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 امللخص العربي لبحث بعنوان
شباب املدرسة الثانوية الشاملة كمدخل للتمكني الفردي واجملتمعي لل

)تصور مقرتح(املصري   
  

 مصر في الشاملة الثانوية المدرسة لنظام مقترح تصور وضع إلي الدراسة تهدف 
 للشباب، والمجتمعي الفردي التمكين يحقق بما لها، المطبقة الدول خبرات ضوء علي

 الوصفي المنهج باألفضل، المقارن  المنهج التالية، المناهج بين تكامل الباحثة واستخدمت
ما للمدرسة نظا الدراسة وضعت وقد المضافة، القيمة ومنهجية النظم تحليل التحليلي،

الثانوية الشاملة في مصر يقوم علي رؤية نظام المدرسة الشاملة بوصفها نظاما مفتوحا، 
يؤثر ويتأثر باألنظمة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية في المجتمع، وتسعي الدراسة 
لوضع نظام للمدرسة يحقق التمكين الفردي والمجتمعي لخريجي التعليم الثانوي في 

 مصر.

 التمكين الفردي، التمكين مصر، في التعليم الشاملة، الثانوية المدرسة :المفتاحية ماتالكل
 المجتمعي.
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Summary of the research entitled 

Comprehensive secondary school as an entry point for 

individual and societal empowerment of Egyptian youth 

(Suggested perception) 

 

 

 The study aims to develop a proposed vision for the 

comprehensive secondary school system in Egypt in the light of the 

experiences of the countries applying to it, in order to achieve 

individual and societal empowerment of youth, A comprehensive 

secondary school system in Egypt based on seeing the comprehensive 

school system as an open system, influencing and influencing social, 

economic, and political systems in society, and the study seeks to 

develop a school system that achieves individual and societal 

empowerment for secondary education graduates in Egypt. 

 

Key words: comprehensive secondary school, education in Egypt, 

individual empowerment, community empowerment. 
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 املقدمة 

 طبقية إلغاء نحو المتقدمة البالد في التعليمية النظم في واضح عام اتجاه يوجد 
 العلمية العامة الثقافة فيه تمتزج تعليمي نظام وإنشاء واحدة، مدرسة في نمطه وتوحيد التعليم

 ،2010 )سعيد، وشئونها بالحياة والمرتبطة العملية والتطبيقية التقنية بالدراسات األكاديمية
 االقتصاديات خصوصا المتقدم، العالم دول في الفني التعليم منظومة وتحتل ،(317 ص

 مواجهة في الدولة آليات أهم أحد أنه إلى الفني التعليم أهمية وترجع كبيرة، مكانة النمو سريعة
)الهيئة العامة  لالقتصاد التنافسية القدرة وزيادة االجتماعية، العدالة وتحقيق البطالة،

 الثانوية بالمدرسة يعرف فيما النظم لهذه المختلفة الصور تمثلت وقد ،(2020لالستعالمات،
 تكافؤ يحقق تربويا بديال بوصفه وتبنته المتقدمة الدول من كثير به أخذت ما وهو الشاملة،
 بين التكامل علي والتأكيد الثانوي، التعليم في الطبقية علي والقضاء التعليمية، الفرص

 عن المنفصلة التقليدية الثانوية المدرسة عجز تأكد أن بعد وذلك والتطبيقية، النظرية الجوانب
 (.316-315 ،ص.ص2010 )سعيد، المعاصرة التربية ومتطلبات أهداف تحقيق

وأصبحت المدرسة الشاملة البديل اإلنساني الجديد للمدرسة الثانوية التقليدية،  
إنشاء المدارس الثانوية الشاملة؛ لمساعدة الطالب في التعلم من والثانوية المهنية والفنية، ويتم 

يرى ، و خالل عملية الدمج واالستكشاف والتمييز والتخصص في تعلم مجال اهتمامهم الرئيسي
الخبراء أن التعليم في المدرسة الشاملة يجب أن يركز على مساعدة الطالب في األداء الجيد 

دراسية، والحفاظ على معدل تخرج مرتفع من خالل التوجيه من خالل المزيد من االمتحانات ال
، لكن الممارسين يعتقدون أنه يجب على المدارس الشاملة adaptive guidanceالتكيفي 

التركيز على تعليم الطالب مهارات التعلم األساسية والحصول على معدل مرتفع من الدراسة/ 
 . ,p.624)Lai, Lin,  Chang,(Lee ,2011 التوظيف

 التنبؤ الصعب من أنه ،الثانوي  التعليم في الشاملة درسةالم تطبيق أهمية وتمثلت  
 دراسة الطالب يحتاج ولذلك عاًما، 11 أو 10 عمر في واستعداده الطالب قدرة بمستويات

 األمر ينتهي ال حتى قدراته يوافق ما النهاية في ليختار والعملية النظرية للجوانب تكاملية
 ,PischkeP تجريبية مسألة هي المطاف نهاية في القضية فإن الخطأ، المسار في باألطفال

p.2) 2006, & Jörn  



- 35 - 
 

التمييز بين األكاديمي والمهني، أحد أكثر الفروقات المعرفية  -وال يزال –وقد كان  
في حياة الشباب، حيث غلب هذا التمييز علي مناهج المدرسة الثانوية في معظم القرن 

