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دراسة مقارنة السرتاتيجيات إصالح التعليم يف بعض دول املريكوسور 
 وإمكانية اإلفادة منها يف مصر

 :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم ودراسة اإلطار الفكري إلصالح التعليم 

وتحديدًا  –والتعرف على تجربة بعض دول الميركوسور  واستراتيجياته المتنوعة،
فى إصالح التعليم، وكذلك  -( فنزويال/ البرازيل / باراغواي / أوروغواي / األرجنتين )

رصد ألهم االستراتيجيات التي استخدمتها هذه الدول لترتقي بالتعليم في جميع مراحله، 
تعليم وعالقته بالقوى والعوامل الثقافية ومن خالل المنهج المقارن يتم التعرف على واقع ال

المؤثرة على طبيعة إصالح التعليم وأهم استراتيجياته المتبعة في هذه الدول ، وأخيرًا قد 
مدرسة )توصلت الباحثة من خالل الدراسة إلى وضع استراتيجية مقترحه أطلقت عليها 

الالمركزية كمحاولة  ، بهدف جعلها مدرسه شاملة يغلب عليها طابع اإلدارة(المنتديات
 .إلصالح التعليم المصري والنهوض بمؤسساته في مراحله المختلف 

 (.دول الميركوسور-استراتيجيات إصالح التعليم : )الكلمات المفتاحية
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Abstract  

The aim of this study was to analyze, and realize and 
investigate the intellectual framework of educational 
reform and its various strategies in the light of the 
experiences of some Mercosur countries, namely; 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil and Venezuela. In 
this concern, this study observed the most important 
strategies used by those countries to develop all levels of 
education. Based upon, the comparative approach was 
used to investigate education realities, its relationship to 
the other forces and cultural factors that affect 
educational reform and its most important strategies in 
these recognized countries. The study concluded a 
proposed strategy called (school forums), aiming to create 
a model of a comprehensive school that is characterized 
by decentralized management, as an attempt to reform 
the Egyptian educational system and promote its 

institutions in all educational levels. 
Key Words: Educational Reform Strategies, 

Mercosur Countries 
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 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة

إن التعليييم هييو ركيييزة النمييو والتطييور فييي كافيية نييواحي الحييياة وهييو محييور النهضيية 
إليى التجدييد واإلبيدات وتحقيي  وحجر الزاوية فيي النميو والتطيور ألي مجتميع، وهيو السيبيل 

الجيييودة واالسيييتثمار األمثيييل للميييوارد الماديييية والبشييييرية، واليييدول التيييي تقيييدمت كيييان السييييبب 
 .الرئيسي هو االهتمام بالتعليم ومحاولة إصالحه

ونحن اآلن أمام ثورة علمية وتكنولوجية تتطليب منايا تعليميًا يحقي  الجيودة، ويسيم  
ى االحتياجيات الحاليية والمسيتقبلية ليدفع عجلية التنميية  بالحصول على خبيرات تعليميية تلبي

ألن التعليييم هيييو جيييوهر عمليييية التنميييية، وأن المسييتقبل يحميييل الكثيييير مييين التحيييديات، ومييين 
، حيي  ال توجيد (211م، ص1122محميود،)الضروري أن نسل  الطالب بيالعلم والمعرفية 

أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، وقد دولة في استطاعتها البقاء بعيداً عن الثورة الحالية التي 
أصيييب  االسيييتثمار فيييي مجيييال التعلييييم والتيييدريب، وفيييت  بييياب الخيييدمات التعليميييية لكيييل أفيييراد 
المجتمييع، وتحسييين جييودة التعليييم، وضييمان تييوفير حييد أدنييى ميين المعرفيية للجميييع ضييرورة 
ع ملحيية البييد منهييا ألي دوليية حتييى تبقييى علييى قييدر ميين التنييافس فييي اقتصيياد عييالمي سييري

 (.21م،ص1112امين وغي ،)التطور والتغيير ومتجدد التكنولوجيا 

صيييالحه مييين القضيييايا المطروحييية والتيييي تفيييرض   وتعتبييير قضيييية تطيييوير التعلييييم وا 
نفسييييها بقييييوة علييييى السيييياحة التربوييييية فييييي الوقييييت الحاضيييير، ويرجييييع ذلييييك إلييييى العديييييد ميييين 
المتغييرات التيي تواجيه التعلييم والتيي توجيب إصييالحه وتطيوره  لميا ليه مين أهميية بالغية فييي 

بميا  -أثبتت الدراسات التربويية المقارنية ، حي  (88م،ص1112العباسى،)عمليات التقدم 
أن آلييية التقييدم الحقيقييية هييي اإلصييالح التعليمييي ، فييالتعليم يعتبيير  -ال يييدت مجييااًل للشييك 

والعامييل األكثيير أهمييية فييي Knowledge   Societyالمحييرك الرئيسييي لمجتمييع المعرفيية 
سياسييتها التعليمييية، تشييكيله وبنائييه   األميير الييذي يييدفع معلييم الييدول إلييى إعييادة النليير فييي 
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النبييييييوى )فجييييييوهر الصييييييرات العييييييالمي فييييييي المسييييييتقبل هييييييو فييييييي حقيقتييييييه تنييييييافس تعليمييييييي 
، ولذا ينبغي أن تعمل الدول على تطيوير أنلمتهيا التعليميية بميا (22ص م،1111وعمار،

يتناسييب مييع عصيير المتغيييرات المتسييارعة ممييا يجعلهييا قييادرة علييى مواكبيية هييذه المتغيييرات 
 (.142م، ص1112محمود وناس،)ولمةالمتسارعة وعصر الع

يتطليب اإلصييالح التعليميي التجديييد والتطيوير المسييتمر، فلبصيالح جوانييب وأبعيياد 
واسيييتراتيجية وسياسييية معينييية، فيتسيييم عيييادة اإلصيييالح التعليميييي بيييالتوازن ويسيييتلزم االتسيييات 

أو  والعميي  والوقييت والتركيييز علييى النتييائج، وقييد يكييون اإلصييالح التعليمييي عامييًا أو خاصيياً 
شيياماًل أو جزئيييًا أو دائميياؤ أو مؤقتييًا وهييو يواجييه تحييديات وصييعوبات متعييددة منهييا تحييديات 

 (.Andy and Dean,2000,p.30)اقتصادية وسياسية وغيرها 

وميين خييالل الدراسييات المقارنيية لتجييارب بعييض الييدول فييعن مهميية إصييالح التعليييم 
جيياري بييه العمييل بالنسييبة  غالبييًا مييا ت عهييد لمؤسسييات مختصيية فييي البحيي  التربييوي كمييا هييو

للمعهييييد الييييوطني للبحييييو  التربوييييية فييييي اليابييييان، والمكتييييب الييييوطني للتربييييية فييييي السييييويد، 
وأكاديمييية العلييوم التربوييية فييي االتحيياد السييوفيتي وفييي ألمانيييا، وهييي مؤسسييات تعتمييد علييى 

 بمعنى االعتماد على البحو ، والتطبي  من طرف الحكومة، وهذا ما: الجمع بين النلري
يتطلب تعاونًا منهجيًا مثمرًا بين الباحثين وهيئة التيدريس مين جهية و الطبقية السياسيية مين 

، وكيييذلك الحيييال فيييي البرازييييل خيييالل ( Argentino Pessoa,2008,p5)جهييية ثانيييية  
وخاصييية للتعلييييم -السييينوات القليلييية الماضيييية، وضيييعت الحكومييية سياسيييات جدييييدة للتعلييييم 

وبييرامج واسييتراتيجيات تسييتهدف قضييايا تعليمييية محييددة، فييي شييكل إعييالن تييدابير  -العييالي
حي  يتم تنليم المؤسسات من خالل امتحان عليى المسيتوى القيومي كيل عيام، والمعيروف 

، دعييم تييدريب ENEM (Exam Nacional do Ensino Médio)اختصييارًا باسييم 
ن الطييالب فييي الخييار ، حييي  تتنييافس معلييم مؤسسييات التعليييم بالبرازيييل بوضييع العديييد ميي

 Jung Cheol Shin and)الخطيط واالسيتراتيجيات التعليميية لجيذب الطيالب األجانيب 

Pedro Teixeira,2017,p10 .) 
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وفييي فنييزويال يييرتبط التحييول التعليمييي ارتباطييًا جوهريييا ببنيياء مشييروت وطنييي جديييد 
يتمييز بييالتطور الييداخلي وبنييية اجتماعيية أكثيير مسيياواة، وسيييادة سياسيية، ودرجيية أعلييى ميين 

تقالل عين مراكيز النليام العيالمي، حيي  أن التقيدم نحيو هيذا النميوذ  المجتمعيي اليذي االس
،  MCI)يشيييار إلييييه باسيييم اشيييتراكية القيييرن الحيييادي والعشيييرين، ميييدفوت بخطييية اسيييتراتيجية 

والتي تحتوي على عشرة أهداف  تعمل على إصالح التعليم، فبيداًل مين أن يكيون ( 1114
ل يجييييب أن يخيييدم التعلييييم أواًل تمكييييين النييياس فيييي بنيييياء التعلييييم موجهيييًا إلييييى أغيييراض العمييي

النموذ  الديمقراطي التشياركي الشيعبي الجدييد، حيي  أن للتعلييم أهميية قصيوى فيي تحقيي  
الديمقراطية، ولهذا السبب يعد التعليم للمشاركة والمواطنة جزءًا ال يتجزأ من المنهج، ولكين 

، ممييا يعنييي ضييمان " منلييور قييائم"قبييل كييل شيييء فعنييه يطميي  إلييى تشييجيع المشيياركة ميين 
مشييياركة التالمييييذ واليييوكالء اآلخيييرين فيييي إدارة المؤسسيييات التعليميييية جنبيييًا إليييى جنيييب ميييع 

 (.ThomasMuhr, 2006,p166)المنهجيات التشاركية والتربوية والممارسات المهنية 

 Individualized (IEP)أما األرجنتين فقامت باستحدا  مشروت التعليم الفردى 

Education Program حيي  أصيب  هيذا المشيروت األداة الرئيسيية لتنفييذ نميوذ  جدييد ،
هيو وثيقية تعيدها كيل مدرسية للتكييف ميع التغيييرات واإلصيالحات فيى (( IEPللمدرسة، واليي 

إعييداد المنيياهج المحلييية، وتبنييي االسييتراتيجيات واألسيياليب : الدوليية ويلهيير ذلييك ميين خييالل
لتقديم المناهج الدراسية، كما بدأت الحكومة الوطنية كيذلك  التعليمية التي يمكن استخدامها

مدرسيية،  2211، وهييو برنييامج اشييتركت فيييه نحييو  Nueva Escuelaفييي تنفيييذ برنييامج 
على الرغم مين أن إدارة معلمهيا ييتم بطريقية ال مركزيية، حيي  تختيار كيل محافلية منسيقًا 

لحكوميييية الوطنييييية أمييييوااًل ومجموعيييية ميييين المييييدارس للمشيييياركة فييييي البرنييييامج   كمييييا تييييوفر ا
 (. Jorge Gorostiaga,2001,p569)ومساعدات فنية للتنفيذ

 Nuevaالمحتويات المؤسسيية وبرنيامج -تشترك كل من المبادرات الوطنية      

Escuela -  في نفيس المبياد ، وكيان الهيدف األساسيي مين هيذا البرنيامج إصيالح التعلييم
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حييدا  تغييييرات فييي إدارة وتنليييم المييدار  س ميين أجييل أن تكييون فعاليية وتسييهيل االبتكييارات وا 
 (IBID,p569.)التعليمية

كمييا شييهدت أوروغييواي والجييزء الجنييوبي ميين أمريكييا الالتينييية فييي تسييعينيات      
القييرن العشييرين صييياغة وتنفيييذ سياسييات تعليمييية جديييدة تسييعى إلييى تحقييي  اإلصييالح فييي 

م غييير الكافييية، فاتخييذت هييذه الييدول شييبه القييارة بهكملهييا ميين أجييل تييوفير بييدائل ليينلم التعلييي
سلسييلة ميين االسييتراتيجيات الجديييدة للتعليييم، وكانييت هييذه االسييتراتيجيات التييي تختلييف ميين 
حييي  تركيزهييا وتفاصيييلها أساسييًا فييي مجيياالت إدارة وتمويييل نلييم التعليييم، وتنليييم المنيياهج 

 (.Marcela Gajardo,1999,p41)الدراسية والتقييم 

د انعكس نلام التعليم فيها كمحرك لالندما  مع التقدم أما باراجواي فق     
االقتصادي وزيادة الرفاهية، ولذلك سعت الحكومة لوضع استراتيجية وطنية إلصالح 

م ، حي  اتبعت من قبل مجموعة من االستراتيجيات استخدمت 1121قطات التعليم لعام 
لتغطية التعليمية خاصة استمرار الحكومة في توسيع نطا  ا: لتحقي  هذا اإلصالح منها

بين الفئات األكثر حرمانًا على المستويين االجتماعي واالقتصادي، حي  تمثل العنصر 
األساسي في هذه االستراتيجية في النلر إلى ارتفات معدالت التسرب من المؤسسات 
 التعليمية في باراجواي، وتعديل المناهج الدراسية، واالهتمام بتدريب المعلمين وتحفيزهم

، ومن ثم ( OECD/CAF/UN ECLAC,2018,p28على التعامل مع اإلصالح والتغيير 
قامت الحكومة بتصميم استراتيجيات للحد من التكرار والتسرب، وتحسين مستويات التعلم 

المدارس الريفية، والمدارس الخاصة بالسكان األصليين، : وفقًا لخصائص كل سيا 
ت حول مشاريع التعليم والمعرفة فيما يتعل  بطريقة والمدارس الحضرية، وكذلك استراتيجيا

تصميم الخطط التعليمية، وأداء المعلمين وطريقة تعزيز القدرات اإلدارية والتدريبية 
 (.Ministry of Finance,2007,p9)للمؤسسات التعليمية



مكانية اإلفادة منها في مصر  دراسة مقارنة الستراتيجيات إصالح التعليم في بعض دول الميركوسور وا 
============================================================ 

------------------------------------------------------------------ 
 2102ديسمبر                             - 221 -                               العدد الخامس

 

أما عن طبيعة الحال في مصر فنجيد أن سياسيية تطيوير التعلييم فيهيا يعياني      
ؤييييية واضييييحة متكامليييية للعملييييية التعليميييية وأهييييدافها فييييي سيييييا  عالقيييية النلييييام ميييين غييييياب ر 

التعليمي باللروف والمتطلبات االجتماعية واالقتصادية والسياسة بالمجتمع، فالتعليم يعمل 
النجيياح فييي االمتحانييات، ميين  الطييالب شييهادة للتوليييف فييي مجيياالت : لتحقييي  أمييرين همييا

ع، أميا تكيوين الشخصيية والخطيط التنمويية والمشياركة معينة ليست موجودة أصاًل فيي الواقي
، (24م، ص1112الغرييييب،)المجتمعيييية فكلهيييا قضيييايا غائبييية عييين واقيييع التعلييييم المصيييري 

لذلك جاءت دراسة الباحثة لتشمل واقع خبرات استراتيجيات إصالح التعليم في بعض دول 
لمحاولييية ( فنيييزويال-ييييلالبراز -بييياراغواي-أوروغيييواي-األرجنتيييين)الميركوسيييور والمتمثلييية فيييي 

االسيييتفادة مييين خبيييراتهم فيييي لتحسيييين وتطيييوير التعلييييم بمختليييف مراحليييه واعيييداد اسيييتراتيجية 
 .مقترحة إلصالح التعليم في مصر

  The problem of the study and its questions :ة وأسئلتهاسمشكلة الدرا

إلييى أن قييوة م 1122/  1121أشييار تقرييير التنافسييية العييالمي الصييادر فييي العييام 
العمل غير المتعلمة التعلييم المالئيم تشيكل ثالي  أخطير مشيكلة بعيد نقيص التموييل ونقيص 
الكفيياءة فيمييا يتعليي  بالعمييل فييي مصيير، واعتبيير التعليييم والتييدريب، واالسييتعداد التكنولييوجي 
واالبتكيار كعوائيي  تنافسييية، وتتضييمن أوجييه القصيور قليية جييودة اليينلم التعليمييية، وانخفيياض 

الخطيييييية )ليييييييم الرياضيييييييات والعلييييييوم، وضييييييعف القييييييدرة علييييييى البحيييييي  والتنمييييييية مسييييييتوى تع
، لييذلك شهيييد النلييام التعليمييي (2م،ص1121-1124االسييتراتيجية للتعليييم قبييل الجييامعى،

في مصر أشكااًل مختلفية تعكس التطورات االقتصادييية واالجتماعيية التيي شيهدها المجتميع 
التعلييييم بمختليييف مراحليييه وأنواعيييه مييين المصيييري، وميييا فرضيييته هيييذه التطيييورات عليييى هيكيييل 

 (.Tomasevesk,Katarina,2006,p)تغيرات

واتساقًا ميع توجيه الحكومية حالييًا قاميت وزارة التربيية والتعلييم بععيداد خطية مرحليية 
م كتهسيس لخطية اسيتراتيجية تنتهيي عيام 1122/ 1124مدتها ثال  سنوات تبدأ من عام 
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تقيييويم : عليييى تحلييييل معطييييات عليييى رأسيييها م، وقيييد صيييممت الخطييية المرحليييية بنييياء1121
الخطيييية االسييييتراتيجية السييييابقة، ومشيييياركات أصييييحاب المصييييلحة، واالسييييتفادة ميييين التقييييارير 
الدوليية واألدبيييات ذات العالقيية، وآراء المتخصصييين ميين خييار  وداخييل قطييات التعليييم، كمييا 

لجيامعى فيى الخطية االسيتراتيجية للتعلييم ا)تم االسترشياد بخطيط بعيض مين اليدول األخيرى 
 (.2-1مصر، مرجع ساب ، ص

ومع ذليك تعياني المؤسسيات التعليميية فيي مصير بالعدييد مين المشيكالت والقضيايا 
الملحيية التييي تحتييا  إلييى إصييالح وتحسييين وتطييوير منهييا قضييايا خاصيية بييالجودة، قضييايا 

 .(22-21المرجع الساب  ص )خاصة باألبنية التعليمية 

اضية الكثير من الجهود نحو إصيالح المدرسية هذا وقد شهدت السنوات القليلة الم
في مصير، ولكين عليى اليرغم مين الجهيود التيي تبيذلها وزارة التربيية والتعلييم فيي مصير مين 
أجيييل تطييييوير الميييدارس وتحييييديثها إال أن مخرجاتهيييا غييييير مرضيييية، وأن مخرجييييات التعليييييم 

ميين الجييودة  تحتييا  إلييى قييدر كبييير ميين التطييوير والتحييدي  وصييواًل إلييى األهييداف المرجييوة
م، 1111سييالم،)والتنمييية والكفيياءة حتييى يحقيي  التعليييم أهدافييه التييي تتفيي  مييع روح العصيير 

 ( 418ص

لذلك تسعى الدراسة الحاليية آمليه فيي إصيالح التعلييم بمصير بمختليف مراحليه مين 
خيييالل وضيييع اسيييتراتيجية مقترحييية لبصيييالح فيييي ضيييوء خبيييرات بعيييض دول الميركوسيييور 

 (.فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)والمتمثلة في 

 : وتهسيًسا على ما سب  يمكن وضع أسئلة الدراسة في التساؤالت اآلتية

 ما اإلطار الفكري إلصالح التعليم واستراتيجياته؟- 2

 ما أهم استراتيجيات اإلصالح التي اتبعتها بعض دول الميركوسور؟- 1

استراتيجيات إصالح التعليم في بعض دول ما أوجه التشابه واالختالف بين - 2
 الميركوسور في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في كل منها؟
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ما االستراتيجية المقترحة لتطوير التعليم في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرات - 4
 وتجارب دول المقارنة؟

 The study objectives: أهداف الدراسة
ن هيذا البحي  فيي اقتيراح اسيتراتيجية لبصيالح التعليميي يتمثل الهدف األساسي مي

فييييييييييي مصيييييييييير باإلفييييييييييادة ميييييييييين اسييييييييييتراتيجيات اإلصييييييييييالح التعليمييييييييييي فييييييييييي بعييييييييييض دول 
ويتفرت من هذا الهدف عدة ( فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)الميركوسور

 :أهداف فرعية تتمثل فيما يلي

 .صالح التعليم واستراتيجياتهتحليل وفهم ودراسة اإلطار الفلسفي إل .2

التعرف على تجربة بعض دول الميركوسور في إصالح التعليم واالستراتيجيات التي  .1
 .تم استخدامها لترتقي بالتعليم في جميع مراحله

عرض وتحليل أهم االستراتيجيات العالمية إلصالح التعليم وبيان نقاط القوة  .2
راتيجية إصالح مقترحة لبفادة منها في والضعف فيها ومحاولة الوصول إلى است

 مصر

التوصل إلى إجراءات مقترحة لتبنى استراتيجية من شهنها استعادة تصل  الستعادة  .4
 .قوة التعليم المصري في ضوء اإلفادة من خبرة بعض دول الميركوسور

  The study Significance: أهمية الدراسة

 : تتض  أهمية الدراسة فيما يلي  

 .تتمثل في أهمية موضوعها البحثي وأهمية القطات الذي تتعرض له الدراسة .2

تسهم هذه الدراسة في فت  آفا  جديدة للمزيد من الدراسات في مجال اإلدارة التربوية  .1
 .والتي تستهدف تغيير بعض أنماط أساليب التربية التقليدية

بعض دول الميركوسور تقديم محتوى علمي عن استراتيجيات إصالح التعليم في  .2
 .ومحاولة اإلفادة منها في مصر
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ندرة الدراسات المقارنة المتعلقة بدول الميركوسور، مما يجعل هذه الدراسة تعمل على  .4
سد ثغرة في المكتبة العربية في مجال الدراسات المقارنة ومددًا للباحثين الذين 

 .ما تقدمه من رؤيةيقومون باختيار مثل هذا الموضوت فيفيدون من نتائجها و 

إلقاء الضوء على خبرة بعض دول الميركوسور في استراتيجيات إصالح التعليم  .2
 .واستخالص العبر والدروس المستفادة من هذه الخبرة

تفيد واضعي السياسة التعليمية ومخططي التعليم ومتخذي القرار في إعادة هيكلة  .2
 .الدراسة الحاليةنلام التعليم المصري على ضوء أدبيات وخبرات 

 

 The Study Methodology: منهج الدراسة

فييي ضييوء طبيعيية مشييكلة الدراسيية وأهييدافها، تتبييع الدراسيية الحالييية الميينهج المقييارن، 
م، 2991وآخييرون، يحجيي)الوصييف والتفسييير والتحليييل والمقابليية والمقارنيية : ويتبييع خطييوات

-Landman, 2008, p.p26)، ويسييييير الميييينهج المقييييارن وفقييييًا للخطييييوات التالييييية (8ص

27:) 

حييي  قامييت الباحثيية بيياالطالت علييى العديييد ميين  (:التجريددد)تحديددد مشددكلة الدراسددة  (0
األدبيييات لجمييع معلومييات حييول إصييالح التعليييم وأهييم االسييتراتيجيات المتبعيية فييي هييذا 
اإلصييالح، والتعييرف علييى واقييع التعليييم ومحاوليية إصييالحه وأهييم طيير  اإلصييالح التييي 

-بيييياراغواي-أوروغييييواي-األرجنتييييين)اتبعتهييييا بعييييض دول الميركوسييييور والمتمثليييية فييييي 
، وكييييذلك التعييييرف علييييى أوجييييه االخييييتالف بييييين اسييييتراتيجيات هييييذا (فنييييزويال-لبرازيييييلا

اإلصيييالح فييييي هيييذه الييييدول، وبالتييييالي تمكنيييت الباحثيييية ميييين تحدييييد أهييييدافها وصييييياغة 
 .أسئلتها

ويييتم ذلييك ميين خييالل الوقييوف : التعددرف علددط اإلطددار الالددايي الددلم يحدديط بالمشددكلة (2
سيييتراتيجياته بوجيييه عيييام، وفيييى بعيييض دول عليييى اإلطيييار الفلسيييفي إلصيييالح التعلييييم وا
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بوجييه ( فنييزويال-البرازيييل-بيياراغواي-أوروغييواي-األرجنتييين)الميركوسييور والمتمثليية فييي 
خاص، والتعرف على أهم القوى والعوامل الثقافيية المحيطية بيدول المقارنية، كالعواميل 

 .السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية

يتم الربط بين أهم استراتيجيات إصالح التعليم في وفى هذه الخطوة : تفسير الظواهر (2
والقيييوى والعواميييل ( فنيييزويال-البرازييييل-بييياراغواي-أوروغيييواي-األرجنتيييين)دول المقارنييية 

 .الثقافية التي أدت إليها

حيييي  ييييتم فيييي هيييذه الخطيييوة عقيييد منيييالرة للتعيييرف عليييى أوجيييه  (:االسدددتدالل)الملارندددة (2
الثقافيية التيي أثيرت عليى اسيتراتيجيات إصيالح  التشابه واالختالف في القوى والعوامل

 (.فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)التعليم في كٍل من 
بعييييد إجييييراء عمليييييات المقارنيييية، واكتشيييياف مييييواطن الشييييبه (: بنددددان النظريددددة)التعمدددديم  (2

ة ومواطن االختالف، يتم وضع استراتيجية مقترحة إلصالح التعلييم لمحاولية االسيتفاد
 .من خبرة دول المقارنة في إصالح التعليم بمختلف مراحله في مصر

 :  وتسير الدراسة وف  اإلجراءات المنهجية اآلتية للبح  التربوي

 .وصف اإلطار الفكري لبصالح التعليمي واستراتيجياته ومبررات االخذ به .2

-أوروغواي-األرجنتين)التعرف على اإلصالح التعليمي في بعض دول الميركوسور .1
 .واالستراتيجيات المستخدمة لتحقي  هذا اإلصالح( فنزويال-البرازيل-باراغواي

التعرف على القوى والعوامل المؤثرة في اإلصالح التعليمي لبعض دول الميركوسور  .2
 .من خالل جمع المعلومات والبيانات واإلحصائيات

وء استراتيجيات وضع استراتيجية مقترحة لبصالح التعليمي في مصر في ض .4
-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)اإلصالح التعليمي لدول المقارنة 

 (.فنزويال
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  The limits of the study الترقيم :حدود الدراسة

 اقتيصيييرت الدراسيييية عيليييى مؤسسييييات التعليييييم بمراحلييه المختلفيية فييي  :الحدددود المكانيددددة
، حيييي  (فنيييزويال-البرازييييل-بييياراغواي-روغيييوايأو -األرجنتيييين)بعيييض دول الميركوسيييور

تتكييييييون ميييييين الجييييييزء الجنييييييوبي لييييييدول أمريكييييييا الالتينييييييية، وقييييييد وقييييييع اختيييييييار الباحثيييييية 
، تحدييييدًا كنميييوذ  للمقارنييية (فنيييزويال-البرازييييل-بييياراغواي-أوروغيييواي-األرجنتيييين)عليييى

صالحه باستخدام استراتيجيات اإلصيال ح نلرًا لنجاحها الملموس في تطوير التعليم وا 
التعليمي الذى انعكس عليى النيواحي االقتصيادية واالجتماعيية والسياسيية، وسياهم فيي 
تقييدم هييذه الييدول وترتبييت علييى العييالم فييي التعليييم نتيجيية لبصييالحات التييي قامييت بهييا 

 .هذه الدول

 اقتيصرت الدراسية عيلى التعريفيات اإلجرائيية للمفاهييم  :المفاهيميدة الحددود
 . والمصطلحيات الرئيسية فيها

 Terminology of study: مصطلحات الدراسة

 :وتتبلور مصطلحات الدراسة الحالية فيما يلي

  Strategy: استراتيجية -0

كلمة االستراتيجية ليس لها مرادف فيي اللغية العربيية، وهيي منقولية  :االستراتيجية لغة   
كلمييييية : المشيييييتقة مييييين كلمتيييييين( Stratēgos)بلفلهيييييا األصيييييلي مييييين اللغييييية اليونانيييييية 

(Stratos ) وكلميية ( عسييكري)والتييي تعنييي(Ago ) فهييي تشييير (قيييادة)والتييي تعنييي ،
9ص ص  م،2998المنيف،)خالل العصر اليوناني ( القائد العسكري)إلى 

--

21.) 

