
 

384 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
 مقدمة البحث

حداث التغير     يزداد االٌتهام بالتربية كأداة هن أدوات البىاء الحضاري ، وا 
االقتصادي واالجتهاعي ؛ وذلك لعظم هٍهة التربية في عالم تتىاهى فيً الهعارف 

 بسرعة كبيرة ؛ لذا تبذل الدول الجٍود هن أجل التوسع في التعميم ورفع كفاءتً .
ي عـبلقتٍا بالـهجتهع ىـزعة إىساىيـة  ، وسبيـبل باإلضافة إلى أن التربية تهثـل فـ   

وتهثـل عـهمية التعميـم شـبكة واسعـة هـن الىشاطات التـربوية   0لحيـاة أكثـر عهقـا وثـراء
ىساىـي  وفـي عـبلقة  0تـشهل كـل هـراحل العهـر ، ولـً أيـضا دور اجتهاعـي وثـقافي وا 

متـربية ، والتـربية بٍـذا الهعىـى تـواجً قـضايا التـربية بالـهجتهع يكـون اإلىسان هحـورا ل
لـذا يركـز كل هـن الـهجتهع والتـربية عمـى اإلىـسان   0الـهجتهع وقـضايا اإلىسان 

وحقـوقً اإلىساىية والـضهان االجتهاعـي والهشاركـة فـي حركـة هجتهعـً وصـوال إلـى 
 0استقـرار الفـرد والـهجتهع 

بتطوير التعميم وتحديثً هن أٌم القضايا التي تأخذ هساحات بجاىب أن االٌتهام     
واسعة هن اٌتهام الحكوهات والدول ، وتحرص الدول الهتقدهة والىاهية عمى إصبلح 
التعميم باعتباري الهدخل الطبيعي لئلصبلح االقتصادي واالجتهاعي والسياسي 

أداة التغمب عمى  ( . باإلضافة إلى أن التعميم00،  9009)الشاٌين ، الرويشد ، 
هشكمة البطالة عن طريق إهداد األفراد بالهٍارات والقدرات التي تساير التطور والثورة 

ر،   ( .5، 9009الهعرفية والتقدم التكىولوجي ) جٌو
هن ٌىا كان هن البديٍي أن يكون التعميم أٌـــــم وسيمة لبىاء األفــــــــراد والشعوب     

غيرات والتحديات ، والتٍيئة لبلستعداد لمهستقبل ؛ فهعظم والهجتهعات ، وهواجٍة الت
الدول التي تقدهت كان التعميم سببا بارزا لٍذا التقدم ؛ ذلك ألىً يحد هن الفقر ، 
ويعزز الىٍوض االقتصادي ويزيد فرص العهل ، ويعد وسيمة أساسية لهواجٍة الظمم 

 واألهراض االجتهاعية .
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لهؤتهرات هـــــن أجـــل التعميم لمجهيع ألىً حق أساسي هن لذا تم عقد العديد هــن ا     

حقوق الفرد بصرف الىظر عن ديىً وعرقً وجىسً وهستواي االقتصادي ؛ فكان 
، دعا الهؤتهر إلى تهكين كل فرد هن الفرص 0990هؤتهـــــــــر جــــــوهيتان بتيبلىد عام 

رفتً لمهضاهين األساسية لمتعمم التربوية هن أجل تمبية حاجاتً األساسية لمتعمم وهع
والتي يحتاجٍا هن أجل البقاء ، وتىهية قدرات الفرد هن أجل العيش والعهل بكراهة 
وتحسين ىوعية الحياة وهواصمة التعمم . كذلك الهىتدى العالهي لمتربية الذي عقد 

، الذي دعا إلى إصبلح التعميم خاصة التعميم األساسي ، وركز 9000بداكار عام 
تعميم الفتيات ، وتعزيز الهساواة بين الجىسين وتهكين الهرأة . وحدد أٌداف  عمى

والتزاهات الحكوهات والهجتهع الدولي لتجويد التعميم األساسي لمجهيع هع حمول عام 
9005 (UNESCO , 2007 )  تٍدف فمسفة التعميم لمجهيع إلى أن التعميم عهمية .

رات الهختمفة والقضاء عمى جهيع أشكال التهييز هستهرة لمجهيع هع احترام التىوع والقد
(Donnelly,2010,11) . 

تطورت الرؤية حول التعميم األساسي هن كوىً هجرد حركة إصبلح لمتعميم في        
بعض الدول الىاهية إلى صيغة تربط بين التعميم غير الهدرسي والتعميم االبتدائي 

ة حاجات التعميم األساسية لمجهيع ، وتعميم الكبار في رؤية هوسعة تٍدف إلى تمبي
وُيعد االٌتهام بتبلهيذ هرحمة التعميم األساسي أحــد الهعايير األساسية التــي تحدد 

 ( .067،  9007هستوى التقدم لمهجتهع ) العازهي وآخرون ، 
هن بين الهىظهات التي ساٌهت في االٌتهام بالتعميم األساسي هىظهة اليوىسكو     

الدولية والهجمس الدولي لتىهية التعميم وبراهج األهم الهتحدة لمتىهية )  وهىظهة العهل
 ( ؛ هها دعا إلى التركيز عمى ٌذي الهرحمة . 29،  9002الهتبولي ، 

يتطمب تطوير التعميم األساسي قبول التغيير باعتباري ضرورة وكذلك استيعاب      
ظيف لكل طاقات وهوارد الهؤسسات التكىولوجيا ، واألخذ بهفاٌيم العهل الجهاعي والتو 

التعميهية في هرحمة التعميم األساسي  وكل الهراحل التعميهية ، كذلك اقتىاع واٌتهام 
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الهسؤولين بحتهية وأٌهية وضرورة التطوير . وهن دواعي التطوير ) الديسطي ، 

الحاجة  –( : ظٍور ضغوط اجتهاعية هستهرة عمى التعميم 050 -020،  9009
ضرورة إصبلح العهمية التعميهية  –هاد عمى الفرد في العهمية التعميهية إلى االعت

رغبة الهجتهع العالهي في تىهية الهعارف  –ىتيجة ضعف جدوى الىظام التعميهي 
التطور الحادث في هختمف الهجاالت والتأكيد عمى هعايير الجودة في  –باستهرار 
 التعميم .

ىاعتً تظٍر ضرورة تطوير التعميم وعمى وعىد الىظر إلى صورة الهستقبل وص    
 األخص التعميم األساسي . وعميً جاءت فكرة البحث الحالي التي تتضح في هشكمتً  

 مشكمة البحث 
ُيعد التقدم العمهي والتكىولوجي أداة فعالة وقوية في تىهية الهجتهعات الهعاصرة ،     

فــــي بىيتٍا وهحتواٌا وطريقتٍا ) كها أثر تأثيرا كبيرا وواضحا عمى األىظهة التعميهية 
( . وتسعى االتجاٌات التربوية في عدة هجتهعات إلى  0،  9007عبد الصهد ، 

الىقمة الىوعية التي أحدثٍا التقدم  بها تحهمً ٌذي الىقمة هن حجم الهعموهات وثورة 
ربية االتصاالت ؛ تتضح ٌذي الىقمة الىوعية في هفاٌيم التربية وغاياتٍا ؛ فتكون الت

إعــــــــداد وتكوين الفرد هن أجل إعدادي لمحياة في هجتهع سريع ودائم التغير ، صارت 
 التربية وسيمة الكتشاف العالم والقدرة عمى التعاهل هع هتغيراتً .

يىهو االتجاي اإليجابي لمدور االجتهاعي واالقتصادي لمتربية ، ويزداد الوعي لدى     
لتعميم في عهمية التىهية الشاهمة لكل هن الفرد والهجتهع ، الحكوهات واألفراد بأٌهية ا

في ٌذا  (JOURNAL OF EDUCATIONAL,2012,38) تؤكد الكتابات 
الهجال عمى أٌهية دور التعميم في التىهية االجتهاعية والتىهية الفردية ،  فالتعميم أداة 

ٌتهام الهتزايد لمدول هن أجل التحسين والتطوير ؛ أها الفرد والهجتهع ٌها الٍدف . اال
الهتقدهة والىاهية لهعرفة االتجاٌات الهعاصرة الحديثة لىظام التعميم وهراحمً ، 
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هكاىات وظروف كل ىظام ) الهفرج وآخرون ،  واالستفادة هىٍا هع ها يتىاسب وا 

9007  ،5 . ) 
 في ٌذا االتجاي جاءت الكثير هن الجٍود والهحاوالت التي تىظر إلى التعميم عمى   

أىً عىصر أساسي هن عىاصر التىهية وتحرير الفرد ، هىٍا هبادرة " التعميم أوال " في 
تٍدف الهبادرة إلى هطالبة دول العالم بااللتزام بأولويات ثبلث تتهثل في :  9009عام 
ضهان التحاق جهيع األطفال  –تعزيز الهواطىة العالهية  –تحسين جودة التعميم  -

 ( . 9009بالهدارس )اليوىسكو 
عن " التعميم بحمول عام  9005بجهٍورية كوريا  Incheonجاء إعبلن إىشيون     

: ىحو التعميم الجيد الهىصف والتعميم هدى الحياة لمجهيع " ، جاء اإلعبلن  9020
اىعكاسا لمرؤية العالهية لتغيير حياة األفراد عن طريق التعميم ودوري في التىهية 

الدولي بوضع جدول أعهال شاهل وطهوح لمتعميم يقوم الهستداهة . وتعٍد الهجتهع 
عمى حقوق اإلىسان والعدالة االجتهاعية والتىوع الثقافي والمغوي والهواطىة ) اليوىسكو 

( . كذلك تسعى الهجتهعات إلى تحقيق العدل بين أبىائٍا في 9 -0،  9005، 
لدولية والدساتير التي الهجاالت الهختمفة وهىٍا التعميم عمى أىً حق أقرتً الهواثيق ا

تؤكد عمـــى هبدأ تكافؤ الفرص التعميهية دون الىظر إلـى ىوع أو دين أو طبقة اجتهاعية 
 ( .9،  9009واقتصادية ) عيسى ، 

تهشيا هع ٌذا كمً يتطمع الهجتهع الهصري إلى الىٍوض بالتعميم ، والتحول إلى     
فسية عمى الهستوى العالهي عمى أن الهعرفة واهتبلكٍا ، وكذلك اهتبلك القدرة التىا

ً أحد الحقوق األساسية لمفرد ىيكون التعميم األساسي لمجهيع عالي الجودة ىظرا أل
،  9007( . إال أن بعض الدراسات ) الهتبولي ،  9،  9009اإلىساىي ) طمبة ، 

(  تشير إلى أن التعميم األساسي ال يفي إال بقدر هحدود هن الحاجات األساسية 29
وبعيد الصمة عن الحياة وال ُيهِكن هن الهشاركة في التىهية .  ويأتي البحث الحالي 
لدراسة التوجٍات التربوية والهجتهعية الهعاصرة لىظام التعميم األساسي في ظل التقدم 
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العمهي والتكىولوجي الذي يجتاح العالم هن أجل القدرة عمى التعايش هع الهستقبل وها 

 طهوحات .يأتي بً هن تحديات و 
 -بىاء عمى ها سبق تتحدد هشكمة البحث في التساؤالت التالية : 

 ها أٌم التوجٍات العالهية لهرحمة التعميم األساسي ؟ -0
كيف يهكن وضع إطار هقترح لتطوير التعميم األساسي في هصر عمى ضوء  -9

 ٌذي التوجٍات ؟ 
 -أهداف البحث يسعى البحث إلى الوصول إلى األهداف التالية : 

 التعرف عمى أٌم التوجٍات العالهية لهرحمة التعميم األساسي .* 
ي تطوير ــ* يحاول البحث توجيً اٌتهام الهسؤولين إلى ٌذي التوجٍات طمبا وسعيا ف

 ٌـذي الهرحمة .
* وضع إطار هن أجل تطوير التعميم األساسي بىاء عمى التوجٍات العالهية التي 

 يصل إليٍا البحث لٍذي الهرحمة .
 -تظهر هذه األهمية استنادا إلى النقاط التالية :   -ة البحث : أهمي

* في ضوء ها يشٍدي العالم هن تطور هتزايد تحاول فيً الهجتهعات توظيف التربية 
في الجواىب االجتهاعية هن أجل االٌتهام بالفرد في حاضري وهستقبمً خاصة هع 

م ، حيث يظٍر دور التربية في التغيرات السريعة والهشكبلت الحادة التي تجتاح العال
 هواجٍة وحل هشكبلت الهجتهع . 

