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دراسة مقارنة للتعليم الثانوي بكل من الصين والسويد وإمكانية 
في جمهورية مصر العربية اإلفادة منها  

 إعــــداد

 د. والء السيد صقر           د. دعاء محمود جوهر           

 واإلدارة المقارنة التربية بقسم مدرس
 التعليمية

 شمس عين جامعة – التربية كلية     

 واإلدارة المقارنة تربيةال بقسم مدرس
 التعليمية

شمس عين جامعة – التربية كلية       

 ملخص البحث:

نال التعليم الثانوي العام اهتماًما ملحوًظا؛ إذ أنه البوابة التي على الطالب 
المرور من خاللها للدخول إلى الجامعة، أو االلتحاق بالحياة العملية، التي من 

سعى التعليم يللفرد، والمجتمع في آن واحد، إذ شأنها تحقيق إنتاجية عالية 
الثانوي إلى إعداد الطالب وتهيئتهم لاللتحاق بالمراحل التعليمية األعلى، أو 

بعالم العمل إذا اكتفى الطالب بتلك المرحلة، باإلضافة  قإعداد الطالب لاللتحا
 المحيط. إلى إعداد الفرد للمواطنة العالمية، وتقبل التغير الذي يواجه العالم

ولعل سعي العدد من الدول لتحديث هذه المرحلة التعليمية لم يأت من فراغ، 
ذ أنها إفقد اتفقت جميع الدول على األهمية القصوى لهذه المرحلة التعليمية، 

تهيئ الطالب لالنخراط في المجتمع، والمشاركة في تنميته، ومن بين تلك الدول 
 الصين والسويد.
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إن األخذ بنظام التعليم "  ض المبدئي التاليوقد تبنى البحث الفر 
الثانوي المطور في الصين والسويد ساعد في التغلب على المشكالت التي 

 يعاني منها التعليم الثانوي التقليدي فيها".

وتوصل في نهايته إلى  بريداي،مدخل الحلول الكبرى لجورج  واستخدم البحث
نها تطوير التعليم الثانوي العام في مجموعة من اإلجراءات المقترحة التي من شأ

جمهورية مصر العربية باالستعانة باإلطار النظري، وخبرات كل من الصين 
 والسويد.
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The Research abstract: 

Secondary education had obviously a great interest, as it is 

the gate which students should access through to go to university, 

or acquire a good job, that it is able to achieve a high productivity 

to individuals, and society at the same time. Secondary education 

aims at preparing students to access higher educational 

opportunities, or preparing them to practical life, if they want 

that, in addition to preparing them for global identity, and 

preparing individuals to accept change that faces the surrounding 

world. 

Many countries seek to modernize this educational stage, as 

the majority of these countries believed in the supreme 

importance of this educational stage, as it prepares students to be 

empowered into the society, participating in improving it, among 

these countries are China, and Sweden. 

The research adopted the following primitive assumption 

“The developed secondary education in both China and Sweden 

helped in overcoming the problems that are found in the 

traditional secondary education” 

The research used Beredy approach, and reached at its end to 

some suggested procedures to develop general secondary 

education in A.R.E. by benefiting from the theoretical 

Framework, and the experiences of China and Sweden. 
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وإمكانية اإلفادة منها الصين والسويدبكل من للتعليم الثانوي دراسة مقارنة   
في جمهورية مصر العربية   

 
 إعــــداد

 د. والء السيد صقر           د. دعاء محمود جوهر           

 واإلدارة المقارنة التربية بقسم مدرس
 التعليمية

 شمس عين جامعة – التربية كلية     
 

 واإلدارة المقارنة التربية بقسم مدرس
 التعليمية

شمس عين جامعة – التربية كلية       

 اإلطار العام للبحث القسم األول:

 مقدمة:
يشهد العالم اليوم العديد من التطورات غير المسبوقة، تلك التي فرضت 

ضرورة ، وقطاع التعليم على وجه الخصوص كافةعلى قطاعات المجتمع 
متطلبات و  مخرجات التعليمبما يحقق موائمة بين ، عالبشكل ف االستجابة لها

تحسين الخدمة  إلىسعت العديد من الدول ذلك  إطار، وفي سوق العمل
الجانب النظري والعملي للدراسة، كل من التعليمية المقدمة للطالب، والدمج بين 

االهتمام بتقديم مناهج دراسية تتالءم ومتطلبات سوق العمل العالمي،  وكذلك
 وصول إلى خريج قادر على المنافسة العالمية، وتحقيق إنتاجية عالية.لل

البوابة التي على  بإعتباره ا؛ملحوظً  اهتمامً ا التعليم الثانوي العام نال  ولقد
االلتحاق بالحياة العملية،  أوللدخول إلى الجامعة، الطالب المرور من خاللها 

 حيث ؛في آن واحدالمجتمع عالية للفرد، و  إنتاجيةتحقيق  يسهم فيوذلك بما
سعى التعليم الثانوي إلى إعداد الطالب وتهيئتهم لاللتحاق بالمراحل التعليمية ي

بعالم العمل إذا اكتفى الطالب بتلك  قاألعلى، أو إعداد الطالب لاللتحا
المرحلة، باإلضافة إلى إعداد الفرد للمواطنة العالمية، وتقبل التغير الذي يواجه 

 (1).العالم المحيط

لم يأت من فراغ، فقد  التعليم الثانوي  طويرد من الدول لتيولعل سعي العد
هيئ الطالب ي أنه حيث، التعليم االقصوى لهذاتفقت جميع الدول على األهمية 

الثانوي  التعليم يعتبر لالنخراط في المجتمع، والمشاركة في تنميته، ومن هنا
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قدم له فيه يمساره الوظيفي، ف يهوالذي يحدد الطالب فمتميزًا،  بالصينالعام 
يساعده على اختيار المناهج الدراسية التي تتالءم وقدراته  امكثفً  امهنيً  اإرشادً 

على اختيار الجامعة التي تساعده على ، ومن ثم يساعده فيما بعد واحتياجاته
مكنه من تحقيق اإلنجاز في المجال الوظيفي الذي يتحقيق رغباته الوظيفية، و 

 (2)بل وتحقيق أعلى معدالت الرضا عن ذاته.، تخيرهي

حقيق قيم ، فتؤكد فلسفة التعليم الثانوي بها على ضرورة تالسويدأما 
االعتراف بحق كل فرد في الحصول على  والمتمثله فيالديمقراطية والعدالة، 

؛ بما يتضمنه ذلك المهاجرينفرص التعليم مهما كانت الظروف التي نشأ بها، 
فضاًل عن احترام البيئة المحيطة، و رورة احترام قيم اآلخرين، ض باإلضافة إلى

ه المجتمع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وتنمية قيم المسئولية تجا احترام
قوم يإلى الدور الذي  أيًضا تلك الفلسفة أشارت كماه، والتسامح مع كافة أعضائ

ي ترسيخ تلك القيم في فكافة أعضاؤها و  تعليم الثانوي من خالل المدرسةبه ال
غاية للتفهم ال؛ لما بلغوه من درجات النضج، و  هذا النوع من التعليمعقول طالب 

 (3)العظمى التي تكمن وراء ممارسة تلك القيم.

لتعليم الثانوي العام بها ا نالبعيدة عن تلك التغيرات، بل مصر  تكنولم 
لمواكبة كل جديد في  من االهتمام، ومحاوالت التحسين والتطوير اوفيرً  احظً 

القرار رقم  وذلك من خالل صدور بعض القرارات الوزارية مثل، المجتمع المحيط
 فيه اولت الوزارةالذى حنظام الثانوية العامة المقترح،  ، بشأن2013لعام  88

 ااالستعانة بآراء المعنيين، والمتخصصين، بل والطالب، وأولياء أمورهم أيًض 
وما طرأ عليه من تعديالت  (4)تفيدة من النظام المطور.بوصفهم أهم الفئات المس

نظام الدراسة واالمتحانات بشأن  ، وما استتبعه من قراراتفي بعض المواد
 .لطالب الصف الثالث الثانوي العام
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 مشكلة البحث:
في مصر،  التعليم الثانوي العامعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير 

ى وجود العديد من المشكالت التي تعوق هذه الجهود، إال أن الواقع يشير إل
 والتي من بينها ما يلي:

عن القيام بمسؤلياته  -على حالته الراهنة–قصور التعليم الثانوي العام  .1
المتنامية في تكوين الكتل الحرجة من رأس المال المعرفي النوعي الذي 

 (5).للولوج بثبات إلى مجتمع المعرفة تحتاجه مصر

ف التعليم الثانوي العام ال تزال قاصرة عن تحقيق مطالب المجتمع أهداإن  .2
 (6).المتغير، وال ترتبط بالبيئة المحيطة للطالب

وثابتة يتفق عليها الجميع وال تتغير بتغير غياب إستراتيجية تعليمية واضحة  .3
 (7)القيادات.

؛ سيادة ثقافة المركزية وغياب المشاركة المجتمعية في المدرسة الثانوية .4
غياب التشاركية على مستوى التخطيط ورسم إلى األمر الذي أدى 

 (8).يات القومية والمحليةستراتيجالسياسات وصياغة اال

مما أدى لضعف  ؛مستوى الخدمات التربوية بالمدرسة الثانوية العامة يتدن .5
على  هاتركيز باإلضافة إلى  .جودة مخرجاتها، وزيادة معدالت التسرب بها

حتياجاتهم ورغباتهم احدة لطالبها كافة دون مراعاة تقديم خدمة وا
 )9(.المتنوعة

، وذلك ضعف قدرة المدرسة الثانوية العامة على إدارة ميزانيتها بشكل فعال .6
نتيجة لقلة المخصصات المالية الحكومية للمدارس الثانوية العامة، وضعف 

 (10).مصادر التمويل غير الحكومية )المشاركة المجتمعية( لها
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في مواجهة التحديات  التعليم الثانوي العامقصور نظام التشعيب الحالي في  .7
المتنوعة في السوق التعليمي الجديد القائم على التميز والمنافسة، وذلك 

 (11)لألسباب التالية:
افتقاره إلى أي معيار موضوعي يمكن االعتماد عليه في الحكم على مدى  •

 ذه الشعبة أو تلك.صالحية طالبه لمواصلة الدراسة في ه
لعلوم تضييقه للجذع الثقافي المشترك، وقيامه على الفصل التعسفي بين ا •

؛ األمر الذي أدى إلى زيادة في أعداد الطالب والمعارف بل والطبقية بينها
المتوجهين للكليات النظرية على حساب الكليات العملية؛ ومن ثم إحداث 

 لعالي.نوع من عدم التوازن في مدخالت التعليم ا
هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة  تمازالاالمتحانات بصورتها الحالية  .8

والمعيار الوحيد لتحديد مدى جودة منتج المدرسة الثانوية العامة  ،للتقويم
 (12)نها:إالمتمثل في طالبها؛ حيث 

المرتبطة مهارات التستخدم لقياس المستويات المعرفية األدنى، وال تقيس  •
 تفكير.العقلية ومهارات القدرات الراسي، أو بطبيعة المقرر الد

 ال تقيس مدى قدرة الطالب على تطبيق ما تعلموه في مواقف حياتية. •

غياب المقاييس واالختبارات التي تستخدم لقياس الجوانب األخرى من نمو  •
الطالب، وإن وجدت فهي شكلية وسطحية من حيث التصميم والتطبيق 

 بمفهومهما العلمي.

التعليم الثانوي العام وما سبقه وما ي المتواصل بين ستراتيجاال غياب الحوار .9
فتخطيط كل مرحلة أصبح يتم بعيًدا عن متطلبات الدراسة  ؛من مراحل تبعه

ر في المرحلة التي تليها؛ األمر الذي أضعف العالقة بين هذه المراحل وأث  
 والمهاري بالسلب على اكتمال وتكامل اإلعداد الثقافي، والعلمي، 

 (13).والتكنولوجي للطالب

في نظام الثانوية العامة غياب الشفافية المرتبطة باإلعتراف بأن هناك خلاًل  .10
 (14)دعت إلى إدخال تغييرات عليه بصفة مستمرة ولعدة سنوات متتالية.

بإعتبارهم  المعلمينضعف قدرة اإلدارة المدرسية على إشباع رغبات  .11
نمطية برامج " يتضح في ير الذ، األم(15)مستفيدين داخليين من خدماتها
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حان عن االعتماد على امت التدريب المقدمة للمعلمين وقصر مدتها، فضاًل 
للمتدرب؛ األمر الذي تسبب في تدني  ا شاماًل في نهاية التدريب وليس تقويمً 

 (16)."مستوى أدائهم داخل الفصول؛ ومن ثم تدني جودة العملية التعليمية

ي تساعد المعلمين على "التوجيه المهني واإلرشاد غياب البرامج التدريبية الت .12
النفسي الحقيقي الذي يساعد الطالب على معرفة ميوله وقدراته واستعداداته 
الدراسية، بالشكل الذي يجعل من هذا النظام ممارسة غير مخططة 

 (17)وعشوائية.

 األسئلة التالية: تتحدد مشكلة البحث فيثم ومن 
 الثانوي المطور في العالم المعاصر؟ما األسس النظرية للتعليم  .1

ما الواقع الراهن للتعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية؟ وما  .2
 محاوالت تطويره؟ وما القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيه؟

ما واقع التعليم الثانوي المطور في كل من الصين والسويد، وما القوى  .3
 والعوامل الثقافية المؤثرة فيه؟

اءات المقترحة لتطوير التعليم الثانوي في جمهورية مصر ما اإلجر  .4
باالستعانة بكل من اإلطار النظري، وخبرات الدول محل  العربية
 ؟الدراسة

 الفرض المبدئي التالي: البحث يتبنىكما 
في  ساعدالصين والسويد  فيالتعليم الثانوي المطور األخذ بنظام ن إ

 التعليم الثانوي التقليدي فيها. المشكالت التي يعاني منها التغلب على 
 أهداف البحث:

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:
، من حيث فلسفته، مطورالوقوف على األسس النظرية للتعليم الثانوي ال .1

 وأهدافه، وموقعه في السلم التعليمي، وبنيته األساسية.

ينتابه من التعرف على واقع التعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية، وما  .2
 مشكالت، وكذلك محاوالت تطويره.

من خالل في الدول محل الدراسة،  مطورالتعرف على التعليم الثانوي ال .3
 .التركيز على المحاور المحددة
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 التوصل إلى مجموعة من اإلجراءات المقترحة التي من شأنها تطوير .4
 اإلطاركل من التعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية باالستعانة ب

 ، وخبرات الدول محل الدراسة.النظري 

 أهمية البحث:
تتمثللل أهميللة البحللث فللي تناوللله موضللوًعا مطروًحللا علللى السللاحة فللي اآلونللة     

األخيرة، بإعتباره محور اهتمام الدول كافة، ومنها جمهورية مصلر العربيلة؛  وهلو 
 تهيئللة يفلل أساسللي دور ه هللذا التعللليم مللنيلعبلل لمللا تطللوير التعللليم الثللانوي، وذلللك 

 التنميلللة فلللي يسلللهم ذاتللله الوقلللت وفلللي ناشلللطين، ملللواطنين يصلللبحوا كلللي الطلللالب
 ينبلللل االنتقللللالي دوره علللللى عللللالوة االجتمللللاعي، المللللال رأس وتشللللكيل االقتصللللادية

 مختلللللف بللللين الوصللللل حلقللللة يجعللللله ممللللا الجللللامعي، والتعللللليم األساسللللي التعللللليم
ومتطلباتلله  العمللل سللوق و  التعللليم وبللين ،ناحيللة مللن هللذه الرسللمي التعللليم مسللتويات

 .أخرى  ناحية من في بيئة تنافسية شديدة التغير
 حدود البحث:

 في ضوء أهداف البحث وأهميته تتمثل حدود البحث فيما يلي:
سيتم تناول نظام التعليم الثانوي المطور من  :الموضوعية /الحدود المجالية -1

 خالل المحاور التالية: 

 فلسفة التعليم الثانوي وأهدافه. -

 ارة التعليم الثانوي العام وتمويله.إد -

 نظام الدراسة. -

تقويم طالب التعليم الثانوي العام، وسياسات القبول بالتعليم  -
 العالي.

 تدريب معلمي التعليم الثانوي العام. -

للخبــــراج ايجنبيــــة  يقتصللللر البحللللث الحللللالي فللللي تناوللللله الحــــدود المكانيــــة: -2
 :ما يلي علىمجال التعليم الثانوي  في المعاصرة

 مواردهلا عللى اعتملادا ملحلو،، اقتصلادي تقدم من حققته لما ؛الصين -أ
 دول معظلم غلزو جاتهلامنت استطاعت حيث ؛األول المقام في البشرية
 اللللدول أكثلللر ملللن أنهلللا اعتبلللار وعللللى -والنلللامي منهلللا المتقلللدم– العلللالم
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 مللن للللتمكن الصللينيين الطللالب وتأهيللل االقتصللادي، بالقطللاع اهتمامللا
 .القطاع ذاه قيادة مهارات

حيلللث قلللدمت نموذًجلللا فريلللًدا وناجًحلللا للتعلللليم الثلللانوي يمثلللل  ؛الســـويد -ب
المدرسة الشاملة، تغلبلت بله عللى تعلدد نملاذج التعلليم للديها، والتملايز 

 الطبقي بين فئات الملتحقين بها.

 :منهج البحث
لطبيعلللة المشلللكلة البحثيلللة تلللم اسلللتخدام ملللدخل الحللللول الكبلللرى لجلللورج  انظلللرً 

 (18):للخطوات التالية اي يسير وفقً الذ ،بريداي
 :  Descriptionـ الوصف  1

وتتضمن هذه الخطوة جمع البيانات والمعلومات والمعطيلات التربويلة علن 
علللى المراجللع والنشللرات  طللالعاالمللن خللالل  ،بللبالد الدراسللة التعللليم الثللانوي العللام

 حل الدراسة. في الدول م للتعليم الثانوي العاموالتشريعات واللوائح المنظمة 
 :Interpretationـ التحليل والتفسير 2

فللي الللدول محللل  التعللليم الثللانوي العللاموتتضللمن هللذه الخطللوة تحليللل واقللع 
 .الدراسة في ضوء القوى والعوامل المؤثرة فيها

 :Juxtapositionالمقابلة  ـ المناظرة أو3
ن وتهدف هلذه الخطلوة إللى التوصلل لنقلاط التشلابه واالخلتالف بلين كلل مل

وذللللك علللن طريلللق تصلللنيف الملللادة ، التعلللليم الثلللانوي العلللامحلللول  والسلللويدالصلللين 
 .للبحث موازنة بينها من أجل التوصل للفرض الحقيقيالعلمية وجدولتها وال

 :Comparisonـ المقارنة  4

وتفسلير أوجله  للبحلث التأكد من صلحة الفلرض الحقيقليفي هذه الخطوة يتم 
 .التشابه واالختالف
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 البحث: خطواج 
 :ةالتالي رئيسةالخطوات ال على البحث الحالي يشتمل

المقدمة،  :تحديد اإلطار العام للبحث، ويشملالخطوة ايولي:  .1
 .هوخطواتمنهج البحث، و األهمية، و الحدود، و األهداف، و المشكلة، و 

التعليم الثانوي المطور في العالم المعاصر ) إطار  الخطوة الثانية: .2
 . نظري (

 للتعليم الثانويللواقع الراهن وتحليل ثقافي  وصف ثالثة:الخطوة ال .3
 العام في جمهورية مصر العربية ومحاوالت تطويره.

في للتعليم الثانوي المطور وتحليل ثقافي  وصف الخطوة الرابعة: .4
 .صينال

في للتعليم الثانوي المطور وتحليل ثقافي  وصف الخطوة الخامسة: .5
 السويد.

قارنة مبدئية بين تطبيقات التعليم الثانوي دراسة م الخطوة السادسة: .6
المطور في كل من الصين والسويد بهدف التوصل إلى الفرض 

 الحقيقي للبحث.

الدراسة المقارنة التفسيرية بين الصين والسويد، بناء  الخطوة السابعة: .7
 على الفرض الحقيقي للبحث. 

 لتطوير المقترحة اإلجراءات من مجموعةالتوصل إلى  :الثامنةالخطوة  .8
اإلطار  ضوء في العربية مصر جمهورية في التعليم الثانوي العام

 .الصين والسويدكل من  خبراتالنظري و 
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التعليم الثانوي المطور في  :القسم الثاني

 العالم المعاصر ) إطار نظري (

 تمهيد 
والمعرفية _ العلمية قرن الحادى والعشرين العديد من التحدياتفرض ال    

على النظم التعليمية  لوماتية واإلقتصادية والسياسية_عتكنولوجية والموال
والتي جعلتها مطالبة بضرورة اإلهتمام بالتعليم الذي تقدمه من حيث  المعاصرة،

  .بيئتهومدى توافق مخرجاته مع احتياجات جودته 
جاء اهتمام العديد من الدول  -اإلهتمام بتطوير التعليم-وفي ذات اإلطار 

من ناحية، ويلبي احتياجات ير التعليم الثانوى، بما يواكب هذه التحديات بتطو 
التغير من ناحية أخرى. ويتضح ذلك من  دائمةفسية سوق العمل في بيئة تنا

التي تتناسب مع  والمتنوعة اتاحته ألكبر قدر من المعارف المختلفةخالل" 
مراعاته ، و ق العملالتي تواجه المجتمع وتغيرات سو  التحديات المختلفةطبيعة 

ى ثقافة اإلبداع اعتماده عللك للرغبات والميول المتنوعة والمتغيرة للطالب، وكذ
وتعظيم امكاناتها إلى أقصى والتميز للجميع من خالل اطالق طاقات كل طالب 

اضف إلى ذلك إعتماده على انتاج المعرفة وليس فقط استخدامها، فضاًل مدى، 
رق البحث والتجربة العملية التي تجعل الطالب عن اعتماده على األنشطة وط

األمر الذي  (19)مرتبطة بالفهم والتحليل والتجريب".يتقن المهارات األساسية ال
ضرورة اإلهتمام بالتعليم الثانوي وتطويره بما يتالئم مع متطلبات عصر يعكس 

 المعرفة والتميز.
 :ا يلي، وذلك كميتم تناول حدود البحث في هذا القسم بالتفصيلس

 :وأهدافه : فلسفة التعليم الثانوي العامأولً 
من  ته، ومن ثم تنطلق فلسفم التعليمل  للتعليم الثانوي العام مكانة خاصة بس  

كونه السبيل لتشكيل مستقبل الطالب، وتوجيه ذلك المستقبل إلى اتجاه معين 
العبور  من اتجاهات سوق العمل المتوفرة بالمجتمع، ومن ثم فهو بمثابة بوابة

المرور إلى المستقبل المهني أو التعليمي الذي سيساعده بالتي تسمح للطالب 
التعليم الذي يسهم بفاعلية  وكذلك من كونه (20)،على تولي مسئولياته بالمجتمع
 (21)،، ومقابلة احتياجات القرن الحادي والعشرينفي إعداد رأس المال البشري 

كامل قدراتهم البشرية والتمتع بمكانة  مساعدة الشباب على تحقيق باإلضافة إلى
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ياتهم مسئولفي مجتمعاتهم باعتبارهم مواطنين يعيشون حياة منتجة، ويتحملون 
 (22)ويناصرون الديمقراطية.

حتلها التعليم الثانوي العام ضمن المراحل االمكانة التي يتضح أن  ومن هنا،
لب االنتقال من الدراسية األخرى، انبثقت من كونه مرحلة فاصلة تهيئ للطا

من فرص مرحلة تعليمية إلى أخرى، أو تتيح له الفرصة لاللتحاق بما يالئمه 
وخاصة في ضوء ما يواجهه  العمل التي تمكنه من المساهمة في تنمية مجتمعه

 .من تحديات في مجتمع المعرفة
تتعدد األهداف التي يسعى التعليم الثانوي العام  بناء على ما سبق،

 (23)فيما يلي: إيجازهاكن لتحقيقها، ويم
لية والجسمية، إلى أقصى الطالب، ومواهبه، وقدراته العقتنمية شخصية  •

 .ما تمكنه قدراته وإمكاناته
 وحرياته األساسية. اإلنسانتنمية قدرة الطالب على احترام حقوق  •
تنمية قدرة الطالب على احترام هويتهم الثقافية، وشخصياتهم القومية،  •

 ، والقيم الخاصة بمجتمعهم الذي يعيشون فيه.قوميةواحترام لغتهم ال
المحلي  لتولي مسئولية تنمية المجتمع المحيطوإعدادهم تهيئة الطالب  •

 والعالمي.
   الطالب الحترام البيئة المحيطة والحفا، عليها. إعداد •

باستقراء األهداف السالفة، يتضح أن طالب المرحلة الثانوية يخضع في 
األمر الذي يسهم في  كافة؛ مكثف يشمل جوانب شخصيته تلك المرحلة إلعداد

خروجه للمجتمع بشكل متكامل، ويساعده في اختيار المسار الوظيفي أو 
التعليمي المالئم، ذلك المسار الذي يتالءم مع قدراته، واحتياجاته، ومتطلبات 

  المجتمع المحلي والعالمي في آن واحد. 
 (24)ى تحقيق ما يلي:كما يسعى التعليم الثانوي العام إل

 الطالب للتعلم والحياة. إعداد •
 .لدى الطالب التي تتالءم وحاجات المجتمعالقيم اإليجابية تدعيم  •
التي مهارات ال تمكين الطالب من المهارات األساسية التي تمكنهم من •

 يحتاجها سوق العمل.
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مساعدة الطالب على اختيار الوظيفة المالئمة بعد إنهاء الدراسة  •
 وية.الثان

تمكين الطالب من المهارات األساسية الالزمة الستخدام التكنولوجيا  •
 الحديثة.

القادرين على تحقيق الخريجين المساهمة في إعداد جيل مؤهل من  •
  التنمية للمجتمع.

، يعتبر ولعل التركيز على إعداد الطالب لتولي مسئولية تنمية المجتمع
ة، سواء كانت تلك المسئولية من خالل من أهداف المرحلة الثانوي اأساسيً  اهدفً 

إكمال الدراسة بمرحلة التعليم العالي، أو من خالل االلتحاق مباشرة بسوق 
العمل، ومن ثم فالتركيز في تلك المرحلة يكون في المقام األول على تمكين 

تحاق بسوق العمل، تلبيًة الطالب من المهارات األساسية التي يتطلبها االل
المحلي والعالمي، ومن ثم فإن الطالب في تلك المرحلة عليه  لحاجات المجتمع

عن تنمية المجتمع تخريج جيل من المسئولين مؤداه  امكثفً  اإعدادً أن يتلق 
 المحيط.

 :وتمويله : إدارة التعليم الثانوي العاماثانيً 

تساعده على إدارة  ؛يحتاج التعليم الثانوي العام إلى إدارة من نوع خاص
، ه، ومن هناممكنة من ورائ إنتاجية، ومن ثم يحقق أعلى ه وأهدافهتحقيق فلسفت

بوصفه أحد المؤسسات العالمية، التي تنظر إلى قطاعات - وضع البنك الدولي
يات التي ستراتيجمجموعة من اال -على أنها مشروعات استثماريةكافة المجتمع 

دته على تحقيق من شأنها النهوض باإلدارة التقليدية للتعليم الثانوي، ومساع
من خالل تمويل فلسفته وأهدافه، وتحقيق االستثمار األمثل لموارده البشرية، 

مستدام، ومتعدد المصادر، األمر الذي يمكن المدرسة من تحقيق أكبر قدر 
ممكن من حاجات العاملين، وتحقيق أقصى درجات الرضا عن العمل، 

  (25)يات فيما يلي:ستراتيجوتتلخص تلك اال
من الحرية في توزيع ميزانيتها، ومواردها  امدرسة الثانوية قدرً إعطاء ال •

بها، وتمكين إدارة المدرسة  بالشكل الذي يشبع حاجات العاملين المالية
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واعيد المدرسة، وتحقيق ممكافآت للمعلمين الملتزمين بمن تخصيص 
 .التدريسيةأعلى قدر ممكن من أعبائهم 

الفصل الدراسي، األمر الذي  ارةإداالهتمام بتمكين المعلم من مهارات  •
اإلدارية، وتهيئته للمشاركة في صنع يساعده على اكتساب المهارات 

 القرار المدرسي.
في تمويل المدرسة، وتوفير كافة مشاركات قطاعات المجتمع تشجيع  •

، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع مصادر متنوعة للتمويل
تفعيل المشاركة المجتمعية بشكل القرارات المدرسية، مما يتيح فرصة ل

 عملي.
يات، تركز بشكل أساسي على ضرورة ستراتيجيتضح أن تلك االمما سبق، 

 اتباع قدر من الالمركزية في إدارة المدرسة الثانوية، األمر الذي يتيح لها قدرً ا
، من خالل المشاركة المجتمعية، وتمكين المعلم من التطوير، وتحقيق أهدافها

في صنع القرارات، بناء على خبرته وتعامله المباشر مع الطالب،  من المشاركة
، وتوزيع ا، وإدارة المدرسة، كما يؤهل المدرسة إلدارة نفسها ذاتيً وزمالء العمل

الحتياجات العاملين بها، من أجل  امصادرها المالية بما يتراءى لها، ووفقً 
 .واإلنتاجيةتحقيق أكبر قدر من الرضا الوظيفي، 

ضمان جودة المخرجات ل تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاجية، و ومن أج
لتحقيق مزيد  تياستراتيجمجموعة أخرى من اال ضعتو   ؛التعليمية، وهم الطالب

، ومن تلك ا، ومساعدة المدرسة على إدارة نفسها ذاتيً من الالمركزية
 (26)يات ما يلي:ستراتيجاال

ية، إعطاء مزيد من راتيجستإعادة توزيع موارد التعليم، وتعني تلك اال •
االهتمام لبرامج تدريب المعلمين، والعمل على رفع قدراتهم اإلدارية 

 ، بدالً من األمور وغيرهاللمدرسة،  ه، وتطوير البنية التحتيواألكاديمية
  من وضع االهتمام األكبر للرواتب.

تأجير  :مصادر التمويل الذاتية، مثل أكبر قدر ممكناالهتمام بتحقيق  •
يرها، وذلك في غير المدرسة، والملعب، ومعامل الكمبيوتر، وغ مسرح

بعض المنتجات  إنتاجباإلضافة إلى محاولة ة، األوقات الرسمي
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من  ااألمر الذي يحقق قدرً ثلها، بسيطة من حديقة المدرسة، وما يماال
 التواصل بين المدرسة والمجتمع الخارجي.

مزيد منهم للعمل العمل على تحسين قدرات المعلمين، واستقطاب  •
للتغلب وذلك  ب،بالمدارس الثانوية من أجل تقليل نسبة المعلمين للطال

على قلة أعداد المعلمين المتخصصين، وزيادة قدرة المعلمين على 
   .، واكتشاف قدراتهم، والتغلب على مشكالتهماإلشراف على الطالب

من  الفرصة لتحقيق مزيد وإتاحة، وتطويرها إدارة المدرسةسين تح •
، األمر الذي يتيح للمدرسة الفرصة المالئمة الالمركزية واإلدارة الذاتية

لمادية، بالشكل الذي لتحقيق الكفاءة الالزمة إلدارة مواردها البشرية وا
مكنها من منافسة المدارس الثانوية ي، و لها النجاح المنشود يحقق

ب ، عن طريق استقطاب أكبر قدر ممكن من الطالب، والتغلاألخرى 
 .على التسرب، واالنقطاع المفاجئ عن الدراسة

تفعيل أساليب المحاسبية الذاتية للمدرسة، من خالل إجراء استقصاءات  •
مستمرة للمدرسة عن جودة الخدمة المقدمة بها، ومدى رضا العمالء 

، اوتمكنها من تحقيق األهداف المحددة سلفً المدرسة،  إنتاجيةعن 
، وكذا كافة العاملين بالمدرسةو ب، الطالوذلك بواسطة المعلمين، و 

 أعضاء المجتمع الخارجي.
إصالح مناهج المدرسة الثانوية العامة، األمر الذي يساعد الطالب  •

على التمكن من مهارات التفاعل، والتواصل، والمشاركة في صنع 
م احتياجات األمر الذي يتطلب وضع مناهج تالئ ،القرارات التعليمية

  .التي يفرضها المجتمع العالمي تغيراتالدارسين، وتستجيب لل
، واتخاذه المعلومات الالزمة لصنع القرار الرشيد للمعنيين إتاحةكما أن 

واإلدارة ن من شأنه تفعيل الالمركزية، مبدأ الشفافية مع هؤالء المعنيي تباعاو 
الذاتية للمدرسة، وتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع المحيط، وذلك من 

جتماعات المدرسية، واإلعالن عن تلك المعلومات من خالل الموقع خالل اال
غيرها من أساليب االتصال المباشرة، أو االتصال عن و  لكتروني للمدرسة،اإل

 (27)ب عد.



 مقارنة للتعليم الثانوي د/ والء صقر و د/دعاء جوهر                             دراسة

 العدد الثالث – اكتوبر 2015م جملة الرتبية املقارنة والدولية 373 

لمدارس الثانوية العامة في ظل اإلدارة اويمكن إبراز أهم مصادر تمويل 
 (28)ما يلي:فيالالمركزية للمدرسة، 

سة الثانوية، وذلك من خالل اعتبار المدرسة وحدة التمويل الذاتي للمدر  •
تأجير  :ثلم ،موارد ذاتية لنفسها وإيجاد اإلنتاجمنتجة بإمكانها 

مواد  وإنتاجالمسرح، والمالعب، والمعامل التكنولوجية، أو العلمية، 
 لخ.إغذائية، وعقد برامج رياضية تدريبية، وأخرى تكنولوجية، .......

، ومنظمات عمال، ومنظمات المجتمع المدنيتشجيع منظمات رجال األ •
تمويل المدرسة الثانوية، وذلك إما  فيعلى المشاركة  القطاع الخاص

بالتمويل المباشر، أو تدعيم المدرسة باألجهزة، أو بالمباني، أو تحسين 
الخدمات المقدمة للطالب، أو توفير برامج تدريبية أو بعثات للمعلمين 

 .كفاءتهملرفع 
صات الضرائب للمشروعات التعليمية، من مخص تخصيص مزيد •

ممكن وتجهيز المدارس، وبناء مزيد من المدارس الستيعاب أكبر عدد 
 من الطالب.

السعي للحصول على مزيد من الدعم من المنظمات العالمية المهتمة  •
تعليم كاليونسكو، وذلك من خالل الهبات والمشروعات الدولية بقضايا ال

 المشتركة. 
لياء األمور على المشاركة في تمويل المدرسة من خالل تشجيع أو  •

المشاركة بالمجهود في بناء المدرسة، كل حسب تخصصه، أو تقديم 
المحاضرات التوجيهية واإلرشادية للطالب والمعلمين، أو إمداد 

 .لخإالمدرسي، ......... والزي ، المدرسة بالكتب، واألجهزة
من ناحية، الالمركزي في اإلدارة  النمط تباعامن خالل ما سبق، يتضح أن 

، من جديدة للمدرسة الثانوية العامة من ناحية أخرى  والبحث عن مصادر تمويل
على تحقيق أهدافها، ولعل تفعيل المشاركة  الثانوية  مساعدة المدرسة شأنه

 لي، والمعلمين، وأعضاء المجتمع المحالمجتمعية، ومشاركة العاملين، والطالب
 اسبية الذاتية لكل مدرسة على حدة، وتحقيق المحت التعليميةفي صنع القرارا

ن كل مدرسة من تولي مسئولياتها عن القرارات التعليمية من ناحية، ومن ك   م  ي  
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ناحية أخرى يشجعها على منافسة غيرها من المدارس األخرى، ويسوقها نحو 
 المدرسة مستفيدين من الخدمات التي تقدمها، إلرضاء الاتحقيق األفضل دائمً 

 ، األمر الذي يؤكد أن إدارة المدرسة الثانوية العامةمن أولياء األمور والطالب
يات غير تقليدية تساعدها على تحقيق األهداف استراتيج، تحتاج إلى وتمويلها

 في مجتمع المعرفة المرجوة للتعليم الثانوي العام، وتضمن جودة مخرجاته
ركزية، واعتماد المدرسة على ذاتها في من خالل التحرر من قيود الم والتميز،

إدارة أمورها، وتنويع مصادر التمويل المتاحة، للوفاء بالغالبية العظمى من 
 احتياجات هذا النوع من التعليم.

 .: نظام الدراسةاثالثً 
فتسبقه  ؛في السلم التعليمي امتوسطً  ايحتل التعليم الثانوي العام موقعً 

التعليم اإلعدادي، وتليه مرحلة التعليم الجامعي، المرحلة الثانوية الدنيا، أو 
انوية العليا، وتعتبر المرحلة الثانوية العليا، أو المدرسة الث اويطلق عليه أيًض 

في التحاق الطالب بمرحلة التعليم  اأساسيً  اشرطً  الدراسة بالتعليم الثانوي العام
بالدراسة بها،  الجامعي، ويمكن للطالب المتخرجين من تلك المرحلة االكتفاء

وااللتحاق بعالم العمل، إذ يمكن أن تكون تلك المرحلة، مرحلة تعليمية منتهية 
 تمكن الطالب من االلتحاق بسوق العمل.

تسير قد وتشير األدبيات المعاصرة إلى أن الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة 
وعلى ة، في بعض النظم التعليمية المعاصر لنظام الساعات المعتمدة،  اوفقً 

طالب المدرسة الثانوية أن يحصل على ثالثين ساعة معتمدة خالل دراسته، 
 (29):كالتاليموزعة 
ساعة إجبارية مقسمة بين المقررات الدراسية اإلجبارية التي على  18 •

الرياضيات، والعلوم، و ، للغة القوميةا صول عليها، وهي:الطالب الح
للغة األجنبية ا، و الرياضية تربيةوالتاريخ، والجغرافيا، والفنون، وال

لتحاق دراسات الوظيفية التي تساعد الطالب على التأهل لالالثانية، وال
 .تربية القوميةبسوق العمل، وال

يقوم الطالب باختيار مجالين لدراستهم من جملة ساعة اختيارية،  12 •
ن يوالفنون المتقدمة، ومجال تمهثالثة مجاالت هي مجال التكنولوجيا، 
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الذي يدمج الشباب بعالم العمل ، Youth Apprenticeshipالشباب 
بمواقع العمل في المصانع والشركات، كل  اينهم رسميً يمن خالل تع

حسب اتجاهاته وقدراته، لتدريبهم على المهارات المهنية التي يتطلبها 
 العمل.سوق 

ما سبق، أن هناك تكامل بين التخصصات، فال يوجد فصل مويتضح  
إنما هناك دمج بين المجال و مسمى الشعب العلمية واألدبية،  للتخصصات تحت

العلمي واألدبي، ليكون الطالب على علم ومعرفة متعمقة للمقررات الدراسية 
التي تنتمي إلى التخصصين، إذ أن المعرفة متكاملة وال يمكن الفصل بين 

ة فروعها، كما يتضح االهتمام بمتطلبات سوق العمل، وإشعار الطالب بأهمي
األساسية التي يحتاج إليها، وذلك بشكل رسمي، ليشعر امتالك المهارات 

تجاه المؤسسة  ليشعروا بمسئوليتهمالطالب بأهمية ما يقومون به من أعمال، و 
ناء دراستهم، والتي ينتمون إليها بناء على المهارات التي التي يعملون بها أث

فية كمقرر إجباري، يكتسبونها من خالل دراستهم لمقرر الدراسات الوظي
 يساعدهم على تحديد اهتماماتهم، ومساراتهم الوظيفية فيما بعد.

سميات المقررات الدراسية من دولة ألخرى، إال توعلى الرغم من اختالف 
وهي الدمج  ؛ةكافة تدور حول ذات األفكار الرئيسأن طبيعة المقررات بالدول 

آلف الطالب مع مواقع االهتمام بتو ، بين المعارف والتخصصات من ناحية
 األساسية التي يتطلبها سوق العمل من ناحية أخرى.العمل، واكتساب المهارات 
، بحيث ال يتم االهتمام بأحد كافة المقررات الدراسيةوي راعى الوزن النسبي 

المقررات الدراسية على حساب مقررات دراسية أخرى، فلكل المقررات الدراسية 
من جوانب الشخصية اإلنسانية،  امنهم جانبً  ذات األهمية، إذ يخاطب كل

 بينها.للوصول في النهاية إلى تحقيق التكامل 
كما أكدت إحدى الدراسات، على ضرورة االهتمام في المرحلة الثانوية 

، Functional Curriculumبالمنهج الوظيفي  -على وجه التحديد-العليا 
الحياتية الالزمة لسوق  الطالب المهارات بإكسابوهو عبارة عن منهج يهتم 

، والتفاعل داخل الحياة، باإلضافة إلى تمكين الطالب في ذات الوقت من العمل
 ااالستماع بالحياة، وقد أكدت تلك الدراسة على أن المنهج الوظيفي، ليس منهجً 
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يحمل ذات االسم، إنما هو منهج تقليدي له عدة مكونات هي:  مستقاًل 
التعليم المهني و األساسية التي يدرسها الطالب، التطبيقات العملية للمقررات 

 وإكسابفي التدريب العملي للطالب داخل مواقع العمل الحقيقية،  متمثاًل 
الطالب مهارات اتخاذ القرار، والتواصل مع اآلخرين، ومهارات التصرف في 

تحقيق األهداف ، لاآلخرينالتعاون مع الحياة اليومية، واالعتماد على النفس، و 
 (30).شودةالمن

ظ لما سبق، يتأكد من أن االهتمام بالجانب التطبيقي، والتركيز ولعل المالح  
 يعد واكساب الطالب القدرة على تطبيق المعرفة بفاعلية، على المهارات الحياتية

في مساعدة الطالب على االنتقال بسالسة من المدرسة إلى  المفتاح األساس
ب الطالب بالصدمة عند تلف، يصافال يصبح األخير عالم مخ عالم العمل،

 مكماًل  االختالفه عن المدرسة، بل هو في حقيقة األمر مسارً  اااللتحاق به، نظرً 
العبور لهذا  بوابةحيث تعد المدرسة الثانوية  ؛داخل المدرسة بدأوهلمسار آخر 

 ، ومن ثم فال مجال لالنفصال بينهما.المسار
على  ن التخصصات للطالبعدد م إتاحةوتركز األدبيات الحديثة عند 
الذي يتسم بما ، Multiple Pathwaysاتجاه ي دعى المسارات المتعددة 

 (31)يلي:
دمج المعرفة النظرية بالمعرفة العملية، مما يساعد الطالب على الدمج  •

، وما تحتاجه الحياة خارج أسوار المدرسة، فيشعر ابين ما يدرس نظريً 
 ل.، وعالقته بعالم العمبقيمة ما يدرسه

االهتمام بتطبيق كل ما يتم دراسته فور الحصول على النظرية، مما  •
ومعرفة جدوى تطبيقها،  سرعة استيعاب الطالب للمعلومة،على يساعد 

 وأهميتها للمجتمع.
تقديم خيارات متعددة للطالب تساعدهم على الوفاء باحتياجاتهم،  •

اجات وتلبي احتيورغباتهم، وتسعى لتحقيق متطلباتهم وطموحاتهم، 
المجتمع المحيط في نفس الوقت، وتزيد من تخصصات الملتحقين 

 بعالم العمل، مما يثري الخبرات التي تعمل على تنمية المجتمع. احديثً 
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تمكين الطالب من المهارات األساسية التي يتطلبها عالم العمل، وذلك  •
بشكل عملي تطبيقي، بالشكل الذي يساعد الطالب على التآلف مع 

 الم العمل.متطلبات ع
 اصارخً  االمحددة تحديدً من هنا، لم يعد هناك وجود للتخصصات 

 ا، نظرً الحر كالتخصص العلمي، واآلخر األدبي، بل اتسعت دائرة االختيار
لالحتياجات المتسارعة للمجتمع العالمي من ناحية، وللوفاء بمتطلبات سوق 

ألقصى من رغبات من ناحية أخرى، بل ولتحقيق الحد ا ومجتمع المعرفة العمل
تجاه المتفحص الالطالب، وطموحات أولياء األمور من ناحية ثالثة، ولعل 

اتجاه صريح يدعو للدمج بين التخصصات، يجد أنه المسارات المتعددة، 
وتوسيع مدارك الطالب، عن طريق إتاحة الفرصة لهم للتعرف على معارف 

يقية، والعلوم، واآلداب، مختلفة في طبيعتها تجمع بين المعارف النظرية والتطب
 إذ أنه ال مجال لفصل عدد من المعارف، تتسم في األساس باالندماج والتكامل.

من المتطلبات التي على  اويتطلب تنفيذ اتجاه المسارات المتعددة عددً 
، إذ باألسرةمدرسة التعليم الثانوي العام الوفاء بها، ومنها توثيق عالقة المدرسة 

وبين  طموحات أبنائهم، والموازنة بينهاعلى  طالعاالور يستطيع أولياء األم
بمعرفته، ويساعدون قدرات األبناء، األمر الذي يمكن أن يدعمون المدرسة 

وتنميتها، المعلمين على التعمق في معرفة مزيد من مهارات الطالب وقدراتهم، 
ومن ثم إرشادهم بشكل وتدعيمها من خالل الدراسة، وممارسة األنشطة، 

ح إلى المسار الوظيفي الذي يالئمهم، أو التخصص الدراسي الذي يمكنهم صحي
االلتحاق به في المستقبل، مما يوجه انتباهنا إلى أن المتطلب الثاني المراد من 

الذي يوجه الطالب لعامة هو خدمات اإلرشاد المهني، توفيره بالمدرسة الثانوية ا
   (32)تعمقة لقدراته.إلى المسار الوظيفي الصحيح بناء على دراسة م

مما سبق، يدعم هذا االتجاه عالقة المدرسة بأولياء األمور، إذ أن التكامل 
بينهما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام للطالب، فاألسرة لديها صورة كاملة 
ومتعمقة عن طبيعة األبناء، وقدراتهم واحتياجاتهم، والمدرسة من شأنها تدعيم 

الكامنة، ومن ثم تحقيق  قدراتهم، والكشف عن لطالباإليجابية لتجاهات اال



 مقارنة للتعليم الثانوي د/ والء صقر و د/دعاء جوهر                             دراسة

 العدد الثالث – اكتوبر 2015م جملة الرتبية املقارنة والدولية 378 

لبناء التكامل في التعرف على شخصية الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 شخصية الطالب، ومساعدته على النمو.

وفي النهاية، يتضح أن االهتمام في نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة 
 في اآلونة األخيرة، انصب على ما يلي:

ام بتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمدرسة الثانوية العامة، االهتم •
 مع االتجاهات العالمية. ااتساقً 

إعطاء الطالب فرصة لالختيار من بين عدة مقررات، وبالتالي اكتساب  •
مهارات اختيار األفضل، وصنع القرارات التي تتالءم وقدراته، 

 .واتخاذها واحتياجاته
أال يكون  ، علىدرسها جميع الطالبيضرورة وجود مقررات إجبارية  •

النظرية، والتطبيقية، بل ضرورة الدمج  ةمعرفبها انفصال تام بين ال
 بينهما.

