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تصور مقترح لاستخدام نتائج اختبارات التقييم الدولية  
كمدخل لإصلاح التعليم فى مصر فى ضوء خبرة كل 

 من البرازيل و ألمانيا

 :مقدمة الدراسة
 ،تعد األنظمة التعليمية فى أى دولة أحد الركائز األساسية لبناء المجتمعاا  وتوررهاا     

وتسعى عديد من دول العالم إلى  ،ا  ونجاحهاكما تعد مؤشرا مهما يدل على تقدم المجتمع
المشاركة فى االختبارا  الدولية ألن اجتياز هاه  االختباارا  طعواى الدولاة فقاة فاى أ نائهاا 

حيا  يانعن   ،كماا طدادد منانهاا علاى الةراواة التعليمياة العالمياة ،وفى نظمها التعليمية
 ها فى عديد من الدول التى تبد  واستقوا ،ذلك على إدارة المرارد البشراة فى تلك الدولة

كما تعد هه  االختبارا  مؤشرا مهما لقياس مسترى التعليم فاى  ،عن كفاءا  بشراة عالية
 دولة معينة مقارنة بغيرها من الدول .

وتكماان أهميااة االختبااارا  الدوليااة فااى ل تمنينهااا للاادول المشاااركة فااى فهاام أنظمتهااا      
انعى القرارا  وواضعى السياساا  التربرااة مان تددياد التربراة بشنل أفضل مما طساعد ص
وتقياايم  ،أو األداء الترباارى والتااى تعياانهم فااى مرا بااة ،معااايير حقيقيااة ووا ليااة للتد اايل

إذ يهااتم  ،( 8112،82 ،النجاحااا  أو افخفا ااا  فااى الاانظم التربراااة ) خوااا  أ اار لباادة
الةاصاة بااداء الواو  وانجاازهم  صانعرا السياسا  والجماهير بالدراسا  المقارناة الدولياة

من أجل تةراج  رى عاملة  ادرة على المنافسة والتكيف مع مجتمعا  سراعة التغير، كما 
أن نتائج هه  الدراسا  تت در ال فدا  األولى ولها تافير حتمى فاى تشانيل الارأى العاام 

يرفر فرصة  (، وهها71، 8178حرل التعليم فى كافة أنداء العالم) أحمد اسماعيل حجى، 
جيدة للمسئرلين عن السياسة التعليمية لتدديد المنانة التى طدتلها النظام التعليمى لدولاة 

ومن فم اتةاذ  ،والدنم عليه بشنل مرضرعى ،معينة  ين أنظمة التعليم على مسترى العالم
 ووضع سياسا  أكثر فعالية لورتقاء بالعملية التعليمية . ،االجراءا  الوزمة

ظرا لوهتمام العالمى  هه  االختبارا  تدرص معظم الدول على وضع خوة لتادرا  ون     
المعلمين بدي  تلبى احتياجاتهم المهنية المتعلقة  تلك االختباارا  ورفاع كفاايتهم المهنياة 

وهااها التاادرا  المقاادم  ،( 28 ،8176 ،و اساام الغرا لااى ،فااى هااها المجااال ) عاادنان العا ااد
وأساالي  تقارام حديثاة تشاجع  ،فى استةدام اساتراتيجيا  تادرا  للمعلمين ينمى مهاراتهم
واسااتةدام مهااارا  التفكياار العليااا كالتدلياال والتوبياا  واالسااتدالل  ،الوااو  علااى اف اادا 

وتضمينها المهارا  الوزمة للوو  الجتيااز هاه   ،بافضافة إلى تورار المناهج ،والتركي 
وكال عناصار المنظرماة التعليمياة بماا يتفا  ماع  وكهلك توارار أنظماة التقارام ،االختبارا 

 المعايير العالمية
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وبرنااامج األماام  ،واليرنيساايف ،وترجااد منظمااا  دوليااة متعااددة مثاال منظمااة اليرنساانر     
تقرم بإعداد تقارار دولياة لتقيايم مساترى  ،، والمنتدى اال ت ادى العالمىالمتددة افنمائى

 ،واال ت ااد وييرهااا ،والتنمياة ،وال اادة ،التعليمالادول والمجتمعاا  فاى مجاااال  متعاددة كا
وهه  التقارار تتر   صدورها الدول ومراكز البدرث وصانعى القرارا  من أجال اففاادة مان 

وتددياااد ناااراحى الق ااارر والضااال  ومداولاااة  ،نتائجهاااا فاااى توااارار الةوااا  والسياساااا 
نما ياتم تقييمهاا بشانل وال شك أن الدولة حي ،وكهلك االنجازا  التى تم تدقيقها ،إصوحها
واتددد ترتيبها  ين الدول على مسترى العالم تستويع أن تتةاه الةوا  وافجاراءا   ،دولى

وعلى المسترى التعليمى فقد صدر  تقارار  ،الوزمة لإلصوح والتورار فى شتى المجاال 
 ح ال  م اار علاى مراكاز متاااخرة فاي جااردةحيا   ،متعاددة عان أحاارال التعلايم فاى م اار

ال ااادر عاان المنتاادى  – دولىالاا  التناااف تقراااروفًقااا ل ،العااالييم األساسااى والتعلاايم التعلاا
، 8176مشاااركة م اار فااي االختبااار لعااام  حياا  أشااار التقرااار إلااى ،اال ت ااادا العااالمي

( دولاة فاى نتاائج 23( مناصافة ماع دولاة الكراا  مان ضامن )22واحتلا  م ار المركاز )
( دولاة فاي 23( ضامن )22احتلا  المركاز )، كماا ا الدولية في الرااضاي ختبارا  التقييما

 The Global )) ،نتاااائج االمتداناااا  الدولياااة فاااي العلااارم علاااى مساااترى العاااالم

Competitiveness Report 2014 -2015،   والشك أن هها الترتيا  الضاليف يتولا
تةهها ومن فم ال د أن تستفيد م ر من نتائج هه  التقارار، وت ،تغيير السياسا  التعليمية

خواارة فصااوح المنظرمااة التعليميااة وتواارار التعلاايم بناال مراحلااه وعلااى كافااة مسااترااته، 
خ رصااا وأن هااه  االختبااارا  تعقااد كاال أربااع ساانرا  ممااا طعوااى الاادول فرصااة لإلصااوح 

 والتورار.
 :مشنلة الدراسة

ة مثل طعانى النظام التعليمى فى م ر من مشنو  متعددة أوضدتها التقارار الدولي       
 اد و  ،انةفاا  مساترى التعلايم دون المعاايير الدولياة للتعلايم مقارناة  ادول العاالم المتقادم

علاى مادار الاثوث ال اادر عان المنتادى اال ت اادى العاالمى  ىتقرار التنااف  الادولأشار 
مان  727في المرتبة ر م  8176/ 8172 جاء ترتي  م ر في عام أنه سنرا  السابقة 

 والمركاز ،فاي مؤشار جاردة التعلايم اال تادائى«  أا خاار  الت انيف »دولاة  721إجمالى 
ضمن فاي نسا  االلتدااق باالتعليم  27والمركز  ،في نس  االلتداق بالتعليم اال تدائى 52

والمركاز  ،فاي جاردة التعلايم العاام والعاالى«  أا خار  الت نيف » 727والمركز  ،الثانرى 
 The Global Competitiveness ) ) .  لعلارم والرااضايا جاردة تعلايم افاي  725

Report 2014 -2015 .  
 721مان إجماالي  723جااء  م ار فاي المرتباة ر ام  ،8176/8175وفي عاام        

ى نس  االلتداق بالتعليم اال تادائى، ف 63والمركز  ،دولة في مؤشر جردة التعليم اال تدائى
فاى جااردة التعلايم العااام  723 زوالمركا ،فاي نساا  االلتدااق باالتعليم الثااانرى  21والمركاز 
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 The Global ) )  ،لعلاارم والرااضاايا جااردة تعلاايم افااي  727والمركااز  ،والعااالى

Competitiveness Report  , 2015 -2016.  ارتفاع  ،8171/ 8175وفاي عاام
 ،دولة في مؤشر جاردة التعلايم اال تادائى 723من إجمالي  722ترتي  م ر للمرتبة ر م 

مركاز عان العاام  27أا بفاارق  ،نس  االلتداق باالتعليم اال تادائى ضمن في 82والمركز 
 The Global Competitiveness ) ) السا   مما طعد نقلة نرعية في ذلاك المؤشار.

Report, 2016–2017،  واوحظ من خول التقارار السابقة الضل  الشديد فى مساترى
إال أناه تقاادم  8171-8175التعلايم فاى م اار، وباالريم ماان تقادم ترتيا  م اار فاى عااام 

لها فالداجة ماسة إلى تورار النظام التعليمى فى م ر، واففاادة مان تجاار   ،طفيف جدا
كهلك اففادة من  ،وخبرا  الدول فى توبي  مستراا  ملياراة عالية الجردة لتورار التعليم

خو مهماا نتاائج اختباارا  التقيايم الدولياة لترجياه السياساة التعليمياة بم ار باعتبارهاا ماد
 سؤالالافجابة عن ومن فم فإن مشنلة الدراسة الدالية تتددد في  ،فصوح وتورار التعليم

الدولية كمدخل فصوح التعليم التقييم ختبارا  انتائج  استةدام طمنن كيف :التالى الرئي 
  التالية: الفرعية األسئلة عنه واتفر  ؟وألمانيا  فى م ر فى ضرء خبرة كل من البرازال

 ما األس  النظراة الختبارا  التقييم الدولية ودورها كمدخل فصوح التعليم ؟  -7
 ما وا ع إصوح التعليم الم رى  ناء على نتائج اختبارا  التقييم الدولية ؟  -8
ما خبارا  البرازاال وألمانياا فاى اساتةدام نتاائج اختباارا  التقيايم الدولياة كمادخل  -2

 فصوح التعليم ؟
فصااوح ح السااتةدام نتااائج اختبااارا  التقياايم الدوليااة كماادخل مااا الت اارر المقتاار  -2

 ؟ ألمانياو التعليم فى م ر فى ضرء خبرة كل من البرازال 
 أهداف الدراسة 

 :يلي فيما الدالية الدراسة أهداف تتددد
 تعرف األس  النظراة الختبارا  التقييم الدولية كمدخل فصوح التعليم . -7
  رى  ناء على نتائج اختبارا  التقييم الدولية .تعرف وا ع إصوح التعليم الم -8
تعرف خبرا  البرازال وألمانيا فى استةدام نتائج اختبارا  التقييم الدولية كمادخل  -2

 فصوح التعليم 
فصااوح وضااع ت اارر مقتاارح السااتةدام نتااائج اختبااارا  التقياايم الدوليااة كماادخل  -2

 .ا البرازال وألماني التعليم فى م ر فى ضرء خبرة كل من
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 :أهمية الدراسة
 يلي: فيما الدالية الدراسة أهمية تتددد
وهار اساتةدام نتاائج  ،تتناول الدراسة الدالية مرضار  مهام فاى الرا اع المعاصار -7

حياا  أصاابا هناااه اتجااا   ،اختبااارا  التقياايم الدوليااة كماادخل لإلصااوح التعليمااى
عليمياة واصاوح عالمى لإلفادة من نتائج تلك االختبارا  فى تورار السياساا  الت

 الق رر المرجرد بالتعليم .
حي  استواع  هه  الادول  ،تعر  الدراسة الدالية خبرة كل من البرازال وألمانيا -8

اففادة من نتائج اختبارا  التقييم الدولية واتةاذ افجراءا  الت اديدية لتدساين 
 ترتيبها فى هه  االختبارا  على مسترى العالم .

والقائمين على العملياة  ،ت ررا مقترحا لراضعى السياسا تقدم الدراسة الدالية   -2
 .يم الدولية كمدخل فصوح التعليمالتعليمية بم ر الستةدام نتائج اختبارا  التقي

 :حدود الدراسة
 اختبارا  مفهرم تدديد في الدالية للدراسة المرضرعية الددود تمثلت: الددود المرضرعية

 السياساة ترجياه فاى ودورهاا ،تقيساها التاى المهاارا  ،هاوأهاداف ،فلسافتها ،الدولية التقييم
 نتااائج علااى  ناااء الم اارى  التعلاايم إصااوح وا ااع دراسااة فاام ،التعلاايم واصااوح ،التعليميااة
 التعلايم إصاوح مجاال فاى وألمانياا البرازال خبرة لعر  بافضافة ،الدولية التقييم اختبارا 
 اختباارا  نتائج من لإلفادة مقترح ت رر عووض ،الدولية التقييم اختبارا  نتائج على  ناء
 وألمانيا. البرازال خبرة ضرء فى وذلك التعليم فصوح كمدخل الدولية التقييم

 ،وألمانياا البرازال من كل خبرة في الدالية للدراسة نانيةالم الددود تمثلت :الددود المنانية
 ختيار الباحثتين لكل منكان  السب  الرئيسى وراء ا ،تضافر  مجمرعة من المبررا  حي 

 . وألمانيا البرازال
  :و د تمثل  هه  المبررا  فى اآلتى

أن اختياارهم  ،يوحظ أن كثيرًا من الباحثين  اد اعتاادوا عناد اختياار دول الةبارا  -
 ،والتااى خواا  خواارا  كبياارة فااى مجااال دراساااتهم ،طقااع علااى الاادول المتقدمااة

إال  ،  وتددطا  فى تلك المجاال واتغاضرن عن دراسة الدول التى تعانى مشنو
أن الباحثتين حرصتا فى هه  الدراسة علاى اختياار دولاة مان دول العاالم المتقادم 
وهى ألمانيا والتى تعد من أكثر الدول التى تتافر سياساتها التعليمية  درجة كبيرة 

فبعااد أن صاادم  ألمانيااا ماان أدائهااا الماانةف  فااى  ، نتااائج االختبااارا  الدوليااة
فقااد تاام االسااتعانة  نتااائج  ،م8111ل pizaم واختبااارل 7336ل timssل اختبااار

والتاى  ،هه  االختبارا  الدولية لعمل التدليو  والدراسا  على المساترى الارطنى
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أد  إلى إصوحا  تعليمية شاملة ساهم  بشنل فعال فى تدساين كفااءة النظاام 
تد اايل الوااو  حياا  شااهد  نتااائج  ،التعليمااى و درتااه علااى المنافسااة الدوليااة

 ,Berhbam.M)توررًا ملدرظًا فى االختيارا  الدولية فى الادورا  المتتالياة . 
etal, 2012) . 

وفى نف  الر   تم اختيار دولة البرازال والتى أفاد  من االختبارا  الدولياة فاى  -
إال أن البرازال واجه  تددطا  ا ت ادطة واجتماعياة  ،تورار النظام التعليمى  ها

 ،منهاااا مشااانلة انةفااا   يماااة الرااااال البرازالااى أماااام الااادوالر األمراناااى ،كبياارة
بافضااافة إلااى مشاانلة التساار  ماان  ،والتضااةم وارتفااا  مسااتراا  الاادين العااام

والتفاو   ين  ،ومشاكل الفقر والبوالة ،وتردى أحرال المدارس بشنل عام ،التعليم
  ا ت اااادطة ( إال أنهاااا تبنااا  سياساااا8178طبقاااا  المجتماااع ) أمااال مةتاااار، 

واجتماعيااة وتعليميااة مننتهااا ماان أن ت اابا نمرذجااًا توبيقيااًا للقاارى المترسااوة 
حياا   اادم  تجربااة البرازااال دروسااًا استرشااادطة  ،ال اااعدة طمناان أن طدتااهى بااه

للاادول الناميااة الرافبااة فااى أن تتباارأ م اااف القاارى المترسااوة ال اااعدة علااى 
 (. 212، 8172المسترى العالمى ) وئام السيد أحمد عثمان، 

وللبرازال تجربة رائدة فى افصوح التعليمى صرف  إلى تدرال نظام التعليم العام إلى 
نظام طقرم على المرتكزا  والةبرا  الفنية والمهنية. ) يرمى مدمد فداوى ومدماد إ اراميم 

 (. 856، 8176خاطر، 
فام  ،لبةوم ر تدتا  إلى اففادة من تجار  الدول التى واجها  ظروفاًا تنمرااة صا

 استواع  أن تتغل  عليها وتدق  نجاحًا فائقًا مثل البرازال.   
 :منهج الدراسة

 عااان وتجيااا  ،أهااادافها تدقااا  حتاااى الرصااافي المااانهج الدالياااة الدراساااة اساااتةدم      
 ،والبيانا  الدقائ  جمع على الرصفي المنهج واعتمد ،العلمية مداورها وتعالج ،تساؤالتها
 للمشانلة بالنسابة نتاائج إلى والرصرل داللتها الستةوص تدليلهاو  ومعالجتها ،وت نيفها
 المانهج وامتاد (.722 ،8118 كااظم، خيارا  وأحمد الدميد، عبد )جا ر للبد  الموروحة
 فااى طداادث  ااد مااا ودراسااة ،الداضاار الر اا  فااى الظاااهرة تعماال كيااف دراسااة إلااى الرصاافى
 أ ار فاؤاد ) المساتقبل فاى طدادث سارف ماا وصا  أو ،الداالى الرضع على  ناء المستقبل
 . (712 ،7337 ،صادق آمال ،حو 

 
 

 م ولدا  الدراسة: 
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 لInternational Assesment Tests  ل   :اختبارا  التقييم الدولية -
ومنظمة  ،لIEAهى اختبارا  طقرم بإعدادها الجملية الدولية لتقييم التد يل الدراسى ل    

 ،لااك فااى مجااال القااراءة والرااضاايا  والعلاارم، وذ“OECD”التعاااون والتنميااة اال ت ااادطة 
 ،عاام وااتم تنفياهها بشانل مناتظم كال عادة سانرا  76و  71للوو  الباالغين مان العمار 

 ،واتم اختيار عينة عشرائية من المادارس والواو  فاى عادة دول لتوبيا  تلاك االختباارا 
ها التعليمياة فاى وتمنين الادول مان تدساين سياساات ،وتهدف لترفير  يانا   ا لة للمقارنة

 وتعارف الباحثتاان مفهارم ،(Breakspear , S  , 2012 )ضرء نتاائج تلاك االختباارا   .
إجرائيا فى الدراسة الدالية بانها ل اختبارا  تهدف لتقيايم مساترى  اختبارا  التقييم الدولية

فااي سااياق وذلااك  ،تد اايل الوااو  فااى العلاارم األساسااية ل القااراءة والعلاارم والرااضاايا ل
 فجاراءكماا تهادف  ،للواو والبيئاة االجتماعياة  ،والممارسا  التعليمياة ،لمناهج الرطنيةا

 مرا باة علاى الادول طسااعد مماا ،دولياة معاايير ضارء فاى التعليمياة األنظماة  ين مقارنا 
تتم هه  االختبارا  بشنل دورى كل و  ،افصوحية هاسياسات وتورار ،التعليمية نظمها نتائج

 .إشراف منظما  دولية عدة سنرا  تد  
 لEducation Reform   ل   :إصوح التعليم -
أو عملية فدخال تدسينا  على  ،طشير م ولا إصوح التعليم إلى أى مداولة فكراة     

أو  ،سراء أكان ذلك متعلقا بالبنية المدرساية أو التنظايم ،الرضع الراهن لإلصوح التعليمى
 ،أو طرق التدرا  وييرها ) مدمد منير مرسى ،التعليمىأو البرنامج  ،أو المناهج ،افدارة
وتعرف الباحثتان مفهرم افصوح التعليمى إجرائيا فى الدراسة الدالية باناه  ،( 5 ،7335

عناد الشاعرر بضال  أو  ،جملة من افجاراءا  الهادفاة المرجهاة لتوارار النظاام التعليماى
بالتكاماال والتاارازن والشاامرل لكاال وتتساام هااه  افجااراءا   ،خلاال فااى المنظرمااة التعليميااة
 عناصر المنظرمة التعليمية .

 
 
 
 
 

 :الدراسا  السابقة
 علاي الدالياة بالدراساة ل التها وفقااً  المدااور من عدد إلي السابقة الدراسا  تقسيم طمنن
 التالي: الندر
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 ،والرااضايا  العلارم فاى الدراسية المناهج مدترى  تدليل تناول  دراسا  :األول المدرر
 ،أخارى  ناحياة مان الدولياة التقييم واختبارا  ناحية من المناهج مدترى   ين التكافؤ دىوم
  يلى ما الدراسا  هه  ومن
 نمرذ  وضع إلى الدراسة هه  هدف  :( 8111) وآخرون  السوم عبد م وفى دراسة -

 متولباا  ضارء فاى م ار فاى اال تادائى التعلايم بمراحال العلارم منااهج لتورار مقترح
 للمرحلااة العلاارم كتاا  مدتاارى  تدلياال أساالر  الباااحثرن  واسااتةدم ،لSTIMS ل اختبااار
 وأشار  ،لTIMSS ل اختبارا  فى المتضمنة المفاميم على احترائها ومدى ،اال تدائية
 العلاارم كتاا  فااى المضاامنة المفاااميم كاام فااى واضااا نقاا  وجاارد إلااى الدراسااة نتااائج
 . الدولية ختبارا اال متولبا  مع يتناس  ال بما ،اال تدائية للمرحلة

 مقااررا  مدتاارى  مراعاااة درجااة تعاارف إلااى هاادف  :( 8178 ) الفهياادى هااهال دراسااة -
 الدوليااة الدراسااة لمتولبااا  السااعردطة العربيااة المملكااة فااى اال تدائيااة بالمرحلااة العلارم

 األول ال ا  مان العلارم مدتارى  لتدليال بوا اة ت اميم وتام ، ل TIMSS -2011ل
 نتاائج وأشاار  ،التدليلاى الرصافى المنهج الدراسة واستةدم  ،اال تدائى الرابع وحتى
 علام ل متولباا  يراعاى لام اال تدائياة بالمرحلاة العلارم مقررا  مدترى  أن إلى الدراسة
 فاى الدولياة الترجهاا  دراساة متولباا  تراعاى ولام ،ل األر  علام ،الفيزاااء ،األحيااء

 الداصلة الدول مع مقارنة اسا در  إجراء بضرورة الدراسة وأوص  ،والعلرم الرااضيا 
   . الدولية االختبارا  فى متقدمة مستراا  على

 تقارام إلى الدراسة هه  هدف  :( 8172 ) حامد إ راميم ،التلينى مدمد إ راميم دراسة -
 ،لTIMSS ل اختباار لمتولباا  وفقاا األساساى الراباع لل ا  الرااضيا  كتا  مدترى 
 متولبااا   ائمااة بإعااداد الباحثااان و ااام ،ليلااىالتد الرصاافى الماانهج البداا  واسااتةدم
 بإعاداد  اماا كماا ،المدتارى  وبعاد المعرفاى البعاد علاى ترزع  ،متولبا ل 26 ل وصل 
 اسااتبانة  بنااء و اماا ،األساساى الراباع لل اا  الرااضايا  مانهج مدتارى  لتدليال أداة

 ل اعادده عيناة علاى توبيقهاا وتم ،ل TIMSS ل اختبار متولبا  ترظيف مدى لتعرف
 بمتولبااا   ائمااة  ناااء الدراسااة نتااائج أهاام ماان وكااان ،رااضاايا  ومعلمااة معلاام ل31

 الراباااع لل ااا  الرااضااايا  مااانهج مدتااارى  فاااى ترافرهاااا الراجااا  ل TIMSS ل اختبااار
 – األعااداد ل :هااى مجاااال  ساا  علااى ترزعاا  ن مليااار ل26ل ماان تكرناا  األساسااى
 . ل االستدالل – توبي ال – البيانا  عر  – القياسا  – الهندسية األشنال

 ماانهج مدتاارى  تدلياال إلااى الدراسااة هااه  هاادف  :( 8171 ) الشااهرى  مااانع دراسااة -
 متولبااا  ضاارء فااى ،السااعردطة العربيااة المملكااة فااى المترسااوة بالمرحلااة الرااضاايا 
 الدولياة الترجهاا  دراساة بمتولباا   ائمة  ناء خول من لTIMSS ل الدولية الدراسة
 أداة ت اميم وتام ،المترساوة بالمرحلاة الرااضايا  مانهج تارى مد فاى ترافرهاا الراج 
 نتائج وأشار  ،كت  ل 5 ل وعددها المرحلة هه  فى الرااضيا  بنت  المدترى  لتدليل
 الدولية الدراسة لمتولبا  الرااضيا  كت  تضمين درجة فى تفاو  وجرد إلى الدراسة
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 األعاداد ل الرااضاى دترى الم مجاال  تضمين وأن ،متدققة ويير ومترسوة كبيرة  ين
 البيانا  – القياس ل مجالى  ينما ،األول ال   فى كبيرة  درجة كان والقياس والجبر

 الثالا  ال ا  فى متدق  يير البيانا  مجال  ينما ،الثانى ال   فى متدق  يير ل
. 

 الواااو  أداء فااى والق ااارر الضاال  عراماال تدليااال تناولاا  دراساااا  :الثااانى المداارر
 متولبا  مع يتناس  بما المعلمين أو الوو  لتدرا   رامج  رضع االهتمام أو ،والمعلمين
 هاه  ومان ،الدولياة التقييم اختبارا  فى الوو  نتائج تدسين أجل من ،الدولية االختبارا 
 :يلى ما الدراسا 

 عاان الكشاا  إلااى الدراسااة هااه  هاادف  :( 8177 ) وآخاارون  الرحياادى ن اار دراسااة -
 فى ل TIMSS ل اختبار فى األساسى الثامن ال   طو  لدى اشيرع األكثر األخواء
 علااى مرزعااة فقاارة ل21ل ماان مناارن  اختبااار ماان الدراسااة أداة وتكرناا  ،العلاارم مااادة

 األخوااء مان كبيارة نسابة وجارد تباين االختباار نتائج وبتدليل ،األربعة العلرم مجاال 
 والرسارم األشانال  اراءة ارةمها ،الرااضاية العو اا  ترظياف مهاارة :منها تكرارا األكثر
 . خولها من المعويا  واستةوص ،البيانية

 كفاااءة أفاار معرفااة إلااى الدراسااة هااه  هاادف  :( 8172 ) الراشاادى العزاااز عبااد دراسااة -
TIMSS  ل اختبار فى األساسى الثامن ال   طو  تد يل على الرااضيا  معلمى
TIMSS -  اختباارل مان جازء الدراساة وطبقا  ،الرااضايا  ماادة فاى ل - 2007
 لكفاااءة مقيااس طبقا  كماا ،طالا  ل 612ل  رامهااا الواو  مان عيناة علاى ل 2007
 نسابة تادنى الدراسة نتائج وأظهر  ،ومعلمة معلم ل 52 ل  رامها عينة على المعلمين
 مان افناين معلماين أى % 2 إلاى نسابتهم لت ال الكفااءة حاد اجتازوا الهين المعلمين
 دورا  عقد ضرورة :منها ترصيا  بعدة الدراسة أوص   دو  ،ومعلمة معلم ل52ل أصل

 االختبااارا  تتضاامنها التااى والمهااارا  ،والمفااميم ،المعااارف لتنميااة للمعلمااين تدرابياة
 وتضاامين الدوليااة المعااايير مااع يااتوءم بمااا الرااضاايا  مناااهج  ناااء واعااادة ،الدوليااة
 . الوو  عليها يتدر  حتى الدولية االختبارا  هه  أسئلة من نماذ  المدرسية الكت 

 بعا  تعارف إلى الدراسة هه  هدف  : ( Sturman, & Burdett 2013 ) دراسة -
 ،ل TIMSS ول ل PIZAل اختباااارا  فاااى الواااو  أداء علاااى تاااؤفر التاااى المتغيااارا 
 لهاه  العاماة واألطار والمفااميم باألسائلة الواو  ألفاة أن إلى الدراسة نتائج وترصل 
 ،تقي  البراوانية القرمية المناهج أن كما ،أفضل بشنل أدائهم على تؤفر االختبارا 
 ل TIMSS ول ل PIZAل اختباارا  عليهاا تشتمل التى والمهارا  المدترى  نف  وتقيم
 . والرااضيا  العلرم فى

  رنااامج أفاار دراسااة إلااى هاادف  :(8172 ) دساار ى مدمااد شااران ،سااعد عااادل دراسااة -
 لادى PIZA  يزا اختبارا  فى الولبة نتائج مسترى  تدسين فى الرااضيا  فى تدرابى
 وتاام ،طالاا  ل721 ل عااددهم  لاا  االختبااارا  هااه  فااى المشاااركين الوااو  ماان عينااة
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 ،الكمياة ل الرااضيا  فى PIZA الختبارا  األربعة الجران  طغوى  بلى اختبار توبي 
 للواو  رابىتاد  رناامج تقادطم تام فام ،االحتماال  ،والفراغ األشنال ،والعو ا  والتغير
 دال تااافير وجارد إلاى الباحثااان ترصال التبااين تدليال وباسااتةدام ،شاهران مادى علاى

 وجارد إلاى النتاائج أشاار  كماا ،الولباة أداء مساترى  على التدرابى للبرنامج إح ائيا
 التدرا  أهمية على النتائج وأكد  ،البعدى ل الا والبعدى القبلى االختبار  ين فروق 
 . الرااضيا  مادة فى لبةالو أداء تدسين فى

  رناامج تاافير مادى معرفاة إلاى الدراسة هه  هدف  (: 8172) والغرا لى العا د دراسة -
 العلااارم فاااى الدولياااة االختباااارا  ترجهاااا  إلاااى مساااتندا الرااضااايا  لمعلماااى تااادرابى

 ماان منرنااة تجرابيااة مجمرعااة علااى الدراسااة أجرااا  حياا  ،ل TIMSS ل والرااضاايا 
 منرناة ضاابوة ومجمرعة ،التدرابى للبرنامج معلميهم اخضا  تم وطالبة طال  ل51ل
 الدراساة أداة وتكرنا  ،التادرابى للبرناامج معلمايهم طةضاع لام وطال  طال  ل55ل من
 واالسااتدالل الرااضااى والتوبياا  الرااضااية المعرفااة مجاااال  فااى اختبااارا  فوفااة ماان

 تم الهين الوو  ل الا إح ائية داللة ذا  فروق  لرجرد الدراسة وترصل  ،الرااضى
 بضارورة الدراساة وأوصا  ،التادرابى للبرناامج خضاعرا معلماين  بال من لهم التدرا 
 ل والعلارم الرااضايا  فاى الدولياة الدراساة ترجهاا  إلاى مساتندة تدرابياة  رامج ترفير

TIMSS .ل  
 فعاليااة ماادى تعاارف إلااى الدراسااة هااه  هاادف  :(8175) علااى ناااطف اللااه عبااد دراسااة -

 تنمياة فاى وأفرهاا ،والتعليم التربية وزارة تقدمها التى التربراين المشرفين تدرا   رامج
 يتناس  بما والتقييمية ،التدراسية أساليبهم وتورار ،فيها المشاركين المعلمين مهارا 
 فااى األردن طلبااة نتااائج تدسااين علااى ياانعن  ممااا ،الدوليااة االختبااارا  متولبااا  مااع

 معلماى كافاة تشامل تدرابياة دورا  عقاد بضرورة الدراسة وأوص  ،الدولية االختبارا 
 . الدولية االختبارا  تقيسها التى للمهارا  وفقا العلرم مناهج وبناء ،العلرم

 مهاارا  تنمياة إلاى الدراساة هاه   هدف :( 8175 ،الوي  مدمد أحمد  دوى  ) دراسة -
 الراباااع  ااا بال العربياااة اللغاااة معلماااي لااادى التد ااايلية االختباااارا  واعاااداد صاااياية
 االسااتعداد إطااار فااي وذلاك ،توميااههم علااى أفاار  و يااس القرائااي، الفهاام فااي اال تادائي
 علاى القاائم التجراباي شابه المانهج البدا  واساتةدم ،لPIRLSل يرلز الدولية للدراسة

 لعينة بالنسبة البد  ألدوا  والبعدا القبلي التوبي  مع الراحدة التجرابية المجمرعة
 والضاابوة التجرابية المجمرعتين على القائم التجرابي شبه المنهج وكهلك المعلمين،
 بمهااارا   ائماة فاي: تمثلاا  أدوا  عادة البدا  اساتةدم و ااد التومياه. لعيناة بالنسابة
 اللغااة لمعلمااي الوزمااة التد اايلية االختبااارا  واعااداد االختباراااة المفااردا  صااياية
 طبا  لPIRLSل يرلاز الدولياة الدراساة  اختبارا وأحد اال تدائي، الرابع بال   العربية
 ،الغار  لهاها المعادة التدرابياة الدقيبة إلى بافضافة التوميه، من البد  عينة على

