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 ملخص:

رؤية إلصالح التعميـ الثانوي العاـ بمصر في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة 
 التعميـ واالعتماد 

لعاـ وأىـ مجاالتو ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي مفيوـ اصالح التعميـ الثانوي ا
ومبرراتو , والتعرؼ عمي فمسفة اصالح التعميـ الثانوي العاـ وأىـ متطمبات تطبيقو وتحدياتو 
ومعوقاتو , والتعرؼ عمي معايير اصالح التعميـ الثانوي العاـ ومتطمبات تطبيقو بمدارس 

عميـ الثانوي التعميـ الثانوي العاـ في مصر لمتوصؿ إلي تصور مقترح إلصالح بعض جوانب الت
 العاـ في مصر في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .

واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي حيث أنو مف المناىج البحثية التي تختص 
 بعممية البحث والتقصي حوؿ الظواىر المجتمعية والتربوية والتعميمية .

 ثة فصوؿ اشتممت عمي  وقدمت الدراسة إطارًا نظريًا في ثال 
 ػػ اصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر ) فمسفتو ومجاالتو ومبرراتو ( .1
 ػػ معايير الجودة بمرحمة التعميـ الثانوي العاـ .2
ػػ معوقات اصالح التعميـ الثانوي العاـ في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة 3

 التعميـ واالعتماد .
ي عينة مف مديري ووكالء ومعممي المدارس الثانوية بمدارس التعميـ وطبقت الدراسة عم

 الثانوي العاـ بمحافظتي القاىرة وسوىاج .
 وتوصمت الدراسة إلي عدة جوانب أىميا ما يمي  

  ضعؼ التخطيط لمبرامج التدريبية لممعمميف , فيي ال تناسب احتياجاتيـ مع عدـ وجود
 حافز مادي أو أدبي ليا .

 يج في تنمية الميارات الحياتية لممتعمميف , وتقديـ حموؿ لمقضايا قصور المن
 والمشكالت المعاصرة .

وقدمت الدراسة في نيايتيا تصورًا مقترحًا إلصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي العاـ في 
 مصر في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .
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 ٌديالفصل األول اإلطار التمه
 مقدمة البحث :

أصبحت مشكمة تطوير وتحسيف مخرجات التعميـ بما يتناسب مع متطمبات سوؽ العمؿ 
تمقى اىتمامًا كبيرًا ومكثفًا في غالبية دوؿ العالـ استنادًا إلى أف تطوير وتحسيف نظـ التعميـ 

 وجودة الخريج أىـ عناصر عممية االستثمار في جميع نظـ التعميـ .
التربية والتعميـ بمجيودات عديدة لتطوير بنية التعميـ الثانوي ومحتواه   وقد قامت وزارة

في مصر, ويأتي ذلؾ مف منطمؽ أف التعميـ الثانوي يمثؿ عنؽ الزجاجة لمعممية التعميمية , 
وبخاصة أنو مرحمة ميمة تحدد مستقبؿ الطالب , بجانب أىميتو لمستقبؿ الوطف واحتياجاتو 

)أحمد اسماعيؿ حجي  عالية وطاقة متجددة تقود التنميةمف قوة بشرية ذات جودة 
 (.  2ـ 2008,

وفي ظؿ تزايد االىتماـ بالتعميـ أصبح كؿ مف ضماف الجودة واالعتماد مف القضايا 
الميمة عمى المستوى القومي , وأصبح ىناؾ ا  ىتماـ بتحديد ووضع المعايير , التي تقود 

لى  كيفية استخداـ أساليب وأدوات ومعايير ضماف جودة العمؿ في مؤسسات التعميـ العاـ , وا 
أداء ىذه المؤسسات , وبذلؾ كانت الضرورة  إلنشاء ىيئة قومية لضماف جودة التعميـ 

 واالعتماد .
كما أف وضع معايير قياس لمنتج التعميـ المصري تتفؽ في مستوياتيا مع المعايير 

ير وتطبيؽ القياس , أف يوضع في الدولية ,أمر ىاـ وحيوي كما يجب عند صياغة المعاي
االعتبار خصوصيات األىداؼ والمدخالت والوسائؿ , والمخرجات المختمفة لمنتج العممية 

  ( .  40ـ   2006) حامد عمار ومحسف يوسؼ ,  التعميمية لممواطف المصري
صالح التعميـ الثانوي العا يمانًا مف الباحثة بضرورة اإلصالح التعميمي بشكؿ عاـ وا  ـ  وا 

بشكؿ خاص , واعتقادًا منيا بأف إصالح التعميـ المعتمد عمى معايير الييئة القومية لضماف 
جودة التعميـ واالعتماد ييدؼ إلى تقديـ رؤية واضحة لمدخالت العممية التعميمية ومخرجاتيا 
ـ بما يضمف تحقيؽ األىداؼ المنشودة , فتسعى الدراسة الحالية إلى تقديـ رؤية إلصالح التعمي

 الثانوي العاـ بمصر في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد.
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 مشكلة البحث :

يمر المجتمع العالمي بالعديد مف التحوالت , التي تنعكس بدورىا عمى المجتمع المحمي 
ذا كانت التربية ىي الرافد الرئيس لمعقوؿ المحركة ليذه  , وتؤثر في شتى مجاالتو , وا 
المجاالت فيي بالضرورة أكثر المجاالت تأثرًا بيذه التحوالت العالمية والتغيرات المحمية ) 

 ( . 47ـ  2005محمود السيد عباس , 
وفي ظؿ ىذه التطورات المتسارعة , تعددت الجيود التي بذلت مف قبؿ وزارة التربية 

صالح التعميـ الثانوي , وذلؾ بصدو  ر العديد مف القوانيف والتعميـ ألجؿ تحسيف وتجويد وا 
, والذي رفع السف  1981( لسنة 139والقرارات الوزارية فقد صدر قانوف التعميـ رقـ )

سنة في أوؿ أكتوبر مف كؿ عاـ وأبقى عمى  18األقصى لمقبوؿ بالمرحمة الثانوية العامة إلى 
ف جعؿ الدراسة في الصؼ األوؿ عامة لجميع الطالب , ثـ تخصصية اختيارية في الصفي

الثاني والثالث عمى أف تتضمف الدراسة مواد أساسية لجميع الطالب وأخرى اختيارية تناسب 
 ـ (. 1981لسنة  139) قانوف التعميـ رقـ  قدرات التالميذ واستعداداتيـ

بصدور القانوف رقـ  1981( لسنة 139وتـ تعديؿ بعض أحكاـ قانوف التعميـ رقـ )
تكوف الدراسة في الصفيف األوؿ والثاني عامة  ـ والذي ينص عمى أف1988( لسنة 233)

لجميع الطالب وتخصصية اختيارية في الصؼ الثالث الثانوي , ويعقد في نياية الصؼ الثالث 
امتحاف مف دور واحد يمنح الناجحوف فيو شيادة إتماـ الدراسة الثانوية العامة ) قانوف رقـ 

 ـ (. 1988لسنة  233
ـ بناء عمى 1981( لسنة 139قانوف التعميـ رقـ ) ثـ حدث تعديؿ أخر لبعض أحكاـ

ـ وذلؾ لتطوير نظاـ التشعيب والذي أسفر عف وجود 1994( لسنة 1القرار الجميوري رقـ )
مواد اختيارية ومواد إجبارية مما يؤدي إلى إعادة توزيع المقررات الدراسية عمى السنوات 

    ـ ( .1994لسنة  1الثالثة لمثانوية العامة ) قرار جميوري رقـ 
ـ  بشأف تنظيـ امتحاف الحصوؿ عمى شيادة 1994( لسنة 2ثـ صدر القانوف رقـ )

ـ 1981( لسنة 139الثانوية العامة الذي تضمف استبداؿ وتعديؿ بعض مواد القانوف رقـ )
وقد أصبحت مقررات الدراسة بالتعميـ الثانوي العاـ مكونة مف مواد إجبارية وأخرى اختيارية 

نظاـ التشعيب المعموؿ بو , كما أصبح امتحاف الشيادة الثانوية العامة يتـ عمى بداًل مف 
مرحمتيف األولى في نياية السنة الثانية , والثانية في نياية السنة الثالثة , وىي مقسمة إلى 
جبارية , ومواد أخرى اختيارية تمبي ميوؿ الطالب واحتياجاتيـ , حيث بدأ  مواد عامة وا 
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/ 94رحمة األولى وبدأ العمؿ بيذه التعديالت اعتبار مف العاـ الدراسي  التشعيب مف الم
 ـ ( . 1994لسنة  2ـ ) قانوف رقـ 1995

%  30وبتشخيص الوضع الراىف لمتعميـ الثانوي العاـ في مصر يالحظ أنو يقبؿ حوالي 
ا نجد أنو مف الطالب الممتحقيف بالتعميـ الثانوي بنوعيو , وىو باب الدخوؿ إلى الجامعة , كم

 2008يعاني مف نقاط ضعؼ عديدة يمكف تمخيص بعضيا كما يمي ) أحمد اسماعيؿ حجي , 
 (    7,  5ـ 
 ارتفاع كثافة الفصوؿ بالمدارس الثانوية العامة . .1
 خمو مدارس وفصوؿ التعميـ الثانوي مف الطالب وبخاصة في الصفيف الثاني والثالث . .2
 بالمدارس الثانوية. ارتفاع نسبة المعمميف غير التربوييف  .3
 تدنى مستوى أداء معظـ المعمميف داخؿ المدارس الثانوية العامة .  .4
 التغيير المستمر في السياسات المتعمقة بنظاـ التعميـ الثانوي , وبخاصة الثانوي العاـ . .5

ونتيجة أيضًا لممشكالت والعقبات التي يمر بيا التعميـ الثانوي العاـ في مصر, وما تعانيو 
و مف إشكاالت متنوعة تحد مف حركتيا وتعوؽ مف تقدميا في ظؿ المتغيرات المعاصرة مدارس

محميًا وعالميًا , فقد وجدت اآلراء التي تنادى بضرورة إتباع أسموب إصالح التعميـ الثانوي 
العاـ في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد في محاولة التغمب عمى 

ور سالفة الذكر, ومف ىنا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في التعرؼ عمى دور جوانب القص
معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد في إصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي 
العاـ , ووضع رؤية استراتيجية الستخداـ مدخؿ إصالح التعميـ الثانوي العاـ في ضوء معايير 

 .الييئة القومية 
 أهداف البحث :

 يسعي البحث الحالي لتحقيؽ األىداؼ اآلتية   
التعرؼ عمى معايير إصالح التعميـ الثانوي العاـ ومتطمبات تطبيقيا بمدارس التعميـ  .1

