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 :صخمالم

التعخف عمي استخاتيجيات تصػيخ التعميع ما قبل  إلىتيجف ىحه الجراسة 
عميع , وما صاحبيا مغ التالجامعي , والتي أصجرتيا الجولة مسثمة في وزارة التخبية و 

في مجال التذخيعات والقػانضغ والقخارات التعميسية في ضػء األبعاد  تصػيخ مػاز
االجتساعية والدياسية واالقترادية التي مخ بيا السجتسع السرخي في الفتخة مغ 

 .حتى اآلن ٕٜ٘ٔ

وكحلظ الكذف عغ أبعاد ومحاور وأىجاف وبخامج ىحه االستخاتيجيات  
مغ حضث ما تحػيو مغ إيجابيات والعسل عمي تفعضميا ومعالجة الدمبيات وتحمضميا 

وضعف قجرة التعميع ما قبل الجامعي في مػاجية التحجيات الجاخمية والخارجية التي 
باإلضافة  يعاني مشيا مغ غسػض في األىجاف واإلدارة والسعمع والسباني والتجيضدات ,

 .لتمقضغ , وأسالضب تجريدية تقمضجية تمقضشيةُمْحَتػى تعتسج ثقافتو عمي الحفظ وا إلى

وكحلظ وضع رؤية لتصػيخ التعميع ما قبل الجامعي مع مخاعاة الذخوط  
 .العمسية التي تتصمبيا عسمية التصػيخ

لحا تشصمق الجراسة الخاىشة مغ األسذ الشطخية والسشيجية والفكخية لمشطخية  
أحج السفكخيغ  –" Paule Freireيخي " باولػ فخ  الشقجية , مغ خالل آراء أىع روادىا

كسا جاءت أىع إسيامات الشطخية الشقجية مغ جانب السفكخ الفخندي " بضضخ البخازيمضضغ , 
 رأس السال الثقافي بػرديػ " الحي قجم نطخيتو السعخوفة في عمع اجتساع التخبية بشطخية
 .بالسجتسعلتفدضخ دور التعميع في إعادة إنتاج األوضاع االجتساعية القائسة 

مضمي , وكحلظ السشيج واستخجمت الجراسة السشيج التاريخي والػصفي التح 
 .لصبيعة الجراسة االشقجي نطخ  
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 :مجمهعة من النتائج منيا إلىوتهصمت الجراسة 

أن شػاىج الػاقع تؤكج صعػبة نجاح ىحه االستخاتيجيات رغع  إلىتذضخ الجالئل  -
 .ما تحػيو مغ شسػحات وآمال

ما ىػ معمغ مغ أىجاف وشعارات وما ىػ محقق بالفعل , عجم تصابق  -
فسحاوالت التصػيخ ما ىي إال مدكشات لحالة مخضية لغ تججي معيا محاوالت 

 .العالج الجدئي

وجػد قرػر في مشاىج وشخق التجريذ الحالية رغع ما ُيبحل مغ جيػد مغ  -
  .أجل ربط السشطػمة التعميسية بأحجث مشجدات العرخ وثػرة السعخفة

 كسا يالحظ أن أىجاف وفمدفة التعميع ما قبل الجامعي بسخاحمو السختمفة يؤخح  -
عمضيا عجم التحجيج والجقة في الرياغة والحي يسثل السصمب األول مغ أجل 

  .التشفضح الشاجح ألي بخنامج تعميسي

الخغبة في إبخاز إنجازات الػزارة أكثخ مغ مػاجية ومعالجة التحجيات  -
 .اني مشيا التعميع ما قبل الجامعيوالدمبيات التي يع
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Abstract: 

This study aims to identify the strategies for developing pre-
university education, which were issued by the state represented by 
the Ministry of Education, and the accompanying parallel 
development in the field of legislation, laws and educational decisions 
in the light of the social, political and economic dimensions that the 
Egyptian society went through in the period from 1952 until now.. 

As well as revealing the dimensions, axes, goals and 
programs of these strategies and analyzing them in terms of the 
positives they contain and working to activate them and address the 
negatives and the weakness of the capacity of pre-university education 
in facing internal and external challenges that he suffers from 
ambiguity in the goals and administration and the teacher and the 
buildings and equipment, in addition to the content of his culture 
depends on Memorization and indoctrination, and traditional teaching 
methods indoctrinated. 

 As well as setting a vision for the development of pre-
university ducation , taking into account the scientific requirements 
that it requires The development process. 

 Therefore, the current study starts from the theoretical, 
methodological and intellectual foundations of critical theory, through 
the opinions of its most important pioneer, "Paolo Freire" - one of the 
Brazilian thinkers, and the most important contributions of critical 
theory came from the French thinker "Pierre Bourdieu" who presented 
his well-known theory in the sociology of education. The theory of 
cultural capital to explain the role of education in reproducing the 
existing social conditions in society. 

The study used the historical and descriptive analytical 
method, as well as the critical approach due to the nature of the study. 

 The study reached a set of results, including: 

- Evidence indicates that the evidence of reality confirms the 
difficulty of these strategies, despite what they contain Of 
ambitions and hopes. 
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- Mismatch of the declared goals and slogans and what is already 

achieved. Attempts at development are only painkillers for a 

satisfactory condition with which partial treatment attempts will 

not work. 

- There are deficiencies in the current curricula and teaching 

methods despite the efforts being made to link the educational 

system with the latest achievements of the times and the 

revolution of knowledge. 

- It is also noted that the goals and philosophy of pre-university 

education in its various stages are taken It must not specify the 

exact formulation, which represents the first requirement for 

successful implementation For any educational program. 

- The desire to highlight the ministry's accomplishments more 

than facing and addressing the challenges and negatives that pre-

university education suffers from. 
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  :المقجمة

يذيج العرخ الحالي تصػرات ىائمة وتغضخات سخيعة كاان لياا أثاخ واضاح عماي 
نطاااع الحيااااة االجتساعياااة , واالقتراااادية والدياساااية , والثقا ياااة , والتخبػياااة , والعمسياااة , 

يشبغاي اإلفاادة مشياا فاي تصاػيخ نطاع التعمايع  ,والتكشػلػجية , وأمام ىحه التصػرات اليائمة
  .والشيػض بو

لمذاااظ أن بجاياااة التقاااجم  التجاااارل الجولياااة السعاصاااخة أثبتااات بساااا ال ياااجع مجااااال  ف
الضػم ما ىػ ساػى ساباق تعميساي  الحقيقية بل والػحضجة في العالع ىي التعميع , فالرخاع

فااي تصااػيخ التعماايع , وأن حقيقااة التشااافذ الااحي يجااخي فااي العااالع ىااػ تشااافذ تعميسااي , 
خات ىائمااااة فااااي الشسااااػ االقترااااادي والدياسااااي وكاااال الااااجول التااااي تقااااجمت وأحااااجثت شفاااا

والسجتسع السرخي جدء  .واالجتساعي والعدكخي , نجحت في ىحا التقجم مغ بال العمع
ال يتجدأ مغ ىاحا العاالع الاحي ن اير  ياو ونذاارك فاي تقجماو أو تاأخخه ونتاأثخ بسجخياات 
مااااغ أحجاثااااو , وأصاااابح مااااغ السداااامع بااااو فااااي الػقاااات الااااخاىغ أنااااو ال يسكااااغ ألي مجتسااااع 

 .السجتسعات البذخية أن ي ير في عدلو عسا يحجث في السجتسع العالسي

فالتعميع نذاط لو أىسضتو ودالالتو نذاط تحكسو وتػجياو وتحاجد مدااره وبخامجاو 
 اواقترااادي   ااجتساعي اا اوالشجااح فااي مخاحاال التعماايع يحقاق حخاك اا .ومشاىجاو مخاكااد مختمفااة

أن اإلخفااق فاي التعمايع لاو دالالتاو ومغاداه ,  مثمساا .أعماى الدامع االجتسااعي إلاى اوميشي  
 .وييبط براحبو درجات في الدمع االجتساعي

امي اويعاج التعمايع بعاج   ماغ األبعااد التاي تكاػن ندايج حياتشاا الضػمياة , ويؤىمشاا  اس 
 .ألن ن ااير فااي ىاااحا العرااخ م يذااة اآلدمضاااضغ فااي زمااغ يحكساااو مبااجأ البقاااء ل صااامح

يفكاااخ ك وكيااا  يكتداااب السعاااارف ك وكيااا  يحقاااق  فالصالاااب فاااي السجرساااة ياااتعمع كيااا 
 الشطام ك وكي  يجيغ بالػالء ألسختو ولػششو ك وكي  يشتج ك 
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في تكػيغ الحات اإلندانية الػاعية وتذاكضل اليػياة  اس  مي اكسا يؤدي التعميع دور  
يػلػجياة السجتساع فاي شخراية قضاجة الجيشياة الػساصية , وياجمج أيجالػششية , و يخسخ الع

وتمظ األيجيػلػجية التي تخسخ وتؤكج تكافؤ الفخص والسدااواة والعجالاة والحخياة  .الصالل
, وأن الشجاح ال يشالو إال مغ يدتحقو حدب قجراتو وجيجه ال حدب الثخوة التي يستمكيا 
األل , وداخاااال السجرسااااة يفتااااخض أن يرااااحح مدااااار الالتكااااافؤ التػاجااااج خااااارج أسااااػار 

داخاال بػتقااة واحااجة , فالصالااب فااي العسميااة  اوتراايخ السجرسااة الصااالل سااػي   .السجرسااة
اا االتعميسيااة فاعاال وجاادء مااغ عسميااة اجتساعيااة تتفاعاال كاال عشاصااخىا سااػي   يػحااج  ا, أيز 

بضغ أفكارىع , كسا يكدبيع الخبخات التي تحدغ قجراتيع ومياراتيع مغ أجل مداولة ميغ 
 (ٛٔ,  ٕٛٓٓ,  فخح) .يتكدبػن مشيا وليذبعػا حاجاتيع

الو الستعاااااااجدة ىاااااااػ الػساااااااضمة إلحاااااااجاث التغضاااااااخات االجتساعياااااااة والتعمااااااايع بأشاااااااك
مخحماة الحجاثاة  إلاىواالقترادية , وأىع أدوات تحجيث السجتسعات مغ السخحمة التقمضجية 

ورأساي   ااجتساعي   , ثع ما بعج الحجاثة وحخاك األشخاص الابعس أن التعمايع  وياخى  ا.أفقيا  
 :مينا ) :د السجتساع فػائاج عجياجة أىسياايعشي صشاعة عقػل البذخ , ويحقق التعمايع ألفاخا

 (ٕٓ,  ٕٛٓٓفخح , ) (ٔ٘,  1006عبيد , ) (64,  1002

الساااتغالل ماااػارد السجتساااع وثخواتاااو ,  ليعاااج رأس الساااال البذاااخي الاااالزم والسؤىااا -ٔ
 .وتجبضخ حياة تػفخ احتياجات السػاششضغ ومصالبيع كسا يػفخ لمسجتسع القػة

اء السجتساع وتساساكو والتحاام الجساعاات يداعج عمي أداء السيساة الحضػياة لبشا  -ٕ
وصااايخىا فاااي وشاااغ واحاااج متساساااظ , يذاااعخ أفاااخاده بالتساساااظ واالنتسااااء  اساااػي  

والااااػالء , وتسحااااػ  يااااو العشرااااخية والتفخقااااة عمااااي أساااااس الداااااللة أو المااااػن أو 
 .الجشذ أو الجيغ , وتتحقق قيع كل أسالضب الزبط االجتساعي

لخخافاااة والتخماااف ويسحاااػ ويديااال كااال يحاااخر الاااػشغ والساااػاششضغ ماااغ الجيااال وا -ٖ
 .مطاىخ الػعي الدائف
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 .يخسخ مبادئ الجيسقخاشية ويجعسيا -ٗ

يحقااق نيزااة السدااتقبل , وىااػ السصمااب األساسااي فااي عرااخ العػلسااة , وعيااج  -٘
ثااػرة السعمػمااات وتحااجيات التكشػلػجيااا, وتؤكااج مشااى مكااخم عبضااج ىااحه الخؤيااة , 

مجااااالت الثاااػرة الخقسياااة  وتاااخى أن التعمااايع شاااخط الراااحػة لسػاكباااة العراااخ فاااي
  .وتكشػلػجيا السعخفة

سة التي يسكغ مغ خالليا إكداال سيويعتبخ التعميع قبل الجامعي أحج الصخق ال
ياا  والقاجرة عماى حال سعاارف  واختياار السعمػماات وانتقائالصالل القجرة عمى استخجام ال

لتعامال ماع ثاػرة السذكالت  وإيجاد حمػل مشاسبة وأسالضب ججيجة لمتكي  والسخونة في ا
 .السعمػمات والسشافدة العالسية

نااو يزااع مخحمااة التعماايع ,حضااث إولمتعماايع قباال الجااامعي أىسيااة داخاال السجتسااع 
ومغ ثع األساسي والتي تعتبخ القاعجة البشائية األساسية في مشطػمة العسمية التعميسية , 

وأن   ية األساسية لمفخدفاالىتسام بتمظ السخحمة ضخورة أساسية باعتبارىا السخحمة التعميس
ماااجى نجااااح ىاااحه السخحماااة فاااي تحقضاااق  الفاااخد ومداااتقبل السجتساااع يتػقاااف عماااى مداااتقبل
 .أىجافيا

سااة مااغ حضااث سيوالااحي يعااج مااغ السخاحاال ال  كسااا يزااع مخحمااة التعماايع الثااانػي  
ويعتبااخ بسثابااة العسااػد الفقااخي فااي   دوره فااي بشاااء اإلندااان أو فااي بشيااة الشطااام التعميسااي

ومااغ ثااع تعتبااخ ىااحه السخحمااة ركضاادة أساسااية لسااا بعااجىا مااغ دراسااات   التعميسيااةالعسميااة 
 .جام ية مختمفة

إال أناو   وبالخغع مغ األىسية التي يكتدبيا نطام التعميع قبل الجامعي السرخي 
  والسباااني والتجيضاادات  والسعمااع  واإلدارة  يعاااني مااغ غسااػض واضااصخال فااي األىااجاف

وال   محتػى تعتسج ثقافتو عمي الحفظ والتمقضغ إلىباإلضافة   ونطع االمتحانات والتقػيع
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ن معطااع التججيااجات التخبػيااة ىااي كسااا إ  تعساال عمااي التجااجد والتغضضااختشسااي اإلبااجاع وال 
 .نتاج لػالدة سياسية بعضجة عغ آليات العقل والتشفضح الفعمي في السجرسة

كاااػيغ اإلنداااان عمااايع قبااال الجاااامعي لاااع ياااؤد دوره كاااامال فاااي تتن نطاااام الكساااا إ
بل كان ىجفو الزاسشي دائساا ىاػ السحافطاة عماي اساتسخار واساتقخار   والسجتسع الحجيث
وكاان ىاحا الياجف مػجياا لعالقاة الدامصة الدياساية باالتعميع فاي كثضاخ   األوضاع الخاىشة

وتخمااف مفااا يع   جسااػد البشااى واليياكاال التعميسيااة إلااىمسااا أدى   مااغ السػاقااف والفتااخات
اء تصااااػيخ سااااصحي لمسشاااااىج كااااخد فعاااال ل زمااااات الدياسااااية واالجتساعيااااة وإجااااخ   اإلدارة

 .مػضف تقمضجي إلىوتحػل السعمع مغ صاحب رسالة 

 وبالخغع مغ الجيػد التي بحلتيا وزارة التخبية والتعمايع فاي التػساع الكساي متساثال  
تقخاء ناو ماغ اساكشػلػجيا وتجريب السعمساضغ , إال إفي بشاء السجارس الججية وتدويجىا بالت

األدبياااات الداااابقة فاااي مجاااال صاااشع وتحمضااال الدياساااات التعميسياااة , فااا ن تماااظ الجراساااات 
 تكااااااخار الحااااااجيث عااااااغ نكسااااااا إ, و  أثبتاااااات عااااااجم تحقضااااااق الدياسااااااة التعميسيااااااة ألىااااااجافيا

اساتخاتيجيات تااع وضاعيا وإعااجادىا وتقاجيسيا لتصااػيخ التعمايع مااا قبال الجااامعي , ُشخحاات 
 آراءمتسثماااة فاااي وزارة التخبياااة والتعمااايع , وتعاااجد  فاااي وثاااائق رساااسية صاااادرة عاااغ الجولاااة

نحػ األفزال فاي  اممحػض   اومقتخحات لسحاور وأولػيات ىحه االستخاتيجيات , ف ن تقجم  
دال رىاااغ االنتطاااار والتػقاااع , ولاااع يرااال بعاااج أو عماااي األقااال بساااا الياااأحاااػال التعمااايع ماااا 

تعمايع ماع بجاياة الحاجيث يتشاسب مع ىحه التػقعات بجلضل الفذل فاي الخاخوج ماغ أزماة ال
  .عغ تصػيخ التعميع حتى اآلن

عمي ما سبق يسكغ القػل أن ىشاك عقبات تقف أمام تصػيخ التعميع تكسغ  بشاء  
فااي التخصاايط االسااتخاتيجي فااي ضااػء األبعاااد االجتساعيااة واالقترااادية والدياسااية ومااغ 

 .ىشا ضيخت مذكمة الجراسة لمباحثة
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 :مذكمة الجراسة

التعميع وقػتو السؤثخة في جسيع جػانب السجتسع السختمفة , وتكخار ألىسية  انطخ  
الحجيث عغ استخاتيجيات تصػيخ التعميع ما قبال الجاامعي والتاي أصاجرتيا الجولاة مسثماة 
في وزارة التخبية والتعميع وما صاحبيا مغ تصػر ماػازي فاي مجاال التذاخيعات والقاػانضغ 

ات فااي حقاال التعماايع وكااحلظ ارتباشيااا باألبعاااد التعميسيااة عكداات الصااابع الستدااارع لمتغضااخ 
 ()ن األدبيات والعجيج مغ الجراسات واألبحاثية واالقترادية والدياسية , إال إاالجتساع

الكثضااااخ مااااغ جػانااااب القرااااػر والداااامبيات التااااي تكتشااااف جدااااج ىااااحه  إلااااىالعمسيااااة تذااااضخ 
 .اآلن قق السأمػل مشيا إلىاإلستخاتيجيات ولع تح

العجياج ماغ جػاناب القراػر والزاعف   ن الجالئل تذاضخ إلاى, فذلظ عالوة عمى
, وأن  التاااي يعااااني مشياااا التعمااايع ماااا قبااال الجاااامعي تتسثااال فاااي غساااػض فمدااافتو وأىجافاااو

تعميسو متخمف في مؤشخاتو الكسية والشػعية , وتحكساو أساالضب تجريداية تمقضشياة إمالئياة 
السجتسع ومتصمباتاو وعاجم قجرتاو , وقرػرىا في تمبية احتياجات  العقالنيةتقتل اإلبجاع و 

  .مػاجية تحجياتو الحالية والسدتقبمية عمى

ىشااااك مفارقاااات صاااارخة باااضغ ماااا يراااار ماااغ اساااتخاتيجيات ورؤى عاااغ تصاااػيخ 
أرض الػاقاع الفعماي , باضغ الساأمػل والػاقاع , باضغ  تعميع ما قبل الجامعي وما يتع عمىال

 .الشطخية والتصبضق

اإلستخاتيجيات والخؤى التي وضعت لتصاػيخ  يتزح مغ خالل قخاءات تمظكسا 
التعميع ما قبال الجاامعي رغاع ماا يذاػبيا ماغ شسػحاات تاأتي التغضاخات الػزارياة لضتجااوز 
الاااػزيخ الججياااج  يغضاااخ سياساااات ساااابقة دون مباااخرات مػضاااػعية , وباااحلظ لاااغ تأخاااح أي 

