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 الفصل األول
 ثـام للبحـــار العـــاإلط

 :مقدمة

يتسـم االناــا النعابـر بالعديــد نـر التليــراع النتســاراي هالتـا لــم ينـقد لقــا ن يـ  نــر  بــ  
هلعــ  نــر مظــم نظــاظر ظــذا التليــر افا وــار النعركــا هالتىــدم التتاهلــهوا كــا نوــا  افتبــافع  

 افوتنـــااا هالســـتااا النتســـارع هتزايـــد تقديـــداع العهلنـــي ب بعادظـــاالتحــهفع الدينىراطيـــي هالتليـــر ه 
وتنــو هتطــهر  هالتربيــي تاظــام اوتنــااا تــرتبط داكنــام بحرتــي الن  ال ىاكيــياف تبــاديي هافوتنااييه 

البحــث اــر مســاليذ نهاوقــي كعالــي هبــيد  بــ حيي وديــد   يتطلــذ ذلــ ه  ا.يــر ر كيقــا هيتــ  ر بقــ
 .نا هاستيعاذ التتاهلهويي الوديد توعلقا ن كني للتىدم العل

هكا ظ  التليراع التا تطرم الا النرسساع التعلينيي النختل ي تعرضع الندارس لبعض 
هذلـ  نـر خـ   زيـاد   بقـاالتحدياع التا داع بالضرهر   لا الت تيد الا وهد  العنليي التعلينيي 

 (1)نر للندرسي.التحبي  األتادينا للط ذ هالترتيز الا انليي التحسير النست
هنو زياد  الطلذ افوتنااا الـا التعلـيم هاـدم ت ايـي اإلنتااـاع الناليـي النتاحـي هظقـهر 

الننــت ع التــا تن لــع كــا ضـــعأل النســتهط األتــادينا للطــ ذ هاــدم ن كنــي نخروـــاع  بعــض
 يوديـد  كـا التعلـيم ن ـ   تاحـي ال ربـظقـهر بـيد ذل    تـفحتياوـاع هنتطلبـاع النوتنـو التعليم

 (2).الوهد  النانلي كا التعليم  ت اء  الاظم النرسسيي  ت  راغذ كا التعليم  افظتنام بالنحاسبييل
زاء بــــ ح احــــه الــــده   اتوقــــع غالبيــــيتلــــ  التحــــدياع  ها   بــــ ح التعلــــيم بنــــت  اــــام ها 

 انارظا لتىـهم بالـدهر  التا تممظم نرسساع النوتنو نر الندرسي بنت  خاص حيث تعد الندرسي 
سـي التربهيـي الندرسـي تااـع هف زالـع النرس حيـث  ر  الناهط بقـا هكـم نـا يتطلبـم النوتنـو التربهط

حـــــداث التليـــــراع هالتطـــــهراع النطلهبـــــي كـــــا نختلـــــأل النوـــــافع ال ىاكيـــــي  التــــا يـــــتم نـــــر خ لقـــــا 
 (3).هافوتناايي هاف تباديي هالسياسيي كا النوتنو

                                                           

 .13، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،ي"التربو الجودة الشاملة واالعتماد "سالمة عبد العظيم حسين: (1)

أحمدددد وددداروظ مإددددوا: إدارة الجدددودة الشددداملة واالعتمددداد للجامعدددة والمتسسدددات التعليميدددة، المدددت مر الإددداد  عشدددر "التعلددديم  (2)
، ص 2004مبرديسد 19-18، مركز  طوير التعليم الجامعى، جامعة عين شدم،، "آواظ اإلصالح والتطويرى "الجامعى العرب

17. 

مإمد عاشدور: دور مددير المدرسدة الواةويدة ودى  إسدين العال دة بدين المدرسدة والمجتمدا، المجلدة اإلداريدة ودى العلدوم التربويدة،  (3)
 .89، ص2005 ،(، األردن1)العدد(، 1جامعة اليرموك، مجلد )
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 لحاحــام كــا العبــر الحــديث اتيوــي لنــا لــذا مبــبال  بــ ح الندرســي نــر مت ــر النتطلبــاع  
تهاوقــم النــدارس نــر تحــدياع هبــلع  لــا حــد ف ينتــر للندرســي نــر خ لــم النضــا  ــدنام احــه 

 قـاهف ينتـر ل ال زنـي تحىيم التنيز األتادينا دهر  وراء اإلب حاع التعلينيـي هاإلداريـي هالناليـي
ااد  تبن يم العنلياع التا تاطلم نر خ لقا احه تطبيم ظذا اإلب ح دهر  ااد  بااء  دراتقا ها 

 0(1)التطبيم ال علا األن   لإلب ح
ن قــهم تربــهط  نــر الىــرر العنــرير هنــو  تطــهر ال تــر التربــهط ظقــر نــو نطلــو التســعيااع 

وديــد يابــذ الــا نــدخ  ناظــهنا إلاــاد  تاظــيم الندرســي بنــت  تانــ  بحيــث تاتىــ  نــر البــران  
لإلبـــ ح ترتـــز الـــا زيــاد  التحبـــي  األتـــادينا للطـــ ذ  الوزيكيــي لإلبـــ ح  لـــا خطـــي نهحــد 

نـــر  دار  نهاردظـــا   قـــابحيـــث تنتاهتـــهكر ظـــذ  الخطـــي دليـــي لىيـــاد  التلييـــر التاظينـــا كـــا الندرســـي 
يوادهنىابلي النستهياع النعياريي للنهاد الدراسيي ه  بران  للتـدريذ هالتانيـي النقايـي داخـ  النـدارس  ا 

خـــ   تـــهكير  لنوتنـــو هبيكـــي ندرســـيي داانـــي لوقـــهد اإلبـــ ح نـــرهننـــارتي كعالـــي نـــر األســـر  ها
 (2).نساحي نر ال نرتزيي

ر الـذط عنـ  هالتطـهير يوعـ  الندرسـي النيـدا ر اإلب ح الذط يتخذ نر الندرسـي هحـد  لل
بــ ح الندرســي حيــث يعــد بن ابــي  تت ااــ  كيــم تــ  النــدخ ع باــاء الــا خطــي نــانلي لتحســير ها 

بـ ح الـاظم  هباـاء  التحر  الحىيىا كا ركو وقهد  ب ح التعليم الا مساس نر ال نرتزيـي  ها 
 (3).اتاج التعليناالىدر  الذاتيي للندرسي بب تقا الهحد  األهلا كا خط اإل

 Wilson& Thomas  لسـر هتهنـاسه ترتـد دراسي  هتريد الدراساع األخذ بقذا األسلهذ حيث 
ماــم مبــبال كــا اإلنتــار خلــم نــدارس ذاع نعــد   اوــاز اــا  نــر خــ   زيــاد  افظتنــام بتحســير 
ــداخ  نــر خــ   تحســير محــها  التــدريس هالناــاخ الندرســا  زيــاد  حوــم ننــارتي  النــدارس نــر ال

 (4).النوتنو النحلا

                                                           

 0 87ص  ،2006ة،  طاع الكتب، (وزارة التربية والتعليم: مبارك والتعليم "السياسة المستقبلية"، القاهر 1)
(2 )  American Federation of Teachers: Principles for Professional Development AFT's 

Guideline for Creating Professional Development Programs that Make A difference,  

American Federation of Teacher, Washington DC, 2001, P.1.  
رسمى عبد الملك رستم: أسي، اإلدارة المتمركزة على المدرسة كمدخل لإلصالح التعليمى، المت مر العلمى السنو  (3)

-26،المركز القومى للبإوث التربوية والتنمية، القاهرة،"السابا"اإلصالح المتسسى للتعليم  بل الجامعى وى الوطن العربى
    .39، ص2007أغسط، 27

(4) Wilson, L. Bruce & Thomas B. Corcoran: Successful Secondary School Visions of 

Excellence in American Public Schools, Education Policy Perspectives, The  Falmer 

Press, New York, 1997, PP. 3-4.  
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 لـا مر  بـ ح التعلـيم يوـذ مر يتحـه  نـر اإلبـ ح et.al Bryceهمخرهر  برياس هينير  
النت ب  كا الاظرياع هاألبحاث )نر مالا  لا مس  (  لا اإلب ح نر مس    لا مالـا بنعاـا 

 (1).هالنديرير هماضاء النوتنو النحلا كا انليي  ب ح الندرسي علنيرانترا  الن
هكا دراسي حـه  تطبيـم ال نرتزيـي تانـهذج إلبـ ح التعلـيم الىـاكم الـا الندرسـي ال عالـي 

ا  لا مسـ   نر مال ب ح نر مس   ألالا نو دانمكا اإلمهبع ظذ  الدراسي ب ر يتهر البدء 
هط الندرسـي  هالنـراتي نـو النوتنعـاع الندايـي كا ا س اله ع  هداـم فنرتزيـي السـلطي الـا نسـت

ستقداأل نات  ذه وهد  االيي كا ضهء النعايير العالنييهالىطاع ال  (2).خاص  ها 
ظـــذا ه ـــد طرحـــع العديـــد نـــر النبـــادراع الخابـــي باإلبـــ ح الـــا تاكـــي األبـــعد  نحليـــام  

 :هدهليام هنر بير ظذ  النبادراع
  ه يىـي اإلسـتادريي  هالـذط تضـنر بـدهر(3) الرريي هالتا يـذ نرتنر  ضايا اإلب ح العربا

ـــيم نـــر خـــ   اتتســـاذ هانـــر النعركـــي تـــار نـــر مظـــم نحاهرظـــا ه  افظتنـــام بحبـــ ح التعل
 :بنونهاي نر التهبياع لع  نر مبرزظا هضنااام لذل  مهبا الننارتهر

  هضــو نعــايير اربيــي لنخروــاع التعلــيم كــا تاكــي نراحلــم بنــا يتهاكــم نــو نعــايير
  .الوهد 

 لينيي نو النرهاي ال زنيالتهوم احه ال نرتزيي كا  دار  النرسساع التع.  
 دارتمكا  يظناسلنا للننارتي كا تنهي  التعليم هاداه  النوتنو الندا .  