 الثانوي العاـ في مصر .
 التعرؼ عمى واقع إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر. .2
في ضوء معايير الييئة القومية لضماف  وضع رؤية مقترحة إلصالح التعميـ الثانوي العاـ .3

 جودة التعميـ واالعتماد في مصر . 
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 أسئلة البحث :

 تتحدد أسئمة البحث فيما يمي
 ما المقصود بإصالح التعميـ الثانوي العاـ ؟ وما أىـ مجاالتو ومبرراتو ؟ . .1
 ما معايير الجودة ؟ وما متطمبات تطبيقيا بالتعميـ الثانوي العاـ في مصر ؟ . .2
 ا معوقات إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر ؟ .م .3
 ما واقع إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر؟ . .4
ما الرؤية المقترحة إلصالح التعميـ الثانوي العاـ بمصر في ضوء معايير الييئة القومية  .5

 لضماف جودة التعميـ واالعتماد ؟ .
 أهمٌة البحث  :

إصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي العاـ في محاولة  يعد البحث مف األبحاث التي تتناوؿ
 لمتطوير واإلصالح , ولذلؾ تأتي أىمية البحث الحالي كما يمي  

التعميـ الثانوي العاـ مف الموضوعات الميمة حاليًا وذلؾ بسبب يعتبر موضوع إصالح  .1
فة تنامي الدعوة إلى اإلصالح التربوي لممدارس بصفة عامة واإلصالح التعميمي بص

 . خاصة 
يثير البحث الحالي اىتماـ رجاؿ التخطيط التربوي واإلدارة التعميمية وجميع القائميف عمى  .2

 العممية التعميمية .
نتيجة لمتغيرات التكنولوجية والثورة المعرفية المتسارعة كاف لزامًا عمى الجيات المسئولة  .3

دارة التعميـ تفعيؿ إصالح التعميـ الثانوي العا ـ في ضوء معايير الييئة عف تخطيط وا 
 القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .

تمبى الدراسة الحالية نداء التوجو نحو الالمركزية في إدارة التعميـ وتطويره في جميع  .4
 مراحمو ومف بينيا مرحمة التعميـ الثانوي العاـ .

 منهج البحث  :

بة لطبيعة البحث وذلؾ مف استخدـ البحث المنيج الوصفي حيث إنو مف المناىج المناس
خالؿ وصؼ وتحميؿ أبعاد مدخؿ إصالح التعميـ الثانوي العاـ في ضوء معايير الييئة القومية 
لضماف جودة التعميـ واالعتماد والتعرؼ عمى الواقع الراىف لمحاوالت اإلصالح المبذولة 

 والمعوقات التي تواجييا.  
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 حدود البحث  :

 ية  التزمت البحث بالحدود التال
الحد المكاني   اقتصر المجاؿ المكاني ليذا البحث عمى مدارس التعميـ الثانوي في  .1

محافظتي سوىاج والقاىرة حيث أف تغطية منطقتيف جغرافيتيف متكاممتيف أفضؿ مف 
 تغطية مناطؽ متفرقة مف أنحاء الجميورية.

المدارس  الحد البشري   تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف مديري ووكالء ومعممي .2
 الثانوية .

الحد الموضوعي   تناوؿ البحث إصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي العاـ في ضوء  .3
 معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد . 

 أداة البحث :

استخدـ البحث استبانة طبقت عمى مديري ومعممي المدارس لمعرفة مدى إدراكيـ لعممية 
جراءات تطبيقو وأىـ األساليب التخطيطية المتبعة حاليًا في إصالح التعميـ الثان وي العاـ وا 

صالح التعميـ الثانوي العاـ بصفة خاصة.  برامج التطوير واإلصالح التعميمي بصفة عامة وا 
 مصطلحات البحث : 

اإلصالح التربوي   يشير عادًة إلي عممية التغيير في النظاـ التعميمي أو في جزء منو  .1
وغالبًا ما يتضمف ىذا المصطمح معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية )  نحو األحسف

Michelle,P,2007,PP 22-25 .) 
ويمكف تعريؼ إصالح التعميـ الثانوى العاـ إجرائيا ىو  العممية التى تيؼ إلى تحسيف 
نظاـ التعميـ الثانوي العاـ القائـ وتطويره مف خالؿ وضع خطط مدروسة, وقد يكوف ىذا 

ح جزئيًا, كما قد يكوف كميًا, كما يشمؿ أبعاد إقتصادية وسياسية واجتماعية, وذلؾ وفقًا اإلصال
 لثقافة المجتمع, مع األخذ فى اإلعتبار اإلتجاىات العالمية.

ػ معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد   يعرؼ المعيار بأنو عممية القياـ  2
مرجعي متفؽ بشأف قيمتو , قد تكوف مادية أو معنوية بإرجاع أي شئ معيف إلي أساس 

 ( . 623ـ    1990) معجـ لساف العرب , 
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 خطة السٌر فً البحث :  

 جاء البحث وفقًا لإلجابة عف أسئمتو وتحقيؽ أىدافو في أربعة فصوؿ كما يمي  
 الفصؿ األوؿ   ركز عمي اإلطار التمييدي لمبحث .

ار النظري لمبحث وىو " إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر الفصؿ الثاني   ركز عمي اإلط
 وعالقتو بمعايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد " .

الفصؿ الثالث   ركز عمي اجراءات الدراسة الميدانية و نتائجيا ووضع تصور مقترح إلصالح 
 ية لضماف جودة التعميـ واالعتماد . التعميـ الثانوي العاـ بمصر في ضوء معايير الييئة القوم

 الفصل الثانى: اإلطار النظري

إصالح التعميـ الثانوى فى مصر وعالقتو بمعايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ 
 واالعتماد

يعد مفيـو إصالح التعميـ أحد المفاىيـ التى أضيفت حديثًا إلى مجموعة المفاىيـ التربوية 
تمؿ عمى التجديد , والتحديث , والتطوير , واإلصالح, وىذه المفاىيـ التي الديناميكية, التي تش

 قد تشتمؿ عمى بعض عناصر التعارض واإلختالؼ.
 أواًل   مفيـو اإلصالح التربوي و إصالح التعميـ الثانوى  

فى أدبيات التربية, ويقابؿ الفعؿ  Reformer   واإلصالح مصدر لمفعؿ يصمح 
Reparer صالح عطميا, وىذا فى لغة اإلحت راؼ المينى, والذى يعنى إزالة الخمؿ فى األلة وا 

المفيـو مقبوؿ أيضًا فى التعميـ عندما نصمح, عمى سبيؿ المثاؿ الخمؿ فى العالقات اإلنسانية 
 2003داخؿ المدرسة, ونعيد لمفصؿ الدراسى وضعيتو كبيئة تربوية صالحة ) محمود قمبر , 

 ( . 25ـ   
وليس ىدؼ, فيو عممية تغيير وتبديؿ مستمرة لكافة الصعوبات والعراقيؿ فاإلصالح عممية 

 التي تعيؽ تقدـ وسير أي نظاـ اجتماعي, وتذليميا بما يضمف النجاح والبقاء ليذا النظاـ. 
اإلصالح التربوى يعني عمميات تربوية متكاممة وشاممة تتضمف البرامج والخطط, يتـ 

قبؿ جيات معينة عمى وعي كامؿ بأبعاد األصالح التربوي  تنفيذىا ثـ متابعتيا وتقييميا مف
وغاياتو حتى يساير المطالب اإلجتماعية واإلمكانيات المادية المتوفرة ) ساميو أحمد فرغمي , 

 ( . 70ـ    2009
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ويعني اإلصالح التربوي القياـ ببعض العمميات التربوية التي مف شأنيا إحداث التغيير 
ت العممية التعميمية, بما يضمف توفير كافة الفرص لتقديـ المعارؼ والتطوير في كافة مجاال

 والميارات والمعمومات العممية والتكنولوجية وغيرىا لمطالب. 
ويمكف تعريؼ إصالح التعميـ الثانوى العاـ إجرائيا ىو  العممية التى تيؼ إلى تحسيف 

ط مدروسة, وقد يكوف ىذا نظاـ التعميـ الثانوي العاـ القائـ وتطويره مف خالؿ وضع خط
اإلصالح جزئيًا, كما قد يكوف كميًا, كما يشمؿ أبعاد إقتصادية وسياسية واجتماعية, وذلؾ وفقًا 

 لثقافة المجتمع, مع األخذ فى اإلعتبار اإلتجاىات العالمية.
 ثانيا  أىداؼ التعميـ الثانوى العاـ فى مصر 
لمحياة جنبًا إلى جنب مع إعدادىـ لمتعميـ ييدؼ التعميـ الثانوي العاـ إلى إعداد الطالب 

العالي والجامعي أو المشاركة في الحياة العامة بتزويدىـ بالميارات العممية والتكنولوجية, 
 والتأكيد عمى ترسيخ القيـ الدينية والسموكية والقومية.

قومي ) المركز ال وبناءًا عمى ما سبؽ يمكف تحديد أىداؼ التعميـ الثانوي العاـ كما يمي
 (    27ـ    2005لمبحوث التربوية والتنمية , 

o .تمكيف خريجي التعميـ الثانوي العاـ مف االستمرار في التعميـ مدى الحياة تعممًا ذاتيًا 
o . تنمية قدرة الخريج عمى العمؿ المنتج في سوؽ العمؿ 
o قومية . تنمية المواطنة لتعميؽ اليوية وتنمية والء الطالب لوطنو, وتمكينو مف لغتو ال 

وبالنظر إلى ىذه األىداؼ نجد أف ىذه المرحمة عجزت عف تحقيؽ ىذه األىداؼ, حيث إف 
ىذه األىداؼ غالبًا ما تصاغ بشكؿ نظري غير إجرائي يصعب تحقيقو كما أنيا تركز عمى 
العموميات بداًل مف الميارات الالزمة لكؿ مرحمة, وعدـ صياغتيا صياغة إجرائية سموكية 

طة محددة في فترة زمنية محددة, يمكف العمؿ في ضوئيا والسعي إلى تحقيقيا, قائمة عمى خ
كما يرجع إلى عدـ ترجمة االىداؼ العامة إلى أىداؼ فرعية خاصة يتصؿ كؿ منيا بتحقيؽ 

 .جانب مف جوانب اليدؼ العاـ
ت ولذلؾ فإف أىداؼ التعميـ الثانوى العاـ يجب أف تتغير مف االىداؼ التقميدية التي كان

حبيسة إعداد الخريجيف لمجامعة أو لمعمؿ, إلى أىداؼ تعد الفرد في عالـ تعصؼ بو متغيرات 
 ( 12ـ    2009) جميورية مصر العربية ,  اجتماعية وتكنولوجية وعممية متسارعة
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فمـ تعد أىداؼ التعميـ الثانوي العاـ الحالية تتماشى مع مجتمع المعرفة, مجتمع التغيرات 
تكنولوجية المتسارعة, فيجب أف تعد مرحمة التعميـ الثانوي الطالب لمتنافسية االجتماعية وال

الشديدة, وال تقتصر عمى إعداده لممرحمة الجامعية أو دخوؿ سوؽ العمؿ بميارات وقدرات 
 محدودة, بؿ يجب أف تقدـ لممجتمع أفرادا يتمتعوف بالكفاءة والقدرة عمى اإلبداع.

