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  )الثانوي( معايير جودة التعليم ما بعد األساسي
  األستاذ الدكتور صالح عليمات                                                 

         قسم اإلدارة وأصول التربية                                          

  األردن  –جامعة اليرموك                                                     كلية التربية ـ 

                                                            

   

  :مقدمة
   ، ه نفسه متغيراً تابعاً ل     تعتبر التربية المحرك األساسي للتحول المجتمعي كما تعد بالوقت

بناء على  ذلك فالمتغيرات الحادة التي تعمل في المجتمع حاليـاً والتـي يتـضمنها عـصر                  و

المعلومات والطفرة التكنولوجية والزيادة السكانية والتغيرات االجتماعية والـسياسية والثقافيـة     

ؤسسات التربوية من حيث    والقيمية والعولمة واالقتصاد الهش سوف تحدث هزات عنيفة في الم         

 مما يفرض علـى النظـام       ،  ةكلها التنظيمي ادورها وفلسفتها وسياستها ومناهجها وأساليبها وهي     

  ويتوقف نجاح التحول المجتمعي على مـا       ،  التربوي تحديات وإشكاليات جديدة وغير مسبوقة     

ليـة التحـول     مصيرية في مواجهة التحديات التربوية التي تعززها عم        تيتم اتخاذه من قرارا   

 ويساهم التعليم الثانوي مـساهمة كبيـرة فـي مواجهـة            ،  المجتمعي بكافة مظاهرها وأدواتها   

التحديات الرئيسية في بدايات القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في استئصال الفقر وإحـالل             

ـ            ة األمن والسالم واستحداث مجتمعات معرفية عادلة ومنصفة وتحقيق التنمية المستدامة وحماي

  . التنوع الحيوي والنهوض به

  ومن خالل ما سبق يمكن القول بأنه ينبغي على التعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين                

في ذلـك تـشجيع المبـادرة        غير المعرفية بما  المعرفية و أن يركز بشكل أكبر على المسائل       

درسة بيئة يتم فيها تطوير     الشخصية والمهارات الحياتية والكفاءات االجتماعية بحيث تكون الم       

 كما ينبغي أن يساهم في إكساب الـشباب         ،  رأس المال االجتماعي ال رأس المال الفكري فقط       

المهارات والقدرات التي تمكنهم من المشاركة المجتمعية ومواصـلة تعلمهـم مـدى الحيـاة               

 من إعادة تعريف    والوصول إلى األدوات التكنولوجية وشبكات تقاسم المعرفة وتبادلها لهذا البد         

التعليم الثانوي وتجديده وتحسينه لتحفيز المتعلمين في حقلي التعليم الثانوي األكاديمي والمهني            

للولوج إلى عالم العمل وقادرين على تحمل المسؤولية في عالم سريع التغير وهـذا يتطلـب                 

ـ             شياً مـع المعـايير     إعادة هيكلية التعليم الثانوي بناء على معايير محددة ذات جودة شاملة تم

الثقافيـة  فـي     والدولية العالمية ومراعاة البيئة والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية         

  .البلدان العربية
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  :وفي ضوء ما تقدم فإن الدراسة الحالية ستتناول المحاور اآلتية  

 .لتوجهات العالمية والعربية نحو تجويد التعليم الثانويا .1

 .جودة للتعليم الثانوي مع مراعاة المسارات المختلفة لهوضع قائمة بمعايير ال .2

 . مرئيات حول تطوير التعليم الثانوي وتحسين جودته وفقا للمعايير العالمية .3

 .توصيات ومقترحات .4

  "وفيما يلي نعرض لذلك بالتفصيل

 : وتجويدهتطوير التعليم الثانويوالعربية لعالمية أوال ـ  التوجهات ال

        :ية العالمجاربأ ـ الت
عضها اهـتم بإنـشاء المـدارس       بفنامية بتطوير التعليم الثانوي     المتقدمة و اهتمت المجتمعات ال  

 ثـم التعلـيم     ،  ساد هذا النمط في البلدان األوروبية والواليـات المتحـدة         قد  الثانوية الشاملة و  

 أخـرى فـي     أنمـاط و  ،  البولوتكنيك في االتحاد السوفيتي سابقاً وباقي بلدان أوروبا الشرقية        

 إال أنها تسير على نفس خط الشمول ونعرض        ،   وإن طُرحت بمسميات أخرى    ،  مجتمعات آسيا 

  .  تمثل صيغة الشمول والتكامل بين التعليم العام والتعليم التقنيجفيما يلي نماذ

  

  :المدرسة الشاملة في السويد ـ 1

فـي هـذه    ) المهني  /  التقني   /العام  (  األنماط المختلفة للتعليم الثانوي    1971    توحدت عام   

/  انطالقا من مبدأ أن التعليم األكاديمي يجب أن يمهن وأن التعليم التقنـي             ،  المدرسة المتكاملة 

 ومن ثم فالمدرسة الثانوية العليا  المتكاملة على هذا هي مدرسة قومية             ،  المهني يجب أن  يعمم    

سة يفد الطالب من التعليم اإللزامـي        وفي هذه المدر   .رسمية تبدو كنموذج فريد في العالم كله      

 وأحد هذه المسارات يستغرق أربعـة       ،  مساراً دراسياً )22(  ليدرسوا قرابة  ،  والمرحلة السابقة 

  .والسبعة عشر الباقية تستغرق عامين ،  وأربعة منها تستغرق ثالثة أعوام، أعوام

 ويمكـن للطـالب أن       ،   هذا وتنهض هذه المدرسة على مفهوم التعليم المستمر مدى الحياة         

يقطعوا الدراسة المنظمة إلى سوق العمل مؤقتا ثم يعودوا إلـى مقاعـد الدراسـة السـتكمال                 

  .المرحلة الثانوية على األقل وبعضهم يواصل الدراسة في التعليم العالي

  

  

  : المدرسة الشاملة في انجلترا ـ2
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ـ  المرحلة االبتدائية وتقدم   وهي مدارس غير انتقائية تستوعب جميع التالميذ المنتهين من             م  له

تيح الفرصة لكل منهم كي يصل في تحصيله إلى أقصى قدراتـه واسـتعداده              ي ا تربوي اامجنبر

 بالفعـل مـا يزيـد عـن         ب ذات شيوع وانتشار في مختلف أنحاء المملكة وتستوع        توأصبح

نظـام  األسباب التي دفعت المسؤولين إلـى األخـذ ب        ومن   ،  من طالب المرحلة الثانوية   90%

الرغبة في إصالح عيوب التعليم للمرحلة االبتدائيـة خاصـة مـن ناحيـة              : المدرسة الشاملة 

الرغبة في مد فترة التعليم      و . ونظم القبول والخطط الدراسية كمدخل للتعليم الثانوي       ،  األهداف

الرغبـة فـي إزالـة       و .اإللزامي لمختلف الفئات ألطول مدة ممكنة وفي أسرع وقت مستطاع         

   . بين أنواع التعليم المختلفةالحواجز

أكاديميات اإلعداد للحياة المهنية  "برامج التدريب المهني في الواليات المتحدة األمريكية ـ  3

  ."وبرامج اإلعداد الفني

  :أكاديميات اإلعداد للحياة المهنية ـ 3/1

 وذلك 1969ظهر أول نموذج ألكاديميات اإلعداد للحياة المهنية في والية فيالدلفيا في سنة           

غير أن الغرض من أكاديميات اإلعداد للحياة المهنية تغير ليـشمل            .للوقاية من تسرب الطلبة   

 ن والذي ،  أصنافا مختلفة من الشباب سواء الراغبين في االلتحاق بالكليات أو بمؤسسات أخرى           

ج هذه  ويتميز نموذ  .يرغبون في استكشاف مجال من مجاالت أكاديميات اإلعداد للحياة المهنية         

ـ ،  تعد بمثابة مدرسة داخل المدرسـة    أنها: بعدد من الخصائص منها   األكاديميات    مـن  ة مؤلف

يلتحق الطلبة بـشكل طـوعي بهـذا         و ،  ة من الطلبة والمدرسين والموجهين    مجموعة صغير 

تـشكل  و ، في السوق  يركز البرنامج عادة على مجاالت مهنية يتزايد الطلب عليها       ،  البرنامج

وقد أظهرت نتائج األبحاث أن طلبة       ،  ية عنصرا مهما في العملية التربوية للطلبة      الخبرة المهن 

األكاديميات أكثر نجاحا في الثانويات وحظوظهم أوفر لاللتحاق بمؤسسات ما بعـد المرحلـة              

  .الثانوية

  :برنامج اإلعداد الفني ـ 3/2

 األخيرتين من التعلـيم     على أربع سنوات يجمع بين السنتين     فيمتد  اإلعداد الفني   أما برنامج   

ويتابع الطلبة أحيانا دراستهم لسنتين فـي       . الثانوي وسنتين يقضيهما التلميذ في كليات جماعية      

ويركز اإلعـداد الفنـي علـى تـدريس العلـوم            ،  سإحدى الجامعات لنيل شهادة البكالوريو    

لـدرس  ويـشمل العمـل المـرتبط با       ،  والرياضيات المتصلة بالتكنولوجيا وعلى مواد أخرى     

وتهدف هذه البرامج إلـى      ،  حصصا تطبيقية انطالقا من المشاكل التي تحدث في مكان العمل         

إعداد الطلبة لمتابعة التدريب الفني لمرحلة ما بعد الثانوي من خالل اعتماد مواد في المدرسة               

  .الثانوية تستجيب لمتطلبات الكلية الجماعية
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   :السترالية اااإلصالح التربوي في مقاطعة فيكتوري ـ 4

أظهر التقرير النهائي للمراجعة الوزارية للتعليم ما بعد اإللزامي وسـبل التـدريب فـي               

 بوضوح القضايا الجدية والمعقدة التي تواجه الشباب في انتقالهم من المدرسة            امقاطعة فيكتوري 

ـ           ،  إلى الدراسة والعمل والتدريب    شباب فقد حدد التقرير الحاجة لتقديم دعم وإرشاد أفـضل لل

وذكر ضرورة اعتماد مقاربات جديدة توسع من مفهوم اإلرشاد وتقدم في نفس الوقـت دعمـا           

وفي إطار مبادرة إدارة السبل الفردية يعمل الطالب الذين يمكـن أن يتركـوا               .مكثفا للشباب 

 ومن شأن  هـذه      .المدرسة مبكرا مع راع لصياغة خطة التعلم والعمل التي تناسب اهتماماتهم          

 ويلتقي الراعي والطالب بشكل منـتظم       . تجعل من تعلمهم أكثر مالئمة مع حاجاتهم       الخطة أن 

 ويتم الربط بين الخطط بطـرق عمليـة         ،  لمراجعة التقدم المطلوب وإعادة تقويم خطة الطالب      

لتعزيز الدعم المقدم للشباب من خالل عمل شبكات التعلم والتوظيف المحلية المنتشرة في كـل              

قوم شبكات التعلم والتوظيف المحلية بجمع العاملين في الميـدان التربـوي            وت،  أنحاء المقاطعة 

تخطـط   وأرباب العمل المحليين والمجالس المحلية وجميع المهتمين على مستوى اإلقليم كي            

 مقاربة إستراتيجية لتطوير سـبل الـشباب        ااعتماد و ،  عملية تطوير البرامج التربوية للشباب    

الشهادة الموحدة عند إتمـام      و ،  ن يمكن أن يتركوا المدرسة مبكرا     المحليين وخاصة أولئك الذي   

والتي تفتح أبواب التعلـيم     (VCE) التربوية   ا هي شهادة  فيكتوري    االدراسة في مقاطعة فيكتوري   

 أو  VCE عوضا عـن     VCAL يمكن أن يختاروا     اأما اآلن فإن الطالب في فيكتوري      ،  العالي

وال . في دراستهم النظاميـة    VETلتدريب المهنيين   أن يدرجوا بعض مواضيع من الدراسة وا      

VCAL    وتشمل شهادة   .  للتعلم التطبيقي  ا هي  شهادة فيكتوريVCAL    أربعة مواضيع إجبارية 

تكسب الطالب خبرة عملية مرتبطة بالعمل ومهارات القراءة والكتابة والحساب وفرصا لبنـاء             

  . المهارات الشخصية للحياة والعمل

 :ريا الدوليةبرنامج البكالو ـ 5

 سنة  ويطبق عادة في السنتين األخيرتين من         19- 16    يستهدف البرنامج التالميذ من سنة      

, اللغة األصـلية األدب   (التعليم الثانوي ويتطلب من التالميذ أن يرتبطوا أوال بهويتهم الوطنية           

أن يتماثلوا عقليـا    وذلك في أي مكان في العالم  ويطلب من التالميذ           ) والتراث الثقافي , التاريخ

النتائج المتوقعة من هذا البرنامج خلق  جمهور مـن التالميـذ             وتستهدف   ،  مع تقاليد اآلخرين  

 يعرفـون أنفـسهم ويعرفـون        تالميـذ  ،  رحب بالتنوع الوطني ضمن إطار دولي     وممتسامح  

  كما تم تبنيها فـي سويـسرا       فلسفة منظمة البكالوريا الدولية    وتقوم   ،  اآلخرين بصورة أفضل  

تهدف منظمـة   و ،  هاختباري من خالل منهج دراسي شامل ومتوازن مقرون بتقييمات          )1996(

البكالوريا الدولية إلى مساعدة  المدارس في مساعيها لتنمية المواهب الفردية للشباب وتدريسهم             
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ربط تجربتهم في األقسام الدراسية بحقائق العالم الخارجي وفيمـا عـدا الـصراحة الذهنيـة                

 األكاديمية العالية يتم التركيز على مثل عليا للتفهم الدولي والمواطنـة المـسؤولة              والمعدالت

وصوال إلى أن يصبح تالميذ بكالوريا الدولية مفكرين ناقدين وذوي رأفـة  دارسـين طـوال                 

حياتهم ومشاركين مطلعين على الشؤون المحلية والدولية واعيين باإلنسانية التي يقتسمونها مع            

ي تربط جميع الشعوب ببعضها وفي نفس الوقـت يحترمـون تنـوع الثقافـات               اآلخرين والت 

, والفرنـسية   ,  والبرنامج متـوفر باللغـات االنجليزيـة         ،  والمواقف الذي يشكل ثراء الحياة    

 إلى األسس التقليدية لمقـرر دراسـي        ة ويقدم البرنامج ثالثة اختصاصات باإلضاف     .واالسبانية

نظريـة  : هذه االختصاصات المعتبرة شرطا لنيل الشهادة هي      . واسع وحر في الموارد األدبية    

مضمون البرنـامج مـن سـت       يتألف   و ،   والعمل والخدمة  ،  المعرفة؛ بحث مطول؛ واإلبداع   

 ، العلوم التجريبية  و ،  األفراد والمجتمعات  و ،  اللغة العصرية الثانية   و ،  اللغة األولى : مجموعات

يـتم اسـتعمال   ف  أما بالنسبة إلى تقييم عمل التالميذ   .ةالفنون والمواد االختياري   و ،  الرياضياتو

 وتستعمل طرق تقييم متنوعة للتعرف على كل        .نماذج ومعايير معدة للتقييم في جميع المدارس      

من مضمون وعملية التحصيل األكاديمي ولألخذ في االعتبار مختلف مناهج التعلم والنمـاذج             

 بينمـا   .من الدرجة النهائية  % 20 في العادة بنحو        ويحتسب التقييم الداخلي للمدرسين    .ةالثقافي

 يجب  ،  وفي ما يخص منح الشهادات     ،  يعتبر التقييم الخارجي عادة كعملية مألوفة في البرنامج       

 نقطة وينجـزوا    24على التالميذ أن يستجيبوا لمعايير وشروط محددة تتضمن الحصول على           

 المعرفة النظرية؛ وبحث مطول؛ واإلبداع      :بشكل مرض المحاور الثالثة األساسية من البرنامج      

  .والعمل والخدمة

  :المقرر الدراسي الشامل للتعليم الثانوي ـ 6

يقوم هذا النظام للتعليم الثانوي على أساس مبادئ الشمولية بدال من االنتقائية بالنـسبة              

في أمريكا  ) العليا(للمدارس الثانوية ويتم تطبيق النموذج بصورة رئيسية في المدارس الثانوية           

مثـل  (كما أن عدة بلدان صناعية في شرق أسيا وجنوبهـا           ) الواليات المتحدة وكندا    (الشمالية  

تعتمد برامج شاملة للتعليم الثـانوي فيمـا يخـص           ) ة واستراليا وسنغافور  االيابان واندونيسي 

اسة التغييـر   جرى تعميم المدارس الشاملة نتيجة لسي     المتحدة  وفي المملكة    .احتياجاتها التربوية 

هناك  نظام ثالثي للدولـة      كان   وقبل ذلك    1970-1964التي جاءت بها الحكومة خالل فترة       