 
 

 ىريـر الاقـاكا لـم هالـذط تضـنر ننـرهع الت(1)النرتنر الخانس لهزراء التربيي هالتعليم العـرذ
هكـا    العربيـي ب ح التعليم كـا اسـتراتيويي تطـهير التربيـي بعاهار  الناكد  النستدير الا 

 ضهء الناا ناع التا دارع برزع التهوقاع اآلتيي: 

                                                                                                                                                                       

 
(1 )  Bryce Mason et. al: Effects of top - Down and Bottom - up Elementary School  Reform 

and Standards Based Education A model for English language Learners, The Journal of 

Education Research, Vol. (99), No. (4) March/ April 2006, PP. 195-210.  
 وزارة التربية والتعليم:  طبيق الالمركزية " ةموذج اإلصالح التعليمى القائم على المدرسة الدعالة، وزارة التربيدة والتعلديم بالتعداون (2)

 .18، ص 2006 إاد األوروبى، القاهرة، البنك الدولى واالما 
 14 -12، مكتبددددة اإلسددددكندرية،"والتنديدددد الرؤيددددة "صددددالح العربددددى مكتبةاالسددددكندرية: و يقددددة االسددددكندرية، مددددت مر   ددددايا اإل (3)

 .12-11صص ، 2004مارس
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  ضــــرهر  مر يتــــهر  بـــــ ح التعلــــيم اابعـــــام نــــر الــــداخ  هنســـــتويبام ل حتياوــــاع الهطايـــــي
  .هاألظداأل الىهنيي

 الحد نر اإلدار  النرتزيي كا التعليم هتهسيو اطام ال نرتزيي هالننارتي النوتنعيي.  
  نا يدهر كا الده  األخرط نر  اوازاع هتهوقاع حتا اتنتر نر افظتنام هالتعرأل الا

 .نسايرتقا هافست اد  نر مكض  نا لديقا

هلذا داع الحاوي  لا ضرهر   وراء بعض التحسيااع هالتطهراع التا تسااد الا حسر 
هينتـر تحىيــم ذلــ    سـير العنليــي التعلينيـي ببــهر  تحىــم القـدأل الــذط مانــ ع النـدارس نــر مولــم

ااد  تىييم ار ط ريم تطبيم اإلب ح النتنرتز الا الندرسي نر خ   التهوم احه ال نرتزيي ها 
بــاو الىــرار هت عيــ  الننـارتي النوتنعيــي هننــارتي النوتنــو  األسـاليذ هاألدهاع التــا تســتخدم كـا

 (2).النداا كا تطهير التعليم هتباا نداخ   داريي وديد 
نـر لندرسـي  ينتقـا هرسـالتقا  لعيـد ي نا يريـد مرمنام نطلـذ  ـه ننا سبم ارضم اود مااا  
تىــديم تعلــيم نتنيــز يتــهاءم نــو نتطلبــاع العبــر الحــالا تعلــيم  ــادر الــا تخــري  طالــذ لــم خــ   

نهابــــ اع تتنانــــا نــــو ابــــر  ــــهر  النعلهنــــاع ننــــا يســــااد الــــا تحىيــــم الوــــهد  كــــا العنليــــي 
  .التعلينيي

 مشكلة البحث : 

كـا نبــر  الندرســيلىـد نـقدع الســاهاع الىليلـي الناضــيي الت يـر نــر الوقـهد احــه  بـ ح 
 النـدارستطهير هلتر الـا الـرغم نـر الوقـهد التـا تبـذلقا هزار  التربيـي هالتعلـيم كـا نبـر نـر موـ  

ظـــذا البـــدد تىـــرر الىيـــاد  السياســـيي مر نخروـــاع كـــا ه  .غيـــر نرضـــيي ا ف مر نخرواتقـــ اهتحـــدي ق
 لا األظداأل النروه  نر التحديث هبهفم ه الوانعا تحتاج  لا  در تبير نر التطهير التعليم  ب  

 (3)  حتا يحىم التعليم مظداكم التا تت م نو رهح العبر.ءالوهد  هالتانيي هالت ا
تنـــا تعـــااا سياســـي تطـــهير التعلـــيم كـــا نبـــر نـــر غيـــاذ رريـــي نتتانلـــي هاضـــحي للعنليـــي 

ي الاظام التعلينا بالظرهأل هالنتطلباع افوتناايـي هاف تبـاديي التعلينيي همظداكقا كا سيام ا  

                                                                                                                                                                       

جامعة الدول العربية: مشروع التقرير النهائى، المت مر الخام، لوزراء التربية والتعليم العرب"الطدولة المبكرة للطدل العربى وى  (1)
 .20، ص2006ديسمبر 11-10عالم متغير"، القاهرة، 

 .3، ص 2006، دار الوواء، اإلسكندرية، "اإلدارة ال ا ية والمركزية التعليم"سالمة عبد العظيم حسين:  (2)
إطدار ةظدر ، المدت مر العلمددى  - مإمدد  وويدق سدالم: الالمركزيدة رؤيدة لإلصدالح المتسسدى ودى التعلدديم  بدل الجدامعى ودى م در (3)

 .428بق،ص السنو  السابا"اإلصالح المتسسى للتعليم  بل الجامعى وى الوطن العربى، مرجا سا
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هالسياســيي بــالنوتنو  كــالتعليم يعنــ  لتحىيــم منــرير ظنــا: الاوــاح كــا افنتحااــاع  نــاال الطــ ذ 
نقاد  للتهظيأل كا نوافع نعياي ليسع نهوهد  مب  كا الها و منـا تتـهير النخبـيي هالخطـط 

 ( 1)كتلقا  ضايا غاكبي كا ها و التعليم النبرط.التانهيي هالننارتي النوتنعيي 
تحــدياع تعــد نــر كــا العبــر الحــالا النبــريي  م الندرســيقــتهاويضــاأل  لــا ناســبم نــا 

كاتيوــي ألر ظــذا العبــر يعتبــر كــا حــد ذاتــم   النعيــار األساســا للحتــم الــا كعاليتقــا نــر اــدنقا
التلييـر  يـينلكـحر ا  ييابر اإلبـ ح كـا تاكـي الاـهاحا هخبهبـام اإلبـ ح كـا الـاظم الندرسـ

نــر مظــم النتطلبــاع الندرســيي همبــبال انــت   الندرســي الىــدر  الــا  كــا ن ــ  تلــ  الظــرهأل مبــبال
الاوــــاح كــــا تحىيــــم األظــــداأل  دار  التلييــــر نــــر مظــــم التحــــدياع التــــا تســــاظم كــــا الهبــــه   لــــا 

الندرســيي  هنــو بدايــي الحرتــاع اإلبــ حيي كــا النــدارس كــا العبــر الحــالا تهاوــم الندرســي اــد  
  (2).ننت ع تبرط نر مظنقا

 اح تــ  تا يــذ األانــاط النختل ــي لإلبــ ح الندرســا هتــهكير الناــاخ الــذط يســااد الــا  اوــ
 .نحاهفع اإلب ح هالتليير

 هبالتـــــالا حــــث النوتنـــــو الـــــا   ب ظنيـــــي اإلبـــــ ح هضــــرهراتم زيــــاد  الـــــهاا النوتنعــــا
  .الننارتي كا ت عي  حرتاع اإلب ح

  النحاسبيي األتادينيي الا األداء هاتاك  الط ذ هندط  ـدر  اإلدار  الندرسـيي الـا تلييـر
  .األساليذ التىليديي كا النحاسبيي هت عي  نتطلباع اإلب ح

 يـر م اإلدار  الا استحداث اظم هنعايير وديد  للتىيـيم غالتىييم الدهرط للط ذ هتي يي  يا
  ع.النعايير التىليديي ل نتحااا

هنــــو هوــــهد تلــــ  الننــــت ع هاــــدم  ــــدر  الــــاظم النرتزيــــي كــــا  دار  التعلــــيم الــــا تحىيــــم 
هماقـــا لـــم تســـقم كـــا تحســـير العنليـــي التعلينيـــي هاإلداريـــي هالتاظينيـــي داخـــ    األظـــداأل النااطـــي بقـــا

لنـــا رمع اإلدار  الندرســـيي ميضـــام مر ظاـــا  رغبـــي هحاوـــي  لـــا زيـــاد  نعـــدفع النرهاـــي ه   الندرســـي
ازدادع حرتـاع النطالبـي بضـرهر  تحىيـم اىلـي اهايـي هتنيـي تانلـي   هافستى ليي اإلداريي للندارس

                                                           

شددبل بدددران الغريددب: إصددالح التعلدديم الودداةو  بددين  ددرورة المشدداركة المجتمعيددة ومتطلبددات مجتمددا المعروددة، المددت مر العلمددى  (1)
المشددداركة و طددوير التعلدديم الوددداةو  وددى مجتمددا المعرودددة رؤ  مسددتقبلية، المركددز القدددومى للبإددوث التربويدددة ، السددنو  السددادس
 .54، ص2005والتنمية، القاهرة، 

 ،2007صدددددداء عبدددددد العزيدددددز، سدددددالمة عبدددددد العظددددديم:إدارة الد دددددل و نميدددددة المعلدددددم، دار الجامعدددددة الجديددددددة، اإلسدددددكندرية،( 2)
 . 345-344ص ص 
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هلقـذا اتوقـع الوقـهد  لـا البحـث اـر اظـم  .كا الاظم التا يتم ااتقاوقا داخ  ال به  هالندارس
وديد  لإلب ح الندرسا نر مس   ألالا الا اتس الاظم التىليديي نر مالا ألس   بنعاا مر 

هلقــذا اتوقــع  .يتــهر اإلبــ ح اابعــام نــر الندرســي ف ن رهضــام اليقــا نــر  بــ  اإلداراع هالــهزاراع
رســي هالــذط يقــدأل  لــا تــهكير البــداك  النــدارس  لــا تطبيــم مســلهذ اإلبــ ح النتنرتــز الــا الند

 (1)ا.الندرسنوافع العن  هالحله  اإلداريي لتا يذ حرتاع اإلب ح كا 
 الركيسا التالا :  سرا هاستاادام الا نا سبم ينتر بياغي ننتلي البحث كا ال

 النتنرتز الا الندرسـي كـا نبـر كـا ضـهء نعـايير الوـهد   تحىيم اإلب ح ينتر تيأل
 ؟الاناذج العالنييبعض  هافست اد  نر

 : اَفتييال رايي  سكليهيت رع نر ظذا السرا  نونهاي نر األ 
 نا ها و الندرسي ال ااهيي العاني كي نبر؟ -1

 اإلب ح النتنرتز الا الندرسي؟  نرتتزاعنا  -2
 ؟  كا الندارس الوهد  النانلينعاييرتطبيم  نا -3
 العالنيي كا نوا  اإلب ح النتنرتز الا الندرسي؟  الاناذجنا  -4
 ؟النبرييكا الندرسي  الا الندرسي اإلب ح النتنرتزتطبيم نا نتطلباع  -5
 ب ح النتنرتز الا الندرسي كا نبر؟ اإل لتطبيم نا التبهر النىترح -6

 أهداف البحث : 

 : إلى تحقيق األهداف التاليةالحالى البحث  سعى 
  الندرسي ال ااهيي العاني كي نبر همظم الننت ع التي تهاوققا.التعرأل الا ها و 

  ممظداكـه  من قهنـض خـ   اـر نـر اإلب ح النتنرتـز الـا الندرسـي اله هأل الا ناظيي 
 .نرتتزاتممظم ه  مناطلىاته 

  تطبيىقا داخ  الندارس.نعاييرالوهد  النانلي هنراح  التعرأل الا 

 العالنيي كا نوا  اإلب ح النتنرتز الا الندرسي اناذجارض بعض ال. 

 .التعرأل الا ها و افب ح داخ  الندارس همظم النتطلباع ال زني لتطبيىم 

  تبهر إلنتاايي اإلكاد  نر الخبراع العالنيي كا تطهير الندرسي النبرييالتهب   لا. 

 أهمٌة البحث : 

                                                           
(2) John D. Epps& Haley Morrison: Middle School and Accountability-Based Reform, 

Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, 2004, P. 1. 
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 تنبع أهمية البحث من األمور التالية: 
  الحاوي  لا افرتىاء بنستهط الندرسي النبريي حيث يته و مر يست اد نر ظذا البحـث كـا

الوــهد  النانــهد  كــا تــ  نوــافع هضــو تبــهر لتحســير هتطــهير الندرســي هبــهفم  لــا 
 العن  بقا.

  نهضـهع اإلبــ ح النتنرتـز الــا الندرسـي نــر النهضـهااع التــا تحتـ  نتااــي تبيـر  كــا
  .لا تطهير التعليم كا نبر كا اله ع الحالابرر  اظتنام الىاكنير ا

 لـذا البحهث هالدراساع العربيي التا تااهلع نهضهع اإلب ح النتنرتز الا الندرسـي   لي
 ين   ظذا البحث  ضاكي النيي كا ظذا النوا .