باشياا سياسة حطيا عغ الحكع عمضياا بدابب تخابط ىاحه الدياساات واإلساتخاتيجيات الرت
 .بذخز السشقح وليذ بخؤية الجولة
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  :اآلتي الية لإلجابة عمي التداؤل الخئيدىومغ ثع سعت الجراسة الح
} ما األبعاد االجتماعية واالقترادية والدياسية إلستخاتيجيات الجولة الخاصة 

 بتطهيخ التعميم ما قبل الجامعي ؟ {

 :ويتفخع مغ ىحا الدؤال األسئمة الفخعية اآلتية
لجحور التاريخية لمتصػر التعميع ما قبل الجاامعي فاي ضاػء األبعااد االجتساعياة ما ا .ٔ

 واالقترادية والدياسية ك
 ما أىع التحجيات التي تػاجو عسمية تصػيخ التعميع ما قبل الجامعي في مرخ ك  .ٕ
ما الترػر السقتخح لتصػيخ التعميع ما قبل الجاامعي ماغ مشطاػر ماا تاع وضاعو ماغ  .ٖ

 كتػارد العجيج مغ قخارات صانعي الدياسة التعميسية ورؤى و استخاتجيات 

  :أىمية الجراسة

 :األىمية النعخية (2
 .الجحور التاريخية لشذأة التعميع ما قبل الجامعي في مرخ ىالػقػف عم -
 .رصج األبعاد االجتساعية واالقترادية والدياسية لمتعميع في مرخ -
تعماايع فااي مرااخ فااي ضااػء تحمضاال االسااتخاتيجيات التااي وضااعتيا الجولااة لتصااػيخ ال -

 .األبعاد السجتس ية
 .عو مغ استخاتيجيات وضعت  يسا قبلالػاقع الحالي مغ خالل ما تع وض ىالػقػف عم -
إبااخاز أوجااو االتفاااق واالخااتالف بااضغ االسااتخاتيجيات التااي وضااعت مااغ قباال الجولااة  -

 .لتصػيخ التعميع ما قبل الجامعي
ما قبل الجامعي والشطخة إلضيا كعسمياة  تغضخ الشطخة والخؤية في مجال تصػيخ التعميع -

 .أجشجة العسل الػششي عمي مغ القػمي , وليا أولػيةممحة يختكد عمضيا األ
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 :األىمية التطبيقية (2

 :يسكغ أن تفضج الجراسة

القاااائسػن عماااي رساااع الدياساااة التعميسياااة وصاااشاعة القاااخار فاااي مجاااال التعمااايع حضاااث  -
 .إلي تصػيخ التعميع اعميع حالي  تدعى الجولة متسثمة في وزارة التخبية والت

السيتسػن بتصػيخ التعميع مغ مصػري السشااىج وماغ أفاخاد وفئاات السجتساع السختمفاة  -
  .ورجال األعسال

 .الباحثضغ في مجال التخرز لتقجيع دراسات مدتقبمية -

ػيااة واإلساايام فااي إجااخاءات مداااعجة العجيااج مااغ اليضئااات والسؤسدااات ذات الصبقااة التخب -
 .اذ القخارات السشاسبة بسا يكفل االرتقاء في صشع سياسة تعميسيةاتخ ىتعضغ عم

 :حجود مجتمع الجراسة ومبخرات اختياره

تقع الجراسة الحالية في السجتسع السرخي في الفتخة التاريخية التي تبجأ ببجاية التعميع  -
الحااجيث فااي مراااخ أي مشااح القااخن التاساااع عذااخ حتاااى وقتشااا الحااالي , وماااا حااجث ماااغ 

داخااال السشطػماااة التعميسياااة ماااغ خاااالل ماااا وضاااع ماااغ اساااتخاتيجيات وإصاااجار  تصاااػرات
تذااااخيعات وقااااػانضغ لتصااااػيخ التعماااايع مااااا قباااال الجااااامعي فااااي ضااااػء األبعاااااد االجتساعيااااة 

 .واالقترادية والدياسية التي مخ بيا السجتسع خالل تمظ الفتخة

و وأىسضتااو تقترااخ الجراسااة الحاليااة عمااي التعماايع مااا قباال الجااامعي مااغ حضااث أوضاااع -
وأبعااااااده االجتساعياااااة والدياساااااية واالقتراااااادية وذلاااااظ بحكاااااع ارتباشاااااو بعاااااجد أكباااااخ ماااااغ 

 .السػاششضغ وتأثضخه في حياتيع

 :منيج الجراسة

ػقف اختيار لمسشيج الحي تتشاولو , ويت اتتصمب شبيعة الجراسات اإلندانية تحجيج   -
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 .أساس شبيعة السذكمة ىخخ عماالباحث لسشيج دون 

واختيار  السشيج العمسي ىػ اإلشار السػجو لخط سضخ الجراسة لتحقضق أىجافوويعتبخ  -
 .ذلظ فيي شخيقة عمسية مشطسة لتقري الحقائقمى فخوضو وتداؤالتو , وع

بسػضػع وأىجاف وتداؤالت الجراسة  اوثيق   الحا يجب أن يختبط السشيج السالئع ارتباش   -
أكثخ مغ مشيج وذلظ لصبيعة الجراسة , وقج رأت الباحثة أن شبيعة الجراسة تدتمدم 

 :الحالية مشيا
الجاحور التاريخياة لسخاحال تصاػر التعمايع ماا  ىوذلاظ لمػقاػف عما :المنيج التااريخي .ٔ

تساعياة قبل الجامعي , واالستخاتيجيات التي وضعتيا الجولاة فاي ضاػء األبعااد االج
ماا مزاى اعتبار أن السشيج التااريخي يراف ويداجل  ىواالقترادية والدياسية عم

وإنساااا ياااجرس ىاااحه  ,مجاااخد الػصاااف جماااغ وقاااائع وأحاااجاث الساضاااي , وال يقاااف عشااا
 ىأسااذ مشيجيااة عمسيااة دقيقااة لتػصاال إلاا ىائع واألحااجاث ويحمميااا ويفدااخىا عمااالػقاا

فاي فياع  اوإنسا تداعجنا أيز   ,حقائق وتعسيسات ال تداعجنا عمي فيع الساضي فقط
 .الحاضخ بل والتشبؤ بالسدتقبل

 وذلاااظ لجراساااة وتحمضااال سياساااات التعمااايع الستزاااسشة فاااي :التحميماااي المااانيج الهصااا ي .ٕ
 االستخاتيجيات والػثائق الخسسية السشطسة لو في ضاػء األبعااد االجتساعياة واالقتراادية

عااغ السقاربااة بااضغ مااا ىااػ معمااغ مااغ  تشفضااحىا , فزااال   ىوالدياسااية, واآلثااار الستختبااة عماا
األنسااط اآلتياة ماغ  ىقػم التحمضال عماق بالفعل , وسػف يأىجاف وشعارات بسا ىػ محق

الػثاااائق واالساااتخاتجيات الراااادرة لتصاااػيخ التعمااايع ماااا قبااال الجاااامعي فاااي الفتاااخة السعشياااة 
بالجراسااة والتقاااريخ الرااادرة والتذااخيعات والقااخارات والقااػانضغ الخاصااة بتصااػيخ التعماايع مااا 

ماغ ضاػاىخ وصاف ماا ىاػ كاائغ  ىفضيجف إلا ,أما عغ السشيج الػصفي ,قبل الجامعي 
أو أحجاث , كسا يتيح رصج التحاجيات الشاجساة عاغ مذااكل السشطػماة التعميسياة وكي ياة 

   .مػاجيتيا وكي ية متصمباتيا عمي الرعضجيغ الشطخي والتصبيقي
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مااغ خااالل االتجاىااات والشطخيااات والااخؤى الشطخيااة التااي شخحاات  :الماانيج النقااج  .ٖ
 .لسعالجة قزايا التعميع واستخاتجياتو

 :نعخية لمجراسةالتهجو ال

؛ سشيجية والفكخياة لمشطخياة الشقجياةتشصمق الجراسة الخاىشة مغ األسذ الشطخية وال
يكتذااف العجيااج مااغ التحااجيات التااي ن الستأماال لسااا يكسااغ داخاال مشطػمااة التعماايع إحضااث 

فعمااي ساابضل السثااال يبااجو التعماايع بسااا يذااسل مااغ عسميااات  .تعااػق تصااػيخ تمااظ السشطػمااة
محايااااج , ولكااااغ الستأماااال لسااااا يحتػيااااو ىااااحا التعماااايع مااااغ تشاقزااااات تعميسيااااة كأنااااو نطااااام 

وتحااجيات كامشااة , يكذااف تب يااة الشطااام التعماايع لستصمبااات القااػي الدياسااية واالقترااادية 
األوضاااااع  ىلسحافطااااة عمااااا ىالتااااي تقااااػده إلاااا ى لسييسشااااة داخاااال السجتسااااع , تمااااظ القااااػ ا

في مدايخة الػضع القائع بساا  السجتس ية القائسة , وىشا يطيخ دور التعميع غضخ الحيادي
  .يتزسغ مغ تشاقزات وتحجيات سائجة بالسجتسع

فااي ساااياق ذلاااظ , فاا ن معالجاااة قزاااية التحااجيات التاااي تػاجاااو التعماايع ماااا قبااال و 
مػاجياة تماظ التحاجيات , يشبغاي  ىالجامعي , وإيجاد فمدفة ججيجة وفكاخ ججياج قاادر عما
ول , كسااا يشبغااي فااي الػقاات ذاتااو أن أن تكااػن معالجااة سياسااية اجتساعيااة فااي السقااام األ

تتخح تمظ السعالجة السشطػر الكمي كأداة لمتحمضل والتفدضخ , وليذ مغ مشصمق السفخدات 
بسعشاااااي أن تذاااااسل السعالجاااااة كافاااااة عشاصاااااخ السشطػماااااة التعميساااااة ماااااغ  –أو الجدئياااااات 

وىاااااحا ماااااا تشصماااااق مشاااااو الشطخياااااة الشقجياااااة "  –ُماااااجخالت وعسمياااااات وُمخخجاااااات تعميسياااااة 
Critical Theory  السؤسداات التعميسياة , عماي خاالف االتجاىاات  إلاى" في نطخيتياا

  .الشطخية األخخى التي تخي أن التعميع نطام محايج أو مثالي

,  اأنااو لاايذ حيادي اا مااغ أن الشطخيااة الشقجيااة تشطااخ إلااى التعماايع عمااى او انصالق اا 
ة داخاال السجتسااع مسااا وإنسااا ىااػ نطااام متجاااول مااع القااػي االجتساعيااة والدياسااية القائساا
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 .يديج مغ تحجياتو

وقااج كذااف أصاااحال السجرسااة الشقجياااة عااغ العالقااة باااضغ نااػع العماااع الدااائج فاااي 
 .مجتسع ما , وباضغ نساط الييسشاة الدياساية واالجتساعياة واالقتراادية فاي ذلاظ السجتساع

 (ٜٕ,  ٜٜٛٔ)بجران , البيالوي , 

 يميااااة بالتفدااااضخ البشضااااػي أأصااااحال الشطخيااااة الشقجيااااة " أن ربااااط الحياااااة الضػ  ويااااخى 
قاااجر  عماااى –بتفداااضخ الذاااخوط االجتساعياااة والدياساااية البشضػياااة فاااي السجتساااع يتااايح الفخصاااة 

تحخياااخ عقااال الصاااالل ماااغ  السداااتشضخ لسسارساااة أفعاااال تاااؤدي إلاااى أماااام السعماااع –اإلمكاااان 
ساااة نحاااػ تحخياااخ عقااال اإلنداااان ميالييسشاااة الثقا ياااة فاااي السجتساااع البخجاااػازي , وىاااي خصاااػة 

تساااع " , " فاإلصاااالح التعميساااي الحقيقاااي ياااتع حجوثاااو عشاااجما ياااتفيع السعمساااػن الحاجاااة والسج
لمتغضضخ والجافع القػي لمقيام بتحاجي السسارساات السػجاػدة بالفعال , كساا يبحثاػن بفعالياة عاغ 

 (Michael Fullan: 1993 , p 130) .حمػل لمسذاكل الخاصة بالتجريذ والتعمع "

فااي الااػعي وتخبيااة السقيااػريغ , وأفكااار  P. Freirriوتؤكااج آراء باااولػ فخيااخي 
التااي رآىااا وسااضمة لتحخيااخ  (الالمجرسااية)حااػل مجتسااع بااجون مااجارس  Illichإيفااان إلضااتر 

ة اإلندااااااان ماااااااغ التغخياااااااب والقياااااااخ واالساااااااتغالل داخااااااال مشطػماااااااة العالقاااااااات الدااااااامصػي
ماااغ جاااػرج  يجااال ,  البضخوقخاشياااة فاااي السجرساااة , وعماااى الاااخغع ماااغ تػحاااج فخضاااية كااال

إال تػماس كػىغ حػل أن التاريخ العمسي يتقاجم ماغ خاالل حخكاات نسػذجياة متغضاخة , و 
 Maurice R.Berubeؤم يؤكجىا مػريذ وكمضخ بضخولأن ىشاك ندبة كبضخة مغ التذا

& Claire T.Berube  يباجو أن اإلصاالح السجرساي فاي حاجود الحخكاات العطساى "
 يااااااااااااااو , وقااااااااااااااج أعمااااااااااااااغالتقجميااااااااااااااة والستغضااااااااااااااخة تااااااااااااااع إنياااااااااااااااء وجااااااااااااااػده والقزاااااااااااااااء عم

لمتحاااااخر  افػكاااااػ ياماااااا نياياااااة التااااااريخ ليقراااااج أن ىشااااااك ديسقخاشياااااة تداااااضجت انتراااااار   
 (Maurice R.Berube & Claire T.Berube: p:16)" والدياسياالقترادي 

كسا جاءت أىع إسيامات الشطخية الشقجية مغ جانب السفكخ الفخندي " بػرديػ " 
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لسااال الثقااافي لتفدااضخ دور التعماايع فااي إعااادة الااحي قااجم نطخيتااو السعخوفااة بشطخيااة رأس ا
أن الػضيفة األساسية لمشطاام التعميساي فاي السجتساع ىاي إنتاج األوضاع االجتساعية , و 

السحافطة عمي االستسخارية االجتساعية أي استسخارية أوضاع وثقافة الصبقات السديصخة 
ويؤكاج وجياة نطاخه فاي االجتساعي ,  االنتقاءفي السجتسع , وىي ما يصمق عميو بعسمية 

رأس  إلاىمقػلتو الذيضخة حػل إعادة إنتاج الثقافاة " أن رأس الساال الثقاافي إنساا يزااف 
" اثقا ي ااااا  ىااااؤالء الاااااحيغ يستمكااااػن ماااااال  السااااال الثقااااافي , وال يستمااااظ رأس ماااااال ثقااااافي إال

(Pierre Bourdieu & Jean – Claude passeron: p 71) 

أن الشجاااااح والفذاااال الجراسااااي فااااي التعماااايع ويااااخي أنرااااار رأس السااااال الثقااااافي 
عمياااو األشفاااال فاااي الشطاااامي يعتساااج براااػرة كبضاااخة عماااي التعمااايع الداااابق الاااحي حرااال 

 أنذلاظ ألن التعمايع فاي الساجارس والجامعاات ال يباجأ ماغ فاخار وشالساا  ؛سشػاتيع األولاي
عااارف العجيااج مااغ الس السااجارسأبشاااء الصبقااة السداايصخة قااج تذااخبػا بالفعاال قباال حزااػرىع 

اااا ,والسيااااارات ومعااااايضخ الداااامػك الخاصااااة بصبقااااتيع لتمقااااي  افاااا نيع بااااحلظ يستمكااااػن مفتاح 
الخساائل التااي تػجااو إلاضيع فااي حجااخة الجراساة وندااق التعماايع الخساسي , والتااي تتػافااق فااي 

 بشااااءأاألسااااس ماااع الثقافاااة السدااايصخة , وماااغ ثاااع يسكاااشيع اساااتيعابيا براااػرة أساااخع ماااغ 
  (ٕٖٕ,  ٜٜٓٔ :)عبج الشبي .الصبقات األخخى 

تقترااخ عمااي تمقااضغ السعااارف , باال مكااان لشقاال الثقافااة  افالسجرسااة ليداات مكان اا
الػششيااة وتذااكضل الذخرااية القػميااة , وإنتاااج الثقافااة وإعااادة إنتاجيااا وتحقضااق التػاصاال 

 .بضغ األجيال

 :ةاااااااور الجراسااااامح

اا متيا , يقدااع ىااحا عااغ أساائ ألىااجافيا واإلجابااة األجال تشاااول ىااحه السذااكمة وتحقيق 
فااااي العسميااااة  امااااؤثخ   ايسثاااال عشرااااخ   رثالثااااة محاااااور باعتبااااار أن كاااال محااااػ  البحااااث إلااااى

عخض وتحمضل لبعس استخاتيجيات تصاػيخ التعمايع ماا  :التعميسية ويتشاول السحػر األول
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قبااال الجاااامعي فاااي ضاااػء األبعااااد االقتراااادية والدياساااية واالجتساعياااة , بضشساااا يراااف 
, ثع يختع ىحا لتحجيات التي تػاجو نطام التعميع ما قبل الجامعيبعس ا :السحػر الثاني

البحث بالسحػر الثالث الحي يقجم بجائل ورؤى مقتخحة لتصػيخ التعمايع ماا قبال الجاامعي 
 .تحقضق التصػيخ ىتدتيجف العسل عم

عخض وتحميل لابع  اساتخاتيجيات تطاهيخ التعمايم ماا قبال الجاامعي المحهر األول:  
 د االقترادية والدياسية واالجتماعيةفي ضهء األبعا

أن يكتذااف بداايػلة تمااظ  لتصااػيخ الشطااام التعميسااي فااي مرااخ يدااتصيع الااجارس
 – اأو إيجاب اااا اساااامب   –العالقااااات الستذااااابكة بااااضغ مكػنااااات السجتسااااع ودرجااااة تفاعالتيااااا 

ومدااتػى االزدىااار أو التااجىػر الااحي تعااخض لااو ىااحا الشطااام التعميسااي مشااح بجايااة القااخن 
 .عذخ وحتى اآلن التاسع

وواقااع السؤسدااة التعميسيااة  والسدااتقخئ لحخكااة تصااػيخ وإصااالح التعماايع السرااخي 
كافاااة  التحاااػالت والتغضاااخات الستالحقاااة عماااىنجاااج أنياااا ارتبصااات بجسماااة ماااغ  ,فاااي مراااخ
 اوالتي مخ بياا السجتساع جعمات بشياة الشطاام التعميساي الخساسي يقاف مداتجضب  , األصعجة 

برػرة أكثخ دراماتيكياة ماغ التحاػالت نفدايا , حضاث باات ماغ لتمظ التحػالت والتغضخات 
ااالسؤكااج أن أزمااة الشطااام التعميسااي فاا ىااي أزمااة  اي مرااخ ىااي انعكاااس ألزمااة أكبااخ حجس 

الخماال البشااائي الااحي يشتااال مجتسعشااا ككاال , كسجتسااع لااع يدااتقخ بشاااؤه االجتساااعي بعااج 
اتجاااه االشااتخاكية  لتجااارل متعارضااة مااغ – افااي فتااخات قرااضخة نداابي   –وذلااظ لتعخضااو 
االتجاه نحػ الخأسسالية فاي الدابعضشيات ابتاجاء  إلى (ٜٔٙٔ – ٕٜ٘ٔ)خالل الفتخة مغ 

 .وحتى المحطة الخاىشة ٜٗٚٔمغ 

لشااا أن نااؤرخ لمتعماايع السااجني الحااجيث فااي مرااخ , فقااج جاااء برااحبة  زإذا جاااو 
ذااخ , ذلااظ السذااخوع الشيزااػي الااحي حاااول   عمااي باشااا فااي مصمااع القااخن التاسااع ع

 عماى –بخيصانياا وفخنداا  –والحي تعرخ بعج انييار تجخبتو و يسشة القػى االساتعسارية 
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 القخار الدياسي واالجتساعي في البالد في عيج سعضج وعباس وخمفائيسا.