استمرار و بأنه المحدد للذكاء،  -وليس المهني -ظر للمنهج الدراسي النظري الماضي، بالن
تمايز المناهج هو قضية تعليمية مهمة ألنها وسيلة يتم من خاللها منح مجموعات مختلفة من 

ال يتم تقييم  -الطالب الوصول إلى أنواع مختلفة من المعرفة، يعطيهم أفضلية عن األخرىن
والوصول إلى أنواع معينة من هذه السلعة التعليمية له  -المساواة جميع المعارف على قدم 

عليمهم الرسمي، باإلضافة إلى آثار على فرص حياة الشباب ورفاهيتهم، التي تتجاوز بكثير ت
، فإن ممارسة تمايز المناهج الدراسية تجعل من الصعب على الطالب وأولياء أمورهم ذلك

توزيع المعرفة، وبذلك هدفت المدرسة الثانوية الشاملة إلى واألخرىن، تحدي األنماط الحالية ل
السماح للطالب من جميع القدرات المتصورة بالبحث عن مكانتهم الخاصة بعيدا عن التمايز 

 .)  ,p.p. 233,242) Rice,2014 غير الموضوعي
استخراج امكانات الفرد، وطاقاته االبداعية،  ىذلك تعمل المدرسة الشاملة عل ىوعل  

 ممن خالل تنمية قدراته ينالخريجالشباب/في مجال يناسب قدراته، وميوله، لتحقيق تمكين 
الفردية والمجتمعية،  قدرتهم في التعليم والعمل والتعلم؛ لتعظيم موتوسيع الخيارات أمامه

 وتفعيل جهود االعتماد علي الذات أكثر من االعتماد علي الرعاية االجتماعية.
 

  الدراسة: مشكلة
وذلك أن يعيد الفصل األكاديمي استنساخ التفاوت العرقي واالجتماعي واالقتصادي،  

العام يعيد إنتاج التفاوت االجتماعي واالقتصادي والعنصري عدم المساواة في نظام التعليم 
في المجتمع األوسع، من خالل إتاحة فرص وموارد تعليمية أقل للطالب الفقراء والطبقة 

هيمنة العاملة مقارنة بنظرائهم من الطبقة الوسطى واألثرياء، تقوم المدارس بتكرار أنماط ال
، ودرجة التمايز االجتماعي كية الموارد اإلنتاجيةوتوزيع مل ،والتبعية في عملية اإلنتاج

والتضامن والتنوع في العمل السكاني، وبذلك فالمسارات األكاديمية المختلفة ستكون مرتبطة 
اجتماعية مختلفة بطريقة تعكس الصور النمطية للتفاوت االجتماعي -بمجموعات عرقية

أهمية المدرسة الشاملة في من هنا جاءت ، (Tanner, 1982, p.p.607-608)والثقافي 
تحقيق تكافؤ الفرص وتخطي الفجوة بين النظرية، والتطبيق، واعادة النظر في رؤية المجتمع 

 لمكانة كل نوع من أنواع المعرفة.

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rice%2C%20Suzanne%22%7C%7Csl~~rl','');
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 عام في الشاملة المدارس إنشاء في بدأت المصرية الحكومة أن من الرغم علي 
 الدولي البنك من بتمويل طنطا، في واألخرى  سوهاج في إحداهما مدرستين بإنشاء ،1978
 خاصة أجهزة لشراء دوالر ألف وسبعمائة مليون  من أكثر اعتمد حيث والتعمير، لإلنشاء
 والسويس، سويف، ببني ، 1983 عام أخري  مدارس أربع أنشئت ثم المدرستين، لهاتين

 الالزمة عداتوالم بالتجهيزات المدارس تزويد الدولي البنك وتولي ومطروح، الجديد، والوادي
 تجربة واجهت التي المعوقات من كانت وقد ،المدارس لهذه المخصصة المجاالت للتشغي

 المواد تنفيذ علي اإلشراف أما العام، الثانوي  التعليم تتبع كانت المدارس أن ،الشاملة المدرسة
 الثانوي  والتعليم الثقافية، للمواد بالنسبة العام الثانوي  التعليم بين باالزدواجية اتسم الدراسية

 مضمونه من الشامل التعليم أفرغت االزدواجية وهذه العملية، للمجاالت بالنسبة الفني
 العملي الجانب وقل المدرسة، خارج للطالب العملية الممارسة تتحقق لم أنه كما وفلسفته،

 كانت العملية المجاالت حصص درجات ألن وذلك النظري، الطابع عليها وغلب الدراسة في
 لهذه يكتب لم ولذلك ،العامة الثانوية امتحان في لطالبا لدرجات الكلي للمجموع تضاف ال

 علي باعتمادها ومادية، بشرية إمكانات من النجاح مقومات استيفائها لعدم النجاح التجربة
 الثانوي  بالتعليم واالهتمام ،1978 عام دوالر مليون  2 وتكلفت فقط، الدولي البنك تمويل
 (.96-95 ص.ص ،2013 ، ميتيزال ) الفني الثانوي  التعليم حساب علي العام

 ةــكثاف  عاـتفار اــهمهأ  عدة تكالــمش  -عام بشكل - رــمص  يـف  ميـلتعلا واجهيو  
  يـعل  داـالعتموا  ،الدراسية  اترـلفتا وتعدد ،المدارس أعداد ةــقل  عـم لوــبالفص  ذـلتالميا