 ـــي ال ســـت يدير نـــر حيـــث يته ـــو مر يســـت يد ناـــم نتنـــا تروـــو مظنيـــي ظـــذا البحـــث كـــا اهاي
الىاكنهر الا العنليي التعلينيي كا نبر الـا النسـتهط الىـهنا النتن ـ  كـا هزار  التربيـي 
هالتعلــيم  هالــا النســتهط النحلــا النتن ــ  كــا اإلداراع التعلينيــي هالنــدارس باإلضــاكي  لــا 

 اء األنهر. ماضاء النوتنو النحلا نر النقتنير بالعنليي التعلينيي همهلي

 : وإجراءاته منهج البحث

الذط يسـتخدم كـا تىاياتـم هبـأل نـا ظـه تـاكر   الناق  النىاررالا الحالا اتند البحث ا 
د حـــديهمبعادظـــا النختل ـــي ه  هينـــخص الها ـــو الخـــاص بالظـــاظر   يـــد الدراســـي هيتنـــأل اـــر وهاابقـــا

تنا يستخدم النىاراـي كـا اـرض مهوـم التنـابم   الع  اع بير ااابرظا هبياقا هبير ظهاظر مخرط
اإلبـ ح هتنـخيص حيـث يـتم نـر خ لـم هبـأل  نـاق هلذا استخدنع الباح ي ظـذا ال؛ هافخت أل

هتحليـــ  ها عم ههبـــأل هتحليـــ  الانـــاذج العالنيـــي النختـــار   لبيـــار مهوـــم النتنرتـــز الـــا الندرســـي 
اءاع نىترحـي لتطبيـم اإلبـ ح النتنرتـز التنابم هافخت أل كينا بياقا هت سيرظا للتهب   لـا  وـر 

ظذا باإلضاكي  لـا مسـلهذ تحليـ  الـاظم لتحليـ  اظـام هنتهاـاع الندرسـي  الا الندرسي كا نبر 
 ظذا باإلضاكي  لا األساليذ اإلحباكيي لت سير هتحلي  اتاك  الدراسي النيداايي. ال ااهيي العاني 

وــاءاع  وــراءاع البحــث الــا الاحــه هكــا ضــهء النــاق  النســتخدم هاألدهاع النســااد  لــم 
 التالا:

 طـــــار اظـــــرط ينـــــن  اإلبـــــ ح النتنرتـــــز الـــــا الندرســـــي نـــــر حيـــــث الن قـــــهم   -
النبرراع هالناطلىاع  النرتتزاع  هالتحدياع التا تهاوقم  هدهر اإلدار  الندرسيي 

 كا نهاوقي ظذ  التحدياع.
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نراحـ  التطبيـم  كلس ي الوهد  النانلي نر حيـث الن قـهم  األظـداأل  النتطلبـاع ه  -
 همظم نعايير تطبيم الوهد  كا الندرسي.

انــاذج االنيــي كــا نوــا  اإلبــ ح النتنرتــز الــا الندرســي هالــدرهس النســت اد   -
 ناقا.

 الدراسي النيداايي هالتا تضناع األدهاع هالعياي  هتحلي  الاتاك . -

 تبهر نىترح لتطبيم اإلب ح النتنرتز الا الندرسي كا نبر. -

 : حدود البحث

 قتصر البحث عمى: ا 
 اإلبـ ح النتنرتـز الـا الندرسـي كـا ضـهء  رتز البحث الحالا الـا:الحد الموضوعى

تنرتـز الـا الندرسـي الـا ن تبر البحث كـا تاـاه  اإلبـ ح الهانعايير الوهد  النانلي 
الىـــاكم الـــا التــدريذ   يالندرســـ كـــا نه ــواإلدار  النتنرتـــز    ال نرتزيــي : تاليـــيالنحــاهر ال
  تنــا ا تبــر البحــث الــا اإلبــ ح الىــاكم الــا النعــايير  الننــارتي النوتنعيــي  الندرســي

 .بعض الاناذج العالنيي هالتا تن لع كا الهفياع النتحد  األنريتيي هاستراليا
 :هتي (  هظيكي  -ا تبر البحث الا اياي نر ظيكي افدار  الندرسيي)ندير الحد البشرى

 .كردا566 هانقا  بلد  نعلم م(–التدريس)نعلم 
 التعلـــيم ال ـــااهط العـــام كـــا نـــدارس  تبـــر البحـــث الحـــالا الـــا بعـــض ا:الحدددد الجفرا دددى

 نحاكظي الىليهبيي.
 :ه ـد تـم  وـراء (2010-2007تضنر زنـر  وـراء الدراسـي كـا ال تـر  نـر )الحد الزمنى  

 .30/12/2009 لا  15/10/2009الدراسي النيداايي كا ال تر  نر 

 أدوات البحث:

 تمثمت هذه االدوات فيما يمى:
 لـبعض النـدارس ال ااهيـي العانـي بعن  زياراع نيداايـي  يالباح   انع :الزيارات الميدانية

ه ــد تــم خ لقــا  وــراء نىــاب ع غيــر نىااــي نــو بعــض نــديرط نــدارس  .بنحاكظــي الىليهبيــي
دط الندرســـا هنـــ بـــ حهذلـــ  للتعـــرأل الـــا ها ـــو اإل  التعلـــيم ال ـــااهط هبعـــض النعلنـــير

احتيـــاج الندرســـي لتطبيـــم اإلبـــ ح النتنرتـــز الـــا الندرســـي هذلـــ  نـــر خـــ   الناا نـــي 
 .هالحهار نعقم
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 تعد افستبااي نر األدهاع القاني التا ت يد كـا ونـو البيااـاع هالنعلهنـاع التـا :ةإستبيان
ها ـــو للتعـــرأل الـــا  يبحاـــداد  ســـتبياا يالباح ـــهلـــذا  انـــع  تلطـــا وهااـــذ نهضـــهع البحث

نتطلبــاع الــا بنحاكظــي الىليهبيــيهذل  للتعــرأل  س ال ااهيــي العانــيداخــ  النــدار  بــ حاإل
 يم اإلب ح النتنرتز الا الندرسي.تطب

 مصطلحات البحث : 

 ارتكز البحث الحالى عمى المصطمحات التالية:
    School Based Reform :اإلصالح المتمركز على المدرسة -1

 ام حرتي نهوقي تهويقام نان م لخدني الطالذ هالعنليي التعلينيي بتعركم النهسهاي الدهليي  
هاألتـــادينا داخـــ  النـــدارس حيـــث يقـــتم اإلداري هالتـــ  ير النتهابـــ  هالنســـتنر الـــا وـــهد  العنـــ  

بـ ح العنـ  النتعلـم يع ا التـدريس نليتـاإلب ح النتنرتز الا الندرسـي بالت تيـد الـا تطـهير ها 
هالتاظينـا بنعاـا ماـم يرتـز الـا الطالـذ  النعلـم  البـران  التعلينيـي   التعليم  هاإلبـ ح اإلدارطه 

 (1).اإلدار  الندرسيي
هيعركــم حســر البــي هط الــا  اــم نــدخ  يقــدأل  لــا تحســير الندرســي بحيــث يوعلقــا  ــادر  
ــذاتا هباــاء  ذاتيــام هنقايــام الــا تحنــ  النســكهليي هالنســاءلي كــا تــ  وهاابقــا ه ــادر  الــا التىــهيم ال

بنعاــا مر   التطــهير لا ســقا كــا ضــهء السياســاع التعلينيــي النعلاــي الــا النســتهط الىــهناخطــط 
 (2).تتهر الندرسي ظا هحد  ال ع  ههحد  التليير ههحد  التىهيم

هكــا ضــهء نــا ســبم ينتــر تعريــأل اإلبــ ح النتنرتــز الــا الندرســي  وراكيــا ب اــم  خطــي 
النوتنو الندرسا بننارتي مهلياء األنهر تابو نر داخ  الندرسي هينار  كا هضعقا ت  ماضاء 

هبعـــض النعايـــير بـــالتعليم نـــر ماضـــاء النوتنـــو النحلـــا بحيـــث ترتتـــز ظـــذ  الخطـــي الـــا تنتـــير 
بحيــــث يرتتـــز اإلبــــ ح الـــا خنســــي نوـــافع ظــــا:  الندرســـي نـــر تحســــير مداكقـــا هافرتىــــاء بـــم

ـــــ ـــــدريذ الىـــــاكم ال ـــــا نه ـــــو الندرســـــي  الت ـــــي  اإلدار  النتنرتـــــز  ك ا الندرســـــي  الننـــــارتي ال نرتزي
 .النوتنعيي  اإلب ح الىاكم الا النعايير

  Total Quality:الجودة الشاملة-2

                                                           

(1 )  Torsten Husen & Nevill Posttete: School Reform and Restructuring, in (International 

Encyclopedia of Education), Perjmmon, England, Vol (9), 2nd Ed, 1999, PP 5275 - 5276.  
ودى  يالمدت مر العلمدى السدنو  "أوداظ اإلصدالح التربدو  ،"لقوميدة للتعليم"الطمدوح والتإددياتحسن حسدين البديالو : المعدايير ا( 2)

 .                                                        434، ص 2004م ر،كلية التربية بالمن ورة بالتعاون ما مركز الدراسات المعروية بالقاهرة، 
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نونهاـــي نـــر األســـس هالنبـــادل اإلرنـــاديي التـــا تقـــدأل  لـــا تعـــرأل الوـــهد  النـــانلي ب اقـــا 
تحسير ندخ ع الندرسي هتحسير انلياتقا النختل ي بنا يىـهد  لـا مكضـ  النخروـاع ذاع الوـهد  

هظــا بــذل  تعتبــر نــدخ  نــان   وــاد  ىاكــي وديــد  هظــا  ىاكــي التنيــز العاليــي نــو الترتيــز الــا  ي
نتتانــ  لتحســير النرهاــي هال عاليــي هالتااكســيي نــر خــ   انليــاع التخطــيط هالتاظــيم هال قــم بونيــو 

 (1).هتحىيم ننارتي ونيو العانلير هتخطيط هتا يذ انلياع التليير يمانطي الندرس
انليــي نــانلي تتضــنر تــ  األانــطي التــي يلــزم مر تتضــناقا  دار  الوــهد  هالتــي  هتنــا ماقــا

يوــذ مر ينــتر  كيقــا تــ  اضــه كــي النرسســي التعلينيــي هظــذ  العنليــي غالبــام تــتم نــر خــ   كــرم 
ان  ينتر  كيقـا تـ  كـرد كـي ظـذ  العنليـي بـدءام نـر النـدير نـرهرام بالنسـتهياع اإلداريـي األهلـي  ـم 

 (2)لخدناع النىاراي. لي األانا  ها
هظـا ميضـام ن قـهم اسـتراتيوي يرتـز الـي الح ـاظ الـي النرتـز التااكسـي للنرسسـي التعلينيـي 
مي ماقا تن   اسـتراتيويي تاظينيـي همسـاليذ تبـحيحيي ياـت  ااقـا ناتوـاع االيـي الوـهد  هخـدناع 

 (3).يرننتاز  للنست يد

 معايير الجودة الشاملة: -3

تنير نعايير الوهد   لا الحد األداا نر الت اياع النطلهذ تحىيىقا للرض نعير هيعتبر 
الـا تا تلحـم بالنسـتهط األظذا الحد األداا ظه م   الت اياع الهاوذ تهاكرظا لدط ال رد/النرسسي 

 (4).هلتا تردط هظي تقا كا النوتنو  هتحدد النعايير نخرواع التعليم هالتعلم النرغهبي
 كي ظذا البحث.تعريأل الذط تباتم الباح ي هظه ال

 الدراسات السابقة :

نر خـ    طـ ع الباح ـي الـا مدبيـاع ال تـر التربـهط هاإلدارط هوـدع مر ظاـا  نونهاـي 
 نر الدراساع العلنيي التا ينتر مر ت يد بح قا لذا رمع ارضقا الا الاحه التالا:

                                                           

الدلسددطينية، المجلددة األردةيددة وددى إدارة األعمددال،  يوسددأ أحمددد أبددو وددارة: وا ددا  طبيقددات إدارة الجددودة الشدداملة وددى الجامعددات(1)
 .                                                                              251-246ص  صاألردن،2006(، 2(، العدد)2المجلد )

(2)  Majd oubeh, I.A, et. al: Total Quality Management in Higher Education, Paper Presented 

at the Arab Regionay Conference on Higher Education, Beirut, 2-5 March1998, P.6.  