يتمثل في مدارس متوسطة تقليدية وثانوية عصرية وفي الغالب مدارس متوسطة تقنيـة مـع               

 نقطـة   11جعل الدخول إلى المدارس المتوسطة التقليدية مشروطة  بالنجاح في امتحان زائد             

غير أنه في المدارس الشاملة عبر إنحاء العالم ال يزال توزيع التالميـذ   .eleven plusفأكثر 

يتم في مجموعات حسب قدراتهم  وعالوة على ذلك تتوفر العديد  من البلدان على نظام للتعليم                 
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الثانوي من مرحلتين يكون شامال في مستوى المرحلة المتوسـطة ولكـن يتـضمن مـدارس          

في مستوى السنة المنتهية أما في الدول النامية التي ال يكون فيها التسجيل             أكاديمية واختيارية   

والجدير بالكر أنـه      ،  في المدارس عاما فال يطبق مفهوم التعليم الشامل التابع للدولة إال قليال           

تم الشروع  في تطبيقات المقرر الدراسي الشامل في مدارس التعليم الثانوي العامة في وسـط                

حيث تم إدخال دروس الفنون والحـرف اليدويـة فـي           ) البحرين واألردن (في  نات  عقد الثماني 

المقررات الدراسية جعلها من بين مقررات األنشطة اإلضافية في ملفات التالميذ وتـم إدمـاج    

  .هذه التجارب بعد ذلك في مقررات التصميم والتكنولوجيا أو التعليم التقني

  :  العمل– إلى –مبادرة من المدرسة  ـ 7

قـانون مـن    "  على أساس    1995تم الشروع في هذا البرنامج بالواليات المتحدة في         

 ،  العمـل - إلـى –وتتميز مبادرة من المدرسة "  (1990) فرص العمل- إلى–المدرسة 

مبادرة تعاونية بين هيئات التعليم والعمل واألعمال والحكومة والجماعات يتوخى منهـا            بأنها    

نظام لتوفير التعلـيم يتركـز علـى         ،  ية واقتصادية لجميع الشباب   توسيع فرص تعليمية ومهن   

مقاربة تعليمية لجميع التالميذ تجمع بين      . المسار المهني مؤسس على أفضل الممارسات القائمة      

نظام لمسالك   .التعليم األكاديمي بالمدرسة والتعليم اليدوي في سوق العمل أو في مواقع تماثلها           

أمـا  . طالب أن يتبعها لالنتقال من المدرسة إلى المجـال المهنـي          ذات معالم واضحة يمكن لل    

نـسبة التخلـي عـن       و ،   مقاييس أكاديمية عالية   : األهداف األساسية للبرنامج هي    بالنسبة إلى 

مركز ويقوم   .قوة عاملة ذات مهارة عالية     و ،  فرص عمل محسنة للجميع    و ،  الدراسة منخفضة 

scans2000 التعلـيم  :تي تستعملها المدارس في ثـالث مجـاالت        الوسائل التربوية ال    بتطوير

 بـين المـدارس     ت الملقن لمكان العمل والتدريب وكـذا المترابطـا        مالملقن بالمدرسة والتعلي  

 . ومناصب الشغل والمجموعة

  :نموذج التحول ـ 8

) OECD(تم بناء هذا النموذج على أساس تجربة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية            

 التعليم خالل العقد األخير من القرن العشرين وتستهدف اغلـب مبـادرات             فيما يخص إصالح  

 الشباب في المدارس وكيفية تزويدهم بالمعـارف والمهـارات والـسلوكيات            OECDمنظمة  

 لقبل مغادرة مؤسسات التعلم والتدريب ويعتبرا النتقا      ) التي يجتاحها ميدان العمل     (الضرورية  

 في وضع أسس التقدم المستمر في العلم والعمل خالل حياته           من التعليم األولي مرحلة أساسية    

وقد استعمل نمـوذج منظمـة       .كبالغين وتطوير األفاق المباشرة بسوق العمل بالنسبة للشباب       

OECD   تقـوم    :لمقارنة نظامين من أنظمة التعليم التقني والمهنـي       ) نماذج محلية   ( تصنيفات

بيا بتقييم  خصائص إمكانية إشغال العمل بدال مـن          البلدان التي تتمتع بأسواق عمل منفتحة نس      
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البلدان التي تتميز بتنظيم إشغال المناصب في        أما   .مهارات العمل الخاصة مثل كندا واستراليا     

بوضع إطار النتقال  العديد من الشباب إلـى         فتقوم  أسواق العمل ومؤسسة المسالك  الشاملة         

وتدافع المجموعة األولى من البلدان عن تطوير       . ركوالدنمالعمل مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا      

وتوفير المهارات األساسية واالختصاصات الرئيسية بينما تحرص المجموعة الثانية على تقاليد           

قوية في التدرج المهني وتعتبر عادة عن تحفظات كبيرة بخصوص تطوير أنظمـة لوحـدات               

 المـؤهالت   -أ :فيـة الجديـدة وهـي     التأهيل ويركز النموذج على ثالثة مؤهالت دولية لألل       

يقتـرح النمـوذج    و. المؤهالت الثقافية المـشتركة    و ،  والمؤهالت التقنية والمهنية   ،  الشخصية

العلـوم   و ،  اآلداب والعلـوم اإلنـسانية     :أربعة مجاالت   للبرامج الجديدة في التعليم الثانوي        

  .األعمال واالقتصاد و،  التعليم التقني والمهني، والتكنولوجيا

  :التعليم المهني الثانوي في ألمانيا ـ 9 

 سنة التـدريب    19-16من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين        % 75     يختار ما يقارب    

نموذجـا يوصـى    "المهني في ألمانيا ويتمتع التعليم المهني األلماني باعتراف دولي إذ يعتبـر             

فيها المملكة المتحدة والواليات األمريكية أو      سواء تعلق األمر بالدول المتقدمة بما       "باالحتذاء به   

 6 سـن   في ألمانياميبدأ التعلي و، على سبيل المثال ولبنان واندونيسيا ةالدول النامية  كسنغافور  

 6فـي سـن   "غراندسكول"يلتحق التالميذ بمدرسة    و ،   من العمر  18 وهو إجباري حتى     سنوات

ثم يوجه التالميـذ نحـو مـسارات    ) اليتين الدرجة السادسة في  و  (حتى الدرجة الرابعة منها     

  .مدرسية مختلفة حسب قدراتهم واهتماماتهم وتوصيات مدرسيهم واختيار آبائهم

  :النظام األلماني المزدوج ـ 10

من وقتهم في مراكز التدريب في الـشركات        % 70يقضي الطلبة    في النظام المزدوج  

ويقضي الطلبة بـشكل عـام       . الوقت فقط في مدارس التعليم المهني الثانوي لجزء من       % 30و

ويوما ونصف داخل الصف ويتضمن التعليم       ،   يوما كل أسبوع في مكان التدريب والتمهن       3,5

  .واللغات األجنبية، والتاريخ، واللغة األلمانية وآدابها، والعلوم، داخل المدرسة الرياضيات

 إجباري في المدارس المهنية      أن الحضور  ث حي ،       وتنظم القوانين الفدرالية عملية التدريب    

إذ يوقـع الملتحقـون     .  تختلف من والية ألخرى    ا لكنه ،  التي تعمل على أساس الوقت الجزئي     

 مع شركة محلية للعمل جزءا من الوقت بـأجور دون           ا عقد ،  16 وهم في سن   ،  بهذه المدارس 

وتتحمل .  هذه  مناسبة على عقود التدريب    ئةوتصادق غرف التجارة أو هي    .أجور العاملين الجدد  

وينظم التدريب في الـشركة     ."الحكومة الفدرالية مسؤولية اإلشراف على التدريب في الشركات       

وتشرف غرف التجارة والـصناعة اإلقليميـة       ."مدرب معتمد يكون مسؤوالً على احترام العقد      

ويهدف هذا الجهد إلى ضـمان تـساوي        . على التدريب في الواليات وتراقب جوانبه القانونية      
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 3-2يـستمر نظـام التـدريب المـزدوج         وايير المؤهالت المهنية في كل التراب األلماني        مع

   .لنيل شهادة التأهيل المهني"لالمتحان النهائي" بعدها الطلبةم يتقد، سنوات

  

  :  العربيةربب ـ التجا

  :التعليم الفني في مصر ـ 1

التعليم الذي يجعل فرداً مـا          التعليم الفني والمهني في صورته الواسعة هو ذلك النوع من           

وهـو بهـذا   .قابالً للعمل في مجموعة من المهن أفضل من قابليته للعمل في مجموعة أخـرى       

 .يعد األفـراد أصـال للعمـل         في األهمية رغم كونه ال     هيختلف عن التعليم العام الذي يوازي     

هني بالنسبة لألفراد   وبالتالي فإن أي تعليم في أي حقل تخصصي يمكن اعتباره تعليماً فنياً أو م             

والتعليم الفني في مصر يهتم بمجموعة       .الذين يزمعون العمل كمتعلمين في هذا الحقل أو ذاك        

التعلـيم   و ،  من المجاالت الفنية المختلفة إلعداد األفراد ككوادر فنية في مختلف مجاالت العمل           

ها الدولـة اهتمامـات     الزراعي والصناعي والتجاري هي أبرز مجاالت التعليم الفني التي تولي         

نظراً لحاجة المجتمع إلى عمالة فنية مدربة فـي هـذه            ،  كبيرة بالتوسع في إنشاء مدارس لها     

 )الفنـي (إلى  إعداد فئة     )نظام  السنوات الثالث   (  وبينما يهدف التعليم الثانوي الفني     ،  المجاالت

لكـات الفنيـة لـدى      في مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة والخدمات وتنمية الم        

الفنـي  (يهدف إلى إعداد  فئتـي       ،  )نظام السنوات الخمس  (فان التعليم الثانوي الفني    ،  الدارسين

  . والخدماتةالمدرب في مجاالت الصناعة والزراعة والتجار(و)األول

تركيزهـا   في مصر    أهداف التعليم الفني نظام السنوات الخمس     التعليم  أهداف  على     ويالحظ  

 المهنية مع إغفالها لألهداف المرتبطة بالجانب الثقافي واألكاديمي المصاحب في           على األهداف 

وكذلك المهارات األساسية للمواد األكاديمية بما فيها الرياضيات في حـين           ،    البرنامج المهني 

نجد أن برامج التعليم المهني في الواليات المتحدة تؤكد في أهدافها على أهمية زيـادة تكامـل                 

لمهنية واألكاديمية في كل البرامج التقليدية المهنية وكذلك تدريس مهـارات التفكيـر             القدرات ا 

 كول لتطوير التعليم الفني عـن       -ولعل مشروع مبارك   .العليا من خالل برامج التعليم المهني     

من المشروعات  الحديثة  التي تطـور مـن     Duple systemطريق تطبيق التعليم المزدوج

والمالحظ أن محتوى الرياضيات في التعلـيم الفنـي         ،    ة  الفنية  المدربة    جودة  ونوعية العمال   

الحالي قد اشتمل على كم معرفي كبير ربما ال يحتاج إليه طالب التعليم الفني الذي يعد ألعمال                 

  .فنية قد ال تتطلب هذا الكم المعرفي
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  : التعليم الثانوي  في مملكة البحرين ـ 2 

 في البحرين من خالل ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي          تم تطوير التعليم الثانوي   

برنـامج  ( ث التعليم الثانوي التجاري مشروعاً تطويرياً أطلـق عليـه         ااستحد من خالل وذلك  

فالمحاكاة هي نمط من أنماط التعليم التشبيهي والتدريب الذي يهدف إلـى             ،   )صاالت المحاكاة 

ووضع ما تعلمـه الطالـب موضـع التطبيـق          ،  ريةاالرتقاء العملي لمخرجات المدارس التجا    

بتقديم المعارف والمهارات الضرورية والتدريبات األساسية لتمكين خريج هذا المسار          ،المباشر

من اختيار التمهن المستقبلي  بمؤسسات سوق العمل بمرونة ومهارة ضمن أطر  تقنية وإعداد               

وصـالة   . قطاعات سوق العمـل    تربوي خاصة عندما يتعذر توفير فرص تدريبية مناسبة في        

تـم   )مؤسسات تجاريـة  ( المحاكاة هي عبارة عن غرفة متعددة اإلغراض تشمل عدة مكاتب         

لتعكس وتحاكي السوق التجاري في بعض  الوظـائف         ،  إنشاؤها في كل مدرسة ثانوية تجارية     

لتـامين  والبريد واالستقبال والسكرتارية وبعض الوظائف الماليـة وا       ،  مهام المكاتب  :اإلدارية

فأصبحت صالة المحاكاة أشبه بمجمع تجاري يوفر للطلبة فرصا تدريبية  كبيـرة             ،  والسفريات

 التي يتم بها قيـاس       tasksإلتقان مهام سوق العمل في شكل وظائف تنفيذية مصغرة تعرف ب          

إتاحـة   : إلـى  التدريب بأسلوب المحاكـاة   و .مستوى أداء الطالب وإتقانه  للمهارات  المطلوبة       

ة للطالب لمزاولة عمل شبيه بالعمل الحقيقي ومعايشتهم لظروفه الفعلية وربـط العلـم              الفرص

تنمية واكتساب االتجاهات اإليجابية والقيم النافعـة حـو العمـل             و .بالعمل والنظرية بالتطبيق  

تحسين العالقة بـين المدرسـة       و .وتوجيه السلوك والتغلب على السلبيات التي تعرقل اإلنتاج       

 .يجة للتعاون  والجهد المشتركوالمجتمع نت

نموذجـا   فيعتبر     والتجاري برنامج التميز المصرفي االلكتروني لطلبة التعليم الثانوي      أما      

فاعال من برامج التواصل بين عالم التجارة وبيئة التعليم ضمن بـرامج األنـشطة الالصـفية                

انب العملـي التطبيقـي عـن       المطبقة في التعليم الثانوي التجاري لربط الجانب النظري  بالج         

  تحت رعايـة الجمعيـة       1997طريق توظيف التقنية المعلوماتية الشبكية وقد صمم منذ عام          

البحرينية األمريكية وسوق البحرين لألوراق المالية ومعهد البحـرين للدراسـات المـصرفية             

 Trade(والمالية لمجموعة من المصاريف المحلية والعالمية يهدف البرنامج والذي يعرف ب

Quest (ةً قـدر  ةالعمل على تنمي  ، و إنشاء برنامج لمحاكاة مواقف تعليمية بخبرات عملية       :إلى 

الطلبة الفكرية والنفسية الحركية لتطوير أدائهم في البحث والتقصي والتخطيط الـسليم للعمـل              

 توظيف االنترنت لربط  المدركات النظرية بالممارسات العملية في أسواق المـال            .المصرفي

   .العالمية

قد ظهرت الحاجـة     في البحرين ف   نظام الجودة في التعليم الثانوي الصناعي     بالنسبة إلى   و      

 ضمان الجودة لكونه أحد المتطلبات الواجب توافرها في المدارس الصناعية           ج برنام هالستحداث
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ى شـهادة   العتبارها مراكز معتمدة لمنح المؤهالت المهنية االسكتلندية واستعداد للحصول عل         

ضمان تطـابق محتـوى     : ويستهدف نظام ضمان الجودة تحقيق     .ISO9002الجودة بالتعليم   

التأكـد مـن أن     صول على المستوى المهني المـستهدف، و      الخطة الدراسية مع متطلبات الح    

مطلوبـة وإجـادة الكفايـة      أساليب التعليم والتعلم المتبعة تحقق اكتساب الطالب للمهـارات ال         

ن دقة  وصحة أساليب التقويم المستخدمة ومالءمتها لقيـاس مـدى إجـادة              ضماالمستهدفة، و 

 توثيق كامل لالنجاز الدراسي للطالـب خـالل          مضمان توافر نظا  ، و الطالب الكفاية المطلوبة  

   .دراسته لكافة الوحدات التعليمية التي يتطلبها المستوى المستهدف

جاء برنامج التدريب الميداني    فقد  قع العمل   التدريب الميداني للطالب في موا    أما برنامج          

لطالب المدارس الثانوية الصناعية لدى المؤسسات والشركات الصناعية في القطاعين العـام            

وتم . والخاص ليتوج الجهود التي بذلت في سبيل ربط مخرجات التعليم الصناعي بسوق العمل            

 وهـذا   ،  بالمستوى الدراسي الثالث  اعتماد التدريب الميداني كجزء أساسي من الخطة الدراسية         

تجسيد عالقة الثقة القائمين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات         :التوجه يحقق أهدافاً عدة أهمها    

 لمـوظفي   ي وإعطاء الشركات دوراً إيجابياً فاعالً في التدريب الميـدان         ،والشركات الصناعية 

ها  الطالب  في المدرسـة بالعمليـات         ربط المعرفة التقنية والمهارات التي اكتسب      و .المستقبل

تطوير وتنميـة قـدرات     ، و توفير فرصة للطالب للتعرف على بيئة العمل      ، و الصناعية الفعلية 