هيييييي إطييييييار عميييييل للوصيييييول إلييييييى اتفيييييا  حيييييول األهييييييداف : ااصيييييطالحً  واالسيييييتراتيجية 
عيييداد الخريطييية االسيييتراتيجية التيييي تيييربط هيييذه األهيييداف ميييع  االسيييتراتيجية للمؤسسييية وا 
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بعضييها الييبعض باسييتخدام عالقييات السييبب واألثيير، كمييا أنهييا تحييدد األنشييطة التنفيذييية 
 (.Rualleon- Soriano, et al,2010,P257)لها

وهي أيضًا مجموعة من القواعد والمباد  التي ترتبط بمجال معين، وتساعد األفراد  
المرتبطين به من اتخاذ القرارات المناسبة بناًء على مجموعة من الخطط الدقيقة، 
والتي تعتمد على وضع االستراتيجيات الصحيحة للوصول إلى تحقي  نتائج ناجحة 

 .(م1122خضر،)
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9
%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8

%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9  

 الترقيم: Education Reformإصالح التعليم  .2

لؤ " تشت  كلمة اإلصالح من الفعل : اإلصالح لغة  كيان : صل  الشييء إصيالحا" صؤ
يي)نافًعييا أو مناسييًبا، و ييالًحا –ل ؤ صؤ ييل  الشيييء)زال عنييه الفسيياد، و(: صؤ أي أزال (: أصؤ

م، 1112المعجييييم الييييوجيز،)فسيييياده والصييييالح هييييو االسييييتقامة والسييييالمة ميييين العيييييب 
 (.228ص

تغييير أو تعيديل فيي شييء موجيود، وقيام بعصيالح جيذري أي : وتعني كلمية اإلصيالح 
عادة األمور إلي وجه الصواب فاإلصالح  بمعني تقويم وتغيير وتحسين إزالة الفساد وا 

 (.11م، ص1114المعجم الوسيط،)

اإلصالح يقتضي التعيديل والتحسيين ولييكن ال يليزم أن : كما ذكره خالد الحازمي بقوله 
 (.22ه، ص2411البخارى،)يحصل النيماء والزيادة 

هو عملية تغيير لوضع قائم ال يلقى القبول بغيية تحقيي  وضيع : اإلصالح اصطالحاً  
قائم يتجاوزه محققًا ما يعتقد أنه األفضل، كما يعني أيضًا التغيير إلى األفضيل، وهيو 
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صيييييييالح اعوجاجيييييييه  ضيييييييد الفسييييييياد ويقصيييييييد بيييييييه العنايييييييية بالشييييييييء والقييييييييام علييييييييه وا 
 (.1م، ص1122محمد،)

عييادة النليير فييي اإلجييراءات واألسييياليب واإلصييالح أيضييًا هييو الت  غييير إلييى األحسييين وا 
والطر  التنليميية وفي  المسيتجدات البيئيية لالرتقياء بمسيتوى الطاقية التنليميية وزييادة 

م، 1118الفرجييانى،)الكفيياءة بهييدف إحييدا  تطييوير إيجييابي ملمييوس لالرتقيياء والتقييدم 
 (.24ص

عيييييي، يعبييييير عييييين جميييييل هيييييو أحيييييد مجييييياالت اإلصيييييالح المجتم: اإلصيييييالح التعليميييييي 
( جزئيي –كليي )اإلصالحات عليى المسيتوي التعليميي التيي تهيدف إليى إحيدا  تغييير 

في النلام التعليمي للمجتمع إلى األفضيل حتيى يتواكيب ميع طبيعية العصير وحاجيات 
 (.91م، ص1112قطب،)المجتمع 

 كمييا ي عييد اإلصييالح التعليمييي عملييية شيياملة ومتواصييلة تتحييرك فييي ثالثيية محيياور وهييي 
 (:129م، ص1112شحاته،)

محييور التغيييير التحييديثي، أي تطييوير األجهييزة والبييرامج والقييوي العامليية الموجييودة  : األول
 .علي رأس العمل

دارة  : الثاني محييور التغيييير التركيبييي، أي اسييتحدا  البنييي المؤسسييية الالزميية لتصييميم وا 
 .وتنفيذ ومتابعة برامج التطوير

ي، الييييذي يقييييوم بنشيييير الييييوعي التطييييويري بييييين عناصيييير محييييور التغيييييير المؤسسيييي : الثال 
 .المنلومة التعليمية حتى تواجه التغييرات المحلية والقومية والدولية

واإلصييالح التعليمييي علييي المسييتوي المدرسييي هييو اسييتراتيجية التغيييير والتطييوير التييي  
تسيياعد المييدارس علييي وضييع الخطييط والبييرامج لتحسييين أداء جميييع أعضيياء المجتمييع 

 (.Joanne N.Corbin,2005,P25)درسي ورفع جودة المخرجات المدرسية الم
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كميييا يعبييير عييين اإلصيييالح التعليميييي بهنيييه كافييية التحيييوالت والتغيييييرات اإليجابيييية التيييي  
تحد  في نلام تعليميي ميا، بقصيد زييادة فعاليتيه وتحقيي  كفايتيه اإلنتاجيية أو تحوييل 

التغيير االجتميياعي المنشييودة فييي وضيعه ليكييون أكثيير اسيتجابة الحتياجييات ومتطلبييات 
ثقافيية المجتمييع الييذي ينشييه فيييه، وميين ثييم تغيييير وجهتييه ليكييون أكثيير مواكبيية لمعطيييات 

م، 1122خييياطر،)التقيييدم الحضييياري الموجيييود فيييي ليييروف العصييير اليييذي ينتميييي إلييييه
 (211ص

 : Mercosur Countriesدول الميركوسور   .2

، وهو " MERCOSUR" كوسورالسو  المشتركة الجنوبية، وتعرف باختصار مير 
اسم تجمع لدول المخروط الجنوبي بهميركا الالتينية في إطار اقتصادي، أو بمعنى أص  
تكتل اقتصادي يمثل تلك الدول، شهنها بذلك شهن رابطة آسيان، وتتهلف هذه الرابطة من 
األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وباراغواي، أما فنزويال فليست عضوًا كاماًل، وكذلك 

مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي  121واًل كثر في أمريكا الالتينية تضم بوليفيا ود
من الناتج المحلي اإلجمالي في أميركا %  12يبلغ تريليون دوالرا أمريكيًا أو نحو 

 يمكن االطالت على الرابط التالي،)الالتينية،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%

D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1 ، 

مارس  12يوم " ميركوسور"تهسست المجموعة االقتصادية بهميركا الجنوبية 
م، بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع الدول األعضاء 2992

الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنلمة، والدول " أورو بريتو"على بروتوكول 
البرازيل، واألرجنتين، وأورغواي، وباراغواي ، وتضم : يه" ميركوسور"المؤسسة للمجموعة 

المجموعة في عضويتها الدول األربع المؤسسة لها، والتي يبلغ مجموت سكانها أكثر من 
مئتي مليون نسمة، واللغة المستعملة داخل المجموعة هي البرتغالية واإلسبانية، وقد 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 2102ديسمبر                             - 222 -                               العدد الخامس

 

م، ثم انضمت 2992عة عام انضمت كل من تشيلي وبوليفيا بصفة شريكة إلى المجمو 
م، ثم اإلكوادور فكولومبيا، وتحالفت فنزويال رسميًا في 1112بيرو بصفة شريكة في 

م مع البرازيل واألرجنتين وباراغواي وأورغواي كجزء من كتلة ميركوسور، 1112يوليو 
غير أن الدول المؤسسة للسو  المشتركة ألميركا الجنوبية ألغت عضوية كراكاس في 

 ،1129العكيلي،)بتهمة انتهاك المباد  الديمقراطية  للمجموعة  1122 ديسمبر
 https://annabaa.org/arabic/economicreports/19770 (                                     

 :الدراسات السابلة

 :ويمكن تقسيم الدراسات السابقة طبقًا لطبيعة الدراسة على النحو التالي

 .ويتضمن الدراسات والبحو  العربية: المحور األول •

 .ويتضمن الدراسات والبحو  األجنبية: المحور الثاني •

 .هذا وسوف يتم تناول الدراسات السابقة في هذه الدراسة من األقدم إلى األحد 

 :الدراسات العربية: أوالا 

وقيد اتجاهات التجديدات التربوية، : بعنوان( م1111)دراسة محمد عبد الحميد محمد - 2
هدفت هذه الدراسة إلى التعيرف عليى االتجاهيات الحديثية فيي التجدييدات التربويية مين 
عيداد  خالل تناولها لتطبيقات التجديدات التربوية في تنليم التعليم واإلدارة التعليميية وا 
المعليييم وتدريبيييه، وذليييك بهيييدف التوصيييل إليييى تصيييور إلمكانيييية اإلفيييادة مييين اتجاهيييات 

مهورية مصر العربية، وقد استخدم الباح  المنهج الوصيفي التجديدات التربوية في ج
التحليلي في محاولة لوصف التطبيقات العملية للتجديدات التربوية بهدف معرفة واقيع 
صييالح التعليييم المصييري، وقييد  هييذه التجديييدات وتحليلهييا لالسييتفادة منهييا فييي تطييوير وا 

تجديييييدات التربوييييية، توصييييلت الدراسيييية إلييييى رؤييييية إلمكانييييية اإلفييييادة ميييين اتجاهييييات ال
 :ولتحقي  هذه الرؤية قدمت الدراسة مجموعة من المتطلبات من أهمها
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 .إعادة النلر في مشروعات تطوير التعليم في ضوء متطلبات المستقبل  
لعمل على تحقي  الجودة الشاملة في التعلييم وتحسيين مخرجاتيه فيي ضيوء المعيايير ا  

 .العالمية للجودة

تصييور مقتييرح إلدارة عمليييات اإلصييالح : بعنييوان( م1112)دراسيية أحمييد محمييد غييانم - 1
التعليمي في مصير، حيي  هيدفت هيذه الدراسية إليى التعيرف عليى اإلصيالح التعليميي 
من حي  األهمية والمبررات والمعوقات والتعيرف عليى االتجاهيات العالميية المعاصيرة 

واقييع اإلصيالح فييي مصير وعالقتييه فيي مجييال إصيالح اليينلم التعليميية، وكييذلك رصيد 
بييالمتغيرات المجتمعييية وذلييك ميين أجييل التوصييل إلييى تصييور إلدارة عمليييات اإلصييالح 
التعليميييي بمصييير، وقيييد مزجيييت الدراسييية بيييين المييينهج الوصيييفي التحليليييي وميييدخل حيييل 
المشكالت لبراين هولمز، باإلضافة إلى االسيتفادة مين االتجاهيات العالميية فيي مجيال 

التعليمي، وقد توصلت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح إلدارة عمليات  إدارة اإلصالح
وضييع أسييس لبصييالح، : اإلصييالح التعليمييي فييي مصيير يتضييمن أربعيية مراحييل وهييى

صيييياغة سياسييية اإلصيييالح، تبنيييى سياسييية اإلصيييالح، وأخييييرًا التطبيييي  والتنفييييذ، كميييا 
ات اإلصيييالح أوصيييت الدراسييية بضيييرورة تكيييوين لجنييية مييين خبيييراء التعلييييم لبحييي  سيييلبي

يجييياد حليييول بديلييية فيييي ضيييوء اإلمكانيييات المتاحييية ومواجهييية المؤسسيييات  المعاصييير وا 
التربوية للتطور التكنولوجي واالتصيال المتسيارت واسيتحدا  أنمياط جدييدة فيي االنتيا  

 .والتعلم

اتجاهيييييات اإلصيييييالح فيييييي الفكييييير التربيييييوي : بعنيييييوان( م1112)دراسييييية سيييييالم عيييييويس - 2
دفت إليييى التعيييرف عليييى جهيييود اإلصيييالح محلييييًا ودولييييًا، المعاصييير، وهيييذه الدراسييية هييي

وذلييييك للوصييييول إلييييى إطييييار لبصييييالح التربييييوي القابييييل للتطبييييي  فييييي المنييييا  التربييييوي 
العربي، وذلك من خالل دراسة نماذ  لتوجهات وممارسات اإلصالح المدرسي والتيي 
د تسيييييعى إليييييى تحسيييييين مسيييييتوى األداء األكييييياديمي لجمييييييع الطلبييييية دون اسيييييتثناء، وقييييي

اسيييتخدمت الدراسييية أسيييلوب المسييي  مييين خيييالل مسييي  األدبييييات فيييي المجيييال التربيييوي، 
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تبعها عملية استنتا  واستنباط لبعض المباد  والممارسيات التيي تيؤدى إليى تطبيقيات 
أكثر فعالية الستراتيجيات اإلصالح التربوي، وقد توصلت الدراسة إليى بعيض النتيائج 

تطلييييب إيجيييياد منييييا  يسييييتطيع ميييين خاللييييه إن اإلصييييالح الفعييييال ي: والتييييي ميييين أهمهييييا
التربويون الحاليون بالتعاون مع المؤسسات المجتمعيية تصيميم اسيتراتيجيات التحسيين 
والتطوير المالئمية، كميا توصيلت الدراسية إليى بعيض المقترحيات التيي يمكين اعتبارهيا 

 .قاعدة انطال  لبرامج اإلصالح في النلام التربوي العربي

تفعيل وليفية المدرسية فيي التجدييد : بعنوان( م1111)عابدين دراسة محمود عباس - 4
التربوي، هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهيية التجدييد التربيوي وخصائصيه وأبيرز 
المصيييطلحات المرتبطييية بيييه مييين خيييالل دراسييية نمييياذ  للتجدييييد التربيييوي وصيييعوبات 

نجاحيًا تطبيقه على مسيتوى الميدارس وذليك مين أجيل الوصيول إليى تقيديم دور أكثير 
للمدرسيييية فييييي التجديييييد التربييييوي، وقييييد اسييييتخدمت الدراسيييية الميييينهج الوصييييفي، وذلييييك 
لتحقي  هدفها من خالل وصف التجديد التربوي ونماذجه ورصد واقعه على مستوى 
المدرسيية للتعييرف علييى أبييرز الصييعوبات التييي تعييي  التجديييد التربييوي، وقييد توصييلت 

المركزية في اتخياذ القيرارات : من أهمهاالدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج 
ميييع بييييروز المشيييياحنات بيييين المعلمييييين واإلدارة، وضييييعف الثقييية بييييين أولييييياء األمييييور 
والمدرسيية، كمييا أوصييت الدراسيية بضييرورة تهيئيية المنييا  اإلداري والتييوجيهي الصييال  
لحسن استقبال المعلمين الجدد وذلك من أجل االستغالل األمثل إلمكانات المعلمين 

 .يادة الدافع لديهم لتبنى اتجاهات إصالحية جديدةوز 

اإلصييالح المدرسييي بييين مقتضيييات : بعنييوان( م1119)دراسيية أحمييد حسييين الصييغير- 2
دراسية ميدانييية فيي دوليية اإلميارات العربييية المتحيدة، وقييد  -الواقيع وتحيديات المسييتقبل

لتربوييية، هييدفت هييذه الدراسيية إلييى التعييرف علييى مفهييوم اإلصييالح المدرسييي وأهميتييه ا
وذلييك ميين خييالل دراسيية وتحليييل واقييع اإلصييالح المدرسييي فييي بعييض المييدارس فييي 
دوليية اإلمييارات العربييية وأهييم مجاالتييه والمعوقييات التييي تحييد ميين عمليييات اإلصييالح 
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جييراءات عملييية لتنفيييذ  بهييدف وضييع تصييور مسييتقبلي يسييتند علييى معييايير واضييحه وا 
راسيية الميينهج الوصييفي لوصييف اإلصييالح بفاعلييية فييي المييدارس، وقييد اسييتخدمت الد

اإلصييالح المدرسييي ومعييايير نجاحييه وواقييع عمليييات اإلصييالح ومعوقاتييه، باإلضييافة 
إلييييى أدوات الدراسيييية المتمثليييية فييييي االسييييتبيان والمقييييابالت المفتوحيييية، وقييييد توصييييلت 

افتقييار المييدارس القييادرين علييى قيييادة : الدراسيية إلييى مجموعيية ميين النتييائج ميين أهمهييا
والخييييوف ميييين التجديييييد لمييييا ينطييييوي عليييييه ميييين زيييييادة األعبيييياء اإلصييييالح المدرسييييي، 

والتعيييرض للمخييياطرة، وقيييد أوصيييت الدراسييية أخييييرًا ببنييياء نليييام للتقيييويم يسيييتند عليييى 
المعييايير الوطنييية ويهييدف إلييى التحسييين المسييتمر ويييوفر التغذييية المرتييدة التييي توجييه 

 .اإلصالح

مدرسييية فيييي اإلصيييالح دور ميييدير ال: بعنيييوان( م1121)دراسييية محميييد عليييى عاشيييور - 2
المدرسيي فييي ضييوء بعييض المسييتجدات المعاصيرة، هييدفت هييذه الدراسيية إلييى التعييرف 
على دور مدير المدرسة في اإلصالح المدرسة في ضوء المستجدات المعاصرة من 
وجهيييية نليييير المييييدراء أنفسييييهم، حييييي  اسييييتخدم الباحيييي  الميييينهج الوصييييفي التحليلييييي، 

مييين ( 291)  تكيييون مجتميييع الدراسييية مييين وتمثليييت أداة الدراسييية فيييي االسيييتبانة، حيييي
مييديري ومييديرات المييدارس األساسييية الحكومييية األردنييية فييي مديرييية التربييية والتعليييم، 

أن ميدير المدرسية ليه دورًا : وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتيائج مين أهمهيا
كبييرًا فييي اإلصيالح المدرسييي فييي ضيوء بعييض المسييتجدات المعاصيرة، كمييا أوصييت 

ة بضييرورة العمييل علييى توعييية مييديري المييدارس بالمسييتجدات والمتغيييرات التييي الدراسيي
يمكييين أن تيييؤثر عليييى العمييييل التربيييوي فيييي المييييدارس، وعقيييد دورات وبيييرامج تدريبييييية 

 .لمديري المدارس للقيام بهدوارهم بفعالية 

 :الدراسات األجنبية: اانياا 
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م المتكامل لبصالح تهثير التصمي: بعنوان( م1112) Steven &Deborahدراسة - 2
المدرسييي علييى تعليييم الفصييل والمنييا  المدرسييي وتحصيييل الطييالب فييي مدرسيية مدينيية 
أينيير، وقييد هييدفت هييذه الدراسيية إلييى رصييد التييهثيرات التييي سييوف تطييرأ علييى تعليمييات 
الفصل، المنا  المدرسي، معدل أداء التالميذ مين خيالل تطبيي  اإلصيالح المدرسيي، 

دول، وقد استخدمت هيذه الدراسية المينهج الوصيفي، ( 2)وذلك من خالل تقييم تجارب
باإلضيييافة إليييى بعيييض األسييياليب اإلحصيييائية لدراسييية تيييهثير اإلصيييالح المدرسيييي عليييى 
تعليمييات الفصييل، المنييا  المدرسييي، معييدل أداء الطييالب، وقييد توصييلت هييذه الدراسيية 

 أن المييدارس التييي طبقييت اإلصييالح المدرسييي: إلييى مجموعيية ميين النتييائج ميين أهمهييا
ألهرت تحسنًا ملموسًا بعد تكامل كل عناصر اإلصالح من منهج ومشاريع مرسومة 

 .للتنفيذ

مييا : الالمركزييية واإلصييالح التربييوي: بعنييوان( م1114)  Fernanda Astizدراسيية - 1
دراسيية حاليية بييوينس آيييرس، )حسييابات الفصييل بييين الغييرض ميين السياسيية والممارسيية؟ 

إليى التعيرف عليى كيفيية بنياء اإلصيالح التعليميي ، وقد هدفت هذه الدراسة (األرجنتين
علييى مسييتوى المقاطعيية، واسييتخدمت الدراسيية ميينهج دراسيية الحاليية، حييي  طبقييت هييذه 
الدراسييية فيييي مقاطعييية بيييوينس آييييرس بييياألرجنتين، كميييا اسيييتخدمت الدراسييية اسيييتراتيجية 

جيية ، حيي  ييتم تعريييف الحياالت الحر (انتقيياء عينيات الحياالت الحرجيية)التغييير الفعيال 
تلييك الحيياالت التييي يمكيين أن تعييالج نقطيية الدراسيية بوضييوح، أو هييي مهميية : علييى أنهييا

بشكل خاص لجعل بعض التمايز، وأخييرًا توصيلت الدراسية إليى مجموعية مين النتيائج 
أن عملية إصالح الدولة تم تنفيذها بهكملها باسيتخدام الخطياب اليذي دعيا : من أهمها

قليمييية ووطنيية، حيي  أصيب  التعليييم يتبيع الينمط الالمركزيية فييي  إليى تغيييرات دوليية وا 
إدارته، وهكذا نفذت إدارة دوهالدي تغييرات في إطار التعليم إلى بشكل جعيل إصيالح 
التعليييم ممكًنييا، وتييم مييز  هييذه التغييييرات مييع أهييداف اإلدارة المحلييية للمسيياواة والكفيياءة 

 .اإلدارية
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( م1112) Jana Echevariva, Kristin Powers & Deborah Shortدراسة - 2
نموذجيييًا لمتعلميييي اللغييية : اإلصيييالح المدرسيييي والتعلييييم القيييائم عليييى المعيييايير: بعنيييوان

االنجليزية، وقد هدفت هذه الدراسة إلى فحص إحدى النماذ  التعليمية لمتعلمي اللغة 
الذين كانوا يقومون بتدريس اللغة اإلنجليزية فيي مدارسيهم لكينهم (  ELTS)اإلنجليزية