 ،التنموية  تاـالحتياجوا التدريبية مجارلبا نبي الربط وانعدام  التقليدية،  التدريس  قرـط
 اميعــلمجوا حاــلنجا  نسب يــف رــلكبيا عاــتفرالا يــلإ افةــباإلض ،لمهنيةا لتنميةا  باـغيو
 يلولتما روقص ليإ باإلضافة ،للطالب يــلحقيقا المستوي  تعكس ال يــلتا ةــتفعرلما

 أن اــكم ،لعملا قوس مع يتناسب ال بما والتطبيقية، العملية تاـحتياجالبا  ءاـفولل الحكومي
 زكر)م يذكر ال لتعليميةا لألبنية اــمنه يخصص اــمو لألجور معظمها تتوجه ميــلتعلا ةــنيازمي
 .(2018 ،قميرلا رلتعبيا لدعم دوره

 التعليم في خاصة المصري  التعليم نمطية مصر، في التعليم تحديات أهم تتمثل 
 وهذه رين؛العش القرن  نصف خالل والعلوم، اآلداب فرعي عن يخرج لم والذي الثانوي،
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 المشكالت بعض من عاني والذي الماضي في العربي المجتمع مع تتناسب التقسيمات
 : (316-315 ص.ص ،2010 )سعيد، في تمثلت والصعوبات،

 المختلفة الثانوي  التعليم أنواع بين التوازن  اختالل .1
 والفني. والمهني العام الثانوي  التعليم بين االنفصال .2
 افتقارها وكذلك الحياة، في المهمة المواد بعض ىإل الحالية الدراسية الخطة افتقار .3

 الطالب. أمام الخيارات في والتعدد المرونة إلي
تم توحيد التعليم  حيث ،التعليم أنواع بين التوازن  اختالل من مصر عانت وقد 

لتكوين القاعدة الفكرية الموحدة المشتركة بين جميع الطالب، وتم  م؛1953 االبتدائي في عام
تقسيم المرحلة اإلعدادية إلى قسمين: اإلعدادية العامة واإلعدادية الفنية بفروعها الصناعية 

-49، ص.ص2005)عمار،  والتجارية والزراعية والعملية والفنية للبنات )االقتصاد المنزلي(
، 1989)متولي، سة الثانوية إلى تعليم عام وفني بأنواعه المختلفة، وكذلك تم تقسيم المدر (50

 .(283ص.
المرحلة الثانوية الفنية مرحلة منتهية لدى معظم طالبها، فالمتميزين فقط من وتمتاز  

 22الطالب يمكنهم االلتحاق ببعض الجامعات والمعاهد العليا ) بموجب القانون رقم 
، بعكس المرحلة الثانوية (147، ص 1980التربوية، )المركز القومي للبحوث (1956لسنة

العامة التي يتاح لطالبها االلتحاق المباشر بالتعليم العالي والجامعي، ويعتبر ذلك تجاوًزا 
لتكافؤ الفرص التعليمية، فاألصل في تكافؤ الفرص أن تكون فرص التعليم متكافئة ألصحاب 

المرحلة الثانوية الفنية مرحلة منتهية لدى الكثير  المؤهالت والقدرات المتكافئة، وبالتالي فكون 
من طالبها ليست المشكلة، ولكن المشكلة الحقيقية في عدم تكافؤ الفرص بين طلبة التعليم 
الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني، واحترام خريجي المدارس الثانوية العامة مقابل تدنى مكانة 

ها، مما أضاع الكثير من حقوقهم المادية والمعنوية وأسهم المدارس الفنية وتدنى مكانة خريجي
بالسلب في مضمون المواطنة وجدواها لدى الكثيرين ممن امتهنوا المهن الفنية على أهميتها، 

التصنيع، مما يشكل تناقضًا بين ظروف الدولة  نحو 1952مع توجه االقتصاد منذ خصوصًا 
فه، وبذلك يظهر التناقض بين شكل المواطنة وسياستها وأهدافها، وسياسة التعليم وأهدا

والمواطن كما تريده الدولة، والمواطن الذي يشكله التعليم، مما يقلل فرص المشاركة في تنمية 
 .وتمكين أفرادهوتطوير المجتمع، 
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يوضح شكل و التعليم الجامعي،  ىيؤثر التمايز وعدم المساواه في التعليم الثانوي علو  
بين طالب التخصصات النظرية وطالب التخصصات العملية والعلمية  (، اختالل التوزيع1)

 لصالح التعليم النظري.

 
  (1شكل)

 جملة خريجي الكليات النظرية والعملية بالجامعات المصرية

مركز التعبئة  عن المصدر: قامت الباحثة بتجميع أعداد كتاب اإلحصاء السنوي الصادر
 (1979للتعبئة العامة واإلحصاء،الجهاز المركزي العامة واإلحصاء )

 ( ما يأتي:1يالحظ من شكل)
  الفجوة الواضحة بين أعداد خريجي الكليات النظرية والعملية والمعاهد الفنية لصالح

الكليات النظرية، بالرغم من اهتمام الدول المتقدمة في العصر الحديث بالتعليم العلمي 
وقد يرجع ذلك لزيادة تكلفة الطالب في  العملي التطبيقي بوصفه مقياسًا لتقدم األمم؛

الكليات العملية؛ لما يحتاجه من معامل وتجهيزات وورش للوصول للمستوى المناسب، 
 ومع محدودية الوظائف، يكون هذا االستثمار بال عائد.

