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 مقدمة: 

إف مالمح الحياة اإلنسانية قد تغيرت بشكؿ واضح وممموس مع دخوؿ المجتمعات 
اإلنسانية مجتمع المعمومات وسيطرة تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى معظـ أنشطة الحياة 

رمزيا افتراضيا موازيا لمعالـ الواقعي،  وأبسطيا؛ فقد جسدت شبكة المعمومات الدولية فضاءا
يعيشو اإلنساف في صورة آلية، وأصبح جزءا ىاما مف حياتو االجتماعية، وواقعا ممموسا في 
ممارستو اليومية، وبيئة لمتفاعؿ االجتماعي عمى كافة األصعدة االجتماعيػػة والثقافية 

الرسائؿ اإللكترونية محؿ الرسائؿ والسياسية واالقتصادية، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: حمت 
الورقية، وعقدت الجمسات العائمية واالجتماعية والثقافية في "غرؼ الدردشة" اإللكترونية، ولـ 
يعد السفر شرطا لرؤية األصدقاء أو سماع أصواتيـ أو لمبيع والشراء أو الدراسة، ولـ تبقى 

 مخصص. المعرفة والثقافة حكرا لشخص ما أو لفئة محدده أو لمكاف
شيدت الحياة الثقافية السياسة العربية ،منذ فجر االستقالؿ حتى اليوـ تجربة عمؿ تربوية 
تتصؼ بالغنى والشموؿ سعيا الى بناء التربية العربية الموحدة والى ىدـ الحواجز التربوية 

ية فى القطرية التى تيدد الوجود العربي ووحدتو الثقافية ، وتتجسد معاناة ىذة التجربة الوحدو 
مجاؿ التعميـ كما فى غيرىا فى وضعية القير العربي المعاصر الذى يتمثؿ فى التبعية 
والتجزئة والتخمؼ وىو الثالوث الرىيب الذى غرسو االستعمار بعناية فى تربة الوجود العربي 
ومازاؿ يسير عمى غرسو ىذا ، وينميو فى كؿ دور مف دورات المف وفى كؿ مناسبة مف 

 "434" عمى اسعد وطفو. ص ى كؿ شبر مف الجسد العربيالمناسبات وف
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تولد اإلحساس بمشكمة الدراسة مف التحوالت التى يمر بيا العالـ المعاصر فقد أصبح    
مجاؿ جدؿ واسع  عميميةاسة التيبحت السصالسؤاؿ عف المجتمع االفتراضي يفرض نفسو وأ

أوساط الميتميف بالمسار الحضارى لكؿ قطر أو بمد أو أقميـ ولذلؾ تنبعث مشكمة الدراسة  فى
الحالية فى دور المجتمع االفتراضى فى صنع السياسة التعميمية عمى الرغـ مف أىمية 

الباحث مف  والمجتمع االفتراضى وضرورة األىتماـ بو فى السياسة التربوية إال أف ما الحظ
ناؾ تدنى وقصور واضح فى مستوى التعامؿ مع المجتمع االفتراضى فى ظؿ خالؿ عممة أف ى
وعمى ذلؾ يمكف إرجاع مشكمة البحث الحالى إلى قصور وتدف واضح بدور  السياسة التعميمية
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المجتمع االفتراضى فى صنع السياسة التعميمية باإلضافة إلى تدف اإلبتكار لمعممى المواد 
 . استخداـ المجتمع االفتراضي فى المدارس  المختمفة فى تشجيع الطالب عمى

المتغيرات إف مشكمة الدراسة ليس ذات بعد واحد بؿ تتسـ باألتساع كونيا تضـ مجموعة مف 
االنترنت ليخرج المنتج األخير  عبرالمجتمع االفتراضى الذى تـ  فياألساس  متغيرىا يتمثؿ
فى أى مرحمة مف مراحؿ غزؿ مشكمة وال يتـ ذلؾ  االفتراضيالمجتمع  فياسة التعميمية يالس

البحث بحيث ال تتـ القطيعة المعرفية بيف ما ىو واقعى وما ىو افتراضى يتشكؿ بذلؾ  عدد 
مف المتغيرات األساسية فى الدراسة الراىنة تتمثؿ فى المجتمع االفتراضى والثانى فى السياسة 

 التربوية وتحركاتيا بيف السباقات الواقعية االفتراضية. 
 ا فإف مشكمة البحث الحالى تتمثؿ فى السؤاؿ الرئيس التالى : لذ
 ؟مقومات السياسة التعميمية في مصر وعالقتيا بأليات المجتمع االفتراضي ما 

 يتـ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خالؿ مجموعة التساؤالت األتية :
 ؟ السياسة التعميمية في مصر ما فمسفة مقومات  -1
 ما مالمح السياسة التعميمية في مصر ؟  -2
 ما أىـ اليات المجتمع االفتراضي المستخدمة في المجتمع المصري ؟  -3
 ما عالقة اليات المجتمع االفتراضي بصياغة السياسة التعميمية في مصر ؟  -4
 المجتمع ؟ التعميمية فيصنع السياسة في ما واقع دور المجتمع االفتراضي  -5
 مصر ؟ فيصنع السياسة التربوية في ور المجتمع االفتراضي ما الرؤية المقترحة لد -6

 أهداف الدراسة

  -تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 تعرؼ عمى االطار النظري والفكري لمالمح مقومات السياسة التعميمية في مصر. -1
 تعرؼ نشأه وتطور أليات المجتمع االفتراضي ومشكالتو. -2
 االفتراضي بصياغة السياسة التعميمية في مصر.رصد عالقة اليات المجتمع  -3
السياسة  في صياغةلدور المجتمع االفتراضي تقديـ بعض التوصيات والمقترحات  -4

 فى مصر التعميمية
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 تساؤالت الدراسة:

 ؟ السياسة التعميمية في مصر ما فمسفة مقومات  -1
 ما مالمح السياسة التعميمية في مصر ؟  -2
 ما أىـ اليات المجتمع االفتراضي المستخدمة في المجتمع المصري ؟  -3
 ما عالقة اليات المجتمع االفتراضي بصياغة السياسة التعميمية في مصر ؟  -4
 المجتمع ؟ التعميمية فيصنع السياسة في ما واقع دور المجتمع االفتراضي  -5
 مصر ؟ فيلتربوية صنع السياسة افي ما الرؤية المقترحة لدور المجتمع االفتراضي  -6

 أهمٌة الدراسة :               

 : تكمف أىمية الدراسة مف النقاط اآلتية 
توجو الدراسة أنظار المسئوليف في وزارة التربية والتعميـ إلى أىمية األخذ بتقنية الواقع   – 1

 االفتراضي في صياغة السياسة التعميمية .
ترشد الدراسة الميتميف بالتعميـ في مصر ألفكار يمكف االسترشاد بيا في عممية صياغة  - 2

السياسة التعميمية وعالقتيا المجتمع االفتراضي خالؿ التوصيات و المقترحات اإلجرائية 
 التي تقدميا الدراسة. 