يحاولون زيادة مسيتوياتهم مين أجيل اإليفياء بالمعيايير الخاصية بحركية اإلصيالح  كانوا
التعليميييية القوميييية، وقيييد اسيييتخدمت الدراسييية المييينهج التجريبيييي باإلضيييافة إليييى مقيييياس 
لتقييم نوت المهمة التي يطلب من متعلمي اللغية اإلنجليزيية القييام بهيا، وقيد شيارك فيي 

لدراسة إلى مجموعة مين النتيائج منهيا أن نميوذ  طالبًا، وتوصلت ا 224هذه الدراسة 
مالحلة التعلم له تهثيرات إيجابية على إنجاز الطيالب، فقيد ارتفعيت درجيات الطيالب 
المشاركين بشكل كبيير أثنياء هيذ العيام، وقيد تيم تقسييم مجموعيات المشياركين فيي هيذه 

كانييييت الدراسيييية إلييييى مجمييييوعتين همييييا المجموعيييية التجريبييييية والمجموعيييية الضييييابطة، و 
االختالفييات بييين هيياتين المجمييوعتين واضييحة وداليية فيمييا يتعليي  بالدرجيية الكلييية وتقييدم 

 .اللغة وتنليمها

الماضييييييي والحاضيييييير والمسييييييتقبل لبصييييييالح : "بعنييييييوان( م1119) Bormanدراسيييييية - 4
المدرسييييى الشييييامل، هييييدفت هييييذه الدراسيييية إلييييى التعييييرف علييييى أهمييييية دور المشييييياركة 

صيييالح المدرسييي الشييامل وتحسيييين مخرجييات الطيييالب المجتمعييية فييي دعيييم بييرامج اإل
التحصيييلية ميين خييالل تحليييل الدراسييات التييي تناولييت المسييئولية االجتماعييية للشييركات 
في اإلصالح المدرسي، استخدمت هذه الدراسة المينهج الوصيفى التحليليى، وتوصيلت 
إلى مجموعة من النتيائج وأوصيت بضيرورة السيعي الجياد مين قبيل الميدارس للحصيول 

لييى الييدعم المييالي الكييافي للحفييال علييى اإلصييالح، والعمييل الجيياد لتنفيييذ التصييميم أو ع
 .النموذ  اإلصالحي على النحو المقصود لمدة خمس سنوات على األقل

اإلصييييالح المدرسييييي الشييييامل، تحسييييين المييييدارس : "بعنييييوان( م1119) Tucciدراسيييية - 2
لييى إعييداد نمييوذ  اإلصييالح الثانوييية ذات األداء الميينخفض، وقييد هييدفت هييذه الدراسيية إ
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المدرسييييي الشييييامل الييييذي يعييييالج المدرسيييية بهكملهييييا ميييين تنليييييم المدرسيييية لهيكييييل اليييييوم 
الدراسيي، لتنمييية القيييادات والميولفين إلييى وجييود نليام داعييم وقييوي، حيي  تييت تطبييي  
هذه الدراسة في مدينة واشنطن األمريكية، وأشارت أهم نتائجها إلى اخيتالف تصياميم 

ح المدرسي الشامل على الرغم من أن معدي هذه النماذ  يتفقون فيي ونماذ  اإلصال
 .توليف استراتيجيات مماثلة لتحقي  أعلى مستوى من التحصيل العلمي للطلبة

وتشييمل هييذه االسييتراتيجيات التنليييم المدرسييي لتسييهيل التييدريس والتعليييم، وتطييوير         
يجييياد فييير  القييييادة وقيييدرتها عليييى اتخييياذ القيييرارات، وتعزييييز  التعييياون وبنييياء العالقيييات وا 

حلول مبتكرة لتلبية احتياجات الطلبية، تركييز واضي  عليى اليتعلم واألنشيطة الطالبيية، 
شيراك األسير وأعضياء المجتميع  والشراكة مع التعليم العالي والمنلمات المجتمعية ، وا 
م المحلييي فييي التخطيييط والتنمييية وتنفيييذ أنشييطة تحسييين المييدارس، باإلضييافة إلييى الييدع

المسييتمر ميين مييولفي المدرسيية لخطيية اإلصييالح المدرسييي برمتهييا، وأوصييت الدراسيية 
باعتميياد ميينهج اإلصييالح المدرسييي الشييامل الييذي أثبييت فعاليتييه فييي تحويييل المييدارس 

 .ذات األداء المنخفض إلى عالية األداء المدرسي

دراسيييييية طولييييييية لممارسييييييات فيييييييديليتي لبصييييييالح : "بعنييييييوان( م1121) Bainدراسيييييية - 2
لمدرسي القائم على الموقع، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ممارسات فييديليتي ا

لبصيييالح المدرسيييي القيييائم عليييى الموقيييع، واسيييتخدمت الدراسييية المالحليييات الرسيييمية 
للتهكد من دقة تطبي  اإلصالحات المدرسية في مدرسة ثانوية للممارسات الصفية ثيم 

الفيييرو  فييي تقيييديرات المييدراء والمعلميييين اسييتخدمت هيييذه المالحلييات كمتغيييير لدراسيية 
معلميًا وخمسية مييدراء، وأشيارت النتييائج 18حيول تنفييذ اإلصييالحات وقيد شيملت العينيية 

إلى أن األحكام حول تنفيذ اإلصالح قد تختليف إليى حيد كبيير عليى مير اليزمن وعبير 
وأن هناك عوامل هامة ال بد من مراعاتها قبل عملية (. المقيمين)أصحاب المصلحة 

بنييييي أي إصييييالح مدرسييييي وهييييي طبيعيييية وتوقيييييت العملييييية وتقييييديم التغذييييية الراجعيييية ت
 . للمعلمين، واستعداد النلام المدرسي الستقبال مثل هذه المدخالت
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الييدروس المسييتفادة ميين المدرسيية : "بعنييوان( م1121) Oxley & Whitneyدراسيية - 1
صييالح المييدارس الصييغيرة  SLCالثانوييية  ، ("ود اإلصييالحالييدروس المسييتفادة وجهيي)وا 

  ( (SLCيحيدد هيذا المقيال سيتة دروس رئيسيية لتنفييذ مجتمعيات اليتعلم الصيغيرة 
small Learning Communities  عليى نحيو أكثير فعاليية، حيي  أشيارت النتيائج

على مدى العقد الماضي إلى إخفاقات كبيرة في المد ارس الثانوية في مدينة بورتالند 
عدالت التسرب وعدم قدرة الخريجين على االنخراط فيي األمريكية ، أدت إلى ارتفات م

سيييو  العميييل بعيييد المرحلييية الثانويييية والجامعيييية، أول ثالثييية دروس تشيييير إليييى الحاجييية 
الماسة لوضع رؤية متماسكة لجودة التعلم في طليعة أي جهد إلعادة تنلييم المدرسية 

لتنفييييذ الفعيييال الثانويييية، آخييير ثالثييية دروس تشيييير إليييى ضيييرورة تيييوفير اليييدعم اليييالزم ل
والمتواصيييل لبصيييالحات، كميييا حيييدد المقيييال أربيييع اسيييتراتيجيات ليييدعم وتعزييييز تنفييييذ 

SLC  مجتمعيييييات اليييييتعلم الصيييييفي وهيييييي مواءمييييية الميييييوارد المتاحييييية ميييييع االحتياجيييييات
األساسييييية لتحسييييين التعليييييم، ومشيييياركة المجتمييييع المحلييييي لييييدعم عمليييييات اإلصييييالح 

 .اعتماد أفضلها والتحسين، تحسين الممارسات التعليمية و 

مراجعيية األدبيييات حييول : بعنييوان( م1122) María Eugenia Vicenteدراسيية - 8
، وقيد تمثيل الهيدف مين هيذه (اإلصيالح)اإلدارة التعليمية األرجنتينية في أوقات التغيير

الدراسيية فيييي جمييع المعلوميييات المناسييبة حيييول خصييائص اإلدارة التعليميييية فييي أوقيييات 
ميينهج اإلصييالحات أو التغييييرات فييي هياكلهييا المؤسسييية، وتعتمييد هييذه الدراسيية علييى ال

الوصفي، وتطب  التحليل الوثائقي كطريقة لتحديد محتوى الوثائ  ووصفها وتمثيلها ، 
وذلك لتمكين نشرها واستخدامها في الدراسات والوثائ  البحثية األخرى المتعلقة بعدارة 
التعلييييييم، وتهيييييدف النتيييييائج إليييييى المشييييياركة فيييييي نقيييييا  حيييييول مجموعييييية مييييين العيييييادات 

 .كل اإلدارة التعليمية في أوقات اإلصالحوالممارسات المؤسسية التي تش
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 الترقيم: التعليب علط الدراسات السابلة

 :ومن العرض الساب  للدراسات العربية واألجنبية يمكن مالحلة ما يلى

 :أوجه االستفادة من تلك الدراسات السابلة* 

أهمييية تعييددت الدراسييات السييابقة التييي أجريييت فييي مجييال إصييالح التعليييم ممييا يوضيي  -  أ
ذلييك الموضييوت وحيويتييه، ونييادت جميييع هييذه الدراسييات بضييرورة هييذا اإلصييالح لتقييدم 

 .المجتمع ورقيه

أكييدت معلييم الدراسييات السييابقة التييي تناولييت إصييالح التعليييم أن تنفيييذ اإلصييالح قييد -  ب
، وأن (المقيميييين)يختليييف إليييى حيييد كبيييير عليييى مييير اليييزمن وعبييير أصيييحاب المصيييلحة 

ى طبقييت اإلصييالح ألهييرت تحسيينًا ملموسييًا بعييد تكامييل كييل المؤسسييات التعليمييية التيي
عناصييير اإلصيييالح مييين مييينهج ومشييياريع مرسيييومة للتنفييييذ، كميييا أن اإلصيييالح الفعيييال 
يتطلييب إيجيياد منييا  يسييتطيع ميين خاللييه التربويييون الحيياليون بالتعيياون مييع المؤسسييات 

 .المجتمعية تصميم استراتيجيات التحسين والتطوير المالئمة

 :تفاق بين الدراسات السابلة وتلك الدراسةأوجه اال *  
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيي عيدد مين المحياور المتعلقية بعصيالح 

 :التعليم واستراتيجياته

على االهتمام ( األجنبية-العربية)أجمعت الدراسات السابقة بشقيها  :من حيث الهدف 
صييالحه واسييتخدام اسييتراتيجيا ت حديثيية لمييا لييه ميين أهمييية فييى تنمييية بتطييوير التعليييم وا 

 .وتطوير القوى البشرية وتقدم ورقى المجتمع
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تمثلييت أبييرز نتييائج الدراسييات السييابقة فييي التهكيييد علييى مييدى تطييوير وتحسييين التعليييم    
بمختليييف مراحليييه نتيجييية لميييا يعانييييه مييين مشيييكالت ومعوقيييات، مميييا دفيييع معليييم هيييذه 

والمقترحييييات التييييي ميييين شييييهنها إصييييالح الدراسييييات بعييييرض مجموعيييية ميييين التوصيييييات 
 .التعليم

 :أوجه االختالف بين الدراسات السابلة وتلك الدراسة*  

تختلف هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في بعض الجوانب منها المنهج - 
المستخدم في الدراسة الحالية ومدى مناسبته لطبيعة أهداف وأهمية الدراسة  ويتض  

ب  لمنهج كل دراسة مقارنة بالمنهج المستخدم في هذه الدراسة، هذا من العرض السا
 .كما اختلفت أيضًا في دول المقارنة وأسئلتها ونتائجها

لم تتعرض الدراسات السابقة لوضع استراتيجية مقترحة لالستفادة من بعض دول  - 
ل دو ( فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)الميركوسور والمتمثلة في 

 .المقارنة

 :وحللت الدراسات السابلة استفادة للباحاة يي العديد من الجوانب من أهمها*   

للدراسة ( اإلطار النلري)االستفادة من الدراسات السابقة في بناء مادتها العلمية 
الحالية، والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، بينما اختلفت بعضها مع هذه الدراسة 

الدراسة ركزت على تحقي  هدفها المتمثل في وضع استراتيجية مقترحة في أن هذه 
لتحقي  االستفادة من خبرات دول المقارنة في إصالح التعليم بمختلف مراحله في 

 .جمهورية مصر العربية
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 اإلطار النظرم للدراسة

 المنظور الفلسفي الستراتيجيات إصالح التعليم: المحور األول

 :تمهيد
الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتنوت وتعدد إمكاناتها إن التطور 

في تطوير واستحدا  مداخل واستراتيجيات تعليمية، ي عد أمرًا يفرض عدم تجاهلها أو 
التغاضي عنها ويحتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتاحة الفرص الكاملة لتوليفها 

صياغة وبناء واستخدام تلك المداخل واالنتفات بما تحويه من أدوات وفنيات ل
 (.2م، ص1111عبد الباسط،)واالستراتيجيات التعليمية 

حي  أصب  إصالح التعليم ضرورة ضاغطة في كل الدول، وهو إصالح يمارس 
، ولنعلم (112م، ص1111أمة في خطر،)داخل حركة عامة لبصالح في مجتمعاتها 
ل لها، وفئات يستهدفها وفاعلين يقومون به أن لكل إصالح مجااًل يختص به، وأهدافًا يعم

قد تضمهم مشاركة واسعة من أوساط مختلفة داخلية وخارجية، مدرسية ومجتمعية، ولذا 
مالية وفنية وبشرية، وأهم متطلباته الذي كثيرًا ما : البد من توفير متطلبات اإلصالح

ًا فعنه ال يتم إال في ومهما كان اإلصالح جزئي –الزمن المناسب الذي يتم  فيه : نهملها
 (.22م، ص1114أبو ريان،)إطار تصور كلي شامل تنتلم فيه كل عناصره 

 :االستراتيجيات: أوالا 

 (:Strategies) مفهوم االستراتيجيات

هي مجموعة القرارات الهامة التي يتخذها االستراتيجيون من المديرين ومستشاريهم - 
 (.12م، ص2998ياسين،)منلمة في اإلدارة من أجل تحقي  اهداف ورسالة ال
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تنوى أن تفعله المؤسسة ولكن أيضًا تقرر ماال تفعله،  تحدد نقاط ما فاالستراتيجية ال- 
القوة بها كهساس  يتوجه المؤسسة إلى أن يكون تركيزها على نواح يومن ثم فه

 ( Juha Kettunen,2007,p409)للعمل وتجنيب األنشطة غير الضرورية 
كمصطل  هي ثمرة عملية تخطيط رسمية تلعب فيها اإلدارة العليا أهم واإلستراتيجية - 

األدوار من خالل مجموعة من القرارات والتصرفات التي يضطلع بها المديرون 
 (.21-9م، ص ص1118رفاعى وعبد المتعال،)بغرض تحقي  أهداف المنلمة 

الستراتيجية للطريقة التي يجب أن تحق  بها األهداف ا( بيان)و هي كذلك إعالن - 
 ( .Scott Armstrong,1983,p6)للمنلمة، ومن ثم تحقي  رؤيتها ورسالتها 

 :مستويات االستراتيجية

يقسم ممارسو اإلدارة االستراتيجية البدائل االستراتيجية عادة إلى ثال  مجموعات 
االستراتيجيات على مستوى المنلمة، االستراتيجيات على مستوى وحدات العمل : هي

، ويمكن (211م، ص2994بدر،)تيجية، واالستراتيجيات على المستوى الوليفي االسترا
 :إيجاز هذه المجموعات على النحو التالي

 :Corporate Strategy( المؤسسة التعليمية)االستراتيجيات على مستوى المنلمة - 2
حي  يتركز هذا النوت من االستراتيجيات في تحديد مجاالت األعمال التي يجب أن 

 (.22، ص1112الرفاعى،)ل فيها المنلمة لتحق  أهدافها االستراتيجية تدخ

 Strategic Business: االستراتيجيات على مستوى وحدات األعمال االستراتيجية- 1
Unit  ، وهو تنليم له تكوينه الخاص به، بحي  يخدم سو  معينة بمدى محدد من

عبد )اتيجيات التنافس المنتجات المترابطة، وتتضمن هذه االستراتيجيات استر 
 (.12م، ص2992الرحمن،

وهيي عبيارة عين  Functional Strategies: االستراتيجيات على المستوى اليوليفي- 2
االستراتيجيات التي تتخيذ فيي كيل مجيال مين المجياالت الوليفيية مثيل التموييل، حيي  
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وفاعليية  يجب أن تكون االستراتيجيات الوليفية متسقة داخليًا بمعنى أن تسهم بكفاءة
فييي تحقييي  التنيياغم مييع االسييتراتيجيات األخييرى داخييل المنلميية لتحقييي  تغيييير إيجييابي 

 (.99المرجع الساب ، ص)فيها 

ومن أجل تحقي  النجاح الكامل لالستراتيجية البد من الحرص على أن يشارك 
المديرون في كافة المستويات اإلدارية بصورة مبكرة ومباشرة في عملية صياغة 

 (.84م، ص1112الماضى،)تيجية وفى عملية تنفيذها وتقويمها االسترا

 :اإلصالح التعليمي :ااانيا 
إن محور عملية اإلصالح التعليمي يدور عادة حول المعلمين لضمان امتالكهم 
عداد برنامج التنمية المهنية للمعلمين  للدافعية والمهنية، وحصولهم على الدعم المطلوب وا 

م، 1122كاروالين بونتفراكت،)التعلم المفتوح والتعلم عن بعد  في مدارسهم واستخدام طر 
 (1ص

 الترقيم: مفهوم اإلصالح التعليمي 

، عندما ندخل Renouvelerقد يهخذ مفهوم اإلصالح معني مرادفًا لفعل التجديد 
على ما هو قائم أو ممارس ما يجدد شكله أو فعله، سواء في تكنولوجيا التعليم أو في 

ة وأساليب تعليمها وتقويمها، أو في صيغ اإلدارة المدرسية ونلم إعداد مناهج الدراس
أبو ريان، مرجع ساب ، " )االبتكار واإلبدات"المعلمين، وقد يرتقي هذا التجديد إلى مستوي 

 الترقيم: ، ومن أهم المفاهيم التي تناولت اإلصالح التعليمي ما يلي(2ص

ية والفكرية، فهو تشخيص دقي  علمي هو عمل شامل يتطر  لجميع الجوانب الماد 
للواقع وتحديد أوجه القوة ونقاط الضعف وتحليل للمشاكل من أجل إحدا  التغيير 
الواعي في منهجيات وطر  النهوض بالتعليم وتطويره من حالة الركود إلى حالة 

 (.2221م، ص1121العدوان،)المنافسة والتميز من أجل التنمية الشاملة 
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ود المبذولة لفرض حلول على األنلمة التعليمية، حي  تتضمن هذه وهو يمثل الجه 
دارة جيدة وأحيانًا تشكيالت ونماذ   الحلول برامج قراءة جديدة، وبرامج تربوية وا 

 (.Hess & others,2010,p10)مدرسية جديدة 

وهو أيضًا كافة التحوالت والتغييرات اإليجابية التي تحد  في نلام تعليمي ما،  
زيادة فعاليته وتحقي  كفايته اإلنتاجية أو تحويل وضعه ليكون أكثر استجابة بقصد 

المجتمع الذي ينشه فيه،  الحتياجات ومتطلبات التغير االجتماعي المنشودة في ثقافة
ومن ثم تغيير وجهته ليكون أكثر مواكبة لمعطيات التقدم الحضاري الموجود في 

 (.211ع ساب ، صجخاطر، مر )لروف العصر الذي ينتمي إليه 

أما عن اإلصالح التعليمي علي المستوي المدرسي، فهو استراتيجية التغيير والتطوير  
التي تساعد المدارس علي وضع الخطط والبرامج لتحسين أداء جميع أعضاء 

 (.op.cit,p25)المجتمع المدرسي ورفع جودة المخرجات المدرسية بشكل كبير 

 :نشأة اإلصالح التعليمي

إلصالح التعليمي لاهرة حديثة النشهة، قد ال يزيد عمرها حتى في معلم ي عد ا
الدول المتقدمة عن قرن ونصف القرن، وال يزال يعالج اإلصالح عند كثيرين من سياسيين 
داريين وتربويين وغيرهم كعجراءات تنليمية أو منهجيات فنية قد يغطيها مصطل   وا 

العلم في مجاله النوعي بحقائقه المعرفية ولم يصل بعد إلى مستوي " االستراتيجية "
مدكور )ودراساته البحثية على نحو ما نادي به بعضهم منذ نصف قرن 

 .(212م، ص1111وآخرون،

فالتعليم لم يكن نلامًا عامًا ترعاه الدولة وتحدد له أهدافًا وسياسة وأدوارًا، وتقيم له 
في دول أوروبا، وفي  مؤسسات وطنية تنهض به إال في أوائل القرن التاسع عشر

صدارتها نلام التعليم الفرنسي الذي أقامه نابليون، وقبل ذلك لم توجد غير مؤسسات 
التعليم الدينية التي تتبع األديرة أو الكنائس أو الجمعيات واإلرساليات الدينية، ومعها وفي 
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أو مواجهتها مدارس خاصة من كل نوت حرفية وأدبية وعلمية وعسكرية تنشئها هيئات 
أبو ريان، مرجع ساب ، ص )روابط أو نقابات لها توجهاتها الثقافية أو المهنية الخاصة 

 (.8-1ص

 :أهداف اإلصالح التعليمي
يمكن تحديد أهداف اإلصالح التعليمي في عدد من األهداف التي تتعل  بتطوير 

ي التعليم البناء التنليمي والهيكل الوليفي للمؤسسة التعليمية، وكذلك تحدي  ولائفها ف
 :كما توضحها النقاط التالية

تجديييد الفكيير التربييوي وتطييوير اليينلم التربوييية ميين أجييل تمكينهييا ميين مواجهيية تحييديات  
المتغيرات المتسارعة على المستويات الوطنيية والقوميية والعالميية فيي مجياالت الثقافية 

 (.222ص م،1122العبد اهلل،)واالقتصاد والعلم والتكنولوجيا واإلعالم وغيرها 

تكيييوين رؤيييية تربويييية واضيييحة ومحيييددة تفيييي بمتطلبيييات تطيييوير العمليييية التعليميييية كميييًا  
وكيفييييًا، وفقييييًا لمييييا تقتضيييييه متطلبييييات القييييرن الحييييادي والعشييييرين وتطييييوير السياسييييات 

 .التعليمية في ضوء ذلك

تطييوير خطيييط وبييرامج التعلييييم لمواجهيية االحتياجيييات الفعلييية المسيييتقبلية للمجتمييع مييين  
دي العاملة فيي المجياالت المتباينية فيي إطيار السياسية التعليميية وارتباطهيا بخطيط األي

 (.418م، ص2991أحمد، )التنمية الشاملة 

زييادة قييدرة المؤسسيات التعليمييية عليى التعامييل والتكييف مييع البيئية المحيطيية، وتحسييين  
كالت قييييدرتها علييييى البقيييياء والنمييييو وتلبييييية متطلبييييات التجديييييد الييييذاتي ومواجهيييية المشيييي

التعليمية والتحديات التيي تعيو  إيجياد مؤسسية تعليميية وبحثيية وخدميية عاليية الجيودة 
 (.29م، ص1118الصيرفى،)
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العمييل عليييى تطييوير النليييام التعليمييي واالرتفيييات بمسييتوي كفاءتيييه وفعاليتييه مييين خيييالل  
إجيييراء تغيييييرات مسيييتمرة فيييي هيكيييل التعلييييم ونلميييه، وبرامجيييه التعليميييية ومضيييمونها، 

ج التدريس، وأساليب القبول، واالرتفات بمستوي المعلم المهني والميادي لالرتقياء ومناه
بنوعية التعليم وكفاءتيه واسيتيعاب كافية التطيورات واالبتكيارات العلميية وتحقيي  أفضيل 

م، 1111عليييى،)اسيييتخدام ممكييين للميييوارد البشيييرية والماديييية المتاحييية للنليييام التعليميييي 
 (.21ص

ميية جدييدة تيتالءم ميع ليروف العصير، وتسيتفيد مين إمكانياتيه التحول إلى أنمياط تعلي 
اليتعلم عين بعيد، : الهائلة في تحسيين نوعيية التعلييم ورفيع كفاءتيه وتحقيي  جودتيه مثيل

واليييتعلم اإللكترونيييي، والتعلييييم متعيييدد الوسيييائل، باسيييتخدام التقنييييات ووسيييائل االتصيييال 
 (.219م، ص1111محمود،)الحديثة في العملية التربوية 

 

 : مبررات وضرورات اإلصالح التعليمي
 :وتنبع هذه المبررات من مصدرين أساسيين وهما

 :ضرورات داخلية المنشأ (0

فمع حدو  أزمة كبري يضج منها المجتمع وتتعالى األصوات بضرورة التغيير 
وخاصة في مجال التعليم ومطالبته بعصالح سياساته وتنليماته ومقرراته، فمثاًل عندما 

م من إسرائيل، راجعت سياساتها وأعادت للتعليم اعتباره 2921في حرب  هزمت مصر
م عن توفير األموال المطلوبة للتوسع في التعليم 2982الكيف، وعندما عجزت الدولة في 