ـ   ،  الطالب العملية بما يتماشى مع مبدأ  إتقان  الكفايات بالتطبيقات العملية             ةالحصول على تغذي

  . كة  في البرنامجراجعة من المسؤولين عن التدريب بالشركات والمؤسسات المشار

على الصعيد التعليم الثانوي العام في مملكة البحرين فقد قامت  باستخدام التكنولوجيا فـي               و   

مدارسها وتوظيفها وتجريبها من خالل الربط الشبكي ومختبرات الحاسوب ويتمثل  مؤسسات             

مـت وزارة   حيـث قا   ،  المجتمع المحلي وأفراده باإلضافة إلى االتصال من خالل اإلنترنـت           

التربية بتأمين  مراكز التعلم بالمدارس بعد تأمين البنية التنظيمية واإلدارية للمدارس والعمـل              

على توظيف تكنولوجيا التعليم في حوسبة المواد الدراسية وعمل البرمجيـات الخاصـة بهـا               

  .ومتابعة بناء المناهج  وتقييمها من خاللها

  

  : المملكة العربية السعودية ـ3 

محاوالت جادة للتغلب    بذلتالسعودية  المملكة العربية   مجال تطور التعليم الثانوي في      وفي      

 قامـت وزارة  ، حيـث    على السلبيات التي تنجم عن تطبيق أشكال التعليم الثـانوي المختلفـة           

وفـي  سـنة     .)م1974 ،  م1964(بإعادة النظر في برامج التعليم الثانوي عدة مرات       المعارف  

رة بتطبيق نظام المدرسة الثانوية الشاملة في ثانوية اليرموك وعرفت هـذه             بدأت الوزا  1395

وبعد عشر سنوات من ذلك  قامت الوزارة  بتطبيـق           ،  المدرسة باسم المدرسة الثانوية الشاملة    



 
 

 11

وتحت ضغط المشكالت التي الزمـت تطبيـق        ،  نظام جديد  للتعليم الثانوي هو النظام المطور       

 يتشعب فيه   ي والذ ،للعمل بالنظام الثانوي التقليدي المعمول به حاليا       تم الرجوع    ،النظام المطور 

 وتطبيقي وتـشرف    التربية والتعليم  وتشرف عليه وزارة     يأكاديم،  التعليم الثانوي إلى مسارين   

  .عليه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

   

 والحضاري،ولتحقيق مـا يلبـي      ومواكبتها للتقدم العلمي  ،  ولتطوير نظم التعليم ومراجعتها   

) م29/12/1996(حاجة الفرد والمجتمع تم عقد ندوة للتعليم الثانوي في مدينـة الريـاض              

بهدف دراسة واقع التعليم الثانوي وتعرف اتجاهات بعض الدول وتجاربها في تطـويره،              

وقد ،ةوالبحث عن إستراتيجية متوازنة لتطوير تعلم الثانوي في المملكة العربيـة الـسعودي            

 :مقترحـات قريبـة المـدى     :  خرجت الندوة بمقترحات عديدة جاءت في ثالثة مستويات       

اإلبقاء على النظام التعليمي الحالي للمرحلة الثانوية مع تطوير المناهج وطرائق التـدريس             

النظر في دمج بعض المواد الدراسية التي تحتاج إلى دمج لتقليـل عـدد              ، و وإعداد المعلم 

، و  تطعيم مناهج التعليم العام بـبعض المقـررات المهنيـة         ، و لة الثانوية المواد في المرح  

أن  :مقترحات بعيـدة المـدى     .تطوير نظم تقويم واالختبارات في جميع المواد الدراسية       

الـربط  متعلمين، و تراعي أهداف التطوير طبيعة المرحلة الثانوية ومستويات النمو عند ال         

م المركزية في تطوير التعليم وإدخـال خـصوصية         عد و .الوثيق بين التعليم وسوق العمل    

 .البيئات المختلفة فيه

مراعـاة  :     ومن المقترحات لبناء استراتيجية بديلة لتطوير التعليم الثانوي في المملكـة          

يـة  الحاجات الراهنة والمستقبلية للمجتمع السعودي المعاصر ومراعاة متطلبات خطط التنم         

تبنى خطط بعيدة المدى في جميع مجـاالت التطـوير           و والربط بين التعلم وسوق العمل،    

المتعلقة بالمناهج وتدريب المعلمين والتطوير اإلداري وتطوير نظام التقـويم والجوانـب            

تنمية مهارات التعليم الذاتي ومهارات حل المشكالت والقدرة على اإلبداع          ى، و الفنية األخر 

عم الهوية الثقافيـة لألمـة وخـصوصية        د، و والتفكير الناقد والقدرة على اتخاذ القرارات     

توفير حرية االنتقال بـين فـروع تعلـيم         المملكة والقاعدة العلمية العامة، و      المجتمع في   

ى التنـوع الـذي يلبـي رغبـات         أن تشتمل مناهج التعليم الثانوي عل     ، و الثانوي وسهولته 

 .مراعاة متطلبات التربية المستديمةالطالب، و 

   :الموحدة في عمانالمدرسة الثانوية  ـ 4 

، وهـي    سنوات بعد االنتهاء من مرحلة التعليم األساسـي        3هي مدرسة مدة الدراسة بها          

، وهـي   والتعليم الفني بفروعـه المختلفـة     ) العام  (تجمع  بين فكرة التعليم األكاديمي       مدرسة  
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منهجي بين  تحقيق توازن   ،  مدرسة مفتوحة لجميع الطالب الناجحين من مرحلة التعليم األساسي        

تشمل عدد من البرامج المهنية المصاحبة      ، و المقررات الدراسية األكاديمية والمقررات المهنية    

لإلعداد األكاديمي تكون بمثابة مواد تخصصية لمن يختار البرنامج المهني األساسي وفرعيـة             

ج تجمع بين عدد من النماذ     وهي   .لطالب يختارون برامج أخرى وتسمى برامج الجذب المهني       

ومنهـا   . التعليمية تحت مظلة واحدة لكل نموذج منها مجموعات دراسية وليست أقسام تقليدية           

المدرسة الثانوية الموحدة لـصناعات مـواد       ،  المدرسة الثانوية الموحدة للصناعات الكهربائية    

المدرسـة الثانويـة الموحـدة إلدارة       ، و المدرسة الثانوية الموحدة ألعمال السكرتارية    و. البناء

 إضافة إلى مقررات تشمل المهنة      ،وتشمل هذه المدارس على مقررات أكاديمية عامة      . ألعمالا

تمنح هذه المدارس شهادة الثانوية العامة إضافة إلى وثيقة أو اعتـراف بمهنيـة               و .التي تعدلها 

              .التخرج في التخصص المهني الذي ُأعد له

  :كويتمشروع تطوير التعليم الثانوي في ال ـ 5

تحقيق أهداف خطة تطوير التعليم فـي   يسعى مشروع تطوير التعليم الثانوي في الكويت إلى        

وتـشمل   ) 2012-2009( التي ستنفذ على مدى أربع سـنوات مـن عـام            والوطن العربي   

التعلـيم   مشروعو ،مشروع تطوير المناهج الدراسية    : مشروعاً منها  19المشروعات المقدمة   

تطـوير   مـشروع ، و مدارس المتفوقين والتعليم التقني   و المدرسة الرياضية    الثانوي بما يشتمل  

تعزيـز القـيم     مشروعو ،المنظومة التعليمية من خالل التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة        

مفاهيم المواطنة المرتبطـة    وبخاصة قيم   وتأصيلها  واإليجابية المستمدة من الشريعة اإلسالمية      

، حقـوق اإلنـسان   والقبـول بـاآلخر     وثقافة التسامح   وة وسيادة القانون    الحريوبالديمقراطية  

ما يضمن  والتقويم  ومشروع تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزاً للقياس           و

يهدف إلى استحداث مؤسـسة محايـدة لتقيـيم         الذي   ،له االستقاللية عن أجهزة وزارة التربية     

األمانة العامة للمجلس األعلـى للتخطـيط       ،  نفيذه وزارة التربية  يشارك في ت  والعملية التعليمية   

مشروع االرتقاء بعناصر الكفاءة الداخليـة       و .جامعة الكويت ووديوان الخدمة المدنية    ،  والتنمية

 ،تطوير طرق التدريس في ظل نظام مرن للتجريب بكافـة أنـواع التعلـيم             وللعملية التعليمية   

زمنية للعملية التعليمية بالمراحل المختلفة بدولة الكويت بمـا         عادة النظر في الفترة ال     مشروعو

 الـذي  المعايير التي ترتقي بأداء المعلـم ومشروع وضع الضوابط ، و المعايير الدولية ويتوافق  

وضع ضـوابط موضـوعية      وضوابط علمية الختيار المعلمين الجدد      ويهدف إلى وضع أسس     

زيـادة النـشاط االبتكـار      ولم على التميز العلمي     وتحفيز المع ،  الختيارهم للوظائف اإلشرافية  
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معايير تحقيق التميز في    ومشروع االرتقاء بضوابط    ، و استحداث نظام الرخصة المهنية للمعلم    و

مشروع تطبيق اإلستراتيجية الوطنية الستخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي          ، و العملية التعليمية 

مشروع تطـوير   ،  روعات الحكومة االلكترونية  استكمال مش والعمل العام وجميع أنواع التعليم      

جميـع  والعاملين بالتعليم العام    وتحقيق التنمية المهنية للقياديين     والمدرسية  واإلدارات التربوية   

مشروع تطوير  ،  تطبيق معايير الجودة اإلدارية بوزارة التربية      مشروع،  أنواع التعليم األخرى  

 . أنواع التعليم األخرىجميع والتجهيزات المدرسية بالتعليم العام 

  : التعليم الثانوي في األردن ـ 6

يهدف التعليم الثانوي في األردن إلى تكوين المواطن القادر على تحقيق مجموعة مـن                

، العلمية والعملية والشخصية الوطنيـة واإلنـسانية      : القدرات والمهارات في مختلف المجاالت    

باإلضافة إلى دعم الحراك األفقي     ،   المهني والتقني  وكذلك تحقيق نواتج عادلة للتعليم والتدريب     

وقد تم دمج التعليم الثانوي سنتين بدالً من ثـالث سـنوات            . والرأسي للعمالة في سوق العمل    

 ،  وينقسم أيضاً إلـى مـسارين أكـاديمي ومهنـي          :لمسار الشامل ا: ويتألف من مسارين هما   

لة الثانوية العامة بعد إتمام االختبارات      ويحصل الطالب في المسار األكاديمي على شهادة المرح       

 ، ويحصل الطالب في المسار المهني على شهادة تؤهله لاللتحاق بسوق العمـل            ،المطلوبة لها 

وفي الوقت نفسه يمكن له الحصول على الثانوية التي تؤهله إلى الدخول للجامعات أو كليـات                

رس الطالب على األقل مـادتين      حيث يد ،   وذلك عن طريق ما يسمى بنظام  التجسير        ،المجتمع

باإلضافة إلى ما يدرسه ضمن الخطة الدراسية الخاصـة         ،  إضافتين من العلوم األساسية البحتة    

" شـرعي ،  علمـي ،  أدبـي  "بالفرع الذي يدرس فيه وينقسم المسار األكاديمي إلى ثالثة فروع         

، تمـريض  ،فنـدقي ،  تجـاري ،  زراعي،  صناعي"وينقسم المسار المهني إلى عدد من الفروع        

ويقدم المساران في المدرسة    ،  "حرف تقليدية صناعات غذائية   ،  خياطة،  تجميل،  اقتصاد المنزلي 

م من خـالل التـدريب      توي :المسار التطبيقي  .واحدة أوفي مدرستين منفصلتين حسب الحاجة     

 ويتدرب الطالب فـي إحـدى       ،المهني وبرعاية مؤسسة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل       

ويحصل على شهادة تدريب تجيز االلتحـاق       ...." النجارة ،   الكهرباء ،   اللحام ،  الحدادة"المهن  

 .بسوق العمل وال تجيز له االلتحاق بالجامعة أو كليات المجتمع

فما فوق في مرحلة التعليم األساسي إلـى        % 70يوجه الطالب ممن يحصلون على نسبة             

أما الطالب ممن يحصلون علـى نـسبة دون ذلـك           ،  التعليم الثانوي بشقيه األكاديمي والمهني    

ويوجه خريجو التعليم   " اإلعداد والتدريب المهني  " فيوجهون إلى مسار التعليم الثانوي التطبيقي       

أما خريجو مسار التعلـيم     ،  إلى الجامعات أو كليات المجتمع    » أكاديمي ومهني  «الثانوي الشامل 
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% 60ويلتحق حاليـاً    . فيوجهون إلى سوق العمل    »اإلعداد والتدريب المهني  «الثانوي التطبيقي   

من الطالب الذكور بـالفروع     % 50من الطالب بالمسار األكاديمي وتهدف األردن إلى إلحاق         

 وفي جانب رعاية الموهوبين والمتفوقين في مرحلة التعليم الثانوي فمدرسة اليوبيـل              .المهنية

 الصف العاشر وحتى نهايـة المرحلـة        تقدم نموذجاً للطلبة الموهوبين والمتفوقين من مستوى      

ويقتصر برنامجها على طلبة الفرع العلمي الذين يتم اختيـارهم بعنايـة مـن بـين                ،  الثانوية

 وتتمتع المدرسـة بدرجـة كبيـرة مـن          ،  مجموعة من المرشحين من مختلف أنحاء المملكة      

كبـار المـسئولين    االستقاللية في برامجها التعليمية واإلدارية والتمويلية بإشراف لجنة مـن           

والمختصين تعمل بمنزلة مجلس أمناء أو هيئة مديرين وتعد مؤسسة نور الحسين هي الجهـة               

وترتبط المدرسة بوزارة التربية والتعليم باتفاقية تعـاون        ،  المسئولة إدارياً ومالياً عن المدرسة    

  .يتم بموجبها انتداب معلمين ممن تنطبق عليهم الشروط من كفاءة وقدرات

  

  ):الثانوي(لتجويد ما بعد األساس  العالمية والعربيةاالتجاهات ـ ا ثاني

النماذج العربية والعالمية في مجال تطوير التعليم الثـانوي         وبعد المراجعة والتحليل للتجارب     و

  -:يرى الباحث غلبة االتجاهات اآلتية فيها

  .تحقيق مبادئ الشمولية والمرونة وحرية االختيار -1

 .تعليم المهني والفني مع التعليم  األكاديميالحرص على تكامل ال -2

  .ربط مخرجات التعليم الثانوي  بمخرجات سوق العمل -3

 .ضمان انسيابية حركة الطالب بين فروع التعليم الثانوي -4

 .توفير فرص االلتحاق بالتعليم العالي لمخرجات التعليم الثانوي المهني والفني -5

 .ة الثانويةتوفير ثقافة عامة مشتركة بين خريجي المرحل -6

 عن المقـررات الدراسـية      د واالبتعا ،  تقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية       -7

 .ذات الصفة التخصصية الضيقة

وتطعيم منـاهج التعلـيم الفنـي       ،  تطعيم مناهج التعليم العام ببعض المقررات المهنية       -8

 .والمهني ببعض المقررات األكاديمية

 .ةتقدير العمل اليدوي واإلنتاجي -9

  . إشراك سوق العمل ومؤسسات خدمة المجتمع في التخطيط لمناهج التعليم الثانوي-10

 . تقدير ومراعاة دور العلم والتكنولوجيا في الحياة المعاصرة-11
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    وإلعادة هيكلة التعليم الثانوي وإصالحه في الدول العربية ال بد من بعـض االعتبـارات               

  :تمثل فيما يليالخاصة التي يمكن تطبيقها والتي ت

التعليم الثانوي مساهم حيوي في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والـسياسية            -1

لألفراد والمؤسسات في منطقة الدول العربية ولم تصل خطط اإلصالح بعد إلى أوجها             

خصوصاً فيما يخص قدرات اإلنسان أو المؤسسة من أجل تنمية أكبر  وروابط أكثـر               

  .م الثانوي ومهارات الحياة وعالم العملبين برامج التعلي

 ظل التعليم الثانوي غير فاعل في عالقته مع االحتياجات المتزايدة لطالب المرحلـة              -2

الثانوية واضطرت عدة فئات في المجتمع إلى التخلي عن التعليم بـسبب الـصعوبات              

ات االقتصادية واالجتماعية ويواجه التالميذ الذين ليس لديهم مـؤهالت أو تخصـص           

علمية وضعية صعبة عند ولوج سوق العمل وبالتالي فإن التعليم الثانوي هو المكـان              

  .المناسب إلدماج جميع الجهود من أجل اكتساب مواقف بناءة تجاه االقتصاد والمجتمع

من الصعب انتقاد التعليم الثانوي األكاديمي أو التعليم المهني والتقني بـسبب نقـص               -3