 العاـ فى مصر  ثالثا  أىمية التعميـ الثانوى
إف مرحمة التعميـ الثانوي معنية بشريحة عمرية ىامة مف الطالب, وىي شريحة تمثؿ فترة 
الشباب المبكر, فيذه الشريحة ىي التي ترسـ مستقبؿ أي مجتمع, حيث ىي القوة البشرية 
التي تنيض أو قادرة عمى النيوض, لصناعة المعرفة والعمؿ في سوؽ متقدـ لتكنولوجيا 

اج,  حيث إف ىذه المرحمة مف السمـ التعميمي إنما يجب أف تحتؿ أىمية خاصة مف حيث اإلنت
اإلصالح والتطوير لتمكيف الشباب مبكرًا مف المعوقات والميارات التنافسية وفؽ المعايير 
العالمية, وخاصة في عصر المعموماتية والمعرفة, وكذلؾ تمكينو مف المعارؼ والميارات التي 

مى مواصمة الدراسة الجامعية أو االلتحاؽ بسوؽ العمؿ في أسواؽ متقدمة تساعده إما ع
 .تكنولوجياً 

" أف أىمية تطوير مرحمة التعميـ الثانوي العاـ ترجع إلى ما يمي) 2008وترى "مي شياب, 
 (    3,  2ـ    2008مي شياب , 

o  اىقة .تأتى أىمية مرحمة التعميـ الثانوي وخطورتيا إلرتباطيا بمرحمة المر 
o  تاحة الفرصة لإلنتقاؿ بيف تحقيؽ المرونة واإلنسيابية في مرحمة التعميـ الثانوي, وا 

 التعميـ وسوؽ العمؿ ثـ العودة مرة أخرى لممؤسسات التعميمية.
o  ضرورة تحقيؽ نقمة نوعية في العممية التعميمية باالنتقاؿ مف مفيوـ التعميـ الى مفيـو

 التعمـ.
o عتبارىا وحدة منتجة .ضرورة ربط المدرسة الثان  وية بالمجتمع المحمي وا 

ومف العوامؿ التي تزيد مف أىمية التعميـ الثانوي العاـ قدرتو عمى تحقيؽ ىدؼ التعميـ 
مدى الحياة, نظرًا إلمداده لألفراد بمقومات المعرفة وأسسيا التي تزيد مف قدرة الفرد عمى 

ف الفرد أف يظؿ عمى اتصاؿ دائـ متطور التعمـ الذاتي , خاصة وأف لممجتمع الحديث يتطمب م
بالتراث اإلنساني الذي يتطور بسرعة كبيرة في عصر ثورة المعمومات واإلتصاالت , ولذلؾ 

نما ىو عممية مستمرة مدى الحياة..  فالتعميـ لـ يعد ينتيي بانتياء فترة التعميـ الرسمية , وا 
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 رابعًا  مبررات إصالح التعميـ الثانوى العاـ فى مصر  
إف التغيير في التربية مف السيؿ أف تقترحو, ولكف مف الصعب أف تنفذه , ومف األصعب 
أف تحافظ عمى نتائجو اإليجابية, فعمميات اإلصالح تعتبر مف أصعب العمميات التربوية وأكثرىا 

 تعقيدًا, خاصة في الدوؿ النامية.
رفة اإلنسانية في شتى ويواجو المجتمع اليوـ برصيد ضخـ, يتزايد بسرعة فائقة مف المع

فنونيا , وبثورة في طرؽ إنتاج ىذه المعرفة وتطبيقاتيا في مناحي الحياة المختمفة, وىنا 
نتقااًل,  تتعاظـ مسئوليات التجديد والتطوير واإلصالح في مواجية ثورة المعمومات إنتاجًا, وا 

ية المعرفة أنو بعد أف كنا وتباداًل, وتجديدًا ونسبية في عالقتيا ويقينيتيا, ومما يؤكد عمى أىم
نسمع عف الحصار العسكري أو الحصار اإلقتصادي, أصبحنا نشيد اليوـ الحصار المعرفي 
الذي يعزؿ األمـ عف منابع المعرفة المعاصرة فتضمحؿ وتتآكؿ بسبب تخمفيا عف متطمبات 

تمع الحياة في عصر ال مكاف فيو لجاىؿ, فالسبؽ في عالمنا المعاصر مرىوف بامتالؾ مج
المعرفة, وتكويف ىذا المجتمع يعتمد عمى كفاءة استثمار ثروة المجتمع مف الذكاوات المتعددة 
نتاجيا وتوظيفيا في توفير منطمقات  المتوافرة لدى أبنائو في اكتساب المعرفة وتوطينيا وا 

 .النيوض بالمجتمع
خبرة في التعميـ أشار المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية باعتباره أحد مؤسسات ال

) المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ,  المصري إلى مبررات إصالح التعميـ في مصر ىي
 (    87ـ    2000

o . التغيرات السريعة التي يمر بيا المجتمع في كافة مجاالتو 
o  . التقدـ العممي والتكنولوجي والحضاري اليائؿ والسريع والحادث في المجتمعات المتقدمة 
o  . األيديولوجيات االجتماعية والمتغيرات السياسية التي طرأت عمى العالـ 
o  الحاجة إلى متعمـ لو ميارات وقدرات متميزة تتفؽ وىذه المتطمبات مف العمـو

 والتكنولوجيا.
o  .ظيور تخصصات جديدة , وحاجة سوؽ العمؿ ليذه النوعية مف التخصصات 

 لعاـ فى مصر خامسًا   محاور إصالح التعميـ الثانوي ا
 نظـ وسياسات القبوؿ في التعميـ الثانوي العاـ في مصر  -1
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ويقصد بسياسة القبوؿ مجموعة الشروط واألسس التي توضع لتحديد مف يمتحؽ بالتعميـ 
الثانوي العاـ أو بغيره مف أنواع التعميـ الثانوي األخرى أو ما في مستواه,  حيث يتـ التركيز 

األكاديمي النظري وتكوف الدراسة بو اثالث سنوات بعد الشيادة  في ىذه المدرسة عمى التعميـ
, وذلؾ بداًل مف خمس سنوات بعد المرحمة 1953( لسنة 211اإلعدادية تنفيذًا لمقانوف رقـ )

اإلبتدائية وتنتشر في مختمؼ مدف الجميورية, وكثيرًا مف القرى, والدراسة فييا بالمغة العربية 
 27ـ    2009نجميزية والفرنسية ) أحمد يوسؼ سعد وأخروف , إلى جانب دراسة المغتيف اإل 

 ,34 . ) 
وعمى الرغـ مف المحاوالت التى بذلت لتطوير التعميـ الثانوي العاـ منذ النصؼ الثاني مف 
القرف العشريف إال أف سياسة القبوؿ لـ تزؿ قاصرة عف تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية 

) سالمو عبد العظيـ حسيف ,  ور مف خالؿ النقاط التاليةويمكف بياف أسباب ىذا القص
    ( 77ـ ,  2005

o  اعتبار مجموع الدرجات والسف ىما المعيار األساسي في عممية اإلنتياء والتوزيع لمقبوؿ
 باألنواع المختمفة لمتعميـ الثانوي.

o يـ تفتقر نظـ القبوؿ الحالية إلى الضوابط التي تحقؽ الفوارؽ بيف مخرجات التعم
لى  واحتياجات المجتمع, كما تفتقر إلى الضوابط التي تكفؿ التوفيؽ بيف الكـ والكيؼ وا 

 اإلقالؿ مف اليدر والفقداف . 
o  عدـ وجود نظاـ لإلرشاد والتوجيو التعميمي في مرحمة التعميـ األساسي السابقة ليذا

 النوع مف التعميـ .
o وضوعية في تحديد نسب القبوؿ اعتماد الخطط والسياسات القائمة عمى معايير غير م

 بالثانوي العاـ مثؿ المجموع والسف وتحديد مرات الرسوب .
o  اعتماد نظاـ القبوؿ في التعميـ الثانوي العاـ عمى نظاـ الفروع المتوازية المنفصمة فنجد

 أف التعميـ الثانوي العاـ ينفرد بتأىيؿ طالبو لإللتحاؽ بالجامعة.
o ثانوية العامة عمى مبدأ اإلختيار الحر دوف وضع ضوابط قياـ التشعيب داخؿ المدرسة ال

 دقيقة ليذا االختيار. 
نظاـ القبوؿ الذي يعتمد عمى درجات المرحمة االعدادية قد يضيع الفرصة عمى بعض 
الطالب المتميزيف مف االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي العاـ, فأحيانا قد تحدث بعض الظروؼ 
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ذلؾ إخفاقيـ في بعض االمتحانات, وبالتالي انخفاض الطارئة لبعض الطالب وينتج عف 
 المجموع النيائي ليـ, ويترتب عمى نظاـ القبوؿ الحالي عدـ إلتحاقيـ بالتعميـ الثانوي. 

 نظـ التشعيب بمرحمة التعميـ الثانوي العاـ فى مصر  -2
حمة فالتعميـ الثانوي العاـ باعتباره حمقة وسطى يشكؿ استثمارًا لمتعميـ األساسي, ومر 
 حاسمة لإلعداد لمجامعة, ويمثؿ المرحمة النيائية في الحياة المدرسية لعدد مف الطالب.