* االٌتهام بالتعميم األساسي هن ضرورات إصبلح التعميم ، وأساس تىهية الهجتهع ، 
ولً أٌهيتً البارزة في الىظام التعميهي ، وُيعد التعميم األساسي أحد الضهاىات 

 األساسية لمتىهية االجتهاعية واالقتصادية .
أٌهية البحث في إهداد هدارس التعميم األساسي بأساليب حديثة عن طريق  * تأتي

 عرض التوجٍات العالهية والتجارب ؛ هها يساٌم في تهيز هدارس التعميم األساسي .
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ا عمى أوضاع التعميم وكفاءتً عمى ضوء  * كذلك أٌهية التوجٍات الهجتهعية وتأثيٌر

 التربية . التوجٍات الهحمية والعالهية وها تفرضً عمى
* يرتبط باألهر السابق ، تأتي أٌهية الحاجة الى دراسة التوجٍات العالهية في التربية 
هن أجل البحث عن فكر أصيل يحدد غاية اإلىسان ويوجً أٌدافً في الهيدان 
التربوي هع التغير الهتبلحق وتحدياتً الهستهرة في العالم الهحيط بً ؛ في الوقت 

غير ضرورة تجديـــــــد ىظام التعميم ؛ بٍذا يعد التعميم عهمية ىهو ذاتً يفرض ٌــــذا الت
 هستهرة في هجتهع دائم التطور ودائم التعمم في هحيط العمم والتكىولوجيا . 

* تأتي التوجٍات العالهية التربوية والهجتهعية لهرحمة التعميم األساسي هوضوع البحث 
االستفادة هىٍا في الهجتهع الهصري  هن هىاطق ودول وهجتهعات هختمفة ؛ هها يتيح
هكاىاتً .  بها يتبلءم هع ٌويتً وخصوصيتً وا 

* البحث الحالي خطوة هن أجل التىاول الفعال إلتاحة التعميم لمجهيع وبجودة عالية ، 
 وهشاركة الهجتهع هن أجل تدعيم ىظام التعميم .

هن زاوية توفير  الهٍتهون بدراسة اجتهاعيات التربية  -الهستفيدون هن البحث : 
يستفيد هىً الهٍتهون بدراسة  ىظم   -فرص التعميم لمجهيع وتحقيق تكافؤ الفرص 

واضعو السياسة التعميهية وصاىعو القرار بشأن ىظام  –التعميم ودراسة التربية الهقارىة 
 هديرو هدارس التعميم األساسي والهعمهون . –أولياء األهور  –التعميم 

الهىٍج الوصفي هبلئها لهعالجة هشكمة البحث وتحقيق أٌدافً  يأتي -هىٍج البحث : 
حيث  يحاول البحث رصد وتصىيف التوجٍات العالهية التربوية والهجتهعية لهرحمة 
التعميم األساسي هن خبلل جهع البياىات  ألجل فٍم التوجٍات العالهية  لٍذي  الهرحمة 

 واالستفادة هىٍا .
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 -حث إلى توضيح المصطمحات التالية : يشير الب -مصطمحات البحث : 

يشير البحث الحالي إلى هفٍوم اإلطار عمى أىً بىاء أو  -:  frameworkاإلطـــــــــار  
ٌيكل يتضهن الهبادئ واألٌداف والتصورات والهىٍجيات واألدوات وطرق العهل 

 وأساليب التقويم هن أجل تحقيق تطوير هرحمة التعميم األساسي . 
هسح لهجهوعة هن العواهل والتيارات والسياسات في هجال  -العالهية : التوجٍات 

التربية تحرص الدول الهختمفة عمى آدائٍا وتىفيذٌا هن أجل االرتقاء بىواتج التعميم . 
يركز البحث عمى التوجٍات العالهية التربوية والتوجٍات العالهية الهجتهعية الهتصمة 

 بالتعميم األساسي .
سي :  تعرفً وزارة التربية والتعميم بأىً القاعدة األساسية لتحقيق الٍدف التعميم األسا

و التعميم لمتهيز والتهيز لمجهيع ، وتحقيق ىهو هتوازن وشاهل  القوهي لمتعميم ٌو
 (  67،  9007) وزارة التربية والتعميم ، لشخصية التمهيذ حتى تتكاهل جواىب شخصيتً 

( إلى 005، 9002ىفسية ) شحاتً والىجار، يشير هعجم الهصطمحات التربوية وال
هفٍوم التعميم األساسي عمى أىً القدر األساسي هن التعميم بجاىب الهٍارات التي 
يحتاج إليٍا التبلهيذ لهواجٍة هتطمبات الحياة في الهجتهع ويضم هرحمتي التعميم 

 االبتدائي واإلعدادي .
ى الحد األدىى هن التعميم الذي يرى البحث الحالي أن التعميم األساسي يشير إل   

توفري الدولة لجهيع أبىاء الهجتهع الذين يبمغون السن الهحددة . وفي الهجتهع الهصري 
يشهل التعميم األساسي الهرحمتين االبتدائية واإلعدادية ، تعميم عام هوحد ، يوفر 
ة االحتياجات التعميهية األساسية هن الهعارف والهعموهات والهٍارات ، وتىهي

االتجاٌات والقيم التي تهكن التمهيذ ) الفرد ( هن االستهرار في التعميم وفقا لهيولً 
 وقدراتً ، هن أٌم خصائصً العهوهية والهجاىية واإللزام .
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يسوق البحث هــذه  -مبررات اختيار البحث لمرحمة التعميم األساسي : 

 -المبررات في النقاط التالية : 
تغيرات العالهية والتطورات الهعرفية والتقىية واالىفتاح الثقافي ها يعيشً العالم هن ال* 

والثورة التكىولوجية وتقدم االتصاالت  كمٍا عواهل تؤثر عمى الهدرسة والتعميم  هها 
 يجعل االٌتهام بالتعميم األساسي ضرورة هن ضرورات التعميم الهعاصر .

ية تساعد عمى تشكيل التمهيذ * تعد الهدرسة في هرحمة التعميم األساسي وحدة اجتهاع
، حيث أىٍا تهثل الخبرة األولى الهباشرة لً ، وفي تحديد ىظرتً تجاي الهجتهع . كها 
تسعى ٌذي الهرحمة إلى تكوين الفرد الواعي الهمتزم بالواجبات ىحو هجتهعً ، ويسعى 

 لمحصول عمى هالً هن حقوق .
يم التالية ، كها تعد هرحمة عاهة * تعد هرحمة التعميم األساسي األساس لهراحل التعم

همزهة لكل أبىاء الهجتهع . يحصل التمهيذ هن خبللٍا عمى الحد األدىى هن الهعارف 
والهٍارات الذي ال يهكن االستغىاء عىً ، كها أىً حق لجهيع أبىاء الهجتهع الذين 

 يبمغون سن السادسة ؛ ويعبر عن تكافؤ الفرص التعميهية في هرحمة الطفولة .
يرتبط باألهر السابق أن التعميم األساسي ُيعد القاعدة األساسية التي يرتكز عميٍا * 

الىظام التعميهي في هصر ؛ هها ُيبرز هسؤولية الحكوهة في توفير هتطمبات ٌذي 
 الهرحمة اإللزاهية لجهيع أبىاء الهجتهع الذين يبمغون سن اإللزام .

الشخصية اإلىساىية وتشكيل سهاتٍا  * هرحمة التعميم األساسي تشكل األساس في ىهو
 هن أجل الىهو السوي لمفرد .

* تعميم عام لمجهيع هن أجل التىهية الهجتهعية ألىٍم أعضاء في هجتهع واحد بها 
 يضهن تهاسك الهجتهع .

تىهية جواىب شخصية  -* يٍدف التعميم األساسي إلى هجهوعة هن األٌداف هىٍا : 
اإلسٍام في تحقيق  –ب الهٍارات البلزهة لمحياة إكسا –غرس االىتهاء  –التمهيذ 
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ذا كان التعميم األساسي  –التىهية الهجتهعية  إكساب التمهيذ قيم العهل واإلتقان . وا 

يقوم بٍذي األٌداف التي الغىى عىٍا ألي فرد فهن الضروري أن تكون هدارس التعميم 
ا وهسؤولياتٍا .  األساسي عمى وعي بدوٌر

ت تربوية بهرحمة التعميم األساسي هن الجواىب الهختمفة ىحو * اٌتهام عدة دراسا
( ، وتحميل وثائق الهؤتهرات العالهية  9000هشكبلت التعميم األساسي ) الهٍدي ، 

( ، وتصهيم ىهوذج لتطبيق الجودة الشاهمة  9000لمتعميم األساسي ) جهال الدين ، 
ألساسي والتعرف عمى في التعميم األساسي في هصر والكشف عن واقع التعميم ا

خبرات بعض الدول في تطبيق الجودة الشاهمة في هرحمة التعميم األساسي )بحر، 
( ، ودراسات هقارىــــــــــة لمتعميم اإللزاهي بيـــــــن الهجتهع الهصري وهجتهعات 9009

 أخـــــــــرى لهعرفة الوضع الراٌن لمتعميم األساسي وسياساتً بهصر والهجتهعات األخرى
( ، تىاولت بعض الدراسات أسس  9007( و) عبد الصهد ،  9009) خميل ، 

االعتهاد وضهان الجودة بهدارس التعميم األساسي والعبلقة بين ىظام االعتهاد وهفٍوم 
الجودة وهتطمبات تٍيئة هدارس التعميم األساسي لبلعتهاد وضهان الجودة ) الشال ، 

دارة التعميــم األساسي فــي ضوء هعايير ( ، كذلك دراسات تىاولت إ9009عهارة ، 
( ، ودراسات تحميمية ىاقدة لمتعميم األساسي عمـى 9009الجــودة الشاهمة ) الديسطي ، 

( . توصمت ٌذي الدراسات إلى  9009ضـوء هؤتهرات التعميم لمجهيع ) طمبة ، 
الحالي هجهوعة هن الحمول والرؤى إلصبلح والىٍوض بالتعميم األساسي . أها البحث 

يحاول التوصل إلى هجهوعة هن التوجٍات التربوية والهجتهعية الهعاصرة لمتعميم 
هكاىاتــً .  األساسي واالستفادة هىٍا في الهجتهع الهصري بها يتفق هــع ٌــويتً وا 
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 -تكتمل هذه البنية من خالل تناول النقاط التالية :  -بنية البحث : 

 لمرحمة التعميم األساسي . أهم التوجهات العالمية -أوال : 
وضع اإلطار لتطوير التعميم األساسي في مصر عمى ضوء التوجهات  -ثانيا : 

 العالمية .
 أوال أهم التوجهات العالمية لمرحمة التعميم األساسي

 ( الجاىب األول التوجٍات العالهية التربوية .0 -تتضهن ٌذي التوجٍات جاىبين : 

 ( الجاىب اآلخر التوجٍات العالهية الهجتهعية .   9                                
 ( التوجهات العالمية التربوية1
يشٍد العالم هىذ بداية القرن الحادي والعشرين ىقمة حضارية عمهية شهمت كل أوجً    