ة للقوى العاملة وألصحاب الـشهادات ولقـد تغيـرت          توفير مهارات ومعارف حديث   

القطاعات الحديثة لالقتصاد بصورة جذرية خالل العقدين األخيرين وثمة حاجة إلـى            

المزيد من الجهود إلدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في مخططات اإلصالح مـن            

  .والمجتمعلدن جميع العاملين في الصناعة والقطاع العام والمؤسسات غير الحكومية 

 إن تعليم وتدريب الفتيات والنساء في الميادين العلمية والتقنية هي حاجة متزايدة فـي               -4

العديد من القطاعات في االقتصاد وتنحصر مشاركة النساء في التنميـة االجتماعيـة             

واالقتصادية بصفة رئيسة في الوظائف العامة مثل التدريس في العديد مـن البلـدان              

تتغير مثل هذه التوجهات من خالل برامج التعليم الثانوي المتعلقـة           العربية ويمكن أن    

بالثقافة والمفاهيم االجتماعية التي لها تأثيرها على تشغيل اإلناث وقـد أشـار تقريـر           

برنامج األمم المتحدة للتنمية إلى تدني مشاركة النساء العربيات في االقتصاد مقارنـة             

 .بالدول النامية والدول المصنعة

   ولبيان الهيكلية التي ينبغي أن يكون عليها نظام التعلـيم الثـانوي فـي ظـل                    

  :المتغيرات والتحديات العالمية والتطورات السريعة فقد تم وضع عدة مطالب هي

 فلسفة التربية والتعليم وذلك من خالل التأكيد على الفلسفة العربية اإلسـالمية ورؤيتهـا               -أوال

بداع واالبتكار في العمل وذلك كإطار مرجعي للتربية والتعليم والثقافة          الكلية وقيمها الثابتة واإل   

والفنون واآلداب ودعم الثقافة العربية بما يتسق مع الفلسفة السابقة واالهتمام باللغـة العربيـة               

باعتبارها مفتاح شخصية األمة وجوهر هويتها والحارس األمـين علـى ثقافتهـا األصـيلة               
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ب المفاهيم والمصطلحات العالمية لتمكينها من التعبير عن كل مـا           والمعاصرة من خالل تعري   

  .هو جديد

 األهداف التربوية للتعليم الثانوي باعتبارها الناتج األول للفلسفة التربوية ذلك من خـالل       -ثانياً

يماني للكون واإلنسان والحياة وغرس     اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وترسيخ التصور اإل       

بالعروبة والوطنية والقومية وتنمية إدراك أبناء األمـة العربيـة          و بالديانات السماوية    االعتزاز

للمسؤولية االجتماعية والمشاركة السياسية وترسيخ مفهوم العدل والسالم وتحقيق الذات وتأكيد           

  .الشعور بأن الحرية فطرة إنسانية

 الهوية ويغرس االنتماء والـوالء       مالمح ومرتكزات التعليم الثانوي المتميز الذي يعمق       -ثالثاً

لألمة العربية ثم للوطن والتعليم الذي يستطيع أن يخرج نخباً فكرية تواجه تحـديات العولمـة                

وتستفيد من إبداعاتها من خالل االنفتاح على الفكر العالمي المبني علـى التنافـسية محـاوالً                

جية يرتكز على إعداد الفرد للحيـاة   الثقافية والتكنولو والتخلص من األمية الهجائية والحضارية      

والتربية على البحث العلمي وإطالق الفكر والتقصي وتربية المهـارات اإلبداعيـة والتربيـة              

  . من خالل العالقات المبنية على الحوار والنقاش وتربية المسؤولية االجتماعيةالديمقراطية

 إدخال التعليم األخالقي في البرامج        التجديدات التربوية للتعليم الثانوي وذلك من خالل        -رابعاً

المختلفة ومنح الطالب حرية اختيار المدرسة التي يرغب القبول فيها وتنويع معايير القبول في              

الجامعات وإنشاء مراكز لتطوير المناهج وإعداد أدوات القياس والتقويم التعليمـي وتحـسين             

ره أكثر تحديـدا ال بـد مـن         أوضاع المعلمين ماديا وعلميا وخفض نصابه التدريسي وبصو       

  :اإلعداد لعناصر نظام التعليم الثانوي اآلتية

الطالب من خالل إعداده وجدانياً وعقلياً وجسمياً وإعـداده وطنيـاً وقوميـاً وإسـالمياً                . أ 

واإلعداد المهاري وتقبل التغيير والمرونة في المواجهة وصـناعة المـستقبل وتقبـل             

  .التكنولوجيا وتوظيفها

ل إدراكه للمهنة ولدوره في عصر العولمة واالنفتاح وإدراكه للفئة التي           المعلم من خال   . ب 

يتعامل معها وإدراكه أنه في عصر ثورة المعلومات وتقنيـات االتـصال المتطـورة              

والتوظيف الفاعل لهذه المعلومات والتقنيات وبناء جسر من العالقـات بينـه وبـين              

 .المجتمع المحلي ومؤسساته

قادرة على معايشة كل المتغيرات العالمية وتحليـل ثقافـات القـيم            اإلدارة التربوية ال   . ج 

التربوية المختلفة واالتجاهات الجديدة التي من شأنها إيجـاد خطـورة علـى النظـام               

التربوي أو انسجاماً أو تطويراً له وااللتزام الناضج للتعامل مع عالم تحميـه مفـاهيم               

لة ولهذا البد لإلدارة من اهتمامها بحزمـة        االعتمادية المتباد والحركة الدؤوبة   والنسبية  

شموليته ومن األبعاد والعادات العقلية كبعد الحوار ومنظورية اآلخرين والتفكير الناقد           
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وبناء منظومة من المعلومات والمعارف عبر شبكة تكنولوجية للتمكن من استرجاعها           

 .وتوظيفها وقت الحاجة إليها

عليمي الثانوي بحيث تكون المناهج مطالبة بإجراءات       المنهاج باعتباره جوهر النظام الت      .د 

مستمرة  ومتكاملة  كعملية التقويم المستمر وتنمية القيم  واالتجاهـات فـي الخطـط                

الدراسية واالهتمام بالمواد الحديثة كالحاسب اآللي وتكنولوجيـا المعلومـات وعلـوم            

 .ذاتيةاالتصال ومناهج  البحث العلمي واللغات األجنبية والثقافة ال

 عالقة الترابط والتناسق بين التعليم الثانوي والتعليم العالي حيث أن هنـاك ثمـة               -خامساً

مسائل تطرح  وتناقش وتعتبر هامة بالنسبة للحاجة إلى إصالح أنظمة التعلـيم الثـانوي                

 أجل جعلها أكثر تجانساً مع أنظمة التعليم العالي في الـوطن العربـي     نوإلعادة هيكلتها م  

 نقاط الضعف والصعوبات التي تؤثر سلباً على التعليم العالي كمخرج مـن التعلـيم            ولعل  

  :الثانوي تتمثل باألتي

ن المهمة الرئيسة والهدف األساسي للتعليم الثانوي هو تجهيز التالميذ للولـوج إلـى              إ -1

  .نظام التعليم العالي

األكاديمي والفـرعين  إن معظم األنظمة التعليمية مبنية بطريقة ثنائية تفصل بين الفرع        -2

 .المهني والتقني

 .غلبة المناهج النظرية والنقص في المرونة وتطبيق األساليب والتقنيات التقليدية -3

 .غلبة البنية الثنائية في المناهج األكاديمية التي تفصل إلى فرعين علمي وأدبي -4

 يغـرون  تعميم التعليم الثانوي مما أدى إلى زيادة هائلة في أعداد المتخـرجين الـذين        -5

بالدخول لمؤسسات التعليم العالي من دون توفر ما يكفي مـن المـوارد ومـستويات               

 .الجودة العالية والتأقلم مع المطالب االجتماعية المتزايدة

 .نقص في جودة المدرسين واالفتقار إلى التدريب أثناء الخدمة -6

 . وأساليب التدريس والتقييم التقليديةةغلبة المناهج التقليدي -7

ـ                  إ       ةضافة إلى أن التعليم العالي يعاني من صعوبات ونقاط ضعف كزيادة أعـداد الطلب

والمناهج واألساليب والتقنيات التقليدية وضعف البحث العلمي وعدم مقدرة النظام التعليمي           

على استيعاب التطورات الجديدة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا  والحاسـوب وهجـرة             

  .الكفاءات وغيرها

 كل هذه التحديات تستوجب التعاون والتنسيق بين النظامين بحيث يقوم التعليم العالي في               

الدول العربية بعمليات تحسين جودة التعليم الثانوي وإصالح الخطط والبرامج التدريبيـة            

للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم ورفع معدالت المهنية في التعليم والقيـام بـالبحوث               
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لمتغيرات االجتماعية والتعليمية التي من شأنها التقليل من نسب الرسوب وترك           المتعلقة با 

  .المدرسة

      ويمكن حصر عملية التعاون والتنسيق بين النظامين الثانوي والتعليم العالي في المجاالت            

  :اآلتية

 التوسع الكمي ووقعه على تدفق التالميذ لمؤسسات التعليم العالي وقد نصت الورقـة              -1

ي أعدتها منظمة اليونسكو حول التغيير والتطوير في مجال التعليم العالي إلى أنـه              الت

ثمة اتفاق عام على أن مستوى الطلبة في مرحلة التعليم العالي يعتمـد أساسـا علـى                 

كفاءات وحماس التالميذ الذين يغادرون مرحلة التعليم الثانوي والراغبين في مواصلة           

نا تنبع الحاجة إلى إعادة دراسة العالقة بين التعليم         الدراسة على مستوى أعلى ومن ه     

                                         .الثانوي والتعليم العالي

التعاون في مجال تطوير المنهاج الثانوي وإصالحه من حيث المـضمون واألسـاليب      -2

معنيـة  والتقنيات بناء على نتائج البحوث واالستشارات مع المؤسسات االجتماعيـة ال          

  .وذات الصلة بالنظام التعليمي ومع خبراء المناهج في المرحلة الثانوية

في الواقع وعلى الصعيد الـدولي سـاهمت        :التعاون في مجاالت التقييم وقياس األداء      -3

معاهد التربية مساهمة كبيرة في إصالح وتجديد عمليات التقييم والفحص وقياس األداء            

لعاملين فيها وتطوير بنوك األسئلة عبـر شـبكات         في المدارس الثانوية عبر تدريب ا     

االنترنت وغيرها من األساليب لكن هذا النوع ال يزال في الكثير من البلدان العربيـة               

عبر مسؤولياتها تجاه مراحـل     -ضعيفاً ولذلك من الضروري لمؤسسات التعليم العالي        

علـيم وتزويـدهم     أن توفر التدريب المناسب للعاملين في مجـال الت         -التعليم األخرى 

  .بالمهارات والتقنيات وأن تلتزم بالقيام بتقييم العمليات واألنظمة التعليمية كذلك

 التعاون في مجال تدريب المعلمين وقد أكد تقرير اللجنة الدولية حـول التعلـيم فـي                 -4

القرن الحادي والعشرين على أن أي إصالح ال يمكن أن ينجح إذا لم يحظـى بـدعم                 

هم وأن تحسين جودة التعليم تعتمد على تحسين طريقـة توظيـف            المدرسين ومشاركت 

المدرسين وتدريبهم قبل وأثناء العمل ويالحـظ أن التعـاون بـين وزارات التعلـيم               

ومؤسسات  التعليم العالي في هذا المجال بالذات ضعيف أيضاً ممـا أدى ذلـك إلـى                 

  .صالح من جهة ثانيةتدهور شديد في جودة التعليم الثانوي من جهة وإعاقة عملية اإل

 التعاون في مجال الترويج لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فـي التعلـيم الثـانوي              -5

  :اللجوء إلى التكنولوجيا في حقل التعليم كما بينتها الدراسات إلى األسباب اآلتية ويعود

ـ              - د  تحسين الوصول إلى التعليم عبر تبني أنظمة إيصال معلومات مرنة كالتعليم عن بع

  .مثالً
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تحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم عن طريق تـوفير مـوارد للمعلومـات وتقيـيم                -

  .مستويات المعرفة بشكل دقيق وتحقيق مرونة أكبر في التواصل بين المعلم والمتعلم

  .تحسين نوعية التعليم عبر توسيع الفرص التعليمية وتطوير البرامج -

وعلـى  ،  ليات ترتكز على التكنولوجيـا    تقليص كلفة التعليم عن طريق تبني طرق وآ        -

الرغم من أن الكثير من مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي تعاني من مـشاكل               

وصعوبات مالية في إدخال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إلى العملية التعليمية إال           

ع على عاتق هذه     لذا ينبغي أن يق    ،   المهنية والتقنية في هذا المجال     تأنها تمتلك القرارا  

المؤسسات مسؤولية مساعدة التعليم الثانوي في تطوير إستراتيجيات إلدخال تكنولوجيا          

االتصاالت والمعلومات للعملية التعليمية من خالل تصميم إستراتيجية وطنية إلدخالها          

  . من أعلى مستويات صنع القرار في البالد العربيةمبدع

اد ولعل الضعف في هذا المجال كان أحد األسـباب           التعاون في مجال التوجيه واإلرش     -6

وراء الزيادة في معدالت الرسوب والتسرب في مرحلة التعليم الثانوي والبد لمؤسـسات              

  :  التعليم العالي التنسيق مع المدرسة الثانوية من خالل

 المشاركة الفعالة للتعليم العالي في عملية تطوير خدمات التوجيه واإلرشاد مـن خـالل               -

  .نشاء وتطوير اآلليات في هذا المجال وتوفير الخدمات اإلرشادية لطالب المرحلة الثانويةإ

 المشاركة في توفير برامج عالية الجودة لتدريب العاملين في مجال التوجيـه اإلرشـاد               -

وإدماج المساقات المتعلقة بهذا الجانب في برامج تـدريب المعلمـين لزيـادة             ،  المدرسي

     . وتوسيع مهاراتهمقدراتهم اإلرشادية

  . المشاركة الفعالة في جوانب التعليم المهني والعمل-

  

  :)الثانوي(التعليم ما بعد األساسي معايير جودة ثالثا ـ 

  

أهمية تطوير هذه المرحلة من خالل      وبناء ثقافة لجودة المرحلة الثانوية األكاديمية والمهنية         -1

أفراد ومؤسسات  ولها المدارس الثانوية وطلبتها     العاملين في المؤسسات التعليمية التي تتبع       

بناء خطة متكاملة لتنفيذ    وهذا يتطلب معرفة التغييرات المطلوبة إحداثها       والمجتمع المحلي   

إقناع الفئات الداخلة في عملية التغيير ولذلك ال بد من تقييم شامل للثقافـة              وهذه التغييرات   

 :السائدة ومن ثم بناء ثقافة جديدة تتطلب

 .ادة النظر باألهداف وتحديدهاإع -

 .الرؤى والتطلعات المستقبلية -
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 .الالمركزية في التعليم -

 .المشاركة المجتمعيةوالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي  -

 .القدرة والكفاءة المؤسسية -

 .اإلجراءاتوالقرارات والمعنوي المتضمن التشريعات والسياسات والدعم المالي  -

بما يحقق جـودة عناصـر      ) المهنيةواألكاديمية  ( مرحلة الثانوية   تبني فلسفة للتعليم في ال     -2

 ، األنشطةو األساليب   ،   الوسائل ،   المنهاج ،   الطالب ،  المعلم( النظام التربوي لهذه المرحلة     

 ). البيئة الداخلية والخارجية، اإلدارة

وفقـاً   المحلي   سوق العمل وتتوافق مع حاجات الطالب     ووضع أهداف محددة قابلة للتنفيذ       -3

 من المدارس الثانوية بحيث تعمل على إعداد إنسان صالح قادر علـى             لألولويات المرجوة 

خصائـصه التكنولوجيـة    ومتمشياً مع متطلبات الـسوق المحلـي        ودعم التنمية الوطنية    

 .المعرفية بكافة صورها وأشكالهاو

نيهـا وتنفيـذها    وضع سياسات تعليمية عربية للمرحلة الثانوية بشقيها لتحقيق األهداف وتب          -4

مرونة وقابلـة   وبحيث تكون هذه السياسات مرتبطة بالفلسفة المتبناة وتكون ذات دينامكية           

ذات جـدوى   واتجاهها إصالحي تجويدي وتتصف بالـشمولية واالسـتمرارية         وللتطبيق  

إعالنها ونـشرها بـين أفـراد المجتمـع         ومن ثم االتفاق على هذه السياسات       واقتصادية  

ين في التعليم الثانوي من خالل وزارات التربية والتعليم فـي الـوطن             العاملومؤسساته  و

 .العربي

تطوير اإلطار التنظيمي العام للمدرسـة الثانويـة مـن خـالل توزيـع االختـصاصات                 -5

سلطات القرار بين وحدات ومستويات الهيكل التنظيمي الوطني للمرحلـة          ووالمسؤوليات  