يعكاذ ماغ زاوياة األىاجاف والسشااىج التخبػياة  ٕٜ٘ٔلقج كان التعمايع قبال عاام 
ة كبااار مااالك األراضااي والقرااخ مسااا أدى السشذااػد مشااو , الداايصخة االسااتعسارية وساايصخ 

إال ماااا اسااتصاعت القاااػى الػششياااة والاااخأي  – عتحػيااال التعمااايع لخجمااة تماااظ األوضاااا إلااى
لحااجود ضاائضمة الااخوح  –عمااي تمااظ األوضاااع , مااغ مشاااىج تعكااذ  فخضااوالعااام السثقااف 

 .والقػانضغ والػششية

 مرااااخ ومااااغ الجحااااػد أن نشكااااخ الااااجور الااااحي ل بااااو التعماااايع فااااي تججيااااج تاااااريخ
إذ كااااان الصااااالل السرااااخيػن وقااااػد الثااااػرة ضااااج  الدياسااااي واالجتساااااعي واالقترااااادي؛

وكاااان التعمااايع  ,االحاااتالل البخيصااااني , وكاااان الستعمساااػن بشااااة عسمياااة تحاااجيث السجتساااع
السحااخك األول وراء كاال عسميااات الحااخاك االجتساااعي فااي مرااخ , وصاايخ الكثضااخ مااغ 

رثااة وتبااجيل األوضااااع السيشيااة مااغ األوضااااع السكانااات االجتساعيااة واالقتراااادية الستػا
 ٜٕٓٓ, و بجران ,  ٜٖ,  ٜٛٙٔسميسان وآخخون , ) .األوضاع السكتدبة إلىالػراثية 

 ,ٕ٘) 

إلداماي لمسراخيضغ  ىالتعمايع األولا" الحي ناز عماى أن  ٖٕٜٔثع جاء دستػر 
نضتااو بتصااػيخ بااخامج التعماايع ومجا ”شااو حدااضغ“اىااتع  وفااي اإلشااار ذاتااو " , بشااضغ وبشااات

وشالااب باالىتسااام بتااجريذ المغااة العخبيااة والتاااريخ السرااخي والتخبيااة فااي السااجارس  كسااا 
 .شالب بالتػسع في إنذاء الجامعات

يػلضااااػ  ٖٕأخااااخى إال بعااااج ثااااػرة ولااااع يكتااااب لمتعماااايع فااااي مرااااخ الشيااااػض مااااخة 
ااا لجسيااع فئااات  " ديسقخاشيااة التعماايع" أرساات مبااجأ, حضااث ٕٜ٘ٔ مسااا جعاال التعماايع متاح 
( ٕٓٔصااجر قااانػن التعماايع االبتااجائي رقااع ) ب بالسجااان فااي جسيااع مخاحمااو  حضااثالذااع
مجة التعمايع  مجانية التعميع االبتجائي وإلدامضتو  :والحي كان مغ أىع قخاراتو ٖٜ٘ٔلدشة 

واىتسات الاػزارة ب نذااء الساجارس االبتجائياة بذاكل واضاح ورفاع  .االبتاجائي سات ساشػات
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لتشطااايع  ٜٚ٘ٔ( لداااشة ٘٘ثاااع صاااجر قاااانػن رقاااع )  (مجرساااتان كااال ثالثاااة أياااام) شاااعار
السخحمة اإلعجادية  وأصبحت مجة الجراسة ثالث سشػات يمتحق بيا الصالاب بعاج انتيائاو 

, وقااج تػسااعت الجولااة بعااج قيااام  (ٗٚ, ٖٕٓٓ عبااج القااادر  مااغ الرااف الدااادس )حامااج
فاخاد واليضئاات نياا لاع تسشاع األكبضاخ ماغ الساجارس الحكػمياة , إال إالثػرة فاي إنذااء عاجد 

مغ إنذاء مجارس خاصة بسرخوفات تحت إشخافيا , وبيحا فقج وجيات الثاػرة اىتسامياا 
  .بالشيػض بالتعميع بذقيو الحكػمي والخاص لتػفضخ التعميع لكل راغب  يو

نقصااااة تحااااػل فااااي تاااااريخ  ٜٙ٘ٔمرااااخ  وفااااي أعقااااال العااااجوان الثالثااااي عمااااى 
ة ىاااااحه الساااااجارس , وصاااااجر القاااااخار الساااااجارس األجشبياااااة , حضاااااث قامااااات الجولاااااة بترااااا ي

رات ب نذااااء شاااخكة السعاىاااج القاااػى لتحااال محااال اإلدا ٜٚ٘ٔلداااشة  ٔٚالجسياااػري رقاااع 
أنػاع التعميع لع يكغ يقػم عمضياا مراخيػن , وبياحا تاع  األجشبية التي كانت تديصخ عمى

 .تاأميع التعمايع الخااص فاي مراخ , وأصاابح تحات إشاخاف الجولاة بأنػاعاو عخباي ولغااات
 (ٙٔ,  ٜٜٜٔ :زيجان)

الثسانضشيات  تحجدت األىاجاف القػمياة لمتعمايع فاي التعمايع الدبعضشات و وفي عقج 
 .واقتحام عرخ التكشػلػجيا, ومػاجية تحجيات العػلسة السجاني  التعميع والتسضد لمجسيع

مالمااح رئيدااة  ةويبمااػر حامااج عسااار مالمااح تمااظ الفتااخات أو الحقااب فااي خسداا
ىااي  ةايا التعماايع فااي نسااػه أو تخىمااو , والحقااب الخسدااتتااخجع إصااالحات وإشااكاليات قزاا

 (ٜٔ-ٚٔ,  ٕ٘ٓٓ :)عسار
 (نياية الثالثضشيات – ٕٜٗٔ)تعميع الفقخاء  :األولى -ٔ
 (األربعضشيات)الػعي الػششي بالتعميع  :الثانية -ٕ
 (ٕٜ٘ٔخالل فتخة ثػرة يػلضػ )التعبئة بالتعميع  :الثالثة -ٖ
 (ٜٓٛٔ – ٜٓٚٔ)االنفتاح واالتجار بالتعميع  :الخابعة -ٗ
 (حتى اآلن)عػلسة التعميع وتقشياتو  :الخامدة -٘

كسااا جدااجىا " حامااج عسااار " مااغ الفقااخ , والااػعي , والتب يااة ,  ةالحقااب الخسداا
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واالنفتااااح , والعػلساااة تعاااج بسثاباااة تحمضااال تفراااضمي لجداااع التعمااايع السراااخي , فااا ذا كاااان 
االحاااتالل ,  :ولوصاااف الحقباااة الثالثاااة كساااا أوضاااحشاىا تاااأثخت بستغضاااخيغ أساساااضضغ األ

الثػرة , ف ن الحقبة الخابعة يزاف إلضيا البعج الجستػري لحخكة إصالح التعمايع  :والثاني
والااحي اىااتع بقزااية التعماايع والتااي جاااءت فااي  ٜٔٚٔوذلااظ فااي أعقااال صااجور دسااتػر 

ثسان مػاد قانػنية ركدت عمي تكافؤ الفخص التعميسياة والسدااواة , ومباجأ التعمايع لمجسياع 
داميااة فااي مخحمااة التعماايع االبتجائيااة , والسجانيااة , وأن محااػ األميااة واجااب وششااي , واإلل
. وقاااااج حااااااول أحاااااج البااااااحثضغ العاااااخل فاااااي دراساااااتو لمتعمااااايع والعجالاااااة (ٜٔٚٔدساااااتػر )

أن  ي التعماايع وعالقتااو بالعجالااة , إلااىاالجتساعيااة تحمضاال مزااسػن الجسااتػر السرااخي فاا
% , أما السجانية فقج وصمت ٖ.ٖٛندبة  إلىجسمة معايضخ العجالة االجتساعية وصمت 

 (ٕٗٔ,  ٕ٘ٓٓ, الخمف ) .% وذلظ مغ السػاد الخاصة بالتعميع٘.ٕٔندبة  إلى
إقاخار دسااتػر  أن ىشااك وثيقاة تعميسيااة مراخية ضياخت قباال طاخ إلااىوالسمفات لمش

تحاات عشااػان "  ٜٔٚٔ/ٕ/ٖٕإصااالح التعماايع والرااادرة فااي  تااجل عمااى ٜٔٚٔسابتسبخ 
مجسػعااة مااغ الخصااط اء الجولااة العرااخية " والتااي أساافخت عااغ وضااع وثيقااة التعماايع وبشاا
دعع التعمايع ونذاخه وزياادة إمكانياتاو فاي اساتيعال التالمضاح بالسخاحال  العاجمة تيجف إلى

عاااا   , ) :التعميسياااة السختمفاااة ورفاااع الكفاااااءة الجاخمياااة والخارجياااة وتزاااسشت مااااا يماااي

1000 ,ٕٗٔ) 
 ع وتأكضج مبجأ ديسقخاشية التعميع وضع إجخاءات لخفع كفاية التعمي :أوال  
 وضع إجخاءات لخفع كفاية التعميع العام  ا:ثاني  
 .ربط التعميع باحتياجات السجتسع ا:ثالث  

ػى تمظ الػثيقة ياخي أنياا ركادت عماى بعاس اآللياات التاي ولعل الفاحز لسحت
إصاااالح وتصاااػيخ التعمااايع السراااخي , حضاااث قامااات لجاااان خباااخة فاااي التعمااايع  تياااجف إلاااى

فقج تذكمت لجان لجراسة قزايا إصاالح الساجارس  ,جاد دراسات حػل آليات التصػيخب ع
, وشااخق التااجريذ , والػسااائل واألنذااصة التعميسيااة , وكااحا لجااان إلعااجاد السعمااع وكي يااة 
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رفااع مدااتػى األداء , ولجشااة اقتراااديات التعماايع وتسػيمااو , وكااحا لجشااة إلصااالح اإلدارة 
ن الػثيقاة تزاسشت مالماح وساسات الجولاة صالبياة , كساا إ, ولجان لمخاجمات الالتعميسية 

العرااخية وتصبيقاتيااا لتصبضااق ىاااحا السبااجأ وذلااظ مااغ خاااالل مبااجأ اإلتاحااة , واإللدامياااة , 
 ... إلخ.والسجانية , ونذخ التعميع لمجسيع

يعتباااخ بسثاباااة مباااجأ  ٜٔٚٔوإذا كاااان الجساااتػر السراااخي الراااادر فاااي سااابتسبخ 
تعتباخ أداة تصبيقياة لحخكاة  –ولػ أنيا ضيخت قبال إقاخاره  – أساسي لمتذخيع ف ن الػثيقة

اإلصالح أو باألحخى بسا نادى باو الجساتػر فاي معطاع ماػاده الثسانياة الخاصاة باالتعميع 
ومغ ىشا يرجق القػل بأن أية حخكة إصالح تعميساي ماغ خاالل  .التي تع اإلشارة إلضيا

لسجتسع السجني فاي ذلاظ الفاخع التذخيع يجل أن تبجأ بسشاقذة الستخررضغ ومؤسدات ا
مااغ اإلصااالح , ومااغ ثااع كااان لػثيقااة التعماايع وبشاااء الجولااة العرااخية الفزاال فااي إقااخار 

 .السػاد الثسانية في الجستػر السرخي 

شخحاات وزارة التخبيااة والتعماايع وثيقااة تصااػيخ وتحااجيث التعماايع  ,ٜٓٛٔوفااي عااام 
ػل تحجياج معاالع الصخياق في مرخ سياستو وخصصو وبخامجو , وقج سبقيا ورقة عسل ح

, وقاج انصمقات تماظ الػرقاة ماغ الخصاػط العخيزاة التاي  ٜٜٚٔإصالح التعميع فاي  إلى
بعاااس  لاااػزارة بساااا جااااء فضياااا ماااغ أفكاااار عماااىياااخاد بياااا تصاااػيخ التعمااايع , فقاااج شخحااات ا

وثيقاااة  إلاااىاليضئاااات والسشطساااات والجساعاااات الدياساااية والتعميسياااة رغباااة فاااي الػصاااػل 
, ٕ٘ٓٓ)الخمااااف ,  :فقاااج تزااااسشت الػرقاااة خسداااة محاااااور مشياااا ,ليااااةتعميسياااة أكثاااخ فعا

ٔٓٚ) 

  .السجتسع والتعميع -

  .نطخة تحمضمية لػاقع التعميع في مرخ -

  .لساذا التغضضخ التعميع ومالمح تعميع الغج -
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 .البخامج السقتخحة لتحقضق التغضضخ في التعميع -

مااغ أفكااار فااي ورقااة تخجسااة مااا جاااء  السحاااور الدااابقة خمراات الااػزارة إلااىومااغ خااالل  
العسل ومحاولتيا وضع وثيقة تحسل عشػان " تصػيخ وتحجيث التعميع في مرخ سياستو 

الدياسااة  :وخصصااو وبااخامج تحقيقااو " , والتااي تشاولاات بعااس مشصمقااات اإلصااالح مشيااا
ح التعميع العامة لمتعميع في مرخ , والسقػمات األساسية السػجية لحخكة تصػيخ وإصال

إسااتخاتيجية تحقضااق الدياسااة التعميسيااة والتااي أوضااحت فضيااا  قااة عمااى, كسااا ركاادت الػثي
 .الدياسة العامة ومالمح الخصة , وبخامج التصػر , وأسمػل التشفضح

ورغااع مااا حطضاات بااو تمااظ السخحمااة مااغ وثااائق رسااسية القاات الكثضااخ مااغ اىتسااام 
يث صاػيخ وتحاج, ووثيقاة ت ٜٜٚٔالسجتسع الساجني وخباخاء التخبياة وبخاصاة ورقاة عسال 

تو ىاحه الػثاائق بال ن الكثضاخ ماغ الشتاائج جااءت مغاايخة لساا تزاسش, إال إ ٜٓٛٔالتعميع 
العالقااة الفاعمااة االرتباشيااة بااضغ التعماايع واالتجااار وغضخىااا مااغ رمااػز  جاااءت لتؤكااج عمااى

 ةاالنفتااااح االقتراااادي التاااي عاشاااتو مراااخ فاااي تماااظ الحقباااة , ولعااال الكثضاااخ ماااغ األمثمااا
مشح الدبعضشيات بجأ مرخ في  :ياسة اإلصالح التعميسية مشياالتالية تػضح ما أفخزتو س

األخااااح بدياسااااة االنفتاااااح االقترااااادي واندااااحال الجولااااة مااااغ االضااااصالع مااااغ بعااااس 
مدااائػلضتيا الخئيداااة فاااي تسػيااال التعمااايع وتػجضياااو بساااا يخاااجم حاجاااات الذاااعب السراااخي 

عمااي تااجىػر  ومتصمبااات التشسيااة االقترااادية واالجتساعيااة , وقااج انعكااذ ىااحا االندااحال
أحػال التعميع العام السكمف ب عجاد الفئات العاممة , وقراػر فاي اساتيعال األشفاال فاي 

وماع  .سغ اإللدام مع تكجس الفراػل وقراػر التجيضادات وتاجني حالاة األبشياة التعميسياة
سياساااة االنفتااااح زاد انتذاااار الساااجارس الخاصاااة ذات السداااتػى االقتراااادي , وتخكااادت 

 (ٛٚ,  ٕ٘ٓٓقاسع , ) .حزخية الكبخى أغمبيا في السجن ال

صااااااجرت وثيقااااااة " تصااااااػيخ التعماااااايع فااااااي مرااااااخ سياسااااااتو  ,ٜٚٛٔوفااااااي عااااااام 
وضااع  الجااامعي , وتختكااد ىااحه الػثيقااة عمااىوإسااتخاتيجضتو وخصااط تشفضااحه " لمتعماايع قباال 
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سياساااة تعميسياااة واضاااحة األىاااجاف , ورساااع إساااتخاتيجية محاااجدة السشصمقاااات والسحااااور , 
ئ الجستػرية األساسية الحاكسة لدياسة الجولة في مجال التعمايع , وذلظ في إشار السباد

وبحضااااث يسكااااغ مااااغ خااااالل تمااااظ السشصمقااااات والسحاااااور اإلسااااتخاتيجية تخجسااااة الدياسااااة 
 , ٜٜٚٔعسااار , ) .خصااط وبااخامج تشفضحيااة يااة متسثمااة فااي األىااجاف السخجااػة إلااىالتعميس
 (ٜٚٛٔ, سخور ,  ٕٗ, ٕٓٓٓ, خزخ ,  ٖٗ-ٔٗ

اعتباخ التعمايع السذاخوع القاػمي األكباخ لسراخ.. و ياو أُعماغ   ٜٜٔٔوفي عاام 
أن التعمااااااايع ىاااااااػ السذاااااااخوع القاااااااػمي األول فاااااااي تشسياااااااة السجتساااااااع ومػاجياااااااة تحاااااااجيات 

"  مبااارك والتعماايع.. نطااخة إلااى السدااتقبل"  صااجرت وثيقااة ٕٜٜٔوفااي يػلضااػ  .السدااتقبل
عخيزاة واألساساية والتاي شاسمت الخصاػط ال (ٖٖ-ٕٖ,  ٕٜٜٔ :وزارة التخبية والتعمايع)

لمدياسااة السقبمااة الججيااجة  وقااج اعتبااخت التدااعضشيات العقااج القااػمي لمقزاااء عمااى األميااة 
وتحقضق رؤية ججيجة؛ وىي التعميع لمتسضد, والتسضد لمجسيع الحي أصبح ىاجف ا قػمي اا نحاػ 

اا لعقاج سمدامة ماغ الساؤتسخات  معايضخ الجػدة الذاممة في التعميع  حضث جاء ذلظ انعكاس 
عقاااااج الساااااؤتسخ القاااااػمي لتصاااااػيخ التعمااااايع  ٖٜٜٔففاااااي عاااااام  قػمياااااة لتصاااااػيخ التعمااااايع ال

عقج السؤتسخ القػمي لتصػيخ التعميع اإلعجادي  ثع تال ذلظ  ٜٜٗٔعام  االبتجائي  وفي
فااااااي عااااااام  وكااااااان ذلااااااظ” السعمااااااع: إعااااااجاده وتصااااااػيخه ورعايتااااااو“مااااااؤتسخ قااااااػمي بعشااااااػان 

 (ٚٗ,  ٕٓٓٓ – ٜٜٓٔجسيػرية مرخ العخبية, ) ٜٜٙٔ

وفااي  .عقااج السااؤتسخ القااػمي الكتذاااف السػىااػبضغ ورعااايتيع ,ٕٓٓٓوفااي عااام 
عقج مؤتسخ التعميع في اإلسكشجرية الحي شجد عمى ضخورة اإلبقاء عمى  ٕٗٓٓديدسبخ 

وزارة ) مجانية التعميع كحق لكل مراخي وتصبضاق مباجأ التاجرج فاي عسمياة تصاػيخ التعمايع
 (ٕٔٔٓ , التخبية والتعميع

بجأ التػساع فاي تصبضاق التعمايع والتاجريب الساددوج عماى غاخار  شصمق مغ ىحا الس
 والسعاخوف باساع الشطام السصبق فاي ألسانياا كأحاج السحااور الجػىخياة فاي التعمايع الفشاي
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ا ونتائج كبضخة  حضث بمغ عجد السجارس  (كػل –مذخوع مبارك ) وحقق ىحا الشطام نجاح 
شالب وشالبة في  ٓٓ٘ٔٔوالصالبات  مجرسة  وعجد الصمبة ٖٛالسذاركة في السذخوع 