  كانت نسب المقيدين في الكليات النظرية والكليات العلمية العملية متقاربة في منتصف
ئل الثمانينيات، وقد يرجع ذلك لما أحدثته مرحلة االنفتاح من انتعاش السبعينيات وأوا

اقتصادي، وزيادة سعى األفراد الكتساب مكانة اجتماعية مرموقة يمكن أن يوفرها 
التعليم العلمي العملي، ثم أخذت نسب خريجي الكليات النظرية في االرتفاع  حتى 
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ير عن الكليات العملية والمعاهد ، متفوقة بشكل كب1999وصلت ألعلى معدالتها عام 
الفنية؛ لتصبح أضعافهما، وكذلك زادت نسب خريجي المعاهد الفنية وتفوقت على نسب 

بالرغم من زيادة األعداد  -خريجي الكليات العلمية العملية التيأخذت في االنخفاض
وقد يرجع ذلك لصعوبة الدراسة العلمية العملية مع عدم توفر  -المطلقة للخريجين

سواء أكانت إمكانات مادية تجهيزية  -اإلمكانيات المادية الالزمة لهذا النوع من التعليم
وإهدار الكثير من الوقت والجهد واألموال للوصول للمستوى الذي  -أم إمكانات بشرية

يؤهل الخريج للوظيفة المالئمة، وأيضا الهتمام الدولة بالمعاهد الفنية وفتح القنوات أمام 
 232، ص2003)المركز الديموجرافي بالقاهرة ، تكمال دراستهم الجامعيةخريجيها الس

 .) 

وترى الباحثة أن االختالل في توزيع الطالب على مراحل التعليم قد يكون من أسبابه  
بغض النظر  ،الستكمال التعليم للوصول إلى المكانة االجتماعية المرغوبة المستمر ىالسع

ول الشهادة أو المؤهل من كونها أداة للعمل والتخصص عن أهمية التخصص للمجتمع؛ لتتح
ليبدأ الخريج اختراق  ؛المهني إلى غاية ينتهي بالحصول عليها ارتباط الخريجين بالتخصص

عالم السوق واألعمال بعيدًا عنها، وذلك من شأنه أن يفقد المجتمع لطاقاته البشرية ويهدر أهم 
 .فة في عصر االنفجار المعرفيقيمة العلم والمعر  يوه ،قيمة في المجتمع

 تجمع شاملة مدرسة في الثانوية المدرسة لتوحيد ضرورة فهناك التكنولوجيا ثورة ومع 
 واالقتصادي، االجتماعي، للتطور تستجيب بحيث والمهنية، األكاديمية الدراسات بين

 المجتمع لبنية تستجيب جديدة تخصصاتو  شعب تأسيس مع ؛المجتمع في والتكنولوجي
 الحياة في ظهرت التي الجديدة العمل لتخصصات عاملة أيدي توفر أن ويمكنها ،وتطوره
 العالم عن بعيدة الواقع في هي التي العقول نفس إنتاج إعادة يتم ال حتى المعاصرة، العربية

 وخدمة جهة، من ذواتهم تحقيق من الشباب من الثانوي  التعليم خريجي ولتمكين ،المعاصر
 .آخري  جهة من تهوتنمي مجتمعهم
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 الدراسة أسئلة

 الدول خبرات ضوء ىعل مصر في الشاملة الثانوية المدرسة نظامل المقترح التصور ما
 للشباب؟ والمجتمعي الفردي التمكين يحقق بما لها، المطبقة

 اآلتية: الفرعية األسئلة تتفرع السؤال، هذا ومن

 الشاملة؟ الثانوية للمدرسة والفكرية النظرية األسس ما .1
 والمجتمعية؟ الفردية وأبعاده وفلسفته، التمكين، مفهوم ما .2
 مصر؟ في الشاملة المدرسة تطبيق دواعي ما .3
 االستفادة أوجه وما ،الشاملة الثانوية المدرسة لنظام المطبقة المتقدمة الدول خبرات ما .4

 ؟المصرية التجربة في منها
 الفردي التمكين إلي الشاملة الثانوية المدرسة نظام تطبيق يحقق أن يمكن كيف .5

 الثانوية؟ المرحلة في للشباب والمجتمعي
 

 الدراسة هدف
 مصر في الشاملة الثانوية المدرسة نظامل مقترح تصور وضع إلي الدراسة تهدف 

 .للشباب والمجتمعي الفردي التمكين يحقق بما لها، المطبقة الدول خبرات ضوء ىعل

 

 الدراسة: منهج

 الشاملة، الثانوية المدرسة صيغة لتحليل ؛التحليلي الوصفي المنهج الباحثة تستخدم 
 المصري، الشباب واقع وتحليل ،هاتطبيق في المتقدمة الدول بعض لخبرات الثقافي والتحليل
 القيمة منهجيةب واالستعانة ،التمكين بفلسفة الشاملة المدرسة فلسفة لربط الفلسفي والتحليل
 التقليدية بالمدرسة مقارنة للتعليم الشاملة الثانوية المدرسة تضيفه أن يمكن ما لرصد ؛المضافة

 المدرسة. لخريجي والمجتمعي الفردي التمكين لتحقيق
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 الدراسة: أهمية
 اآلتي: من الدراسة أهمية تتضح
 نظام بتطبيق بقسميه، الثانوي  التعليم لتطوير رؤية القرار متخذي أمام تضع .أ

 الشاملة. المدرسة
 التفاوت مشكلة لحل مصر، في التعليم عن المسئولين أمام المقترح النظام وضع  .ب

 تدني من عنه ينتج وما والمهني، الفني والتعليم النظري، األكاديمي التعليم بين
 خريجيه. جودة وضعف الفني، التعلي مكانة

 المعرفي االنفجار عصر في مكانتها، ورفع والتطبيقية العلمية بالمعرفة االهتمام .ج
 والتكنولوجي.