مسؤوليات جميع العاملين في مدارس المرحلة      والثانوية بشقيها بحيث يتم توظيف واجبات       

وهذا يتطلب تحليالً للعمل    ....)  اإلداريين ،   المرشد ،   المشرف ،   المعلم ،  المدير( الثانوية  

وضع الشروط الالزمة لتشغيل الوظائف التعليمية في هذه المرحلة بموضوعية          والعاملين  و

 .ووفق أسلوب علمي

المهني بشكل خاص ممـثالً فـي   وم الثانوي بشكل عام  تحديد الحجم األمثل لمنظومة التعلي     -6

التناسـب  والتي تحقق المستوى األمثل من األداء ودرجة االستيعاب للسكان في سن التعليم      

 .المستوى األعلى للمردود االقتصادي واالجتماعيوبين التكلفة والعائد 
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وبينها وبين الجامعات   تطوير أنماط العالقات بين أجهزة وزارة التربية والتعليم من ناحية            -7

التناسق بين كـل  ومن ناحية أخرى من خالل إقرار أنماط وآليات التنسيق وتحقيق التكامل   

 .الجهات ذات العالقة

تخريجهم والتكامل في عملية التخطيط االستراتيجي لتدريب طالب المرحلة الثانوية المهنية            -8

ـ            ؤهلهم العمـل فـي     مؤهلين لسوق العمل بحيث يحصلون على رخصة مزاولة مهنـة ت

 تقديم برامج تدريبية مناسبة لسوق العمل يمكنهم االلتحاق بهاوالمؤسسات المجتمعية 

بناء استراتيجيات جديدة والعمل على تحديثها باستمرار لعمليتي التعليم والـتعلم الثـانوي              -9

أساليب التدريس أو استراتيجيات لتزويد الحجـرات       وبشقيه سواء استراتيجيات في طرق      

 .إعادة تنظيم هذه الحجراتودمجها بالمناهج وية بالتكنولوجيا المالئمة الصف

القيادات التربويـة فـي المـدارس الثانويـة         وفعال للمعلمين   ومتكامل  وتدريب شامل    -10

استخدام بنـوك   واألكاديمية والمهنية على استخدامات الجودة الشاملة وتطبيقاتها الميدانية         

الكفاءات على الرؤى والتصورات المرغوبة لنظم القبول       تدريب  والتقويم الشامل   واألسئلة  

 .كيفية تنفيذهاو

تجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة للتطوير من خالل إعداد            -11

ربطهـا  واإلداريين في المرحلة الثانوية     والعاملين األكاديميين   وقواعد بيانات من الطالب     

 .مؤسسات التدريب المهنيوبقواعد البيانات في التعليم العالي 

اإلعداد والتجهيز لضمان الجودة في المدارس الثانوية بشقيها من خالل االستمرار في             -12

االعتماد التربوي العـام والخـاص للمـدارس        والتأهيل لضمان الجودة    ومشروع اإلعداد   

ماد في ضوء الخطط اإلسـتراتيجية للتطـوير        االعتوالثانوية من قبل هيئة ضمان الجودة       

ـ توعوية موجهة   وحشده للتطوير من خالل خطط إعالمية       وتوعية المجتمع المحلي    و  ونح

 . المفاهيم الجديدة للتطوير التربويتطبيق

األنظمة والتعليمات لتتناسـب مـع المـستويات        والقوانين  ودراسة وتعديل التشريعات     -13

إعـادة  وتكيفها مع سوق العمـل بعـد مراجعتهـا          وليم  النوعيات الجديدة لمخرجات التع   و

االقتـصادية  والتكنولوجيـة   والتطورات المعرفية   وصياغتها بما يتالءم مع أهداف التغيير       

 .العالميةوالعربية والسياسية المحلية و
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نشر ثقافة الجودة الشاملة في المـدارس       ووجود إستراتيجية واضحة في مجال تطبيق        -14

 مستقبلية محددة تقوم على فتح تخصـصات جديـدة للمجتمـع تبعـاً              الثانوية تتبنى رؤية  

الدراسات الميدانية في وضـع     واستثمار نتائج البحوث    واالجتماعية  وللتغيرات االقتصادية   

الخطط التطويرية في المدرسة بهدف تحسين جودة التعليم مع توفير دليل واضح لـسياسة              

 .معايير تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملةو

وفير نظام مالي محوسب ضمن رقابة مالية وإدارية في المدارس الثانوية تابعة لنظام             ت -15

مالي أكبر على مستوى الوزارة لتعزيز عملية التعلم وفق خطط مدروسة لضبط المـوارد              

الترهل المؤسسي معتمـداً علـى مبـدأ        والهدر  واإلداري  والحد من الفساد المالي     والمالية  

 .المساواةوعدالة الوالشفافية والمساءلة 

طرق تربوية للحكـم    وتحسينه من خالل توافر تقنيات مالئمة       وتطوير األداء التعليمي     -16

ربـط  وعلى مخرجات المرحلة الثانوية بشقيها والعمل على إيجاد نظام رقابي فعال عليها             

احتياجات المتعلم ومتطلبـات التنميـة وسـوق        ومحتوى المناهج بأهداف النظام التعليمي      

المتابعة والتقـويم وتـدريب     و ولذلك يلزم الحاجة إلى وضع معايير لقياس األداء          ،  العمل

 .جهاز الرقابة

مؤسساته ممـا يـستدعي    وربط المدرسة الثانوية بما حولها من أفراد المجتمع المحلي           -17

يتيح فرص المشاركة للعـاملين فـي       وذلك خلق مناخ تنظيمي يشجع على الجودة الشاملة         

بنـاء المنـاهج   ومشاركة أولياء األمور في التوجيه والمتابعة ونفيذي التوالعمل التخطيطي  

الرقابة باعتبارهم مدخالً هاماً لنظام إدارة الجودة إلبراز أدوارهم في هذه المجاالت تمشياً             و

 .مع متطلبات العولمة وسوق العمل

ل تبني برنامج إعالمي لغايات عملية التطوير للمرحلة الثانوية بالتعـاون مـع وسـائ              -18

الفـضاء  وتقنيـات حاسـوبية     واإلعالم المختلفة معتمداً على شبكات من نظم معلوماتيـة          

اإللكتروني بشتى صوره حول عملية التطوير للمرحلة الثانوية تمكن نـشرها وتوصـيلها             

  .المؤسسات في المجتمع العربيولألفراد 

س الثانويـة    التوجه نحو صياغة إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا على مستوى المدار         -19

  :بشقيها من خالل

 .تنمية الطاقات اإلبداعية في المدارس الثانوية -
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 .تحقيق التوافق بين الفكر والواقع المعاش -

 .المهنيوتأكيد وحدة المعرفة وتكامل فروعها في مراحل التعليم الثانوي األكاديمي  -

 .لمهنيةاوامتالك التقنية في المدرسة الثانوية العامة والسعي إلى إنتاج العلم  -

 .ممارسة حرية اتخاذ القرار األكاديمي في المدرسة الثانوية -

التحسين المستمرين فـي    والمستقبلية في عملية التطوير     ومواجهة التحديات المعاصرة     -

 المدارس الثانوية 

تنمية اللغات األجنبية في مؤسسات التعليم العام والعالي لالستفادة من التقـدم العلمـي               -

رفـع مـستوى    ودول العالمية من أجل توطين العلوم والتكنولوجيا        والتكنولوجي في ال  

 .الخبرات العربية لدى العاملين في مؤسسات التعليم العام والعالي في الوطن العربي

انوي وسياسات القبـول فـي      تشكيل لجان دائمة في الوطن العربي لتطوير التعليم الث         -20

آليات التطوير بحيث تكون في كـل       والمشروعات  والعالي من خالل إعداد الخطط      التعليم  

عـضوية أسـاتذة    والتعليم العالي   وبلد عربي لجنة محلية برئاسة وزيري التربية والتعليم         

القطاعين العام والخاص في هذا     وخبراء من وزارة التربية والتعليم      وخبراء من الجامعات    

كل بلد عربـي    يكون هناك عملية تنسيق وتعاون مشترك بين اللجان المحلية في           والمجال  

االستفادة من خبرات بعضها البعض باإلضافة إلى التنسيق مع لجان دولية لالستفادة مـن       و

االقتـصاد  والخبرات العالمية في مجال تطوير التعليم الثانوي تمشياً مع متطلبات العولمة            

اإلسـتراتيجيات المـستقبلية    ورسم الخطط   والمعلومات  وتكنولوجيا االتصاالت   والمعرفي  

وطويـل  )  سنوات 5( المتوسط  و) سنة(لة التعليم الثانوي بشقيه على المدى القصير        لمرح

 )  سنوات 0(األمد 

ترجمة الخطط التطويرية لمرحلة التعليم الثانوي بشقيها إلى منظومـة متكاملـة مـن               -21

التجديد المنشود ضـمن اإلطـار      وتعمل على إحداث التغيير     والمشاريع ذات آلية للتطبيق     

ذلك من خالل تكليف فرق عمل من اللجان المختصة الفرعية التابعـة            ود لها   الزمني المحد 

المـشاريع  ومتابعة تنفيـذ الخطـط   وللجنة الدائمة في كل بلد عربي لتقويم الخطط الحالية          

يكون لها تقريراً ألبرز االنجازات التطويرية كل نصف عـام ونهايـة العـام              والمستقبلية  

  . االنجازات في هذه المشاريعوونهاية كل مدى عن تقويم األداء 
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 ،  طالـب  ،   منهـاج  ،  معلم( : توفير جودة مدخالت التعليم الثانوي األكاديمي والمهني       -22

وذلـك علـى    )  البيئة المحيطـة     ،   المباني وتجهيزاتها  ،  التمويل،   وسائل وأساليب  ،  إدارة

  :النحو التالي

من معلمين أكفاء مـدربين      باعتباره مفتاح العملية التربوية لذلك ال بد         جودة المعلم   - أ

  :يتسمون بما يليومؤهلين تأهيالً مناسباً ودريباً كافياً ت

 .التكنولوجيةوالعلمية والكفايات الشخصية والمهنية  -

 .المهارات الحياتيةوالخبرات الموقفية  -

تحسين مستوى التدريب باسـتمرار     والرغبة في التعليم    واالتصالية  والكفايات التربوية    -

معرفـة  والتوجهات المستقبلية   وف على االتجاهات العالمية المعاصرة      من خالل التعر  

معرفة مجاالت فـرص    والمتطورة عالمياً وعربياً    وواقع استخدامات التقنيات الحديثة     

مهارات وتعرف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات     والدولي المتاحة   والتعاون العربي   

األزمات باعتبارهـا   وإدارة الصراع   ور  إدارة التغيي وصياغة البرمجيات   وإدارة الوقت   

 .مداخل أساسية إلدارة الجودة الشاملة

اعتماد إجراءات دقيقة في عملية توظيف المعلمين تشمل السيرة الذاتية واالمتحانـات             -

 .والمقابالت الشخصية واإلمكانات والقدرات ومدى القابلية للتطوير

 .للمعلمين بشكل دائم ومستمرتطوير الوضع الوظيفي ومراجعة وتحسين شروط العمل  -

  : ذلك من خاللو باعتباره الوسيلة التربوية  جودة المنهاج-ب

العربـي  وتحديد إستراتيجية للتعليم والتعلم في ضوء احتياجـات المجتمـع المحلـي              -

 .أسواق العملووالعالمي 

 . دراسة الواقع الحالي في ضوء اإلستراتيجية المرسومة -

 اتخـاذ   ،   توجيـه ورقابـة    ،   تنـسيق  ،   تنظيم ،  تخطيط( استخدام العمليات اإلدارية     -

 ).تقييم وتقويم وتغذية راجعة و قياس ، قرارات

 .طرق تقييمهاواالستفادة من الخبرات العربية والعالمية في بناء وتطوير المناهج  -
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لذلك ال بد من توافر مبـادئ أساسـية         و باعتباره محور العملية التربوية      جودة الطالب  -ج   

اإلدارة واإلصغاء عند الطالب من أجل تقبل المثيرات مـن قبـل المعلـم              واالنتباه  ويز  كالترك

التقييم والتقويم الـذاتي    والتفاعل الصفي   واالستجابة  والزمالء  لتنمية روح التنافس والحوار       و

التقـويم  وشمولية عملية التقييم    والتنمية الذاتية بحيث يستطيع أن يدور شؤونه التعليمية بنفسه          و

وهناك عدة مؤشرات يجب توافرهـا      ،  عدم االعتماد على جانب واحد في الحكم على الطالب        و

  : لجودة الطالب منها

  .مناسبة عدد الطالب لكل معلم في الصف الواحد -

مناسبة مساحة الغرفة الصفية ألعداد الطالب يكون هناك حيز من الحركـة التفاعـل               -

 .للطالب

 .استعداداتهم للتعليمودافعية الطالب استخدام التعزيزات المتنوعة لتنمية  -

تنميـة  والسياسية  وبالمؤسسات االجتماعية واالقتصادية    وتعزيز صلة الطالب بالمكتبة      -

روح المواطنة لديه من خالل إشباع حاجاته ورغباته وقدراته باالعتماد على المهارات            

 .)الوقتمهارة إدارة و ،  حل المشكالت،  التفكير الناقد، االتصال( الحياتية 

  :تتم من خاللو جودة اإلدارة التربوية -د

تبني اإلدارة التربوية لرؤية واضحة ومحددة من أجل التطـوير للمرحلـة الثانويـة               -

 .بشقيها

التطوير الذي يسعى نحو تحقيق التقدم والتماشـي        والرغبة األكيدة في العمل اإلداري       -

 .مع العولمة

لمتاحة من خالل نظـام متكامـل للتطـوير         استثمار كل اإلمكانات المادية والبشرية ا      -

 .التحسين المستمرينو

 .المعلمين بدقة في المرحلة الثانوية بشقيهاوالعاملين وتحديد مسؤوليات كل من اإلدارة  -

ذلك من خالل وضع للمكافـأة      والدعم المستمر   والسعي للحصول على االلتزام الكامل       -

 .اإلبداعوالتمويل واالعتراف بالتميز و

لتحقيـق  ) سوق العمل والمجتمـع المحلـي       (  على تلبية احتياجات المواطن      التركيز -

 .النجاح والتميز

 .التشريعات التربويةوتبني أنماط قيادية مالئمة للفلسفة  -
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إعداد الدراسات الميدانية لحل المشكالت التي      والمؤتمرات  والعمل على تبني الندوات      -

التجارب فيما بين القطاعين    ول الخبرات   تبادوتواجه عملية التطوير للمدارس الثانوية      

االستفادة من التجارب العربية والعالميـة علـى مـستوى اإلدارات           والعام والخاص   

 .  المهنيةو األكاديمية ، التربوية للمدارس الثانوية

  :يتم ذلك عن طريقو جودة الوسائل واألساليب واألنشطة -ه

على تأدية األدوار المتعلقـة بالعمليـات       األجهزة الحديثة المساعدة    واستخدام التقنيات    -

في تطوير  ومشروع تطوير المكتبات    والمختبرات  واإلدارية في مراكز مصادر التعلم      

المعدات الالزمـة لتـشغيل نظـام       وامتحان الشهادة الثانوية العامة واستخدام األجهزة       

 تجميـع   لذلك ال بد من تحديد الوسائل التي يتم من خاللهـا          والبرمجيات  والمعلومات  

توظيف الحاسـوب واإلنترنـت     واسترجاعها عند الحاجة    وكيفية حفظها   والمعلومات  

الشبكات األخرى لخدمة النظام التربوي باإلضافة إلـى تحـديث          والهاتف المحمول   و

استخدام مبـدأ العالقـات اإلنـسانية    وأفضل األنشطة المواتية لحاجات السوق المحلي  

األسلوب العلمـي المبنـي علـى الحـوار         واآلراء  احترام  والديمقراطية في التعامل    و

توظيفها لتكون عمليـة التفاعـل أكثـر        والقائم على اختيار أفضل البدائل      والمناقشة  و

 دينامية 

من األسس المقترحة لتمويل تعلية المرحلة الثانويـة بـشقيها          :  جودة التمويل واإلنفاق   -و

  :اآلتي

 .الموازنة العامة -

 .عامة على البيع والشراءضريبة المعارف والضريبة ال -

 ).دولية ( القروض الداخلية أو الخارجية  -

 .الرسوم المدرسية -

 .التمويل الذاتي -

 .الشركات المالية المختلفةومساهمات المؤسسات االقتصادية واإلنتاجية  -

 .دعم المجتمع المحلي ومساهمته في تمويل التعليم -

 .اقات للطالب الفقيرالتمويل بالبطاقات أو بالسندات التربوية بتقديم بط -
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تقديم األراضي أو البناء المدرسي أو األثاث أو        والجماعية  والتبرعات والهبات الفردية     -

 .غيره

غيرهـا  ومخالفـات الـسير     واقتطاع جزء من المخالفات في القطاعات االقتـصادية          -