 درجااا  مترسااوي  ااين إح ااائية داللااة ذا  فااروق  وجاارد عاان البداا  نتااائج وأساافر 
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 الةاااص التد اايلي االختبااار فااي البعاادا التوبياا  ل ااالا والبعاادا القبلااي التوبيقااين
 الفهام في التد يلية االختبارا  واعداد االختباراة المفردا  صياية ومهارا  اميمبمف

 .القرائي
 هااه  فااى طو هااا تفاارق  التااى التربراااة للاانظم مقارنااة تناولاا  دراسااا  :الثالاا  المداارر
 :يلى ما الدراسا  هه  ومن ،منها واففادة االختبارا 

 فاى المدرسة خ ائ  تعرف لىإ الدراسة هه  هدف  :(8171) الغامدى حنان دراسة -
 ال اااين وهاااى  ل TIMSS -2007ل اختباااار فاااى المرتفاااع التد ااايل ذا  الااادول

 علااى الدراسااة إجااراء وتاام ،السااعردطة وهااى ماانةف  تد اايل ذا  ودولااة ،وساانغافررة
 الثوفاة الادول فاى  ل TIMSS -2007ل اختباار فاى المشاركين الوو  نتائج  يانا 
 التد اايل ذا  الاادول فااى الماادارس أن إلااى لدراسااةا نتااائج وترصاال  ،الااهكر سااابقة
 يتارافر كماا ،المانةف  التد ايل ذا  الدولاة من تجهيزا وأفضل ،حجما أكبر المرتفع
 الوااو  علااى طسااهل ممااا بافنترناا  ومت االة المةتلفااة  برامجااه اآللااى الداساا  فيهااا
 أولياااء لاادعم نظاارا أفضاال الماادارس هااه  فااى التعليميااة البيئااة أن كمااا ،الااتعلم عمليااة
 فى السلركية المشنو  أن كما ،الوو ية األنشوة فى لهم ومشاركتهم للوو  األمرر
 ،الماانةف  التد اايل ذا  الماادارس ماان بنثيار أ اال المرتفااع التد اايل ذا  المادارس
 معظام طقضارن  المرتفاع التد ايل ذا  المدارس مديرى  أن إلى الدراسة نتائج وأشار 
 الماانةف  التد اايل ذا  الماادارس مااديرى   ينمااا ،يميااةالتعل العمليااة لتواارار أو اااتهم
  . فق  لإلشراف أو اتهم معظم طقضرن 

 أداء مقارناة إلاى الدراساة هه  هدف  :( Chontiva & Lamiva , 2011 ) دراسة -
 حا  لمادى وفقاا الرااضايا  ندار اتجاهااتهم ضارء فاى ل وألبانيا مقدونيا ل فى الولبة
 لترفير الرااضيا  فى الوو  وفقة ،لهم بالنسبة الرااضيا  و يمة للرااضيا  الوو 
 طالا  8511  رامها عينة على مقايي  فوث توبي  وتم ،المستقبل فى عمل فرصة
 فى درجاتهم رصد وتم مدرسة 761 حرالى من ألبانيا من طال  7511و مقدونيا من

 فاى  للوو ومنفعتها الرااضيا   يمة إلى البد  نتائج وأشار  ،ل TIMSS ل اختبار
 الوااو  لاادى للتد اايل  اارى  دافااع كاناا  المسااتقبل فااى عماال علااى للد اارل مقادونيا
 الواو  ألداء جياد دافاع للرااضيا  األساسية القيمة كان   ينما ،االختبار فى واألداء
 . الدولية االختبارا  فى ألبانيا فى

 جهاد مقارناة إلاى الدراساة هاه  هادف  (: &Hanna Barbaraa , 2014 ) دراساة -
 سالرفانيا ،النارواج ،الساراد ل هى دول فوفة  ين الدولية االختبارا  فى الوو  أداءو 
 هه  فى األداء من مسترى  أ ل أظهروا السراد طو  أن إلى الدراسة نتائج وأشار  ،ل

 مزااد  اهل ندار وتشاجيعهم الولباة دافلية تنمية بضرورة الدراسة وأوص  ،االختبارا 
 فااى العالميااة االتجاهااا   رنااامج مثاال الدوليااة ختبااارا اال فااى األداء فااى الجهااد ماان
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 وبرناامج ،ل PIZAل للولباة الادولى التقيايم وبرنامج ، ل TIMSS ل والعلرم الرااضيا 
 . لNAEP ل التربرى  للتقدم الدولى التقييم
  السابقة الدراسا  على عام تعقي 
انا  واختلفا  معهاا فاى اتفق  الدراسة الدالياة ماع الدراساا  الساابقة فاى بعا  الجر      

وأوجاه افضاافة  ،وفيما يلى عر  ألوجه التشابه واالختوف وأوجه اففاادة ،البع  اآلخر
 والتميز عن الدراسا  السابقة       

تمثل  أوجه التشابه  ين الدراسة الدالية والدراسا  الساابقة فاى اهتماام كال مان  •
ومدى إفادة  ،  التقييم الدوليةالدراسة الدالية والدراسا  السابقة بمرضر  اختبارا

 الدول من نتائجها فى إصوح وتورار النظم التعليمية  ها .
وتمثلاا  أوجااه االخااتوف  ااين الدراسااة الداليااة والدراسااا  السااابقة فااى أن هاادف  •

الدراسة الدالية هر وضع ت رر مقترح الستةدام نتائج اختبارا  التقييم الدولياة 
وهها المرضار   ،فى ضرء خبرة البرازال وألمانياكمدخل فصوح التعليم فى م ر 

على حد علم الباحثتين لم تتناوله دراسا  ساابقة بالبدا  حيا  ا ت ار  أهاداف 
الدراسااا  السااابقة إمااا علااى تدلياال مدتاارى المناااهج الدراسااية وماادى تضاامنها 

أو تاااادرا  الوااااو   ،المعاااارف والمهااااارا  التاااى تتضاااامنها االختبااااارا  الدولياااة
كااهلك تةتلاا  الدراسااة الداليااة عاان الدراسااا   ،علااى هااه  االختبااارا والمعلمااين 

 السابقة فى الددود المرضرعية والمنانية التى شمل  م ر والبرازال وألمانيا .
وتمثلاا  أوجااه إفااادة الدراسااة الداليااة ماان الدراسااا  السااابقة فااى نتااائج بعاا   •

س بالمشاانلة الدراسااا  العربيااة واألجنبيااة التااى دعماا  لاادى الباااحثتين افحسااا
ودفعتهما إلى مداولة وضع ت رر مقترح الستةدام نتائج  ،وأهمية مجال الدراسة

اختبارا  التقييم الدولية كمدخل فصوح التعليم فى م ر فى ضرء خبرة البرازاال 
 وألمانيا.

 :خورا  السير فى الدراسة
  وهى: أساسية داورم أربعة الدالية الدراسة  تناول          

 الدولياة التقيايم اختباارا  مفهارم واشمل ،للدراسة النظرى  افطار :ألولا المدرر، 
 وأهادافها ،لهاا الداعماة المؤسساا  ،تقيساها التاى المهاارا  ،وأنراعهاا ،ونشاتها
 . العالم دول مةتل  فى التعليم واصوح التعليمية السياسة ترجيه فى ودورها

 اختباارا  نتاائج علاى  نااء الم ارى  التعلايم إصاوح وا اع دراساة :الثانى المدرر 
  . الدولية التقييم

 علاى  نااء التعلايم إصاوح مجال فى وألمانيا البرازال خبرة دراسة :الثال  المدرر 
 . الدولية التقييم اختبارا  نتائج
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 الدوليااة التقياايم اختبااارا  نتااائج السااتةدام مقتاارح ت اارر وضااع :الرابااع المداارر 
 . وألمانيا البرازال خبرة ضرء ىف وذلك م ر فى التعليم فصوح كمدخل

       للدراسة النظرى  افطار :األول المدرر
 إصاوح مشروعا  فى أساس دور لها التى العرامل من الدولية التقييم اختبارا  تعد      
 الواو  نتاائج علاى  نااء إناه حيا  ،االختباارا  هاه  فى المشاركة الدول معظم فى التعليم
 ُتعاد كماا ،الادول تلاك فاى التعليمى لإلصوح إجرائية خورا  اتةاذ يتم ،االختبارا  هه  فى

  ياساها تساتهدف التاي للتعلايم األساساية الماراد في الوو  تد يل لمسترى  ماً مه مؤشرا
 أن المعروف ومن ،والعلرم والرااضيا  كالقراءة للتعلم أساسية ركائز دوتع ،االختبارا  تلك

  هاادف ،مسااتمر تقياايم إلااى تدتااا  ومةرجاتهااا ياتهاااوعمل بمنرناتهااا التعليميااة األنظمااة
 األنظمااة تقياايم مظاااهر أ اارز ماان الدوليااة التقياايم اختبااارا  دتعاا لااها ،وتورارهااا تدسااينها
 وسامعة خبارة مان عليهاا تشارف التاي الجهاا  باه تتمتاع لما وخاصة ،العالم في التعليمية
 لتقاارام الدولياة مااةوالمنظ ) OECD ( اال ت ااادطة والتنمياة التعاااون  كمنظماة ،حسانة

 ،الدولياة التقيايم اختباارا  نشاة دراسة الدالى المبد  واتناول ، (IEA)الدراسي التد يل
 ودورهاا ،لهاا الداعمة المؤسسا  ،وأهدافها ،تقيسها التى والمهارا  ،وأنراعها ،ومفهرمها

 . العالم دول مةتل  فى التعليم واصوح التعليمية السياسة ترجيه فى
  الدولية التقييم ارا اختب نشاة  (7)

 نشاااة خااول ماان الدوليااة التقياايم اختبااارا  نشاااة المداارر هااها فااى الدراسااة تعاار        
 وكالاة مان  تربارى ال التد ايل يميلتق الدولية المنظمة انبثق  حي  ،لها الداعمة المنظما 
  ووكاااال ،الرطنيااة البدثيااة المؤسسااا  ماان دوليااة تعاونيااة منظمااة هاايو  ،الدوليااة الوا ااة
 في التعليم وتدسين وفهم تقييم على طعملرن  الهين والمدللين والعلماء ،الدنرمية األبداث
 فاي دولاة 51 مان أكثار اشاارهو  ،ومساتقلة ربدياة ييار منظماة وهاى ،العاالم أنداء جميع
 ولها ،اتهادراس في تعليمي نظام 711 من أكثر شارهط كما ،المتكامل البيئي التقييم شبنة
 عاام إلاى إنشاائها تاارا  وارجاع ،التربرااة البدارث إجاراء فاى عاام ساينخم مان أكثر خبرة

 اجتمااع عناادما نشاااتها تااارا  ارجااعو  ،7351 عااام فااي  انرنًيااا كياًنااا وأصاابد  ،7362
 فاي الانف  وعلماء ،االجتما  وعلماء التربرا  النف  وعلماء ،التربية علماء من مجمرعة
 تقياايم  المرتبوااة المشاااكل لمنا شااة مانياابال هااامبررغ فااي (UIE) للتعلاايم اليرنساانر معهاد
 مادخو  مان كال فدا  يتولا  الفعاال التقييم بان وجادلرا ،الوو  وتعلم المدرسة فعالية
 . ( History IEA  , 2017 ) .والمشاركة( والمرا ف المعرفة )مثل ونتائجه التعليم
 مثال لمرضرعا   الوو إتقان بقياس الدولية الوا ة وكالة  ام  7362 عام منهو       

 الوو  معرفةو  ،والمراطنة المدنية للترعية تقييما  أجر  كما ،والقراءة والعلرم الرااضيا 
 إلاى هادفوت ،المعلماين وتعلايم المبنارة الوفرلة مرحلة في وبدث  ،والمعلرما  بالكمبيرتر
 ئماة ا سياساا  وتوارار التعلايم فاي الفعالة الممارسا  فهم على األعضاء الدول مساعدة
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 فاي التعلايم ألنظماة تتيا المقارنة الدراسا  أن على وتؤكد ،ىالتعليم تدسينلل األدلة على
 وتلعا  ،التعليماي التقادم تعزز التي والممارسا  للسياسا  أفضل فهًما العالم أنداء جميع
IEA )  هاا الةاصاة والمعرفياة البدثياة  ادراتها  نااء على الدول مساعدة في حاسماً  دوراً 

2017 ,  History ) . 
 تةتبار حيا  ،طبيعاي تربارا  كمةتبار العاالم الدولياة الوا ة وكالة مؤسسر اعتبر و د     
 ،شابا هم تعلايم مان النتاائج أفضال على للد رل مةتلفة بورق  المةتلفة المدارس أنظمة
 فإن ،األنظمة من واسعة مجمرعة من أدلة على الد رل البد  استوا  إذا أنه افترضراو 

 تعليماي نظاام فاي ذلاك تةاال  أن طمنان مهماة عو اا  عان للكش  كافياً  نرن سي التباين
 أنظماة لمةتلا  النسابية المزاطاا حارل البياناا  مان خالياة تاكيادا  بقارة رفضرا و د ،واحد
 نتاائج علاى ومتساقة مجدطاة تاافيرا  لهاا ساينرن  التي العرامل تدديد إلى وتهدف ،التعليم
 . التعليم

 التااي ،األولااى المتكاماال البيئااي التقياايم دراسااة  يماا أ أنااه كربالااه الجاادير وماان       
 فااي عاًمااا 72 ساان فااي الوااو  إنجاااز لقياااس ،دولااة 78 فااي 7351 عااام فااي أجرااا 

 هاها مان الهادف كاان ،اللفظياة ييار والقدرة ،والعلرم ،والجغرافيا ،القراءة وفهم ،الرااضيا 
 إجراء جدوى  دراسة هر ، القوراة شرع االفنا التجرابية الدراسة ل باسم والمعروف ،البد 
 أكادطميااة  يماة ذا  نتااائج الدراساة أنتجاا  و اد ،التعليمااي لإلنجااز شاامرلية أكثار تقييماا 
 واعرد ،النواق واسعة دول عبر مسرحا  إجراء جدوى  أفبت  ذلك من األهم ولكن ،وعملية
 ُعرف  التي راسةالد وهي م،7355 لعام الرااضيا  مادة في دولية دراسة أول إجراء تارا 
 ماراد سا  جانا  إلاى العلارم ماادة فاي أطًضاا الواو  أداء تقارام تام حي  (،FIMS) باسم
 . دولة 72 المسابقة هه  في وشارك  م7311/7317 عامي في أخرى 
 بقيمة مقتنعرن  العالم أنداء جميع في التعليم مجال في المتة  ين من كبير عدد هناهو 

 الدولياة الوا اة وكالاة زالا  وماا ،التعلايم مجاال فاي لنوااقا واساعة مقارناة تقييماا  إجراء
 ،بعاد البادء كمجمرعاة مان البااحثين البدارث مان هاممال المجاال هها في رئيسيا دورا تلع 
تعاونية لمعاهد األبداث التي تركاز هيئة ( IEAسرعان ما أصبد  وكالة الوا ة الدولية )و 

 . على األبداث األكادطمية في المقام األول
 دأ  وكالة الوا ة الدولية بالتركيز بشنل أكثر تددياًدا علاى  ،منه  داطة الثمانينيا و       

كماا أن عاادًدا متزايااًدا ماان الادول األعضاااء ممثلااة  اارزارة  ،م االا صاانا  القاارار السياسااي
تضام العضاراة الدالياة فاي وكالااة و  ،معهاد أبدااث رائادمجارد التعلايم التابعاة لهاا ولام طعاد 

History IEA  ,  ).  ة ما طقر  من ستين دولاة مان جمياع منااط  العاالمالوا ة الدولي
2017 ) .   
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 التاي ،الكبارى  التربرااة البدارث وتركياز اهتمام مدل ،والعلرم الرااضيا  من كل وظل     
 العاام االجتماا   ارر م7331 عاام وفاي ،التارالي علاى م7321/7322 األعارام في ُنفه 

 الرااضايا  ماادتي في الوو  أداء  تقرام القيام التربرا   يلالتد لتقييم الدولية للجملية
ل سانرا . أرباع كال دورا  ندار علاى مًعا والعلرم  الدولياة الدراساا   داطاة القارار ذلاك وشانل
الدراسة األكثر شاهرة للركالاة الدولياة للوا اة  دوتع ،الوو  أداء اتجاها  لقياس المرسعة

 7336 عااام فااى التااي أجرااا  لMSSTIل  والعلارم هاي الدراسااة الدوليااة الثالثااة للرااضاايا
تاام  و ااد ،دولااةوالتااي شاااره فيهااا أكثاار ماان أربعااين  ،لجميااع المجمرعااا  الساانانية الااثوث

ت ميم هه  الدراسة لتقيايم التد ايل فاي الرااضايا  والعلارم فاي ساياق المنااهج الرطنياة 
وأصبد  تعقد هاه  الدراساة  ،( للوو  والتعلم والممارسا  التعليمية والبيئة االجتماعية )

 كاال واعقااد 8117 عاام  اادأ الااهى لPIRLSل  رناامج يليااه ،ب افة دوراااة كاال أرباع ساانرا 
 واتاحاة ،العاالم مساترى  علاى الولباة أداء لمقارناة أدلاة تقادطم  هادف وذلك ،سنرا  خم 
 تد اايل  ياااس خااول ماان ،التعليمااى النظااام نتااائج لمرا بااة الاادول هااه  لدنرمااا  الفرصااة
 تساعى االختباارا  هاه  أن شاك وال ،عليه متف  عام إطار وفى ،منتظم أساس على الولبة
 مبتكرة بوراقة التربراة األهداف تدقي  فى الدول  ين والتعاون  للدرار جديدة أس  لتقدطم
. 

 اختبااارا  فتعااد ،والتنميااة اال ت ااادى للتعاااون  العالميااة المنظمااةأمااا فيمااا طةاا         
 للتنمياااة العالمياااة المنظماااة لااادول تعااااونى مجهااارد 8111 عاااام لPIZAل الدولياااة التقيااايم

 إتقاان مادى لقيااس المنظماة هه  فى مشتركين يير أخرى  دولة ل 21ل وكهلك ،اال ت ادطة
 ،سانة ل 76  ل عمار فاى والعلارم والرااضايا  القاراءة مجال فى والمهارا  للمعارف الولبة
 اختيار وتم ،المستقبلية حياتهم فى ههمتراج  د التى التددطا  لمراجهة إعدادهم يتم وكيف
 وماادى ،افلزامااى األساسااى التعلاايم مرحلااة نهاطااة فااى طاااتى ألنااه نظاارا ساانة ل76ل عماار

 لقيااس الارئي  الادولي الملياار دوتعا ،عالمجتما  نااء فاي والمساهمة ندما لو  استعدادهم
  اادرا  لقيااس ،لPIZAل اختباارا  تجارى و  ،المةتلفاة البلاادان فاي التعليمياة األنظماة جاردة
 دولياة دراساة مان كجزء طجرى  اختبار هىو  ،والعلرم والرااضيا  القراءة مجاال  في الولبة
 علاى شارافاف ياتم ،8111 عاام مناه سانرا  فاوث كال واحادة مارة تعقد  التعليم مجال في

.(OECD)   والتنمية اال ت ادا التعاون  منظمة من والتعليم التربية إدارة  بل من الدراسة
( ,2012,24 urraG ) . 
  International Assesment ل   الدولياة التقيايم اختباارا  مفهارم  (8)

Testsل 
 ،لIEAهاااى اختباااارا  طقااارم بإعااادادها الجملياااة الدولياااة لتقيااايم التد ااايل الدراساااى ل     

ل، وذلااك فااى مجااال القااراءة والرااضاايا   OECDومنظماة التعاااون والتنميااة اال ت ااادطة ل
عاام وااتم تنفياهها بشانل مناتظم كال عادة  76و  71لباالغين مان العمار للوو  ا ،والعلرم
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واااتم اختيااار عينااة عشاارائية ماان الماادارس والوااو  فااى عاادة دول لتوبياا  تلااك  ،ساانرا 
وتمناين الادول مان تدساين سياسااتها  ،وتهادف لتارفير  ياناا   ا لاة للمقارناة ،االختبارا 

. واوحاظ  (Breakspear , S  , 2012 )التعليمية فى ضارء نتاائج تلاك االختباارا   .
فمان ال اع  صاياية تعرااف لوختباارا  الدولياة  ،على هها التعراف أنه يتسام بالعمرمياة

 فتارا  فى واتم ،معينة مهارا  طقي  نر  وكل ،الدولية لوختبارا  أنرا  فوفة لرجرد نظرا
 ،وأهميتااه ،وأهدافااه ،حااد  علااى اختبااار كاال مفهاارم الدراسااة تعاار  لااها ،مدااددة زمنيااة

 . الدولية االختبارا  بانرا  الةاص المدرر فى طقيسها التى والمهارا 
  تقيسها التى والمهارا  الدولية االختبارا  أنرا   (2)

 :يلى ما منها الدولية التقييم الختبارا  متعددة أنرا  ترجد      
  اختباااارا PIZA: ل اخت ااااار  International For Program

Assessment Students ، هاي أكبار و  ،الواو  لتقيايم الادولى البرناامج أى
دراسة دولية في التعليم على مسترى العاالم تام اساتددافها لرصاد نتاائج األنظماة 
التعليمية من حي  التد يل العلمي للولبة ضمن إطار عمل مشتره متف  عليه 

هم عاًماا لتقاي  اساتعداد 76حي  أنها تقايم الولباة الاهين تبلا  أعماارهم  ،دولياً 
لونتقال إلى فترة الرشد والقدرة على التعامل مع العالم المدي   هم وعلى مراجهة 

كاااهلك لقيااااس معرفاااة الوالااا  فاااي العلااارم،  ،التدااادطا  فاااي الديااااة المساااتقبلية
واتم افشراف على الدراسة من  بل منظمة  ،وحل المشنو والرااضيا  والقراءة 

Break  )،فرنسااا –ا بااارا  مقرهاا  (OECD)التعاااون اال ت ااادا والتنميااة
2012 , Spear )،  وهي تهدف إلى تورار وتعزاز السياسا  التاي مان شاانها
اوبا  االختبااار و   ،ن الرضاع اال ت ااادا واالجتمااعي للسانان حاارل العاالميتدسا

 ،،8111 عااام مارة ألول االختباار هاها عقاد وتام ،ب افة عاماة كال فاوث سانرا 
أو  –علااى أحااد الفاارو  الثوفااة القااراءة  فااي كاال دورة %11واااتم التركيااز  نساابة 

  . (8171 ،) المجل  األعلى للتعليم بقور أو العلرم –الرااضيا  
 
 

  :ل PIZA ل اختبارا  أهداف -
 والمهااارا  المعرفااة لقياااس ومتعماا  واسااع ماادخل علااى PIZA اختبااارا  تركااز     

 المعاارف هه  دامواستة ترظيف على وتركز ،الدراسية المناهج ندر الوو  واتجاها 
 وتداادطا  والمهااام المرا ااف فااى ،المدرسااية الدياااة وراء فيمااا واالتجاهااا  والمهااارا 
 والهى الدياة مدى للتعلم الدينامينى النمرذ  فكرة على  ائمة االختبارا  وهه  ،الدياة
 . الناجا للتكيف الوزمة الجديدة والمهارا  المعارف أن يرضا
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 :ل PIZA ل اختبارا  أهمية -
عاًماااا لتقاااي   76أنهاااا تقااايم الولبااة الاااهين تبلااا  أعماااارهم تكماان أهميتهاااا فاااى     

والقدرة على التعامل مع العالم المدي   هم وعلاى  ،استعدادهم لونتقال إلى فترة الرشد
كااهلك لقياااس معرفااة الوالاا  فااي العلاارم،  ،مراجهااة التداادطا  فااي الدياااة المسااتقبلية

 . ( Gurra , 2012 ) ،و وحل المشنوالرااضيا  والقراءة 
 فاااى الوالااا  مهااارا  االختباااار طقاااي  ل PIZA ل اختبااار طقيساااها التاااى المهااارا  -

  :التالية المجاال 
o  وهي  درة الفرد على تدديد وفهم الدور الها تللبه الرااضيا   :معرفة الرااضيا

للترصل إلى أحنام تقرم على أس  ساليمة وعلاى اساتةدام الرااضايا  والتعامال 
عهااا بدياا  تفااي باحتياجااا  الفاارد الدياتيااة كمااراطن فعلااال ومسااؤول ذا تفكياار م

 . سليم
o   وهي  درة الفرد على فهم واستيعا  واستةدام الن رص المنتربة :معرفة القراءة

 وتتضاامن ،كااي طدقاا  أهدافااه وانمااي معرفتااه وامنانياتااه واشاااره فااي المجتمااع
 مةتل  من المعنى استنباط ىعل الوفل و درة ،الن رص فهم مهارا  االختبارا 
 . الن رص

o وهااي القاادرة علااى اسااتةدام المعرفااة العلميااة لتدديااد القضاااطا  :المعرفااة العلميااة
الموروحاة والترصال إلااى األدلاة المعتماادة علاى النتاائج واففباتااا  الداسامة كااي 

 .ت با مفهرمة لتساعد على اتةاذ القرارا  واجراء التغييرا  فيها 
o  وهي  درة الفرد على استةدام المهارا  المعرفية لمراجهاة  :ةمهارا  حل المشنل

المرا ف العلمية ذا  التة  ا  المتداخلة , حي  ال تظهر طرق الدل  رضرح 
وسهرلة وحي  ال تكرن مجاال  المعرفة أو المناهج  ا لة للتوبيا  ضامن مجاال 

  ) ،( Spear Break , 2012 )  . واحد من الرااضيا  أو العلرم أو القراءة
0122 , Gurra) . 

 اختبار ل TIMSS  :دراسة دولية تهادف إلاى معرفاة االتجاهاا  العالمياة فاى ل
 Trends Of The International وهاى اخت اار ل ،العلارم والرااضايا 

Mathematics and Science Studies ،  لتقي  دراسة تيمزوTIMSS  
الرااضيا  والعلرم لوو   اتجاها  مستراا  األداء والتد يل في مادتيالدولية ل

وااتمل ذلاك  ،فى الدول المةتلفاة ال   الرابع والثامن من مرحلة التعليم األساسي
وصااراًل إلااى تدديااد أ اارز الممارسااا  التدراسااية عباار  ،جماان خااول مرا بااة الماانه

 وتجارا الدراساة تدا  إشاراف الهيئاة الدولياة لتقارام التد ايل التربارا  ،العاالم
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(IEA)  ل  دام  هرلنداومقرها امسترEAIهيئة عالمية مستقلة تشرف على  :ل وهى
 7336و اد  ادأ إجاراء هاه  الدراساة الدولياة عاام  ،ل الادولى  TIMSSاختباار ل

و اد تام عقاد  سا    راالوامارس  ى في شهر وبعدها بشنل دورى كل أربع سنرا  
ومنتظااار  8176 ،8177،8111 ،8112، 7333 ،7336مااارا  فاااى أعااارام  

 . 7381عقد  فى عام 
  ل  TIMSSاختبار لأهداف  -

o  ضيا  والعلرم بالمقارناة ماع اامدى التقدم في تعليم وتعلم الر ومقارنة  ياس
 الدول األخرى في نف  الر   في ال فين الرابع اال تدائي والثاني المترس 

 لافعدادى ل.
o . تورار مسترى التعليم واالرتقاء به إلى مسترى الجردة العالمية 
o النسبية للتعليم والتعلم في ال   الرابع اال تدائي ومقارنتها متابعة المؤفرا  

ماع تلاك الماؤفرا  فاي ال اا  الثااني المترسا , حيا  إن مجمرعاة التوميااه 
الهين يتم اختبارهم في ال   الرابع في دورة ما , ياتم اختباارهم فاي ال ا  

ع ، حياا  إنهااا تعقااد كاال أربااالثااامن )الثاااني المترساا  ( فااي الاادورة التاليااة
 .سنرا 

o   الرصاارل إلااى أهاام وأفضاال الرسااائل المؤدطااة إلااى تعلاايم أفضاال وذلااك عباار
مقارنة نتائج االختبارا  مع نتائج الدول األخرى في سياق السياسا  والنظم 

)   . والتي تؤدا إلى معدال  تد يل عالية لدى الولباة التعليمية الموبقة
  .(  2 ،8171 ،وكالة المناهج والبرامج التربراة

  ل IMSS Tهمية اختبار لأ -
فاى معرفاة ومقارناة مساترى تد ايل  ل  TIMSSتكمن أهمية الدراساة الدولياة ل      

وتواارار مسااترى التعلاايم لورتقاااء بااه إلااى مسااترى  ،الوااو  بمسااترى األداء العااالمى
 ،الجردة العالمية عن طرا  مقارنة نتائج تد ايل طاو  دولاة ماا بواو  دول العاالم

قارنة تد يل الوو  فى العلرم والرااضيا  فى أنظمة تربراة متباينة بافضافة إلى م
وتورار الكرادر التعليمية فى مجال  ،واالجتماعية ،واال ت ادطة ،فى خلفياتها الثقافية
القاادرة علااى  ياااس ماادى التقاادم فااي تعلاايم الرااضاايا  والعلاارم و  ،إجااراء االختبااارا 

بد  العرامال الماؤفرة بافضافة إلى  ،ة واحدةبالمقارنة مع الدول االخرى في فترة زمني
في تد يل الولبة من خول استبيانا  مثل) استبيان الوال ، المدرسة، المعلم، ولي 

الرصارل إلاى أهام وأفضال   ،ةم مسترى أداء الولباة ضامن معاايير عالمياياالمر( لتقي
تاائج الادول دولاة ماع نالوذلاك عبار مقارناة نتاائج  ،الرسائل المؤدطة إلى تعلايم أفضال
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على  اتم توبي  هها االختبارو  ،االخرى في سياق السياسا  والنظم التعليمية الموبقة
 طو  ال   الرابع اال تدائى والثانى افعدادى .

 ل  TIMSSلاختبار طقيسها التى المهارا  -
 ،ل المفاااميم التااى تعلمهااا الوااو  فااى العلاارم والرااضاايا  TIMSSلطقااي  اختبااار     

 والعو اا  ،لshape and Space ل والشانل الفاراغ الرااضايا  فاى ختباارا اال وتتضامن
 االحتمااال ،ل Quantity ل الكميااة  ،لPatterns and Relationshipsل واألنماااط

فيقااي  مفاااميم العلاارم ومجاالتهااا النظراااة ماان مباااد   العلاارم فااى أمااا ،لUncertaintyل
  مهاارا  تتعلا  بالعمال المةبارى واجاراء واكتساا ،وتوبيقاتها المةتلفة ،و رانين ونظراا 

التجااار  واسااتةدام أدوا  القياااس ومهااارا  التدلياال واالسااتنتا  وحاال المشاانو  والعماال 
 (. Olson , J & et al , 2008 , 24التعاونى )

 ل اختبار PIRLSالعاالمدول دولية لقياس مدى تقادم القاراءة فاي الدراسة ال :ل 
Progress In International Reading Literacy Study ، قارم وت

فااي مهااارا  اال تاادائى علااى أساااس المقارنااة لقياااس  اادرا  طلبااة ال اا  الرابااع 
ومن فم توارار  ،لتدديد جران  القرة والضل  لديهم تهدفو  ،القراءة  لغتهم األم

ألن أى   ارر  هاا ياؤفر علاى تد ايل الوالا  فاى  ،تلك المهارا  واالرتقاء  هاا
  ،المراد األخرى 

 :يلى ما إلى االختبار هها يهدف:لRLSPI لاف اختبار أهد -
o  ترفير معلرما  عن  درا  طو  ال   الرابع في القراءة والمساعدة على تدليل

 الفروق  ين أداء افناث والهكرر وبين مةتل  المدارس.
o .مقارنة مسترى الوو  فى دولة معينة بمسترى الوو  فى عدد من دول العالم 
o   والمااراد  ،المتعلقااة باكتساا  المعرفااة مثاال الممارساا  التدراساايةتددياد العراماال

 المدرسية وتشجيع العائلة والمدرسة للوو  على القراءة وييرها .
o  استةوص مراطن القرة والضل  فيما يتعل  بمعرفة مسترى القراءة لدى الوو 

 . 
تدارل تام اختياار هاها المساترى الدراساي ألناه نقواة   :لPIRLS اختبارل  أهمية -

ففاي هاه  المرحلاة طنارن األطفاال  اد تعلمارا كيااف  ،هاماة فاي نمار الوفال كقاار  
طقرؤون , و د  دؤوا طقرؤون ليتعلمرا . وهنها  د طنرن لق رر فهمهم للن رص 
التدراراة في هاه  المرحلاة تاافير سالبي علاى أدائهام فاي معظام الماراد الدراساية 

واساهم فاي توارار  ادرا   ،الدولاة بما يلبي متولبا  تورار التعليم في ، األخرى 
كهلك ترفير معلرما  عن  ادرا  تومياه ال ا  الراباع اال تادائى  ،وكفاطا  الولبة
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فااى القااراءة وتدلياال الفااروق  ااين أداء افناااث والااهكرر وبااين مةتلاا  الماادارس 
 تددياد العرامالو  ،للمقارنة  ين مستراا  توميه العالم فاى مهاارا  الفهام القرائاى

اشاراه أوليااء األمارر فاي و  ،  توارار أساالي  التادراو  ،ي تعلم القاراءةالمؤفرة ف
بدي  تتدرل القراءة  ،تشجيع أ نائهم ومساعدتهم على القراءة الهاتية في المنزل

 ( & Olson , J                    لدى الوال  من هادف إلاى وسايلة للاتعلم
et al , 2008 , 32.) 