متخاااااخج  وعاااااجد السجرساااااضغ حاااااػالي  ٕٓٓٚ(, وعاااااجد الستخاااااخجضغ ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓعاااااام )
 .مجيشة ٕٗمرشع مشتذخ في  ٓٓٔٔمجرس  وشارك في البخنامج  ٓٓ٘ٔ

 ؛ولع تكاغ وزارة التخبياة والتعمايع فاي مراخ بسشاأى عاغ ىاحا التػجاو العاالسي
ااحضااث بااادرت بجعاال التخصاايط االسااتخاتيجي  لكافااة أنذااصتيا وعسمياتيااا  ارسااسي   انيج 

خسااااااااذ ساااااااااشػات  (٘),فػضااااااااعت الخصااااااااة اإلساااااااااتخاتيجية القػميااااااااة لمتعماااااااايع لساااااااااجة
(ٕٓٓٚ/ٕٓٓٛ – ٕٓٔٔ/ٕٕٓٔ)  

( ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ)معي وتسثل الخصة اإلستخاتيجية القػمية لمتعمايع قبال الجاا
ل فااي ليااة لسدااتقبتحقضااق الجااػدة العا ألساسااية فااي كاال الجيااػد الخاميااة إلااىالجعامااة ا

ضسان تحدضغ التعمايع لجسياع األشفاال والذابال فاي مراخ  مرخ ,فيي تدعى إلى
ل فخد , لزسان لتحقضق تشسية شخرية متكاممة لك ؛, وتحدضغ الفخص الحياتية ليع

التعمايع ماجى الحيااة ,  الشجااح فاي حياتاو السيشياة , ومػاصامة إعجاد جضال قاادر عماى
السذاااركة فااي تشسيااة  ة , وقااادر عمااىي بشاااء مجتسااع السعخفاااإلساايام فاا وقااادرة عمااى

, تػفضااق ,  ٖ٘٘, ,  ٕٙٓٓوزارة التخبيااة والتعماايع , ) .السػاششااة والحااػار فااي مرااخ
 (ٖ٘,  ٕٛٓٓ, سميسان ,  ٕٕٓ,  ٜٕٓٓإبخا يع , 

يشااااايخ  ٕ٘بعااااج ثااااػرة  ٕٕٔٓوقااااج اسااااتسخ ذلااااظ التصااااػيخ حتااااى جاااااء دسااااتػر  
  ٛ٘مااػاد ) أربااع فاايورد  ع ومااا يتعمااق بااو  حضااث  والااحي نااز عمااى حااق التعماائٕٔٓ
الفرل الثالث بعشاػان )الحقاػق االقتراادية  في(  وقج وقعت ىحه السػاد ٔٙ  ٓٙ  ٜ٘

  (واالجتساعيااااااااة( مااااااااغ البااااااااال الثاااااااااني مااااااااغ الجسااااااااتػر بعشااااااااػان )الحقااااااااػق والحخيااااااااات
 (ٔٙ-ٓٙ-ٜ٘-ٛ٘مػاد  ٕٕٔٓراجع دستػر )

مايع قبال الجاامعي تع إصجار وثيقة " الخصاة اإلساتخاتيجية لمتع ,ٕٗٔٓوفي سبتسبخ 
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وكااان شااعار  .ٖٕٓٓ" والتااي جاااءت لتشفضااح رؤيااة مرااخ لمتشسيااة السدااتجامة  ٖٕٓٓ/ٕٗٔٓ
اا :" التعماايع السذااخوع القااػي لسرااخ :تماظ الخصااة ندااتصيع تقااجيع تعماايع جضااج لكاال شفاال " ,  امع 

والتاااي تعاااخض الخؤياااة اإلساااتخاتيجية لسداااتقبل التعمااايع قبااال الجاااامعي فاااي مراااخ ماااغ خاااالل 
,  ٖٕٓٓحتاى عاام  ٕٗٔٓطػمة التعمايع قبال الجاامعي فاي الفتاخة ماغ عاام مخصط عام لسش
اا فاااي رسااع الدياساااات ووضااع البااخامج وآلياااات التشفضااح وتػزياااع السدااؤوليات فاااي  التكااػن أساس 

 (ٜٗ,  ٕٗٔٓوزارة التخبية والتعميع , ) .ضػء أىجاف الخصة وبخامجيا

( إلاى ٛٔلساادة )فاي الساػاد ماغ ا باالىتساام باالتعميع ٕٗٔٓكسا اختز دستػر 
التعمايع حاق لجسياع الساػاششضغ  ىجفاو بشااء الذخراية  حضاث ناز عماى أن (ٕٔالسادة )

السرااخية والحفاااى عمااى اليػيااة الػششيااة وتأصااضل السااشيج العمسااي فااي التفكضااخ  وتخساايخ 
القاايع الحزااارية والخوحيااة ومفااا يع السػاششااة والتدااامح وعااجم التسضضااد  فيااػ مجاااني فااي 

ىااجىا  وتمتاادم الجولااة بتااػفضخه وفااق معااايضخ الجااػدة العالسيااة  فااالتعميع مااجارس الجولااة ومعا
إلدامااي حتااى نيايااة السخحمااة الثانػيااة أو مااا يعادليااا  كسااا تمتاادم الجولااة بتخراايز نداابة 

اإلجسالي لو تتراعج تجريجي ا  % مغ الشاتج القػميٗال تقل عغ  مغ اإلنفاق الحكػمي
خف الجولة عميو لزسان التدام جسياع الساجارس حتى تتفق مع السعجالت الجولية  كسا تذ

ندبة مغ اإلنفاق  والسعاىج العامة والخاصة بالدياسات التعميسية ليا  وتمتدم بتخريز
تترااااعج  الشااااتج القاااػمي اإلجساااالي % ماااغٕالحكاااػمي لمتعمااايع الجاااامعي ال تقااال عاااغ 
 .تجريجي ا حتى تتفق مع السعجالت الجولية

إلى األىسية الستعاضسة التاي  ٕٗٔٓع في دستػر وتذضخ السػاد الخاصة بالتعمي
أوالىا ىحا الجستػر لمتعميع  والتي تعج مغ السسضدات الفخيجة ليحا الجستػر الحي انفخد بيا 
عااغ الجساااتضخ الدااابقة  وقااج اتزااح ىااحا االىتسااام مااغ خااالل التأكضااج عمااى حاال قزااايا 

 .متصمباات ىاحا التصاػيخ التعميع  وسبل تصػيخه  وتخريز مػاد لدياادة تسػيماو  وتاػفضخ
  (ٕٔ-ٕٓ-ٜٔ-ٛٔمػاد  ٕٗٔٓ)دستػر 
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تمظ اإلساتخاتيجيات والاخؤى التاي وضاعت لتصاػيخ  ومسا سبق مغ خالل عخض
رغاع ماا يذاػبيا ماغ  -السشطػمة التعميسية ومحاولة وضع خصاط وإساتخاتيجيات معقػلاة 

تعميسياة وما صااحبيا ماغ تصاػرات مػازياة فاي مجاال التذاخيعات والقاػانضغ ال -شسػحات
عكدااات الصاااابع الستداااارع فاااي حقااال التعمااايع تاااأتي التغضاااخات الػزارياااة لضتجاوزىاااا الاااػزيخ 
الججياااج  يغضاااخ مداااضخة سياساااات ساااابقة دون مباااخرات مػضاااػعية , وباااحلظ لاااغ تأخاااح أي 
سياساااة حطياااا ماااغ الحكاااع عمضياااا , فالحقياااا يياااجم ساااابقيا دون تاااخاكع ونساااػ أو إمكانياااة 

  .لالستفادة مغ الخبخات الدابقة

, أحج أركان الخصاال الدياساي الخساسيورغع أن االىتسام بتصػيخ التعميع يسثل 
كساااا أن الخصاااال التعميساااي يحسااال فاااي ثشايااااه رؤى ججياااجة لتصاااػيخ التعمااايع , ونقماااو ماااغ 

رؤية مدتقبمية تحتزغ مدتقبل التعميع ماغ أجال  إلىالػضع القادم ,  إلىالػضع القائع 
شافداااة عالسياااة ماااع التعمااايع فاااي البماااجان الستقجماااة السداااتقبل , فياااػ يزاااع التعمااايع فاااي م

ا اويصباق محمي ا السي الترشيع وىشجساة إنداان ججياج ل ل ياة الثالثاة يفكاخ عا  عماى ا, مشفتح 
  .اآلخخ

ن شػاىج الػاقع تتعجد لتؤكج عماي عاجم تصاابق مداتػى القاػل والفعال بذاأن إال إ
بسجااخد التااجقضق األولااى  التعاماال مااع قزااية التصااػيخ , وأن مذاايج التشاااقس يبمااغ ذروتااو

 .لػاقع الشطام التعميسي ومجخيات أحجاثو

كساااا أن سااايادة مفاااخدات الخصاااال التخباااػي الخساااسي الاااحي يحسااال فاااي ضاىخىاااا 
التصااػيخ والتغضااخ , وتحساال فااي باششيااا تدااكضغ الػاقااع التخبااػي كسااا ىااػ عميااو , وتجسضمااو 

سثال إال مداكشات لحالااة عباخ وساائل اإلعاالم السختمفاة , فسحاااوالت التصاػيخ الاخاىغ ال ت
 .مخضية لغ تججي معيا محاوالت العالج الجدئي

 :بع  التحجيات التي تهاجو نعام التعميم ما قبل الجامعي :المحهر الثاني
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نكتذااااف العجيااااج مااااغ  –يالسذاااايج التخبااااػي والتعميساااا ىعماااا ىمشااااح الشطااااخة األولاااا
 عماى ع فاي العاالع ,السذكالت الجػىخية التي لع يعاج لياا أثاخ فاي العجياج ماغ نطاع التعماي

ناو ماا خ التعمايع ماا قبال الجاامعي , إال إالخغع ماغ اإلنجاازات وشاخح اساتخاتيجيات لتصاػي
ا امساا خماق رأي ا , زال يػاجو قزايا وتحجيات عجياجة أن أوضااع التعمايع  ىيؤكاج عما اعام 

حضث تتعخض الدياسة التعميسية فاي مراخ  مػاجية مذكالتو بذكل جحري, إلىفي حاجة 
التذااكضل السدااتقبمي لمعااالع الججيااج  االتحااجيات الخارجيااة والجاخميااة , مااغ أىسيااا خارجي االعااجد مااغ 

 ٜٔ, ٕٙٓٓ)عساار ويػساف  :وصضخورة العػلسة وقػة السعخفة , ومغ أىع التحجيات الجاخمياة
 :(ٕٗٙ – ٖٕٙ,  ٕٓٔٓ :, تخكي
, ل , خمضاالعبااػد , عبااج العااا) :مذااكالت تتعماال ب مداا ة وأىااجاف التعماايم قباال الجااامعي :أواًل 

 (ٜٕ٘,  ٕٔٔٓ, قاسع وآخخون ,  ٕٛ,  ٕٓٓٓمجكػر ,  , ٜٓٛٔ

 :إن السدتقخئ ألىجاف التعميع ما قبل الجامعي بسرخ يالحظ عمضيا ما يمي

 أغفمت األىجاف التخكضد عمى تشسية قجرات الصالل اإلبجاعية واالبتكارية. -

 تعميع متخمف في مؤشخاتو الكسية والشػعية -

ج مااغ السذااكالت التااي يعاااني مشيااا السجتسااع السرااخي مثاال أغفماات األىااجاف العجياا -
 االنفجار السعخفي  والعالقات االجتساعية في ىحا العالع الستغضخ.

 أغفمت األىجاف التخكضد عمى تشسية قجرات الصالل اإلبجاعية واالبتكارية. -

اسااااتسخار وارتباااااط التغضضااااخ فااااي الدياسااااة التعميسيااااة وارتباشيااااا بذااااخز الااااػزيخ ال  -
 بسؤسدة

عجم استشاد ىحه األىجاف إلى فمدفة تخبػية اجتساعية واضحة  حضث تكػن بسعادل  -
ما تتخجع إلى أىجاف تفرضمية في السشاىج  عسا يجخي في العسمية التعميسية  وقميال  

 والخصط التخبػية.
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كسااا يالحااظ أن ىااحه األىااجاف ركاادت عمااى االىتسااام بالجانااب السعخفااي دون بقياااة  -
كاااااال ىااااااجف نااااااػاحي متعااااااجدة  واتجاىااااااات متشػعااااااة يتزااااااسغ  الجػانااااااب  ودون أن

 ومدتػيات متفاوتة ومجاالت بعزيا ميدخ وبعزيا غضخ ميدخ.

كسااا نالحااظ أن أىااجاف التعماايع قباال الجااامعي بسخاحمااو السختمفااة يؤخااح عمضيااا عااجم  -
التحجيااج والجقااة فااي الرااياغة والااحي يسثاال السصمااب األول مااغ أجاال التشفضااح الشاااجح 

 .ألي بخنامج تعميسي

السجااااااالذ القػميااااااة ,  ٜٗٔ,  ٜٕٓٓبااااااجران , ) :مذااااااكالت تتعماااااال باااااااإلدارة ا:ثانًياااااا
  (ٕ٘-ٕٗ,  ٕٛٔٓأحسج , ,  ٔٗ , ٕٓٔٓالستخررة , 

  :ضعف أسالضب اختيار وإعجاد القيادات التخبػية ذات الكفاءة العالية 

 ضعف إسيام إدارة السجرسة في إحجاث التغضضخ بيا وإدارتو 

, كساا يباخر الساجراء  لتخصايط لتداضضخ شائػن السجرساةغيال الخؤية السداتقبمية عشاج ا 
العجياج ماغ السعػقاات مشياا  ىتساام بعسال جمداات حاػار ونقااش إلاىوالشطار عاجم اال

وجاػد  إلىتفتقج غالبية السجارس  –عجم وجػد مػارد مالية كا ية  –كثافة الفرػل )
سب , معسل لمػسائط وحجخة لمحا إلىحجخات لمسجرسضغ حضث يتع تحػيل الحجخات 

غاااااء حجااااخات لمسجرسااااضغ لمترااااحيح أو الخاحااااة تااااع إشااااالق اسااااع " ويتختااااب عمااااي إل
 (السجرس الجػال "

في مجال تصػيخ السشاىج  -بل انعجام ذلظ-ضعف مداىسة اإلدارة السجرسية  
 والبخامج أو السذاركة في صياغتيا وتقػيسيا  أو تجريب السعمسضغ عمضيا

 :,  بعس السجارس يتػلى قيادتيا ثالثاةتجاخل االختراصات في القيادة السجرسية  
مجيخ اإلدارة , مجيخ السجرسة , ناضخ السجرسة , ويحجث في بعاس األحياان تاجاخل 

 .في إصجار التعميسات وبالتالي يحجث خمل في العسمية التعميسية
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بعج اإلدارة عغ مجخى التصػيخ في عمػم التكشػلػجيا اإلدارية الججيجة وعجم إفادتيا  
ه العمػم وأدوات التكشػلػجيا في تصػيخ نفديا أو التغمب عمي مغ نتائج ىح
  .مذكالتيا

الخوتضغ اإلداري وعجم السخونة وما يشجع عشيا مغ مذكالت وعجم الججية في  
 .إدخال التججيجات التي تديع في التحجيث السجرسي

 (ٗٚٔ,  ٖٕٔٓ, ش يسة ,  ٖٖٙ,  ٕٔٔٓعبج الذافي , ) :مذكالت متعمقة بالمعمم ا:ثالثً 

 :يعاني السعمسػن مغ مجسػعة مغ الدمبيات مغ أىسيا

أنو أقال ماغ غضاخه ماغ أصاحال  ىنفدو عم إلىوالسعمع   سع لمسعمعتجني نطخة السجت -
 .األخخى السيغ 

تااجني مدااتػى الجااػدة  ىيااع لػاجباااتيع السيشيااة مسااا أدى إلااتقرااضخ السعمسااضغ فااي أدائ -
 .في التعميع

 ج العالقااتعسمو مثل نقز اإلمكانات وتعقاسػء الطخوف التي يػاجييا السعمع في  -
 وضخامة العبء التجريدي.

وبالتااالي لااع يحقااق   القرااػر فااي أبعاااد التكااػيغ األكاااديسي والسيشااي والثقااافي لمسعمااع -
 .ولع تعكذ مقخراتو الستغضخات السجتس ية السعاصخة  األىجاف السخجػة مشو

التخاخاي فاي تاجريب  ىة إلاسعمساضغ أثشااء الخجماة باإلضاافعجم كفاية بخامج تاجريب ال -
 .السعمسضغ وجسػد أسالضب تجريديع

بعس السعمسضغ لجيػدىع لمجروس الخرػصية مقارنة بالجيػد السبحولة فاي  ادخار -
 .السجرسة

إكداابو السياارات الججيااجة  ىا إلعاجاد السعماع لااع تعاج قاادرة عماااألساالضب القائساة حالياا -
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الضب تسكضشاو ماغ اساتخجام أسا ىة عمانياا لاع تعاج قاادر إكساا   السصمػبة لعسمية التغضضاخ
 .مػاجية السػاقف الحقيقية ىنيا ال تداعج عمإكسا   التكشػلػجيا الحجيثة

وفااي   ػجيااة نطااخ السعمااع فااي مختمااف جػانااب العسميااة التعميسيااة بعامااةاألخااح بعااجم  -
 .تصػيخ السشاىج بخاصة

ٕٓالعخبي , ) :مذكالت متعمقة بالتالميح ا:رابعً  ٕٓقػمي , , معيج التخصيط ال ٓٔ ٖٓ, رقع  ٛٔ ٛ) 

 :ومغ أىسيا  ىشاك بعس السذكالت الستعمقة بالتالمضح
وعاجم   تشفضح ما يخياج ىوإصخاره عم  ثل في عشاد التمسضحوتتس :مخالفة نطام السجرسة -

أو   كعااجم حزااػر شااابػر الرااباح  والتسااخد الااجائع عمضيااا  شاعااة األوامااخ السجرسااية
 .عجم القيام بالػاجبات السشدلية

وقاج تتسثال   وتعاج ىاحه السذاكمة ماغ مذاكالت أو جػاناب الفقاج فاي التعمايع :ولاليخ  -
ولكشااو ال يحزااخ حررااا بعضشيااا أو حررااا   السجرسااة إلااىفااي حزااػر التمسضااح 

 .لسجرس بعضشو
والتدخل يعشاي االنقصااع عاغ   مذكمة مغ مذكالت الفقج في التعميع اوتعج أيز   :التدخل -

 .الجراسة وعجم االنتطام بالسجرسة
 .متعجدة اويأخح العشف عشج التالمضح أشكاال وصػر   :عشفال -

,  ٖٗ,  ٕ٘ٔٓالبشاااػي , ) :مذاااكالت تتعمااال بالمنااااىج والمقاااخرات الجراساااية :اخامًدااا
 (ٙٚٔ - ٘ٚٔ,  ٖٕٔٓش يسة , 

أسااااالضب التمقااااضغ  ىالجراسااااية وشااااخق التااااجريذ تعتسااااج عماااا السشاااااىج والسقااااخرات التاااادال 
  الساادة السعخ ياة ىا السرجر الػحضج لمحرػل عماقخر ىسواعتبار السجرس والس  والحفظ

في عرخ السعمػمات الحي لاع   في حضغ أن ذلظ يتشاقس مع عرخ االنفجار السعخفي
بال تشسياة مياارات   تعج ميساة التعمايع  ياو ىاي تحراضل الساادة العمسياة فاي السقاام األول
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ج مااغ الحذااػ السشاااى وتخميااو  باال وتػلضااج السعااارف الججيااجة  الحرااػل عمضيااا وتػضيفيااا
 .الحي يزخ بخوح االبتكار واالكتذاف لجي الشرء  الدائج

 :وشخق التجريذ في الشقاط التالية ويسكغ تمخيز بعس السذكالت الستعمقة بالسشاىج 

 ىمدااايخة التصااػر الدااخيع الحااادث عماا تتدااع السشاااىج غالبااا بااالجسػد والتخمااف وعااجم -
 .تصػر الفكخي في العمػم السختمفةلوا  السدتػى السحمي والجولي في أسالضب التعميع

وتيساال الجػانااب العسميااة السختبصااة   الجػانااب السعخ يااة ىال تاادال السشاااىج تخكااد عماا -
ىاااحه الجػاناااب فاااي تػجيااااو  بالثقافاااة السيشياااة والتاااجريبات العسمياااة باااالخغع ماااغ أىسياااة

أو اختياااار مجاااال   األعماااىالجراساااة التاااي تشاساااب مضػلاااو فاااي السخاحااال  ىالصالاااب إلااا
 .العسل

مااغ مشاااىج التعماايع قباال الجااامعي ال تتشاسااب مااع أعسااار التالمضااح ومدااتػى  ان كثضااخ  إ -
 نزجيع وتكػيشيع العقمي.

