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 رؤية مستقبلية لتطوير التعليم يف مرص

 أ.د. فايزة أمحد احلسيني جماهد

 البنات، جامعة عني شمس أستاذ املناهج وطرق تدريس التاريخ، كلية

dr.n_alhussini@hotmail.com 

 م 20/7/2019قبلت للنرش يف    م  2019/ 15/5قدمت للنرش يف 

منها: حتديد حماور جمموع  عربتتناول هذه الورقة رؤية مستقبلية لتطوير التعليم يف مرص،  لص: امل

، ومن ثم التعليم املرصي جهود الدولة إلصالح وتطوير نظام، ومشكالت نظام التعليم املرصي

، حتقيق الدعم املايل والتمويل للتعليمتتضمن؛ )  رؤية مقرتحة لتطوير منظومة التعليم يف مرصتقديم 

استخدام أليات أصيلة يف ختطيط ، وإعداد وتأهيل وتنمية قدرات املعلم لتقديم املناهج املطورةو

، إىل فعيل أدوار مكاتب التخطيط واملتابعةتطوير االدارة املدرسية وت، ووتطوير املناهج الدراسية

  .تطوير أساليب التقويمجانب 

 ، مشكالت التعليمالتعليمرؤية مستقبلية، تطوير   الكلامت الداللية
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Abstract: This paper discusses a future vision for developing education in Egypt, 

through a number of axes including: identifying the problems of the Egyptian 

education system, the State's efforts to reform and develop the education system, and 

then provide a proposed vision for the development of the education system in Egypt, 

including: (Achieving financial support, Preparing Teachers' capabilities o deal with 

developed curricula, using Authentic Approaches in planning and development the 

curriculum, developing the school administration and activate the roles of planning 

and follow-up offices, and developing evaluation Methods. 
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 مقدمة

بأن التعليم رضورة قومية  وأحد ينطلق مفهوم تطوير التعليم يف مرص من اإليامن العميق 

فالتعليم هو الذي يوجه املجتمع لتحقيق  ،، وعامل رئيس من عوامل احلداثةاالستقرارعوامل 

ولكي يؤدي التعليم الدور النهضوي الكبري ،وتنعكس أوضاعه ومشكالته عىل حالة املجتمع،أهدافه

دث تغريا  نوعيا  يف  ،ينبغي أن يكون له قدرة كبرية عىل إحداث النقلة التنموية الشاملة ،املنوط به                         وأن ُي 

  .ويف قدرهتم عىل مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه جمتمعهم ،حياة املواطنني

وال يستطيع أي جمتمع حتقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات املستقبل إال عن 

ويف مرص نحتاج إىل ، علم والتعليم وخاصة يف ظل التطورات العلمية والتكنولوجية املستمرةطريق ال

ذلك النوع من التعليم الذي يشكل الفرد واملجتمع بصورة رفيعة هتدف اىل إعداد مواطن قادر عىل 

ة واإلبداع والتعلم مدى احلياة مع مواكبة حتديات العرص ومتطلبات سوق العمل املحلي االبتكار

                     نحتاج اىل تعليم ي طور  ،واالنتامءتعليم يريب املسئولية االجتامعية ويدعم الوالء  ،واإلقليمية والعاملية

ومن املتعارف عليه أن األفراد الذين ليس لدهيم هذه ،قدرات األفراد وينمي مهارات تفكريهم

 . املهارات سوف يعانون كثريا يف حياهتم

النظام التعليمي يف مرص  واألليات املقرتحة حللها ان ولعل من املنطقي قبل طرح مشكالت 

لتزويد الفرد بمجموعة من املعارف  ،عملية  منظمة وفق أهداف حمددة :                           ن عرف التعليم إجرائيا  بأنه

وتؤهله  ،تساعده عىل التكيف مع البيئة املحيطة وحل مشكالهتا ،واملهارات والقيم واالجتاهات

 االقليمي والعاملي.  للتنافس عىل املستوى املحيل و

  املحاور التالية وسوف يسري الطرح يف هذه الورقة عرب 

 مشكالت نظام التعليم املرصي  أوال

متثل  والتي ،منذ أمد بعيد من العديد من املشاكل والتحديات املرصي التعليمي              ي عانى النظام 

 :ييل التحديث والتنمية الشاملة ومنها ما وبالتايل                                               عائقا  حقيقيا  أمام العملية التعليمية وتطويرها 
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مع وجود نقص حاد يف معظم جوانب  ،عدم وجود فلسفة واضحة املعامل للتعليم العام -1

 .مدخالت النظام التعليمي

تردي أوضاع املباين املدرسية واملتمثلة يف وجود عدد من املباين غري الصاحلة وحتتاج اىل  -2

والفصول الدراسية غري جمهزة بام يقي  ،وطللسق آيلةإصالحات بجانب مدارس أخرى 

ضعف  ،وبعض املرافق الصحية غري صاحلة ،الطالب برودة الشتاء وحرارة الصيف

  .اإلمكانيات وقلة الوسائل التعليمية

مما ينعكس بالسلب عىل العملية  ،كثافة الفصول الدراسية يف مراحل التعليم العام ازدياد -3