 :لPIRLS ل اختبار طقيسها التى المهارا  -
 المتنرعاة الن ارص مان كبيار عاددطقي  االختبار عادة مهاارا  مرتبواة بفهام       
 ناحياة مان واساتةدامها المعلرماا  واكتسا  ،ناحية من األد ية الةبرة اكتسا   هدف
على فهام واساتةدام األشانال اللغرااة الكتا ياة الوال   درة كما طقي  االختبار  ،أخرى 

غار من استنباط المعناى مان  ،م  ها الفردالتي طولبها المجتمع واهت ِن القرلاء ال ل وتمنُّ
ون، واشاااركرا فااي ؤ واسااتمتعرا بمااا طقاار  ،مةتلاا  الن اارص. فهاام طقاارؤون ليتعلماارا
وبافضافة إلى االختباارا  التاى توبا   ،مجتمعا  القراءة في المدرسة والدياة اليرمية
مادير المدرساة  -المادرس  -الوالا  على الوو  يتم توبي  أربعة استبانا  علاى ) 

ا فاي جمااع  يانااا  ومعلرماا  عاان البيئااة مهمااتلعاا  دورا حيا  ولاي أماار الوالاا (  -
فام تقارم  تدليلهاا لتددياد العرامال  ،المنزلية والمدرساية وأنشاوة القاراءة فاي المدرساة

د دراسااة االسااتبانا  العراماال كمااا  ،المرتبوااة بمسااتراا  معرفااة القااراءة العاليااة تداادل
مثال الممارساا  التدراسايلة، والمارارد المدرسايلة، وتشاجيع  ،ة باكتسا  المعرفةالمتعللق

كمااا تقاادم معلرمااا  عاان الرضااع الثقااافى واالجتماااعى  ،العائلااة علااى القااراءة وييرهااا
 .ما طعزز مهارا  القراءة والمعرفةواال ت ادى فى كل دولة ومينلة النظام التعليمى ب

 8177لقياس مادى تقادم القاراءة فاي العاالم ل يرلازل دورة الدراسة الدولية  دوتع      
، حياا  طجاارا تنظيمهااا ماارة كاال خماا  8115و  8117بعااد دورتااي  ،هااي الثالثااة
ى هااه  وتشاارف علاا ،8117و ااد عقااد هااها االختبااار للماارة األولااى فااى عااام  ،ساانرا 
ومقرهااا فااي هرلناادا. وهااي هيئااة  ،الجمليااة الدوليااة لتقياايم التد اايل الترباارا  الدراسااة
ة مسااتقلة تتكارن ماان ممثلااين عان مجمرعااة ماان المؤسساا  التعليميااة والمراكااز دوليا

 .( 26 ،8172 ،) مجل  أ ر ظبى للتعليم البدثية واألجهزة الدنرمية
 هى معرفية مجاال  فوفة حرل تدور الدولية التقييم اختبارا  أن يتضا سب  مما        
 بالبيئاااة وتهاااتم ،المعرفياااة الدااادود تتةواااى فلسااافتها وأن ،والرااضااايا  ،والعلااارم ،القاااراءة
 األفاراد تسااعد والتاى ،آخار جانا  مان للمعرفاة التوبيقياة والمهاارا  ،جانا  مان التعليمية
  ين للمقارنة تسعى دولية دراسا  من جزء أنها كما ،العملية الدياة ومراجهة التكيف على

 الاادول ساااعد  التااى العراماال علااى للتعاارف االختبااارا  هااه  فااى المشاااركة الاادول مةتلاا 
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 فاى طو هاا أخفا  التاى الادول فاى الق رر جران  وكهلك ،التميز على التعليمية واألنظمة
 ،التعليمياة أنظمتهاا توارار فاى تسااعدها استرشاادطة  ياناا  للادول وتقدم ،االختبارا  هه 
 تعزااز فى طسهم الدول نتائج  ين المقارنا  إجراء أن شك وال ،دوراة ب فة تعقد أنها كما
 سياسااااتها لتوااارار المااانةف  األداء ذا  الااادول وتدفياااز ،الجيااادة التربرااااة لممارساااا ا

 يرضااا مقااارن  جاادول يلااى وفيمااا . المقبلااة الاادورا  فااى أفضاال نتااائج وتدقياا  التعليميااة
 هه  انعقاد وتارا  المستهدفة والفئة تقيسها التى والمهارا  الدولية االختبارا   ين الفرق 

 :االختبارا 
 مقارنة  ين أنرا  االختبارا  الدولية( 7جدول )

نر  
 لPIRLS يرلزل لTIMSSتيمزل لPIZA يزا ل االختبار

االسم 
الكامل 
 لوختبار

 For Program
 International

 Students
Assessment 

 الدولى التقييم  رنامج
 للوو 

Trends Of The 
International 
Mathematics 
and Science 

Studies 
عالمية فى االتجاها  ال

دراسة العلرم 
 والرااضيا 

Progress In 
International 

Reading 
Literacy Study 
الدراسة الدولية 
 لقياس تقدم القراءة

مجال 
 التقييم

 –الرااضيا   –القراءة 
 القراءة العلرم والرااضيا  حل المشنو  –العلرم 

ال   
 الدراسى

ال   التاسع ل الثال  
 ال   الرابع ع والثامنال   الراب افعدادىل

 أعرام 71 عام 72و 71 عام 76 العمر
تكرار 
 التوبي 

كل فوث سنرا  منه 
8111 

كل أربع سنرا  منه 
7336 

كل خم  سنرا  
 8117منه 

 8175 8176 8176 آخر توبي 
التوبي  
 8187 8173 8172 القادم

مرعد 
 يرنير –من مارس  يرنير –من مارس  سبتمبر التوبي 
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من الغر  
 االختبار

تقييم مسترى األنظمة 
التعليمية من خول تقييم 
أداء الوو  فى نهاطة 
مرحلة التعليم األساسى 
و درتهم على توبي  

المعرفة فى مرا ف الدياة 
 والمجتمع

طقي  االتجاها  
الدديثة فى الرااضيا  

وا   النظام  ،والعلرم
التعليمى من حي  
الوو  واتجاهاتهم 
هج والمعلمين والمن

والتدرا  واألنشوة 
 ال فية

طقي  مسترى الفهم 
ومدى تعزاز  ،القرائى

كل من األسرة 
والمدرسة لألطفال فى 

 تعلم القراءة

منهج العلرم  المهارا  الدياتية يركز على
 منهج القراءة والرااضيا 

معلرما  
 إضافية

استبيانا  توب  على 
المتعلمين تركز على 
معرفة شة ياتهم 

در المراد واتجاهاتهم ن
الدراسية واستراتيجيا  

 التعلم .

استبيانا  توب  على 
المتعلمين تركز على 
معرفة معلرما  حرل 
المعلمين واألنشوة 
المدرسية وسلره 
 المعلمين داخل الف ل

استبيانا  توب  
على المتعلمين 
والمعلمين ومديرى 
المدارس وأولياء 
األمرر للتعرف على 
وسائل دعم وتعزاز 

 دى الوو القراءة ل

المنظما  
 الداعمة

منظمة التعاون 
اال ت ادى والتنمية ل 

OECD ل 

الهيئة الدولية لتقييم 
التد يل 
 لIEAالتربرىل

الهيئة الدولية لتقييم 
التد يل التربرى 

 لIEAل

الدول 
 8178دولة فى عام  56 المشاركة

دولة فى عام  55
جهة  72و 8177

 فرعية
 8177فى عام  66
 جها  فرعية 1و

عدد 
المتعلمين 
 المشاركين

طال  فى كل  6111
 دولة

طال  فى كل  2111
 دولة

 2111-2611من 
 طال  فى كل دولة

مدة 
 االختبار

د يقة بافضافة  781
 د يقة لوستبيان 76إلى 

د يقة لل    18
د يقة  31الرابع و

لل   الثامن بافضافة 
د يقة  76إلى 

د يقة بافضافة  21
ة د يق 76إلى 

 لوستبيان



 م 8172الجزء الثاني( يناير لسنة  711مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -511- 

 لوستبيان
Source: “ Cambridge International Examination , International 

Surveys: PIZA , TIMSS , PIRLS, 2015 ل, Available at  
www.cie.org.uk . 

واتضا من خول الجدول السا   الفروق  ين االختبارا  الدولية مان حيا  الهادف        
وعادد  ،ماة لهاه  االختباارا  والمهاارا  التاى تقيساهاالهى تسعى لتدقيقه والمنظما  الداع

 ،ومجاااال  تقييمهااا ،الفئاة المسااتهدفة ،ومرعااد انعقادهااا ،الادول والوااو  المشاااركين فيهاا
 ،8172ل سااينرن فااى عااام PIZAوبناااء علااى مااا سااب  فااإن التوبياا  القااادم الختبااار ل

 ،8187دم فاى عاام لقااا ل PIRLSواختباار ل ،8173ل فى عام TIMSSواالختبار القادم ل
 وفيما يلى عر  للمنظما  الداعمة لوختبارا  الدولية .

  الدولية لوختبارا  الداعمة المؤسسا   (2)
 مسترى  عن دولية ودراسا  تقارار وتقدم ،الدولية االختبارا  تدعم متعددة مؤسسا  ترجد
 :يلى ما المؤسسا  هه  ومن ،االختبارا  هه  فى الدول
 ternational In TheلIEA ل التربارى  التد ايل ملتقياي الدولياة الهيئة -

Association for the Evaluation of  Educational 

. Achievement: وتقارم بافشاراف  ،وهى هيئاة دولياة مقرهاا أمساتردام  هرلنادا
تعاونياة  وهى هيئاة  ، لPIRLSل، والدراسة الدولية ل TIMSS على الدراسة الدولية ل

تجرا دراسا  و  ،البدرث الرطنية ووكاال  األبداث الدنرميةدولية مستقلة لمؤسسا  
 هااادف  ،مقارناااة واساااعة النوااااق حااارل التد ااايل العلماااي والجرانااا  األخااارى للتعلااايم

الد رل علاى فهام متعما  لتاافير السياساا  والممارساا  داخال نظام التعلايم وعبرهاا 
ليااة لتقياايم الجمليااة الدو بااإجراء دراسااا  بدثيااة مقارنااة فااي مجااال التعلاايم وتهاادف 

 من خول الدراسا  واألبداث التى تقرم  ها إلاى ماا يلاى )  لIEAالتد يل التربرى ل
IEA , 2017 ): 

   فاي تددياد نقااط ومتةاهى القارار ترفير معايير دولية  د تساعد صنا  السياسا
 . القرة والضل  النسبية ألنظمتهم التعليمية

   زاد مان فهام صاانعي السياساا  عالية الجردة تومؤشرا  إح ائية ترفير  يانا
 ، للعراماال األساسااية المدرسااية ويياار المدرسااية التااي تااؤفر علااى التعلاايم والااتعلم

 . واعداد وتقييم افصوحا  التعليمية
    كمااا تقاادم  يانااا  تربراااة عاليااة الجااردة تكاارن م اادرا للتعاارف علااى الجراناا

ة إلى تقييم المبادرا  إضاف ،المتعلقة بالمنظرمة التربراة والتى تدتا  إلى تورار
ليااتمنن ماان المساااهمة فااى  ،وتنميااة  اادرا  وامنانااا  النظااام الترباارى  ،التعليميااة
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توارار وتدساين  ادرة أنظماة تورار وتعزاز استراتيجيا  وآلياا  التقيايم التربارى 
التعليم في األنظمة التعليمياة علاى المشااركة فاي االساتراتيجيا  الرطنياة للرصاد 

المساهمة في تورار المجتمع العالمي للبااحثين فاي التقيايم و  ،والتدسين التربرا 
و ااد أشااار تقرااار  ،(25 ،8178 ،.) المجلاا  األعلااى للتعلاايم فااى  واار الترباارا 

المنظمة الدولية للتعاون والتنمية اال ت ادطة إلى ندرة البدرث والدراسا  الةاصة 
را  الدولياة بالمدارس التى حق  طو ها مساترى مانةف  مان األداء فاى االختباا

بشنل عام ومن فم يرجد  ليل من المعرفة المنظمة حرل عمليا  وخ ائ  هه  
 .( OECD , 2012 المدارس . )

 Organisation forل  OECD ل والتنمياة اال ت ادى التعاون  منظمة -

operation and Development-Economic Co منظماة دولياة  ،ل
 الاادول تمناان فرصااة مااناوت ، ت ااادطةمقرهااا بااارا  بفرنسااا تهاادف إلااى التنميااة اال

 جاباا إ عان والبدا  ،المجااال  مةتلا  فاى الناجداة التجار  مقارنة من والدنرما 
 ،والدولية المدلية السياسا  وتنسي  الجيدة الممارسا  تدديدو  ،المشتركة نو للمش
 سان طراا  عان وتنفياهها السياساا  تدساينو  للضاغ  منتادى تشنل المنظمة أن كما

 تباادل أن كماا ،الملزماة المعاهدا  إلى أحيانا تؤدا نأ طمنن التي ملزمة يير  رانين
 المعلرمااا  تاادف  طرااا  عاان تااتم المنظمااة فااي المشااتركة الدنرمااا   ااين المعلرمااا 
 ورصاد ،البيانا  جمعب تقرم والتى ،بارا  في العامة األمانة تقدمها التي والتدليو 
 توارر أو ،االجتماعياة التغيرا  بدرثو   ، ادطةاال ت والتنبؤا  والتدليو  االتجاها 

 ،الماضي العقد خولو  ،وييرها لتعليموا والتكنرلرجيا والزراعة والبيئة التجارة أنماط في
 ،والبيئياة والتعليمياة واالجتماعياة اال ت اادطة القضااطا مان مجمرعة المنظمة عالج 
 المنظماة هاه  إنشااء متا ،العاالم أندااء جميع في المشاركة تعمي  في ساهم  وكهلك
 وبعاد ،الثانية العالمية الدر  بعد أوروبا إعمار إعادة  هدف 7357 سبتمبر 21 فى
 الدراسة على بافشراف المنظمة هه  وتقرم ،أوروبية يير  لدان عضراتها شمل  فترة

 القاراءة فاى العاالم فى الوو  مسترى  لتقييم دولية دراسة أكبر وهى ،لPIZAل الدولية
 فاى التعليمياة األنظماة نتائج رصد  هدف سنرا  فوث كل وتعقد ،والعلرم يا والرااض
 نتااائج علااى ياانعن  بمااا التعليميااة السياسااا  تدسااين  هاادف ومقارنتهااا العااالم دول

 ( .(OECD , 2017 االختبارا  هه  فى الوو 
   التعليم إصوح فى الدولية االختبارا  دور  (6)

 السياساا  إصاوح فاى مهم دور له الدولية التقييم اختبارا   نتائج االسترشاد إن    
 وماتعلم معلام مان عناصارها بنافاة التعليمية المنظرمة واصوح دولة أى فى التعليمية
 & Olson , J   (:التاالى الندار على وادارة ،تقرام وأسالي  تدرا  وطرق  ومنهج

et al , 2008 , 35)،(13 , 2012 , Gurra ) . 
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دراسة الفروق  ين أنظمة التعليم الرطنية بغر   ،للوو  تد يلي مقارنة المسترى ال - 
 . تعليم على مسترى العالمالتدسين  المساعدة على

فقافااة وممارسااا  راسااةة فااي إجااراء تقياايم مرضاارعي لألنظمااة والمؤسسااا   تاصاايل  -
  فى هه  االختبارا  . التربراة لدى البلدان المشاركة

اية سياساا  واسااتراتيجيا  فصاوح األنظماة التربراااة تقادطم المساااعدا  الفنياة ل اي  -
 . الةاصة بنل دولة من الدول المشاركة في نهاطة الدراسة

والعلميااة التااي درساارها لتواارار  ،علااى توبياا  جميااع المفاااميم الرااضااية  تعراااد الوااو -
 . أدائهم

دياا  تادرا  المعلاام علااى صاياية األساائلة المرضاارعية التااي تتمدارر حاارل المعلرمااة ب -
  .طستةدم الولبة المفاميم والمهارا  الةاصة  هه  المعلرمة للرصرل إلى الدل ال ديا

كسا  الولبة المهارا  الرااضية والعلمياة التاي تعتماد علاى أسالر  التفكيار والتدليال إ - 
   والتددا

  إعادة النظر في مناهج العلرم والرااضيا  بما يتراف  مع المناهج فاي الادول األخارى  - 
تنر  طرائ  التدرا  بماا طسااعد علاى تنمياة مهاارا  التفكيار العلماي لادى تشجع على  -

 . المتعلمين
والبااحثين المادربين وذوا الةبارة فاي  ،وافداراين ،تورار جهاز من التربراين تسهم فى -

إضااافة إلااى أصاارل سااد   ،بمااا فااي ذلااك إعااداد التقااارار ،النااراحي األساسااية ماان التقياايم
 . ا هم الةبرة في تقييم تافير افصوحا  والسياسا  التربراة باستمرارواكس ،العينا 

تقدم الدراسة للدولة المشاركة  اعدة  ياناا  نرعياة وشااملة عان كال المراحال التاي تاتم  -
 . فيها العملية التربراة

 ،والمعلماين ، مان الواو ا  الدولياةتولا  هاه  الدراسا ،بجان  االختباارا  التد ايلية - 
تساعد على إظهار القضاطا الجديادة  ،تعليمالالمدارس استكمال استبيانا  متعلقة ب ومديرا 

مجلا  أ ار ) .المرتبوة بجهرد التورار في مجال المناهج وطرق التدرا  وتادرا  المعلام
 . ( 21 ،8172 ،ظبى للتعليم

منتسبة االهتمام  تورار طرق التقرام والتركيز على التقرام البنائي و ياس المهارا  ال - 
 ،) وكالاة المنااهج والبارامج التربرااة  . والتقليال مان أسائلة التاهكر والدفاظ ،ايافكرااا وعلم
8171، 28  ) . 
وماان الموحااظ أن نتااائج هااه  االختبااارا  تاادفع الاادول لمراجعااة سياساااتها التعليميااة      

وتواارار منظرمااة التعلاايم بشااتى جرانبهااا فااى ضاارء خباارا  الاادول التااى تميااز  فااى هااه  
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 فااى م اار وا ااعواعاار  المبداا  الثااانى للدراسااة  ،االختبااارا  وحققاا  مسااتراا  متقدمااة
 .  الدولية التقييم اختبارا  نتائج على  ناء التعليم إصوح
 

 التقيايم اختباارا  نتاائج ضرء فى الم رى  التعليم إصوح وا ع :الثانى المدرر
  . الدولية
 مان باالريم ،الادولى المساترى  علاى دقهاتسات التاى المناناة عن بمناى م ر تزال ال      
 تقراار أشاار فقاد ،المجااال  كال فى الدولى التناف  على تشجعها التى المقرما  امتوكها
 م ار أن  8171 / 8175 لعاام العالمى اال ت اد منتدى عن ال ادر العالمية التنافسية
 تام دولاة ل 722ل  اين مان الدولياة التنافساية لمؤشار طبقا ل 776ل ر م الترتي  فى جاء 
  ،للتنافسية الم رى  الرطنى المجل  ) التقرار إطار فى عام بشنل التنافسى وضعها دراسة
 لورتقاااء الرطنياة الجهارد مان مزااد  ااهل يتولا  متادنى ترتيا  هاها أن شاك وال ،( 8171
 ،التعلايم مجاال فاى السايما ،المجااال  شاتى فاى الادولى التنااف  مجال فى م ر بمسترى 

 ،ومعاااايير  ،التعلااايم إصاااوح مفهااارم إلاااى افشاااارة المدااارر هاااها فاااى راساااةالد وتساااتعر 
 حتاى الدولياة التقيايم اختباارا  نتاائج ضارء فاى الم ارى  التعلايم إصاوح ووا ع ،ومجاالته
 لهه  عر  يلى وفيما ،التعليمى افصوح جران  طشمل متكامل مقترح ت رر وضع طمنن

  :التف يل من بشيء المرضرعا 
   

 m       Education Refor  التعليم وحإص مفهرم  (7)
إن المفهارم اللغاارى لكلمااة إصااوح كمااا جاااء فاى المعجاام الرسااي  م اادر ماااخرذ ماان      
واعنى افصوح أطضا إزالة الفساد واعادة األمرر إلى  ،أى أتى بما هر صالا وجيد ،أصلا
 تغيير والتدسين .وافصوح طعنى التقرام وال ،طقال أصلا الشيء أى أزال فساد  ،ال را 
وترجد تعرافا  متعددة فصوح التعليم تادور جميعهاا حارل التغييارا  التاى تدادث فاى     

  :المنظرمة التعليمية  هدف التدسين والتورار ومن هه  التعرافا  ما يلى
كما أن افصوح التربرى  ،عملية التغيير فى النظام التعليمى أو جزء منه ندر األحسن -

تغياارا  سياسااية وا ت ااادطة ذا  تااافير علااى إعااادة ترزاااع م ااادر  الدقيقااى يتضاامن
 ( .3 ،7332 ،القرة والثروة ) حسن حسين البيووى 

واعرفه ا ن منظرر فى كتابه لسان العر  أنه التغيارا  المق اردة التاى أدخلا  علاى   -
 ( . 32 ،8112 ،المناهج ونظم التعليم ) ا ن منظرر

أو عملية فدخال تدسينا  على الرضع الراهن  ،ةواعرف أطضا بانه أى مداولة فكرا  -
أو  ،أو افدارة ،سراء أكان ذلك متعلقا بالبنية المدرسية أو التنظيم ،لإلصوح التعليمى
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 ،أو طاارق التاادرا  وييرهااا ) مدمااد منياار مرسااى ،أو البرنااامج التعليمااى ،المناااهج
7335، 5 .) 

وااتم بمباادرة مان  ،ام التعليماىكما طعرف أطضا باناه تغييارا  رئيساية فاى مينال النظا  -
واااارتب  بالنظرااااا  االجتماعياااة  ،الجهاااة المركزااااة المسااائرلة عااان اتةااااذ القااارارا 
 (. 22، 7335 ،رمضان القهافى ،واال ت ادطة السائدة فى المجتمع ) مدمد الفالر ى

ومن فم فإن افصاوح التعليماى طعناى جملاة التغييارا  التاى ياتم إحادافها فاى النظاام       
التعليمى  هدف جعله  ادرا على االستجابة لمتولباا  المجتماع وااتم اللجارء إلاى افصاوح 

وافصاوح التربارى أو التعليماى ال اد أن يتسام بالشامرلية  ،عند الشعرر بةلل أو اخاتوال 
ن إصاوح النظاام التربارا وماا يتبعاه مان مؤسساا  والشاك أ ،ولي  مجرد إجراءا  جزئياة

فية هر التددا األكبر لبلرغ التنمية اال ت ادطة واالجتماعية المنشردة تربراة وتعليمية وفقا
الاها  ،؛ ألن إصوح هها القوا  المهم هر أساس االستثمار األمثل في رأس المال البشرا 

سااتراتيجية الدقيقيااة والمسااتدامة لمراجهااة تداادطا  واال ،طشاانل الثااروة الرطنيااة الدقيقيااة
والتنافسااية والعلاارم  ،رق والمجتمااع العااالمي المفتاارحو اايم الساا ،ع اار العرلمااة والمعرفااة

والمدخل األسااس  ،باعتبارها القاعدة األساس لتاسي  ا ت اد ومجتمع المعرفة ،والتقنيا 
والرصاارل إلااى أ  ااى ياطااا  التميااز ودرجااا   ةواالجتماعياا ةاال ت ااادط يااةللر ااي والرفام

  .الجردة
 
 
 معايير افصوح التعليمى   (8)

ر أساسية طج  وضعها فاى االعتباار عناد  ادء عملياا  افصاوح التعليماى هناه معايي    
 :( Bernbaum.M , etal ,2012 , 3)     :فى أى دولة منها ما يلى

 .هتمام بالرب   ين هه  افصوحا تبنى استراتيجية شاملة لإلصوحا  التعليمية واال -
 ياادة تربرااة تدشاد و  ،طج  أن طنارن هنااه إرادة ورؤااة سياساية لإلصاوح التعليماى -

 الهمم لتدقيقه 
 إدراه أن تتم هه  افصوحا  فى خورط مترازاة مع بعضها البع  . -
 ،وانما تدتا  إلى المرونة واف دا  ،أن هه  افصوحا  ال تنفه بوراقة نموية تقليدطة -

 ( . 82 ،8115 ،والتكيف مع الفرص والتددطا  . ) أحمد الةوي 
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لمنااهج الدراساية التاى ينبغااى أن يتعلمهاا األطفاال فااى وضاع وتنفياه معاايير واضاادة ل -
ووضااع نظااام للمساااءلة طضاامن امتثااال  ،المااراد األساسااية فااى كاال مسااترى دراسااى

 المدارس للمعايير المتف  عليها .
 وتكافؤ فرص الد رل على تعليم جيد . ،التركيز على تدسين أداء الوو  -
اء  رناامج توارار مهناى للمعلماين وانشا ،اجتها  المدرسين المؤهلين لمهنة التادرا  -

  بل وأفناء الةدمة 
 ترفر  اعدة معلرما  تتسم بالد ة والسرعة فى الد رل على المعلرما  . -
 مبدأ المشاركة فى اتةاذ  رارا  افصوح وتنفيهها . -
  واستراتيجياته التعليم إصوح مجاال   (2)

 التوبيقاا  أن إلاى الدولياة ا الدراسا نتاائج علاى  نااء الدولية التقارار نتائج أشار       
 بالعدالاة تتسم التى التعليمية األنظمة تلك فى كان  ،المتميزة الدولية التعليمية والسياسا 
 فرصاا الواو  جمياع وتمانا ،الواو  لكافة التعليمية الفرص تكافؤ ترفر والتى ،والمساواة
 وعو اا  ،الفردطاة مان كبيارة درجاة علاى الاتعلم عملياا  إجراء جان  إلى ،للتعلم متشا هة
 مهماة اساتراتيجية باعتبارهاا والمسااواة العدالاة ألهمياة ونظرا ،والمعلمين الوو   ين  راة
 عشر مع مشتركة  دراسة والتنمية اال ت ادى التعاون  منظمة  ام  ،التعليمى افصوح فى
 أنادرااس ) :التالياة الةورا  طرا  عن التعليم فى والمساواة العدالة تدقي  أجل من دول

 :(OECD , 2007) ،( 221-211 ،8113 ،شليتشر
 ألنهمااا ،األكادطميااة االختيااار عمليااة وتاجياال ،والت اانيف التشااعي  ماان المبناار الدااد -

 . كبيرة ألخوار التعليمية العدالة واعرضان ،المساواة عدم فى طسببان
 ماناو  ، هاا متنار  اجتمااعى خلي   رجرد تهتم وواعية حرا ة مدرسية إدارا  وجرد -

 المدرومين. األطفال تجته  التى للمدارس منافآ 
 ساجو  خاول من للتسر  عرضة هم من مرا بة طرا  عن :التعليم من التسر  منع -

 ،ناحيااة ماان المدرسااية األنشااوة فااى المشاااركة علااى وتشااجيعهم ،والغيااا  الدضاارر
 ورساام ،المهنااى بااالتعليم االلتداااق وتشااجيع ،األكااادطمى للتعلاايم جهابااة  اادائل وتقاادطم
 . العمل بعالم فعالة ات ال خورط

  اارامج تارفير طراا  عاان ،األساساى التعلايم علااى طد ال لام لماان فانياة فرصاة إتاحاة -
 . المهنية والتنمية العمل مجال على تركز وبرامج ،والكتابة القراءة على للتدرا 

 اخالد المتبعاة التعليمية األسالي  تورار طرا  عن ،بالمدارس الرسر  معدال  تقليل -
 . الف رل
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 تدسااين إلااى تاؤدى التااى المناازل  يئاة وتواارار ،واألساارة المدرساة  ااين الاارواب  تقرااة -
 لاي  لمان المدرساية الراجباا  أداء فاى الدعم  تقدطم المدرسة تقرم وأن ،التعلم نتائج
  المنزل فى كاف دعم لديهم

 الرافادين األطفاال الحتاراء ناجداة طارق  وتارفير ،التومياه أنمااط مةتلا  مع التجاو  -
 . التعليم مراصلة من تمننهم التى الثانية األجنبية اللغة على وتدرابهم ،والمهاجران

 التمياز ومجا هاة ،التسااما  ا  أجال مان ،الثقافاا  متعادد الدراساى باالمنهج االهتمام -
 . والتفر ة

 من لألسر مالية منا وتقدطم ،األساسى والتعليم للوفرلة المبنرة للرعاطة أولراة إعواء -
 . المدرسة سن فى األطفال ورعاطة تعليم أجل

 احتياجا. األكثر المناط  على المرارد ترزاع واعادة ،للوو  المالية المرارد ترجيه -
 الاادول تبنااى خااول ماان ،والمساااواة العدالااة ماان مزاااد لتدقياا  راسااةة أهااداف وضااع -

 ياادور الاهى العااام النقاا  مااع والتفاعال ،العدالااة تدقا  التااى األهاداف ماان لمجمرعاة
 للمادارس مسااندة وتقادطم ،المدارس مسترى  تددد التى االمتدانا  نتائج إعون عق 
 . الضليفة النتائج ذا 
 همااا أساساايين مداارران حاارل تاادور التعليمااى افصااوح نماااذ  أن بالااهكر الجاادير وماان

 (:3،8111 ،)ال الا
 .التقرام ق وطر واستراتيجياته درا الت وأسالي  المناهج تورار على تركز نماذ  -
 الشااملة وافدارااة التنظيمياة بالعملياة تهتم حي  ،التنظيم عملية على تركز نماذ  -

 الشاراكة عو اا  علاى النمااذ  هاه  وتركاز ،لتدقيقها خوة ووضع رؤاة  ناء وتشمل
 . والمجتمع المدرسة  ين والتعاون 

 االستراتيجية المداخل ( 8111 ،والتنمية التربراة للبدرث القرمى المركز ) حدد و د      
 :يلى فيما التعليمى لإلصوح

 الومركزاااة أصاابد  حياا  :الجااامعى  باال التعلاايم فصااوح كرؤاااة الومركزاااة ماادخل ( أ )
 واتاحة ،التعليمية العملية جردة تدقي  أهدافها أهم ومن ،التعليمى لإلصوح جديدا اتجاها
 .عليهم مباشرة مداسبية عمليا و  ،المدرسة على المدلى المجتمع إشراف من  در أكبر
 معاايير علاى  نااء التعلايم إصاوح إن حيا  :التعليم فصوح القرمية المعايير مدخل  ( )

 فصوح للمدارس فرصة يتيا المدخل وهها ،التعليمى افصوح مداخل أهم أحد طعد الجردة
 . األداء جردة تقي   رمية معايير وتدديد ،ذاتيا نفسها

 جعاال علااى يركااز الماادخل وهااها :المدرسااة حاارل المتمركااز التعلاايم حإصااو ماادخل (   )
 للمسااءلة كاملاة المسائرلية تدمال علاى واألكادطمياة والمهنياة الهاتياة القادرة لهاا المدرساة

 ،السالبيا  وعاو  التقارام عملياا  إجراء على ذاتيا  ادرة المدرسة طجعل كما ،والمداسبية
 توارار أن أساس على للمدرسة الهاتية افدارة سفةفل تقرم ،وافصوح التورار خو  وبناء
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  رميااا وعمااو مجتمليااة  ضااية صااار  اال ،فقاا  الدولااة مساائرلية طعااد لاام واصااوحه التعلاايم
 (.712 ،8172 ،مدمد الفتاح عبد إطمان ) التعليمية للمؤسسة المجتمع دعم طقتضى

 الماادخل هاها سافةفل تقارم حيا  :التعلاايم واصاوح لادعم المجتملياة المشااركة مادخل ( د )
  ضية أصبد  وانما ،فق  الدولة مسئرلية تعد لم التعليم وتورار إصوح مسئرلية ان على

 والهيئااا  المؤسسااا  كافااة  باال ماان التعلاايم دعاام يتولاا  ممااا ، رميااا وهاادفا مجتمليااة
 األماارر وأوليااء ،األعمااال ورجاال ،المادنى المجتمااع ومنظماا  ،الدنرميااة وييار الدنرمياة
 . وييرهم