، إلعطائهم وتنويعها د المسارات الدراسية المتاحة للطالباالهتمام بتعد •
الختيار، وفرصة أخرى لتعدد التخصصات، والدمج لفرصة أكبر 

 بات سوق العمل.بينها، واالرتباط بشكل أكبر بمتطل
ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، والمهارات الحياتية، التي تمكن  •

 بالمجتمع. فاعاًل  االطالب من أن يكون مواطنً 
تحقيق التكامل بين المدرسة من ناحية، واألسرة من ناحية أخرى،  •

 لتحقيق معرفة أكبر بشخصية الطالب، والتعاون من أجل تنميتها.
 :الب التعليم الثانوي العام، وسياساج القبول بالتعليم العاليتقويم ط: ارابعً 

تتعدد أساليب تقويم طالب التعليم الثانوي العام في األدبيات التربوية بشكل 
لتعدد واختالف مكونات الشخصية التي تحاول المنظومة  اكبير، وذلك نظرً 

بشكل فعلي  نجاح عملية الغرس ، والتأكد منفي نفوس الطالب التعليمية غرسها
ومن ثم هناك فوائد عدة يجنيها الطالب من وراء عملية التقويم، ومن داخلهم، 

 (33)تلك الفوائد ما يلي:
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 ؛نتائج نهائيةتحقيق المساواة والعدالة بين الطالب، وما يحرزونه من  •
حيث تعتمد عملية التقويم على معايير ثابتة، يتم على أساسها الحكم 

 على أداء الطالب كافة.
تعلم كيفية الحصول على التعلم ساعدة الطالب على اكتساب مهارات م •

يحث الطالب على استمرارية تعلمهم، والحصول  الذياألمر  ؛المستمر
 على مزيد من المهارات، ليحصلوا على تقديرات متقدمة عند تقويمهم.

، Self Evaluation اذاتيً  أنفسهمتقويم تنمية قدرة الطالب على  •
القوة والضعف في شخصياتهم، ومحاولة عالجها،  والبحث عن نقاط

باإلضافة إلى تنمية مهارات الطالب على تقويم بعضهم البعض بما 
، بالشكل الذي يكسبهم Peer Evaluation يسمى بتقويم األقران

 مهارات الحكم الموضوعي على ذاتهم، وعلى اآلخرين.

ب من مساعدة المعلمين على الوقوف على المستوى الحقيقي للطال •
 خالل قياس المفاهيم التي استطاعوا تحصيلها، وفهم مدلولها.

 قياس قدرة الطالب على فهم الموضوعات الدراسية التي تم تحصيلها. •
مقدار التطور الحادث في شخصية الطالب، للوقوف على مدى قياس  •

لى اعتبار أنهم المخرجات التكامل الحادث في شخصياتهم، ع
 مية.ة للعملية التعلياألساسي

ألبنائهم، من خالل إشراك أولياء أمور الطالب في العملية التعليمية  •
 تقديم صورة متكاملة لهم عن مكاسب أبنائهم التعليمية.

، والمساهمة في كافة االتأكد من تحقيق األهداف التعليمية المحددة سلفً  •
 نجاح العملية التعليمية.

يتركز معظمها على  بالنظر إلى ما سبق، يتضح أن للتقويم فوائد جمة،
في حد  ابناء شخصية الطالب المتكاملة، ويتضح كذلك أن التقويم ليس هدفً 

الطالب  إكسابتهتم بالوصول إلى هدف أسمى، وهو  وسيلةذاته، إنما هو 
مجموعة من المهارات الحياتية التي تمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع 

الحكم على اآلخرين بقدر من من خالل التمكن من الحكم على الذات، و 
عضو الغد الموضوعية، وغيرها من المهارات األخرى التي تساعد الطالب، وهو 
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القائم على  الفاعل في المجتمع، على المشاركة الفعالة في بناء مجتمع الغد
 .المعرفة وانتاجها

أساليب التقويم المتبعة يجب أن تتوفر في وهناك عدد من المعايير التي 
 (34)ء الطالب، ومنها ما يلي:لى أداللحكم ع
أن ترتبط أساليب التقويم المستخدمة مع األهداف التدريسية  •

 .بأهميتهاالموضوعة، مما يزيد من فاعليتها، ويشعر الطالب 
، وذلك لمراعاة ضرورة االعتماد على أكثر من أسلوب لتقويم الطالب •

 .كافة ، والتنوع، وقياس جوانب شخصية الطالبالتكامل
أساليب التقويم المستخدمة مع الخلفية المعرفية  تتالءمعاة أن مرا  •

، كأن تعتمد أساليب التقويم على قياس مفاهيم لطالبلوالخبرات السابقة 
تنتمي إلى ثقافة الطالب القومية، وتتناسب مع العادات والتقاليد التي 

 أخرى، ال يعلم عنها الطالب تنميها وتدعو إليها ثقافته، وليست ثقافات
، وبالتالي تشعره األساليب المستخدمة لتقويمه بالتعجيز، أي شيء

 والفشل.
ضرورة تجنب اللغة واألسلوب الذي يدعو للتحيز نحو جماعة أو جنس  •

 أو ديانة بعينها عند تقويم الطالب.
مة أساليب التقويم المستعارة من نظم تعليمية أجنبية ءضرورة مراعاة موا •

لمستعير، حتى ال تفقد جدواها وأهميتها، مع الشخصية القومية للبلد ا
  واألهداف التي وضعت من أجلها.

للطالب، فيه علن أهداف التقويم وجدواه، واألساليب المستخدمة أن ت   •
 وأولياء أمورهم.

مفردات المقدمة للطالب في أي من أساليب التقويم مع ال تتناسبأن  •
 ية لهم.أعمار الطالب، وأجناسهم، وتلبي االحتياجات التعليم

د إجابته على كل عليها عن الطالب بالدرجات التي يحصل أن ي عل م •
 .عنهاقبل إجابته من مفردات التقويم المقدمة إليه مفردة 

المفردات التي يتضمنها عن المتاح له لإلجابة أن ي حدد للطالب الزمن  •
 أسلوب التقويم.
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ويم على مراعاة االستمرارية في تقويم الطالب، بحيث ال يقتصر التق •
ب أن يكون طوال العام الدراسي، نهاية العام الدراسي فحسب، إنما يج

 لمراقبة أداء الطالب في مختلف مراحل العام الدراسي.
الفرصة للطالب إلبداء آرائهم حول أسلوب التقويم المستخدم  إتاحة •

 وإبراز نقاط القوة والضعف فيه.لتقويمهم، 

لى ضرورة تحقيق أقصى درجات وتركز المعايير السالفة في مجملها ع
تركز على الموضوعية عند تقويم الطالب، على اعتبار أن عملية التقويم عملية 

من العدالة وتحقيق  احكم على أداء الطالب، وهي بذلك تتطلب قدرً  إصدار
الذي  كما أنها تحدد لهم الطريق الدراسي والمهنيالمساواة بين الطالب، 

ك بمثابة البوابة التي تفتح للطالب الطريق نحو ، فهي بذلسيسلكونه فيما بعد
 تولي دورهم المستقبلي.

لم يعد من المنطقي االعتماد على طريقة واحدة فقط في تقويم  ولعله
خاصًة، الطالب، والتركيز على جانب واحد من جوانب شخصية الطالب، 

على االعتماد بعدما نصت المعايير السالفة على ضرورة التنويع والتعديد في 
ضرورة لتكامل أصبحت هناك  أساليب تقويم الطالب، إذمن أكثر من أسلوب 

شخصية الطالب، واكتشاف نقاط القوة والضعف في شخصيته، ومحاولة تدعيم 
ومن أهم األساليب الجوانب اإليجابية، والتغلب على نقاط الضعف، ومعالجتها، 

 :، ما يليالمتبعة في تقويم طالب التعليم الثانوي العام
  Portfolioملف اإلنجاز  .1

خالل العام كافة إلى احتساب إنجازات الطالب ملف اإلنجاز يهدف 
األمر الذي يضفي التكامل على نظام التقويم، ويضمن النظرة الدراسي، 

إلى التقويم على أن الشمولية إلى شخصية الطالب، ويلغي النظرة التقليدية 
 تلخصتحفظ واالستذكار فقط، و وظيفته األساسية قياس قدرة الطالب على ال

 (35)ة:في المراحل التالي اإلنجازملف نموذج  خطوات
 .كافة وضع الهدف األساسي لملف اإلنجاز، وإعالنه للطالب •
تحديد األهداف التدريسية التي يمكن تحقيقها من خالل االعتماد على  •

 ملف اإلنجاز في التقويم.
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لف بها الطالب مع مة المهام والتكليفات التي يكءمواعلى العمل  •
 األهداف التدريسية.

ملف اإلنجاز مع الطالب الستكمال ما به من نقاط مراجعة محتويات  •
 ضعف.

 .همإنجازات الطالب، واإلشراف على أعمالمراقبة  •
التقدم في شخصية مستوى ، للتوصل إلى تقويم ملفات إنجاز الطالب •

  الطالب.

 اجاز في تقويم الطالب، أمرً يعد االعتماد على أسلوب ملف اإلنال  ،من هنا
طوات ومراحل منظمة، تعتمد كل لخ ا، إنما هو أمر منظم، يسير وفقً اعشوائيً 

على األخرى، كما تقوم على مبدأي اإلعالن والشفافية، إذ تعد معرفة  منها
، قاعدة أساسية ورائهمن بأهمية ما يقومون به، والهدف الذي يكمن الطالب 

فملف اإلنجاز يعبر عن شكل  ،ما يتم إنجازه، ومن ثمتشعرهم باالقتناع التام ب
من أشكال المشاركة الفعالة بين الطالب والمعلمين، األمر الذي يؤكد أن عملية 

المعلم فحسب،  التقويم ال يمكن أن تتم في اتجاه واحد، وال أن يسيطر عليها
ه شكل من أشكال ، كما أنفالطالب عنصر أساسي فيها ال يمكن إغفال دوره

كافة طوال العام الدراسي، ويضع في االعتبار إنجازات الطالب التقويم المستمر 
 .على مدار العام

 :Written Examinationsالتحريرية  الختباراج .2
الذي يحاول قياس قدرة الشكل التقليدي للتقويم، هي االختبارات التحريرية 

والقدرة على النقد والتحليل، والترتيب المنطقي لألفكار، الطالب على التذكر، 
ختبارات في واالبتكار، وغيرها من المهارات األخرى، وتكمن أهمية تلك اال

قدرتها على قياس تمكن الطالب من مهارات متعددة، وذلك بشرط مراعاة 
وضعها، كما أن هناك ضرورة لتنوع أسئلتها، وقياسها  دالموضوعية والتكامل عن
على مهارات القدرة على التذكر فحسب، ، وليس تركيزها لقدرات ومهارات متنوعة

أحادية االتجاه، وينظر إليها في حالة تكاملها وموضوعيتها على حتى ال تكون 
، وبالتالي فهي منظمة تحدد مدى تأثير التدريس على سلوك المتعلمينأداة  اأنه

ألداء كل من من أشكال المحاسبية  تمثل شكاًل التي فعالة ال دواتإحدى األ
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، كما أنها وسيلة هامة تقيس مدى قدرة معلمين في ذات الوقتوال الطالب
 (36).الطالب على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي

وعلى الرغم من الشكل التقليدي لالمتحانات التحريرية، على اعتبار أنها 
إغفاله، أو ، إال أنها أسلوب ال يمكن اوانتشارً  امن أكثر وسائل التقويم شيوعً 

التي يمكن من خاللها قياس د أحد الوسائل واألساليب الهامة تجاهله، إذ يع
القدرات والمهارات التي اكتسبها الطالب خالل عملية التعلم، كما أنها وسيلة 

 يطة، ولكن شر هامة إلثبات قدرة الطالب على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
 ة الطالب.مدى التقدم المحرز في شخصيلقياس  أن تتسم بالتنوع والتكامل

   Pre Testsالمتحاناج القبلية  .3
تعطى للطالب،  حانات شفهية أو تحريريةعبارة عن امتاالمتحانات القبلية 

قبل حصولهم على مهارات جديدة، وتهدف  ما لديهم من معارف ومهاراتلقياس 
للبناء عليها،  اإلى الوقوف على الخلفية المعرفية التي يمتلكها الطالب، تمهيدً 

، وبالتالي إمدادهم مكاناتهمإلحاجات الطالب، وقدراتهم العقلية، و  افقً وذلك و 
   (37).بالمهارات التي يحتاجون إليها

مما سبق، تتضح األهمية القصوى لمثل هذا النوع من االمتحانات، ذلك 
أنها تعطي واضعي المناهج الفرصة لوضع الموضوعات الدراسية بناء على 

بناء على قدراتهم من ناحية أخرى، األمر الذي احتياجات الطالب من ناحية، و 
 ،يجعل عملية التعلم ذات جدوى للطالب، مع إشعارهم بارتباط العملية التعليمية

 .بما فيها من معارف نظرية، بالمهارات الحياتية، والواقع المعاش
 Oral Testsالختباراج الشفهية  .4

على استخدام اللغة، بالتأكد من مهارات الطالب تهتم االختبارات الشفهية 
، وترتيب األفكار بشكل منطقي، والقدرة على ذواتهموقدرتهم على التعبير عن 

كما أنها تعطي للطالب فرصة لموضوع محل النقاش، كافة لجوانب التغطية 
لخوض تجارب حضور المقابالت الشخصية عند االلتحاق بوظيفة جديدة، 

والتركيز على الموضوع محل  ساعد الطالب على التمكن من محاور الحديث،تف
 (38).، والقدرة على التواصل مع اآلخرينالنقاش، والثقة بالنفس
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وتعتبر االختبارات الشفهية من أنسب االختبارات لطالب التعليم الثانوي 
 ها تمكن الطالب منإلى أن يةالعام على وجه الخصوص، وترجع تلك األهم

وهي ، تحاق بالوظائفخاصة بااللاكتساب المهارات الالزمة لخوض المقابالت ال
المهارات األنسب لطالب المرحلة الثانوية، وهو على أعتاب عالم العمل، والتي 

، األمر الذي يشعر الطالب بجدوى ما يتعلمه، الرتباطه عليه أن يتمكن منها
وتمكينه من المهارات األساسية التي يتطلبها االلتحاق بسوق  بالحياة العملية،

   العمل.
 Self Evaluation & Peerويم الذاتي وتقويم ايقران التق .5

Evaluation 

، أنفسهمعلى الطالب التقويم الذاتي وتقويم األقران تقع مسئولية التقويم في 
 طالعاالإذ يطلب منهم الحكم على أدائهم، والحكم على أداء زمالئهم من خالل 

من التقويم أن على أعمال بعضهم البعض، ويتطلب االعتماد على هذا النوع 
مهارات الحكم على أعماله، وأعمال اآلخرين بقدر من يمتلك الطالب 

ة الموضوعية وعدم التحيز، وذلك بناء على معايير محددة، تترك للطالب الحري
سواء على أعماله، أو أعمال زمالئه،  امبررً  اأن يضع حكمً  في وضعها، وعليه

أدت إلى وجود قدر من القصور لألسباب التي  مفصاًل  اوعليه أن يضع تشخيًص 
للتغلب على  جيةفي أدائه أو أداء الزمالء، ثم عليه أن يضع مقترحات عال

، األمر الذي يشعر الطالب بأن له دور في جوانب القصور التي توصل إليها
العملية التعليمية، ويعلمه الثقة بالنفس، والثقة باآلخرين، ويكسبه مهارات النقد 

 (39).البناء
الرسمي أو كافة أشكال التقويم سالفة الذكر تحت فرع التقويم وتندرج 

الذي يشتمل على عمليات التغذية ، Formative Evaluationالنظامي 
للطالب على مدار العام الدراسي، مما يساعد الطالب على كافة المرتدة 

استكشاف درجة تقدمه ونموه العلمي أثناء وجوده بالمدرسة، ويختلف عن التقويم 
في تركيز األخير على االختبارات ، Traditional Evaluation تقليديال

التحريرية التي تتم في نهاية العام الدراسي فحسب، ويركز على قياس قدرة 
 Summative، أما التقويم النهائي الطالب على الحفظ واسترجاع المعلومات

Evaluation ية الفصل نها، فهو عبارة عن االختبارات التي تقدم للطالب في
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الدراسي، أو في نهاية العام الدراسي، وهي بذلك تفتقد لسمة االستمرارية التي 
 (40)يتميز بها التقويم الرسمي أو النظامي.

خاصًة وهم على بناء شخصية الطالب،  ولضمان تحقيق التكامل في
يتم الدمج بين أشكال التقويم سالفة الذكر كافة، وذلك أعتاب عالم العمل، 

فالتنوع في الطالب وولي األمر على اكتشاف مدى التقدم المحرز، لمساعدة 
تقويم الطالب يحقق التكامل المنشود، ويساعد المعنيين على اكتشاف جوانب 
القوة والضعف في شخصيات الطالب، ومن ثم إيجاد سبل عالج سريع ومجدي 

ات ، كما أن مشاركة الطالب ذاته في إصدار تلك األحكام، وإيجاد مقترحلها
عالجية لنقاط الضعف من شأنه مساعدتهم على االقتناع بالعالج، واإلسراع في 

 تنفيذه.
للنظام السائد بكل دولة،  اوتتنوع التقديرات التي يحصل عليها الطالب وفقً 

للدرجات التي يحصل عليها  ا، وذلك وفقً اوفيما يلي أكثر أشكال التقديرات شيوعً 
سالفة ي، وأساليب التقويم الرسمي أو النظامي بناء على االختبار النهائالطالب 

 (41)الذكر:
 التقدير الدرجة

91-100 A1 

81-90 A2 
71-80 B1 
61-70 B2 
51-60 C 
31-50 D 

تقدير الجدول السابق، تنوع التقديرات الممنوحة للطالب ما بين يتضح من 
، Cالرمز الذي يمثله " مقبول"وحتى تقدير ، A1، والذي يمثله الرمز "ممتاز"

وعية األمر الذي يوضح معيار الدقة والموض، Dالذي يمثله الرمز  "الضعيف"و
دراسي، باإلضافة الذي يستمر على مدار العام الفي الحكم على أداء الطالب، و 

 إلى االختبارات التي تقدم للطالب في نهاية العام الدراسي.
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ح للطالب العبور إلى وتعتبر تلك التقديرات بمثابة المتطلب األول، الذي يتي
مؤسسات التعليم العالي، أو االلتحاق بالوظائف المتاحة، وذلك إذا اكتفوا 

الحد األدنى تحدد فيها  اإذ تضع كل جامعة أو كلية شروطً بالتعليم الثانوي فقط، 
أخرى، مثل تحديد ضرورة  اكما تحدد شروطً  ،لتحاق بهاالذي يؤهل المرشح لال

م ، أو التمكن من استخدااألجنبيةعينه في اللغة حصول الطالب على تقدير ب
  (42).وسائل التكنولوجيا الحديثة

ذلك، جهود بعض الجامعات في أن تقدم لطالب التعليم  إلى يضاف
التي تعتبر مقررات تمهيدية، تعدهم لدراسة الثانوي بعض المقررات الدراسية، 

امعة بعد التخرج، تلك المقررات بشكل متعمق عند االلتحاق بإحدى كليات الج
وتحقيق المتطلب األول من متطلبات القبول، أال وهو الحصول على الحد 

 (43).األدنى من التقدير المطلوب لاللتحاق بالجامعة

ويوضح ما سبق، التكامل بين مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وتمثلها 
جامعة ومؤسسات التعليم الجامعي، ويتضح أن المدارس التعليم الثانوي العام، 

أعلى درجات الترابط بين المعرفة النظرية تحقق الذكر تتبع اإلجراء سالف التي 
المتمثلة في المقررات لدراسية التي يدرسها الطالب، والمهارات العملية والحياتية 

، وتأهيل الطالب للتعامل معها ودراستها قبل المرتبطة باحتياجات سوق العمل
 جامعية.التعمق فيها عن طريق الدراسة ال

ولعل تحقيق الترابط بين مدارس التعليم الثانوي العام، ومؤسسات التعليم 
من الفوائد للطالب، يمكن إيجازها فيما  االجامعي بسياسات القبول، يحقق عددً 

 (44)يلي:
المقررات الدراسية المقدمة بالمدارس الثانوية العامة، تحقيق التوافق بين  •

الوفاء بها، وأساليب التقويم المتبعة  ومعايير التخرج التي على الطالب
مؤسسات التعليم العالي من المتخرجين، بالمدارس، وتوقعات 

 ومتطلبات أصحاب العمل.
مسئولية رفع نسبة الطالب المتخرجين  تحميل المدرسة الثانوية العامة •

لكون المهارات التي يتطلبها سوق العمل، من خالل دراستهم يمت الذين
 تلك المهارات.ة التي تدعم للمقررات الدراسي
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ريق تقويم أداء مخرجاتها، تقويم أداء المدرسة الثانوية العامة عن ط •
االلتحاق بمؤسسات األعمال، أو مؤسسات ومعرفة مدى قدرتهم على 

 .التعليم العالي
لقدرته  انظرً م الثانوي العام، دراستهم بالتعلي إكمالتشجيع الطالب على  •

سوق مجتمع معرفة، وكذلك تي يتطلبها على إمدادهم بالمهارات ال
   العمل.

يتضح ضرورة التكامل بين مدارس التعليم العام،  وبالنظر إلى ما سبق،
، إذ يعطي هذا التكامل للطالب الفرصة لتحديد قدرته على االلتحاق والجامعات

حيث ي سمح للطالب بتجربة الدراسة في  ؛بكلية معينة، وذلك قبل االلتحاق بها
ينها قبل االلتحاق الرسمي بها، مما يقلل من نسب التسرب، والرسوب كلية بع

التي قد تنتج عن صعوبة الدراسة بتلك الكلية، أو عدم القدرة على التكيف مع 
ى المجتمع في طبيعتها، مما يوفر وقت، وجهد، وتكلفة عالية على الطالب، وعل

 قت.ذات الو 
ديد سياسات القبول بها، كما تقوم بعض الكليات بعدد من اإلجراءات لتح

التي ، Academic Support Servicesومنها خدمات الدعم األكاديمي 
تشمل اختبارات القبول التي تقدم للطالب عند تقديمهم لاللتحاق بكلية معينة، 

مالءمتها للمهارات التي يتطلبها وذلك الكتشاف قدراتهم ومهاراتهم والتأكد من 
لى إ التي ترشد الطالبالمهني،  اإلرشاددمات االلتحاق بالكلية، كما تشمل خ
بناء على نتيجة االختبار الذي  التي تالءم قدرتهأنسب التخصصات بالجامعة، 

، كما تقدم بعض الجامعات بعض الخدمات األخرى الستكمال متطلبات خاضه
، وفيها تلزم Career Developmentالقبول بها، ومنها التطوير المهني 

، تضمها، والتعرف على أجزائها، والتخصصات التي زيارتهاالجامعة الطالب ب
  (45).بغرض التآلف معها

وعلى الرغم من كون إجراءات زيارة الطالب للحرم الجامعي، وهو مازال 
 حصولطالب بالمرحلة الثانوية، إجراءات سابقة ألوانها، إذ أنه ليس من المؤكد 

ا االلتحاق بالكلية، إال أن من الدرجات التي يتطلبه على الحد األدنىالطالب 
شعور الطالب باأللفة مع المكان، ورؤية قاعات الدراسة، وطبيعة الدراسة على 
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ية لطالب على تحقيق المتطلبات المبدئالواقع، قد تكون بمثابة المحفز والمشجع ل
التي تشترطها الجامعة، األمر الذي يوضح أن قدرات الطالب ومهاراته التي 

من وجهة  امعة هي المحك، واألساسق بإحدى كليات الجكنه من االلتحاتم
، إذ أن تلك المهارات والقدرات هي التي تمكنه من النجاح نظر المسئولين

   والتميز في دراسته، وحياته العملية فيما بعد.
 ةوتقدم بعض الكليات للطالب المرشحين لاللتحاق بها مقررات تجهيزي

Preparatory Coursesة بها لمدة شهر، ي عقد بعدها امتحان ، تستمر الدراس
لهم لقياس مدى ما حققوه من تقدم في الموضوعات التي قدمها المقرر لهم، 

ومبادئ وعادًة تدور موضوعاته حول أسس استخدام اللغة األم، واللغة األجنبية، 
حالة التخصص الذي ينون االنضمام إليه، وتحدد النتيجة النهائية لهذا االمتحان 

، على أن يتم إعالم طالب شيح الطالب بالكلية، أو رفض ترشيحه بهاقبول تر 
بتحديد رغباته، وإعداد المدرسة الثانوية العليا بتلك التفاصيل حتى يسارع الطالب 

  (46).لتلبية متطلبات الكلية التي يريد االلتحاق بهاذاته 
والتعليم بين التعليم الثانوي،  اشديدً  اأن هناك ترابطً ويالحظ على ما سبق، 

ارس الثانوية بدليل يوضح دالجامعي، إذ تحرص الجامعات على إمداد الم
األمر الذي يوضح اهتمام الجامعات بإعالم طالب المرحلة سياسة القبول بها، 

م قدراتهم واحتياجاتهم، مما ئالثانوية بالشروط الالزمة لاللتحاق بالجامعة التي تال
بل وتجارب الفشل التي قد يمرون بها  يوفر عليهم الحيرة، والفرص الضائعة،

بجامعة ال تالئمهم، كما أن االرتباط بين أساليب التقويم، من جراء التحاقهم 
 االرتباط بين مرحلة التعليمعالقة وسياسات القبول يوضح لنا ضرورة تحقيق 
ت األول هي مدخالت األخير، الثانوي، والتعليم الجامعي، إذ تعتبر مخرجا

  .ول إلى النتائج المرغوبةا للوصرض التنسيق والتكامل بينهماألمر الذي يف
 : تدريب معلمي التعليم الثانوي العام:اخامسً 

للمعلم دور هام في إعداد الطالب، وتشكيل شخصياتهم، والسيما معلمي 
من الحرجة من حياة الطالب التعليم الثانوي، إذ يعتبر المعلم في تلك المرحلة 

المعلمين من شأنهم  أن، كما ة في تكوين شخصيتهمالشخصيات المؤثر  أكثر
مساعدة الطالب على اختيار المسار الوظيفي المالئم، واختيار السبيل الذي 
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يلحقهم بذلك المسار، فمعلم التعليم الثانوي عليه أن يتولى المسئولية التقليدية 
امل مع التي يقوم بها المعلمون بشكل عام، باإلضافة إلى دوره المتميز في التع

الطالب في مرحلة عمرية تحتاج إلى قدر من التوجيه واإلرشاد، من أجل تحقيق 
 أعلى قدر ممكن من االستثمار في الموارد البشرية.

 (47)معلم التعليم الثانوي العام ما يلي:المنوط بها ومن أهم األدوار 
تقديم المعرفة الالزمة التي يحتاج إليها الطالب، باإلضافة إلى  •

 ت والقدرات التي يتطلبها المجتمع العالمي في اآلونة األخيرة.المهارا
مساعدة الطالب على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وإعدادهم لتولي  •

مسئولية تطوير المجتمع الذي ينتمون إليه، من خالل اختيار 
التخصص الذي يالئم تلك المواهب والقدرات، ومن ثم ضمان إنتاج 

تمع المحيط، مع احترام القيم العالمية مواطنين منتجين نافعين للمج
، والتمكن من استخدام ة، واحترام حقوق اإلنسان وحرياتهوالمحلي

الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتمكن من مهارات استخدام اللغات 
 األجنبية، على اعتبار أنها وسيلة التواصل مع األجانب.

 همطالب، وإعدادتعزيز النمو العقلي والجسمي واألخالقي لشخصية ال •
بالمجتمع، بما يمكنهم من اكتساب أساسيات المعرفة العلمية، للعيش 

، وإكسابهم القدرة على التواصل مع هم العقلية والجسميةوتنمية مهارات
 اآلخرين.

تهيئة الظروف الالزمة لتشكيل الطالب كمواطنين مستقلين، مسلحين  •
لتي تمكنهم من ضمان بالقيم العالمية والمحلية، والمعرفة الضرورية ا

الحياة الكريمة، وزيادة وعيهم بالقيم التي يدين بها مجتمعهم، وتمكينهم 
 من احترام القيم التي تدين بها مجتمعات أخرى، وثقافات مختلفة. 

إمداد الطالب بالثقافة الشاملة، والتدريب النظري الالزم إلكمال دراستهم  •
 بمرحلة التعليم العالي.

رفة متعمقة توجههم نحو التخصص المهني، إمداد الطالب بمع •
وتمكينهم من تكوين معرفة متكاملة عن البيئة المحيطة، والمجتمع، 
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والمواطنة، والهوية القومية، وإشعارهم باأللفة نحو إمكانية اكتساب 
 المعرفة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي. 

 اكبيرً  امعلم عددً ومن المالحظ على األدوار المذكورة، أنها تفرض على ال
من المسئوليات، ال يمكن أن يتقنها باالعتماد على سبل إعداده التي تتم 

، إنما يتطلب األمر االستمرار في تدريبه لالضطالع بتلك فقط بالجامعات
المهام بكفاءة وفاعلية، إذ على المعلم الوقوف على كل ما هو جديد في مجال 

أنه  قيام بالمهام المنوطة به، خاصةً من ال تخصصه، وأفضل السبل التي تمكنه
ى أعتاب الحياة المهنية، المسئول األول عن تشكيل المسار الوظيفي لطالب عل

عن تحقيق التنمية المطلوبة للمجتمع المحلي والعالمي المحيط،  كما أنه مسئول
األمر الذي يوضح أهمية التدريب الذي على معلم المرحلة الثانوية العامة أن 

 ويستمر في الحصول عليه ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه.يتلقاه، 
مة إلى تحقيق عدد من األهداف اوتهدف برامج تدريب معلمي الثانوية الع

 (48)من أهمها ما يلي:التي 
تهيئة المعلم للتمكن من مهارات اإلشراف الدقيق على سلوك الطالب،  •

 اتهم واحتياجاتهم.وقيادتهم نحو المسار اإليجابي الذي يالئم قدر 
دراسته بتلك البرامج  تتقديم فرص حقيقية للمعلمين لتطبيق ما تم •

 بشكل عملي مع طالبهم. انظريً 
تمكين المعلمين من المهارات األساسية لتدريس المقررات الدراسية،  •

يات التدريس المختلفة التي تساعدهم على توصيل استراتيجواستخدام 
 ارف األساسية الالزمة.، وإكساب الطالب المععرفةالم

، وتقويم أنفسهم اإعداد المعلمين ليكونوا قادرين على تقويم أنفسهم ذاتيً  •
من خالل مقارنة أدائهم بأداء األقران للوقوف على مستواهم األكاديمي، 

 .اهادفً  اوقدراتهم على حل مشكالت الطالب، وتوجيههم توجيهً 

ب معلم المرحلة الثانوية ما سبق، يتضح أن أهداف برامج تدري بالنظر إلى
تركز في المقام األول على تمكين المعلم من مساعدة الطالب على تحديد 

من خالل تطبيق ماتم دراسته من واحتياجاته،  هالمسار الوظيفي المالئم لقدرات
يلبي احتياجات سوق العمل من ناحية، معرفة بشكل عملي مع طالبه، بما 
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قدرات الفرد في  ثمارناحية أخرى، إذ يتم است ويحقق التنمية للفرد والمجتمع من
المؤدية إلى سباب األكل ما هو مفيد، وبالتالي تجنب الغالبية العظمى من 

 ر المشكالت االقتصادية التي تعانيالبطالة، وقلة اإلنتاجية، والتي تعتبر أكب
 منها المجتمعات المعاصرة.

عامة بثماره، يجب أن تدريب معلمي المرحلة الثانوية البرامج ؤتي كي تول
المعلمين لالضطالع في تهيئة  اتضمن نجاحهبحيث شروط،  عدة اتتوافر به

 (49)لة إليهم، ومن هذه الشروط ما يلي:بالمهام الم وك  
 بالجامعات، وأن تتصف باألكاديمية. هاكلأن تتم  •
من الموضوعات المختلفة التي تتيح  ابحيث تضم عددً  ،تنوعتتسم بالأن  •

 .وقدراته مهاراتهتنمية صة التساع معارفه، و للمعلم الفر 
أن تتيح للمعلمين الفرصة للحصول على المهارات والخلفية المعرفية  •

الالزمة للتمكن من المادة العلمية والتعامل مع الطالب في مرحلة 
 عمرية ذات طبيعة خاصة.

أن تتسم بقدر من المرونة التي تهيئ للمعلم اإلضافة على ما يتعلمه  •
لطبيعة طالبه،  االحتياجاته، ووفقً  الك البرامج بشكل ذاتي، وفقً داخل ت

 واحتياجاتهم.
يجابي نحو مهنة التدريس، إأن تهيئ للمعلم الفرصة لتكوين اتجاه  •

األمر الذي يشعره بأهميتها، ودوره في تحقيق نمو المجتمع وتقدمه 
 بواسطتها.

لتي تساعد لموضوعات االجتماعية، والنفسية، امن ا اأن تتضمن عددً  •
اكتشاف الفروق و على اكتشاف المجتمع من حوله من ناحية،  المعلم

الفردية بين الطالب، واحتياجات المرحلة العمرية التي يمرون بها، 
ومن ثم تمكينه من قيادتهم نحو االتجاه السليم الذي يساعدهم على 

 اتهم، وتحقيق التنمية للمجتمع الذي ينتمون إليه.و تحقيق ذ

شروط نجاح البرامج التدريبية المقدمة لمعلم المرحلة الثانوية  ولعل تعدد
العامة، توضح أهمية تلك البرامج، وجدواها، وذلك إذا ما تم التعامل معها 
بجدية، ومراعاة الحد األقصى من الشروط الالزمة إلنجاحها، فالمرونة، ومراعاة 
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ؤكد أهمية المرحلة، تنوعها، واالهتمام بتناول جوانب نفسية واجتماعية، شروط ت
وأهمية المعلم الذي عليه التمكن من موضوعات مختلفة، ال تقتصر فقط على 

، حتى يكون بمثابة دة التخصص، وإنما عليه أن يعرف شيئا عن كل شيءما
 موسوعة يمكن للطالب االستفادة منها، واالعتماد على المعلومات التي يمتلكها.

مناسب الذي يالئم تجمع المعلمين، الوقت ال إيجادوللتغاضي عن صعوبات 
ممت العديد  وتحقيق االستفادة القصوى من البرامج التدريبية المقدمة إليهم، ص 
من البرامج التدريبية االفتراضية، التي يمكن لمعلمي المرحلة الثانوية االستفادة 

، ومن أمثلة تلك البرامج، برنامج اإلنترنتمنها من خالل الدخول على شبكة 
، وهو عبارة عن برنامج Virtual School Programسة االفتراضية المدر 

من معلمي التخصصات المختلفة، والطالب، ويقدم مواقف  اكبيرً  ايجمع عددً 
، وذلك بغرض تدريب اأن يتعرض لها المعلم والطالب فعليً يمكن ، امختلفة يوميً 

ي طرقات فو  داخل الفصلالمعلم على التصرف بروية وحكمة في تلك المواقف، 
المدرسة، ولكل معلم للتعليم الثانوي الحق في التسجيل لذلك البرنامج، واالستفادة 
من المعلومات التي يقدمها، وفي نهاية البرنامج، يحصل المعلم على شهادة 
معتمدة من الجامعة التي تقدم البرنامج، وتشرف عليه، إذ يعتبر البرنامج 

شراف عليه جامعة في كل دولة، وتتولى ، تتولى اإلادوليً  االتدريبي برنامجً 
مسئولية إعطاء المعلمين المشتركين في البرنامج الشهادة التي تثبت اجتيازهم 

 (50)له.

، يتضح ادوليً  امن حيث كونه برنامجً الذكر وبالنظر إلى البرنامج سالف 
عالمية المعايير التي على أساسها يتم تدريب المعلمين، وخاصًة معلمي المرحلة 

محددة، بغض النظر عن جنسية  اانوية، إذ تعد المهام المطلوبة منهم مهامً الث
ب عد، يتيح للمعلم كل منهم، كما أن إتاحة برنامج تدريبي بتلك المواصفات عن 

لتي يمكن أن تحدث بينه وبين ا المواقف في كثير من، واإلبداع، الفرصة للتخيل
ة التي قد تؤثر على المعلم، الطالب، وبالتالي يتم التغاضي عن عنصر المفاجأ

وتؤثر في جودة رد فعله مع الطالب، كما أن إتاحة البرنامج عن ب عد يتيح 
هم التدريسية، وظروفهم ر الوقت المناسب الذي يالئم أعبائللمعلمين اختيا

االجتماعية، ويستطيع المعلم خالل التحاقه بهذا البرنامج تبادل الخبرة مع غيره 
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ات مختلفة، وبالتالي اتساع القاعدة المعرفية التي يمتلكها من الزمالء من جنسي
 المعلم. 

وتتنوع األساليب التي تقدم بها البرامج التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية 
لتوفير برامج التدريب عن اإلنترنت فباإلضافة إلى االستعانة بشبكة  ؛العامة

برامج االستعانة بها، ومنها ب عد، تتوافر أنواع أخرى من األساليب التي يمكن لل
 (51)ما يلي:
ن الدروس التي : وهي عبارة عن مجموعة مLecturesالمحاضراج  -

ن مع المدربين بشكل مباشر، وتدور المحاضرات حول يلتقي فيها المعلمو 
موضوعات تتعلق بعالقة المعلم بالطالب، وقدرته على التعرف على 

 احتياجاتهم، وغيرها من الموضوعات.
سالفة الذكر، ويقوم فيها  تكون ملحقة بالمحاضرات: Tasksهام الم -
من المهام، كواجبات وتكليفات  ان بإعطاء المعلمين المتدربين عددً المدربو 

عليهم القيام بها أثناء البرنامج التدريبي، وتدور حول التصرف في مواقف معينة 
ص بعض تجمع بين المعلم والطالب، وتتضمن تمثيل األدوار، بحيث يتقم

كما هو، ويتم تمثيل  االمعلمين شخصية الطالب، والبعض اآلخر يظل معلمً 
الموقف لمعرفة قدرة المعلم على التصرف في مواقف مختلفة قد يتعرض لها 

 داخل الفصل مع طالبه.
تقوم تلك المشروعات على مهارات العمل : Projectsالمشروعاج  -

ا يقرره المدرب تدربين مشروعً الجماعي، وفيه يتولى عدد من المعلمين الم
التعامل مع  :مثل ،دور حول مجموعة من الموضوعاتبالتعاون معهم، وي

طالب من ذوي االحتياجات الخاصة، أو اكتشاف المهارات والمواهب التي 
يتمتع بها بعض الطالب، أو تعاون عدد من المعلمين من تخصصات مختلفة 

لطالب، أو تقديم نشاط للطالب في تقديم موضوع دراسي متداخل التخصصات ل
 لخ.إوتشجيعهم لالشتراك فيه، ......

من خالل ما سبق، يتضح أن هذا التنوع يتيح للمعلم إبداء الرأي والتعاون، 
والمناقشة بينه وبين المدرب من ناحية، وبينه وبين باقي المتدربين من ناحية 

، واالستماع إلى أخرى، فيكسبه مجموعة من المهارات األخرى، كإدارة الحوار
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الرأي اآلخر، والعمل الجماعي، وغيرها من المهارات التي تجعله أكثر قدرة 
 على امتالك أطراف الموقف التدريسي.

القسم الثالث: التعليم الثانوي في جمهورية 

دراسة وصفية ومحاوالت تطويره:مصر العربية 

 تحليليه.
بجمهورية مصر العربية، يتناول هذا الجزء من البحث واقع التعليم الثانوي 

 General or Public Secondaryالذي يطلق عليه المدرسة الثانوية العامة 

School عام، ويتم تذويدهم بالمعارف  19-17، ويلتحق بها الطالب من سن
والخبرات التي تمكنهم إما من االلتحاق بسوق العمل، أو استكمال دراستهم في 

كما يتناول أيًضا محاوالت تطويره، باإلضافة مرحلة التعليم الجامعي والعالي، 
 إلى القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيه. 

 أوًل: فلسفة التعليم الثانوي العام بمصر وأهدافه:
يحتل التعلليم الثلانوي العلام مكانلة هاملة فلي السللم التعليملي المصلري، وتنبلع 

للللف جوانبهلللا أهميتللله ملللن تركيلللز فلسلللفته عللللى "تنميلللة شخصلللية الطاللللب فلللي مخت
ومقوماتهللا، وكللذلك حيويللة الللدور الللذي يلعبلله فللي مسللاعدة الطللالب علللى التبصللر 
اللللواعي بملكلللاتهم وقلللدراتهم، وإكسلللابهم القلللدرة عللللى بللللورة أفكلللار أوليلللة أو تصلللور 
مبلللدئي لملللا يمكلللن أن يكلللون عليللله مسلللتقبل حيلللاتهم، سلللواء ملللن حيلللث الدراسلللة أو 

 ( 52)العمل أو كليهما."

ألساس في تحقيق نمو متكامل في شخصيتهم، وإعلدادهم ومن ثم، فهو يعد ا
بالشللكل الللذي يشللبع رغبللاتهم واحتياجللاتهم مللن ناحيللة، ويلبللي احتياجللات مجللتمعهم 

المحليللة، -ومتطلباتلله فللي ظللل مللا تفرضلله البيئللة الخارجيللة علللى المسللتويات كافللة 
ه هلذا من تحديات تتطلب تحقيلق الجلودة والتميلز فيملا يقدمل -واإلقليمية، والعالمية
 التعليم من خدمات.

نللص عليلله وفللي إطللار فلسللفة التعللليم الثللانوي العللام جللاءت أهدافلله؛ حيللث 
أن  ،1988لسلنة  (233)، المعلدل بالقلانون رقلم 1981لسلنة  (139)القانون رقلم 

إللى جنلب،  ا"إعلداد الطلالب للحيلاة جنًبل أهداف التعليم الثانوي العلام قلد تتمثلل فلي
والجللامعي، أو المشللاركة فللي الحيللاة العامللة، والتأكيللد  مللع إعللدادهم للتعللليم العللالي

 (53)".على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية
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وفللللي ذات السللللياق أشللللار أحللللد التقللللارير الرسللللمية إلللللى أن أهللللداف التعللللليم 
 (54:)الثانوي، تتمثل فيما يلي

تمكللين خريجللي التعللليم الثللانوي مللن االسللتمرار فللي الللتعلم مللدى الحيللاة،  -
 ا ذاتًيا نشًطا.تعلمً 

تنميلللة قلللدرة الخللللريج عللللى العمللللل المنلللتج فللللي سلللوق العمللللل ملللن خللللالل  -
تسللللليحه بالمعلومللللات والمهللللارات العلميللللة والعمليللللة ومهللللارات االتصللللال 

 والتفاوض في الحياة العملية.

تنميللة المواطنللة لتعميللق الهويللة وتنميللة والء الطالللب لوطنلله، وتمكنلله مللن  -
 وواقعه وحقوقه ومسئولياته.لغته القومية، ومعرفته لتاريخه 

في -باستقراء األهداف السابقة للتعليم الثانوي العام، يتضح أنها تركز 
على ضرورة إحداث التنمية المتكاملة لشخصية الطالب في النواحي  -مجملها

العلمية والمعرفية والسلوكية والنفسية والتطبيقية كافة، وإكسابهم المهارات 
لنواحي بما يمكنهم من إعدادهم بشكل يتالءم مع المتنوعة المرتبطة بهذه ا

متطلبات سوق العمل القائم على التميز والمنافسة من ناحية، ويدعم تعلمهم 
مدى الحياة، ويرسخ للهوية القومية في ظل االنفتاح العالمي الجديد الذى أفرزته 

 العولمة من ناحية أخرى. 

ومن -ي بكافة مراحله في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم المصر 
 (رقمم في مادته 2014أكد الدستور المصري  -بينها المرحلة الثانوية العامة

 والحفا، المصرية، الشخصية بناء هدفه مواطن، لكل حق التعليم أن على (19
، المواهب وتنمية التفكير، في العلمي المنهج وتأصيل الوطنية، الهوية على

 المواطنة مفاهيم وإرساء والروحية، الحضارية القيم وترسيخ االبتكار، وتشجيع
 ووسائله، التعليم مناهج في أهدافه بمراعاة الدولة وتلتزم التمييز، وعدم والتسامح

أيًضا  المادة هذه في الدستور نص كما .العالمية الجودة لمعايير وفًقا وتوفيره
 التعليم نأ على نصت حيث؛ عاًما 12 إلى اإللزامي التعليم مرحلة تمديد على

 بمراحله مجانيته الدولة وتكفل يعادلها، ما أو الثانوية المرحلة نهاية حتى إلزامي
 (55).للقانون  وفًقا التعليمية، الدولة مؤسسات في المختلفة
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وقلللد ناللللت مرحللللة التعلللليم الثلللانوي العللللام اهتماملللا كبيلللرا فلللي إطلللار الجهللللود  
د اتضح ذلك ملن خلالل ملا تلم المبذولة لتطوير التعليم المصري بمراحله كافة، وق

-2014طرحلله فللي إطللار الخطللة االسللتراتيجية للتعللليم قبللل الجللامعي فللي مصللر 
م التي جاءت تحت عنوان "التعليم المشلروع القلومي لمصلر: مًعلا نسلتطيع 2030

تقديم تعليم جيد لكل طفل"؛ حيث تضمنت برنامًجا لتطوير التعلليم الثلانوي العلام، 
التطلللوير بملللا يتماشلللى ملللع المعلللايير العالميلللة، وبملللا اللللذي تمثلللل هدفللله العلللام فلللي 

يضللمن جاهزيللة الخللريجين لمرحلللة التعللليم العللالي. وقللد تضللمن هللذا الهللدف العللام 
 (56)مجموعة من األهداف االستراتيجية التالية:

 ليفي بمتطلبات التعليم اإللزامي. زيادة استيعاب التعليم الثانوي للطالب -

ت المدرسللية وكلللوادر التوجيلله الفنلللي فلللي تللدعيم قلللدرات المعلمللين والقيلللادا -
 تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي.

تطوير نظلام اإلدارة والمتابعلة والتقلويم، عللى مسلتوى التعلليم الثلانوي بملا  -
 يضمن انضباط العملية التعليمية.

 تحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانوي. -

بللة أسللاس السللتمرار تطللوير نظللام التعللليم تقللديم نمللاذج إبداعيللة تكللون بمثا -
 الثانوي العام.

في ضوء ما سبق، يتضح أن هناك جهوًدا مبذولة على المستويات كافة      
لتطوير مرحلة التعليم الثانوي العام بكل عناصرها ومكوناتها، وذلك بما يضمن 

م تحقيق جودة الحياة المدرسية لطالب هذه المرحلة من ناحية، وكذلك إعداده
 لمرحلة التعليم العالي من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من الجهود السابقة لتطوير التعليم الثانوي العام، وكذلك ما 
عكسته األهداف السابقة لفلسفة التعليم الثانوي العام في مصر، وما أوضحته 
من اهتمام المستويات اإلدارية العليا بوضع برنامج لتطوير هذه المرحلة، وكذلك 

أهداف تتماشى مع احتياجات الطالب ورغباتهم، ومتطلبات المجتمع  صياغة
، وكذلك تلك التي يفرضها 21من ناحية، والتحديات التي يفرضها القرن ال

السوق التعليمي الجديد القائم على التميز والمنافسة من ناحية أخرى، إال أن 
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مجتمع المتغير، الواقع يشير إلى أن "أهدافه ال تزال قاصرة عن تحقيق مطالب ال
 (57)وال ترتبط بالبيئة المحيطة للطالب"

وتأكيًدا على قصور مرحلة التعليم الثانوي العام عن تحقيق أهدافها       
، أكدت الخطة االستراتيجية للتعليم والتطبيقية العملية بالجوانب المرتبطةوخاصة 

 القسمب ينالملتحق الطالب نسبة تبلغ لمم على أنه "2030-2014قبل الجامعي 
 النسبة بلغت بينما م2012-2011 الدراسي العام في) %28 (سوى  العلمي
األمر الذي يعكس (، 58) %(71.8( األدبي بالقسم الملتحقين للطالب المئوية

 ،من ناحية المرحلة هذه خريجي في العملي الجانب على النظري  الجانب غلبة
لتطوير هذه  فيه سعالتو  يجب الذى العلمي التوجه أهمية مع يتعارض كما

 المرحلة وتحقيق أهدافها من ناحية أخرى.  