حذفت السنة السادسة بالمرحلة االبتدائية لتوفير السدس واإلفادة منه في سد االحتياجات 
ت على سنوات خمس عماًل بتجربة سابقة نجحت فيها التعليمية، وأعادت توزيع المقررا

فشل بعض المدارس : ،  و من المبررات الداخلية أيضاً (1م، ص1112بسيونى،)الصين 
تحد ، فكان هناك ضرورة ملحة لمحاولة رفع وتحسين  يالتكيف مع التغييرات الت يف
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تحسين المخرجات )الجودة العامة للتعليم، من أجل تحسين العائد األكاديمي للطالب 
والحد من فشل المدرسة  وكان هناك ضرورة كذلك لبصالح التعليمى عندما ( التعليمية

تبذل محاولة لتتوف  بين البرامج التعليمية ومخرجاتها مع مطالب سو  العمل، عندما يتم 
-Claudio-Rafael Vasquez.)ة في األساليب التربوية إدخال التغييرات الحديث

Martinez,,p.255) 

ورأس الحربة في معركة " أم المهن" ومع تعالم النلرة إلى التربية باعتبارها 
–التقدم والتنمية وتحميلها بههداف قومية شاملة اكتسبت التربية اعتبارها كمنلومة علوم 

مراكز بحثية ومعامل تجريبية، وخرجت نلريات وأقيمت لها  –شهنها شهن الطب والهندسة 
ودراسات لتحدي  كل عناصر التعليم، وكانت هذه الحركة وراء اإلصالحات الداخلية 

أبو ريان، مرجع ساب ، )والمستمرة التي يقوم بها التربويون في كافة تخصصاتهم 
 (.22ص
 :ضرورات خارجية المنشأ (2

تخضع لهيمنة قوة علمي متفردة أو بعد أن تحول العالم إلي قرية كبيرة قد 
لمراكز تصدير ترتبط بها أطراف تبعية، أو تتبادل فيما بينها المنافع، فعن الحكومات لم 
تعد لها حرية احتكار السلطة وفعل ما تريد داخل حدود بالدها الوطنية، فللعولمة في كل 

يًا كالسالم المجاالت إمالءات تفرض شروطها للمعايشة في لل مباد  يرو  لها نلر 
واألمن والتفاهم والتعاون والحرية والديمقراطية، وللتقدم في عصر ما بعد الحداثة وف  
معايير تلتزم بها النلم العامة، وفي صدارتها نلام التعليم، ومن هنا تكثر الضغوط 
الخارجية التي تتعرض لها الدول، وال تجد مفرًا من ضرورات اإلصالح كما تحمله تجارب 

 (.21المرجع الساب ،ص) اآلخرين
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  :أنواع اإلصالح التعليمي
 :وقد يهخذ اإلصالح التعليمي نوعين رئيسين وهما

وينصب على إصالح برنامج :  Programmatic Reformا يا إصالحاا برنامج (0
أو منهج إداري معين بمعني إدخال إصالحات جزئية في بنية النلام القائم تجاري 

م، 1112عبد الدائم،)والفنية والبشرية واللروف المحيطة اإلمكانيات المادية 
 (421ص

ويرتبط بعصالح المنلومة التعليمية  Systematic Reform إصالحاا منظومياا  (2
ككل، ويسمي باإلصالح التعليمي الشامل، وهذا اإلصالح التعليمي الشامل يتطلب 

ائل التنفيذ وآلياته رؤية استراتيجية في تعيين األولويات، ومواقع التجديد، ووس
 (.21م، ص2998عمار،)ومراحله الزمنية، في ضوء رؤية متكاملة 

 

 :معايير اإلصالح التعليمي الفعال
إن اإلصالح التعليمي ضروري في حياة القرن الحادي والعشرين، ولكي يتحق  

 (:22م، ص1111الصغير،)بفاعلية البد من توافر مجموعة من المعايير من أهمها 

يستند اإلصالح التعليمي على أسس علمية، فيكون محصلة لبحو  ودراسات أن - 2
متنوعة، بحي  تتبنى عمليات اإلصالح المنهجية العلمية، وال تعتمد على المحاولة 

 .والخطه

أن يرتكز على مبدأ المشاركة، بحي  يشترك كل من له عالقة مباشرة بالتعليم في - 1
 .تبنيها وتنفيذها اتخاذ قرارات اإلصالح والمشاركة في

توفر القيادة القادرة على حشد أعضاء المؤسسات التعليمية خلف رؤية واضحة - 2
لبصالح والتجديد، والقادرة على تهيئة المنا  التعليمي بكل عناصره لتفهم أهمية 

 .التغيير وتقبل عمليات اإلصالح ودعمها

لى توفر قاعدة معلومات، توفر المعلومات، حي  يحتا  تطبي  اإلصالح التعليمي إ- 4
 .يمكن أن تمد فري  اإلصالح بما يحتاجونه من معلومات بالدقة والسرعة المطلوبة
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ولضمان نجاح أي مشروت أو برنامج للتطوير التربوي ال بد : توافر اإلرادة السياسية- 2
ندة من تهمين التزام من قبل القيادة السياسية والمتمثل في توفير الدعم والتهييد والمسا

 (.18م، ص1112الخطيب،)لتحقي  أهداف برنامج التطوير التربوي 
 

 :خطوات اإلصالح التعليمي

إن هناك عدة خطوات رئيسية لبصالح التعليمي ينبغي اتباعها تتضمن عمليات 
 (:124م، ص1119حجي،)التطوير وتتمثل في 

الثقافي والوقوف ويشمل الدراسات المسحية للبيئة والتحليل : التحليل االستراتيجي- 2
 .على توقعات المسئولين عن المدرسة وتشخيص نقاط الضعف وتحليل أولوياتها

ويتضمن تحديد الخيارات والبدائل االستراتيجية وتقويمها : االختيار االستراتيجي- 1
 .واختيار استراتيجية مناسبة

تراتيجية للمدرسة وتتضمن إدارة استراتيجية التغيير والبنية االس: تنفيذ االستراتيجية- 2
 .ووضع الخطط وتحديد شروط التنفيذ والموارد الالزمة وتوفيرها

ومن ،  ما يجب أخذه في االعتبار عند القيام باإلصالح التربوي لضمان نجاحه
 :أهم ما يجب أخذه في االعتبار ما يلي

أن يمثل التطوير واإلصالح التعليمي حلواًل عملية لمشكالت وحاجات النلام    
التعليمي الحاضرة والمتوقعة، من خالل الوعي بخطورة هذه المشكالت والعوامل 
المشاركة في تكوينها، ووضع الخطط والبرامج العالجية والوقائية المناسبة لهذه 

 (.229-228م، ص ص1112معوض،)المشكالت 

جيه تنعكس اتجاهات السياسة التعليمية على أساليب تطوير التعليم وتحديثه وتو  أن   
العمل اإلداري والفني في مؤسساته، إذ تمثل السياسة التعليمية سياقًا عامًا تبني عليه 



مكانية اإلفادة منها في مصر  دراسة مقارنة الستراتيجيات إصالح التعليم في بعض دول الميركوسور وا 
============================================================ 

------------------------------------------------------------------ 
 2102ديسمبر                             - 222 -                               العدد الخامس

 

عدة سياسات فرعية بالنسبة للنلام التعليمي، وتشكل في نهاية األمر مع غيرها من 
 (.14م، ص1112خلة،)سياسات بناءًا شبكيًا يعبر عن السياسة االجتماعية 

ؤسسي للتعليم على ثالثة محاور رئيسية هي عتماد تقويم اإلصالح المإ   
 (:241م، ص1118حسونة،)

 .دراسة ما هو قائم قبل إدخال اإلصالحات :المحور األول

 .دراسة التفاعل الذي حد  أثناء التطورات الجديدة خالل التطبي  :المحور الااني

 .التطبي  وتحديد اآلثار المترتبة على نتائج اإلصالح :المحور الاالث

 

 : التحديات التي تواجهها إصالحات التعليم من المالمح الرئيسية لإلدارة التعليمية

 (:María Eugenia Vicente,op.cit,p108)ومن أهم هذه التحديات ما يلي       

حي  أن الممارسات واألنشطة المؤسسية تدوم لفترات : مستوى عاٍل من الروتين- 2
 .لي أو تفكير شامل في التغييرطويلة بشكل روتيني دون أي تحليل هيك

فعن اإلصالح التعليمي وحدو  تغيير في الممارسات الروتينية : الجانب الزماني- 1
 .تحتا  عادة لمزيد من الوقت والجهد

عدم االهتمام والشك، وعدم القناعة فيما يتعل  بفعالية التغيير، أو وجود تجارب - 2
 .اركة في التغيير المقترحسيئة، أو عدم وضوح دور أي من األفراد المش

 :هذا باإلضافة لبعض التحديات األخرى، يذكر منها

كثرة المناصب اإلدارية بالمدرسة الواحدة، حي  قد تضم مدارس التعليم األساسي - 4
حاليًا مديرًا ونالرًا، باإلضافة إلى وكالء متفرغين ووكالء يقومون بالتدريس، مما 

وتداخلها وتضارب اآلراء والقرارات، مما يؤثر سلبًا يؤدي الزدواجية االختصاصات 
 (.921م، ص1112عبد الرسول،)علي العملية التعليمية 
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انخفاض مستوي تشجيع إدارة المدرسة لألفكار الجديدة التي تدعو إلي تحسين - 2
العملية التعليمية، ويرجع ذلك إلى مركزية اإلدارة والتزامها باللوائ  المنلمة للعمل 

لمدرسة، فضاًل عن فشل بعض المديرين في وضع وتحديد رؤية واضحة داخل ا
 (.211م، ص1114عزب،)للتخطيط المدرسي 

 

 :استراتيجيات اإلصالح التعليمي: االااا 
إن االستراتيجية العامة تحمل خطوطًا عريضة في اإلصالح، سواء كان رؤية 

طلب تخطيطًا وتموياًل تصورية أو إجرائية، لكن تنفيذها يتوقف علي عوامل كثيرة ويت
وتشريعًا وتههياًل، فليس المهم التقدم بهفكار الستراتيجية إصالح، فهذه األفكار معروفة 
وذائعة وصالحة في مقوالتها النلرية، ولكن األهم إحكام آليات تنفيذها وفي مقدمتها 

، من أجل عمل إصالح تعليمي فعال يحق  (21أبو ريان، مرجع ساب ، ص)التجريب 
داف الموضوعة، البد من وضع استراتيجيات وتحديد أهداف في مستويات تعليمية األه

وسلوكية، وتدريب التربويين والموجهين والمدرسين لكي يسيروا بتربية مخططة تربط 
 (22المرجع الساب ، ص)وسائلها بغاياتها، وتحق  نتائجها المقصودة 

 

 :استراتيجيات اإلصالح التعليمي يي دول العالم
تؤكد األبحا  العلمية دائمًا على قيمة االستثمار في التعليم وضرورة إصالحه 
واستخدام استراتيجيات حديثة تساهم في تطوره وتقدم المجتمع  لذلك قامت العديد من 
الدول بالعديد من تبني استراتيجيات جديدة إلصالح برامجها التعليمية، وكانت أغلبية هذه 

رن العشرين، فنجد أن العديد من الدول من أبرزها الصين اإلصالحات في تسعينات الق
واليابان وسنغافورة ومعلم دول االتحاد األوروبي بدأت بتطوير أشكال المناهج الدراسية 
وجعلها أكثر مرونة، كما سعت أيضًا إلدخال صور متنوعة من التقييم والمساءلة في 

دعم المعلمين للعمل معًا  ، وكذلك( Katri Lehtonen,1997,p24)نلمها التعليمية
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إليجاد المناهج التعليمية البديلة التي تعزز تعلم المعرفة والمهارات األساسية المطلوبة في 
المعرفة بداًل من التركيز على المؤسسات الفردية، كما بدأت هذه االستراتيجيات 

نافسية اإلصالحية في تشجيع التجمعات في المدارس والمجتمعات، وأن تدعم القدرة الت
بين الدول ، باعتبار أن الفكرة األكثر شيوعًا للزيادة االقتصادية تتمثل في تزويد أفراد 
المجتمع بالمهارات والخبرات لمواقف النجاح االقتصادي والمدني القائم على المعرفة 
االقتصادية، وهذا هو الهدف من االستراتيجيات أو السياسات التي تتناول العالقة بين 

صالحه التنافسي  ,P. SAHLBERG)ة االقتصادية وتطوير التعليم وا 
P.,2006,p.p66-69.) 

وفي بولندا تم إطال  إصالحات التعليم بها بالتزامن مع التحول الديمقراطي و 
التكيف االقتصادي، ونتج عن تطبي  هذه اإلصالحات االقتصادية زيادة قصيرة األجل 

تحديات التي واجهت استراتيجية اإلصالح في البطالة،  ولكنها عانت أيضًا من بعض ال
التي اتبعتها، ورأت أن هناك طريقة واحدة للتغلب على هذه الصعوبات تمثلت في ضرورة 
إسناد تطبي  استراتيجية إصالحات التعليم إلى الوزارات ذات معدل منخفض من التغيرات 

ن ذلك يعزز فرصة اعتماد ، أل(أي الوزارات األكثر ثباتًا من حي  تغيير أفرادها) الوزارية 
اإلصالح وتطبيقه على أرض الواقع بدون اختالف لآلراء المرتبطة بتغيير 

 ( KHRYSTYNA MYKYTEYCHUK,2018,p.p134-136)القيادات
 

وفي السلفادور قامت الدولة بالعديد من اإلصالحات الخاصة بالتعليم، حي  
، في محاولة  Educacion con Participacion (EDUCO)أطلقت الحكومة برنامج 

لتعزيز التغطية المدرسية في المناط  الريفية، كما واف  الكونغرس على تشريع يمن  
البلديات دورًا أكبر في الخدمات األساسية وتفويض الالمركزية في دول أمريكا الالتينية 

م إلى 2992التي تغطي قطات التعليم، حي  تم تنفيذ بعض هذه اإلصالحات من عام 
م، ومن أهم المكونات الرئيسية لبصالحات كان الموافقة على االستقالل 2994عام 
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، وفى (Javier Corrales,1999,p.p22-23)المدرسي وبلدية التعليم األساسي 
الواليات المتحدة االمريكية قامت الحكومة بعنشاء صندو  تطوير التعليم، وهو كيان 

ى مستويات مختلفة، حي  أنشه مستقل تخصص له موارد لدعم وتطوير التعليم عل
م استراتيجية قومية للتدريب والتوليف 1111المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية عام 

م، وكان الهدف من هذه االستراتيجية هو تصميم نلام للتعليم 1111انتهى إعدادها عام 
يم العالي في البنك الدولي ووزارة التعل)الفني والتدريب المهني يستجيب الحتياجات السو 

 (.98م، ص1121مصر،
 

وتتبعًا لحركة اإلصالح التعليمي التي قامت بها الواليات المتحدة األمريكية، حي  
استحدثت تغييرات نوعية في بنى التعليم وطرائقه، من بينها مدارس يطل  عليها المدارس 

تقليدى ، أى أنها ال تتبع األسلوب المتدر  ال Non-grade schoolsغير المتدرجة  
ولكنها تتبع أسلوب التنليم األفقى، ففيها يتم توزيع التالميذ على حسب قدراتهم العقلية 
وتحصيلهم الدراسي، ويكون الوقت موحد لجميع التالميذ  في بدء الدراسة، ولكن الوقت 
المخصص لالنتهاء منها يختلف بحسب سرعة التلميذ في التحصيل ، فالنجباء ينهون 

خمس سنوات بينما التلميذ البطيء ينهيها في ثمان سنوات كحد هذه المرحلة في 
، وتنتشر هذه وهي مدرسة على ( Robert H. Anderson,1992,p.p.2-3)أقصى

مستوى التعليم االبتدائي، ال تعرف التدر  المعروف في المدرسة التقليدية، وتتبع برنامجًا 
فون بها كيفية التعامل مع تعليميًا وضعته إحدى الشركات األمريكية ليتعلم المول

لزامية التعليم المستمر للمعلمين،  المدرسين وتهيئة البيئة الصالحة في البيت للتعلم، وا 
بحي  يرتبط تجديد الترخيص لمزاولة المهنة بعلزام المعلم بدراسة عدد محدد من الساعات 

تجديد تصاريحهم، المكتسبة التي تحددها نقابات المعلمين، وتلزم المعلمين باإليفاء بها ل
 (.121م، ص1111السنبل،)كما هو الحال لدى األطباء والمحامين 
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هذا ونجد أنه في أنحاء العالم تتغير برامج األنلمة التعليمية على ضوء 
التعلم المتمركز حول )التعلم الذاتي، حي  تستخدم استراتيجيات : اإلصالح من حي 

تنوت )، والتمويل (التعلم مدى الحياة)يكلية ، واله(الطالب، والتعلم القائم على الكفاءة
ابتغاءًا لمواكبة المكانة المتغيرة لرأس المال ( الالمركزية والتنسي )، واإلدارة (الموارد المالية

البشري في المعادلة التنموية، ومن ثم فعن نجاح برامج إصالح التعليم في المستقبل 
ليمية ومزودي الخدمة، والمجتمع المدني، يتطلب تحواًل تكتيكًيا، ومشاركة السلطات التع

والمسؤولين معًا  أي أننا في حاجة إلى توازن جديد بين الهندسة والحوافز والمحاسبية 
، لذا قامت معلم دول الشر  (Helder F Erreira Dovale,2016,p.596)العامة 

حات التعليم واإلصال: األوسط وشمال إفريقيا بعصالحات كبيرة على كال المحورين
االقتصادية، ومع ذلك للت إصالحات التعليم اإلبداعية جزئية وغير جريئة، ومقارنة 
بمناط  أخرى بالعالم نجد أن الشر  األوسط وشمال إفريقيا لم يكن عامة راغبًا تمامًا في 
أن تهخذ استراتيجيات إصالح التعليم مجراها على أساس المركزية الهرمية التي اتضحت 

 (.412م، ص1118مخيمر وأبو طه،)قيمتها وحدودها 
 

أما بالنسبة لواقع الحال في مصر فقد انطلقت وزارة التعليم في بناء استراتيجية 
م، رغبة في إصالح التعليم وتطويره، حي  تتلخص 1121إصالح التعليم في مصر 

ي رؤية هذه الخطة االستراتيجية في توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلي أعل
درجة من الجودة واألخالقيات المهنية من أجل بناء مجتمع يقوم علي التعلم واقتصاد يقوم 
علي المعرفة، وتهدف إلي التهكيد علي ح  كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة 
تعليمية بمستوي من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسم  له باإلسهام الفعال 

الخطة )ية واالقتصادية للمجتمع وبالمنافسة إقليميًا وعالمياً في التنمية االجتماع
 (.14-12االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، مرجع ساب ، ص ص 
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 المحور الااني
 استراتيجيات اإلصالح التي اتبعتها بعض دول الميركوسور

 (ينزويال-البرازيل-باراغوام-أوروغوام-األرجنتين)والمتمالة يي 
 :تمهيد

في تسعينيات القرن الماضي، كان كل بلد في أمريكا الالتينية وعلى رأسها 
ألنها كانت تعمل في نوت  Los Angeles(( ) L Aيشار إليها باسم )البرازيل واألرجنتين 

من إصالح التعليم الذي شمل الالمركزية في اإلدارة مع فعالية وكفاءة األداء 
(Fernanda Astiz,op.cit,p137)ن أجل توفير بدائل لنلم التعليم غير ، وذلك م

الكافية وتمشيًا مع اتجاه الدولة السائد سياسيًا واجتماعيًا ، حي  اتخذت هذه الدول 
المختلفة سلسلة من االستراتيجيات الجديدة لدعم التعليم، وقد كانت أغلب هذه 

يل نلام االستراتيجيات تختلف من حي  تركيزها وتفاصيلها، حي  ركزت على إدارة وتمو 
 ( .Nicolas Bentancur,2006,p14)التعليم وتنليم المناهج الدراسية وتقييم األداء 

 :األرجنتين: أوالا 

 :تاريخ اإلصالح التعليمي يي األرجنتين

أجريت العديد من مبادرات اإلصالح التعليمي في األرجنتين في أوائل عام 
ة العالمية واإلقليمية، كما قامت م، حي  تهثرت هذه المبادرات بالتغييرات الثقافي2991

الحكومة األرجنتينية بععادة هيكلة المدارس  وتطبي  الالمركزية بشكل شامل، وتطبي  
-2991ممارساتها على المستوى اإلقليمي، ووصل تطبي  الالمركزية ذروتها في عامي 

 م، وتكون عملية الالمركزية في األرجنتين وتفويض الصالحيات مسئولية جميع2992
المدارس خاصة في المرحلة الثانوية العامة والخاصة المدعومة من الحكومة التي كانت 

  (FEL( ) 14292)بقانون التعليم االتحادي رقم )خاضعة تحت مللة اإلدارة المركزية 
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Federal Education Law حي  يعتبر هذا القانون أساس عملية التغيير من خالل ،
عادة هيكلة نلام مبادرة إصالح التعليم الشاملة ، إلى جانب إصالح المناهج الدراسية وا 

إلى المحافلات بصنع القرارات الخاصة بعدارة ( FEL)التعليم بهكمله، ومن ثم تم تفويض 
مبادرة إصالح رئيسية على مستوى ( FEL)وتنليم المدارس، باإلضافة إلى ذلك، أنشهت  

 Fernanda)ؤسسي المدرسي المدرسة لتعزيز جودة التعليم، وتطوير المشروت الم

Astiz,op.cit,p.p138-140) وقد استجاب إصالح سياسة التعليم في األرجنتين ،
للتغيير المؤسسي العالمي في التعليم، حي  أن هذا التغيير الثقافي العالمي ينتج تشابه 

 Meyer. )الهياكل وسياسات الدول القومية، والتي ليست ضرورية إلى جانب الممارسة

et al,1997,p.p153-154 ) 

 

 :خطوات اإلصالح التعليمي يي األرجنتين من بداية التسعينات

 p23-27) Clementina،1111،وقد تعددت هذه الخطوات لتشمل ما يلي         
Acedo): 

نقل جميع المدارس الثانوية الحكومية ومعاهد تدريب المعلمين للمقاطعات في عام - 2
 .م2991/2992

م، 2991المدارس الثانوية الحكومية وما بعد الثانوية إلى المحافلات عام نقل جميع - 1
م بنقل المدارس االبتدائية 2918واستكمال العملية التي بدأتها الحكومة عام 

 (.بسبب األزمة االقتصادية)كانت مدفوعة باألساس ألسباب مالية  -الحكومية 
 Instituto Nacional (INET)أنشهت الوزارة معهد التعليم التكنولوجي - 2

education Tecnología ثم أعادت هيكلة التخصصات الفنية من خالل ،
تضمين المناهج المحددة مركزيًا بعض األنشطة المحلية، وتحديد االحتياجات 
التدريبية للمدرسين في المجاالت الفنية استجابة الحتياجات القطات اإلنتاجي 

(Experton,1999,p27.) 
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 the polymodal-schoolاألرجنتين بعنشاء مشروت المدرسة المتعددة  قامت- 4
project  م 2991فى آواخر عام(Paola Sevilla y Guillermo 

Dutra,2018,P.10.) 