  رامج تورار على يركز ما فمنها ،متعددة التعليم إصوح مداخل أن يتضا سب  مما      
 علاى يركاز ماا ومنهاا ،والمدرساة األسارة  اين الشاراكة علاى يركاز ماا ومنهاا ،المعلام إعداد
 تعاد المداخل لهه  وبافضافة ،التدرا  أسالي  تورار أو المناهج تغيير أو ،افدارة تورار
 وتعتقاد ،التعليمى لإلصوح مهم مدخل  ها واالسترشاد الدولية االختبارا  ئجنتا من اففادة

 بدياا  والتارازن  والتكامال بالشامرل تتسام أن ال اد عملياة التعليماى افصاوح أن الباحثتاان
 افصوح يركز ال بدي  مترازن  بشنل التورار واتم ،التعليمية المنظرمة عناصر كل تشمل

 افصاوح استراتيجية لمداور عر  يلى وفيما ،الجران  ا ىب واهمل جان  على التعليمى
 . م ر فى التعليمى

 م ر فى التعليمى افصوح استراتيجية  (2)
 تجااار  ترجهاا  ،التعليمااى لإلصااوح عالميااة ترجهااا  ماان سااب  مااا إلااى بافضااافة     

 تدقيا  هاى أساساية مدااور باربعاة االهتماام إلاى عاام بشانل م ر فى التعليمى افصوح
 وتدساين ،والفناى المهناى التعلايم فاى والترساع ،العاام التعلايم وتدادي  ،التعلايم مقراطيةدط

 هاه  ضارء وفاى ،التادرا  خاول مان وأفناءهاا الةدماة  بال افعاداد خاول المعلماين  ادرا 
 شاابنة خااول ماان بالمدافظااا  وربوااه التكنرلاارجى التواارار مركااز إنشاااء تاام االسااتراتيجية

 ،والمارجهين للمعلماين التدرابياة الادورا  مان كبيار عادد  تنفياه المركز طقرم حي  ،أرضية
 فيماا افصاوحية جهردها وتتضا ،الومركزاة ندر بالترجه والتعليم التربية وزارة  ام  كما
 :( 827- 853 ،8176 ،خاطر إ راميم مدمد ،ضداوى  مدمد  يرمى ) :يلى
 ،المدارس فنشاء الترخي  بمهام تقرم بدي  :التعليم فى المدلية افدارة دور ترسيع -

 وتعاد ،الرااضاية واألندطاة ،المنتباا  وتجهياز وانشااء ،النقل امتدانا  على وافشراف
 . التعليم  تورار المهتمة الفرعية اللجان إحدى المجتملية والمشاركة الومركزاة لجنة

 (811) ر ام الارزارى  القارار مثال ،الومركزااة ندر الترجه لتفعيل وزاراة  رارا  صدور -
 العاماة الهيئاة اخت اصاا  مباشرة فى المدافظين تفرا  فى والةاص 8111 لسنة
 وحادة بإنشااء والةااص ،8111 لسانة (862) ر ام الارزارى  والقرار ،التعليمية لأل نية
 مسماها لي با 8118 لسنة (22) ر م بالقرار اسمها عدل و د ،مدرسة بنل للتدرا 
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 نااراحى جميااع تقاارام منهااا جدياادة ت اصااا اخ لهااا وأضاااف والتقاارام التاادرا  وحاادة
 . التعليمية العملية

 عاام والتعلايم التربياة وزارة أصادر  حيا  :م ار فاى للتعلايم القرمياة المعايير صدور -
 فاى التعليم فى الشاملة الجردة لتدقي  أساسا لتكرن  للتعليم القرمية المعايير 8112
 . م ر

 إنشاااء خااول ماان وذلااك :افلكترونيااة الدنرمااة خااول ماان التربراااة افدارة دور تفعياال -
 ،والعااملين والتومياه المادارس لجمياع متكاملة عمو ة  يانا  و اعدة معلرما  شبنة
 البياناا  وتدراال الكترونياا المعلرماا  نقل فى وتسهم ،التعليمية المديراا   ين ترب 
 . تعليمية ومؤشرا  إح ائية معلرما  إلى

 وتهاادف :التعليميااة لااإلدارا  المدليااة الساالوا  ودعاام ،المجتمليااة بالشااراكة االهتمااام -
 معدال  وتورار ،التعليم جردة وتدسين ،التسر  على القضاء إلى المجتملية الشراكة
 ماان المجتمليااة المشاااركة مجااال فااى جهاارد وللاارزارة ،الاارظيفى الرضااا وزاااادة ،األداء
 التعليمية العملية عمد على والعمل والمعلمين واآلباء األمناء مجال  دور تفعيل خول

 خدماة فى المدرسة دور وتعزاز ،مادطا القادران يير للوو  الرعاطة وترفير وتورارها
 . البيئة

 اليرنيساايف هيئااة مااع بالتعاااون  الماادارس هااه  إنشاااء تاام :المجتمااع ماادارس مشاارو  -
 الةاادما  مان حرمانااا المدلياة المجتمعاا  أكثاار فاى الدولياة للتنميااة الكندطاة والركالاة

 . تعليميةال
 علاى تؤكاد والتاى :الادولى والبناك األوروبى االتداد من الممرل التعليم تورار مشرو  -

 علاى والتاكياد ،المدرساة لتوارار االساتراتيجية الةواة تنفياه فى المدرسية القيادة دور
 طشااعر منااا  وخلاا  ،الوالاا  احتياجااا  تشاابع  اارامج وتاارفير ،والااتعلم التعلاايم فعاليااة
 . المسئرلية فى ءشركا بانهم الجميع

  رحادا  االهتماام طرا  عن :بالمدراس والعاملين للمعلمين المهنية بالتنمية االهتمام -
 أداء علاى  اادران طجعلهام بماا المعلماين كفاطاا  لتنمياة ،بالمدارس  والجردة التدرا 
 . وكفاءة بفعالية أدوارهم

 التعلايم منظرماة صاوحإ أجال مان م ر  ها تقرم التى افصوحية الجهرد من وبالريم    
 ،والمنااهج ،والوالا  ،باالمعلم مرتبواة متعاددة تعليمياة مشنو  من تعانى زال  ال أنها إال

 الدراساا  مان عدياد نتاائج أشاار  حي  ،افدارة وأنماط ،التقرام وأسالي  ،التدرا  وطرق 
 لدوليةا المعايير  دون  ما إلى للوال  التعليمى المسترى  انةفا  من تعانى م ر أن إلى

 هادى ) المتقادم العاالم  ادول مقارناة كنل التعليمى النظام مسترى  انةفا  وكهلك ،للتعليم
 الدديثاااة التكنرلرجيااة األجهاازة ترظيااف عاادم إلااى بافضااافة ،(81 ،8112 ،الساايد سااعد
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 اسااتةدام علاى واالعتمااد ،الدراسااية الف ارل داخال التعليمياة العمليااة فاى الهكياة واألجهازة
 إحادى أشاار  كما ،(6 ،8175 ،حسين أبا مدمد الجرهرة ) الشرح فى يدطةالتقل األسالي 
 المساترى  ضال  مثال م ار فاى المعلام منهاا طعاانى متعاددة مشانو  وجرد إلى الدراسا 
 إعاداد  ارامج تفتقار وكاهلك ،الجياد والتدرا  للتاهيل المعلم وافتقار واال ت ادى االجتماعى
 طةااا  وفيماااا ،( 275 ،8171 ،مدماااد الااادين  ااادر ) المعاصااارة األساااالي  إلاااى المعلااام
 كبيارة وفجرة تنا   وجرد إلى الدراسا  إحدى نتائج أشار  فقد م ر فى افدارة مشنو 
 وتوبيا  م ر فى للمدرسة الهاتية افدارة تشجيع بشان  رارا  من الدنرمة ت در  ما  ين
 وجاارد وعاادم دةالشاادي المركزاااة ماان الرا ااع أر  علااى فعااو يااتم ومااا ،الومركزاااة نظااام

 افدارة أيادى فاى زال ماا القرار اتةاذ وأن القرارا  اتةاذ فى للمدرسة ومسئرليا  صوحيا 
) Norris and Waheed Hammad   والمدافظاا  الماديراا  فاى العلياا المركزااة

) 2009 , Nigal . ال م ار فاى الدراساية المنااهج أن إلاى الدراساا  إحادى أشاار  كماا 
 كثافااة وزاااادة التعليمياة األ نيااة مشاانو  إلاى بافضااافة ،المعاصاارة يااةالد توااررا  تراكا 
 التااى المشاانو  ماان وييرهااا . (36 ،8171 ،الفتااح عبااد خالااد ) الف اارل داخاال الواو 
 . م ر فى المدرسى التعليم نظام منها طعانى
 افصااوح علااى القااائمين أن م اار فااى التعليمااى افصااوح فشاال أساابا  أهاام ماان إن     
 جرانا  مان جانا  لكال جزئياة وصافا  تقادطم خاول مان التعليم مشنو  عو  هدفرن طست
 وتكمان ،الجرانا  هاه  آخار إلى المعلم إعداد  رامج تورار أو ،المناهج تورار مثل ،الةلل

 ،التاراةى سيا ها عن منعزلة ترضع كما ،الشاملة الفلسفية الرؤاة تفتقد أنها فى المشنلة
 مشاااركة تتجاهاال بوراقااة تنفااه كرنهااا عاان فضااو ،والسياسااى ،واالجتماااعى ،واال ت ااادى
 تكارار عن الناجم الثقة عدم طعززها كما ،التورار عمليا  فى الدقيقيين الم لدة أصدا 
 طجا  فم ومن . (723 ،8172 ،مدمد الفتاح عبد إطمان ) التعليمى افصوح  رامج فشل
 وتراعى ،والتكامل بالشمرل تتسم م ر فى التعليم منظرمة فصوح استراتيجية خوة وضع
 مجاال فاى الدولياة التواررا  مراكباة وباين ،المتاحاة وافمناناا  الفعلى الرا ع  ين الترازن 
 التعليم
  الدولية االختبارا  فى م ر مشاركة نتائج  (6)

 ،8112 لعااام TIMSS ل الدوليااة التقياايم اختبااارا  فااى ماارة ألول م اار شااارك       
 م ار ح ال  حيا  م ار فاى الواو  تد يل مسترى  تدنى إلى ةالدولي التقارار وأشار 
 ل251 ل   طقاادر كااان الااهى الاادولى المترساا  ماان بنثياار أ اال وهااى نقوااة ل 215 ل علااى
 م ار إخفاق من وبالريم ،مشاركة دولة ل 26 ل أصل من ل 25 ل ر م ترتيبها وكان ،نقوة
 الدراسااة تقااارار شااار وأ ،ل8111ل عااام فااى أخاارى  ماارة شااارك  أنهااا إال الدراسااة هااه  فااى

 بنثيار أ ال وهاى نقواة ل 237ل علاى م ار ح ارل إلاى 8111 عام ل TIMSS ل الدولية
 ل أصال مان ل 22ل ترتيبهاا وكاان ،نقواة ل 611ل   طقادر كاان الاهى الادولى المترسا  من
 . ) 2007 , IEA ( (،IEA , 2003 ) مشاركة دولة ل 22
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 المركاز أوضاا حيا  ،8175 عام ل RLSPIل الدولية الدراسة فى م ر شارك  كما      
 PIRLS الدولياة المساابقة اختباارا  توبيا  تام أناه التربارى  والتقارام لومتدانا  القرمى

 82 فااى مرزعااة ا تدائيااة مدرسااه 751 فااى اال تاادائى الرابااع ال اا  طااو  علااى2016 
 القاااارمى المركااااز ) طالبااااا ل 1126ل المشاااااركين الوااااو  اجمااااالى  لاااا  بدياااا  مدافظااااة

 أصاال ماان 723 ر اام المرتبااة م اار احتلاا  و ااد ،( 7181 ،الترباارى  والتقاارام تدانااا لوم
 التنافساية لتقراار وفقا وذلك ،يينيا وهى األخير  بل ترتيبها جاء حي  مشاركة دولة 721

 The Globalالعاااااالمى) اال ت اااااادى المنتااااادى عااااان ط ااااادر الاااااهى الدولياااااة

2017–Competitiveness Report 2016)، التااى المتدنيااة لنتااائجا ماان وبااالريم 
 لم والتى 8177 عام ل PIRLSل  يرلز الدولية الدراسة فى المشاركة العربية الدول حققتها
 علااى حرصاا  العربيااة م اار بجمهرراااة والتعلاايم التربيااة وزارة أن إال ،م اار  هااا تشاااره
 لتدقيا  8176/8175 الدراساى العاام فاى ل PIRLS يرلازل الدولياة الدراسة فى المشاركة

 :(86 ،8175 ،أحمد  دوى  ) منها األهداف من دعد
 . ل PIRLS  يرلزل لدراسة الدولية الفعاليا  فى العربية م ر جمهرراة تمثيل -
 . الدولية الدراسة فى المشاركة الدول وتجار  خبرا  من اففادة -
 . القراءة هدف تدقي  إلى القراءة تعلم هدف من التوميه بمسترى  االرتقاء -
 وطاارق  المناااهج تواارار خااول ماان والتربراااة التعليميااة العمليااة رارتواا فااى المسااهمة -

 وعى درجة ورفع ،المدرسية وافدارة ،للمعلم المهنية والتنمية التقرام وأسالي  التدرا 
 دور عاان أهميااة طقاال ال التعليميااة العمليااة تواارار فااى دور لهاام الااهين األماارر أولياااء
 . التعليمية العملية تورار فى المدرسة

 مهاارا  فاى اال تادائى الراباع ال ا  تومياه مهاارا   تقييم الةاص المسا من فادةاف -
  القرائى الفهم

مماا يادل علاى  ،والشك أن نتائج م ار فاى االختباارا  الدولياة جااء  متدنياة بشانل كبيار
وهااها يتولاا  إصااوح المنظرمااة التعليميااة بناال  ،وجاارد   اارر شااديد فااى التعلاايم األساسااى

 .امل عناصرها وبشنل متك
 التعليم إصوح فى الدولية االختبارا  نتائج من م ر إفادة وا ع  (5)

 اآلخاران ماع المقارناا  أن كماا ،األشياء جرهر إلى ت ل المرا بة أن فيه الشك مما      
 علاى الواو  لمسااعدة الادول تقدماه أن طمنان الاهى وماا ،يتدقا  أن طمنن الهى ما تبين
 ،فعالية أكثر لتكرن  والمدارس ،أفضل بشنل عملهم واليؤد المعلمين ومساعدة ،أفضل تعلم
 المقارناا  مان ال اد كاان لاها ،ذلاك تدقا  أن بمفردهاا الرطنياة التقييم عمليا  تستويع وال

 ،العالية الجردة ذو التعليم تساند عالمية سما  أنها يبدوا التى العناصر تددد التى الدولية
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 النجااح إلاى تاؤدى التاى والتوبيقاا  سياساا ال وتددياد ،للثقافاا  المداددة العناصار كهلك
 أنظمة بع  بمراجعة الدراسا  من عديد  ام  حي  ،التعليمية والمةرجا  النتائج وانجاز
 ) فيهااا تشاااركرا التااى السااما  بعاا  إلااى وترصاال  ،األداء عاليااة المعااايير ذا  التعلاايم

 لتوبيقااااا ا تداااادد الاااادول  ااااين فالمقارنااااا  ،(231 ،223 ،8113 ،شليتشاااار أناااادرااس
 والعناصار الساما  هه  من اففادة طمنن فم ومن ،المشتركة المشنو  تددد كما ،المتميزة
   . التعليمى افصوح أجل من
 اتةاه  حيا  ،التعلايم إصاوح فاى الدولياة التقيايم اختباارا  نتاائج من م ر أفاد  و د   
 وضاع تدساين  هادف لشاانا هاها فاي إصوحية واجراءا  تدا ير عدة والتعليم التربية وزارة
  :منها ،الدولية التنافسية في م ر
 االختباار فاي للتقادم المادارس طاو  لتهيئاة الداالي الر   في القرمي المشرو  تنفيه -

 مااع القرميااة األولراااا  ضاامن الجاناا  ذلااك منا شااة تماا  و ااد ،8173 لساانة القااادم
 مااع تفاااهم مااهكرة دإعاادا وجااارا  ،المتداادة المملكااة زاااارة أفناااء البراوانيااة الدنرمااة
 مداكااة واجاراء ،والرااضايا  العلارم معلماي تادرا  فاي للمعاوناة البراوانياة الدنرمة
 إجراءا  جميع تتوا   أن مراعاة مع ،سنراة ب فة العالمي الت نيف في االختبارا 
 .القادمة سنرا ال في للمشاركة استعدادا ؛ المرضرعة المعايير مع االختبار

 جميااع فااي الجمهرراااة مسااترى  علااى والرااضاايا  العلاارم علماايم تاادرا  وحاادة إنشااء -
 عاام مان اعتباارا عملهاا  ادأ  و اد ،للمعلام المهنياة األكادطمياة ماع بالتعااون  المراحل
8175/8171 . 

 61 مان طقر  ما  ناء طستهدف بدي  التعليم لمنظرمة االستيعا ية القدرة في الترسع -
 ألا  21 وتادرا  ،والةاص العام واعينالق بمشاركة القادمة أعرام للثوث ف ل أل 
 والعلاارم والرااضاايا  االنجليزاااة اللغااة لمعلمااي االنجليزاااة اللغااة مهااارا  علااى معلاام

 . البراواني الثقافي المجل  مع بالتعاون  االنجليزاة اللغة تدرا  طرق  إلى بافضافة
 . ( 8171 ،والتعليم التربية وزارة )
 القراءة فى عوجى  رنامج وتنفيه  ت ميم والتعليم بيةالتر   رزارة القرائية وحدة تكليف  -

 وارليار يرنيار شاهرر خاول وتوبيقاه ،اال تادائى والرابع الثال  ال   لتوميه والكتابة
 القارمى المركاز ) ل PIRLS  يرلازل الدولياة الدراساة فاى للمشاركة استعداد وأيسو 
 والتعلايم التربياة وزارة هاا  تقارم التاى الجهارد هه  أن والشك . ( 8171 ،لومتدانا 
 تااؤتى حتااى المجتمليااة والمشاااركة ،والمدلااى الدناارمى المسااترى  علااى لاادعم تدتااا 
 االختباارا  فاى مشااركتها عناد م ار ترتيا  مان وتدسان منهاا الهادف وتدق  فمارها
 . المقبلة الدورا  فى الدولية
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 كمادخل منهاا واففاادة الدولية االختبارا   نتائج االسترشاد أهمية يتضا سب  مما        
 االختباارا  لتوبيا  العاالم دول مان كبيار دعاد تساا  ي حي  ،دولة باى التعليمى لإلصوح
 واتضاا ،العالمياة المنافسة ظل فى الدول من بغيرها نتائجها ومقارنة طو ها على الدولية
 نهاااب افتراضاا فماة وأن ،الكفااءا  لهاه  وتادوال عالمياة فماة نابا التساليم ضرورة ل أطضا
 عالمية كفاءا  باعتبارها وبودهم مجتمعاتهم تكن مهما الوو  جميع  ين تسرد نأ ينبغى
وفيمااا يلااى طعاار   ،(72 ،8178 ،حجااى اسااماعيل أحمااد ) ل التعلاايم تاادوال بمباادأ اإطماناا

المبد  الثال  للدراسة خبرة كل من البرازال وألمانياا فاى مجاال إصاوح التعلايم  نااء علاى 
  .ارا  الدولية نتائج االختب
 علااى  ناااء التعلاايم إصااوح مجااال فااى وألمانيااا البرازااال خباارة :الثالاا  المداارر
 . الدولية التقييم اختبارا  نتائج
  نااء التعلايم إصاوح مجال فى مةتلفة دول وتجار  خبرا  على االطو  ألهمية نظرا     
 البرازااال ماان كاال خباارة ةالدالياا الدراسااة استعرضاا  ،الدوليااة التقياايم اختبااارا  نتااائج علااى
 وتعاد ،م ار فاى التعلايم فصاوح مقتارح ت ارر وضاع فاى منهماا اففادة أجل من وألمانيا
 وفقاا متعاددة بإصاوحا  و اما  ،كثيارة ومعر اا  صعربا  واجه  التى الدول من البرازال
 هاه  فاى أخفقا  التى المتقدمة الدول من فهى ألمانيا أما ،الدولية االختبارا  فى لنتائجها
 ساب  و اد ،بالمانياا التعليم فصوح انووق نقوة االختبارا  هه  نتائج وكان  ،االختبارا 

 :وألمانيا البرازال لةبرة عر  يلى وفيما ،الدراسة حدود فى الدول تلك اختيار مبررا  ذكر
 
  البرازال :أوال
  :السياق المجتمعى للبرازال( 7)

وتبلا  مسااحتها حارالي تساعة مليارن كيلار  ،نيةتقع البرازال فى  ارة  أمرانا الوتي 
 ،وهر ما طجعلها تدتل المرتبة الةامسة عالميًا مان حيا  المسااحة بعاد روسايا ،متر مربع
تدتل ، كما (871، 8172ماهر  ن إ راميم الق ير،  وال ين ) ،والرالطا  المتددة ،وكندا

حياا  يبلاا  عاادد  ،نانالبرازااال المرتبااة الةامسااة علااى مسااترى العااالم ماان حياا  عاادد الساا
 83من شعبها فى شرادة األ ال مان  %58مع وجرد  ،مليرن نسمة 735سنانها حرالى 

 عامًا، مما  طجعل منها أمة شابة. 
حيا  يارتب  تاارا  البرازاال بشانل وفيا  بالتعادد العر اى  ،وتتسم التركيبة السنانية باالتنر 

الغازاة البرتغااليرن وعبياد مان وفاى الرا اع أن الشاع  األصالى الهنادى انضام إلياه  ،لشلبه
أفراقياااا، وأعاااداد هائلاااة مااان المهااااجران مااان  افراقياااا و اوروباااا  و العااار  السااارراين  

 .  (762، 8171واللبنانيين. )أحمد مدمد مدمرد، 
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وتعد البرازال مرطنا تمتز  فيه األجناس وتةتل   فيه األعراق بدي  طمنن اعتبارها 
 ،(822، 8118يا  وفقافا  متعددة )ماراا فيلايو  تيا ، نمرذجًا مثاليًا للتعاطش  ين عر 

ن الدساترر إوبالنسابة للجانا  الادينى فا ،واللغة الرسامية فاى البرازاال هاى اللغاة البرتغالياة
تام  إلغااء ماا  ،م 7223عاون  الجمهررااة سانة إفمناه  ،طضامن حرااة المعتقاد  ىالبرازال

والاهين  ،لبياة السانان هام مان الكافرلياكوماع هاها فاإن أي  ،طسمى بالدطانة الرسمية للابود
و ااد حققاا  البرازااال علااى ماادى العقاادين الماضاايين  ،ماان ساانان البرازااال %11طشاانلرن  

 ت ااد فاى اوفاانى  ، ت اد فى أمراناا الوتينياةالديها أضةم حي  إن   ،استقرارًا ا ت ادطاً 
فنجلياازا ليدتاال م تفاارق اال ت اااد البرازالااى علااى نظياار  ا 8177وفااى عااام   ،األماارانتين

 المرتبة السادسة  ين أ رى اال ت ادطا  فى العالم. 
وتراجع ممافل  ،و د راف  نمر اال ت اد البرازالى انةفا  حاد فى التفاو  فى الدخل

عانااا  المشااروطة لرفااع مسااترى األساار الفقياارة ) وذلااك عاان طرااا   رنااامج اف ،فااى الفقاار
 ،األدناى لألجارر، بقارارا  مباشارة مان الدنرماة ( وأطضًا توبي  الدد  رنامج  رلسا فاميليا

ممااا يااؤدا الااي  ترساايع  ،لضاامان أال ط اا  النماار اال ت ااادى فااى م االدة األينياااء فقاا 
الفجارة  اين األينياااء والفقاراء كمااا حادث فااى معظام دول العااالم الثالا  التااى تبنا  األفكااار 

 . (256، 252، 8172وئام السيد أحمد عثمان،  الليبرالية الجديدة )
 ،م 8113و د شارك  البرازال فى عضراة مجمرعة )تكتل دول البران ( فاى عاام 

والتى   ، راك (BRIC)وال ين  ،والهند ،وروسيا ،وهر تجمع ا ت ادى دولى طضم البرازال
ومرا اف   ،م 8171 اران  بعاد انضامام دولاة جنار  أفراقياا فاى  (BRICS)تدرل  إلى 

 :توابقة حيال معظم القضاطا الدولية التى من أهمهاالدول المشاركة في تجمع البران   م
والعمل علاى االساتعداد لادخرل العاالم إلاى  ،رف  النظام العالمى الدالى ذى القو  الراحد

تجماااع   دواعااا ،(3، 8172نظاااام عاااالمى متعااادد األ واااا  )مااااهر  ااان إ اااراميم الق اااير، 
(BRICS)  حيا   ،ول النامياةلةم  دول تعد صاحبة أكبر ا ت ادطا  علاى مساترى الاد

و اد   ،طعادل الناتج افجمالى المدلى لتلك الدول مجتمعة ناتج الرالطا  المتدادة األمرانياة
م ساتناف  إ ت اادطا  تلاك 8161 ام هها الكيان على أساس أطروحة مفادها أنه بدلارل 

 (.      8178الدول ا ت اد أينى دول العالم )أمل مةتار، 
  :ح التعليمى فى البرازالالتورر التاراةى لإلصو( 8)

والدول تدسين ظروفهاا  ،واألسر ،افستثمار فى التعليم دواًء سدراًا يتيا لألفراد أصبالقد 
فاالتعليم أمار أساساى لتدساين الظاروف المليشاية للسانان  ،المليشية والهرو  مان الفقار

ن و ااد  اادأ  البرازااال فااى وضااع نظامااًا شااديد التعقيااد ماا ،فااى مجتمااع المعرفااة خ رصااا
فااادة منثفااة ماان المعلرماااا  إمدققااة  ،التقييمااا  الكميااة للتعلاايم علااى كافااة المساااتراا 

وفيمااا يلااى عاار  ماارجز عاان  ،ختبااارا  افح ااائية فااى إطااار جهاارد فصااوح التعلاايمواال
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لقااد مار افصااوح التعليمااى فااى  :التوارر التاااراةى لجهاارد افصااوح التعليماى فااى البرازااال
   بوبيعة النظام السياسى الداكم وهى:البرازال بةمسة مراحل ارتبو

م ( وشمل  هاه  الفتارة الزمنياة 7321 – 7288الجمهرراة القدطمة )  :المرحلة األولى
سااتعمار البرتغااالى وذلااك فااى عااام الساانرا   التااي أعقباا  إعااون تداارر البرازااال ماان اال

 ولااام تلعااا  الدنرماااا  المتعا باااة خاااول هاااه  الفتااارة أطاااة ،7321م وحتاااى عاااام  7288
وكان  السياساا  التعليمياة شاانًا  ،إصوحا  سراء على األصعدة االجتماعية أو التعليمية

و ااد شااهد  هااه  الفتاارة  ناااء بعاا  الماادارس  ،لكاال والطااة ماان الرالطااا  علااى حاادة اخاصاا
وذلك لتعليم أ نااء الوبقاة الغنياة التاى تادخل  فاى إدارة  ،والجامعا  فى المناط  الدضراة

أو تعليمياة والتاى كانا  مولباًا  ،جتماعياةاتةااذ أطاة إصاوحا  ان شئرن الدنم وحال  دو
 Wjuniski . B , 2013 , 146 , 147شعبيًا بعد تدرر البود من االستعمار البراواني ) 

  ) 
م ( والتااى تميااز  7326 – 7321فتاارة حنرمااا  الاارئي  فارجاااس ) :المرحلااة الثانيااة 

هاه  الفتارة  داطاة  دوتعا ، ت ااد البرازالاىاال وتوارار ،بافهتمام  بنااء حنام فيادرالى مركازى 
ن  النظااام التعليمااى لاام طناان ماان أولراااا  أإال  ،افهتمااام بافصااوح التعليمااى فااى البرازااال

ساتثمار فاى  وااا  واال ، ت ااادىاهتماام من ابًا علااى إنشااء نظاام حيا  كااان اال ،الدنرماة
م باالتعليم األساساى فاى هتمااوتمثال اال ،(  256 ،8172 ،ال ناعا  ) وئام السايد أحماد

  :النقاط اآلتية
 إنشاء المدارس فى المناط  الدضراة من أجل تعليم أ ناء الوبقا  الغنية .  -
والااهى أ اار أن التعلاايم طجاا  أن طناارن متاحااًا ومجانيااًا  ،م 7322صاادور دسااترر  عااام -

 للشع  البرازالى . 
 هتمام  تدرا  التارا  البرازالى واللغا  األجنبية . اال -
 ار المناهج الدراسية . تور  -
 , Wjuniski . Bهتماام  ترحياد نظاام التعلايم األساساى فاى الرالطاا  المةتلفاة ) اال -

2013 , 160    ) 
سم اسمي  هه  المرحلة بو د م ( 7352 – 7326الجمهرراة الثانية ) :المرحلة الثالثة

ساية لترجياه وذلك لعدم وجرد  ارة سيا ،( Open Policiesمرحلة  السياسا  المفترحة )
و ااد شااهد  هااه  الفتاارة الترسااع فااى  ،وحاادوث ال ااراعا    ااين األحاازا  المةتلفااة ،الاابود
 ،وهااااى الوا ااااة :ومشاااااركة القوااااا  الةاااااص فااااى خماااا  مجاااااال  أساسااااية ،سااااتثماراال

 ،( 252 ،8172 ،وئاام السايد أحماد خيرًا التعليم . )أوالغهاء و  ،وال ناعا  ،والمراصو 
ن هاه  أإال  ،مان افساتثمارا  الكلياة %6ار فى المجاال التعليماى ستثمولم يتعد   حجم اال
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 م والهى ن  على7357الفترة شهد  إصدار القانرن األول للتعليم فى البرازال وذلك عام 
  :ما يلى
 .سنة (  77  - 1 سن  تدائى إلزامى لألطفال   ) منالتعليم اال -
  . يرما 721ال طقل عدد أطام الدراسة السنراة عن أطج    -
مااان الميزانياااة  %78مشااااركة  الدنرماااة المركزااااة  فاااي تمراااال التعلااايم  نسااابة  -

و د  ،وذلك وفقًا لميزانية كل والطة %81على أن تشاره الرالطا   نسبة  ،السنراة
تدسااين أحاارال  ضااورابا  والموالبااا  الشااعبية صاادر هااها القااانرن لمراجهااة اال

( وهاار أول رئااي  فااى   (Goulartوذلااك فااي عهااد الاارئي  جاارالر   ،التعلاايم
ولكناه لام  ،البرازال يهتم بافصوحا  افجتماعية واتاحة التعلايم للوبقاا  الفقيارة

طساتمر فااى الدناام إال فااوث ساانرا  فقاا  نتيجاة افطاحااة بااه ماان خااول افنقااو  
حيااا  كاااان العسااانرارن اليؤاااادون هاااه  افصاااوحا  افجتماعياااة )  ،العسااانرى 

Wjuniski . B , 2013 , 162   )  . 
 ساايورحياا   ،م ( 7322وحتااى  7352فتاارة الدناام العساانرى ماان )  :المرحلااة الرابعااة

عتقااال  وانتشار  اال ،والدرااة ،وتراجعا  الدطمقراطياة ،الجيش على الدنرماة بشانل كامال
حياا  تبناا  الدنرمااا  العساانراة  ،والداارو  األهليااة داخاال البرازااال ،واألزمااا  اال ت ااادطة
دون  ،هااا عاان م ااالا رجااال األعمااال وأصاادا  الشااركا دافعاا  في ،سياسااا  رأساامالية

 ،وشنل  الدنرما  العسنراة تدالفًا  راًا مع الرأسمالية الرطنية ،كتراث بالوبقا  الفقيرةاال 
مماا  ، ترا  من الةاار  لتنفياه مشاروعاتها التنمرااةكما عمد  إلى اال ،وافدارة األمرانية
 ،جيااال الوحقااة ) أحمااد مدماارد الساايدعلااى األ بئااا ت ااادطة كبياارة شاانل  عاخلاا  دياارن 

8171، 766  . ) 
البرازالى أمام  االنةفا   يمة الر امشنلة  : ت ادطة ومنهاو د تعاظم  المشنو  اال     

مماا أدى إلاى مااعرف بازماة  ،وارتفاا  مساتراا  الادين العاام ،والتضاةم ،الدوالر األمرانى
ومااان فااام تنا  ااا   ،والمدلياااة ،بياااةحيااا  ُحجبااا  عااان الدولاااة االساااتثمارا  األجن ،الثقاااة