وعدم قدرة بعضهم عىل مواصلة التعليم اجلامعي بنجاح  ،التعليمية وعىل مستوى اخلرجيني

 .عىل الرغم من تفوقهم يف الثانوية العامة

وهلذا جيب االهتامم  عدم مسايرة التعليم العام بجميع مراحله ملستويات اجلودة التعليمية،   -4

 التعليمياألمريكية عن النظام  " Christian Science Monitor "بام نرشته صحيفة 

أسفل ترتيب التعليم  يفونرشت  أرقاما عاملية تشري إىل أن مرص تقع  مرص، يفهور املتد

وأن دول مثل منغوليا وهندوراس تتفوقان عليها يف هذا  العاملي من حيث جودة التعليم،

وأشارت التقارير العاملية أن مرص حتتل املركز االخري من حيث جودة النظام  ،املجال

مليار دوالر  7.8الصحيفة ان ميزانية الرتبية والتعليم والبالغة حواىل ، كام أشارت التعليمي

% من هذه امليزانية اىل املرتبات، مما يعني 85يذهب حواىل  ،                   مليون طالب تقريبا   18لتعليم 

يعترب نقص وبالتايل  ،من تلك امليزانية بسيطان توفري احتياجات العملية التعليمية يأخذ جزء 

 .ومة التعليمية من اهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم يف مرصظاملنمعدل االنفاق عىل 

وقلة استخدام املدارس  ،قصور أداء املعلم وضعف مستواه وخاصة يف املرحلة االبتدائية -5

للوسائل العلمية والتكنولوجية الالزمة إلعداد أجيال تواكب التطور املعلومايت 

 .والتكنولوجي
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ووجود نوع من  ،التعليمية يف مدارس التعليم األسايس والثانويتدين مستوى العملية  -6

مما انعكس  ،التعليم املوازي الذي يتم خارج املدارس عن طريق الدروس اخلصوصية

 .بالسلب عىل العملية التعليمية

 االقتصاديةعدم مواءمة منتج نظام التعليم العام حلاجات قطاعات اإلنتاج والتنمية  -7

قوم نظام التعليم بدوره كامال يف تكوين اإلنسان واملجتمع احلديث مما ي وال ،واالجتامعية

 .ساعد عىل حتول املعلم من صاحب رسالة اىل موظف تقليدي

إمهال ممارسة األنشطة الصفية والالصفية عىل الرغم من أمهيتها يف تنمية املهارات   -8

 .االجتامعية وقيم التسامح وقبول األخر  لدى الطالب

 واستيعاب ،العام عن إعداد األجيال القادمة ملواكبة متطلبات سوق العمل عجز التعليم -9

وذلك لعدم قدرة التعليم عىل مواكبة متغريات  ،ومواجهة احلياة العملية ،علوم املستقبل

  .وانتشار االفكار التقليدية أمام أي حماولة لتطوير نظام التعليم يف مرص ،العرص

 :نظام التعليم املرصي مثلوجود بعض املشكالت اإلدارية يف  -11

  قلة استجابة االدارات الرتبوية حلاجات التطور الرسيع الذي يتمثل يف زيادة الطلب

وعدم القدرة عىل االستخدام األمثل للموارد البرشية واملادية  ،االجتامعي عىل التعليم

 .املتاحة

  ترض بالنظام مما ينعكس التي  اخلاطئةإتباع اإلدارة املدرسية لألساليب اإلدارية التقليدية

 .ومجود نظم التقويم واالمتحانات ،بالسلب عىل مستوى أداء املعلم

  إىل عجز  باإلضافة ،اإلداري يف جمال التعليم بإدارات التعليم العام االتصالضعف

املجتمع  الحتياجات                                                             اإلدارة التعليمية عن ختريج الكوادر املؤهلة تأهيال  جيدا  وكافيا  

قوة اإلحساس بأمهية التجديد وقوة  ،قع حتت تأثري قوتني خمتلفتنيوت ،وسوق العمل

ونتيجة  ،القانوين باإلبقاء عىل ما هو موجود من االنظمة واملامرسات االلتزامرضورة 

 ،                                                                      لذلك أصبح سلوك العاملني بالتعليم العام خليطا  متنافرا  من اجلديد والقديم
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وأصبحت  ،خيطئ وقد يصيب                                          وأصبحت القرارات الرتبوية اجتهادا شخصيا  قد

 .املؤسسات التعليمية عاجزة عن الوفاء بكل املتوقع واملأمول

  ضعف خطط وبرامج املتابعة الفنية واإلدارية للمدارس، وضعف املشاركة الفعلية

واإلجيابية يف صياغة السياسة التعليمية واختاذ القرارات ويف كل العمليات اإلدارية 

 .املستوى املحيل واملدريسكالتخطيط خاصة عىل  األخرى

 إدارة التجديد والتحديث الرتبوي يف بعض مدارس التعليم العام عىل الفجائية  اعتامد

  .وابتعادها عن أساليب إدارة اجلودة الشاملة ،والرسعة يف الصياغة والتنفيذ

   جهود الدولة إلصالح وتطوير نظام التعليم املرصي  املحور الثاين

 النعكاساهتا                                                                        تعترب قضية التعليم يف مرص واحدة من أكثر القضايا املجتمعية املثرية للجدل نظرا  

االجتامعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية يف برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة 

اته العلمية دوره املحوري يف بناء اإلنسان املرصي وتطوير قدراته الذاتية وخرب املرصية، بحكم 

متقدمة يف سلم أولويات اخلطط التنموية للحكومة املرصية،  ولذلك ُيتل التعليم مرتبة  ،والعملية

الكامل  االستيعابوهلذا حرصت الدولة اىل انجاز بعض أهداف السياسة العامة للتعليم مثل 

سعي  لتحقيق وت،لألطفال يف مرحلة اإللزام والذي تم حتقيقه بدرجة كبرية عىل أرض الواقع 

هناية مرحلة التعليم  يف التعليم حتى  االستمرارالتي مل يتم إنجازها مثل  ضامن  األخرىاألهداف 

  .مرحلتي التعليم االسايس  والثانوي وإكساب املهارات األساسية املفرتضة يف  األسايس

املنظومة  من إدراك  رضورة وأمهية التغلب عىل مشكالت التعليم العام وتطوير وانطالقا

والتي تبنت  ،م 2131التعليمية يف مرص طرحت مرص رؤيتها اإلسرتاتيجية يف التعليم حتي عام 

  :سياسات إلصالح وتطوير التعليم هي

  إتاحة فرص متكافئة جلميع املواطنني يف سن التعليم لاللتحاق وإكامل التعليم عىل مستوى

 .مع استهداف املناطق الفقرية كأولوية اوىل ،فرعية العام واخلاص
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 وتكنولوجيا موظفة  ،من خالل توفري منهج معارص ،حتسني جودة وفاعلية اخلدمة التعليمية

وفرص  ،وقيادة مدربة يف كل مدرسة ،ومعلم فعال ،لالصفيةابكفاءة وأنشطة صفية و

املؤسسية خاصة يف املدارس وتدعيم البنية  ،للتنمية املهنية لكل معلم وإداري ليتقدم ويتميز

وتأهيل وبناء قدرات العاملني يف جمال التعليم عىل تطبيق الالمركزية عىل وجه  ،الفنية

 .يضمن احلوكمة الرشيدة

  :وتضمنت االسرتاتيجية عددا من األبعاد وهي

  تصميم مناهج حديثة هتدف اىل تنمية الوعي السيايس واملشاركة املجتمعية والثقافية لدي

 .ميذ يف مجيع املراحل التعليميةالتال

  تبني عدد من الربامج التي هتدف اىل تطوير البنية التحتية للمدارس مثل برنامج جودة

وسوف تنتهي املرحلة الثانية للربنامج يف  ،التعليم الذي يركز عىل دعم وجتديد املدارس

 .م2118ديسمرب 

 قدرات املعلمني وتطوير أدائهم  تشجيع املبادرات املجتمعية التي هتدف اىل تأهيل وبناء

 .التدريس

  حصول األطفال املعرضني للخطر واملهمشني عىل احلامية والتعليم اجليد تيسريبرنامج، 

املجلس القومي للطفولة واالمومة حتت مظلة وزارة الرتبية  إلرشافوخيضع الربنامج 

 .م 2121وسيتم االنتهاء منه يف ديسمرب  ،م2115والتعليم والذي بدأ يف ديسمرب 

وحترص وزارة الرتبية والتعليم عىل إصالح وتطوير منظومة التعليم قبل اجلامعي يف مرص 

إلقاء الضوء عىل املنظومة  والتي أعلن عنها وزير الرتبية والتعليم وسنحاول يف السطور التالية،

 الثانوية –االبتدائية  -عي )مرحلة رياض األطفال راحل التعليم قبل اجلاممل ةاملحدداجلديدة للتعليم 

 .عليها مع تقديم جمموعة من املقرتحات هلا ومافيام العامة (  
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 تطوير التعليم يف مرص مميزات االسرتاتيجية اجلديدة املتعلقة بإصالح و  والأ

اعتبار الصف  ،قدم املقرتح عدد من  البنود وهي) ختفيف املناهج يف العام الدرايس اجلديد

املعلمون  "إعداد برنامج متخصص لتدريب املعلمني بالتعاون مع برنامج  ،االبتدائي سنة نقل عادية

إدراج كتاب القيم واألخالق  ،دفع طالب املدارس اخلاصة املرصوفات عن طريق البنوك "أوال 

 31رتبا من مسابقة ال( معلام مساعدا مغ11464تقنني حالة )  ،واملواطنة يف السنوات الثالث األوىل

 ،حتسني الوجبة املدرسية ،م2119تطبيق الثانوية العامة الرتاكمية من العام الدرايس  ،الف معلم

 "امليدتريم"واعتبار امتحان  ،استبدال عقوبة سحب الرتاخيص للمدارس اخلاصة املخالفة بالغرامة