ويعاني التعميـ الثانوي العاـ في مصر ومثؿ أي دولة في العالـ مف مشكالت تتعمؽ بقواعد 
التحاؽ الطالب بو, وتشعيبة إلي قسمي العممي بفرعية واألدبي, ونظـ االمتحانات, وتعميـ 

يف والموىوبيف وذوي االعاقات الخاصة, والتنمية المينية لمعامميف بو, وأسس وتنفيذ المتفوق
نخراط األسرة في تعميـ  مناىج التعميـ, والتربية المكتبية, والمكانة التعميمية لمكتاب المدرسي, وا 

 أوالدىا.
قد ويعتبر التشعيب تخصصًا مبكرًا, وقبؿ أف تنضج ميوؿ واستعدادات وقدرات الطالب, ول

ف كانت تمؾ التعديالت لـ 1905مر نظاـ التشعيب بتعديالت كثيرة منذ بدأ االخذ بو عاـ  ـ , وا 
تكف أكثر مف تعديؿ في مدة التشعيب, أو عدد الشعب أو إضافة مقرر أو أكثر لشعبة أو 
إعفائيا, أي تعديؿ فقط في شكؿ النظاـ, دوف تعديؿ حقيقي في محتواه أو مضمونة أو أىمية 

اخؿ تنظيـ المدرسة, لذا فقد ظؿ تقريبًا دوف تعديؿ, كما أف تمؾ التعديالت التي وجوده د
) عبد العزيز عبد اليادي الطويؿ ,  تعرض ليا نظاـ التشعيب لـ تكف تتـ عف دراسة أو تجريب

 (    20ـ    2009
ويعتبر نظاـ أف السنتيف األولى والثانية عامتيف, وأف التخصص يكوف في السنة الثالثة 
فقط مف أىـ التدابير التي تخفؼ عف أولياء األمور والطالب عبء الدروس الخصوصية, 
وكذلؾ تعطي الطالب الفرصة الكافية لدراسة كافة المواد واالختيار مف بينيا بما يتناسب مع 

 ميولو واىتماماتو وقدراتو. 
 إعداد معمـ التعميـ الثانوي العاـ وتدريبو    -3

العممية التعميمية والنظاـ التعميمي ككؿ, فصالح حاؿ التعميـ المعمـ ركف ىاـ مف أركاف 
عدادًا تربويًا, حيث أف المعمـ الصالح يستطيع  مرتبط بصالح حاؿ المعمـ دينًا, وخمقًا, وعممًا, وا 
أف يسد بعض النقص في الموقؼ التعميمي كما يستطيع أف يتالفى الكثير مف جوانب التقصير 

خرى بالمجتمع والتي ليا دور في تربية الطالب, وىذا يحمؿ في المؤسسات اإلجتماعية األ
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المعمـ مسئولية أدوار كثيرة في العممية التعميمية سواء داخؿ الفصؿ المدرسي أو خارجو ) 
 ( . 84ـ    2000ياسر ميموف عباس , 

ولضماف حسف سير العممية التعميمية  فمع التسميـ بأىمية المناىج والكتب والوسائؿ    
ميمية والتجييزات والبناء المدرسي ومرافقو المختمفة, فإف أثارىا تبقى محدودة الفائدة مالـ التع

يتوفر المعمـ الكؼء مع منيج متميز وكتاب متقدـ, ومادة تعميمية أحسف إعدادىا, فالمعمـ ىو 
أخطر عنصر في منظومة التعميـ, وبقدر ما نوليو مف اىتماـ في اإلعداد والتدريب والرعاية, 

 2001) جاسـ الكندي و ىاني فرج ,  بقدر ما نحصؿ عمى عائد مجزي مف العممية التعميمية
 ( . 18,  17ـ   

فإعداد المعمميف ينبغي أف يبنى عمى أسس عممية, ويأخذ الوقت الكافي, بحيث يتـ إعداد 
تيجيات الطالب وتدريبيـ عمى كافة الوسائؿ التعميمية الحديثة, ويتـ التعرؼ عمى كافة اإلسترا

التعميمية في إطار التدريب العممي في المدارس قبؿ التخرج, مع التكامؿ والتداخؿ بيف كافة 
 المقررات التي يدرسونيا.

 المناىج الدراسية بالتعميـ الثانوى العاـ فى مصر  -4
معمـ ومتعمـ, ومنيج, وطريقة تعميـ  -تقـو أى عممية تعميمية عمى دعائـ أساسية أىميا 

منيج كأحد دعائـ العممية التعميمية, فى حاجة إلى التطوير والتجويد باستمرار بما أو تعمـ, وال
يواكب تطورات المعرفة, حتى ال يكوف متخمفًا عف زمانو, مما يشعر الطالب بقمة أىميتو 

 وضعؼ جدواه.
وىذه القضية محؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف وىي قضية كبيرة وتستحؽ ذلؾ االىتماـ, 

و مجموعة الخبرات اليادفة والتي يكتسب مف خالليا المتعمـ المعمومات والمعارؼ, فالمنيج ى
ويبنى المنيج حسب قدرات المتعمـ عمى تمثؿ المعمومات, نمو المتعمـ, اىتمامات المتعمـ 

 ( . 11ـ    2008وحاجاتو ) حسف شحاتو , 
يست متطورة في أمور ويالحظ عمى المناىج الدراسية بالمرحمة الثانوية بصفة عامة أنيا ل

عدة مثؿ اإلخراج, المحتوي, ووسائؿ التعميـ السائدة, والوسائؿ المعينة لممعمـ, وأساليب 
 ( .  113, 112ـ ,  2008التقويـ, وعدـ وجود معايير لمتعميـ ) حسف شحاتو , 

فالبد أف تبنى المناىج التربوية عمى أساس تربية المواطف الصالح الذي يسيـ في 
بمجتمعو, مف خالؿ تنمية القيـ واالخالؽ والمبادئ السامية في نفوس الطالب, مع االرتقاء 
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الحرص عمى مراعاة جانب التعامؿ مع التكنولوجيا واالستفادة منيا, وتنمية االشخصية الواعية 
التي تمتمؾ مف القدرة والميارة ما يمكنيا مف االختيار الميني بما يتماشى مع ميوؿ الطالب 

 تعداداتو.وقدراتة واس
 األنشطة المدرسية بالتعميـ الثانوى العاـ فى مصر   -5

تعد األنشطة المدرسية مف أىـ مقومات العممية التعميمية , التي تسيـ في تربية النشء , 
الذيف يحتاجوف إلى استخداـ حواسيـ في ممارسة عممية التعميـ والتعمـ عمى شكؿ أنشطة 

ثقافية والعممية واالجتماعية والفنية الجمالية والموسيقية تكسبيـ الميارات والخبرة المعرفية وال
, مما يجعؿ تمؾ األنشطة التربوية وسيمة لبناء الجانب النفسي واالجتماعي والقيمي والجمالي 

 لدييـ.
 أىمية ممارسة الطالب في التعميـ الثانوي العاـ لألنشطة التربوية 

ة لبعض األنشطة التربوية فيما يمي ) عبد تتضح أىمية ممارسة الطالب في المرحمة الثانوي 
 (   14ـ    2009العزيز عبد اليادي الطويؿ , 

o . إشباع حاجاتيـ الشخصية واالجتماعية وحاجاتيـ إلى التجريب واالستطالع 
o  الجمع بيف الخبرة النظرية لممناىج والمواد الدراسية المقررة عمييـ, وبيف الخبرة العممية

 بيعة ويتفاعموف معو .فيما يشاىدونو عمى الط
o .تنمية الميوؿ واالتجاىات والقيـ, وتعديؿ الخاطئ منيا, وتييئة خبرات جديدة 
o . األنشطة التربوية تييئ لمطمبة مواقؼ تعميمية شبيية بمواقؼ الحياة إف لـ تكف مماثمة 
o . األنشطة التربوية تنمي في الطمبة القدرة عمى التفكير والتخطيط والتنفيذ 
o تربوية تتيح الفرص لمطمبة الستثمار أوقات الفراغ لدييـ ..األنشطة ال 
o  األنشطة التربوية تساعد المربيف عمى كشؼ السموؾ غير السوي في بعض الطمبة

 فيعمموا عمى توجيييـ وتقويميـ .
o . ذابة الفردية واالنانية  تعمؿ األنشطة التربوية عمى تنمية روح الجماعة والعمؿ معيا وا 
o ربوية إلى تدعيـ المناىج الدراسية والتعمؽ فييا.تيدؼ األنشطة الت 

تعد األنشطة المدرسية جزء ال يستياف بو في المنيج المدرسي, ونظرا ألىميتيا في تحقيؽ 
بعض أىداؼ المنيج يجب االىتماـ بيا وتوفير كافة االمكانات المادية والبشرية الالزمة 

ي بأىميتيا وكيفية تحقيؽ أىدافيا, لتفعيميا, وكذلؾ يجب تحديد مشرفيف لألنشطة عمى وع
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كذلؾ أيضا البد مف وجود الحافز لمطالب لالشتراؾ في األنشطة برغبة ودافعية, كما أنو يجب 
 تنوع األنشطة لتحقيؽ الفروؽ الفردية بيف الطالب وكذلؾ تحقيؽ كافة الرغبات.

 اإلدارة المدرسية بالتعميـ الثانوى العاـ فى مصر  -6
ء فييا أف المدرسة الناجحة ىي المدرسة التي تمتمؾ إدارة ناجحة, الحقيقة التي ال مرا

لذلؾ ال بد أف تتولى إدارة المدارس شخصيات تتسـ بالكفاءة والوطنية والمؤىؿ االعمى والقدرة 
عمى االدارة ويكوف ذلؾ عف طريؽ المسابقات العادلة ال الوساطات والمعارؼ التي خربت 

ية ومينية عالية يمكنيا أف تدير مؤسسات المدارس فتعيد مصر, أف تكوف ذات مواصفات ثقاف
إلييا مكانتيا واحتراميا, شخصيات ال تختار بالوساطة وال باإلنتماء لحزب سياسي معيف إنما 
يكوف اختيارىا عمى أساس القدرة عمى العمؿ واالبداع, وحب وتقدير مصمحة ىذا الشعب وذاؾ 

منيج المكافآت المناسبة لكؿ مف يعمؿ بإخالص  الوطف, عمى أنو يجب أف يراعي العمؿ عمى
 ( . 35ـ    2008) زكي البحيري ,  وعطاء, مع محاسبة واستبعاد كؿ مقصر

ـ  2008وفيما يمي أىـ وظائؼ اإلدارة المدرسية في مصر) أحمد جالؿ حسف اسماعيؿ , 
  21    ) 
o .تحسيف المنيج والعممية التعميمية 
o مدرسي وتحسينو.اإلشراؼ عمى برنامج النشاط ال 
o . القيادة المينية لممدرسيف والنجاح في العمؿ 
o  .توجيو التالميذ ومساعدتيـ عمى التكيؼ مع المجتمع 
o  العمؿ الكتابي والمراسالت 
o .تخاذ القرارات وتنفيذىا  وضع السياسة العامة لممدرسة وا 
o .تفويض السمطة والمسئوليات 
o .تقويـ العممية التربوية 
o  الدراسي ومتابعة انتظاـ التالميذ في الدراسة, والخدمات الصحية عالج مشكالت التأخر