صااح   و اد ،ومعدال  الفقار ،مما أدى إلى ارتفا  نسبة البوالة ،المشروعا  االستثماراة
حيا   ،وزاد  نسا  الرسار  والتسار  المدرساي  ،ذلك تردى فى أحرال التعليم بشانل عاام

وظاائ  فتضيع فرصهم فى الد رل على  ،كان أطفال األحياء الفقيرة يتسربرن من التعليم
 و اد  اوما  تلاك الع اابا أمامهم سرى العمل فى ع اابا  المةادرا   ن فو طجدو ،الئقة

ضارار بشدة كافة  رامج افصوح الدنرمى لألحيااء الفقيارة ألن هاها افصاوح مان شاانه اف
ونظاارًا للضااغرط والموالبااا  الشااعبية المتكااررة والتااى  ،(  8178 ، تجارتهااا ) أماال مةتااار

فقاد أصادر الدنام العسانرى القاانرن الثاانى للتعلايم عاام  ،لنقاباا  المهنياة ادها الواو  وا
ن هها القاانرن إحي   ،ضرابا م وكان الهدف من هها القانرن هر إحتراء هه  اف  7317

ماان ميزانيتهااا  %81فقااد أكااد علااى ضاارورة مشاااركة الرالطااا  بمقاادار  ،لاام طضاا  جديااداً 
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و د  ،مساهمة الدنرمة الفيدرالية فى تمرال التعليمولم طددد نسبة  ،السنراة لتمرال التعليم
أشار هها القانرن إلى أن التعلايم الثاانرى طجا  أال طنارن متاحاًا فاى صاررة مجانياة لعاماة 

لتداق بالتعليم الثانرى الد رل علاى القارو  مان فى اال وعلى الوو  الرايبين  ،الشع 
التعليم الثاانرى لام ُطعاد جازءًا مان نظاام وطبقًا لهها القانرن فإن  ،البنره الستكمال تعليمهم

و د منن هها القانرن أ ناء األينياء مان الد ارل علاى التعلايم الثاانرى  ،التعليم األساسى
وأصبا تعليم الوبقا  الفقيرة مقت ارًا علاى التعلايم األساساى . و اد  ،وافلتداق بالجامعا 

ينياااء . حياا  أصاابا التعلاايم أدى هااها القااانرن إلااى خلاا  فجاارة تعليميااة  ااين الفقااراء واأل
و اد  ،عامااً  86والتعليم العالى لألينياء . واستمر هها الانم  ألكثار مان  ،األساسى للفقراء

 . العسنرى  م اضورابا  واسعة أطاح  بالدنم 7322شهد عام  
(Bitter M. and Ferreira A ,2016,73) 

شاهد  هاه  الفتارة  م وحتى اآلن و اد7326الجمهرراة الجديدة من  :المرحلة الةامسة
م 7322صااوحا  جرهراااة فااى نظااام التعلاايم األساسااى فااى البرازااال بعااد إصاادار دسااترر إ

والااهى ناا  علااى أن تكاارن  ،م7335 عااام والااهى أعقبااه صاادور  ااانرن التعلاايم الثالاا 
 ،%86وأن تتدماال الرالطااا   ،ماان ميزانيتهااا %72مساااهمة الدنرمااة الفيدراليااة بمقاادار 

كماا نا  هاها  القاانرن  علاي  ،رى جزءًا من التعليم الرطنى األساساىعتبار التعليم الثاناو 
 211وعدد سااعا  العاام الدراساى عان   ،ال  تقل عدد  االطام الدراسية  عن مائتي  يرماأ

و د  ،وأن طنرن التعليم متاحًا أل ناء الشع  البرازالى للفقراء واألينياء على السراء ،ساعة
هتمام بالتعليم واال ،زاادة التمرال الدنرمى للتعليم :وهى مةمهأدى هها القانرن إلى نتائج 

كما أدى إلى زاادة معدال  التداق أ ناء الفقراء بالتعليم  ،الثانرى وانشاء المدارس الثانراة
 (. Burns B., et al., 2012,4 )الثانرى 
قراطيااة الدنرمااا  الدطم جتماعيااًا أماااماوبناااًء علااى ذلااك فقااد أصاابا التعلاايم مولبااًا      

صاوح عمرماًا وافصاوح فاي اف إليهم الفضالومن أشهر الرؤساء الهين يرجع  ، المتعا بة
 7336كاردوسار ل والاهى حنام الابود مان )الرئي  ل فرناندو  :هما ب فة خاصةالتعليمى 
والاهى تمناان مان إ امااة  ،شاتراكىاالى ( وهار  ينمتااى إلاى الداز  الاادطمقراط 7332وحتاى 

والاارئي  ل لاارال  ،ى  تنفيااه إصااوحا  ا ت ااادطة وسياسااية واجتماعيااةدعااائم النظااام الماادن
إلاى  8111داسيلفا ل من حز  العمال والهى ُطعد صانع النهضة البرازالية فى الفتارة مان )

 ،حي  شهد  البود إصوحا  إجتماعية وتعليمية شاملة  ) وئام السايد أحماد ،م (8115
 ،رار المنااهج الدراساية وطارق التادرا ومن أهام هاه  االصاوحا  توا ،(  252 ،8172

وافهتمام  تاهيل المعلماين وتدساين أحارالهم المالياة وتقادطم الادعم الماادى لألسار الفقيارة 
لتمنينهم من إرسال أ نائهم للتعليم في المدارس و ترفير المراصو  للوو  فاي المنااط  

           .(   wjuniski,B,2013,165الرافية واصوح البنية األساسية داخل المدارس )
 النظام التعليمي في البرازال ( 2)
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  :ينقسم النظام التعليمى فى البرازال إلى أربعة مراحل
وتهدف إلى تنمياة  ،ختياراة لألطفال دون السادسةاوهى  :مرحلة ما بل المدرسة -

الوفاال فااى جميااع المجاااال  بمااا فااى ذلااك المهااارا  الدركيااة والمهااارا  المعرفيااة 
 اعية . جتمواال

واضاع المجلاا   :إلااى أربعاة عشاار 5 تاادائى لألطفاال ماان سان مرحلاة التعلايم اال -
التااى تتكاارن ماان و  ،تداادى للتعلاايم المناااهج الدراساية األساسااية لهااه  المرحلاةاال 

 ،الفنرن والتربية البدنياة ،الرااضيا  ،العلرم ،الجغرافيا ،التارا  ،اللغة البرتغالية
نجليزاااة وهااى عااادة اف  ،ين ماان اللغااا  األجنبيااةتاافناواحاادة أو لغااة واااتم تعلاام 

 سبانية . واف
 مرحلة التعليم الثانرى واستغرق فوث سنرا  .  -
حياا  تشاارف وزارة التعلاايم علااى كاال مؤسسااا  التعلاايم  ،مرحلااة التعلاايم العااالى -

 الجامعى 
تميازًا يتلقرن فيها عادة تعليمًا محي   ،المدارس الةاصة الةيار األمثل للوبقة الغنية دوتع

 من التعليم العالى يتبع القوا  الةاص .  %16كما أن  ،بعن  المدارس الدنرمية
 

 نظام التعليم المدرسى فى البرازال( 8جدول )

 المرحلة العمراة عدد السنرا  المرحلة
 سنرا  6-2 سنتين  بل المدرسة
 سنة 72 – 5 سنرا  3 التعليم األ تدائى
 سنة 71-76 سنرا  2 التعليم الثانرى 

Source:  National  Report  on education for all by year 2015 , 15 

 فى البرازالمجاال  افصوح التعليمى ( 2)  
 improving status of      تدساااين وضااالية المعلماااين -أ

Teachers   
نةفا  وضاع مهناة ا( و Low Payعانى المعلمرن في البرازال من تدني  الروات  )     

كااهلك أحجاام أ ناااء الوبقااة  ،جعلهاام يياار متدمسااين لتدسااين جااردة التعلاايم المعلاام  ممااا
حي  طعتبر التدرا  مهنة أ ل منزلة مان  ،المترسوة والعليا عن العمل في مهنة التدرا 
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فقد أظهار   ،المجتمع ىنةفا  منانتهم فاشعرر المعلمين ب ىلإدا أمما  ،المهن األخرى 
ختيااارًا ام أن التادرا  ال طععاد 8113لبرازاال عاام حاد المسارحا    الميدانياة فاي اأنتاائج  

مان المدرساين يريبارن  %21ن ماا طقار  مان  أو  ،جهابًا للولبة خراجي المدارس الثانراة
وكااان علااى المعلمااين  ،(616،615 ،8177 ،دينااي  فايوناا  فااي التةلااي عاان عملهاام )

مما أدى  ،تلفتينوذلك في مدرستين مة ،(Two -shiftsالعمل فترتين في اليرم الدراسي )
وذلاك  ،إلى كثرة فيا  المعلمين نتيجة صاعربة افنتقاال مان مدرساة إلاى المدرساة األخارى 

 نتيجااة إمااا إلااى زحمااة المراصااو  أو الواارق الاارعرة خاصااة فااي المناااط  الرافيااة )

OECD,2011,182)، لهلك اتةه  الدنرمة عدة خورا  لتدسين وضع المعلم وهي:  
 61حي  يزاد مرت  المعلم فاي الر ا  الداالي بمقادار  ،زاادة روات  المعلمين% 

 ( . Pensionsكهلك تم زاادة معاشاتهم ) ،عن مترس  دخل المرظ  البرازالي
  مجانية  رامج تدرا  المعلمين  سراء اكانا  هاه  البارامج  بال  أو أفنااء الةدماة

(pre-and post employment  ) . 
  م8115معي وذلاك بدلارل عاام علاى تعلايم جاا المعلماينضرورة ح رل جميع، 

و  د  ،نظرًا ألن نسبة ليس  بالقليلة من المعلمين لم طنن لديهم مؤهو  جاملية
 %21نةفا  نسابة المعلماين الاهين ال طدملارن ماؤهو   نسابة ادى ذلك إلى أ

 ( . OECD,2011,182 )م 8111 – 7336خول  الفترة من 
  الختباارا   للتاكاد مان  ادرتهم ن طجتااز المعلمارن الجادد مجمرعاة مان اأضارورة

 على القيام بالتدرا  . 
 العلااارم  ىء مااان المعلماااين خاصاااة فاااي تة  ااااكفاااأهتماااام  تةاااراج كااارادر اال

 والرااضيا  . 
 ودعاام  ،تدسااين صااررة الماادرس  تدديااد جاارائز للمعلمااين األكثاار تااافيرًا وفاعليااة

سين الهين وهه  الجرائز كان  متاحة للمدر  ،وتشجيع ممارسا  التدرا  الناجدة
ندااء أتقاديرًا لجهارد المدرساين فاي جمياع  ،طعملرن فاي القواا  العاام و الةااص

كمااا تشاامل هااه    ،البرازااال الااهين طاارروا مشااروعا  جدياادة مبتكاارة فااي مدارسااهم
وأصادا  الدراساا  التربرااة فاي  ،الجرائز تكرامًا لمديرا المدارس وافداراين  ها

 مجتملية في جميع أنداء البرازال . المعاهد العامة والةاصة بالمدارس ال
 ستراتيجيا  التي تقرم على التراصل  ين المعلماين ففاي ل  رناامج وضع بع  اال

بماا فاي  ،اق واسع من األنشوة الشبنيةوالتعلم العاجل ل طشاره المدرسرن في ن
و اد  اما  الدنرماة   ،وتبادل رساائل البرااد افلكتروناي ،جتماعا  المتابعةاذلك 
ية خول هاها البرناامج  تمراال إنشااء ف ارل خاصاة للولباة مان األعماار الفيدرال

و اد اساتددف   ،(621 ،8177 ،ديناي  فايونا  الزائدة عن العمر المفارو  )
الدنرمااة البرازاليااة مجمرعااة ماان افصااوحا  لتدسااين نرعيااة المعلمااين طمناان 

  -: ةتيتدديدها في النقاط اآل
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 راكًا من الدنرمة بان هه  المعايير هي خورةإد ،وضع المعايير الرطنية للمعلمين -
 -(:USAID, 2012و د شمل  هه  المعايير ) ،أساسية لتدسين جردة التعليم 

 لتداق بالعمل . ختيار المعلمين الجدد  بل اال امعايير  -أ
  .( in –service trainingمعايير التدرا  أفناء الةدمة ) - 
 ة و المؤهو  . معايير رب  الروات  بالةبرة الفني - 

وضع خوة لتدرا  ن   مليرن معلم بالمرحلة الثانراة لتورار مهاراتهم المهنية  -
(professional development )، (De Castro et al., 2014 , 76) 

و د إساتلزم ذلاك زااادة افنفااق   ،وتدسين أحرال المدارس ،زاادة روات  المعلمين -
عاام  %2م إلاى  7336القارمي عاام من الادخل  %8الدنرمي على التعليم من 

 , De Castro et al. , 2014م  ) 8178عاام  % 6,2فام إلاى  ،م  8112

76 . ) 
و د  ام  الجامعا  البرازالية  دور نش  في عملية تدرا  المعلمين أفناء الةدمة لتوارار 

ا  وتركز هه  الدورا  على إكسا ،المدرسية شنو والتعامل مع الم ،مهاراتهم في التدرا 
والتفكياار النقاادا  ،(problem Solvingالمعلمااين المهااارا  المتعلقااة بداال المشاانو  )

(critical thinking  و )تةااذ القارارا  )اDecision making( )Araqjo et al. , 

2016 , 560 ) 
ساتةدام دليال إكسا  المعلمين المهارا  الوزمة ال ،كما تشمل  رامج التدرا  أفناء الةدمة

( لتادرا  المقاررا  الدراساية مان  teaching &learning manualsلاتعلم )التعلايم وا
 Da silva etومنهجية التدرا  و التقارام ) ،الكت  المدرسية وتدديد المسارا  الدراسية

al., 2014 , 131 ) 
 (  Setting curricula standardsوضع معايير المقررا  الدراسية )  - 
ير المقااررا  الدراسااية فااي الماارحلتين اف تدائيااة اهتماا  حنرمااة البرازااال  رضااع معاااي -

مان المقاررا   للمرحلاة  %16كهلك تام وضاع المعاايير الدراساية لدارالى  ،وافعدادطة
 حتياجا  التدراسية  ين المناط  . البا ية لو %86وترك  الا  ،الثانراة

الثاانرا ( المتمثال فاي التعلايم Dual Systemإلغاء نظام التعليم الثاانرا المازدو  )  -
وذلك ألن التعليم الفني في المدارس الثانراة لم ينجا في تاهيال  ،العام والتعليم الفني

ا األداء و هار الملجاا للتومياه ذ وكاان  هاها النار  مان التعلايم ،الوو  لسرق العمال 
 comprehensive secondaryوعلياه أصابا التعلاايم الثاانرا مرحاد ) ،المتادني

education )، ( OECD,2011,183. )  
لقاااد تمياااز  التجرباااة البرازالياااة فاااى افصاااوح التعليماااى بمشااااركة المنظماااا  ييااار و  -

فعلى سبيل المثال  ام معهد )المسئرلية التعليمياة المشاتركة (  ،(NGOSالدنرمية )
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(Institute of Education Co-Responsibility )ااام  وهاار معهااد خاااص  
التاى  اام المعهاد  تاسيساها مان خاول  ستدداث  نمرذ  جديد للتعلايم فاى المادارساب

واعتمااد هااها النماارذ  علااى طاارق  ،مشاااركة  واعااا  مةتلفااة ماان الشااركا  الةاصااة
واعارف هاها  ،جديدة فى التعليم والتعلم النش  القائم على التفاعل  ين المعلم والوالا 

و د تام توبيا  هاها النمارذ  المبتكار  ،( IEC Model )سم نمرذ  أط  االنمرذ  ب
وا اال عاادد الوااو  الملتدقااين  هااه   ،والطااا  1مدرسااة فااى  611اطقر  ماان فااى ماا

طالبااًا واقاارم بالتاادرا  فااى ل ماادارس أطااا  ل  261,111الماادارس ألااى أكثاار ماان 
 IDEBو د أظهار  الدراساا  التربرااة ارتفاا  مؤشار  ،مجمرعة متميزة من المعلمين

 –م 8113مااان  فااى ماادارس أطاا  مقارنااة بالماادارس الدنرميااة وذلااك خااول الفتاارة
 ( . De Castro , 2014 , 11 م )8177

 ( Focus on quality)التركيز على الجردة   - 
كااان تركيااز وزارة التربيااة والتعلاايم فااي البرازااال يند اار فااي  ،م 8111 باال عااام        

والدااد ماان ظاااهرة الرساار   ،اسااتيعا  التوميااه المسااتهدفين فااي مراحاال التعلاايم المةتلفااة
هتمام الرزارة ليشمل التركيز على جردة العملية ام فقد اتسع 8111بعد عام أما  ،المدرسي

حيا   ،تادني أداء طاو  البرازاال BISAالتعليمية خاصة بعد أن أظهر  نتاائج إمتداناا  
( . OECD,2011,183 كان  البرازال في ذيل القائمة بالنسبة لجردة العملية التعليمية )

العام الدراسي المدرسي فاي البرازاال طشامل ماا طقار  مان فعلى سبيل المثال بالريم من أن 
ساعا   ينما المترس  فى دول  2فإن اليرم الدراسي طستمر لفترة   يرة وهي  ،يرماً  811
،  ونظارًا لقلاة . سااعا   1األوروباى حارالى  (Prado M , et al., 2015,9)  افتدااد

وبعااد  ،م الفتاارتين ) ال ااباحيةفااإن الماادارس تعماال  نظااا ،عاادد الماادارس وناادرة  المعلمااين
ونتيجااة لهااها النظااام لاام طناان أمااام المعلمااين الر اا  الكااافي لتاادرا  المقاارارا   ،الظهاار (

وعنادما أطقنا  الدنرماة هاه  المشانلة ومااا  ،(OECD,2011,184 الدراساية المةتلفاة )
وضع  خوة عشراة يتم خولها تغوياة جمياع المادارس  نظاام اليارم   سببته  من مشنو

و د اساتلزم ذلاك  ،من خول إنشاء مدارس جديدة وتعيين أعداد كبيرة من المعلمين ،راحدال
 م . ) 8111 اادءًا ماان عااام   ،زاااادة الميزانيااة المة  ااة للتعلاايم علااى ماار الساانرا 

OECD,2011,191 )،  تنا  الدنرما  المتعا بة بان التعلايم هار المفتااح اوذلك نتيجة 
   التنمية الشاملة في جميع المجاال   . الها سيمنن البرازال من تدقي

  :زاادة عدد سنرا  التعليم المدرسي -د
 ،من الوو  المستهدفين %11لقد  لغ  نسبة الوو  المتسربين  بالتعليم الثانرا       

لاهلك  ،ستمرار في الدراسةوعدم رفبة الوو  لو ،وذلك نظرًا لتدني األداء التعليمي للوو 
عماال بهتماا  الدنرمااة كمااا ا ،ساانة 78سانة إلااى  77علاايم افلزامااي ماان تام تمديااد فتاارة الت
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وذلااك لتقاادطم  اارامج تعليمياة تهاادف إلااى إكسااا   ،شاراكا  مااع مؤسسااا  المجتمااع المادني
كااهلك اهتماا  هااه  الباارامج  ،التوميااه للمهااارا  األساسااية  فااي مراحاال التعلاايم اال تاادائي

 من افلتداق بالتعليم الثانرا  بالتوميه في المرحلة افعدادطة وذلك لتمنينهم
 ( OECD,2011,183 ) 

 
 
 

 Benchاساااااتةدام المقاااااايي  الرطنياااااة والدولياااااة فاااااي التعلااااايم ) -ه

 Marking) 
 ( النظام الرطني لتقييم التعليم األساسيSAEB ):  

النظام الرطني لتقييم التعليم األساسي هر عبارة عن مسا لعينة ممثلة للمادارس فاي 
وذلك  هدف  ،واتم إجراء هها المسا كل سنتين ب ررة دوراة ،لفةمراحل التعليم المةت

واتم تدليل هه   يانا  هاها المساا لمتابعاة  ،تقييم نرعية التعليم في النظام المدرسي
مان  بال المسائرلين الترباراين  ،تورر النظام التعليمي والعرامل التي تؤفر فاي جردتاه

ى النظام التعليمي و صياية السياسا  والباحثين للتعرف على المشاكل التي تؤفر  عل
واااتم إجااراء هااها المسااا ماان خااول المعهااد  ،التعليميااة المناساابة لتدسااين الممارسااا 

تم  ،م 8116وبداطة من عام  ،الرطني للبدرث والدراسا  التربراة التابع لرزارة التعليم
ياايم إنجاااز تواارار النظااام الاارطني لتقياايم التعلاايم المدرسااي ليشاامل أطضااًا إختبااارا  لتق

 الوو  في مراحل التعليم المةتلفة 
   المؤشر الرطني ألداء الوو:  

وشمل تدسين نرعية التعليم وضع أهداف  ،اهتم  البرازال  تدسين التعليم كمًا وكيفاً 
واساتةدم   ،طمرحة لهلك وانشاء نظام على مسترى الدولاة لتقيايم التقادم فاى التعلايم

ومساائلة  ،( وذلك لقياس التدسن فاى األداء IDEB) الدنرمة البرازالية لهلك مؤشر 
وكااهلك علااى المسااترى القاارمى  ،والرالطاة ،البلدطااة ،المسائرلين علااى مسااترى المدرسااة

و  اد  لا  هاها المؤشار خما   ،درجا  71وتتراوح  يم المؤشر من صفر إلى  ،للبود
 National Institute  ofم وذلاك علاى المساترى الارطني  ) 8177درجاا  عاام 

Research and Educational Studies    ن هااها المؤشاار طمثاال إ( حياا
 ،ختبااارا  ومعاادال  التساار  المدرسااىالمد االة الكليااة لكاال ماان أداء الوااو  فااى اال

ومعدال   الرسر  ومعدال  التةر  ومسترى تفرق الوو  فى مةتلا  الماراد  هادف 
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النتائج عبر وساائل افعاوم واتم إعون  ،تدسين مسترااتهم مقارنة بالمعايير الدولية
 ( . 8176 ،واستويع المراطنرن افطو  عليها ) سارة صبرى 

 نظام  التقييم الرطني لوبجدطة:   
تم استدداث نظام لرصد إنجاز الوو  فاي ال ا  الثالا  مان المرحلاة اف تدائياة فاي 

الاتعلم القراءة و الكتابة و الدسا  و ذلك للتعرف على مدى جردة عمليتاي التعلايم و 
و طعرف هاها النظاام باسام التقيايم الارطني لألبجدطاة  ،داخل المدارس في هه  المرحلة

(National Evaluation of the Alphabet ) 
 د السنرا لمدارس التعليم األساسيالتعدا:  

هاه   دوتع ،(  يانا  تف يلية عن الوو  والمدرسينCensusوتشمل  يانا  هها التعداد )
وااتم إجاراء  ،ل  األهمية لتدقي  الةراوة الرصافية لنظاام التعلايم البرازالايالبيانا  أمر با

وتستةدم  يانا  هه   ،هها التعداد ب فة دوراة سنراة لجميع المدارس الدنرمية والةاصة
  - :يما يلىالتعدادا  ف

 (: Accountabilityلة )ءالمداسبية والمسا -
حة في المدارس لادعم العملياة التعليمياة مثال متابعة افستغول األمثل للمرارد العامة المتا

وصايانة  ،المدرسية وترفير الكت  الدراسية واستةدام وسائل النقل ،تقدطم الرجبا  الغهائية
 وانجاز الوو  .  ،داء المعلمينأوكثافة الف رل و  ،المباني

 .  صياية السياسا  التعليمية لتدسين األداء -
 الثانرا  متدان طو  التعليماستدداث نظام ال:  

م تداا  مساامي   8172كااهلك تاام اسااتدداث نظااام فمتدااان التعلاايم الثااانرا فااي عااام 
(ENEM  طعتماااد أساساااًا علاااى  يااااس مهاااارا  التفكيااار العلياااا المرتبواااة  توبيااا  )

 ، problem solvingحال المشانو   ،( Concepts Applicationالمفااميم )
 عيدًا عن الدفظ والتلقين . وذلك ب ،( Critical thinkingوالتدليل النقدا )

 ختبارا  الدوليةالمشاركة في المسرحا  واال:  
ختبارا  الدولياة كهلك اهتم  وزارة التعليم بالمشاركة في المسرحا  واال

 The teaching and( و المسااا الاادولي للتعلاايم والااتعلم )PISAمثاال )

learning international survey ل فاي (، ذلاك للتعارف علاى وضاع البرازاا
التعلم مقارنة بالدول األخرى و طعتبر  المعهد الرطني للبدرث والدراسا  التربراة  

(National Institute  of Research and Educational Studies   )
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وهاار  ،هاار الجهااة المساائرلة عاان تقياايم التعلاايم األساسااي والثااانرا فااي البرازااال
يااة بااالبود والتااي تساااعد فااي المساائرل أطضااًا عاان افح اااءا  والبيانااا  التعليم

 ورصد وتقييم السياسا  افصوحية التي تقرم  ها الدنرمة .  ،وتنفيه ،صياية
  رنامج  رلسا فاميليا ) مداربة آفار الفقر على التعليم (  -و

وهار  رنااامج  اادأ   ،ساام  رنااامج  رلساا فاميلياااااتبعا  البرازااال سياساة افعانااة المعاروف ب
ستمر فى عهد الرئي  ل لرال ل  الهى طعرد له الفضال فاى ترسايع االرئي     ل كاردوسرل و 

واقادم هاها البرنااامج  ،( 8178 ،سار  المنتفعاة مان هاها البرنااامج  ) أمال مةتاارنوااق األ
على أسااس أن تعرااف  األسارة  الفقيارة بانهاا تلاك األسارة  ،مساعدا  مالية لألسر الفقيرة
رتبوا  هاه  المعرناا  بشاروط االاي  و اد رااال  راز   821التى طقال دخلهاا الشاهرا  عان 

وتوليمهم وحضرر زاارا   ،لتزام األسر بإرسال أطفالهم للتعليم فى المدارساصارمة تشمل 
الرعاطااة ال اادية الر ائيااة والتااى تشاامل رعاطااة ما باال الاارالدة للنساااء الدراماال والرعاطااة 

لتازام األسارة بالشاروط امان  ومتابعة الدالة الغهائية ونمر االطفال  . وبعاد التاكاد ،الغهائية
 , .Zulkhibri, M)راال  رازالي  21تد ل األسرة على دعم  شهرا بمترس   ،السابقة

ساتمرار هاها وال ،وت رف افعانة عن كل طفل بدد أ  اى فوفاة أطفاال ،،(2016,1525
ونظارًا ألن الداارافز  ،%26الادعم طجا  أن يناتظم الوالاا  فاي الدراساة  نسابة ال تقاال عان 

يااة كااان يااتم إرسااالها لألساار عاان طرااا  حسااا   نكااي فقااد أطلاا  علااى هااها البرنااامج المال
(Cash transfer program( )Glemme& Murdrigha , 2015 , 26) . 

دا هاها أو اد  ،كبار التداراو  النقدطاة المشاروطة فاى العاالمأهها البرناامج مان  دواع     
وساااعد فااى  ،فاا  معاادال  التسار نةالتدااق بالماادارس و لااي زااادة معاادال  اال إالبرناامج 
نتقال الفقر ادا إلى و ف أمما  ،ستثمارا  طرالة األجل فى مجال ال دة والتعليماتدقي  

واعد هها البرنامج تدخًو فعاااًل إذا  ،وانةفا  كبير في معدال   الفقر المد ع ، ين األجيال
فااى  1,6تكلفتاه علااى  حياا  التزاااد ،ماا تماا  مقارنااة  التكلفاة  الضاائيلة بااالمردود  الكبيار

حيا  تام الترساع فياه  ،المائة من الناتج المدلى افجماالى واغواي  معظام السانان الفقاراء
 Bernbaum M. & Moore Audrey-marie)مليارن أسارة  78ليشامل أكثار مان 

S., 2012, 35)،  ولاام طنان مشااروعًا ساادراًا للقضااء النهااائى علااى الفقار ولكنااه كااان
مثال الاتمنن مان التعلايم  واللايش بشانل أفضال  ،نتاائج ملمرساة مشروعًا وا ليًا أدى إلاى
 ( .  8176 ،سارة صبرى فا  معدال  أمرا  سرء التغهطة  )وانة والد رل على الوعام

  - :للنقاط اآلتية ا(  رلسا فاميليBolso Familiaترجع أهمية  رنامج )و 
أمال المادارس . )استمرار أ نائهم في  تقدطم الدعم لألسر الفقيرة لمساعدتها على -

 ( 8178 ،مةتار
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ومان المعاروف أهمياة هاه   ،جتماعية  اين الواو العمل على خف  الفروق اال -
 & Gewwe)الفااروق فااي تدديااد  اادرة الوالاا  علااى التد اايل وافنجاااز . 

mustrihs , 2015 , 22) 
( للواااو   Enrollment Rates )زااااادة معااادال  افلتدااااق بالمااادارس   -

عاااام  %12إلاااى  8112عاااام  %56يم  األساساااي مااان المساااتهدفين فاااي التعلااا
   ( OECD ,  2016 , 7)م   8178

عااام     % 2م  إلااى  8117عااام  %78خفاا  معاادال  التساار  المدرسااي ماان   -
 ( . De Janyzy et al. , 2010 , 19) %55واقدر الفارق بمقدار  ،م 8112

 & Glewweإنتظام الوو  في الدراسة و إرتفا  معادال  التد ايل و األداء ) -

Kassouf , 2012 , 505 ). 
 :مراجهة مشنلة التسر  من التعليم المدرسي -ز
النظام التعليمي في   حدا التددطا  التي واجهإالتسر  من التعليم المدرسي   دطع       

وامناان  ،لااي حاادوث ظاااهرة التساار  المدرساايإد  مجمرعااة ماان العراماال أو ااد  ،رازااالبال
  :األتيةتلةي  هه  العرامل في النقاط 

إلاى  نااء  اد اضاور   عداد كبيار مان األأفاألسر الفقيرة التي لديها  ،عامل الفقر -7
 . سرة وهم في سن العاشرةضافيا لألإر دخو د نائها باألعمال التي تأن يلتد  أ
فكثياار ماان الماادارس  ،مااة الماادارس لتدقياا  أهااداف العمليااة التعليميااةءعاادم مو -8

ما يؤدى إلى   ارر فاى األداء التعليماى مئمة تنق ها التجهيزا  المدرسية المو 
 .والمدرسين للتوميه

مما يؤفر فاى النهاطاة فاى  ،تافير سرء التغهطة على النمر العقلى والبدنى لألطفال -2
-Bernbaum M. & Moore Audrey  ساتيعا  الدراساي ادرتهم علاى اال

marie S., 2012, 37) (. 
 انتشار ظاهرة العن  المدرسي في البرازال . -2

وتعليمياة  لمراجهاة  ،صاوحا  اجتماعياةإو د اتةه  الدنرماة البرازالياة عادة            
 :  ما يلىوذلك من خول  ،ظاهرة التسر  المدرسي

 ( تبن  الدنرمة البرازالية  رنامجBolso familie منه عام )م  و الاها  8117
لايم األساساي وذلك لمعالجة ظاهرة التسر  المدرساي فاي التع ،شارة اليهاف  سبق

و طعتمد البرنامج على صارف مسااعدا  مالياة لألسار  ،التي تعاني منها البرازال
 الفقيرة.