حسين مإمد السيد: ةموذج إلدارة الجودة التعليمية ود  المدرسدة داخدل حجدرة الدراسدة وإطدار  خطيطد  مقتدرح، مجلدة كليدة   (3)
 . 425، ص2001جامعة المن ورة، (، 38العدد )التربية بدمياط، 

الهيئة القومية ل مان جودة التعلديم واالعتمداد: و يقدة معدايير  دمان الجدودة واالعتمداد لمتسسدات التعلديم  بدل الجدامعى، دليدل (4)
 .14، ص2008أبريل  القاهرة، (،1)
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 :أوال: الدراسات العربية

 (1):(2111)التربوٌةلتجدٌدات اتجاهات ا -1
ظدكع ظذ  الدراسي التعرأل الا افتواظاع الحدي ي كا التوديداع التربهيـي هذلـ  نـر     

خـــ   تااهلقـــا لتطبيىـــاع التوديـــداع التربهيـــي كـــا تاظـــيم التعلـــيم  اإلدار  التعلينيـــي   اـــداد النعلـــم 
ديــداع التربهيــي كــا هتدريبــم هذلــ  بقــدأل التهبــ   لــا تبــهر إلنتاايــي اإلكــاد  نــر اتواظــاع التو

 ونقهريي نبر العربيي .
ه ـــد اســـتخدنع الدراســـي النـــاق  الهبـــ ا هذلـــ  كـــا نحاهلـــي لهبـــأل التطبيىـــاع العنليـــي 
للتوديــــداع التربهيــــي  بقــــدأل نعركــــي ها ــــو ظــــذ  التوديــــداع هتحليلقــــا ل ســــت اد  ناقــــا كــــا تطــــهير 

ب ح التعليم النبرط.  ها 
كـاد  نـر اتواظـاع التوديـداع التربهيـي هلتحىيـم ه د تهبلع الدراسي  لا رريي إلنتاايي اف

 ظذ  الرريي  دنع الدراسي نونهاي نر النتطلباع نر مظنقا: 
 . ااد  الاظر كا ننرهااع تطهير التعليم كا ضهء نتطلباع النستىب  
  تحهيــ  الندرســي نــر نرسســي  وتناايــي نحاكظــي  لــا نرسســي تتعانــ  باا تــاح نــو البيكــي

 حاواع النوتنو النتلير .الخارويي هتت اا  نو 

  العنـــ  الـــا تحىيـــم الوـــهد  النـــانلي كـــا التعلـــيم هتحســـير نخرواتـــم كـــا ضـــهء النعـــايير
 العالنيي للوهد .

تتنابم ظذ  الدراسي نـو البحـث الحـالي كـي تااهلقـا ل تواظـاع الحدي ـي كـي التوديـداع التربهيـي 
اهلــم لانــاذج االنيــي كــي نوــا  بيانــا يختلــأل ااقــا البحــث الحــالي كــي تا  الــا النســتهط الندرســي

 اإلب ح الا نستهط الندرسي.

 (2):(2113)ـ تصور مقترح إلدارة عملٌات اإلصالح التعلٌمى فى مصر2
ــــرراع  ــــي هالنب ــــث األظني ــــا اإلبــــ ح التعلينــــا نــــر حي ظــــدكع ظــــذ  الدراســــي التعــــرأل ال

  كـا نوـا   بـ ح الـاظم التعلينيـي هتـذل  تواظاع العالنيي النعابـر التعرأل الا افه هالنعه اع 

                                                           

لتربيدة الجمعيدة الم درية ل، (1)، العددد (3)مإمد عبد الإميد مإمد : ا جاهات التجديدات التربوية، مجلة التربية، المجلدد  (1)

 .   285 -257، ص ص 2000يوةيو المقارةة واإلدارة التعليمية،
 العدددد، مددن منظددور مقددارن، مجلددة التربيددة -أحمددد مإمددد غدداةم :   ددور مقتددرح إلدارة عمليددات اإلصددالح التعليمددى وددى م ددر (2)

 . 342-281، ص ص  2003، جامعة األزهر ، يوةيو ، كلية التربية(،  118)
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ربد ها و اإلب ح كا نبر ها  تم بالنتليراع النوتنعيي هذل  نر مو  التهب   لـا تبـهر 
 إلدار  انلياع اإلب ح التعلينا كا نبر. 

لهبأل هتحلي  انلياع اإلبـ ح التعلينـا كـا  الهب ا ه د نزوع الدراسي بير الناق  
هذلــ  لبــياغي اــدد نــر ال ــرهض البح يــي الخابــي   ظــهلنز هنــدخ  حــ  الننــت ع لبــراير نبــر

ي  لــا افســت اد  نــر افتواظــاع العالنيــي كــا نوــا   دار  اإلبــ ح التعلينــا ليــتم بالدراســي باإلضــاك
  .كا ضهكقا تىديم نىترح إلدار  اإلب ح التعلينا كا نبر

ب ح التعلينا كـا نبـر إلدار  انلياع اإل تبهر نىترحتىديم تهبلع الدراسي  لا  ه د
ظــــا هضــــو مســــس لإلبــــ ح  بــــياغي سياســــي اإلبــــ ح  تباــــا سياســــي نراحــــ  مربعــــي يتضــــنر 

مهبـع   تنـا خطـهاع  وراكيـي لاوـاح التطبيـماإلب ح  همخيرا التطبيم هالتا يذه ـد  ـدنع الدراسـي 
ح النعابــر هايوــاد حلــه  الدراســي بضــرهر  تتــهير لواــي نــر خبــراء التعلــيم لبحــث ســلبياع اإلبــ 

بديلـــي كـــا ضـــهء افنتااـــاع النتاحـــي هنهاوقـــي النرسســـاع التربهيـــي للتطـــهر التتاهلـــهوا هافتبـــا  
 النتسارع هاستحداث ماناط وديد  كا العن  هافاتاج هالتعلم.

تتنابم ظذ  الدراسي نو البحث الحالي كي اظتنانقا بنوا   ب ح الاظم التعلينيـي هتي يـي 
بيانـــا تختلـــأل ااـــم كـــي اســـتخدام النـــاق  الهبـــ ي   اع اإلبـــ ح التعلينـــي كـــي نبـــر دار  انليـــ

كي حير مام اسـتخدم البحـث الحـالي النـاق  النىـارر للتعـرأل   هندخ  ح  الننت ع لبراير ظهلنز
 الا بعض الاناذج العالنيي لإلب ح النتنرتز الا الندرسي.

 (1):(2115)ـ اتجاهات اإلصالح فى الفكر التربوي المعاصر3
نحليـــام هدهليـــام هذلـــ  للهبـــه   لـــا  طـــار بـــ ح وقـــهد اإلالتعـــرأل الـــا ظـــدكع الدراســـي 

انــــاذج   هذلــــ  نــــر خــــ   دراســــيلإلبــــ ح التربــــهط الىابــــ  للتطبيــــم كــــا الناــــاخ التربــــهط العربا
تـاديني لونيـو لتهوقاع هننارساع اإلب ح الندرسا هالتا تسعا  لا تحسير نستهط األداء األ

الدراســي لاــهاير نــر اإلبــ ح: األه   بــ ح ندرســا نــنهلا  ارضــع  تنا اســت ااءالطلبــي دهر 
ح بـ كـا بـران  اإلال عالـي الدراسي الننارسـاع   دنعهال ااا ياطهط الا  ب ح النااظ    تنا 

هاإلدار  النتنرتـز  حـه  الندرسـي    هاستخدام التتاهلهويا التعلينيـي  هالتا تتن   كا تتان  النااظ 
   هت عي  دهر اآلظ  هالنوتنو.التعاهاا  الانه النقاا للنعلنير هالتعلم

                                                           

المجلددد ، ، مجلددة ا إدداد الجامعددات العربيددة للتربيددة وعلددم الددند،وددى الدكددر التربددو  المعاصددر ا جاهددات ال ددالح: سددالم عددوي، (1)
 . 77 -49، ص ص2005كلية التربية جامعة دمشق، ،  (2(، العدد)3)
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هاســتخدنع الدراســي مســلهذ النســال نــر خــ   نســال األدبيــاع كــا النوــا  التربــهط تبعقــا 
ت ـــر كعاليــــي مهاســـتاباط لــــبعض النبـــادل هالننارســــاع التـــا تــــردط  لـــا تطبيىــــاع  اســــتاتاجانليـــي 

 فستراتيوياع اإلب ح التربهط. 
اإلب ح ال عا  يتطلذ  يواد مر  الدراسي  لا بعض الاتاك  هالتا نر مظنقا ه د تهبلع

تبـــــنيم ليهر بالتعـــــاهر نـــــو النرسســـــاع النوتنعيـــــي اناـــــاخ يســـــتطيو نـــــر خ لـــــم التربهيـــــهر الحـــــ
نـر دهر تلييـر وـذرط كـا   تنـا متـدع الدراسـي الـا ماـم استراتيوياع التحسير هالتطـهير الن كنـي

هالتاظينــا ســتحدث تلييــراع هلتــر لــر تحــدث تحســيااع مه ابتتــاراع  الناــاخ الندرســا افتــادينا
تهبــلع الدراســي  لــا بعــض النىترحــاع التــا ينتــر ااتبارظــا  ااــد    هاســعي النــدط هداكنــي الا ــو

 .ااط م لبران  اإلب ح كا الاظام التربهط العربا
رســي هالتــي تتنــابم ظــذ  الدراســي نــو البحــث الحــالي كــي تااهلقــا لننارســاع اإلبــ ح الند

هبيانـــا يختلـــأل البحـــث الحـــالي ااقـــا كـــي   تســـعا  لـــا تحســـير نســـتهط األداء األتـــاديني للطـــ ذ
ـــم لانـــاذج االنيـــي كـــي اإلبـــ ح الندرســـي ـــم للوـــهد  النـــانلي هنعـــايير   تااهل باإلضـــاكي  لـــا تااهل

 تطبيىقا كي الندارس.
فةةى المةةداري  دراسةةة تحلٌلٌةةة لةةبعج نمةةا ا تطةةوٌر المةةداري ومةةدق إمكانٌةةة تطبٌقهةةا -4

 (1):(2116)المصرٌة
ظــدكع ظــذ  الدراســي  لــا التعــرأل الــا انــاذج تطــهير النــدارس كــا الهفيــاع النتحــد      

األنريتيي هذل  نر خ   تحليـ  ظـذ  الانـاذج هذلـ  للتعـرأل  لـا  نتاايـي تطبيـم ظـذ  الانـاذج كـا 
لنــان  هظــا انـــهذج النــدارس النبــريي حيـــث تااهلــع الدراســي    ـــي انــاذج لإلبــ ح الندرســـا ا

ــيم النبانــر  انــهذج الاوــاح للونيــو  انــهذج تطــهير الندرســي  هذلــ  نــر موــ  التهبــ   لــا  التعل
 بيلي نااسبي إلنتاايي تطبيم محد ظذ  الاناذج كا الندرسي النبريي. 