ية فى ضوء لصياغة السياسة التربو  االفتراضيالمجتمع  استخداـكيفية تحدد الدراسة  – 3
 . 2114لدستور  19المادة 

 تتعدد الجيات المستفيدة مف نتائجيا وتوصياتيا ومقترحاتيا اإلجرائية الفئات التالية : – 5
 الباحثوف في مجاؿ التربية بصفة عامة .وصانعي التربية بصفة خاصة –أ          
 المخططوف في وزارة التربية والتعميـ  –ب         
 العامموف في مجاؿ التربية والتعميـ .  –ج         

 منهج الدراسة :

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة الدراسة وفقا لمخطوات اآلتية :
تـ تجميع المادة العممية ذات العالقة بموضوع البحث وتصنيفيا وكتابة الفصوؿ النظرية  . أ

 لمدراسة .
 الدراسة وتطبيؽ ىذه األدوات.تـ إعداد أدوات الدراسة واختيار عينة  . ب
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مقومات صياغة السياسة التعميمية ج . تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية والتعرؼ عمى أىمية      
  .  تـ وضع التفسيرات في ضوء في مصر وعالقتيا بآليات المجتمع االفتراضي

 نتائج الدراسة التً توصل إلٌها الباحث من الدراسة المٌدانٌة 

 ور المقترح والتوصيات المالئمة لبرامج التربية السياسية لطالب الجامعة ..تـ تقديـ التصھ
 حدود الدراسة :

الحدود الموضوعية : تشمؿ رؤية مقترحة لدور المجتمع االفتراضي فى صنع السياسة  -
 بمدارس التعميـ قبؿ الجامعي فى جميورية مصر العربية  التعميمية

الحدود المكانية : عينة مف الطالب والمعمميف و العامميف باإلدارة المدرسية بمدارس  -
 التعميـ قبؿ الجامعي  وعينة مف أعضاء لجاف المتابعة باإلدارات والمديرية التعميمية . 

 الحدود الزمانية : الفترة المعاصرة إلجراء الدراسة . -
مف القيادات االشرافية والخدمات ة الحدود البشرية: اقتصرت عينة الدراسة عمى عين -

 باإلدارات والمديرية التعميمية. التعميمية 
 أداة الدراسة :

طبقًا لطبيعة الدراسة الحالية فقد استخداـ الباحث المنيج الوصفي وذلؾ لمناسبتو لمدراسة 
التربوية فيو يفيد في تجميع المعمومات المطموبة والتي يمكف أف تكوف أساسًا لبحوث أخرى 
في المستقبؿ ، كما أنو يتميز بكونو ييتـ باستقصاء األسباب التي تساعد الباحث عمى فيـ 

لدراسة الحالية فيو ال يقتصر عمى جمع البيانات ، بؿ يتضمف قدرًا مف التفسير، مشكمة ا
وتحديد العالقات والبيانات واستخراج االستنتاجات ذات الداللة بالنسبة لمشكمة الدراسة  "يرجى 

 . 142الرجوع إلى : عزيز حنا أخروف ، ص 
وضوعية لما ينسجـ مع وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة م.

 .المعطيات الفعمية الظاىرة
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 مصطلحات الدراسة :

 تتمثؿ أىـ مصطمحات الدراسة فيما يمي :
 السٌاسة التعلٌمٌة:

"تحديد الشكؿ العاـ لممراحؿ  ( السياسة التعميمية يعني في جممتو:1987ويعرؼ حافظ )
ومجموعة الخطط  ىذه المراحؿ، التعميمية التي ينتظـ فييا المتعمـ، وأىداؼ كؿ مرحمة مف

وكذلؾ القوانيف والقواعد والنظـ واألسس العامة التي تسير عمى ضوئيا  والبرامج واالتجاىات،
 "255ص حافظ  وبيدييا عممية التربية والتعميـ فيو"

اإلطار العاـ لمنظاـ التعميمي، ومؤسساتو المختمفة، والذي يوضح العالقة بيف ما تحتاجو 
ينبغي أف تقـو بو المؤسسات التعميمية، ومف خاللو يمكف تقويـ عمؿ تمؾ البالد، وما 

 المؤسسات، ويصاغ ذلؾ اإلطار بواسطة إدارات مختصة، وبمشاركة بعض أفراد المجتمع.
ويرى الباحث ىي  مجموعة المبادئ واالتجاىات العامة التي تضعيا السمطات التعميمية 

 لمستويات المختمفة عند اتخاذ القرار.لتوجيو العمؿ باألجيزة التعميمية في ا
ف تفاوتت بيف الطوؿ  ويالحظ أنو مع تعدد المفاىيـ إال أنيا ال تختمؼ في المضموف، وا 

 "65عبد الحميد بف عبد المجيد حكيـ، ص والقصر. "
المبادئ واألىداؼ والمناىج او الطرؽ والوسائؿ التى  ىية عميمي" السياسة العامة الت

محسف خطة او برنامج وطني لممنظومة التربوية فى فترة زمنية محددة "  تحددىا الدولة فى
 "47,46محمود عياصرة ،ص 

 "Virtual communityمفهوم المجتمع االفتراضً:      " 

ارتبط مفيوـ المجتمع فى أذىاف المفكريف والعامة  بمجموعة مف االفراد الذيف يتفاعموف 
اطار جغرافي محدد مف خالؿ تفاعالت الوجو بالوجو ،وتتعدد األطراؼ النظرية عمى  سويا فى

المستوى  السسيولوجى والمستويات األخرى  فى تقديـ تفسيرات لممجتمع فى حاؿ توازنو وعدـ 
توازنو وعالقاتو واليات بنائو .اال اف االنترنت أعاد النظر فى مفيـو الجماعة والمفاىيـ 

ة بالمجتمع فقد تشكؿ فى فضاه الرحب تفاعالت اجتماعية عمى مستويات غير األوسع المرتبط
منظورة ،أحيانا تفاعالت ليست عمى مستوى الوجو بالوجو  وال ترتبط بالفعؿ بالواقع الحقيقي 
ولكف تييـ ىذه التفاعالت فى واقع اقؿ ما يمكف وصفو انو افتراضي .وكاف مف الضروري عند 

ومتغيراتيا االساسية فى المجتمع االفتراضي توضح ما ىيو ىذا   دراسة السياسة التربوية
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المجتمع لتتضح الصورة عمى المستوى النظري بما يسيـ فى الخروج بدور فاعؿ فى البعد 
 "32وليد رشاد زكى عمر ، ص "الميداني