 Instituto Nacional (INET)كما أنشهت الوزارة معهد التعليم التكنولوجي 
education Tecnologíaن خالل تضمين ، ثم أعادت هيكلة التخصصات الفنية م

المناهج المحددة مركزيًا بعض األنشطة المحلية، وتحديد االحتياجات التدريبية للمدرسين 
 (.Experton,1999,p27)في المجاالت الفنية استجابة الحتياجات القطات اإلنتاجي 

م باستخدام نوعين 2992كما تم إنشاء نلام وطني لتقييم جودة التعليم منذ عام 
        : من األدوات هي

 .اختبارات االختيار من متعدد لتقييم أداء الطالب في مختلف التخصصات 
لجمع المعلومات حول اإلدارة ( المعلمين وأولياء األمور)استبيانات لمسئولي المدارس  

المؤسسيييية، وممارسيييات الفصيييول الدراسيييية، وخلفيييية الطيييالب وميييواقفهم، وعييياداتهم فيييي 
 . الدراسة

 :مي يي األرجنتينهدف اإلصالح التعلي
إن هناك اتفا  عام في األرجنتين على أن هدف اإلصالح التعليمي الذي تسعى 
إليه الدولة يتمثل في الحاجة إلى االبتكارات التنليمية والتعليمية لتحسين الجودة وتزويد 

، ذلك باإلضافة لمجموعة (م1122عبد الحافل،)الطالب بمعرفة ذات مغزى اجتماعي 
 ,Miguel Jose Sole,1994):منها ما يلي اف الفرعية األخرى، يذكرأخري من األهد

p.156)  

يفيدها ويرقى بالمجتمع  أن تهخذ المؤسسات التعليمية من التجارب العالمية ما- 2
وتتكياف معه وفقًا للحاجات المحلية واإلقليمية، مثلما تفعل المدارس االبتدائية 

 .ة، التي تضم دروسًا مركزة على حاجة اإلقليمالريفية، ودور إعداد المعلمين اإلقليمي
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والمدارس الحرفية ذات المناهج القصيرة التي تعد  يوالمهن ياالهتمام بالتعليم التقن- 1
 .الصناعيين لما لهم من أهمية كبيرة في تهمين االحتياجات المحلية

مساعدة المعاقين في البيوت لتلقى التعليم المناسب، وفي معاهد إعادة التههيل - 2
، الذين يهملهم «التكيف االجتماعي للجانحين»للمعاقين، أو المعاهد التي تدرب على 

 .                               أهلهم ليستفيدوا ويستفيد المجتمع من طاقتهم

 :مبررات وجود استراتيجيات توفرها ثقافة المدارس والتي تنتقل من جيل إلى جيل        
 (:María Eugenia Vicente,op. cit, p105) فيما يليها ويمكن حصر 

 .االندما  في هذه المدارس، بحي  تكون قادرة على التفاعل داخلها 

ادرة على تلبية القيام باألنشطة اليومية المتوقعة، ال سيما في الفصل لتكون ق 
 .مطالب هذه المهام والقيود

استمرارية اإلصالحات المتتالية من خالل إعادة تفسيرها وتكييفها مع السيا   
 .واالحتياجات الثقافية

كما أوضحت األدبيات أنه خالل العشرين عامًا الماضية حدثت العديد من 
لمؤسسات التعليمية، ولكن التغيرات في اإلصالح التعليمي، بسبب تفاوت أهميتها داخل ا

هناك اتفاقًا على ماهية التغييرات المطلوبة وكيفية تنفيذها، ولكن عندما تتعارض هذه 
األولويات مع القيم السائدة والمعايير المجتمعية أو تكون خطة التنفيذ غير واضحة فيعاد 

 (IBID,p106) .النلر فيها مرة أخرى

لتعليم الثانوي في بداية التسعينات بعض المشاكل الرئيسية التي تؤثر على ا
وتتمثل أهم هذه ، مبررات اإلصالح التعليمي في المدارس الثانوية في بداية التسعينات)

 ( Clementina Acedo,op.cit,p23:)المبررات فيما يلي 
 .ارتفات معدالت التسرب، خاصة خالل السنتين األولى والثانية من المرحلة الثانوية- 2
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هج وتقليديتها، باإلضافة إلى قدم األساليب التعليمية المتبعة، ومحدودية قدم المنا- 1
 . تسجيل عدد الطالب ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المتدني

معاناة وضعف التعليم التقني الثانوي، حي  كان مستوى االستثمار في الموارد - 2
 .التعليميالتعليمية متدني، وكذلك االفتقار إلى أهمية المحتوى 

التفاوت في التعليم بين المحافلات بنلام وزاري ومحلي، نلرًا العتماده على ضعف - 4
التمويل، ونقل : الكفاءة ومحدودية تكافئ الفرص فيما يتعل  بجوانب متعددة مثل

 .الطالب من مرحلة إلى أخرى

ية، فكان إدارة النلام الثانوي الحكومي الذي كان ينلر إليه على أنه مركزي للغا- 2
 ,Ximena Valente Hervier)يفتقر إلى اإلشراف الفعال على المدارس 

Virginia Scotta, Susana Marchisio,2017,p.545. ) 

 

 : إصالح التعليم الاانوم يي األرجنتين

تغيرت أهداف التعليم الثانوي في األرجنتين ، حي  هدفت في البداية  إلى إعداد 
االبتدائية أو لدخول الجامعة، ولكن على مر السنين، تم  الطالب للتدريس في المرحلة

إنشاء أنوات جديدة من المدارس الثانوية، وأبرزها المدارس الفنية ذات التوجه المهني 
األمر الذي  -خالل الثمانينيات من القرن العشرين، ومع إعادة إرساء الحكم الديمقراطي 

ات تعليمية جديدة هدفت إلى إلغاء أدى إلى مزيد من اإلصالح من خالل تبني إصالح
والتوسع الملحول في التعليم  -امتحانات القبول، و بناء مباني جديدة للمدارس الثانوية 
إلى  2981٪ في عام  2234الثانوي، حي  زاد معدل االلتحا  بالتعليم الثانوي  من 

، ثم زادت (Clementina Acedo,op.cit,p.p20-21)م 2992٪ في عام  2232
الت اإلنفا  التعليمي في سيا  التوسع في النفقات العامة، حي  تم التوقيع على معد

م، من قبل 2994في عام ( Pacto Federal Educativo)الميثا  االتحادي للتعليم 
مليار  2جميع حكام المقاطعات والرئيس، وأنشه التزامًا من الحكومة الوطنية الستثمار 
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ات لتمويل احتياجات المقاطعات في مجاالت البنية دوالر أمريكي خالل فترة خمس سنو 
عداد و تدريب المعلمين، وقد التزمت المحافلات بتنفيذ  التحتية التعليمية و األجهزة، وا 
القانون االتحادي و االستثمار في اإلصالحات، وعندما أثرت األزمة المالية المكسيكية 

م ، وقد ضاعفت 2991و  2991على األرجنتين، توسعت النفقات في الفترة بين عامي 
% 41الحكومة الوطنية تقريبًا نفقاتها التعليمية في حين زادت المحافلات نفقاتها إلى

(Anne Dupre,2001,p.25.) 

 

 :أهم استراتيجيات اإلصالح التعليمي المستخدمة يي األرجنتين

شجعت الحكومة الوطنية من منتصف التسعينات نموذجًا جديدًا للمدرسة من 
، (المحتويات األساسية المؤسسية) Contenidos Básicos Institucionales خالل

إلى ( الحكومة الفيدرالية)حي  قد تم اقتراح المحتويات المؤسسية من المستوى الوطني 
المحافلات كمباد  توجيهية إلدارة جميع المدارس في البالد وكانت مرتبطة بههداف 

 Clementina)اسية لبدارة وتعزيز استقالليتها توحيد المدرسة باعتبارها الوحدة األس

Acedo,op.cit,p28 .) 

تطبي  مباد  توجيهية جديدة : وكانت الفكرة الرئيسية لهذا النموذ  تعتمد على
للمناهج الدراسية، وهذا يتطلب بدوره العديد من التغييرات في اإلدارة وتنليم المدارس 

ارات التعليمية، حي  كان هناك أيضًا لتكون فعالة ولكي تساعد على تسهيل االبتك
تشجيع مشاركة الجهات : تغييرات في البعد اإلداري، ليصب  لديها أهداف متعددة منها

الفاعلة في المدرسة، وتسهيل التغييرات التنليمية التي من شهنها أن تؤدي إلى تحول 
 ,Consejo Federal de Cultura y Educación,1994.) الممارسات التعليمية

p55)،  هذا وقد أصب  المشروت التعليمي المؤسسي األداة الرئيسية للنموذ  الجديد
نها وثيقة صادرة عن كل مدرسة توض  وتتكيف مع تصميم المناهج و تحديد  للمدرسة، وا 

 ( Clementina Acedo,op.cit,p29.)كيفية تقديم المناهج الدراسية 
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 :أوروغوام: اانياا 

 :يي أوروغوامتاريخ اإلصالح التعليمي 

م والربع األخير من القرن التاسع عشر، كان التعليم 2812في الفترة بين عام
العام بهوروجواي بالكاد قادرًا على القيام ببعض المحاوالت المنعزلة وغير المستمرة لتعزيز 

م، إال أن 2841التعليم االبتدائي، على الرغم من إنشاء معهد الدراسات العليا في عام 
م  بموافقة 2811هود لم تنتشر على نطا  واسع، ولكن تغير الوضع بعد عام هذه الج

 Joséالذي رو  له خوسيه بيدرو فاريال Ley de Educación Comúnقانون التعليم 

Pedro Varela والذي ي عد جوهر النلام التعليمي ألوروغواي، وقد تمثلت أهدافه ،
ملة، استجابًة للمطالب الناشئة عن الهجرة الرئيسية في إعداد المواطن وتدريب القوى العا

م بافتتاح 2921والتحدي  االقتصادي األولي، حي  بدأ هذا الوضع يتغير في عام 
مدرسة ثانوية في كل عاصمة إقليمية، وبعنشاء هيئة مستقلة إلدارة التعليم العام، حي  

تضاعف عدد جذبت مدارس التعليم الثانوي الجديدة الطبقة المتوسطة بشكل أدى إلى 
 Nicolas)م 2922م و2922الطالب أربعة أضعاف بين عامي

Bentancur,op.cit,p.p9-10.) 

م زاد اإلقبال الطالبي للتسجيل فى المدارس وااللتحا  بها وفقًا 1111ومنذ عام 
للموقع الجغرافي لكل طالب وقربه من المدرسة، باإلضافة إلى الجهود التي بزلتها الدولة 

العالمي على االلتحا  بالمدارس األساسية، فعن هناك نمو سريع للتسجيل إلضفاء الطابع 
عطاء مساحة للقطات الخاص للمشاركة فى اصالح التعليم 2921منذ عام   Juan)م، وا 

A. Bogliaccini ,2006,p7.) 
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 :مبادئ اإلصالح التعليمي يي أوروغوام

وغواي، والتي هناك ثالثة مباد  رئيسية وجهت اإلصالح التعليمي في أور 
أصبحت فيما بعد أهدافًا لبصالح على مستوى الدولة ككل، وأهم هذه المباد  تتمثل 

 (:Oscar Oszlak,1994,p62)فيما يلي 

 .تحسين اإلدارة من خالل تسوي  عملياتها- 2

 .البح  عن مستويات أعلى من الجودة والعدالة- 1

 .ات التعليمة وخاصة في التمويلإعادة هيكلة المهام العامة لبدارات فى المؤسس- 2

مبدأ التعليم اإللزامي، والذي يمثل عنصرًا رئيسيًا في دستور أوروغيواى، حيي  تتكليف - 4
 .Juan A)الدوليية بتمويييل التعليييم بمختلييف مراحلييه بمييا فييى ذلييك التعليييم الجييامعى 

Bogliaccini,op.cit,p7.) 
 

 :ماسبب تسمية اإلصالح التعليمي يي أوروغوام بإصالح را
إن األهداف والسياسات المنهجية للسياسات التعليمية الموضوعة والمنفذة في 

الذي " إصالحًا تعليمياً "م سم  لها بهن تعتبر1111م و2992أوروغواي بين عامي 
، وكان ذلك بسبب قيام عالم االجتمات جيرمان راما "إصالح راما"أصب  يعرف باسم 

German Ram   ًكخبير : بدور مزدو  وحاسم في أصل هذه التغييرات وتطورها، أوال
فني في مكتب مونتيفيديو التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي الذي قام بتشخيص حالة التعليم في أوروغواي في السنوات الخمس األولى من 

م حين أصب  رئيسًا لبدارة الوطنية 1111ام م إلى ع2992من عام : التسعينيات، وثانياً 
 ( ANEP (.)David  Osborne y,1994,p75المدير الوطني للتعليم في )للتعليم 

 : سمات اإلصالح التعليمي يي أوروغوام
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 Nicolas)وتتعدد سمات إصالح التعليم في أوروغواي، ويتمثل أهمها فيما يلي 

Bentancur,op.cit,p15:) 
مركزية وال مركزية، فالمركزية : اإلصالحات تنطوي على حركة إدارة مزدوجةمعلم - 2

تميل إلى تعزيز مجموعات صنع السياسات من خالل تعريف محتويات المناهج 
الدراسية المشتركة، وبناء نلم رصد وتقييم فريدة من نوعها، أما الالمركزية في 

، دعم (لتحسين نوعية التعليم)ية اإلدارة فتتمثل في تحسين اإلدارة، والمناهج الدراس
المشاريع المقترحة من المدارس ومحاسبية المؤسسات التعليمية، وبالتالي يتم اتبات 
االتجاهات العامة التي تم مالحلتها في إصالح اإلدارة العامة، والتي تتمثل في 
ت تعزيز األهداف االستراتيجية للسلطات المركزية وتفويض سلطة التنفيذ إلى الوحدا

 .التابعة

له خصائص : تتواف  لحلات دورة اإلصالح مع جيلين من إصالح الدولة، األول- 1
يركز على الهياكل المؤسسية : بينما الثاني( الخصخصة والالمركزية)هيكلية 

 (.التقييم، البرامج الخاصة، السياسات التعويضية)

عي والثقافي من خالل تم االهتمام بالسكان األقل حًلا من حي  رأس المال االجتما- 2
. برامج التمييز اإليجابي، وتتف  هذه أيضًا مع النموذ  الناشئ للسياسات االجتماعية

(Paulo Santiago et al ,2016,p9) 

 :استراتيجيات اإلصالح التعليمي يي أوروغوام

خالل التسعينيات من القرن الماضي تم تطبي  العديد من اإلصالحات في 
  María  Ester)في أوروغواي والتي كان من أهمها ما يلى السياسات التعليمية 

Mancebo,2002,p155:) 

في التسعينيات تم نقل المدارس إلى السلطات البلدية وتطبي  نلام دعم مماثل للدول - 2
 .Concertaciónخالل الحكومات الديمقراطية من قبل تحالف 



مكانية اإلفادة منها في مصر  دراسة مقارنة الستراتيجيات إصالح التعليم في بعض دول الميركوسور وا 
============================================================ 

------------------------------------------------------------------ 
 2102ديسمبر                             - 222 -                               العدد الخامس

 

، الذي "Escuelas 911"مج تم إنشاء نلام لتقييم مخرجات التعلم من خالل برنا- 1
 . يتمتع بطبيعة محورية وأطر عمل وطنية للمناهج

تمت إعادة هيكلة المرحلة االبتدائية والثانوية ودمجها لتسمى بالتعليم األساسي العام - 2
 .عام 21إلى  22لألعمار من  Polimodal""ونلام 

اتسمت بالخصائص تم تصميم مدرسة جديدة على طريقة اإلدارة بالمشاركة، حي  - 4
 :اآلتية

طالب في  2111إلى 211يجب أن تحتوي المدارس على عدد من الطالب بين  
فترتين منفصلين في الصباح أو بعد اللهر، ويفضل أن يكون ذلك بمستويات 

 .تعليمية مختلفة

أن يمتد اليوم الدراسي لمدة خمس ساعات ونصف، بدءًا من اإلثنين حتى السبت كل  
 .أسبوت

بغي أن يحدد لكل مرحلة ولكل فصل عدد معين من المعلمين وأعضاء هيئة ين 
التدريس المساعدين حتى يتمكن المدرسين والطالب من التعرف على بعضهم 

 .البعض بشكل جيد

ضرورة أن تكون هناك فترات مفتوحة ألنشطة المناهج التي تعكس اهتمامات  
 .الطالب والمعلمين

المدرسي الجديد تم تشجيع اإلصالح الهيكلي، الذي كانت ولتحقي  هذا النموذ  
 Ana)تعزيز العدالة التعليمية، تحسين نوعية التعليم : أهدافه األساسية تتمثل في

Verocai Masena& Jorge Marroig Salaverría,2003,p.p8-9) 

 :باراغوام: االااا 

 :تاريخ اإلصالح التعليمي يي باراغوام
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أكثر استقرارًا، حي  يتم تعزيز الديمقراطية فيها، وحي   باراغواي هي اليوم بلد
م، في عهد 1112أكد ذلك بعض المراقبين باعتبار أن انتخابات الحكومة في أبريل

، قد مثلت بداية سياسية Nicanor Duarte Frutosالرئيس نيكانور دوارتي فروتوس 
في )كومة إصالحات مهمة واقتصادية وبالتالي تعليمية جديدة في البالد، حي  أدخلت الح

خالل أشهر قليلة، ويستند البرنامج ( مجاالت الميزانية، الضرائب، الجمارك، وما إلى ذلك
إلى أربعة أهداف رئيسية، تمثلت  Duarte Frutosاالستراتيجي إلدارة دوارتي فروتوس 

 .(June S. Beittel ,2010,p3)في
 .استعادة مصداقية المؤسسات- 2

 .دي المستدام تمشيًا مع المسؤولية االجتماعية والمالية والبيئيةالنمو االقتصا- 1

 .الحد من الفقر وعدم المساواة- 2

 .مشاركة المجتمع المدني- 4
 

ونتيجة لهذه االستراتيجية المتبعة ارتفع المستوى االقتصادي للدولة، كما ارتفع 
ادت الموارد المخصصة مستوى دخل الفرد الواحد وبالتالي زادت موارد تمويل التعليم، وز 

 National Indicative Programme (NIP)تحت البرنامج اإلرشادي الوطني 
م، على أساس الئحة المفوضية األوروبية التي تنشئ  1122-1111لباراغواي للفترة من 

 Development (DCI)أداة تمويل للتنمية واإلصالحات في مختلف المجاالت 

Cooperation Instrumentمليون يورو، حي   يتم التوزيع  221ي تصل إلى، والت
 11مليون يورو لقطات التعليم، و  92: ألموال خطة التنفيذ الوطنية على النحو التالي

مليون يورو لدعم التكامل االقتصادي لباراجواي على المستوى الوطني ودون اإلقليمي 
 EUROPEAN)منلمة التجارة العالمية، االتحاد األوروبي)والدولي

COMMISSION,2007,p.p2-3) 

 :إصالح التعليم يي باراغوام
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تواجه باراغواي طلبًا متزايدًا على الخدمات التعليمية، نلرًا لتوقع ارتفات معدالت 
التنمية والنمو االقتصادي، األمر الذي يتطلب المزيد من العمالة الماهرة والمدربة، ولكن 

لتغطية هذا الطلب على الرغم من وجود والية نلرًا ألن الدولة ليس لديها موارد كافية 
دستورية لتوفير األموال للتعليم، وعلى الرغم من إصالحات التعليم التي حدثت في أوائل 
التسعينيات من القرن العشرين، ولكن ما زالت أوجه القصور قائمة من حي  نسبة السكان 

 OECD Development)العاملين ذوي المستوى التعليمي المنخفض 

Pathways,2018,p27) حي  اهتمت الحكومة بوضع خطط التنمية الوطنية القائمة ،
على تحسين المواءمة بين توفير التعليم واحتياجات القطات اإلنتاجي، على سبيل المثال، 
من خالل تعزيز آليات التنسي  واالتفاقيات بين المؤسسات تشمل المراكز المتكاملة 

 Mina)المصلحة المعنيين المرتبطون باإلنتا  والتجارة للتعليم التكنولوجي و أصحاب 

MASHAYEKHI,2014,p79 . ) 

 

 :استراتيجيات اإلصالح التعليمي يي باراغوام

 :من أهم االستراتيجيات اإلصالحية في مجال التعليم التي قامت بها بارغواي ما يلي     

تعمييييل بيييياراغواي حاليييييًا علييييى تعزيييييز النلييييام الييييوطني للتعليييييم بوجييييه عاميييية، والتعليييييم - 2
والتيييدريب الفنيييي والمهنيييي بوجيييه خييياص، فقاميييت الحكومييية بوضيييع اسيييتراتيجية وطنيييية 

 Plan Nacional deلتحسيييييين التعلييييييم التقنيييييي والمهنيييييي فيييييي بييييياراجواي 

Mejoramiento de la Educación Técnica yضيوء عليى ، كميا تيم تسيليط ال
استراتيجيات الحوار بين القطاعين العام والخياص التيي تهيدف إليى خلي  فيرص عميل 

 UNESCO-UNEVOC)جدييييدة، والحييييد ميييين الفقيييير وتحسييييين اللييييروف المعيشييييية 

International Centre for Technical and Vocational Education 

and Training,2013,p.p5-6.) 
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تكيافؤ : قامت به باراغواي مسيبقًا فيي الجوانيب التاليية تحسين اإلصالح التعليمي التي- 1
الفرص التعليمية لجميع األفراد، تحسين الجودة و تعزيز أطر ضيمان الجيودة، التهكييد 

، تعمييييم العليييم و ( غيييواراني/ اإلسيييبانية )عليييى التعلييييم بييياللغتين الرسيييميتين لبييياراغواي 
تعميييم تييدريس التربييية المدنييية المعرفيية التكنولوجييية فييي جميييع المؤسسييات التعليمييية، و 

واالجتماعيييية، واليييوعي بالمحتوييييات التربويييية والبيييرامج والتدريسيييية والمنييياهج، تحسيييين 
بييرامج التييدريب للمعلمييين، و ابتكييار أفكييار و مقترحييات تعليمييية جديييدة، مييع الحييرص 
، على مشياركة نقابيات المعلميين فيي اتخياذ القيرارات التيي تخيص المؤسسيات التعليميية

(.Mina MASHAYEKHI,op.cit,p.79 ) 

كمييا قامييت الحكوميية أيضييًا بنشيير ثقافيية توعييية الييرأي العييام وشييركات القطييات الخيياص - 2
حييييول فوائييييد االعتمييييادات فييييي نلييييام التعليييييم، وكييييذلك الحييييرص علييييى القيييييام بحمييييالت 
إعالميييية منلمييية للتيييهثير عليييى اليييرأي العيييام لتوعيييية الميييواطن ليييرفض الشيييهادات غيييير 

تميييييام بنشييييير المعلومييييات حيييييول طبيعييييية المهيييين المعتميييييدة والجامعيييييات المعتمييييدة، وااله
 (.IBID,p.p80-81)المختلفة 

اهتميييييت الحكومييييية بعنشييييياء مشيييييروت يجيييييري العميييييل علييييييه اآلن، وهيييييو تطيييييوير قيييييانون - 4
للتكنولوجيييا و التعليييم والتييدريب المهنييي، حييي  تمييت صييياغة القييانون مييؤخرًا ميين قبييل 

منييه تنليييم وتوضييي  النلييام الييوطني للتعليييم أحيد أعضيياء الكييونغرس ، وكييان الغييرض 
التقني والمهني ، حي  يتم تهمين االحتياجات المالية لهذا المشيروت مين خيالل تموييل 
محدد لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتتم مراجعة المسودة حاليًا بواسطة فري  

الزراعيييية ، ووزارة فنييييى متكامييييل ميييين قبييييل ممثلييييين عيييين وزارة التربييييية والتعليييييم، ووزارة 
 UNESCO-UNEVOC International Centre)الصيحة، ووزارة العيدل والعميل

for Technical and Vocational Education and Training,2015,P14 .) 

 :البرازيل: رابعاا 
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 :تاريخ اإلصالح التعليمي يي البرازيل
يخل  مشكلة  ي عد االستثمار في التعليم على المدى القصير أكثر تكلفة ، مما

خاصة بالتعليم، ولكن يتوفر حل جزئي لهذه المشكلة يتمثل في برنامج التحويل النقدي 
ن شرط هذا البرنامج هو التحا  األطفال بالمدرسة، ولكن لم يحق  هذا  المشروط، وا 

( McGuire,2011,p12)البرنامج التقدم والتحسين المطلوب في التعليم بالشكل الكافي 
قرن التاسع عشر أصبحت البرازيل مستقلة في عهد الملك البرتغالي جون ، وفى أوائل ال

، حي  بدأت سياسات اإلصالح التعليمي في البرازيل باالهتمام Joao VIالسادس  
بمؤسسات التعليم العالي في السنوات األولى من القرن التاسع عشر، حين اهتمت 

ومدرستان للحقو  في ساو باولو  الحكومة بعنشاء أكاديمية عسكرية في ريو دي جانيرو،
م تم إنشاء أول 2828وريسيفي، ومدرستان للطب في ريو دي جانيرو وباهيا، وفي عام 

 Simon)في ريو دي جانيرو  Colégio Pedro IIمدرسة ثانوية عامة وهي 

Schwartzman,2006,p11.) 

 :العلبات التي كانت تلف أمام تحسين نوعية التعليم يي البرازيل
ألهر النلام التعليمي البرازيلي تحسنًا بطيئًا بشكل عام في العقود الماضية، 
على الرغم من أن اإلصالحات الفيدرالية كانت قادرة على تجانس جودة التعليم في جميع 
أنحاء البالد، إال أنها فشلت في تحسين جودة التعليم في البرازيل بشكل كبير، حي  

هذا اإلصالح في ارتفات مستوى الفساد في بلديات الدولة، وما تمثلت العقبة الرئيسية أمام 
ترتب عليه من إساءة استخدام مناصب التعليم العام في معلم البلديات البرازيلية، فيرش  
السياسيون مديري المدارس وف  معايير سياسية وليست إدارية تعتمد على الكفاءة، حي  

فة إلى التعطيل المستمر للبرامج التعليمية على أدى هذا إلى تسييس التعليم العام، باإلضا
، كما كان هناك إجمات على أن ( P. SAHLBERG, P.,2006,p31)المستوى المدرسي

أبرز مشاكل التعليم البرازيلي التي كانت تقف أمام االصالح التعليمي تمثلت في عدم 
ة في سن مبكرة، وأن كفاية المدارس ، وأن معلم األطفال يتسربون من التعليم بهعداد كبير 
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الحكومة لم تنف  ما يكفي من المال على التعليم، فكان من الضروري بناء المزيد من 
قنات أولياء األمور بعرسال أطفال إلى  المدارس، ودفع رواتب المعلمين بشكل أفضل، وا 

، فعن تنفيذ إصالحات التعليم في (Simon Schwartzman,op.cit,p1)المدرسة 
زيلية يعتمد على السياسيين وأحزابهم ألخذ زمام المبادرة وإلن إصالح التعليم البلديات البرا

 ,Phillips) العام غالبًا ما ينطوي على تكاليف كبيرة ال تتوفر إال لدى السياسيين
2015,p3.) 