  .لصفوف النقل امتحانات دورية بدون احتساب درجاهتا

فركز عىل عدد من  البنود التي   ،ة للمالمح الرئيسة لنظام التعليم املرصي اجلديدأما بالنسب

واالهتامم بتصميم مناهج جديدة  ،تفرس أسلوب التدريس وأسلوب التقويم يف املناهج احلالية

إطار مناهج التعليم يف  واعتمد  ،باعتبارها حجر االساس الذي تبني عليه كل عمليات تطوير التعليم

عىل الصف االول االبتدائي من العام الدرايس القادم  عىل أبعاد التعلم األربع  ستطبقلتي مرص ا

وهي أبعاد مرتابطة  ،التعلم للتعايش مع االخر( ،التعلم للعمل ،تعلم لتكون ،)التعلم للمعرفة

إلعداد  ،متكاملة تؤدي يف جمملها اىل حتقيق أهداف التعليم وتركز عىل تطبيق مبادئ التعليم الفعال

 متعلم متميز.

 التعليم  اجلديدة املتعلقة بإصالح و تطوير التعليم يف مرص  جوانب ينبغي مراعاهتا يف اسرتاتيجية  ثانيا

 تقديم خطة واضحة بجدول زمني حمدد بأليات تنفيذية للتغلب عىل   مل تتضمن االسرتاتيجية

يتعلق بالبنية  منها ما بعض مشكالت التعليم يف مرص التي رصدهتا العديد من الدراسات

ومنها ما يتعلق بالكوادر التعليمية والقدرات  ،التحتية للمدارس وتوفري األبنية املدرسية

  ،وارتفاع كثافة الفصول الدراسية ،ومنها ما يتعلق باملناهج ،البرشية وأوضاع املعلمني

 ،وانتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية ،وجدوى العملية التعليمية وعالقتها بسوق العمل

ومن املفرتض أن عملية إصالح وحتديث منظومة التعليم  ،وتدين مستويات اجور املعلمني
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ومن  ،ألهنا مشكالت هيكلية يف النظام التعليمي ،                              تعالج قدرا من هذه املشكالت أوال  

لفرتتني ملواجهة املتوقع تفاقمها يف ظل أعداد املتقدمني للتعليم كل عام واللجوء لنظام ا

وعىل ذلك فاحلديث عن اصالح   ،وعدم توافر أبنية مناسبة وبنية حتتية مالئمة ،زيادة االقبال

  .وتطوير التعليم دون التصدي هلذه املشكالت لن ُيقق أهدافه من الناحية العملية

  صفوف ومنع االمتحانات يف ال ،اما فيام يتعلق بتخفيف املناهج يف مرحلة التعليم االسايس

وإضافة مقرر القيم واألخالق بداية من العام الدرايس اجلديد للصفوف  ،الثالثة االوىل

فهي ختلق ثقافة مدرسية جديدة تغري عالقة التلميذ باملدرسة والتعليم وهتدف  ،الثالثة االوىل

اىل التأكيد عىل االساس االخالقي للشخصية املرصية وغرس قيم أصيلة لدى التالميذ مثل 

.........فهذه القيم مطلب ملناهج .امح والتعايش مع االخر واتقان العمل، التعاون التس

وقد تأيت بنتائج  عكسية سلبية عىل العملية  ،املستقبل إذا تم تطبيقها عىل النحو املأمول

فالتعليم دون  ،إذا تم التهاون فيها من قبل أولياء األمور واملعلمني ،التعليمية بصفة عامة

ومنظومة  ،                                                       قد يكون اجيابيا  جدا  ولكنه ُيتاج اىل منظومة ثقافية مغايرة ،وتقييم امتحانات

 واالقتصاروتطوير برامج إعداد وتأهيل املعلمني  ،وسياق عام داعم للتعليم ،إدارية مغايرة

ووضع خطة لنرش ثقافة  ،عىل خرجيي كليات الرتبية  سواء بنظامها التكاميل أو التتابعي

املواطنة والتسامح وقبول االخر بشكل مبارش وغري مبارش سلوكا وممارسة قبل ان تكون 

 .وهو ما يطرح إعادة النظر يف أوضاع كليات الرتبية وعملية إعداد املعلم ،مقرر درايس

  أساليب التدريس والتقويم دون االهتامم بتطوير  ،أن النظام املقرتح ركز عيل تقنيات التعليم

كام أنه  ،حمتوى املناهج التي تغرس قيم االنتامء والتعايش مع األخر  وتعالج أخطاء التفكري

وحتويلها إىل مقررات الكرتونية،   ،من الصعب تغيري املناهج لطالب الصف األول الثانوي

 .العامل الزمني املطلوبمع عدم توافر  ،                           تطبيقا  ملبدأ البناء الرتاكمي

  ويزيد  ،أثبتت كل التجارب الرتاكمية السابقة، أن هذا النظام  فشل يف حتقيق النتائج املرجوة

من  الضغوط واألعباء االقتصادية والنفسية عىل الطالب وأولياء االمور خاصة إذا تواجد 
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ن سوق الدروس ألنه سيزيد م،أكثر من طالب يف األرسة الواحدة يف املرحلة الثانوية 