 

 الدراسة: مصطلحات 

 يلي: كما والتمكين، الشاملة، الثانوية المدرسة هما رئيسيين مصطلحين الدراسة تتبني

 الشاملة الثانوية تعريف المدرسة: 

 النظر بصرف األطفال كل تستوعب أنها شاملة كلمة ،اقديم الشاملة المدرسة تعني 
 يعني وهذا تلميذ، لكل المناسب التعليم أنواع أحسن لهم تقدم أن وتحاول قدراتهم عن

 الثانوية والمدرسة الفردية، الفروق  لتواجه المادة عرض طريقة تتنوع لكن عام منهج وجود
 الحادية عمر من تقريبا األطفال كل وتقبل الشاملة، بتدائيةاال للمدرسة امتداد هي الشاملة

 أو عشر الثامنة عمر حتى الدراسة مواصلة في يرغبون  ومن عشر، والخامسة عشر
 لمواجهة الدراسية المقررات من متنوعة كبيرة مجموعة المدرسة وتقدم عشر، التاسعة

 تنظم ذلك وعلي وتقدمه؛ لطالبل المتكامل النمو لتحقيق للتالميذ؛ المختلفة االحتياجات
 مثل الدراسة من فرعين تضم أن فيمكن متعددة، مدرسة لتصبح المدرسة هذه

 الثنائية أو المتعددة والمدرسة الحديث، األكاديمي/ أو الحديث الفني/ أو األكاديمي/الفني،
 .(33 ،32 ص.ص ،1988بيدلي، (  اختالفهم علي األطفال تناسب

لمدرسة الشاملة حديثا هي مؤسسة تعليمية ثانوية تدرس مجموعة شاملة من بينما ا 
المواد األكاديمية والمهنية، والسمة األكثر أهمية للمدارس الشاملة هي أنها ال تختار الطالب 
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بناًء على الكفاءة األكاديمية، مثل المدرسة الثانوية األمريكية متعددة األغراض 
school high American multipurpose   وتظل أوروبا واحدة من المناطق القليلة ،

التي استمرت في استخدام مزيج من المدارس القائمة على أساس شامل وانتقائي، منها دول 
 )  New المملكة المتحدة وبعض الدول األوروبية القليلة التي تنتقل إلى هيكل شبه كامل

World Encyclopedia 2017) 
 
  التمكين 

 التعريف اللغوي 
ويقال مكن الرجل  ،فعل شيء معين ىوردت كلمة مكن )مكنه( أي جعله قادرا عل 
صار أكثر قدره عليه، كما يقال متمكن من العلم أو من مهارة بمعني متقن لها  من الشئ
 (416، 2011محمد ، أميرة )شاهين،

دت وجهات النظر   ومفهوم التمكين حديث، فبدأ في الظهور في التسعينيات، وقد تعدَّ
في حق ِّ تقرير مصيرهم بأنفسهم من  األفرادحول تعريفه، فهناك من يرى أنه إستراتيجية لتقوية 

ه ذلك من تعاُرض  خالل المشاَركة في ات ِّخاذ القرار على المستوى المحلي، وما قد يواجِّ
للمصالحِّ بين بناء القوة والفقراء وتنظيمهم واتفاقهم حول أهداف ومصالح مشتركة، وتدعيم 

لوا من متل  ق ِّين للخدمات إلى مطالبين بهاُمشاركتهم في المنظَّمات الشعبية والحكومية ليتحوَّ
 (.2013)نبيوة، 

ومنهم من اعتبره معبرا عن مجموعة من التدابير ترمي إلى زيادة درجة االستقالل  
الذاتي وتقرير المصير لدى الناس والمجتمعات المحلية؛ لتمكينهم من تمثيل مصالحهم 

لتمكين كفعل يشير إلى بطريقة مسؤولة ومحددة ذاتيا، وذلك بناء على سلطتهم الخاصة، وا
عملية التمكين الذاتي والدعم المهني من الناس، والتي تمكنهم من التغلب على شعورهم 

  ((Adams,2008, 6دراك واستخدام مواردهم لجودة العمل إ، و نفوذ بالعجز، وعدم وجود

كما استخدمه البعض بوصفه عملية زيادة قدرة األفراد أو المجموعات على اتخاذ  
الخيارات وتحويل تلك الخيارات إلى إجراءات ونتائج مرغوبة، ومن األمور المركزية لهذه 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/New_World_Encyclopedia:About
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/New_World_Encyclopedia:About
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
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العملية إجراءات تقوم على بناء أصول فردية وجماعية، وتحسين كفاءة ونزاهة السياق 
 .),Daniele 49 ,2017-(64التنظيمي والمؤسسي الذي يحكم استخدام هذه األصول 