 :إصالح التعليم يي البرازيل
كانت إصالحات التعليم غير مكتملة في أحسن األحوال في معلم دول أمريكا 

التينية، على الرغم من أن بعض هذه اإلصالحات قد زادت من الوصول إلى نقطة أن ال
التعليم أصب  اآلن عالميًا تقريبًا، إال أن جودة التعليم لم تتحسن بشكل ملحول وخاصة 

، وكان أحد األسباب األكثر إثارة لالنتباه للفشل (McGuire,op.cit,p18)في البرازيل
م هو انخفاض الطلب على التعليم مقارنة بالخدمات النسبي في إصالحات التعلي

االجتماعية األخرى، أو حتى التهمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية، وهذا هو الحال 
ألن التعليم ي عامل في الغالب كاستثمار، بينما ي نلر إلى معلم الخدمات االجتماعية 

، وقد درست (P. SAHLBERG, P.,op.cit,p35)عموًما على أنها سلع استهالكية فورية 
الحكومة في البرازيل تنفيذ إصالح التعليم على مدى سنوات عديدة، و قامت بتطوير رؤى 
مهمة حول كيفية تحويل الخطط إلى ممارسة، وكانت أولى هذه المبادرات التي قامت بها 

-chleicher, Andreas,2018,p.p204)البرازيل في إصالح التعليم تمثلت فيما يلي 

212 :) 

شيراك أصيحاب المصيلحة - 2 بناء دعم وتهييد شعبي واسع حول أهداف إصالح التعليم وا 
 .والمعنين بالتعليم، خاصة المعلمين وأولياء األمور ومؤسسات المشاركة االجتماعية

تنميييية القيييدرات لبيييذل المزييييد مييين الجهيييود للتغليييب عليييى مقاومييية اإلصيييالح، بحيييي  ال - 1
 .إذا كانت إدارات التعليم ال تملك المعرفة الحديثةتضيع هذه الجهود اإلصالحية 
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تنمية المعرفة المهنية والترتيبات المؤسسية المؤهلة لتنفيذ المهام والمسؤوليات الجديدة - 2
 .المدرجة في اإلصالحات المتوقعة

بنييياء قاعيييدة بيانيييات عامييية قويييية، يمكييين لألنلمييية التعليميييية االسيييتفادة منهيييا فيييي جميييع - 4
وأكثير صيلة لتتبيع األداء الفيردي والمؤسسيي سيواء محلييًا، أو وطنييًا أو بيانات أفضيل 

 .دولياً 

 : أهم االستراتيجيات التي استخدمتها البرازيل محاولة منها لحليق اإلصالح التعليمي

 HELDER: وقد تمثلت أهم أبعاد هذه االستراتيجيات من خالل الخطيوات اآلتيية 

FERREIRA DO VALE,op.cit,p.p599-601:) 

قامت الحكومة المركزية بتحديد المباد  التوجيهية الرئيسية للتربية وللمناهج - 2
الدراسية، في حين أن الواليات والبلديات قامت بتصميم وتطوير المناهج الدراسية 

 .الخاصة بكل منها

تم من  القدر األكبر من المرونة للنلام التعليمي من قبل الواليات والبلديات، حي  - 1
كل والية ساعات التدريس فيها على المستوى المركزي، ولكن بسبب المرونة  تحدد

 .فتم تطوير البرنامج التربوي على مستوى المدرسة وفقًا إلمكانياتها ومواردها

 Instituto Nacional (INEP)أنشهت الحكومة المعهد القومي للبحو  التربوية  - 2

de Estudos e Pesquisas  والية الرئيسية لمراقبة وتقييم م مع ال2991في عام
النلام التعليمي من أجل تقديم توصيات بشهن صياغة وتنفيذ التعليمية السياسات 
 .العامة، وذلك من أجل زيادة التماسك بين النلام المرن الالمركزي والنلام المركزي

م، حي  تم البدأ بتعديل المؤسسات، وهي أكثر 2988بدأت االصالحات منذ عام - 4
سنوات حتى  1صالحات أهمية في البرازيل في النلام التعليمي، واستمرت لمدة اإل

بالتعاون مع ( 9222/92م، وأصدر القانون التكميلي 2992جاء دستور عام 
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بههمية جعل  Council Nacional Education (CNE)المجلس الوطني للتربية
 .رئاسة وزير التعليمالمؤسسات التعليمية تنس  بين المركزية والالمركزية وتكون ب

نتيجية لعيدد مين المبيادرات عليى اليصعيد االتحيادي وعليى صيعيدي الواليات - 2
والبلديات، اتيسعت بيسرعة فيرص التعلييم والتيدريب في المجالين اليتقني والمهيني، 

-891حي  أنشهت الحكومة نليام اتحيادي للتعلييم اليتقني عين طريي  القانون رقم 
م ، ويوفر القانون إطيارًا تنليمييًا إلنيشاء الميدارس التقنيية 1118عام في  22

م برنامجييًا 1122لعييام  21-222ولعملييها، وباإلضييافة إلى ذلييك، أنييشه القييانون رقييم 
وطنيييًا للحصول على التعليم التقني وفرص العمل، وينلم البرنيامج اليدعم االتحيادي 

تاحة المن  الدراسية لطالب المرحلة الثانوية والعمال، بمن لتوسييع الميدارس ا لتقنية وا 
فيهم المستفيدون مين بيرامج التحيويالت النقديية، والميدارس التقنيية مدمجية في بقيية 
النليام التعليميي، ويقيدم فيهيا التعلييم الثانوي إلى جانب التدريب للعاملين من 

 (.11-29م،ص ص1121مم المتحدة،العامة لألالجمعية )مستويات تههيل متنوعة 

 

 :ينزويال: خامساا 

 :تاريخ اإلصالح التعليمي يي ينزويال

لقد شهد القرن الحادي والعشرون حتى اآلن على التغيير الكبير في نلام التعليم 
في فنزويال، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى السياسات وجهود اإلصالح التي بذلها 

  Hugo Chávezالرئيس 

(Nick Clark,2013) https://wenr.wes.org/2013/05/education-

in-venezuela-reform-expansion-and-an-uncertain-future  منييييييييذ عييييييييام ،
م، حييي  سييم  للييوزارة تييدريجيًا بطييرح بعييض اإلصييالحات التربوييية وتجديييد المنيياهج 1114

ليم استخدام المناهج الحديثية م فرضت وزارة التع1122في جميع مراحل التعليم، وفي عام 
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م فيييي الميييدارس الحكوميييية، ميييع إضيييافة 1111التيييي قوبليييت بيييالرفض مييين المعلميييين عيييام 
مقييييررات خاصيييية بالحفييييال علييييى البيئيييية والصييييحة العاميييية،  والتنييييوت فييييي عييييرض الثقافييييات، 

م أيضًا 1122واالهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات و دعم مجانية التعليم ، وفى عام 
الوزارة مجموعة من الدورات التدريبية للمعلمين لتدريبهم على المناهج الحديثية التيي  نلمت

تيييم إقرارهيييا فيييي الميييدارس االبتدائيييية والثانويييية، سيييواء الحكوميييية أو الخاصييية، كميييا تمتعيييت 
 Venezuelan Civil Society Organizations)الجامعييات بجييزء ميين االسييتقاللية

Joint Education,2015,p.p8-9) 

دوليييية علييييى  218ميييين بييييين  29م احتلييييت فنييييزويال المرتبيييية 1121وفييييي عييييام     
م أصيلحت فنيزويال نليام قبيول 1122مؤشر اليونسكو للتعليم مين أجيل التنميية، وفيي عيام 

الطالب ومنحت الحكومة السلطة الكاملة للطالب لمن  المناصب في الجامعات الحكومية 
 Education in)جنبيييييييييييييييييًا إليييييييييييييييييى جنيييييييييييييييييب ميييييييييييييييييع اإلصيييييييييييييييييالح 

Venezuela,2018)https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Vene
zuela  

 األسباب التي أدت إلط اإلصالح التعليمي يي ينزويال 

 .Nicolas Bentancur,op)وقد تعددت هذه األسباب ليكون من أهمها ما يليي 
cit,p14:) 

التربويين الذين يفرون م لهرت تقارير ت لهر عدًدا كبيًرا من المهنيين 1124في عام  .2
 .من المناصب التعليمية في فنزويال

 1122عضو هيئة تدريس بين عامي  111قدمت الجامعة المركزية لفنزويال حوالي  .1
من  141م، مع اعتبار معلمهم الجيل القادم من األساتذة، استقال حوالي 1121و

 Simon Bolivar University( سيمون بوليفار)أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
 .بسبب عدم كفاية األجور
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إن معلم القدرات التكنولوجية والعلمية الفنزويلية التي تراكمت على مدى نصف قرن  .2
وزرات  4رئيس فنزويال لي)Hugo Chávez'sقد ضاعت خالل رئاسة هوغو شافيز 

 (.م1122م وتوفى 1121على التوالي، آخر دورة من أكتوبر

المهنيين التربويين في فنزويال إلى نقص عدد المعلمين، أدت هجرة الكفاءات من  .4
 Marianoحي  قدر مدير مركز البحو  الثقافية والتعليم ماريانو هيريرا 

Herrera لمعلمي الرياضيات والعلوم، مما أدى إلى 41، أن هناك نقصًا بنحو ٪
 .لجوء بعض المعلمين إلى تدريس فصول متعددة لسد عجز عدد المعلمين

فاض نسبة التعليم فى البالد بعد هجرة العديد من المعلمين، بسبب انخفاض انخ .2
دوالرات شهريًا، ويرجع ذلك إلى األزمة االقتصادية  21الرواتب التى تقل عن 
 (   م1129شوقى،)العميقة التى تمر بها البالد

 

 :هدف اإلصالح التعليمي يي ينزويال

فينزويال في تنمية اإلمكانات اإلبداعية يتمثل الهدف الرئيسي إلصالح التعليم في 
لكل طالب، وذلك في ضوء ممارسته الكاملة لحريته الشخصية في مجتمع ديمقراطي، 
ولكن تجاوز الدستور وخالف الح  في التعليم الذي يضمن الحرية و تعدد الفكر وفرض 

ثانوية منذ عام خط رسمي من التفكير في نلام التعليم الفنزويلي بالمرحلتين االبتدائية وال
من العهد الدولي الخاص بالحقو  االقتصادية  22م، حي  ي عد هذا مخالفًا للمادة 1111

 Venezuelan Civil Society Organizations Joint)واالجتماعية والثقافية 

Education,op.cit,p7) مما يشعر البعض بالقل  من أن هذا القانون وسيطرته ،
تؤكد بعصرار   22و  24ي الحرم الجامعي ولكن المادتين ستخن  المثقفين والحرية ف

على الحفال على احترام الحرية األكاديمية والمنهجية ضمن قيود الدستور وحرية الطلبة 
 (.Laurie Arnoldy ,2010,p879)في اختيار المناهج التي يدرسونها 

 : استراتيجيات اإلصالح التعليمي يي ينزويال
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م والذي يطل  عليه مسمى 1112ذي طرح في عام ي عد النموذ  القومي ال
من  صالحيات : "والمكونة من" المحركات الخمسة الشتراكية القرن الحادي والعشرين"

/ اإلصالح التعليمي / تمكينيه للسلطة التنفيذية على ضوء تعديالت اإلصالح الدستوري
نشاء هندسة جديدة للقوة العام ،توسيع نطا  المشاركة المجتمعية وربط قانون / لة المدربةوا 

أتبعت الحكومة في فنزويال  (IBID,p877. )التعليم الجديد بخطط التنمية القومية الواسعة
مجموعة متنوعة من االستراتيجيات التدريجية للحد من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن 

 يلالمساهمة في اإلصالح التعليمي والرغبة الجادة في التغيير، فاتبعت الحكومة ما ي
(HILLEL DAVID SOIFERMATTHIAS VOM HAU,2017,999:) 

ابتعيدت وزارة التعلييم عين المعيايير المبنيية عليى الجيدارة فيي اختييار المعلميين وأدخلييت  2
 . األولويات السياسية في توليف معلمين جدد

، واعطتهيييا SINAFUMسيييعت حكومييية شيييافيز إليييى تهسييييس نقابييية موازيييية للمعلميييين،  1
 .رسمي للمفاوضة الجماعيةاالعتراف ال

 Granوفي السبعينيات من القرن الماضي بدأت الحكومة برنامًجا ي سمى 
Mariscal de Ayacucho Foundation (Fundayacucho)  مؤسسة مارشال

 الكبرى فى اياكوتشو لتشجيع التدريب الخارجي على المواد الالزمة للمهن الضرورية،
رسال العديد من الطالب إلى إسبانيا والواليات المتحدة والمملكة المتحد .ةوا 

 --

(Nick Clark,op.cit) https://wenr.wes.org/2013/05/education-in-
venezuela-reform-expansion-and-an-uncertain-future  

وينص القانون الجديد في فنزويال على مزيد من مركزية الحكومة على جميع 
مستويات نلام التعليم، وأعلنت الحكومة أنه إذا كان هناك مدير أي مركز تعليمي هو 

 Laurie)عنيد جدًا ويقاوم اإلصالح التعليمي فعن هذا يعرضه لعقوبة الحبس 

Arnoldy,2010,p876). 
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- INCE)كما أنشهت الحكومة كذلك معهد فنزويال للتعليم التقنى والمهنى 

Instituto de Cooperación Educativa ) والذي كان مختلفًا عن بقية المعاهد ألنه
كان هيئة مستقلة تتمتع بالالمركزية ولكنها ملحقة بوزارة التعليم، ويضم عددًا من المعاهد 

 ILO)القطاعية المتخصصة المرتبطة أيضًا بالمنلمات العامة والخاصة األخرى 

,2001,P5.) 

 ( المناظرة-الملارنة): لثالمحور الاا
بين استراتيجيات اإلصالح التعليمي بين بعض دول  ه التشابه واالختالفأوج

-البرازيل-باراغوام-أوروغوام-األرجنتين) والمتمالة يي الميركوسور
 دول الملارنة ويط مصر( ينزويال

 : تمهيد
-األرجنتيين)من خالل العرض الساب  إلصالح التعليم واستراتيجياته في كل مين 

، تييهتى مرحليية إبييراز أوجييه التشييابه واالخييتالف فييي (فنييزويال-البرازيييل-بيياراغواي-أوروغييواي
اسيييتراتيجيات إصيييالح التعلييييم باليييدول موضيييع المقارنييية، ويليييي ذليييك توضيييي  ألهيييم القيييوى 

تلك التشابهات واالختالفات، حي  يهتي هذا التحليل وفقيًا والعوامل الثقافية التي تقف وراء 
للميينهج المقييارن، وميين ثييم تحيياول الدراسيية الحالييية الوصييول إلييى وضييع اسييتراتيجية مقترحيية 
إلصييالح التعليييم بمختلييف مراحلييه فييي مصيير بمييا يتفيي  مييع واقعهييا الثقييافي واالسييتفادة ميين 

 . خبرات دول المقارنة
يييل لطبيعيية اإلصييالح التعليمييي واسييتراتيجياته وعلييى ضييوء مييا تييم ميين وصييف وتحل

فيي المحيور السياب ، تقيوم ( فنيزويال-البرازييل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)في كل من 
الدراسيية فيمييا يلييي بعقييد مقارنيية ميين حييي  تحديييد أوجييه التشييابه واالخييتالف فيمييا بينهمييا فييي 
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ب التشابه واالختالف، وذلك ضوء القوى والعوامل الثقافية الخاصة بكل دولة، وتحديد أسبا
 :من خالل عرض المحاور التالية

 

 :اللوى والعوامل االقتصادية- 0

في الثمانينيات من القرن الماضي، والذي تميز بهزمة الديون  :يي األرجنتين
الخارجية والركود االقتصادي وعمليات التضخم المفرط، بدأت الحكومة في إجراء إصالح 

لك فت  األسوا  أمام التجارة الدولية، وخصخصة الشركات اقتصادي عمي ، بما في ذ
المملوكة للدولة، ورفع القيود عن األنشطة االقتصادية، كما شهدت األرجنتين معدالت 

٪ بين 8النمو في المتوسط أكثر من )عالية من النمو االقتصادي خالل التسعينيات 
ية مهم جدًا في عملية ، وكان تهثير منلمات اإلقراض الدول(م2994م و 2992عامي 

إعادة الهيكلة االقتصادية، وقد شارك بنك التنمية للبلدان األمريكية في تمويل سياسات 
التثقيف التربوي بالالجئين في جنتينا وبريل أزيل، وتعتبر المنلمات المالية الدولية بشكل 

ى نماذ  عام واحدة من المنلمات الرئيسية التي تدعو إلى إصالحات تعليمية تستند إل
نيو ليبرالية في المنطقة، وفي خالل التسعينيات  من القرن العشرين اقترح البنك الدولي 
اتبات سياسات الالمركزية من أجل خفض العجز المالي و زيادة كفاءة وجودة النلم 
التعليمية في البالد، وشملت هذه السياسات نقل المسئوليات المالية إلى الحكومات 

 (.Jorge Gorostiaga,op.cit,p.p568-569)ية والمجتمعات المحل

م ارتفع اقتصاد أوروغواي وتم تصنيفها للسنة 1121في عام  :يي أورغوام
الخامسة على التوالي كدولة ذات دخل مرتفع، وارتفع الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد 

مار في ، فهصب  بذلك االستث(UNICEF,2017,p2)دوالرًا أمريكيًا  22121ليصل إلى 
التعليم وتراكم رأس المال البشري أمراً بالغ األهمية بشكل عام، كما أصب  إصالح التعليم 
مهم بشكل خاص لتعزيز المهارات وزيادة إنتاجية الجيل الحالي وذلك للحفال على 
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 Jorge Familiar.)المكاسب االجتماعية التي تحققت وتوسيع نطاقها

Calderon,2016,p.p12) 

في السنوات األخيرة نما االقتصاد نتيجة لزيادة الصادرات  :يي باراغوام
الزراعية، كما أدت اإلصالحات في مجال السياسة المالية والنقدية إلى تحسين اقتصاد 
باراغواي، وكان ارتفات معدل البطالة ونقص العمالة في المناط  الحضرية يمثالن أهم 

الحكومة بالتعليم بكافة مراحل التعليم  المشاكل على طوال تاريخ باراغواي، ولذلك اهتمت
وتطويره بما يتناسب مع التغيرات واإلصالحات العامة، ونتيجة الرتفات المستوى 
االقتصادي ارتفع مورد تمويل التعليم وتمويل إصالحاته، كما تمتعت باراجواي بالمزايا 

وارد معدنية قليلة، االقتصادية حي  يتوفر لديها طاقة هيدروكهربائية هائلة، ولكن لديها م
لذلك انصب االهتمام األكبر على تطوير التعليم التقني والمهني فيها واالهتمام بتقديم 
العديد من الدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجات الدولة وتعمل على رفع 

 (.COUNTRY PROFILE: PARAGUAY,2005,p11)اقتصادها

نادرًا ما تستفيد إصالحات التعليم من األزمات االقتصادية للدولة،  :يي البرازيل
ولكن البرازيل استغلت هذه األزمة التي تعرضت لها في الثمانينات من القرن العشرين 
لمحاولة النهوض بالتعليم لقناعتها بههميته في تقدم البالد، وأن إصالح أي دولة يبدأ 

، (Kaufman and Nelson,2004,p.p12-13)باالهتمام بالتطوير وتحسين التعليم 
ونتيجة للتغيرات الديموغرافية وحدو  األزمة االقتصادية أدى ذلك إلى نقص  عدد 
الملتحقين بالتعليم في سن المدرسة، مما أجبر الحكومة الفيدرالية على التصرف السريع 

ن أعد هذا من أصعب  ومواجهة التحدي الصعب المتمثل في توحيد المدارس الريفية، وا 
قضايا اإلصالح التعليمي، ألن إغال  مدرسة في قرية يعني إخرا  القلب من تلك القرية، 
ولكن مثل هذه الخطوة فتحت فرصًا جديدة لبصالح التعليمي وتحسينه في البرازيل، 
حي  تم إعداد العديد من الدورات للطالب وتعزيز تعاون المعلم والتنمية المهنية، أو 

 ,p209,2018)الموارد لالستثمارات األخرى في التعليم ببساطة تحرير 
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OECD/CAF/UN ECLAC) تشمل اإلصالحات االقتصادية في البرازيل استئناف ،
برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتنشيط االقتصاد لخل  ولائف جديدة، 

ألف  911ن السيما مع الزيادة التي شهدتها أعداد المولفين الحكوميين في البرازيل م
مليون خالل األعوام األخيرة، فضاًل عن تنليم االقتصاد غير الرسمي الذي  232إلى 

، مما يؤدى إلى ارتفات % 41يصل إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 
المستوى االقتصادي للدولة، فتتمكن من تمويل التعليم بمختلف مراحله واإلشراف على 

ني في مختلف المدارس، وتحسين أوضات الفقراء الذين تصل صيانة األجهزة والمبا
من إجمالي عدد السكان الذى يؤدى إلى تمكين الطبقات الفقيرة %  11نسبتهم لحوالي 

، وقد راف  نمو (121م،ص1122مساعيد،)من إرسال أبنائهم إلى المدارس لتلقى التعليم 
وتراجيع مماثل في معدل الفقر، االقتصاد البرازيلي انخفاض حاد في التفاوت في الدخل، 

وذلك عن طري  برنامج اإلعانات المشروطة لرفيع ميستوى األسير الفقيرة 
 (.124ص م،1122عثمان،)

على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المركزية لل  :يي ينزويال
يفارية الجديدة مدى التغير اإليديولوجي محدوًدا، حي  قاوم معلم المعلمون المناهج البول

وشككوا في محتوى نصوصها، حي  أن أقلية صغيرة فقط من المعلمين استخدموا 
النصوص الجديدة في فصولهم الدراسية، وحتى هذه األقلية تشير إلى أنها تكمِّل الكتب 

 HILLEL DAVID)المدرسية الرسمية في كثير من األحيان بمصادر غير حكومية 

SOIFER MATTHIAS VOM HAU,op.cit,p886.) 

حي  تتولى الوزارة مسؤولية كل التمويل التعليمي بعصالحاته في فنزويال من 
٪ 22الميزانية التي تقدمها الحكومة بالكامل، وبالتالي عادة ما تكون هذه الميزانية حوالي 

من ميزانية الحكومة بهكملها، وعلى هذا فعن التعليم العالي لديه الحصة األكبر من 
 .ليمي، وعادة ما يكون حوالي ثل  ميزانية التعليم بالكاملالتمويل التع
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(Ministry of Education (Venezuela),2007) https://en.wikipedia 
.org/wiki/Ministry_of_Education_ (Venezuela) #cite _note -:0-1 . 
 

 

 

 :اللوى والعوامل السياسية- 2

على الرغم من االختالفات بين بلدان أمريكا الالتينية، فعن  :يي األرجنتين
المركزية والوحدة ال تزاالن من السمات األساسية ألنلمة التعليم األساسية في دول هذه 
المنطقة حتى في الدول الفيدرالية مثل األرجنتين، ووفقًا للدستور كان التعليم االبتدائي 

ة المركزية دورًا هامًا في إدارة المدارس، وفي لجميع الطالب بالمجان، ولعبت الحكوم
تصميم المناهج الدراسية وتدريب المعلمين منذ نهاية القرن التاسع عشر، حي  سمحت 
الحكومات الوطنية والمحلية في األرجنتين بمشاركة محلية محدودة للغاية في حوكمة 

دارة نلم المدارس والمؤسسات التعليمية  -Jorge Gorostiaga,op.cit,p.p565)وا 

566.) 
 