ويتضح قصور تحقيق التعليم الثانوي العام ألهدافه سالفة الذكر أيًضا في 
"ضعف مستوى أداء الخريجين من المرحلة الثانوية العامة، والذي يظهر جلًيا 
 في ضعف قدرتهم على مسايرة ما يحدث من تطور وحداثة، وزيادة معدل

البطالة بينهم، وعدم مالءمتهم لمتطلبات سوق العمل، وتدني مستوى اإلبداع 
 (59)اإلنتاجي السائد في االقتصاد المصري وتخلفه"

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن "وظيفة المدرسة الثانوية العامة ال تزال 
تقتصر على اإلعداد للتعليم العالي والجامعي، مع إهمال الوظائف األخرى 

نصوص عليها في التشريعات الرسمية التي تتعلق بوظيفة اإلعداد المتكامل الم
للطالب، وإعدادهم للحياة والمواطنة السليمة؛ األمر الذي ترتب عليه تطويع كل 
منظومة التعليم الثانوي العام لخدمة هذا الغرض الوحيد؛ مما أدى إلى ضعف 

  (60)مخرجاته وتدني مستوى جودته.
 في قصوًرا كدت نتائج إحدى الدراسات على أن "هناكوفي ذات السياق أ

 حيث من طالبها، نحو رسالتها أداء في العام الثانوي  التعليم أهداف تحقيق

 المهارات إكسابهم أو العملية، الحياة في االنخراط أو الجامعي إعدادهم للتعليم

 جاالتالم في المتسارعة العالمية ومواكبة المتغيرات ذواتهم إلثبات الالزمة

 ("  (61كافة.
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ال تحقق  -بوضعها الحالي-في ضوء ما سبق يتضح أن هذه المرحلة 
أهدافها بفاعلية، كما أنها تفتقد إلى الرؤية المستقبلية التي تربطها بخطط التنمية 
االقتصادية واالجتماعية واحتياجات المجتمع ومتطلباته من ناحية، كما أنها 

كفاءات ومهارات يتطلبها سوق العمل القائم تقف عاجًزة عن إنتاج خريجين ذوي 
 على المنافسة والتميز من ناحية أخرى.

 :بمصر ثانًيا: إدارة التعليم الثانوي العام وتمويله
اتجهللت مصللر نحللو تطبيللق الالمركزيللة بوصللفها صلليغة وأسلللوب لإلصللالح      

سياسلية والتطوير في المجاالت كافة وخاصة التعليم؛ وذلك تمشلًيا ملع التغيلرات ال
التي تدعم انتشار أفكار الحرية والممارسلات الديمقراطيلة، ملن خلالل إعلادة توزيلع 
الكفلللاءات والمصلللادر، والمحاسلللبية بلللين الدوللللة والمجتملللع، وإعلللادة توزيلللع السللللطة 
وتقسلللليم العمللللل بللللين مختلللللف القطاعللللات؛ بمللللا يضللللمن إشللللراك المسللللتفيدين مللللن 

لخلللدمات وصلللواًل بهلللا لمسلللتوى الخلللدمات التلللي تقلللدمها الملللدارس فلللي إنتلللاج هلللذه ا
الجللللودة المطلللللوب؛ األمللللر الللللذي تتطلللللب معلللله ضللللرورة تطللللوير الللللنظم التعليميللللة 

 .وسياساتها وهياكلها وطرق العمل بها وإجراءاته

وفي إطار الجهود المبذولة لدعم التوجه نحو تطبيق الالمركزية في إدارة     
الصادر بقرار وزاري -لجديد قانون الثانوية العامة ا التعليم الثانوي العام، ركز

على إضفاء الب عد الالمركزي على المدارس الثانوية،  -م2012( سنة88رقم )
وإعطاء كل مدرسة مجموعة من الصالحيات التي توفر لها قدًرا من االستقالل، 

( بشأن تنظيم اليوم الدراسي، أو تعديل خطة 11(، )10خاصًة في المادتين )
( من 13طبًقا للمادة )-وكذلك وضع المدرسة التدريس الخاصة بالمعلم، 

خطة تكفل تنوع فرص التعلم المتاحة لطالب الصف الثالث الثانوي  -القانون 
من خالل معامل العلوم االستكشافية، ومعامل التطوير التكنولوجي والتدريس 
عن بعد، والمراجعة من خالل القنوات التعليمية والمناهج اإللكترونية المتاحة 

قع الوزارة، فضاًل عن وضع بعض اإلجراءات بشأن التخفيف من غياب على مو 
األمر الذي يسهم بإيجابية في حل مشكالت  (62)الطالب، واالمتحانات العملية.

الغياب المتكرر التي أصبحت سمة مميزة لمدارس التعليم الثانوي العام في 
 مصر.
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-2014بل الجامعي وفي ذات السياق أكدت الخطة االستراتيجية للتعليم ق     
في إطار ما تناولته من برامج لتطوير مراحل التعليم قبل الجامعي -م 2030

 تطويرمن خالل برنامجها ل -في مصر، ومن بينها مرحلة التعليم الثانوي العام
 ال/مركزي  إطار في الجامعي قبل التعليم قطاع لمنظومة ؤسسيةالم البنية

 (63)على ما يلي:  -مركزي 

 الجهاز صالحيات بين توازن  ،المركزية /مركزية ؤسسيةم بنية تدعيم -1
 القومي المنهج وضع في الجامعي قبل التعليم لقطاع المركزي 

 وتقويم الجودة ضمان ومعايير ،العامة واالستراتيجيات والسياسات
 صالحيات تدعيم وبين الوطني، المستوى  على التعليمية المنظومة

 تنفيذ في التعليمية لمديرياتوا واإلدارات للمدارس وإدارية مالية
 .المحلية المستويات على ومتابعتها القومية والخطط السياسات

 األطراف لجميع الجودة عالية ومالية تربوية معلوماتية بنية توفير -2
 يضمن بما المستويات كافة، على والمتابعة والتقويم بالتخطيط المعنية

 وواجبات مهام به من منوط هو بما القيام وفاعليته في منها كل كفاءة
 .المعلوماتية الشفافية من إطار في

 الرأسية والمحاسبية للمساءلة العام للرأي ومتاحة بناءة منظومة تأسيس -3
 تحقيق في والفعالية الموارد استغالل في تضمن الكفاءة واألفقية
 . النتائج

 نتضم تحفيزية حزمة اشتمل البرنامج على وضع ،وتدعيًما لهذه السياسة     
 مبني منتظم تقويم على بناءً  الثانوي  التعليم لكوادر المهنية والتنمية االستمرار

-2016بنهاية عام مطلوب تحقيقها تنفيذية  اعتبارها أهدافً اب النتائج على
 (64)م.2017

وعلى الرغم مما عكسته الجهود سالفة الذكر من توجهات الوزارة لدعم     
ة في إدارة التعليم الثانوي العام في مصر، التوجه نحو تطبيق سياسة الالمركزي

ومنح المدارس الثانوية العامة صالحيات إدارية ومالية تضمن لها مزيًدا من 
االستقاللية في إدارة شؤنها. إال أن المدقق لهذه الجهود يالحظ أنه يتم دعمها 
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على المستوى النظري من خالل طرح خطط وإصدار قوانين وقرارات وزارية 
المستوى التطبيقي، كما أن ما تم تطبيقه بالفعل )قانون الثانوية العامة  أكثر من

 الحالي( قد أغفل بعض األمور الهامة، منها:

الدور الذي يمكن أن تقوم به المدرسة الثانوية في التخطيط لما تقدمه من  -
برامج وخدمات في ضوء االحتياجات المتنوعة لطالبها الحاليين 

 ، ووفق متطلبات بيئاتها المحلية من جهة أخرى.والمستقبليين من ناحية

في إطار هذا -وضع آليات واضحة ومحددة تمكن المدارس الثانوية العامة  -
من إدارة شؤنها المالية، وتوفير التمويل الالزم لتحقيق الجودة في  -النظام

خدماتها والتميز في مخرجاتها من ناحية، وتدعيم عالقاتها مع القطاعات 
ن ناحية أخرى بما يضمن تلبية مستمرة الحتياجات سوق العمل المختلفة م

 على المستويين المحلي والعالمي.

وفي ذات السياق، أكدت دراسات عديدة على أن هناك ضعًفا في تطبيق      
الالمركزية وترجمتها إلجراءات ونتائج ملموسة على المستويات كافة، سياسة 

 عامة، والذي تتضح مظاهره فيما يلي:وخاصة على مستوى المدرسة الثانوية ال

"استمرار الوزارة في استئثارها بأكبر قدر من السلطة فيما يتعلق بالمناهج  -
وخطط الدراسة وسير االمتحانات العامة، وكذلك في مسئوليتها عن 
الترقيات في الوظائف القيادية، باإلضافة إلى أنه ليس للمديريات الحرية 

فيذ السياسة المناسبة التي تراها مالئمة لحسن الكافية التي تمكنها من تن
سير العمل بمدارسها، أو تنفيذ السياسة التعليمية التي تالئم حاجات البيئة 
المحلية، فضاًل عن أن تباين اإلجراءات وتناقضها وبطئها، وكذلك ضعف 
القدرة على فهمها، وخاصة المتعلقة بإشراك إدارات المدارس بالتخطيط 

 (65).يمية"للعملية التعل

"ضعف كفاية السلطات الممنوحة ألفراد الهيكل اإلداري بالمدرسة للوصول  -
إلى األداء الفعال؛ حيث إن المسئوليات والواجبات اإلدارية والفنية 
والمجتمعية الملقاة على عاتق المديرين والمعلمين كثيرة جًدا مقارنة 

في المدارس تخضع بسلطاتهم، فضاًل عن أن معظم المهام اإلدارية والفنية 
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األمر الذي يصعب معه اتخاذ القرارات الحاسمة  ،(66)لقرارات مركزية"
 الخاصة بالتطوير والتجديد.

غياب مبادئ الشفافية والوضوح في تداول المعلومات، وكذلك في تطبيق  -
  (67)اللوائح والقوانين في إدارة المدرسة الثانوية العامة.

رس الثانوية العامة عن اإلعالن عن ضعف رغبة الكثير من إدارات المدا  -
-قواعد المساءلة والمحاسبية ونتائجها على الموقع اإللكتروني الخاص بها 

لما يكشف عنه ذلك من عدم قدرتها على تحقيق رؤيتها  -إن وجد
ورسالتها، وتقصيرها في عملها أمام أولياء األمور والطالب وأعضاء 

 في والشفافية المحاسبية ياب، وقد يرجع ذلك إلى غ(68)المجتمع المدني

  )69)ككل. التعليمي النظام

بتحليل ما سبق، يتضح أن إدارة التعليم الثانوي العام في مصر مازال 
يشوبها العديد من أوجه القصور؛ حيث ال تزال الحكومة تتخذ معظم القرارات 
على المستوى المركزي، مع محدودية مشاركة المستويات المحلية في عملية 

السياسة التعليمية، باإلضافة إلى أن افتقاد المدارس الثانوية العامة لهذه  تشكيل
الصالحيات والسلطات التي تتيح لها الحرية في إدارة شئونها وتوفير مواردها 
يجعلها غير قادرة على معرفة وتحديد احتياجات المستفيدين من خدماتها 

دمه من خدمات من ناحية، ورغباتهم، ومحاولة تلبيتها باستمرار في إطار ما تق
 وتحقيق أهدافها في بيئة تنافسية دائمة التغير من ناحية أخرى. 

العديد من الجهود لتوفير التمويل الالزم  بذلت الحكومةوفيما يتعلق بالتمويل،    
لتطوير مراحل التعليم كافة في مصر، ومن بينها مرحلة التعليم الثانوي العام؛ 

 اإلنفاق من بتخصيص نسبة -م2014لدستور وفًقا - قامت الدولةحيث 
 له، اإلجمالي القومي الناتج من  %4 عن تقل ال بشكل عام للتعليم الحكومي
  (70).العالمية المعدالت مع تتفق حتى تدريجًيا تتصاعد

 متوسط اإلنفاق وإطار المالية، الالمركزية تطبيقات في التوسعكما مثل 
أحد أهم األهداف التنفيذية المراد  األداء برامج على القائمة والموازنة المدى

م، وذلك ضمن برنامج تنمية نظم اإلدارة 2017-2016تحقيقها بانتهاء عام 
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الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي  هاتضمنتالمالية أحد البرامج التي 
  (71).م2014-2030

ويل وعلى الرغم من الجهود السابقة لدعم التوجه نحو الالمركزية في تم
التعليم بشكل عام، إال أن الواقع ما زال يشوبه العديد من أوجه القصور؛ حيث 

مركزية اإلدارة المالية، والتضارب في تفسير "أشارت إحدى الدراسات إلى 
 (72).القرارات الوزارية، وغياب المحاسبية على مستوى التعليم قبل الجامعي"

الدراسات إلى "ضعف كفاية وعلى مستوى التعليم الثانوي، أشارت إحدى     
المخصصات التمويلية له، واختالل توزيع هذه المخصصات بين اإلدارة 
المركزية للتعليم، واإلدارات المحلية والتعليمية، والمدارس، واختالل توزيع جملة 
التمويل على أبواب اإلنفاق من جانب آخر، فضاًل عن وجود اختالالت توزيعية 

ذاتها المتمثلة في األجور والمستلزمات التعليمية،  على مستوى أبواب اإلنفاق
واإلنفاق االستثماري في المباني والتجهيزات التعليمية المعمرة، وأخيًرا التحوالت 

 (73)الرأسمالية وأهمها عناصر خدمة الديون.

كما أشارت إحدى الدراسات إلى أنه "على الرغم من زيادة المخصصات   
عام من عام آلخر؛ إال أن نسبة اإلنفاق على هذا التعليم المالية للتعليم الثانوي ال

إلى الناتج القومي في تناقص، وتكون هذه النسبة متدنية بشكل ملحو، عند 
 (74)مقارنتها بمثيالتها عالمًيا."

في  اوفي ذات السياق أشارت اإلحصاءات الرسمية إلى أن هناك ارتفاعً    
طبًقا للعام  1455472إلى  1390262 من ةأعداد المقيدين بهذه المرحل

األمر الذي يمثل تحدًيا أمام مدارس التعليم  (75)م.2014-2013الدراسي 
والموارد التي تدعم  ،الثانوي العام في توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات

التوسع الكمي والنوعي المطلوبين، والبحث عن روافد تمويل بديلة غير حكومية 
 في إطار من الالمركزية.

وعلى الرغم من أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد الروافد الداعمة للتوجه       
نحو الالمركزية في تمويل التعليم الثانوي العام، إال أن الواقع يشير إلى "ضعف 
المشاركة المجتمعية في المساهمة في تحقيق جودة هذه المرحلة؛ وذلك نتيجة 
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لتطوعي واالجتماعي بصفة عامة لقصور الوعي بثقافة الجودة، وضعف العمل ا
لدى أفراد المجتمع المصري، وكذلك ضعف قدرة المدرسة الثانوية العامة على 
إعداد خطة توعية بأهمية المشاركة المجتمعية؛ وذلك نتيجة لنقص اإلمكانات 
لعمل خطة التوعية وتنفيذها من ناحية، وعدم وجود المتخصص في اإلعالم 

"غياب وحدات تنظيمية  ، أضف إلى ذلك(76)ى." داخل المدرسة من ناحية أخر 
على المستوى المدرسي لخدمة المواطنين، والعمل على تلقي مقترحاتهم وتنظيم 
لقاءات بينهم وبين اإلدارة المدرسية وغيرها، لحل المشكالت التربوية والتعليمية 

األمر  ،(77)"والبيئية التي تواجه هذه المدارس، وخاصة التي تتصل بكفاية تمويلها
الذي يوضح قصور الدور المجتمعي الذي يمكن أن تقوم به المدارس الثانوية 
العامة، ويعكس ضعف قدرتها على توفير مصادر تمويل إضافية غير حكومية 

 تساعدها على تحقيق أهدافها.

في ضوء ما سبق، يتضح أن هناك استمرارية في القيود المفروضة 
وتمويلها، وذلك في ضوء المركزية السائدة،  على إدارة المدارس الثانوية العامة

قدرة القيادات على  -بشكل أساسي-وأن النجاح في تطبيق الالمركزية يتوقف 
التعليمية على المستويات كافة من تحويل التعليم الثانوي العام من منظومة تقوم 

 في من الكفاءة وتعظم النتائج، على تقوم منظومة إلى المدخالت على توفير
 العوائد، وذلك في تحقيق في بأشكلها كافة، وكذلك تحقق فاعلية الموارد اللاستغ
 .والالمركزية بين المركزية متوازن  إطار

 ثالًثا: نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية العامة بمصر:
حظي التعليم الثانوي العام في مصر بكثير من االهتمام في السنوات القليلة    

المرحلة من أهمية قصوى؛ حيث كانت هناك العديد الماضية؛ وذلك لما لهذه 
من المحاوالت لتطوير نظام الثانوية العامة بما يتناسب والمستجدات والمتغيرات 

 .  21التي يفرضها القرن 

 

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير هذه المرحلة ونظام الدراسة بها صدر   
م المقترح للثانوية العامة، الذي ، بشأن النظا2013( لعام 88القرار الوزاري رقم )
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حاولت الوزارة من خالله االستعانة بآراء المعنيين والمتخصصين، والطالب 
،  (78)وأولياء أمورهم أيًضا، بوصفهم أهم الفئات المستفيدة من النظام المطور.

بناء على هذا القرار أصبحت شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يجرى 
ى مرحلة واحدة، في نهاية السنة الثالثة اعتبارا من العام االمتحان فيها عل

ثم تم تعديل هذا القرار بصدور قرار وزاري آخر  م. 2014-2013الدراسي 
( 323، الذي ألغي بدوره بصدور قرار وزاري رقم)(79)م 2013( لسنة 234رقم)

م بشأن نظام الدراسة واالمتحانات لطالب الصف الثالث الثانوي 2013لسنة 
( من القرار الوزاري 17عام، الذي نصت مادته الثانية على استبدال المادة )ال

األسبق بالنص التالي )الخاص بمواد االمتحان لطالب الصف الثالث 
 (80)الثانوي(:

هي مواد يدرسها الطالب في جميع الشعب العلمية أوًل: المواد العامة: 
ى قسمين؛ قسم ال يضاف واألدبية، وهي مواد نجاح ورسوب، وتنقسم بدورها إل

للمجموع ويتضمن )التربية الدينية، والتربية الوطنية، واالقتصاد واإلحصاء(، 
ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام على مستوى المديريات 
التعليمية، وفقا للمواصفات والمعايير العامة التي يضعها المركز القومي 

حان نهاية العام فيها قبل امتحان باقي المواد بشهر لالمتحانات، على أن يتم امت
على األكثر. أما القسم اآلخر فتمثله مواد تضاف للمجموع ويتضمن )اللغة 

 العربية، واللغة األجنبية األولى، واللغة األجنبية الثانية(.

وهي مواد نجاح ورسوب وتضاف للمجموع الكلي ثانًيا: المواد التخصصية: 
 ختلفة على النحو التالي:وتوزع بالشعب الم

الشعبة العلمية )علوم(: تتضمن )األحياء، والكيمياء، والفيزياء،  -1
 والجيولوجيا وعلوم البيئة(.

الشعبة العلمية )رياضيات(: تتضمن )الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات  -2
 البحتة، والرياضيات التطبيقية(.

لسفة والمنطق، وعلم الشعبة األدبية: تتضمن )التاريخ، والجغرافيا، والف -3
 النفس واالجتماع(.
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؛ فعلى الطالب أن يمارس نشاًطا باألنشطة الدراسيةوفيما يتعلق 
رياضًيا ويعقد له امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي، وكذلك يجب أن 
يختار نشاًطا واحًدا فقط من بين مجموعة من األنشطة التربوية التالية )النشاط 

مسرح والتمثيل، والكشافة والمرشدات، وتكنولوجيا الفني، والموسيقي، وال
المعلومات واالتصال، والصحافة واإلعالم، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، 

 والنشاط العلمي واالبتكاري، والمكتبات ومهارات البحث(.

؛ فهي مواد تدرس بنظام الفصلين التربية التكنولوجيةأما مواد 
مليا، ويختار مادة واحدة فقط من المواد الدراسيين، ويمتحن فيها الطالب ع

التالية )تكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة األعمال 
 والمشروعات(.

في ضوء ما سبق يتضح أن هناك محاوالت مستمرة لتطوير نظام 
الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة، وذلك على المستويين التشريعي والتنفيذي. 

 أبرز النقاط المضيئة بهذا النظام المطبق ما يلي:ولعل 

محاولة تخفيف الضغط النفسي من رهبة الثانوية العامة، والعبء  -
المادي على الطالب وأولياء أمورهم من خالل صرف نفقات 
باهظة على الدروس الخصوصية، وذلك بجعل شهادة الثانوية 

يست على العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة ول
 سنتين.

الحد من عزوف طالب هذه المرحلة عن المشاركة في األنشطة  -
المدرسية بضرورة ممارسة كل طالب لنشاط رياضي، ويعقد له 

 امتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي. 

اختيار الطالب ألحد األنشطة التربوية المتنوعة، وإحدى مواد  -
للتحديات البيئية  التربية التكنولوجية المحددة أيًضا كاستجابة

 المتنوعة.
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اعتبار مادة االقتصاد واإلحصاء من المواد العامة التي يجب  -
بشدة في ربط المهارات دراستها وال تضاف للمجموع؛ والتي تفيد 

 الحياتية بما يتم داخل المدرسة بالفعل. 

وعلى الرغم مما يمثله هذا النظام الجديد من انطالقة واضحة لمحاولة      
 نظام الدراسة بهذه المرحلة، إال أنه قد أغفل ما يلي: تطوير 

التنوع في البيئات المختلفة لجمهورية مصر العربية، فهناك البيئة  -
الساحلية والزراعية وغيرها، ومع ذلك وجود مجموعة مقررات 

 دراسية موحدة لم تراعي االختالف في متطلبات كل بيئة.

الطالب مهنًيا لاللتحاق أغفل أية إشارة لدور المدرسة في توجيه  -
 بالوظيفة المالئمة، أو بالجامعة التي تالئم قدراته وميوله.

دور قطاع الصناعة واألعمال في تحديد محتويات المقررات  -
الدراسية التي تتفق والمتطلبات والكفاءات التي يتطلبها االلتحاق 
بتلك القطاعات، ومن ثم دورهم في التمويل والمشاركة في وضع 

ج، واآلراء حول أفضل السبل إلعداد الخريج القادر على المناه
االلتحاق بالسوق والمنافسة، خاصًة أن نص القرار يؤكد على أن 

 المرحلة الثانوية يجب أن تكون مرحلة منتهية.

دور قطاع الصناعة واألعمال في تدريب الطالب عملًيا على  -
 ائف.التمكن من المهارات والكفاءات الالزمة لاللتحاق بالوظ

الدمج بين تخصصات الشعب العلمية واألدبية، وذلك من خالل  -
إعطاء كل طالب خلفية معرفية عن تخصص الشعبة األخرى، 
وبالتالي عدم الفصل التام والتعسفي بين الشعبتين، وتحقيق 

 التكامل والشمول بين فروع المعرفة المختلفة.

ها، وجود مزيد من التخصصات التي يمكن للطالب االلتحاق ب -
يزيد من االختيارات المتاحة، والمنحصرة بين التخصص العلمي 
واألدبي فقط، مما ينعكس على محدودية فرص االختيار المتاحة 

 للطالب في تلك المرحلة.
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إتاحة كليات بعينها لطالب الشعبة األدبية والعلمية )علوم( تتطلب  -
دراسة مقرر الرياضيات كشرط أساسي للقبول بها، مثل كلية 

 تجارة.ال

األنشطة العملية المرتبطة بالمواد التخصصية وخاصة العلمية،  -
التي من خاللها يتم إكساب الطالب المهارات المطلوبة لاللتحاق 

 بكلية معينة، مثل: كلية الطب أو الهندسة مثاًل.

غياب أية مقررات دراسية تبدأ بالمرحلة الثانوية وتستكمل بالجامعة  -
ها، وشعوره باأللفة معها من ناحية، بغرض تأهيل الطالب لدراست

 وتحقق التكامل بين المدرسة والجامعة من ناحية أخرى.

عدم تخصيص أية درجات لحضور الطالب في المدارس الثانوية  -
 العامة كوسيلة للحد من ظاهرة تغيبهم المستمر عن المدرسة.

في ذات السياق، أشارت إحدى الدراسات إلى أنه ثمة خلل في نظام 
"غياب الشفافية المرتبطة بهذا الخلل، والتي دعت  وية العامة، الذي يرجع إلىالثان

، (81)إلى إدخال تغييرات أو تعديالت عليه بصفة مستمرة ولعدة سنوات متتالية".
وذلك نتيجة لتغير القيادات التعليمية، األمر الذي يؤثر سلًبا على أية جهود 

رعان ما تهتز وتتالشي بتغير القيادات مبذولة لتطويرها باعتبارها جهوًدا مؤقتة س
 التعليمية.

كما أكدت إحدى الدراسات على أن "نظام التحاق الطالب بهذه     
المرحلة" يكون طبًقا للسن والمجموع، وليس الميول واالستعدادات والقدرات 

األمر  ((82واالتجاهات للطالب من ناحية، واحتياجات المجتمع من ناحية أخرى".
ضعف كفاءة هذا النظام على تحقيق العدالة بين الطالب، وذلك الذي يعكس 

لكونه يتم وفًقا لمجموع درجاتهم في الشهادة اإلعدادية التي ال تقيس إال جانب 
 واحد فقط هو الحفظ والتذكر، وال يراعي ميولهم ورغباتهم وقدراتهم.

هناك أضف إلى ذلك ما أشارت إليه إحدى الدراسات إلى أنه ال يزال "      
إغفال في مناهج المرحلة الثانوية العامة للكثير من متطلبات البيئات المحلية 
المختلفة واحتياجات التنمية السكانية لكل بيئة محلية على حدة في المناهج 
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الثانوية الحالية، وكذلك هناك قصور شديد في مدى مراعاة المناهج الثانوية 
؛ بمعنى (83)تياجات الطالب الفعلية"الحالية الحتياجات سوق العمل المحلي واح

توحيد المناهج بشكل ال يسمح بأية مرونة، وال يتناسب مع التنوع في البيئات 
األمر الذي يعكس ضعف هذه المناهج عن تلبية  (84)التي يعيشها الطالب.

احتياجات سوق العمل، نتيجة غياب الربط بين المقررات التي يدرسها الطالب، 
 اب المهارات التي يتطلبها سوق العمل.ومواقع العمل واكتس

وفي ذات السياق المرتبط بقصور المناهج والمقررات المتعلقة بهذه المرحلة،     
عن  -من حيث محتواها-أكدت إحدى الدراسات على "عجز هذه المناهج 

؛ حيث (85)االستجابة للتطورات الحادثة في مفاهيم التعليم والتعلم ومهاراته
وتسطيح للمعرفة مع التركيز الواضح على البعد النظري يشوبها حشو زائد 

التي من شأنها ربط الطالب ببيئته المحيطة، وغياب  وغياب التطبيقات العملية
الربط بين البعدين النظري والتطبيقي من ناحية والمهارات الحياتية من ناحية 

 أخرى.

ية، فقد أشارت وفيما يتعلق باألنشطة التعليمية المصاحبة للمناهج الدراس   
إحدى الدراسات إلى أنها "تتسم بالضعف بسبب ضيق الوقت المخصص لها في 

 (86)المناهج التعليمية."

غياب التوجيه المهني واإلرشاد النفسي الحقيقي الذي أضف إلى ذلك      
يساعد الطالب بالثانوية العامة على معرفة ميوله وقدراته واستعداداته الدراسية، 

 .(87)جعل من هذا النظام ممارسة غير مخططة وعشوائيةاألمر الذي ي

في ضوء ما سبق، يتضح أنه على الرغم مما صدر من قوانين وتشريعات        
لتطوير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة، وما طرأ عليها من تعديالت 

 أن متعلقة بالمقررات الدراسية وتنظيمها، وما يرتبط بها من أنشطة وغيرها، إال
الواقع ما زال يشوبه العديد من أوجه القصور؛ حيث ما زال هناك الكثير من 

 الغموض والجدل يكتنفان النظام الحالي، وتطبيقه على نحو فعال يؤتي بثماره.
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رابًعا: تقويم طالب التعليم الثانوي العام، وسياساج القبول بالتعليم العالي 
 بمصر:
التأكد من مثل الوسيلة التي يمكن من خاللها عملية التقويم تلما كانت        

تحقيق األهداف التعليمية المحددة كافة، والمساهمة في نجاح العملية التعليمية؛ 
اتجهت الوزارة إلى االهتمام بتطوير منظومة التقويم التربوي وخاصة بالمرحلة 
الثانوية العامة، وذلك من خالل ما وضعته من معايير وخطط استراتيجية 

تالية وقرارات لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، ومن بينه المرحلة مت
 الثانوية العامة.

وقد بدأ ذلك جلًيا من خالل ما تم طرحه من معايير قومية مرتبطة        
بعناصر منظومة التعليم الثانوي كافة ومنها التقويم؛ حيث تضمن المعيار الثالث 

جال الفرعي السابع "المعلم"، الذى اندرج بدوره "أساليب التقويم" المندرج تحت الم
من المجال الرئيس الثاني "الفعالية التعليمية"، وفيه يتطلب من المعلم أن يطبق 

 (88).أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية
-ار كما ظهر اتجاه الوزارة لتطوير عملية التقويم بالتعليم الثانوي في إط   

 -م2012 /2007الخطة االستراتيجية القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي 
إلى تعميم التقويم الشامل تدريجًيا؛ وذلك من خالل تطوير أدوات تقويم مقننة 
وبنوك لألسئلة ومهام تقويم في ضوء المعايير المصرية، ووفًقا لمقررات دراسية، 

مع متطلبات المرحلة الثانوية وحسب مستويات معرفية مختلفة، بما يتالءم 
وخصائص الطالب المستفيدين وحاجاتهم، إضافة إلى مراعاة متطلبات التعليم 

 (89)الجامعي على المدى البعيد.
واالمتحانات بالمرحلة  التقويم نظموقد استمر اتجاه الوزارة نحو تطوير     

ة للتعليم قبل الثانوية العامة، من خالل ما تضمنته الخطة االستراتيجية الجديد
 اختبار نظامم، التي ركزت على تطوير نظم التقويم و 2030-2014الجامعي 

، والتي جاءت الشأن هذا في بالتكنولوجيا الحديثة االستفادة مع العامة، الثانوية
م لسياسة الجودة 2017-2016هداف التنفيذية المطلوبة بانتهاء ضمن األ

 ( 90)عام.المطلوبة في برنامج التعليم الثانوي ال
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وفي إطار نظام الثانوية العامة الجديد، جاء اهتمام الوزارة بنظام التقويم      
م 2013( لسنة 88الوزاري رقم ) وسياسات القبول بالجامعات؛ حيث أكد القرار

االهتمام بالجانب العملي في االمتحانات، وذلك للتأكد من تمكن الطالب على 
االهتمام بعمل اختبارات تجريبية ، وكذلك ةمن بعض المهارات األساسية المطلوب

للطالب يصممها مستشارو المواد، ويتم إعالم ولي األمر بنتائجها، وذلك 
لتدريب الطالب على الشكل النهائي لالختبارات، وإيجاد حلقات وصل مستمرة 

كما كان هناك تأكيد على أن دخول الجامعة   (91)بين المدرسة وولي األمر.
ياز اختبار للقدرات، وهو عبارة عن اختبار في المهارات سيكون شريطة اجت

العامة المطلوبة لاللتحاق بكلية بعينها، وأن تكون لديه خلفية ثقافية عن هذه 
الكلية، ويمتلك المعلومات األولية عنها من خالل قراءاته المتعمقة عنها وعن 

سي للقبول باقي التخصصات. وهذا يعني أن اختبارات القدرات هي المحك األسا
 بالجامعات بغض النظر عن الحاصل على الدبلوم أو الثانوية العامة.

اهتمللام بتطللوير منظومللة التقللويم وسياسللات وعلللى الللرغم ممللا أولتلله الللوزارة مللن     
القبللول بالمرحلللة الثانويللة العامللة، وذلللك مللن خللالل مللا وضللعته مللن معللايير قوميللة 

ات بشلأن تطلوير نظلام االمتحانلات وخطط استراتيجية، وكذلك ما اتخذتله ملن قلرار 
والتقويم بالمرحللة الثانويلة العاملة، بملا يضلمن إكسلاب الطلالب المهلارات الحياتيلة 

فلي المجتملع، ويحقلق أهلداف العمليلة التعليميلة  من المشلاركة الفعاللةالتي تمكنهم 
بصلللورتها -مللا زللللت االمتحانللات ويضللمن جودتهللا، إال أن الواقلللع يشللير إللللى أنلله 

هللي الوسلليلة الوحيللدة المسللتخدمة للتقللويم، والمعيللار الوحيللد لتحديللد مللدى  -الحاليللة
؛ هللللو االمتحانللللات جللللودة منللللتج المدرسللللة الثانويللللة العامللللة المتمثللللل فللللي طالبهللللا

 (92)التقليدية، والتي تتسم بأنها:

تسللتخدم لقيللاس المسللتويات المعرفيللة األدنللى، وال تقلليس مهللارات تللرتبط   -
 ات عقلية ومهارات تفكير.بطبيعة المقرر الدراسي، أو قدر 

ال تقيس ملدى قلدرة الطلالب عللى تطبيلق ملا تعلملوه فلي مواقلف حياتيلة،  -
 وهذه غاية هامة من غايات التعليم.
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غيللاب المقللاييس واالختبللارات التللي تسللتخدم لقيللاس الجوانللب األخللرى مللن  -
نملللو الطاللللب، وإن وجلللدت فهلللي شلللكلية وسلللطحية ملللن حيلللث التصلللميم 

 مي.والتطبيق بمفهومهما العل

األمر الذي يعكس استمرار النظر لها على أنها غاية وليست وسيلة     
للتشخيص والعالج بما يساعد على التخطيط والتطوير وتحقيق الجودة المنشودة 

 بالمدرسة الثانوية العامة.
فللي -وعلللى الللرغم ممللا تللم اقتراحلله بشللأن تطللوير سياسللات القبللول بالجامعللات    

التأكيللد علللى أن دخللول الجامعللة مللن خللالل  –ة المقتللرحإطللار نظللام الثانويللة العاملل
سلليكون شللريطة اجتيللاز اختبللار للقللدرات، عبللارة عللن اختبللار فللي المهللارات العامللة 
المطلوبة لاللتحاق بكلية بعينها، وأن يكون للطالب خلفيلة ثقافيلة علن هلذه الكليلة، 

وعلن بلاقي  وكذلك امتالكه لمعلومات أولية عنها من خالل قراءاته المتعمقة عنها
إال أنلله ظللل اقتراًحللا لللم يخللرج إلللى حيللز التنفيللذ؛  فمللا زال المعيللار  -التخصصللات

الوحيللللد لاللتحللللاق بالجامعللللات هللللو الللللدرجات التللللي يحصللللل عليهللللا الطالللللب فللللي 
 امتحانات الثانوية العامة.

 خامًسا: تدريب معلمي التعليم الثانوي العام بمصر:
تعليمي، والركيزة األساسية في تطويره،  حجر الزاوية في أي نظاميمثل المعلم    

وذلك من خالل ما يقوم به من أدوار متعددة متعلقة بإعداد الطالب، وتشكيل 
شخصياتهم، وتوجيههم، وإرشادهم، وغيرها من األدوار التي يؤدي أداؤها بفعالية 

 إلى تحقيق أهداف النظام التعليمي.

المعلم في أي نظام تعليمي بمراحله وانطالًقا من أهمية األدوار التي يقوم بها   
كافة، وخاصة التعليم الثانوي العام، ومن فعالية تأثيره في فعالية مستوى هذا 

بالمعلمين وتطوير أدائهم على مستوى التعليم وجودة مخرجاته، جاء االهتمام 
 أن تؤكد 2014( من دستور 22م )رق المادة جاءتحيث " التشريعات والقوانين؛

 للتعليم، األساسية الركيزةيمثلون  ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاءو  المعلمين،
 المادية حقوقهم ورعاية المهنية، ومهاراتهم العلمية، كفاءاتهم تنمية الدولة تكفلو 

 (93)." أهدافه وتحقيق التعليم جودة يضمن وبما واألدبية،
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- للمعلمين المخططة والمستدامة الشاملة المهنية التنميةكما "جاءت 
االستراتيجية  خطةال ألنشطة والموجهة الحاكمة االستراتيجياتباعتبارها إحدى 

 والمهني المعرفي التجديد يحقق بما -م2030-2014للتعليم قبل الجامعي 
لم، للتع والميسر والمرشد المتجدد المعلم إلى وصوالً  ،سنوات خمس كل للمعلمين
 المتوازنة الحلول وإيجاد المعلمين لقضايا الشاملة المعالجات على والتركيز

 المعلمين كادر اقتراح نكما أ (94)."التعليمي األداء تحسين يحقق بما لحاجاتهم،
 ،لهم المهنية التنمية على ةإيجابيالمؤثرة بصورة  المداخل أحد يشكل هوتطبيق

 قبل للتعليم االستراتيجية الخطة مستوى  علىلهم  توجيهية طاقة توفيروكذلك 
حافز  توفير من خالل المدرسةمما يشجع معلمي  م،2030-2014 يالجامع
  )95).الفصل في األداء مستوى  لتحسين كدافع لهم مادي
اإلدارة  من خالل-وفي ذات السياق قامت األكاديمية المهنية للمعلمين      

 المعلمين من )5291 (بتدريب نحو -العامة العتماد جودة منظومة التدريب بها
 قانون (م2007لسنة 155 قانون  ىلإ 47 قانون  من االنتقال في الراغبين

 معتمدة برامج على معلم ألف 345 من يقرب ما تدريب كما تم، )الكادر
 ى المستو  ىعل فأكثر سنوات 5 تمواأ لذينا المعلمين لترقي معتمدين بمدربين
 تم ، كمامعا كليهما ىعل وأ السابقة المالية الدرجة ىعل أو السابق الوظيفي

 بروتوكول طارإ في اتربويً  المؤهلين غير من معلم لفأ 25 من أكثر تدريب
 ينفذ الذي ،شمس عينجامعة  تربية وكلية كاديميةاأل بين المشترك التعاون 
 ( ( .96للمعلمين المهنية كاديميةاأل وفروع التربية كليات ببعض
باستقراء ما سبق، يتضح أن هناك اهتماًما على المستوى التشريعي      
ذي بتنمية المعلمين وتدريبهم في مراحل التعليم قبل الجامعي كافة، ومنها والتنفي

التعليم الثانوي العام، وذلك من خالل رعاية حقوقهم األدبية والمادية، وتنمية 
مهاراتهم المهنية بتقديم برامج تدريبية متعددة، لالرتقاء بأدائهم وتطويره باستمرار 

لمنتج التعليمي للمدرسة الثانوية العامة، من ناحية، ويضمن تحقيق الجودة في ا
 ومن ثم تحقيق أهدافها من ناحية أخرى.

وعلى الرغم مما مثله نظام الثانوية العامة الجديد من نقطة مضيئة في طريق   
تطوير هذا التعليم وتحقيق الجودة في مخرجاته، إال أنه قد أغفل أي إشارة إلى 
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وذلك بناء على الدور الهام الذي يقوم به آليات تدريب معلم المرحلة الثانوية، 
للطالب، باعتباره أحد المرشدين المهنيين لهم، باإلضافة إلى دوره التقليدي فيما 
يخص المادة العلمية المقدمة من ناحية، والمساهمة في بناء شخصية الطالب 
من ناحية أخرى، األمر الذي يجعلنا ننظر إلى هذا الشخص بوصفه ال يحتاج 

رد تدريب يساعده على إنجاز تلك المهام، بل يحتاج إلى تنمية مهنية إلى مج
 مستدامة بناء على احتياجاته، ووجهة نظرة عن ذاته وإمكاناته.

وعلى الرغم من الجهود السابقة لتطوير أداء المعلمين، وتنميتهم مهنًيا    
إال أن الواقع بمراحل التعليم قبل الجامعي كافة ومن بينها التعليم الثانوي العام، 

يشير إلى أن هناك ضعًفا في برامج التنمية المهنية المقدمة لهم، وكذلك غياب 
 معلمي المدارس من تقريًبا %25 من يقرب التأهيل التربوي؛ حيث إن هناك ما

تربوًيا، فضاًل عن عدم  المؤهلين غير العام والثانوي  اإلعدادية الحكومية
 (97)للتدريب بالرغم من توافرها بشكل هائل.االستغالل األمثل للبنية التحتية 

 التعليمية. العملية جودة مدى على المباشر له األثر السلبي األمر الذي

وفي ذات السياق أشارت إحدى الدراسات إلى أن هناك ضعًفا في برامج    
 (98):التدريب المقدمة لمعلمي هذه المرحلة، وربما يرجع ذلك إلى ما يلي

تكاملة للتدريب تقوم على فكر تدريبي معاصر؛ غياب فلسفة واضحة م -1
حيث تقتصر أهداف التدريب على ما تريده الوزارة من المعلم وال 

 يتعرض الحتياجات المعلم المهنية الذي يحددها بذاته.

غياب الوضوح في العالقة بين المعلم والمدرسة ومؤسسة التدريب؛  -2
فة إلى قلة حيث إن كاًل منهم في واد مختلف عن اآلخر، باإلضا

 التنسيق بين الجهات المسئولة عن تدريب المعلم.

قلة دافعية المعلمين لحضور برامج التدريب، وذلك نتيجة غياب الوعي  -3
بأهمية التدريب، وإحساسهم بأن التدريب ال يقابل احتياجاتهم الفعلية 
من ناحية، وغلبة الطابع التقليدي على هذه البرامج مع ضعف كفاية 

 ن سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو التقويم.بعض المدربي
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وفي ذات السياق، أشارت إحدى الدراسات إلى "قصور المعلم عن أداء 
دوره في تنمية التفكير اإلبداعي للطالب، فالطالب متلق سلبي للمعلومة، ال 

 (99)يبحث عنها وال يسعى الكتشاف حلول للمشكالت التي تواجهه."

ئج إحدى الدراسات عن قصور قيام معلمي المدرسة أسفرت نتاكما       
الثانوية العامة بأدوارهم المتوقعة في إكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي، 
وتكوين العقلية الناقدة لديهم، فضاًل عن ضعف دورهم في توظيف تكنولوجيا 

الذي يرجع في األساس  ،(100)المعلومات في تحقيق الجودة بالعملية التعليمية 
ى قلة الوقت المتاح من قبل المعلم للتدرب، أو التعلم الذاتي، وكذلك قصور إل

وعي المعلم بدور التعلم الذاتي في تلبية احتياجاته المهنية، وكذلك نقص 
األمر الذي يتطلب معه تنمية مهارات التعلم ( 101)مهارات التعلم الذاتي لديه.

 ن خالل عملية إعدادهمالذاتي والتفكير الناقد لدى معلمي هذه المرحلة، م
 وتنميتهم في إطار ما يقدم من برامج تدريبية تساعدهم على التعلم الذاتي. 

أشارت إحدى الدراسات إلى وعلى مستوى المدرسة الثانوية العامة، 
"ضعف فعالية برامج التدريب الالزمة للنمو المهني لمعلمي هذه 

المدرسة الثانوية العامة والذي يرجع إلى "صعوبة تحديد إدارة  ،(102)المدرسة"
لمتطلبات التنمية المهنية للعاملين والمعلمين بها، سواء كان من خالل تدريب 
نظري أم عملي، ومجال أو موضوع التدريب، ذلك لما تتطلبه هذه العملية من 
التعرف على مستوى األداء التدريسي للمعلمين والعاملين ومدى معرفتهم 

ية والمالية والقانونية، ومحاولة تحديد واختيار بمجاالت أخرى كالشئون اإلدار 
ما يناسبهم من دورات تدريبية لرفع كفاءاتهم ومستواهم في تلك المجاالت، 

 أثر انتقال ضعفأضف إلى ذلك " (103)سواء كانت دورات نظرية أو عملية"
 في- تستند التدريس طرائق زالت فما الدراسية، القاعات إلى المعلمين تدريب
 وحيد كمصدر فيه المعلم يظهر للتدريس، تقليدي مفهوم على -ياناألح معظم

األمر  (104).الحفظ والتلقين تكرس أساليب وهى العلمية، والسلطة للمعرفة
الذي يعكس غياب رؤية واضحة لتخطيط برامج التدريب والتنمية المهنية 
 المقدمة داخل المدرسة الثانوية العامة وتنفيذها، فضال عن كونها ال تلبي

 االحتياجات الفعلية للمعلمين.
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في ضوء ما سبق، يتضح أن هناك العديد من أوجه القصور التي تشوب       
تدريب معلمي مرحلة التعليم الثانوي العام، سواء كان ذلك على المستوى 
المركزي أو على مستوى المدرسة، األمر الذي يتطلب معه تطوير في هذه 

المتعددة للمعلم، ويمكنه من تطوير مهارات البرامج بما يتناسب مع األدوار 
التعلم الذاتي والتقويم الذاتي، بما ينعكس إيجابًيا على طالبه وتنمية مهاراتهم 
وتوجيههم بشكل صحيح نحو أفضل المسارات المالئمة لقدراتهم والمشبعة 

 لرغباتهم.

كما ساهمت بعض القوى والعوامل في تشكيل التعليم الثانوي العام في 
.ع فجعلته يتخذ شكاًل مختلًفا عن غيره من النظم األخرى، ومن تلك ج.م

 العوامل ما يلي:
الثوراج المتتالية وانعكاسها على ضعف استقرار أنظمة الحياة  •

 المختلفة بـ ج.م.ع

عانت مختلف مناحي الحياة بجمهورية مصر العربية من عدم االستقرار 
جراء الثورات المتتالية التي بحث لفترة من الزمن تجاوزت األربع سنوات، وذلك 

فيها الشعب المصري عن حقوقه المختلفة، ومن ثم انتابت البالد حالة من عدم 
االستقرار، وعدد من التغيرات السياسية الفارقة، المصحوبة بمجموعة من 
التحديات واألزمات التي تتطلب من القائمين على السلطة سرعة اتخاذ قرارات 

قيل السياسية والمجتمعية كافة التي تقف حائاًل دون المضي الزمة إلزالة العرا
 قدًما في طريق التحول الديمقراطي، واستئناف مسيرة التنمية.