 المقدمة ليـ, والتوجيو واالرشاد وتصنيؼ التالميذ.
ولذلؾ يجب أف يكوف تمثيؿ مدير المدرسة الثانوية لدور القيادة تمثياًل صحيحًا نابعًا عف وعيو 

ـ مع كافة العامميف لجوانب عممو وأساليب تطويره وقدرتو عمى التعامؿ التربوي السمي
 بالمدرسة, األمر الذي يفرض عميو أف 
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o .يكوف ديناميكيًا حيويًا يقـو بأدوار العمؿ المختمفة وفقًا لمقتضيات المواقؼ 
o .ػيكوف لديو مف القدرة والكفاءة ما يمكنيو مف تطوير العمؿ وتجديده 
o . يجيد ربط الوسائؿ بالغايات 
o وبحسف السيرة. يتمتع بصحة نفسية وجسمية وعقمية سميمة 
o  باإلضافة إلى توافر عدد مف الصفات الالزمة لمقيادة الناجحة وىي المقدرة, ميارة

 االنجاز والقدرة عمى تفيـ المواقؼ, تحمؿ المسئولية .
o . لديو روح المشاركة 
o .يتمتع بالمكانة االجتماعية المرموقة 
 أساليب التقويـ واالمتحانات بالتعميـ الثانوى العاـ    -7

ر التقويـ مف أىـ عناصر المنظومة التعميمية, ألنو يقدـ الدليؿ عمى جودة أو عدـ ويعتب
جودة العممية التعميمية مف جية, وبإعتباره أيضًا أحد العناصر اليامة لممنيج الدراسي 
)أىداؼ, محتوى, استراتيجيات تدريس, وأساليب تكنولوجية, وتقويـ (, ألنو يقدـ الدليؿ عمى 

راسي عمى تحقيؽ أو عدـ تحقيؽ األىداؼ مف جيو أخرى, ومما يعظـ أىمية قدرة المنيج الد
 عنصر التقويـ أف أي تحديث أو تطوير فيو ينعكس عمى بقية عناصر المنيج.

واإلمتحانات في التعميـ الثانوي العاـ بشكميا الحالي تمثؿ آلة تصوير لقدرة الطالب 
ي ىذا االمتحاف كتقويـ الموجو لممعمـ مف المعرفية في لحظة زمنية محددة, وتقويـ الطالب ف

خالؿ مشاىدتو في درس واحد وبالصدفة قد ال تكوف موفقًا كعادتو عمى الرغـ مف كونو مدرس 
متميز وقدير , كما أف الدرجات التي حصؿ عمييا الدارسوف في ضوء ىذه االمتحانات ليس 

أو ضعؼ وكمما تشخص  ليا معنى مف الوجية التربوية , فيي قمما تكشؼ عف ناحية قوى
عيب في طرؽ التدريس أو الكتاب أو الحياة المدرسية أو أعماؿ الدارسيف وقمما ييتـ 
المعنيوف بنتائجيا وتحديد االسباب المتصمة بظواىرىا وذلؾ ألف التقويـ اليقتصر عمى 
المستوى األوؿ مف مستوياتيا المعرفية بؿ يتجاوزه لموقوؼ عمى كافة المستويات , حفظًا 
وفيمًا وتطبيقًا وتحمياًل وتركيبًا ونقدًا كما أنو ال يقتصر عمى الجانب المعرفي وحدة إنما يشمؿ 

,  54ـ    2005جوانب الخبرة الثالثة معرفة ووجداف وأداء ) مندور عبد السالـ فتح اهلل , 
60 . ) 
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فيي يتضح مما سبؽ مدى عيوب وسمبيات نظـ االمتحانات السائدة في الثانوية العامة, 
ال تقيس سوى قدرة الطالب عمى االحتفاظ وتذكر أكبر قدر مف المعمومات والمعارؼ التي 
تمقاىا طواؿ العاـ الدراسي, دوف النظر إلى قدرتو عمى االبداع واالبتكار أو التفكير الناقد, مما 
أدى إلى إدماف الدروس الخصوصية وخمؽ جو مف المنافسة والمحاربة بيف الطالب, 

في انتشار ظاىرة الغش بيف الطالب لمحصوؿ عمى أعمى الدرجات التي تمكف  والمساىمة
 الطالب مف االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي بغض النظر عف ميولو أو استعداداتو أو قدراتو. 

 سادسًا  معوقات إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر 
القياـ بأدواره المختمفة, يواجو التعميـ العديد مف التحديات والمعوقات التي تعوقو عف 

وتعوؽ عممية اإلصالح التي تنيض بالتعميـ, فاالنفتاح العالمي عمى كافة الثقافات األخرى 
واالنفتاح االقتصادي والتكنولوجيا المتطورة وكافة التغيرات االجتماعية, كؿ ذلؾ مف شأنو أف 

التي ينبغي التعامؿ يعوؽ عمميات إصالح التعميـ, حيث يفرض عمى المجتمع بعض التغيرات 
 معيا بحذر وبعقؿ وفكر مبدع ومبتكر. 
" إلى أىـ معوقات إصالح وتطوير التعميـ الثانوي 2004ويشير "أحمد إسماعيؿ حجي, 

 ( 9, 7,  2005العاـ في مصر فيما يمي  ) أحمد اسماعيؿ حجي , 
    التغيرات في نمو السكاف وتوزيعيـ .أ 

ر مف البالد ذات المعدالت العالمية المرتفعة في االنفجار السكاني   إذا يالحظ أف مص .1
النمو السكاني مما يتطمب بناء فصوؿ ومدارس والتزويد بالمعمميف, وقد نتج عف ذلؾ 

 ارتفاع كثافات الفصوؿ.
 سوء توزيع السكاف, ويأخذ صورًا متعددة منيا  .2
 يا عف تكدس السكاف في رقعة محدودة مف مساحة مصر رغـ الجيود الكثيرة المعمف  عن

 مجتمعات عمرانية جديدة والخروج مف الوادي الضيؽ.
 .التزاحـ الشديد داخؿ القاىرة وفي عواصـ المحافظات 
 المتغيرات االقتصادية  .ب 

التنمية  وتسعي مصر سعيًا حسيسًا لمتنمية الشاممة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا,   .1
ت أعمي لمنمو االقتصادي, وتتبني الحكومة برنامج اإلصالح االقتصادي لتحقيؽ معدال

وتضمف ىذا البرنامج بناء مناخ جاذب لالستثمار المحمي والعربي واألجنبي لتوليد فرص 
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%, وتتبني الحكومة برنامجًا لتحقيؽ العدالة 7عمؿ وزيادة اإلنتاج لرفع معدؿ النمو إلي 
 االجتماعية مف خالؿ ثالث محاور ىي  

 خـ وارتفاع األسعار.زيادة الدخوؿ بمعدؿ أكبر مف معدؿ التض 
  رفع مستوي األسر الميمشة, حيث تقدـ الحكومة ليذه األسر معاش الضماف

 االجتماعي.
  إلي  30مميار جنيو, يتسرب منو  59الدعـ المباشر وغير المباشر وىو يصؿ إلي %

 غير مستحقيو, ولذلؾ تسعي الحكومة إلي حصوؿ المستحقيف لمدعـ عميو.
المصرية المتعاقبة تعمف عف برامج لإلصالح االقتصادي الفقر  ورغـ أف الحكومات  .2

وتحقيؽ معدالت عالية لمنمو االقتصادي مف خالؿ إيجاد مناخ جاذب لالستثمار المحمي 
نتاج عاؿ فإف ىناؾ تحديات خارجية  والعربي واألجنبي, يمكف أف يولد فرص عمؿ وا 

 خاصة في السمع الغذائية والبتروؿ.عالمية تتمثؿ في ارتفاع األسعار وب
% أي ما يقرب  903البطالة   وقد بمغت نسبة البطالة في قوة العمؿ في مصر حوالي  .3

 ـ.2006مميوف فرد وفقًا لمنتائج األولية لإلحصاء القومي لمسكاف عاـ  2مف 
 االتجاه المتسارع نحو حرية السوؽ   ويأخذ ىذا التحدي أشكااًل متعددة تتمثؿ في نمو .4

إسياـ القطاع الخاص في مجاالت اإلنتاج والخدمات ومنيا التعميـ, فقد زاد عدد 
الجامعات والمدارس الخاصة ومف بينيا مدارس المغات األجنبية التي تمنح شيادة 

 أجنبية غير مصرية.
تمثؿ المتغيرات االقتصادية مف أىـ المعوقات التي تعوؽ عممية اإلصالح التربوي, فالفقر 

الة ىما اآلفتاف المتاف تيدداف المجتمع المصري, فال يكوف ىناؾ إصالح لمتعميـ مع والبط
 وجود العجز االقتصادي في ميزانيات التعميـ.

 التكنولوجيا وتطوراتيا المتالحقة  .ج 
ولقد تحققت في العقود األخيرة إنجازات واكتشافات في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت, 

لعممية التعميمية بعامة والتعميـ الثانوي بخاصة في مجاالت اإلدارة مما يتحتـ مراعاتو في ا
المدرسية, ونظـ المعمومات اإلدارية التعميمية, والتنمية المينية لمموارد البشرية, والتعميـ 

 والتعمـ في الفصؿ والمدرسة وتقويـ العممية التعميمية .
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لمعوقات التي تواجو إصالح ( إلى أىـ التحديات وا2ـ  2008كما يشير )محمد سكراف, 
 وتطوير التعميـ  بصفة عامة والتي منيا ما يمي 

التغيرات والتطورات العممية والتكنولوجية, التي قمبت كؿ األوضاع, والتي استطاع  .1
 اإلنساف مف خالليا أف يخترؽ آفاؽ المجيوؿ . 

التأقمـ مع التغير االجتماعي المتزايد في عمقو وسرعتو, والذي يتطمب سرعة التكيؼ و  .2
تحوالتو, ولف يقدر الطالب عمى ىذا إال إذا كاف مسمحًا بالتفكير والمعرفة العقمية المبدعة 

 مف خالؿ نظاـ تعميمي مبدع خالؽ.
االنفتاح اإلعالمي الثقافي عمى كؿ الحضارات والثقافات واختراقو لمحدود بال قيود, وتكمف  .3

 ميمة التعميـ في التصدي ليذا االنفتاح.
ات االقتصادية والسياسية العالمية منيا والمحمية, والتي باتت تفرض التعامؿ معيا التغير  .4

بعقمية وفكر جديديف, والقدرة عمى استيعاب معطياتيا, وتوجيييا لما فيو مصمحة 
 المجتمع والنيوض بو.