وهجاالت الحياة ، حيث تظٍر هعطيات جديدة تحتاج إلى خبرات وهٍارات جديدة 
وفكر جديد لمتعاهل هعٍا بىجاح ، تؤثر ٌذي التحوالت عمى بىية الىظام التربوي ) 

 ( .0،  9009الىاقة وأبو ورد ، 
الفجـوة بيـن العالـم الهتـقدم والعالـم الىاهـي تعـد فجـوة تعميهيـة وفجـوة هعـرفية   إن  

( ، بجاىب عواهل أخرى 092-009، 9000وتـكىولوجية بالـدرجة األولـى ) دياب ، 
تساعد في إبراز ٌذي الفجوة ىحو الصراعات الدولية والتفاوت االجتهاعي واالقتصادي 

( ، إال أن سـد  الفجـوة العمهية الهعرفية  269،  9006ريهرز، واالختبلفات الثقافية ) 
ليـس باألهـر السٍـل ىظـرا لظـروف الـدول الـىاهية والعـواهل الحـاكهة لحـركة التـىهية بٍـا 

 وهـن أٌهٍـا :  
  0الـزيادة السكاىيـة  -0
  0ارتـفاع هعـدالت األهيـة بيـن الـكبار  -9
  0ارس وضـعف كـفاءتٍا الـداخمية ضعف الطاقـة االستيعابيـة لمهـد -2
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سـوء األحـوال االقـتصادية بيـن دول العالـم الثالث ههثـمة فـي اىخـفاض  -0

 Incomeهعـدالت الـدخل القـوهي وىصيب الفـرد هـن ٌـذا الدخل 
percapital  وشيوع الركود والكساد االقـتصادي والتضخـم والديـون  ،

 0الخارجية ،  وتخمف أساليب  اإلىـتاج 
عـــــــدم كـفاءة تهـويـــل التعميـم بسبب األوضاع االقتصادية واالرتـفاع الهستهـر  -5

  0فــــــــــي كـمفة التعميـم 
ـدول ههـا استـىزف الحـروب األٌـمية واإلقـميهية التـي دخـمت فيٍا ٌـذي ال -6

 0هـواردٌا ،  وحـرم أفـرادٌا فرصا تعميهية هتكافـئة وهتطـورة 
حصـر الخـدهة التعميهية فـي هجـرد االستيعاب الهكاىي في الهـدرسة االبتـدائية  -7

،  والتـركيز عمى التـوسع الكهي دون الىظـر إلـى ىـوعية  التعميـم وجـودتً  
د تعميهية هطـورة ،  وأساليب واستراتيجيات ههثمة  في أٌداف  وهىاٌـج وهـوا
 0تـدريبية ، وأساليب تـقويم هىاسبـة 

  of every society building block The basic Educationيشير تقرير     
إلى أىً لم يحقق أي هجتهع الىهو االقتصادي السريع والهستهر إال بهواجٍة األهية 

لهام غالبية أفراد الهجتهع بالقراء ( ، كذلك  The basic Educationة والكتابة )وا 
هثال جىوب  –يتم استبعاد الفتيات هن دخول الهدرسة في الهىاطق الريفية الفقيرة 

 الصحراء األفريقية .
إال أن الهجتهعات الهتقدهة تركز وتؤكد عمى التربية في تقدم الهجتهع وتحسين        

األهريكية عمى أن تكون األفضل وجودة الحياة ؛ لذا تحرص الواليات الهتحدة 
 ( .(Miller,2013تعميهيا في القرن الحادي والعشرين 

اتجً البحث الحالي إلى هحاولة التوصل إلى التوجٍات العالهية التربوية         
لهرحمة التعميم األساسي ىظرا ألن ٌذي الهرحمة عمى الرغم هن أٌهيتٍا واٌتهام 

( هىٍا :  9000ثير هن الهشكبلت ) الهٍدي ، الهجتهع بٍا إالأىٍا تعاىي هن ك
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غياب فمسفة وأٌداف وهضهون ٌذي الهرحمة فهازال التعاهل هعٍا عمى اىٍا  -

ضعف اإلعداد الهٍىي لمعاهمين في وظائف  -هرحمة ابتدائية وهرحمة إعدادية 
ضعف اإلعداد التربوي والهٍىي لمهعمهين العاهمين في هدارس  –اإلدارة الهدرسية 

 –ميم األساسي ؛ يترتب عميً ىقص الكفاءات الهطموبة في عهل الهعمهين التع
تحصيل التمهيذ   –التهييز بين هعمهي الهرحمة االبتدائية والهرحمة اإلعدادية 

 –لهعموهات ىظرية قد تىتهي إلى الهعرفة وال تىتهي لمحياة العهمية التي يعيسشٍا 
الشكوى هن تعدد  -لكثير هىٍا األبىية الهدرسية غير كافية هع عدم صبلحية ا

عدم هىاسبة ىظام االختبارات في هرحمة  –الفترات الدراسية وارتفاع كثافة الفصول 
 التعاون بين الهدرسة واألسرة اليكون بالصورة الكافية . –التعميم األساسي 

بىاء عمى هاسبق يسوق البحث هجهوعة هن التوجٍات التربوية التي تقوم بٍا الدول    
جتهعات وتىفذٌا فيها يتصل بهرحمة التعميم األساسي ، توصل البحث إلى واله

  -التوجٍات التربوية التالية : 

هــــــــــن أجـــــــــل تحقيق  9000* اتفق الهجتهع الدولي في الهىتدى العالهي لمتربية عام  
تكافؤ الفرص  في التعميم لمجهيع ، وُتعد هبادرة التعميم لمجهيع أٌم هبادرة دولية لتعزيز 

التعميم ؛ لذا فالتعميم االبتدائي اإللزاهي الهجاىي حق والتزام أساسي هن التزاهات الدول 
بهوجب الهعاٌدات الدولية لحقوق اإلىسان ، وقد زادت عهمية التعميم لمجهيع هن 
االعتراف العالهي بواجب ضهان تمقي كل طفل لمتعميم االبتدائي األساسي الهجاىي 

( . لذا حرصت دول العالم 06-6، 9000ز أو إقصاء ) األهم الهتحدة ، دون تهيي
عمى إلحاق األطفال بالهدارس االبتدائية لها لمتعميم هن أثر في التىهية الهتكاهمة 
لشخصية األطفال ، وتعزيز حقوقٍم وحرياتٍم األساسية ؛ وبالتالي رفع هستويات 

ن التعميم حق هن حقوق الفرد ( . بىاء عمى ذلك يكو 60،  9000الهعيشة ) ىصر،
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 يتخذي وسيمً لتحقيق حـــقوقً األخـــرى هــع توجيً االٌتهام بالفئات الهٍهشة والهحروهة

 -:  Givne,2005, 5) ( Falvey and. يفرض التعميم لمجهيع فٍم الىقاط التالية 
 كل فرد يهكن أن يتعمم ويىجح .                         -
 لتىوع ألىً ضرورة .يراعي التعميم ا -
يهكن لمطبلب الهعرضين لمخطر التغمب عمى هخاطر الفشل عن طريق الهشاركة  -

 وعدم االستبعاد .
 كل تمهيذ / طالب لديً هساٌهات فريدة يهكن أن تقدم لغيري هن الهتعمهين . -
 يعهل الجهيع هن أجل ضهان ىجاح الطبلب والتوصل إلى ىتائج فعالة . -

* تتسابق الدول الهختمفة عمى تطوير ىظهٍا التعميهية بصورة شاهمة أحياًىا وبصورة 
جزئية أحياًىا أخرى ، تكون بداية التطوير هــــــــن التعميم األساسي هــن أجــــــــــل االرتقاء 

( ، عىدها يكون  0،  9009بالىظم التعميهية وتجويد الىتائج ) الىاقة وأبو ورد ، 
ياكـل التطوير  شاهبل يتىاول ـجهيع هكوىات الىظام التعميهي هـن أٌـداف وسياسات ٌو

وهىاٌـج وطرائـق ؛  هـها ُيهكـن ٌـذي  األىـظهة هـن تحقيـق هعـدالت أداء أفـضل ،  
وُيهكـن الهـدارس هـن التىافس  فـيها بـيىٍا فتـزداد فـرص االخـتيار أهام التبلهيـذ ، 

قـميهيا وعـالهيا ، ويـقاس وتهكىٍم هـن التىافس فـي ا لتحصيـل  التعميهـي هـحميا وا 
تحصيـل التبلهيـذ بـهعدالت عـالهية ، وتـزداد قـدرة الهتعمـم عمـى التعمـم بـهعدالت أعمـى   
واالستهـرار فـي التعمـم وتـىهية  القـدرات  العقميـة وتـىهية االستعـداد لمتعمـم فـي الهستقبل 

(Huitt & Dawson, 2011,3 )              . 

عمى التدريس   (Osborne,2013,2-4)* يحرص التعميم األساسي في ىيوزيبلىد 
، والرغبة في استخدام التكىولوجيا  الجيد وتىهية قدرات التبلهيذ واشتراكٍم في البحث
تشجيعٍم عمى هىاقشة الهوضوعات  الحديثة ليكون التعميم عهمية هحببة لمتبلهيذ هع

ا يحرص التعميم األساسي في ىيوزيبلىد عمى الهروىة ، وفرق لمتدريس التربوية . كه



 

327 

 مــها عــبد الباقـــي جـــويــــميأ.م.د .     في مصــرتصور مقترح لتطوير التعميــم األساسـي 
في هجهوعات صغيرة ، كذلك الحرص عمى توفير بيئات حديثة لمتعميم هستىدة إلى 

   وصىاعة القرار. االبتكار واالتصال والتطبيق
* في الٍىد يتيح الدستور توفير التعميم الهجاىي اإللزاهي كحق أساسي لؤلطفال ، 

ول وُيراقب التعميم هن ِقبل الهستويات الهركزية والهحمية ، حققت الٍىد تقدها هن ُيه
 9009حيث زيادة ىسبة الحضور في التعميم االبتدائي ، حسب تقرير التعميم عام 

م بين   96,5التحق -6% هن جهيع األطفال في الهىاطق الريفية الذين تتراوح اعهاٌر
ألربع سىوات عمى التوالي ؛ وكثيرا ها  %96عاها ، ظمت ٌذي الىسبة فوق  00

ُيستشٍد بتحسين ىظام التعميم في الٍىد ىظرا إلسٍاهً بدرجة كبيرة في تحقيق التىهية 
 .  (Education in India,2012) االقتصادية 

* الـوعي الكبيـر بأٌـهية التعميـم األساسي وظٍـر فـي الهىاقـشات التـي دارت فـي 
لتعـزيز التعميـم األساسي لكـل الهجتهعات وفـقا  0990بلىد عـام هـؤتهر جـوهيتان بـتاي

لطرائـق وهضاهيـن هخـتمفة ههـا يـتطمب تـىهية الىظـم التعميهيـة القـائهة وتصهيـم  ىـهاذج 
 وىظـم جديـدة حتـى يوفـر التعميـم األساسـي هفـتاح التعميـم الـذاتي وذلـك هـن خـبلل : ـ 

  0ة هقـررات هتىـوعة االخـتيار بيـن عـد -0
 0تـوافـر الكـتب الهـدرسية  -9 
تـختبر االهتحاىات التحقـق هـن الهعارف والهٍارات الهطـموب إكـسابٍا  -2

   0لمتبلهيـذ 
هـراجعة  لهضاهيـن هـىاٌج التعميم وأساليب التدريس والتركيز عمى ىـوعية  - 0      