 .اخلصوصية لثالث سنوات وليس سنة واحدة

   القدرات  امتحانرضورة وجود ضامنات حمددة لعدم تدخل الواسطة واملحسوبية يف

 .للقبول بالكليات بعد إلغاء مكتب التنسيق

  وتطبيق االمتحانات  ،يعتمد النظام اجلديد عىل بنك املعرفة والتابلت ونظام التقويم املستمر

والتحليل واالستنتاج وهو ما مل يعتاده  العميق( التي تتطلب الفهم open bookبنظام) 

مما قد يسبب صدمة كبرية للطالب عندما  ،الطالب  واملعلمني طوال السنوات السابقة

وهلذا اقرتح  ،لذلك ينبغي االنتقال بالتدريج من نظام اىل نظام أخر ،يلتحق بالثانوية العامة

درجات  احتساباالستفادة من إجيابيات النظام اجلديد وتدريب الطالب عليه و عدم 

الصف األول الثانوي من جمموع الدرجات الرتاكمية للثانوية  ألنه العام األول للتطبيق 

واألوقع أن ُيتسب العامني األول والثاين الثانوي كأعوام للتدريب عىل النظام وتقييم مدى 

قه كنظام هنائي للثانوية العامة ويف حالة نجاحة يمكن تطبيقه يف العام الثالث وال تكون تطبي

أو ممكن أن يبدأ التطوير من أول السلم التعليمي عن طريق  تطبيقه عىل  ،الثانوية تراكمية

فال داعي لالستعجال  ،التلميذ الذي يلتحق بالصف األول االبتدائي بداية من العام املقبل

كام ينبغي أن ختضع االسرتاتيجية اجلديدة  ،يق نظام الثانوية العامة من العام القادميف تطب

وكذلك جيب طرحها للحوار  ،املتعلقة بتطوير التعليم يف مرص أوال للتجريب قبل تعميمها

وخرباء  ،وأولياء االمور ومديري املدارس، ،واملعلمني ،وأخذ رأى الطالب املجتمعي

من أجل تكوين أرضية جمتمعية  ،إمكانية تطبيقها يف مدارسنا املرصية ملعرفة مدي  ،التعليم

من أجل تكوين نموذج  ،وتكون قادرة عىل مواجهة التحديات املختلفة  ،تدعم تنفيذه

 .تعليمي متميز ينهض بالوطن
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 رؤية مقرتحة لتطوير منظومة التعليم يف مرص  املحور الثالث

وضع نموذج للشخصية املستهدفة من نظام التعليم املرصي تستند الرؤية املقرتحة إىل رضورة 

ويكون التعليم املرصي يف موقع فعال من حرية  ،قادرة عىل استيعاب التحويالت واملتغريات الراهنة

ُيتاج املجتمع املرصي اىل الشخصية القادرة عىل )االبداع . حيث التنافسية العاملية عىل مجيع األصعدة

اختاذ القرار السليم،  ،قبول التغري واملشاركة يف صنعة ،االنتاج ،الذايت التعلم ،وحل املشكالت

كام تعتمد الرؤية عىل  ،..(  .التعاون ،التحيل بالقيم النبيلة مثل التسامح وقبول االخر ،االجيابية

 ،التعليمالتقارير والتوصيات الصادرة من اجلهات املحلية واإلقليمية والعاملية املعنية بشئون  مراجعة

واالطالع عىل عدد من  ،املشاركة يف املؤمترات والندوات و املرصي، التعليمي الواقع ومعايشة

وتتضمن الرؤية  ،الدراسات العربية واألجنبية والتجارب االقليمية واألجنبية يف جمال تطوير التعليم

 : ييلاملقرتحة بعض املقرتحات واألليات للنهوض باملنظومة التعليمية وتتضح فيام

 حتقيق الدعم املايل والتمويل للتعليم  أوال

  ويمكن حتقيق ذلك من خالل األليات التالية

 لتحويل خطط وتنفيذ لوضع االستثامر وزارة مع رشاكة يف والتعليم الرتبية وزارة دخول 

املنتجة،بمعني أن يصبح يف برنامج املدرسة لكل صف درايس  نمط املدارس إىل املدارس

تطبيقي عن املؤسسة التعليمية وسوق العمل كأن تتبني املدرسة أحد املشاريع مقرر 

االنتاجية التي ُيتاجها املجتمع املدريس واخلارجي والتخطيط له من خالل رأس مال يقدم 

 تطوير البنية التحتية وبناء عائداها يف من ويمكن االستفادة ،للمدرسة يتم تسديده تباعا

 .وزيادة مرتبات املعلمني ،جديدة مدارس

 نشاء وحدة انتاجية بكل مدرسة يمكن أن تقوم ) بإنتاج الوجبات اجلاهزة للمدارس إ

 ،استغالل خامات البيئة يف تصنيع املنتجات الزراعية واملناحل ،واملؤسسات والرشكات

تصنيع مرايل  ،خدمات الكمبيوتر ،جتليد وتغليف الكتب ،والصناعات البسيطة كاملنظفات

                                                                          املدارس ( وأن  ي لحق بكل مدرسة منفذ للتسويق والتوزيع اإلنتاجي للطالب واجلمهور 
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ول الرتبية الفنية  ،باالتفاق مع الرشكات واملؤسسات عىل توزيع منتجات الطالب                         بحيث حت 