وفي هذا االطار كان النهوض بالمنظومة التعليمية، وتحديد متطلبات سوق 
العمل، من األولويات الهامة التي توجهت إليها قوى السلطة كسبيل للتقليل من 

م االستقرار المصاحب للثورات المتتالية، فكان إصالح التعليم هو األمل حدة عد
لقيادة االستقرار والتقدم والتنمية، ومن ثم توالت األفكار الجديدة التي لم تلبث 
حتى لحقتها حالة عدم االستقرار التي لحقت مختلف مناحي الحياة، والتي نتجت 

منية قصيرة، وعلى الرغم من عدم أيًضا عن تغير السلطات التربوية في فترات ز 
استقرار القيادات، إال أن تلك القيادات حاولت رصد نقاط الضعف التي تنتاب 
النظم التعليمية بشكل عام في جميع مراحلها، ونظام التعليم بالمدرسة الثانوية 
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العامة بوجه خاص، ولعل القدرة على رصد المشكالت والتهديدات كان دافًعا 
ة انطالق أساسية لتحقيق االستقرار المنشود، وقد ظهرت تلك قوًيا، بل ونقط

اإلرهاصات في عدد من الدراسات والتقارير الرسمية التي اهتمت برصد الواقع 
ومشكالته، ومن تلك المشروعات والدراسات "واقع التعليم في مصر: حقائق 

مدرسة جديدة:  1000وآراء"، و"مبادرة اتحاد الصناعات المصرية إلنشاء 
السيناريوهات المقترحة"، كما تم القيام بعدد من استطالعات الرأي بشأن بعض 
المشكالت في النظام التعليمي كمشكلة الدروس الخصوصية، إضافة إلى القيام 
بعدد من الدراسات التي تبرز العالقة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وذلك 

الزمة لخريجي التعليم قبل في محاولة مستمرة لتحديد المهارات األساسية ال
الجامعي، كما أكدت العديد من الدراسات على دور المشروعات الصغيرة في 

 (105)التشغيل والتخلص من البطالة.
ولعل هذا الكم الهائل من الدراسات والتقارير، قد أثار التفكير في ضرورة 

، التخلص من نقاط الضعف التي يعاني منها التعليم قبل الجامعي بشكل عام
والتعليم الثانوي العام بشكل خاص، كما أكدت على ضرورة الربط بين متطلبات 
سوق العمل، ومواصفات الخريج، وتمكن الطالب من إدارة المشروعات 
الصغيرة، األمر الذي يعكس أهمية تنامي التوجه االستثماري في التعليم، وعلى 

لظروف المحيطة التي الرغم من تلك التوجهات والمشروعات والدراسات، إال أن ا
تشهدها المنطقة بأسرها جعلت من الصعب تبني تلك التوجهات واألفكار 
الجديدة حتى الوقت الراهن، األمر الذي انعكس على عدم استقرار التوجهات 

 الحديثة في مجال التعليم العام.
تغير الحياة السياسية وإعادة تشكيل خارطة العالقاج مع المجتمع  •

 العربي والدولي
، على شكل الحياة 2013يونيه  30، و2011أثرت كل من ثورتي يناير 

السياسية بمصر، فقد اندلع قبيل الثورة اعتراًضا شعبًيا على شكل الحياة 
السياسية في مصر، األمر الذي أدى إلى تغيير تلك المظاهر غير المرغوب 

ير ال فيها كمطلب أساسي من متطلبات الثورة في تلك اآلونة، وبما أن التغ
يحدث بين عشية وضحاها، فقد أسفر التوجه المفاجئ نحو التغيير عن بعض 
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التشتت والتذبذب في الممارسات، الذي انعكس بدوره على العالقات بين مصر 
وبعض الدول العربية واألجنبية، فالعالقات التي كانت تتسم باالستقرار والصداقة 

بب النظام السياسي المتبع باألمس، انقلبت إلى عالقات عداوة وكراهية بس
بمصر مؤخًرا، األمر الذي انعكس على تأثر الحياة االقتصادية واالجتماعية 
بمصر سلبًا، خاصة في ظل وجود عمالة مصرية تعمل بتلك الدول، وجاليات 
في بالد أخرى، والتي أ ضيرت من جراء سوء العالقة بين مصر وغيرها من 

 (106)الدول عربية كانت أم أجنبية.
ما أن االنقسام الذي حدث بين صفوف الشعب المصري وفئاته، نتيجة ك

اختالف التوجه السياسي، كان له أبلغ األثر في تهديد االستقرار واألمن 
للمواطنين، وال سيما التهديدات والتفجيرات التي طالت ممتلكات الدولة وأثرت 

ريين، وأثقل على مواردها، األمر الذي خلق نوًعا من الفرقة بين صفوف المص
ْتل ف ات، وتحقيق االستقرار واألمن  كاهل الحكومة في محاولة منها إصالح الم 

، األمر الذي وجه معظم موارد الدولة لهذا الغرض، في (107)الداخلي والخارجي
حين تم تجاهل قطاعات أخرى كالتعليم بما يحتاجه من إمكانات ضخمة وموارد 

 متجددة ومستقرة ومستمرة.
ة القتصادية للبالد وانعكاسها على محدودية الخدماج تذبذب الحال •

 التعليمية بمختلف المراحل
دائما ما تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية، والتغير في المسار 
السياسي لخلل في مسار األداء الكلي لقطاعات الدولة اإلنتاجية، مما يؤثر على 

التذبذب في أداء الدولة  األداء االقتصادي للدولة ككل، ومن نتائج حالة
 (108)االقتصادي ما يلي:

تراجع الحالة األمنية منذ األشهر األولى لثورة يناير، األمر الذي أدى إلى  -
 تباطؤ العجلة اإلنتاجية، وزيادة أعداد البطالة، وتراجع الدخل القومي.

وقوع أحداث أظهرت البالد في حالة عدم استقرار، مما أدى إلى هروب  -
تثمرين العرب واألجانب خوًفا من إمكانية تأثر أعمالهم بتلك عدد من المس

 األحداث.
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وغيرها من الظروف االقتصادية المتردية التي أدت إلى ارتفاع مبالغ      
الديون المفروضة على مصر، وعدم قدرة الدولة على توفير المتطلبات األساسية 

تى مع وجود توجهات للمواطنين، األمر الذي طال أيًضا القطاع التعليمي؛ فح
نحو التحديث والتجديد، واإلصالح والتعديل، إال أن عجز الموازنة، وارتفاع نسبة 
الدين، والتردي في األنشطة االقتصادية، أدى إلى العجز في تحقيق تلك 
التوجهات التي من شأنها النهوض بالتعليم، مما أدى إلى تضاعف المشكالت، 

المنشودين للنهوض بالتعليم، الذي هو الدافع  وإعاقة تحقيق النجاح واالستقرار
 لتحقيق النجاح في باقي القطاعات.

بالنظر إلى ما سبق، يتضح أن المجتمع المصري ما زال يعاني من حالة     
من عدم االستقرار، والتذبذب في محاوالت النهوض، ولذلك ما زالت هناك 

لتعليم الثانوي العام العديد من نقاط الضعف في نظام التعليم بشكل عام، وا
بشكل خاص، وعلى الرغم من وجود عدد من اإلصالحات والتوجهات التي 
استطاعت تحقيق بعض االستقرار في اآلونة األخيرة، إال أن الجهود المطلوبة 
لتحقيق االستقرار الكامل في التعليم على وجه الخصوص ما زالت كثيرة، 

كافة مناحي الحياة، السياسية وتحتاج إلى مزيد من الجهد واالستقرار في 
واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي سيحقق مزيًدا من االستقرار والتقدم في 

 أحوال التعليم، ال سيما التعليم الثانوي العام، إذ أنه بوابة الدخول لعالم العمل.
التعليم الثانوي في :رابعالقسم ال

 .: دراسة وصفية تحليلية الصين
م من البحث واقع التعليم الثانوي العام في الصين، والذي يتناول هذا القس

 انوعً بوصفها  Senior Secondary Stageالمرحلة الثانوية العليا يطلق عليه 
، ويلتحق بها الطالب Academic Educationمن أنواع التعليم األكاديمي 

ين وتلي تلك المرحلة الثانوية الدنيا، وتعتبر حلقة وصل ب، (109)18-16من سن 
وهو ما يشير إلى أن تلك المرحلة تلك المرحلة، وبين مرحلة التعليم الجامعي، 

تكافئ مرحلة التعليم الثانوي داخل ج.م.ع، وتكافئ المرحلة العمرية للطالب في 
بعض القوى والعوامل الثقافية المؤثرة على التعليم كما سيتم تناول  ذات المرحلة.

 الثانوي بالصين.
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 بالصين: اوأهدافه العليا ةالثانويمدرسة الفلسفة  :أولً 
بالصين من  المدرسة الثانوية العليا/األكاديمي تنبع فلسفة التعليم الثانوي 

، باإلنتاجضرورة بناء االشتراكية الحديثة، وربط ذلك مؤداها  ،قاعدة أساسية
ر يتطو لتحقيق النجاح، و ، اإلنتاج المتميزالعمالة الماهرة القادرة على  وإعداد

للمجتمع  ، والهوية القوميةلقيم، والمبادئاجتمع، وذلك من خالل تدعيم لما
  (110)ونظام الدولة، وشرعيتها.، والعادات، والتقاليد، الصيني

تنطلق منها فلسفة  اإلنتاج هو كلمة مفتاحية، أن وي الحظ على ما سبق
تم دراسته األمر الذي يؤكد االرتباط الوثيق بين ما ي ؛التعليم الثانوي األكاديمي

داخل المدرسة، وبين احتياجات سوق العمل، مما يساعد على الوصول إلى 
، كما أن تقدير قيمة االشتراكية، المتميز الذي تصبو إليه الصين اإلنتاجمستوى 

ومن يعطي قيمة ملحوظة للعمالة، وي علي من شأن العمال بالمجتمع الصيني، 
األكاديمي بأهمية إعدادهم وتأهيلهم  يشعر الطالب المقيدون بالتعليم الثانوي ثم 

مما يعكس قدرة هذا النوع من ليشاركوا في تميز ما سيشاركون في إنتاجه، 
التعليم على تلبية متطلبات السوق التعليمي الجديد القائم على التميز، ومساعدته 

   منتجات باقي دول العالم.ل ومنافستهتميز المجتمع الصيني، على 

بالصين إلى تحقيق عدد من األهداف  األكاديميانوي ويهدف التعليم الث
 (111)يلي:بيانها كما 

ة في شخصيات الطالب، والتي االستمرار في تنمية االتجاهات اإليجابي •
 ها بمرحلة التعليم االبتدائي.تم البدء في بنائ

الطالب، والقيم الروحية التي يؤمن بها المجتمع الصيني،  شخصيةتنمية  •
 ، وقيم المعيشة في المجتمع الدولي.ومنها قيم الوطنية

 تدعيم القيم األخالقية التي يؤمن بها أعضاء المجتمع الصيني. •
الحديثة في عقول الطالب، وذلك بالتأكيد  االشتراكيةببناء أفكار االهتمام  •

على أهمية وضع وجهات نظر الطبقة العاملة في االعتبار، واالهتمام 
 لمجتمع.بهم كطبقة لها أهميتها، ووزنها با
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تمكين الطالب من المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل، والتي  •
ات األجنبية، واللغة الصينية، واللغمنها التمكن من مهارات الرياضيات، 

 .وغيرها
الطالب مهارات حل المشكالت، والتفكير اإلبداعي، والناقد،  إكساب •

 .والتعلم الذاتي
المتميز، وتسويق  إلنتاجاتشجيع الطالب على اكتساب مهارات  •

 المنتجات الصينية.
يجابية في تعامالتهم اليومية مع تدعيم العادات اإلتمكين الطالب من  •

  في عالم العمل. ااآلخرين في الحياة، وأيًض 
والروحية، ، والجسمية، والعقلية، األخالقيةالعمل على دمج القيم  •

 ملة.واإلنتاجية، لتخريج طالب ذو شخصية متكا ،والجمالية

، ركزت على التعليم الثانوي األكاديميباستقراء ما سبق، يالحظ أن أهداف 
الصين، فما يتم بدئه في بين المراحل التعليمية المختلفة بالتكامل، والتواصل 

مرحلة، يتم استكماله في المرحلة التي تليها، فيتم النظر إلى القيم والمهارات التي 
تكامل، كل نقطة فيه تتصل بما قبلها، م تقدمها كل مرحلة على أنها متصل

وتؤدي إلى ما بعدها، كما أن بناء شخصية الطالب المتكاملة هي األساس وراء 
أحد أهم المهارات التي على الطالب  شخصية منتجة متميزة، إذ يعد اإلنتاج بناء

عد من أهم ي، كما أن التمكن من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، التمكن منها
، وتمثل أحد الركائز امل التي تقضي على ظاهرة البطالة، حتى قبل حدوثهاالعو 

القيم األخالقية هي المدعم األساسي،  باإلضافة إلى أن، 21األساسية للقرن 
كل تلك األهداف في أذهان الطالب، وسعيهم الحثيث والضامن األصلي لرسوخ 

حتل مكانة متميزة بين الذي عليه أن ي، من أجل صالح المجتمع الصيني، هالتحقيق
دول العالم كافة، األمر الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل مواطن ذو انتماء 

وواسع األفق، إذ ينتمي لمجتمع آخر عالمي، ال يمكن تجاهل م، لمجتمعه األ
   االنتماء إليه.
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في ا وتمويلهالمدرسة الثانوية العليا  /كاديميإدارة التعليم الثانوي اي ثانًيا: 
 :لصينا

أعلى المستويات اإلدارية  Ministry of Education  تمثل وزارة التعليم
للتعليم في الصين، وهي الجهة المسئولة عن وضع التشريعات والقوانين في قطاع 
التعليم، وكذلك التخطيط، ووضع السياسات، باإلضافة إلى اإلشراف على التعليم 

، وهي مسئولة  Provincesه األقاليمأما المستوى الثاني فتمثل .كافة في مراحله
وتمثل  .عن صياغة السياسات المحلية واإلشراف على المستويات األدنى

ويتم إدارتها  ،لية األكبرتتولى المسئو و لمستوى الثالث، اCounties المحليات 
ما المستوى الرابع واألخير أ .يبشكل أساسي من قبل سلطات المستوى المحل

 (112).هى المستوى المنوط به التنفيذ، و Towns المدن فتمثله

)المستوى  على كافة المستويات سالفة الذكر-وتمتلك الحكومات     
ا للتعليم أقسامً  -مستوى الواليات والمقاطعات، ومستوى المحليات(و المركزي، 

. وطبًقا لقانون التعليم يجب أن يقوم مجلس الدولة، والحكومات مسئولة عن إدارته
طبًقا للمبادئ اإلدارية في وإدارته بتوجيه التعليم كافة تويات المحلية على المس

 المستويات المختلفة بتقسيم مناسب للمسئوليات؛ وهذا يعني أن األقسام التعليمية
الدولة،  لة عن العمل التعليمي من خاللمسئو  -تحت مجلس الوالية- اإلدارية

وتكون ، وإدارتها وتنسيقها التعليمية األنشطةكل  وتحمل على عاتقها تخطيط
 مقاطعةللتعليم تحت حكومات األفراد فوق أو عند المستوى ال اإلداريةاألقسام 

 طار المناطق اإلدارية الخاصة بهم،لة عن األنشطة التعليمية في إ)اإلقليم( مسئو 
ستوى المقاطعة أو اإلقليم باقي األقسام اإلدارية لحكومات األفراد فوق مكما تكون 

شر بها في إطار سلطتها طة التعليمية المرتبطة بشكل مبالة عن األنشمسئو 
تحت مجلس الدولة فلديها أقسام مسئولة عن أما باقي الوزارات واللجان  القانونية،

 (113)التعليمية داخل دائرة كفاياتهم.اإلدارة 

 يتضح أن التقسيم اإلداري للتعليم في الصين يأخذ شكاًل  ،في ضوء ما سبق   
لة عن وضع باعتبارها أعلى سلطة مسئو  ،التعليم قمته وزارة، توجد في اهرميً 

ليات ئو الخطط والسياسات والتشريعات واإلشراف على التنفيذ، ويتدرج في المس



 مقارنة للتعليم الثانوي د/ والء صقر و د/دعاء جوهر                             دراسة

 العدد الثالث – اكتوبر 2015م جملة الرتبية املقارنة والدولية 422 

حتى يصل إلى قاعدة الهرم الذي تمثله المدن، وهي المنوطة بعملية التنفيذ، 
 وهذا يؤكد على أن إدارة التعليم في الصين تتم بشكل مركزي. 

، اتجهت الصين منذ كافة ي إطار سعيها نحو تطوير التعليم في مراحلهوف   
يتين استراتيجن من تكو  يم  إلى تطبيق إصالح في قطاع التعليم 1980عام 

والتنوع، وسعت نحو تطوير القوانين والتشريعات التي  ،الالمركزية :هما ،أساسيتين
بمراحله  - رة التعليمتحقق ذلك؛ حيث نص قانون التعليم في الصين على أن إدا

مركزي على  الحيث يتم بشكل  ؛مركزيةال -العليا الثانوية كافة وبما فيه المرحلة
لة عن عملية واليات(، وذلك مع سلطة مركزية مسئو )ال مستوى المقاطعات
 ،صناعة السياسة األساسية، واإلشراف على التعليم وتمويلهو التخطيط الكلي، 

ناطق الريفية طبًقا لمبدأ تطبيق نظام إدارة جديد للموتحت قيادة مجلس الدولة تم 
 (114).التنفيذ على مستوى المقاطعةواإلدارة المقسمة، و  لية المحلية(، المسئو )

وال شك أن تطبيق الالمركزية في إدارة التعليم في الصين يمثل فرصة عظيمة   
وتطوير ذاتها  إلدارة، وخاصة المدارس الثانوية ،للمستويات اإلدارية األقل

، وتوفير الموارد الالزمة لهذا التطوير وفق احتياجاتها وفي ضوء كافة جوانبها
عالقاتها مع بيئتها المحلية، كما يتيح لها الفرصة للتخطيط لما تقدمه من 
خدمات وبرامج في ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية للمستفيدين من هذه 

 يئتها التنافسية.الخدمات، بما يسهم في تحقيق تميزها في ب
الذي ارتكز على تجميع الموارد وتحريكها كجزء -ولم يقتصر اإلصالح    

على  –م1980لتعليم في الصين منذ بداية أساسي من التنمية الشاملة لقطاع ا
التعليم وتمويله؛ والذي  الستثمار اقوميً  احيث وضعت الصين نظامً  ؛إدارة التعليم

من النظام  ،تغيًرا كبيًرا -اصة التعليم الثانوي وخ-بمقتضاه شهد تمويل التعليم 
المركزي القائم على أساس ضيق من الدخل إلى نظام المركزي قائم على أساس 

 (115).متنوعةالدخول ال

 -في إطار هذا اإلصالح-ية الالمركزية في التمويل استراتيجبوفيما يتعلق 
اإلدارية األقل، وذلك مع  وياتلمستاإدارة لية المحلية و قامت على مبدأ المسئو فإنها 
لية الحكومات بالمقاطعات والمدن والقرى عن تمويل التعليم قبل الجامعي، مسئو 

وكذلك بعض مؤسسات التعليم العالي، أما التنوع فقد تم تطبيقه من خالل توسيع 
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 ،أساس الدخل الحكومي للتعليم، وتوسيع عملية تحريك المصادر غير الحكومية
الضرائب، والدخول الناتجة من األنشطة التي و لمجتمعية، المساهمات ا :لتشمل

تقوم بها المدارس، ويمثل التمويل الذي يتم تجميعه من هذه المصادر موارد 
 (116).تمويلية إضافية للتعليم

، وتحسينها لتعليماوهذا يعني أن الصين قامت بتطوير مخصصات ميزانية  
وغير المباشر للتعليم والذي يتم وأن التمويل الكلي العام هو التمويل المباشر 

 توفيره من خالل كل مستويات الحكومة. 

، وتوجيهها وعلى الرغم من أن نظام التعليم الصيني يقع تحت سلطة الحكومة
من خالل قوى  -بدرجة كبيرة-إال أنه في إطار هذا اإلصالح التعليمي تم توجيهه 

عرف بأنه اإلنفاق لذي ياعدل تمويل التعليم غير الحكومي )السوق؛ حيث زاد م
الميزانية الحكومية التي يتم إنفاقها على التعليم( بشكل جزئي في  الكلي فيما عدا

 .م2002% في عام 50ت قدر بحوالي ، والذي ارتفع إلى نسبة األخيرةالسنوات 
ويأخذ التمويل غير الحكومي عدة أشكال؛ حيث يمكن أن يحدث في المدارس 

، أو التي تعمل من خالل مؤسسات غير حكومية أو العامة التي تجمع الرسوم
 المملوكةكما أن هناك بعض المدارس  ،المحددة اآللياتأفراد عن طريق بعض 

وتعمل من خالل مؤسسات غير حكومية متخصصة أو من خالل  ،بشكل خاص
، وذلك القوى الموجهة -في جميع الحاالت- ويمثل السوق  ،األفراد مجموعة من

وهذا يعني أن  ،(117)يتم توجيهه من خالل اعتباراتها المالية ألن عمل المدرسة
، بما االقتصادالحكومة قد سمحت وشجعت تطوير المؤسسات غير الحكومية في 

النقل و التمويلي، و القطاع الصناعي،  :منها ،قطاعات عدةمن يتضمنه 
 فيوتطويره موجهة لنمو االقتصاد  مما جعلها تمثل قوةواالتصاالت، والتعليم، 

 بيئة تتيح حرية الدخول والمنافسة.

 واالقتصاديالمالي و ن إصالحات النظام إيمكن القول  ،في ضوء ما سبق
ومجتمع المعرفة، تلك القائمة  21نحو تلبية متطلبات القرن التحرك تالصيني 

 إدارة التعليمفي ذلك بشكل مناسب نظام  اتبعهما الالمركزية، و على تطبيق 
يهدف إلى تطبيق نظام دخل ن الصين اعتمدت على موهذا يعني أ ،وتمويله

التمويل عبر مستويات و  مع مشاركة في المسئولية والتكلفة ،متوازن من الالمركزية
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 اواضحً  االتزامً يات تعكس استراتيجالسلطات، معتمدة في ذلك على و  الحكومة
ارية ليات للمستويات اإلدمشاركة في المسئو ، و المستوى المركزي  قبل من اومحددً 

 األقل.    

 :مرحلة الثانوية العليا بالصينبال نظام الدراسةثالًثا: 
 امتوسطً  ايحتل التعليم الثانوي األكاديمي، أو المدرسة الثانوية العليا موقعً 

ويمكن للطالب المتخرجين منه  ،كما سبقت اإلشارة بالسلم التعليمي بالصين
لعمل، أو االلتحاق بإحدى مؤسسات بالدراسة الثانوية، وااللتحاق بسوق ااالكتفاء 

التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم به، األمر الذي يوضح أن التعليم الثانوي 
مرحلة دراسية منتهية، ومن ثم تركز فلسفتها األكاديمي من الممكن أن يكون 

داد الطالب لاللتحاق بعالم العمل، واكسابهم المهارات األساسية على إعوأهدافها 
 طلبات سوق العمل القائم على الجودة والتميز.للوفاء بمت

لنظام الساعات المعتمدة،  ايا وفقً ويسير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية العل 
 116ساعة معتمدة ) 144 إنهاءفعلى الطالب في نهاية سنوات الدراسة الثالثة 

ارية(، ساعة معتمدة للمواد االختي 28ساعة معتمدة للمواد الدراسية اإلجبارية، و
، من المناهج منها: اللغة الصينية، والرياضيات اويدرس الطالب عددً 

، باإلضافة إلى لغة يزية بشكل أساسياإلنجلوالسياسات، واللغات األجنبية )
والفيزياء، أجنبية أخرى مثل الفرنسية، أو األلمانية، أو الروسية، أو اليابانية(، 

والكمبيوتر والتربية الرياضية، افيا، ، والتاريخ، والجغر البيولوجيو والكيمياء، 
المناهج السالفة، على اعتبار أنها مناهج إجبارية،  وتدرسوالفنون، والتكنولوجيا، 

مكن الطالب من المهارات ت لقياس وتصاحب مقرراتها مجموعة من األنشطة
كما ، مستوى مقبوالً ي الجانب األخالق وبلوغالخاصة بممارسة العمل السياسي، 

مقررين من جملة ثالثة مقررات اختيارية متاحة للطالب،  باختيارالب يقوم الط
  (118) (.االجتماعية، والعمل االجتماعيخدمة والوهم ) مهارات البحث، 

ر س في المرحلة الثانوية العلياوبالنظر إلى المقررات الدراسية  ، التي ت د 
التي  لمقرراتافال يوجد فصل تام بين  ع والتكامل،ي الحظ أنها تتسم بالتنو 

بناحتيه العلمية والتطبيقي،  ؛ فهي تجمع بين الجانب النظري يدرسها الطالب
ية القومية واالنتماء للمجتمع اك اللغة القومية، التي تدعم الهو فهن ؛واألدبية
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الصيني، وهناك اللغة اإلنجليزية، واللغات األجنبية األخرى، تلك التي تدعم 
تدعم التي األجنبية، وهناك العلوم والرياضيات،  الثقافاتالتواصل والتفاهم بين 

 ين العلماءوالناقد، كما أنها سبيل تكو  داعيواإلب لدى الطالب التفكير المنطقي
اجتماعية  اعلومً وبوصفها نسانيات كالتاريخ والجغرافيا، ، وهناك اإلوتشكيلهم

 أنظاريوجه البالد، مما  إمكانياتتدعم التعرف على الثقافة األم، ومعرفة فإنها 
الطالب لكيفية استغالل موارد البالد بما يفيد المجتمع المحيط، ويؤدي إلى 

 المعرفة التي تتفق مع متطلبات مجتمعوهناك التكنولوجيا والكمبيوتر،  ،تنميته
في اآلونة األخيرة، هذا باإلضافة إلى ما تدعمه المقررات االختيارية من توطيد 

 العمل. الصلة بالمجتمع الخارجي وعالم
لتدريس التكنولوجيا  اخاًص  ااهتمامً  السلطات التربوية الصينية عطىتكما 

المقرر بمثابة استجابة  اوالكمبيوتر لطالب المدرسة الثانوية العليا، إذ يعتبر هذ
المهارات األساسية الستخدام  قدم للطالبت  لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، ف

األدوات الداخلية والخارجية و المختلفة، جه كيفية استخدام برامو الكمبيوتر، 
وكيفية الحصول المصاحبة لجهاز الكمبيوتر، وكيفية استخدامها، وصيانتها، 

  (119).اإلنترنتعلى معلومات في مجال معين من خالل شبكة 
مهارات استخدام الكمبيوتر، في الحصول وي الحظ أنه بتمكن الطالب من 

الوفاء و ، الطالب مهارات التعلم الذاتي على المادة العلمية، يغرس في نفس
يصبح الخريج بحيث  ؛21في القرن  وسوق العمل بمتطلبات المجتمع العالمي

على  اقادرً التي تجعله األساسية المهارات ممتلكا على المنافسة العالمية،  اقادرً 
مجتمعه العالمي وفي ليس في مجتمعه المحلي فحسب، بل  ،تحقيق التنمية

 .اأيًض 
غى مقارنًة بالمقررات األخرى، فال يطلكل مقرر،  النسبيراعى الوزن ي  كما 

يشغل مقرر  ، فلكل مقرر ذات األهمية التي لمقرر آخر، فمثاًل اآلخرمقرر على 
% من جملة الساعات المعتمدة التي على الطالب 21-%17اللغة الصينية من 

الثانية ذات النسبة، الحصول عليها، كما تشغل مقررات اللغة األجنبية األولى، و 
%، ويشغل مقرر العلوم 15-%12من  والكمبيوتر ويشغل مقرر الرياضيات

نسانيات والعلوم االجتماعية شغل اإلت%، و 15-%10بفروعه المختلفة من 
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%، 10-%8أما الفنون فتشغل من %، 20-%15المختلفة من  ابفروعه
و األقصى أ ، ويحدد الحد األدنى%8-% 5والتربية الرياضية تشغل من 

وقدراتهم، األمر الذي يترك لكل مدرسة  قررات الدراسية، احتياجات الطالبللم
كافة مقررات لللتحدد ذلك بكامل رغبتها، بشرط أن ال تتجاوز النسبة النهائية 

% من 10% من جملة الساعات المعتمدة المتاحة للطالب، وذلك إلعطاء 90
ات االختيارية التي يختار الطالب نسبة الساعات المعتمدة المتاحة إلى المقرر 

 (120)دراستها.

 اأن تحدد الوزن النسبي لكل مقرر وفقً في ولعل إعطاء الحرية لكل مدرسة 
يوضع في االعتبار حاجات الطالب حيث  ؛اإيجابيً  اي عد أمرً  لحاجات طالبها

بين المقررات الدراسية، بحيث ال ت عطى تم مراعاة التوازن تمكاناتهم، بشرط أن إو 
أهمية لمقرر على حساب باقي المقررات، ولعل مرونة النسبة المئوية المحددة 

تحدد  على مقدار الحرية من ناحية، كما أنها للوزن النسبي لكل مقرر تعد دلياًل 
الحد األقصى الذي ال يمكن تجاوزه عند تقديم مقرر بعينه للطالب من ناحية 

لمعتمدة على المقررات ، األمر الذي يضمن عدالة توزيع الساعات اأخرى 
 المتاحة للطالب.

وتسعى المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية العليا بالصين إلى تحقيق عدد 
 (121)من األهداف، لعل من أهمها ما يلي:

تنمية القيم الوطنية، وقيم العمل الجماعي والتعاوني، والحفا، على  •
 العادات القومية للمجتمع الصيني.

يم الديمقراطية ودور القانون في الحفا، على بق وعي الطالب تنمية •
 الحقوق، وضمان تنفيذ الواجبات.

لمجتمع الصيني للعالم، وذلك لصورة أبهى تقديم مساعدة الطالب على  •
 ن والتعبير عن الذات.من خالل امتالك مهارات اإلعال

تنمية شعور الطالب بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي  •
 والعالمي.

مهارات التفكير اإلبداعي، والممارسة الفعلية، والكفايات العلمية،  غرس •
 والوعي بالبيئة المحيطة لدى الطالب.
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، الالزمة الضروريةالمهارات تنمية معرفة الطالب بالمعارف األساسية و  •
 للتعلم مدى الحياة.

، والتخطيط للمسار الوظيفي المالئم، تنمية القدرة على التعلم الذاتي •
لمشروعات الصغيرة والتخطيط للنجاح فيها، والوعي بأهم ا وإقامة

 المهارات المطلوبة للحاق بسوق العمل.
أن تكون له بنية جسمية سليمة بالصورة على الطالب مساعدة  •

تدعيم المهارات تقدير قيمة الرياضة، و ، من خالل الصحيحة
 واالهتمام بها.الرياضية، 

النظر المختلفة، واحترام  م احترام اآلخرين، واحترام وجهاتغرس قي •
والتعاون معهم من  الذات واآلخرين، والتواصل ، وتقدير إنجازاتالذات

 .ات العمل الفريقيخالل التمكن من مهار 

فهم أهمية التنوع الثقافي، وكيفية االستفادة منه، وسبل االنفتاح على  •
 العالم الخارجي.

 تلك المقررات على شمولية دلياًل  هداف السالفة للمقررات الدراسيةوتعتبر األ
يمتلك والتكامل، ف وذلك من أجل الوصول إلى خريج يتميز بالشمول،، وتكاملها

مهارات متنوعة، توسع له مجال االختيار، عند اختيار مسار وظيفي يالئم 
كما توسع مداركه، فتجعله مؤمن بأهمية وضرورة إعداده قدراته، واهتماماته، 

ة ، فمسئوليفحسب ا، ال محليً اعالميً  ايكون مواطنً  بهذا الشكل، ألنه مطالب بأن
، األمر الذي لبالده أمام العالم اأن يكون سفيرً  الطالب الصيني في المقام األول

يتالئم مع متطلبات السوق العالمي الجديد  امتميزً  شاماًل  ايستلزم إعداده إعدادً 
 .القائم على التميز والمنافسة

بين ما يتم مرحلة الثانوية العليا على الربط وتركز سياسات تطوير مناهج ال
دراسته بالمدرسة الثانوية العليا من ناحية، وما يتم دراسته بالمرحلة الجامعية، 
وهي في ذات الوقت ترتبط بالمهارات التي يحتاج إليها المجتمع الخارجي، 

 (122)وسوق العمل، ويوضح الجدول التالي تلك العالقة:
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يفكار ايساسية ا اسم المقرر الدراسي
المرحلة للمقرر ب

 الثانوية العليا

ايفكار ايساسية 
المرحلة للمقرر ب

 الجامعية
 الفلسفة الماركسية. التربية األخالقية •

 مقدمة القتصاد السوق 
مقدمة ألفكار ماو 

 زيتونج.
 –اللغة الصينية األم  اللغة الصينية األم. اللغة الصينية •

 مستوى متقدم.
 المتقدمة الرياضيات ياضياتالر  الرياضيات •
اللغة اإلنجليزية كلغة  اللغات األجنبية  •

 أجنبية ثانية
 -اللغة اإلنجليزية

 مستوى رفيع
التكنولوجيا  •

 والكمبيوتر
تطبيقات الكمبيوتر 

 )الجزء األول(
تطبيقات الكمبيوتر 

 )الجزء الثاني(
الثانوية بناء على ما سبق، يتضح أن االرتباط ال يكون فقط بين المرحلة 

العليا، والمرحلة الجامعية، بل أن االرتباط هنا بين المرحلة الثانوية العليا، 
والمجتمع الخارجي، إذ تخدم تلك األفكار، متطلبات سوق العمل، والتواصل مع 

سوق العمل على إلى  أنه لالنضمامالمجتمع الخارجي، المحلي والعالمي، إذ 
بوصفها إحدى المكونات األساسية  كسية،الخريج أن يعرف األسس النظرية للمار 

، وإحدى مكوناته الثقافية، األمر الذي يدعم الهوية كي الصينياللفكر االشتر 
أن يتمكن من اللغة الصينية األم، عليه  الخريج كما أن الصينية لدى الطالب،

من استخدام من خالل التمكن  ، وذلكالتمكن من مهارات التواصل مع اآلخرينو 
 اآلليجنبية، يضاف إلى ذلك التمكن من مهارات استخدام الحاسب اللغات األ

ن المقررات الدراسية بي انفصال، األمر الذي يؤكد أنه ال يوجد أي والرياضيات
المقدمة للطالب بالمرحلة الثانوية العليا، وبين المهارات التي يتطلبها سوق 

التمهيدية، التي تعد  ليا، تعد المرحلةفالدراسة بالمرحلة الثانوية الع العمل،
الطالب، وتؤهلهم المتالك المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل العالمي 

 في اآلونة األخيرة.
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ة لطالبها مجموعة من األساليب لتهيئتهم كما تقدم السلطات التربوية الصيني
، ومن تلك األساليب عمل مجموعة من المسوح لاللتحاق بعالم العمل

واحتياجاتهم، مما يساعد في تكوين  توضح رغبات الطالب التي واالستبيانات
كما تقدم للطالب ، (123)صورة كاملة عن الطالب ورغباته الوظيفية في المستقبل

، (124)مجموعة من ورش العمل لتساعدهم على التخطيط لمسارهم الوظيفي
مجموعة من األفالم التعليمية عن الوظائف المتاحة بالمجتمع باإلضافة إلى 

الجامعات للطالب في تلك المرحلة وفي ذات اإلطار تقيم ، (125)لصينيا
مجموعة من المنتديات الجامعية التي يعلنون فيها عن التخصصات المتاحة 

بتلك الجامعات، والفرص الوظيفية المتاحة لديهم، والمهارات المطلوبة لاللتحاق 
 (126).بهاللخريجين بعد إكمال دراستهم 

يتضح أن السلطات التربوية الصينية تقدم للطالب إلى ما سبق،  وبالنظر
مجموعة من األساليب التي تساعدهم على االلتحاق بعالم العمل، بل وااللتحاق 

 امن خالل إرشادهم مهنيً بالوظيفة المالئمة، التي تتالءم وقدراتهم واحتياجاتهم، 
بناء على أسلوب علمي، وتفكير منطقي وواقعي يتالءم مع متطلبات سوق 

 لعمل من ناحية، وقدرات الطالب ومهاراتهم من ناحية أخرى.ا
 ، وسياساج القبول بالتعليم العاليمرحلة الثانوية العلياالتقويم طالب رابًعا: 

 بالصين:
الذي يأخذ شكل امتحانات ، في التقويم القومي طوياًل  اتمتلك الصين تاريخً 

 (127)عامة أو قومية، تهدف إلى تحقيق األهداف التالية:
تقيللليم مسلللتويات اإلنجلللاز الكليلللة للللتعلم الطلللالب فلللي مسلللتويات دراسللللية  -

 محددة وقياس الجودة الكلية للتعليم.
وممارسللللللات  ،لتحسللللللين المللللللنهج ،البحللللللث عللللللن المعلومللللللات وتطويرهللللللا -

 لتحقيق عوائد جيدة للطالب. ،والتعلم ،التدريس
اسللللتخدام معلوملللللات التقيلللليم إلخبلللللار القلللللائمين علللللى وضلللللع السياسلللللات  -

 ية بتشكيل سياسات تعليمية وبرامج للتدخل محددة ومناسبة.التعليم
كما تساعد هذه االختبارات القومية على فحص نقاط القوة والضعف      

في النظام التعليمي على المستوى القومي، بما يمكن من تقييم الجودة الكلية 
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هم تست، باإلضافة إلى العوامل التي للتعليم وتحديد مدخالت التمدرس والعمليا
في تحقيق نتائج التعلم، كما تقوم بتقييم الحصول على مواد محددة وخاصة 

 (128)اللغة القومية، واللغات الثانية والرياضيات، والعلوم الطبيعية واالجتماعية.
هذه االختبارات القومية تعد بمثابة آلية تمكن الدولة  إنومن ثم يمكن القول 

الطالب على اختالف شخصياتهم من تحقيق العدالة والمساواة في تقييم 
، وكذلك تساعد الدولة كافة وخلفياتهم، وانتماءاتهم العرقية في المراحل التعليمية

، وخاصة كافة على القيام باإلصالحات والتحسينات المطلوبة على المستويات
من خالل تحسين المناهج وزيادة درجة ارتباطها ببيئتها  ،المدرسة الثانوية العامة

وتطوير مهنة التدريس، وذلك بما يسهم في تحقيق الجودة الكلية  المحيطة،
ويلبي احتياجات من ناحية،  في هذه المدارسكافة لجوانب العملية التعليمية 

 .ومتطلبات مجتمع المعرفة من ناحية أخرى 
لة عن عملية التقييم للمدارس الصينية وتتعدد الجهات والهيئات المسئو 

حيث تقوم الهيئة القومية  ؛ا على وجه الخصوصبشكل عام والثانوية العلي
 The Nationals Education Examinations لالمتحاناتالتعليمية 

Authority -باإلشراف على نظام  -تحت إشراف وزارة التعليم في الصين
على المستوى القومي، ويقوم المركز القومي للمناهج وتطوير الكتب  االمتحانات

ational Centre for School Curriculum and Textbook 
(NCCT) ،-م1998عام  اإنشائههيئة تابعة لوزارة التعليم تم  باعتباره- 

 (129):بالوظائف التالية
 توجيه البحث في تقويم التعليم األساسي والثانوي. ▪
تشكيل معايير التقييم الخاصلة بنتلائج اللتعلم والملوارد التدريسلية فلي هلذه  ▪

 المراحل.
الكتلب والمللواد التعليميلة، والمنتجللات السلمعية والبصللرية تقيليم المنللاهج، و  ▪

 في هذه المراحل.
 تقييم عملية التدريس، وإدارة الشئون التدريسية على مستوى المدارس. ▪
 .لالمتحاناتالعمل كمساعد للجنة القومية  ▪
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تحت - لالمتحاناتيتضح أن الهيئة القومية التعليمية  ،في ضوء ما سبق   
على عملية  اإلشرافهي الجهة المنوط بها  -م الصينيةإشراف وزارة التعلي

ناهج ويعاونها في ذلك المركز القومي للم ،التقويم التي تتم على المستوى القومي
ل عن وضع المعايير التي يتم على أساسها المسئو وتطوير الكتب النصية، 

عدة في تقييم المقررات الدراسية والمناهج، ونتائج التعلم، وكذلك المواد المسا
 واعها في المراحل التعليميةتحقيق الجودة بالعملية التدريسية على اختالف أن

شك أن درجة نجاح عملية التقويم وتحقيق أهدافها يتوقف بشكل  وال ،كافة
أساسي على درجة التعاون والتنسيق بين هذه الجهات في إطار منظم داعم 

 ية الشاملة في قطاع التعليم بالصين.ملتحقيق التن
مت وزارة التعليم الصينية بإحداث تغييرات في ام ق2002وفي عام      

م، 2010بهدف امتالك نظام قومي جديد يتم استبداله بحلول  ،االمتحاناتنظام 
وهو نظام الساعات المعتمدة الذي تم تقديمه في السنوات الثالث بالمدرسة 

 )  144Creditsالثانوية العليا، وفيه يجب أن يحصل الطالب على  مجموع )
(، االختياريةمن  28من المواد اإلجبارية، و 116بهدف استكمال البرنامج )

 ميقبول قو طالب امتحان لل ٌيجرى وفي إطار هذا النظام القومي الجديد 
 إما المجالينفي أحد  GAO Kaoباسم  ي عرفجامعات الصينية لاللتحاق بال

، 12لتبار الطالب في نهاية السنة الاخويتم العلوم اإلنسانية أو العلوم والهندسة، 
 لالمتحاناتالتي تمثل السنة األخيرة من الثانوية العليا، وتقوم الهيئة القومية 

ويتم   ،(130)االختباروالتعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم في الصين بوضع هذا 
امتحان الطالب في مواد إجبارية هي اللغة الصينية، والرياضيات، واللغة 

، أما المواد االختيارية األخرى (التي غالًبا ما تكون اإلنجليزية) ية الثانيةاألجنب
إلكساب فيقوم الطالب بأداء االمتحان فيها هي األخرى بنفس الطريقة مراعاة 

الطالب الشعور بالجدية في أنها مقررات دراسية بذات األهمية مع المقررات 
 (131).اإلجبارية

ا الصينية تقوم بإعداد الطالب لالختبار وعليه فالمدارس الثانوية العلي
القومي لدخول الجامعة، وبالتبعية للقبول بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في 

 إطار تقييم موضوعي دقيق قائم على معايير واضحة ومحددة.
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 الذيوتمثل أعلى درجة يحصل عليها الطالب في أي مادة دراسية األساس 
فيتم تقديرها لذات العام فقط، ويتم  االختياريةاد أما نتائج المو  إليه، النظريتم 

 (132).تقديرها لمدة ثالث سنوات حساب مقابلتها بنتائج المواد اإلجبارية التي يتم

أما التقديرات التي يحصل عليها الطالب في امتحان المقررات الدراسية 
 (133)فتتنوع لتشمل ما يلي:

 الرمز المعبر عن التقدير التقدير الدرجة
85-001  A ممتاز 

70- 84  B جيد 
60-69  C مقبول 

59-صفر  D غير مرضي 
يتضح من الجدول السابق أن هناك تنوًعا في التقديرات التي يحصل عليها 

 ،تقدير ممتاز( A) مثل الرمزيحيث  ؛الطالب في االختبار النهائي بهذه المرحلة
الذي ( C) الوصول إلى الرمز درجة، حتى 100-85وتقابله الدرجات ما بين 

فيمثل ضعيف، األمر الذي يوضح الدقة ( D)يمثل تقدير مقبول، أما الرمز
والموضوعية في المعايير الموضوعة لتقييم كل طالب في المقررات الدراسية 

 سواء كانت إجبارية أو اختيارية.كافة، التي يدرسها 
ب وال شك أن هذه التقديرات التي يحصل عليها الطالب تعد بمثابة المتطل 

األول واألساسي، للنجاح في هذه المرحلة، وكذلك األداة التي تمكنه من 
االلتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى، أو االلتحاق بالوظائف 

وذلك على اعتبار أن المرحلة الثانوية العليا مرحلة منتهية تمكن  ،المتاحة
 ق العمل.ها من االلتحاق بوظيفة بما يلبي احتياجات سو يخريج
وفيما يتعلق بالتخطيط لنظام الجامعة فيتم بشكل مركزي، أما القبول فيتم  

التنسيق له عن طريق الحكومة القومية التي تحدد عدد األماكن المتاحة في كل 
ن المؤسسات واألقسام التي و مؤسسة وبرنامج دراسي، ويحدد الطالب المتقدم

يتم تعيينهم عن طريق الحكومة في لديهم رغبة في دخولها طبًقا لتفضيالتهم، و 
 (134).مؤسسة وبرنامج طبًقا ألدائهم في االمتحان وتفضيالتهم
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وفي ذات اإلطار المتعلق بالمتطلبات األساسية للقبول بالجامعات   
مؤسسات التعليم العالي اتجهت العديد من الجامعات و  ،وسياسات القبول بها

ت البحثية، والمؤسسات الخاصة، الجامعات والمؤسسا: المتمثلة في)الصينية، 
والجامعات المستقلة، والجامعات المهنية أو المتخصصة، والمؤسسات 

إلى وضع  عن مدارس التدريب التنفيذية( العسكرية، والجامعات الطبية، فضاًل 
باإلضافة إلى نتائج امتحان القبول  ،شروط أو متطلبات أخرى للقبول بها

عملية موجهة بدون درجة تستغرق حوالي قديم برامج تالقومي؛ حيث قامت ب
ويمكن للحاصلين على هذه  ،ثالث سنوات تقود إلى منح الدبلومأو سنتين 
سنوات  ثالثأو سنتين لدرجة البكالوريوس عن طريق إكمال  االستمرار الدبلوم

سنوات إلكمالها في  أربعإضافية من الدراسة، وتأخذ هذه المواد المؤهلة عادة 
الطب  :مثل ،حالة الكليات العملية فيسنوات  خمسلنظرية، و حالة الكليات ا

 (135)الصيني التقليدي، والهندسة والمعمار وغيرها.
شك أن هذه المتطلبات اإلضافية لاللتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم  وال    

 ؛العالي تمثل األساس في إحداث التكامل بين المدارس الثانوية العليا والجامعات
ييم الطالب المتقدمين لهذه الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم ن تقإحيث 

العالي يتم بناء على ميولهم ورغباتهم من ناحية، وقدراتهم ومهاراتهم 
، األمر الذي يقلل من من ناحية أخرى  واستعداداتهم للدراسة في هذه المؤسسات

لى الرغبات نسب تسرب الطالب بالجامعات نتيجة لالختبارات الزائفة القائمة ع
والتفضيالت فقط وليس على القدرة والمهارات الفعلية المطلوبة لاللتحاق بهذه 

 المؤسسات. 
 :بالصين العليا ةالثانويالمدرسة تدريب معلمي  خامًسا:

يمثل تدريب المعلمين حجر الزاوية إلحداث التغيير والتطوير المطلوبين 
ة الثانوية العليا، وذلك ألنها سيما تدريب معلمي المرحل بالمجتمع الصيني، وال

نهائية، أو إلى عالم العمل أخرى بوابة مرور الطالب من مرحلة دراسية، إلى 
، ومن ثم تقع على عاتق معلم تلك مباشرًة إذا اكتفى الطالب بالدراسة فيها

 فاعاًل  اتهيئة الطالب ألي من المرحلتين السالفتين، ليكون مواطنً  المرحلة
المتدني، إذ يعتبر  االقتصاديبالنسبة للطالب ذوي المستوى ، وخاصًة بالمجتمع
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االلتحاق بسوق العمل، والحصول على وظيفة مالئمة لقدراته واحتياجاته، وسيلة 
، وذلك في (136)مستواه االقتصادي، وتحسين مستواه المعيشي.هامة جدا لتغيير 

ا من تحديات ومتطلبات بحاجة للتعامل معه 21ضوء ما يفرضه القرن ال
 بفاعلية.