ي جـواز هـرور عبـر الحيـاة والهشاركة فـي  التعميـم ،  وذلـك حتـى يشكل التعميم األساس
 .  ( Good education,2013)بىاء الهستـقبل الجهاعي ، وهواصمة التعمـم 
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* يرتبط بالتوجً السابق االٌتهام باألٌداف التعميهية لهرحمة التعميم األساسي ، هع 

لتحقيق ضرورة أن تتىوع األٌداف ؛ حيث يعد االٌتهام بٍذي األٌداف أهرا أساسيا 
الجودة التعميهية ، وهعرفة هايريدي التمهيذ هن التعميم وهعرفة هايريد أن يصل إليً ) 

ين ،   ( .   299-290،  9006كٌو
* توجٍات تربوية لدراسة تأثير التعميم االلكتروىي عمى التبلهيذ هن الىاحية الطبية ، 

ة ، وكذلك خبراء حيث تقدم جاهعة ٌوىج كوىج لمهدارس دورات طبية لهواجٍة األوبئ
 Doherty )في الزالزل لتكوين الهفاٌيم والهعموهات والفوائد التربوية لدى التبلهيذ 

and others ,2015,1-3 ) . 
* تضع اليابان التعميم االبتدائي في الهرحمة التأسيسية هن الىظام الهدرسي بأكهمً ، 

ي الهسؤولة عن % ؛ فتكون الهدارس االبتدائية 99ٌيتجاوز هعدل االلتحاق بً 
التعميم األساسي لكل الياباىيين ، حيث يىص الدستور الياباىي عمى حق تمقي التعميم ، 
ويمزم الدستور اآلباء بتسجيل األطفال بالهدارس هدة تسع سىوات هىٍم ست سىوات 
بالهرحمة االبتدائية . يحرص الىظام عمى تخفيف العبء عن الهعمهين وتحسين 

الهوضوعات هن خبلل عدد هحدد هن الساعات . يتم إعداد التدريس ، تتم دراسة 
سجل لكل تمهيذ يكون بهثابة التقرير لً يخبر عن أدائً وأىشطتً وحضوري 
والهبلحظات اليوهية الحياتية لمتمهيذ ويرسل ذلك إلى أولياء األهور . يكـــــــــــون االٌتهام 

 رسية هـــــــــــع هشاركة اآلباء باألىشطة الهدرسية واألحداث الثقافية والرحبلت الهد
(Numano,2011,1-4). 

تم تىفيذ هشروعين في تصهيم أىشطة التعمم هن أجل دعم  9000* في رواىدا عام 
 Transforming)الهىاٌج الدراسية ، والتعاهل هع التكىولوجيا بطريقة عهمية همهوسة 

Society,p8) . 
ع التعمم هجهوعة هن األفراد يرون * التوجً ىحو هجتهعات التعمم ، وُيشكل هجته

أىفسٍم هرتبطين هعا وهرتبطين كذلك هع الهجتهع الخارجي ؛ يترتب عمى ٌذا 
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االرتباط التفاعل وتغذية التفكير ، يكتسب األفراد في ٌذي الهجتهعات كيفية التعمم هعا 

( . الهدارس التي تعهل بٍذا األسموب عن طريق 09،  9008باستهرار) الىبوي ، 
يهٍا اإلداري والتعميهي تتصف بهجهوعة هن الخصائص ىحو : وضع رؤية تىظ

تبادل ىتائج الههارسات  –اإلبداع الجهاعي  –تبىي قيادة تعاوىية داعهة  –هشتركة 
التعاون والحرص عمى التعمم  –بيئة الهدارس تتصف باالىفتاح واالحترام  –الشخصية 

بوصفٍا هجتهعا لمتعمم ُتشكل فريقا هن عمى الهستويين الفردي والجهاعي  . والهدرسة 
الهتعمهين والهعمهين واإلداريين يعهمون هعا هن أجل تحري الهعرفة الهتصمة بهوضوع 

 .  (The Council Chronicle,2010,1 )هعين يشكل اٌتهاها هشتركا بيىٍم 
 UN Food & Agriculture* تدعـــــــــو هىظهة األهم الهتحدة لؤلغـــذية والزراعـــــــــة 

Organization  (the basic Education  إلى رعاية الطفولة الهبكرة ، والتركيز )
عمى ست سىوات األولى هن عهر الطفل ؛ حيث أن الحضور والتخرج هن الهرحمة 
االبتدائية يؤدي إلى توظيف الوقت وتحسين الحياة . كذلك الدعوة إلى بىاء القدرات 

 خاصة لمفتيات .
ربوية تحرص عمى تٍيئة التبلهيذ وأجيال الشباب عمى تقبل هسؤوليتٍم * توجٍات ت

الثقافية والهحافظة عمى الهجتهع والبيئة ، وفٍم الوضع االجتهاعي واالقتصادي . 
وذلك يتم بالتعاون هع العمهاء والهٍتهين بالثقافة وواضعي السياسات في العهمية 

 . (Mueller& others,2015,23 )التعميهية 

لهعرفة هفٍوم الذات وتوجيً التبلهيذ  Mathجٍات تربوية تستىد إلى الرياضيات * تو 
 )إلى العمم والتكىولوجيا والٍىدسة ، وتوجيٍٍم في الهستقبل إلى عموم الكهبيوتر

Kanny and others   .,2015,813-816)  كذلك الدعوة لرعاية الكفاءات
تحديات العالهية ، خاصة التركيز الضرورية لتبلهيذ التعميم األساسي هن أجل فٍم ال



 

322 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
عمى فٍم الكفاءات الرياضية والعمهية ؛ ليفٍم التبلهيذ بالدليل القائم عمى العمم أسباب 

 ( . 269-260،  9006ٌذي التحديات ) ريهرز، 
* يسٍم التعمم بهساعدة الكهبيوتر في تحقيق التعمم الفعال ، والتركيز عمى أٌهية دور 

هن أجل تىشيط دافعيتً ، واكتساب الهٍارات األساسية الحديثة الهتعمم واالٌتهام بً 
الستخدام التكىولوجيا في حياتً اليوهية . بشكل عــــام تتيح تكىولوجيا التعميم اآلفـــــاق 
أهام التبلهيذ والهعمهيــــــــن ، وتتيـــــــح أفضــل الطــرق لمتعمم وتحسين التعميم ، وكذلك 

 . (8WaysTechnology,2010)يهية هتعددة  استخداهــــــات تعم
* االلتفات الهعاصر إلى األٌداف العالهية لمتعميم لهرحمة التعميم األساسي ، والدعوة 
إلى الهواطىة وتدريس التربية الوطىية والتعميم هن أجل العولهة ليكون التمهيذ قادرا عمى 

حياتٍم وتوقعاتٍم الخاصة ) هواجٍة التحديات العالهية ؛ ولكي تتبلءم الدراسة هع 
 ( . 269-259،  9006ريهرز، 

، يقوم الهسؤولون  WorldVuze* خـــــــريطة تعميهية حـــــــول العالم يطمق عميٍا 
   -:  (worldvuze education)عىٍــــــــا بالهٍام التاليـــــــــة 

ة الثاىوية هن أجل تسٍيل االتصال بين تبلهيذ الهرحمة االبتدائية وطبلب الهرحم - 
 توجيً األسئمة العمهية وتمقي اإلجابات .

 تتيح لٍم فرصة التعميم الهباشر هن بعضٍم البعض .  - 
وسيمة اتصال آهىة بيــن الهعمهين حول العالم لتحقيق التكاهل بيىٍم فيها يخص   -

 الهىاٌــج الدراسية . 
وتتيح فرص جذابة وعهيقة لمتعمم بين التبلهيذ في القرن الحادي والعشرين ؛ وذلك   -

 هن أجل تكوين هجتهع عالهي هن الطبلب . 
قياس الهٍارات والكفاءات كذلك إيجاد تجارب تعميهية جذابة ترتبط  بالهىاٌج   -

 الدراسية . 
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ة والتحميل والتفكير وعرض يستطيع التبلهيذ  فٍم العالم هن حولٍم هن خبلل الهقارى -

 وجٍات الىظر هن خبلل األسئمة الهطروحة هحميا وحول العالم .  
* التوجً إلى تعهيق وتبادل الهعارف والخبرات بين الدول بشأن السياسات وىظم 
التدريب وتىهية الهٍارات هن أجل الحفاظ عمى أٌهية التعميم والتدريب لعالم أفضل 

ظرية إلى التطبيق ، والىظرة الفاحصة عمـــــــــى الترابط بين واالىتقال هن الهبادئ الى
السياسات والهٍارات وأىظهة التدريب والتطوير ؛ لها في ذلك هن هساعدة لمهجتهعات 

 International Labourذات الدخل الهىخفض هع هواجٍة تحديات التىهية
Office,2011,2)  (     . 

مى الهساعدة في التعميم األساسي ، * توجٍات توضح حرص وسائل اإلعبلم ع
وتشكيل الفٍم عىد التبلهيذ في العالم الهتغير، كذلك تخاطب وسائل اإلعبلم التبلهيذ 

 . ( Mueller& others,2015,28 )في جواىب حياتية هتعددة 

( فـيها يتعمـق بتهويـل 0* التوجــً إلـى تحـويل الهسؤوليـة لآلبـاء والهجتهعات الهحمية)
ولآلبـاء حـرية الهكان الـذي يمتحـق بـً  0رس وتعييـن الهعمهيـن والـتحاق التبلهيـذ الهـدا

ٌـم يترتب عـميً تـشجيع  0ويهكـن أن تـكون الهـدارس بعيـدة عـن أهاكـن السكـن   0أبىاؤ
الهىافسة بيـن الهدارس التي تـؤدي إلـى رفـع هستـوى التعميـم ، وتخضع الهدارس إلى 

 .    (Rans and others,2010,6)ل الهجتهع الهساءلة هن قب
* تىظر الدول الهتقدهة إلى الهعمم بعين االعتبار والتقدير ، وتأخذ براهج إعداد الهعمم 
وتدريبً وتىهيتً هٍىيا بٍذي الدول االٌتهام الكبير بها يتىاسب هع الدور الذي يقوم بً 

تجاي التبلهيذ والطبلب في تربية وتكوين األفراد وىظرا لعظم هسؤوليات الهعمم 
 ( . 02،  9007والهجتهع ) الهفرج وآخرون ، 

                                                           
   (

1
. المجتمعية  العالمية هاتوجتوجه بشيئ من التفصيل ضمن التيتم تناول هذا ال  
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* يرتبط بالتوجً السابق إعداد وتكوين الهعمم التربوي الهاٌر في عالم هختمف ، يدرك 

 )التبلهيذ ٌذا العالم هن خبلل الهعمم داخل الصفوف الدراسية 
Edwards,2013,14 )  وقدرات خصائص شخصية عاهة ، . كها يهتمك الهعمم

أساليب تعميهية هؤثرة وقدرة ، باإلضافة إلى  تىفيذية عمى ٌيئة واجبات وظيفية
توجيٍية في العهمية التعميهية داخل الفصل وخارجً ، وهن ثم إحداث أثر  فى 

 ( . 6،  9009شخصيات التبلهيذ ) الىاقة وأبو ورد ، 
ع وتعدد التوجٍات هن الهبلحظ تىو  -التعميق عمى التوجٍات العالهية التربوية : 

التربوية لمتعميم األساسي في الدول والهجتهعات الهختمفة ، جاءت ٌذي التوجٍات هن 
دول وهجتهعات هتقدهة وأخرى ىاهية أو آخذة في الىهو . تركز ٌذي التوجٍات عمى  

تحهل الهسؤولية هن  –الهواد الدراسية والهحتوى الدراسي  –أٌداف التعميم األساسي 
التأكيد عمى تكوين  –التأكيد عمى استخدام التكىولوجيا في التعميم  –يذ جاىب التبله

التأكيد عمى تحقيق  –هشاركة الهجتهع الهحمي ووسائل اإلعبلم في التعميم  –الهعمم 
االٌتهام بقدرات  –التركيز عمى هواد دراسية هعيىة ىحو الرياضيات  –الجودة 

دوليا يقدر التىوع الثقافي هن أجل التعايش التركيز عمى أن يكون التعميم  –الهتعمهين 
 -التعاون بين الهجتهعات في هجال التدريب والتعميم واكتساب الهٍارات  -والتساهح  

االٌتهام بىسب القيد كها في اليابان . كذلك الحرص عمى التعمم وجعل الهدرسة بيئة 
 جيدة وهجتهعا لٍذا التعمم .