كااال ألنياااا مشااااىج مػحاااجة باااضغ  انطاااخ   ؛شااااىج التعميسياااة بعضاااجة عاااغ البضئاااةال تااادال الس -
وجػد فجػة شاسعة باضغ محتاػى تماظ السشااىج وباضغ  ىاألمخ الحي يؤدي إل  البضئات

 .ح ومضػليع وحاجات البضئة السحيصةحاجات التالمض

ضعف كفاءة الكتال السجرسي فاي الذاخح واإليزااح لمصالاب , ماع ضاعف وضاػح  -
 .شباعة السادة العمسية في بعس الكتب في بعس مػاد الجراسة

 (ٖٕٙ,  ٕٗٔٓإسساعضل , ) :ظاىخة التدخب ا:سادسً 

رتبااااط يعااج التدااخل ضاااىخة اقترااادية واجتساعياااة فااي األساااس وتااختبط أشااج اال
جانااب العساال االقترااادي واالجتساااعي  إلااىبااالفقخ وبػاقااع األسااخ الفقضااخة والسحخومااة , و 
شاخد أن السجرسة السراخية اآلن أصابحت قاػة  ؛ىشاك عػامل تخبػية تعميسية لعل أبخزىا

  :رأسيا لمصالل ألسبال عجيجة يأتي عمى
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 .قدػة وسػء اإلدارة السجرسية 

  .ية عغ حياة الصاللانفرال السشاىج والسقخرات الجراس 

 .الزعف الستبادل داخل ججران السجرسة 

تخمااااف شخائااااق واسااااتخاتيجيات التااااجريذ السدااااتخجمة مااااغ قباااال السعمسااااضغ غضااااخ  
  ا.السؤىمضغ تخبػي  

 الفقخ ومدتػى الس يذة والسدتػي االقترادي واالجتساعي " قمة الجخل " 

 الااجروس الخرػصاابة ضاااىخة مخضااية فااي مجااال تعماايع مشتذااخة فااي مجتسعشااا , ا:بعً سااا
ولقج غمبت الجروس الخرػصية دروس السجرسة ووصافت باإلياجز الججياج وىاي ضااىخة 
مخضاااية " تياااجد االماااغ القاااػمي والداااالم االجتسااااعي , ومباااجأ تكاااافؤ الفاااخص , والعجالاااة 

التحااااجيث والتصااااػيخ  إلااااى االجتساعياااة مثمسااااا تعااااػق خصاااط التشسيااااة وتصمعااااات السجتساااع
الااجروس يعسااق معاناااة األسااخة السرااخية مسااا تحسمااو  , فسااا يشفااق عمااى .السدااتسخ لمتعماايع

ولياااحه  .ماااغ أعبااااء إضاااا ية ال شاقاااة لياااا باااو فاااي سااابضل تاااػفضخ فاااخص متكافئاااة ألبشاااائيع
الغضاخ فاي  مبية كامشاة أخصخىاا " االعتسااد عماىالطاىخة وضاائف سامبية ضااىخة وأخاخى سا

 (ٕٕٔ,  ٕٔٓٓ :مضشا) .السعخفة الجاىدة بال عشاء عمىالحرػل 

يعاااني الشطااام التعميسااي فااي مرااخ مااغ ازدواجيااات متعااجدة فااي أنػاعااو ومخاحمااو )تعماايع  ا:مًناااث
وكااحلظ ازدواجيااة التعماايع الفشااي والعااام  (ااا تعماايع أزىااخي  تعماايع أجشبااي - تعماايع خاااص - حكاػمي

السرااخي وتساسااكو االجتساااعي. تماااظ  الحكااػمي. مسااا يااػثخ ىااحا التعااجد عماااى ىػيااة السجتسااع
االزدواجيات في نسط التعميع الدائج تعػق بذاكل رئايذ أي جياج نحاػ تكاػيغ شخرايات ذات 
 ىػيااااااااة متجاندااااااااة  وإشااااااااار ثقااااااااافي واحااااااااج وبشيااااااااة معخ يااااااااة متجاندااااااااة وليداااااااات متشاقزااااااااة.

  (ٙٚٔ, ٕٔٔٓ:)بجران

عي  وتدايااج األبعاااد التجاريااة كسااا تذااضخ الااجالئل إلااى غمبااة الشطااخة الخبحيااة واالتجاااه الداام :اتاسااعً 
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حضااث تخاجااع اعتبااار التعماايع خجمااة عامااة مااغ أجاال عائااج ومشااافع   والدااػقية فااي قصاااع التعماايع
اجتساعية  وتقمرت إتاحتو لكل مغ يقجر عميو ماغ أجال تيضئاة أفاخاد السجتساع وتعدياد قاجراتيع 

أكباخ عماى كػناو لإلسيام في تحقضق األىجاف التشسػية. وصاارت أىسياة التعمايع تشراب بذاكل 
ا مادي ااا كغضااخه مااغ أشااكال االسااتثسار فااي الداامع والخااجمات ومااغ ثااعد فقااج . اسااتثسار ا يحقااق عائااج 

مثال:  عباارات التعمايع قزاايا التي تتشاول األكاديسية الجراسات تتزّسغ أن أصبح مغ السألػف
 Transnationalوالتعمايع العاابخ لمحاجود )  (Trade in educationالتعمايع ) فاي االتجاار

Education)  التعمايع  وشاخكات التعمايع التاي  وسساساخة  التعمايع خاجمات واساتضخاد وتراجيخ
  (.ٓٔ,  ٖٕٔٓ :)زيتػن يتع تجاول أسيسيا في سػق األوراق السالية وغضخ ذلظ 

اا التحاجيات وماغ ا:عاشاخً  فاي  السجتس ياة السذااركة وضاعف السجتسعاي الاجعع قماة أيز 
 السذاركة إلاى وتمظ الجعع ذلظ يخق  لع حضث بيا  التعميسية بالعسمية والشيػض االرتقاء
 آخاخ أكثاخ تحاج يػجاج تحاجيات ماغ سابق عساا وفزاال فاعمة  مجتس ية ثقافة يكػن  أن

 ومحاولاة عخقماة والتخباػي  التعميساي اإلصاالح لفكاخ السشااىس التياار ىاػ أال خصاػرة
 (ٜٛٔ, ٕٓٔٓ :السخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية) مدضختو

  :مذكالت تتعمل بتمهيل التعميم :إحجى عذخ

التعمااايع إلاااى أن التعمااايع  اقتراااادياتمجاااال  فاااي التخباااػي تذاااضخ أدبياااات البحاااث 
تحػياال متصمبااات اإلنفاااق عمااى الدياسااة التعميسيااة  عمااى  فااييػاجااو إشااكاليات متعااجدة 

ع الدياساي والاجع واالىتساامالفتاخة األخضاخة   فايمضدانية التعميع وتصػرىا  ارتفاعالخغع مغ 
ن العائااج مااغ إالجيااػد الحكػميااة والذااعبية  إال  يحطااى بااو التعماايع  ومحاولااة حذااج الااحي
متػاضااع لمغايااة ويياابط بالسكانااة التشسػيااة لسرااخ عمااى مدااتػى العااالع  التعميساايالشطااام 

اإلجساالي   يمامداتػى دخال الفاخد  والشااتج السح يخاصة عشج مقارنتياا باجول مساثماة فاو 
 ميع.واإلنفاق عمى التع

الػقاات الااخاىغ  يمرااخ فاا يليات التااى تػاجااو تسػياال التعماايع فااويسكااغ رصااج أىااع اإلشااكا 
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 : يسا يمي

,  ٓٔ,  , ٕٗٔٓبمتاااجي , ) :قرااهر المااهارد الماليااة لمتعماايم عاان الهفاااء بمتطمباتااو
 (ٗٚٔ - ٖٚٔ,  ٖٕٔٓش يسة , 

 اإلنفاق عمى التعميع أدى إلى: يوىحا القرػر ف

مساااا تختاااب عمياااو عاااجم كفاياااة  ,ي السجرساااية وتجيضداتيااااالسباااان يالقراااػر الذاااجيج فااا 
الفرااػل والحجااخات الجراسااية وأماااكغ مداولااة األنذااصة التخبػيااة مااغ مالعااب وأفشيااة 
ومعامل ومكتبات  ىحا إلاى جاناب قاجم بعاس السبااني السجرساية وعاجم صاالحضتيا  

مااغ  الفتااختضغ  وغضخىاااتعساال بشطااام  يي التااباإلضااافة إلااى وجااػد العجيااج مااغ السبااان
عماى  الخ مسا يذكل عبئ اإإلى تخميسات وصيانة وإصالحات... تحتاج يالسباني الت

 مرادر التسػيل السحجدة.

حضااث تتااخاوح كثافااة التالمضااح داخاال  ,ارتفاااع كثافااة التالمضااح داخاال الفرااػل الجراسااية 
 .دراسيكل فرل  في اتمسضح   ٓٚ-ٓ٘الفرػل ما بضغ 

ف إلااى مداولااة أعسااال أخااخى ذات تااجنى أجااػر السعمسااضغ مسااا جعاال بعزاايع يشرااخ  
ال تتفاق  ي  أو حتى مسارسة بعاس األعساال التاعائج مادي كالجروس الخرػصية
 وكخامة السعمع وتقالضج ميشة التعميع.

 إىسال الجػانب العسمية واألنذصة التخبػية والتخكضد عمى السعمػماات والسعاارف فقاط 
 ظ والتمقضغ.واالعتساد عمى استخاتيجيات التجريذ التقمضجية كالحف

 القاػميعاغ تحقضاق تكاافؤ الفاخص التعميسياة عماى السداتػى  التعميسايعجد الشطاام   
بااضغ األغشياااء والفقااخاء  أو بااضغ أبشاااء الخياا  وأبشاااء الحزااخ  أو بااضغ الااحكػر  سااػاء

 .(ٖٙٓ,  ٕٔٔٓشسذ الجيغ , ) واإلناث.
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 .سهء تهزيع ميدانيات التعميم  .2

  .مدتهى المحمىعمى ال التعميميضعف ك اءة اإلن اق  .2

  .استغالل المهارد المالية المخررة لمتعميم فيقرهر  .3

 :ي يسا يم والقرػر ويطيخ ىحا الزعف 

تقجيخ مضدانياات اإلنفااق عماى  فيضعف كفاءة اليضئة اإلدارية بالسجيخيات التعميسية  .ٔ
 مدألة تقجيخ ىحه الشفقات. فيالتعميع  وغيال السعايضخ التى يسكغ االستخشاد بيا 

 نحػ تحقضق أىجاف غضخ مػضػعية. اتقجيخ اإلنفاق الحكػمي س ي   فيبالغة الس .ٕ

 السػازنة العامة لمجولة. ااالعتساد عمى مرجر وحضج لمتسػيل يكػن غالب   .ٖ

 فايتػفضخ الستصمبات والشفقات لتعاػيس العجاد  فيعجد القيادات اإلدارية السحمية  .ٗ
 السػارد السخررة مغ قبل الجولة.

تزاع السدياج ماغ القضاػد أماام التبخعاات والجياػد األىمياة  ينضغ التاجػد المػائح والقاػا .٘
 عسميات اإلنفاق عمى التعميع. فياإلسيام  فيالخاغبة 

 البضخوقخاشية والخوتضغ اإلداري الحي يديصخ عمى السدتػيات اإلدارية السحمية. .ٙ

تمظ ىي أىع لتحجيثات والسعػقات التي تػاجو تصػيخ التعميع وخاصة التعميع ما 
باال الجااامعي داخاال السجتسااع السرااخي , عمااي الااخغع مااغ أن الدااشػات القمضمااة الساضااية ق

تذااايج الكثضاااخ ماااغ الجياااػد والاااخؤى واإلساااتخاتيجيات نحاااػ تصاااػيخ نطاااام  التااادالشااايجت و 
 (ٔ٘ٔ,  ٕٙٓٓ, زاىخ ,  ٗ,  ٕٔٓٓ, يػنذ ,  ٖٗٗ,  ٕٙٔٓ .جايل).التعميع

 :ا قبل الجامعيالترهر المقتخح لتطهيخ التعميم م :المحهر الثالث

عشاااجما يتصاااخق الحاااجيث عاااغ اساااتخاتيجيات تصاااػيخ التعمااايع ماااا قبااال الجاااامعي , 
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لساااذا لااع تحقااق اسااتخاتيجيات وجيااػد ورؤى  :تصااخح مذااخوعية التداااؤل باإللحاااح حااػل
 ك وتحجيج أولػياتيا تصػيخ التعميع الدابقة في تحقضق السأمػل مشيا والستػقع 

داخااال تماااظ االساااتخاتيجيات والاااخؤى التاااي واإلجاباااة عماااى ىاااحا التدااااؤل مػجاااػد 
شسػحااات وإيجابيااات , يجااب وضااعت لتصااػيخ السشطػمااة التعميسيااة رغااع مااا يذااػبيا مااغ 

ومقتخحاات أفزال  باجائل والبحاث عاغ, مشياا  االساتفادةتخشاضجىا و تفعضميا و  العسل عمى
 .لسعالجة جػانب القرػر و الدمبيات

الح الشطاام التعميساي وخاصاة فصخح أي رؤية مداتقبمية لتصاػيخ وإصا ,ومغ ىشا
مااا قباال الجااامعي أمااخ ضااخوري وميااع , ويجااب فااي البجايااة أن نقااخ بأنااو ال تػجااج رؤيااة 
واحااجة , باال ىشاااك رؤى عجيااجة ومتشػعااة كميااا تقااجم نفداايا بػصاافيا األصاامح واألنفااع , 

ما ىي القزاايا التاي تشصماق مشياا تماظ الخؤياة ك وماا ىاي  :ولكغ يطل الس يار الحقيقي
 .االقترادية واالجتساعية والدياسية والثقا ية التي تجافع عشيا ك السرالح

ماع  ؛وسشحاول ىشا رسع صػرة وتشااول مقتاخح لتصاػيخ التعمايع ماا قبال الجاامعي
أىع الخؤى والترػرات التي شخحت مغ قبل , واالستعانة بتاػارد رؤى العجياج االستعانة ب

تترااال بفمدااافتو  نقااااطل عاااجة ماااغ صاااانعي قاااخارات الدياساااة التعميسياااة , وذلاااظ ماااغ خاااال
و يكمتو وتشطيسو وإدارتو وتسػيمو ومحتاػى السشااىج الجراساية وأساالضب تعميسياا وأوضااع 

 .معمسضيا وتالمضحىا

,  ٕٛٔٓ, عباااج الجمضااال ,  ٖٗٗ,  ٜٕٔٓ, )حداااضغ :التطاااهيخ فاااي دور المعمااام :أواًل 
 (٘ٔ-ٓٔ,  ٕٚٔٓ, خمضل ,  ٜٕٔ – ٕٚٔ,  ٕٛٓٓ, سالع ,  ٕٗٙ

إذا كااان السعمسااػن مااغ و ػ ذلااظ الطااالع فااي الفراال , السطمااػم خارجااة " " السعمااع ىاا 
في بشاء الحزارة , ف ن رواتب السعمسضغ يجب أن تكاػن  اوإسيام   اأكثخ الشاس جيج  

 , ٕٛٓٓ,  خزاخماغ ركاائد السجتساع )و ل , ػ يبشي العق وألن ؛األعمى في السجتسع
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ٔٚٛ) 

التعمايع عماي جػىخياة دور السعماع وتكاد تجسع التقاريخ الجولياة بذاأن تصاػيخ أنطساة  
 لشجاح أي نطام تعميسي , ويتصمب ىحا التحدغ السدتسخ ل وضاع السادية 

وزيااادة السكافااات والحااػافد بسااا يااػفخ لمسعمسااضغ الحياااة الكخيسااة ,  و السعشػيااة لمسعمااع
ماااؤىالت  الباااخامج التجريبياااة والحراااػل عماااىوربصياااا باااالتصػيخ الاااحاتي ماااغ خاااالل 

أن يسضااد صاااحبيا عااغ زمالئااو  الجرجااة الجام يااة األعمااى , عمااى مااغ تخبػيااة أعمااى
  .الستقاعدضغ عغ التصػيخ والتشسية الحاتية

فااي داخاال السجرسااة مااغ خااالل السسااارس  تااػفضخ أعمااى رعايااة صااحية لمسعمسااضغ أوال   
الخااااص بالتاااأمضغ الراااحي والعاااالج فاااي مدتذااا يات مجيااادة باالتفااااق ماااع التاااأمضغ 

 .الرحي

ة والتعماايع ب قامااة مداااكغ تااػزع عمااى مااع وزارة التخبياا ور إيجااابىأن يكااػن لمشقابااة د 
 ر االجتسااااعي والشفداااي مساااا ياااؤدي إلاااىاالساااتقخا السعمساااضغ الجاااجد لسدااااعجتيع عماااى

 .زيادة العسل واإلقبال عميو

شالع والبحث والقخاءة والتصاػيخ ماغ مداتػاه ومػاكباة متصمباات حث السعمع عمى اال 
  .ػماتية والتكشػلػجيةالعرخ الحالي مغ الثػرة السعم

ترااااسيع وإعااااجاد البااااخامج  ىتفعضاااال القشاااااة التعميسيااااة الستخررااااة لتراااابح قااااادرة عماااا 
 التخبػية والتعميسية السالئسة.

إكداااال السعمساااضغ التعامااال ماااع األساااالضب التقشياااة مثااال الحاساااػل وشااابكة اإلنتخنااات  
الحجيثاة فاي وذلاظ الساتخجام أساالضب التاجريذ  ؛مغ الػسائل التعميسية اآلليةوغضخىا 

 .فضيا قة بيا , مع ضخورة حفد السعمع عمى إحخاز تقجمالسشاىج والبخامج الستعم

ااااا لااااو يحتااااػي عمااااى كافااااة الػسااااائل   ااااا خرير  إصااااجار كتااااال لمسعمااااع يكااااػن مصبػع 
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أو دسااكات أو  ”cd“ والػساائط السداااعجة التاي يسكااغ أن تتااػافخ فاي السجرسااة ماغ
لخاص بكل تخرز أو في السكتبة شخائح أو أشخشة فضجيػ  ويػضع في السعسل ا

 .السجرسية

عسمااو بصخيقااة جااادة بشتائجااو العامااة وكتابااة تقاااريخ عشااو  ىفاايااختبط اسااتسخار السعمااع  
يقااجم لماادمالء والسااجيخيغ  الااحيوعااغ أدائااو ومذاااركتو مااع إدارة السجرسااة واالسااتفتاء 

ار والسااػجيضغ وناااضخ ومااجيخ السجرسااة بصخيقااة مقششااة تبعااج عااغ الحاتيااة مااع االستفداا
 عغ السعمع مغ الصالل.

القزاء عمى بعس مداوئ التعميع مثل التمقضغ واالستطيار والاجروس الخرػصاية  
وتخماايز التعماايع مااغ ضاااىخة الغاار  عااغ شخيااق العساال الجاااد والسااشطع لخفااع كفاااءة 

 السعمع واإلدارة السجرسية  وتقػية اإلحداس بالزسضخ واالنتساء.