(بأنو تجمعات تشكمت مف خالؿ شبكة االنترنت 2111)Jonathan Layerوعرؼ اليزر
فى بوتقة جغرافية واحدة  ولكنيـ موجودوف فى إنحاء مختمفة ومنتشرة حوؿ  ال يقع أعضاؤىا

 العالـ ،يجمع بيف ىذه التجمعات  اىتمامات مشتركة ومختمفة  لتشمؿ أنماطا أخرى متعددة 
" "  Jonathon Layer (and other ) USA2000  

اجتماعية تجمع  ( تعريفا لممجتمع االفتراضي  بأنو "تجمعات  2111وقدـ نبيؿ عمى  )  
بيف أصحاب االىتمامات المشتركة وأىؿ التخصص الواحد وأصحاب الراى وجماعات السمر 
والدردشة وتبادؿ المعمومات والنوادر ، ويمكف الى عضو فى ىذه الجماعة اف يبث حديثو 
لجميع أعضائيا دوف استثناء او يختص فريقا منيـ  او يعمف لفريؽ بعينو ما يريد اف يحجبو 

اآلخريف ويمكف لمعضو اف يقدـ نفسو تحت أسماء مستعارة بؿ ويمكف لمعضو اف يبتكر عف 
 " 115ص 256" نبيؿ عمى ،عددفى شخصيات متعددة 

(المجتمع االفتراضي باتت نوع جديد مف  2118)IryanaPentinaوقد وصؼ ارينابينانا 
ية لتزويد االفراد بغرض أنماط التشكيؿ االجتماعي يظير مف خالؿ االنترنت ،يستخدـ قوة التقن

لـ يسبؽ لو مثيؿ مف التفاعؿ االجتماعي وتطوير العالقات بيف الناس ،يقوـ عمى أساس 
المصالح المشتركة بصرؼ النظر عف الجغرافيا والوقت يتضح مف خالؿ رؤية  ارينا  اف 
ه المجتمع االفتراضي يسيـ فى تقديـ تسييالت اجتماعية وفرص لممتفاعميف داخمو تمكف ىذ

                                   الفرص االفراد مف تطوير شبكة عالقات تولد بدورىا راش ماؿ اجتماعي 
Iryana Pentina.(and other). p114  

بعد استعراض المفيـو مف زوايا متعددة يكشؼ الطرح عف مجموعة مف التقاطعات بيف 
المفاىيـ ،يمكف مف خالليا الخروج بمجموعة مف المالمح  العامة حوؿ الجماعات التى 

 انبثقت عف المجتمع االفتراضي ،تتـ بمورتيا فى السياؽ التى :
 الجماعات االفتراضية ال مكانية  -1

حيث اتفقت التعريفات السابقة عمى اف الفارؽ بيف الجماعات االفتراضية والواقعية ىو 
فارؽ فيزيقي ،إذ تنتشر ىذه الجماعات فى سياؽ غير واقعي بالمعنى الفيزيقي تحدث 
تفاعالت فى سياؽ جديد يسمى الواقع االفتراضي .ويالحظ اف الجماعات االفتراضية بيذا 
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غرافية واحدة ،وىذا يكشؼ عف اف ىذا المفيوـ يتعامؿ مع نسؽ المعنى ال يقع فى بيئة ج
 عالمي ابرز سماتو انو نسؽ مفتوح يتعامؿ مع منظومة مختمفة مف الثقافات 

 تضـ الجماعات االفتراضية  أفرادا قد ال ينتموف فى الغالب الى نفس الدولة :-2
ة  واحدة ،تجمعيـ مظاىر فأعضاء الجماعات االفتراضية  قد ال يشاركوف فى مجتمعات واقعي

 تاثير وتأثر مصدرىا األساس مشاركة االىتمامات .
 عضوية الجماعات االفتراضية طوعية:-3

وتحـ الشبكة  بالعديد مف  اذ يحدد الفرد الجماعات  التى يود االنخراط في تفاعالتيا،
سيؿ المجموعات التى تمس جميع االىتمامات ،ومف المالحظ أيضا  اف ىذه التفاعالت ت

 لألفراد عممية  الدخوؿ والخروج منيا .
 التفاعالت  االفتراضية متعددة اإلشكاؿ :-4

عمى الرغـ مف اف التفاعالت االفتراضية تتـ عف طريؽ وسيط االنترنت عبر الفضاء 
المعموماتي اال اف  واقع ىذه الجماعات  يشيد عمى تعدد اشكاؿ التفاعؿ ما بيف مجموعات 

ية وشبكات اجتماعية  وغيرىا مف اشكاؿ التواصؿ التى تمنح االفراد فرصا  اجبارية وقوائـ بريد
سيمة لموصوؿ الى شبكة عالقات ربما تعود بفوائد عمى الفرد والمجتمع .كما تتعدد طرؽ 
التفاعؿ االفتراضي ما بيف تفاعالت  فردية وجماعية ومنظمات مما يدؿ عمى اف ىناؾ دوائر 

،وىذه الدوائر تتسع عندما يتحرؾ الفرد مف التفاعالت الفردية  فى نمط التفاعالت االفتراضية
 متحركا نحو الجماعية متكامال مع المنظمات .

 بمفيـو لممجتمع االفتراضي عمى انو : جيمكف الخرو 
تجمعات اجتماعية ال مكانية  تحدث عف طريؽ االنترنت عبر الفضاء المعموماتي ،تضـ  "

انسانا مف ىوايات متباينة تجمعيـ اىتمامات مشتركة ويتواصموف بطرؽ مختمفة ،تتحد فيو 
ميارة ومكانو المتفاعؿ بمدى قدرتو عمى استخداـ المعمومات والمعارؼ  فى التواصؿ وليس 

 جو بالوجو عف طريؽ تعامالت الو 
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 الجزء الثانً
 اإلطار النظري للدراسة

 يقـو الباحث باإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خالؿ اإلطار النظري التالي:
 ؟السٌاسة التعلٌمٌة فً مصر ما فلسفة مقومات أوالً:  

 ماىية السياسة التعميمية : 
جزء مف كؿ وفرع مف اصؿ والكؿ أو األصؿ ىنا ىو  إذا كانت السياسة التعميمية ىى

السياسة العامة لمدولة ، فاف التوصؿ إلى تعريؼ محدد لمسياسة التعميمية يتطمب بداية عرضا 
لمفيـو السياسة بصفة عامة باعتبار انو خطوة ميمة لفيـ أداء المؤسسات االقتصادية 