وقد كان التركيز في األرجنتين على تطبي  الديمقراطية في التعليم بمختلف 
مراحله، ومع مرور الوقت أصبحت الديمقراطية معادلة لالمركزية، على أساس السيادة 
المحلية وزيادة االستجابة لالحتياجات المختلفة للمؤسسات المعنية بالتعليم، وهكذا أصب  

رساء الديمقراطية في  لالمركزية دورًا كبيرًا في الحفال على االستقرار السياسي للدولة وا 
الوقت نفسه، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، والحفال على استقرار االقتصاد الكلي 

 (Burki et al,1999,p17)واالستجابة لمصلحة جميع الفئات 
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جراء م ناقشة أكثر انفتاحًا كما أن إنشاء المؤسسات السياسية الديمقراطية وا 
وتوسعًا حول بنية ومحتوى التعليم في المؤتمر التربوي، والتي شمل المعلمين وأولياء 

بدأ جهد لبناء تواف  "األمور وأعضاء المجتمع والطالب وممثلين من مختلف المنلمات، 
، ونتيجة لهذا الجهد "في اآلراء والبح  عن إنشاء سياسات واستراتيجيات عمل جديدة

 .Braslavsky,1998,p)ت الحكومة في العمل على تصميم قانون جديد للتعليم بدأ

دارة مدارس الثانوية الخاصة ( 299 ، بحي  سم  هذا القانون للحكومة الفيدرالية بعنشاء وا 
نشاء نلام وطني إلى جانب النلم المحلية المختلفة للمدارس  داخل المقاطعات، وا 

، وكذلك سم  لوزارة الوطنية (Clementina Acedo,op.cit,p20)االبتدائية والثانوية 
، ونلمت تنفيذ التخصصات الفنية من ( INET)من إنشاء معهد التعليم التكنولوجي 

خالل تكييف المناهج المحددة مركزيًا كهساس للحقائ  المحلية بالمقاطعات، وتحديد 
بة الحتياجات القطات االحتياجات التدريبية للمدرسين في المجاالت الفنية، وذلك لالستجا

 (IBID,p26)اإلنتاجي
 

و بها  ثال  هيئات مستقلة ذات مجاالت واختصاصات متباينة  :يي أورغوام
وزارة التعليم والثقافة، جامعة جمهورية أوروغواي، واإلدارة الوطنية : للتعليم، وهى كاالتي

 Consejo Directivo)للتعليم العام، الهيئة العليا هي المجلس اإلداري المركزي 

Central—CODICEN   وأعضاؤها هم المدير الوطني للتعليم العام، الذي يرأس على
وضع سياسة التعليم : المجلس، ونائب الرئيس وثالثة مستشارين وأغراضها الرئيسية هي

في البالد  توفر إلزامية خالية تماما التعليم االبتدائي العام، الدراسات ما بعد األساسية، 
ثانوي العام، التقنية التعليم وتدريب المعلمين  واإلشراف على جميع المدارس التعليم ال
 (Ana Verocai Masena& Jorge Marroig,op.cit,pp6-7. )الخاصة
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وتعد وزارة التعليم والثقافة هيئة مستقلة، ولها أهمية كبرى، حي  تعتبر هذه 
  أن ولائفها في الدول المؤسسة غريبة بالنسبة ألوروغواي عن بقية دول العالم، حي

األخرى ت ناط بها عموًما وزارات التعليم الفيدرالية أو الوزارية، وهي أيضًا أكثر الهيئات 
يتمتع بسلطات حكومية ( CODICEN)تعقيًدا نلًرا ألنها تتهلف من مجلس توجيه مركزي 

م لها سلطة على هذه النل( مهنية وثانوية وفنية)عامة وثالثة مجالس غير مركزية 
سياسًيا بشكل أساسي حي  يتم  CODICENيعتبر اختيار أعضاء . الفرعية الثالثة

 Nicolas)تعيينهم بناًء على اقتراح من السلطة التنفيذية وبموافقة مجلس الشيو  

Bentancur,op.cit,p11) كما أعربت األحزاب السياسية التي وصلت إلى السلطة ،
م التعليمي ودور الدولة في صنع القرار في عن وجهات نلرها الخاصة والمختلفة للنلا

 .(Marcela Gajardo,op.cit,p41.)خططها التعليمية 
 

 Getulio Vargasبدأت عملية المركزية التعليمية في لل حكومة  :يط البرازيل
في الثالثينات من القرن الماضي، مسؤولية التعليم األساسي للت شبه كاملة الواليات 

وقد حققت اإلصالحات التعليمية ،  (Jorge Gorostiaga,op.cit,p567)والبلديات
على المستوى الفيدرالي مكاسب مهمة، وتقع مسؤولية تشغيل المدارس البلدية وتشغيلها 
على عات  أمانة التعليم البلدية التي يرأسها رتبة سكرتير مجلس العمدة حي  يقدم تقاريره 

ريقه مقدار األموال التي سيتم إنفاقها على إلى رئيس البلدية، ويحدد رئيس البلدية وف
التعليم فو  الحد الذي تحدده الحكومة الفيدرالية فيجب أن تفي جميع البلديات بالحد 
األدنى المطلوب من الحكومة الفيدرالية، ولكن قد يختار البعض إنفا  المزيد على 

أن  ، حي  يمكن القول(Schleicher, Andreas,2016,p34)اصالح التعليم  
من خالل الحوافز "الحكومة الفيدرالية أصبحت المحرك الرئيسي للتحسينات التعليمية 

فاصب  لها الح  في اإلشراف والمراقبة والتدخل المباشر على البلديات والواليات منذ عام 
 ( .Phillips,op.cit,p19)م2991
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تعليم دون قدمت الحكومة منهجًا بوليفيًا جديدًا طورته وزارة ال :يي ينزويال
التشاور مع المعلمين ألنهم كانوا معارضين عملية اإلصالح، ولكن سعت الحكومة إلى 
إرساء أساس قانوني لهذا المنهج الجديد من خالل حزمة إصالحات دستورية كاسحة 

، والذي كان من شهنه أن يفرض التعليم على (من الدستور 212للمادة )تضمنت تعدياًل 
، حي  أثار االستفتاء على الدستور "ية لالشتراكية البوليفاريةالمباد  اإلنسان"أساس 

احتجاجات حاشدة من جانب نقابات المعلمين والمنلمات غير الحكومية ذات الصلة 
 Chavezبالتعليم وفشلت في نهاية المطاف، و ردًا على ذلك عادت حكومة تشافيز 

government اإلصالح التعليمي  إلى السعي للحصول على موافقة تشريعية لمشروت
م، والذي تعرض النتقادات 1119وقد تو  هذا بعصدار قانون التعليم الجديد في عام 

م أنشهت الحكومة ثال  1112شديدة من قبل مجموعة من نقابات المعلمين، وفي عام 
تعليمية جديدة لتوفير الخدمات التعليمية للفنزويليين الذين تم استبعادهم من التعليم " مهام"
 MATTHIAS VOM HAU,op.cit,p901)  (HILLEL DAVIDعام والخاص التقليدي ال

SOIFER كما استحدثت  بالوزارة نفسها أربعة أقسام فرعية تشرف كل منها على ،
قسم التعليم االبتدائي والثانوي، وقسم التعليم العالي : مجاالت التعليم المختلفة هي

 - Venezuela")وقسم اإلدارة والخدمات والبح ، وقسم البرامج الخاصة في التعليم ،

Administration, Finance ,2019) كما حرصت الوزارة على فرض إشراف صارم ،
على المناهج الدراسية  مما يعني الحرص على  مطابقة هذه المناهج تقريبًا على كل 

م تم من  المزيد 1119مستوى في جميع أنحاء البالد في جميع المؤسسات   وفي عام 
اإلشراف  على المناهج الدراسية للمجلس الذي ي دار كجزء من الحزب االشتراكي  من

 (Nick Clark,op.cit)الموحد لفنزويال ، مما  أثار المزيد من المعارضة

https://wenr.wes.org in-/2013/05/education -reform-venezuela-

expansion-and-an-uncertain-future   ،كما يوجد في البالد قانونان للتعليم ،
الصادر  Le Orgánica de Educم،  2941والصادر عام  Ley de Educaciónهما 

https://wenr.wes.org/
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، مع استحدا   222و  211م ، كما تبنت الحكومة أيضًا المرسومين 2929في عام 
 Ministry of Education (Venezuela),19)خطط إلصالح مناهج التعليم العام 

https://en.wikipedia.orgSeptember2019)  /wiki/ Ministry _of_ 
Education_ (Venezuela).                             

 :اللوى والعوامل االجتماعية -2

في األرجنتين إلى المهاجرين الذين  يعود أصول جزء من السكان :يي األرجنتين
وصلوا البالد خالل الحقبة االستعمارية أي للمستعمرين من أسبانيا والبرتغال، وذلك خالل 

 -وهي الغالبة واألكثر عدداً  -م، أماا المجموعة الثانية 2821الفترة االستعمارية قبل عام 
الثقافة األرجنتينية  مزيج من  يعود أصولها أساسًا إلى المهاجرين من أوروبا، لذلك تعتبر

، الساعة 1129سبتمبر  18األرجنتين، )عدة ثقافات، كما يوجد أيضًا أكثر من لغة فيها 
12:28 )https://ar.wikipedia.org/wiki/التعليم ، و لذلك كان هناك #األرجنتين

ا بما حاجه ماسة إلى إصالح التعليم لمحاولة تالقى الثقافات المختلفة واالستفادة منه
يتناسب مع طبيعة الدولة، والمحافلة على اللغة الرسمية فى األرجنتين لتكون اللغة 

 .األساسية فى التعليم

كما نالحل أن مقترحات إصالح التعليم في األرجنتين عادة ما تنتمي إلى هيئات 
اجتماعية محدودة، وال يمكن تحسينها أو معارضتها من خالل وجهات النلر النقدية من 

النقابات العمالية أو أرباب العمل أو الرأي العام : قطاعات المجتمع الواسعة مثل قبل
بشكل عام، أو من خالل عملية استطالت رأي يشارك فيها المعلمون ومديرو المدارس 

 (María Eugenia Vicente,op.cit,p106.)واآلباء والطالب 
عالم من حي  عدد التي تحتل المرتبة الخامسة على مستوى ال  :يي البرازيل

م ، مع 1121مليون نسمة وفقًا إلحصاء  292السكان، حي  يبليغ عدد سكانها حوالى 
عامًا، مما يجعل  19تقريبًا من شعبها في شريحة األقيل من %  21اعتبار أن نسبة  

https://en.wikipedia.org/
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، فالمجتمع البرازيلي على العموم  لم يكن (229م،ص1128الصاوى،)منها أمة شابة 
من شهنها أن تقود سكانها إلى تنليم وتطوير مؤسساتها التعليمية  لديه العناصر التي

الخاصة، والدولة البرازيلية على الصعيدين الوطني واإلقليمي لم يكن لديها الموارد البشرية 
 Simon)والمالية وال الدافع لجلب السكان إلى نلام تعليمي مركزي وعمودي

Schwartzman,op.cit,p18 )معلمين تساهم بالقيام بالعديد من ، كما أن نقابات ال
الحركات االجتماعية النشطة التي تدافع عن اإلنفا  على التعليم خالل عملية صياغة 

 (. Gindin and Finger,2013,p5)م 2988الدستور البرازيلي لعام 

فقد حرصت : أما بالنسبة لتهثير العامل الديني على منلومة اإلصالح التعليمي
اليهودية والمسيحية واإلسالمية -ة على تضمين المناهج الدراسية األديانالحكومة البرازيلي

 Simon)فقراءة الكتب المقدسة  يجب أن تكون في لب تعليم األطفال،  -

Schwartzman,op.cit,p8) حي  كانت بدايات اهتمام البرازيل والحكومة الفيدرالية ،
نشر مدارس التعليم األساسي ومحو بالتعليم وتطويره واكتساب المهارات وتحسينها، وكان 

األمية في البداية من عمل الكنائس القائمة، البروتستانتية والكاثوليكية كجزء من حركات 
اإلصالح التعليمي، وكان التعليم األساسي من اختصاص حكومات المقاطعات 
ًا والمدرسين الخاصين والكهنة إال في عاصمة البالد، وكانت الكنيسة هي المسئولة أيض

الشهيرة في جبال  Caraçaعن العديد من إدارة المؤسسات الدينية، بما في ذلك مدرسة 
Minas Geraisالتي كان يحتفل بها القساوسة الالزاريون ،(.IBID,p11) 

مليون نسمة،  21328م بي 1128وقدر عدد سكان فنزويال في عام  :يي ينزويال
، 1128يوليو2دعدوت ،)ليون م 1132م كانت اإلحصائية تشير إلى 1121وفي عام 

https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%
83%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A

%D9%84%D8%A7  
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حي  تحتل فنزويال المرتبة الرابعة كمصدر إقليمي للطالب في مؤسسات التعليم 
، (2،192)وكولومبيا ( 9،119)والبرازيل ( 22،892)العالي األمريكية، بعد المكسيك 

، كما %  24حي  ازداد نسبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالى فى فنزويال بنسبة 
أرسلت الحكومة العديد من الفنزويليين إلى الخار  للتدريب وخاصًة إلى الواليات المتحدة 

 https://wenr.wes.org/2013/05/education(Nick Clark,2013)-وأوروبا

future-uncertain-an-and-expansion-reform-venezuela-in،  للتعرف
ا فى المؤسسات التعليمية فى هو جديد فى المجال التربوى ومحاولة تطبيقه على كل ما

فقد تم استبعاد المجموعات الدينية : فنزويال بما يتناسب مع ثقافتها، أما بالنسبة للدين
، والتي تطالب بهن تكون ( م1112)صراحة بموجب أحد مواد قانون التعليم الصادر عام 

ذا الحكم المسائل التعليمية الحكومية علمانية ومستقلة عن الهيئات الدينية، وكان ه
مصدر لالنقسام والسخط، حي  شعرت الكنيسة والجماعات الدينية والمؤيدين الدينين بهن 
هذا الحكم يهدد دورهم في الثقافة الفنزويلية، ولكن يؤكد مؤيدي هذا القانون أن التعليم 

 Laurie)الديني لن يحلر من المدارس ولكن لن يكون إلزاميًا في المناهج الدراسية 

Arnoldy,op.cit,p.p875-876.) 

 :التحليل الملارن: اانياا 
وبعد إجراء عمليات المقارنة بين استراتيجيات إصالح التعليم بمراحله المختلفة 
في دول المقارنة، تهتي مرحلة التعميم في هذا الجزء  للحدي  عن أوجه التشابه 

-أوروغواي-نتيناألرج)واالختالف بين هذه الدول  حي  يبرز التشابه بين دول المقارنة 
من حي  الموقع الجغرافى للدول الخمسة، نلرًا لوقوعهم ( فنزويال-البرازيل-باراغواي

جميعًا فى الجزء الجنوبى لدول أمريكا الالتينية، وكذلك تتشابه الدول الخمس في طبيعة 
العامل االقتصادى وتهثيرة على عمليات اإلصالح التعليمى بها، حي  استفادت كل من 

ين والبرازيل من األزمة االقتصادية التى تعرضا لها وقاما بحركات إصالحيه فى األرجنت

https://wenr.wes.org/2013/05/education-in-venezuela-reform-expansion-and-an-uncertain-future
https://wenr.wes.org/2013/05/education-in-venezuela-reform-expansion-and-an-uncertain-future
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صالحه ودوره في الرقى والنهوض بالبالد، كما  التعليم نلرًا لقناعتهما بههميتة التعليم وا 
باقتصادها القوى، الذى انعكس ( فنزويال-باراغواي-أوروغواي)اشتركت بقية دول المقارنة 

بي  استراتيجيات اإلصالح التعليمى بالمراحل المختلفة من خالل بدوره على مرونة تط
توفير التمويل الكافى لحركات هذا اإلصالح،    كما اشتركت كل من األرجنتين 
واألوروغواى معًا فى تهثير العامل السياسى على إصالح التعليم واستراتيجياته، ففى 

ختلف مراحله، ومع مرور الوقت األرجنتين اهتمت بتطبي  الديمقراطية في التعليم بم
أصبحت هذه الديمقراطية معادلة لالمركزية، أما فى األوروغواى فيوجد  بها  ثال  هيئات 
مستقلة  تطب  الالمركزية وذات مجاالت واختصاصات متباينة للتعليم، وتشابهت كل من 

منها على البرازيل وفنزويال أيضًا من حي  تهثير العامل السياسي فيها، حي  ركزت كل 
تطبي  المركزية فى حركاتها اإلصالحية في التعليم دون التشاور مع المعلمين ألنهم كانوا 

 .معارضين عملية اإلصالح
في حين يبرز االختالف بينهم في طريقة تطبي  استراتيجيات اإلصالح بمختلف 

-اغوايبار -أوروغواي-األرجنتين)مؤسسات التعليم بالمراحل المختلفة فى دول المقارنة 
، فكان للعامل الدينى مثاًل تهثيرًا كبيرًا فى البرازيل، حي  حرصت (فنزويال-البرازيل

اليهودية والمسيحية واإلسالمية -الحكومة البرازيلية على تضمين المناهج الدراسية األديان
فقراءة الكتب المقدسة يجب أن تكون في لب تعليم األطفال، على عكس فنزويال حي  -

مة باستبعاد المجموعات الدينية صراحة بموجب أحد مواد قانون التعليم قامت الحكو 
، حين شعرت الكنيسة والجماعات الدينية والمؤيدين الدينين بهن ( م1112)الصادر عام 

هذا الحكم قد يهدد دورهم في الثقافة الفنزويلية، بينما لم يكن هناك تهثير واض  للعامل 
 .يوباراغوا يوغواكل من األرجنتين وأور  يف يالدين

 :يط مصر يوالمهن يواقع التعليم التلن
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وباستقراء واقع الحال في مصر، حي  تناولت قضايا إصالح التعليم بمختلف 
م وحتى اآلن، وتهتي أهمية بعض المؤتمرات في أن ما 2992مراحله بدًأ من عام 

ات والقرارات توصلت إليه من نتائج وتوصيات أ عدت اإلطار المرجعي للبرامج والمشروع
 :التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة، وكان من أهم هذه المؤتمرات

 :م0222المؤتمر اللومي لتطوير مناهج التعليم االبتدائي  .0

حي  ي عد هذا المؤتمر نقلة نوعية في إطار التكوين الكيفي للعملية التعليمية 
مصر وأهم مشكالته وسبل االرتقاء به وتطويره، تناول مشكالت التعليم االبتدائي في 

م، ص ص 1111رز ،)وكان أبرز ما أسفر عنه هذا المؤتمر من توصيات ما يلي 
 الترقيم(: 81-82

إعادة صياغة المناهج وتطوير أساليب التعليم االبتدائي بما يحق  أهداف التعليم  
 .االبتدائي في إطار المتغيرات العلمية والتكنولوجية

االستجابة لمتطلبات نمو الطفل في هذه المرحلة العمرية وتقديم األنشطة التربوية بما  
 .يخل  فرص اإلبدات ويكون الشخصية الذاتية

 :م0222المؤتمر اللومي لتطوير التعليم اإلعدادم   .2

وقد هدف هذا المؤتمر إلى دراسة سبل إصالح التعليم اإلعدادي باعتباره جزءًا ال 
حلة التعليم اإللزامي، وقد أوصي بضرورة أن يتضمن أهداف التعليم يتجزأ من مر 

 (:219-218م، ص ص1112حامد،)اإلعدادي ما يلي 

متابعة تحقي  أهداف المرحلة االبتدائية فيما يتصل بتنمية الطاقات الجسمية والعقليية  
 .واالجتماعية بما يتمشى مع مراحل النمو في هذا المستوي من التعليم

مهارات التفكير الناقد والموضوعي بما ي مكن التالميذ من الموازنة واالختيار  تنمية 
بين مختلف البدائل، وبما يكسبهم القدرة والمرونة على التعامل مع تحديات المستقبل 

 .ومتغيراته
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 :م0222المؤتمر اللومي لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته  .2

م، الذي 2992وف  المتغيرات العالمية عام  عقد المؤتمر القومي إلعداد المعلم
حدد األطر والسياسات كما ينبغي أن يكون عليه المعلم لمواجهة التغييرات السريعة 
والمتالحقة على المستويات المختلفة تناولت الجوانب الثقافية واألكاديمية والتربوية 

 (.112م، ص1111رفاعى،)والتدريب العملي 

 :م2112يي مجتمع الغردقة  مؤتمر التعليم للجميع .2

 وقييييد قييييدم هييييذا المييييؤتمر رؤيتييييه إلصييييالح التعليييييم فييييي مصيييير ولخصييييها فيمييييا يلييييي
 الترقيم(: 124-122م، ص ص1121جوهر،)

 .التحول من ثقافة حتمية التكنولوجية إلى ثقافة االختيار التكنولوجي 

 .تطوير المناهج بما يتناسب مع تحديات مجتمع المعرفة 

 .اإلبداعي للطالب في كافة مراحل التعليمدعم التفكير  

 .إعادة النلر في برامج إعداد المعلم بما يتناسب مع مجتمع المعرفة 

 .االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وتفعيل ممارسة األنشطة التربوية 

 :أهم النمالج اإلصالحية للعملية التعليمية بمصر
 :ومن أبرز هذه النماذ  ما يلي

وقييد هييدف هييذا المشييروت فييي جملتييه إلييي تحقييي   :المعددايير اللوميددة للتعلدديممشددروع - 0
الجييودة الشييياملة للتعلييييم قبيييل الجيييامعي فيييي مصييير، باعتبيييار أن هيييذه المعيييايير محيييددة 
لمسييتويات الجييودة المنشييودة فييي جميييع عناصيير العملييية التعليمييية، وقييد تييم بنيياء هييذه 

لفعاليية، المعلييم، اإلدارة المتميييزة، المدرسيية ا: المعييايير فييي خمسيية مجيياالت رئيسييية هييي
م، ص ص 1121رشيييييوان،)المشييييياركة المجتمعيييييية، المييييينهج الدراسيييييي ونيييييواتج اليييييتعلم 

212-211.) 
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وتهييدف األكاديمييية المهنييية للمعلمييين إلييي وضييع بييرامج  :األكاديميددة المهنيددة للمعلددم- 2
رسيية، واالرتقياء التدريب التي تدعم التنمية المهنية المسيتدامة للمعلميين والقييادات المد

بقييييدراتهم ومهيييياراتهم بصييييورة مسييييتمرة بمييييا يييييؤدي إلييييي رفييييع مسييييتوي العملييييية التعليمييييية 
م، 1118شييحاته،)باعتبييار تطييوير أداء المعلييم مييدخاًل فيياعاًل لتطييوير منلوميية التعليييم 

 (.24ص

نحييو نقليية نوعييية فييي  "الخطددة االسددتراتيجية اللوميددة إلصددالح التعلدديم قبددل الجددامعي - 2
محاور رئيسية ( 2)وتضمنت الخطة (: م1121-1122/ )م1118-1111)التعليم 
م، 1121الدسيييوقى،)برنامًجيييا إلصيييالح التعلييييم قبيييل الجيييامعي كميييا يليييي ( 21)تضيييم 
 الترقيم(: 212ص

 :برامج دعم جودة التعليم  •

 .اإلصالح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

عدادها لالعتماد التربوياإلصالح المتمركز على    .المؤسسة وا 

 .البشرية والتنمية المهنية تحدي  الموارد 

 :برامج دعم كفانة النظم واإلدارة    •

 .التهصيل المؤسسي لالمركزية 

 .التطوير التكنولوجي ونلم المعلومات 

 .تحدي  نلم المتابعة والتقويم 

 .تطوير بناء المدارس وصيانتها 

 .تأكيد عدالة اإلتاحة يي نظام التعليمبرامج    •

 .تطوير مرحلة رياض األطفال 

 ".التعليم األساسي" إصالح  

 .تحدي  التعليم الثانوي 
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 .التعلم المجتمعي للفتيات واألطفال غير الملتحقين بالتعليم 

 :م2121بنان استراتيجية إصالح التعليم يي مصر  -2
تحيييديًا رئيسيييًا رغبييية منهيييا فيييي  21راتيجية مييين انطلقيييت وزارة التعلييييم فيييي بنييياء اسيييت

وزارة )إصالح التعليم وتطيويره وتوزعيت هيذه التحيديات تحيت ثالثية مجياالت جوهريية وهيي 
 (: م1128التربية والتعليم،

 .الجودة والجاهزية: المجال األول

 .المساواة وتوفر الفرص: المجال الثاني

 .الكفاءة والفعالية: المجال الثال 

ية هذه الخطة االستراتيجية في توفير موارد بشرية متنامية القدرة وتتلخص رؤ 
والكفاءة وعلي أعلي درجة من الجودة واألخالقيات المهنية من أجل بناء مجتمع يقوم 
على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة، وتهدف إلى التهكيد علي ح  كل طفل في فرصة 

ودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسم  متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوي من الج
له باإلسهام الفعال في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا 

 (.14-12الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، مرجع ساب ، ص ص )

جمهورية مصر  ياستراتيجية ملترحة إلصالح التعليم ي: المحور الرابع
 : العربية

في ضوء ما تم عرضه من أدبيات في اإلطار النلري، وكذلك العرض المفصل 
في مجال إصالح ( فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)لتجربة كٍل من 

التعليم واستراتيجياته بمختلف المراحل، يهتي هذا المحور لعرض استراتيجية مقترحة ي رجى 
صالح التعليم في مصر في ضوء خبرة دول أن تمثل خط وة مبدئية في سبيل تطوير وا 

 .في هذا المجال( فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)المقارنة 
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ومما سب  أيضًا عرضه عن واقع الحال في مصر، يتبين لنا مدى الجدية التي 
لميًا في مجال إصالح تسعى خاللها اإلدارة المصرية إلى مواكبة التطور الحاد  عا

التعليم واستراتيجياته المستخدمة في هذا اإلصالح، ولكن لم يكن هذا كافيًا حي  تم رصد 
بعض المعوقات التي تواجه اإلصالح التعليمي في مصر، ولهذا يهتي المحور التالي 
والذي من خالله تقترح الدراسة استراتيجية مقترحة آمل أن تساهم  في تحسين وتطوير 

راتيجيات اإلصالح التعليمي في مصر والتغلب على المعوقات التي تم رصدها على است
لما ( فنزويال-البرازيل-باراغواي-أوروغواي-األرجنتين)ضوء االستفادة من خبرة كل من 