عػق عسمية التصاػيخ وإشاخاك السعمساضغ فاي عسمياة دراسة السذكالت التعميسية التي ت 
تصاااػيخ السشااااىج والباااخامج ووضاااع الحماااػل لياااا , واالساااتفادة ماااغ التجاااارل السحمياااة 
 .والعالسية السذابية بيج تصػيخىا بسا يتشاسب مع فمدفة السجتسع وأىجافو التعميسية

  :تطهيخ المناىج ا:ثانيً 

بالسخاجعااااة الجائسااااة والتصااااػيخ التعماااايع آكمااااو مااااا لااااع تتعيااااج مشاىجااااو  لااااغ يااااؤتي
ة والتصػيخ الالزم , حضث أن محتػيات السشاىج تسثل السضجان الحي يتع مغ خاللو تخجس

  .واقع ممسػس قابل لمتقػيع والقياس األىجاف التعميسية وتحػيميا إلى

 (ٕٗ -ٖٔ :)أوراماس :ف ن عسمية تذخيز السشاىج يجب أن تدتيجف ,لحا

ع ألن نعمساو ك وماا ىاػ السجتساع الاحي ساػف ي اير ما ناػع التمسضاح الاحي نتصما .ٔ
 ك  اواجتساعي   ا يو ك وما ىي السعخفة األساسية , وماذا تعشي تخبػي  

تشسيااااة شاقااااات الذااااخز الكاممااااة ك ىاااال يجااااب أن  ىاااال يسكااااغ أن نتصمااااع إلااااى .ٕ
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تاااااشعكذ آماااااال الصبقاااااة االجتساعياااااة التاااااي يشتساااااي إلضياااااا الفاااااخد فاااااي السصالاااااب 
 األكاديسية لمتعميع ك

محاول ىي } تعميع الفخد كي ية التعميع  أن تجور مشاىج السدتقبل حػل أربعي ويشبغ 
وتعماايع الفاخد القااجرة  –وتعمايع الفااخد مياارات التعااون  –وتعمايع الفاخد كي يااة العسال  –
 االستقالل الحاتي وتحسل السدئػلية { عمى

التعماااايع التخبيااااة و تصااااػيخ وتحااااجيث البػابااااة اإللكتخونيااااة التابعااااة لااااػزارة  العساااال عمااااى 
ياتع ماغ خاللياا عسال و جسيع السشاىج الجراساية لسختماف السخاحال التعميسياة  وتحسضل

تداااؤل ويداااعجه  أيتػاصاال بااضغ الصااالل ومجرسااضيع بحضااث يدتفدااخ الصالااب عااغ 
عااااغ تمااااظ التداااااؤالت  حضااااث إن اسااااتخجام السشاااااىج  اإلجابااااةزمااااالؤه وأساااااتحتو فااااي 

جعل أيام الجراسة ثالثة فقط  وبالتالي الحجيثة  وتػفضخ الفضجيػىات  يعصي إمكانية ل
الل إلااى سااػف يااحىب بعااس الصاا يسكااغ تقمضاال كثافااة الفرااػل إلااى الشرااف  مااثال  

ثشااااضغ  األربعاااااء(  والاااابعس اآلخااااخ سااااػف يااااحىب أيااااام السجرسااااة أيااااام )الداااابت  اإل
)األحج  الثالثاء  الخسيذ(  ولكغ ىحا الحل يحتاج إلى دراسة مفرامة ماغ الخباخاء 

ا الستخررضغ في , وىاحا ماا صاخح  اإلدارة لتديضل تشفضاح ذلاظ فاي وقات قراضخ جاج 
 .بو وزيخ التخبية والتعميع الحالي

الخغباااة فاااي تالفاااي ناااػاحي القراااػر التاااي أضيختياااا نتاااائج تقاااػيع السشااااىج القائساااة,  
 .لمػصػل بيا إلى درجة عالية مغ الكفاءة والفاعمية الجاخمية والخارجية

ا مااغ فمداافتو مشطػمااة أكثااخ تصااػر ا تعت تباااعا  ااا, بااجء  سااج عمااى التصااػيخ السااشيج عسػم 
وأىجافو, وانتياء بعسمية تقػيسو  وعميو ف ن خصة التصاػيخ الذاامل لمساشيج يجاب أن 
ااا, وفااي ضااػء ذلاظ يعاااد الشطااخ فااي  ا وصاياغة وتشػيع  تباجأ بتصااػيخ األىااجاف؛ تحجيااج 

لسااادة, اختيااار السحتااػى, وأسااالضب تشطيسااو بشاااء عمااى أحااجث مااا وصاال إليااو مجااال ا
وأسااالضب التخبيااة, ونطخيااات عمااع الااشفذ, ثااع يااتع اختيااار شخائااق التااجريذ وأسااالضب 
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الااتعمع التااي قااج تتغضااخ بعااس الذاايء عااغ األسااالضب القجيسااة؛ نطااخ ا لحجاثااة السحتااػى 
 والخبخات التعميسية

إصااجار وثيقااة مشاااىج لااحوي االحتياجااات الخاصااة مااغ السػىااػبضغ وذوي اإلعاقااات  
وكاااااحلظ الفئاااااات  ,الساااااجمجضغ وغضاااااخ الساااااجمجضغ بجسياااااع فئااااااتيع بأشاااااكاليا السختمفاااااة
 .السحخومة ثقا ي ا

إنذاااااء مخكااااد متخرااااز تااااابع لااااػزارة التخبيااااة والتعماااايع لتصااااػيخ السشاااااىج الجراسااااية  
وتحاااجيثيا حتاااى تػاكاااب التغضاااخات العالسياااة, ياااتع تكػيشاااو ماااغ عاااجد ماااغ األكااااديسضضغ 

عماااى دراساااة السشااااىج فاااي والبااااحثضغ وأسااااتحة الجامعاااات الستخرراااضغ  ويعكفاااػن 
الجول الستقجمة مغ أجل نقل تجاربيع الخائجة  وال ضخر باالستعانة ببعس األساتحة 

 باإلضااافةمااغ تمااظ الااجول كسدتذاااريغ, لالسااتفادة مااغ خبااخاتيع فااي وضااع السشاااىج  
االسااااتفادة مااااغ و ,  إلااااى قياااااميع بتحػياااال السشاااااىج التقمضجيااااة إلااااى مشاااااىج إلكتخونيااااة

ي تصااػيخ مشطػمااة التقااػيع فااي ضااػء نااػاتج الااتعمع  فااي السخاحاال الخبااخات الجوليااة فاا
 .التعميسية السختمفة

تزسضغ السشاىج الجراساية قزاايا ومذاكالت تياع الصاالل  مساا ياجفعيع إلاى البحاث  
عاااغ حماااػل متعاااجدة لياااا  األماااخ الاااحي يدااايع فاااي تشسياااة قاااجرة تػلضاااج األفكاااار لاااجى 

 .بجاعيالصالل  وىي مغ القجرات األساسية لمتفكضخ اإل

/ ثقافااة  األخالقيااةعمااى: القاايع  وتشذاائتيعوضااع مشاااىج تداااعج عمااى تشسيااة التالمضااح  
 .السجتسع/ تذكضل مالمح الذخرية السرخية

ماااغ  أن تكاااػن السشااااىج مخاعياااة ل خصاااار والتحاااجيات التاااي تػاجاااو مراااخ مداااتقبال   
 .خالل لجشو تخرز في ذلظ

دااعج عماى التفكضاخ  لايذ تعاجيل أسامػل االمتحاناات بحضاث ت تفعضال و عماىالعسل  
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 عمااى الحفااظ والتمقااضغ مااع العساال عمااى اسااتحجاث مشطػمااة تقااػم عمااى امتحانااات
open book. تعسيسو في جسيع السخاحل عمى, والعسل 

مشااااىج التخبياااة الجيشياااة والػششياااة إلدامياااة تزااااف إلاااى مجساااػع الاااجرجات  ترااابح أن 
 .األساسية

لسشاااىج ألنيااع األكثااخ احتكاك ااا ضااخورة مذاااركة السعمااع وأولياااء األمااػر فااي وضااع ا 
باااااالصالل واألكثاااااخ دراياااااة بستصمبااااااتيع الحىشياااااة واألكثاااااخ معخفاااااة بساااااا يتشاساااااب ماااااع 

 .إمكانياتيع العقمية والعسخية

, عباج السػجاػد  ٖ٘ٔ,  ٕٔٔٓالحخياخي , ) :التطهيخ في اساتخاتيجيات التاجريذ ا:ثالثً 
 (ٔٔٔ-ٗٚ, ٕٓٔٓ, دعبذ ,  ٕٓ,  ٕٓٓٓ, 

اتيجيات التااجريذ التااي تدااتخجم مااع الصمبااة مااغ شااأنيا أن إن التشااػع فااي اسااتخ  
تكدخ الشسط السسل الحي تفخضو شخيقة التجريذ التقمضجية في نطخ الكثضخ مغ الصمباة , 

دور نذط لمسعمع وتغفل دور الصالاب كعشراخ فاعال فاي  عمىفالصخيقة التقمضجية تختكد 
أن الصالاااب ىاااػ  عماااىكاااد عسمياااة الاااتعمع , وفاااي حاااضغ االتجاىاااات التخبػياااة الحجيثاااة تخت

السحاااػر الاااخئيذ لعسمياااة الاااتعمع والتعمااايع , ويجاااب أن يكاااػن لاااو الاااجور األكباااخ فاااي ىاااحه 
  .العمسية

ونتيجااة لمتصااػر الكبضااخ الااحي شاايجه العااالع ويذاايجه فااي جسيااع السجاااالت ومشيااا 
التصػر السعخفي اليائل والثػرة السعمػماتية واالترالية , فقج تشػعت السعاارف وتصاػرت 

سااائل التعميسيااة واسااتخجام التكشػلػجيااا فااي مجااال التعماايع واىااتع رجااال التخبيااة والتعماايع الػ 
تصػيخىااا لتتساشااى مااع الخبااخات الستالحقااة  وإسااتخاتيجيات التااجريذ والعساال عمااى بصااخق 

تدويااااجه بااااالعمػم  إلااااىالجػانااااب الشفدااااية والتخبػيااااة لمسااااتعمع إضااااافة  عمااااىمااااع التخكضااااد 
ذ وتحدااااضشيا بسااااا يتشاسااااب مااااع الشطخيااااات العمسيااااة والسعااااارف , وتصااااػيخ شااااخق التااااجري

التخبػياة عشراخان  اعتباار أن شاخق التاجريذ والشطخياات العمسياة عماىوالتخبػية الحجيثة 
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  .السػقف التعميسيأساسيان في نجاح 

وىشاااك عااجة شااخوط يشبغااي أن تتااػافخ فااي شااخق التااجريذ كااي تحقااق الغااخض 
ماا لاجييع ماغ حراضمة ساابقة ,  عماىوالبشااء الاتعمع  إلىمشيا , استذارة دوافع الستعمسضغ 

ع ب شااباع الااجوافع التااي وإتاحااة الفخصااة ليااع لسسارسااة الداامػك السصمااػل تعمسااو وإشااعارى
 (ٙٔ,  ٕٛٓٓشحاتة , ) .التعمع دفعتيع إلى

  :ف نو البج أن تتػفخ  يو السعايضخ اآلتية ,ولكي تتسضد شخق التجريذ بالجػدة

 .تحقيقيا إلى تشدجع مع أىجاف الجػدة وتقػد أن -ٔ

 .تفاعميع مع السادة السقجمة في الجرس تثضخ داف ية الستعمسضغ وتؤدي إلى أن -ٕ

 .أن تحطى بخضا التالمضح ومضػليع -ٖ

 .أن تػفخ الجيج وتخترخ الػقت الالزم لمتعمع -ٗ

 .أن تػضف التقشيات الحجيثة في التعميع بذكل جضج -٘

مضاح ومتغضااخات السػقااف أن تتداع بااالتشػع ومخاعاااة شبيعاة األىااجاف والسااادة والتال -ٙ
 .التعميسي

  .أن تػفخ التغحية الخاجعة السدتسخة لمسعمع والتالمضح -ٚ

دعاااع الجاناااب الشطاااخي فاااي السشااااىج التعميسياااة بالجاناااب التصبيقاااي عاااغ شخياااق  -ٛ
 .األنذصة العمسية والسضجانية والسعسمية

 .تػفضخ تعميع تذتخك  يو أكثخ مغ حاسة -ٜ

السعاصاااخة جام وساااائل التعمااايع والاااتعمع تيداااضخ إكداااال التالمضاااح مياااارات اساااتخ -ٓٔ
مياارات اإلشاالع والبحاث العمساي  ومشيا الحاسب اآللي واإلنتخنت , باإلضاافة إلاى

 (ٖٗٔ, ٕٔٔٓالحخيخي ) .باستخجام تمظ الػسائل
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 (ٕٕٓٓوزارة التخبية والتعميع ) :التطهيخ في إعجاد اإلمكانات المجرسية ا:رابعً 

مجرسي يجب أن تتسثل في تاػفضخ بضئاة مادياة  مغ الستفق عميو أن وضيفة أي مبشى 
مشاسبة لمجارسضغ , وتيضئة السشاخ الرحي السالئع لماتعمع بتاػافخ اإلمكاناات والساػارد 

ومدااااعجة كااال ماااغ واألجيااادة والػساااائل لتحقضاااق أقراااى فاعمياااة لمعسمياااة التعميسياااة , 
  .اإلنتاجية الفعالة السعمع والصالب عمى

بضئاة شبي ياة لحيااة متكامماة يقزاي الساتعمع يػماو  فسغ السفتخض أن تكاػن السجرساة 
وبقااجر مااا تخكااد  بيااا يااؤثخ فضيااا ويتااأثخ بيااا , ويحاااول تػضياا  إمكاناتيااا فااي تعمسااو

فاا ن الااشطع التعميسيااة تتسحااػر حااػل السااجارس فيااي  ؛الجارسااضغ عسميااة التعماايع عمااى
  .يجسع بضغ عسمضتي التعميع التجريدي والتعمع اتسثل إشار  

أداء وضيفتااو  عمااىع السبشااى السجرسااي بسػاصاافات وسااسات تداااعجه ويجااب أن يتستاا 
اا , مسااا يتصمااب صاايانة دوريااة ل بشيااة التعميسيااة ,  اجضااج   اتعميسي اا افااي أن يخااخج مشتج 

 .فاألبشية السرخية تحقق التػساع الكساي ال الكيفاي لتحداضغ نػعياة التعمايع وصاػرتو
 (ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ,  ٕٙٔٓ ,ايل ج)

  :خة التدخبمعالجة ومهاجية ظاى ا:خامدً 

تعتبااخ ضاااىخة التدااخل أحااج وجااػه اليااجر التخبااػي مااغ ناحيااة  كسااا أنيااا البااال الخمفااي  
 الشقاط التالية: فيلسذكمة األمية مغ ناحية أخخى ويسكغ تمخيز أسالضب مػاجيتيا 

 .زيادة نرضب الفخد مغ متػسط سشػات التعميع عمى مدتػى الجولة 

 التعميسية بضغ الحكػر واإلناث( وذلظ االىتسام بتعميع الفتيات )تزضق الفجػة: 

  اساااتحجاث ماااجارس ججياااجة لتعمااايع البشاااات تتشاساااب ماااع ضاااخوفيغ مشياااا ماااجارس
 الفرل الػاحج ومجارس السجتسع والسجارس الرغضخة.
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  االىتساااام باااالخي  )تزاااضق الفجاااػة التعميسياااة باااضغ الخيااا  والحزاااخ( وذلاااظ عاااغ
 شخيق:

 الخي ية وشبو الرحخاوية. السشاشق فيالسجرسية  السبانيزيادة معجالت  -

إنذاااء مااجارس متخررااة تالئااع احتياجااات البضئااة السختمفااة وضخوفيااا السشاخيااة  -
 وخرائز التالمضح مثل: السجارس الخي ية والسجارس شبو الرحخاوية. 

 تحدضغ نطام االمتحانات وتصػيخ السشاىج عمىالعسل  -

  تعماايع البشااضغ  بأىسيااة التعماايع والحااث عمااى الااػعيزيااادة حسااالت التػعيااة لشذااخ
الخيااااا   فاااااي اوالبشاااااات بالساااااجارس  وزياااااادة االىتساااااام بالسشااااااشق األكثاااااخ حخمان ااااا

 .االبتجائيبالتعميع  السجرسيوالسشاشق الشائية لسػاجية ضاىخة التدخل 
حدااضغ ,  , ٕٗٔ-ٕٕٔ, ٖٕٔٓش يسااة , ) :تطااهيخ التعماايم ال نااي والمينااي ا:سادًساا
 (ٕٕٓٓوزارة التخبية والتعميع ,  ٜٔ,  ٕ٘ٔٓ

  :يسكغ تصػيخ وتججيج وضيفة التعميع الفشي والسيشي مغ خالل

إلغااااء الحاااػاجد القائساااة باااضغ مختمفاااة مخاحااال التعمااايع ومجاالتاااو , وذلاااظ باااجمج  -ٔ
التعماايع الفشااي والسيشااي فااي التعماايع العااام , وإنذاااء بشااي تخبػيااة مفتػحااة مدنااو , 

 .التقمضجيمغ الدمع التعميسي  ويتبشي مفيػم " الذجخة التعميسية " بجال  

بسااااا يداااايل التااااخابط األفااااق  ؛بااااجء التعماااايع الفشااااي والسيشااااي ب عااااجاد ميشااااي واسااااع -ٕ
لمقزااء  ؛والخأسي , ساػاء داخال الشطاام التعميساي أم باضغ السجرساة وساػق العماع

 (ٕٓٓٓعسار , )كافة أنػاع التسضضد  عمى

إشااااخاك الذااااخكات الخاصااااة وقصاااااع األعسااااال فااااي إتاحااااة فخصااااة  عمااااىالعساااال  -
ة لمسمتحقااضغ بااو , وكااحلظ إتاحااة تااجريب الصااالل السشتطسااضغ فااي مػاصاامة الجراساا
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 كػل "  –الجراسة كسا يقجميا مذخوع " مبارك 

تحجياااج مالماااح وفمدااافة التعمااايع الفشاااي و يكمياااة محتاااػاه وشاااخق تعميساااو وعالقتاااو  -
 بالسجتسع 

خصااة قرااضخة  عماايع الفشااي غضااخ تقمضجيااة تشقدااع إلااىوضااع إسااتخاتيجية لتصااػيخ الت -
 ضخة األجاال تبااجأ بتااجريب الصااالل عمااىعضااجة السااجى والخصااة قرااالسااجى وأخااخى ب

 ا سػق العسل عبخ إرسال الصالل إلىميارات الرشاعات الضجوية التي يحتاجي
شايادة مياارة ,  عماىمخاكد تجريب متخررة يحرل الصالب في نياية الاجورة 

أما الخصة شػيمة السجى فياي تداتيجف تصاػيخ السشااىج وشاخق التاجريذ , وقاج 
إساااتخاتيجية تتشاسااب ماااع احتياجااات ساااػق العساال بالشدااابة  إلااىت الاااػزارة تػصاام

لتصػيخ السشاىج وتجسع كل السيارات الالزمة لمصالل وىي تعتسج في األسااس 
,  ٕ٘ٔٓ ,شاااحاتة ) .الجاناااب العسماااي وعاااجم االكتفااااء بالجاناااب الشطاااخي  عماااى
وىاااػ ماااا يحتاجاااو ساااػق العسااال فاااي مراااخ لمسدااااىسة فاااي حااال مذاااكمة  (ٖ٘ٛ
 .لةالبصا

  :ويتمثل ىحا المحهر في ثالثة فخوع لت عيل عممية التطهيخ وىي ا:سابعً 
تػسيع قاعجة السذاركة السجتس ية في العسمية التعميسية لسسارسة الجيسقخاشية  -