يقة مفادىا أف المعمومات قوة ، وخاصة والسياسية والتعميمية وكيفية اصالحيا ، بناء عمى حق
المعمومات المتعمقة بالسياسة ألنيا تقود عمميات التغيير واإلصالح داخؿ المجتمع 

Brownhill . Pobert &. P.9.  
 أ( مفيـو السياسة 

السياسة شأنيا شأف مصطمحات العمـو اإلنسانية األخرى ، يصعب االتفاؽ عمى مفيـو 
جامع مانع ليا ، ولذلؾ تتعدد التعريفات التى تتناوؿ مفيـو السياسة بتعدد مجاالت البحث 

 والدراسة : 
كما تعرؼ السياسة مف خالؿ مفيـو السمطة بأنيا : الميمات المنوطة بيا الحكومة ، وتأثير 

كومات فى الشعوب ، والطرؽ التى تعمؿ بيا أو الوسائؿ التى يمجأ إلييا قادتيا فى الح
- 13ص ص –مايكؿ كوربت ، وجوليا ميتشؿ كوربت)الحصوؿ عمى السمطة واالحتفاظ بيا 

.وفى ىذا السياؽ ىناؾ مف يعرفيا بأنيا : فف ممارسة حكـ المجتمعات اإلنسانية  (14
 ( 14- 13ص ص –مايكؿ كوربت ، وجوليا ميتشؿ كوربت)

وتعرؼ بأنيا : االختيار المتروي والمدروس ألىداؼ جماعية ، ولوسائؿ تحقيؽ ىذه 
 األىداؼ اعتمادا عمى قرارات عامة ليا صفة سمطوية ممزمة لكؿ أعضاء المجتمع

 ، (21ص –أماني محمد قنديؿ ) 
ؿ تحقيقيا فى ضوء مبادئ وتوجيات عامة مستمدة عمى أف يتـ االختيار بيف األىداؼ ووسائ

 مف السياسات العامة لمدولة .
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 واستنادا إلى ما سبؽ تتسـ السياسة بمجموعة مف الخصائص أىميا : 
   أنيا ترتبط بمجاؿ مف المجاالت تكوف ذات صمة وثيقة بو وتحدد اإلطار العاـ لو ، وما

يؿ نسبيا ، مشيرة إلى المبادئ يستيدؼ تحقيقة فى ىذا المجاؿ عمى مدى زمنى طو 
والقيـ والتوجيات واألىداؼ الرئيسية التى تحكـ العمؿ فى ىذا المجاؿ ، وبحيث يكوف 

 ذلؾ كمو فى إطار السياسة العامة لمدولة .
 ب( مفيـو السياسة التعميمية :

قد تستخدـ مفردة لتعنى السياسة العامة لمدولة أو  –كما ورد سالفا  –إف كممة سياسة 
ضافة إلى مجاؿ معيف يحدد نوعيا ، كأف نقوؿ السياسة االقتصادية أو السياسة الثقافية أو م

السياسة االجتماعية ، وتعد السياسة التعميمية جزءا ومجاال مف مجاالت السياسة االجتماعية 
، تمؾ السياسة التى ترتبط بنوعية الحياة وبظروؼ المعيشة فى المجتمع والعالقات المجتمعية 

اخمية بيف األفراد والجماعات والمجتمع ككؿ ، وىى بذلؾ تيتـ بصورة أساسية بخمسة الد
طمعت مصطفى )مجاالت ىى : األمف االجتماعي ، والصحة ، والتعميـ ، واإلسكاف ، والعمؿ 

ىذا المجاؿ يالحظ وجود تعريفات متعددة لمسياسة  وباستقراء األدبيات فى( 9ص –السروجى
التعميمية ، منيا ما جاء فى الوثائؽ الرسمية ومنيا ما جاء فى الموسوعات التربوية وأخرى 
فى الدراسات واألبحاث ، كما أف البعض أعطاىا معنى ضيقا وعمى النقيض أعطاىا البعض 

 ـ مف خالؿ المحوريف التالييف : اآلخر معنى واسعا ، ومع ذلؾ يمكف تناوؿ ىذا المفيو 
 تعريفات تركز عمى المبادئ : 

 تنطمؽ مجموعة التعريفات التى تندرج تحت ىذا المحور مف مسممة مفادىا أف : 
السياسة التعميمية تأتى عمى قمة النظاـ التعميمى لتعمؿ عمى توجيو خطاه ، فإذا بالسير 

ذا بمنظومة العمؿ التعميم ي تعمؿ فى تناغـ واتساؽ بيف عناصرىا سيسير عمى بصيرة ، وا 
، وىو ما يعنى أف تكوف السياسة التعميمية نقطة االنطالؽ ( 1ص –سعيد اسماعيؿ عمى)

 بالنسبة لمنظاـ التعميمي .
كما تعرؼ نادية جماؿ الديف السياسة التعميمية بأنيا: مجموعة المبادئ والقرارات 

مناىج واآلثار المحتممة لمقرارات، وفى ضوء المستمدة مف نظاـ محدد لمقيـ ومف استشراؼ ال
ذلؾ يتـ تحديد اإلجراءات التى ينبغى لمحكومة أف تأخذ بيا مف أجؿ التأثيرفى الواقع وتوجييو 
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 -نادية جماؿ الديف : منيجية تقويـ السياسات االجتماعية فى مصر )نحو األىداؼ المخططة 
 (144ص –ىدى محمد مجاىد وأماني محمد قنديؿ)

 ىذه التعريفات عف ثالثة أمور ىى :  وتكشؼ
أف السياسة التعميمية ال تأتى مف فراغ بؿ ىى حمقة مف سمسمة متصمة ، تبدأ بوجود 
فمسفة عامة لممجتمع يحدد مف خالليا نظرتو إلى الحياة ومفيومو لمتقدـ والتطور فى شتى 

التربوية التى تحدد  المياديف االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، ثـ يشتؽ منيا الفمسفة
المبادئ األساسية لمتربية والخطوط العريضة لمغايات واألىداؼ التى ترسميا الفمسفة 
االجتماعية لمتربية ، ثـ تكوف السياسة التعميمية السميمة التى تتـ مف خالؿ فمسفة تعميمية 

ص  –ئـعبد اهلل عبد الدا)ثـ وضعيا عمى أسس صحيحة استنادا إلى الفمسفة االجتماعية 
 (83-82ص

أف السياسة التعميمية عممية ليا شقاف،اوليما : أنيا مجموعة المبادئ التى تحكـ حركة 
البشرية  –، وثانييما : أنيا تتطمب تعبئة كافة امكانات وزارة التربية والتعميـ  الفعؿ التربوى

مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ، فالسياسة التعميمية بيذا الشكؿ  –والمادية والمالية 
تعتبر تفكير منظـ يوجو المشروعات واألنشطة فى ميداف التربية والتعميـ ، والتى يراىا واضعوا 