 .لهم من خبرة في هذا المجال 
 :وعلى ذلك تتحدد محاور هذا المحور فيما يلي

 .تحديد الهدف من االستراتيجية: أوالً 

التحلييييييييل اليييييييداخلي والخيييييييارجي للمؤسسيييييييات )منطلقيييييييات االسيييييييتراتيجية ومرتكزاتهيييييييا : ثانييييييييياً 
 (.التعليمية

 (.استراتيجية المنتديات)محاور االستراتيجية المقترحة : ثالثياً 

 .المعوقات المتوقعة أمام تنفيذ هذه االستراتيجية/بعض الصعوبات: رابعياً 

 .لمتوقعةمقترحات التغلب على المعوقات ا: خامساً 

 : وفيما يلي عرض لهذه المحاور تفصيالً 

  :الهدف من االستراتيجية: أوالا 
حييييي  تسييييعى هييييذه االسييييتراتيجية المقترحيييية إلييييي وضييييع تصييييور مسييييتقبلي وآليييييات 
إلصالح التعليم بمختلف مراحله في مصر، وتحسين وتطيوير الواقيع الملميوس بمؤسسياتها 

صييييالح التييييي بييييدأت بهييييا مصيييير منييييذ عييييام التعليمييييية، واسييييتكمال خطييييط واسييييتراتيجيات اإل
 .م2992
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 :منطللات االستراتيجية الملترحة ومرتكزاتها: اانياا 
تنطلييي  االسيييتراتيجية المقترحييية إلصيييالح التعلييييم بمختليييف مراحليييه فيييي مصييير مييين 

 :خالل عدة أمور تتمثل فيما يلي

فيعن هيذا المصيطل  : غياب التنسي  بين المؤسسيات التعليميية ميع القطاعيات األخيرى- 2
غائب عن إصالحات التعليم، فمازالت المؤسسات التعليمية تحل مشاكلها بمعزل عن 
المؤسسيييات األخيييرى فيييي الدولييية، ميييع أن المشيييكالت مترابطييية ومتفاعلييية ميييع بعضيييها، 

اركة جميييييع المعنييييين بيييياألمر ميييين وبالتييييالى يييييتم وضييييع السياسييييات التعليمييييية دون مشيييي
 .الهيئات الوزارية والقطاعات األخرى

مازاليت جمييع السيلطة والمسيئوليات والصيالحيات : مركزية السلطة ومركزيية التخطييط- 1
متركييزة فييي يييد وزارة التربييية والتعليييم، ممييا يمنييع المؤسسييات التعليمييية فييي المحافلييات 

المسييئولية وهمييا مبييدآن أساسيييان فييي تنفيييذ المختلفيية ميين اإلبييدات واالبتكييار والشييعور ب
 .الخطط واإلصالحات التعليمية

تييهخر المؤسسييات التعليمييية فييي مواجهيية التحييديات والتغييييرات السييريعة فييي العييالم ميين - 2
اتجييييه ميييينهج إصييييالح وتطييييوير التعليييييم الييييى مواجهيييية التغييييييرات االجتماعييييية : حولهييييا

مواجهتهيا، فكيان هيذا اليدور متيهخرًا جيدًا واالقتصادية والتطورات التكنولوجيية ومحاولية 
 .للتكيف معها

ليوحل كثييرًا أن حركيات اإلصيالح والتطيوير : إصالح التعليم كرد فعل لحركة خارجية- 4
التعليميييي كانيييت فيييي كثيييير مييين األحيييوال صيييدى لميييا يحيييد  فيييي اليييدول األجنبيييية مييين 

ع ثقافية مجتمعنيا حركات تطوير، فعن كان االستفادة من الدول األجنبية بميا ييتالءم مي
ي عد عماًل إيجابيًا، ولكن افتقاد الدول العربية ومنها مصر لعنصير المبيادأة واقتصيارها 

 .على التبعية فقط في عد الجانب السلبي في األمر
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مؤسسددة متكاملددة ( اسددتراتيجية المنتددديات:)محدداور االسددتراتيجية الملترحددة: االادداا 
 :وشاملة

ة إلى إنشاء خمسة أندية في كيل مدرسية وجامعية وتستند هذه االستراتيجية المقترح
حيييي   مييا هييو مبييين فييي الشييكل التييالي وكافيية المؤسسييات التعليمييية بوجييه عييام علييى نحييو

 :يتض  من الشكل الساب  أن تكون هذه األندية المقترح إنشائها على النحو التالي

مؤسسة ويضم هذا النادي جميع المواد التي تدرس في هذه ال :المنتدى العلمي .0
التعليمية، بحي  أن جميع الطالب يكون لديهم حرية المشاركة في هذا النادي وحرية 

 .اختيار المواد العلمية التي يفترض دراستها

ويضم هذا النادي المواد الثقافية وكل ما يتعل  بالفكر واإلبدات : المنتدى الالايي .2
والقصة والرواية واألفالم الفن والمسرح والموسيقى والشعر واألدب : الثقافي، مثل

 .القصيرة والترا  الشعبي والثقافي الخاص بكل مدينة

ويضم هذا النادي جميع األلعاب الرياضية واأللعاب األولمبية، : المنتدى الرياضي .2
والتي تعمل على إعادة تههيل الطالب في جميع أنوات الرياضات على المستوى 

تدى مجموعة من المدربين المؤهلين لعقد المحلي والعالمي، ويشرف على هذا المن
 .مسابقات رياضية على المستويين المحلي والدولي

بحي  يكون الطالب الذين ليس لديهم الموهبة أو القدرات : المنتدى االجتماعي .2
مضطرون ( المنتدى العلمي والثقافي والرياضي)لالنضمام إلى المنتديات الثالثة 

عي، وهذا النادي االجتماعي يشمل جميع األنشطة لالنضمام إلى النادي االجتما
 .االجتماعية والعمل التطوعي

الطالب )ويضم هذا النادي الطالب األكثر ابتكاًرا وابداعًا : منتدى االبتكار والتميز .2
، ويشبه هذا المنتدى جائزة ألولئك الطالب الذين هم األفضل (الموهوبين والمتفوقين
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ويشجع هذا المنتدى على المنافسة بين الطالب، حي  في جميع مستويات التعلم، 
يوفر هذا المنتدى للطالب المساحة التي يحتاجون إليها لخل  واستكشاف قدراتهم 

 .وأحالمهم

 :معوقات تطبيق االستراتيجية الملترحة: رابعاا 
حي  من المتوقع أن يكون هناك بعض المعوقات أو الصعوبات التي قد تعترض 

 :راتيجية المقترحة في مصر ومنها ما يليتطبي  هذه االست

فبعضها قد يكون غير مؤهل تعليميًا وتربويًا بالشكل الصحي  : بالنسبة للمدرس0
ليتمكن من التعامل مع هذه االستراتيجية، وأيضًا العائد المادي الذي يحصل عليه 

الحر ، فالبد المدرس قليل جدًا وال يكفي لكفالة حياة كريمة له مما يجعله يستشعر 
من وجود حافز مادي ومعنوي ليكون قادرًا على تقبل االستراتيجية الجديدة والتعامل 

 .معها

فعن فقدان الطالب للثقة في قيمة التعليم وخوفه على مستقبله، وعجزه  :بالنسبة للطالب2
عن إخرا  ما لديه من مواهب وقدرات خالقة قد ال تكون موجودة في غيره، وقد 

درة جدًا وذلك خوفًا من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو االستهزاء أو حتى تكون نا
 . العقاب

قد تؤثر ضعف اإلمكانيات المادية والوسائل العلمية المتوفرة في : بالنسبة للمدرسة2
المدرسة كنتيجة لضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس، كما أن تطبي  هذه 

ضخم لتكون مدرسة شاملة، كما يؤثر التكدس  االستراتيجية يحتا  إلى تمويل
الطالبي الكبير داخل الفصول، إذ يحتوي الفصل الواحد على خمسين تلميذ فهكثر 

 .نتيجة االنفجار السكاني

:ملترحات التغلب علط المعوقات المتوقعة: خامساا 

 ---
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وللتغلب على هذه المعوقات المتوقعة هناك مجموعة من المقترحات، قد يكون 
 :ما يليأهمها 

 .االهتمام بالتفكير االستراتيجي وما يتبعه من تخطيط استراتيجي -2

تيييوفير بيئييية مسييياندة وداعمييية لليييتعلم، وتعنيييى القيييدرة عليييى الحصيييول عليييى المعلوميييات  -1
الجديدة وتنقيحها وحفلها والعمل على استخدامها في التعامل ميع الفيرص والتحيديات 

 .ديثةالتي تواجه العاملين بالمؤسسة التعليمية الح

تطييوير المنيياهج الدراسييية بمييا يحقيي  ترسيييخ االنتميياء الييوطني، والحفييال علييى الهوييية  -2
 .المصرية، وبما يتي  تنمية مهارات التفكير واإلبدات لدى الطالب

إكسيياب المييتعلم الكفايييات األساسييية لمجتمييع المعرفيية القائميية علييى القييدرة علييى الييتعلم   -4
 .المستمر

بطة وأمنييية وخاليييية مييين العنيييف والسيييلوكيات غيييير تيييوفير بيئييية مدرسيييية جاذبييية ومنضييي -2
شييييبات احتياجيييياتهم التربوييييية والتعليمييييية، وتييييوفير  المرغييييوب فيهييييا، واحتييييواء الطييييالب وا 

 .الخدمات والرعاية المتكاملة لهم

تحقييييي  ميييييزات تنافسييييية علييييى المسييييتويات اإلقليمييييية والعالمييييية فييييي مجيييياالت العلمييييية  -2
 . م وفنون اإلبدات واالبتكاروالثقافية والرياضية واالجتماعية وعلو 

التنمييية المهنييية الشيياملة والمسييتدامة المخططيية للمعلمييين، بمييا يحقيي  التجديييد المعرفييي  -1
 .والمهني لهم

تفعيييل دور األنشييطة التربوييية فييي مختلييف مراحييل التعليييم، واالهتمييام بتييوفير المالعييب  -8
 .والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة بالمدارس المختلفة

زن إدارة النلام التعليمي بين المركزية والالمركزية، وتتحول من خالله المدرسة أن توا -9
إلى وحدة أساسية فيي التنلييم قيادرة عليى إدارة ذاتهيا  بميا يحقي  تحسيين حالية التعلييم 

 .المقدم للطالب
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المشاركة الفعالة لألسرة والدعم المجتمعي من خالل مجيالس األمنياء لعملييات التعلييم  -21
 . والتعلم

تحسين قدرة النلام التعليمي على تحقي  األداء المتميز داخل الفصول الدراسية على  -22
 . نحو مستمر

رعاييية الموهييوبين والفييائقين فييي مييدارس التعليييم قبييل الجييامعي، وتقييديم بييرامج إثرائييية   -21
 .لتنمية ما لديهم من مواهب وقدرات واستعدادات

بيئية شياملة داعمية لعمليية دمجهيم  إتاحة فرص تعليمية مناسبة لذوي اإلعاقة، وتيوفير -22
 .بالمدارس

إتاحيية الفرصيية لمشيياركة قطييات األعمييال والقطييات الخيياص والمجتمييع المييدني فييي دعييم  -24
 .العملية التعليمية

تهيئة البيئة للتغيير مين خيالل تبنيى مفياهيم إداريية حديثية، حيي  تيتم هيذه التهيئية مين  -22
ة والوسييييائط اإلعالميييييية، وذليييييك خييييالل اليييييدورات التدريبيييييية والقيييياءات والنيييييدوات الدوريييييي

 .للتعريف بنلام المدرسة الحديثة وأهدافها وآلياتها والنتائج المتوقعة منها
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً 

دارة الصف التخطيط االستراتيجي لضمان الجودة .2 أحمد إسماعيل حجي، إدارة المدرسة وا 
وعلم النفس، دار الفكر العربي، القاهرة، واالعتماد، سلسلة المراجع في التربية 

 .م1119
أحمد اسماعيل حجي وآخرون، التربية المقارنة منهج وتطبيقه، دار الفكر العربي، القاهرة، .1

 .م2991
دراسة -االصالح المدرسى بين مقتضيات الواقع وتحديات المستقبل أحمد حسين الصغير،.2

، كلية (12)ميدانية فى دولة األمارات العربية المتحدة، المجلة التربوية، ت 
 .م1119جامعة سوها ، -التربية

من منلور -أحمد محمد غانم، تصور مقترح الدارة عمليات االصالح التعليمى فى مصر.4
 .م1112، القاهرة، (228)جامعة االزهر، ت -مقارن، مجلة التربية

أمل شوقي ثابت رشوان، بعض مشكالت تطبي  معايير الجودة واالعتماد في التعليم قبل .2
، رسالة ماجستير غير منشورة، (دراسة حالة على محافلة بورسعيد)الجامعي 

 .م1121كلية التربية، جامعة بورسعيد، 
ارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، الدار المصرية أمين محمد النبوي وحامد عمار، إد.2

 .م1111اللبنانية، القاهرة، 
 .م2992التنفيذ والرقابة، القاهرة، الشركة العربية، -ابتها  عبد الرحمن، البدائل االستراتيجية.1
 .م2998إبراهيم المنيف، استراتيجية اإلدارة اليابانية، مكتبة العبيكان، الرياض ،.8
 .م1111إبراهيم مدكور وآخرون، المعجم الوجيز، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع األميرية، .9

الجودة الشاملة في حجرة الدراسة، الطبعة األولي، ترجمة ..جانيس أركارو، إصالح التعليم.21
 .م1112سهير بسيوني القاهرة، دار األحمدي، 
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محمد رفاعى رفاعى، :جية، الجزء الثانى، ترجمةجونز جاري ،هيل، شارلز، اإلدارة االستراتي.22
محمد سيد أحمد عبد المتعال،الطبعة الرابعة، دار المريخ،الرياض، المملكة 

 .م1112العربية السعودية، 
 .م2994حامد رمضان بدر، اإلدارة االستراتيجية، دار النهضة العربية، القاهرة، .21
سات في التربية والثقافة، مكتبة الدار العربية حامد عمار، نحو تجديد تربوي ثقافي، درا.22

 .م2998للكتاب، القاهرة، 
حسن شحاته، اإلصالح التربوي المصري من منلور شر  أوسطي وأوربي، مجلة كلية .24

التربية بالوادي الجديد، جامعة أسيوط، العدد األول، المجلد األول، 
 .م1118يوليو

دور " إلى حوار، المؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان حسن شحاته، المنتج التعليمي دعوة .22
، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، "كليات التربية في إصالح التعليم

 .م1112نوفمبر( 22- 21)بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية في الفترة 
اإلسكندرية، حمدي علي أحمد، مقدمة في علم اجتمات التربية، دار المعرفة الجامعية، .22

 .م2991
 .م1128م، وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوى 1121رؤية .21
سالم عويس، اتجاهات االصالح فى الفكر التربوى المعاصر، مجلة اتحاد الجامعات العربية .28

جامعة دمش ،  -، كلية التربية(1)ت  -(2)للتربية وعلم النفس، مج 
 .م1112

دارة االستراتيجية، دار اليازورى العلمية، الرياض، المملكة العربية سعد غالب ياسين، اإل.29
 .م2998السعودية ،

 .م1111سعيد إسماعيل علي، ثقافة اإلصالح التربوي، عالم الكتب، القاهرة، .11
سعيد طه محمود والسيد ناس، قضايا في التعليم العالي والجامعي، مكتبة النهضة المصرية، .12

 .م1112القاهرة، 
سمير عبد الحميد قطب، أولويات اإلصالح المجتمعي كما يراها أعضاء هيئة التدريس .11

، مجلة مستقبل "دراسة ميدانية " بالجامعات المصرية ومتطلباته التربوية 
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التربية العربية، المركز العربي للتعليم والتنمية، العدد الثامن والثالثين، 
 .م1112يوليو

اصالح التعليم الثانوى بين ضرورة المشاركة المجتمعية ومتطلبات شبل بدران الغريب، .12
مجتمع المعرفة، المؤتمر العلمى السادس، المشاركة وتطوير التعليم الثانوى 
فى مجتمع المعرفة رؤى مستقبلية، المركز القومى للبحو  التربوية والتنمية، 

 .م1112القاهرة،
، 1128يوليو 12:14،2: دي شهيرة دعدوت، عدد سكان فنزويال، آخرتح.14

https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8
%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%86%D

8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7 
صالح الدين إبراهيم معوض وحنان عبد الحليم رز ، اإلدارة التعليمية بين النلرية 123

 .م1112والتطبي ، الدار العالمية للنشر، القاهرة، 
عاطف صال  أحمد العدوان، البح  العلمي ودوره في تدعيم اإلصالح التعليمي المؤتمر .12

مستقبل إصالح " الدولي الخامس للمركز العربي للتعليم والتنمية بعنوان 
-22)، في الفترة "التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى 

ني، المكتب الجامعي الحدي ، م، القاهرة، الجزء الثا1121يوليو( 22
 .م1121اإلسكندرية، 

عبداللطيف محمود محمد، اإلصالح التربوي مداخله وبرامجه وكلفته المالية، المكتب .11
 .م 1122الجامعي الحدي ، القاهرة،

عبد اهلل عبد الدائم، استراتيجية تطوير التربية العربية، مجلة مستقبل التربية العربية، المركز .18
 .م1112، إبريل 21ربي للتعليم والتنمية، العدد الحادي واألربعون، مجلدالع

) عزة السيد السيد العباسي، تعليم الكبار عن بعد في مصر والواليات المتحدة األمريكية .19
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  ببورسعيد، جامعة (دراسة مقارنة
 .م1112قناة السويس، 
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محمود رفاعي، تطوير مؤسسات تكوين معلم التعليم الثانوي العام في مصر في ضوء عقيل .21
رؤي أساتذة وخبراء التربية وخبرات بعض الدول، مجلة عالم التربية، العدد 

 .م1111الثاني، السنة األولي، أكتوبر
صالح التعليم قراءة في .22 علي صال  جوهر ومحمد حسن جمعه، الشراكة المجتمعية وا 

دوار التربوية لمؤسسات المجتمع المدني، المكتبة العصرية، المنصورة، األ
 .م1121

، (الواقع ومتطلبات المستقبل)عيد أبو المعاطي الدسوقي، جودة واعتماد مؤسسات التعليم .21
 .م1121المكتب الجامعي الحدي ، اإلسكندرية، 

ديرو المدارس الثانوية غادة فتحى أبولبن، أولويات اإلصالح المدرسي كما يراها م.22
-بمحافلات غزة وسبل تحقيقها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

 .م1122الجامعة اإلسالمية، غزة ،
. أزمة إنسانية جديدة تواجه البلد الكاريبى. فاطمة شوقى، مدارس فنزويال فى خطر.24

األمهات  ..المعلمون يهربون بسبب انخفاض المرتبات عبر آالف االستقاالت
 ومخاوف من انتشار الجهل،. الفنزويليات يتطوعن للتدريس لحل األزمة

                                                                                                11:21 1129يوليه  12اإلثنين، 
https://www.youm7.com/story/ 2019/7/1/% D9%85%D8 %AF%D8 %A7 

%D8%B1%D8%B3-%D9%81 %D9%86%D8 %B2%D9 %88% D9% 
8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8 %B7 % 
D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5% D9% 86% 
D8% B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC% D8% 
AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7% 
D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-
%D8 %A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8% 
D9 %89/4311872 

https://www.youm7.com/story/


 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 2102ديسمبر                             - 212 -                               العدد الخامس

 

فتحي مصطفي رز ، التعليم للجميع في مصر دراسة تقويمية في ضوء األهداف المعلنة، .22
التربوية، المركز القومي للبحو  التربوية والتنمية، شعبة بحو  السياسات 

 .م1111القاهرة، 
فرنسيس كيميرر ودوجالس وندام، التخطيط التربوي، ترجمة محمد أمين وعاطف غي ، .22

 .م1112مجموعة النيل العربية، القاهرة، 
المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )لطوف العبد اهلل، تطور الفكر التربوي العربي .21

لالستثمارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ، المؤسسة العربية (نموذجاً 
 .م1122المكتب الجامعي الحدي ، اإلسكندرية، 

محسن عبد الستار محمود عزب، تطوير إدارة المدرسة االبتدائية في مصر باستخدام .28
معايير الجودة الشاملة، مجلة عالم التربية، العدد الثال  عشر، السنة 

 .م1114الخامسة، مايو
مد أبو النور عبد الرسول، تطبي  معايير اإلدارة المتميزة بمدارس التعليم االبتدائي في مح.29

االعتماد وضمان جودة " مصر، المؤتمر السنوي الثال  عشر بعنوان 
م، الجمعية المصرية 1112( 12-14)في الفترة " المؤسسات التعليمية 

ية التربية ببني سويف، للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية باالشتراك مع كل
 .م1112جامعة القاهرة، الجزء الثال ، 

محمد إبراهيم عبد العزيز إبراهيم خاطر، قيادة التغيير التربوي بمؤسسات التعليم قبل .41
الجامعي في مصر رؤية مقترحة، مجلة كلية التربية باإلسماعيلية، جامعة 

 .م1122، يناير(22)قناة السويس، العدد 
سيد حسونة، اإلصالح المؤسسي للتعليم قبل الجامعي في الوطن العربي، مجلة محمد ال.42

 .م1118عالم التربية، العدد السادس والعشرون، السنة التاسعة، أكتوبر
 .م1118محمد الصيرفي، إدارة التغيير، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، .41
معة القاهرة للتعليم المفتوح، محمد المحمدى الماضى، السياسات اإلدارية، مركز جا.42

 .م1112
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، دار بن كثير، 2محمد بن إسماعيل البخاري، صحي  البخاري، تحقي  مصطفى البغا، ط.44
 .هي2411بيروت، 

محمد توفي  سالم، الالمركزية رؤية لالصالح المؤسسى فى التعليم قبل الجامعى فى .42
عليم قبل الجامعى فى مصر، المؤتمر العلمى السابع، اإلصالح المؤسسى للت

 .م1111الوطن العربى،
جامعة عين شمس، -محمد عبد الحميد محمد، اتجاهات التجديدات التربوية، مجلة التربية.42

، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية، القاهرة، (2)ت -(2)مج
 .م1111

د التربوى، مجلة رابطة التربية محمود عباس عابدين، تفعيل وليفة المدرسة فى التجدي.41
 .م1111، رابطة التربية الحديثة، القاهرة، (2)الحديثة، ت

 م،1122أبريل 2، 18:21: مجد خضر، مفهوم االستراتيجية، آخر تحدي .48
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3 %D8%AA%D8%B1%D8 % A7% 
D8 %AA%D9%8A%D8 %AC%D9%8A%D8%A9. 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، .49
 .م1112

لوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشرو  الدولية، القاهرة، مجمع اللغة العربية، المعجم ا.21
 .م1114

جراءات تنفيذها دراسة ميدانية، مجلة البح  .22 ناجي شنودة خلة، فعالية السياسة التعليمية وا 
التربوي، المركز القومي للبحو  التربوية والتنمية، العدد الثاني، السنة 

 .م1112الثانية، يوليو
محمود، حسين محمد محمد نور، دور التعليم عن بعد في تحسين  ناجي محمد حسن.21

العملية التعليمية بجامعة األزهر، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد 
 .م1111، ابريل(218)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
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نجالء محمد حامد وأماني عبد القادر محمد، التربية والتعليم في مصر دراسة تاريخية .22
 .م1112القاهرة،  تحليلية، مركز الكتاب للنشر،

وزارة التربية والتعليم، الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، التعليم المشروت القومي .24
 (.1124-1122)، "معا نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طفل " لمصر 

المؤتمر القومي : وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية والطفولة.22
لتطوير مناهج التعليم االبتدائي، التقرير النهائي وأورا  العمل مطابع روز 

 .م2992فبراير ( 11-28)اليوسف الجديدة، القاهرة، في الفترة 
 يمكن االطالت على الرابط التالى،.22

                                                       https://ar.wikipedia.org/ wiki/% D9%85 
%D9  %8A%D8 %B1%D9 %83% D9% 88%  D8%B3% D9%88 
%D8%B1 
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 (2)ملح  رقم 

 قائمة المحكمين لالستراتيجية المقترحة
 جهة العمل التخصص األسم م
المقارنة  التربيةأستاذ ورئيس قسم  إبراهيم عباس الزهيري/ د.أ 2

 .األسب  واإلدارة التعليمية
 جامعة حلوان-كلية التربية 

 
 جامعة بني سويف-كلية التربية  أستاذ اإلدارة التعليمية أسامة محمود قرني/ د.أ 1
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة  أشرف محمود أحمد/ د.أ 2

 .التعليمية
جامعة جنوب -كلية التربية بالغردقة

 الوادي
 جامعة عين شمس-كلية البنات .أستاذ اإلدارة التعليمية  سوزان محمد المهدي/ د.أ 4
 جامعة السويس-كلية التربية أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية منال محمد رشاد./ د.أ 2

 
أستاذ التربية المقارنة واإلدارة  هنداوي محمد حافل./ د.أ 2

 .التعليمية
 جامعة حلوان-التربيةكلية 

 

 .األسماء مرتبة أبجدياً ** 

 

 