ه ـــد اســـتخدنع الدراســـي النـــاق  الهبـــ ا هذلـــ  بقـــدأل تنـــخيص مزنـــي التعلـــيم النبـــري 
هالخارويي التـا يهوققـا  تحليـ  انـاذج اإلبـ ح النـان  للنـدارس  اسـتخ ص هالتليراع الداخليي 

محد الاناذج هارض نراح  تطبيىم نو ارض ألظداأل ننرهع  ب ح التعليم كي اإلستادريي تنا 
اســتخدنع الدراســي اســتبيار لتىــهيم ننــرهع  بــ ح التعلــيم باإلســتادريي نــو اــرض لها ــو الننــرهع 

نعلنــام نــر العــانلير كــا نــدارس ننــرهع  825طبــم اليقــا افســتبيار  ه ــد بلــد حوــم العياــي التــا
  ب ح التعليم باإلستادريي.

                                                           

إمكاةيددة أيمددن مإمددد البيددومى مإمددد: دراسددة  إليليددة لددبعا ةمدداذج  طددوير المدددارس وددى الواليددات المتإدددة األمريكيددة ومددد  ( 1)
 .2006كلية التربية، جامعة اإلسكندرية،   غير منشورة، طبيقها وى المدارس الم رية ، رسالة ماجستير 
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ه ـد تهبـلع الدراسـي لنونهاــي نـر الاتـاك  نــر مظنقـا اـدم هوــهد كلسـ ي هاضـحي لننــرهع 
هظــه نــا ااعتــس كــا بــهر  اختــزا  الننــارتي النوتنعيــي  لــا ونــو    بــ ح التعلــيم باإلســتادريي

نرتزيـي  لــا   انـي النعـارض  هالتانيــي النقايـي  لــا نوـرد تاظـيم النىااــد الـا نــت  التبراـاع هال 
  ه د مهبـع الدراسـي بضـرهر  اسـتخدام النـدخ  الناظـهنا تسياسـي تـدخ  الـا Uداكر  مه حرأل 

النستهط الندرسا إلب ح اظام التعليم النبرط ننا يعطا كربي متبر لاوـاح اسـتخدام الانـاذج 
النــدارس حيــث يعنــ  النــدخ  الناظــهنا الــا تــهكير الناــاخ البــحا الــ زم العالنيــي كــا  بــ ح 

 لاواح اإلب ح.
تتنابم ظذ  الدراسـي نـو البحـث الحـالي كـي بعـض انـاذج اإلبـ ح الندرسـي كـي الهفيـاع 

بيانــــا يختلــــأل ااقــــا البحــــث الحــــالي كــــي تااهلــــم لإلطــــار ال لســــ ي لإلبــــ ح   النتحــــد  األنريتيــــي
هارضــم لنعــايير الوــهد  النــانلي هتــذل  تااهلــم لــبعض انــاذج اإلبــ ح  النتنرتــز الــا الندرســي
 الندرسي كي استراليا.

 (1):(2117)تفعٌل وظٌفة المدرسة فى التجدٌد التربوق -5
ظــــدكع ظــــذ  الدراســــي التعــــرأل الــــا ناظيــــي التوديــــد التربــــهط هخباكبــــم همبــــرز النبــــطلحاع 

هبـعهباع تطبيىـم الـا نسـتهط النـدارس هذلـ  نـر  النرتبطي بم نر خ   دراسي اناذج للتوديـد التربـهط
 مو  الهبه   لا تىديم دهر مت ر اواحا للندرسي كا التوديد التربهط.

ه ــد اســتخدنع الدراســي النــاق  الهبــ ا هذلــ  لتحىيــم ظــدكقا نــر خــ   هبــأل التوديــد 
التربــهط هاناذوــم هربــد ها عــم الــا نســتهط الندرســي للتعــرأل الــا مبــرز البــعهباع التــا تعــهم 

 كا ت عي  دهر الندرسي.التوديد التربهط نر مو  افست اد  ناقا 
ظنقـا النرتزيـي كـا اتخـاذ الىـراراع نـو ه د تهبلع الدراسي  لا نونهاـي نـر الاتـاك  نـر م

بـــرهز الننـــاحااع بـــير النعلنـــير هاإلدار   هضـــعأل ال ىـــي بـــير مهليـــاء األنـــهر هالندرســـي  هتـــذل  
بضرهر  تقيكـي الناـاخ اإلدارط هالتـهويقا البـالال ه د مهبع الدراسي   الىراراع الهزاريي هتضاربقا

  األن ـ  إلنتااـاع النعلنـير هزيـاد  الـداكو ىبا  النعلنير الودد هذل  نر مو  افستل تلحسر اس
 لديقم لتباا اتواظاع  ب حيي وديد .

تتنابم ظذ  الدراسي نو البحث الحالي كي نوـا  اظتنانقـا بنهضـهع التوديـد التربـهي الـا 
بيانـــا يختلـــأل ااقـــا البحـــث الحـــالي كـــي تااهلـــم لانـــاذج االنيـــي كـــي اإلبـــ ح   نســـتهط النـــدارس

 النتنرتز الا الندرسي.
                                                           

رابطددة (، 1(،السددنة)1،مجلددة رابطددة التربيددة الإديوددة، العدددد)ظيدددة المدرسددة وددى التجديددد التربو مإمددود عبدداس عابدددين: دعيل و  (1)
 .220-130، ص ص 2007القاهرة، التربية الإديوة، 
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 (1):(2118)نحو مدرسة مصرٌة فعالة "تصور مقترح" -6
هذلــ  نــر   ظــدكع ظــذ  الدراســي  لــا  اطــاء بــهر  ها عيــي اــر محــها  النــدارس كــا نبــر

خ   التعرأل الا ن قهم هخباكص همظداأل هنوافع هنعاييرالندرسي ال عالي هاـرض النبـرراع 
تنـــا  ـــدنع الدراســـي ارضـــا لـــبعض انـــاذج للندرســـي   الضـــرهريي لهوـــهد ندرســـي كعالـــي كـــا نبـــر

ال عالي كا بعض الده  النتىدني نر مو  افست اد  ناقا كا هضو تبهر نىتـرح لندرسـي نبـريي 
 كعالي.

ه د استخدنع الدراسي الناق  الهب ا التحليلـا همسـاليبم التـا تعتنـد الـا ربـد ههبـأل 
ـــــا مظـــــداكقا ها ـــــو النـــــدارس النبـــــريي هتحليـــــ  األدبيـــــاع النعايـــــي بال ندرســـــي ال عالـــــي لله ـــــهأل ال

 هخباكبقا هنوافتقا للهبه   لا التبهر النىترح.
ه د تهبلع الدراسي  لا مر الندرسي النبريي نازالع ضعي ي كا وهدتقا الاهايي هتعااا 
نـــر ننـــت ع نتاهاـــي  تـــرتبط بـــاإلدار  النرتزيـــي هاإلدار  الندرســـيي  هالنعلـــم  هالناـــاظ   هالنبـــااا  

للندرسـي هالحريـي نر افستى ليي اإلداريي  ه د مهبع الدراسي بحاطاء نزيدام   ي النوتنعييهالننارت
 كا  دار  النهارد نو النحاسبيي الا الاتاك   نو ضرهر  افظتنام بانر  ىاكي التليير هالتطهير.

تتنـــابم ظـــذ  الدراســــي نـــو البحــــث الحـــالي كـــي نوــــا  اظتنانقـــا باإلبــــ ح الـــا نســــتهط 
  هذلــ  نــر خــ   تااهلقــا لانــهذج الندرســي ال عالــي هبعــض اناذوقــا كــي الــده  النتىدنــيالندرســي 

بيانا تختلأل اام كي استخدانقا للناق  الهب ي كي حير اسـتخدم البحـث الحـالي النـاق  النىـارر 
 باإلضاكي  لا مسلهذ تحلي  الاظم.

مٌدانٌةة فةى دولةة اإلصالح المدرسى بٌن مقتضٌات الواقع وتحةدٌات المسةتقبل "دراسةة –7

 (2):(2119)االمارات العربٌة المتحدة
ظدكع ظذ  الدراسي  لا التعرأل الا ن قهم اإلب ح الندرسا همظنيتم التربهيي هذل  نـر 
خــ   دراســي هتحليــ  ها ــو اإلبــ ح الندرســا كــا بعــض النــدارس بدهلــي اإلنــاراع العربيــي همظــم 

هذلــ  بقــدأل هضــو تبــهر نســتىبلا يســتاد  نوافتــم هالنعه ــاع التــا تحــد نــر انليــاع اإلبــ ح
وراءاع انليي لتا يذ اإلب ح ب االيي كا الندراس.  الا نعايير هاضحي ها 

                                                           

(، 1(،السددنة)2،مجلددة رابطددة التربيددة الإديوددة، العدددد)  ددور مقترح -سددمإية علددى مإمددد مخلوم:ةإددو مدرسددة م ددرية وعالددة  (1)
 .311-240، ص ص 2008القاهرة، مايو رابطة التربية الإديوة، 

اةية وى دولة االمارات العربية دراسة ميد -أحمد حسين ال غير:اإلصالح المدرسى بين مقت يات الوا ا و إديات المستقبل  (2)
 .319-263، ص ص 2009كلية التربية، جامعة سوهاج، يناير (،  25العدد)المتإدة، المجلة التربوية،
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ه د اسـتخدنع ظـذ  الدراسـي النـاق  الهبـ ا لهبـأل اإلبـ ح الندرسـا هنعـايير اواحـم 
هتحليــ  هدراســـي ها ـــو انليــاع اإلبـــ ح هنعه اتـــم كــا بعـــض النـــدارس الحتهنيــي بنـــدارس  نـــار  

 نار ي باإلضاكي  لا مدهاع الدراسي هالتا تن لع كا افستبيار هالنىاب ع الن تهحي.ال
ه ــد تهبـــلع الدراســـي  لـــا نونهاـــي نـــر الاتــاك  نـــر مظنقـــا اكتىـــار النـــدارس  لـــا النـــدراء 

ياطــهط اليــم نــر زيــاد  األابــاء  االىــادرير الــا  يــاد  اإلبــ ح الندرســا  هالخــهأل نــر التوديــد لنــ
  لتعـاهاي   هاكتىار الندارس  لا العن  التعاغهاا هالونااا هالني   لا افاعزافهالتعرض للنخاطر 

ه د مهبع الدراسي ببااء اظام للتىهيم يستاد الا النعايير الهطايـي هيقـدأل  لـا التحسـير النسـتنر 
 هيهكر التلذيي النرتد  التا تهوم نسار اإلب ح.

ظتنانقـــا باإلبـــ ح الندرســـي بيانـــا تتنـــابم ظـــذ  الدراســـي نـــو البحـــث الحـــالي كـــي نوـــا  ا
 يختلأل ااقا البحث الحالي كي تااهلم لاناذج االنيي لإلب ح النتنرتز الا الندرسي.