التغيرات التنموية, ودور التعميـ  في تحقيؽ التنمية بمفيوميا الشامؿ, وباعتباره  .5
 القادرة عمى تحقيؽ ما ىو منشود في ىذا المجاؿ. المنظومة 

" يشير إلى أىـ التحديات والمعوقات التي 2008باإلضافة إلى ما سبؽ فإف "عبد اهلل بيومي, 
      تواجو التعميـ الثانوي العاـ بصفة خاصة, والتي منيا ما يمي 

 لتعميـ العالي.المشكمة الحقيقية في التعميـ الثانوي تكمف في عالقتو بااللتحاؽ با .1
 إف نوعية الفرص المتاحة أماـ الطالب في التعميـ العالي تؤثر في صراع الفرص. .2
 ضعؼ ربط مناىج التعميـ الثانوي بالبيئة. .3
 كثافة الفصوؿ في الثانوي العاـ الزالت أعمى مف المعدالت العالمية.  .4
بالمدارس الثانوية  سوء التوزيع الجغرافي لمدارس التعميـ الثانوي العاـ, وضعؼ االىتماـ .5

 في الريؼ والمناطؽ الفقيرة .
تراجع مستوى التعميـ الثانوي عمومًا وتدني قدرتو عمى مواجية المتغيرات االقتصادية  .6

 والتكنولوجية.
 سيادة نمط التقويـ التقميدي, الذي يقيس القدرة عمى الحفظ واالستظيار. .7
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إلصالح التربوي عدـ الفيـ يتضح أف مف أىـ العوامؿ التي تحد مف تطبيؽ عمميات ا
الواضح لمفاىيـ التجديد واإلصالح مع غياب الفمسفة التعميمية الواضحة, والتشكؾ في جدوى 
التجديدات وأىميتيا, مما يضعؼ مف وضع اإلستراتيجيات واآلليات الالزمة لعممية اإلصالح, 

الح عمى بعض كما أف ضعؼ المشاركة في اتخاذ القرارات واقتصار عممية التجديد واإلص
األفراد مما يعبر عف عدـ رغبة حقيقية وجماعية في اإلصالح, كما أف قرارات اإلصالح تأتي 
مف السياسات العميا مما يعني عدـ المعرفة بالواقع الحقيقي لمبيئة التعميمية, ويعني أيضا عدـ 

 لتطوير.وجود الحافز لدى العامميف بالمدرسة لمقياـ بأدوارىـ ومسئولياتيـ في عممية ا
 سابعًا   معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد في التعميـ الثانوي العاـ   

ترتبط حركة المعايير بحركة الجودة الشاممة وال يقتصر األمر عمى ذلؾ, حيث إف حركة 
قًا بكؿ المعايير ترتبط أيضًا بحركة اإلعتماد, وعمى ذلؾ فإف حركة المعايير ترتبط ارتباطًا وثي

مف حركتي الجودة الشاممة واإلعتماد, وتشكؿ الحركات الثالث مثمثًا ثالثي األبعاد, وبذلؾ 
تكوف المعايير ىي المدخؿ الحقيقي إلى تحقيؽ جودة التعميـ في المؤسسة التعميمية, ويصبح 

 اإلعتماد ىو الشيادة بأف ىذه المؤسسة التعميمية قد حققت معايير الجودة.
ير بأنيا  ضوابط أو أسس أو مقاييس لمحكـ عمى الكيفية, أو الجودة في وتعرؼ المعاي

التربية العممية ونوعية ما يعرؼ الطالب وأف يكونوا قادريف عممو ) عبد السالـ مصطفي عبد 
 ( . 539ـ    2008السالـ , 

إلى كما عرفت الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد المعايير بأنيا  عبارات تشير 
) الييئة القومية لضماف جودة التعميـ  الحد األدنى مف الكفايات المطموب تحقيقيا لغرض معيف

 ( . 11ـ    2008واالعتماد , 
وقد تضمنت معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد مجموعة مف 

 المصطمحات مف أىميا  
  Domainsالمجاالت   .1

ضوعات الكبرى التي تتضمنيا المادة الدراسية ) حسيف بشير وىي الفروع الرئيسة أو المو  
 ( . 103ـ    2011محمود وأخروف , 
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  Standardالمعيار   .2
يقصد بو  ما ينبغي أف يتعممو الطالب المتعمـ وما يمكف أف يقوـ بأدائو مف الميارات 

ر تصاغ بحيث العقمية والعممية وما يكتسبو مف قيـ وسموكيات, والعبارات التي تحمؿ المعايي
  ( . 799ـ    2004تصؼ ميارة أو قدرة أو ىدفًا عامًا ) وليـ عبيد , 

والمعيار في االعتماد ىو بياف بالمستوي المتوقع الذي وضعتو ىيئة مسؤولة ومعترؼ بيا 
, مع مراعاة أف يكوف بناء المعايير متفؽ مع الواقع ويراعي احتياجات المجتمع وتحدياتو , 

 طوير التعميـ الثانوي العاـ .مف اجؿ تحسيف وت
 indicatorsالمؤشرات   .3

تتبوأ المؤشرات التعميمية مكانة ميمة فى نظـ الجودة مف خالؿ قدرتيا عمى تزويد 
المؤسسة التعميمية والمعنييف بقاعدة متكاممة مف المعمومات وأدلة تساعد فى تقديـ تقارير 

ارنة أداء المؤسسة التعميمية حوؿ المنظومة التعميمية, وكذلؾ يمكف مف خالليا مق
 بالمؤسسات األخرى سواء أكانت ىذه المؤسسات محمية أو عالمية.

ويعرؼ المؤشر بأنو  ما يمفت النظر إلى شئ ما بدقة معينة, ويعرفو قاموس ويبستر) 
Websterـ  1987) جيمس جونستوف ,  ( بأنو ما يشير إلى درجة تزيد أو تنقص مف الدقة

  27 . ) 
ت تعتبر األساس الذي يقـو عميو أي نموذج لتقييـ األداء في منظومة التعميـ فالمؤشرا

الثانوي العاـ ,ويقوـ بوضع ىذه المؤشرات المعنيوف بالتعميـ الثانوي وواضعي سياساتو, فيي 
عباره عف   مجموعة مف البيانات والمعمومات التي تحدد بدقة وضع التعميـ الثانوي العاـ في 

فالمؤشرات تحدد أداء المتعمـ في التعميـ الثانوي , وتكشؼ لمقائميف عمي  جميع المجاالت ,
منظومة التعميـ الثانوي نقاط القوة والضعؼ مما يساعدىا عمي التخطيط الجيد لتطوير 

 المؤسسة التعميمية . 
  Rubricsمقاييس التقدير   .4

ساعد مقاييس ويقصد بمقاييس التقدير مجموعة قواعد لقياس وتقدير أداء المتعمـ, ت
التقدير في عممية التقويـ الذاتي, وتستخدـ في تقدير األداء في كؿ مؤشر مف مؤشرات 

) وثيقة التعميـ الفني ,  المعيار, وغالبًا ما يستخدـ في ذلؾ أربعة مستويات متدرجة ىي
 ( . 23ـ ,  2011/  2010
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ى مما ىو محدد   حيث يكوف أداء الفرد أعمDistinchedالمستوى المتقدـ )المتميز(  .1
 في المؤشر .

   ويكوف فيو الفرد كما ىو محدد في المؤشر . Proficientsالمستوى الكؼء  .2
   ويكوف أداء الفرد فيو أقؿ مما ىو محدد ولكف أخطاءه قميمة.Basicالمستوى النامي  .3
   ويكوف أداء الفرد فيو محدود وأخطاؤه كثيرة . Novicsالمستوى المبتدئ  .4
 Accreditationاالعتماد   .5

ويعرؼ اإلعتماد بأنو  عممية تبدأ بالتقويـ الذاتى لممؤسسة ككؿ أو فى جزء مف أجزائيا, 
ثـ مطابقة ىذا التقويـ بتقويـ خارجى تقوـ بو ىيئة االعتماد التى يعمؿ بيا متخصصوف 

) حسيف  مدربوف عمى التقويـ المؤسسى, وتتـ ىذه العممية فى ضوء معايير موضوعة سمفا
 ( . 13ـ    2009د , بشير محمو 

وتري الباحثة أف االعتماد ىو العممية المنيجية التي تيدؼ إلي التأكد مف قدرة التعميـ 
الثانوي العاـ عمي تحقيؽ أىدافو بقدر مف الجودة بناًء عمي التقييـ الذي تـ في ضوء معايير 

شيادة بتوافر الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد , مما يجعؿ الييئة تمنحو 
المعايير معترؼ بيا محميًا ودوليًا , والتي تعكس بوضوح نجاحو في تطبيؽ معايير الجودة , 
وتحقؽ توقعات المتعمميف والمعمميف , وتوفي باحتياجات المجتمع مما يجعمو قادر عمي 

 مواجية تحديات التطور التكنولوجي وثورة المعمومات .
 الممارسات  .6

لحد األدنى مف األداءات الواجب توافرىا لدى المؤسسة, لكي تؤدي ىي عبارات تشير إلى ا
/  2010وظيفتيا, بما يحقؽ مخرجات التعميـ والتعمـ المرغوبة ) وثيقة التعميـ الفني , 

 ( . 8ـ    2011
وتري الباحثة أف الممارسات ىي   عبارات تشير إلي أقؿ درجة مف تحقؽ المعايير, حتي 

ي فاعمية وجودة منظومة التعميـ الثانوي العاـ بما يحقؽ أىدافو يتـ الحكـ مف خالليا عم
 المرجوة .