لمحياة في السجتسع , وتتسثل عشاصخ السذاركة السجتس ية في  افي التعميع أسمػب  
القصاع  -دور السجتسع السجني  - ةالتػجو نحػ الالمخكدي) :التعميع في اآلتي

الشقابات السيشية واالتجاىات الصالبية ونػادي  -األحدال الدياسية  -الخاص 
 (السجالذ السحمية ورؤوس العائالت - السعمسضغ وأعزاء ىضئة التجريذ

تصبضق مبجأ الجػدة الذاممة في التعميع عغ شخيق إنذاء ىضئة اعتساد وضسان  -
ضع معايضخ قػمية لقيا مشتج التعميع , وتصػيخ أسمػل جػدة تعميع وششية , وو 

 .وضع السشاىج التعميسية , وتفعضل وتعديد مؤسدات التقػيع الػششية
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استكسال البشية األساسية لمسعخفة , وتػفضخ السػارد السالية الالزمة لحلظ  -
في التعميع قبل الجامعي , وتفعضل الجيػد األىمية  عمىالستيعال التالمضح الػافجيغ 

ىحه  عمىواقع ممسػس , وإنذاء كيان لتػلي اإلشخاف  إلىالتعميع  عمىاإلنفاق 
لمتكافل االجتساعي والعجالة وتكافؤ الفخص ,  االشػعية مغ السجارس التعاونية ضسان  

 (ٖٔٔ - ٖٓٔ , ٕٗٓٓشحاتة , ) .مع إعجاد مضدانية لتحدضغ أوضاع السجارس الحالية
, جايل ,  ٔٗ-ٓٗ,  ٕٕٓٓ-ٜٗٚٔ ,مية الستخررة السجالذ القػ ) :التمهيل ا:ثامنً 
ٕٓٔ  ,ٜٔٔ) 

باااالغ األىسياااة فاااي عسمياااة تصاااػيخ  يعاااج تسػيااال التعمااايع ماااجخال   اولااايذ أخاااخ   اوأخضاااخ   
السشطػمة التعميسية التي يشبغاي أن تاػفخ لياا كافاة الساػارد السادياة والبذاخية ميساا 

 .كانت التزحيات

ذخي ية التي تصالب بخفع مضدانية اتخاذ خصػات إصالحية مغ خالل الدمصات الت 
تسػياال التعماايع ونداابتو مااغ السضدانيااة العامااة لمجولااة واحااجة مااغ الااتعمع , حضااث يعااج 

أخصاااخ الذاااخوط التاااي يتحاااجد بياااا نجااااح الجياااػد اإلصاااالحية أو فذاااميا , وكي ياااة 
ا حداب ماا ياخى صاانعػ القاخارات  اتخشضجه وساجاد األولػياات والباؤر األكثاخ احتياج 

ليااجره أو ضااياعو دون االساااتفادة مشااو االسااتفادة القرااػى , وىاااحه  اي ااالتخبػيااة تجش
القزية تتخكد في مجى إمكانية ىحه الشدبة السخصصة سج نفقات التعميع وعسمياتو 

 .اإلصالحية والتصػيخية

ماااغ خاااالل تخرااايز مػازناااات لكااال مجرساااة وتشسياااة قاااجرات  :المخكدياااة التسػيااال 
السػازنااات والتأكضااج عمااي مذاااركة أفاااخاد القااائسضغ عمضيااا فااي التخصاايط وإدارة ىاااحه 

وشػائااف السجتسااع السحمااي فااي إدارة العسميااة التعميسيااة بذااكل مباشااخ مااغ خااالل 
مجاااالذ التعمااايع عماااي مداااتػى السحافطاااة واإلدارات , ومجاااالذ األمشااااء ومجاااالذ 

إنذااااء وتاااجعيع صاااشاديق  عماااىأوليااااء األماااػر والسعمساااضغ فاااي الساااجارس سااايحفدىع 
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السػازنااات السخررااة ليااع مااغ  إلااىقضااق مااا يأممػنااو , إضااافة التعماايع السحمااي لتح
إدارة ىاحه الراشاديق وتداضضخ شائػنيا  عماىالجولة , وىع في الػقات ذاتاو القاائسػن 

 .السجى الصػيل عمىمسا يحقق إدارة أكفأ لمسػارد وتخصيط أفزل 

تفعضال الجياػد األىمياة فاي  عماىضخورة تخجسة فكخة التعمايع التعااوني التاي تعتساج  
واضااع ممسااػس , ويااجعػ القصاااع الخاااص لمتػسااع فااي مجااال  إلااىتسػياال التعماايع 

إدارة التعميع وإنذاء السجارس الستسضدة وزيادة استيعابو لذاخيحة أكباخ ماغ السجتساع 
 ., حتى تتػفخ الفخصة لذخيحة أخخى لمتستع بالسجانية التي تتيحيا الجولة

لالعتسااااادات  اومعاون اااا اإنذااااء صااااشجوق أىمااااي خاااااص لمتعماااايع العاااام يكااااػن مػازي اااا 
 اويكػن ىحا الرشجوق محمي ا –ليحا التعميع في السػازنة العامة لمجولة  السخررة

فااي كاال محافطااة عمااي حااجة , لتيدااضخ إجااخاءات الرااخف , ولتسكااضغ السداائػلضغ  –
عااغ التعماايع فااي السحافطااات مااغ سااخعة تمبيااة االحتياجااات السضجانيااة العاجمااة مااغ 

 .مجارس التعميع العام

يع القصااع الخااص عماي اإلسايام بشرااضب أوفاخ فاي الحخكاة التعميسياة تحاات تذاج 
إشخاف الػزارة وفي إشار خصتيا , والتػسع مغ الخجمات والسعػنات األجشبية فاي 

مداااتػى اليضئاااات  عماااىمشاااشق اتفاقياااات ثشائياااة ماااع الاااجول الذاااقيقة والراااجيقة أو 
دور نفاية السيغ التعميسية الجولية كالبشػك ووكاالت ىضئة األمع الستحجة , وتفعضل 

في خجمة التعميع عغ شخيق اساتثسار جاناب ماغ إيخاداتياا إلنذااء وإدارة الساجارس 
 .تحت إشخاف الػزارة وفي إشار خصتيا

بشاء عجد مغ السحاالت خاارج أساػار السجرساة , ياتع تأجضخىاا لراالح السجرساة إذا  
 أمكغ ذلظ 

ضاااد السجرسااة فاااي مقبااال تعمضاااق تااػفضخ رعااااة لمساااجارس باااان يتكفاال ىاااحا الخاعاااي تجي 
أسػار السجرسة وفػق أسصح السجرسة وغضخىا ماغ األمااكغ الستاحاة  عمىإعالناتو 
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 أن تكػن ىشاك ضػابط محجدة لمخعايا  عمى, 

حامااج عسااار وأشااار إليااو فااي أن أي  .ومسااا ساابق تتفااق الباحثااة مااع مااا أورده د
يباجأ ماغ تاػفضخ حاجيغ  أي مدتػي إصاالحي الباج لاو ماغ أن عمىتحخك لتصػيخ التعميع 

مقعااج مااخيح فااي فراال فااي مبشااي مجرسااي بااو مخافااق الحياااة  :أساسااضضغ ال فكاااك مشيسااا
والعسل , ومجرس قادر وراغب في التعميع , وىحان الحجان يسثالن األولػية الستقجمة مغ 
باااضغ األولػياااات اإلساااتخاتيجية لتصاااػيخ التعمااايع , وىساااا السبااااني السجرساااية وإعاااجاد السعماااع 

  .السادي واالجتساعيووضعو 

 –فااا ن قزاااايا التعمااايع قزاااايا معقاااجة ومتذاااابكة تتصماااب  ,وفاااي جسياااع الحااااالت
الرااجق فااي القااػل واإلخااالص فااي العساال , لاايذ فااي مضااجان  –كسااال قااال سااعج زغمااػل 

بساااا لاااع ياااأتي باااو  لتعمااايع مجاااال إلضياااار بصاااػالت وال الدعااااء أي فاااخد بأناااو ساااػف ياااأتا
مدااتسخ لجشاااػد مجياااػلضغ لاايذ لجياااػدىع فخقعاااات أو  األوائاال , إنساااا العساال  ياااو نزاااال

لكي ترح األجدام والعقػل , ولكي  ؛أضػاء باىخة , وإنسا السصمػل عسل رصضغ مثابخ
. وكااااال مااااا يأمماااااو العااااااممػن .تسيااااخ األياااااجي والحااااػاس , ولكاااااي تعااااي األفئاااااجة والقمااااػل

شااااء السخمراااػن فاااي قصااااع التعمااايع أن يقاااال عاااشيع أنياااع وضاااعػا لبشاااة أو لبشاااات فاااي ب
عسااار , )اإلنداان السراخي فأرضاػا باحلظ وشاشيع , وماغ ثاع رضاي أ عاشيع وأرضااىع 

ٜٜٔٙ  ,ٗٙ-ٗٚ) 
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 : جراسةنتائج ال
حتى اآلن العجيج مغ  ٕٜ٘ٔلقج شيج السجتسع السرخي في الفتخة مغ  .ٔ

ػيخ التعميع ما قبل الجامعي , والتدال االستخاتيجيات والجيػد التي بحلت بيجف تص
 .اآلن إلىالسأمػل والستػقع مشيا  إلىشتيي ىحه اإلستخاتيجيات دون أن ت

مغ اإلنراف ندتصيع القػل بأن تمظ اإلستخاتيجيات والجيػد حاولت أن تخفع  .ٕ
شعارات التصػيخ واإلصالح لكغ ضمت عاجدة عغ معالجة السذاكل التي تكتشف جدج 

  .يدت حمػل جحريةالتعميع ما قبل الجامعي , بسعشي أنيا ضمت عبارة عغ مدكشات ول
في أعجاد كل مغ  اتصػر   ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ إلى ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓىحا وقج شيجت الفتخة مغ 

 ةبشدبالسجارس والفرػل والصالل بالتعميع األساسي , حضث زادت السجارس 
% , بضشسا زادت أعجاد الصالل بشدبة ٗ.ٗ% , وزادت الفرػل بشدبة ٛ.ٙ
بالتعميع األساسي كستػسط عام  زيادة متػسط كثافة الفرل إلى% مسا أدي ٔ.٘ٔ
شالب / فرل عام  ٖٖ.ٙٗ إلى ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓشالب / فرل عام  ٕٓ.ٕٗمغ 

يعكذ العخض عغ مالحقة الصمب , فالخجمة التعميسية ال وىحا  .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ
تتشاسب مع معجالت الشسػ الدكاني والصمب عمي التعميع في مخحمتو األساسية , 

 .عميعوىػ أحج التحجيات التي تػاجو الت
جسمة التعميع عمي مدتػى السخاحل السختمفة  إلىكسا تذضخ ندبة التعميع الخاص 

عميع قبل االبتجائي , % في التٕٚ إلىوصػليا  إلىبالتعميع قبل الجامعي 
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓوذلظ عام  ,باإلعجادي ٖٚ.ٚبتجائي , % باالٕٔ.ٓٔ

ن لع تعبخ عغ حتى اآل ٕٜ٘ٔإن الدياسة التعميسية في مرخ مشح ثػرة يػلضػ  .ٖ
 عمىو  .رغبات الذعب بقجر ما عبخت عغ التػجو الدياسي لمصبقات الحاكسة

الخغع مغ التػجو اإليجابي العام لمدياسات التعميسية خالل العقج الساضي والجيػد 
التي بحلت في سبضل تشفضح ىحه الدياسات عمي أرض الػاقع , واآلثار اإليجابية 
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ءت دون السدتػى السأمػل بقجر كبضخ وإن لع التي تحققت , ف ن الشتائج قج جا
تخالف تػقعات الكثضخيغ , ذلظ أنو باستثشاء االقتخال مغ تحقضق ىجف االستيعال 
الكامل ل شفال في مخحمة اإللدام , ف ن أىجاف الدياسة العامة لمتعميع والستعمقة 
بزسان االستسخار في التعميع حتى نياية مخحمة التعميع األساسي وإكدال 
السيارات األساسية السفتخضة في مخحمة اإللدام والسخحمة الثانػية التالية ليا لع 

انصالق عسمية اإلصالح  عمى االخغع مغ مخور اثشي عذخ عام   عمىيتحقق بعج 
ذلظ االنتذار السخضي لطاىخة الجروس الخرػصية في  إلىالتعميسي , ويزاف 

 .عية في الحزخ والخي كافة مخاحل التعميع وبضغ جسيع الصبقات االجتسا
تػضح الخخيصة التعميسية لسرخ أن عجد التالمضح بالتعميع قبل الجامعي بمغ  .ٗ

% مغ إجسالي ٕ.ٛٗممضػن شالب وشالبة , وتذكل اإلناث ندبة  ٘.ٛٔ
% لمحكػر , كسا تبمغ ٛ.ٔ٘السمتحقضغ بكل مخاحل التعميع قبل الجامعي مقابل 

زراعي / تجاري / صشاعي نطام )السختمفة  ندبة السمتحقضغ بالتعميع الفشي بأنػاعو
% مغ إجسالي السمتحقضغ بالسخحمة الثانػية مقابل ٖ.ٔٙ (ثالث وخسذ سشػات

% بشطام الثانػية العامة , أما بالشدبة ليضئة التجريذ العاممة في التعميع قبل ٚ.ٖٛ
مجرس ومجرسة , وترل  ٖ٘ٓ.ٕٔٛالجامعي عمي اختالف مخاحمو فضبمغ عجدىا 

 إلى% , أما ندبة السجرسضغ الحكػر فترل ٕ.ٜٗ إلىسجرسات بضشيع ندبة ال
% مغ إجسالي السجرسضغ ٕ.ٕٗ% ويسثل مجرسػ السخحمة االبتجائية ندبة ٛ.ٓ٘

 .والسجرسات بسخحمة التعميع قبل الجامعي
ي سالتػسع الك عمى ايالحظ أن اىتسام الدياسية التعميسية في ىحه الفتخة جاء مشرب  

 عمى, ويتزح ذلظ مغ مؤشخات أعجاد السجارس التي تعسل حدال الكي   عمى
ات , وفي مخحمة كثافة الفرػل خاصة في السحافط وارتفاعفتختضغ مستجتضغ , 
 اإذ بمغ عجد السباني السجرسية التي تعاني مغ كثافات عالية وفق  ؛ التعميع األساسي
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آالف  ٗ.ٜ" ألحج التقاريخ الرادرة عغ " مخكد السعمػمات ودعع اتخاذ القخار 
 ٕ.ٗكسا يػجج  .% مغ إجسالي السباني السجرسية السػجػدة ٛ.ٖٚمبشي بسا يسثل 

 عمى امسا يؤثخ سمب   ؛%ٚ.ٙٔآالف مبشي يعسل بشطام تعجد الفتخات بسا يسثل 
إفخاز  إلى الحي أدى ؛عميع السقجمة لمتالمضحجػدة الت عمىالبشية التحتية لمسشذات و 
 .مخخجات تعميسية رديئة

في االلتحاق بالتعميع االبتجائي بضغ  اأن ىشاك تفاوت   إلى ااإلحرائيات أيز   وتذضخ
وىػ ما أكجه تقخيخ تقضيع  ؛الحكػر واإلناث في محافطات مرخ السختمفة

التفػق في تعميع الحكػر في إجسالي محافطات  إلىالسحافطات الحي أشار 
ر في ثالث وعذخيغ % , وفي التعميع اإلعجادي تفػق الحكػ ٛ.ٗالجسيػرية بشدبة 

محافطة واإلناث في ثالث محافطات فقط ىي بػرسعضج والجقيمية والغخبية , 
الحكػر في تدع عذخة محافطة  عمىوبالشدبة لمتعميع الثانػي العام تتفػق اإلناث 

ىي محافطات دمياط وأسػان لإلناث  اكبضخ   ابضشيا خسذ محافطات تديج تفػق  
شسا كانت محافطات جشػل سضشاء والجضدة ض, ب والبحخ األحسخ وبػرسعضج والدػيذ

بالشدبة لمحكػر في  اوقشا وأسضػط والفضػم وبشي سػي  وسػىاج ىي األكثخ تفػق  
التعميع الثانػي العام , وبالشدبة لمتعميع الثانػي الفشي ف ن اإلناث يتفػقغ برفة عام 

فطتضغ % ما عجا محاٗ.ٕٛفي التعميع التجاري عمي مدتػى الجسيػرية بشدبة 
فقط ىسا مخسي مصخوح وجشػل سضشاء حضث يتفػق الحكػر , أما التعميع الدراعي 

% مغ ٜ.ٙ٘ إلىفتفػق الحكػر واضح بجرجة كبضخة حضث ترل ندبة الحكػر 
إجسالي الصمبة والصالبات الجارسضغ بيحه السجارس ,  يسا عجا ثالث محافطات 

ي الدراعي وىي محافطات كفخ يكػن التفػق فضيا لإلناث في مجارس التعميع الثانػ 
وتعج  ,الغمبة لمحكػر , أما في التعميع الرشاعي فالتدالالذيخ ودمياط والذخقية 

لمحكػر في مجال  امحافطات الجقيمية والػادي الججيج مغ أكثخ السحافطات تفػق  
 .التعميع الرشاعي الفشي
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يذ الحفظ جسػد السشاىج الجراسية , وعجم مدايختيا لالتجاىات الحجيثة وتكخ  .٘
 .الكتب الخارجية عمىوالتمقضغ وزيادة الصمب 

نو مغ الشاتج السحمي في مرخ , إال إ التعميع عمىبالخغع مغ زيادة ندبة اإلنفاق  .ٙ
بقية دول العالع , وىػ ما يعكذ  إلىال تدال الشدبة أقل مغ معجالتيا بالشدبة 

السخررة  الحكػميةوتتزاءل السػارد  .مػقع التعميع مغ أولػيات الحكػمة
 حضث كانت ترل,ٖٜٜٔالخغع مغ أنيا تدايجت مشح عام  عمى ؛لمتعميع
ن ىحه في مشترف األل ية الحالية , إال إمميار  ٕٙ إلىمميار جشية لترل  ٙ 

السػارد الحكػمية تجار برػرة " غضخ فعالة " حضث يمتيع الجياز اإلداري لمتخبية 
وىي ندبة  %ٗٔية وتقل عغ % مغ إجسالي ىحه السضدانٓٛوالتعميع نحػا مغ 

% مغ ٗ.ٖيعارضيا البعس حضث يؤكج أن مخررات التعميع اآلن تسثل 
السػازنة , ثمثان لمتعميع العام وثمث لمتعميع العالي والبحث العمسي , ما يعشي أن 

 إلى ا.% مغ السػازنة , مذضخ  ٔتداوي  امضدانية التعميع العالي والبحث العمسي مع  
% وىي ندبة تعشي أن اىتسام الجولة ٓٗبشدبة  أن السخررات انخفزت

 .بالتعميع والبحث العمسي ال يترجر أولػياتيا بالتشاقس مع خصابيا الخسسي
تػجج حاجة ماسة لجمج عسمية التقػيع ضسغ عسميات التعميع والتعمع , وتحجيث  .ٚ

ضخورة تشسية قجرة السعمسضغ عمي دمج التكشػلػجيا في عسميات و  نطع االمتحانات
الفجػة الخقسية ,  عمىيشبغي أن تيتع الدياسة التعميسية بالقزاء كسا  عمع.الت

تكشػلػجيا والقرػر في البشية التعميسية والشطخ في كي ية التػضي  األمثل ل
تسكضغ السعمسضغ مغ ميارات الكسبضػتخ األساسية السعمػمات واالتراالت , و 
يات تصػيخ التعميع حضث أوضحت استخاتيج ؛الالزمة لتصبضق التعمع الشذط