رورة أن يىهي التعميم لدى التبلهيذ قدرات تؤكد التوجٍات السابقة عمى ض      
اإلبداع ويساعدٌم عمى فٍم ثقافة الهجتهع . هن الهبلحظ كذلك أن ىظام التعميم 
األساسي يركز عمى شخصية التمهيذ لهواجٍة وهسايرة هتطمبات القرن الحادي 

ة عمى والعشرين وتوجيًٍ إلى االستقبللية واالبتكار والقدرة عمى العهل في فريق والقدر 
ا في هجال التعميم بدرجة كبيرة  ا وأثٌر استخدام والتعاهل هع التكىولوجيا الذي يقوى دوٌر
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عمى الهستويين الهحمي والدولي . كذلك تفرض هتطمبات القرن الحادي والعشرين 
 ضرورة توفير التعميم الهتهيز هــن أجل تطوير إهكاىات التبلهيذ والكشف عن الهواٌب 

يشير إلى صعوبة تحقيق ٌذي التوجٍات حيث يعد الفقر هن العقبات إال أن الواقع    
األساسية أهام إتاحة التعميم لمجهيع ؛ يهكن أن يترتب عمى ذلك زيادة التفاوت بين 
الهجتهعات وداخل الهجتهع الواحد . كها تشكل الهراة أغمبية هن الهحروهين هن 

 التعميم .
 ( التوجهات العالمية المجتمعية2

إلى أن التعميم والتعمم  ( Hall and others,2012,4-5)ر بعض الكتابات تشي    
يجعل الفرد والهجتهع في عالم أفضل ىظرا الكتساب الهعارف والهٍارات ، ويكون 
الفرد والهجتهع أكثر فعالية وهشاركة في التغيير إلى األفضل ، ويكون التعمم هن 

ة وتحسين الهجتهع عن طريق خبلل اكتساب الهعموهات لً دور في تحسين الحيا
 االتصال بين ها يحدث داخل وخارج الفصول الدراسية . 

التعهل الهدرسة بهعزل عن الهجتهع ، فالهدرسة هؤسسة تعميهية لٍا وظائف     
اجتهاعية ؛ لذا ظٍر هفٍوم هدرسة الهجتهع . الهدرسة ىتاج البيئة االجتهاعية 

لمشراكة بين الهدرسة والهجتهع ؛ حـــيث  واالقتصادية والفكرية . كها تتوسع الفرص
تتعدد وال تتوقف العبلقات بين التربية والهجتهع ؛ حيث تقوم السياسات والبراهج 
التعميهية بدور أساسي وهحوري في تقدم الهجتهع والفرد وفي تحقيق التىهية العاهة في 

 JOURNAL OF)   الهجتهع في جواىبً االجتهاعية واالقتصادية والثقافية 
EDUCATIONAL,2012,38)  ؛ هها يسٍم بشكل هباشر في تعزيز وتطوير كل

هن الهدرسة والفرد والهجتهع ، وترابط الىسيج االجتهاعي واالقتصادي لمهجتهع بأكهمً 
؛ يترتب عميً التجديد التربوي وتجديد الهجتهع ؛ ههايسٍم بدوري في التعميم اإلبداعي 

(Rans and others,2010,6-8)   ؛  وذلك استجابة لهتطمبات الهجتهع
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واالستفادة هن الخبرات الهدرسية وخبرات هىظهات الهجتهع ؛ هها يؤدي إلى تحسين 

 الهدارس وتقميل هشكبلت التبلهيذ وتعزيز جٍود اإلصبلح . 
أي أن الهدرسة في القرن الحادي والعشرين تدخل في هجهوعة هن الشركاء هن    

ت التربوية ، ودعم الفرص الهتاحة باإلضافة إلى العديد هن سبل أجل تقديم الخدها
، فالهدرسة في القرن الحادي والعشرين هن أجل  (Strategy 7,p71)الهشاركة 

الحياة وتحقيق بيئة شاهمة تضع اعتبارا لمظروف الهحمية ، وتستىد ىتائج التعميم عمى 
( ؛ وتأسيسا عمى 099، 9000الظروف االجتهاعية واالقتصادية والثقافية ) هاروب ،

هاسبق وعمى هاأشار إليً البحث في الهصطمحات لهفٍوم توظيف التربية يشير البحث 
 -الحالي إلـــــــى التوجٍات الهجتهعية التالية : 

* التوسع في الشراكة بين الهدرسة والهجتهع وكذلك الجهع بين الهدرسة وهىظهات 
وهن أجل تكاهل الصبلت بين الهدرسة  الهجتهع هن أجل أبىاء وتبلهيذ أصحاء،

.  (UCLA center,6-8 )والهجتهع ، وتعزيز الفاعمية بين الهدرسة والهجتهع 
بحيث تكون الهدارس عمى أفضل الههارسات التعميهية وهتابعة الهىزل كذلك ، وتعدد 
الشركاء واحترام كل األطراف والعهل الهفيد والوصول إلى ىتائج هشتركة همهوسة هع 

تخطيط وتقديم االستشارات واالستىاد إلى العهل التطوعي ؛ لتكون الهدرسة هركز ال
 .   (Strategy 7,p.p71-76)التعمم الهجتهعي لمجهيع 

* ظٍور ها يسهى بالهدرســة الهتفتحة وتسعى الستجابة اٌتهاهات  الهجتهع الهحمي 
م ، وأ شراكً هــعٍا . ٌذي الهدارس أكثر قربا لمتبلهيذ وأسٌر كثر استجابة الحتياجاتٍم وا 

التعميهية واالجتهاعية ، الهدرسة هفتوحة طوال العام كي يهارس التبلهيذ ىشاطٍم . 
يعهل الجهيع داخل الهدرسة وخارجٍا عمى ىجاحٍا عمى الرغم هن الصعوبات التي 
يهكن هواجٍتٍا . كذلك ظٍور الهدرسة الهبتكرة التي تقر بأن كل التبلهيذ هتهيزون ، 

هن خبلل التفكير والعهل الجهاعي أن تصل إلى أفضل طرق التدريس  وتحاول
ووصول التعميم لمجهيع هن أجل الفقراء ، وتحرص الهدرسة عمى التطوير الهستهر . 
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تضم الهدرسة هرحمتي التعميم االبتدائي والثاىوي هع هىشآت وفصول دراسية هجٍزة 

، وتقدم الهدرسة وجبة خاصة  وهساحات خضراء ، يتىاول الهعمم الغذاء هع التبلهيذ
 9000لمتبلهيذ الفقراء الذين اليتىاولون طعاها كافيا في هىازلٍم )تارابيىي وآخران ، 

،529- 527. ) 
* تأكيدا لمتوجً السابق يأتي التركيز عمى الوظيفة االجتهاعية لمهدرسة ، وتوثيق 

الهقدهة لمتمهيذ الصبلت بين الهدرسة والهجتهع هن أجل جودة الخدهات التربوية 
وتحقيق الىهو الهتكاهل والهتوازن في شخصيتً . أي  زيادة الشراكة الهجتهعية 
                      والتواصل هع الهدرسة لهتابعة األبىاء وتحصيمٍم وهتابعة القضايا التربوية

راىي ( و) الجعيدي ،   (  . 2،  9009) الٌز
الهدارس  في بىائٍا وتكويىٍا لؤلجيال هن  * دعم الهجتهعات في أىحاء العالم لجٍود

أجل تىهية الهٍارات والهعرفة التي تهكىٍم هن تحقيق حياة جيدة ؛ ذلك ألن ٌذي 
 ( . 259، 9006الهدارس هىظهات اجتهاعية بجاىب كوىٍا هدارس لمتعميم ) ريهرز، 

ب هن الفقر * ضرورة التحاق الفتيات بالتعميم االبتدائي في أوغىدا ؛ يترتب عميً الٍرو 
 ( . the basic Education، وزيادة الدخل الهحمي اإلجهالي لمهجتهع )

،  9006* تم إقرار أٌداف التعميم لمجهيع في هؤتهر جوهيتان وداكار) ريهرز، 
التوسع في  -( في األٌداف التالية : 06، 9000( و)األهم الهتحدة ،  265 -262

في القبول الهجاىي واإللزاهي لمتعميم االبتدائي  التوسع العالهي –رعاية الطفولة الهبكرة 
تحسين هعدالت القراءة والكتابة  –إتاحة تعميم هىاسب وبراهج في الهٍارات الحياتية  –

الحد هن التفاوت في التعميم بين الجىسين تحسين جودة التعميم . عمى  –بين الكبار 
قيم هقبولة تتعمق بهعايير أن تشتهل األٌداف التعميهية عمى أٌداف أخبلقية واضحة و 

 العدالة وحقوق األفراد .
* توجٍات هعاصرة خاصة في الدول الىاهية تركز عمى العواهل التي تؤثر في اىتظام 
حراز عدد أكبر هن السىوات الدراسية . هن اإلجراءات  حضور التبلهيذ بالهدارس وا 
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توفير التعميم  لتحقيق ذلك العهل عمى هواجٍة الفقر في العالم الىاهي هن خبلل

( . ودعوات لدعم  265،  9006األساسي وتعزيز الهساواة بين الجىسين ) ريهرز ، 
 وزيادة الجٍود لهحاربة الفقر وتأكيد حقوق اإلىسان

(McCANN&McCLOSKEY,2015,368)  . 
م هن  عاها ؛  00-6* حظرت الحكوهة الٍىدية عهالة األطفال الذين تتراوح أعهاٌر

 Education in)األطفال في ظروف العهل غير اآلهىة  حتى اليدخل ٌؤالء
India,2012) . 