  اهتمام  الدنرما   البرازالية  المتعا بة  زاادة التمرال الدنرمى لتدساين أحارال
فبعااد تاارلى  ،تلااك التااى تقااع فااى المناااط  الفقياارة ماان الاابود  رصاااخ ،الماادارس

هتم  ادعم التعلايم اف تادائى مان ا ،م8112د الدنم فى عام الرئي  فرناندو مقالي
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ساساي وتقادير ل ) صندوق تمراال تنمياة التعلايم األ FUNDEFخول  رنامج ل 
 ،مهنة المعلم ( والهى بمرجباه تام دعام المادارس الدنرمياة فاى المنااط  الفقيارة

س نفااق الدنارمى السانرى علاى الوالا  فاى الماادار وتعهاد  الدنرماة أال طقال اف 
دوالر سانراًا .  7861تفااق علياه وهار الدنرمية عان الداد الارطنى الاهى تام اال 

من التمرال الدنرمى  %51لزم   الدنرمة الرالطا  المةتلفة بان ط رف أكهلك 
علااى أن يااتم صاارف الجاازء المتبقااى   ،المة اا  للماادارس كرواتاا  للمعلمااين

ئي  ل لارال دا سايلفا ل و د  اام الار  ،( لتغوية الميزانية التشغيلية للمدارس21%)
( ليشامل  FUNDEF )                   رفع ميزانية التعليم لكى يتسع  رنامج
 De Castro )              ( .FUNDEBالتعليم الثانرى وذلك تد  مسمى )

 و )                   (FUNDEB( و اد حظاى كال مان )   75 , 2014 ,
FUNDEF  افنفاق على التعليم فى المناط  الفقيرة ( بالثناء دوليًا وذلك لزاادة

وارجع الفضل  ،والشمال الشر ي للبود ىوالتي تتركز في  الجزء الشمال ،بالبرازال
  CNTE لاتدادا  المعلماين  البرازالياة  ىلإفى زاادة التمرال الدنرمي للتعليم 

لى التعليم لد  فى التعليم للجميع وافنفاق الكافى عال والتى كان  مؤادة رئيسيًا 
فقاااد نجاااا  ،( 625 ،8176 ،وذلااك مناااه منت ااا  الثمانيناااا   ) ليزلاااى فينجااار

مااع المنظمااا   CNTEتداااد الفياادرالي الاارطني للعاااملين فااي مجااال التعلاايم اال 
األكادطمية وافتدادا  التجاراة الرطنية  في الدعرة من أجل الدد األدناى لتمراال 

واق في الد رل علي  حنم دستررا التعليم من خول تعبئة مجتملية واسعة الن
ماان الضاارائ  المدليااة   %86 ،ماان الضاارائ  الفيدراليااة %72ياان  علااى أن 

واعتبار التعليم  ل حقًا للجميع ومسؤولية  ،والدنرمية تهه  لإلنفاق على التعليم
 ،ماان الدسااترر البرازالااي 816الدولااة واألساارة ل وهااي عبااارا  ورد  فااي المااادة 

والمنتادى  ،CNTEتدادا  المعلمين في البرازال ااضل  ومنه صدور الدسترر ن
وضمان  ،من أجل زاادة المرارد التعليمية LDBالرطني للدفا  عن التعليم العام 

والد رل علاى مزااد مان ال اوحيا  فاي  ،تعليم مجاني دطمقراطي وجيد للجميع
ان ليزلاي فينجار و جرليا دنى بشان كثافة الف ارل .)أووضع حد  ،إدارة المدرسة
 ( 622 ،622 ،8176صندين ن 

  االهتمااام  تغهطااة توميااه الماادارس وتقاادطم الرعاطااة ال اادية لهاام  لضاامان  النماار
ماارا  ساارء التغهطااة ممااا يزاااد ماان  اادراتهم علااي أومداربااة  ،العقلااي والباادني

 االستيعا  التعليمي.
   فاي كهلك تبن  الدنرمة  البرازالية   رامج مجتملية رائدة لمنافدة ظااهرة العنا

وبرنااامج ل  ،الماادارس  مثاال  رنااامج ل إيااوق الورااا  عاان اففااو  ماان العقااا  ل
الجهاد من أجل إحول السوم ل و د نجد  هه  البرامج  في إنهااء م اادر عادم 

وتبن  هه  البرامج خوارا  شااملة تهادف  ،المساواة وتدسيين نم  حياة الشبا 
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 ،ومهنااي ،سااينرلرجيو  ،إلااى تغيياار نماا  حياااة الشاابا  عاان طرااا  دعاام مااادا
افتتاح معهاد لتادرا   المدرساين   8112و د  ام  الدنرمة في عام  ،وأكادطمي 

وادراه مةااطر  تدا  اسام ل المدرساة  على منع العن  ضد األطفاال والماراهقين ,
ورااضية وور  عمل حرل  ، لعة الدماطة ل واشمل البرنامج  رامج فقافية وفنية

وكهلك إطجاد فقافة مشتركة داخال المدرساة و اد تام  ،والمراطنة ،والدقرق  ،التنر 
ومااا  ،إجااراء دراسااا  كميااة ونرعيااة أشاااد  بمجهااردا  ل المدرسااة  لعااة الدماطااة

و اد أصابد    ،سفر  عنه من نتائج في الدد مان مشااكل العنا  فاي المادارسأ
واحدة من البلدان البارعاة فاي مناع العقاا  البادني علاى  8172البرازال في عام 

 727 ،8175 ، دعم من القرانين والسياسا  ال ارمة . )جيني بارك  األطفال
– 728 ) . 

انةفاا  معادال  التسار  والرسار  المدرساي كماا  إلىصوحا  د  هه  افأو د 
 هر مبين في الجدول التالي  
 ( معدال  التسر  والرسر  المدرسى فى البرازال2جدول ر م )

 سر معدال  الر  معدال  التسر  نر  التعليم
 م8171عام  م8111عام  م8171عام  م8111عام 

 %71,2 %71,1 %2,7 %78 اف تدائى
 %78,6 %1,6 %71,2 %72,7 الثانرى 

(Source: National report on education for a by the year ,201 
,15) 

نةفضا  ايتضا من هها  الجادول أن معادال  التسار  المدرساى فاى التعلايم اال تادائي  اد 
وفااى  ،%12وذلااك  نساابة  %2,7إلاى  %78ماان  ،م8171 –م 8111ل الفتاارة ماان خاو 

أما معادال  الرسار  فلام تتغيار  ،%22 نسبة  %71,2إلى  %72,7التعليم الثانرى من 
 وزاد  فى التعليم الثانرى خول نف  الفترة .  ،كثيرًا فى التعليم اف تدائى

 سية فى التعليم المدر يتفعيل الممارسا  الدطمقراط-ح
  هتمام الدنرمة البرازالية في إضفاء الوابع الدطمقراطي على التعليم المدرسي ا دأ

وذلاك  ،تجا  البود  ندار الممارساا  الدطمقراطياة فاي السياساةابعد  ،في البرازال
نتهااء الدنام العسانرا  فاي اعق  التغيرا  السياسية التي حدف  فاي الابود بعاد 

 (Meyers , 2008 , 154م ) 7326عام 
   تبني  ىلإ د تمثل  أهداف الدنرمة من نشر الثقافة الدطمقراطية في المدارس  و

( مان  School – Based Managementمفهارم افدارة الهاتياة للمدرساة )
  - :خول 
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تةاذ القرارا  المتعلقة بإدارة المدرسة مان البلادطا  وافدارا  انقل صوحيا   -
 . التعليمية إلى المجل  المدرسي

( والتاكياااد علاااى المداسااابية  Decentralizationالومركزااااة  ) تدقيااا  -
(Accountability ألداء المدرسة )، وذلك من خاول المجلا  المدرساي، 

 والسلوا  المدلية.  
( بالمادارس   Authoritarian Policiesساتبدادطة )إنهااء السياساا  اال -

 .والتي كان طقرم  ها مديرو المدارس 
مقراطيااة والمشاااركا  داخاال المدرسااة  هاادف تدقياا  تشااجيع الممارسااا  الدط -

 افدارة الهاتية للمدرسة .
)Snilstveit et al . , 2015 , 41( &  )Fischman & Gvintage , 2001 , 55( 

 ااد شاامل  افصااوحا  التعليميااة الهادفااة إلااى ترسااي  الممارسااا  الدطمقراطيااة و 
 :داخل المدارس ما  يلي

ساتبدادطة التاي كاان نتةا  وذلك لمنع السياسا  االارس باال أن طنرن تعيين مديرا المد -
 المدارس .  وطمارسها مدير 

وتمثايلهم  نسا   ،نتةا  مدير المدرساةاباء والمدرسين والوو  في ضرورة مشاركة اآل -
 ( . School Councilعادلة في المجل  المدرسي )

وطااارق التااادرا  والنظاااام المقررا  باااتةااااذ القااارارا   المدرساااية المتعلقاااة  اأن طنااارن  -
 (. Meyers , 2007 , 95) المدرسي من خول المجل  المدرسي

  و ااد أظهاار  نتااائج افصااوحا  التعليميااة فااي الماادارس وافدارة الهاتيااة للمدرسااة إلااى
نةفاضًا ملدرظًا في معدال  التسر  المدرسي على مسترى البود وذلك خاول احدوث 

وماان  ،فاا  نساا  النجاااح ماان منوقااة إلااى أخاارى وان إختل ،ساانرا  التعلاايم األساسااي
 ,.Snilstveit B., et alمدرسة كرنها تابعة للبلدطة إلى أخرى كرنها تابعة للرالطاة )

ن نشار الثقافاة الدطمقراطياة فاي المادارس  اد شاجع أومماا الشاك فياه  ،(41 ,  2016
فاعال  ااين المدرساين فاي إدخااال نظام التعلاايم الدديثاة فاي التعلاايم والاتعلم وزاد ماان الت

 طضا علي خف  معدال   التسر  . أو د ساعد ذلك  ،المدرسين والوو 
( فااي PISAفاار االصااوحا  التعليميااة علااي  نتااائج افختبااارا  الدوليااة )( أ6)

 البرازال 
( في البرازال عبر السنرا  المةتلفة ما BISAأظهر  نتائج افختبارا  الدولية )

 :يلي
 278م إلاى 8111عاام  235القراءة  د ارتفع مان  ن مترس  أداء الوو  في مادةأ -

كاهلك ارتفاع مترسا  األداء فاي  ،نقواة  75وذلاك  زااادة  ادرها  ،م 8113نقوة عام 
وذلك  ،م 8113نقوة عام  225م إلى  8112نقوة عام  265مادة الرااضيا  من 
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اء مان أما في العلرم فقد أظهر  النتائج إرتفا  مترس  األد ،نقوة 21 زاادة مقدارها 
 76م  زاادة مقدارها  8113نقوة عام  216م لي ل إلى    8115نقوة عام  231
  نقوة

(OECD , 2011 , 187) &  (OECD, 2010 , 42)،  كماا هار مرضاا
 (2بالجدول ر م )

 الدولية PISA( نتائج البرازال في إختبارا  2جدول ر م ) 

 العلرم الرااضيا  القراءة العام
 مجمر  النقاط النقاط مجمر  مجمر  النقاط

8111 235 - - 
8112 212 265 - 
8115 232 211 225 
8113 278 225 216 
8178 271 237 216 
8176 211 211 217 

 ( OECD,2011,240 الم در  )
ساساي عباار للواو  المسااتهدفيين فاي التعلاايم األ زااادة  معاادال  االلتدااق بالماادارس -

 56ساساي مان   معدال  االلتداق فاي التعلايم األارتفع ،فعلي سبيل المثال ،السنرا 
 م . 8178عام  % 12م  الي   8112عام  %

عااام   %78( ماان  Drop out rate)العااام نةفااا  معاادال  التساار  المدرسااي ا -
  De Janvry. ) %55نسابة مئرااة و ذلاك   ،م 8112عاام  % 2م إلاى  8117

et  al , 2010 , 9 .) فقااد التعلاايم اال تاادائي امااا معاادال  التساار  المدرسااى فااى 
 وذلاك  نسابة %2,7إلاى  %78مان  ،م8171 –م 8111نةفض  خول الفترة مان ا

 %22 نسبة  %71,2إلى  %72,7وفى التعليم الثانرى من  ،%12مئراة 
(National Report on education for all in Brazil, 2015, 15) 

 , OECD) ،م 8112بعام  م مقارنة 8178نتظامًا عام االنظام المدرسي كان أكثر  -

2012 ,7     .) 
لعاام   PISA واج  افشارة الي أن مترسوا  أداء الوو  في البرازال في اختبارا   -

 Bolsa)وربما يرجع  ذلك إلى الترسع في  رناامج  ،تظهر تدسنًا ملدرظاً لم  8176



 م 8172الجزء الثاني( يناير لسنة  711عدد: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، ال
 

 -525- 

Familiaهم ز ( والااها تاام ماان خولااه تقاادطم المساااعدا  الماليااة لألساار الفقياارة لتدفياا
 ( OECD ,  2016 , 7) ،الدهم بالمدارسأو علي التداق 
 
 

 
 ألمانيا  :فانيا
 السياق المجتمعى ( 7)  

 ،كام مرباع 261,187وتبلا  مسااحتها افجمالياة  ،تقع ألمانيا وسا   يار  أورباا
 28,2كمااا تعااد ألمانيااا أكباار دولااة أوروبيااة ماان حياا  عاادد الساانان إذ يبلاا  عاادد ساانانها 

وتعاد اللغاة األلمانياة هاى اللغاة  ،جنبياةأصرل أمنهم ينددرون من  % 81 ،مليرن نسمة
وتنتماى ألمانياا ألكثار الابود األوربياة كثافاة فاي Kanning et al 2015, 5) .) الرسامية

أماا عان النسابة العمرااة فنجاد أن  8نسمة فاى كال كام 827السنان إذ تبل  كثافة السنان 
 %62عامًا. وانتمى حرالى  56رق ف %81عامًا واكثر من  76من السنان تد   72%

 71أل   رذى و 821مليرن مسلم وحرالى  2,2كما يرجد  ،من السنان للدطانة المسيدية
 ،والفكر ،واضمن الدسترر األلمانى حراة االعتقاد ،أل  من الهندوس 31آالف يهردى و 

 .(76 ،8171 ،سماعيلا)مدمد صادق  كما ال ترجد كنيسة حنرمية أو رسمية ،،والدين
 ،سمها مان اتدااد عادة والطاا اوتتكرن جمهرراة ألمانيا االتدادطة كما يتبين من 

ووفقااًا لمعويااا  النظااام االتدااادى الفياادرالى األلمااانى فااإن الرالطااا  الساا  عشاارة تتمتااع 
فلكاال والطااة دسااتررها الةاااص  هااا الااهى طجاا  أن يتوااا   مااع األساا   ،بساالوا  مسااتقلة

اعيااة لدولااة القااانرن حساابما طعرفهااا الدسااترر األلمااانى جتمالجمهرراااة والدطمقراطيااة واال
والظاروف المليشاية  ،والراجباا  ،الهى يهدف إلاى تدقيا  المسااواة فاى الدقارق  ،األسمى

وفيما عدا ذلك فالرالطا  األلمانية  لها مول  الدراة فى صياية دستررها  ،لجميع األلمان
 (. 31 ،8171 سماعيلابالشنل الهى ترا  مناسبًا   )مدمد صادق 

حيا  تعاد راباع أكبار ا ت ااد  ،وتنتمى ألمانيا ألكثر  لدان العالم ال اناعى تواررًا 
 ،( Kanning S. etal., 2015 ,45)فى العالم بعد الرالطا  المتددة واليابان وال اين 

بعاد الادمار خ رصاا  وارجع الفضل فى دخرل ألمانيا إلاى دائارة األمام ال اناعية القيادطاة
ال إلااى االحتياطااا  الماليااة وال إلااى الثااروا   -ى الداار  العالميااة الثانيااةالااهى حاال  هااا فاا

نتاجهاا الزراعاى ال طنفاى إالوبيلية إذ أن ألمانياا ليسا  ينياة  ثرواتهاا الوبيلياة، كماا أن 
وهى تعتمد ب فة أساساية علاى اساتيراد الماراد الةاام وت ادير  ،للرفاء باحتياجا  السرق 

القاارة التنافسااية الدائمااة لو ت ااادطة األلمانيااة إلااى نظامهااا وانمااا تعاازى  ،المنااتج النهااائى
نياا باالتعليم والعمال المأو اد اهتما   ،(772، 8112 ،التعليمى )أميمة حلمى عبد الدمياد
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( وهاي المسااواة 4Eعلي ترجيهه الرجهة ال ديدة للنهر  به من خاول ماا طعارف   )
(Equality ُ( و العدالااااااااااااااااااة )Equity( والكفاااااااااااااااااااءة )Efficiency والفاعليااااااااااااااااااة )
(Effectiveness والتااي كااان لهااا االولراااة فااي السياسااا  التعليميااة األ  )( نبياال  لمانيااة

(، إال أن النتائج يير المرضية بالنسابة أللمانياا 53،8172،سعد خليل وعبد الباس  دطا 
( أد  إلاااى حااادوث صااادمة أللمانياااا مااان أدائهاااا PISA 8111فاااى االختباااارا  الدولياااة )

مما أدى بالدنرمة األلمانية إلى تنسي  زاارا  للدول التاى  ،ه  االختبارا المنةف  فى ه
وذلاك لإلطاو  علاى الممارساا   ،مثال فنلنادا (TIMSS, PISA)حقق  نتائج مرتفعة فاى 

واجراء سلسلة مان  ،كهلك تم عمل مراجعة لسياسا  التعليم فى ألمانيا ،الجيدة لهه  الدول
 ,Bernbaum M. & Moore Audrey-marie S., 2012 افصاوحا  التعليمياة

31) ( 
 صوح التعليمى في ألمانيا التورر التاراةي لإل( 8)  

طمنن تناول التورار التاراةي لنظام التعليم في شنل مراحل النمر التي مر  ها              
  :على الندر التالي

مومااا  أ اارز :(7372 - 7211فتاارة افمبراطرراااة الرومانيااة لألمااة األلمانيااة ) -7
ومان الموحاظ مبااد  تدقيا  التعلايم العاام  ،هه  الفترة التركيز على الدراسا  الدينية

خاه طاابع التنفياه اإال أنهاا  ادأ  ت ،للجميع  د ظهر   ر  نهاطاة القارن الثاامن عشار
جامعة طمنن  28وفي نهاطة القرن الثامن عشر كان  هناه  ،خول فترة افمبراطرراة
 . لتداق  هانية في المدن اال لوو  المدارس الوتي

وظهر   ،هتمام بالتعليم الثانرا زاد اال :(7322 - 7373فترة جمهرراة وامار ) -8
والثقافاااة  ،والتاااي تركاااز علاااى اللغاااة األلمانياااة ،الثانرااااة األلمانياااةة المدرسااا
 71-5ساساااية لجمياااع التومياااه فاااي سااان وانشااااء المااادارس األ ،األلمانياااة
 .لثانراة الرافية وكهلك ظهرر المدرسة ا ،سنرا 

تميز  هه  الفترة بظهرر سياسا  تعليمياة  :(7326-7322فترة الدنم النازا ) -2
و اد جار  تربياة األطفاال فاي  ،ومركزااة افدارة  ،تةضاع لفلسافة ونظاام الدنام الناازا 

وجرى تشجيع األطفاال علاى تدادا  ،وعدم الثقة فيهم هه  الفترة على كرامية األجان 
و د وظ  النظام الناازا النظاام  ،و نها سلوة المعلمين ،ليدطةمؤسسا  المجتمع التق

 ،8116.) عباد اللوياف  ان حسانين فارح  التعليمي ترظيفًا  فاعًو في تدقي  أهدافه
611 - 233) 
  :(7323-7326فترة تقسيم األلمانيتين ) -2
ن نمتاا إلاى دولتاي -بعد هزامتها فى الدر  العالمياة الثانياة - سم  ألمانيا النازاة       

؛ فمن ناحية كاان هنااه جمهررااة ألمانياا  وتوررتا بوراقتين مةتلفتين وبترجها  مةتلفة
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فيدرالياة تساير وفا  ا ت ااد السارق المرجاه  ،االتدادطة )ألمانياا الغربياة( دولاة دطمقراطياة
وعلى الجان  اآلخر كان  جمهرراة ألمانيا الدطمقراطية )ألمانيا الشر ية( دولة  ،ندر الغر 

راكية مركزاااة تسااير وفاا  ا ت اااد مةواا  مرجااه نداار الشاارق. و ااد انعنساا  هاتااان اشاات
؛  األيديرلرجيتان المةتلفان تمامًا فى شنل التورر الاهى أخاه  التعلايم فاى كاًو األلماانيتين

الاهى ساار فاى اتجااهين  ىوالسىياسا ،األيديرلرجىو  ،العسنرى و  ، د كان للنمر اال ت ادىو 
انعناساية علاى التعلايم والاهى ساار هار اآلخار فاى اتجااهين  -مةتلفين فى شاورى ألمانياا

 ،متعارضين مةتلفين كل االختوف عن بعضهما البع  سراء من حي  الفلسفة واألهاداف
 ،الثقافاة األكادطمياة ،البارامج ومدتراهاا ،شاروط القبارل  ،افدارة والتمراال ،البنية والتنظيم

وكان نظام التعليم  ،اال ت ادى والسىياسى عو ته بالنظام خ رصاعو ة النظام بالمجتمع 
 ،اللينيناى -فى شرق ألمانيا مركزاًا ومرجهًا لةدماة مبااد  وأيديرلرجياة الداز  الماركساى

كماا كاان مرجهااًا  ،شاتراكىاوكاان تابعاًا لةوا  الداز  الشايرعى الهادفاة إلاى  نااء مجتماع 
ك اختفااى تمامااًا مباادأ ونتيجااة لااهل ،لتدقياا  أهااداف وياطااا  اال ت اااد االشااتراكى المةواا 
فاارن ل ذلااك المباادأ الااهى وضااعه  ،االسااتقول الااهاتى لمؤسسااا  التعلاايم فااى شاارق ألمانيااا

وكان التعليم فاى ألمانياا الغربياة  ،كاحد الركائز التى  نى عليها التعليم األلمانىل هامبرل  
ارة التعلايم فاى أما بالنسابة فد ،طسير وفقًا للنمرذ  األمرانى، النمرذ  الدطمقراطى المفترح

أميماااة حلماااى عباااد  فقاااد كاااان نظاااام التعلااايم نظاماااًا ال مركزااااًا فيااادراليا ) ،ألمانياااا الغربياااة
 (.788-782، 8112،الدميد
وبعاد أن ظلا  ألمانياا مقسامة  :م وحتاى األن ( 7331فترة إعاادة الترحياد ) مان عاام -6

ش  مدناة التقسايم السياساى وبعد أن عا ،إلى دولتين هما ألمانيًا الشر ية وألمانية الغربية
وذلاك نتيجاة  7331تجاوز  هه  المدنة فاى نارفمبر عاام   لمدة تقر  من خمسين عامًا،

 ،ا الشار يةباالتغيرا  السياسية التى نجم  عن سقرط منظرماة الادول الشايرعية فاى أورو 
واحاداث عملياة ان اهار  ،األمار الاهى ترتا  علياه الموالباة بإعاادة ترحياد األماة األلمانياة

عضرى  ين نظامين ا ت اديين واجتماعيين مةتلفاين تماماًا كاان  اد نماا فاى األلماانيتين. 
و د شهد نظام التعليم  ،7331ولقد تم االحتفال  ترحيد ألمانيا فى الثال  من أكتربر عام  

( هر ما سنتعر  لاه باإذن  Kannings S. 2015, 5فى ألمانيا المرحدة توررًا كبيرًا )
 :ف يلالله بشيء من الت

  : نية نظام التعليم المدرسى األلماني( 2)
)جماال مدماد ا ار  المدرساى األلمااني مان فوفاة مساتراا  يتكرن نظاام التعلايم

  :و فيما يلي عر  مرجز لهه  المستراا   (872 ،8172 ،الرفا
وانتمااي إلااى هاااها  ، تدائياااةالمسااترى الاااها طسااب  المدرسااة اال :المسااترى األول-7

وف رل  ،وتشتمل على راا  األطفال ،ا  تربية ما  بل المدرسةالمسترى كل مؤسس
 وكل مؤسسا  هها المسترى خار  نظام التعليم الرسمي.  ،ما  بل المدرسة
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وهاى إلزامياة ومجانياة  ،طشامل هاها المساترى المرحلاة اال تدائياة :المسترى الثانى-8
اساية فاي معظام وامتاد ألرباع سانرا  در  ،لكل األطفال من السادسة حتى سان العاشارة

وتقاادم الرالطااا  الكتاا  واألدوا   ،الرالطااا   اادءًا ماان ال اا  األول إلااى ال اا  الرابااع
 الدراسية للتوميه بالمجان . 

  :هما المسترى الثال : طشمل هها المسترى التعليم الثانرا وانقسم الى مستراين-2
حتاى  طمتد هاها المساترى مان ال ا  الدراساي الةاام  :المسترى الثانرا األول -أ

 تدائيااة علااى إذ يتاارز  التوميااه الااهين أنهاارا المدرسااة اال ،نهاطااة ال اا  العاشاار
والمدرساة  ،والمدرساة المترساوة ،وهي مدرسة الجمنازارم ،مدارس هها المسترى 

 ،وابدأ هها المسترى في معظم الرالطا  بما طسمى المرحلة الترجيهياة ،الرئيسية 
وذواهام  ،لواو  بالتعااون ماع أسااتهتهمومدة الدراسة  ها عامان طستولع فيهاا ا

مااا لااديهم ماان مياارل ومراهاا  طدااددون فااي ضاارئها ناار  المدرسااة التااي تنميااة 
 ،كتشاااف  اادرا  التوميااهاوالهاادف ماان هااه  المرحلااة  ،ساايتابعرن تعلاايمهم فيهااا

لتد   ها الوال  . وتتم هه  المرحلة اومدى ترافقها لنر  المدرسة الثانراة التى 
 .عظم الرالطا  في إطار المدارس الثانراة المةتلفة الترجيهية في م

طمتاد هاها المساترى  ادءًا مان ال ا  الدراساي الداادا  :المسترى الثانرا الثااني -ب
ساساًا علاى أواشمل هها المسترى  ،عشر إلى نهاطة ال   الدراسي الثال  عشر

 والمدرسة الشاملة .  ،المرحلة العليا من مدرسة الجمنازارم
نظااام التعلاايم الثاانرى  رجاارد المسااارا  المةتلفاة التااى تلبااى احتياجااا  واتمياز       

 ،فهناه التعليم الثانرى العام الهى يؤهل الوو  لولتدااق بالجامعاا  ،وميرل الوو 
والتعليم التقنى والتعليم المهنى لتةراج الفنيين والكرادر المهنية فى شتى التة  ا  

تبر نظام التعليم الثاانرى االلماانى نظاماًا فراادأ ال واع ،ال ناعية والزراعية والتجاراة
وفيماا يلاى عار   ،( 612 ،8116مثيل له فى العالم)عبد اللويف  ن حسنين فرح 

 :هىو  لمانياأنرا  المدارس الثانراة فى أهم مةت رًا أل
 ( أنرا  المدارس الثانراة فى ألمانيا 2)

 :المدرسة الرئيسية -7
وذلاك فاي  ،ياتم ترزااع التومياه علاى المادارس الثانرااةفي نهاطة المدرساة اف تدائياة 

فتلتدا  الفئاة  ،لتدااق  هااضرء القراعد والشروط التي تدددها كال مدرساة كشارط لو 
وتلتداا  الفئااة التااي تليهااا بمااا طعاارف  ،الممتااازة ماان التوميااه بمدرسااة الجمنااازارم 

ية من التوميه التي وابقى للدراسة بالمدرسة الرئيسية تلك النرع ،بالمدرسة المترسوة
حي  يتم  ،لتداق باا من مدرسة الجمنازارم أو المدرسة المترسوة لم تتمنن من اال 

 .( 281، 8112 ،)باربارا شرلته تدرابهم بمراكز التاهيل المهنى
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    :مدرسة الجمنازارم -8

ومداارر العمليااة التعليميااة فااي هااه   ،لتداااق بالجامعااةوهااه  المدرسااة تعااد طو هااا لو 
واللغاة إلاى جانا   ،واأللمانياة ،واليرنانياة ،مدرسة يتمثل في دراسة اللغا  الوتينيةال

 ،)بارباارا شارلتهوعلارم الوبيعاة  ،والجغرافياا ،والتاارا  ،بع  العلرم مثال الرااضايا 
8112 ،282 ) . 
 المدرسة المترسوة-2

ة الثانرااة والمدرسا ،المدرسة المترسوة هي حلقة وسايوة  اين نمواي المدرساة الرئيساية 
واد ال  ،ومدة الدراسة فيها س  سنرا  ،وهي تقدم لتوميهها تعليما عاما مرسعا ،العامة

الوو  المتةرجرن فيها على شهادة الدراسة المترسوة التى تاؤهلهم لولتدااق بالمادارس 
 (OECD, 2011, 203-204) .الفنية 
   :المدرسة الشاملة -2
ي آخاار فااى التعلاايم الثااانرى طساامى المدرسااة و ااد تاام اسااتدداث نماارذ  مدرساا           

الشاااملة التااي طقضااي فيهااا التوميااه المرحلااة الممتاادة ماان ال اا  الةااام  حتااى ال اا  
والمدرسة الشاملة هي علاى وجاه العمارم مازاج طجماع علاى ال اعيدين التنظيماي  ،العاشر

 ،ساااوةوالمدرساااة المتر  ،والتربااارا  اااين األشااانال المدرساااية الثوفاااة )المدرساااة الرئيساااية
 ،واادرس الواو  فيهاا مجمرعاة مان الماراد مثال الرااضايا  ، والمدرسة الثانراة العامة (

 ( .711 ،8113 ،والفيزااء  )مدمد جرد  التهامي ،الكيمياءو  ،اللغة األلمانية
 ،وامنا القانرن األساسي كل شة  الد  في أن ينمي شة يته بدراة كاملاة          

والمؤسساة التدرابياة والمهنياة التاي تتناسا  ماع ميرلاه  ،رسةوأن طةتار بملء حراته المد
وهدف السياسة التعليمية هر تمنين كل فرد من الد رل على التشجيع والتعليم  ،وكفاءاته

 هتماماته. االتاهيلي الها يتناس  مع 
 صوح التعليمى فى ألمانيااف( 6)

مااد سلسالة واساعة ماان واعت ،ل  صاانعي السياساة إلاى العمالPISAدفعا  لصادمة        
 شاارع  ألمانيااا فااي اجااراء افصااوحا  بوراقااة متانيااة وبشاانل منظاارمىو ااد  ،افصااوحا 

(ٍSystematic وشامل )  (Holistic)  عاداد المعلماين إ، مما أتااح للمادارس ومؤسساا
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والتى طمنن عرضها  ((Rothman B., 2017صوحا  الر   الوزم للتكيف مع هه  اف
 :فى النقاط االتية

 
 معالجة مشنلة انعدام الشفافية والمسائلة  -7

نعااادام ام 8111لعاااام  BISAأظهااار   ياناااا  وتدلااايو  الدارساااة الدولياااة 
خااتوف أسااالي  تقياايم الوااو  فااي المراحاال او  ،الشاافافية فااي نظااام التعلاايم األلماااني

الثانراة من مدرسة إلى مدرسة حيا  اساتند  سياساة التقيايم علاى رؤااة المادرس و 
لااهلك اتةاااه   ،(OECD,2011,211 البياناااا  و إنجااازا  الوالااا  ) لااي  علااى

  - :الدنرمة الفيدرالية افصوحا  األتية
 (  Students' performance) داء الرطنية للوو وضع معايير األ)أ(

تاام وضااع المعااايير التعليميااة الرطنيااة للمرحلااة اف تدائيااة وافعدادطااة خااول 
نتهاء من المعايير المةتلفة في المرحلة الثانراة ال . كهلك تم ا 8112 ،8112عامي 

 ،والفرنساية ،لمانيةواأل  ،الرااضيا  :و ذلك في سبعة مراد وهي ،م 8111خول عام 
 ،وتداادد هااه  المعااايير المعلرمااا  ،والفيزااااء ،والكيمياااء ،والفساايرلرجي ،وافنجليزاااة

مان التعلايم المدرساي  والمهارا  التي طج  أن طنتسبها الوال  فاي المراحال المةتلفاة
والمهاارا   ،والتاكاد مان ترافا  هاه  المعاايير ماع المعلرماا  ،نداء ألمانيااأفي جميع 

 )                              الدوليااااااة . BISAختبااااااارا  االتااااااي تقيسااااااها 
OECD,2011,211)  . 

مانياة لوتعهاد  المقاطعاا  األ  ،داء الوو  علاى أسااس معاايير األداء المرحادةأتقييم ) (
علااى أن  ،ختبااارا  علااى أساااس المعااايير الرطنيااة المرحاادةالمةتلفااة بااان تكاارن أنظمااة اال

وذلاك فاي  ، تادائيختبارا  بجميع المقاطعا  األلمانية للوو  من ال   الثال  االاتجرا 
ناه مان ال اع  التدادث عان نظاام التعلايم والشاك أو   مدادد فا ا  مان العاام الدراساي . 