 .الثانوي كجزء منهولمصلحة تطوير التعليم بشكل عام 

تجهيزها تعد أداة فعالـة لتحقيـق       و إن جودة المباني     :ها جودة المباني المدرسية وتجهيز    -ز

المعـدات  وجودة تطوير التعليم بمكوناتها المادية والمعنوية مثل القاعات والمقاعد واألجهـزة            

المستلزمات التكنولوجيـة مـن حواسـيب وإنترنـت         والبناء المدرسي وهندسته    ووالساحات  

البناء المدرسي للمدارس الثانويـة األكاديميـة       الشبكات المتعلقة بنظم المعلومات ويتم تطوير       و

  :المهنية في كل بلد عربي في ضوء مبادئ التصميم التربوي لمدرسة المستقبل من حيثو

 . شاملة،  مهنية،  أكاديمية، طبيعة المدرسة -

البعـد  والطاقة االستيعابية   وموقع المدرسة ومساحتها من حيث شبكة الطرق المحيطة          -

توزيع الفراغات الوظيفية في البناء     ومدخل المدرسة   ولتلوث  اوعن مصادر الضوضاء    

 .المدرسي

 ، الـساحات والمالعـب   والمكتبـة   وأثاثها  والمرافق التعليمية المتعلقة بالغرف الصفية       -

 ،  طبيـة  ،   كهربائيـة  ،   تجاريـة  ،  صـناعية ( ورش العمل التدريبيـة     والمختبرات  و

 .....).زراعية

 ،  مجتمعيـة  ،  إلكترونية( صميم التربوي لمدرسة المستقبل     مع مراعاة المبادئ األساسية للت    

  :المتمثلة باآلتيو) مبدعة تعاونية

 .التصميم الداخلي والخارجي للمدرسة -

 .الصوتيات -

 .التهوية والتدفئة واإلضاءة -

 .السالمة واألمن -

 .وسائل التكنولوجياوالتدريس  -

   .الساحات الخارجيةوورش العمل والمختبرات والمالعب  -

 من أجل تطوير البيئة المحيطة ال بـد مـن إثـارة الـوعي نحـو                 :دة البيئة المحيطة  جو -م

ال بـد مـن دور ألوليـاء األمـور          واالتـصال   والمشكالت البيئية من خالل وسائل الرعاية       
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يجب أن يكون   والمؤسسات المهنية واالقتصادية من المشاركة في العمليات اإلدارية المختلفة          و

البحثيـة وبـين   و وتكامل ما بين المؤسسة التعليمية بمواردها البشرية هناك عملية تفاعل ثنائي 

الخدمية لربط التخصـصات المهنيـة واألكاديميـة باحتياجـات          والمجتمع بقطاعاته اإلنتاجية    

التطبيـع  و إضافة إلى العمل على الموازنة بين المهارات المعرفية فـي المدرسـة              ،  المجتمع

لذلك ال بد من إعـادة      والمكتسبة من البيئة المحلية     ) تمعية  المهارات المج (االجتماعي للطالب   

  .اقتصاديوربطهما برباط ثقافي اجتماعي والبيئة المحلية والمواءمة ما بين المدرسة والتوازن 
 
 فـي الـوطن   )الثانوي(ما بعد األساسي التعليم لتطوير جودة ات مقترحرابعا ـ   

  :العربي
يمي والمهني في الوطن العربي ال بد من إصـالحات سـوق                لتطوير التعليم الثانوي األكاد   

إصالحات االقتصاد في القطاعين العام والخاص لالرتقاء بمهارات العاملين بالمدارس          والعمل  

وهذا يتطلـب تـشخيص الوضـع       ،  لتعزيز قدراتهم على تلبية متطلبات سوق العمل      والثانوية  

فيمـا يتعلـق   ويذية قبـل عمليـة التطبيـق    الخطط التنفوتحديد المبادرات التطويرية    والحالي  

  :بتشخيص الوضع الحالي ال بد من معرفة

 ،  اإلنجليزيـة  ،  العربيـة ( مستويات إتقان الكفايات في المواد الدراسـية األساسـية           -

 .ومقارنة هذه المستويات بين الذكور واإلناث)  العلوم، الرياضيات

 .أسباب ضعف أداء الطلبة -

مـستوى  واإلعداد والتدريب   والمدرسين لبرامج مطورة    وين  حاجة العاملين من اإلداري    -

 .تركيز المناهج الدراسية على المهارات والكفاياتواالرتقاء بطرائق التدريس 

 .نسبة االلتحاق بسوق العمل من خريجي الثانوية بالتخصصات األكاديمية والمهنية -

 .ة خالل الدراسةالمهارات المكتسبوالفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل  -

مدى نجاح الطلبة الملتحقين بالجامعات بعد الثانويـة فـي التخصـصات األكاديميـة               -

 .والمهنية

 .تخصصات دراسية جديدة بعد الثانوية تمشياً مع سوق العملومدى الحاجة لخيارات  -

لنجاح عملية التطوير تكون الحاجة ماسة إلدارة تعمل على تشكيل فريق عمل رئيس             و

تقوم هذه الفرق   ) للتعليم الثانوي األكاديمي والمهني   (بع له فرق عمل فرعية      للتطوير يت 

الدراسـات  وإجـراء البحـوث     وتشخيصه ومقارنته بالدول المتقدمة     وبدراسة الواقع   
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مراجعة المبادرات مع   وعقد الورش   والخبراء الدوليين   والزيارات إلى دول المقارنة     و

  .الدوليينوالخبراء المحليين 

  :من األنظمة المقترحة لتطوير المدرسة الثانوية األكاديمية والمهنية ما يليو        

يعتمد تطبيق نظام الساعات المعتمدة علـى أن الطالـب          : تطبيق نظام الساعات المعتمدة   : أوالً

سواء كان أكاديمياً أم مهنياً منذ بداية       ) برنامج( يأخذ عدداً من الساعات المعتمدة لكل تخصص        

يتيح هذا  ويقيم كل برنامج دراسي بعدد من الساعات المعتمدة         وانوية وحتى التخرج    المرحلة الث 

عدد المواد التي يدرسها في الفصل      والنظام للطالب اختيار الوقت الذي يناسبه لدراسة كل مادة          

إمكاناته ويمكنه اإلسراع بالتخرج أو تحديد موعد تخرجه بما يناسب ظروفه           والدراسي الواحد   

الحـد األعلـى    وعملياً  ويتم تحديد عدد الساعات لكل تخصص نظرياً        وقدراته العقلية   المادية و 

يخضع الختبارات أول وثاني ونهائي في كل مادة تعليمية         والحد األدنى المسموح به للتسجيل      و

في الفصل الواحد ويتم تجميع معدله التراكمي لجميع المواد خالل سنوات التعليم الثانوي على              

 المعتمدة في الجامعات مما يهيئ الطالب للدخول للجامعة ويقلص الفجـوة بـين              نمط الساعات 

التعليم العام والجامعي ولعل هذا النظام يحل مشكلة الفروق الفردية في قدرات الطلبة وميولهم              

ظروفهم الشخصية حيث يسمح هذا النظام بوجود حد أدنى وحد أعلى للمقررات التي يستطيع              و

ي كل فصل دراسي كما أن هذا النظام بما فيه من مرونة يأخذ واقع الحياة               الطالب أن يدرسها ف   

البعض اآلخر ست   وكما أن هناك فروقاً في أوزان المواد فبعضها ساعتين          ،  في عين االعتبار  

  .ساعات في األسبوع 

يتطلـب نظـام    :المهنيـة و إدخال نظام اإلرشاد األكاديمي للمدرسة الثانوية األكاديميـة          :ثانياً

اعات المعتمدة وجود مرشد أكاديمي في المدرسة الثانوية لتوجيه الطـالب علـى اختيـار               الس

المناسبة لقدراتهم  والمتطلبات السابقة لها    واختيار المواد الدراسية المناسبة     والمسارات التعليمية   

احتياجات سوق العمـل الحـالي      وبما يتناسب مع أهداف المجتمع المحلي       وميولهم  ورغباتهم  و

مساعدتهم ودراسة المشكالت التي تواجههم     وكما أنه يساهم في متابعة أداء الطلبة        ،  تقبليالمسو

  .في التحويل من مسار آلخر

 إن الهدف من تخفيض الطلبة في الصف الواحـد          :خفض كثافة الطلبة في الصف الواحد     : ثالثاً

رات الطلبـة   تعرف المعلم على حاجـات وقـد      والطالب للعمل معاً    وهو إتاحة الفرصة للمعلم     

التخفيف مـن ظـاهرة التـسرب       وتشجيع الطلبة على االنتظام الدراسي      والفروقات الفردية   و

 كما أن هذا النظام يسمح للطالب برصد روح التنافس فيما بينهم            ،  التقليل من نسب الرسوب   و

 أن  تفيد الدراسات الحديثة حسب المعايير العالمية     وإعطاء قدر أكبر للمعلم من عملية التحفيز        و

 وعلى الرغم من أن هذا النظام يحـسن       ،  طالب لكل معلم في الحصة    ) 25(الصف المثالي هو    
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جودة عناصر النظام التربوي فـي المدرسـة إال أنـه           ومن نوعية الطالب والعملية التدريسية      

توظيف األعداد الالزمـة    ويتطلب زيادة الموارد المادية لزيادة عدد صفوف المدرسة الواحدة          

  .ين المؤهلينمن المعلم

المهنيـة بمـا يتوافـق    ودراسة المسارات األكاديميـة   وتشكيل لجان لتطوير المناهج     : رابعـاً 

احتياجات سوق العمل ال بد من تشكيل لجان فرعية في وزارة التربية والتعليم في كـل بلـد                  و

 التكنولوجيا والفـضاء  وعربي لتطوير المناهج في ضوء التوجه العالمي نحو مجتمع المعرفة           

تـشجيع اإلبـداع    وذلك من خالل تطوير مهارات التفكيـر        والمواطنة المسئولة   واإللكتروني  

 ، عمـل الفريـق   وحل المـشكالت    واالتصال  ( المهارات الحياتية   والبحث العلمي   واالبتكار  و

نشر فكر التعلم مدى الحيـاة ونـشر ثقافـة          وربط التعليم بسوق العمل     و...) الحوار والنقاش و

التلمذة المهنية المتضمن التعليم والتدريب في المدرسـة والتـدريب الميـداني            الجودة وبرامج   

كذلك ال بد من عمل تحليل واقعي لمسارات التعلـيم الثـانوي            و،  باالنخراط في الحياة المهنية   

إيقـاف  والجديدة التي يكون بحاجة إليها بلـد عربـي معـين            وإلضافة التخصصات النادرة    

أن تعكس إجراءات القبول فـي      والفائض في السوق المحلي     وة  التخصصات التي تتسم بالبطال   

القدرات بحيـث ال يكـون هنـاك        والتخصصات المختلفة احتياجات السوق من حيث األعداد        

  .تضخم في تخصصات غير مطلوبة

استقطاب و تأسيس كلية متخصصة إلعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس الثانوية           :خامساً

   .ة التعليم من خالل مراجعة وتحسين شروط العمل للمعلمينالعناصر الجيدة لمهن

العمل على إنشاء مراكز ومشاغل حكومية للتدريب في المسار المهني باإلضافة إلـى             : سادساً

الخاصة بتدريب طلبة المرحلة الثانوية فيها ال بد من إنشاء مراكز           ودعم المؤسسات الحكومية    

ذلك لضعف اإلمكانات الماديـة     وليم لتدريب الطالب فيها     أو مشاغل تابعة لوزارة التربية والتع     

 بحيث المركز   ،  التي تحتاجها المدرسة المهنية من تجهيزات ومعدات ومباني في البالد العربية          

يحقـق االسـتخدام األمثـل      وأو المشغل مشتركاً ألكثر من مدرسة ضمن جدول زمني محدد           

  .لألجهزة بدالً من تواجدها في كل مدرسة على حدة

ضمان الجودة في التعليم الثانوي تتبنى اعتماد معايير لتطـوير          وتأسيس هيئة لالعتماد     :سابعاً

المهني بحيث تكون هذه المعايير ذات آلية قابلـة للتطبيـق     واألداء المؤسسي للتعليم األكاديمي     

ـ   وتصفير األخطـاء    وذلك لتحقيق مبدأ الجودة     وتتواءم مع المعايير العالمية     و ى االعتمـاد عل

ضمان الجودة للتعلـيم    والشروع بتفعيل هيئة االعتماد     و .الرقابة الوقائية قبل الرقابة الصالحية    

الثانوي على النمط الموجود في التعليم العالي أخده بعين االعتبار متطلبات المرحلة الثانويـة              

سـية  البيئـة المدر  ومحتوى المنهاج الدراسـي     وبمساريها من قدرات الطلبة وكفاءة المعلمين       

تابعـة  وتكون هذه الهيئة مستقلة     واحتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي في كل بلد عربي          و
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التوجيـه  (  لجنـة إلدارة الجـودة الـشاملة         :لرئاسة الوزراء  ينبثق عنها عدة لجان فرعيـة        

) التنفيـذ ( ولجنة للتطبيق   ) المتابعة  والرقابة  ( لجنة للمراجعة   و) اتخاذ القرارات وواإلشراف  

التكنولوجي والتقدم العلمي   واعي معايير جودة النظام التربوي بعناصره المختلفة بما يتماشى          تر

الـشفافية  والتقييم لتطبيق المـساءلة     والعالمي من أجل ضمان الرقابة      وعلى المستوى القومي    

ثل ضماناً لكفاءة األداء في هذه المرحلة كما هو الحال في الدول المتميزة في األداء التعليمي م               

  .بريطانيا والصين ونيوزلندا

المشاركة ودعم الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي       والتوجه نحو الالمركزية في التعليم      : ثامناً

إعطاؤهـا  والمهنيـة   و ال بد من إعادة النظر في إدارة المدارس الثانوية األكاديمية            :المجتمعية

تشجيع المـشاركة المجتمعيـة فـي       ومالية  االستقاللية اإلدارية وال  وقدراً أكبر من الالمركزية     

اإلشراف لكل مدرسة وهذا يستلزم وجود هيكل تنظيمـي علـى           والتنفيذ  والمتابعة  والتخطيط  

مستوى المدرسة تحدد فيه المسؤوليات والمهام مع تمكين اإلدارة المدرسـية مـن االسـتقالل               

التنـسيق  ودعم الشراكة   وارية  الذاتي من خالل التنمية المهنية والتدريب المستمر للقيادات اإلد        

أولياء األمـور  وقطاع األعمال   والشراكة المجتمعية مع التربويين     ومع مؤسسات التعليم العالي     

   .العمل على تحسين جودتهوالمجتمع المحلي لتحقيق توقعاتهم من خريج المرحلة الثانوية و

دالة يتم تشكيل دائرة للقبـول      توفير فرص المساواة والع   و لتعميم تكافؤ الفرص التعليمية      :تاسعاً

الموحد أو أكثر ـ حسب الكثافة السكانية وحجم المساحة ـ في كل بلد عربي تكون مسؤوليتها   

معايير موضوعية ودقيقة تراعى فيهـا  وتخضع ألسس وقبول الطلبة في التعليم ما بعد الثانوي   

العسكري ضمن كوتا معينـة     السلك  وأبناء العاملين في القطاعات التربوية      والحاالت اإلنسانية   

 بحيث يحدد معـدالت معلنـة       ،  يخضع جميع الطلبة للتنافس على المقاعد الجامعية بالتساوي       و

يقوم المتقدمين بتعبئة طلبة قبول وفقـاً لرغبـاتهم ضـمن           ولكل تخصص يمكن التسجيل فيه      

  : التخصصات المسموح لهم التسجيل بها بحيث يتم القبول وفقاً للمعايير اآلتية

 ).شهادة الوزارة ( عدل امتحان نهاية المرحلة الثانوية م -

 ).شهادة المدرسة ( معدل امتحان نهاية كل صف من صفوف المرحلة الثانوية  -

تتبع لوزارة التعلـيم    وموظفين  ويكون لهذه الدائرة مكان محدد      و.معدل اختبار الكفاءة   -

التحديات التي ذات   وت  تكون مهمتها أيضاً إجراء الدراسات الميدانية للمشكال      والعالي  

عملية التكامل ما بين التعلـيم      وسياسات القبول في الجامعات     والعالقة بالتعليم الثانوي    

  .الجامعيوالعام 
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لتحسين سياسات القبـول فـي      والمجتمع المحلي   و لتخفيف المعاناة عن أولياء األمور       :عاشراً

 إعادة النظر في امتحان شهادة الدراسـة        إعادة الهيبة للمدرسة الثانوية ال بد من      والتعليم العالي   

  :الثانوية بحيث يكون على النحو اآلتي

الفتـرة  ( على نظام فترتين    ويكون هناك امتحان نهائي يعقد في نهاية المرحلة الثانوية           -