* التوجٍات الهجتهعية هن أجل وضع استراتيجيات لتغيير الهجتهع هن خبلل التربية 
، تتجً  (Transforming Society,p.p4-8)الحديثة ، كها حدث في رواىدا 

 laptopsية ، وتوفر أجٍزة  الحكوهة إلى تعميم المغة االىجميزية وتجعمٍا المغة الرسه
لمتبلهيذ هن أجل رفع هستوى التبلهيذ في الهرحمة االبتدائية . حققت ٌذي 
االستراتيجيات الىتائج اإليجابية ىحو التفاعل اإليجابي هن التبلهيذ في التعاهل هع 
الكهبيوتر الهحهول وهشاركتٍم في البحث عن الهعموهات ، وهشاركة األسرة في 

      التعميم .
* االٌتهام بفرص التعميم لمجهيع في الدول الىاهية ، والتركيز عمى إتاحة القبول في 

تهاهً ، والتوسع في اختيار البدائل في الحياة ) ريهرز ،  ،  9006التعميم األساسي وا 
( . هن أجل تحقيق الكفاءة الهجتهعية لمفرد ههايساعدي عمى التكيف والهروىة  265

ي بطريقً تعود عميً بالىفع وكذلك االتفاق هع التقاليد وتىظيم سموكً االجتهاع
 . ( Huitt & Dawson, 2011,2)الهجتهعية 

* الدعوة إلى التعميم هن أجل القضاء عمى الفوارق بين البىين والبىات وهكافحة التهيز 
( ، كذلك التعميم هن أجل التساهح والهواطىة 06،  9000العىصري )األهم الهتحدة ، 

العالهية بين جهيع الهواطىين ، عمى أن يحدث ذلك عمى هستوى كبير هن  والهساواة
العالم بهساعدة الحكوهات والهؤسسات الدولية . عمى سبيل الهثال ، حددت وزارة 
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التعميم في كولوهبيا هستويات قياسية لتعميم الهواطىة ، تتضهن ٌذي الهستويات 

العبلقات السميهة هع  -ىحو : الهعارف التخاطبية والتىويرية ، وترتبط بأٌداف 
احترام ٌوية اآلخرين .  –التعددية  –الهسؤوليات  –الهشاركة الديهقراطية  –اآلخرين 

يتم تحديد ٌذي الهستويات القياسية لكل هرحمة تعميهية . تحرص الهجتهعات الهختمفة 
قرار إطار عهل يقوم عمى حـــــقوق اإلىسان ؛ فكل البش ر لٍم عمى التساهح وتدريس وا 

حق احترام اآلخرين لٍم ، والتوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجهاعة ، عمى أن يتحقق 
ذلك في كل الهجتهعات ، حتى اليتم االلتزام هن جاىب واحد يتعمم األطفال والتبلهيذ 
التساهح بيىها تىشر بعض الحكوهات والجهاعات الكراٌية هها يمحق األذى بأكثر 

 ( .  270=269،  9006، التبلهيذ تساهحا ) ريهرز
ا ) أودوك ،   9006* يرتبط بالتوجً السابق االتجاي الذي يىظر إلى الهدرسة باعتباٌر

 -( :    Villoutreix,2013( و ) 007-099، 
 ( هكاىا لفٍم العالم هن خبلل ها يقوم بً التمهيذ هن أىشطة وها يكتسبً هن هعرفة .0
الهعرفة والقيم والههارسات والهفاٌيم ودراسة ( هكاىا لتعميم حقوق اإلىسان هن خبلل 9

 الهشكبلت ودراسة القاىون والحياة االجتهاعية .
 -( هكاىا لتعميم ههارسات الهواطىة هن خبلل : 2

 . ههارسة قيم اليهقراطية ورفض العىصرية والتعصب 
 . التفكير في الصالح العام 
 . الوسطية في إدارة الصراعات وهشاركة جهيع األطراف 
 تدريب عمى الىقاش ، وتقبل القواىين والقواعد .ال 

يرتبط بذلك هحاربة التفرقة العىصرية ، وهحاربة التهييز واحترام التىوع الثقافي حيث 
أن كل ثقافة تساٌم في جزء هن الكل ، وتقوية الشعور باالىتهاء ، وتىشيط هعىى 

 الهجتهع ، واحتواء العىف .
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بً يأتي التوجً ىحو التربية هن أجل الهواطىة العالهية * تأكيدا لمتوجً السابق وارتباطا 

؛ ليتهكن الفرد هن إدراك العالم ويكون لً دوري الخاص باعتباري هواطىا عالهيا ويحترم 
التىوع اإلىساىي ويشعر بالغضب لمظمم االجتهاعي ويتحهل هسؤولية أفعالً . وقد  

ُتكسب التربية هن أجل  أن 9009أشار أهين عام األهم الهتحدة في سبتهبر عام 
م بالقيم والهعرفة والهٍارات التي تستىد  الهواطىة العالهية الهتعمهين باختبلف أعهاٌر
إلى حقوق اإلىسان والعدالة والتىوع والهساواة ؛ هها يهكن الهتعمهين هن ان يكوىوا 
هواطىين عالهيين هسؤولين ، يعرفون الحقوق والواجبات ؛ يترتب عميً بىاء عالم 

 ( .00،  9005ستقبل أفضل لمجهيع ) اليوىسكو،وه
* االٌتهام باألٌداف االقتصادية لمتعميم عن طريق الهؤسسات الدولية لمتأثير عمى 

 OECDالتعميم في الدول الىاهية ، كذلك ترعى هىظهة التعاون االقتصادي والتىهية 
جيد ، يتطمب  التعميم هن أجل الحياة الىاجحة وهن أجل الهجتهع ليؤدي وظائفً بشكل

ين ،   ( . 220،  9006ذلك اإلىجاز الفردي والكفاية االقتصادية ) كٌو
* التوجً إلى خفض عدد الهٍهشين هن األطفال خارج الهدارس ، حققت بعض الدول 

تقميل الفجوة بسبب  . كذلك تقدها كبيرا في ٌذا الهجال كدول جىوب وغرب أسيا
 ة البىات الهٍهشين هن خارج الهدارسالجىس في هدارس التعميم األساسي وهشارك

(UNESCO,2010,1-2)   كذلك التوصل إلى هستويات هتقدهة هن أجل التعميم .
لمجهيع وهطالبة البىك الدولي لمقيام بدور أكبر في ٌذا األهر 

(UNESCO,2015,48)  ذلك عن طريق توسيع حقوق ٌذي الفئات باإلجراءات ،
إظٍار ٌذي الحقوق وتهىع التهييز . يرتبط بٍذا  التشريعية والقواىين التي تساعد في

توفير الفرص التعميهية لمجهاعات الهحروهة ليتهكىوا هن الهشاركة في التعميم 
 ( . 099،  9000والهجتهع ) هاروب ، 

ذي فمسفة هعاصرة تتبىى فكرة احتواء جهيع الثقافات وُتظٍر  * التعميم هتعدد الثقافات ٌو
،  9009واحي االجتهاعية بين الدول والشعوب ) قاسم وسالم ، التداخل فيها بيىٍا والى
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( . ُيقدر التعميم هتعدد الثقافات التىوع في الفصول الدراسية والتىوع فــي الهحتوى 28

واألساليب والهعمهين والثقافات . وُيعد التعميم هتعدد الثقافات شكل هن أشكال التربية 
هجتهعات ، واالعتراف بالفئات الهٍهشة  عمى الهواطىة ، وُيقر بالتعددية في ال

(Mwonga,2005,4)  أي أن الٍدف األساسي هن التعميم هتعدد الثقافات ٌو .
إحداث التغيير االجتهاعي والمقاء بين الثقافات والتفاعل بين الهعمهين والتبلهيذ 
والتفاٌم والعدالة وتهكين التبلهيذ والطبلب ليكوىوا أكثر وعيا هحميا وعالهيا 

(Gorski,2011,3-4)  يطبق ٌذا الىوع هن التعميم في هجتهعات هثل بريطاىيا .
 والواليات الهتحدة األهريكية .

* التوجً إلى أن تكون تكىولوجيا التعميم أداة لمتعرف عمى الثقافات األخرى ؛ يهكن 
و في بمدي أن يتفاعل اجتهاعيا هع أقراىً هن التبلهيذ في الهجتهعات األخر  ى لمتمهيذ ٌو

 . Glovico.org (8WaysTechnology,2010)، يوفر ذلك هواقع ىحو 
* الدعوة إلى توفير ىفس الفرص والخدهات التعميهية لكل الهدارس القريبة أو الهدارس 
ا إعداد الصغار  في الضواحي ، باإلضافة إلى الىظر إلى هٍهة التعميم باعتباٌر
والكبار لمهجتهع والىجاح في الحياة هن خبلل تعميم القيم ، حيث يشارك الهىزل في 

 .       ( Good education,2013)القيام بٍذي الهٍهة 
* التغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجً بعض الجهاعات في الحصول عمى 
التدريب والهٍارات ىحو األفراد ذوي االحتياجات الخاصة واألقميات ؛ فٍم دائها في 

 . )  (International Labour Office,2011,2حاجة إلى فرص إضافية
* تىص الهعاٌدات األساسية لحقوق اإلىسان عمى التأكيد عمى هبدأ تكافؤ الفرص في 
التعميم ، وعمى الدول اتباع اإلجراءات والتدابير لمقضاء عمى التهييز وضهان الهساواة 
في وصول التعميم إلى الجهيع وكذلك االلتزاهات السياسية الهتصمة بٍذا االتجاي ، 

هع باقي جهيع حقوق اإلىسان حيث يشير تقرير األهم ويتشابك الحق في التعميم 
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الهتحدة إلى آليات قضائية تضهن لذوي الحقوق الهطالبة بحقوقٍم عمى الهستوى 

 ( . 5-0،  9000الوطىي والعالهي ) األهم الهتحدة ، 
* يرتبط بالتوجً السابق سرعة التحرك هن أجل التوصل إلى حمول هشكبلت العدالة 

التعميم . وقد قررت هىظهة اليوىيسيف التركيز عمى العدالة في وتكافؤ الفرص في 
التعميم ؛ حتى يحصل جهيع األطفال عمى فرصة العيش والتىهية والوصول إلى 

 ( 509-505، 9000قدراتٍم الكاهىة دون تهييز أو تحيز أو هحاباة )كميس وقارغا ،
بحث الحالي بناء عمى ما سبق فيما يتصل بالتوجهات المجتمعية يسوق ال   

  -التعميق التالي : 
الهبلحظ  اٌتهام الهجتهع الدولي بحصول الفئات الهٍهشة والهحروهة عمى         

حقٍا في التعميم رغبة هن الدول في تحقيق قدر أكبر هن العدالة . كذلك التأكيد عمى 
لكل ضهان وصول التعميم إلى الفئات الهٍهشة ، وتطبيق هبدأ تكافؤ الفرص التعميهية 

أبىاء الهجتهع ، والقضاء عمى كل أشكال التهييز العىصري أو التهييز ضد الفتيات . 
يتحقق ذلك هن خبلل صياغة سياسات تعميهية تأخذ في االعتبار الفقراء والهحروهين 
وتبىي براهج لهعالجة التٍهيش وتوفير الفرص التربوية الهتكافئة واإلهكاىات الهتكافئة 

زالة الفوارق في التعميم داخل  وتوفير الوسائل التي تضهن الهساواة في التعميم ، وا 
الهجتهع الواحد حتى تكون ىظم التعميم عــادلة وتتحقق االستفادة الكاهمة هن التعميم . 
كها حرصت الحكوهات عمى اتخاذ إجراءات تشريعية تؤكد عمى هبادئ عدم التهييز  

ؤ الفرص التعميهية ، وذلك استىادا إلى ؛ هها يؤكد اٌتهام الهجتهع الدولي بضهان تكاف
أن القضاء عمى الفوارق بين الطبقات يتطمب الهساواة والعدل . يتفق الهجتهع العالهي 
عمى أن تحسين بيئة التعمم وتوفير الحقوق وتوسيع ىطاق االىتفاع بالتعميم هن الحمول 

ت تعميهية التي تواجً هشكبلت التٍهيش والحرهان . يساعد في تحقيق ذلك سياسا
ىحو التعمم هتعدد الثقافات الذي يحقق الهساواة والعدالة التربوية والعدالة االجتهاعية 
والتفاعل بين الثقافات الهختمفة ويدعو إلى ىبذ التعصب والتهييز وتعزيز االحترام بين 
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الثقافات الهختمفة وزيادة الوعي بالهسؤولية تجاي الهجتهع العالهي . كها أن ٌذي 

ة التعميهية التي يقوم عميٍا التعميم هتعدد الثقافات يهكن أن تشكل حموال تربوية السياس
 واجتهاعية لكثير هن الهىاطق والهجتهعات التي تتعدد فيٍا الخمفيات الثقافية .

كذلك تقوم بعض الهىظهات العالهية التربوية بالجٍود هن أجل هعالجة التهييز     
التي تهىع هن تىفيذ سياسات التعميم ، تحاول ٌذي وهعالجة الفقر وهواجٍة العقبات 

الهىظهات التعاهل هع العقبات والهشكبلت في إطار هن السياسات الهشتركة بين 
 القطاعات .