لتعميمية كفيمة بتحقيؽ الطموحات التى يتطمع المجتمع وأفراده إلى تحقيقيا فى السياسة ا
 (178ص –حسيف بشير محمود واخروف)ضوء الظروؼ واالمكانات المتاحة 

  أنو فى ضوء السياسة التعميمية تتخذ العديد مف القرارات ، وعندئذ تصبح السياسة
 المرشد والموجو الرئيسي لمقرارات المتعمقة بمشكمة معينة أو مجاؿ معيف .  التعميمية ىى

 تعريفات تركز عمى األىداؼ 
تستمد تعريفات ىذا المحور شرعيتيا مف كوف السياسة التعميمية ال تنحصر فى بعض 
المبادئ التوجييية العامة ، بؿ البد أف تشتمؿ عمى مجموعة مف األىداؼ المترابطة فيما 

 ا ترابطا قويا ، والتى تعبر عما يريده المجتمع مف نظامو التعميمي فى مدى زمنى معيف .بيني
ويرى الباحث اف مفيوـ السياسة التعميمية ىو شكؿ عاـ لمنظاـ التعميمي يشترؾ في 
وضعو جميع فئات العممية التعميمية مف إدارة تعميمية ومدرسيف وطالب وأولياء أمور 

تضمف المبادئ واالتجاىات واألىداؼ التي يتطمع المجتمع ومؤسسات مجتمعية بحيث ت
 لترسيخيا وتحقيقيا في إطار زمني محدد . 
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 ثانٌا ما أهم الٌات المجتمع االفتراضً المستخدمة فً المجتمع المصري ؟

:  المجتمع االفتراضي بأنو نوع جديد مف أنماط  Iryna pentinaوصؼ إرينا بينانا 
يظير مف خالؿ اإلنترنت ، يستخدـ قوة التقنية لتزويد األفراد بغرض لـ  التشكيؿ االجتماعى

يسبؽ لو مثيؿ مف التفاعؿ االجتماعى وتطوير العالقات بيف الناس ، يقوـ عمى اساس 
المصالح المشتركة بصرؼ النظر عف الجغرافيا والوقت يتضح مف خالؿ رؤية اريتا أف 

ت اجتماعية وفرص لممتفاعميف داخمة ، تمكف ىذه المجتمع االفتراضي يسيـ في تقديـ تسييال
 الفرص األفراد مف تطوير شبكة عالقات تولد بدورىا رأس ماؿ اجتماعيًا محور الدراسة الراىنة

 Iryna pentina ( and others  p 114 
بعد استعراض المفيـو مف زوايا متعددة يكشؼ ىذا الطرح عف مجموعة مف التقاطعات بيف 

مف خالليا الخروج بمجموعة مف المالمح العامة حوؿ الجامعات التي انبثقت  المفاىيـ يمكف
 عف المجتمع االفتراضي ، تتـ بمورتيا في السياؽ التالي: 

 الجماعات االفتراضية ال مكانية :  (1)
حيث أتفقت التعريفات السابقة عمى أف الفارؽ بيف الجماعات االفتراضية والواقعية ىو فارؽ 

شر ىذه الجماعات في سياؽ غير واقعى بالمعنى الفيزيقى تحدث تفاعالتيا فيزيقى ، إذا تنت
في سياؽ جديد مف الواقع يسمى الواقع االفتراضي ويالحظ أف الجامعات االفتراضية بيذا 
المعنى ال يقع  في بيئة جغرافية واحدة ، وىذا يكشؼ عف أف ىذا المفيوـ يتعامؿ مع نسؽ 

 ح يتعامؿ مع منظومة مختمفة مف الثقافات .  عالمى أبرز سماتو أنو نسؽ مفتو 
 عضوية الجماعات االفتراضية طوعية :   (2)

إذ يحدد الفرد الجماعات الذى يود االنخراط في تفاعمتيا ، وتزخـ الشبكة بالعديد مف    
المجموعات التي تمس جميع االىتمامات ، ومف المالحظ ايضًا أف ىذه التفاعالت تسيؿ 

 ؿ والخروج منيا . الدخو لألفراد عممية
 التفاعالت االفتراضية متعددة األشكاؿ :  (3)

عمى الرغـ مف أف التفاعالت االفتراضية تتـ عف طريؽ وسيط االنترنت عبر الفضاء     
المعموماتى إالأف واقع ىذه الجماعات يشيد عمى تعدد أشكاؿ التفاعؿ ما بيف مجموعات 

ىا مف أشكاؿ التواصؿ التي تمنح األفراد فرصًا اخبارية وقوائـ بريدية وشبكات اجتماعية وغير 
سيمة لموصوؿ إلى شبكة عالقات ربما تعود بفوائد عمى الفرد والمجتمع كما تتعدد طرؽ 
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التفاعؿ االفتراضي ما بيف تفاعالت فردية وجماعية ومنظمات مما يدؿ عمى أف ىناؾ دوائر 
يتحرؾ الفرد مف التفاعالت الفردية  في نمط التفاعالت االفتراضية ، وىذه الدوائر تتسع عندما

 متحركا نحو الجماعية متكاماًل مع المنظمات . 
 خصائص المجتمعات االفتراضٌة

إف المجتمعات االفتراضية ال تتعامؿ مع نسؽ قومي اجتماعي مغمؽ محدد األبعاد وواضح 
المعالـ بؿ تؤكد عمى تفتت النسؽ القومي؛ إذ أف حدود ىذه المجتمعات تخطت حدود الدولة 

 القومية والنسؽ القومي لتمحؽ بنسؽ عالمي جديد ىو الفضاء الرمزي السايبري.

 Dominic, Strineti, -the Big Nothig?  P362 
،  باأللةثانييما :كذلؾ يتضمف مفيوـ المجتمع االفتراضي بعدا اخر يرتبط بعالقو االنساف 

 لألفكارفي عمميات التبادؿ االلكتروني  التكنولوجيةفيو مفيـو يشير الي استخداـ الوسائؿ 
تكنولوجيا  نحو االفتراضيةوربما االحاسيس ايضا ، بحيث يندفع مصطمح  واآلراءوالمعمومات 

( في Physical placeيعني " انعداـ المكاف المادي ) االفتراضيةالمعمومات ليصبح مفيـو 
 ذلؾ العالـ االلكتروني الذي يمكف الوصوؿ اليو تكنولوجيا " 

 أنواع المجتمعات االفتراضٌة

 تتعدد أنواع المجتمعات االفتراضية عمى النحو التالى: 
  التجارية 
  Formal groupsجماعات رسمية  -1
  unfromal groupsجماعات غير رسمية  -2
  Simi formal groupsجماعات شبو رسمية  -3