دراسةةة مٌدانٌةةة علةةى المةةداري –أبعةةاد تمكةةٌن المةةدٌرٌن كمةةد ل لدصةةالح المدرسةةً  -8

 (1):(2119)الثانوٌة العامة بمحافظة القلٌوبٌة
ناظيــي التنتــير هخباكبــم همبعــاد   هاألســس هالنــداخ  ظــدكع ظــذ  الدراســي التعــرأل الــا 

التــــا يعتنــــد اليقــــا  هالنتطلبــــاع الهاوــــذ تهاكرظــــا للتنتــــير  همظــــم النعه ــــاع التــــا تهاوــــم نــــديري 
ـــا   ـــي ذلـــ  بعنليـــي اإلبـــ ح الندرســـي  باإلضـــاكي  ل النـــدارس كـــي تطبيـــم نـــدخ  التنتـــير  ها  

 حالنتنرتز الـا الندرسـي هذلـ  نـر خـ   اله هأل الـا مبعـاد تنتـير النـديرير  هنرنـراع اإلبـ
الدراسي النيداايي  هنر  م هضو تبهر نىترح  لت عي  انليي اإلب ح الندرسي نر خ   تنتير 

 نديري الندارس.
هااتندع ظذ  الدراسي الا الناق  الهب ي  هذل  للتعرأل الا ها و تنتير النديرير نر 

ستراتيوياع األساسيي لم  هتذل  ربد ها و اإلب ح حيث مسسم همبعاد  هرتاكز   هالنتطلباع هاف
الندرسي نر حيث مظداكم هخباكبم  هنداخلم همدهاتم هنراحلم  هظقـر ذلـ  كـي اإلطـار الاظـري 

ه ــد تهبــلع الدراســي حليلــم نــر خــ   الدراســي النيداايــي  الن ــاظينا  هالــذط تــم تداينــم هت ســير  هت
رس النبريي تحتاج  لا تباا سياسي تنتـير النـديرير  لا نونهاي نر الاتاك  نر مظنقا مر الندا

كا ظ  التحدياع التا تهاوققا  هتطبيم ميضام انليي اإلب ح الندرسي  همر يتـهكر لـدط نـديري 

                                                           
دراسدة ميداةيدة علدى المددارس الواةويدة العامدة  -سالمه عبد العظيم حسين: أبعاد  مكين المديرين كمدخل لإلصدالح المدرسد   (1)

 ، ص2009(، المجلدالخام،، المركز العربى للتعليم والتنمية، 55مستقبل التربية العربى، العدد)مجلة بمإاوظة القليوبية، 
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هاظـار النــدارس ال ااهيــي  ــدرام نــر الىــدر  هالرغبــي الـذط ينتــر افاتنــاد اليــم ااــد البــدء كــا تطبيــم 
 العن . انليي اإلب ح الندرسي هتنتياقم كا 

ه ــد مهبــع ظــذ  الدراســي بضــرهر  تحىيــم التــرابط بــير مبعــاد التنتــير هخطــهاع اإلبــ ح 
الندرســـي  هضــــو اســــتراتيوياع لتنتـــير النــــديرير هتــــدريبقم  اتبـــاع اســــتراتيوياع وديــــد  كــــا  دار  
 العنليــي التعلينيــي نــر حيــث اإلدار  نــر نه ــو العنــ  هاإلدار  الذاتيــي للنــدارس هكــرم العنــ   هتباــا
ــــي إلدار  الوــــهد  النــــانلي  ن ــــاظيم الت ــــهيض هاىــــ  الســــلطي هالننــــارتي هال نرتزيــــي تن ــــاظيم حدي 

 هالتنتير هاإلب ح الندرسي.
بيانــا   تتنــابم ظــذ  الدراســي نــو البحــث الحــالي كــي تااهلقــا لنهضــهع اإلبــ ح الندرســي

ح الندرسي كي حير تختلأل اام كي مر ظذ  الدراسي تااهلع مبعاد تنتير النديرير تندخ  لإلب 
هتـــذل  تاـــاه  الوـــهد    تاـــاه  البحـــث الحـــالي انـــاذج االنيـــي لإلبـــ ح النتنرتـــز الـــا الندرســـي

 النانلي هنعاييرظا.

نمو ا مقترح للت طٌط االستراتٌجى فى ضوء مد ل اإلصةالح المتمركةح حةول المدرسةة فةى  -9

 (1):(2119)مصر
للتخطـيط افسـتراتيوا هنراحلـم هبعــض ظـدكع ظـذ  الدراسـي التعـرأل الـا الن قــهم النـان  

اناذوم هتذل  اله هأل الا مظم الاتاك  التا تس ر ار نراوعـي نحتـهط خطـط نـدارس التطـهير 
 هالتا تعبر ار ندخ  افب ح النتنرتز حه  الندرسي.

ه ــد اســتخدنع الدراســي النــاق  الهبــ ا لتحىيــم مظــداأل الدراســي نــر خــ   ونــو هتحليــ  
التخطيط افســـتراتيوا الـــا نســـتهط الندرســـي  هنـــدخ  افبـــ ح النتنرتـــز النعلهنــاع النتعلىـــي بـــ

هافست اد  ناقا كا هضـو  حه  الندرسي ظذا باإلضاكي  لا نراوعي نحتهط خطط ندارس التطهير
 .افستراتيويالندرسيانهذج للتخطيط 

 ه د مس رع الدراسي ار ادد نر الاتاك  نر مظنقا:
 نــر  تيوا الــا نســتهط الندرســي لــم يتــر نهوــهدام ظقــهر ن قــهم وديــد للتخطــيط افســترا

لبرانوقـا هننـرهااتقا بنـت   ب   هالـذط وعـ  الندرسـي تاطلـم بنقـام التخطـيط هالتا يـذ 
ذاتا ننتد ل تر  زنايي مطه  إلدار  نكهاقا هالتخطـيط لنيزاايتقـا هالر ابـي اليقـا نـر موـ  

 استنراأل النستىب .

                                                           
مإمد غاز  بيدومى : ةمدوذج مقتدرح للتخطديس االسدترا يجى ودى  دوء االصدالح المتمركدز حدول المدرسدة ودى م در،مجلة كليدة ( 1)

 .55 -5.ص ص2009جامعة الز ازيق، أبريل ، (2)(، الجزء 63العدد)التربية، 
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  بعـــض وهااـــذ  ـــه  نراوعـــي نحتـــهط خطـــط بعـــض نـــدارس التطـــهير مســـ رع اـــر هوـــهد
 هوهااذ ضعأل كا تبنيم الخطي افستراتيوي لقذ  الندارس هناقا:

  ترتيـــز نعظـــم النـــدارس الـــا بيكـــي الندرســـي الداخليـــي كـــا تحليلقـــا افســـتراتيوا هاـــدم
 لينيي هتنريعيي.تااهلقا البيكي العاني هالتا تحتهط نتليراع سياسيي ها تباديي هتع

 .هوهد رريي هرسالي لدط الت ير نر الندارس هلتاقا لم تتااه   يم الندرسي 

  اظتنـــام اـــدد  ليـــ  وـــدا نـــر النـــدارس بعـــرض األظـــداأل افســـتراتيويي هترونتقـــا  لـــا
 ساهاع. 5-3خطط  وراكيي ل تراع تتراهح نداظا نر 

  س.ادم الترابط بير ااابر اإلطار افستراتيوا للالبيي الندار 
تهبــلع الدراســي  لــا هضــو انــهذج نىتــرح للتخطــيط افســتراتيوا كــا ضــهء نــدخ   ــد ه 

 .افب ح النتنرتز حه  الندرسي
تتنـــابم ظـــذ  الدراســـي نـــو البحـــث الحـــالي كـــي نوـــا  اظتنانقـــا باإلبـــ ح النتنرتـــز الـــا 

 الندرسي بيانا تختلأل اام كي تااهلقا للتخطيط افستراتيوي الا نستهط الندرسي.

دور مةةةةدٌر المدرسةةةةة فةةةةى االصةةةةالح المدرسةةةةى فةةةةى ضةةةةوء بعةةةةج المسةةةةتجدات – 01

 (1):(2101)المعاصرة
ظــدكع ظــذ  الدراســي التعــرأل الــا دهر نــدير الندرســي كــا اإلبــ ح الندرســي كــا ضــهء 

كع  لــا التعــرأل الــا هوــهد دبعــض النســتوداع النعابــر  نــر هوقــي اظــر النــدراء ما ســقم تنــا ظــ
نـــدير الندرســـي كـــا اإلبـــ ح الندرســـي تعـــزي  لـــا نتليـــراع كـــرهم ذاع دفلـــي  حبـــاكيي كـــا دهر 

 .هساهاع الخبر   النرظ  العلني  الواس
ي كـا تتهر نوتنو الدراسي نر ونيو نديري هنديراع الندارس األساسيي الحتهنيي األردايـ

( هالبــــالد  2005 – 2004ربــــد ال اايــــي للعــــام الدراســــي )نــــديرتي التربيــــي هالتعلــــيم ب ربــــد األهلــــي هم
( نـــديرا هنـــدير  ه ـــد ن لـــع العياـــي ونيـــو مكـــراد نوتنـــو الدراســـي هلتحىيـــم مظـــداأل  192ظم ) اـــدد

 ( كىر  نهزاي الا مربعي نوافع  61انتنلع الا )  يالدراسي تم تطهير استباا
 تبيـر دهر لـم مر نـدير الندرسـي :نونهاـي نـر الاتـاك  نـر مظنقـاه د مس رع الدراسي اـر 

وـاء ترتيـذ نوـافع الدراسـي نـر   ه ض النستوداع النعابـر كا اإلب ح الندرسي كا ضهء بع
                                                           

مإمدد علدى عاشدور:دور مددير المدرسدة ودى االصدالح المدرسدى ودى  دوء بعدا المسدتجدات المعاصدرة،مجلة دراسدات  ربويددة  (1)
 .133-105ص ص  ،2010 ، كلية التربية، جامعة الز ازيق،(1)(، الجزء 66وةدسية، العدد )
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كــا   تــ   دهر   عياــي الــا الاحــه التــالي دهر النــدير كــا التعانــ  نــو الطــ ذالهوقــي اظــر مكــراد 
ليـــاء   كـــا التهابـــ  نـــو مه هاحتـــ  دهر   التعانـــ  نـــو النعلنـــير ر  كـــا ـــم وـــاء ده   التاظـــيم اإلدارط

بع الدراسي بضرهر  العن  الا تهايي   تنا مه النرتبي األخير األنهر همكراد النوتنو النحلي كا 
نديري الندارس بالنستوداع هالنتليراع التي ينتر مر تر ر الا العن  التربهي كا الندارس ن   

هاىـــد دهراع هبـــران  تدريبيـــي لنـــديرط   هافتبـــافع  هالتتاهلهويـــا  التليـــر كـــا نوـــا  النعلهناتيـــي
هتي يــــي التعانــــ  نــــو الطــــ ذ    عاليــــي كــــا التاظــــيم اإلداري الندرســــيالنــــدارس للىيــــام بــــ دهارظم ب

هزياد  هاي ندراء الندارس ب ظنيي التهابـ  نـو مهليـاء األنـهر همكـراد النوتنـو النحلـي   هالنعلنير
 الىيام باإلب ح الندرسي النطلهذ.نر مو  