 .والرياضية والزراعية وغريها من األنشطة اىل وحدات إنتاجية خيطط هلا علميا

 بحيث يكتسب طالب التعليم العام مهارات  ،لتعليم األكاديمي                        أن ي كمل التعليم املهني ا

 .توقف عن مواصلة التعليم إذا ما ،عالية يف االداء تساعده عىل االلتحاق بسوق العمل

  من الكتب التي تطبعها 5أن تزود الوزارة مصادر التعليم بكل مؤسسة تعليمية بنسبة %

ومن ثم توفر الوزارة املاليني يف طبع  ،والتصوير داخل املدرسة االطالعالوزارة ليكون 

 .ةيالتعليمالكتب لدعم اخلدمات 

  تعاون بني  اتفاقالتوسع يف نرش ثقافة التعليم االلكرتوين بأقل التكاليف عن طريق عمل

ومؤسسات املجتمع املدين لتوفري جهاز حاسب  االتصاالتوزارة الرتبية والتعليم ووزارة 

حيث قامت رشكة  ،واالستفادة من جتربة كينيا ،زيونأيل وانرتنت عرب شاشات التليف

 من الطاقة مصادر إىل تفتقر التي الريفية املناطق مايكروسوفت بتوفري االنرتنت لسكان

والطاقة الشمسية  ،واهلوائيات قديمة الطراز ،استخدام ترددات التلفزيونات القديمة خالل

 .إشارة السلكية لتوفري الشمسية بالطاقة تعمل حمطات عن طريق بناء

  تنمية الوعي املجتمعي برضورة الرشاكة املجتمعية يف قضايا التعليم وحتقيق تكافؤ الفرص

 البنوك فيه تشارك التعليم يف قومي لالستثامر صندوق عن طريق إنشاء ،التعليمية 

توجيه الرشكات الكربى واملؤسسات املالية الضخمة  املدين، وكذلك املجتمع ومؤسسات

األعامل لبناء مدارس حديثة يف املناطق الفقرية والنائية واملزدمحة، لتحقيق تكافؤ ورجال 

 الفرص التعليمية، وختفيف الكثافة العالية للمدارس يف هذه املناطق.

  تبني وزارة الرتبية والتعليم سياسة الالمركزية يف اإلدارة التعليمية واملدرسية بام يمكنها من

-حكومية) التعاونية املدارس إنشاء يف املتقدمة بالدول االقتداءو ،زيادة مواردها املالية

 هذه رأسامل يف يسهم بحيث الشعبية، واملشاركة واملجتمع احلكومة بالتعاون بني( خاصة

 يف ساعد املدارس من النمط فهذا واخلاص، إدارهتا القطاعان احلكومي وجمالس املدارس
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 وساعد التعليمية، الفرص تكافؤ من قدر أكربوأتاح  احلكومية املدارس عن العبء خفف

 .املدارس هذه أقيمت هبا  ايل الدول يف التعليمية العملية كفاءة رفع يف

 وواقعية مناسبة خطط وضع يف التخطيط ووزارة الرتبية والتعليم بني وزارة التعاون 

 القادرين لغري بالكامل وجماين        ماديا   للقادرين عادل بمقابل بجعل التعليم لرتشيد املجانية،

 للقادرين باملجان احلكومية املدرسية الكتب يف توزيع النظر وإعادة واملتفوقني، واملوهوبني

 الكبرية. الدخول وأصحاب        ماديا  

  التوسع يف أنامط التعليم املوازي للتعليم النظامي وهي أنامط من التعليم ت قدم يف بيئات فقرية                                                                                    

 التعليم املجتمعي وتقدم  ،الفصل الواحدتعليم الفتيات ومدارس  "مثل 

  بالوقف يسمى ما بعودة والسامح............( .الشوارع أطفال –) للمترسبني من التعليم 

من أجل ختفيف أعباء إنشاء  ،إرشاف وزاريت  األوقاف والرتبية والتعليمب أخري مرة اخلريي

 .وتفعيل مبدأ التعليم حق لكل مواطن ،مدارس جديدة عىل الوزارة

 املعلم لتقديم املناهج املطورة إعداد وتأهيل وتنمية قدرات        ثانيا  

  ويقرتح لتحقيق ذلك األليات التالية

 وتكون منوطة بإعداد  ،إنشاء مراكز ترخيص ومزاولة املهنة للمعلمني بكليات الرتبية

دورات تدريبية للمعلمني للتعرف عىل املستحدثات الرتبوية  يف خمتلف التخصصات 

وإكساهبم مهارات تنفيذها لتأهيلهم للحصول عىل رخصة مزاولة مهنة التدريس باملدارس، 

  .وفقا ملعايري علمية وموضوعية

  االنرتنت عن طريق تقديم                                                   التوسع يف تدريب املعلمني عن ب عد من خالل استخدام شبكة