ومن هذا المنطلق، يعتبر التدريب مفتاح تحقيق جودة المستوى المعيشي 
للمجتمع تمكنه من منافسة المنتجات األجنبية  اقتصاديةللفرد، وإحداث طفرة 

تم إعداده، وتوجيهه من قبل معلمين لديهم  المنتجاتوتحديها، إذ أن صانع تلك 
شخصيات الطالب،  ية فييجابات إسية، وقادرين على تنمية اتجاهمواصفات قيا

تمكنهم من اختيار المجال الذي ينتجون فيه، وبالتالي يخدمون مجتمعهم 
 من مجال للعمل به. اختاروه، بكونهم فاعلين فيما اإيجابيً 

هدف تدريب معلمي المدرسة الثانوية العليا بالصين إلى تحقيق األهداف وي
 (137)التالية:
مين كل حسب تخصصه، وبالتالي تدعيم تدعيم الخلفية المعرفية للمعل •

 تمكنهم من تخصصاتهم.
يات التدريس استراتيجموسعة ومتكاملة عن  المتدربين بمعرفة إمداد •

 المختلفة.
تشجيع المعلمين على المشاركة وإبداء الرأي في محتوى المناهج  •

 الدراسية المقدمة للطالب، والحكم عليها.
للدرس، وكذلك التخطيط  مساعدة المعلمين على التخطيط المثالي •

 المثالي لوقت تقديم الدرس للطالب.
 التمكن من المفاهيم والنظريات المختلفة الخاصة بالتدريس. •

الطالب لما يالئمهم من وظائف تخص مستقبلهم بناء على  إرشاد •
 .قدراتهم، واحتياجاتهم، وقدراتهم العقلية

في المقام األول  تهدفالتدريب الموجهة للمعلمين برامج ومن ثم يتضح أن 
يات استراتيجفي التعامل مع مادتهم التعليمية، واستخدام هم إلى رفع كفاءت

تدريسية مالئمة، والمشاركة وإبداء الرأي، وإدارة الوقت، والتخطيط المثالي 
لتخطيط المسار الوظيفي بشكل صحيح، األمر  اللدرس، وإرشاد الطالب مهنيً 
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ي أكثر خطوات حياته العملية أهمية، األمر للطالب ف االذي يجعل المعلم رفيقً 
 االذي يوطد عالقاتهم ببعضهم البعض، ويجعل المعلم أكثر الشخصيات تأثيرً 

 على الطالب.
وبالفعل قامت السلطات التربوية الصينية بتدريب عدد من معلمي المرحلة 

، 2011فشرعت في تنفيذ خطة لتدريب المعلمين بدأت من عام  ؛الثانوية العليا
ماليين  10، وتهدف إلى تدريب ما يقرب من 2015وتستمر إلى نهاية عام 

معلم، كما يشارك مليون معلم من الحاصلين على التدريب والمتميزين فيه في 
تدريب زمالئهم، ويحصل المعلمون على تلك البرامج التدريبية تحت مظلة وزارة 

البرنامج ويطلق علية اسم " وزارة المالية،التربية والتعليم الصينية، بالتعاون مع 
-National Teacher Training Program“القومي لتدريب المعلمين" 

”NTTP.(138)   
يم وحدها، إنما ويالحظ أن تدريب المعلمين ليس مسئولية وزارة التربية والتعل

أن تحسين قناعة مؤداها وبين وزارة المالية، مما يدل على  هناك تكامل بينها
كافة على قطاعات المجتمع و  ،عليمية مشروع استثماري مستوى الخدمة الت

 المشروع.المشاركة في إنجاح هذا 
ومع زيادة الطلب على معلم ذو تأهيل وقدرات عالية للوفاء بمتطلبات 

 امزيد من برامج التدريب، وأيًض  الحاجة إلى ازدادتالمجتمع المحلي والعالمي، 
ومن ثم على تلك البرامج،  إلى ضمان حصول الغالبية العظمى من المعلمين

 مشكلةللتدريب عن بعد، لتدريب المعلمين، والتغلب على  اقدمت الصين نموذجً 
على هذا البرنامج اسم  وأطلقت، اختالف أوقات المعلمين، وأعبائهم التدريسية

إلى تحقيق هذا البرنامج  ويهدف، Television Programالبرنامج التليفزيوني 
 (139)سية، منها:األسا األهدافعدد من 
على درجة جامعية متقدمة، بعد الحصول على دبلوم الحصول  •

الذين أكاديمي في التخصص، وذلك للمعلمين غير المؤهلين، أو 
 يعانون من نقص فرص التدريب، وقلة الكفاءة.

التي تركز على تحديث معارفهم، ، تحديث المهارات المهنية للمعلمين •
 صات التي يقدمونها.وطرق التدريس التي تتالءم والتخص
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تقديم بعض المهارات اإلدارية للمعلمين لمساعدتهم على االضطالع  •
    ، لمساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها.بمهامهم اإلدارية

ساعد على تدريب عدد ال نهائي من  أن البرنامج المتاح ما سبق،ميالحظ 
ي مجال المعلمين، كما ساعد المعلمين على تحسين قدراتهم، ليس فقط ف

مجال اإلدارة لمساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها،  في اتخصصهم، وإنما أيًض 
وبالتالي يساعد هذا البرنامج على إحداث التكامل في شخصية المعلم، وتهيئته 

  .للقيام بالمهام المخولة إليه
ليم الثانوي بالصين، والمتاحة تتنوع الموضوعات المقدمة لمعلمي التعو  

ن على التعامل مع حاجات الطالب، والمجتمع هؤالء المعلمي سين قدرةلتح
الوقت، ومن تلك الموضوعات دراسة حاجات المجتمع الصيني المحيط في ذات 

من الموارد البشرية، والتدريس والتعلم في مواقع العمل الحقيقية، وتقويم قدرة 
ب وتدعيم قدرة الطالالطالب المتخرجين على مواكبة توقعات سوق العمل، 

 (140)اختيار المسار الوظيفي المالئم. على

ركزت على  الحظ أنها في مجملهاوبالنظر إلى الموضوعات المتاحة، ي
لاللتحاق بالمكان الذي وتوجيهه المهارات التي تساعد المعلم على تقويم الطالب 

يالئمه بسوق العمل، األمر الذي يدل على االهتمام المتزايد بربط ما يحصل 
داخل المدرسة من معارف، وما يحتاج إليه سوق العمل، وبالتالي  عليه الطالب

 القضاء على البطالة، ألن المدرسة تختص بتخريج مخرجات بشرية
، وبما يتناسب مع متطلبات مجتمع المعرفة بالمواصفات التي أقرها المجتمع

 .واحتياجات سوق العمل
رامج التدريبية وهناك عدد من األساليب التي يمكن من خاللها تقديم الب

 (141)ما يلي: هالمعلمي المرحلة الثانوية العليا، ومن
 :Teacher Conversationsمحادثاج المعلمين  •

، بحيث اجتماعات رسمية تتم بين المعلمينعبارة عن محادثات المعلمين 
، وتدور المناقشات حول أهم الخبرات ايجتمع أبناء التخصص الواحد مرة أسبوعيً 

روا بها خالل األسبوع، وأهم نقاط الضعف التي وجدوها في التعليمية التي م
، كما يقدمون أدائهم، والتي تعتبر النواة األساسية لتحديد احتياجاتهم التدريبية
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 ستفادة على عدد كبير من المعلمينبعض الدروس النموذجية لتعميم اال
ت ، كما تشكل خالل تلك االجتماعات الجماعاأدائهمومساعدتهم على تحسين 

، وتعتبر جماعات تشكل للقيام ببعض األبحاث Research Groupsالبحثية 
غلب على المشكالت في مجال التخصص تساعدهم على تحسين أدائهم، والت

التي يواجهونها، األمر الذي يساعد المعلم الجديد على الحصول على مزيد من 
 خرين.الخبرات، ويساعد المعلم القديم على تحديث ذاته ونقل خبرته لآل

 Self Learningالتعلم الذاتي  •
الختيار للمعلم ترك الفرصة والحرية الكاملة تالتعليم الذاتي أسلوب في 

المصادر التي يحصل منها على المعلومات، واختيار الموضوعات التي يريد 
مكتبة على المصادر الموجودة بال طالع، فيمكنه االفيها انفسه مهنيً  تنمية

، أو االلتحاق بأحد اإلنترنتام لبرنامج تدريبي على المدرسية، أو االنضم
، الجامعية التي تقدمها إحدى الجامعات الصينية، فالباعث هنا داخلي برامجال

  بشكل ذاتي.ويرغب المعلم هنا في أن يحصل على المعرفة 
 Direct Trainingالتدريب المباشر  •

قي فيها المدربون برامج تدريبية مباشرة يلتيتم التدريب المباشر من خالل 
كر لهم في شكل ساعات لوجه، وتقدم الموضوعات سالفة الذ اوالمتدربون وجهً 

، وهي معتمدة، ويترك للمعلم الفرصة لتقويم البرنامج التدريبي الذي التحق به
كون في شكل ي، و ة لرفع المستوى األكاديمي والمهني للمعلمينطريقة تقليدي

 .يمناراتمحاضرات، وملتقيات، وورش عمل، وس
 Indirect Trainingالتدريب غير المباشر  •

 الذي تمت اإلشارة إلىعن ب عد،  إلى التدريبالتدريب غير المباشر يشير 
الذي يلتقي فيه المعلمون وني، باسم البرنامج التلفزيمن قبل  أحد أشكاله

من  خالل التلفزيون التعليمي، كما يتم من خالل الجامعات  بمدربيهم
 Onlineوالتدريب عبر الشبكة ، Virtual Universities االفتراضية

Training،  هدف للتغلب على انشغال المعلمين باألعباء التدريسية، وعدم يو
القدرة على إيجاد موعد محدد يجمع بين المعلمين، والمدربين في وقت ومكان 

 واحد.
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يمكن من خاللها  أن هناك أساليب متنوعةمن خالل ما سبق، يتضح 
 مالنجاح في أدائه، وتحقيق ماتهو لذ ين الحصول على التنمية المنشودةللمعلم

وظيفتهم الذي ينعكس على أداء الطالب، ومن ثم يضمن نجاحهم في اختيار 
 المستقبلية.

_المتسقة القوى والعوامل الثقافية السائدة بالمجتمع الصيني بعض تأسهم
على هذه الشاكلة، ومن لظهور التعليم الثانوي لديها  -21مع متطلبات القرن 

 والعوامل ما يلي: القوى أهم تلك 
وسيلة بوصفها  ،والهتمام بدقة الصناعة ،تعظيم قيمة العمل اليدوي  •

لرفع قيمة القتصاد الصيني بين دول العالم، والتعارف مع الثقافاج 
 ايخرى.

يقدر أبناء المجتمع الصيني قيمة العمل بشكل كبير، ويتجهون إلى إتقان 
هي: تقدير  ،م به، وينقسم مفهوم العمل بالمجتمع الصيني إلى عدة مجاالتالقيا

المساهمة في تنمية المجتمع من خالل و القائم بالعمل لذاته وقدراته الشخصية، 
تحقيق االستقرار واألمن االقتصادي للمجتمع الصيني و ما يقوم به من أعمال، 

ينتجونه من منتجات  بداع فيمامن خالل اإلنتاج، وقدرة األفراد على التجديد واإل
وجذابة، بحيث يقبل عليها المستهلكون بالمجتمع الصيني،  تجعلها مميزة

 (142).وخارجه في ذات الوقت

وبالنظر إلى عناصر مفهوم العمل من وجهة نظر المجتمع الصيني، 
، بحيث 21يتناسب مع متطلبات القرن يتضح أنها تسعى إلى تقديم منتج متميز 

كما أن  ؛لجودته اه، فيسعون إلى اقتنائه مرات عديدة نظرً يبهر مستخدمي
االهتمام ال ينصب على المنتج فحسب، إنما ينصب االهتمام على صانع هذا 

يشعر  الفرد جعلنتاج منتج متميز، مما يالمنتج، إذ أن تقدير الذات هو مفتاح إ
بنى عليها األمر الذي يمثل القاعدة العريضة التي ت لبأهمية ما يقوم به من عم

فيما بعد، إذ ال يستقيم تحقيق التنمية بالمجتمع إال كافة عناصر مفهوم العمل 
من خالل شعور األفراد بالدور الهام الذي يقومون به من أجل النهوض 

 بالمجتمع الصيني، األمر الذي يسهم في إنتاج منتج متميز.   
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 اتها بدول العالملمنتج اوقد استطاعت جودة المجتمع الصيني أن تفتح أسواقً 
للمجتمع الصيني من خالل  امتميزً  ، األمر الذي ساعدها على تحقيق دخاًل كافة

من التواصل  اصادراتها إلى معظم دول العالم، كما أنها استطاعت أن تحقق قدرً 
من المجتمعات  لتعارف بين المجتمع الصيني وغيرهواالنسجام والتعاون وا

 (143)ت.األخرى التي تستقبل تلك المنتجا

والدول التي تقدم منتجاتها  كان التبادل االقتصادي بين الصين ،ومن ثم
، وسيلة للتعرف والتفاهم بين المجتمع الصيني وغيره من المجتمعات إليها

األخرى، فتعرفت تلك الثقافات على المجتمع الصيني وثقافته المتميزة، واستطاع 
عارف بينه وبين الثقافات المجتمع الصيني في ذات الوقت االستفادة من الت

األخرى في إثراء الثقافة الصينية، واالنسجام مع الثقافات األخرى، واإلعالن 
عن المجتمع الصيني أمام اآلخرين، فاألمر لم يصبح فقط استفادة اقتصادية، 

 رف على اآلخرين. تحقيق مكاسب ثقافية من خالل التعبل تعدى ذلك إلى 
القياج التي شكلت الثقافة القومية الهتمام بتدعيم القيم وايخ •

 الصينية، وجعلت لها قيمتها بين ثقافاج العالم.

جعلته فريدا  ثقافة وشخصية جعلت له شكاًل بيتميز المجتمع الصيني 
يختلف عن باقي المجتمعات، وقد نبعت تلك الثقافة من إيمان المجتمع الصيني 

تي جعلت له تلك الشخصية بعدد من القيم واألخالقيات والعادات والتقاليد ال
قيات إلى عدد من القيم لعل من المميزة، وقد صنف الباحثون تلك القيم واألخال

 (144):مها ما يليأه

 .التعاون والوحدة − العمل بجدية. −
 التعارف على اآلخرين. − المساواة بين جميع األفراد. −
احترام القيادة أكثر من احترام  −

 القانون.
 الود واللطف في التعامل مع −

 .اآلخرين
 االنتماء. − .احترام المسنين −
تقبل االختالف واالنسجام مع  −

 الظروف المتغيرة.
المثابرة واإلصرار واإلتقان في  −

 .العمل
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احترام قيمة العمل الذي يقوم  −
به كل فرد دون التقليل منه 

 أو من قيمته.

 االتعلم مدى الحياة وفقً  −
 .لقدرات كل فرد

 
طيع أن يستنتج أن النجاح الذي حققه ولعل المستقرئ لما سبق، يست

، إنما كان بسبب االعتماد على القيم، كافة المجتمع الصيني في مناحي الحياة
واالهتمام بغرس األخالقيات في نفوس الصينيين، مما جعل لهذا المجتمع سماته 

 اوعاداته، التي ال تهتم فقط بتلك القيم على الورق فحسب، إنما تهتم أيًض 
ليس فقط  ،ى أرض الواقع، وجعلها فلسفة الحياة التي تحكم عالقاتهمبتطبيقها عل

 بأبناء ثقافتهم الصينية، بل وعالقتهم بأبناء الثقافات األخرى.
األمر الذي جعل لمجتمع بهذه السمات الفرصة للتواصل مع غيره من 
المجتمعات لما يتسم به من تقبل لتكوين الصداقات مع الثقافات المتباينة، 

امح مع غير المألوف منها، والتعاون مع المواطنين المحليين والعالمين، والتس
وفي نفس الوقت امتالك القدرة على االنتماء للمجتمع الصيني واالعتزاز به، 

 وبالقيم التي يؤمن بها وجعلت له مكانة متميزة بين دول العالم.
الرغبة في تعويض سنواج التأخر والنغالق التي صاحبت الثورة  •

 ثقافية بالصين.ال

 لمدة الصيني المجتمع معاناة على بالصين الثقافية الثورة نشوب ساعد
 ماو" الثورة لرائد الضيقة األفكار من خاللها عانت ،اتقريبً  سنوات عشر

 هو الصيني للمجتمع التقدم لتحقيق الوحيد السبيل أن اعتقد الذي ،"زيدونج
 التنمية، لتحقيق وحيد قطاع على دواالعتما الغير، من االستفادة دون  االنغالق

 ،اأيًض  وإلغائها بل المدارس، على االعتماد وتقليل فقط الزراعي القطاع وهو أال
 (145).القدامى المزارعين يد على الطالب وتعليم

األمر الذي أدى إلى وجود حالة من الركود في كافة مناحي الحياة، ومنها 
حركات اإلصالح  فلصين باستئنات ام، قا1976التعليم، وبوفاة زيدونج عام 

لفترة الركود واالضمحالل التي سببتها الثورة الثقافية، وبدأت  ابها، تعويًض 
 من عدد يد على االقتصادي تطويرلل خطةحركات اإلصالح بعمل 

 االقتصادي النمو د في إنجازهاساع والتي االقتصاد، مجال في المتخصصين
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 كونج، هونج: مثل  المجاورة االقتصادية بالدول حدث الذي المتسارع
 المتقدمة بالدول الحر االقتصاد أن كما وتايوان، الجنوبية، وكوريا وسنغافورة،

 حول المتمركز االقتصاد نظام تبنى ألهمية الصين تنبه على األثر أبلغ له كان
 تنطلق لالقتصاد جديدة مجاالت في التفكير ضرورة ثم ومن العالمية، السوق 

 (146).األخرى  الدول مع العالمية سةالمناف مفهوم من

وقد انعكست تلك اإلصالحات على كافة مناحي الحياة بالمجتمع 
الصيني، ومنها التعليم، الذي اتسقت توجهاته، وتوجهات اإلصالح االقتصادي، 
والذي كان يسعى إلى االنفتاح على العالم من خالل إنتاج منتجات متميزة 

الذي ال يمكن أن يحدث إال بناء على أسس يرتضيها المجتمع العالمي، األمر 
علمية تقدم للطالب بالمدرسة، ليكونوا قادرين على اإلنتاج والممارسة الفعلية 
لنظرية علمية تؤدي إلى مخرجات متميزة تساعد على تحقيق التفوق والقدرة على 

، بإعتبارها احد متطلبات منافسة المنتجات العالمية الموجودة على الساحة
 .تميزعصر ال

منذ ذلك  بناء على ما سبق، اهتم اإلصالح التعليمي بالمجتمع الصيني
الوقت وحتى العصر الحالي بتحقيق عدد من األهداف، إضافة إلى وضع 

على تحقيق ركزت في مجملها التي  يةستراتيجمجموعة من األهداف واألفكار اال
 (147)ما يلي:

يع، مع التركيز العمل على تعميم فرص التعليم بجميع مراحله للجم −
 على ضرورة تعميم التعليم قبل االبتدائي.

تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتقديم فرص التعليم للجميع  −
 بما يتالءم وقدراتهم واحتياجاتهم.

ما ينعكس على تخريج طالب بتقديم تعليم عال الجودة للطالب،  −
 يمتلك المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل.

ز الطالب على استمرار تعلمهم عن طريق غرس مفهوم التعلم تحفي −
 .نفوسهممدى الحياة داخل 

مواكبة التغيرات والتطورات الحادثة بالمجتمع العالمي، ونقلها لعقلية  −
 ن لالستجابة لتلك المتغيرات في المستقبل.وا مؤهليالطالب ليكون
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 ثقافة الصينيةلتي منها احترام التدعيم القيم األخالقية لدى الطالب وا −
سواء من ذات  ،واللغة القومية، واحترام كبار السن وآراء اآلخرين

المجتمع أو من مجتمعات أخرى أجنبية، والتعرف عليهم، والتواصل 
 معهم، واالستفادة منهم، والتعاون معهم.

الروحية، والعقلية،  ؛العمل على تنمية جميع جوانب شخصية الطالب −
أجل تحقيق التنمية الشاملة، وبناء كفاية  من ،والجسمية، واألخالقية

 الطالب، وتهيئته لتولي مسئوليته في قيادة التنمية لمجتمعه.

 االهتمام بتدعيم قيم العمل لدى الطالب، وتقدير قيمة العمل اليدوي. −

بناء على ما سبق، يتضح أن التنمية المنشودة بالمجتمع الصيني لم 
لمجتمع، بل امتدت لتشمل التعليم تركز على قطاع واحد فقط من قطاعات ا

، بل والواضح كافة باعتباره األساس الذي تبنى عليه التنمية بالقطاعات األخرى 
اإليجابية تجاهات االبالنظر إلى تلك األهداف، االهتمام بالعمل اليدوي، وتدعيم 

على وجه كافة بالمدارس بمراحلها  الطالب نحوه، األمر الذي ظهر جليً لدى ا
والمرحلة الثانوية على وجه الخصوص، على اعتبار أنها المرحلة التي العموم، 

يكون فيها الطالب على أعتاب تحديد مستقبله المهني، ومن ثم فهي أنسب 
 المراحل التي يكتسب خاللها القيم التي تمكنه من العمل واإلنتاج.

: التعليم الثانوي في خامسالقسم ال

 .دراسة وصفية تحليلية :السويد
ليه الذي يطلق عواقع التعليم الثانوي بالسويد،  ول هذا الجزء من البحثيتنا

 اويطلق عليها أيًض  ،Upper Secondary Schoolالمدرسة الثانوية العليا 
ويلتحق بها الطالب من ، Comprehensive Schoolاسم المدرسة الشاملة 

 موجهةالطالب ببرامج  التحاقعام، وأهم ما يميز تلك المرحلة  19-17سن 
% 50يقضي فيها الطالب ، Vocationally Oriented Programs امهنيً 

من إجمالي الوقت المخصص للدراسة، ويهدف إلى تدريب الطالب بشكل 
، األمر الذي (148)كافة عملي على ممارسة الحقائق النظرية التي يدرسونها

ألساسية يوضح االرتباط بين الجانب النظري، والعملي، واالهتمام بالمواصفات ا
 يلقي الضوء علىكما  خريج، والتي عليها أن تتفق ومتطلبات سوق العمل.لل

 مجموعة من القوى والعوامل الثقافية المؤثرة على التعليم الثانوي بالسويد.
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 بالسويد: اوأهدافه العليا ةالثانويالمدرسة فلسفة  :أولً 
ة التي تقدم ه المرحلتنطلق فلسفة التعليم الثانوي العام بالسويد من أن

تخدم يؤهلهم لاللتحاق بالعمل، والقيام بدراسات عليا وأبحاث  اقويً  اللطالب أساسً 
في الحياة والمجتمع ، والمشاركة الفعالة ذاتهممما يساعدهم على تنمية  المجتمع،

حقيق ضرورة ت ، كما تؤكد فلسفة المدرسة الثانوية العليا بالسويد على(149)المحيط
التي تتلخص في االعتراف بحق كل فرد في الحصول لعدالة، قيم الديمقراطية وا

على فرص التعليم مهما كانت الظروف التي نشأ بها، باإلضافة إلى التأكيد 
على  ا؛ ومن ثم أكدت فلسفة التعليم أيًض نفسه على أن المهاجرين لهم ذلك الحق

طة، ومن ضرورة احترام قيم اآلخرين، باإلضافة إلى ضرورة احترام البيئة المحي
أهم ما تؤكد عليه تلك الفلسفة التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، 

، وأشارت تلك كافة هأعضائوتنمية قيم المسئولية تجاه المجتمع والتسامح مع 
في ترسيخ تلك القيم كافة الفلسفة إلى الدور الذي تقوم به المدرسة وأعضاؤها 

ه الخصوص؛ لما بلغوه من درجات في عقول طالب تلك المرحلة على وج
  (150)النضج، وتفهم الغاية العظمى التي تكمن وراء ممارسة تلك القيم.

هي -ثالثة مناحي أساسية، العليا على  ولعل تركيز فلسفة المرحلة الثانوية
دراساتهم العليا التي تتبلور في قيامهم بأبحاث  وإكمالااللتحاق بعالم العمل، 

لة ؤكد ما لهذه المرحي -الحياة والمجتمع ركة الفعالة فيوالمشاتفيد مجتمعهم، 
يقوم به من أعمال سخصية الطالب، وإدراك أهمية ما من دور في تكامل ش

، كما أن التأكيد على قيم المساواة والديمقراطية والعدالة كانت فيما بعد للمجتمع
جميع لظهور نمط المدرسة الشاملة، وذلك إلتاحة الفرصة للالنواة األولى 

للحصول على ذات الفرص التعليمية، وبالتالي التمكن من تحقيق متطلبات 
 .المجتمع المحلي والعالمي

 (151)بالسويد إلى تحقيق ما يلي: ة العلياالثانوي المدرسةهدف وت
طرق وأساليب تدريسية من شأنها رفع مستوى الممارسة استخدام  •

 ع فيما بعد.الديمقراطية داخل الفصل، ومن ثم المدرسة والمجتم
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األمور تسمح بمشاركة الطالب في  اعتبار المدرسة الثانوية العليا مؤسسة •
، على اعتبار أنهم كائنات فعالة، لها الحق كافة خارجهاو  التي تتم داخلها

 في المشاركة وإبداء الرأي.
الديمقراطية  ةللممارستمكين الطالب من المهارات األساسية الالزمة  •

 آراء اآلخرين.اإليجابية، واحترام 
 تدعيم ثقة الطالب بأنفسهم، وإرادتهم وقدرتهم على التعلم مدى الحياة. •

تحقيق أكبر درجات المساواة بين الطالب في الحصول على فرص  •
 يشاءون الطالب الحرية الكاملة في اختيار ما  وإعطاء، التعليم المتاحة

 لقدراتهم، واحتياجاتهم. امن تخصصات وفقً 

 (152)بالسويد إلى تحقيق ما يلي: ة العلياالثانوي المدرسةهدف تكما 

تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل لشخصية الطالب، فالتنمية ال  •
تقتصر على الجانب العقلي فقط، بل تمتد إلى الجانب النفسي والجسمي 

 والروحي على حد سواء.

 اإلنتاجيةاحتياجات سوق العمل، وتحقيق أكبر قدر ممكن من تلبية  •
 محلي والعالمي.للسوق ال

التمكن من المهارات األساسية التي يحتاج إليها المجتمع العالمي، والتي  •
 منها تقبل الثقافات األخرى، والتسامح مع غير المألوف منها.

 ، والتفكير اإلبداعي، والناقدتمكين الطالب من مهارات اكتساب المعرفة •
 لتهيئة الطالب لالنضمام لمجتمع المعلومات.

 الب على امتالك مهارات التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة.تشجيع الط •
، يتضح أن االهتمام بمتطلبات سوق العمل، السابقةاألهداف وبالنظر إلى 

، ، وإعداد الطالب لتلبية تلك المتطلباتعن الخريجين أصحاب العملتوقعات و 
ومكانًة  اأحد األهداف األساسية التي جعلت لنظام التعليم السويدي موقعً  هو

جانب هام يتغلب على إحدى  إذ أن إعداد الطالب اللتحاق بسوق العمل ؛زةمتمي
على  االمشكالت االقتصادية الهامة، أال وهي البطالة، التي قد تؤثر سلبً 

والعالمي، يسهم في إعداد الطالب  البعد المحلي، كما أن االهتمام باالقتصاد
ة المنافسة، واالندماج فيها، بناء على وتقبل فكر لالندماج في المجتمع العالمي، 
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تمكنه من المهارات التي تمكنه من تلك المنافسة مع مخرجات النظم التعليمية 
  في جميع أنحاء العالم.

 :في السويد اوتمويله مرحلة الثانوية العليا: إدارة اثانيً 

ا م كانت المدارس الثانوية العلي1990أن الفترة السابقة لعام  على الرغم من
في إطار  واعد والتعليمات القومية الصارمةالمحلية السويدية تعمل تحت الق

ك مركزي، وتتسلم التمويل من الحكومة القومية لتغطية أجور المعلمين، وكذل
التمويل بعض المدارس المستقلة ذات باستثناء – قوميعليها أن تتبع المنهج ال

قد تبدل؛  -رسة الثانوية العلياوخاصة المد -ال أن نظام التعليم العام إ -الخاص
إدارة مدارسها، وكذلك  فيحيث تم إعطاء سلطات واسعة للسلطات المحلية 

 (153)مسئولية تمويل كاملة لهذه المدارس.

مركزي في إدارة التعليم العام في السويد قد ال وهذا يعني أن تطبيق نظام
شئون  في إدارةواسعة أن تمتلك صالحيات على ساعد السلطات المحلية 

أهدافها، ومن ثم  التي تساعدها على تحقيقكافة وتوفير الموارد  ،المدارس
تقوم بدور إشرافي كواضع للمعايير األكاديمية لكل المدارس أصبحت الحكومة 

 تباعها وتطبيقها بشكل فعال.أواإلشراف على 

وفي ذات اإلطار الداعم لتطبيق الالمركزية في إدارة التعليم العام في 
م اإلصالح 1992عام  السويد، وخاصة المدرسة الثانوية العليا، طبقت السويد

الذي بموجبه أصبحت ،  School Choiceلمدرسيا االختيارالقائم على 
السلطات المحلية ملتزمة بتوفير تمويل للمدارس المستقلة، وأصبح أولياء األمور 

بون في إلحاق يرغلديهم الحق في اختيار المدرسة التي  -طبًقا لهذا اإلصالح-
بها، األمر الذي ساعد على إيجاد نوع من التنافس بين هذه المدارس  أبنائهم

 (154).بعضها البعض لزيادة معدالت القبول بها

ختيار الكتاب كما أنه في إطار الالمركزية، أصبح للمعلم الحق في ا
للطالب، كما أن لديه الحق في اختيار الموضوعات التي  المدرسي الذي ي درس

رى أنها مالئمة لتحقيق األهداف التي تسعى تلك المرحلة إلى تحقيقها؛ مما ي
يؤكد على التشابه في المهارات التي يكتسبها الطالب المتخرجون من تلك 

 (155)لالتفاق على األهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها. االمرحلة؛ نظرً 
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ة التعليم العام ن تطبيق الالمركزية في إدار إيمكن القول  ،في ضوء ما سبق
في السويد وخاصة المدرسة الثانوية العليا قد أعطى فرصة أكبر وأوسع 

تها المحيطة، بما يتالءم وظروف بيئللسلطات المحلية والمدارس إلدارة شئونها 
لتخطيط لما تقدمه من خدمات وبرامج، واختيار المقررات اوذلك من خالل 

يدين من خدماتها سواء كانوا أوليين والموضوعات التي تتالءم واحتياجات المستف
أكبر الختيار اآلباء من بين المدارس  افرًص أتاحت عن أنها  أو ثانويين، فضاًل 

التي يرغبون في إلحاق أبنائهم بها في ضوء جودة ما تقدمه من خدمات تلبي 
للتنافسية بين المدارس في  اواسعً  احتياجاتهم ورغباتهم، األمر الذي فتح مجاالً 

 أعلى معدالت قبول بها.  تسجيل 

السلطة الرسمية وال تعد السلطات المحلية وخاصة المجلس اإلقليمي هو   
لة عن إدارة هذه المدرسة الثانوية العليا فقط، بل عن نظام تمويل التعليم المسئو 

، ومن بينها كافة ن تكاليف مكان الطالب في أشكال التعليم العامإالعام؛ حيث 
وتكلفة  ة وإليها،مدرسالنقل من المن رواتب المعلمين، و - لعلياالمدرسة الثانوية ا

الخدمات الطالبية و المواد المستخدمة في التدريس، وكذلك وجبات المدرسة، 
 (156).وتتوزع بين المدارس والسلطات المحليةتتنوع  -رفاهية الطالبو اإلدارية و 

اني بالنسبة ن التعليم في المدارس العامة السويدية يعد مجإبمعنى آخر،   
 السلطات العامة. ويتمكلًيا من ق ب ل للطالب أو المشتركين فيه، ويتم تمويله 

بما تتضمنه من السلطات هي الحكومة توفير التمويل من مصادر متعددة، 
ورسوم الطالب، أو المصروفات التي يدفعها أولياء األمور، ، القومية والمحلية

أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي وكذلك التبرعات والهبات التي يدفعها 
يتم توزيع هذه األموال من قبل السلطات المحلية ، و كمشاركة في تمويل التعليم

نفسها من أصل دخول الضرائب المحلية، باإلضافة إلى منحة الحكومة 
يهدف إلى إيجاد ظروف  ي مية، والتي تتصل بنظام خاص متساو للسلطات اإلقلي

سلطات اإلقليمية والمجالس المحلية، باإلضافة إلى ذلك تمويل متساوية لكل ال
هناك تمويل خاص في شكل منح هادفة ومحددة للمبادرات التطويرية الخاصة 

 (157)من جانب الدولة.
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وتتعدى نسبة حضور الطالب بالمدارس الثانوية السويدية التي يتم تمويلها 
ة حضور %. أما نسب98)مصادر تمويل رسمي( حوالي  من قبل الحكومة

الطالب بهذه المرحلة بالمدارس الحكومية التي يتم إدارتها من جانب الحكومة 
% في حين تمثل نسبة حضور الطالب بالمدارس الخاصة حوالي 90فتمثل 

% فقط. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المدارس الثانوية العليا بالسويد بها نسبة 10
% وكذلك التمويل لتمثل 90تصل إلىكة عالية من المجتمع في اإلدارة مشار 
100.%(158) 

يتضح أن تطبيق السويد للنظام الالمركزي في إدارة  ،في ضوء ما سبق
يساعد هذه  -ومن بينها المدرسة الثانوية العليا- كافةوتمويلها مؤسسات التعليم 

المدرسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا 
تباع امدرسة في إدارة شئونها المالية والتدريسية، و النظام من حرية لكل 

يات التي تراها مناسبة لدعم مشاركة اآلباء وأعضاء المجتمع المحلي ستراتيجاال
ضافية تمكنها من وتوفير موارد مالية إ ،والمهتمين بالتعليم في جوانب إدارية

م على تقديم خدمات وبرامج تتسم بالجودة في السوق التعليمي الجديد القائ
 المنافسة والتميز.

 : نظام الدراسة:اثالثً 
، وذلك لما لها من طبيعة امتميزً  اتحتل المدرسة الثانوية العليا بالسويد موقعً 

نظام المدرسة الثانوية التقليدية، وتسمى يختلف عن  اخاصة، جعلت لها نظامً 
عدة نها تضم ألمدرسة الشاملة، وقد أطلق عليها هذا االسم لتلك المدرسة با

األساسي في  دراسة النظرية، والعملية المهنية، ولعل السببمسارات تجمع بين ال
 بإلغاءلدراسة بالسويد، هو االهتمام األساس لنمط ال، واعتباره االهتمام بهذا النمط

ع الخريجين هم خريجو مدرسة واحدة، على التمايزات، والثنائية في التعليم فجمي
 الرغم من اختالف تخصصاتهم.

قد اهتم البرلمان السويدي بتقديم هذا النمط من المدارس، ونشره باألراضي و 
زات التي أفرزها النظام القديم، ، وذلك لتجنب التماي1991السويدية منذ عام 

التي تستمر الدراسة بها المدرسة النظرية، الذي كان يقسم التعليم الثانوي إلى 
الذي تستمر الدراسة به لمدة عامين ، لمدة ثالث سنوات، والتعليم الثانوي المهني
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إلغاء هذا التمايز، إلى ضرورة فقط، وقد تنبهت السلطات التربوية السويدية 
ة ، والتدريبات العملية، وتحقيق المساواة والعدالاهتمام أكبر للتعليم المهني وإعطاء

 (159).النظريةو  بين خريجي المسارات العملية

إحداث هذا التغيير في ضرورة إلى  يةالسويدالتربوية ولعل تنبه السلطات 
، يدل على بالتعليم المهني ااهتمامً  ،نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية العليا

أهمية الجانب التطبيقي، والتدريبات والممارسات العملية إلى االهتمام والتنبه 
، وذلك التي يجب أن تصاحب المعرفة النظرية التي يحصل عليها الطالب

التمكن من المهارات التي يتطلبها و االرتباط بين المعارف من ناحية، على  اتأكيدً 
، األمر الذي يضمن للطالب االلتحاق بفرص عمل من ناحية أخرى  سوق العمل

 عالية. إنتاجيةمالئمة، يحرزون فيها النجاح، ويحققون 
داية ظهورها في ب Gemenysumيقدم للطالب بالمدرسة الشاملة كان و 

تجمع فيما بعد،  اتعليميً  امسارً  17تم زيادتها إلى ثم ، ادراسيً  امسارً  14بالسويد 
والتطبيقي، وهذه المسارات هي: رعاية األطفال،  دراستهم بين الجانب النظري 

واألعمال الطاقة، والفنون، وهندسة السيارات، و والتشييد، والهندسة الكهربائية، 
الصناعة، تكنولوجيا ، و سياحةوال والمطاعم والفنادقواإلدارة، والحرف اليدوية، 

 عية، والرعاية الصحية، كما أ ضيفوالتغذية، واإلعالم، والمصادر الطبي
والعلوم  العلوم الطبيعيةللمسارات السابقة، مساران أكاديميان هما 

، السابقان ميانوالمساران األكادي تكنولوجياج المكما يعتبر برنا (160)االجتماعية،
، ا للقبول بمؤسسات التعليم العاليب االلتحاق بهمسارات تحضيرية على الطال

في كل مسار دراسي يقوم  ساعة معتمدة 2500وعلى الطالب أن يقضي حوالي 
سنوات، وذلك حسب  4، أو 3لى مدار ع باختياره، عليه أن يقوم باستيفائهم

   (161)قدرته على الوفاء بالمقررات الدراسية المتاحة في كل مسار دراسي.
يتضح مدى  ا،مسميات تلك المسارات، حتى األكاديمي منه وبالنظر إلى

على مستوى المجتمع السويدي فحسب، ارتباطها باحتياجات سوق العمل، ليس 
، كما أن إضفاء الجانب العملي االمجتمع العالمي أيًض إنما على مستوى 

 امن األهمية، وجعلها أكثر ارتباطً  االتطبيقي على تلك المسارات، أعطاها مزيدً 
ال وهم - العمل الفعلية، مما يمكن الطالب بالممارسات الفعلية التي تتم بمواقع
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من المهارات العملية التي تحتاجها مواقع العمل،  -في مرحلة الدراسة يزالون 
عالية في مواقع  إنتاجيةومن ثم يؤهلهم ذلك لاللتحاق بسوق العمل، وتحقيق 

 العمل التي يشغلونها.
% من 98صوى لتلك المرحلة التعليمية يلتحق حوالي باألهمية الق اوإيمانً 

جملة الطالب المتخرجين من التعليم اإللزامي السويدي بالمدرسة السويدية 
للطالب خدمات تعليمية الشاملة، وعلى الرغم من ارتفاع تلك النسبة إال أنه يقدم 

 كلمتميزة، مع الوضع في االعتبار أن للطالب الحق في الممارسة الفعلية ل
المعلومات النظرية التي حصلوا عليها داخل قاعات الدراسة، في الممارسة 
الفعلية، ليس فقط داخل المعامل المدرسية، أو الورش، إنما داخل مواقع العمل 

حيث ي تاح للطالب الحضور داخل المصانع، والمطاعم، والشركات  ؛الحقيقية
مهنية، وتحقيق الشعور المختلفة لممارسة تدريب عملي فعلي على الممارسات ال

 (162).باأللفة مع مواقع العمل

وتتيح المدرسة الثانوية الشاملة بالسويد ألصحاب األعمال والشركات 
للمدرسة، لعمل لقاءات ومنتديات بينهم وبين الطالب، يختارون خالل  الحضور

ومصانعهم بشكل رسمي،  لعمل في شركاتهممن الطالب ل اتلك المنتديات عددً 
عن أعمالهم،  ارمزيً  اأسبوع، يتقاضون خاللها أجرً  15تقل عن  في مدة ال

 (163)العمل بتلك الشركات والمصانع.ب للقيامويتمكنون من المهارات الالزمة 
بناء على ما سبق، تخصص السلطات التربوية السويدية، بالتعاون مع 

ناء فترة هم أثلتوظيف الطالب، وتدريب ارسميً  اتدريبيً  االشركات والمصانع برنامجً 
 Formalالتمهن الرسمي اسم  دراستهم، ويطلق على هذا البرنامج

Apprenticeship وتعتبره وسيلة لتجنب تسرب الطالب عن إكمال الدراسة ،
، كما أنه وسيلة لتحقيق التآلف مع موقع العمل، اإللزاميبعد إنهاء تعليمهم 

وللطالب الحرية  .وتمكينهم من المهارات األساسية التي تتطلبها مواقع العمل
ها داخل المصانع ديد ساعات العمل التي يستطيع قضاؤ الكاملة في  تح

، ويحصل أسبوع كما سبقت اإلشارة 15والشركات، بشرط أال تقل تلك الفترة عن 
 (164).الطالب على نسبة من األرباح مقابل ما يقومون به من أعمال
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ي، هو أهم ما يميز يتضح من خالل ما سبق، أن االهتمام بالتدريب العمل
تتيح له  يا بالسويد، وأن إضفاء الرسمية عليهنظام الدراسة بالمدرسة الثانوية العل

، كما أن المصانع والشركات، والمدارس أيًض اب، و الللط، من األهميةأكبر  اقدرً 
من الحرية قدرا  مب للبقاء في مواقع العمل، تعطيهالالفرصة الكاملة للط إتاحة

على األعمال التي  اأجرً  متقاضيهوكذلك يشعرهم ، بها مبقائه في تحديد فترات
بجدية العمل، ويجعلهم مسئولين عن النتائج، والمخرجات التي  يقومون بها

  يسهمون في إنتاجها.
مجموعة من كافة ويدرس الطالب المقيدون بالمدرسة الثانوية العليا 

المسار الذي  غض النظر عنب وذلك ،Core Subjectsالمقررات المحورية 
هي: اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، والتربية الرياضية وتلك المقررات اختاروه، 

والعلوم، والدين، والدراسات االجتماعية، واللغة السويدية والصحية، والرياضيات، 
األصليين، واللغة السويدية كلغة ثانية لغير الناطقين  نكلغة أولى للسويديي

 (165)بها.

ل الدراسي اليومي، بحيث نسبي للمقررات الدراسية في الجدو ويراعى الوزن ال
غى مادة دراسية على األخرى، وبحيث تكون ذات األهمية للمقررات ال تط

التي يدرسها الطالب، ويقضي الطالب بالمدرسة الثانوية العليا كافة الدراسية 
ة، ثالث سنوات، قد تمتد إلى أربع سنوات في بعض المسارات المقدمة بالمدرس

كبير من االختيار من بين المقررات التخصصية التي  اويتاح للطالب قدرً 
يضمها كل مسار، وذلك إذا شعر أن ذلك المقرر يضيف إليه بعض المعلومات 
التي يحتاج إليها، كما يستطيع أن يدرسه لتعويض النقص في تقديره 

 (166).النهائي

مقررات الدراسية من ال يشاءون الفرصة للطالب الختيار ما  ولعل إتاحة
ك المقررات، واألهمية التي يرون التي يرغبون دراستها، بناء على نظرتهم لتل

، يحمل الطالب المسئولية نحو تحديد مساره المهني، والقدرات تحققها لهمأنها 
الفرصة لتحمل مسئولية  ه، مما يعطيوالمهارات التي يرغب في التمكن منها

 بعد. اختياره في الحياة العملية فيما
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وتهدف المقررات الدراسية المحورية، بالتعاون مع المسارات الدراسية 
 (167)أهمها ما يلي:من المتاحة للطالب إلى تحقيق عدد من األهداف، لعل 

مساعدة الطالب على اكتساب المعرفة األساسية، واستخدامها في  •
 مواقعها المالئمة.

لمجتمع المحلي تمكين الطالب من أن يكونوا مواطنين مسئولين في ا •
 والعالمي.

لعالم العمل، وذلك بناء على  لالنضمامتهيئة الفرصة للطالب  •
 احتياجاتهم وقدراتهم.

للحصول على مزيد من  اتشجيع الطالب على تنمية أنفسهم ذاتيً  •
 المعرفة.

إمداد الطالب بالقيم والعادات والتقاليد المالئمة لتهيئتهم للمشاركة  •
 ي والعالمي المحيط.الفعالة في المجتمع المحل

 تنويع مصادر المعرفة التي يعتمد عليها الطالب، ومن ثم تنوع •

 المعارف التي يحصل عليها الطالب.
مواكبة كل جديد في مجاالت المعرفة المختلفة، وذلك استجابًة  •

 لمتطلبات العصر الحديث.
تنمية قدرة الطالب على التفكير اإلبداعي، واالبتكاري، والناقد،  •

م على استخدام أسلوب التفكير المنطقي للوصول إلى نتائج وتدريبه
 وحلول منطقية.

إعداد الطالب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو مؤسسات عالم  •
 العمل.

إدراك قضايا البيئة المحيطة، واالقتناع بأهمية التدويل، والتعاون  •
 والتفاعل مع اآلخرين.

شكالت الخاصة بمجتمعهم تشجيع الطالب على قيادة مبادرات حل الم •
 المحلي والعالمي.
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زيادة وعي الطالب بدورهم الهام في المجتمع المحلي والعالمي،  •
وتشجيعهم على اختيار نمط الحياة الذي يتالءم وقدراتهم، واحتياجات 

 المجتمع، والموازنة بينهما.
جوانب الشخصية لدى الطالب، من الناحية العقلية،  مختلفتنمية  •

 الروحية، دون أن يطغى جانب على اآلخر.والجسمية، و 
تدعيم حرية الطالب، ورفع قدرته على االنتقاء، وتحمل مسئولية  •

 اختياره، وتطويعها لمصلحته ومصلحة المجتمع المحيط.
اآلخرين  إنجازاترفع درجة تقدير الطالب إلنجازاته وقدراته، وتقدير  •

 منهم. لالستفادة، واالستعداد اأيًض 
مزيد من الخيارات، والبدائل، والمرونة  إنتاجالب على تنمية قدرة الط •

 للظروف المتاحة. افي االنتقال بينها، وفقً 

الثانوية العليا لها  ، أن المقررات الدراسية بالمرحلةوتوضح األهداف السالفة
في إعداد الطالب ليكون شخصية متكاملة، محلية، ه دور ال يمكن إغفال

، ذلك المجتمع العالميو السويدي المحلي،  وعالمية، تدرك دورها بالمجتمع
المجتمع الذي ال يحتاج إلى شخصية تقليدية، بل شخصية متفتحة، وقادرة على 
استيعاب التمايزات التي يتسم بها المجتمع، كما أن المقررات بهذا الشكل تجعل 

 ، وتحقيق إنتاجية عالية.للطالب الفرصة على منافسة اآلخرين
تركز في مجملها على المدارس الثانوية العليا بالسويد ويالحظ أن الدراسة ب

من  على نظام الدراسة بها، وذلك بدالً  نظام المسارات الدراسيةاسم  إطالق
، إال أنه ذلك النظام على الرغم من تقليدية مسماهويعتبر  ،الساعات المعتمدة

المتاحة للطالب، والتنوع والتعدد في المسارات  المعطاةيركز على مدى الحرية 
للدراسة، ولعل تركيز السويد على هذا األمر من شأنه التأكيد على التميز الذي 
يتسم به نظام الدراسة هناك، باإلضافة إلى إعطاء الطابع العملي والمهني على 

 شكل الدراسة، وربطها بسوق العمل.
ولعل االرتباط القوي بين احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية، 

 المقررات الدراسية، والمسارات الدراسية المتاحة للطالب، تعد دلياًل  وموضوعات
على االرتباط بين ما يتم بالمدرسة من ناحية، وبين متطلبات سوق العمل من 
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ناحية أخرى، فالتطورات التي طرأت على المسارات الدراسية المتاحة، وزيادة 
حتياجات مسار، كانت رد فعل طبيعي ال 18عددها إلى أن وصلت إلى 

األمر الذي دفع السلطات التربوية السويدية إلى  ؛المجتمع السويدي والعالمي
استحداث مسارات جديدة، استجابًة لمتطلبات المجتمع المحيط، وتحقيق أعلى 

 معدالت التنافسية واإلنتاجية.