  Therapeutic communities virtualالمجتمعات العالجية أو الطبية االفتراضية 
إف الجماعات االفتراضية الطبية قد أتاحت لمستخدمييا مجمال اوسع فيما يختص بالعناية 

يرجع اإلقباؿ عميع إلى سرعة وتكمفتو المنخفضة مقارننا بأنظمة العناية  بالصحة . والتى
بالصحة في المجتمعات التقميدية فقد اصبح ىناؾ اىمية كبيرة لمجماعات الطبية والعالجية في 
المجتمعات االفتراضية لما ليا مف فاعمية في توفير المعمومات الصحية لممستخدميف وأعضاء 

النصائح الطبية التي ال يتسع ليا وقت األطباء كذلؾ إقامة عالقات ىذه الجماعات وتوفير 
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جيدة بيف األطباء المعالجيف والمرضى تساعد في اإلسراع في عمميات الشفاء وتوفير قاعدة 
 مف المعرفة الطبية لدى أعضاء ىذه الجماعات االفتراضية ايضا . 

 munities Educational virtualcmالمجتمعات التعميمية االفتراضية 
( في مجاؿ التعميـ والتعمـ االفتراضة اإللكترونية ، CMCوىى وسيطة عبر الحاسب ) 

توفر إمكانات اتصالية جديدة ، يستخدميا طالب الجامعات والكميات اإللكترونية االفتراضية في 
 عروض مشروعات تخرجيـ 

لتعميـ االلكتروني مف وعمى الرغـ مف تمؾ المزايا فيناؾ المشكالت والعوائؽ التي تواجو ا
أىميا عدـ اشباع إمكانات التفاعؿ لرغبة األساتذة والطالب الشديدة ى تحقيؽ اتصاؿ اكثر 
فاعمية فيـ يتمنوف أف يكوف ىناؾ أنشطة اتصالية تتيح قدرًا أكبر مف التفاعمية لتعويض 

يانًا الطالب غياب الحضور المادى ، كذلؾ الفجوة في استخداـ التكنولوجيا التي يشعر بيا أح
نتيجة تفاوت مستوى الكفاءة في استخداـ التكنولوجيا التي يشعر بيا أحيانًا األساتذة وأحيانًا 
الطالب نتيجة تفاوت مستوى الكفاءة في استخداـ التكنولوجيا بيف المرسؿ والمستقبؿ كما أف 

 إنشاء المجتمع التعميمى االفتراضي يحتاج إلى بذؿ جيود متعددة منيا :  
 التواصؿ الفعاؿ مع محتويات المنيج مف قبؿ الطالب وبيف الطرب بعضيـ  ببعض  -1
التعاوف المشترؾ خالؿ العممية التعميمية فيما بيف الطالب أكثر مف تواصميـ مع األستاذ  -2
 مشاركة المصادر التعميمية بيف الطالب -3
 الدعـ والتشجيع المتبادؿ بيف الطالب  -4
 ة قوية صمبة ومتماسكةإنشاء بنية اجتماعي -5
  التعميميضرورة حؿ المشكالت التي تنشأ داخؿ المجتمع االفتراضي  -6
  وجود مساحة معينة لمقضايا الشخصية  -7

وبشكؿ عاـ فإف االتجاىات نحو التعميـ االفتراضي إيجابية حتى بيف الجماعات واألفراد 
 الذيف ال يمارسونو حيث لـ يتواجد لدييـ موانع أو دوافع رفض ليذا الشكؿ مف التعميـ 

  المجتمعات السياسية االفتراضية : -4
االيدلوجية  ىناؾ العديد مف المجتمعات االفتراضية التي نشأت عمى اساس التوجيات

والسياسة ألعضائيا لمناقشة فمسفة ىذه التوجيات أو المبادئ وتبادؿ اآلراء والمعمومات التي 
 تحمؿ طابعًا سياسيًا 
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ويمبى االنضماـ ليذه الجماعات السياسية اإللكترونية ألعضائيا احتياجات مختمفة 
ادة ما يبحثوف عف فأعضاء الجماعات االفتراضية التي تقـو عمى اساس فكر سياسى معيف ع

قدر أكبر مف الحرية لمتعبير عف أرائيـ وأفكارىـ السياسية ومناقشة القضايا السياسية 
                         Lincoln Dahlberg-Op.cit p18 المختمفة

 المجتمعات االفتراضية االجتماعية  -5
في السنوات الخمس  انتشرت المجتمعات االفتراضية االجتماعية بشكؿ مثير لألنتباه

األخيرة ونجحت في جذب مالييف المستخدميف إلييا ، وقد اشتركت جميعيا في خصائص 
معينة لتطغى بذلؾ عمى كبيرات مواقع اإلنترنت وتسحب منيا البساط وىى الشبكات 
االجتماعية التي تمعب في الفترة الحالية دورًا عامًا وميمًا لدى مستخدمى شبكة اإلنترنت ، 

لدور يمكف تمخيصو بالمدة التي يقضييا المستخدـ في تصفح واستخداـ الشبكات ىذا ا
االجتماعية وكذلؾ كمية المعمومات التي يقوـ المستخدموف بضخيا في تمؾ المواقع ونشرىا 

إلى تنوع استخدامتيا  باإلضافةوتبادليا فتصميـ الشبكات االجتماعية وطبيعتيا الالمتناىية 
 اًر ميما سيغير معالـ اإلنترنت وطريقة تعامؿ الناس معو .سيجعؿ منيا حتمًا معي

 في المجتمع االفتراضي :  ةاالشكاؿ االتصالي
وقد عرفت ثالث مراحؿ مف التطور  ةلممجتمعات االفتراضي يتعتبر االنترنت الداعـ الرئيس

الذي كاف ىناؾ الويب الذي يسمح بالوصوؿ الي المعمومات فقط ، ثـ جاء الويب  ةوفي البداي
 ،  ةوفر الخدمات االلكتروني

واخيرا ، نعيش عصر االنترنت االجتماعيو ، التي تسمح لالفراد بالتعبير عف ارائيـ ، 
في المجتمع االلكتروني جامده  االتصاليةوانشاء روابط اجتماعيو بينيـ ، ولـ تقؼ االشكاؿ 

ع بؿ تطورت ىي االخري غير متجدده اماـ ىذا التطور السريع والمتوالي النظمو ىذا المجتم
لتواكب وتناسب حركو التطور في ىذه االنظمو وكاف تطورىا التكنولوجي يصاحبو دائما تطور 

 في العمؽ االجتماعي والتفاعمي والثقافي واالتصالي لتاثيرات ىذه االشكاؿ . 
 :  االفتراضيةفي المجتمعات  االتصالية لألشكاؿوفيما يمي عرض 