ويعتبر مصطلح التمكين مظلة لكثير من المفاهيم التي وضعت تحته في األدب  
االجتماعي والسياسات التعليمية ووثائق السياسات منذ الستينيات، وقد اسُتخدمت لوصف 
 تمكين األفراد أو المجموعات المهمشة )على سبيل المثال، األقليات والمعوقين والنساء( لحشد

 ),Daniele  ,2017التنشيط الذاتي ضد القيود االجتماعية أو تشجيع تطوير ريادة األعمال
 (:2013 )نبيوة، ، ولذلك فله عدة أنواع منها (  49-64

يرك ِّز على إعطاء الطالب القوة والقدرات إلحداث تأثير إيجابي في  :التمكين الشخصي .1
حياته، وتعتمد القوة الشخصية على الكفاءة والثقة بالنفس، ويشمل التمكين الشخصي 
التمكن من التمرُّد على العادات السيئة الراسخة، وهي عملية تعليمية لجعل الطالب مشارًِّكا 

 في صياغة رؤية جديدة لحياته. فعَّاالً 
يرك ِّز على إعادة الترتيب أو التغيير الجذري للقيم والمعتقدات  :التمكين االجتماعي  .2

المرتبِّطة بصنع القرار، ويتضمَّن إعطاء األمل في إحداث تغييرات وتحوُّالت في مؤسسات 
جتماعي يزيد من المجتمع، وتعزيز حرية الجماعات والكرامة والُحكم الذاتي، والتمكين اال

 اإلحساس بالمسؤوليَّة االجتماعية.
هو قدرة كل ِّ فرد في المجتمع في الحصول على الدخل الكافي  :التمكين االقتصادي .3

ليعيش حياة كريمة، ويستطيع تلبية احتياجاته األساسية، ويكون َدور المؤسسة التعليمية 
ب/الخريجين للمشاَركة في تنميةِّ على مستوى المجتمعِّ هو اإلعداد األكاديمي الجي د للطال

 وإدارة خطط التنمية االقتصادية.
يرك ِّز على تنمية الموارد اإلنسانية من خالل الَفهم الكامل للنََّسق  :التمكين التعليمي .4

التعليمي، ويكون دور المؤسسة التعليمية هو إعداد الطالب/الخريجين للمشاركة في صياغة 
على مستوى الماكرو، أما على مستوى المجتمع تعمل على وضع وتنفيذ السياسة التعليميَّة 

 حلول لمواجهة مشكلة التسرُّب من التعليم، ومحو األمية، وتوظيف المشاريع التعليمية.

 Open Society) التمكين القانونيويمكن إضافة نوع سادس لألنواع السابقة وهو  
Foundations ,  2018)  هو تعزيز قدرة جميع الناس على ممارسة حقوقهم ، إما كأفراد أو

حول ضمان عدم اقتصار هذا  -إنه يتعلق بالعدالة الشعبية  - كأعضاء في مجتمع ما

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Daniele%2C%20Luisa%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Daniele%2C%20Luisa%22%7C%7Csl~~rl','');
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وتقدر األمم المتحدة ، القانون على الكتب أو قاعات المحاكم ، بل هو متاح للناس العاديين
 حماية القانون ، ومعظمهم بسبب الفقر. أن أربعة مليارات شخص يعيشون خارج نطاق 

وتري الباحثة أن التمكين المجتمعي يشمل التمكين االجتماعي، واالقتصادي،  
والتعليمي، والقانوني، والسياسي، حيث يؤمن األفراد في المجتمع، ويجعلهم أكثر تفاعال، 

 ومشاركة، وتكيفا مع واقع المجتمع المحيط.

آلية تعمل علي اكتشاف إمكانات الشباب أنه  ىعل التمكين الباحثة وتستخدم 
االجتماعية ) المجتمعية وتنميتها وتوظيفها لتحقيق التنمية الشخصية وتحسين الظروف

، بما يعود بالنفع علي الفرد ومجتمعه، مع ، والتعليمية، والقانونية(واالقتصادية والسياسية
 مراعاة كل نوع من األنواع سابقة الذكر.

 الدراسات السابقة: 

تتبع :   )p.p.48Chester & Finn ,2013 ,-( (50( فين وشيستر(دراسة  .1
، ويعبر المؤلف عن 2013الواليات المتحدة، اعتباًرا من عام الدراسة التعليم الثانوي في 

وجهة نظر مفادها أن نموذج المدرسة الثانوية القياسي ال يخدم احتياجات الطالب وأن هناك 
حاجة إلى ابتكارات من أنواع مختلفة، ويستشهد بأن المدارس الثانوية في العديد من البلدان 

لدى طالبها، ويناقش كيفية اختيار نموذج لتطوير األخرى تحقق أداء أكاديمًيا أعلى 
، وتتوافق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية، في الهدف لسعي الدراسات إلي تطوير المدرسة

  التعليم الثانوي في مجتمعهما.
 كشفت الدراسة عن(: 114-94ص.ص ، 2013الزميتي، ) دراسة أحمد الزميتي .2

التحدي الرئيس الذي يواجه نموذج المدرسة الشاملة وغيرها من نماذج تنظيم التعليم 
ينبغي النظر إلي و هو التساؤل حول ما ينبغي أن توفره المدرسة الثانوية، و  ،الثانوي 

المدرسة الشاملة ليس فقط كونها إصالحا تعليميا، وانما وسيلة لالبتكار في مجال 
 .ف الي إضفاء الطابع الديمقراطي علي العملية التعليميةالمناهج والتعليم، فهي تهد

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22FINN%20JR.%2C%20CHESTER%20E.%22%7C%7Csl~~rl','');
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تتوافق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في طرحهما المكانية تطبيق المدرسة  
 الثانوية الشاملة في مصر.