في العام الواحد يتم احتساب تقديراته فـي مرحلـة القبـول            ) الشتوية والفترة الصيفية  

دقيقة تقيس قدرات الطالب في المرحلة      وأسس محددة   وير  يخضع لمعاي وللتعليم العالي   

إعـالن  واإلشراف على االمتحان    وتشكل له لجان متخصصة لوضع األسئلة       والثانوية  

 .نتائجه

         يتم احتساب نسبة المعدالت لعالمات الطالب في كـل صـفوف المرحلـة الثانويـة               -

ي أو عند االلتحـاق بالمؤسـسات       في عملية القبول للتعليم العال    ) المهنيواألكاديمي  ( 

المهنية التي تمنح شهادات مزاولة مهنة بعد الثانوية بحيث يعيد ذلك للمدرسة دورهـا              

الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المرهقة      وااللتزام بالدوام فيها    والتربوي وهيبتها   

 . التخفيف من معاناة أولياء األمورو

 ،  أدبـي  ،  علمـي ( في تخـصص الطالـب      يكون هناك اختبار كفاءة لقياس القدرات        -

الذي أنهى المرحلة الثانوية بنجاح سواء كان أكاديمياً أم مهنياً          ....)  تجاري ،  صناعي

تعقده دائرة القبول الموحد بعد امتحان الثانوية العامـة مباشـرة للـدورتين الـشتوية               

لجامعـات  أساتذة ا وتقوم عليه لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم         ووالصيفية  

 ويتم احتساب نسبة لهذا االختبـار عنـد         ،  انتهاء بإعالن النتائج  وبدءاً بوضع األسئلة    

قبول الطالب في التعليم العالي أو المؤسسة المهنية التي يريد االلتحـاق بهـا إلتمـام                

  .دراسته الجامعية

تبني وزارات التربية والتعليم في الوطن العربـي لمبـادئ التـصميم            : الحادي عشر 

ذلك من خالل تشكيل فرق هندسية في كل وزارة تربيـة           والتربوي لمدرسة المستقبل    

وتعليم مختصة تقوم باإلشراف على بناء المدارس الثانوية بشقيها وتتضمن هذه الفرق            

مجموعة من الخبراء التربويين والمهندسين المعماريين من خالل مراجعـة لألسـس            

البيئية لألبنية المدرسية ووضع    ويمية والوظيفية   التخطيطية والتصم والمعايير التربوية   و
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المرتكزة إلى مبادئ التصميم التربـوي      والقوانين المنظمة للفراغات الهندسية     واللوائح  

  .لمدرسة المستقبل

  : رؤى مستقبلية لتطوير التعليم الثانوي وتحسين جودته
أعلى جودة وأكثر مرونة    ليكون   الثانوي بكل فروعه ومساراته هو          الهدف من تطوير التعليم   

بحيث يكتسب خريجوه معارف ومهارات تؤهلهم للقبول في الجامعات وفي مؤسسات التعلـيم             

والتدريب في المرحلة الالحقة أو االلتحاق بسوق العمل وكذلك تيسير االنتقال بينهمـا إلعـادة       

وى للتعاطي مـع     التحصيل المعرفي ال يكفي إلعداد الشباب في المست        ،  التعلم والتأهيل المهني  

إذا أن المجتمع الدولي    ،  القضايا الحياتية ولذلك البد من الحاجة الماسة لتعليم المهارات الحياتية         

التزم خالل المنتدى العالمي للتعليم بتحقيق ستة أهداف من بينها ضـمان تلبيـة االحتياجـات                

، رات الحياتية المالئمة  التعليمية للشباب من خالل الحصول المتكافئ على التعليم وبرامج المها         

وهذا يؤكد على أن تعليم المهارات الحياتية يشكل جزء من التعليم النـوعي ويجـب تـوفيره                 

للشباب في المستوى الثانوي وأن تكون قابلة للقياس كنتيجة من نتائج العملية التعليميـة ومـن                

يـة والتعلـيم الوقـائي       والتفكير النقدي والتربية البيئ    تهذه المهارات التواصل واتخاذ القرارا    

والصحي واإلرشاد وهذا يتطلب من المعلمين والخبراء وضع إستراتيجيات تفاعلية مثل لعـب             

األدوار والدراما والنقاشات وإثارة األسئلة وذلك بإسنادها بأحدث وسائل التكنولوجيـا متعـددة             

سـتراتيجيات  المعلومات ذات الصلة بحيث تكون هـذه اإل       والوسائط لتعزيز اكتساب المهارات     

 وهذا يتطلـب دور جديـد للمـدارس الثانويـة           ،  مدمجة بشكل مالئم ضمن المنهاج الدراسي     

باعتبارها أفضل األماكن لتطوير التعليم األكاديمي والمهارات الحياتية وتطوير الـصلة مـع              

قطاعات أخرى وإيجاد روابط معهم مثل األطباء والممرضين والـشرطة والقـضاة بهـدف              

 وخرجت اللجنة المتعلقة بتطوير التعليم الثانوي في اليونسكو         .تعليم الوقائي مثالً  إشراكهم في ال  

 باالستجابة الحتياجات المراهقين وإصالح المقـررات الدراسـية         2002باجتماعها في مارس    

للتعليم الثانوي من حيث المضمون واالمتحانات واالعتماد وجعل التعليم الثانوي تعليمـاً مـن              

يم المهني والتقني والتدريب وإعادة النظر في األدوار المتغيرة للمدرسين وقـادة        أجل عالم التعل  

  .المدارس والعاملين في المؤسسات التربوية

 تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى طالب التعليم الثانوي مـن أجـل التطـوير               -1

والتغيير باستخدام مدخل العصف الذهني ومدخل إيجاد البدائل ومـدخل التركيـز            

 عمل الفريق والحساسية للمـشكالت وجمـع        توذلك باالعتماد على تطوير مهارا    

البيانات والمعلومات والحقائق حول المشكلة والتركيـز فيهـا علـى المـشاعر             

واألحاسيس والتركيز على األوجه والبدائل األكثر إيجابية وتوظيفها وهذه العمليـة         
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قوم على نظام تفـاعلي وهـذه       تتطلب إجراء تغييرات عملية ألن النظام التربوي ي       

 :العمليات هي

إجراء تغييرات في السياسات التربوية من خالل تغيير في األهداف والتقليل مـن              -

 . إلى مرحلة إنتاج المعارفاالعتماد على استهالك المعارف المقدمة واالنتقال

تعامل الطالب في الوطن العربي مع مستجدات القرن الحادي والعشرين من خالل              -

فهم تاريخ الـديانات العالميـة ونقـاط        وطالع على تاريخ التفاعل بين الثقافات       اال

  .االلتقاء فيما بينها

إجراء تغييرات في المناخ الصفي وذلك بتوفير المناخ العاطفي الحر يدعم االنفتاح             -2

والتجريب والمرونة والتحفيز واحترام آراء التالميذ داخل الفصل الدراسي تنميـة           

 من خالل اإلعداد والتدريب الجيدين في مجـال تنميـة القـدرات             المعلمين مهنياً 

االبتكارية من خالل معالجة مشكالت من واقع الطالب الفعلي بالبحث والتقـصي            

والمالحظة وإثارة الخيال الخصب عند الطالب والجو الديمقراطي المفتوح وتوفير          

  .الدافعية واألفكار المتشابكة التي تولد بعضها ضعف األخر

طوير المادة التعليمية باالبتعاد عن طرح الكم الهائل من المعلومات فـي الكتـب              ت -3

واالبتعاد عن الحفظ لالنتقال إلى االستقراء واالستنتاج والتحليل وإبراز المشكالت          

الواقعية وليدة حياة الطالب واعتماد المادة التعليمية علـى النـشاطات والخبـرات     

انية والتفاعل مع واقـع الحيـاة ودمـج المـادة           المهارية وربطها بالزيارات الميد   

التعليمية بالوسائل االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد المعرفي وجـودة         

   .المحتوى وأساليب تقويمه

اعتماد سلسلة من الخطوات لتأسيس تقويم نوعي لنظام شهادات الدارسة الثانويـة             -4

التقويم التكويني والتركيـز علـى      وذلك باالعتماد على التقويم التصحيحي مقابل       

مواصفات للممارسة الجيدة في عمليات التقييم في سـياق الموثوقيـة والـصحة             

وإجراء االمتحانات المركزية المبنية على الموثوقية وقابلية التنفيذ العالية واعتماد          

أساليب لتحقيقها وكذلك البد لنظام تقويم فاعل يتسم بالمصداقية والمواءمـة مـع             

ليم الفاعل واعتماد طريقة تدقيق مركزية وتدابير الزمة قبـل وخـالل وبعـد              التع

 . إجراء االمتحانات

استخدام الفضاء اإللكتروني من خالل دمج التكنولوجيا في مراحل التعليم الثانوي            -5

ذلك من خالل التفاعلية في     والمهارات المتقدمة   ومن أجل تعليم المهارات األساسية      

ة للتعليم وإدخال البرمجيات والشبكات كالبريد اإللكترونـي        استخدام الحاسوب كآل  

واإلنترنت وهذا يعمل على النمو المنظم للطالب والتجريب والتطوير المهني مـن            
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خالل استثمار القدرات البشرية وتحويل الطالب إلى متعلم يدير شـؤونه بنفـسه                   

  :وتمر عملية الدمج بخمسة مراحل هي

  .الدخول . أ 

 .التبني . ب 

 .قلمالتأ . ج 

 .التملك .د 

  .االبتكار .ه 

    وتتطلب عملية الدمج وضع رؤية حول دمج التكنولوجيا في نظام المدرسة الثانوية بشقيها             

ووضع خطة مفصله وتشكيل لجان لعملية الدمج وتصميم البنية التحتيـة المناسـبة وتخطـيط               

وقـة للتجهيـزات    برامج للتطوير المهني لجميع العاملين وتقديم الدعم الفني لتأمين صيانة موث          

وتخصيص الميزانيات الكافية للدمج ولذلك البد من تقويم الواقع للمـدارس الثانويـة وتحليـل         

 وإن عملية الدمج    ،  الحاجات لتحضير البيئة المناسبة لدمج واعتماد التقويم المستمر لهذه العملية         

لفـضاء اإللكترونـي   تتطلب أيضاً تكييف البيئة التعليمية في الوطن العربي مع متطلبات عهد ا   

وإنشاء المدارس الثانوية بشقيها في الوطن العربي مواقع خاصة بها علـى الـشبكة وتغـذي                

المعلومات التعليمية وتوفير دورات للتعليم اإللكتروني بحيث تصبح مستخدمة مسجلة للفـضاء            

  .اإللكتروني

لـيص الفجـوة بـين      ولتق: تقليص الفجوة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي وسوق العمل         -6

التعليم العالي وسوق العمل البد من إدخال عنصر التكوين المهني فـي منـاهج التعلـيم                

الثانوي على اعتبار أنه مكون أساسي ويتم ذلك عن طريق تثقيـف الطلبـة بالمهـارات                

 ولتطبيق ذلك على أرض الواقع يـتم إيجـاد        ،  الحياتية وأخالقيات العمل وأساليب التعامل    

عي أو شركات تجارية تعمل بالشراكة مع مؤسسات التعليم الثانوي ويتم تدريب            قطاع صنا 

الطلبة فيها من أجل اكتساب خبرة حقيقية كما في اسـتراليا وكنـدا والواليـات المتحـدة        

  .وبريطانيا

   ويتم تقليص الفجوة بين التعليم الثانوي والجامعي عن طريق تزويد الطلبة بالمهـارات             

ووضع برنـامج   ) الخ  ....... والقدرات ع اإلبدا ،   الناقد ر التفكي ،  العلميالبحث  (المعرفية  

، تقوية اللغة االنجليزية لتنمية مهارات الكتابة والقـراءة والتواصـل والمطالعـة العلميـة          

باإلضافة إلى تزويدهم بتكنولوجيا المعلومات وكيفية التعامل معها وتوظيفهـا باعتبارهـا            

 يشمل جميـع    مليا باإلضافة إلى إيجاد أسلوب علمي للتقيي      مهارات ضرورية للدراسات الع   

المهارات السابقة باإلضافة للقدرات المعرفية ويمكن للطالب الثـانوي أن يأخـذ دروسـا              

 .رية للجامعة وتحسب له عند دخول الجامعة ضمن ضوابط رصينةيتحض
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قطاع العام أن   إشراك القطاعين العام والخاص في خدمة وتطوير التعليم الثانوي ويمكن لل           -7

  :يساهم من خالل

 .تحديد المؤهالت المطلوبة في خريجي التعليم الثانوي . أ 

التعاون مع وزارة التربية والتعليم في استضافة ذوي االختصاص لطرح مواضيع            . ب 

  .تربوية في تخصصات متنوعة

تخصيص لقاءات وندوات ومؤتمرات تربوية علميـة يـشارك فيهـا شخـصيات              . ج 

 .التطوير التربوي ومتطلباتهوقيادات لمناقشة مالمح 

تبني نظام المنح الدراسية وتشجيع الطلبة الموهوبين فـي تخصـصات أكاديميـة              .د 

 24- 23العرب الـسادس     وزراء التربية    ومهنية محددة وهذا ما دعا إليه مؤتمر      

الكشف عنهم فـي ظـل اإلمكانـات        و والذي ناقش تربية الموهوبين      1429  \ 2\

التنـافس علـى    وعلى االقتصاد القائم على المعرفـة       البشرية حيث ركز    والمادية  

واالهتمـام برعايـة الموهبـة      ،  المبدعة في شتى المجـاالت    والكفاءات الموهوبة   

المـؤثرات التـي    ومواجهة التحديات   وجعله خياراً سياسياً لدعم التنمية      واإلبداع  و

ستحقانه من   باإلضافة إلى إيالء الموهبة واإلبداع ما ي       ،  تفرضها المتغيرات الدولية  

ذلك من خـالل    واهتمام باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من ركائز التربية والتنمية         

رعايتها واستثمار  واكتشاف الكفاءات البشرية الموهوبة والمبدعة في البالد العربية         

قدراتها ووضع خطط إستراتيجية تتناسب مع طبيعة التحـديات التـي تواجههـا             

خبرات في هذه المجاالت مع االستفادة من تجـارب         تبادل ال والمجتمعات العربية   

    .تنمية مستدامة في الوطن العربيوالدول األخرى لتحقيق تطور شامل 

 بالبيئـة أو الـصحة أو       ن مهتمـي  ،   صـحفيين  ،  ممثلـين (حث الكُتاب والمبدعين     .ه 

لمزيد من التواصل وتقديم االستشارات والخـدمات التربويـة للمدرسـة           ..القضاة

 .الثانوية

 .جيع االبتكار واإلبداع والدعوة للتجديد من خالل تبني مشاريع صغيرةتش .و 

توثيق أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسات القطاع            .ز 

 :في حين يساهم القطاع الخاص من خالل. الخاص

  .تشجيع اندماج المدارس الخاصة لتكون أكثر فعالية في مخرجاتها -

  .شاء المدارس الخاصة في مناطق الكثافة السكانية العاليةالتوسع في إن -

منح القطاع الخاص تسهيالت ومساعدات كإعطاء األراضي وتقـديم القـروض            -

  .لتفعيل مشاركته

  .تشجيع البنوك لدعم مشروعات التعليم وتقديم المساعدات التي تحتاجها -
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تها مع تقديم   مساهمة القطاع الخاص في إتاحة الفرص للطلبة للتدريب في مؤسسا          -

  .الحوافز المادية والمعنوية لهم

دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل مراكز مصادر التعلـيم والمختبـرات             -

والمكتبات المدرسية وتزويد المدارس بـاألجهزة واألدوات واألثـاث المكتبـي           

  وغيرها 

دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلنتاج معدات المختبرات والتقنيـات التعليميـة            -

  .البرمجيات المتطورة وتوفيرها بتكلفة مالية ميسرةو

إنشاء صندوق من قبل المتبرعين والمساهمين ورجال الخير بالقطـاع الخـاص             -

  .لتمويل التدريب في الميدان التربوي

اقتراح طرق واستراتيجيات للتدريس الفعال في التعلـيم الثـانوي مـن أجـل تطـويره                 -8

 ،  طريقـة المـشروعات  ،  حل المـشكالت  ،  كتشافاالستقصاء واال ،  التعليم التعاوني :مثل

 ). التعلم الذاتي ، التعلم ذو المعنى والمعرفة المتعمقة، دراسة الحالة خرائط المفاهيم

بناءً  على حاجة سوق العمل ورغبة الطالبات وأولياء األمور في التخصـصات المهنيـة                -9

وصية بفتح مـدارس تعلـيم      التي تتوافق مع االقتصاد الوطني في الدول العربية يمكن الت         

مهني لإلناث في التخصصات المختلفة مثل ثانوية التجارة للبنـات والـصناعة والفنـون              

الحياكة والـصناعات   والنسيج  والتطبيقية وعلوم الحاسوب والتمريض والتجميل والخياطة       