استىادا إلى التوجٍات الهجتهعية السابقة يهكن القول إن التـربية ىظـام اجتهاعـي ،     
ـــي تأصيـل وتىهية القيـم عمـى هستـوى والهـدارس هـؤسسات اجـتهاعية لـٍا دور وظـيفي ف

ا عـهمية أخبلقـية . تؤكد التوجٍات الهجتهعية  0الـوعى والسمـوك  ـٌر فالتـربية فـي جٌو
الهعاصرة عمى أن التعميم يخمص الفرد والهجتهع هن الفقر. ويجعل العالم والهستقبل 

ن الجىسيـن وداخـل أفضل . يساعـد التعميـم األساسي فـي التـخفيف هـن التـفاوت بي
الهجـتهع الـواحد وفيهـا بيـن الهجتهعات ، وتـقميل الفـوارق التـي تعاىـى هىٍا جـهاعات 

 بشـريـة هثـل الىساء وسكان الـريف وفـقراء الهـدن واألقـميات .
الهبلحظ هن تأهل التوجٍات الهجتهعية التأكيد عمى الهواطىة العالهية ، وتعزيز    

جتهع العالهي وتوجيً االٌتهام إلى الترابط بين الهحمي والعالهي . كها االىتهاء إلى اله
أن التأهل في التوجٍات الهجتهعية العالهية ُيظٍر ويفرض االٌتهام بالهىاخ الهدرسي 
 الذي يحترم التبلهيذ والعاهمين ، ويدعم الههارسات الديهقراطية في الصف والهدرسة . 

 
هشاركة الهجتهع الهحمي هع الهدرسة ، وتفعيل  يتضح هن التوجٍات الهجتهعية    

دور الهجتهع في تحسين فرص الحصول عمى التعميم ، والحصول عمى ىتائج تعميهية 
أفضل ؛ هها يترتب عميً االرتباط بالهدرسة ورغبة األسرة في إرسال األبىاء إليٍا ، 

ثر هسؤولية وتحسين بيئة الهدرسة . كذلك يترتب عميً أن يكون الهجتهع الهحمي أك
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تجاي الهدرسة ويقوم بعدد هن األدوار ىحو اإلشراف وهراقبة أداء العاهمين هها يؤثر 
إيجابيا عمى ىتائج ٌذي الهدارس ، عمى أن يكون لمهجتهع الهحمي الهعرفة والهعموهات 

 الكافية حتى تأتي هشاركتً  لمهدرسة عمى الوجً الصحيح .
ميم هن أجل الهواطىة وحقوق اإلىسان أكدت التوجٍات الهجتهعية عمى التع    

والهساواة ، يرى البحث الحالي صعوبة تحقيق ذلك ىتيجة حرص دول هعيىة عمى 
تحقيق هصالحٍا وتعارض األٌواء، وعدم التعاون بين الدول بالدرجة الكافية لتحقيق 
ٌذا الٍدف ، كها يظٍر التفاوت بين الهجتهعات الهتقدهة والهجتهعات الىاهية بل 

ل كل هجتهع بشأن عدم الهساواة أهام فرص التعميم ؛ ذلك ألن تحقيق العدل داخ
تاحة اإلهكاىات ليىال الفرد حق التعميم  والهساواة يرتبط بتكافؤ الفرص التعميهية وا 
والتهىع العواهل الهادية واالقتصادية هن تهتعً بٍذا الحق . ضرورة أن تتكيف هدارس 

 ية والعالهية حتى يهكن هواجٍة الهتغيرات الهتوقعة .التعميم األساسي هع البيئة الهحم
إال أن البحث الحالي يؤكد عمى أىً عىد االستفادة هن التوجٍات السابقة وعىد    

 التىفيذ ضرورة أن يتوافق ذلك هع ٌوية الهجتهع الهصري وثقافتً .
ٌذا هااستطاع البحث الحالي التوصل إليً فيها يتصل بالتوجٍات التربوية    

والهجتهعية الهعاصرة لهرحمة التعميم األساسي ، وفي بعض األحيان كان يصعب 
الفصل أو التفرقة بين التوجٍات التربوية والتوجٍات الهجتهعية ىظرا لمترابط والتداخل 
فيها بيىٍا ؛ وغالبا ٌىاك توجٍات أخرى هعاصرة وهستقبمية يهكن لبحوث تربوية أخرى 

 ء الثاىي هن بىية البحث .أن تتىاولٍا . وفيها يمي الجز 
 ثانيا إطار مقترح لتطوير التعميم األساسي عمى ضوء المتغيرات السابقة 

التربية جزء أساسي وضروري في اإلطار االقتصادي واالجتهاعي والثقافي في      
وتخـتمف جٍـود تطـوير وتحسين التعميـم فـي الـدول الىاهيـة عـىٍا هـن الـدول  0الهجتهع 

الهتقـدهة التي تستوعب التقدم والتكىولوجيا ؛ يترتب عميً اتساع الهدى وكذلك اتساع 
 لتعميهية بين الدول الهتقدهة والدول الىاهية .الفجوة بين األىظهة ا
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يهكن لىظام التعميم الهصري هعرفة التوجٍات العالهية واالستفادة هىٍا في رسم     

ا تأخذ في  سياساتً واستراتيجياتً التربوية هع الحفاظ عمى ٌوية الهجتهع ؛ وبدوٌر
هن الهاضي بل قابمة التطوير والتطويع والدراسة والىهو؛ فالٍوية ليست هجرد ثوابت 

 لمدراسة والفٍم واالستىتاج واالستفادة هىٍا في كل وقت وفي كل هكان .
بىاء عمى التوجٍات التربوية والهجتهعية لمتعميم األساسي التي أشار إليٍا البحث    

يهكن الوصول إلى وضع إطار لمىٍوض بالتعميم األساسي في الهجتهع الهصري ، هع 
ٍات التربوية والهجتهعية العالهية قد تهثل خطرا عمى الهجتهع هراعاة  أن بعض التوج

ا براقة وهفيدة وفي باطىٍا يكهن الخطر ؛ ٌىا  الهصري وأبىائً ، وقد تكون في ظاٌٌر
ياتي دور التعميم الواعي الذي يهيز بين الهفيد وغير الهفيد لمفرد والهجتهع ؛ وعميً 

 -: يهكن وضع اإلطار الذي يتضهن األسس التالية 
* ضرورة أن يتجً التعميم في هصر إلى العالهية يأخذ الهتعمهين بالفٍم والعقل إلى 
واقع العالم والهشاركة فيً ، وهعرفة ها يجري هن أحداث وقضايا وهشكبلت تتصل 
باألفراد والهجتهعات . هع دعم هفاٌيم حقوق اإلىسان والعدل والتساهح وىبذ العىف 

 والهواطىة .
ات هرتـفعة هـن التعميـم ،  وجعمـً فـي هتىـاول غيـر الـقادرين هع * تحقيـق هستـوي

عـطاء  تـاحـــــــــة التعميـم لمجهيـع وتحقيـق هساواة أكبـر فـي التعميـم  وا  تحـقيق الهساواة وا 
جـهيع التبلهيذ  فـرصا هتساويـــــــــة ، والهساعــــدة الهاليـــــــــة لمعائـبلت األكثـر فـقرا 

اعدة األطفال فـي احتياجــاتٍم  التعميهية ، واٌـــــتهام الهدارس بخـدهة التبلهيذ لهس
 غـــــــيـر القادريـن عمـى التعمـم . 

* استحداث هعايير وصياغات جديدة لتعهيم التعميم األساسي هن أجل الوقوف عمى 
لمتعميم  الهستحدثات التربوية لهواجٍة تعميم القرن الحادي والعشرين ، حيث يكون

 األساسي الدور الفعال في تىهية الهجتهع ، ويكون الٍدف التعميم األساسي لمجهيع .
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ل * التأكيد عمى الَظيفة االجتهاعية لمهدرسة في تحقيق الىهَ الهتَازو َالهتكاه

َإتاحة الفرصة لمقيان وقدراتٍم هع هراعاة هيَلٍن َاحتياجاتٍن ، ذ ـلشخصية التبلهي
 مية التعميهية . بدَر إيجابي في العه

* تطوير عهمية التعمم والتعميم أي هايقوم بً التمهيذ داخل الهدرسة وخارجٍا ؛ ليكتسب 
الخبرات ويتعمم كيف يفكر تفكيرا هىظها . كذلك ها يقوم بً الهعمم هن تربية وتعميم 

 وتوجيً وتقويم وبحث هتواصل يترتب عميً تحسين الىتائج .
يذ وتعزيز ٌويتً وذاتيتً الثقافية ، وتـىهية وتـرسيخ القيـم * هن الهٍم بىاء شخصية التمه

 الهـرتبطة بالعهـل واإلىجـاز كالـدقة والضبط والهثابـرة والعهـل  الجهاعـي .
* ضرورة أن تتصل عهميات التدريس والتعميم والتقويم بعضٍا ببعض ، حيث تتوافر 

ية هن خبلل ىهو إهكاىات األدلة التي يقوم بٍا التعميم هع إتاحة الفرص التعميه
؛ هها يقمل عهميات االستبعاد والتسرب . هع تىهية هٍارة تفاعل التمهيذ  التبلهيذ

 هع اآلخرين وهع زهبلئً .
* تأخذ اإلدارة التعميهية بالتخطيط االستراتيجي لتحقيق أٌداف الهدرسة ، والعهل عمى 

 توفير عىاصر وهكوىات بيئة العهل .
داريين ، * التىهية الهٍىية  لمعاهمين بهرحمة التعميم األساسي هن هعمهين وهديرين وا 

 واالستىاد في اإلدارة إلى اآلليات والوسائل التي تيسر التطوير واستهراري .
الهعمم يقدم هادتً في اإلطار الثقافي واالجتهاعي لمهجتهع ، كذلك لمهعمم أٌدافً * 

هيذ ىحو االىتهاء والهواطىة والقيم وتوجٍاتً وقيهً التي يسعى إلى تحقيقٍا في التبل
 الخمقية .

* التأكيد عمى جـــــــودة التعميم واالبتكار ، واالستفادة هــــــن ىتائج البحوث العمهية 
 وتوظيفٍا فـــــي الهىٍج ؛ لتحقيق هستويات هرتفعة هن التعميم .
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يداىي ، بهشاركة * استىاد التطوير التربوي لٍذي الهرحمة عمى ىتائج البحث العمهي اله

هن القائهين عمى ٌذي الهرحمة هن الهعمهين والهديرين والباحثين وأولياء األهور 
 وهؤسسات الهجتهع .