 إدارة الجودة الشاممة   .7
تعرؼ إدارة الجودة الشاممة بأنيا   عممية إدارية )استراتيجية( ترتكز عمى مجموعة مف 
القيـ, وتستمد طاقة حركتيا مف المعمومات التي نتمكف في إصدارىا مف توظيؼ مواىب 
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ف, واستثمار قدراتيـ الفكرية في مختمؼ مستويات التنظيـ عمي نحو إبداعي, لتحقيؽ العاممي
  (. 957ـ    2007) خالد جودة محمد ,  التحسيف المستمر لممنظمة

وتري الباحثة أف ادارة الجودة   ىي عممية ادارية تركز عمي ايجاد ثقافة تنظيمية لدي 
ادة االدارية والمعمميف والمتعمميف متحمسيف لكؿ ما مؤسسات التعميـ الثانوي العاـ , تجعؿ القي

ىو جديد , وتشجع عمي التعامؿ في العمؿ والعمؿ بروح الفريؽ , مما يؤدي إلي تحسيف 
نوعية المنتج التعميمي , وتحقيؽ سياسة الجودة , وتطوير منظومة التعميـ الثانوي العاـ , 

ر , وتسعي إلي ربط مؤسسات التعميـ الثانوي بناًء عمي نتائج عممية التقييـ التي تتـ باستمرا
زالة العيوب مف خالؿ عممية  العاـ بالمجتمع المحيط بيا , ومنع المشاكؿ قبؿ وقوعيا , وا 

 التحسيف بداًل مف التفتيش .
 Institutionالتقويـ المؤسسي    .8

ىو عممية تشخيصية عالجية, لتحديد جوانب القوة والضعؼ في أداء المؤسسة, مف أجؿ 
عزيز نقاط القوة, وعالج نقاط الضعؼ, وذلؾ لتحسف األداء المؤسسي في ضوء معايير ت

 (  12ـ    2008) الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ,  ضماف الجودة واالعتماد
وتري الباحثة أف التقويـ المؤسسي   ىو عممية التقييـ لمنظومة التعميـ الثانوي العاـ 

لضعؼ وعالجيا وجوانب القوة وتدعيميا , لمتأكد مف تطور واصالح التعميـ لتحديد جوانب ا
 الثانوي العاـ وتحقيقو ألىدافو , والمساعدة في وضع خطة لمتطوير .  
 ثامنًا   خصائص معايير الجودة  في التعميـ الثانوي العاـ 

ثيقة المعايير وتتمثؿ أىـ خصائص معايير الجودة فى التعميـ الثانوى العاـ فيما يمى ) و 
 ( . 18,  17ـ    2008القومية لرياض األطفاؿ , 

  شاممة  تشتمؿ عمى الجوانب المختمؼ لمعممية التعميمية والتربوية . .1
موضوعية   محددة وواضحة وتركز عمى المتطمبات األساسية لمتربية في مرحمة التعميـ  .2

 الثانوي العاـ .
 ًا لمظروؼ البيئية والجغرافية والثقافية . مرنة  يمكف تطبيقيا عمى قطاعات مختمفة وفق .3
 مجتمعية   تتوافؽ مع المجتمع وتراعي احتياجاتو وظروفو وقضاياه . .4
 مستمرة ومتطورة   يمكف تطبيقيا عمى فترات زمنية ممتدة . .5
 قابمة لمقياس   يمكف مالحظتيا وقياسيا لمحكـ عمى جودتيا . .6
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 في المجتمع . تشاركية  تحقؽ مشاركة جميع األطراؼ الموجودة .7
 أخالقية  تستند إلى الجانب األخالقي وتعززه, وتتسؽ مع القوانيف والعادات . .8
 داعمة  تعتبر آلية لدعـ العممية التربوية والتعميمية . .9

 وطنية   تخدـ أىداؼ الوطف, وتضع أولوياتو ومصمحتو العميا في المقاـ األوؿ. .10
عايير التعميـ الثانوي العاـ باإلضافة وتري الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف الخصائص تميز م

إلي الخصائص السابقة وىي   أنيا تكوف تنافسية عمي مستوي العالـ , وتعكس أراء ووجيات 
النظر المشاركيف في الخدمة التعميمية والمستفيديف منيا , وتعمؿ عمي بناء المتعمـ مف جميع 

فة إلي أنيا تكوف واقعية وقابمة لمتنفيذ الجوانب الجسمية والنفسية والفكرية والميارية , باإلضا
في ضوء امكانات المجتمع , ومتطورة حسب تحديات المجتمع , وىذه المعايير ال تحقؽ 
الجودة وحدىا بؿ محتاجة إلي قيادة فعالة ومعمـ كؼء وامكانات مادية ومتطمبات تكنولوجية , 

 عاـ.حتي تؤدي إلي تحقيؽ الجودة المطموبة في التعميـ الثانوي ال
 تاسعًا   أىداؼ معايير الجودة واالعتماد في مرحمة التعميـ الثانوي العاـ ػ

تزايد االىتماـ عالميًا ومصريًا في اآلونة االخيرة خاصة منذ عقد الثمانينات مف القرف 
العشريف بجودة التعميـ في جميع المراحؿ عامة, والتعميـ الثانوي خاصة, وتشير الدالئؿ القوية 

معدالت ىذا االىتماـ في المستقبؿ القريب والبعيد عمى حد سواء نظرًا لتزايد  إلى تضاعؼ
اآلماؿ والطموحات مف ىذا التعميـ, وتزايد التنافسية المحمية والعربية والدولية ) محمود عباس 

 ( . 2ـ    2008عابديف , 
ي  ) وحيد ومف أىداؼ المعايير التربوية في مرحمة التعميـ الثانوي في مصر وىي كما يم

 (   96,  95ـ , 2006حامد عبد الرشيد ,
ويمكف تحديد اليدؼ العاـ لمعايير الجودة واالعتماد في إحداث نقمة نوعية في مدخالت 
ومنظومات مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي وعممياتيا, لمحصوؿ عمي مخرجات تعميمية عالية 

 الكفاءة والجودة يمكف اعتمادىا. 
 ة في التعميـ و التخمص مف األزمة التعميمية . تحقيؽ الجودة الشامم .1
 الوصوؿ إلى رؤية واضحة لجميع مدخالت ومخرجات العممية التعميمية . .2
 جعؿ المدرسة مؤسسة تربوية صالحة لتعمـ الطالب الميارات . .3
 تمكف العامميف في التربية مف إعادة النظر في المناىج الدراسية الحالية وتطويرىا. .4
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 المصري إلى درجة العالمية والقدرة عمى المنافسة . الوصوؿ بالتعميـ .5
 ترسيخ قيـ الشفافية والمحاسبية والتنافسية والالمركزية داخؿ المؤسسات التعميمية . .6
تفيـ المجتمع لممشاكؿ والمعوقات التي يعاني منيا التعميـ, وتقدير حجـ االنجازات  .7

 والنجاحات.
مية في التعميـ الثانوي العاـ ييدؼ إلي , زيادة وتري الباحثة أف تطبيؽ معايير الييئة القو 

فاعمية العممية التعميمية حتي تقدر عمي المنافسة محميًا وعالميًا , وتحسيف دور مؤسسات 
التعميـ الثانوي العاـ في المجتمع وتنمية الموارد البشرية , ومعالجة األخطاء والعيوب بطريقة 

ط وممارسة األنشطة الالصفية , وتخمص التعميـ صحيحة , واعطاء مساحة كبيرة لمتعمـ النش
الثانوي العاـ مف األزمة التعميمية التي يعاني منيا سواء بما يخص المعمـ والمتعمـ والمناىج 
والتشعيب وغيرىا , مما يؤدي إلي تحقيؽ اليدؼ العاـ لممعايير وىو إحداث نقمة نوعية في 

 جات تعميمية عالية الكفاءة والجودة .  منظومة التعميـ الثانوي العاـ لمحصوؿ عمي مخر 
  المتطمبات الواجب توافرىا في مدارس التعميـ الثانوي العاـ حتى تتمكف مف تطبيؽ

  ( 16ـ    2000) المؤتمر القومي لمتعميـ العالي ,  المعايير 
 أف تحدد المؤسسة التعميمية أىدافيا بما يتالئـ مع حاجة المجتمع الذي تعمؿ فيو .  .1
 وف ليا مجمس أمناء يعمؿ كأداة مستقمة لرسـ السياسات العامة لممدرسة .أف يك  .2
أف يكوف ليا رئيس تنفيذي )مدير/ ناظر( يكوف مسئواًل عف المؤسسة التعميمية ومعو   .3

 عدد كاؼ مف الموظفيف واإلدارييف إلدارة أمور المؤسسة .
 شكؿ جديد .أف يكوف لدييا كافة القدرات والوسائؿ التعميمية ألداء عمميا ب .4
 أف تحدد سياسات القبوؿ فييا بما يتالءـ وأىدافيا المعمنة, وامكاناتيا المادية والبشرية  .5
 أف يكوف لدييا قاعدة مالية واضحة, مع احتياط مالي كاؼ لضماف استقرارىا . .6
 أف يكوف لدييا برنامجًا لمبحث العممي ووسائؿ لدعمو وتشجيعو . .7
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 ة و نتائجها والتصور المقترحالدراسة المٌدانٌ  الفصل الثالث

 أواًل  أىداؼ الدراسة الميدانية 
 :يمي كما ىي األىداؼ بعض تحقيؽل الميدانية الدراسة سعت
الوقوؼ عمى واقع إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر مف حيث )مجاؿ المعمـ  .1

رساتو وتنميتو, ومجاؿ المناىج الدراسية وتطبيقا عمى المتعمـ, ومجاؿ المتعمـ ومما
التعميمية, ومجاؿ اإلدارة وفعاليتيا, ومجاؿ األنشطة المدرسية وفاعميتيا, ومجاؿ أساليب 

 التقويـ واالمتحانات(.
 تحديد أىـ المعوقات التى تواجو عممية إصالح التعميـ الثانوى العاـ. .2
الوقوؼ عمى متطمبات تطبيؽ معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد  .3

 ح التعميـ الثانوي العاـ.إلصال
 ثانيًا  أداة الدراسة الميدانية  

 االستبانة, األدوات ىذه ومف والمعمومات البيانات جمع في تستخدـ بحثية أدوات عدة توجد
 مف ألنيا نظراً  الميدانية؛ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ بحثية, كأداة االستبانة الباحثة وقد اختارت

 الكبيرة العينات مف الدراسة عينة لكوف الدراسة؛ ىذه أىداؼ تحقيؽ في التي تفيد األدوات
 سيولة إلى إضافة األفراد, مف كبيرة أعداد مف بيانات عمى في الحصوؿ تفيد وىي نسبيًا,
  .وتفسيرىا النتائج تحميؿ

 ثالثًا  تحديد صدؽ االستبانة 
 استخدمت , وقدجموأل وضعت ما فعالً  تقيس البحث أداة أف مف التأكد : بالصدؽ يقصد
 :وىما لالستبانة الصدؽ مف نوعيف الدراسة ىذه في الباحثة

 صدؽ المحتوى )صدؽ المحكميف ( .1
 قامت لقياسو, وضعت ما تقيس عباراتيا أف أي االستبانة محتوى صدؽ مف ولمتأكد

 كميات أساتذة المحكميف, مف مف مجموعة عمى األولية صورتيا في االستبانة الباحثة بعرض
 .لتربية ا

 بعض حذفت وبناء عمى اقتراحات السادة المحكميف تـ إجراء التعديالت المطموبة, حيث
 المحاور . لبعض عبارات أخرى وأضيفت المختمفة, المحاور مف العبارات
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 حساب الصدؽ الذاتى لالستبانة  .2
 تـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي مف المعادلة التالية 

 0.95=          0.92الذاتي =    معامؿ الثبات =             معامؿ الصدؽ
 وىو معامؿ صدؽ مرتفع يدؿ عمى أف اإلستبانة تقيس ما وضعت لقياسو.