لهلك. كان أحاد افصاوحا  الرئيساية بعاد   ،الطة كان لها نظامها الةاصاأللماني ألن كل و 
وترحيااد المناااهج وادخااال  ،متجااان الصاادمة اختبااارا   ياازا هاار ترحيااد نظااام التعلاايم يياار 

صبا أكثر ترجهًا حرل الوو  أواالهتمام بجردة التعليم الهى  ،االختبارا  الرطنية المرحدة
استلزم ذلك ترفيا  التراصال والعمال الجمااعي ماع الواو   وحياتهم وتافيرهم وعاداتهم و د

جراء تغييرا  جهراة فى الكت  المدرسية والمناهج وطرق التدرا  منه صادمة اختباارا  او 
داء الوااو  علااى مسااترى الماادارس والرالطاااا  أتقياايم و  . (Young H.,2015) ياازا  

داء لمعرفااة الرالطااا  ذا  األداء الاارطنى ومقارنااة اداء كاال والطااة ماان الرالطااا  بمترساا  األ
  داء فى تلك الرالطا  .والعمل على تدسين األ ،المنةف 

اتفق  الدنرمة األلمانية والمقاطعا  على تبنى نظام لرصد  :نشاء نظام لرصد األداءإ ) (
وذلك لمعالجاة مشااكل  ،(  Performance indicatorsاألداء و ياس مؤشرا  األداء )
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على أن يتم نشر تقارار رصد األداء كل عامين و د صادر التقراار  ،نيالنظام التعليم األلما
أما التقرار الثاني  ،وركز على التعليم وحالة المهاجران ،م 8115االول لرصد االداء عام 

م وركز على انتقال األطفال من التعليم في مرحلة الوفرلاة المبنارة  8112ف در في عام 
 (OECD,2011,11 والتعليم المهني ) ،رسيسنرا ( إلى مراحل التعليم المد 2)

وذلك في جامعة هرمبرل  فاي  ،طل  عليها معهد التقدم التربرا أ)د( إنشاء منظمة جديدة 
 رلين وذلك لترفير الةبراء والقدرا  العلمية الوزمة لرضع المعايير ونظم التدليل والتقارام 

 . 
علااى  ،BISA ، TIMSوهااي  :)ه(المشاااركة فااي إختبااارا  الماادارس الدوليااة الرئيسااية

واالهتمام  نشار ودراساة نتاائج هاه   ، تدائيعلى المسترى اال PIRLSالمسترى الثانرا   
لمانيااة داء فااي الرالطااا  األ واسااتةدام نتااائج اختبااارا   ياازا كمؤشاار لقياااس األ ختبااارا  ,اال

  (8113،231،المةتلفة والدولة  رجه عام  )أندرااس شليتشر
وذلااك لمعالجاااة  ،نظااام التعليماااي علااى جماااع  يانااا  األداء و تدليلهاااا )و( زاااادة  ااادرة ال

و افهتمام بالبدرث التربراة و مثاال علاى  ،المشاكل التعليمية ووضع السياسا  المناسبة
م  رضاع البرناامج افطاارا لتقراار بدارث التعلايم و تجدياد 8111ذلك  يام الدنرماة عاام 

و  اهلك تام افساتغول  ،ا الدنرماة بشانل خااصإطار المراضيع المستجدة و التي تهتم  ها
 األمثال للبدارث التربرااة فاي تدليال مشانو  التعلايم ووضاع المعالجاا  المناسابة لهاا )

OECD,2011,212 . ) 
   :زاادة ساعا  اليرمي الدراسي المدرسي-8

أن مترسااا  السااااعا   ،م8111الااادولى لعاااام  BISAختباااار اظهااار  نتاااائج أ -
وعلياه  ،ال  األلماني أ ل من مثيوتها في الدول األخرى األسبرعية المدرسية للو

  5,6سااعا  إلااى  2مان حاارالي فقاد تام زاااادة سااعا  اليارم الدراسااي المدرساي 
واستمر اليرم   الدراساي ساعة يرميا كما هر الدال في معظم البلدان ال ناعية 

 أو بعد ذلك في معظم المدارس األلمانية  ،حتى الساعة الرابعة ع راً 
 ( OECD,2011,12 ) 

 :تدسين جردة المعلم -2
لاى  لارغ عادد إلنظام التعليمي في ألمانيا اداء االقد أعزى أحد أسبا  انةفا    

وعدم مقدرتهم في التعامل ماع الواو  الاهين ينتمارن  ،كبير من المعلمين لسن الشيةرخة
نتائج المانيا فاي كهلك أعزى التدسن التدراجي ل ،إلى األسر المهاجرة خاصة في الثمانيا 

لاهلك فاان أحاد  ،هتماام  تادرا  وترظياف المعلماين الجاددالدولية الاى اال  BISAختبارا  ا
عاداد األولاي للمعلماين فاي وبارامج اف ،لمانيا  هى مهنة المعلمأالمجاال  التي اهتم   ها 
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لاى واجا  ع ،وتتمتع مؤسسا  تادرا  المعلماين باالساتقولية ،ألمانيا متميزة إلى حد كبير
واقضى المعلمين  ،مرشدي المعلمين اجتياز اختبارا  صارمة لدخرل  رامج تعليم المعلمين

شااراف الماارجهين المهاارة  باال الد اارل علااى إالجاادد ساانة فااي العماال فااي الماادارس تداا  
ن عملياة أناه طمنان القارل إوعلياه ف ،(Rothman B., 2017) ترخي  مزاولة المهناة 

و  ،اعية األخارى نتساعًا مما عليه في معظم الابود ال اا كثرأإعداد المعلمين في الجامعة 
طج  على كل الوو  الرايبين بالعمال فاي التادرا  أن طنارن لاديهم الشاهادا  الجاملياة 

بمااا فااي ذلااك التاادرا  للوااو  فااي المرحلااة  ،فااي التة اا  الااها يريباارن التاادرا  فيااه
رسين مهنيين  دوام كامل إال بعد المرشدين للعمل بالتدرا  كمد  اعتمادوال يتم  ، تدائيةاال

 .  ضاء فترة طرالة فى التدرا  تد  افشراف و الترجيه
نه على الوال  الاها يريا  فاي إف ،وطبقُا للنظام الجديد فعداد المعلم في ألمانيا

لتدااق باالتعليم الجاامعي للدراساة ال فام ا ،العمل في التدرا  الد رل على الثانراة العامة
و بعااد ذلااك يلتداا  الوالاا   برنااامج  ،لوالاا  للقيااام بالتة اا  فيهماافاي مااادتين يرياا  ا

نتهاء هه  الفترة او بعد  ،تدرابي مدته سنتان طقرم خوله بممارسة التدرا  تد  افشراف
واعق  هه  السنة امتدان  ،طقضي الوال  سنة إضافية من الترجيه على مهارا  التدرا 

 Professionalى لقا  مادرس مهناي )واج  علاى الوالا  النجااح فياه للد ارل علا ،
Teacher ( ) OECD,2011,213 .) 
ل من المشروعا  الرائدة التى  اما   هاا الدنرماة  وُاعد لمشرو  المدارس الشبنية        
والهدف من هها المشرو  هر تورااع  ،مع المؤسسة األلمانية لوت ال عن ُبعد ،االتدادطة

وذلاك  تارفير اساتةدام شابنا   ،جتماع المعلرماتياةعملية التعليم فى المدارس لمتولباا  م
االت ااال عاان ُبعااد وااانظم هااها العماال اتداااد الماادارس الشاابنية، واركااز المشاارو  اهتمامااه 

وكهلك طقدم المشرو  خدما  تعليمياة للمادارس ) يارمى مدماد  ،بإعداد المعلمين وتدرابهم
 (. 867، 8176 ،مدمد إ راميم خاطر ،ضداوى 
ثياار ماان الناااس أن المعلمااين  ااد طعارضاارن افصااوحا  التعليميااة نظاارا و اد اعتقااد ك      
ماًا مهن المعلماين  اد لعبارا دورًا أولكن ما حدث هر  ،عباء عليهمنها تضع مزادا من األأل 

ى فااوذلااك ماان خااول نقابااا  المعلمااين  ،مهيااد الورااا  لتنفيااههاتو  ،فااي دعاام افصااوحا 
اق  اين نقاباا  المعلماين والدنرماة أناه لان ياتم تفاوكان ذلك نتيجاة اال  ،الرالطا  المةتلفة

استةدام أداء الوال  في نظم المسائلة ذا  المةاطر العالية وأن التقرام سينرن من خول 
نااه لاان يااتم اسااتةدام  يانااا  الوالاا  أوذلااك للتاكيااد علااى  ،( Sampling أخااه العينااا  )

ى زاادة ساعا  اليرم الدارسي و د واف  المعلمرن عل ،للتافير على احتفاظ المعلم  رظيفته
دى ذلك الى استمرار منانة المعلم العليا  ين أو د  ،دون الموالبة  زاادة ممافلة في األجرر

 ( . OECD,2011,213 طرائ  الشع  األلماني )
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 ،نظااام الداارافز الموباا  علااى المعلمااين فااي ألمانيااا ماان حياا  الراتاا  المجاازا  دواعاا      
العرامل التي ساهم  في جه  الكثيران لهاه  المهناة ,كاهلك  همأجتماعي من والضمان اال

جتماعيااة )عبااد اللويااف  اان فااان مهنااة التعلاايم فااي ألمانيااا تتميااز ماان حياا  المنانااة اال
 ( .687 ،8116،حسنين
 دارة شئرنها .عواء المدارس مزادا من ال وحيا  فإ - 2  

نى أن الرالطا  تادير المادارس بشانل بمع ،لمانى مركزاًا للغاطةكان النظام التعليمى األ      
أصابا الدنام  ،اآلن بعد أن أصبد  المدارس تتمتع بقدر أكبار مان االساتقوليةأما  ،د ي 

ولقاد تاافر ، (Rothman B., 2017 ) هام افصاوحا  التعليمياة أالاهاتي للمدرساة مان 
والتاادا ير  ،افصاوحيرن فااي ألمانياا  نماارذ   افدارة الدديثااة القائماة علااى وضاع األهااداف

واعواء مديرا المادارس كثيار مان السالوا  التقديرااة  ،وترفير الدرافز ،الوزمة لتدقيقها
 ،والقارارا  المتعلقاة باالبرامج الدراساية ،و ارارا  الترظياف ،ترزاع الميزانية المدرسية :مثل
  .( OECD,2012,12 وذلك مقا ل المسائلة ) ،ختيار المعلميناو 

يااة للمدرسااة فااى ألمانيااا فااإن القااانرن األلمااانى يلاازم الماادارس  تكااران ولتفعياال افدارة الهات
دطاا   الباسا  عباد ،خليال ساعد نبيالهيئا  مدرساية للعمال علاى افدارة الهاتياة للمدرساة )

 (. وذلك من خول:  22-21 ،8172
 ،يتكرن المجل  المدرسى العام من مدير المدرساة :المجل  المدرسى العام  (أ

ختياار عادد مان اهاها بافضاافة إلاى  ،لتادرا  بالمدرساةوممثلين عان هيئاة ا
واقااارم المجلااا   ،أولياااء األمااارر يتسااااوى ماااع عااادد ممثلااى هيئاااة التااادرا 

التشراعا  والقارانين  واتةاذ القرارا  فى إطار ،المدرسى العام  تقدطم المشررة
 حرل المسائل اآلتية: 

 درسة. المسائل المت لة  تدقي  التعاون  ين كل من األسرة والم 
  .األس  التربراة الى ستقرم عليها عملية التدرا  بالمدرسة 
  والةو  الدراسية وطرق التدرا  بالمدرسة.  ،تفاق على التعليما اال 
يتكااارن مجلااا  المعلماااين مااان المعلماااين العااااملين فاااى  :مجلااا  المعلماااين  ( 

 ومن  ين الراجبا  التى طقرم  ها ما يلى:  ،المدرسة كافة
 لرن المعلمين فى المؤتمر المدرسى العام. اختيار من سيمث -
 اختيار من سيمثلرن المعلمين فى لجنة افدارة المدرسية.  -
 تدضير األمرر التى ستنا ش فى المؤتمر المدرسى العام.  -
 إعداد الترصيا  للمؤتمر المدرسى العام.  -
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يتكارن مان كافاة المعلماين الاهين طقرمارن بالتادرا  لف ال  :مجل  الف ل  ( 
ومن مهام هها المجل  التشاور فى كل ماا يت ال بالعملياة التعليمياة  ،ينمع

 وتبادل المشررة واآلراء حرل مسترى التوميه.   ،لهها ال  
 ،يتكااارن هااها المجلااا  ماان مااادير المدرساااة :مجلاا  التة  اااا  الدراسااية (د

ومن واجبا  هها  ،بافضافة إلى المعلمين الهين طقرمرن  تدرا  تة   ما
 يلى: المؤتمر ما 
 منا شة كل القضاطا المت لة بمادتهم الدراسية.  -
 التةوي  لتدرا  هه  المادة وتدديد طرائ  التدرا  المناسبة.  -
 ا تراح التدرابا  التى طدتا  معلمر هه  المادة إليها.  -
 ترضيا سبل التعاون مع معلمى المراد األخرى.  -

 لمانيةى اللغة األ سر المهاجرة ف ناء األأمعالجة مشنلة ضل   - 6
مسااترا أ ناااء األساار المهاااجرة فااى اللغااة األلمانيااة إحاادى  تعااد مشاانلة ضاال  

 مدمد أحمد حسين ناص  وسايدالمشنو  الةاصة التي تعاني منها المدرسة اال تدائية )

ن نسابة أم 8111ل  يزا ل لعاماختبارا   ظهر  نتائجأحي   ،(751، 8111، سالم مرسى
سار المهااجرة ينتمارن الاى األ األداء المانةف  فاي اخنباارا    يازا كبيرة من الوو  ذوا 

الواو   الءؤ وذلك نظًرا لضال  اللغاة األلمانياة لاديهم وعاادًة ماا ياتم تعياين ها ،لمانياألى إ
من  ،مة هر تدسين مهاراتهم اللغراةمهوكان من األمرر ال  ،األجان  في المدارس المهنية

الدضانة وراا   لمانيا على إرسال أطفالهم إلى دورأى لإخول تشجيع العائو  المهاجرة 
ظهار  ضارورة أم   8111ن نتاائجل  يازا ل لعاام   إلمانياة حيا  األطفال لتعليمهم اللغة األ 

وتشةي  ال عربا  اللغراة  ين الوو   ،االهتمام  دور الدضانة كدلقة مهمة في التعليم
لمانيااة فااى دور أل را  اللغااة اماان خااول إدخااال اختبااا ،فااي و اا  مبناار ماان عماار الوفاال

 (Young  H., 2015) الدضانة 
لمانيااا اللغااة ألااى إساار المهاااجرة  نااء األألمانيااة  تعلاايم لاهلك اهتماا  الدنرمااة األ 

 ،نشاء مادارس للتعلايم  بال المدرسايإااللمانية  بل التدا هم بالمرحلة اال تدائية من خول 
دارة هه  اوالجمليا  الدينية في  ناء و  ،وذلك من خول مشاركة مؤسسا  المجتمع المدني

كهلك أصدر  الدنرمة مجمرعة من التشراعا  أكد  فيها عن ح  كل طفل في  ،المدارس
ن يلتد  باالتعليم أسنرا  إلى  2الد رل على منان في مدرسة لراا  األطفال من سن 

يرم وتبنى فكرة لمانية بإدخال المدارس المدعرمة طرال الاهتم  الدنرمة األ  كما ، تدائياال
 . (OECD,2011,210)   المدارس الشاملة

 افصوح الهينلي لنظام المدارس الثانراة - 5  
افصاوح الهينلاي لنظاام  لماانى هاروكان أحد أهم التغييرا   فى نظاام التعلايم األ 

عن  ،8111لعام  لمانيا  فى اختبارا    يزا أنه  د  كشف  نتائج إالمدارس الثانراة. حي  
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 ،واألداء التعليمي للواو  ،سرةارتباط   رى  ين الةلفية االجتماعية واال ت ادطة لأل وجرد
مادارس  :هاى ن النظام القائم على تقسيم التعليم الثانرا إلاى فوفاة أنارا  مان المادارسأو 

النمارذ  الثوفاى فاى التعلايم الثاانرى (  ومادارس مهنياة ) ،ومادارس فنياة ،أكادطمية عامة
فااي المرحلااة الثانراااة علااى هااه  الماادارس فااى ساان العاشاارة  لاام طدقاا  وت اانيف الوااو  
كادطميااة )مااادارس االمااادارس األ  :حيااا  ينتقاال الواااو  إلااى أا ماان -المساااواة والعدالااة 

 داءاأل وى والتدا   هاا الواو  ذ ) الجيمنازارم ( والتى تؤهل طو هاا لولتدااق بالجامعاا 
والمااادارس الفنياااة  ،الغنياااة( سااارلأل ظمهاااممع وانتماااى ،المرتفاااع فاااى المرحلاااة اال تدائياااة

Realschule ( ساار ذا  لأل  ن والاهين ينتمار ،المترساا  داءوالتدا   هاا الواو  ذا  األ
وتقباال الوااو   ) Hauptschuleأوالماادارس المهنيااة  ،( المسااترى االجتماااعى المترساا 

ومعظمهاام ساار ذا  المسااترى االجتماااعى المتاادنى لأل  ن المتاادنى والااهين ينتماار داءذا  األ
 (Young  H., 2015)لمانيا(     ألى إسر المهاجرة ينتمرن لأل
وبالريم من أن  رانين التعليم ولرائا المدارس بالمانيا  د حقق  درجة عالية من  

بدي  طستويع التلمياه أن ينتقال مان نما  مدرساى  ،المرونة  ين مدارس المسترى الثانرى 
ولكان لارحظ انةفاا  عادد التومياه الاهين  ،إلى نم  مدرسى آخر حسا  ماا تؤهلاه  دراتاه

ولهاها الساب  ولغيار  مان األسابا   ادأ المسائرلرن يتولعارن إلاى  ،طغيرون مسارهم بالفعال
وارجع االهتمام  ،ك يغة من صي  إصوح المرحلة الثانراة ،تبنى نمرذ  المدرسة الشاملة

مااان العرامااال  لاااى توبيااا  صااايغة المدرساااة الثانرااااة الشااااملة فاااى ألمانياااا إلاااى مجمرعاااةإ
  -:( والتى من أهمها 712 - 712ص   8113والمتغيرا  )مدمد جردة التهامى 

الدفاظ على وجرد نظام تعليمى مفتارح ومتنار  القنارا  حتاى نهاطاة سان الرابعاة  (أ
 عشر. 

وتدقيا   ،عو  مشنلة التبااين االجتمااعى القاائم  اين المادارس الثانرااة الثوفاة ( 
   يمية  ين أ ناء المجتمع.وتكافؤ الفرص التعل ،العدالة

ساار المهاااجرة  لولتداااق بااالتعليم عواااء مزااادا ماان الفاارًص أل ناااء العمااال واألإ ( 
 . الثانرى العام والهى يؤهلهم لولتداق بالتعليم الجامعى

وتعاد هاه   ،رب  الدراسة النظراة داخل المدرسة بالتوبي  العملى فاى  يئاة العمال (د
ن تدقيقهااا ماان خااول المدرسااة الثانراااة الرظيفااة ماان أهاام األهااداف التااى طمناا

 . الشاملة
 ,.Young  Hصاوحا  التعليمياة التاى تما  لعاو  هاه  المشانلة ) وامنان تددياد اف

 :تيةفى النقاط اآل (2015
تاخير السن الهى يتم فيه ت نيف األطفال في المدارس الثانراة المةتلفة لينارن عنادما -

 ع عشرة سنة. بر أيبل  الوال  



 م 8172الجزء الثاني( يناير لسنة  711مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -521- 

 ،Hauptschuleوالمدارس المهنية   Realschulen ين المدارس الفنية الدمج -
 نشاء المزاد من المدارس الشاملة.إالترسع فى -

ولقد كسر  هه  التدا ير التمييز  ين الوو  الهين تام تعييانهم علاى المساارا  األكادطمياة 
النتقاال مان نما  وأتاح  لألطفال مزاًدا من المرونة في ا ،والوو  على المسارا  المهنية

حسان  فارص الترظياف كماا  ،خار وخلقا   يئاة تعلام أكثار إطجا ياةآلاى نما  إتعليم فانرى 
 ةلوو  المدارس الفني

 :  PISAختبارا  انتائج ألمانيا في ( 5)
 رناامج تقيايم  لين األلمان آمال كبيرة في النتائج األولى الختبارا  ئر كان لدى المس       

لمانياا مساق  رأس آينشاتاين أوتر عارا أن  ،8111( في دطسامبر PISAالوو  الدوليين )
وجرتاه سارف تشاغل ترتيبااا متقادما فاى الت انيف الاادولي لبرناامج تقيايم الواو  الاادوليين 

PISA) )ن تر عااتهم لام تتدقا  علاى هاها الندار. فقاد كاان أداء األطفاال األلماان فاي أال إ
حياا   ،لتعاااون اال ت ااادا والتنميااةدول منظمااة اعاًمااا أ اال بنثياار ماان مترساا   76عماار 
 ،فاي الرااضايا  82والمرتباة  ،دولة في القاراءة 21من  ين  81لمانيا المرتبة الأاحتل  
كان  النتائج يير متجانساة  اين المنااط  المةتلفاة  ،عووة على ذلك ،في العلرم 86وال 

رنااة بالاادول إلااى حااد كبياار. وكاناا  الفجاارة  ااين أعلااى مسااترى أداء وأدنااى أداء كبياارة مقا
  Rothman B., 2017 ) )  خرى ال ناعية األ

م انةفاضاًا  8111لمانياا عاام أ(  لدولاة PISAوعليه فقد أظهر  نتاائج اختباارا  )      
حيا  كاان مترسا   ،7لماان كماا هار مرضاا فاى الجادول ر ام ملدرظًا في أداء الوو  األ 

(  أ اااال ماااان  221لاااارم ) والع  ،( 231والرااضاااايا  )  ،( 222داء  فااااي القااااراءة ) األ
صاا   هاه  النتاائج خباراء التعلايم أو اد  ،المترس  العام لدول التعاون اال ت ادا والتنمية

لمانياة بإرساال بعثاا  خارجياة للادول و اما  الدنرماة األ  ،لمااني ب ادمة  رااةوالشع  األ 
  وذلاك لوطاو  علاى خبارة هاه ،م 8111( لعاام PISAداء المتميز في اختباارا  )ذا  األ

ن تتبناهااا الاابود لتدسااين اداء الوااو  أصااوحا  التعليميااة التااي طجاا  الاابود ومعرفااة اف
كااهلك اهتماا  وزارة التعلاايم بااإجراء البداارث التربراااة لمعرفااة  ،لمااان فااي هااه  االختبااارا األ 

وبناء على هه  الةوارا  فقاد اتةاد   ،لمانيمناط  الضل  في نظام التعليم المدرسي األ 
مجمرعااة شاااملة ماان  (Niemann et. al 2017 .178نيااة )   لماالدنرمااة األ 

 ليهااااإشاااارة ( والتاااى ساااب  افUSAID 2012,13-33  (صاااوحا  التعليمياااة اف

Bernbaum M. & Moore Audrey-marie S., 2012, 31-33)  . 
ن تقفز من ألمانيا أصوحا  التعليمية الشاملة استواع  وبعد تسع سنرا  من اف

لى المرتبة الثانية عشر في اختبارا  إم  8111(  PISAفي اختبارا  )  المرتبة العشران
  (PISA   لعااام )حياا  كااان  ،(7طضااا فااى الجاادول ر اام )أكمااا هاار مرضااا  ،م 8113
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علي أ( 681( والعلرم ) 672الرااضيا  ) لمان  في هها العام فى داء الوو  األ أمترس  
 ،ح ائيةإوكان  الفروق ذا  داللة  ،يةمن مترس  دول منظمة التعاون اال ت ادا والتنم

لمااان عاان المترساا  العااام لاادول داء الوااو  األ أمااا فااي مااادة اللغااة فلاام طةتلاا  مترساا  أ
(   PISAن تقفز الي المرتباة العاشارة فاي اختباارا  ) ألمانيا أالمنظمة . كهلك استواع  

( والرااضايا   613لمان نتائج متميزة في القراءة ) ن طدق  الوو  األ أو  ،م 8176لعام 
علاااى مااان مثيوتهاااا فاااي دول منظماااة التعااااون اال ت اااادا أ(  613( والعلااارم )  615) 

 والتنمية وكان  النتائج ذا  داللة اح ائية .
 الدولية خول السنرا  المةتلفة PISA( نتائج ألمانيا في إختبارا  6جدول ر م )

العام  
الدراسى 
الختبارا  
 يزا 
 الدولية

ترتي  
ا الماني
للمراد 
 الثوفة

 العلرم الرااضيا  القراءة
مجمر  
 النقاط

مجمر   الترتي 
 النقاط

مجمر   الترتي 
 النقاط

 الترتي 

8111 81 222 (- )87 231 (- )81 221 87 
8112 75 237 (- )72 612 (- )75 618 87 
8115 78 236 (- )72 612 (- )72 675 87 
8113 78 231 (- )75 672  )+(71 681 87 
8178 71 612  )+(72 672  )+(71 682 87 
8176 71 613  )+(3 615  )+(77 613 87 

(Niemann et. al 2017 .178 ) source: 
عاام  % 81م إلاى 8112عاام  % 82كهلك لرحظ انةفا  معدال  الرسر  الوو ى من 

هر  وكان أحد الدروس األساسية للتجربة األلمانية ،(OECD, 2013, 45)  م   8178
وعادم المبالغاة  ،المرا بة وعدم إعا اة إ ادا  المعلماين لفاي ألمانياا ضمان عدم اففراط في 

مع التركيز على عمليتى التعليم والتعلم  ،فى الضغ  على المعلمين والتوميه للقيام باألداء
 . كبر من التركيز على النتائجأ درجة 

(Young  H. 2015)    
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م افصوحا  التعليمية التى ركز  عليها كال مان ألمانياا فى ضرء ما سب  طمنن إطجاز أه
 والبرازال فيما يلى: 

فى البرازاال  ،حداث افصوحا  التعليمية فى كو البلدينوجرد افرادة السياسية ف .7
م، وفااى ألمانيااا بعااد 7336منااه تاارلى الاارئي  فرناناادوس تقاليااد الدناام فااى عااام 

 م. 7331ترحيد األلمانيتين عام 
لتدسااين  Holistic Approach)رم افصااوح التعليمااى الشااامل )تبنااى مفهاا .8

والتنمياة المهنياة  ،األداء التعليمى والهى اعتماد علاى افصاوح افدارى المدرساى
وجردة  ،التقييم، ومدترى المقررا  الدراسية وتددي  طرق التدرا  و ،للمعلمين

 العملية التعليمية وتدسين البنية المدرسية. 
يين فى كو البلدين أن افصوحا  التعليمية طج  أن تتم فى شنل إدراه افصوح .2

 منظرمى
(Systematic Approach  لتشامل المعلماين والواو  والمادارس والمقاررا )

 الدراسية. 
هتمام  رضع المعايير الرطنياة واألهاداف التعليمياة فاى كال مرحلاة مان مراحال اال .2

 التعليم المدرسى. 
التربرااة الرطنيااة لمعرفاة العرامال التااى تاؤفر فااى أداء هتماام باإجراء الدراسااا  اال .6

 الوو  خاصة فيما يتعل  بالتعليم والتعلم فى مادتى الرااضيا  والعلرم. 
من خول  ،لتداق بمهنة التدرا هتمام بالتنمية المهنية للمعلمين  بل وبعد اال اال .5

  رامج التدرا  العملية. 
و د ظهر ذلاك  ،حة التعليم لجميع الوو جل العدالة والمساواة فى إتاأالعمل من  .1

ماان خااول االتفاااق علااى الدااد األدنااى ماان افنفاااق الدناارمى علااى  فااى البرازااال
وكاهلك دعام األسار الفقيارة مان خاول  رناامج  رلسايا  ،الوال  فى جميع الرالطاا 

هتماام ما فى ألمانيا فكان مان خاول تبناى مفهارم المدرساة الشااملة واالأ ،فاميليا
 المهاجران. با ناء 

تبنى نظام المداسبية على األداء من خاول اساتةدام المؤشارا  الرطنياة لقيااس  .2
والمدارس  ،دارا  التعليميةاألداء  ناء على افنجازا  المستهدفة على مسترى اف

 واالهتمام  نشر النتائج وذلك لةل  الضغ  الشعبى من أجل التدسين.
اء  اين الرالطاا  المةتلفاة وكاهلك مقارناة هتمام بعمل المقارناا  المرجلياة لاألداال .3

مااان خاااول  ،األداء العاااام الكلاااى فاااى ألمانياااا مقارناااة بالااادول ال اااناعية األخااارى 
 ( . PIZA – TIMMS)المشاركة فى اختبارا  
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 . المقترح الت رر :الرابع المدرر
 علاى اءوبنا ،الدولياة التقييم اختبارا   نتائج االسترشاد أهمية من سب  ما على  ناء     
 مشااركة نتاائج وضال  ،م ار فى التعليم مسترى  ضل  من طعانى الهى المعاصر الرا ع
 ،وألمانياا البرازاال مان كال خبارة اساتعرا  بعاد وكهلك ، الدولية التقييم اختبارا  فى م ر
 كمادخل الدولياة التقيايم اختباارا  نتاائج الساتةدام مقترحا ت ررا تقدم الدالية الدراسة فإن

 :التالية للةورا  وفقا وألمانيا البرازال خبرة ضرء فى ،م ر فى عليمالت فصوح
 المباد  واألس  التى طستند إليها الت رر المقترح . :أوال
 أهداف الت رر المقترح  . :فانيا
 . المقترح الت رر تدقي  متولبا   :فالثا
 المباد  واألس  التى طستند إليها الت رر المقترح . :أوال

 :ر المقترح إلى عدة مباد  أساسية أهمهاطستند الت ر 
أن افصوح التربرى لمنظرمة التعليم فى م ر طفضل أن يتم فى ضرء مقارنا  دولية  -

 .هه  المقارنا  فى إصوح التعليم مع الدول المتقدمة حتى طمنن اففادة من
وأن  ،أن افصااوح الترباارى لمنظرمااة التعلاايم طجاا  أن يااتم فااى إطااار تةوااي  شاامرلى -

سم بالمرونة والتنر  ليشمل أنماط التعليم المةتلفة ومدترا  وعدد سنراته ومساراته يت
 وسهرلة التنقل  ين أنراعه .

أن افصااوح التعليمااى ال ااد أن طعتمااد علااى المشاااركة المجتمليااة التااى تقاادم الاادعم  -
 ،ةوافسهام التورعى بالرأى أو العمل أو المشرر  ،المادى والمعنرى للمنظرمة التعليمية

 فنظم التعليم بداجة إلى مساندة دائمة من المجتمع .
فادة من نتائج هه  واف ،را ع التربرا والتعليميالفي التعامل مع والمداسبية الشفافية  -

في تشةي  هها الرا ع والبدء في وضع خوة شاملة لعو  جران   ،ا  الدوليةالدراس
 الةلل والق رر.

 ،وتقرامهااا فااى ضاارء معااايير دوليااة ،التعليميااةأهميااة المراجعااة المسااتمرة للمنظرمااة  -
 ومقارنتها بمنظرمة التعليم فى الدول المتقدمة .