ـــدهر نـــدير الندرســـي كـــي ـــاع  تتنـــابم ظـــذ  الدراســـي نـــو البحـــث الحـــالي كـــي تااهلقـــا ل انلي
هلتـــر يختلــأل البحـــث الحــالي ااقــا كـــي ارضــم لإلطـــار ال لســ ي لإلبـــ ح   اإلبــ ح الندرســيي

 .لندرسي هبعض الاناذج العالنيي لمالنتنرتز الا ا

 ةاألجنبي: الدراسات ثانيا

الفصةةةةةةلخالمنا   كامةةةةةةل لدصةةةةةةالح المدرسةةةةةةى علةةةةةةى تعلةةةةةةٌمتةةةةةةلثٌر التصةةةةةةمٌم المت-0

 (1):(2113)فى مدرسة مدٌنة اٌنر الطالب وتحصٌلالمدرسىخ
ظــــدكع ظــــذ  الدراســــي التعــــرأل الــــا نــــا ظــــا التــــ  يراع التــــا ســــهأل تطــــرم الــــا تعلينــــاع 
ال ب  النااخ الندرسـا نعد  مداء الت نيـذنر خـ   تطبيـم اإلبـ ح الندرسـا هذلـ  نـر خـ   

 ربو نحاهر ظا:يم توارذ خنس ندارس حيث تم  ياس متىي
 افتواظاع النختل ي للت نيذالنااخ الندرسا ها  تم ب 
 نستهط الرضا الذاتا للنعلم 
 نستهط استخدام النعلم للخطط الىهنيي التا يتعلنقا نر مو  اإلب ح 
 استخدام الت نيذ للهساك  التتاهلهويي الحدي ي 

 ه د برزع ننتلي الدراسي كا التسارفع التاليي:
 نا ندط ت اا  الندرسي تت  نو انليي األب ح ؟ 
  الحدي ي هت  يرظا كا التعليم؟ اندط استخدام التتاهلهوينا 

                                                           

(1 )  Steven M. Ross & Deborah L. Lowther :Impacts of The Co-nect School Reform Design on 

Classroom Instruction, School Climate, and Student Achievement in Inner-City School, 

Journal of Education for Students Placed at risk, Vol (8),No(2), 2003, P 240-243.  
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 تيأل ير ر النااخ الندرسا الا التعلم؟ 
  نــا نــدط تحســر األداء بالاســبي للنــدارس التــا طبىــع اإلبــ ح نــو النىاراــي بن يلتقــا

 األخرط؟

باإلضاكي  لا بعض األساليذ هاستخدنع الدراسي الناق  الهب ا لإلوابي الا تسارفتقا 
إلبـــ ح الندرســـا الـــا تعلينـــاع ال بـــ  النااخ الندرســـا نعد  مداء اتـــ  ير كيي لدراســـي اإلحبـــا
 .الط ذ

مر النــدارس التــا طبىــع نونهاــي نــر الاتــاك  نــر مظنقــا ه ــد تهبــلع ظــذ  الدراســي  لــا 
بعد تتان  ت  ااابر اإلب ح نـر نـاق   هننـاريو  نلنهسام  اإلب ح الندرسا مظقرع تحساام 

  تااـع الاتيوـي تحسـر كـا الـتعلم كر  تذل  نعلم نرظـ   ههسـاك  تتاهلهويـي نتـه نرسهني للتا يذ  ه 
 .هتحسر كا الننارتي افيوابيي هتذل  خلم رهح التعاهر الننتر  نر مو  الهبه   لا القدأل

تتنــابم ظــذ  الدراســي نــو البحــث الحــالي كــي نوــا  اظتنانقــا باإلبــ ح الندرســي هتــ  ير  
بيانــا تختلـأل ااقــا البحـث الحــالي كـي تااهلــم لنهضــهع   الطـ ذ هتحبــي الـا الناــاخ الندرسـي 

 الوهد  النانلي هتذل  الاناذج العالنيي لإلب ح الندرسي.

العالقةةة بةةٌن اإلصةةالح المدرسةةى ومهنٌةةة المعلةةم فةةى المةةداري االبتدا ٌةةة الحكومٌةةة فةةى –2

 (1):(2113)بباكستان ىشتكرا
النــدارس الحتهنيــي بعــض التـدابير التــا تـم اتخاذظــا كـا  ظـدكع ظــذ  الدراسـي التعــرأل الـا 

بـ ح النـدارس الحتهنيـي هغير الحتهنيي  الا نستهط الىطاع الندرسـا نـر موـ   اـاد  ظيتلـي ها 
هننارساتقم هسناتقم الىياديي هالنوقـهداع  نعلنيركعاليي ال هالتعرأل الا افبتداكيي كا باتستار 

بحــث الع  ــي بــير ظــذ   األبعــاد هاإلبــ حاع تــم تنــا  .لنقايــيالتعاهايــي ت بعــاد نختل ــي نــر مبعــاد ا
  .يرعلنالندرسيي التا تقدأل  لا تحسير الهضو النقاا للن

لهذ النســال باإلضــاكي ســحيــث اســتحدنع م ناقوــام بح يــام نختلطــام  الدراســي عه ــد اســتخدن
  رعلنــيايـي الننقتقــا با ا نـر موــ  بحـث الع  ــي بـير اإلبــ حاع الندرسـيي ه  لـا دراسـي الحالــي 

ه ــد تــم تونيــو البيااــاع التنيــي باســتخدام افســتبياااع  منــا البيااــاع الاهايــي كىــد تــم تونيعقــا نــر 
 .خ   النىاب ع النخبيي هالن حظاع النيداايي

 :هذه الدراسة نتائج وقد أوضحت
                                                           

(1 )  Meher Rizvi:The Relationships Between School Reform and Teacher Professionalism in 

Government Primary School in Karachi ,Pakistan, Ph.D, Karachi University,Pakistan,2003.  
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 ير كــا  طــار القياتــ  الحاليــي للنــدارس علنــمر ظاــا   نتاايــي لتحســير الهضــو النقاــا للن
  النقاــا  ــد تحســر بال عــ  اتيوــي للنبــادراع اإلبــ حيي قمهضــعمر  ه افبتداكيــي الحتهنيــي

  0ع الندرسيي هنقايي الندرسيرا  ي هطيد  بير اإلب حا مر ظاا هتهضال 
 نـر    د تحساع اادنا تم  تاحي النعركي هالنقاراع النقايـي للندرسـير  علنيرمر نقايي الن

هي  ظذ  النعركـي هالنقـاراع النقايـي  لـا مانـطي ندرسـيي مو  تحسير  دراتقم هكربقم لتح
  0إلبراز مت ر نا لديقم نر  دراع

 ير تعتنـــد الـــا نـــدط علنـــمر  ـــه  ظـــذ  الع  ـــاع بـــير اإلبـــ حاع الندرســـيي هنقايـــي الن
كــا العنليــي التانهيــي هكــا نرحلــي بدايــي البــران   علنــيردياانيــي  نــرا  نــدراء اإلبــ ح للن

 .تعاهايي رحلي تانيي الندارس  لا  ىاكاعالتانهيي النقايي هن

هلتاقــا   تتنــابم ظــذ  الدراســي نــو البحــث الحــالي كــي تااهلقــا لنهضــهع اإلبــ ح الندرســي
 تختلأل اام كي دراستقا للع  ي بير اإلب ح الندرسي هنقايي النعلم.

على الشةراكة بةٌن  وانعكاساتها تمركح على المعاٌٌرالشراكة والمحاسبٌة واإلصالح الم -3

 (1):(2113)والٌة ومدٌنة بالتٌمور
 :يعد  القدأل الركيسا لقذ  الدراسي ظه اإلوابي الا األسكلي التاليي  
 مظنيي توربي بالتينهر للندر األخرط ؟  نا 
 ؟هنا الدرهس التا ينتر افست اد  ناقا كا نوقهداع التانيي كا مط نتار دخر 

الدراســي الــا استيضــاح التليــراع افوتناايــي هالسياســيي هباإلضــاكي  لــا ذلــ   تعنــ  ظــذ  
  تليـــراع األخيـــر  كـــا حرتـــي النـــدارسهاف تبـــاديي كـــا النـــدر األنريتيـــي كـــا العىـــهد الناضـــيي هال

هتهضال ظذ  الدراسي النراتي تن ا  نر من لي اإلبـ ح الىـاكم الـا النعـايير هتطـرح تسـارفم ظانـام: 
 ؟ط  لا ظقهر النراتينا سيام اإلب ح التعلينا الذط مد

هذلـ  لهبـأل هتحليـ  الع  ـي هلإلوابي الا تسارفع الدراسي استخدنع الناق  الهبـ ا 
 بير النراتي هالنحاسبيي هت  يرظا الا اإلب ح الىاكم الا النعايير.

 نونهاي نر الاتاك  نر مظنقا:تهبلع ظذ  الدراسي  لىه د  
  ااط  ام بعيدام ار الطريىي التا تااـع تعنـ  مر اإلب ح الىاكم الا النعايير ين   اىطي

 .نر خ لقا النرسساع التعلينيي األنريتيي كا الناضا
                                                           

(1 )  Jennifer O' Day : Partnership, Accountability and Standards - Based Reform : Reflections 

the Baltimore City - State Partners ship, Journal of Education for Students Placed at risk, 

Vol. (1), 2003, PP 149-163.  
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 يتطلـــذ تـــدخ  الندرســـي الـــذاتا هتحنـــ  النســـكهليي تانلـــي الـــا  بـــ ح ر اوـــاح ظـــذ  اإل
نســتهط النــدارس لتا يــذ ظــذ  الخطــي نــر خــ   تاظــيم مه ــاع انلقــا هنهاايــد نحاضــراتقا 

نـــو الت نيـــذ إلتســـابقم ظـــذ  النقـــاراع بنـــا يااســـذ  نتاايـــاتقم ه ـــدراتقم هســـاك  النتبعـــي اله 
 هميضـــــا األه ـــــاع التاكيـــــي ألر ي خـــــذها بعـــــض الراحـــــي نـــــر ه ـــــع آلخـــــر حســـــذ ظـــــرهأل

 هالبيكي النحيطي بقا.الندرسي

تتنابم ظذ  الندرسي نو البحث الحالي كـي تااهلقـا لإلبـ ح النتنرتـز الـا النعـايير كـي 
خدانقا للنــاق  الهبــ ي بيانــا اســتخدم البحــث الحــالي النــاق  النىــارر حــير تختلــأل ااــم كــي اســت

 للتعرأل الا بعض اناذج اإلب ح العالنيي باإلضاكي  لا مسلهذ تحلي  الاظم.