بـوضع خـطة لمتجـديد فـي التعميـم * يرتبط باألهــر السابق اٌتهام وزارة التربية والتعميم 
ة تعميم التبلهيـذ االخـتبلف فـي عهمي -األساسي ، يراعي التجديد عدة أهور هىٍا : 
االٌتهام بالجواىب العهمية التطبيقية  -حيث تختمف وتتىوع قدرات وهيول التبلهيذ 

وتـتضهن هىاٌجٍـم الحقائـق  -لمهقررات الدراسية وليس االٌتهام بالجاىب الىظري فقط 
العاهة الهٍهة ،  ويتم التـوصل إليٍا هـن خـبلل خـمفيات التبلهيذ وأىشطتٍم ، 

التغييـر  فـي عادات التـدريس وهعالجـة  -هعمـوهات تـفيدٌم فـي الحياة  ويكـتسبون
 -التأكيـد عمـى تعاون الهعمهيـن فـي التـقييم الهستهـر لمتبلهيـذ  -ضعيفـي الـتحصيل 

التركيز عمـى الـكفاءة التكىولوجية وتـدريس التكىولوجيا كهادة دراسيـة ، بحيث يراعي 
وبين باالزدٌار التجديد الفردية والتىوع  تـوفير الهوارد الهاليـة  -والتكاهل ، ويسهح لمهٌو

 و كـذلك استـثهار وتوظيف الهوارد الهتاحة .
* ضرورة أن يتىوع التعميم األساسي بتىوع البيئات ويرتبط بحياة التبلهيذ ، يتضهن 
الجواىب الىظرية والعهمية هع الحرص عمى هبدأ تكاهل الهعرفة  وتحسين أساليب 

 تعمم وزيادة تفاعل التبلهيذ هع الخبرات الهقدهة والخبرات الحياتية . ال
 –* فـتح هـدارس هتخصصة ذات تعميـم هتـقدم فـي هـواد هعيىة :  كالـرياضيات 

وبيـن  –الفيـزياء  الـكيهياء ؛  يهكن أن يؤدى ىـظام الهـدارس الهتخصصة لؤلطفـال الهٌو
ي الـفئة هـن األطفال هـن حـيث هحتـوى التعميـم وفـىيات إلـى تـراكم الخبـرات الهتهيـزة لٍـذ

 0التـدريس والعهـل الجهاعـي
* استقبلل إدارة هدارس التعميم األساسي هع وجود سياسات هحفزة الستقبلل إدارة 
الهدارس  هن أجل إيجاد فرص الهشاركة الهجتهعية ، ودعم الصمة بين الهدرسة 

 داث الهروىة وتحسين األداء والشفافية والهحاسبية .والهجتهع الهحمي ؛ يترتب عميً إح
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 * ضرورة تكاهل الجٍود بين الهدرسة واألسرة هن أجل استهرار التبلهيذ بالهدرسة .

يشكل فٍم اإلطار االجتهاعي ضرورة لىجاح عهل ىظام التعميم ، وفٍم الهجتهع * 
اهً لعهمً ، ويتهكن وىظاهً وثقافتً وهشكبلتً تجعل الهعمم أكثر قدرة عمى أدائً وقي

 هن حل كثير هن هشكبلت التبلهيذ .
، يكون  * تحقيق الهساواة بين فئات الهجتهع في االستفادة هن الخدهات التربوية

لمتشريع  ولمقواىين دور أساسي  لحهاية الحق في التعميم ، ضرورة إقرار أطر قاىوىية 
ستىاد إلى االلتزاهات القاىوىية هبلئهة فيها يتعمق بتكافؤ الفرص التعميهية ، وفي ذلك ا

 الدولية كها أوضحت االتجاٌات التربوية والهجتهعية السابقة . 
تعزيز التعاون بين هدارس التعميم األساسي واإلدارات التعميهية وبين هىظهات  *

 اركة الفعالة هن الهجتهع الهدىي وهؤسسات الهجتهع الهدىي ، حيث يتطمب األهر الهش
يمية الىقدية الهستهرة لبلتجاٌات التربوية الحديثة لمىظام التعميهي ، * الدراسة التحم

ا .  ودراسة التطورات التي أحدثت ٌذي االتجاٌات والعواهل التي ساعدت عمى ظٍوٌر
يرى البحث الحالي ضرورة تحقيق التهيز والفاعمية لهدارس هرحمة التعميم األساسي   

 ٍا برسالتٍا .عن طريق هصداقية جٍود الهدرسة ، وارتباط
في ىٍاية البحث يهكن القول إىً هٍها وصل التقدم العمهي والتكىولوجي هداي إال أن   

التربية يظل لٍا الطابع اإلىساىي ، وتظل تستهد هوضوعاتٍا وأٌدافٍا هن ثوابت 
 الهجتهع وثقافتً ، وتظل توجً اإلىسان إلى الوجٍة اإليجابية التي ُتحقق ارتقاءي .

ُيؤهل أن يشجع البحث  باحثين آخرين في الهجال التربوي هن أجل الوصول إلى   
صبلح ىظام التعميم في هصر .  توجٍات تربوية وهجتهعية أخرى تسٍم في تطوير وا 
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 المراجع

: " هعالجة الفقر : تحميل هقارن لمهدارس في الهىاطق  9000آيىا تارابيىي وآخران  -
. 2،العدد00تقبميات هجمة فصمية لمتربية الهقارىة. الهجمد البرازيمية الهٍهشة " هس

 القاٌرة ، هركز هطبوعات اليوىسكو .
: تعزيز تكافؤ الفرص التعميهية. هجمس  9000األهم الهتحدة ، الجهعية العاهة  -

 . 9000هن جدول األعهال . الدورة السابعة عشرة . إبريل 2حقوق اإلىسان ، البىد
: دراسة هيداىية لبعض هشكبلت التعميم االبتدائي  9000السيد عبد السبلم هٍدي  -

وهواجٍتٍا في ضوء الفكر اإلداري الهعاصر . هاجستير. كمية التربية ببىٍا ، جاهعة 
 الزقازيق . 

: ىظام التعميم االبتدائي في كل هن جهٍورية  9007أهل هحهد وجدي عبد الصهد  -
دراسة هقارىة . هاجستير.هعٍد الدراسات التربوية ، جاهعة هصر العربية وفرىسا 

 القاٌرة .
: هجتهعات التعمم واالعتهاد األكاديهي لمهدارس .  9008أهين هحهد الىبوي  -

 القاٌرة ، الدار الدار الهصرية المبىاىية .
: " تأهبلت الهاضي وتطمعات الهستقبل ". هستقبميات  9000ب. ت. م. هاروب  -

. القاٌرة ، هركز هطبوعات  2، العدد 00ة لمتربية الهقارىة . الهجمدهجمة فصمي
 اليوىسكو.

: االتجاٌات الهعاصرة في إعداد الهعمم وتىهيتً  9007بدرية الهفرج وآخرون  -
هٍىيا. الكويت ، وزارة التربية والتعميم ، قطاع البحوث التربوية والهىاٌج ، وحدة بحوث 

 التجديد التربوي .
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: " صياغة شعور هشترك باالىتهاء: احترام تىوع  9006يس أودوك جان لو  -

. القاٌرة ، 2، العدد26الٍويات" هستقبميات. هجمة فصمية لمتربية الهقارىة. الهجمد 
 هركز هطبوعات اليوىسكو. 

ين  - : " أٌداف التعميم األساسي والثاىوي العالهي " هستقبميات.  9006جويل.إ . كٌو
 . القاٌرة هركز هطبوعات اليوىسكو.2، العدد 26الهقارىة. الهجمد  هجمة فصمية لمتربية

: هعجم الهصطمحات التربوية والىفسية .  9002حسن شحاتً وزيىب الىجار  -
 القاٌــرة ، الــدار الهصرية المبىاىية .

: الجـودة الشاهمة في التعميم األساسي : ىهـــوذج هقتـــرح .  9009حىان فؤاد بحر  -
 بىات لؤلداب والعموم والتربية جاهعة عين شهس .كمية ال

 0990: التعميم األساسي بهصر خبلل الفترة هن  9009رجب السيد ابراٌيم طمبة  -
دراسة تحميمية ىاقدة في ضوء هؤتهرات التعميم لمجهيع . هعٍد الدراسات  9000إلى 

 التربوية ، جاهعة القاٌرة .
دالة وتكافؤ الفرص في التعميم : حالة : " الع 9000ستيفن كميس وعهر قارعا  -

هىظهة اليوىيسيف والحاجة إلى حــوار هشترك " هستقبميات هجمة فصمية لمتربية 
 . القاٌرة هركز هطبوعات اليوىسكو .2، العدد00الهقارىة . الهجمد

: دور اإلدارة الهدرسية في تفعيل الشراكة  9009شيخة هحهد حهد الجعيدي  -
ارس الثاىوية لمبىات والهجتهع الهحمي. هاجستير. كمية العموم الهجتهعية بين الهد

 االجتهاعية، جاهعة اإلهام هحهد بن سعود اإلسبلهية .
يٍاب هحهد أبو ورد  - :"إعداد الهعمم وتىهيتً هٍىيا في  9009صبلح أحهد الىاقة وا 

. 9009والواقع والهأهول . يوىي –ضوء التحديات الهستقبمية" هؤتهر الهعمم الفمسطيىي 
 الجاهعة اإلسبلهية ، غزة .
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: جٍود اليوىسكو في تطوير التعميم األساسي .  9002صبلح الدين الهتبولي  -

 اإلسكىدرية ، دار الوفاء لمطباعة والىشر .
: " دور هعمم التعميم األساسي بدولة الكويت  9007عبد اهلل سالم العازهي وآخرون  -

 . 00اصرة . هجمة هستقبل التربية ، العددفي هواكبة االتجاٌات التربوية الهع
راىي : "اتجاٌات تربوية هعاصرة " هىٍل الثقافة التربوية .   - عبد اهلل هحهد الٌز

manhal.net 
: االستقبللية اإلدارية لهدارس التعميم األساسي  9009عزة الحهادي الديسطي  -

 ية جاهعة دهياط .بهصر في ضوء هعايير الجودة الشاهمة . هاجستير . كمية الترب
ر  - توجٍات  –: اإلصبلح التعميهي في العالم العربي  9009عمي صالح جٌو

 عالهية . الهىصورة ، الهكتبة العربية لمىشر والتوزيع .
: دعم تكافؤ الفرص التعميهية ودوري في إصبلح التعميم  9009عهرو هحهد عيسى  -

 ياط .األساسي في هصر. دكتوراي . كمية التربية جاهعة ده
" أولويات إصبلح التعميم هن وجٍة ىظر  9009غاىم الشاٌين ، ىٍى الرويشد  -

أعضاء ٌيئة التدريس في هؤسسات إعداد الهعمم بدولة الكويت " الهجمة التربوية. 
 . 90العدد 

: " الهواطىة والٍوية والتعميم : تحميل األٌداف العاهة  9006فرىاىدو ريهرز  -
، 26ة " هستقبميات. هجمة فصمية لمتربية الهقارىة. الهجمد لمهدارس في عصر العوله

 . القاٌرة ، هركز هطبوعات اليوىسكو . 2العدد
 : الهعرفة كرأس هال . القاٌرة ، الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب . 9000قايد دياب  -
راء سالم  - اب قاسم وفاطهة الٌز : هستقبل جودة التعميم  9009هجدي عبد الٌو

ريادة الهشروعات والطريق إلى الجودة العالهية . القاٌرة ، دار العالم العربي التدويل و 
. 
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: هتطمبات تٍيئة هدارس  9009هحهود هصطفى الشال ، ساهي فتحي عهارة  -

التعميم األساسي بهحافظة البحيرة لتطبيق االعتهاد وضهان الجودة . هجمة كمية التربية 
 ، الجزء الثاىي .  60جاهعة الزقازيق . العدد

في كل هن : دراسة تحميمية هقارىة لىظام التعميم اإللزاهي  9009ىبيل سعد خميل  -
فرىسا وفمىدا والسويد وجهٍورية هصر العربية. الجهعية الهصرية لمتربية الهقارىة 

 واإلدارة التعميهية ، القاٌرة.العدد السابع ، السىة الخاهسة .
: " عولهة التعميم دراســـــة تحميمية لهؤتهرات  9000ىجوى يوسف جهال الدين  -

. القاٌرة ، الهركز العربي لمتعميم 92العربية ، العددالتعميم لمجهيع " هستقبل التربية 
 والتىهية .

: هستقبل الدراسات التربوية . القاٌرة ، الٍيئة الهصرية  9000ىوال أحهد ىصر  -
 العاهة لمكتاب .

: الخطة الوطىية لمتعميم لمجهيع . القاٌرة ، هطبعة  9007وزارة التربية والتعميم  -
 وزارة التربية والتعميم .

؛ هشروع التعميم لمريادة في الدول العربية : الهكون الثاىي .  9009اليوىسكو  -
 باريس هركز هطبوعات اليوىسكو . 

: ورشة عهل حول التربية عمى قيم الهواطىة والتساهح . بيروت  9005اليوىسكو  -
 هكتب اليوىسكو اإلقميهي .
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