ىناؾ العديد مف االشكاؿ االتصاليو االلكترونيو التي يستخدميا اعضاء المجتمع االفتراضي 
باختالؼ انواع الجماعات االتصاليو لمتواصؿ واالستفاده الكاممو مف خصائص كؿ شكؿ 
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ومايمكف اف يتيحو مف خالؿ ىذه الخصائص مف درجو اكبر مف سيولو الحصوؿ عمي 
 اىـ ىذه االشكاؿ التالي :المعمومات والتفاعميو ، ومف 

 : Mailing listقوائـ البريد   -1
ويقصد بيا قائمو االشخاص الذيف يتمقوف رسالو بعينيا مف رسائؿ البريد االلكتروني ، 
وتعد مف اسيؿ الطرؽ التي تساىـ في نشر المعمومات الكثر مف شخص في اف واحد ، ومف 

 اىـ خصائصيا مايمي : 
يمكف قراءتيا والرد عمييا استقباليا في نفس لحظو ارساليا بؿ  ال متزامنو أي اليشترط

 الحقا 
متاحو طيمو الوقت ويمكف تعديميا او اعاده ارساليا بعد استقباليا مره اخري لمستخدميف 

 اخريف . 
وسائؿ خاصو عدا  سيمو االستعماؿ التتطمب اتقاف حرفيو عاليو مف المستخدـ والتتطمب

 امكانات البريد وىي جيده الرساؿ االعالنات ورسائؿ االخبار .
 المواقع االلكترونيو : .1

-community-ofيقصد بيا مواقع االنترنت المخصصو لمجموعات المصالح )
interestwebsites ( وتقدـ مختمؼ الخدمات التفاعميو لمستخدمييا ) الدردشو ، النشرات
المعمومات ،....( حيث تمتمؾ المنظمات مواقع خاصو عمي االنترنت ، واالعالنات ، بنوؾ 

 وتسمح الطراؼ خارجيو بالوصوؿ الييا .
وتتواجد في اغمب المنظمات االف ، ثالثو انواع مف بيئات التواصؿ االلكتروني ، وىي : 

 ( او منتديات المناقشو ، مواقعListservs( ، قائمات البث ) Chatمنتديات الدردشو ) 
 ( .Intranetالويب والشبكات الداخميو لممنظمات ) 

 الشبكات االجتماعيو الحديثو : .2
وىي متخصصو ، وتتناوؿ مواضيع محدده مثؿ الرياضو والفنوف والسيارات وااللعاب .... 

 واغمب ىذه الشبكات ىي عامو ، أي يمكف الي واحد االنخراط فييا .
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 وفؽ امكانيو االنخراط فييا عمي النحو التالي : ويمكف تصنيؼ الشبكات االجتماعيو
 :…Facebook,Myspace,Netlogالشبكات المفتوحو 

 الشبكات التي يتـ االنخراط فيو بناء عمي دعوه خاصو
eburneos.com,asmallword.net,Decayenne.com… 

  :…            , Vaideo, Xelid,Medeclic شبكات الخدمات المينيو
المجتمع االفتراضي يجب اف يقاـ بناء عمي حاجو االفراد واليدؼ المراد تحقيقو ، وليس 
اعتمادا عمي الوسائؿ التكنولوجيو فقط . أي اف يشبع المجتمع االفتراضي عنصرا واحدا عمي 

 االقؿ مف عناصر ىـر ماسمو لمحاجات االنسانيو .
 (n BoardsElectronic Bulleti لوحات االعالنات االلكترونيو ) .3

تعتبر مف اقدـ الوسائؿ في مجاؿ االتصاالت االلكترونيو ، فاالتصالت تكوف فييا غير 
 متزامنو الف المستخدميف يقروؤف االعالنات والرسائؿ عندما يتواجدوف في تمؾ المواقع

 (: Newsgroups use net newsقوائـ االخبار عمي شبكو يوزنت )
" ىي اضخـ نظاـ لموحات النشرات في العالـ وىي تقـو بتجميع  Usenet" اليوزنت 

االفراد ذوى االىتمامات المشتركو وتساعدىـ عمي تبادؿ االراء والمعمومات " ، حيث انيا عباره 
عف مقاالت مرتبو في مجموعات اخباريو وليس ىناؾ رقابو مف أي نوع عمي اليوزنت 

 واليحكميا اال قواعد اداب الشبكو 
 (:Rooms Chat) الدردشوغرؼ 

ىي " مواقع لمحوار المتزامف بيف شخصيف او اكثر عف طريؽ الرسائؿ المكتوبو ، ىذه البيئو 
 المعموماتيو تضـ عده فضاءات تجري فييا الحوارات ، تسمي " صالونات " .

مف طرؼ البعض فقط ( وتبادؿ الممفات  المشاركوف بامكانيـ توجيو رسائؿ خاصو ) مقروءه 
 (:BLOGSالمدونات )واقامو صالونات 

  تعد احد تطورات الجيؿ الثاني مف االنترنت ، واوؿ مف تحدث عف ىذا المفيوـ لوصؼ
، واالصؿ في  1997" عاـ  Jorn Balgerعممية التدويف الشخصي عمي االنترنت" 

تسجيؿ او التدويف ليوميات السفف " المعروفو بمعني الLogىذا المصطمح ىو كممو "
اثناء االبحار ، والف مايتـ ىو تسجيؿ او تدويف عمي شبكو الويب ، فقد تـ وضع 
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، وىو  weblogالمصطمح بحيث يجمع بيف العمميو وموقع تنفيذىا فكاف مصطمح 
"  بتقسيـ Peter Merhloz، وقد قاـ "   log of the webمايعني سجؿ الويب 
 -Many researchers of team work-p(4)ف ". المصطمح الي قسمي

 وىناؾ العديد مف التعريفات التي تصؼ المدونات ، وخصائصيا عمي النحو التالي :
المدونات ىي صفحات يتـ انشاؤىا عمي االنترنت وتحتوي عمي سجؿ مف المعمومات مف 

متسمسمو زمنيا تتمثؿ في نصوص وصور وبرامج ومواد    Postsخالؿ مايعرؼ بالتدوينات
 صوتيو متاحو لجميور بعينو .