لمتخصيط الذبكي أو االستخاتيجي لجمج تكشػلػجيا  اأن ىشاك غياب   ٕٕٔٓ/ٕٚٓٓ
وبالخغع مغ تأكضج الخصة اإلستخاتيجية لمتعميع  .السعمػمات في العسمية التعميسية
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ألنيا  ؛في العسمية التعميسية ICTضخورة تصبضق سياسة دمج  عمى ٕٕٔٓ/ٕٚٓٓ
, إال أن ىحا يتع في ضل ة القرػى لمسجتسع والفخداالستفادتحقضق  عمىستعسل 

كسا . السعخفة عمىغيال سياسة واضحة تدتيجف تحقضق االقتراد القائع 
وجػد قرػر في مجى تػافخ  ٖٕٓٓ/ٕٗٔٓأوضحت الخصة اإلستخاتيجية 

عشاصخ التصػيخ التكشػلػجي بسجارس التعميع العام , ووجػد قرػر في البشية 
بالسجارس , حضث ترل ندبة السجارس االبتجائية غضخ السجيدة التحتية لمتكشػلػجيا 

مغ عجد السجارس التعميسية % ٘ٛمجرسة بشدبة  ٓٓٓٓٗٔنحػ  إلىبالتكشػلػجيا 
 .% فقط مغ مجارس التعميع اإلعجادي مدودة بسعامل حاسب آليٗ.ٕٚن , كسا إ

والتكافؤ تصبضق مفيػم العجالة االجتساعية ومبجأ السداواة  عمىكسا يجب العسل  .ٛ
الجيسقخاشية  واإلنراف في الفخص التعميسية وإبخازىا كقيسة عطسى مغ قيع

  .والحخية والسذاركة
ويجب أن نقخ باأنو ال تػجج رؤية واحجة , بل ىشاك رؤى عجيجة ومتشػعة كميا  .ٜ

ما ىي  :تقجم نفديا بػصفيا األصمح واألنفع , ولكغ يطل الس يار الحقيقي
شصمق مشيا تمظ الخؤية , وما ىي غايتيا الكبخى ك وما القزايا والسرالح التي ت

نػع العالقات التي تػد أن تدػد خالل تمظ الخؤية , وما نػع السعخفة التي تدعى 
تعطيسيا وتكخيديا ل جيال القادمة ك وما ىي السرالح االقترادية  إلى

 واالجتساعية والدياسية والثقا ية التي تجافع عشيا ك 

نقػل أن حق التعميع وإصالحو وتصػره بسا يػاكب متصمبات العرخ نػد أن  اوأخضخ   
وإتاحتو لمجسيع بسا يحقق العجالة االجتساعية وديسقخاشية وتكافؤ الفخص التعميسية 

رعاياىا بقجر ما ىػ واجب عمضيا  عمىلكل أبشاء السجتسع ليذ  بة تخمعيا الجولة 
حقاقيا الذخعية الدياسية وإلدام مفخوض أن تؤديو , فيػ عالمة مغ عالمات است

 ا.في الحكع , كسا يسكششا القػل بأنو في التعميع يكسغ األزمة والحل مع  
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 المرادر والمخاجع
ضػء  عمىسياسات التعميع الثانػي العام في مرخ  :ٕٙٔٓأحسج شحاتة ,  ىأحسج , مرصف .ٔ

مشذػرة , جامعة دراسة مدتقبمية , رسالة دكتػراه غضخ  –بعس الستغضخات السجتس ية السعاصخة 
  السشيا

لمتعميع ما قبل الجامعي ,  واقع التخصيط االستخاتيجي :ٕٛٔٓأحسج , مرصفي أحسج عبجون ,  .ٕ
السؤتسخ العمسي الخابع شبال الباحثضغ لمعمػم االجتساعية واإلندانية والتخبػية , جامعة جشػل 

 .الػادي
مية لسؤشخات متبادلة , دراسات الفقخ والتعميع , دراسة تحمض :ٕٗٔٓإسساعضل , شمعت حدضغ ,  .ٖ

 ., أكتػبخ ٘ٛتخبػية لغػية ونفدية , مجمة كمية التخبية بالدقازيق , العجد 
تحمضل أو تذخيز عسمية التجريذ والسشاىج الجراسية ونػعية  :, مارجخيتا سضمفدتخ أوراماس .ٗ

  لقاىخة, مصابع الضػنيدكػ با ٕ٘ٔالتعميع , تخجسة   سالم آدم , مدتقبميات , العجد 
عمع اجتساع التخبية السعاصخ , دار السعخفة الجام ية  :ٜٜٛٔ , شبل , البيالوي , حدغ , بجران .٘

 , اإلسكشجرية 
حامج  .التعميع والسػاششة وحقػق اإلندان , تقجيع د –التخبية السجنية  :ٜٕٓٓبجران , شبل ,  .ٙ

  .ٔعسار , الجار السرخية المبشانية , القاىخة , ط
, الجار السرخية (قخاءات في السذيج التخبػي السعاصخ)التعميع والحخية  :ٕٔٔٓ بجران , شبل , .ٚ

  المبشانية
التعميع العالي في مرخ بضغ قضػد التسػيل وإستخاتيجيات التصػيخ , كمية  :ٕٗٔٓبمتاجي , مخوة ,  .ٛ

 .االقتراد والعمػم الدياسية , القاىخة
ات السشاىج الجراسية لمتعميع الثانػي العام إصالح سياس :ٕ٘ٔٓالبشػي , أمضغ   , وآخخون ,  .ٜ

 –في مرخ ومالضديا واسكتمشجا , في ضػء مجتسع السعخفة , دراسة مقارنة , مجمة كمية التخبية 
 .ٜٖعضغ شسذ العجد 

ترػر مقتخح لتصبضق الخصة  :ٜٕٓٓتػفضق , صالح الجيغ   , إبخا يع ,   عبج الخازق ,  .ٓٔ
ع العام السرخي في ضػء نساذج التخصيط اإلستخاتيجي , كمية التخبية اإلستخاتيجية لسجارس التعمي

 .جامعة بشيا
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. الػاقع والسدتقبل .جايل , عفاف   , رؤية تشسػية إلصالح التعميع الثانػي العام في مرخ .ٔٔ
, السجمج الثالث  ٕٙٔٓديدسبخ  – ٘ٔالسأمػل , مجمة مدتقبل التخبية العخبية , العجد 

  والعذخون 
 ٕٓٓٓ – ٜٜٓٔة مرخ العخبية , تصػيخ التعميع في جسيػرية مرخ العخبية مغ جسيػري .ٕٔ
 تحمضمية تاريخية دراسة مرخ في والتعميع التخبية  و عبج القادر ,أماني: ٖٕٓٓحامج , نجالء ,  .ٖٔ

  .مخكد الكتال لمشذخ القاىخة:, 
,  السيدخة , عسانالجػدة الذاممة في السشاىج وشخق التجريذ , دار  :ٕٔٔٓالحخيخي , رافجة ,  .ٗٔ

 األردن 
التعميع في مرخ السذكمة والحل , اليضئة السرخي العامة لمكتال  :ٜٕٔٓحدضغ , أمل عباس ,  .٘ٔ

  ٖٗٗ, ص 
لتتالءم مع  اكبضخ   اوزيخ الجول لمتعمع الفشي , السشاىج تحتاج تغضضخ   :ٕ٘ٔٓحدضغ ,   شو ,  .ٙٔ

 ٕ٘ٔٓمارس  ٙسػق العسل , 
 د. حامج عسار ,التعميع العخبي بضغ الكارثة واألمل , تقجيع مدتقبل  :ٕٛٓٓ, محدغ ,  خزخ .ٚٔ

 الجار السرخية المبشانية , القاىخة 
  الدياسة التعميسية في مرخ , جامعة القخان والعمػم اإلسالمية: ٕ٘ٓٓالخمف , غدان ,  .ٛٔ
محجدات التشسية السيشية لمسعمضغ في ضل األل ية الثالثة ,  :ٕٚٔٓخمضمي , ميدخة يػسف ,  .ٜٔ

رسة تحمضمية ورؤية عرخية , بحث مذتق مغ رسالة الساجدتضخ الخاصة بالباحثة , مجمة كمية دا
 , ابخيل ٓٔٔ, ع  ٔالتخبية ببشيا , ج 

 ٜٔٚٔ, الجخيجة الخسسية في عجد أكتػبخ  ٜٔٚٔدستػر  .ٕٓ
  ٕٛ-ٕٚمػاد  ٕٕٔٓدستػر  .ٕٔ
 ٕٗٔٓدستػر  .ٕٕ
دار لتجريذ الحجيثة , إستخاتيجيات تصػيخ السشاىج وأسالضب ا :ٕٓٔٓدعبذ , مرصفي ,  .ٖٕ

 غضجاء لمشذخ و التػزيع
اإلنفاق عمي التعميع السرخي وتسػيمو إشكالية متججدة , مجمة  :ٕٙٓٓزاىخ , ضياء الجيغ ,  .ٕٗ

 .يشايخ ٓٗمدتقبل التخبية العخبية , العجد 

https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9
https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9
https://platform.almanhal.com/Search/Result?sf_2_0_2=%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a9
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حال نطام التعميع السرخي في بعس التقاريخ الجولية , دراسة  :ٕٙٔٓي , أحسج محسػد ,الدنقم .ٕ٘
 أكتػبخ  ٕج  (ٖٜ)تحمضمية , دراسات تخبػية ونفدية , مجمة كمية التخبية بالدقازيق , العجد 

: التجارة بالتعميع في الػشغ العخبي اإلشكاليات والسخاشخ والخؤية ٖٕٔٓزيتػن , محيا ,  .ٕٙ
    لبشان  مخكد دراسات الػحجة العخبيةالسدتقبمية

األبعاد التاريخية واالجتساعية واالقترادية لمتعميع الخاص ,  :ٜٜٜٔزيجان , صالح مخاد ,  .ٕٚ
 .ٜٔ-ٛٔ, ع  ٘دراسة تحمضمية , مدتقبل التخبية العخبية , مج 

خفة , إعجاد السعمع وتصػيخه في ضػء الستغضخات السعاصخة , مجمة السع :ٕٛٓٓسالع ,   ,  .ٕٛ
 ., الخياض ٙ٘ٔالعجد 

إستخاتيجية تصػيخ التعميع في مرخ , اليضئة العامة لجار الكتب  :ٜٚٛٔسخور , أحسج فتحي ,  .ٜٕ
 .والػثائق بالتعاون مع السجمذ األعمى لمثقافة

تاريخ ونطام التعميع في الجسيػرية العخبية الستحجة  :ٜٛٙٔسميسان , مشضخ عصا أ , وآخخون ,  .ٖٓ
 .مػ السرخية , القاىخة, مكتبة األنج

الخصة القػمية إلصالح التعميع ما قبل الجامعي في مرخ  :ٕٛٓٓسميسان , يحي عصية ,  .ٖٔ
 ٛٔما ليا وما عمضيا , مجمة الجس ية التخبػية لمجراسات االجتساعية , مرخ العجد  ٕٚٓٓ

عسار ,  مجاخل إلي تعميع السدتقبل في الػشغ العخبي , تقجيع د. حامج :ٕٗٓٓشحاتة , حدغ ,  .ٕٖ
 الجار السرخية المبشانية , القاىخة 

مقال مشذػر  .الخخيج السؤىل ىجفيوزيخ لمتعميع الفشي والتجريب  :ٕ٘ٔٓشحاتة , نيفضغ ,  .ٖٖ
 ٖ٘ٛ-ٙٗالعجد  ٜٖٔالدشة  ٕ٘ٔٓمارس  ٛٔمغ  ٕٚباألىخام األربعاء 

اسة تحمضمية سية , در عمصمبجأ تكافؤ الفخص الت عمىتأثضخ الفقخ  :ٕٔٔٓشسذ الجيغ ,   ,  .ٖٗ
  ٔ, ع  ٔمضجانية , مجمة البحث في التخبية وعمع الشفذ , كمية التخبية , جامعة السشيا , م 

التججيج التخبػي في ضػء تحجيات العرخ , تقجيع د.حامج  :ٕٗٔٓش يسة , سعضج إبخا يع ,  .ٖ٘
 .عسار , الجار السرخية المبشانية , القاىخة

مقتخح لجور اإلشخاف التخبػي الستشػع في تصػيخ أداء ترػر  :ٕٛٔٓ, رباح رمدي ,  الجمضلعبج  .ٖٙ
  ٔ٘السعمع في ضػء خبخات بعس الجول , السجمة التخبػية , كمية التخبية بأسضػط , العجد 

يشايخ ومدتقبل التعميع في مرخ.. تحجيات الػاقع  ٕ٘ثػرة : ٕٔٔٓ, فاروق جعفخ عبج الحكيع  .ٖٚ
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  يج الجراسات التخبػية  جامعة القاىخةمشذػرة  مع ماجدتضخ رسالة وآليات السدتقبل" 
السعمع في زمغ االضصخال , معايضخ مقتخحة الختيار السعمع  :ٕٔٔٓعبج الذافي , ديشا حدغ ,  .ٖٛ

جامعة  –يشايخ , مجمة العمػم التخبػية , معيج الجراسات التخبػية  ٕ٘في ضػء مدتججات ثػرة 
يػلضػ ,  ٗٔ-ٖٔتعميع في مرخ يشايخ , ومدتقبل ال ٕ٘القاىخة , عجد خاص مؤتسخ ثػرة 

  ٜٔالسججل 
التعميع والسدتقبل , الكػيت , السؤتسخ التاسع والعذخون  :ٕٓٓٓعبج السػجػد ,   عدت ,  .ٜٖ

 .لجس ية السعمسضغ الكػيتضضغ
دراسات نطخية ومضجانية في عمع اجتساع  –التعميع والسجتسع  :ٜٜٓٔ,  عبج الشبي ,   إبخا يع .ٓٗ

  مية اآلدال , جامعة القاىخة , القاىخةالتخبية , مصبػعات ك
فمدفة التعميع االبتجائي  :ٜٓٛٔعبػد , عبج الغشي , عبج العال , حدغ , خمضل , عمي ضي  ,  .ٔٗ

  .وتصبيقاتو , دار الفكخ العخبي , القاىخة
إصالح التعميع شخط ضخوري لرحػة مرضخية ججيجة , مؤتسخ  :ٕٗٓٓعبضج ,مشى مكخم ,  .ٕٗ

  ٕٗٓٓمارس  ٗٔ-ٕٔي , الخؤية والتقضج , اإلسكشجرية , قزايا اإلصالح العخب
سياسات اإلنفاق العام عمي التعميع في مرخ في ضػء معايضخ  :ٕٓٔٓالعخبي , أشخف ,  .ٖٗ

الكفاية والعجالة والكفاءة , في السؤتسخ الجولي الخاص بتحمضل أولػيات اإلنفاق العام بالسػازنة 
 .ٕٓٔٓ, فبخايخ  العامة في مرخ والجول العخبية , القاىخة

  , في التػضي  االجتساعي لمتعميع , مكتبة الجار العخبي لمكتال , القاىخة ٜٜٙٔعسار , حامج ,  .ٗٗ
الذجخة التعميسية ,  إلىنحػ مشطػر تخبػي ججيج مغ الدمع التعميسي  :ٕٓٓٓعسار , حامج ,  .٘ٗ

 مجمة العخبي , وزارة اإلعالم , الكػيت
ي لتصػيخ التعميع السرخي , مذاىج مغ الساضي الدياق التاريخ: ٕ٘ٓٓعسار, حامج , .ٙٗ

  والحاضخ , الجار العخبية لمشذخ
إصالح التعميع في مرخ , تقجيع إسساعضل سخاج  :ٕٙٓٓعسار , حامج , يػسف , محدغ ,  .ٚٗ

 الجيغ , اإلسكشجرية , مكتبة اإلسكشجرية 
ػية متججدة , الجار التحخر , آفاق تخب إلىتعميع السدتقبل , مغ التدمط  :ٖٕٔٓعسار , حامج ,  .ٛٗ

 السرخية المبشانية , القاىخة 
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بية والتعميع , وزارة التخبية مغ وزراء التخ  امائة وستػن عام   :ٕٓٓٓ, عػض , تػفضق عػض .ٜٗ
  .والتعميع

التعميع أزمة حياتشا الضػمية في عرخ العػلسة , السجمة العخبية  :ٕٛٓٓفخح ,   سعضج إبخا يع ,  .ٓ٘
 لعمع االجتساع , القاىخة 

تػجيات سياسات اإلصالح التخبػي في التعميع ما قبل الجامعي  :ٕٔٔٓفخغمي , سامية أحسج ,  .ٔ٘
يات القخن العذخيغ , مدتقبل التخبية العخبية , السخكد العخبية لمتعميع في مرخ مشح تدعضش

 أكتػبخ  ٗٚ, العجد  ٛٔوالتشسية , مجمج 
السدتػيات الس يارية لخخوج التعميع ما قبل الجامعي في  :ٕٔٔٓقاسع , مججي , وآخخون ,  .ٕ٘

 .األل ية الثالثة , دار الفكخ العخبي , القاىخة
, سمدمة الجراسات  ٜٔٛٔ – ٜٓٚٔكخ التخبػي في عيج الدادات الف :ٕ٘ٓٓقاسع , ىذام ,  .ٖ٘

 .التخبػية , تقجيع شمعت عبج الحسضج , دار فخحة , القاىخة
 . تقخيخ السجمذ القػمي لمتعميع والبحث العمسي , القاىخة: ٕٓٔٓالسجالذ القػمية الستخررة ,  .ٗ٘
سجمذ القػمي لمتعميع التعميع وقزايا في بحػث ودراسات ال :السجالذ القػمية الستخررة .٘٘

  ٕٕٓٓ-ٜٗٚٔوالبحث العمسي والتكشػلػجي 
السدتقبل , دار  إلى, التعميع العالي في الػشغ العخبي , الصخيق  ٕٓٓٓأحسج ,  عمىمجكػر ,  .ٙ٘

 .الفكخ العخبي , القاىخة
: دراسة تحمضمية لدياسة التعميع قبل الجامعي مشح ٕٓٔٓالسخكد القػمي لمبحػث التخبػية والتشسية  .ٚ٘

تدعضشيات القخن العذخيغ وحتى اآلن في ضػء متصمبات اقتراد السعخفة , ش بة الدياسات 
  التخبػية , القاىخة

تصػيخ التعميع األساسي في مرخ في ضػء االتجاىات  :ٕٛٔٓمعيج التخصيط القػمي ,  .ٛ٘
  .سبتسبخ ٖٛٓالتخبػية الحجيثة , سمدمة قزايا التخصيط والتشسية , رقع 

, القاىخة ,  ٕٕٓٓالتعميع في مرخ الػاقع والسدتقبل حتى عام : ٕٔٓٓ,  , فايد مخاد مضشا .ٜ٘
 األنجمػ السرخية 

 ٕٜٜٔالسدتقبل , القاىخة ,  إلىنطخة  :وزارة التخبية والتعميع " مبارك والتعميع .ٓٙ
  ٖ٘٘الفرل الثاني ,  –, البال الخابع  ٕٙٓٓوزارة التخبية والتعميع ,  .ٔٙ

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%88%D8%B6%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82+%D8%B9%D9%88%D8%B6%22
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,  ٖٕٓٓ-ٕٗٔٓالخصة اإلستخاتيجية لمتعميع ما قبل الجامعي  :ٕٗٔٓوزارة التخبية والتعميع ,  .ٕٙ
 .القاىخة

  وزارة التخبية والتعميع: اإلدارة العامة ٕٔٔٓ الدشػي  اإلحراء كتال وزارة التخبية والتعميع  .ٖٙ
 إلكتخوني رابط .ٕٔٔٓ  لىلمسعمػمات والحاسب اإل

www.services.moe.gov.eg/egov_statbook.html : 

64. Maurice R.Berube & Claire T.Berube: The End of Schooling Reform , Op , Cit  
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