 ، وسياساج القبول بالتعليم العاليمرحلة الثانوية العلياال: تقويم طالب ارابعً 
 يد:بالسو 

وظائف  أو تحقيق ثالثة أهدافيهدف نظام االمتحانات في السويد إلى 
)تيسير اختيار المقررات داخل المدرسة لدخول مؤسسات  االختيار :هيرئيسة 

وما هو  ،عرفه وما ،ما حققه الطالبلالتعليم العالي(، وتوفير شهادة وتقرير 
قييم فعالية التعليم وأداء المحاسبية وما يرتبط بها من ت اقادر على فعله، وأخيرً 

 (168).المدارس الثانوية، وتحفيز الطالب والمعلمين على األداء بشكل أفضل

 امقننً  ايجب أن يجتاز طالب المدرسة الثانوية اختبارً لهذا النظام  اووفقً 
تم تالذي  SWE SATأو  Scholastic Aptitude Test لقياس القدرات

ويتم تقييم الطالب بشكل  ليم العالي والوزارة.إدارته عن طريق الهيئة القومية للتع
مستمر من خالل منحهم درجات على إكمالهم كل مقرر على حدة، ويتم تطوير 
اختبارات قومية في مواد بعينها)محددة(، وال يوجد اختبار نهائي يتم دخوله، بل 

 (169)عطاء شهادة مغادرة المدرسة.إ يتم 
بالمدارس الثانوية العليا بالسويد وهذا يعني أن نظام االمتحانات المرتبط 

ليس هدًفا في حد ذاته لكنه وسيلة فعالة يتم في ضوئها تيسير عملية اختيار 
ما تعلمه الطالب بهذه المرحلة،  الطالب للمقررات الدراسية، وكذلك تقييم

باإلضافة إلى كونه األساس في المحاسبية على المستويين الفردي والتنظيمي 
 ه من أهداف مرتبطة بتحقيق الجودة والتميز.    في ضوء ما تم وضع

فإن الهياكل على المستويات  ،االمتحاناتوحتى تتحقق الجودة في عملية 
 المسئولينبتعيين األفراد  اهتمت -وخاصة داخل المدرسة الثانوية العامة-كافة 
، وتطوير ثقافة يتحمل في إطارها الجميع هموتدريب واالمتحانات االختباراتعن 

، وكذلك بناء نظام داخلي فعال هاوضمان الجودةمستوى لية لتحسين ئو لمسا
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في  هماوتطبيقلضبط الجودة، باإلضافة إلى تصميم العدل والشفافية 
 (170).النتائج

 ؛دولة أخرى  لي عن أيأكثر وحدة للقبول بالتعليم العا اوتمتلك السويد نظامً 
ويتم تناول هذه العالي، حيث توجد قواعد القبول القومية في قانون التعليم 

ات ومتابعتها بواسطة سلطات التعليم العالي السويدية. وتتعدد القواعد والتعليم
وذلك في ضوء السياسات  بمؤسسات التعليم العالي السويدي، معايير القبول

تم تطبيقها، وكذلك لما هدف إليه قانون  حات التيالتي تم وضعها بعد اإلصال
من تقليل التأثير الكلي للحكومة المركزية، والتوجه نحو م، 1993التعليم العالي 

ختيار للجامعات والكليات لية القبول واال؛ حيث أصبحت مسئو تطبيق الالمركزية
لة عن التعليم العالي السويدية هي المسئو وهذا يعني أن سلطات  ،(171)الجامعية

بمؤسسات  عملية وضع معايير القبول القومية والقواعد والتعليمات ومتابعتها
ختيار فهو منوط بالجامعات والكليات الجامعية التعليم العالي، أما القبول واال

 وفق احتياجاتها ومتطلباتها في كل عام دراسي.
للقبول بالتعليم العالي، فهؤالء الذين  اأساسيً  اوتعد المعرفة المسبقة مطلبً 

لبات الدخول يمتلكون المعرفة المطلوبة مؤهلين للدخول، ويمكن أن تكون متط
كافة فالمتطلبات العامة تطبق على المقررات والبرامج الدراسية  ؛عامة أو خاصة

في التعليم العالي، أما الخاصة أو اإلضافية فهي مطلوبة للعديد من المقررات 
ختيار بشكل أساسي على نتائج/ درجات اختبار والبرامج، وتقوم معايير اال

  Aptitude Testالمقنن لقياس القدرات( السويدي )االختبار مغادرة المدرسة
Scholastic ويكفل القانون أو التشريع الخاص بالتعليم العالي وضع ،

متطلبات الدخول العامة التي يتم تطبيقها على جميع المقررات والبرامج، وكذلك 
 اوضع جميع معايير االختيار التي يمكن استخدامها في قائمة، كما تحتوي أيًض 

بمعني  ،(172)ت والقواعد الخاصة بتقييم الدرجات النهائية للمدرسةعلى التعليما
على األقل قائمة على  جامعيبرنامج  أي فيثلث األماكن  حواليأن شغل خر آ

 يمن األماكن قائمة على درجات الطالب ف الثانيدرجات هذا االختبار، والثلث 
رى لبرامج ات متطلبات أخالمدرسة الثانوية العليا. كما تضيف بعض المؤسس
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% 10تتطلب اكتساب مهارات خاصة(، وهذا ال يطبق على أكثر من بعينها )
 (173).ما دراسيعام  فيمن األماكن المتاحة بهذه المؤسسات 

في المعايير التي يتم على  ان هناك تنوعً إيمكن القول  ،ستقراء ما سبقاب
لتنوع يمثل أساسها قبول الطالب بمؤسسات التعليم العالي السويدية، وأن هذا ا

فرصة أفضل للجامعات ومؤسسات التعليم العالي من اختيار الطالب ذوي 
المهارات والقدرات التي تتناسب وأهداف كل جامعة وكلية، ويقلل من احتماالت 
الرسوب والتسرب التي تتواجد في حال اعتبار االختبارات التحريرية في نهاية 

 د في قبول الطالب بها. المرحلة الثانوية العليا هي المعيار الوحي
 :بالسويد العليا ةالثانوي المدرسة: تدريب معلمي اخامسً 

بتدريب معلمي المرحلة  اخاًص  اتولي السلطات التربوية السويدية اهتمامً 
 اال نهائيً  ا، خاصًة باآلونة األخيرة، إذ أصبح ي طلب من المعلم عددً العلياالثانوية 

ألهداف، إذ فرض هذا العدد الالنهائي من الوظائف، وعليه تحقيق عدد من ا
من األهداف على السلطات التربوية أن تتولى تدريب هذا المعلم، لتكون لديه 
القدرة على تحقيق تلك األهداف بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة والفاعلية، 

تهيئة الطالب لتولي مسئولية العالم عن أكثر من ذي قبل  فأصبح المعلم مسئوالً 
ن ثم أصبح عليهم تهيئة المخرجات التعليمية للوفاء بمتطلبات سوق المحيط، وم

وتقويم الطالب، وتقويم العمل، وتولي بعض المسئوليات اإلدارية بالمدرسة، 
المدرسة، وتكوين فرق العمل، واإلشراف على األنشطة المدرسية، 

 (174)لخ.إ.ا، ...وتنفيذه

ألهمية دور  السويدية بناء على ما سبق، يتضح أن تنبه السلطات التربوية
، دليل على االقتناع بما له من دور هام في المعلم، وخاصًة في اآلونة األخيرة

، األمر الذي تشكيل عقلية الطالب، وتوجيههم نحو الطريق المهني الصحيح
   .إفادة المجتمع السويدييساعدهم على 

إلى تحقيق ما وتهدف برامج التدريب المقدمة لمعلمي المرحلة الثانوية العليا 
 (175)يلي:

، وتمكينهم من القيام األكاديمية والمهنية للمعلمينمهارات التنمية  •
 بمتطلبات وظائفهم على أكمل وجه.
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التي تزداد باستمرار نتيجة للتطور لوفاء بمتطلبات المجتمع المحيط، ا •
 الطارئ بالمجتمع.

اتهم إكمال المعارف والمهارات المقدمة للطالب المعلمين أثناء دراس •
 .إثرائهاو والبناء عليها وتحديثها، بكليات إعداد المعلمين، 

التي فرضت وجودها ن للتعامل مع القضايا المختلفة، تأهيل المعلمي •
على الساحة العالمية كالتعامل مع الجنسيات المختلفة، والتمكن من 
مهارات التدريس المختلفة للمواد الدراسية المختلفة، وربط المهارات 

بالعملية، ومساعدة الطالب على اختيار المسار الوظيفي  النظرية
 لخ.إ...م الحتياجاتهم، المالئ

مهارات التعلم  وإكسابهمتشجيع المعلمين على االستمرارية في التعلم،  •
 .مدى الحياة

المعلمين المهارات التي تمكنهم من جعل تدريسهم جذاب  إكساب •
حصل عليها الطالب للطالب، بمعنى ربط المعلومات النظرية التي ي

 الحياة الواقعية التي يعيشها الطالب.ب

تنمية المهارات القيادية لدى المعلم، تلك التي تمكنه من قيادة الفصل،  •
 وزيادة قدرته على إقناع الطالب والتأثير في شخصياتهم.

 (176)يلي:المعلم فيما تدريب برامج  تفيدكما 
 .صية طالبهيفته، ودوره في بناء شخبأهمية وظ هتنمية وعي •
 ظيفتهم، وتأثيرها في نفوس الطالب.لو  المعلمينزيادة إدراك  •
 .طالبهتجاه له اإليجابي  شعورالتدعيم  •
 بحاجات الطالب وميولهم. هتدعيم اهتمام •
 .النهائية همتحسين نتائجزيادة االهتمام بالطالب ومن ثم  •

في -أهداف برامج التدريب تركز بالنظر إلى تلك األهداف، يتضح أن 
، األكاديمية الخاصة بمجال تخصص المعلممهارات الإثراء على  -مجملها

مهارات التعلم  إكسابهالمهنية الخاصة بدوره اإلداري، باإلضافة إلى المهارات و 
، مما يحفزه على اكتساب مزيد من المعارف التي تثري تخصصه، مدى الحياة

 ب للطالب، مماتدريبه على أن يكون تدريسه جذا إلى، باإلضافة مهاراتهو 
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تساعدهم على ربط المعارف النظرية، يجعل التدريس خبرة مفيدة للطالب، 
 بالمهارات العملية المطلوبة بسوق العمل.

بين السيمنارات البحثية  العلياوتتنوع برامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية 
 Trainingالتدريب في مواقع العمل اسم بالمدارس تحت  هاعقدي يتم الت

based Place كذلك برامج التدريب عن بعد ، وDistance Training 

Programs  التي تتبع الجامعات السويدية، وتقدم للمعلمين غير القادرين على
 والمحاضرات عن طريق الفيديولألعباء التدريسية،  افي الدراسة، نظرً االنتظام 

الدراسة  بمراكز هاعقديتم التي ، Video conference Lecturesكونفرانس 
، والتي يقابل فيها المعلمون University Study Centers التابعة للجامعات

كما يلتقي المعلمون المتدربون أساتذة الجامعة، ويتبادلون األسئلة والخبرات، 
وتقدم المعلومات التي ترتبط  المتدربون بالمدربين في مكان واحد وجها لوجه،

 وورش عمل شرة، تتخللها مناقشاتمحاضرات مبابتدريب المعلمين في شكل 
بادل الخبرة بين ، بغرض تTraining Tripsورحالت تدريبية لمدارس أخرى 

  (177)المعلمين وبعضهم.
لة الثانوية العليا ببرامج تدريبية لتدعيم قدراتهم معلمو المرحويلتحق 

األكاديمية، الخاصة بمجال تخصصهم، والعمل التدريسي، فيتمكن المعلمون 
التدريسية المختلفة، وممارسة األنشطة ج من استخدام الوسائل ا البرنامل هذخال

ومعرفة نقاط الضعف والقوة في أدائهم، وتحقيق األهداف  هم،وتقويم ع الطالبم
 (178).للطالب مستويات األكاديميةالتقيس ، ووضع االمتحانات التي التدريسية

برنامج  :لثانوية العلياومن أهم البرامج التدريبية الموجهة لمعلمي المرحلة ا
، الذي Human Rights Educationتربية حقوق اإلنسان لدى الطالب 

ع طالب من جنسيات مختلفة في يهدف إلى تدريب الطالب على العيش م
 (179)وهدوء، ويهدف البرنامج إلى ما يلي: سالم
تدعيم احترام حقوق اإلنسان وحرياته لدى الطالب، مما ينعكس على  •

 مختلفة.الجنسيات أصحاب الجابي بين الطالب التعامل اإلي
 .تدعيم وتنمية شعور الطالب بأهمية الكرامة اإلنسانية •
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بين  والتفاهم، والمساواة بين الجنسين، والصداقة م التسامحتنمية مفاهي •
 .لدى الطالبكافة  األمم

المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي، والخضوع تمكين الطالب من  •
 نون، وتوجيهاته.إلرشادات القا

 .تشجيع الطالب على بناء جسور السالم، وتدعيمه في عقولهم •
 امي المرحلة الثانوية العليا عددً م السلطات التربوية السويدية لمعلكما تقد

تساعدهم على إثراء مهارات الطالب في تلك التي من البرامج التدريبية، 
 Schoolاهيم وممارسات : القيادة المدرسية: مفالمرحلة، ومن تلك الموضوعات

Leadership: Concepts and Practices السياقات المحلية والقومية ،
National and Local Contexts وهما عبارة عن برنامجين يقدمان ،

لهم الفرصة للقيام  ات اإلدارية والقيادية، التي تتيحللمعلمين لتمكينهم من المهار 
ين من درسة، كما أن تمكين المعلمبدورهم اإلداري داخل الفصل، وداخل الم

تمكنهم من التحلي بمهارات اإلقناع، والمشاركة، والتفاعل،  مهارات القيادة
التعامل مع السياقات ، كما أنها تؤهل المعلم للتمكن من من المهارات وغيرها

المختلفة للمجتمعات األخرى التي تقطن بالمجتمع السويدي، األمر الذي يتطلب 
 (180)يكون على دراية كاملة بالسياق المجتمعي للمجتمع السويدي.من المعلم أن 

كما يلتحق معلمو المدرسة الثانوية العليا ببرنامج تدريبي لتنمية 
طالبهم، وتنمية مشاعرهم اإليجابية نحو  االتجاهات اإليجابية للمعلمين تجاه

ف على التعر مهنة التدريس ونحو الطالب في آن واحد، األمر الذي يساعدهم 
مهاراتهم المختلفة، األمر الذي يتيح للمعلم و واتجاهاتهم،  على حاجات الطالب،

  (181)في االتجاه والمسار الوظيفي المالئم. افرص توجيههم مهنيً 

كما تقدم السلطات التربوية السويدية لمعلمي المرحلة الثانوية العليا 
ن من ن المعلميالتي تمكللتمكن من استخدام التكنولوجيا الحديثة،  ابرنامجً 

، والتواصل مع استخدام الكمبيوتر، والشبكات، ووسائل االتصال عن بعد
ا من األساليب وغيرهنترنت، ، ومهارة تصميم مواقع اإلاإلنترنتالطالب عبر 

التي تمكن المعلم من مهارات التواصل مع الطالب عن التكنولوجية الحديثة 
عبر  ادرسة، ولكن أيًض بعد، وذلك لمتابعة الطالب ليس فقط داخل الم
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، مما يوسع مجال تأثير المعلم على الطالب، ويجعله على دراية اإلنترنت
 (182)بحاجات الطالب بشكل أعمق.

ركزت في  العليامما سبق، يتضح أن برامج تدريب معلم المرحلة الثانوية 
 المعلم بعض المهارات اإلدارية واألكاديمية التي ترتبط إكسابمجملها على 

على الجوانب النفسية التي تساعد المعلم على  ا، بل ركزت أيًض بتخصصه
تكوين االتجاهات اإليجابية تجاه الطالب، األمر الذي من شأنه تحقيق مزيد من 

بين المعلم والطالب، كما أن تعارف المعلم وألفته بالسياق الثقافي الترابط 
حيث  له؛سبة للمجتمع السويدي كان أحد الموضوعات التي ال غنى عنها بالن

وبين غيرها من البيئات  والتباين بينهااك البيئة المحيطة، إنها تساعده على إدر 
، األمر الذي يساعده على تقبل االختالف والتباين بين أجزاء األجنبية األخرى 

 العالم المحيط.
 ،في السويد الثانوي  التعليمفي تشكيل  عواملقوى و وقد ساهمت عدة 

 ومن تلك العوامل ما يلي:، فجعلته يتخذ هذا الشكل
وانعكاسها على الهتمام بالسالم كافة الحياة مناحي استقرار  •

 .العالمي
ويقدر مليون نسمة،  9.5، بنحو 2012لتعداد عام  اسكان السويد وفقً يقدر عدد 

بقلة سكانه -، فطبيعة المجتمع السويدي المهاجرون من هذا العدد بنحو النصف
المتخصصين في مجاالت يشجع هجرة  انه مجتمعً جعلت م -وثرواته الهائلة

لالستفادة من خبراتهم، ومساعدة السويد على استخراج ثرواتها من  مختلفة إليه
في تحقيق جودة الحياة بالمجتمع أسهم ، األمر الذي (183)باطن األرض

السويدي، فانعكس ذلك على جودة الخدمات وارتفاع المستوى المعيشي للسكان، 
، باإلضافة ومتميزة ، وتقديم خدمات تعليمية موسعةلهممتنوعة وتوفير وظائف 

إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي جعلت للمجتمع السويدي 
طبيعة متميزة، تجذب العديد من المهاجرين لالستمتاع بالمستوى المرتفع 

 (184)للخدمات المقدمة به.
يق مزيد من هذا تتسم السويد برخاء اقتصادي ملحو،، بل وتسعى لتحقو 

، االقتصاديةحيث تسعى لمزيد من التجديدات في شكل الحياة  ؛الرخاء باستمرار
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 ،المجتمع السويدي ل توفير عدد من الوظائف الجديدة والمتميزة لقاطنيمن خال
، ويسهم في ذات الوقت في تحقيق مزيد من امتميزً  امما يوفر لهم مستوى معيشيً 

أن قانون العمل بالسويد يتيح للوالدين العاملين  بل التنمية للمجتمع السويدي،
% تفرغ بأجر مدفوع للعناية باألبناء دون سن الثامنة، كما أن لسكان 25

لمدة خمسة أسابيع  جازة سنوية مدفوعة األجرإالحق في كافة المجتمع السويدي 
أو األمهات  لآلباء ةة، باإلضافة إلى مبالغ تعويضيفس واألسر عن الن للترفيه

لحين  امعينً  امرًض  ن يعانون لذين فقدوا عملهم بسبب العناية بأحد األبناء الذيا
 (185).إيجاد وظيفة أخرى 

وبالنظر إلى ما سبق، يالحظ أن المجتمع السويدي مجتمع مستقر إلى 
، وارتفاع المستوى االقتصاديةحد ما، ويرجع السبب في ذلك إلى استقرار الحياة 

نعكس على تقدير الحياة األسرية، وتهيئة االذي  المعيشي لألفراد هناك، األمر
تحقيق تربية صالحة السبل لتدعيم الروابط األسرية، وتذليل العقبات أمام كل 

وسليمة لألطفال، وتوفير رعاية والدية لهم، من أجل الحصول على مواطن سوي 
تحول ، قادر على تحقيق التنمية، ومواجهة العقبات التي ا، وعقليً ا، وجسميً انفسيً 

دون تحقيقها، دون التفرقة بين مواطن سويدي األصل، وآخر مهاجر، فجميع 
األجناس تسعى لتحقيق التنمية للمجتمع الذي تقطن به، وهو ما حرصت عليه 

حيث تحرص على تدعيم شعور المهاجرين باالنتماء  ؛السلطات السويدية
 للمجتمع السويدي، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية له.

بالمجتمع السويدي، جعلها مجتمع  المختلفة عل استقرار أشكال الحياةول
جاذب للغالبية العظمى من المهاجرين لالستفادة بالمميزات التي يتمتع بها سكان 

حيث يضم  ؛هذا المجتمع، األمر الذي جعل للمجتمع السويدي طبيعة مختلفة
عل السويد تربة خصبة من المهاجرين من جميع أنحاء العالم، مما ج اكبيرً  اعددً 

من التواصل والتفاهم،  اواالختالف، مما تطلب قدرً للتباين، والتعدد الثقافي، 
والتسامح مع غير المألوف من ثقافات الغير، وقد استطاعت السلطات السويدية 
تحقيق قدر من االنسجام بين الفئات واألجناس المتباينة، التي جعلت تلك 

الف على أنه إحدى السمات األساسية للمجتمع األجناس تنظر إلى هذا االخت
قيم الديمقراطية، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وذلك من خالل غرس السويدي، 
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 واالستعداد للتعاون واالستفادة من اآلخرين، وتقدير قيمة اآلخرين
  (186).ومجهوداتهم

أصبحت السويد إحدى المجتمعات التي تعتبر صورة  ،ونتيجة لذلك
فيه وجهات النظر الم المأمول، الذي تتعدد فيه األجناس، وتختلف مصغرة للع

اغم والتعاون والتوجهات، ومع ذلك تظل الصداقة والمحبة واالنسجام والتن والرؤى 
أراضيه، فتغيب العنصرية السالبة، والتعصب  لسكانهي السمات المميزة 

أن هناك  األعمى والصراع والخالف، ويسود السالم مع النفس واآلخرين، إذ
بين األجناس المتباينة، وتسود القاعدة القائلة بأن  قناعة بأهمية العيش في سالم

االختالف يولد الثراء اإلنساني، فما ينقص شخص أو جنس بشري يجده لدى 
الذي يعتبر اللبنة واالعتماد المتبادل بين البشر،  جنس آخر، فيسود التكامل

  األولى للسالم اإلنساني العالمي.
فير فرص التعليم للجميع باإلضافة إلى جودة الخدمة التعليمية تو  •

 .للطالب المقدمة
الذي ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص،  علىبالسويد  يؤكد صناع السياسة

ة، وتحقيق في فرص الحياة والوظائف المتاح يشتمل على تحقيق التكافؤ والعدالة
المتباينة، وبين الذكور  المساواة في الحصول على فرص التعلم بين األجناس

إذ يعد مبدأي العدالة والمساواة القانون األساسي الذي يحكم السياسات ، واإلناث
الذي يتسم والتباين للتنوع  االمجتمع السويدي، وذلك نظرً تحكم والممارسات التي 

لتعدد األجناس المهاجرة إليه، فالتكافؤ في فرص التعليم  ا، نظرً هذا المجتمعبه 
لطالب الفرصة ا، وحتى المرحلة الثانوية العليا يعطي ةيم ما قبل الدراسمنذ تعل

للحصول على أقصى ما تمكنهم منه قدراتهم، وفي ذات الوقت يضمن لهم 
، (187)عدالة حصولهم على فرص التوظيف بعد إنهاء دراستهم بالمرحلة الثانوية

الدراسية التي كما تم التأكيد على حرية كل مدرسة في تحديد محتويات المناهج 
الحتياجاتهم وقدراتهم والخلفيات الثقافية التي أتوا منها،  ايدرسها الطالب وفقً 

، األمر الذي يدعم استقاللية المدرسة التي تساعد في تحقيق التكافؤ والمساواة 
فحرية الطالب في االختيار بالنسبة للمقررات أو المدرسة التي يرغب في 

، لفرصة لتدعيم قيم الديمقراطية وتحمل المسئوليةااللتحاق بها، يتيح للطالب ا
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وذلك بغض النظر عن مستواهم االقتصادي أو رؤاهم السياسية أو جنسياتهم، أو 
أجناسهم، فالحد الفاصل هنا هو قدراتهم واحتياجاتهم واتجاهاتهم نحو وظيفة 

  (188).معينة، أو مجال عمل بعينه
يسير بمقتضاها  ،عدة عامةأن التكافؤ والمساواة هي قايتضح مما سبق، 

- للسويدنظام الحياة بالمجتمع السويدي ككل، إذ بدون هذه القاعدة ال يمكن 
أن يحقق التناغم واالنسجام الذي ساعده على تحقيق  -كمجتمع متعدد الثقافات

فحسب، وإنما  االقتصاديمن التقدم والرقي، ال على المستوى هذا المستوى 
 . كافة ناكبالنسبة لمستويات الحياة ه

ولعل تحقيق التكافؤ في الحصول على فرص التعلم ال يعني التوسع 
إذ تعد ، اأيًض  اكيفيً  االكمي، وإتاحة التعليم للجميع فحسب، وإنما هو توسعً 

الخدمة التعليمية باألراضي السويدية خدمة متميزة، ويرجع السبب في ذلك إلى 
الذي أتاح لها توفير مستوى يد، و المرتفع الذي تتسم به السو  االقتصاديالمستوى 

ساعد على توفير خدمات متميزة األمر الذي ، معيشي مرتفع للسكان كافة
فهناك اهتمام بإعطاء ممارسات عملية للطالب، بل وتدريبهم بمواقع  ؛للطالب

والرحالت  ارسات المهنية، وممارسات لألنشطةللممالعمل، وهناك معامل مجهزة 
العمل بعد  :هما، مسارينأحد على اختيار  االطالب قادرً الميدانية، وذلك ليكون 

  (189)إنهاء الدراسة الثانوية، أو االلتحاق بالجامعة إلكمال الدراسة بها.
ومن هنا، تستطيع السويد تحقيق مستوى متميز من الخدمة التعليمية 
للطالب، وذلك لكونها على علم بأن التعليم استثمار، ومساعدة الطالب على 

أقصى ما تمكنه منه قدراتهم، ووضعهم في المكان المناسب بالجامعة أو تحقيق 
من لهم، ، يساعدهم على تحقيق مردود مرتفع من التعليم المقدم بمواقع العمل

الخدمات التي كل خالل إنتاجيتهم في كل موقع ينتمون إليه، كما أن توفير 
سهم في ، يداخل المدرسة صول على فرص التعلمتساعد الطالب على الح

  .تحقيق أعلى مستويات اإلنجاز
التناغم بين احتياجاج سوق العمل ومستوياج الخريجين من  •

  المدارس الثانوية.



 مقارنة للتعليم الثانوي د/ والء صقر و د/دعاء جوهر                             دراسة

 العدد الثالث – اكتوبر 2015م جملة الرتبية املقارنة والدولية 463 

يركز نظام إعداد طالب المدارس الثانوية العليا على الربط بين احتياجات 
ناحية، وبين قدرات الطالب الالزمة لشغل األماكن الشاغرة بهذا سوق العمل من 

، ويتم تحقيق ذلك من خالل التركيز أجل تحقيق التنمية للمجتمع السوق، من
على التدريب داخل المدرسة بالورش والمعامل الموجودة بالمدرسة، وذلك للربط 
بين الجانب النظري والعملي من جهة، وجعل الطالب يشعر بالتآلف مع الوظيفة 

لدخول ، باإلضافة إلى دعوة أصحاب األعمال ومتطلباتها من جهة أخرى 
لتدريبهم المدرسة الستقطاب بعض الطالب للتدريب لديهم بالشركات والمصانع 

على العمل، وإشعارهم باأللفة مع مواقع العمل، ومتطلبات النجاح فيه،  اعمليً 
مما يوضح أهمية الممارسة الفعلية للمهام الوظيفية التي سيكلف بها الفرد بعد 

 (190).اتوليه مهام الوظيفة رسميً 

 تاحة الفرصة للطالب لاللتحاق بمواقع العمل قبل توليهم المهامولعل إ
للتعرف على قدراتهم الحقيقية التي  حقيقية فرصة هم، يعطياالوظيفية رسميً 

المسار إذا  امن النجاح في مسارهم الوظيفي، أو تحويل هذ مكنهميو  ،يمتلكونها
م بناء على جسامة المهام التي قد توكل إليهما اكتشفوا ضعف قدراتهم أو 

، كما أن بقاء الطالب اختيار وظيفة معينة قد تكون متطلباتها أعلى من قدراتهم
ي تلك المواقع تعتبر فرصة للمدرسة ذاتها، بحيث يمكنها أن تتعرف على ف

المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل، ومن ثم تستطيع المدرسة وضع 
متطلبات سوق من  هااعتبار ب تلك المهارات ضمن أولويات إعداد الطالب،

 المرتبطة بتنمية المجتمع السويدي. ، والنجاح في المهامالعمل
ستطاع استغاللها ا، يتضح أن للمجتمع السويدي طبيعة متميزة، اوأخيرً 

لتحقيق مزيد من التميز للقاطنين به، من خالل مجموعة من القوى والعوامل 
التي ساهمت في تشكيل من العوامل  وغيرها ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

للتخلص من الصراعات، ودحض  مأموالً  اوجعلت منه نموذجً  ،هذا المجتمع
 العنف، وتحقيق التناغم في صورته الفضلى.

مقابلة التعليم الثانوي  القسم السادس:  

المطور في كل من الصين والسويد ) المقارنة 

 المبدئية(
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ت التطبيقية للتعليم الثانوي المطور مقابلة بين الحاالالقسم  هذا يعرض
 البحث محاور ضوء في وذلكبغرض التوصل إلى الفرض الحقيقي للبحث 

 :التالي النحو على وذلك ة،الرئيس
 مقابلة فلسفة التعليم الثانوي وأهدافه في كل من الصين والسويد:

 الصين: .أ
ضرورة بناء  تنبع فلسفة التعليم الثانوي األكاديمي من قاعدة أساسية، مؤداها

االشتراكية الحديثة، وربط ذلك باإلنتاج، وإعداد العمالة الماهرة القادرة على 
اإلنتاج المتميز لتحقيق النجاح، والتطور للمجتمع، وذلك من خالل تدعيم القيم، 
والمبادئ، والهوية القومية للمجتمع الصيني، والعادات، والتقاليد، ونظام الدولة، 

لك القاعدة فإن التعليم الثانوي المطور في الصين يساير وشرعيتها، وفي ضوء ت
التوجهات العالمية لفلسفة التعليم الثانوي المطور في العالم المعاصر والتي 
تنطلق من كون التعليم الثانوي المطور السبيل لتشكيل مستقبل الطالب وتوجيه 

سمح للطالب ذلك المستقبل إلى اتجاه سوق العمل، إذ إنه بوابة العبور التي ت
العبور إلى المستقبل المهني أو التعليمي الذي يساعده على تولي مسؤلياته 

 بالمجتمع.
 ومن ناحية أخرى فإن أهداف التعليم الثانوي بالصين تتمحور حول:

االستمرار في تنمية االتجاهات اإليجابية في شخصيات الطالب، والتي  •
 ب دء في بنائها بمرحلة التعليم االبتدائي.

مية شخصية الطالب، والقيم الروحية التي يؤمن بها المجتمع الصيني، تن •
 ومنها قيم الوطنية، وقيم العيش في المجتمع الدولي.

 تدعيم القيم األخالقية التي يؤمن بها أعضاء المجتمع الصيني. •
االهتمام ببناء أفكار االشتراكية الحديثة في عقول الطالب، وذلك بالتأكيد  •

هات نظر الطبقة العاملة في االعتبار، واالهتمام على أهمية وضع وج
 بهم كطبقة لها أهميتها، ووزنها بالمجتمع.

تمكين الطالب من المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل، والتي  •
منها التمكن من مهارات الرياضيات، واللغات األجنبية، واللغة 

 الصينية، ...إلخ.
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، والتفكير اإلبداعي، والناقد، إكساب الطالب مهارات حل المشكالت •
 والتعلم الذاتي.

تشجيع الطالب على اكتساب مهارات اإلنتاج المتميز، وتسويق  •
 المنتجات الصينية.

تمكين الطالب من تدعيم العادات اإليجابية في تعامالتهم اليومية مع  •
 اآلخرين في الحياة، وأيًضا في عالم العمل. 

والجسمية، والعقلية، والروحية، العمل على دمج القيم األخالقية،  •
 والجمالية واإلنتاجية، لتخريج طالب ذي شخصية متكاملة.

وبالنظر إلى تلك األهداف نجدها تتفق واألهداف التي يسعى نظام التعليم 
 الثانوي المطور بالعالم المعاصر، والتي كانت تتلخص في:

إلى أقصى  تنمية شخصية الطالب، ومواهبه، وقدراته العقلية والجسمية، •
 ما تمكنه قدراته.

تمكين الطالب من المهارات األساسية التي تمكنهم من المهارات التي  •
 يحتاجها سوق العمل.

 الطالب على احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.ة تنمية قدر  •
 السويد: .ب

من أنها المرحلة التي تقدم للطالب  تنطلق فلسفة التعليم الثانوي بالسويد
ا يؤهلهم لاللتحاق بالعمل، والقيام بدراسات عليا وأبحاث تخدم أساًسا قويً 

المجتمع، مما يساعدهم على تنمية ذاتهم، والمشاركة الفعالة في الحياة والمجتمع 
 المحيط.

ضرورة تحقيق قيم  كما تؤكد فلسفة المدرسة الثانوية العليا بالسويد على
حق كل فرد في الحصول الديمقراطية والعدالة، التي تتلخص في االعتراف ب

على فرص التعليم مهما كانت الظروف التي نشأ بها، باإلضافة إلى التأكيد 
على أن المهاجرين لهم نفس ذلك الحق؛ ومن ثم أكدت فلسفة التعليم أيًضا على 
ضرورة احترام قيم اآلخرين، باإلضافة إلى ضرورة احترام البيئة المحيطة، ومن 

سفة: التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، أهم ما تؤكد عليه تلك الفل
 .كافة هوتنمية قيم المسئولية تجاه المجتمع، والتسامح مع أعضائ
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، والتي األمر الذي يتفق مع فلسفة التعليم الثانوي المطور بالعالم المعاصر
الذي يسهم بفاعلية في إعداد  هو التعليم الثانوي المطور التعليم تنطلق من أن

أس المال البشري، ومقابلة احتياجات القرن الحادى والعشرين، كما تنطلق من ر 
قيق كامل قدراتهم البشرية والتمتع بمكانه على تحالفلسفة من مساعدة الشباب 

في مجتمعاتهم باعتبارهم مواطنين يعيشون حياة منتجة، ويتحملون مسئولياتهم 
 ويناصرون الديمقراطية.

 حلة الثانوية العليا في السويد فتتلخص في:أما بالنسبة ألهداف المر 

استخدام طرق وأساليب تدريسية من شأنها رفع مستوى الممارسة  •
 الديمقراطية داخل الفصل، ومن ثم المدرسة، والمجتمع فيما بعد.

اعتبار المدرسة الثانوية العليا مؤسسة تسمح بمشاركة الطالب في األمور  •
ث خارجها، باعتبارهم كائنات فعالة، التي تتم داخلها، واألمور التي تحد

 لها الحق في المشاركة، وإبداء الرأي.
الديمقراطية  ةتمكين الطالب من المهارات األساسية الالزمة للممارس •

 اإليجابية، واحترام آراء اآلخرين.
 تدعيم ثقة الطالب بأنفسهم، وإرادتهم وقدرتهم على التعلم مدى الحياة. •

ة بين الطالب في الحصول على فرص تحقيق أكبر درجات المساوا  •
التعليم المتاحة، وإعطاء الطالب الحرية الكاملة في اختيار ما يشاءون 

 من تخصصات وفًقا لقدراتهم واحتياجاتهم.

تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل لشخصية الطالب؛ فالتنمية ال  •
 تقتصر فقط على الجانب العقلي، بل تمتد إلى الجانب النفسي، والجسمي

 والروحي على حد سواء.

تلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاجية  •
 للسوق المحلي والعالمي.

التمكن من المهارات األساسية التي يحتاج إليها المجتمع العالمي، التي  •
 منها تقبل الثقافات األخرى، والتسامح مع غير المألوف منها.

اب المعرفة، والتفكير اإلبداعي، والناقد تمكين الطالب من مهارات اكتس •
 لتهيئة الطالب لالنضمام لمجتمع المعلومات.
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 تشجيع الطالب على امتالك مهارات التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة. •

وبالنظر إلى األهداف السالفة، يتضح أن هناك ثمة اتفاق بين تلك األهداف، 
في العالم المعاصر لتحقيقها،  واألهداف التي يسعى التعليم الثانوي المطور

 والتي تتلخص في:
 إعداد الطالب للتعلم والحياة. •
تمكين الطالب من المهارات األساسية التي تمكنهم من المهارات التي  •

 يحتاجها سوق العمل.
تمكين الطالب من المهارات األساسية الالزمة الستخدام التكنولوجيا  •

 الحديثة.
قدراته العقلية والجسمية إلى أقصى ما تنمية شخصية الطالب ومواهبه و  •

 تمكنه منه قدراته وامكاناته.

ومن هنا، وبعد مقابلة فلسفة التعليم الثانوي المطور وأهدافه في كل من     
الصين والسويد، تبين أن هناك تشابهًا في المبادئ واألهداف التي تسعى 

 عيارية للتعليمالدولتان لتحقيقها، والتي تتطابق مع المبادئ واألهداف الم
الثانوي المطور بالعالم المعاصر، األمر الذي يتغلب على بعض المشكالت 
المرتبطة بفلسفة التعليم الثانوي وأهدافه مثل قصور أهداف التعليم الثانوي عن 
تحقيق مطالب المجتمع المتغير، وضعف ارتباطها بالبيئة المحيطة للطالب، 

جين، وعدم قدرتهم على مسايرة ما مما ينعكس على ضعف مستوى أداء الخري
 يحدث من تطور وحداثة.

 
 
 
 

 مقابلة إدارة التعليم الثانوي وتمويله في كل من الصين والسويد:
 الصين: .أ

يأخذ التقسيم اإلداري للتعليم في الصين شكاًل هرمًيا، توجد في قمته وزارة 
باعتبارها أعلى سلطة مسئولة عن وضع الخطط والسياسات -التعليم 
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ويتدرج في المسئوليات حتى يصل إلى  -لتشريعات واإلشراف على التنفيذوا
قاعدة الهرم الذي تمثله المدن، وهي المنوطة بعملية التنفيذ، وهذا يؤكد على أن 

 إدارة التعليم في الصين تتم بشكل مركزي.
  

م  إلى تطبيق إصالح في قطاع التعليم 1980كما اتجهت الصين منذ عام 
اتيجيتين أساسيتين هما الالمركزية والتنوع، وسعت نحو تطوير يتكون من استر 

القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك؛ حيث نص قانون التعليم في الصين على 
إدارة المركزية؛  -ومن ثم المرحلة الثانوية العليا–أن إدارة التعليم بمراحله كافة 

، وذلك مع سلطة حيث يتم بشكل المركزي على مستوى المقاطعات )الواليات(
مركزية مسئولة عن عملية التخطيط الكلي، وصناعة السياسات األساسية، 
واإلشراف على التعليم وتمويله، وتحت قيادة مجلس الدولة تم تطبيق نظام إدارة 
جديد للمناطق الريفية طبًقا لمبدأ )المسئولية المحلية، واإلدارة المقسمة، والتنفيذ 

 على مستوى المقاطعة(.
لنظر إلى ما سبق يتضح أن هناك ثمة اتفاق بين النمط اإلداري السائد وبا

بالصين، والتوجهات النظرية للتعليم الثانوي المطور، والتي تتلخص في إعطاء 
قدر من الالمركزية للمقاطعات والمدرسة، األمر الذي يتيح قدر من الحرية، 

 ويشبع حاجات العاملين.
تغيًرا كبيًرا من  -اصة التعليم الثانوي خ-أما بالنسبة للتمويل فقد شهد 

النظام المركزي القائم على أساس ضيق من الدخل إلى نظام ال مركزي قائم 
على أساس دخول متنوعة؛ فقد قامت على مبدأ المسئولية المحلية واإلدارة 
للمستويات اإلدارية األقل، وذلك مع مسئولية الحكومات بالمقاطعات والمدن 

 التعليم قبل الجامعي، وكذلك بعض مؤسسات التعليم العالي.  والقرى عن تمويل
أما التنوع فقد تم تطبيقه من خالل توسيع أساس الدخل الحكومي للتعليم، 
وتوسيع عملية تحريك المصادر غير الحكومية لتشمل المساهمات المجتمعية، 
والضرائب، والدخول الناتجة عن األنشطة التي تقوم بها المدارس، ويمثل 

 التمويل الذي يتم تجميعه من هذه المصادر موارد تمويلية إضافية للتعليم.
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وعلى الرغم من أن نظام التعليم الصيني يقع تحت سلطة الحكومة 
وتوجيهها، إال أنه في إطار اإلصالح التعليمي قد تم توجيهه من خالل قوى 

كال؛ السوق؛ حيث زاد معدل تمويل التعليم غير الحكومي، من خالل عدة أش
حيث يمكن أن يحدث في المدارس العامة التي تجمع الرسوم، أو التي تعمل 
من خالل مؤسسات غير حكومية، كما أن هناك بعض المدارس المملوكة 
بشكل خاص، وتعمل من خالل مؤسسات غير حكومية متخصصة أو من 

 القوى الموجهة.  -في جميع الحاالت-خالل مجموعة من األفراد، ويمثل السوق 
بالرجوع إلى المعايير العامة إلدارة وتمويل التعليم الثانوي المطور، يتضح و 

أن هناك تشابهًا، وذلك من خالل تأكيد تلك المعايير على ضرورة مشاركة 
قطاعات المجتمع كافة في تمويل المدرسة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، 

المدرسية، وذلك  وإتاحة الفرصة لتلك القطاعات للمشاركة في صنع القرارات
 .لتفعيل المشاركة المجتمعية بشكل عملي

 السويد: .ب

تم إعطاء سلطات واسعة للسلطات المحلية في إدارة المدارس، وكذلك 
 مسئولية تمويل كاملة لهذه المدارس.

وفي ذات اإلطار الداعم لتطبيق الالمركزية في إدارة التعليم العام في 
م اإلصالح 1992ليا، طبقت السويد عام السويد، وخاصة المدرسة الثانوية الع

، الذي بموجبه أصبحت  School Choiceالقائم على االختيار المدرسي
السلطات المحلية ملتزمة بتوفير تمويل للمدارس المستقلة، وأصبح أولياء األمور 
طبًقا لهذا اإلصالح لديهم الحق في اختيار المدرسة التي يرغبون في إلحاق 

ساعد على إيجاد نوع من التنافس بين هذه المدارس بعضها أبنائهم بها، مما 
 البعض لزيادة معدالت القبول بها.

كما أنه في إطار الالمركزية، أصبح للمعلم الحق في اختيار الكتاب 
المدرسي الذي ي درسه للطالب، كما أن لديه الحق في اختيار الموضوعات التي 

تلك المرحلة إلى تحقيقها؛ مما  يرى أنها مالئمة لتحقيق األهداف التي تسعى
يؤكد على التشابه في المهارات التي يكتسبها الطالب المتخرجون من تلك 

  المرحلة؛ نظًرا لالتفاق على األهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها.
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ويتفق النمط اإلداري المتبع بالسويد مع التوجهات العامة للتعليم الثانوي 
وجهات بضرورة االهتمام بتمكين المعلم من مهارات المطور، إذ تنادي تلك الت

إدارة الفصل الدراسي، األمر الذي يساعده على اكتساب المهارات اإلدارية، 
وتهيئته للمشاركة في صنع القرار المدرسي، كما أن إعطاء المدرسة الحرية في 
إدارة شئونها تعتبر من أهم التوجهات التي يسعى التعليم الثانوي المطور 

 تباعها.ال
وخاصة المجلس -ال تعد السلطات المحلية أما بالنسبة للتمويل بالسويد، 

هي السلطة الرسمية المسئولة عن إدارة هذه المدرسة الثانوية العليا  -اإلقليمي
فقط، بل عن نظام تمويل التعليم العام؛ حيث إن تكاليف مكان الطالب في 

يتم تغطيتها من -ة الثانوية العلياومن بينها المدرس-أشكال التعليم العام كافة 
رواتب المعلمين، والنقل للمدرسة، وتكلفة المواد المستخدمة في التدريس، وكذلك 
وجبات المدرسة، والخدمات الطالبية واإلدارية، والتي تتوزع بين المدارس 

 والسلطات المحلية.
ستوى ويتفق ما سبق، مع التوجهات العامة للتعليم الثانوي المطور على الم

مشاركة قطاعات المجتمع كافة النظري، إذ أن هناك توجه يشير إلى ضرورة 
في تمويل المدرسة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، وإتاحة الفرصة لتلك 

يل المشاركة القطاعات للمشاركة في صنع القرارات المدرسية، وذلك لتفع
الت إدارة المجتمعية بشكل عملي، األمر الذي من شأنه التغلب على مشك

وتمويل التعليم الثانوي، والتي من أبرزها الدعوة إلى الالمركزية على المستوى 
النظري دون االهتمام بالناحية التطبيقية العملية، ومن ثم سحب كافة السلطات 
من المستوى التنفيذي المتمثل في المدرسة، وإبقائه في يد السلطة المركزية 

 فحسب.
 ل من الصين والسويد:مقابلة نظام الدراسة في ك

 أ. الصين:
يسير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية العليا وفًقا لنظام الساعات المعتمدة، 

 116ساعة معتمدة ) 144فعلى الطالب في نهاية سنوات الدراسة الثالثة إنهاء 
ساعة معتمدة للمواد االختيارية(،  28ساعة معتمدة للمواد الدراسية اإلجبارية، و
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طالب عدًدا من المقررات منها: اللغة الصينية، والرياضيات، ويدرس ال
والسياسات، واللغات األجنبية )اإلنجليزية بشكل أساسي، باإلضافة إلى لغة 
أجنبية أخرى، مثل: الفرنسية، أو األلمانية، أو الروسية، أو اليابانية(، والفيزياء، 

والكمبيوتر ية الرياضية، والكيمياء، والبيولوجي، والتاريخ، والجغرافيا، والترب
والفنون، وتدرس تلك المناهج بصورة إجبارية وتصاحبها مجموعة والتكنولوجيا، 

من األنشطة بهدف قياس تمكن الطالب من المهارات الخاصة بممارسة العمل 
السياسي، وبلوغ مستوى أخالقي متقدم، كما يقوم الطالب بدراسة مقررين 

اختيارية، هي: )مهارات البحث، والخدمة  اختياريين من جملة ثالثة مقررات
 االجتماعية، والعمل االجتماعي(.

كما تعطى السلطات التربوية الصينية اهتماًما خاًصا لتدريس التكنولوجيا 
والكمبيوتر لطالب المدرسة الثانوية العليا، إذ يعتبر هذا المقرر بمثابة االستجابة 

طالب المهارات األساسية الستخدام لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، فيقدم لل
الكمبيوتر، وكيفية استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة، واألدوات الداخلية 
والخارجية المصاحبة لجهاز الكمبيوتر، وكيفية استخدامها، وصيانتها، وكيفية 

 الحصول على معلومات في مجال معين من خالل شبكة اإلنترنت.

حلة الثانوية العليا بالصين إلى تحقيق عدد وتسعى المناهج الدراسية بالمر 
 :من األهداف، لعل من أهمها ما يلي

تنمية القيم الوطنية، وقيم العمل الجماعي والتعاوني، والحفا، على  •
 العادات القومية للمجتمع الصيني.

وعي الطالب بقيم الديمقراطية، ودور القانون في الحفا، على  تنمية •
 بات.الحقوق، وضمان تنفيذ الواج

مساعدة الطالب على تقديم صورة المجتمع الصيني في أبهى صورة  •
 للعالم، وذلك من خالل امتالك مهارات اإلعالن والتعبير عن الذات.

تنمية شعور الطالب بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي  •
 والعالمي.

مية، غرس مهارات التفكير اإلبداعي، والممارسة الفعلية، والكفايات العل •
 والوعي بالبيئة المحيطة لدى الطالب.
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تنمية معرفة الطالب بالمعارف األساسية والمهارات الضرورية، الالزمة  •
 للتعلم مدى الحياة.

تنمية القدرة على التعلم الذاتي، والتخطيط للمسار الوظيفي المالئم،  •
وإقامة المشروعات الصغيرة والتخطيط للنجاح فيها، والوعي بأهم 

 المطلوبة للحاق بسوق العمل. المهارات
مساعدة الطالب على بناء جسده بالشكل الصحيح، من خالل تدعيم  •

 المهارات الرياضية، وتقدير قيمة الرياضة، واالهتمام بها.
غرس قيم احترام اآلخرين، واحترام وجهات النظر المختلفة، واحترام  •

ون معهم من الذات، وتقدير إنجازات الذات واآلخرين، والتواصل، والتعا
 خالل التمكن من مهارات العمل ضمن فريق.

فهم أهمية التنوع الثقافي، وكيفية االستفادة منه، وسبل االنفتاح على  •
 العالم الخارجي.