وىي احدي تطبيقات االنترنت التي تستطيع عرض الرسائؿ مؤرخو ومرتبو ترتيبا تصاعديا 
مف خالؿ نظاـ الداره المحتوي ، ولدييا القدره عمي ارشفو المعمومات القديمو التي دونت 

  Lilia Efimova -p(2) .   ظاـ الميقات العكسيمف خالؿ ن Postsعمييا 
 ( FORUMSالمنتديات )  –( Listservsقائمو البث ) 

 Listمنتديات المناقشو وىي اماكف لمتعبير الجماعي تتواجد في موزعات البريد االلكتروني  
) المنتدي ( . تسمح ىذه البيئات بتبادؿ الرسائؿ  User netاو عمي االنترنت او عمي شبكو 

بيف المستخدميف والتفاعؿ غير المتزامف بيف المستخدميف حيث يحصؿ كؿ مشترؾ في 
المنتدي عمي قائمو بجميع الرسائؿ التي ارسمت مف طرؼ باقي المشاركيف ويمكنو الرد عمييا 

منتديات يمكف ، المسجميف فقط ) )الرد يوجو لمشارؾ واحد او لكؿ المشاركيف ( . في بعض ال
الذيف لدييـ كممو مرور ( ارساؿ الرسائؿ . المنتديات تضـ عاده المشتركيف الميتميف 

 .MS Ackerman,B Starr.P(4)(   1)بموضوع معيف . 
 : Social networkمواقع الشبكات االجتماعيو  .4

( ، وتسمي ) مواقع 2111تصنؼ تمؾ المواقع ضمف مواقع الجيؿ الثاني لمويب ) ويب 
( . تقـو عمي المستخدميف بالدرجو االولي واتاحو Social networkالشبكات االجتماعيو 

التواصؿ بينيـ سواء كانوا اصدقاء تعرفيـ عمي ارض الواقع او كانوا اصدقاء عرفتيـ في 
 العالـ االفتراضي 
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 م نتائج الدراسةأه

 عض التوصيات والضوابط لتحقيؽ التصور المقترح تتمثؿ فيما يمي: تقدـ الدراسة الحاليةب
 اوال: السٌاسة التعلٌمٌة

في ضوء ما ورد في اإلطار النظري والدراسات السابقة ، وفي ضوء ما ورد في نتائج ىذه 
تسيـ في مقومات صياغة  الدراسة ، فإف الباحث يقترح عددا مف التوصيات التي يمكف أف

السياسة التعميمية في مصر وعالقتيا بآليات المجتمع االفتراضي وتتمثؿ ىذه التوصيات فيما 
 يمي

 اإلفادة مف االتجاىات واألساليب الحديثة في صنع القرار التعميمي واتخاذه في مصر
مف عموميتو  یيمكف تناوؿ محور مقومات صياغة السياسة التعميمية ) عاـ ( وتات

ارتباطو بالخصائص والمقومات التي تميز المجتمع الثقافية وقيمو ومبادئو الحاكمة وتوجياتو 
 1واىتماماتو 

ىذا المنظور العاـ يقترح الباحث عمى صانعى السياسة التعميمية في مستويات اإلدارة  وفي
ت بعامة المتعددة عمى فيـ طبيعة النظاـ المجتمعي العاـ وقواه السياسية صانعة السياسا

والسياسات التعميمية بخاصة مع إعداد خبراء في تحميؿ السياسات وتخطيطيا عمى مستوى 
الحكومية . كما يجب مشاركة أفراد المجتمع )مجالس تشريعية ،  واألجيزةوزارات الدولة 
وضع القواعد والمبادئ واالتجاىات التي يجب أف تؤسس  ی، إدارات ...( ف ئاتيمؤسسات ، ى

السياسات . فاىداؼ المجتمع في تعميـ أبنائو توجييا وتحركيا القواعد المتضمنة  عمييا ىذه
في ىذه السياسات في قطاعات التعميـ المختمفة ويقوـ عمى تنفيذىا إدارات التعميـ بعممياتيا 
ونشاطاتيا المتعددة والتي أىميا عممية صياغة السياسة التعميمية في مصر فيمكف تبيانو في 

 قترحة التالية :الجوانب الم
كافة المستويات  عممية صياغة السياسة التعميمية تتطمب تييئة البيئة المناسبة في اف-1

 اإلدارية في التعميـ ومراحمو. 
أف السموكيات المالئمة لصياغة السياسة التعميمية تتطمب اختيار األفراد والمديروف والقادة -۲

الميارات والقدرات والخمفية الثقافية التي ممف يجب أف تتوفر فييـ القيـ واألخالقيات و 
تعضدىا المعرفة واإللماـ بما في التخصص وما قد يرتبط بو مف معارؼ في تخصصات 

 اخرى 
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ضرورة تحديد السياسات واألىداؼ واالحتياجات واإلمكانات والتعرؼ عمي المشكالت في -3 
ة. وتزويد القادة قطاعات التعميـ المختمفة في مراكز صنع القرار ، بصورة شامم

والمديروف بيا وعقد الدورات التدريبية بصفة منتظمة مف اجؿ بناء قاعدة بشرية واعية 
 في إدارة التعميـ و صياغة السياسة التعميمية.

رضع تصورات وخطط مستقبمية لمتنبؤ بحاجات ومتطمبات المجتمع مف التعميـ مف جانب  - 4
انب . مع تاسيس وحدات البحث وتحميؿ وعمؿ ، واتخاذ القرارات المناسبة في ىذا الج

 سيناريوىات لذلؾ . 
إف قدرات صانع السياسة التعميمية  عمى التصور والتنبو تمكنو مف اختيار البديؿ  -5

المناسب او حؿ مشكمة مف المشكالت التعميمية )حسب مستويات اإلدارة المتعددة 
 لمتعميـ(. 

 يمية باستمرار عف طريؽ ورش العمؿ.يجب ثقؿ ميارات صانعى السياسة التعم -6
إف صناعة السياسة التعميمية التي يجب أف يتعمميا صانعو القرار التعميمي يجب االىتماـ -۷

بيا في مراكز البحوث التربوية بتصميـ نماذج لصنع القرار في مجاؿ التعميـ يمكف 
 التدريب عمييا بصفة دورية .

صانعي السياسة التعميمية لقطاعات المجتمع ضرورة توفير قواعد بيانات ومعمومات ل-۸
 المختمفة أيضا بجانب قطاع التعميـ . 

إف المشاركة في صنع القرارالتعميمي مف قطاعات المجتمع المختمفة جنبا إلى جنب مع -۹
قطاع التعميـ ، توفر مجيودات متعددة في فيـ ونشر القراروالمساعدة في تنفيذ 

 1ر األساسي لممشاركة في صياغة السياسة التعميمية ىوضرورة جعؿ الكفاءة ىي المعيا
اتساع الموضوعية عند صياغة السياسة التعميمية وعدـ اغفاؿ المعايير السموكية  -۰۱

 االجتماعية . 
أىمية تطبيؽ مفيوـ الالمركزية ، وتوعية صانعى السياسات التعميمية بإجراءات التنفيذ  -۰۰

 1في المستويات المتعددة 
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