تبحث هذه الدراسة في    (Rice, 2014, p.p.231-248)  دراسة سوزان رايس .3
ظهور واستمرار تمايز المناهج في المدرسة الثانوية الشاملة، وتؤكد أن تمايز المناهج له 

، حيث يقترح توزيع التعليم )والعمل Plato’s Republicجذور في جمهورية أفالطون 
 الالحق ، وخاصة عمل الحكم، على أساس القدرة، ويتم استخدام مفهوم األيديولوجية هنا

للمساعدة في تفسير سبب بقاء ممارسة تمييز المناهج الدراسية بوصفه سمة من سمات 
المدرسة الثانوية الشاملة، إن استمرار تمايز المناهج أمر مهم ألنه وسيلة يتم من خاللها 

 .منح مجموعات مختلفة من الطالب الوصول إلى أنواع مختلفة من المعرفة
الحالية في استعانتها باألسس الفلسفية لفهم نظام  تتوافق هذه الدراسة مع الدراسة  

 المدرسة الشاملة.
 بين التكامل استكشاف إلى الدراسة تهدف : 2016 Autio,( أوتيو )أوسي دراسة .4

 تعليم في الحالية االتجاهات تحليل خالل من التقليدي الحرفي والتعليم والتكنولوجيا العلوم
 إذا ما أولية، بطريقة ،استكشاف البحث حاول ذلك، إلى باإلضافة الفنلندية. جياالتكنولو 

 التعليم أو ،والنسيج النسيج التقليدية الحرف يحتفظ الذي المنهج يكن لم أو كان
 التجريبي الجزء بيانات تشير ،أفضل بشكل التقنية القدرات وتعزيز الجديدة، التكنولوجيا

 الحرف تعليم منهج إلى استناًدا التعليم تلقوا الذين الطالب بين اختالف وجود إلى
 المواقف وفي التكنولوجية المعرفة في ملحوًظا االختالف كان التكنولوجيا. أو التقليدية

 اإلنتاج، تمهارا على يركز التعلم من كبير جزء يزال ال وبالتالي، التكنولوجيا. تجاه
 التكنولوجيا تحديات لمواجهة الطالب تعد ال الحرفي التعليم في اآلن السائدة والمناهج
 أهمية ىعل تأكيدهما في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه تتوافق ،العملية والحياة الحديثة
 المجتمع. تنمية في المهني التعليم

 والمؤسسات المدارس تشجيع إلى اليونسكو تسعى( 2017اليونسكو، ) اليونسكو دراسة .5
 أجل من التعليم بشأن ،الشاملة المدرسة نهج لتطبيق العالم أنحاء شتى في التعليمية

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rice%2C%20Suzanne%22%7C%7Csl~~rl','');
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 للمدارس اليونسكو شبكة التنفيذ قيادة تولت المشروع، هذا سياق وفي ،المستدامة التنمية
 إلعداد الدراسية القاعات في الجديدة والشواغل القضايا إدراج إلى تسعى والتي  ،المنتسبة
 نهج يعنيو  ،والمقبلة الراهنة التحديات لمواجهة أفضل نحو على والشباب األطفال
 تقوم تعليمية مؤسسة هناك أن ،المستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن الشاملة المدرسة

 النهج هذا ويشمل ،المدرسية الحياة جوانب من جانب كل في مستدامة مبادئ على
 الواسعة، والمجتمعات الشركاء مع والتعاون  ،والحوكمة ومنهجيته،  التدريس مضمون 

 في والخارجية منها الداخلية المدرسية، المعنية الجهات لجميع الفعالة المشاركة وتمثل
 التعليم أهمية في اليونسكو دراسة مع الباحثة تتوافق ،إليها والسعي االستدامة عن تعبيرهم

 التنمية. هدف تحقيق علي وقدرته الشامل،
 ثقافة عن الدراسة كشفت:  2017, p.p.2423- ( Drake2439),دراسة سين دارك  .6

 الفصل يعيد حيث األكاديمي، الفصل إلى تؤدي المنفصلة، الثانوية المدرسة في مؤسسية
 متكامل مجتمع في االجتماعي واالقتصادي االجتماعي العرقي التفاوت إنتاج األكاديمي

 إلضفاء المؤسسية الفاعلة للجهات المنطقي األساس المؤسسي النجاح إطار ويوفر وثري،
 كل تخدم شاملة ثانوية مدرسة في الحل كان لذلك وتبريره؛ المساواة  عدم على الشرعية
  الفئات.

تأكيد أهمية تطبيق نظام المدرسة الثانوية الشاملة لتحقيق  ىتساعد الدراسة الحالية عل  
  المساواة والعدالة المجتمعية والتعليمية. 