ي الغذائية وذلك باالشتراك واالستفادة من أصحاب العمل لتهيئة كادر نسائي مؤهل للعمل ف            

المجاالت المختلفة ويعتمد في قبول الطالبات الرغبة في التخصص ومن ثم التقريب بـين              

التخصصين األكاديمي والمهني في المقررات المعرفية وتطابقها مع المقررات العملية مع           

التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتخطيط إلتاحة الفرصة للخريجات           

وتكون هذه المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وتـديرها مـديريات           من هذه المدارس    

 . في التخصص المهني الذي درستهسخاصة بها وتمنح الخريجة شهادة بكالوريو

  التوصيات والمقترحات
   بعد تناول الدراسة للجهود العالمية والعربية لتطوير مرحلة التعليم الثانوي وما يواجهه من             

اآلليات المقترحـة والـرؤى المـستقبلية        وتم وضع مجموعة من المعايير      تحديات وصعوبات   

  :لتحقيق أفضل وأنجع السبل وبناء على ذلك يمكن الخروج بالتوصيات والمقترحات التالية

العمل على نشر ثقافة الجودة للمرحلة الثانوية بمساراتها المتنوعة في كل أقطار الـوطن               -1

تشريعاتها التربوية بدقة وعناية فائقة احتكامـاً للقـيم         وا  العربي وتحديد أهدافها وسياساته   

متطلباتها المعرفيـة النظريـة     والحضارة العربية   والديانات السماوية   ووالثقافة اإلسالمية   
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التطبيقية لتحقيق مخرجات كمية ونوعية وفقاً لمتطلبات السوق المحلي تمتـاز بالكفـاءة             و

الفـضاء  واالقتصاد المعرفـي    والتكنولوجيا  و تواكب متطلبات عصر العولمة   ووالدينامكية  

 .اإللكتروني

العمل على نشر ثقافة التغيير والتطوير للمرحلة الثانوية بمساراتها المتنوعة من خـالل              -2

محاولة االستفادة منها بما يتـواءم      والتجارب الناضجة في البلدان المتقدمة      ودراسة النماذج   

كل قطر عربي بشكل خاص مع األخذ بعين        و متطلبات وقدرات األمة العربية بشكل عام     و

التركيـز علـى    واالعتبار التحديات التي تواجه عملية التغيير والتطوير في كل بلد عربي            

 .الحلول الوقائية قبل مرحلة العالج

مـن خـالل    والتنمويـة   وبذل كل الجهود العربية من خالل المنظمات العلمية والثقافية           -3

الخاصة في كل بلد عربي لتوفير المـوارد        والحكومية  القطاعات  والمؤسسات  والحكومات  

الموارد البشرية  و)غيرهاواللوازم  والمعدات  واألجهزة  والبنية التحتية من المباني     ( المادية  

العـاملين بمختلـف    واإلداريـين   والكفـؤة مـن المعلمـين       واأليدي العاملة المدربـة     ( 

التطوير للمرحلة الثانوية على مختلف     التمويل المالي الالزم من أجل إنجاح عملية        و)فئاتهم

 .المهنية لتحقيق التعليم مدى الحياة والتنمية المستدامةومساراتها األكاديمية 

سوق العمل المحلي مـن     والعمل على ربط مرحلة التعليم الثانوي بمرحلة التعليم العالي           -4

القـدرات  واتية  خالل توفير نظام تعليمي متكامل  مرن يأخذ بعين االعتبار المهارات الحي           

تنميـة اإلبـداع    وحـل المـشكالت     وأسلوب البحث العلمي    والكفاءات المعرفية   والعقلية  

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في عملية الـربط مـن           واالبتكار وتشجيع الموهبة    و

الـشراكة  واستخدام نظام الـساعات المعتمـدة       وخالل تطوير أنظمة القبول في الجامعات       

تـشجيع االسـتثمار    والمؤسسات الحكومية والخاصة    وتدريب في القطاعات    الوالمجتمعية  

توفير الدعم المـادي    والمؤسسي داخل الحرم الجامعي من أجل تعزيز الشراكة والتدريب          

الخاص مـن خـالل     واأليدي المهرة المدربة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام         والالزم  

سد حاجاته مـن المـوارد      وإرضاء سوق العمل    والمعايير العالمية للجودة في المخرجات      

 .البشرية

سواء أكانت أكاديمية أم مهنية وذلك لدراسـة        " دكتور لكل مدرسة ثانوية   "تشجيع مبادرة    -5

األساليب و الوسائل   ،  اإلدارة،   المنهاج ،  المعلم( واقع عناصر النظام التربوي في المدرسة       
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معات عن طريق أعضاء هيئة التـدريس       من خالل إسهام الجا   ) البيئة المحيطة و،  األنشطةو

العطاء بحيث يكـون الـدكتور يمتلـك المـؤهالت          وفيها باعتبار الجامعات بيوتاً للخبرة      

 . الشخصية لدراسة الواقع المدرسي والحلول الممكنة لهاوالمهنية واألكاديمية 

ة متخصص على مستوى المرحلة الثانوي    "بنك معلومات عربي  "إنشاء قاعدة بيانات عربية      -6

العاملين المتخصصين  والمعلمين واإلداريين   ومساراتها المتنوعة من حيث إعداد الطالب       و

 باإلضافة إلـى التخصـصات والبـرامج        ،  على المستوى العربي وعلى مستوى كل دولة      

التطلعات المستقبلية عربيـاً    والتجارب  والتطورات والنماذج   وإعداد المدارس   والمطروحة  

كـل مـا   واللجان الدائمة والفرعيـة    وظمات الداعمة واالجتماعات    الهيئات والمن ووعالمياً  

استرجاعها وقت  ويتعلق بالمرحلة الثانوية من دراسات وبحوث بحيث يمكن الرجوع إليها           

التكامـل  والحاجة للدراسة والمقارنة مع الغير عربياً وعالمياً من أجل التنمية المـستدامة             

متعـدد  ومتغير  وي مع ما حولنا في عالم متجدد        الثقافوالسياسي  واالجتماعي  واالقتصادي  

 .الفكرواألطياف 

رصد روح التنافس للموارد البشرية العاملـة فـي         واالستمرار في تقديم الدعم والتعزيز       -7

 المعلـم   ،  المدير المتميـز  ( المدارس الثانوية األكاديمية والمهنية من خالل تقديم الجوائز         

اإلداريـين  و رتب المعلمين    ،   اإلدارية ،   الحاسوبية  الشهادات ،   الموظف المتميز  ،  المتميز

 وتأمين أبنـاء العـاملين فـي وزارة         ،  أفضل برنامج ووجوائز أفضل مدرسة    ،  الترقياتو

تـوفير األمـن    وتحفيزهم مادياً ومعنويـاً     و وتحسين رواتبهم    ،  التربية والتعليم بالجامعات  

كذلك في اتخاذ القرارات ممـا      وهج  المشاركة في بناء المنا   و....) االستقرار الوظيفي لهم  و

يعمل علـى تنميـة شـعورهم بالحمـاس         والمواطنة الصالحة لديهم    ويعزز روح االنتماء    

البحث عـن التطـوير    وهذا ينعكس على العطاء المتجدد      ورفع الروح المعنوية    والدافعية  و

  .تبنيهاوتقبل ثقافة الجودة والتجديد وقبول التغيير واالبتكار و

الجاد على تشكيل لجان رئيسية متخصـصة لالسـتمرار فـي إجـراء             و العمل الدؤوب  -8

مساراته المتنوعة في كل بلـد      والميدانية لواقع مرحلة التعليم الثانوي      والدراسات المسحية   

النماذج والتجـارب العالميـة     والمتوقعة  والتطلعات المستقبلية المرغوبة    والرؤى  وعربي  

ظـروف  ومتطلبات  وطوير لهذه المرحلة بما يتواءم      العربية واالستفادة منها في عملية الت     و

يكون للّجـان الرئيـسة     وكل بلد عربي بحيث ينبثق عن هذه اللجان الرئيسة لجان فرعية            
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مراجعة هذه الخطط   وخطط تطويرية على مدى خمسة سنوات يتم تقييم         واجتماعات دورية   

معالجـة نقـاط    وتطوير  تعزيز االيجابيات في عملية ال    وتقييم ختامي في نهايتها     وكل سنة   

بدعم من  والتربية  والثقافة  والضعف بحيث تكون هذه اللجان تابعة للمنظمة العربية للعلوم          

 .المؤسسات في البلدان العربيةوالمنظمات 

الجامعات في الدول العربية والـدول األجنبيـة علـى        وتشجيع الشراكة ما بين المدارس       -9

ية المـشاريع  التربويـة والبـرامج العلميـة          المهني من خالل تنم   والمستويين األكاديمي   

والمهنية وتدريب القيادات واالبتعاث وطرح التخصصات األكاديمية والمهنية  األجنبية في           

الجامعات والمعاهد العربية بحيث تـستقبل جامعاتنـا العربيـة البـرامج والتخصـصات              

لعاملة المؤهلـة بـدعم     التكنولوجية والمهنية وتوفير المكان واألجهزة والمعدات واأليدي ا       

وتمويل أجنبي وتمنح شهادة أجنبية أيضاً مما يعزز الفكر التربوي باالستفادة من خبـرات              

 الدول المتقدمة في عصر يمتاز بالتداخل واالقتصاد الحر والخصخصة والعالم المتغير

 في  أي ممارسة الطلبة للتدريب العملي    (إجراء دراسة بحثية حول تجربة التعليم التعاوني         -10

 ).  تطوير إسهام تلك المؤسسات في دعم التعليم التقنيل وسب، مؤسسات سوق العمل

تطوير أنموذج للتعليم الثانوي يقوم على ثقافة مشتركة من المواد األساسـية بمـستويات               -11

متدرجة حيث مستويات الطلبة تشمل مسارات تخصصية في العلـوم الطبيعيـة والعلـوم              

  والتجارية والعلوم األدبية واإلنسانيالتطبيقية والتخصصات المهنية

إنشاء هيئة مشتركة للتعاون والتنسيق والتكامل ومؤسسات التعليم؛  تحدد متطلبات السوق             -12

من التعليم الثانوي وإسهام القطاع الخاص في تصميم وإعداد برامج التـدريب والتأهيـل              

 .وتوفير التمويل لتنفيذها وتوظيف مخرجاتها

لتنسيق قبول خريجي المرحلة الثانوية  في المؤسـسات التعلـيم           تصميم برنامج مركزي     -13

، وتشترك   فيه جميع القطاعات   المعنيـة         ،  العالي أو مؤسسات التدريب والتأهيل المهني     

وتحدد جهات القبول أو العمل وفق معايير محددة بحيث يتم استيعاب خريجـي الثانويـة               

ع الدراسة والعمل واإلنتاج حسب قـدراتهم       وكذلك الذين لم يستكملوها بعد في مواق      ،  العامة

 .وميولهم واحتياجات التنمية

ربط التعليم بالمستحدثات التكنولوجية وحاجات المجتمع واالهتمام بالبحث والتجريب في           -14

العملية التعليمية واالهتمام بمناهج الدراسات المستقبلية وتنمية مواهب الطالب بعد اكتشافها           
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كّون ثمرة العملية التعليمية شخصية فاعلة وكفـاءات ومهـارات          بوسائل علمية وتربوية لت   

 .فنية عالية تتماشى مع عهد الفضاء اإللكتروني

االهتمام بإنشاء األكاديميات التي تعني بالبحوث األساسية  على مستوى العـالم العربـي               -15

لتنسيق واإلسالمي وتتوافر لها إمكانات تؤهلها لمنافسة نظائرها من المؤسسات األجنبية وا          

بين جامعات العالم العربي واإلسالمي خاصة في الدراسات والبحـوث العلميـة الدقيقـة              

 .استثمارا للخبرات وترشيدا  لإلنفاق

للمكتبة دور مهم في إنجاح العملية التعليمية على أن يكون اختيار محتواها الثقافي وفـق                -16

 .معلمينمعايير علمية وتربوية وتراعي حاجات المجتمع والمتعلمين وال

إجراء دراسة تطبيقية بالتعاون ما بين المنظمات العربية ووزارات التربية والتعليم فـي              -17

الدول العربية تستهدف تقويم التجربة المحلية لتطوير التعليم الثانوي في كل بلد واتجاهاته             

 أنـسب للتعلـيم     جالمستقبلية من أجل االستفادة من خبرات الدول جميعها في تطوير أنموذ          

ثانوي في المرحلة القادمة تتيح للطالب فرصة التعليم الذاتي ومواكبـة التقـدم العلمـي               ال

 والتكنولوجي والتوافق مع متطلبات سوق العمل 

 تجريـب مـسار تطبيقـي            فيستهد،  تطوير برنامج دراسي في المرحلة الثانوية للفتيات       -18

ـ  ،  ق العمل في المجاالت التي تناسب الفتاة ويسهم في تلبية احتياجات سو           إلتاحـة   ك وذل

 .الفرصة أمامهن لإلسهام في النشاط االقتصادي لمجتمعهن

اعتماد إجراءات عملية جديدة لتطوير مناهج التعليم الثانوي بشقيه األكاديمي والمهني مع             -19

تعزيـز اسـتخدام    والتركيز على المواد التي تساعد الطالب على االنفتاح على العولمـة            

 .البحث العلمي بالصورة المثلىوتكنولوجيا المعلومات و شبكة اإلنترنتوالحاسوب 

التخصصات المطلوبـة   و المناهج   نيقترح إجراء دراسة ميدانية في كل بلد عربي تتضم         -20

القيام بدراسة أيضاً للمقارنة بين كلفة التعليم الثـانوي         واألسباب التي تعيقها    ولسوق العمل   

مدى أهميتها  ولمقترحة للمخرجات التعليمية    التعليم المهني في ضوء األهداف ا     واألكاديمي  

 .دورها في تطوير السوق المحليو
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 . اليمن، عدن، جامعة عدن

.  النظريـة والممارسـة    -التعلمو بيئة التعليم    إدارة). 2001.(  أحمد إسماعيل  ،  حجي -

 .دار الفكر: القاهرة

سياسات القبول بالتعليم العالي في جمهوريـة       والمؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي       -

 . جمهورية مصر العربية،  القاهرة، 2008 مايو 12-10مصر العربية من 
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 -تعليم في مطلع األلفية الثالثـة        ال –المؤتمر الدولي السابع لمعهد الدراسات التربوية        -

 مركز المؤتمرات   ،  2009 يوليو   16 -15 التعليم مدى الحياة من      – اإلتاحة   –الجودة  

 . مصر العربية، جامعة القاهرة

 ، 2005 ابريـل    13 -11 مـن    ،   جودة التعليم الجامعي   –المؤتمر التربوي الخامس     -

 . البحرين، جامعة البحرين

( إدارة الجودة الشاملة فـي المؤسـسات التربويـة    ) 2004 (،   صالح ناصر  ،عليمات -

 .دار الشروق: عمان).مقترحات التطويروالتطبيق 

:  عمان .العمليات اإلدارية في المؤسسات التربوية    ). 2004.(  صالح ناصر  ،  عليمات -

 .دار الشروق

. النظام التربوي فـي األردن    .)2004( .محمد مقبل ،  عليمات صالح ناصر و،  عليمات -

 .ار الشروقد: عمان

. التعليم الجامعي في األردن بين الواقع والطموح      ).2001.( سامي وآخرون ،  خصاونة -

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: عمان

 دراسات  –الجودة في التعليم    ). 2008( . محمد عواد  ،  سوسن شاكر والزيادات  ،  مجد -

 .دار صفاء للنشر:عمان. تطبيقية

لمركز تطوير التعليم الجامعي    ) ربي الثامن الع( المؤتمر القومي السنوي السادس عشر       -

 16 -15مـن   " دوره في تطوير التعلـيم قبـل الجـامعي        والتعليم الجامعي العربي    " 

 .  مصر،  جامعة عين شمس– مركز تطوير التعليم الجامعي ، 2009نوفمبر

، المجلس األعلى للـشباب   .المهارات الحياتية للشباب  ) 2009( . أسماء بدري  ،اإلبراهيم -

 .تبة الوطنيةالمك

 الواقـع   –العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربـي       ). 2002.(  عدنان وآخرون  ،  نايفة -

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: عمان.والطموح

البرنامج المنهجي لتطوير األداء المؤسسي لمديريات      ). 2007.(  فوزة أحمد  ،  النعيمي -

 .ة التربية والتعليمالمكتبة الوطنية وزار: عمان. المدارسوالتربية والتعليم 

 .دار الشروق: عمان.  مفهومه وفعاليته-التدريب ). 2002.( حسن أحمد، الطعاني -

مؤسـسة حمـادة للدراسـات      : األردن. التطوير التربوي  .)2001.(  أحمد ،  الخطيب -

 .الجامعية
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