 رابعًا  تقدير ثبات االستبانة  
 ظروؼ تحت مرة مف أكثر طبقت إذا النتائج نفس تعطي أف االستبانة بثبات يقصد
 التجزئة طريقة الثبات درجات تقدير في المستخدمة طرؽال أو ومف األساليب متماثمة,
 االرتباط معامؿ يوجد ثـ واحدة, مره االستبانة الباحث الطريقة يطبؽ ىذه وفي النصفية,

 جميع في ودرجاتيـ االستبانة, في العبارات الفردية جميع عمى األفراد درجات بيف
 الزوجية. العبارات

,  Alpha-Cronbach =0.91 كرونباخ  ألفا " معامؿ طريؽ وكاف الثبات عف
 بينما كاف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرماف براوف

Spearman-Brown  =0.92 
 . الثبات مف عالية بدرجة تتمتع االستبانة أف عمى يدؿ مما

 ( 241  2010معادالت حساب ثبت االستبانة)فؤاد أبو حطب, 
 لحساب معامؿ ثبات االستبانة  معادلة ألفا كرونباخ

                                                                       ر= 
                         x    1-  

 حيث  
 ر=معامؿ ثبات االستبانة 

 ف= عدد مفردات أو عبارات االستبانة .
 ؾ= تبايف الدرجات الكمية لالستباف. 2ع
 االستبانة    مفردات تباينات وعؼ  = مجم 2مج ع 

 ن 

 1-ن
 2مج ع
    ف  

 ك 2ع   
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 معامؿ لحساب النصفية لمتجزئة Spearman – Brawn"براوف  -سبيرماف" معادلة
 ثبات االستبانة.

 
 رأأ= 
 

 :حيث
 .االستبانة ثبات رأأ= معامؿ

 .الزوجي والنصؼ الفردي النصؼ درجات بيف االرتباط معامؿ =ر
 نية الميدا الدراسة وعينة تحديد مجتمع  :خامًسا 
 العينة؛ اختيار بحسف كبير حد إلى يرتبط ونجاحيا ألىدافيا ميدانية دراسة أي تحقيؽ إف

 صحيحة نتائج عمى الحصوؿ في تساعد جيداً  تمثيالً  األصؿ لممجتمع فالعينة الممثمة
( معمـ مف معممى مدارس التعميـ 500اختارت الباحثة عينة وىى عدد )  وقد وواضحة؛

بمحافظتي القاىرة وسوىاج, وذلؾ لصعوبة تطبيؽ االستبانة في عدد أكبر مف الثانوى العاـ 
 محافظات الجميورية.  

 سادًسا  ممخص نتائج الدراسة الميدانية  
توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج حوؿ" إصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي العاـ في 

 لجودة واالعتماد" .مصر في ضوء معايير الييئة القومية لضماف ا
 واقع إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر  .1
 .إىماؿ توظيؼ المعمـ المحتوى الدورات التدريبية التي شارؾ فييا في العممية التعميمية 
 .ضعؼ االعتمادات المالية الالزمة لمتطمبات التنمية المينية لممعمميف 
  ومياريًا لممتعمـ.تتكامؿ نواتج التعمـ المستيدفة معرفيًا, وجدانيًا , 
 . قصور المنيج في تنمية الميارات الحياتية لممتعمميف 
 .إىماؿ توظيؼ إمكانات المجتمع المحمي في تنفيذ أنشطة المنيج 
 .تتبادؿ المدرسة الخبرات مع المؤسسات التربوية األخرى في مجاؿ األنشطة التربوية 
 لفردية.عدـ مراعاة أسئمة امتحانات الثانوية العامة الفروؽ ا 

 

 ر2 

 ر+ 1
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 معوقات تواجو عممية إصالح التعميـ الثانوي العاـ  .2
  وجود بعض التغيرات والتقمبات السياسية التي تحد مف عمميات إصالح التعميـ الثانوي

 العاـ.
 .قمة االستفادة مف التجارب العالمية وتطبيقيا إلصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر 
 ثانوي, والتي مف شأنيا أف تحد مف صالحية اتخاذ جمود الموائح  والقوانيف بالتعميـ ال

 القرار.
 .قمة الموارد المادية المخصصة لعمميات إصالح التعميـ 
 . متطمبات إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر  3
  وجود رؤية واضحة لإلصالح في ضوء معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ

 واالعتماد 
  ح في تطبيؽ الموائح والقوانيف.ضرورة الشفافية والوضو 
 .تضميف مناىج التعميـ الثانوي مصادر المعرفة المتعددة والتكنولوجيا المتقدمة فييا 
 .تخصيص موازنة مالئمة لعمميات إصالح التعميـ الثانوي العاـ سنويًا 
 . متطمبات تطبيؽ معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد إلصالح التعميـ4

 الثانوي العاـ  
 . نشر ثقافة الجودة لدى العامميف بالمدرسة 
 .وجود الكوادر القيادية واإلدارية في المدرسة  لتحقيؽ الجودة المطموبة 
 .تطبيؽ التقويـ المستمر في المدرسة لتحديد نقاط القوة والضعؼ 
 .استخداـ التكنولوجيا التعميمية في إثراء عممية التعميـ والتعمـ 
  كاؼ مف أعضاء ىيئة التدريس مف ذوي الخبرة بالمدرسة.وجود عدد 
 .وجود قواعد بيانات عف العامميف والطالب بالمدرسة 
  .تفعيؿ المشاركة المجتمعية بيف المدرسة والمجتمع المحمى 

ثـ توصمت الدراسة إلى تصور المقترح  إلصالح بعض جوانب التعميـ الثانوي العاـ في مصر 
 يئة القومية لضماف الجودة واالعتماد.في ضوء معايير الي
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معاٌٌر الهٌئة  رؤٌة مقترحة إلصالح التعلٌم الثانوي العام بمصر فً ضوء
 القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد :

تضمنت الرؤية المقترحة إلصالح التعميـ الثانوي العاـ في ضوء معايير الييئة القومية لضماف 
 محاور كما يمي  جودة التعميـ واالعتماد عدة 

 المحور األوؿ  المعمـ وتنميتو مينيًا  
 .استخداـ المعمـ مصادر المعرفة المتعددة في مجاؿ تخصصو والمجاالت التربوية 
 . تدريب جميع المعمميف في المدرسة بشكؿ دوري, باختالؼ تخصصاتيـ العممية 
 ة التعميمية.توظيؼ المعمـ محتوى الدورات التدريبية التي شارؾ فييا في العممي 

 المحور الثاني  المناىج الدراسية وتطبيقيا عمي المتعمـ  
 .تكامؿ نواتج التعمـ المستيدفة معرفيًا ووجدانيًا , ومياريًا لممتعمـ 
 .اتساؽ نواتج التعمـ المستيدفة بخريطة المنيج مع المرحمة الدراسية 
  الحفاظ عمييا.اسياـ تنفيذ المنيج في نشر ثقافة استخداـ الموارد البيئية و 

 المحور الثالث  المتعمـ وممارساتو التعميمية  
 .تحقيؽ المتعمـ مستوى تحصيؿ مالئـ في المواد الدراسية 
 .إمتالؾ المتعمـ القدرة عمى اتخاذ القرارات وتحمؿ المسئولية 
 .تقدير المتعمـ أىمية الميف الموجودة في مجتمعو 

 ا  المحور الرابع  اإلدارة المدرسية وفعاليتي
 .توظيؼ القيادة الصالحيات اإلدارية والتنفيذية بالمدرسة 
 .تدعيـ القيادة نظامًا لمتابعة تقدـ المتعمميف في ضوء نواتج التعمـ المستيدفة 
 .تفعيؿ وحدة التدريب داخؿ المدرسة 

 المحور الخامس  مواجية معوقات عممية إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر 
المعوقات التي تواجو عممية إصالح التعميـ الثانوي العاـ, والبد مف مواجيتيا ىناؾ العديد مف 

 والتغمب عمييا, وذلؾ مف خالؿ 
 .اإلصالح اإلداري لإلدارات المدرسية في التعميـ الثانوي لتواكب التغيرات المتسارعة 
 .االستفادة مف التجارب العالمية وتطبيقيا إلصالح التعميـ الثانوي 
 اإلصالح قبؿ اعتمادىا. تجريب برامج 
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 تخصيص الموارد المادية الكافية والالزمة لعمميات إصالح التعميـ الثانوي العاـ 
 المحور السادس  متطمبات إصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر  

 .وجود وعي عند العامميف بالمدرسة بأىداؼ اإلصالح وأىميتو 
 ة القومية لضماف جودة التعميـ وجود رؤية واضحة لإلصالح في ضوء معايير الييئ

 واالعتماد.
 المدرسة وتحقيؽ أىدافيا. وضع الخطة المتكاممة  مف قبؿ إدارة المدرسة إلصالح 

المحور السابع  متطمبات تطبيؽ معايير الييئة القومية لضماف جودة التعميـ 
 واالعتماد إلصالح التعميـ الثانوي العاـ في مصر 

 ميف بالتعميـ الثانوي العاـ.نشر ثقافة الجودة لدى العام 
 .تعاوف العامميف في المدرسة عند تطبيؽ معايير الجودة 
 .تطبيؽ التقويـ المستمر في المدرسة لتحديد نقاط القوة والضعؼ 
 .اتفاؽ معايير ومؤشرات الجودة مع إمكانات المدرسة 
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: لمراجع  
", المؤتمر القومي أحمد إسماعيؿ حجي ," تطوير التعميـ الثانوي وسياسات القبوؿ بالتعميـ العالي 

وزارة التربية والتعميـ  بالتعاوف مع لتطوير التعميـ الثانوي وسياسات القبوؿ بالتعميـ العالي , 
 .ـ2008مايو  12 -10لمبحوث التربوية والتنمية , المركز القومي 

, كفر اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرةأحمد جالؿ حسف اسماعيؿ, 
 . ـ2008الشيخ  دار العمـ وااليماف لمنشر والتوزيع, 
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