 .الدروس التفاعلية لتدريبهم عىل مهارات التدريس احلديثة

 املنظمة الترشيعات يف النظر إعادة طريق عن املعلمني أوضاع وحتسني التعليم بمهنة االرتقاء 

وربط الرتقية الوظيفية باجلدارة  ،االجتامعية للمعلم ورفع رواتبهم املكانة تعزيز ،للمهنة

 .اقواالستحق
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 تقنيات  ،إنشاء مراكز املعلمني بكليات الرتبية وتقوم بتقديم اخلربات حول )املناهج اجلديدة

االنشطة التعليمية،  ،أساليب التقويم احلديثة وااللكرتونية ،طرائق التدريس احلديثة ،التعليم

الكشف عن التالميذ ذوى االحتياجات اخلاصة وبطئي التعلم وذوي صعوبات التعلم 

..........( وتنمية األداء ،وأدوات  تقويمهم  ،واألساليب التدريسية املناسبة هلم والطرق

االكاديمي والرتبوي للمعلم وتوظيف نتائج البحوث الرتبوية يف خدمة العملية التعليمية 

 .والتنمية املهنية للمعلمني

 املعلم من التدريس رخصة وسحب اخلصوصية الدروس قانون جتريم تفعيل رضورة 

 .اخلصوصية تلك الدروس يعطى الذى

 ودوره  ،وضع معايري جديدة لتقويم أداء املعلم عىل أساس دورة يف االرشاد املهني لتالميذه

.......وهكذا وإعادة النظر فيام ُيدث األن .واستخدامه للتكنولوجيا ،يف تصميم االنشطة

   .من تقارير املديرين واملوجهني التي قد تفتقد اىل املوضوعية

   استصدام أليات أصيلة يف ختطيط وتطوير املناهج الدراسية  ثالثا

  ويقرتح لتحقيق ذلك األليات التالية

  عقد ملتقيات وندوات دورية بني الباحثني يف جمال الرتبية وصناع السياسات التعليمية

لتبادل اخلربات واالستفادة من نتائج االبحاث الرتبوية وحتويلها اىل ممارسات حلل 

الرتبوي  املشكالت التعليمية وتطوير املناهج من خالل تأسيس جسور الكرتونية للتطوير

 بني كليات الرتبية والوحدات املدرسية باملؤسسات التعليمية.

  إعداد الوثيقة القومية للمناهج املرصية وحتتوى عىل معايري ومؤرشات ومتطلبات املجتمع

 .شتى اجلوانب بام يضمن حتقيق التنافسية العاملية للخريج املرصي يفواحتياجاته  املرصي

 ييل تصميم مناهج جديدة إلعداد املتعلم للحياة وتركز عىل ما: 
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تنمية القيم االجيابية من خالل تضمني املناهج نامذج لبعض املواقف والشخصيات التي  (1

لتعليمية ومناقشة جتسد القيم االجيابية التي يامرسها الطالب من خالل االنشطة ا

 .قضاياها يف سياقات حياتية

تنمية مهارات التعلم الذايت من خالل تركيز املناهج عىل املعارف واملهارات األساسية  (2

باعتبارها نقطة بدء لفهم بنية العلم ويوجه املتعلم اىل مصادر متنوعة مثل بنك املعرفة 

 .للحصول عىل املعلومات بنفسه

ن طريق تضمني املناهج املرشوعات البحثية التي تكسب تنمية مهارات التفكري  ع (3

املتعلم مهارات التفكري االبداعي وحل املشكالت  واختاذ القرار، وتدرهبم عىل مهارات 

 .التفكري الناقد وإصدار االحكام بموضوعية

 ،االستخدام الذكي للتكنولوجيا عن طريق تدريب املتعلم عىل احلصول عىل املعلومات (4

وابتكار االفكار وزيادة االنتاج  ،وإدراك العالقات ،اهر العلمية واحلياتيةوتفسري الظو

 .باستخدام التقنيات احلديثة، وإعداده ليكون مواطن رقمي صالح يف املجتمع

توظيف التعليم االليكرتوين يف التدريس من خالل الفصول االليكرتونية واالفرتاضية  (5

عدد املدارس، وارتفاع  يفنقص الشديد للتغلب عىل ال ،وخاصة مع االعامر الكبرية

 املدرسني وندرة بعض التخصصات. يفوالعجز  ،الفصول يفالكثافة العددية 

االهتامم باملناهج البينية التي هتدف اىل التكامل بني العلوم املختلفة واالنتقال من  (6

التخصص الضيق اىل تنوع املعارف واملهارات وهذه املواد تعترب مواد مؤهلة نظامية وهلا 

وزن نسبي يضاف للمجموع وهي متد جسور الرتابط بني أنواع التعليم املختلفة وتزود 

ملة عن مجيع فروع املعرفة وتطبيقاهتا يف احلياة العملية مما يساعد الطالب بخلفية متكا

طالب املراحل املنتهية من التعليم االساس أو الثانوي الغري راغبني يف التعليم اجلامعي 

  .االلتحاق بسوق العمل
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 املواد خرباء –تكليف فرق تشكل من قبل الوزارة وتضم ) أساتذة من جامعات متنوعة  (7