 (1):(2113)دراسة حالة عن اإلصالح فى المداري اإلعدادٌةخ التجدٌد والتغٌٌر الثقافى-4
 حدط  لاظذ  الدراسي كحص اتاك  انليي  ااد  القيتلي هالتوديد هالتليير ال ىاكا ا عظدك 
ب حــص م ــر نبــادراع تطــهير النــدارس الــا  ىاكــي افاداديــي  حيــث  انــع ظــذ  الدراســي النــدارس 

تطبيم  نر الندرسي هحوراع الدراسي هالا البيكي التعلينيي بعد كتر  ا اا انر ه ناايي انر نقرام 
 .اإلب ح
تونيو البياااع التنيي هالاهايي نر   الدراسي ناق  دراسي الحالي ه د تم ظذهاستخدنع  

البحــث التنــا للطــ ذ هاآلبــاء  بــ  تطبيــم النبــادراع الخابــي بتحســير مداء   خــ   نــرحلتير
نــقر نــر تطبيــم اإلبــ ح  18ه 12الطــ ذ  هالبحــث التنــا هالاــهاا للطــ ذ هاآلبــاء بعــد 

 .هالع ج
نـقر نـر تطبيـم اإلبـ ح  حـدث تليـر  12عـد تهبلع اتاك  ظذ  الدراسي  لا ماـم به د 

ه د مهضحع دراسي الحالي مر  0دا  كا ال ىاكي الندرسيي ه ىاكي حور  الدراسي هكا البيكي التعلينيي
نونهاـــي نـــر التليـــراع كـــا نونهاـــي نـــر ااابـــر  ىاكـــي حوـــر  الدراســـي  االطـــ ذ هاآلبـــاء فحظـــه 

  هافنـترا  كـا هاألسـر ه د تضناع ظذ  التليـراع تطـهر الع  ـاع بـير الندرسـي  .ييهالبيكي التعلين
 .تخطيط هتاظيم حوراع الدراسي  هكا الع  اع بير الندرسير هالط ذ هكا ال ىاكاع الندرسيي

                                                           

(1 )  Terry Wayne Boland : A Case Study of Lower Secondary School Reform, Renewal and 

Culture, Masters of Education, Curtain University of Technology, 2003.  
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تتنــابم ظــذ  الدراســي نــو البحــث الحــالي كــي تااهلقــا لعنليــاع  اــاد  القيتلــي هالتوديــد 
ا نستهط الندارس كي حير تختلأل نعم كي استخدانقا لناق  دراسي ت حد بهر اإلب ح ال

الحالي بيانا استخدام البحث الحالي الناق  النىارر كي ارض الاناذج العالنيي همسلهذ تحلي  
 الاظم.

تلثٌرات معاٌٌر إصالح المدرسة االبتدا ٌة من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى فى إحدق  -5

 (1):(2115)األداء المن فجمقاطعات كالٌفورنٌا  ات 
ظـــذ  الدراســـي تهضـــيال تي يـــي اســـتخدام  حـــدط النـــدارس ناخ ضـــي األداء ل بحـــاث  ظـــدكع 

هالاظريــاع الخابــي بــالناق  الدراســا هالتىيــيم هالتطبيــم هتاظــيم حوــراع الدراســي هتاظــيم النــدارس 
الندارس افبتداكيي نعايير هتحسير نستهط التحبي  األتادينا لط ذ الير هتطبيم ه نر مو  تط

ه ــد تضــناع اإلبــ حاع الركيســي كــا ظــذ  النــدارس تطــهير الندرســير للنعــايير الركيســي للنــاق  
الدراســــا  هتطــــهير افختبــــاراع الىاكنــــي الــــا النعــــايير  هزيــــاد  ال ــــرص التعلينيــــي ااتنــــادام الــــا 

 .هااتنادام الا بياااع هزار  التعليم بتالي هرايا  النعايير
مســـــاليذ نتعـــــدد  لونـــــو البياااتهالنىـــــاب ع النخبـــــيي ه ـــــد  ذ  الدراســـــياســـــتخدنع ظـــــ  ـــــد

نر مو  تىييم د ار البراـان  الـا استخدنع انهذج اف تباد الىياسا هظه انهذج محباكا هذل  
 .م2002 لا اام  1999ندارس ناذ اام ال

 ه د تهبلع الدراسي  لا نونهاي نر الاتاك  نر مظنقا:  
 بعــــض النعــــاييرالتا طهرظــــا الندرســــهر ب ا ســــقم  هبعــــض هوــــهد براــــان  يتتــــهر نــــر مر 

تىييناع الىاكني الا النعايير  هيتضنر كربام ت ير  للتعلـيم ينتـر مر يسـقم كـا تحسـير ال
التحبي  األتادينا للط ذ كىـد محـرز طـ ذ النـدارس التـا تضـناع ن ـ  ظـذا البراـان  

 .درواع االيي كا الرياضياع هالىراء 
 الندرســا الــا ركــو نســتهياع الحضــهر كــا ظــذ  النــدارس باســبي  انــ  براــان  اإلبــ ح

هباإلضـــاكي  لـــا اســـتخدام بعـــض الحـــهاكز نـــر موـــ  تنـــويو   % نـــر نعـــدفتقا الســـابىي3
الطـــ ذ الـــا الحضـــهر  لـــا الندرســـي  تـــم الترتيـــز الـــا تطـــهير نونهاـــي نـــر النعـــايير 

  <األساسيي

                                                           

(1 )  Bryce Mason et al : Effects of top - Down and Bottom - up Elementary School Standards 

Reform in an Underperforming California District, The Elementary School journal, Vol. 

(105), No. (4) March 2005, PP. 353-376.  



 

 
 

  ثــــام للبحـــار العـــــاإلط

25 

 افظتنـام للاتـاك  التـا محرزتقـا  مظنيي  اطـاء الىـاكنير الـا اإلبـ ح الندرسـا نزيـدام نـر
  حيث مام  ذا تم تعدي  ن   ظذا البراان   البدءالتا نقدع البراان  ناذ نرحلي  لندارسا

هاســتنرع طــرم تطبيىــم كــا التحســر  كســهأل يــتنتر الطــ ذ كــا النرحلــي افبتداكيــي نــر 
 ن  تتـراتم نـو حراز دروـاع نرت عـي كـا النرحلـي اإلاداديـي هال ااهيـي  حيـث مر اتـاك  البـرا

 .الط ذ تلنا تىدنها كا مانارظم

تتنابم ظذ  الدراسي نو البحث الحالي كي تااهلقا لنهضهع نعايير اإلب ح الا نسـتهط 
بعـض الانـاذج الندرسي بيانا يختلأل البحث الحالي كي تااهلم لإلب ح النتنرتـز الـا الندرسـي ه 

 العالنيي كي اإلب ح.

القةةةةا م علةةةةى المعةةةةاٌٌر : نمو جةةةةا  لمتعلمةةةةى اللغةةةةة اإلصةةةةالح المدرسةةةةى والتعلةةةةٌم  -6

 (1):(2116)جلٌحٌةـاإلن
 (ELTS)كحــص  حــدط الانــاذج التعلينيــي لنتعلنــا الللــي اإلاوليزيــي  لــا ظــذ  الدراســي  ظــدكع 

وـ  اإلي ـاء مالذير تااها يدرسهر الللي اإلاوليزيي كا ندارسقم لتاقم تااها يحاهلهر زياد  نستهياتقم نر 
بتطـــهير محـــد هنـــر موـــ  ذلـــ   انـــع الدراســـي   يبحرتـــي اإلبـــ ح التعلينيـــي الىهنيـــ الخابـــيبالنعـــايير 

 ــام البــاح هر باختبــار ظــذا الانــهذج لتحديــد د ــار  الــا اإلاوــاز  ه ــد اذج التعلينيــي لقــرفء النتعلنيرالانــ
 .األتادينا للط ذ هيطلم الا ظذا الانهذج انهذج ن حظي التعلم

اـهع النقنـي التـا يطلـذ نىياس لتىييم  الناق  التوريبا باإلضاكي  لا ه د استخدنع الدراسي
 6طالبــام كــا البــ هأل نــر  364نــار  كــا ظــذ  الدراســي ه ــد نــر نتعلنــا الللــي اإلاوليزيــي الىيــام بقا

هنــر موــ   يــاس تطــهر الطــ ذ ث % نــر اإلاــا46% نــاقم نــر الــذتهر ه54هتــار حــهالا  8 لــا 
 .ظذ  الدراسي باستخدام تىييم التتابي اإليضاحا التعلينا الا ندار الزنر   انع

تهضــال اتـــاك  ظـــذ  الدراســـي مر انـــهذج ن حظـــي الـــتعلم لـــم تـــ  يراع  يوابيـــي الـــا  اوـــاز و 
ه ـــد تـــم تىســـيم   كىـــد ارت عـــع دروـــاع الطـــ ذ الننـــارتير بنـــت  تبيـــر م اـــاء ظـــذا العـــام  الطـــ ذ

ونهاــي التــدخ  هنونهاــي النىاراــي  نونهاـاع الننــارتير كــا ظــذ  الدراســي  لــا نونـهاتير ظنــا ن
هتااــع افخت كــاع بــير ظــاتير النونــهاتير هاضــحي هدالــي كينــا يتعلــم بالدروــي التليــي هتىــدم الللــي 

 .هتاظينقا

                                                           

(1 )  Jana Echevariva, Kristin Powers & Deborah Short : School Reform and Standards. Based 

Education : A model for English Language Learners, The Journal of Education Research, 

Vol (99), No. (4) March/ April 2006, PP 195-210.   
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تتنابم ظذ  الدراسي نو البحث الحـالي كـي تااهلقـا اإلبـ ح الندرسـي هالتعلـيم الىـاكم الـا 
التوريبـــي بيانـــا البحـــث الحـــالي اســـتخدام  النعـــايير كـــي حـــير تختلـــأل ااـــم كـــي اســـتخدانقا للنـــاق 

 النزهاوي بير الناق  النىارر همسلهذ تحلي  الاظم.

  

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

هنر العرض السابم يتضال لاا مر البحث الحـالا يختلـأل اـر الدراسـاع السـابىي  هيسـت يد 
 هذل  الا الاحه التالا:ناقا 
 حيــث مظتنــع الدراســاع الســابىي باإلبــ ح التربــهط هانــاذج التوديــداع  :محةةور االهتمةةام

هالتخطـــيط  التربهيـــي الـــا نســـتهط النـــدارس هتـــذل  ت  يرظـــا الـــا نســـتهط األداء الندرســـا
ــــا النســــتهط الندرســــا ــــم تتعــــرضافســــتراتيوا ال ــــا    هلتاقــــا ل لإلبــــ ح النتنرتــــز ال

 هنعايير الوهد  النانلي. الندرسي
 غالبيـي الدراســاع النــاق  الهبــ ا  هالـبعض اســتخدم دراســي الحالــي   اســتخدنع :المنهـةةـج

   همسلهذ تحلي  الاظم.الناق  النىارر ياستخدم البحث الحال هالناق  التوريبا  بيانا

 استخدنع نعظم الدراساع افسـتبااي هااتنـدع بعـض الدراسـاع الـا األسـلهذ األدوات :
 الاظري لونو البياااع التنيي هالتي يي. 

 است ادع الباح ي نر ظذ  الدراساع كا: :أوجه االستفادة 

 .بااء افطار الاظرط 

 .ااتىاء النراوو ذاع البلي بنهضهع البحث الحالا 

 .تبنيم مدهاع الدراسي النيداايي 

هي حظ ننا سبم مر نعظم الدراساع السابىي تت ـم نـو البحـث الحـالي نـر حيـث افظنـام 
ذي مكــاد كــي التعــرأل الــا اإلطــار الاظــري الــذي  ــام اليــم بنوــا  اإلبــ ح الندرســي  األنــر الــ

البحث هالذي يختلأل ار الدراساع السابىي كـي القـدأل الركيسـي هالنتن ـ  كـي: تيـأل ينتـر تحىيـم 
الانـاذج العالنيـي. اإلب ح النتنرتز الا الندرسي كي ضهء نعايير الوهد  هافست اد  نر بعض 
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سـتبااي هبـياغي اباراتقـا هت سـير اتـاك  الدراسـي النيداايـي تنا اسـت ادع ناقـا الباح ـي كـي  اـداد اف
 هبياغي اإلوراءاع هاآللياع النىترحي.