والمراءمااة  اين التاهياال ومتولبااا   ،أهمياة الترسااع فاى مجااال التعلايم الفنااى والمهناى -
 سرق العمل .
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 واساتبدالها ،اال تعاد عن األسالي  التقليدطة فى التعليم المتمركزة حرل الدفظ والتلقين -
باسااالي  تركااز علااى الفهاام والنقااد والتدلياال وحاال المشاانو  واكتسااا  مهااارا  الااتعلم 

 الهاتى للتمنن من مراصلة التعلم مدى الدياة .
 أهداف الت رر المقترح  . :فانيا

 :يهدف الت رر المقترح إلى ما يلى
ة فى واففادة من الةبرا  والتجار  الناجد ،تدسين نتائج م ر فى االختبارا  الدولية -

 مجال إصوح التعليم .
تورار منظرمة التعليم فى م ر بما يتناس  مع المعايير الدولية ومبدأ تدوال التعلايم  -

. 
 تفعيل دور المشاركة المجتملية لتدقي  المعايير الدولية للتعليم فى م ر . -

 . المقترح الت رر تدقي  متولبا   :فالثا
 :هى أساسية مداور عةأرب فى تسير المقترح الت رر تدقي  متولبا 

 . الدولية االختبارا  باهمية المربيين وعى تنمية -
 . التعليمى افصوح مجال فى الناجدة والةبرا  التجار  من اففادة -
 . الدولية المعايير وف  عناصرها بنل م ر فى التعليم منظرمة تورار -
 . التعليم إصوح فى المجتملية المشاركة دور على التاكيد -

 :بالتف يل المقترح الت رر لمداور عر  يلى وفيما
 
 . الدولية االختبارا  باهمية المربيين وعى تنمية :األول المدرر

 عاان كثيارة معلرماا  طعارف ال األمارر وأوليااء الترباراين مان كثيار أن شاك ال    
 ضارورة هنااه فام ومان ،التعليمى لإلصوح كمدخل وأهميتها ،ونتائجها ،الدولية االختبارا 
 التربيااة وزارة تعاااون  خااول ماان الدوليااة االختبااارا  باهميااة المااربيين وعااى لتنميااة تاادعر
 حملااة تنظاايم يااتم بدياا  ،افعااوم ووزارة ،التربيااة وكليااا  العااالى التعلاايم ووزارة ،والتعلاايم
وفيماا يلاى  ،االختباارا  هاه  فاى ترتيبهاا وتدساين الدولياة لوختبارا  م ر الجتياز  رمية

 :الدولية االختبارا  باهمية المربيين وعى تنميةرزارا  فى عر  ألدوار هه  ال
 دور وزارة التربية والتعليم: -أ
 ،والتعلايم التربياة ماديراا  مساترى  علاى األمارر وأوليااء للمعلماين فقافياة نادوا  تنظيم -

 مشااركة وأهمياة ،وأهميتها الدولية االختبارا  أنرا  عن والمدارس ،التعليمية وافدارا 
 . الدولية المقارنا  ضرء فى التعليم منظرمة إصوح فى ودورها ،ا ه م ر
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 االختبااارا  وتوبياا  ،المةتلفااة التعليميااة افدارا  فااى الماادارس  ااين مسااابقا  تنظاايم -
 الماادارس  ااين المنافسااة لتشااجيع م اار فااى الماادارس داخاال م ااغر بشاانل الدوليااة
 . ذاتها لتورار وتشجيعها

 المشااركة باهمياة األمارر وأولياء ،والوو  ،المعلمين عىو  تنمى فقافية مجو  إصدار -
 .التعليم تورار بغر  الدول  ين يةالتعليم المنافسا  وأهمية ،الدولية االختبارا  فى
 وأساالي  ،االختباارا  هاه  تتضمنها التى المهارا  ترضا للمعلمين تدرابية دورا  عقد -

 . المهارا  هه  فى  الوو مسترى  لتدسين المناسبة والتقرام التدرا 
  . الدولية االختبارا  فى المتضمنة المهارا  فكسا هم للوو  تدرابية  رامج تنظيم -
 وتزوااادها والرااضاايا ( العلاارمو  القااراءة )مناااهج المناااهج  تواارار خاصااة مراكااز إنشاااء -

 المولر . الرجه على دورها أداء من تمننها التي والبشراة المادطة بافمنانا 
 فااي للمشاااركة والتهيااؤ افعااداد بعمليااة المتعلقااة افجااراءا  ماان عاادد تنفيااه فااي لباادءا -

 عادد فاي تنفياهها  ادأ التاي والرااضايا  العلرم أولمبياد مسابقة ولعل الدولية المسابقة
 التي افجراءا  تلك مثل على جيًدا مثاالً  تعد ،والسعردطة األردن مثل العربية الدول من
 إ ليمي. نواق على لت با ترسيعها طج 
 التربية وكليا  العالى التعليم وزارة دور ) (
 التعليم فصوح كمدخل ودورها ،وأهميتها ،الدولية االختبارا  عن بدثية مسابقا  تنظيم -

. 
 االختباارا  فاى م ار مساترى  انةفاا  أسابا  لمنا شاة وندوا  علمية مؤتمرا  تنظيم -

 . بلةالمق الدورا  فى تدسينها وسبل الدولية
 . الدولية االختبارا  هه  تتضمنها التى المهارا  ضرء فى المعلم بإعداد االهتمام -
 تقادطم خاول مان ،دورهاا وتفعيال ،والتقرام والقياس البدرث في متة  ة مراكز إنشاء -

 جرانا   يااس علاى  اادرة ،د يقاة تقارام أدوا   نااء فاي والبدء لها، الوزم الدعم
 . ومرضرعية د ة بنل الوو  لدى التعلم

 الدراسااة عناه كشاف  الاها الضال  نقاااط لتشاةي  ،ةالجدطا والبدارث الدراساا  إجاراء -
 أو ،والرااضاااايا  العلاااارمو  القااااراءة بمناااااهج منهااااا يتعلاااا  مااااا سااااراء الدوليااااة،

 التاي ،التعليمياة والبيئاة الواو  أو ،المعلماين أو ،وتعلمهاا تعليمها استراتيجيا 
 المديوة. الةارجية البيئة أو ،التعليم عمليا  فيها تنفه
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 )   ( دور وزارة افعوم 
 عليهاا اعتماد  التاى افصاوحية افجاراءا  أحاد كان التربرى  بافعوم االهتمام إن        
 االتجاهاا  ودعام الترعياة فاى مهام دور لإلعاوم إن حيا  ،التعليماى افصاوح فاى ماليزاا

 افصااوح فااى جاارهرى  دور لإلعااوم طناارن  أن طمناان حياا  ،التعليمااى وافصااوح افطجا يااة
 :يلى ما خول من التعليمى

 الرابااع ال اافين فااى للوااو  المرجهااة المتة  اة التعليميااة الباارامج ماان عاادد تنظايم -
 . والرااضيا  العلرم لدراسة الدولية الترجها  على معتمدة افعدادى والثانى اال تدائى

 االختباارا  اجتااز  التاى الادول فاى التعليمياة األنظماة مان نمااذ  علاى الضارء إلقاء -
 .  تفرق  الدولية

 . الدولية االختبارا  فى الوو  مشاركة تدعم إعونية حمو  تنظيم -
 لادعمها المدلاى المجتماع منظماا  ودعارة التعليماى افصوح مشروعا  عن افعون -

 . وتوبيقها
صااوح اففااادة ماان التجااار  والةباارا  الناجدااة فااى مجااال اف :المداارر الثااانى
 التعليمى .

اهتما   ،إن استناد منظرمة التعليم إلى معايير دولية  ضية تربراة فى ياطاة األهمياة     
أو حال المشانو   ، ها التربية المقارنة عبر الع رر المةتلفة إما  هدف النقل واالساتعارة

حتااى أصاابد  ماان أهاام متولبااا   ،أو ماان أجاال التواارار والتداادي  ،التعليميااة المتشااا هة
لاها مان الضارورى االهتماام  توبيا  المعاايير  ،صوح التعليم فى القرن الدادى والعشرانإ

واالسترشاااد بةبراتهااا فااى مجااال افصااوح  ،واففااادة ماان تجااار  الاادول الناجدااة ،الدوليااة
 :ومن فم أفاد  الدراسة الدالية من تجربة البرازال وألمانيا فى الجران  التالية ،التعليمى

متزامناااة ماااع مشااااركة  ،حاااداث افصااوحا  التعليمياااةادة سياساااية فوجااارد إر ضاارورة  -
مجتملية من جمياع األطاراف المعنياة مان ماربيين وأوليااء امارر ومؤسساا  المجتماع 

 المةتلفة.
وأن ياتم افصاوح  ،Holistic Approach))أن يتسم افصوح التعليمى بالشامرلية  -

تشمل المعلمين والوو  ( لSystematic Approach) فى شنل منظرمىالتعليمى 
وجردة العملياة التعليميااة ،افصاوح افدارى المدرسااىو  ،والمادارس والمقاررا  الدراسااية
 وتدسين البنية المدرسية. 

هتمام  رضع المعايير الرطنية واألهداف التعليمية فى كل مرحلة من مراحال التعلايم اال -
 المدرسى. 
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ةدام المؤشرا  الرطنية لقيااس األداء تبنى نظام المداسبية على األداء من خول است -
والمادارس واالهتماام  ،دارا  التعليمياة ناء على افنجازا  المستهدفة على مسترى اف

 . نشر النتائج وذلك لةل  الضغ  الشعبى من أجل التدسين
لمدافظااا  المةتلفااة علااى مسااترى هتمااام بعماال المقارنااا  المرجليااة لااألداء  ااين ااال -

مدلياة تقاي  المهاارا  التاى تقيساها  المشااركة فاى اختباارا  مان خاول ،الجمهرراة
والتنافسااية  ااين افدارا   ،االختبااارا  الدوليااة ممااا يزاااد التاادرا  عليهااا ماان ناحيااة
 التعليمية والمدارس من ناحية أخرى .                      

أداء الواو   هتمام بإجراء الدراسا  التربراة الرطنية لمعرفة العرامل التى تؤفر فاىاال -
 فيما يتعل  بالتعليم والتعلم فى مادتى الرااضيا  والعلرم.   رصاخ
وتة ااي   ،العدالاة والمساااواة فاى إتاحااة التعلايم لجميااع الواو العمال علاى تدقياا   -

ومسااعدتها  وكهلك دعم األسر الفقيرة ،الدد األدنى من افنفاق الدنرمى على الوال 
 . فى تعليم أ نائها 

ل عناصارها وفقاا للمعاايير تورار منظرمة التعليم فى م ار بنا :ل المدرر الثا
 .الدولية
بدياا  يااتم بشاانل  ،إن مان معااايير إصااوح التعليماى الشاامرلية وترتياا  األولرااا          

متكاماال ومتاارازن لكاال عناصاار منظرمااة التعلاايم ماان معلاام وطالاا  وماانهج وطاارق تاادرا  
وامنان  ،يز على عن ار واهماال باا ى العناصاروعدم الترك ،وادارة مدرسية ،وأسالي  تقرام

 :تورار عناصر المنظرمة التعليمية وفقا لما يلى
 افدارة المدرسية  :أوال
 وترفير  يئة مدفزة لإل دا  . ،توبي  مباد  ومعايير افدارة الهاتية -
 توبي  مبدأ الشفافية والمداسبية والتنافسية فى العمل افدارى . -
 جيا المعلرما  فى إدارة المدرسة .الترظيف األمثل لتكنرلر  -
وأساالي  فعالاة فاى التةواي   ،االهتمام بالثقافة المؤسساية مان خاول اساتةدام آلياا  -

وسياسا  تعليمية متميزة تسهم فى إصوح التعليم  ،االستراتيجى ووضع رؤاة واضدة
. 
كاااار االلتااازام بقااايم ومبااااد  الدطمقراطياااة والتشااااور لااادعم العمااال وتباااادل اآلراء واألف -

 وأخو يا  المهنة .
 وادارة األزما  المدرسية الوارئة . ،وادارة المرارد البشراة ،القدرة على إدارة الر   -
 وحل ال راعا  التى تنشا  ين العاملين بالمدرسة . ،إتقان مهارة اتةاذ القرار -
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 خل   يئة إنسانية تساعد على التراصل افنسانى بشنل جيد . -
 فى تدقي  األهداف التعليمية والتربراة .ترفير منا  تنظيمى طسهم  -
 وضع السياسا  المشجعة على المشاركة المجتملية فى العملية التعليمية . -

 المعلم  :فانيا
لها طج   ،طعد المعلم أ رز عناصر المنظرمة التعليمية والمسئرل عن إعداد النشء        

  لورتقااء بجاردة التعلايم تعتماد االهتمام  رضع المعلم مادطا وعلميا ألن نجااح أطاة مباادرا
على مشاركة المعلم الفعالة فى تورار منظرماة التعلايم وان طنارن المعلماين  اادة للتوارار 

وتنمياة  دراتاه بشانل مساتمر  ،وال د من االهتمام بإعداد المعلم إعادادا جيادا ،فى مدارسهم
 :فى النراحى التالية

وتدرابه على حسن استةدام المرارد  ،لر  تنمية  درة المعلم على إدارة الف ل وادارة ا -
 التعليمية .

 تدرابه على ترفير منا  ميسر للعدالة طقرم على مبدأ المساواة واالحترام . -
ومعرفااة مااا طسااتجد فيهااا ماان معلرمااا   ،مساااعدته علااى الااتمنن ماان المااادة العلميااة -

 ونظراا  ومفاميم .
ألساالي  التكنرلرجياة للد ارل تشجيع المعلم على استةدام م ادر التعلم الدديثاة وا -

 على المعلرما  والمعارف .
إشراه المعلم فى تورار المنهج ألنه أدرى بالمشنو  التعليمية التى تقا له فى الف ل  -

 والمدرسة .
 وأن تترافر فيها المعايير التعليمية الدولية .  ،االهتمام بمؤسسا  إعداد المعلم -
ت ادطة للمعلم والتاى تعاد مولباا أساسايا ألى ضرورة تدسين المنانة االجتماعية واال  -

 إصوح تعليمى 
 المتعلم  :فالثا
 تنمية  درة الوو  على البد  وحل المشنو  والتعلم الهاتى . -
 تشجيع الوو  على التفكير والتامل وت ميم األنشوة التعليمية . -
 .الرااضيا مجال القراءة والعلرم و تدرا  الوو  على نماذ  لوختبارا  الدولية فى  -
 تدديد االحتياجا  التعليمية للوو  من خول فتا با  الدرار معهم . -
 تشجيع الوو  على اف دا  واال تكار . -
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 تشجيع الوو  على المشاركة فى وضع خوة التعليم وتدسينها . -
 إكسا  الوال  االتجاها  افطجا ية المرتبوة بالمراطنة . -
 وو  .إتاحة فرص تعليمية متكافئة لجميع ال -
والنظم  ،والمرارد ،والتكنرلرجيا ،واألفراد ،امتوه الوال  كفاطا  التعامل مع المعلرما  -

. 
 المنهج  :رابعا
أن طشااتمل الماانهج الدراسااى  نيااة معرفيااة تقاادم للمااتعلم  اادرا مناساابا ماان المعلرمااا   -

 والدقائ  فى شتى مجاال  الدياة بما يتناس  مع الترجها  العالمية .
 .التى تقيسها االختبارا  الدولية اهج للتعرف على مدى شمرلها للمهارا تدليل المن -
أن طةضع المنهج للتقرام المستمر والتددي  فى المعارف والمهاارا  واالتجاهاا  فاى  -

 ضرء المستجدا  والمتغيرا  المدلية والعالمية .
ديااة أن طساعد المنهج الوال  على توبي  ما تعلماه مان معاارف واففاادة مناه فاى ال -

 الرا لية  .
 أن يتضمن المنهج كيفية التعامل مع التكنرلرجيا الدديثة . -
أن طشااجع المااانهج الوالااا  علاااى تنمياااة مهاااارا  التفكيااار العلياااا والبعاااد عااان الدفاااظ  -

 واالستظهار .
ومراجعااة األهااداف والمدتاارى  ،ضاارورة تضاامين المناااهج للمباااد  والقاايم األخو يااة -

 وتورار  .
 واكتشاف المعلرما  . ،لدافلية ندر التعلم الهاتىأن ينمى لدى الوال  ا -

 طرق التدرا   :خامسا
التدرا  في التعليم بشنل عام هر العمل على تنفياه حا  مان حقارق طرق تنراع  إن     

تفا يا  الدولية الةاصة بد  كال فارد فاي تن  عليها جميع اال حي   ،افنسان المشروعة
أو  ،؛ ساراء علاى أسااس القادرا  المتعلماين  الد رل على تعليم متمياز دون تفر اة  اين

وماان فاام طجاا  االهتمااام بمااا يلااى فااى تواارار طاارق  ، ت اااداأو المسااترى اال ،الثقافااا 
 :التدرا 

 تنراع طرق التدرا  المقدمة للوو  وفقا ألنماط تعلمهم . -
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اسااتةدام طاارق تاادرا  إ داعيااة  ديلااة للواارق التقليدطااة بمااا طدقاا  للوالاا  اكتسااا   -
 التى تقيسها االختبارا  الدولية .المهارا  

 تشجيع أسالي  التدرا  القائمة على التفكير اف داعى . -
 وأن طنرن دور الوال  دورا إطجا يا فى عملية التعلم . ،ترفير مساحة للتعلم النش  -

 أسالي  التقرام  :سادسا
 االطو  على أسالي  التقييم الدولية المعاصرة . -
الهاتى ومعايير لتقرام الوو  تتراف  مع المعايير الدولية  وجرد معايير مدددة للتقرام -

. 
 استةدام أسالي  وأدوا  مةتلفة لتقييم األداء بدي  تقي  مستراا  التفكير العليا . -
ضارورة تدلياال االختباارا  الدوراااة والن افية والنهائيااة وتددياد ماادى االلتازام بجاادول  -

 المراصفا  .
 ليا  التقرام .ترظيف التكنرلرجيا الدديثة فى عم -
 مشاركة األسرة فى تقييم الوو   هدف تدسين أدائهم . -

 التاكيد على دور المشاركة المجتملية فى إصوح التعليم  :المدرر الرابع
أكد  كافة التجار  والةبرا  المدلية والعالمية على أهمية دور المشاركة المجتملية      

وتؤكد المعاايير القرمياة  ،المنافسة العالميةفى إصوح التعليم ودعمه من أجل  درته على 
للتعلايم فاى م ار علاى أن ارتفاا  مساترى التعلايم فاى كافاة جرانباه يتدقا  عنادما تقتاار  

وتعناا   ،العمليااة التعليميااة ماان فكاار ووجاادان األفااراد وتكاارن  رابااة ماان مجااال اهتمااامهم
امناان تفعياال و  ،المشاااركة المجتمليااة ماادى رفبااة المجتمااع فااى إصااوح منظرمااة التعلاايم

 :المشاركة المجتملية فى إصوح التعليم من خول افجراءا  التالية
 تفعيل دور أولياء األمرر فى مجال  اآلباء ومشاركتهم فى صنع القرار . -
وا اداء الارأى  ،إتاحة الفرصة ألولياء األمرر لتقييم الةدمة التعليمية المقدمة أل ناائهم -

 فيها .
ام المدرسة  رضع خو  للمشاركة المجتملية  ناء على دراسة احتياجا  المجتمع و ي -

 هه  االحتياجا  .
 وتاهيل المتورعين للمشاركة فى إصوح المدارس . ،وجرد  رامج للعمل التورعى -
 إنشاء مرا ع للمدارس على افنترن  لتزواد المجتمع بمعلرما  عن المدارس . -
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إصااوح المنظرماااة  تشااجيع الشااركا  الةاصاااة ورجااال األعماااال علااى المشاااركة فاااى -
التعليمية عن طرا   ناء مدارس جديدة وفقا للمراصفا  القياسية لجعل المدرسة  يئة 

 جاذبة للوو  ال طاردة وهها طقلل معدل الرسر  والتسر  .
تقاادطم الاادعم المااادى لألساار الفقياارة لتمنااين أ نااائهم ماان االلتداااق بااالتعليم المدرسااى  -

 واالستمرار فيه .
االهتمام بالمناط  الفقيرة واألداء  ،ولراا  فى خو  افصوح التعليمىمراعاة ترتي  األ  -

 التعليمى المتدنى .
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ائمة المراجع
تقرام مدترى كتا  الرااضايا   :( 8172إ راميم حامد )  ،إ راميم مدمد التلينى -7

رساالة  ،لTIMSSلل   الرابع األساسى فى فلساوين وفقاا لمتولباا  اختباار ل 
 يزة . ،الجامعة افسومية ،تيرماجس
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تاادوال التعلاايم اال تاادائى والثااانرى فااى ع اار  :(8178أحمااد اسااماعيل حجااى ) -8
 عالم الكت  . ،القاهرة ،إعداد النشء لرلر  مجتمع المعرفة ،العرلمة

 .عالم الكت  الددي  ،عمان ،تجديدا  تربراة واداراة :(8115أحمد الةوي  )  -2

مؤشرا  حال التعليم الم رى فى بع  التقارار  :(8175أحمد مدمرد الزنفلى ) -2
  ،8175الجازء الثاانى أكتاربر  ،32عادد  ،مجلاة كلياة التربياة بالز اازا  ،الدولية
773-872  

(: التجربااة البرازاليااة وتداادطا  االسااتقول وكساار 8171أحمااد مدماارد الساايد ) -6
 التبلية، المركز العربى للدراسا  افنسانية، القاهرة. 

(: تجرباة النمار اال ت اادى فاى البرازاال: نمارذ  استرشاادى 8178أمل مةتار ) -5
 لم ر، مركز الدراسا  السياسية واالستراتيجية، القاهرة. 

ترظياف األجهازة الهكياة وأجهازة الداسا   :( 8175الجرهرة مدماد أباا حساين )  -1
 م ر . ،711عدد  ،مجلة القراءة والمعرفة ،لةدمة العملية التعليمية

 /http://www.edu.gov.qa :(8178تعلااايم بقوااار ) المجلااا  األعلاااى لل -2
/EvaluationInstitute/StudentAssessmentOffice/Internationa

lStudies/PISA/ 

تقرار عن وضع م ار التنافساى  :(8171المجل  الرطنى الم رى للتنافسية ) -3
 ،فباااااااااا  نساااااااابى ومزااااااااااد مااااااااان التدااااااااادطا  ،8175/8171عاااااااان عاااااااااام 

www.encc.org.eg 

 :(8171لومتدانااااااااااااااا  والتقاااااااااااااارام الترباااااااااااااارى )  المركااااااااااااااز القاااااااااااااارمى -71
http://nceee.edu.eg/puplic/index.php/ar/ 

التشااراع لضاامان جااردة  :(8111المركااز القاارمى للبداارث التربراااة والتنميااة )  -77
 ،شلبة بدرث تورار المنااهج ،دراسة تدليلية كيفية ،التعليم واالعتماد فى م ر

 م ر .

(: نظاام التعلاايم فاى ألمانيااا: دراسااة 8112أميماة حلمااى عباد الدميااد م ااوفى ) -78
حالااة، مجلااة البداارث النفسااية والتربراااة، كليااة التربيااة، جامعااة المنرفيااة، مجلااد 

 . 7، العدد72

ضمان الجردة والعدالة فاى التعلايم دروس مساتفادة  :(8113أندرااس شليتشر ) -72
، 2، العادد 23مركز موبرعا  اليرنسنر، القاهرة، المجلاد  ،لPIZAمن  رنامج ل
 سبتمبر.

(: معالجااة الفقاار: تدلياال مقااارن للماادارس فااى 8172آنيااا تااارا ينى وآخاارون ) -72
، 22المنااط  البرازاليااة المهشامة، مركااز موبرعاا  اليرنساانر، القااهرة، المجلااد 

 ، سبتمبر. 2العدد 
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افدارة الهاتياة للمدرساة فاى الرالطاا  المتدادة :(8172إطمان عبد الفتاح مدماد ) -76
مجلة دراسا  عربية فاى التربياة وعلام  ،اففادة منها فى م ر األمرانية وامنانية

 . 8172أيسو   ،الجزء الرابع ،21عدد  ،النف 

( و ا  التادرا : الماراد الدراساية والر ا  المدادد لهاا فاى 8112باربارا شرلته ) -75
النظااام المدرسااى األلمااانى:  اارلين نمرذجااًا، مجلااة مسااتقبليا ، مركااز موبرعااا  

 ، سبتمبر. 2، العد 22لد اليرنسنر، م ر المج

القدوة ال الدة عند معلم المرحلة الثانراة ودورهاا  :( 8171 در الدين مدمد )  -71
الماؤتمر الادولى الثالا   ،فى تدسين النراحى التد يلية والسالركية لادى الواو 

أكتااربر بالتعاااون مااع رابوااة التربااراين العاار ، بعنااران  5جامعااة  ،لكليااة التربيااة
 م ر ،علم وتنميته فى الرطن العربىمستقبل إعداد الم

إطاار  ،المنظرر الشامل لإلصوح المدرساى :(8111 در  ن عبد الله ال الا )  -72
ماااؤتمر افصاااوح  ،مقتااارح لإلصاااوح المدرساااى فاااى القااارن الداااادى والعشاااران

جامعااة افمااارا   ،كليااة التربيااة ،إ رااال 73-71 ،تداادطا  وطمرحااا  ،المدرسااى
 العربية المتددة .

فاعلية  رناامج تادرابى فاى تنمياة مهاارا   :( 8175مد مدمد الوي  )  دوى أح -73
وتاافير  علاى تومياههم فاى إطاار  ،صياية االختبارا  التد ايلية لمعلماى القاراءة

 ،712عااادد  ،مجلاااة القاااراءة والمعرفاااة ،لPIRLSاالساااتعداد للدراساااة الدولياااة ل
 القاهرة .

دول العربيااة المشاااركة فااي (: نتااائج الاا8111 رنااامج األماام المتداادة افنمااائي ) -81
.  TIMSS الدراسة الدولية لترجها  مساترى التد ايل فاي العلارم والرااضايا 

 المملكة األردنية الهاشمية . ،عملان

(: نظام التعلايم واالتجاهاا  8176 يرمى مدمد ضداوى ومدمد إ راميم خااطر ) -87
 العالمية المعاصرة، دار الفكر العربى، القاهرة. 

(: منااهج البدا  فاي التربياة وعلام 8118خيرا كااظم ) أحمد جا ر عبد الدميد، -88
 .  دار النهضة العربية، القاهرة ،النف 

 
 
 

(: أهم ترجها  االصوح التربرا فاي بعا   دول  8172 ر الرفا )أجمال مدمد  -82
اورباااا و امنانياااة اففاااادة منهاااا فاااي م ااار، الماااؤتمر العلماااي السااانرا الداااادا 

دارة التعليمياة بعنااران التعلاايم ربيااة المقارنااة وافوالعشاران، الجمليااة الم اراة للت
 . روبيوالتددي  في دول االتداد األ 
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(: العمل على سن  انرن للدد من العن  القائم على النر  8175جينى بارك  ) -82
، 25فى المدارس، مجلة مستقبليا ، مركز موبرعا  اليرنسنر، القاهرة، المجلد 

 (، مارس.7العدد )

 ،القاااهرة ،افصاوح التربارى فااى العاالم الثالا  :(7332) حسان حساين الباايووى  -86
 عالم الكت  

( التعلاايم المنااتج فااى المدرسااة الثانرنيااة 8177حساان عبااد الباساا  أحمااد علااى ) -85
 ، سبتمبر. 715، العدد 21نمرذجًا، مجلة التربية،  ور، المجلد  ألمانيا والمجر

د ايل المرتفاع ل خ ائ  المدرسة فى الادول ذا  الت :(8171حنان الغامدى ) -81
وذا  التد يل المنةف  ل السعردطة ل فى اختبارا  الدراسة  ،ال ين وسنغافررةل

جامعااة أم  ،رسااالة ماجسااتير ،ل Timms 2007 الدوليااة للرااضاايا  والعلاارم ل
 السعردطة . ،القرى 

االنعناسااا  االجتماعيااة  ،تواارار منظرمااة التعلاايم :(8171خالااد عبااد الفتاااح )  -82
 . 52عدد  ،71مجلد  ،م ر ،وكالة األهرام ،الدطمقراطيةمجلة  ،والثقافية

التقراار الارطنى األردناى عان الدراساة الدولياة الثالثاة  :(8112خوا  أ ر لبدة ) -83
 ،المركز الرطنى لتنمياة المارارد البشاراة ، (Timms 2007)للرااضيا  والعلرم 

 األردن . ،عمان

امل فاى أمراناا الوتينياة، ( اعداد المدرسين للتعلايم الشا8177ديني  فايون  ) -21
، 2، العااادد 27مركاااز موبرعاااا  مجلاااة مساااتقبليا  اليرنسااانر، القااااهرة المجلاااد 

 سبتمبر. 

(: كيف استواع  البرازال الدد مان الفقار وعادم المسااواة؟ 8176سارة صبرى ) -27
 .8176دطسمبر  81األحد  ،جرادة الشروق الم راة 

مج تاادرابى فااى ماااادة أفاار  رنااا :(8172شااران مدمااد دساار ى )  ،عااادل سااعد -28
الرااضاايا  علااى تدساان مسااترى أداء الولبااة فااى األساائلة التدرابيااة لوختبااارا  

 .8172يناير  ،76العدد  ،جامعة  ررسعيد ،مجلة كلية التربية ،PIZAالدولية 

مسترى تد يل توميه ال   الثاامن األساساى  :(8172عبد العزاز الراشدى )  -22
 ،Timmsوفقااا الختبااارا   ،انااة العاصاامةوكفاااءة معلماايهم بام ،فااى الرااضاايا 
 اليمن . ،جامعة صنعاء

دار  ،نظاام التربياة و التعلايم فاي العاالم :(8116عبد اللويف  ن حسانين فارح ) -22
 . عمان ،المسرة
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 ، سبتمبر. 2العدد  26اليرنسنر، القاهرة، المجلد 

(: التدام الكثيران فى واحد: التجربة البرازالياة، مجلاة 8118ماراا فيليو  تي  ) -23
 . 737العدد  ديرجين، مركز موبرعا  اليرنسنر، القاهرة،

(: التعليم الشامل فى أمرانا الوتينية ومنوقة الكاارابى: 8113ماسيمر أمادير ) -21
التدليل التمهيدى للتقارار الرطنية المقدمة فى المؤتمر الدولى حرل التعليم لعام 

، 23، مجلااة مسااتقبليا ، مركااز موبرعااا  اليرنساانر، القاااهرة، المجلااد 8112
 ، سبتمبر. 2العدد

تدليال مدتارى مقاررا  الرااضايا  بالمرحلاة  :(8171ى الشاهرى ) مانع  ن عل -27
 ،Timss المترسوة في ضرء متولبا  الدراسة الدولية الثالثة للعلرم والرااضيا 

 األردن . ،الجملية األردنية لعلم النف  ،المجلة التربراة الدولية  المتة  ة

 -ا ت اادطاته–(: تكتال دول الباران  نشااته 8172 ان إ اراميم الق اير ) ماهر -28
 أهدافه، دار الفكر العربى، القاهرة. 

 /https://www.adek.abudhabi.ae :(8172مجل  أ ر ظبى للتعليم ) -22

منتبااة الشااروق  ،القاااهرة ،2ط ،المعجاام الرسااي  :(8112مجماع اللغااة العربيااة ) -22
 الدولية .

(، دراساة تدليلياة مقارناة 8111سالم مرسى: ) مدمد أحمد حسين ناص  وسيد -26
سة اف تدائية فى كل من اليابان وألمانيا وم ر، مجلة كلية التربية، جامعة للمدر 

 ، سبتمبر. 25الز ازا ، العدد 



 م 8172الجزء الثاني( يناير لسنة  711مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -552- 

 ،التعلاايم الثاانرى فاى الابود العربيااة :(7335رمضاان القاهافى ) ،مدماد الفاالر ى -25
 المنت  الجامعى الددي  . ،افسنندراة ،8ط

نة للمدرسة الثانرنية الشاملة (: دراسة تدليلية مقار 8113مدمد جردة التهامى ) -21
 85، العااادد 78فااى المانيااا والسااراد وأمنانيااة األفاااادة منهااا فااى م اار، مجلااد 

 نرفمبر. 

(:التجربااة االلمانيااة دراسااة فااى عراماال النجاااح  8171مدمااد صااادق اسااماعيل) -22
 العربى للنشر القاهرة. ،السباسى واال ت ادى

 ،8ط ،لع ااار الدااادي افصاااوح والتجدياااد فاااى ا :(7335مدماااد منيااار مرساااى ) -23
 عالم الكت  . ،القاهرة

نمرذ  لتورار  :(8111م وفى عبد السوم وأحمد أ ر العز ومدمد أ ر شامة ) -61
 ،Timmsماانهج العلاارم لمرحلااة التعلاايم اال تاادائى فااى ضاارء متولبااا  مشاارو  
 ،827- 727التربياااة العلمياااة .. إلاااى أيااان ؟ مجلاااد الماااؤتمر الداااادى عشااار 

 م ر . ،االسماعيلية ،ية العمليةالجملية الم راة للترب

دارة الهاتياة فاي المدرساة لكال اف (:8172) نبيل سعد خليل و عبد الباس  دطاا  -67
 ،منانية االستفادة في جمهررااة م ار العربياةإلمانيا و فرنسا و استراليا و أمن 

الجملية الم اراة للتربياة المقارناة  ،المؤتمر العلمي السنرا الدادا و العشران
 نرفمبر. ،روبية التعليمية بعنران التعليم والتددي  في دول االتداد األ دار واف

نتائج اختبار الكش   :(8177وحازم المهداوى )  ،ميسر الهندى ،ن ر الرحيدى -68
وزارة  ،عن األخواء الشائعة لدى طلبة ال   الثامن األساسى فاى مبدا  العلارم

 األردن . ،عمان ،التربية والتعليم

 م ار فى للتعليم الملياراة المستراا  ترجيه أس  :(1128) السيد سعد هدى -62
 وزارة ،1 مجلاد ،78 عادد ،التربياة مجلة ،الدولية الملياراة المستراا  ضرء فى

 . م ر ،والتعليم التربية

مقاررا  العلارم المواررة بالمرحلاة اال تدائياة فاى ضارء  :(8177ههال الفهيدى ) -62
رسااالة  ،،تاارى الرااضاايا  والعلاارممتولبااا  دراسااة الترجهااا  الدوليااة تقاارام مد

 منة . ،جامعة أم القرى  ،دكتررا 

(: رؤاة، استراتيجية ل عرد القرى المترسوة الجديادة: 8172وئام السيد أحمد ) -66
البرازااال نمرذجااًا المجلااة العلميااة للدراسااا  التجاراااة والبيئيااة، جمهرراااة م اار 

 ، العدد الثانى. 2العربية، المجلد 
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منشاارر تعرافااى باالختبااار الاادولى  :( 8171رامج التربراااة )وكالااة المناااهج والباا -65
وكالااة  ،افدارة العامااة للتقاارام وجااردة التعلاايم ،وزارة التعلاايم ،ل TIMSSتيمااز ل
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