 بنظام املدرسية الكتب لتأليف(  املواد وموجهي معلمي –  ستشارهياوم الدراسية

 الكتب جودة عىل الرتكيز أجل من النرش دور خالل من املسابقة بنظام وليس التكليف

  .املسابقات أخطاء وتاليش الدراسية واملناهج التعليمية

واالجتاهات والقواعد طويلة اآلجل حتتوي عىل جمموعة املبادئ  "وضع سياسة تعليمية (8

العامة التي تضعها الدولة لتوجيه التعليم بمراحله املختلفة لتحقيق أمال املجتمع يف 

وبام  ،ضوء الظروف واإلمكانات املتاحة وبام خيدم أهداف الدولة ومصلحتها الوطنية

يواكب التطورات العاملية من خالل جلنة قومية يشرتك فيها كافة اطياف املجتمع من 

املجال ورجال اعامل للخروج بسياسية تعليمية ذات هوية  يفء وخرباء واساتذة علام

 .ومة التعليم يف مرصظذ تتالءم مع العديد من مشكالت منمرصية وآليات للتنفي

 تطوير االدارة املدرسية وتفعيل أدوار مكاتب التصطيط واملتابعة         رابعا  

   ليات التاليةويقرتح اآل

  والفنية  ،والتخطيطية ،الرتبية وكليات أخرى لتخريج الكوادر االداريةفتح شعب بكليات

القادرة عىل القيام باألدوار اخلاصة بإعداد اخلطط السنوية ومتابعة وتنفيذ بنودها  ،واملالية

 .املختلفة، وتضع معايري للقيادات املدرسية الفعالة 

  فيام خيص عمليتي التمويل  ،واملحافظاتتطبيق الالمركزية املقننة يف االدارات واملديريات

يف ضوء االمكانيات  االحتياجاتومواءمة  ،واالدارة بام يسمح برسعة اختاذ القرارات

 .املتاحة

  توزيع نرشة شهرية عىل املدارس للخطط الشهرية لعمليات التخطيط واملتابعة واالنجازات

 التي أصدرهتا الوزارة يف كافة وأحدث القرارات والقوانني ،املراد حتقيقها وكيفية حتقيقها

 .األمور املتعلقة بالعملية التعليمية
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 أو إدارة تعليمية يتوىل وضع السياسة العامة للتعليم يف  ،إنشاء جملس للتعليم يف كل مديرية

وحتديد موارد التعليم يف املنطقة وأوجه الرصف  ،االدارة وفقا للسياسة العامة للوزارة

 . ينفق عىل كل متعلم يف كل مرحلة تعليميةوتقدير احلد األدنى فيام

 تطوير أساليب التقويم  خامسا

 االجتاهوضع معايري جديدة لتقويم أداء التالميذ وخاصة يف املرحلة االبتدائية من خالل 

من خالل األنشطة واملرشوعات التي تتطلب  ،للتقويم الشامل جلميع جوانب نمو شخصية التلميذ

وتشجيع احلل االبداعي للمشكالت واختاذ القرار وقبول كافة احللول املطروحة  ،حل املشكالت

تعميم بنوك االسئلة االلكرتونية لكافة  ،منهم للخروج من دائرة االجابات النموذجية التقليدية

 .املراحل التعليمية

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.3


Prof.Dr. Fayza Ahmed Alhussini Megahed 

Volume (2) No. (4) 2019 

137 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.3 

 

 عاملراج

(: تطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العايل، 2118أمحد إسامعيل )حجي،  .1

 .بالتعليم العايل، القاهرة مايو  املؤمتر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول،

 االثار – األسباب –(: أزمة املدرسة الثانوية العامة املظاهر 2117حممد إبراهيم عطوة )جماهد،  .2

جودة التعليم يف املدرسة "املؤمتر العلمي السابع لكلية الرتبية  جامعة طنطا  ،( ولاحلل –

 إبريل  29 -28املرصية املنعقد يف الفرتة من 

( تصور مقرتح لتفعيل أدوار مكاتب التخطيط واملتابعة 2115حممود مصطفي  )الشال،  .3

الثاين عرش تطوير  السنويمي املؤمتر القو ،لتطوير منظومة التعليم العام يف جمتمعنا املرصي

مركز تطوير التعليم اجلامعي جامعة  ،أداء اجلامعات العربية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

  .عني شمس

(: رؤية حول مناهج التعليم قبل اجلامعي يف مرص يف 2117). حممود كامل وأخرونالناقة،  .4

 ،التعليم وبناء االنسان العريب املؤمتر العلمي الثاين عرش مناهج ،القرن احلادي والعرشين

 .يوليو ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس

دراسات عربية يف الرتبية  ،م 2121التعليم ورؤية مرص  :(2117). حمسن دهشانيونس،  .5

 .السعودية –وعلم النفس 

(: إشكاليات الدعم التموييل للتعليم املرصي يف ضوء 2113)  ة.يوسف خليفغراب،  .6

 .4، ع11مج  ،جملة العلوم الرتبوية مرص ،االجتاهات الدولية احلديثة
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