وتركز سياسات تطوير مناهج المرحلة الثانوية العليا على الربط بين ما يتم 
ه بالمرحلة الجامعية، دراسته بالمدرسة الثانوية العليا من ناحية، وما يتم دراست

وهي في ذات الوقت ترتبط بالمهارات التي يحتاج إليها المجتمع الخارجي، 
 .وسوق العمل

كما تقدم السلطات التربوية الصينية لطالبها مجموعة من األساليب لتهيئتهم 
لاللتحاق بعالم العمل، ومن تلك األساليب عمل مجموعة من المسوح 

ات الطالب، واحتياجاتهم، مما يساعد في تكوين واالستبيانات التي توضح رغب
كما تقدم للطالب ، صورة كاملة عن الطالب ورغباته الوظيفية في المستقبل

، مجموعة من ورش العمل بهدف مساعدتهم على التخطيط لمسارهم الوظيفي

كما يقدم للطالب مجموعة من األفالم التعليمية عن الوظائف المتاحة بالمجتمع 
تقدم الجامعات للطالب في تلك المرحلة مجموعة من المنتديات  كما الصيني،

الجامعية التي يعلنون فيها عن التخصصات المتاحة لديهم، والمهارات المطلوبة 
لاللتحاق بتلك الجامعات، والفرص الوظيفية المتاحة للخريجين بعد إكمال 

 دراستهم بتلك الجامعات.
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شابه بين نظام الدراسة بالتعليم وبالنظر على ما سبق يتضح أن هناك ثمة ت
الثانوي بالصين، ونظام الدراسة بالتعليم الثانوي المطور على المستوى النظري، 

 تلك النقاط: وذلك بالنظر إلى
اتاحة الفرصة للطالب لالختيار بين المقررات التي تتفق وقدراتهم  •

 ورغباتهم، وذلك من خالل المقررات االختيارية المتاحة للطالب.
 دريب المهني قبل االلتحاق بالوظيفة لضمان النجاح فيها.الت •
 الدمج بين الجانب النظري والعملي في الدراسة. •
 االهتمام بتطبيق نظام الدراسة باستخدام الساعات المعتمدة. •
وجود عدد من المقررات الدراسية اإلجبارية التي على الطالب دراستها،  •

 رف األساسية.بما ينمي لديهم القدرة على اكتساب المعا
االهتمام بتمكن الطالب من استخدام سبل التكنولوجيا المختلفة، مما  •

 يسهل عليه الحصول على المعرفة.

ولعل هذا التشابه بين التوجهات النظرية للتعليم الثانوي المطور، ونظام 
الدراسة بالتعليم الثانوي بالصين يوضح أن الصين تتبع العديد من التوجهات التي 

 توجهات النظرية لتحقيقها.تسعى ال
 ب. السويد:

تحتل المدرسة الثانوية العليا بالسويد موقًعا متميًزا، وذلك لما لها من طبيعة 
خاصة، جعلت لها نظاًما يختلف عن نظام المدرسة الثانوية التقليدية، وتسمى 
تلك المدرسة بالمدرسة الشاملة، وقد أطلق عليها هذا االسم ألنها تضم عدة 

تجمع بين الدراسة النظرية والعملية المهنية، ولعل السبب األساسي في  مسارات
االهتمام بهذا النمط، واعتباره نمط الدراسة األصلي بالسويد، هو االهتمام بإلغاء 
التمايزات، والثنائية في التعليم فجميع الخريجين هم خريجو مدرسة واحدة، على 

 الرغم من اختالف تخصصاتهم.

مساًرا  14المدرسة الشاملة، في بداية ظهورها بالسويد ويقدم للطالب ب
مساًرا تعليمًيا فيما بعد، تجمع دراستهم بين الجانب  17دراسًيا، تم زيادتها إلى 

النظري، والتطبيقي، وهذه المسارات هي: رعاية األطفال، والتشييد، والهندسة 
واإلدارة، والحرف الكهربائية، والطاقة، والفنون، وهندسة السيارات، واألعمال، 
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اليدوية، والمطاعم والفنادق والسياحة، وتكنولوجيا الصناعة، والتغذية، واإلعالم، 
والمصادر الطبيعية، والرعاية الصحية، كما أ ضيف للمسارات السابقة، مساران 

ج مأكاديميان هما العلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية، كما يعتبر برنا
األكاديميان السالفان، مسارات تحضيرية على الطالب التكنولوجيا، والمساران 

، وعلى الطالب أن يقضي حوالي االلتحاق بها للقبول بمؤسسات التعليم العالي
ساعة معتمدة في كل مسار دراسي يقوم باختياره، وعليه أن يقوم  2500

سنوات، وذلك حسب قدرته على الوفاء بالمقررات  4، أو 3باستيفائها على مدار 
 اسية المتاحة في كل مسار دراسي.الدر 

وتتيح المدرسة الثانوية الشاملة بالسويد ألصحاب األعمال والشركات 
للمدرسة، لعمل لقاءات ومنتديات بينهم وبين الطالب، يختارون خاللها  الحضور

عدًدا من الطالب للعمل في شركاتهم، ومصانعهم بشكل رسمي، في مدة ال تقل 
خاللها أجًرا رمزًيا عن أعمالهم، ويتمكنون من أسبوًعا، يتقاضون  15عن 

 .العمل بتلك الشركات والمصانعب للقيامالمهارات الالزمة 

تخصص السلطات التربوية السويدية، بالتعاون مع الشركات والمصانع و 
برنامًجا تدريبًيا رسمًيا لتوظيف الطالب، وتدريبهم أثناء فترة دراستهم، ويطلق 

تعتبره وسيلة لتجنب تسرب الطالب عن إكمال الدراسة عليه التمهن الرسمي، و 
بعد إنهاء تعليمهم اإللزامي، كما أنه وسيلة لتحقيق التآلف مع موقع العمل، 
وتمكينهم من المهارات األساسية التي تتطلبها مواقع العمل، وللطالب الحرية 
الكاملة في تحديد ساعات العمل التي يستطيع قضاءها داخل المصانع 

ويحصل الطالب على نسبة من األرباح مقابل ما يقومون به من ، كاتوالشر 
 .أعمال

ويدرس الطالب المقيدون بالمدرسة الثانوية العليا كافة مجموعة من 
هي: اللغة بغض النظر عن المسار الذي اختاروه للدراسة، و ، المقررات المحورية

ضيات، والعلوم، والدين، اإلنجليزية، والتاريخ، والتربية الرياضية والصحية، والريا
األصليين، واللغة  نوالدراسات االجتماعية، واللغة السويدية كلغة أولى للسويديي

 .السويدية كلغة ثانية للناطقين بغيرها
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وتهدف المقررات الدراسية المحورية، بالتعاون مع المسارات الدراسية المتاحة 
 :يليللطالب إلى تحقيق عدد من األهداف، لعل من أهمها ما 

مساعدة الطالب على اكتساب المعرفة األساسية، واستخدامها في  •
 مواقعها المالئمة.

تمكين الطالب من أن يكونوا مواطنين مسئولين في المجتمع المحلي  •
 والعالمي.

تهيئة الفرصة للطالب لالنضمام لعالم العمل، بناء على احتياجاتهم  •
 وقدراتهم.

ا، للحصول على مزيد من تشجيع الطالب على تنمية أنفسهم ذاتيً  •
 المعرفة.

إمداد الطالب بالقيم والعادات والتقاليد المالئمة لتهيئتهم للمشاركة الفعالة  •
 في المجتمع المحلي والعالمي المحيط.

المعارف  تنويع مصادر المعرفة التي يعتمد عليها الطالب، ومن ثم تنوع •
 التي يحصل عليها الطالب.

لمعرفة المختلفة، وذلك استجابًة لمتطلبات مواكبة كل جديد في مجاالت ا •
 العصر الحديث.

تنمية قدرة الطالب على التفكير اإلبداعي، واالبتكاري، والناقد، وتدريبهم  •
على استخدام أسلوب التفكير المنطقي للوصول إلى نتائج وحلول 

 منطقية.

إعداد الطالب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أو مؤسسات عالم  •
 العمل.

إدراك قضايا البيئة المحيطة، واالقتناع بأهمية التدويل، والتعاون والتفاعل  •
 مع اآلخرين.

تشجيع الطالب على قيادة مبادرات حل المشكالت الخاصة بمجتمعهم  •
 المحلي والعالمي.
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زيادة وعي الطالب بدورهم الهام في المجتمع المحلي والعالمي،  •
تالءم وقدراتهم، واحتياجات وتشجيعهم على اختيار نمط الحياة الذي ي

 المجتمع، والموازنة بينهما.

تنمية مختلف جوانب الشخصية لدى الطالب، من الناحية العقلية،  •
 والجسمية، والروحية، دون أن يطغى جانب على اآلخر.

تدعيم حرية الطالب، ورفع قدرته على االنتقاء، وتحمل مسئولية اختياره،  •
 ع المحيط.وتطويعها لمصلحته ومصلحة المجتم

رفع درجة تقدير الطالب إلنجازاته وقدراته، وتقدير إنجازات اآلخرين  •
 أيًضا، واالستعداد لالستفادة منهم.

تنمية قدرة الطالب على إنتاج مزيد من الخيارات، والبدائل، والمرونة في  •
 االنتقال بينها، وفًقا للظروف المتاحة.

سويد، والتعليم الثانوي المطور ويتضح التشابه بين نظام التعليم الثانوي بال
لنظام الدراسة على المستوى النظري، إذ أن هناك مجموعة من المؤشرات 

 تعليم الثانوي المطور على المستوى النظري، يمكن ايجازها فيما يلي:بال
توافر العديد من المقررات التي يستطيع الطالب االختيار من بينها،  •

 وقدراته.وبالتالي يستطيع تلبية احتياجاته 
االهتمام بالدمج بين المعارف النظرية والمهارات العملية، من خالل  •

 االهتمام بالتطبيق الفعلي لما يتم دراسته بشكل نظري.
 تمكين الطالب من المهارات األساسية التي يتطلبها سوق العمل. •
 تمكين الطالب من مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة. •
عمليًا داخل مواقع العمل الفعلية، للتآلف مع االهتمام بتدريب الطالب  •

 متطلبات المهنة.
تبني نظام المسارات المتعددة في الدراسة، مما يوسع مجال االختيار لدى  •

الطالب، ويتيح له اختيار المسار الذي يالءم قدراته، ومن ثم الوظيفة 
 المالئمة بعد انهاء الدراسة.

ى النظري، والتطبيقي المتمثل وعليه يتضح أن هناك تشابهًا على المستو 
في السويد، إذ يقترب نظام الدراسة بالتعليم الثانوي بالسويد من المؤشرات العامة 
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بما يسهم في التغلب على  لنظام الدراسة بالتعليم الثانوي على المستوى النظري 
 المشكالت التالية، والمتعلقة بنظام الدراسة بالتعليم الثانوي العام:

في البيئات المختلفة لمجتمع بعينه، فهناك البيئة الساحلية  إغفال التنوع −
والزراعية وغيرها، ومع ذلك وجود مجموعة مقررات دراسية موحدة لم 

 تراعي االختالف في متطلبات كل بيئة.

أغفال أية إشارة لدور المدرسة في توجيه الطالب مهنًيا لاللتحاق  −
 قدراته وميوله.بالوظيفة المالئمة، أو بالجامعة التي تالئم 

ل دور قطاع الصناعة واألعمال في تحديد محتويات المقررات ؤ تضا −
الدراسية التي تتفق والمتطلبات والكفاءات التي يتطلبها االلتحاق بتلك 
القطاعات، ومن ثم دورهم في التمويل والمشاركة في وضع المناهج، 

بالسوق  واآلراء حول أفضل السبل إلعداد الخريج القادر على االلتحاق
 والمنافسة.

ل دور قطاع الصناعة واألعمال في تدريب الطالب عملًيا على ؤ تضا −
 التمكن من المهارات والكفاءات الالزمة لاللتحاق بالوظائف.

تجاهل الدمج بين تخصصات الشعب العلمية واألدبية، وذلك من خالل  −
إعطاء كل طالب خلفية معرفية عن تخصص الشعبة األخرى، وبالتالي 

الفصل التام بين الشعبتين، وتحقيق التكامل والشمول بين فروع  عدم
 المعرفة المختلفة.

وجود مزيد من التخصصات التي يمكن للطالب االلتحاق بها، يزيد من  −
االختيارات المتاحة، والمنحصرة بين التخصص العلمي واألدبي فقط، 
مما ينعكس على محدودية فرص االختيار المتاحة للطالب في تلك 

 المرحلة.

األنشطة العملية المرتبطة بالمواد التخصصية وخاصة تجاهل دور  −
العلمية، التي من خاللها يتم إكساب الطالب المهارات المطلوبة 

 .لاللتحاق بكلية معينة
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مقررات دراسية االرتباط بين المدرسة والجامعة من خالل توافر غياب  −
تأهيل الطالب تبدأ بالمرحلة الثانوية وتستكمل بالجامعة بغرض 

لدراستها، وشعوره باأللفة معها من ناحية، وتحقق التكامل بين المدرسة 
 والجامعة من ناحية أخرى.

مقابلة تقويم طالب التعليم الثانوي وسياساج القبول بالتعليم العالي في كل  
 من الصين والسويد:

 الصين: .أ
كل امتحانللات تمتلللك الصللين تاريًخللا طللوياًل فللي التقللويم القللومي الللذي يأخللذ شلل

 عامة أو قومية، تهدف إلى تحقيق ما يلي:
تقيللليم مسلللتويات اإلنجلللاز الكليلللة للللتعلم الطلللالب فلللي مسلللتويات دراسلللية  -1

 محددة وقياس الجودة الكلية للتعليم.
البحث علن المعلوملات وتطويرهلا لتحسلين الملنهج وممارسلات التلدريس  -2

 والتعلم لتحقيق عوائد جيدة للطالب.
تقيلللليم إلخبللللار القللللائمين علللللى وضللللع السياسللللات اسللللتخدام معلومللللات ال -3

 التعليمية بتشكيل سياسات تعليمية وبرامج للتدخل محددة ومناسبة.
كما تساعد هذه االختبارات القومية على فحص نقاط القوة والضعف في 
النظام التعليمي على المستوى القومي، بما يمكن من تقييم الجودة الكلية للتعليم 

درس والعمليات، باإلضافة إلى العوامل التي تسهم في وتحديد مدخالت التم
تحقيق نتائج التعلم، كما تقوم بتقييم الحصول على مواد محددة وخاصة اللغة 

 القومية، واللغات الثانية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية واالجتماعية.
وتتعدد الجهات والهيئات المسئولة عن عملية تقييم المدارس الصينية بشكل 

ام والثانوية العليا على وجه الخصوص؛ حيث تقوم الهيئة القومية التعليمية ع
 -The Nationals Education Examinations Authorityلالمتحانات 

باإلشراف على نظام االمتحانات على  -تحت إشراف وزارة التعليم في الصين
 صيةالمستوى القومي، ويقوم المركز القومي للمناهج وتطوير الكتب الن

National Centre for School Curriculum and Textbook 
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(NCCT) ،- م1998باعتباره هيئة تابعة لوزارة التعليم تم إنشائه عام- 
 بالوظائف التالية:

 توجيه البحث في تقويم التعليم األساسي والثانوي. -1
تشكيل معايير التقييم الخاصلة بنتلائج اللتعلم والملوارد التدريسلية فلي هلذه  -2

 راحل.الم
تقيليم المنللاهج، والكتلب والمللواد التعليميلة، والمنتجللات السلمعية والبصللرية  -3

 في هذه المراحل.
 تقييم عملية التدريس، وإدارة الشئون التدريسية على مستوى المدارس. -4
 العمل كمساعد للجنة القومية لالمتحانات. -5

ات ، تبنت الصين نظاًما جديدا للتقويم، هو نظام الساع2010وبحلول عام 
الذي تم تقديمه في السنوات الثالث بالمدرسة الثانوية العليا، وفيه المعتمدة، 

 (  144Creditsيجب أن يحصل الطالب على مجموع )

وفي إطار هذا النظام القومي الجديد يأخذ الطالب امتحان دخول قومي  
في أحد تصنيفين؛ العلوم  GAO Kaoللجامعات الصينية معروف باسم 

، التي 12العلوم والهندسة، ويتم اختبار الطالب في نهاية السنة الل  اإلنسانية أو
تمثل السنة األخيرة من الثانوية العليا، وتقوم الهيئة القومية لالمتحانات والتعليم، 

 بالتعاون مع وزارة التعليم في الصين بوضع هذا االختبار.
رياضيات، ويتم امتحان الطالب في مواد إجبارية هي اللغة الصينية، وال

واللغة األجنبية الثانية التي غالًبا ما تكون اإلنجليزية، أما المواد االختيارية 
األخرى فيقوم الطالب بأداء االمتحان فيها هي األخرى بنفس الطريقة مراعاة 
إلكساب الطالب الشعور بالجدية في أنها مقررات دراسية بذات األهمية مع 

 المقررات اإلجبارية.

رجة يحصل عليها الطالب في أي مادة دراسية األساس التي وتمثل أعلى د
يتم النظر إليه، أما نتائج المواد االختيارية فيتم تقديرها لذات العام فقط، ويتم 

 مقابلتها بنتائج المواد اإلجبارية التي يتم تقديرها لمدة ثالث سنوات.
بول فيتم وفيما يتعلق بالتخطيط لنظام الجامعة فيتم بشكل مركزي، أما الق

التنسيق له عن طريق الحكومة القومية التي تحدد عدد األماكن المتاحة في كل 
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مؤسسة، والبرنامج الدراسي، ويحدد الطالب المتقدمون المؤسسات واألقسام التي 
لديهم رغبة في دخولها، ويتم تعيينهم عن طريق الحكومة في مؤسسة وبرنامج 

 .طبًقا ألدائهم في االمتحان وتفضيالتهم
وتتجه مؤسسات التعليم العالي إلى وضع شروط أو متطلبات أخرى للقبول 
بها باإلضافة إلى نتائج امتحان القبول القومي؛ حيث قامت بتقديم برامج عملية 

سنوات تقود إلى منح الدبلوم، ويمكن  3أو  2موجهة بدون درجة تستغرق حوالي 
 2وريوس عن طريق إكمال للحاصلين على هذه الدبلوم االستمرار لدرجة البكال

سنوات  4سنوات إضافية من الدراسة، وتأخذ هذه المواد المؤهلة عادة  3أو 
سنوات في حالة الكليات العملية مثل  5إلكمالها في حالة الكليات النظرية، و

 الطب الصيني التقليدي، والهندسة والمعمار وغيرها.
لتقويم بالتعليم الثانوي على أما بالنسبة للمعايير األساسية للتقويم بالنسبة ل

 المستوى  النظري، فتتلخص فيما يلي:
التنوع والتعدد في اساليب التقويم المستخدمة، وذلك للتأكد من تحقيق  •

 كافة المتطلبات المرجوة من المخرج التعليمي.
إحداث قدر من التكامل بين المدرسة الثانوية والجامعات، مما يسهل  •

 تيار الطالب المالئمين لالنضمام للجامعة.وضع اختبارات القبول، واخ
إعطاء بعض المقررات التجهيزية للطالب المرشحين لإلنضمام للكلية،  •

 ولتجهيزهم للدراسة بالكلية.
الربط بين درجات الطالب في االمتحانات النهائية، ودرجاته في  •

  اختبارات القبول، إذ أن كالهما مطلوبًا لدخول الطالب للجامعة.
 م قومي للتقويم يتالءم وخلفية الطالب المعرفية والثقافية.وجود نظا •

في ضوء تلك المبادئ فإن نظام التقويم واختبارات القبول بالتعليم العالي 
بالصين، تساير المبادئ المعيارية لنظام التقويم واختبارات القبول بالتعليم العالي 

 .بالعالم المعاصر
 السويد: .ب

وظائف  أو تحقيق ثالثة أهدافويد إلى يهدف نظام االمتحانات في الس
)تيسير اختيار المقررات داخل المدرسة لدخول مؤسسات االختيار  :هيرئيسة 
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عرفه وما هو قادر  ما حققه الطالب ومالالتعليم العالي(، وتوفير شهادة وتقرير 
 على فعله، وأخيًرا المحاسبية وما يرتبط بها من تقييم فعالية التعليم وأداء المدارس

 .الثانوية، وتحفيز الطالب والمعلمين على األداء بشكل أفضل

ا مقنًنا لقياس يجب أن يجتاز طالب المدرسة الثانوية اختبارً ووفًقا لهذا النظام 
تم إدارته عن طريق وت SWE SATأو  Scholastic Aptitude Test القدرات

شكل مستمر من خالل ويتم تقييم الطالب ب الهيئة القومية للتعليم العالي والوزارة.
منحهم درجات على إكمالهم كل مقرر على حدة، ويتم تطوير اختبارات قومية 
في مواد بعينها )محددة(، وال يوجد اختبار نهائي يتم دخوله، بل يتم إعطاء 

 شهادة مغادرة المدرسة.

فإن الهياكل على المستويات  االمتحاناتوحتى تتحقق الجودة في عملية 
عن  المسئولينبتعيين األفراد  اهتمتل المدرسة الثانوية العامة وخاصة داخ ،كافة

لية ئو المس ون يتحملتهم بما يجعلهم ، وتطوير ثقافهمواالمتحانات وتدريب االختبارات
، وكذلك بناء نظام داخلي فعال لضبط الجودة، هالتحسين الجودة وضمان

 هما.باإلضافة إلى تصميم العدل والشفافية في النتائج وتطبيق

وتمتلك السويد نظاًما أكثر وحدة للقبول بالتعليم العالي عن أي دولة أخرى؛ 
حيث توجد قواعد قومية للقبول في قانون التعليم العالي، ويتم تناول هذه القواعد 
والتعليمات ومتابعتها بواسطة سلطات التعليم العالي السويدية. وتتعدد معايير 

دي في ضوء السياسات التي تم وضعها القبول بمؤسسات التعليم العالي السوي
بعد اإلصالحات التي تم تطبيقها، وكذلك لما هدف إليه قانون التعليم العالي 

م، من تقليل التأثير الكلي للحكومة المركزية، والتوجه نحو تطبيق 1993
الالمركزية؛ حيث أصبحت مسئولية القبول واالختيار للجامعات والكليات 

 الجامعية.

ة المسبقة مطلًبا أساسًيا للقبول بالتعليم العالي، فهؤالء الذين وتعد المعرف
يمتلكون المعرفة المطلوبة مؤهلين للدخول، ويمكن أن تكون متطلبات الدخول 
عامة أو خاصة، فالمتطلبات العامة تطبق على المقررات والبرامج الدراسية كافة 

طلوبة للعديد من في التعليم العالي، أما الخاصة أو اإلضافية فهي كذلك م
على نتائج/ درجات  -بشكل أساسي-المقررات والبرامج، وتقوم معايير االختيار 
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 Aptitudeاختبار مغادرة المدرسة )االختبار السويدي المقنن لقياس القدرات(
Test  Scholastic ويكفل القانون أو التشريع الخاص بالتعليم العالي وضع ،

تطبيقها على جميع المقررات والبرامج، وكذلك  متطلبات الدخول العامة التي يتم
وضع جميع معايير االختيار التي يمكن استخدامها في قائمة، كما تحتوي أيًضا 

 على التعليمات والقواعد الخاصة بتقييم الدرجات النهائية للمدرسة.

ائمة ق جامعيبرنامج  أي فيثلث األماكن  حوالين شغل بمعني آخر، إ
من األماكن قائمة على درجات الطالب  الثانيتبار، والثلث على درجات هذا االخ

المدرسة الثانوية العليا. كما تضيف بعض المؤسسات متطلبات أخرى لبرامج  يف
 .بعينها )تتطلب اكتساب مهارات خاصة(

وتتفق تلك المعايير السالفة، والمعايير الخاصة بالتقويم وسياسات القبول 
النظري، وذلك من خالل النظر إلى تلك المعايير، بالتعليم العالي على المستوى 

 والتي تتمثل فيما يلي:
التنوع والتعدد في اساليب التقويم المستخدمة، وذلك للتأكد من تحقيق  •

 كافة المتطلبات المرجوة من المخرج التعليمي.
إحداث قدر من التكامل بين المدرسة الثانوية والجامعات، مما يسهل  •

 ، واختيار الطالب المالئمين لالنضمام للجامعة.وضع اختبارات القبول
الربط بين درجات الطالب في االمتحانات النهائية، ودرجاته في  •

 اختبارات القبول، إذ أن كالهما مطلوبًا لدخول الطالب للجامعة. 
 وجود نظام قومي للتقويم يتالءم وخلفية الطالب المعرفية والثقافية. •

التعليم الثانوي المطور، والتعليم الثانوي بكل  وبالنظر إلى نقاط االتفاق بين
من الصين والسويد، يتضح أن تقويم الطالب، وسياسات القبول بالتعليم العالي 

مشكالت في هذا عدد من البكل من الصين والسويد قادر على التغلب على 
الصدد، يمكن إيجازها في التغلب على تقليدية االمتحانات التي يتعرض لها 

انات، وتجاهل المهارات العملية لبة الجانب النظري على تلك االمتحوغ الطالب،
والحياتية التي على الطالب التمكن منها، باإلضافة إلى التركيز على المكون 
العقلي فقط من مكونات شخصية الطالب دون التركيز على باقي مكونات 

 .شخصيته
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 الصين والسويد: مقابلة تدريب معلم المرحلة الثانوية العليا في كل من
 الصين: .أ

يهدف تدريب معلمي المدرسة الثانوية العليا بالصين إلى تحقيق األهداف 
 :التالية

تدعيم الخلفية المعرفية للمعلمين كل حسب تخصصه، وبالتالي تدعيم  •
 تمكنهم من تخصصاتهم.

إمداد المتدربين بمعرفة موسعة ومتكاملة عن استراتيجيات التدريس  •
 المختلفة.

المعلمين على المشاركة وإبداء الرأي في محتوى المناهج تشجيع  •
 الدراسية المقدمة للطالب، والحكم عليها.

مساعدة المعلمين على التخطيط المثالي للدرس، وكذلك التخطيط  •
 المثالي لوقت تقديم الدرس للطالب.

 التمكن من المفاهيم والنظريات المختلفة الخاصة بالتدريس. •

ئمهم من وظائف تخص مستقبلهم بناء على إرشاد الطالب لما يال •
 قدراتهم، واحتياجاتهم، وقدراتهم العقلية.

قامت السلطات التربوية الصينية بتدريب عدد من معلمي المرحلة وقد 
، 2011الثانوية العليا، فشرعت في تنفيذ خطة لتدريب المعلمين بدأت من عام 

ماليين  10ب من ، تهدف إلى تدريب ما يقر 2015وتستمر إلى نهاية عام 
معلم، كما يشارك مليون معلم من الحاصلين على التدريب والمتميزين فيه في 
تدريب زمالئهم، ويحصل المعلمون على تلك البرامج التدريبية تحت مظلة وزارة 
التربية والتعليم الصينية، بالتعاون مع وزارة المالية، ويطلق علية اسم "البرنامج 

 .القومي لتدريب المعلمين"
ومع زيادة الطلب على معلم ذو تأهيل وقدرات عالية للوفاء بمتطلبات 
المجتمع المحلي والعالمي، ازدادت الحاجة إلى مزيد من برامج التدريب، وأيًضا 
إلى ضمان حصول الغالبية العظمى من المعلمين على تلك البرامج، ومن ثم 

والتغلب على مشكلة قدمت الصين نموذًجا للتدريب عن بعد، لتدريب المعلمين، 
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اختالف أوقات المعلمين، وأعباءهم التدريسية، وأطلقت على هذا البرنامج اسم 
  .البرنامج التليفزيوني

  لعل من أهمها ما يلي: ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق عدد من األهداف

الحصول على درجة جامعية متقدمة، بعد الحصول على دبلوم أكاديمي  •
معلمين غير المؤهلين، أو الذين يعانون من في التخصص، وذلك لل

 نقص فرص التدريب، وقلة الكفاءة.
تحديث المهارات المهنية للمعلمين، التي تركز على تحديث معارفهم،  •

 وطرق التدريس التي تتالءم والتخصصات التي يقدمونها.
تقديم بعض المهارات اإلدارية للمعلمين لمساعدتهم على االضطالع  •

 رية، لمساعدة المدرسة على تحقيق أهدافها. بمهامهم اإلدا

تتنوع الموضوعات المقدمة لمعلمي التعليم الثانوي بالصين، والمتاحة و 
لتحسين قدرة هؤالء المعلمين على التعامل مع حاجات الطالب، والمجتمع 
المحيط في ذات الوقت، ومن تلك الموضوعات دراسة حاجات المجتمع الصيني 

، والتدريس والتعلم في مواقع العمل الحقيقية، وتقويم قدرة من الموارد البشرية
الطالب المتخرجين على مواكبة توقعات سوق العمل، وتدعيم قدرة الطالب على 

 اختيار المسار الوظيفي المالئم.

وهناك عدد من األساليب التي يمكن من خاللها تقديم البرامج التدريبية 
ن تلك األساليب محادثات المعلمين، والتعلم لمعلمي المرحلة الثانوية العليا، وم

 الذاتي، والتدريب المباشر، وغير المباشر.

وثمة اتفاق بين ما سبق، وبين المعايير النظرية لتدريب المعلمين بالتعليم 
الثانوي المطور على المستوى النظري، ويتضح ذلك من خالل النظر لتلك 

 المعايير فيما يلي:
المستمر للمعلم، لتمكينه من مواكبة التطورات  االهتمام بالنمو المهني •

 المتالحقة.
تنويع البرامج التدريبية التي يحصل عليها المعلم لتمكينه للقيام بمهامه  •

 المتنوعة.
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للحصول على البرامج التدريبية المتاحة  تهيئة الفرصة لكافة المعلمين •
 لتعميم االستفادة.

تعلم مدى الحياة للمعلمين، األمر االهتمام بتدعيم جانب التعلم الذاتي، وال •
 الذي يساعدهم على تحقيق النمو المهني المستمر.

 السويد: .ب
تهدف برامج التدريب المقدمة لمعلمي المرحلة الثانوية العليا إلى تحقيق ما 

 يلي:

تنمية المهارات األكاديمية والمهنية للمعلمين، وتمكينهم من القيام  •
 بمتطلبات وظائفهم على أكمل وجه.

الوفاء بمتطلبات المجتمع المحيط، التي تزداد باستمرار نتيجة للتطور  •
 المتسارع بالمجتمع.

إكمال المعارف والمهارات المقدمة للطالب المعلمين أثناء دراساتهم  •
 بكليات إعداد المعلمين وتحديثها، والبناء عليها إلثرائها.

وجودها  تأهيل المعلمين للتعامل مع القضايا المختلفة، التي فرضت •
على الساحة العالمية، كالتعامل مع الجنسيات المختلفة، والتمكن من 
مهارات التدريس المختلفة للمواد الدراسية المختلفة، وربط المهارات 
النظرية بالعملية، ومساعدة الطالب على اختيار المسار الوظيفي 

 المالئم الحتياجاتهم، ... إلخ.

التعلم، وإكسابهم مهارات التعلم تشجيع المعلمين على االستمرار في  •
 مدى الحياة.

إكساب المعلمين المهارات التي تمكنهم من جعل تدريسهم جذاًبا  •
للطالب، بمعنى ربط المعلومات النظرية التي يحصل عليها الطالب 

 بالحياة الواقعية التي يعيشها الطالب.

الفصل،  تنمية المهارات القيادية لدى المعلم، تلك التي تمكنه من قيادة •
 وزيادة قدرته على إقناع الطالب والتأثير في شخصياتهم.

 :كما تفيد برامج التدريب المعلم فيما يلي
 تنمية وعيه بأهمية وظيفته، ودوره في بناء شخصية طالبه. •
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 لوظيفتهم، وتأثيرها في نفوس الطالب. زيادة إدراك المعلمين •
 تدعيم الشعور اإليجابي نحو الطالب. •
 م بحاجات الطالب وميولهم.تدعيم االهتما •
 زيادة االهتمام بالطالب ومن ثم تحسين النتائج النهائية للطالب. •

تتنوع برامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية العليا بين السيمنارات البحثية 
، وكذلك برامج التي يتم عقدها بالمدارس تحت اسم التدريب في مواقع العمل

ات السويدية، وتقدم للمعلمين غير القادرين التدريب عن بعد التي تتبع الجامع
على االنتظام في الدراسة، نظًرا لألعباء التدريسية والمحاضرات عن طريق 
الفيديو كونفرانس، التي يتم عقدها بمراكز الدراسة التابعة للجامعات، والتي يقابل 

ما فيها المعلمون المتدربون أساتذة الجامعة، ويتبادلون األسئلة والخبرات، ك
يحضر المعلمون بالبرامج التدريبية المباشرة، التي يحضر فيها المتدربون في 
مكان واحد، ويلتقون فيها بالمدربين وجًها لوجه، وتقدم المعلومات التي ترتبط 
بتدريب المعلمين في شكل محاضرات مباشرة، تتخللها مناقشات، وورش عمل، 

بغرض تبادل الخبرة بين ، Training Tripsورحالت تدريبية لمدارس أخرى 
 .المعلمين وبعضهم

ويلتحق معلمو المرحلة الثانوية العليا ببرامج تدريبية لتدعيم قدراتهم 
األكاديمية، الخاصة بمجال تخصصهم والعمل التدريسي، فيتمكن المعلمون 
خالل هذا البرنامج من استخدام الوسائل التدريسية المختلفة، وممارسة األنشطة 

تقويم الطالب، ومعرفة نقاط الضعف والقوة في أدائهم، وتحقيق مع الطالب، و 
األهداف التدريسية، ووضع االمتحانات التي تقيس المستويات األكاديمية 

 للطالب.

ومن أهم البرامج التدريبية الموجهة لمعلمي المرحلة الثانوية العليا برنامج 
طالب على العيش تربية حقوق اإلنسان لدى الطالب، الذي يهدف إلى تدريب ال

كما تقدم السلطات التربوية  ،مع طالب من جنسيات مختلفة في سالم وهدوء
السويدية لمعلمي المرحلة الثانوية العليا عدًدا من البرامج التدريبية، تساعدهم 
على إثراء مهارات الطالب في تلك المرحلة، ومن تلك الموضوعات: القيادة 

اقات المحلية والقومية، وهما عبارة عن المدرسية: مفاهيم وممارسات، والسي
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برنامجين يقدمان للمعلمين لتمكينهم من المهارات اإلدارية والقيادية، التي تتيح 
لهم الفرصة للقيام بدورهم اإلداري داخل الفصل وداخل المدرسة، كما أن تمكين 

كة، المعلم من مهارات القيادة، التي تمكنه من التحلي بمهارات اإلقناع، والمشار 
والتفاعل، وغيرها، تؤهله للتعامل مع السياقات المختلفة للمجتمعات األخرى التي 
تقطن بالمجتمع السويدي، األمر الذي يتطلب من المعلم أن يكون على دراية 

 .كاملة بالسياق المجتمعي للمجتمع السويدي

ات كما يلتحق معلمو المدرسة الثانوية العليا ببرنامج تدريبي لتنمية االتجاه
طالبهم، وتنمية مشاعرهم اإليجابية نحو مهنة التدريس،  اإليجابية للمعلمين تجاه

ونحو الطالب في آن واحد، األمر الذي يساعدهم على التعرف على حاجات 
الطالب، واتجاهاتهم، والتعرف على مهاراتهم المختلفة، األمر الذي يتيح للمعلم 

 .وظيفي المالئمفرص توجيههم مهنًيا في االتجاه والمسار ال

كما تقدم السلطات التربوية السويدية لمعلمي المرحلة الثانوية العليا برنامًجا 
للتمكن من استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي تمكن المعلمين من استخدام 
الكمبيوتر، والشبكات، ووسائل االتصال عن بعد، والتواصل مع الطالب عبر 

إلنترنت، وغيرها من األساليب التكنولوجية اإلنترنت، ومهارة تصميم مواقع ا
الحديثة التي تمكن المعلم من مهارات التواصل مع الطالب عن بعد، وذلك 
لمتابعة الطالب ليس فقط داخل المدرسة، ولكن أيًضا عبر اإلنترنت، مما يوسع 
مجال تأثير المعلم على الطالب، ويجعله على دراية بحاجات الطالب بشكل 

 أعمق.

فاق بين تدريب معلمي المرحلة الثانوية العليا بالسويد، والتعليم وثمة ات
 الثانوي المطور على المستوى النظري، ويتضح ذلك من خالل النقاط التالية:

تنويع البرامج التدريبية التي يحصل عليها المعلم لتمكينه للقيام بمهامه  •
 المتنوعة.

التدريبية المتاحة  للحصول على البرامج تهيئة الفرصة لكافة المعلمين •
 لتعميم االستفادة.

االهتمام بتدعيم جانب التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة للمعلمين، األمر  •
 الذي يساعدهم على تحقيق النمو المهني المستمر.
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أن تتسم تلك البرامج بالمرونة التي تسمج بإضافة أو إزالة أية برامج  •
 يحتاج المعلم أو ال يحتاج إليها.

ام بإتاحة بعض البرامج التدريبية عبر االنترنيت للتغلب على االهتم •
 ظروف المعلمين، وضيق الوقت.

ولعل هذا االتفاق بين كل من الصين والسويد من ناحية، والمعايير النظرية 
من ناحية  للتعليم الثانوي المطور فيما يخص تدريب معلمي التعليم الثانوي 

المشكالت المرتبطة بهذا األمر، أخرى، يضع بعض المؤشرات للتغلب على 
 مثل:
غياب فلسفة واضحة متكاملة للتدريب تقوم على فكر تدريبي معاصر؛  −

حيث تقتصر أهداف التدريب على ما تريده الوزارة من المعلم وال 
 يتعرض الحتياجات المعلم المهنية الذي يحددها بذاته.

حيث إن  عدم وضوح العالقة بين المعلم والمدرسة ومؤسسة التدريب؛ −
كاًل منهم في واد مختلف عن اآلخر، باإلضافة إلى قلة التنسيق بين 

 الجهات المسئولة عن تدريب المعلم.

قلة دافعية المعلمين لحضور برامج التدريب، وذلك نتيجة غياب الوعي  −
بأهمية التدريب، وإحساسهم بأن التدريب ال يقابل احتياجاتهم الفعلية 

تقليدي على هذه البرامج مع ضعف كفاية من ناحية، وغلبة الطابع ال
 بعض المدربين سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو التقويم.

قصور المعلم عن أداء دوره في تنمية التفكير اإلبداعي للطالب،  −
فالطالب متلق سلبي للمعلومة، ال يبحث عنها وال يسعى الكتشاف 

 حلول للمشكالت التي تواجهه

لتدريب الالزمة للنمو المهني لمعلمي هذه ضعف فعالية برامج ا −
 المدرسة.

صعوبة تحديد إدارة المدرسة الثانوية العامة لمتطلبات التنمية المهنية  −
 للعاملين والمعلمين بها
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 تيحال بين المقابلة خطوة في عرضه سبق ما ضوء فيومن ثم، و 
لمشكالت واوربطها بالتعليم الثانوي المطور على المستوى النظري،  المقارنة،

يمكن صياغة الفرض الحقيقي للبحث على النحو التي يمكنه أن يتغلب عليها، 
 التالي:
قد يؤدي األخذ بنظام التعليم الثانوي المطور في ج.م.ع. استنادًا للدراسة  

المقارنة في دولتي الصين والسويد، إلى وضع الحلول العلمية للتغلب على 
 ي ج.م.ع.المشكالت الحالية للتعليم الثانوي ف
مقارنة تفسيرية ألوجه القسم السابع: 

التشابه وأوجه االختالف في نظام التعليم 

 الثانوي المطور في الصين والسويد

 ضوء في المقارنة حالتي بين تفسيرية مقارنة عقد الخطوة هذه في سيتم
 واالختالف التشابه أوجه لتحديد المقابلة، خطوة في عرضها سبق التي المحاور

 وذلك الصلة، ذات االجتماعية العلوم مفاهيم بعض ضوء في وتفسيرها ،بينها
 :التالي النحو على

 فلسفة التعليم الثانوي العام وأهدافه: .1
 أ. أوجه التشابه وتفسيرها:

عند بناء فلسفة التعليم كلتاهما تتشابه كل من الصين والسويد في اهتمام 
م العمل، وإعداد العمالة الماهرة بتدعيم االهتمام ببناء الطالب لاللتحاق بعال

قواعد علمية تؤهل الطالب بناًء على  ،وتحقيق التنمية اإلنتاجالقادرة على قيادة 
  .لتحقيق التنمية المنشودة

م للعمل، التعلي ويمكن تفسير أوجه التشابه بين الدولتين في ضوء مفهوم
م الطالب تطبيق كيفية تعلي" إلى حيث يشير المفهوم األول ؛اإلنتاجيةوتعظيم 

كيفية تكييف التعليم للعمل و بشكل عملي، المعارف التي يحصلون عليها 
العوامل المؤدية إلى إلى " اإلنتاجية، بينما يشير مصطلح تعظيم (191)"المنتظر

 إنتاجمن مدخالت محددة، والحصول على أقصى  إنتاجالحصول على أقصى 
 .(192)"من مقادير أقل

أكيد المصطلحين على دور التعليم في تهيئة بالنظر إلى ما سبق، يتضح ت
الطالب لاللتحاق بالعمل، األمر الذي يساعدهم على المساهمة في تعظيم 
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، األمر الذي ال يتحقق إال بناء على أسس علمية ال وتحقيق التنمية اإلنتاجية
إال من خالل التعليم والبحث وممارساتهم يمكن ترسيخها في عقول األفراد 

 ممارسات العملية في مواقع العمل.المستمر، وال
أما بالنسبة ألهداف التعليم الثانوي العام، فهناك اتفاق بين دولتي المقارنة 

 في أهداف التعليم الثانوي بهما، ويتضح ذلك في النقاط التالية:
إكساب الطالب مهارات حل المشكالت، والتفكير اإلبداعي والناقد،  −

 ياة.والتعلم الذاتي، والتعلم مدى الح
تنمية شخصية الطالب والقيم الروحية التي يؤمن بها المجتمع، ومنها  −

 تدعيم قيمة المواطنة والعيش في مجتمع دولي.
تشجيع الطالب على تدعيم العادات اإليجابية في تعامالتهم اليومية  −

 مع اآلخرين في الحياة وأيًضا في عالم العمل.
ممكن من اإلنتاجية تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق أكبر قدر  −

 للسوق المحلي والعالمي.

تدعيم قيم الديمقراطية ووضع وجهات نظر الطالب والطبقة العاملة في  −
 االعتبار تدعيًما للمشاركة والتعرف على وجهات النظر المتباينة.

ويمكن تفسير أوجه التشابه بين دولتي المقارنة في أهداف التعليم الثانوي 
التي تشير إلى إمداد الطالب  الكفاية العالمية،هوم العام لديهما في ضوء مف

بالمهارات واالتجاهات التي تتفق ومتطلبات النظام العالمي، باإلضافة إلى 
تحقيق االستعداد الكامل لدى الطالب لمعرفة القضايا الدولية، وكيفية حدوثها، 

ل كما تشير إلى التأكيد على تمكن الطالب من لغة أجنبية واحدة على األق
للتمكن من التواصل مع اآلخرين، باإلضافة إلى التمكن من مهارات استخدام 

 (193)التكنولوجيا".
وبالنظر إلى المصطلح السابق، يتضح أن األهداف التي اتفقت عليها 
دولتي المقارنة تنمي استعداد الطالب ليكون مواطًنا بالمجتمع العالمي، األمر 

ا المجتمع العالمي، من خالل التمكن الذي يساعده على التفاهم مع أعضاء هذ
من إحدى اللغات العالمية، باإلضافة إلى التمكن من المهارات التي تمكنه من 
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قيادة التنمية في هذا المجتمع، ي ضاف إلى ذلك تكوين اتجاهات إيجابية لدى 
 الطالب حول دورهم في هذا المجتمع وكيفية تحقيقه.

 ب. أوجه الختالف وتفسيرها:
ن في تأكيد األولى على تحقيق تختلف السويد عن الصي نب آخروعلى جا

واحترام فئة األقليات، وتقديم  ، والمساواة بين الجنسين،قيم الديمقراطية والعدالة
آراء اآلخرين، وتحقيق التعليم لديها باستخدام لغتها القومية، واالهتمام باحترام 

م الختالف في ضوء مفهو االنسجام والتناغم بين فئاته، ويمكن تفسير هذا ا
من  اتعدد األجناس والفئات التي تقطن جزءً " الذي يشير إلى، التنوع الثقافي

في العادات والتقاليد والقيم وغيرها من  اأجزاء العالم، مما يترتب عليه تنوعً 
المكونات التي تميز ثقافة عن األخرى، والتي تدين بها فئة في مقابل فئات 

 امن الثراء بالعالم ويخلق مزيدً  االعالم، مما يولد مزيدً  أخرى تقطن بجزء آخر من
 (194).به" من فرص اإلبداع

من األقليات  اعددً فهو يضم متعدد الثقافات،  ذلك أن المجتمع السويدي
بعض المهاجرين الذين  يضم، كما السويدية القديمة التي تنتمي لبعض القبائل

، األمر الذي استوجب االهتمام هاجروا للمجتمع السويدي من مختلف دول العالم
نه األداة ؛ حيث إبكيفية تحقيق التناغم بين تلك الفئات المتباينة من خالل التعليم

 ، وتهيئهم لتقبل االختالف.المتعلمينالتي تشكل عقلية 
على كما تختلف الصين عن السويد في تأكيد الصين في فلسفتها التعليمية 

ويمكن تفسير ذلك االختالف ، مع الصينيالقومية للمجت ضرورة تأصيل الهوية
مجموعة من القواسم ذلك المفهوم الذي يشير إلى " القوميةفي ضوء مفهوم 

المشتركة بين جماعة من البشر، يوحد بينهم محل اإلقامة، أو الوطن، ووحدة 
التاريخ، ووحدة االقتصاد القومي، واللغة الواحدة، والعوامل األخرى التي تعبر 

مجتمعية واحدة، أي الثقافة الوطنية والفكر الذي يعبر عن عنها ثقافة 
  (195)خصوصية األمة، والمجتمع القومي".

فثمة تأكيد في اآلونة األخيرة بالصين على أهمية تدعيم القومية الصينية 
، كما الدى أبناء المجتمع الصيني، فالمجتمع الصيني هو أكثر المجتمعات سكانً 

مما  من الصينيين األصليين سكانه، فمعظم السكان ا بيننسبيً  اأن هناك تجانسً 
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وذلك  .االهتمام بتدعيم الهوية القومية بؤرة االهتمام لدى المجتمع الصينييجعل 
متباينة من مختلف دول  اعلى عكس المجتمع السويدي الذي يضم أجناسً 

التركيز على تحقيق التناغم واالنسجام هو الشغل الشاغل يكون العالم، ومن ثم 
 ه.ل

فيما يخص أهداف ومن ناحية أخرى، هناك اختالف بين دولتي المقارنة 
حيث ركزت تلك األهداف في الصين على بعض  ؛التعليم الثانوي لدى كل منها
ي يؤمن تدعيم القيم األخالقية التالسويد، والتي منها األهداف التي لم ترد لدى 

ف في ضوء مفهوم ويمكن تفسير هذا االختالبها أعضاء المجتمع الصيني، 
الذي  ذلك النوع من التربية" الذي يشير إلى ،القيم من أجل تربيةالمصطلح 

حيث  ؛المقدمة للطالب في كل أشكال التربية المدرسيةمن خالله  تترسخ القيم
ترسيخ عدة مفاهيم لدى الطالب ينصب االهتمام في هذا النوع من التربية على 

وتعمد إلى تقديمها للطالب أي مجتمع،  تمثل مجموعة من القيم المقبولة في
االلتزام، لممارستها بشكل عملي فيما بعد، ومن تلك المفاهيم  ا، تمهيدً انظريً 

والتسامح، والكرامة،  ،، والتواضعوالمساواة، وتقبل التنوع، واالعتماد المتبادل
الطالب الكامل لدى لتزام االمع تنمية واألخالق، وتقدير الذات واآلخرين، 

  (196)."في الحياة العامة المفاهيمبيق تلك بتط
مثلها مثل الغالبية العظمى من دول جنوب - مما سبق، يتضح أن الصين

الحميدة  األخالقتعتز بترسيخ القيم لديها، وتدعيم  -شرق آسيا كاليابان مثاًل 
، إذ أن من أهم السمات األساسية التي يتسم أظفارهملدى الطالب منذ نعومة 

التي تعتبر  واألخالقياتفي تلك الدول هو تدعيم االهتمام بالقيم بها التعليم 
، األمر الذي جعل لتلك الدول األساس الذي يبنى على أساسه التعليم ككل

سمات شخصية محددة تتسم باحترام التقاليد، والقيم، والعادات، واألخالق، التي 
رسات ترسخت لديهم من خالل سنوات الدراسة، ومن قبلها من خالل مما

هذا المجتمع  ورسخوا المبادئ التي يرتضيها في عقول  إلىالذين انتموا  الوالدين
 أبنائهم.

في أهدافها على ضرورة  يد عن الصين في تأكيد السويدكما تختلف السو 
، المشاركة وإبداء الرأي يمقراطية لدى الطالب لتدريبهم علىتدعيم الممارسات الد
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أحد أنماط الذي يشير إلى " ،التفكير الناقد ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفهوم
التفكير العلمي، ويعتمد على الدقة في مالحظة الوقائع التي تتصل بتفاصيل 

 ، وهو تفكير يعتمد على تنمية مهارات أساسية تساعد فيالموقف أو القضية
 ،، وعمليات التدريب على اإلدراك الدقيقتكوين عمليات االستدالل المنطقي

 ،والتصنيف، والتجميع، واالختالف الشبه هوتحديد أوج ،ظةالمالح :مثل
 (197)."والتركيب ،والتسلسل

صراحًة السويد في أهدافها التعليمية على أهمية الديمقراطية  تأكيدولعل 
في تكوين المواطن المشارك في  اإلسكندنافيةمعظم الدول يوضح تماشي اتجاه 

األمر الذي يتفق  ،ة في المجتمعنهضة المجتمع من خالل آرائه ومشاركته الفعال
من  مع سمات المواطن العالمي الذي يسهم بآرائه في تحقيق التنمية العالمية

، ويؤكد في ذات الوقت على يجابيا يسهم في تحسينهإ اخالل نقد الواقع نقدً 
مع  اويد، كإحدى هذه الدول، بأهمية تكوين المواطن العالمي اتفاقً الس إيمان

  .المواثيق الدولية
وبناء على ما سبق، يمكن التوصل إلى مجموعة من االعتبارات لتحقيق 

 الفلسفة واألهداف، وذلك فيما يلي:
أن تنبع فلسفة التعليم الثانويس العام من احتياجات المجتمع، وأن   •

 تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة.
 مراعاة التنوع في البيئات المختلفة داخل ذات المجتمع. •
آراء ومقترحات قطاعات األعمال والصناعة فيما يخص  االستفادة من •

أهداف التعليم، وذلك لما لهم من دور في توظيف تلك الطاقة البشرية 
 بعد التخرج.

 التأكيد على احترام حقوق االنسان وحرياته األساسية. •
 إدارة التعليم الثانوي وتمويله: .2

 أ. أوجه التشابه وتفسيرها:
التعليم لدى كل من الصين والسويد، فكلتاهما  ثمة تشابه في قضية تمويل

تعتمد على مصادر تمويل متعددة، من خالل االتجاه نحو الالمركزية إليجاد 
مصادر تمويل غير تقليدية، مما انعكس على محاولة الدولتين إليجاد مصادر 
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تمويل غير تقليدية لمؤسساتها التعليمية، مما ينعكس على جودة الخدمة 
عن "مفهوم إدراكي مجرد  الجودةمقدمة للطالب، إذ يعبر مفهوم التعليمية ال

، وبالتالي، فإنه لتحقيق الجودة (198)يعبر عن أعلى مستوى يمكن الوصول إليه
المنشودة في الخدمة التعليمية المقدمة للطالب، يجب أن تتضافر الجهود، 

م، لتوفير وتتعدد المصادر التمويلية التي يمكن االعتماد عليها لتمويل التعلي
األجهزة والخدمات وكافة المتطلبات التي يتطلبها الطالب، ويتوقع ولي األمر 

 حصول أبنائه عليها، لتساعده على تلبية احتياجات سوق العمل العالمي. 
 ب. أوجه الختالف وتفسيرها:

حيث تجمع  ؛تختلف دولتا المقارنة في نمط اإلدارة السائد في كل منهما
مركزي، بينما تتبع السويد النمط الالمركزي الالمركزي وال ينالصين بين النمط

المركزية  يفي إدارة المدارس الثانوية لديها، ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفهوم
ة سلطة اتخاذ القرارات الرئيس تركزحيث تشير المركزية إلى " ؛والالمركزية

بينما تعنى ليا، والهامة في يد رئيس المنظمة أو في يد قلة من أعضاء القيادة الع
الالمركزية التوسع في تفويض تلك السلطات إلى الوحدات الوظيفية اإلدارية 
للتنظيم، أو إلى الوحدات التابعة، بحيث يصبح لكل منها سلطة اتخاذ القرارات 
المتعلقة بأعمالها كافة، أي في إطار مسئوليات تلك الوحدة دون الرجوع إلى 

 (199)".الجهات العليا
 

المركزي في للة الصين في الجمع بين النمطين المركزي، واولعل محاو 
كل نمط، والتغلب على  من إيجابيات لالستفادةإدارة مدارسها، يعني محاولتها 

 اتباع النمط المركزي قدرً الفالمساحة الشاسعة للصين، تجعل سلبيات كالهما، 
لمعلمين، من الصعوبة عند التطبيق، كما أن المشاركة في صنع القرار، تجعل ل

ال يمكن إغفاله في  اوالطالب، وأعضاء المجتمع المحلي، وأولياء األمور دورً 
من القصوى  لالستفادةاتبعت ذلك النمط قد ف، أما السويد الح التعليم لديهاإص

فيما يقدم من معارف تتالءم  اآراء المعلمين وأولياء األمور، والطالب أيًض 
 .واحتياجات الطالب
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ض االعتبارات فيما يخص إدارة وتمويل التعليم ويمكن استخالص بع
 الثانوي العام، وذلك فيما يلي:

إعطاء المدرسة الثانوية العامة مزيدًا من االستقالل في إدارة شئونها،  •
 وتمويل ذاتها.

 إعطاء المعلم الحرية الكافية إلدارة صفه. •
تشجيع قطاعات المجتمع المختلفة وحثها على المساهمة في تمويل  •

 رسة، وتوفير احتياجاتها.المد
 نظام الدراسة: .3

 أ. أوجة التشابه وتفسيرها:
في  والسويدبين الصين  اً هناك تشابه بالنظر إلى نظام الدراسة يتضح

، ويمكن تفسير ساعات المعتمدة في تقديم الدراسةعلى نظام الكلتاهما اعتماد 
نظام نها "بأالتي تعرف ، الساعاج المعتمدةذلك التشابه في ضوء مفهوم 

، من ناحية الدراسة المصمم إلحداث قدر من التوازن بين اهتمامات الطالب
واحتياجات المجتمع من ناحية أخرى، فهو مقدار العمل الذي على الطالب 
القيام به خالل مجموعة من الساعات الدراسية التي تحددها المؤسسة، وينظمها 

لقدراته وظروفه، األمر الذي  االطالب لنفسه خالل فترة معينة من الزمن وفقً 
من الحرية والمتعة عند الحصول على فرص التعلم،  ايعطي للطالب مزيدً 

ويحقق للمجتمع متطلباته واحتياجاته في تحقيق الجودة واالعتماد كإحدى 
  (200)متطلبات المجتمع العالمي".

فثمة اتفاق في اآلونة األخيرة على أن الساعات المعتمدة هي إحدى 
ات األساسية لتحقيق الجودة والحصول على االعتماد، ومن هنا تبنت المتطلب

نظام الساعات المعتمدة في نظامها  -ةالمتقدمة منها والنامي-معظم الدول 
مزيد  إتاحةمنها بضرورة  اوراء اعتماد مؤسساتها التعليمية، وإيمانً  االدراسي، سعيً 

وتحقيق مسئولية اختياراتهم، من الحرية للطالب لتقرير ما عليهم دراسته، ولتولي 
 مزيد من المتعة في الدراسة.
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سميات المقررات الدراسية تفي كما أن هناك اتفاق بين دولتي المقارنة 
من: اللغة القومية،  المقررة على الطالب، إذ يدرس طالب دولتي المقارنة كاًل 

لطالب من ، ولغة أجنبية ثانية يختارها ا(اإلنجليزيةواللغة األجنبية األولى )
(، والرياضيات، والتربية والكيمياء الفيزياء،، والعلوم )ضمن عدة لغات متاحة

كما انصب والكمبيوتر، ، (الجغرافياو  اعية )التاريخ،الرياضية، والدراسات االجتم
على الجمع بين المعرفة النظرية والممارسة التطبيقية لتلك  ااالهتمام أيًض 

اك مجموعة من العلوم المحورية التي على األمر الذي يوضح أن هنالمعرفة، 
والتمكن منها مهما اختلفت أجناسهم، إذ أنها  ،الحصول عليهاكافة الطالب 

لمجتمع العالمي، وإحدى مواصفات الخريج في ظل مجتمع المعرفة، ات لمتطلب
التي تشير إلى  المعرفة المحوريةويمكن تفسير ذلك التشابه في ضوء مفهوم 

التي تسهم في العمليات تطبيقها في الواقع بشكل إجرائي، و  كنالمعرفة التي يم
األساسية للمنظمات أو المجتمعات، وتسهم في تحقيق المخرجات 

  (201)المنشودة".
ات المنشودة للمجتمع أو المخرجعلى تحقيق  ايكون الخريج قادرً كي ول

ساعده من المهارات والمعارف األساسية التي ت اعليه أن يكون متمكنً للمنظمة 
 همالطالبتقدمان من الصين والسويد  على تحقيق ذلك، األمر الذي جعل كاًل 

على تحقيق المخرجات التي ينشدها  همالمقررات الدراسية التي تساعدذات 
 المجتمع المحلي والعالمي في ذات الوقت.

كما اتفقت دولتا المقارنة على االهتمام بالممارسة الفعلية للديمقراطية 
ن الرأي، واحترام اآلخرين، وتهيئة الطالب لعالم العمل، وتنمية جميع والتعبير ع

جوانب شخصية الطالب، وذلك في األهداف العامة للمقررات الدراسية المقدمة 
للطالب، على اعتبار أن تلك المقررات هي الترجمة الفعلية للفلسفة واألهداف 

كوين مواطن قادر على التي يسعى النظام التعليمي لتحقيقها، والتي سعت إلى ت
التعايش مع مجتمع الغد، وتحقيق متطلبات العالم في عصر العولمة، ويمكن 

مرحلة من مراحل ، الذي يشير إلى "العولمةتفسير وجه التشابه في ضوء مفهوم 
تطور النظام الرأسمالي تذوب فيها الشئون السياسية واالقتصادية والثقافية 

إلطار العالمي من خالل الثورة التكنولوجية والسلوكية للدولة القومية في ا
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والمعلوماتية الهائلة التي خلقت اتجاًها عاًما بانفتاح الدول على بعضها البعض 
لتكون ما يسمى "عالم بال حدود" يسيطر فيه الطرف األقوى على الطرف 

 (202)األضعف".

عند  كما تتشابه دولتي المقارنة في االهتمام بالجمع بين النظرية والتطبيق
تقديم المعرفة للطالب بمدارس كل من السويد والصين، وذلك اهتماًما منهما 
بربط التعليم بالعمل، والنظرية بالتطبيق، باإلضافة إلى االهتمام بربط ما يتم 
دراسته داخل المدرسة بما يتم في العالم الخارجي؛ األمر الذي يسهم في إكساب 

سوق العمل، ويمكن تفسير وجه الشبه  الطالب المهارات العملية التي يتطلبها
، التي تعني "ممارسة المتدرب للمهارة مع الممارسة الموجهةفي ضوء مفهوم 

تلقيه مساعدة من المدرب، بحيث تقل هذه المساعدة تدريجًيا وصواًل إلى استغناء 
 (203)المتدرب أو الطالب عن تلقي تلك المساعدة".

ية بالتطبيق الذي يتم بدولتي بالنظر إلى ما سبق، يتضح أن ربط النظر 
المقارنة، يتم بناء على فكرة مساعدة الطالب على التمكن من المهارات األساسية 
التي تؤهله لاللتحاق بالوظائف المالئمة له في المستقبل، وذلك بمساعدة المعلم 

له  ةتدريجًيا له حتى يتأكد من تمكن الطالب من المهارات األساسية الالزم
  الم العمل.  لاللتحاق بع

 ب. أوجه الختالف وتفسيرها:
في المقررات الدراسية التي تقدمها الصين والسويد  اهناك اختالفً بدا أن  

ا كإحدى اللغات لطالبهحيث اهتمت الصين بتقديم اللغة اليابانية  ؛املطالبه
االختيار إلى التقارب في سمات  ، وقد يرجع السبب في هذااألجنبية الثانية

فللشخصية الصينية  ؛القومية للمجتمع الصيني والياباني إلى حد كبير الشخصية
مجموعة من السمات والعادات والتقاليد التي تهتم بترسيخها والحفا، عليها 

إحدى مكونات التراث الثقافي لديها، األمر الذي يتشابه إلى حد كبير بوصفها 
ر هذا االختالف في مع سمات المجتمع الياباني، األمر الذي يدفعنا إلى تفسي

محصلة التفاعل المستمر بين ، الذي يشير إلى "الشخصية القوميةضوء مفهوم 
مجمل الظروف والعوامل البيئية واالقتصادية واالجتماعية و طبيعة اإلنسان 

والثقافية، ومن هنا فإن شخصية الجماعة عبارة عن مجمل الخصائص المستمرة 
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اعة معينة في فترة نشاطات الظاهرة ألعضاء جملل اتفسيريً  االتي تكفل فهمً  انسبيً 
 (204). "تاريخية محددة

اللغة السويدية كلغة أجنبية ثانية ومن ناحية أخرى تهتم السويد بتقديم مقرر 
منها بضرورة تحقيق قدر من االنسجام والتقارب  ا، إيمانً بغيرهاللطالب الناطقين 

السويدي، إذ أنها إحدى  الثقافي بين األجناس المتباينة التي تقطن المجتمع
به الدول التي تشجع الهجرة إليها كما سبقت اإلشارة، األمر الذي لم تهتم 

لتجانس المجتمع الصيني إلى حد كبير، حيث قلة عدد المهاجرين  ا، نظرً الصين
إليه مقارنًة بالمجتمع السويدي، ويمكن تفسير هذا االختالف في ضوء مفهوم 

عملية تغيير في مجتمع ما يحدث خاللها نمو ي "الذي يعن ،التقارب الثقافي
غير المتجانسة في الثقافات الخاصة لشعوب منعزلة عن  توتطور للسما

من  ا، بحيث تتجه هذه السمات نحو تحقيق درجة عالية نسبيً ابعضها جغرافيً 
 (205)".التشابه والتماثل

رة ي فرضتها كثرة الهجتمما سبق، يتضح أن طبيعة المجتمع السويدي، ال
إليه، جعلت منه تربة خصبة لتحقيق التقارب الثقافي بين الفئات المتباينة التي 

السويد وسيلة للثراء اإلنساني والتكامل بين الثقافات، اعتبرته ، األمر الذي هتقطن
مما شجعها على تدعيم تقبل االختالفات واحترام الثقافات األخرى واالنسجام 

 معها.
في تبني السويد  اين دولتي المقارنة يظهر جليً إال أن االختالف األساسي ب

مدرسة الثانوية الصين نمط ال تتبنىلنمط المدرسة الثانوية الشاملة، بينما 
بينما  .إذ أن بالصين المدرسة األكاديمية، والمهنية، وغيرها ؛المستقلةالتقليدية 

ما بين  افي مدرسة واحدة، وتتعدد المسارات داخلهكافة في السويد توجد األنماط 
لخ، ويرجع السبب في ذلك إليمان السويد إالدراسات المهنية واألكاديمية ...

التمايزات الموجودة بالمجتمع، فكفى السويد كمجتمع ما بها من  إلغاءبضرورة 
األجناس القاطنة بها، األمر الذي دفعها لمحاولة  الختالفتمايزات ثقافية نتيجة 

ات الذي قد يتواجد بالمجتمع، ومن ثم التخلص من أي نوع آخر من التمايز 
كانت المدرسة الشاملة الحل األمثل للتخلص من التمايز الذي قد يفرزه التعليم، 

للتعليم المهني لديها مكانة مرموقة إن األمر الذي ال تعاني منه الصين، بل 
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 ادورً  تكافؤ الفرصيجعل لمفهوم ، األمر الذي األوروبيةليست لدى بعض الدول 
 المجاالتحق كل فرد في النمو في " الذي يشير إلىسير هذا االختالف، في تف

مكاناته واستعداداته مع توفير إسب ما تسمح به قدراته و ، وذلك حمتعددةال
 (206)مستقبل آمن له".

، ويعتبر نموذج المدرسة الشاملة بيئة خصبة لتحقيق تكافؤ الفرص للطالب
الطالب الطالب، األمر الذي يشعر  من العدالة والمساواة بين اكما يحقق قدرً 

أنهم متخرجين من ذات المؤسسة، فال يوجد مجال لتفضيل أحدهم على اآلخر ب
، األمر الذي من مؤسسة تعليمية تختلف عن مؤسسة أخرى لتخرجه  انظرً 

 يشعرهم بقيمة ذاتهم، وتقدير أعمالهم.
ف وظائ إسنادبينما تختلف الصين عن السويد في تركيز السويد على  

لمهاراتهم وقدراتهم المختلفة، بل  احقيقية للطالب بالشركات والمصانع وفقً 
، على اعتبار أن تلك رمزية مقابل ما يقومون به من أعمال اأجورً  همعطاؤ وإ 

لهم على ما تم دراسته بشكل نظري، في  اعمليً  االمهمة جزء من دراستهم، وتدريبً 
البها حول السبيل المناسب إلرشاد ط امختلفً  احين أن الصين تتبع نظامً 

لاللتحاق بالمهنة المالئمة، إذ تستخدم مجموعة من المسوح واالستبيانات 
للتعرف على حقيقة احتياجات الطالب وقدراتهم، واالستعانة باألفالم التعليمية 

 بالجامعات لعمل منتديات جامعية عن واالستعانةعن الوظائف المتاحة، بل 
 الجامعات إمداد الطالب بها. التخصصات التي تستطيع تلك

تعليمية وغيرها  اأفالمً  مفي مواقع العمل، أ اعمليً  اتدريبً سواء كان األمر و 
المشاركة اإليجابية للطالب  فاألمر يهدف إلى تحقيقكما يتم في الصين، 

الذي  ،المشاركة اإليجابيةمفهوم في ضوء  ذلكيمكن تفسير بالمجتمع، وبالتالي 
 مما المنشودة؛ األهداف تحقيق أجل من مختلفة فئات بين التعاون يشير إلى "

   (207)."واالبتكار واإلبداع، المتبادل، االحترام يعزز
كما يتم في -إذ أن التعاون بين الشركات والمصانع والمدرسة الشاملة 

السويد من ناحية، والتعاون بين المدرسة الثانوية والجامعات من ناحية أخرى 
الطالب المهارات  إكسابيوضح االهتمام المتزايد بضرورة  -كما يتم في الصين
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التي تمكنهم من النجاح واإلبداع عند تولي الوظائف التي تتالءم وقدراتهم، 
 واحتياجات المجتمع المحلي والعالمي.

ومن أهم االعتبارات الواجب مراعاتها فيما يخص نظام الدراسة بالتعليم 
 الثانوي العام، ما يلي:

 المعرفة النظرية بالمعرفة العملية.ضرورة دمج  •
 تمكين الطالب من المهارات األساسية التي يحتاج إليها سوق العمل. •
إعطاء الطالب الفرصة لالختيار من بين عدة مقررات والتخصصات  •

 لتتالءم وقدرات كل طالب ورغباته.
مراعاة التداخل بين المقررات العلمية واألدبية، حتى ال يكون هناك  •

 ارخ بين أبناء التخصصين.انفصال ص
مراعاة التكامل بين المدرسة الثانوية والجامعة، من خالل وجود مقرر  •

 يبدأ الطالب دراسته بالمدرسة، ويكماه بالجامعة.
 تقويم طالب التعليم الثانوي وسياساج القبول بالتعليم العالي: .5

 أوجه التشابه وتفسيرها: .أ
من خالل  م طالب المرحلة الثانويةما بتقويتتشابه دولتا المقارنة في اهتمامه

مساعدة الطالب على اختيار  هي: ،تحقيق وظائف هامةبهدف ، االمتحانات
، وتوفير شهادة التي تساعدهم على االلتحاق بمؤسسات التعليم العاليالمقررات 

المحاسبية وما يرتبط بها  ا، وأخيرً من إنجاز أكاديميما حققه الطالب لوتقرير 
التعليم وأداء المدارس الثانوية، وتحفيز الطالب والمعلمين على  من تقييم فعالية

 .األداء بشكل أفضل
الذي يشير إلى ، التربوي  التقويمويمكن تفسير هذا التشابه في ضوء مفهوم 

تحديد ما إذا كان برنامج معين قد حقق العملية المنظمة التي يمكن من خاللها 
يع أن يحدد جوانب القوة والضعف في المخرجات المتوقعة منه أم ال، كما يستط

ذلك البرنامج، ويقوم في ذات الوقت بتدعيم جوانب القوة، ومعالجة جوانب 
 (208)الضعف.

دولتا المقارنة بأهمية التقويم ودوره في  إيمان سبق، يتضحبالنظر إلى ما 
، وتشخيص جوانب الضعف التأكد من تحقيق األهداف التعليمية المرجوة
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ها بما يحقق األهداف، ويضمن جودة الممارسات ص منوالتخل ،وعالجها
 التعليمية المقدمة للطالب.

كما تتشابه دولتا المقارنة في سياسات قبول الطالب المتخرجين من 
حيث تقوم تلك السياسات على ما  ؛المدرسة الثانوية بمؤسسات التعليم العالي

 يلي:
ام الدراسي االمتحان النهائي الذي يجتازه الطالب في نهاية الع −

 بالمدرسة الثانوية.
يخضع لها الطالب قبل قبولهم بإحدى الكليات، التي قبلية الختبارات اال −

للتأكد من تمكنهم من المهارات األساسية التي يتطلبها االلتحاق بتلك 
 الكلية.

الذي يشير إلى ، العمالة الماهرةويمكن تفسير هذا التشابه في ضوء مفهوم 
رة على أداء العمل بفاعلية وكفاءة لتحقيق األهداف بشكل القوى البشرية القاد

على التكيف مع متطلبات السوق العالمية سريعة التغير، وكذلك القادرة سريع، 
 (209)ومن ثم يكون لديهم القدرة على اإلنتاج.

وللحصول على خريجين لديهم المهارة التي تمكنهم من تحقيق اإلنتاجية، 
التدقيق في إرشاد الطالب، واختيارهم لاللتحاق  آمنت دولتا المقارنة بضرورة

بالجامعات، بناء على ما لديهم من مهارات تمكنهم من تحقيق النجاح في 
دراستهم الجامعية، ومن ثم تحقيق النجاح في العمل بعد إنهاء دراستهم 

، ابالجامعة، ومن ثم لم تترك دولتا المقارنة أمر التحاق الطالب بالجامعة عشوائيً 
أخضعت األمر الختبارات يتم عن طريقها التأكد من المهارات التي يمتلكها  إنما

هؤالء الطالب، األمر الذي يحقق التنمية المنشودة، ويقلل من نسب البطالة، 
 التي تهدد تقدم المجتمعات. 

 أوجه الختالف وتفسيرها: .ب
تختلف الصين عن السويد في تركيز األولى على عمل بعض البرامج 

ة للطالب المتقدمين لاللتحاق ببعض الكليات المتخصصة، إلكسابهم التأهيلي
المهارات األساسية التي تمكنهم من إكمال الدراسة بتلك الكليات، ويمكن تفسير 

 التي العمليةالذي يشير إلى ، التربية المهنيةهذا االختالف في ضوء مفهوم 
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 وتشمل وتقديره، العمل واالتجاهات وعادات والمهارات القدرات بتنمية تختص

 الوقت في فيه، والتقدم بالعمل لاللتحاق الفرد يحتاجها التي والخبرات المعارف

 تنمية كفاءته طريق عن الصالح، المواطن تنمية في فيه يسهم الذي

 (210).وصالحيته
بناء على ما سبق، يتضح أن الصين تؤمن بأهمية إكساب الطالب 

بالكلية التي تتالءم وقدراته، مما يقلل  المهارات األساسية التي تؤهله لاللتحاق
فشل الطالب في تحقيق النجاح بالكلية  وأمن فرص تحويل المسار الوظيفي، 

النجاح في مستقبله الوظيفي بعد  تقليل فرصمما يترتب عليه التي يلتحق بها، 
خاصًة بالنسبة للكليات المتخصصة التي تحتاج مهارات خاصة، ، إنهاء دراسته

، لما لها من نظام متميز يؤهل السويد بذلك الدور بالمدرسة الشاملة بينما تقوم
 الطالب للتمكن من مهارات سوق العمل أثناء وجودهم بها.

ومن أهم االعتبارات الواجب توافرها في مجال تقويم الطالب، وسياسات 
 القبول بالتعليم العالي ما يلي:

 ليب التقويم.ضرورة تحقيق الربط بين األهداف التدريسية، وأسا •
ضرورة الربط بين أساليب التقويم المستخدمة، والخلفية المعرفية  •

 للطالب وقدراتهم العقلية.
مصارحة الطالب بتقرير مقصل عن أدائه والدرجات التي حصل  •

 عليها.
االستمرارية في تقويم الطالب على مدار العام، وذلك لمراقبة أدائه  •

 والعمل على تحسينه.
 أساليب التقويم المستخدمة. مراعاة التنوع في •

تأهيل الطالب لاللتحاق باختبارات القبول الخاصة بالجامعات، من  •
 خالل تدريبهم على اجتيازها، والوفاء بمتطلبات تلك الجامعات.

 تدريب معلم المرحلة الثانوية العليا:  .6

 أ. أوجه التشابه وتفسيرها:
التدريب مج براتتفق كل من الصين والسويد على مجموعة من أهداف 

 ، ويمكن تلخيص نقاط االتفاق بينهما فيما يلي:المقدمة لمعلمي المدارس الثانوية
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، وتمكينهم من امتالك المهارات الالزمة للمعلمينتدعيم الخلفية المعرفية  •
 مهم في تخصصهم األكاديمي.دلتق

 تشجيع المعلمين على التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. •
التدريس، مما  تيااستراتيجرفة واسعة ومتكاملة عن المتدربين بمع إمداد •

 يجعل التدريس يتسم بالقدرة على جذب الطالب.
 تنمية المهارات القيادية لدى المعلم، وقدرته على إدارة الوقت بشكل فعال. •
لتخطيط مسارهم الوظيفي  االطالب مهنيً  إرشادتدريب المعلمين على  •

جات المجتمع المحلي بشكل صحيح باالتساق مع قدراتهم واحتيا
 والعالمي.

 التي تشير إلى، التنمية المهنيةويمكن تفسير هذا التشابه في ضوء مفهوم 
، هي: التدريب المهني: الذي ةالتي تتكون من ثالثة عناصر رئيس العملية

وفيديو كونفرانس وورش عمل تركز بشكل مباشر يشتمل على دورات قصيرة 
يشتمل على دورات طويلة الذي  يم المهني:والتعل .ارسة والمهاراتعلى المم

الذي يشتمل  :والدعم المهني .تركز على المعرفة النظرية القائمة على الدراسة
 (211).على إجراءات وتدريبات لتدعيم الوظيفة

بتطبيق  انمن الصين والسويد تهتم بناء على هذا المفهوم، يتضح أن كاًل 
مية المهنية للمعلمين لديها، خاصًة العناصر الثالث التي يعبر عنها مفهوم التن

كافة للتطورات والتجديدات  افي المرحلة الثانوية العليا، وذلك ليكون المعلم مواكبً 
تطرأ على مهنة التدريس من ناحية، وعلى تخصصه األكاديمي من ناحية  التي

على نقل تلك التجديدات إلى طالبه، وهم على  اأخرى، وبالتالي يكون قادرً 
 لتحاق بعالم العمل، وتحقيق دورهم في تحقيق تنمية المجتمع.أعتاب اال

كما تتشابه الصين والسويد في تنوع األساليب المقدمة للمعلمين لرفع 
فهناك برامج التعلم الذاتي، وبرامج التدريب عن بعد  ؛في أداء مهامهم كفاءتهم

بأداء  ، والفيديو كونفرانس للتغلب على انشغال المعلميناإلنترنتمن خالل 
أعبائهم التدريسية، وهناك برامج التدريب المباشر من خالل المحاضرات 

كما ال يمكن إغفال دور تبادل الخبرة بين المعلمين ، والسيمنارات، وورش العمل
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وذلك بناء على دراسة حاجة المجتمع الصيني من داخل مواقع العمل، وأهميتها 
 .علمون أنفسهم من ناحية أخرى ناحية، والحاجات التدريبية التي يحددها الم
الذي ، التدريب أثناء الخدمةمفهوم ويمكن تفسير هذا التشابه في ضوء 

الفرص التعليمية المتاحة للمعلمين لتنمية مهاراتهم األكاديمية والثقافية يعبر عن "
والمهنية، وتحسين أدائهم وسلوكهم، وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو المهنة، 

 (212)، وبما يتالءم مع التغيرات المواكبة".لتخطيط والتنظيمعلى أساس من ا
 اإلحساسولعل االهتمام بتقديم برامج تدريبية متنوعة للمعلمين، تعطيهم 

كوين اتجاهات إيجابية نحو بالتنوع، وتثري من معارفهم، وتساعدهم على ت
ونحو الطالب، األمر الذي يساعدهم على تحقيق األهداف بشكل أفضل،  المهنة

، كما يجعلهم على دراية بظروف أكثر إيجابيةويجعل تأثيرهم على الطالب 
آخر المستحدثات في مجال الوقوف على ، و المجتمع المحلي والعالمي

يكون فحسب، إنما  امتميزً  ا، فاألمر ال يقتصر على إعدادهم إعدادً تخصصهم
هذه  الهتمام هنا بضرورة استمرار تنميتهم للتعامل مع المستجدات، ونقلا

، وخاصة في ظل عالم المعرفة، الذي تتضاعف فيه المستجدات إلى الطالب
 اأساسيً  ا، وبالتالي يكون التدريب أثناء الخدمة متطلبً المعرفة خالل فترات متقاربة

 .كافة يهاأن تتبناه وتطبقه لمعلمكافة في ظل عالم المعرفة على الدول 
دريب معلمي المرحلة ومن االعتبارات الواجب مراعاتها فيما  يخص ت

 الثانوية ما يلي:
 مراعاة االحتياجات التدريبية للمعلمين عند تصميم البرامج التدريبية. −
االهتمام بالجانب العملي التطبيقي وورش العمل بالبرامج التدريبية  −

 بجانب االهتمام بالجانب النظري.
اء االهتمام بالممارسة الفعلية للمهارات التي تم التدرب عليها أثن −

 البرنامج التدريبي، وذلك داخل الفصول الدراسية.
الحرص على نقل أثر التدريب لمزيد من المعلمين الذين لم يحصلوا  −

على البرنامج التدريبي، وذلك لتعميم االستفادة على عدد أكبر من 
 المعلمين.
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يتضح من المقارنة التفسيرية لنظام التعليم الثانوي وبناء على ما سبق، 
تفيد في تطبيق  اعتباراتكل من الصين والسويد، وجود عدة  المطور في

المحاور المختارة لهذا النظام في البيئات الثقافية المختلفة، وفي ذات الوقت فإن 
يمكن اإلفادة منها في وضع الحلول العلمية لمواجهة المشكالت  االعتباراتهذه 

التأكد من صحة  ، وبناء على ذلك فإنه تمالحالية للتعليم الثانوي في مصر
قد يؤدي ايخذ بنظام التعليم الثانوي المطور الفرض الحقيقي والمتمثل في " 

في ج.م.ع. استنادًا للدراسة المقارنة في دولتي الصين والسويد، إلى وضع 
 الحلول العلمية للتغلب على المشكالج الحالية للتعليم الثانوي في ج.م.ع".

 
 طويرلت مقترحة جراءات: إالثامنالقسم 

 جمهورية في التعليم الثانوي العام

الصين  خبرات ضوء في العربية مصر

 والسويد:

 

سيتناول هذا القسم تناوله في األقسام السابقة للبحث في ضوء ما تم 
وي العام في جمهورية مقترحة لتطوير التعليم الثانالجراءات مجموعة من اإل

وذلك وفًقا للمحاور  ،في ضوء خبرتي كل من الصين والسويد مصر العربية
 التالية:

  اإلعتباراج الحاكمة لإلجراءاج المقترحة:أول: 
بوابة عبور الطالب للمستقبل المهني أو العام هو اعتبار التعليم الثانوي  -1

المساهمة في و  الذي سيساعده على تولي مسؤلياته بالمجتمع التعليمي
 .تنميته

رة وتمويل المدارس افي إدضرورة توفير قدر من الالمركزية التأكيد على  -2
 ، من خالل التوجه نحو السوق.الثانوية العامة

بالمرحلة  الجمع بين الجانب األكاديمي والتطبيقي في دراسة المقررات  -3
 .الثانوية العامة

في الدراسة بما يتيح للطالب حرية تبني نظام الساعات المعتمدة  -4
 اإلختيار.
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التكنولوجيا الحديثة اإلهتمام بتمكين الطالب من استخدام سبل  -5
 والمتنوعة.

في هذه المرحلة في المقررات التي يتم دراستها التأكيد على التكامل  -6
 وماسبقها وما يليها من مراحل.

التنوع في أساليب التقويم المستخدمة بما يتالئم مع المتطلبات المبتغاه  -7
 من المخرج التعليمي لهذه المرحلة.

 خلفية الطالب المعرفية والثقافية.وجود نظام قومي للتقويم يتالئم و  -8
لتمكينه  التوجه نحو تنويع البرامج التدريبية التي يحصل عليها المعلم -9

 للقيام بمهامه المتنوعة، على أن:
تتسم هذه البرامج بالمرونة التي تسمج بإضافة أو إزالة أية برامج يحتاج  -

 المعلم أو ال يحتاج إليها.
عبر االنترنت للتغلب على ظروف يتاح بعض هذه البرامج التدريبية  -

 المعلمين، وضيق الوقت.
للحصول على البرامج  هذه المرحلة تهيئة الفرصة لكافة معلمييتم   -

 التدريبية المتاحة لتعميم االستفادة.
االهتمام بتدعيم جانب التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة التوجه نحو  -10

 مو المهني المستمر.للمعلمين، األمر الذي يساعدهم على تحقيق الن
 
 
 

ثانًيا: مقترحاج تطوير التعليم الثانوي العام في مصر في ضوء خبرتي 
 الصين والسويد:

سيتم تناول هذه المقترحات في إطار محاور البحث، وذلك على النحو 
 التالي:
 فلسفة التعليم الثانوي وأهدافه: -1
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 آلليات إعادة صياغة فلسفة التعليم الثانوي العام وأهدافه، ووضع ا
التي تضمن التعليم والبحث المستمرين من ناحية، وتدعم 

 الممارسات العملية من ناحية أخرى.

  اإلعداد الثقافي، توفير اآلليات التي تضمن تحقيق التكامل في
ليم الثانوي في مرحلة التع والعلمي، والمهاري والتكنولوجي للطالب

 لتالية:وما قبلها وما بعدها، وذلك من خالل اإلجراءات ا

توفير مقررات تبدأ بالمرحلة الثانوية وتستكمل بالجامعة   -
 بغرض تأهيل الطالب لدراستها.

التدريب العملي داخل مواقع العمل الفعلية أثناء الدراسة، بما   -
يضمن تحقيق التكامل بين الجانب النظرى 

 والتطبيقي)المهاري(.
 إدارة التعليم الثانوي العام وتمويله: -2

  المدرسة، وإتاحة الفرصة واآلليات الالزمة لتحقيق مزيد تطوير إدارة
من الالمركزية واإلدارة الذاتية للمدرسة، بما يتيح لها الفرصة المالئمة 
لتحقيق الكفاءة الالزمة إلدارة مواردها البشرية والمادية، بالشكل الذي 
يحقق لها النجاح المنشود من ناحية، ويمكنها من منافسة المدارس 

ة األخرى، عن طريق استقطاب أكبر قدر ممكن من الطالب، الثانوي
والتغلب على التسرب واالنقطاع المفاجئ عن الدراسة من ناحية 

 أخرى.

   االعتماد على مصادر تمويل متعددة غير تقليدية بما يحقق الجودة
 في الخدمات التعليمية المقدمة، ويلبي احتياجات سوق العمل.

 مايلي: من خاللوذلك ذاتية للمدرسة، تفعيل أساليب المحاسبية ال 

مستمرة للمدرسة عن جودة  اتإجراء استقصاءات ومسوح  -
الخدمة المقدمة بها، والتأكد من مدى رضا العمالء عن 

 إنتاجيتها.
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  توفير اآلليات التي تضمن مشاركة فعالة ألولياء األمور والمعلمين
في تحقيق والطالب وأعضاء المجتمع المحلي، وكذلك رجال األعمال 

 :مجموعة من اإلجراءات، هيجودة التعليم، وذلك من خالل 

االهتمام بعمل رحالت منتظمة إلى مواقع العمل كالمصانع  -
والشركات وغيرها، مما يمكن الطالب من التعرف على الفرص 

 الوظيفية المتاحة، والكفاءات المطلوبة لشغلها.

انع في االستعانة برجال األعمال، وأصحاب الشركات والمص -
تحديد المهارات التي يتطلبها العمل لديهم، بل وتحديد المناهج 
والمقررات واألنشطة التي على الطالب دراستها وممارستها من 

 أجل التمكن من الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل.

تشجيع رجال األعمال على االندماج مع المدارس الثانوية،  -
للعمل لديهم، وإبرام عقود  واختيار الكفاءات والطالب المالئمين

رسمية معهم تنص على تدريب الطالب داخل مواقع العمل 
الحقيقية، مما يشعر الطالب بالمسئولية، ويشعره باأللفة مع 
موقع العمل، ويقلل من نسب البطالة بالمجتمع، ويدعم 

 مشاركتهم اإليجابية في تحقيق أهدافهم.

 الحرية والسلطة في إدارة  إعطاء المدارس الثانوية العامة مزيًدا من
شئونها المالية واإلدارية، والتخطيط لما تقدمه من برامج وخدمات وفق 

 احتياجات بيئتها المحيطة.

 :نظام الدراسة -3
  تطبيق نظام الساعات المعتمدة بما يوفر مزيًدا من الحرية للطالب

في اختيار ما يدرسونه، ويجعلهم يتحملون مسئولية اختيارهم 
 حدى المتطلبات األساسية لتحقيق الجودة.باعتبارها إ

  ربط الجانب النظري بالجانب العملي، ومن ثم تنمية الشعور لدى
الطالب باالرتباط بين ما يتم في الواقع، وبين ما يتم دراسته 
بالمدرسة، وبالتالي تنمية المهارات الحياتية لديهم، وتمكينهم من 
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الوظائف األساسية المهارات األساسية التي تؤهلهم لاللتحاق ب
 المالئمة لهم في المستقبل.

  التركيز على المهارات العملية التي يقوم بها الطالب في المقررات
، ةكافة، لما لها من دور في إكساب الطالب المهارات الالزم

القدرة على تقبل المعلومات المقدمة بالمقرر الدراسي، وإكسابهم 
يدانية، واألعمال اليدوية ومن ثم ضرورة التركيز على الرحالت الم
 كنشاط مصاحب للمقررات الدراسية كافة.

  ،االهتمام ببعض المناهج الدراسية التي تنتمي للواقع المعاش
أو ما يعرف بالمنهج وترتبط بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل. 

بمكوناته األساسية،  Functional Curriculumالوظيفي 
للمقررات األساسية التي يدرسها  المتمثلة في التطبيقات العملية

الطالب، والتعليم المهني ممثاًل في التدريب العملي للطالب داخل 
مواقع العمل الحقيقية، وإكساب الطالب مهارات اتخاذ القرار، 
والتواصل مع اآلخرين، واالعتماد على النفس، واآلخرين لتحقيق 

 .األهداف المنشودة

 ى االحتياجات الحقيقية للطالب توفير اآلليات الالزمة للتعرف عل
وقدراتهم، مثل المسوح واالستبيانات، بما يساعدهم على اختيار 

 المسار المناسب لهذه القدرات.

  ضرورة االهتمام بتصميم نظام لإلرشاد المهني داخل المدارس
الثانوية، واالستعانة بمتخصصين من أجل مساعدة الطالب على 

هم، وبالتالي تمكينهم من اختيار اكتشاف أنفسهم، وحاجاتهم وقدرات
تتالءم وتلك القدرات مسار الدراسة، أو الوظيفة التي 

واالحتياجات، وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات المتمثلة 
 في:

عقد المدرسة لورش عمل تساعد الطالب على التخطيط   -
 .الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم لمسارهم الوظيفي
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عن الوظائف المتاحة بالمجتمع توفير أفالم تعليمية   -
 والمتطلبات الالزمة لشغلها.

االستعانة بالجامعات في توفير منتديات جامعية عن   -
التخصصات التي تستطيع هذه الجامعات إمداد الطالب 

، والمهارات المطلوبة لإللتحاق بها، وكذلك الفرص بها
 .الوظيفية المتاحة للخريجين بعد إستكمال دراساتهم

 نوع الشعب الموجودة بالمدرسة الثانوية العامة بمعنى أال تعديد وت
يقتصر األمر على الشعبة العلمية، والشعبة األدبية فقط، خاصًة 
مع اعتبارها مرحلة منتهية يمكن االكتفاء بها، وذلك كما هو الحال 
بالمدرسة السويدية الشاملة، التي تضم مسارات متعددة، يمكن 

 ب الموجودة بنظام الثانوية العامة.اعتبارها نواة لتعديد الشع

  االهتمام بتطبيق مزيد من الالمركزية بالمناهج الدراسية، التي
 عليها أن تختلف وفًقا للمتطلبات األساسية للبيئة المحيطة.

  توجيه االنتباه بشكل أكبر إلى اختبار االستخدام الفعال للمعلومات
 داخل إطار المنهج القائم على التفكير.

 :الب التعليم الثانوي العام ، وسياساج القبول بالتعليم العاليتقويم ط -4
تلللوفير أسلللاليب متنوعللللة لتقلللويم الطللللالب، بحيلللث تكللللون مرتبطلللة باألهللللداف،  -

واضحة ومحددة ومعلنة للطلالب وأوليلاء أملورهم، وتتسلم باالسلتمرارية، وذللك 
مثلللل مللللف اإلنجلللاز، اللللذي يتضلللمن درجلللات ملللن المدرسلللة علللن األداء العلللام 

ب والخللدمات واألنشللطة التللي شللارك فيهللا، وموقفلله تجللاه عمليللة الللتعلم، للطاللل
 وكذلك االختبارات التحريرية والشفهية، والتقييم الذاتي، وتقييم األقران.

تقليلللل تركيلللز االمتحانلللات عللللى التحقلللق ملللن القلللدرة عللللى التلللذكر واسلللترجاع  -
سلتكمالها من خالل معالجة المعلومة وتطويرهلا وتحليلهلا وا المعلومات، وذلك

 .داخل أسئلة االمتحان
قواعللد  ، مللع تللوفيرتقلليس هللذه القللدرات التحليليللة للطالللب التلليبنللاء المقللاييس  -

حلاالت الممارسلات  يثابتة وواضحة وتشلريعات تسلاعد عللى توجيله العملل فل
 الخاطئة.
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، تحقيلللق المعلللايير بملللرور الوقلللتلتأكلللد ملللن مسلللتمرة لمتابعلللة تلللوافر عمليلللات  -
 فعالية استخدام الموارد المتاحة.وذلك بما يضمن تحسين 

أو  النظلللللري والعملللللليذات التوجللللله  المعلللللارفاالمتحانلللللات مجموعلللللة  تغطيلللللة -
 .المهني

تخصلللليص فتللللرات زمنيللللة محللللددة فللللي الجللللدول الدراسللللي  لإلرشللللاد للمسللللار  -
 الوظيفي والتعلم.

تفعيللل االختبللارات القبليللة اللتحللاق الطللالب بالجامعللات للتأكللد مللن امللتالكهم  -
 تي تمكنهم من الدراسة فيها، ويقلل من معدالت الرسوب بها.المهارات ال

جعللللل الللللربط بللللين درجللللات الطالللللب فللللي اإلمتحانللللات النهائيللللة ودرجاتلللله فللللي  -
 اختبارات القبول مطلب أساسي لدخول الجامعة.

تقديم الجامعات برامج تأهيلية/ تجهيزية للطلالب المتقلدمين لاللتحلاق بلبعض  -
هللارات األساسللية التللي تمكللنهم مللن إكمللال الكليللات المتخصصللة إلكسللابهم الم

 الدراسة بها.
السلللتكمال متطلبلللات القبلللول بهلللا، ومنهلللا تلللوفير الجامعلللات اآلليلللات الالزملللة  -

، واللذي تللزم الجامعلة فلي إطلاره Career Developmentالتطوير المهني 
الطالللللب بزيارتهللللا، والتعللللرف علللللى أجزائهللللا، والتخصصللللات التللللي تحتويهللللا، 

 .بغرض التآلف معها
للطلللالب  -بالتعلللاون ملللع سللللطات سلللوق العملللل-تطلللوير برمجيلللات خاصلللة  -

 للبحث عن الخيارات الوظيفية والدراسات المستقبلية.
 :تدريب معلمي التعليم الثانوي العام -5

، وتنميتهم بشكل بتطوير برامج إعداد المعلمين بشكل متميزهتمام اال -
 ونقلها للطالب.مستمر للتعامل والتكيف مع المستجدات 

ن، وربط تلك فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلميتوفير الهتمام با -
التي يمكن التعرف عليها من خالل استطالع آرائهم الفرص باحتياجاتهم، 

من خالل المقابالت الفعلية معهم، أو من خالل االستبيانات التي توزع 
 ت.جازاعليهم في أوقات متفرقة أثناء العام الدراسي، وكذلك أثناء اإل



 مقارنة للتعليم الثانوي د/ والء صقر و د/دعاء جوهر                             دراسة

 العدد الثالث – اكتوبر 2015م جملة الرتبية املقارنة والدولية 512 

تمكن المعلم من المهارات األساسية التي تساعد توفير برامج تدريبية  -
 الطالب على تحديد المسار الوظيفي المالئم.

 ،توفير األساليب المتنوعة المقدمة لرفع كفاءة المعلمين في أداء مهامهم -
ورش العمل، و المحاضرات، و برامج التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة،  :مثل

 داخل مواقع العمل.تبادل الخبرات بين المعلمين و ت، سيميناراوال
من  ااالستعانة بالجامعات كإحدى الفرص المالئمة لتنمية المعلمين مهنيً  -

التي عليها أن تعلن عنها ج الدراسات العليا المقدمة بها، خالل برام
لكترونية، وكذلك إيجاد آلية لإلعالن عنها للمعلمين من خالل مواقعها اإل

داخل المدارس الثانوية، لتوعية المعلمين بجدواها وأهمية االلتحاق  وتسويقها
 بها.
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