 الدراسة هدفت(:  275 - 198، ص.ص 2017)مراس،  عبد الرازق مراس دراسة .7
 علي والوقوف مصر، في النوعي الصناعي الثانوي  التعليم لنظام الداخلية الكفاءة تقويم إلي

 الداخلية الكفاءة مستوي  لرفع مقترح تصور ووضع الفني، للتعليم الموجه القصور أوجه
 مؤسسات بين الفجوة الدراسة وأوضحت النوعي، الصناعي الفني الثانوي  التعليم لمؤسسات

 تطوير وأهمية العمل، لسوق  الفعلية االحتياجات وبين النوعي الصناعي الفني تعليمال
 سوق  في تحدث التي للتطورات لمالئمته الصناعي، الفني التعليم تخصصات وتحديث
 العمل.
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هدف الدراسة الحالية في وضع تخصصات جديدة للمدرسة  ىتؤكد الدراسة عل  
 المكين الوظيفي والمجتمعي. ىالثانوية، تساعد خريجيها عل

 التعليم أن  الدراسة أوضحت :( 92-34ص.ص ،2018)محمود، محمود خالد دراسة .8
 الفني، ي الثانو  التعليم برامج كضعف المشكالت من العديد يعاني مصر في الفني ي الثانو 
 سوق  لمتطلبات مواءمته وعدم التعليم من النوع هذا خريجي كفاءة على سلبا يؤثر مما

 كالنظرة الصناعي، الفني التعليم ومؤسسات التعليم مخرجات بين فجوة وحدوث العمل
 الصورة تعزيز والزال اليدوي، بالعمل الرتباطه التعليم من النوع لهذا المتدنية االجتماعية
 هذه سعت لذلك ؛تحديا  يشكل والتقني المهني كالتدريب التعليم نحو االيجابية االجتماعية

 السابقة والدراسات التربوي  األدب تحليل إلى الوصفي، المنهج استخدام خالل من الدراسة
 العالمية االتجاهات أبرز وتحليل مصر، في الفني الثانوي  التعليم واقع علي للتعرف
 كل تطبيق وإجراءات العالم دول من العديد تبنتها كالتي الفني التعليم تطوير في الحديثة
 تلك من اإلفادة يمكن كيف تحديد ثم ومن اتجاه، لكل والسلبية اإليجابية والجوانب اتجاه،

 منطلقاتها، كتحديد مصر، في الفني التعليم تطوير لكيفية رؤية طرح في االتجاهات
   عليها. التغلب وكيفية المحتملة كالمعوقات تحقيقها وآليات

 التعليم في الثانوية المرحلة في وازدواجية مشكالت وجود علي الدراسة هذه تؤكد 
 ضرورة في الحالية الدراسة أهمية يعظم مما الفني؛ الثانووي  التعليم وخصوصا المصري،

 من يحتاجه بما العمل سوق  وإمداد ،االزدواجية اللغاء التعليم؛ من النوع هذا تطوير
 مناسبة. وجودة بنوعية ماهرة؛ وعمالة تخصصات
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 السابقة الدراسات من االستفادة

 اآلتي: في السابقة الدراسات من الحالية الدراسة تستفيد

 جديدة أنواع وابتكار وتقييمه، الثانوي، التعليم لنظم المستمر للتحسين العالم دول تسعي .1
 مشكالته. لحل

 وتكافؤ العدالة وتحقيق األكاديمي، الفصل لمواجهة الشاملة الثانوية المدرسة بيق\ت أهمية .2
 الثانوي. التعليم في الفرص

 المجتمع. وتنمية الفرد حياة في الثانوية المرحلة أهمية .3
 لمخرجاته. المتدنية والنظرة برامجه وضغف االهمال، من مصر في الفني التعليم معاناة .4
في إنتاج التفاوت العرقي يساهم الفصل األكاديمي في المدرسة الثانوية الشاملة  .5

 االجتماعي واالقتصادي االجتماعي في المجتمع.
 تساهم المدرسة الشاملة في إحياء المهن التراثية في المجتمع بأساس تكنولوجي. .6
 في التعليم في والخارجية منها الداخلية المدرسية، المعنية الجهات لجميع الفعالة المشاركة .7

 التعليم في لالستدامة والسعي الشاملة المدرسة
 المناهج. في ولتمايز الشمولية تأييد في أفالطون  من بداية الفسفات من العديد سعت .8

 
 النظري اإلطار

 الشاملة، الثانوية المدرسة وهما: الدراسة، لمصطلحي تحليل النظري  اإلطار يتناول 
 التعليم واقع ودراسة واألبعاد، والفلسفة، المفهوم، حيث من والمجتمعي، الفردي والتمكين

 وضع في الشاملة الثانوية للمدرسة المطبقة الدول خبرات من واالستفادة المصري، الثانوي 
  مصر. في لتطبيقها نظام

  ًالشاملة: الثانوية للمدرسة والفكرية النظرية األسس :أوال 
تقني  -بعضها  -يعتبر الشمول مفهوم معقد ومتعدد األوجه يمارس بأشكال مختلفة  

ل وعملي ، حيث يتم السعي إلى التغيير االجتماعي واإلنتاجية االقتصادية المعززة من خال
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، وتحديد األهداف من تخيل إمكانيات اجتماعية جديدة، وخلق فرص جديدة والوصول إليها
 الشاملة المدارس توفر، و  ) ,p.2015,  Hartley (414اتخاذ القرارات المشتركة خالل
 نتيجة تحصيل، أو مالية اراتاعتب بسبب سواء اختيار دون  األطفال، لجميع استحقاق منهج
 والتعلم والتكنولوجيا التصميم مثل العملية المواد ذلك في بما ،النطاق واسع منهج هناك لذلك،

 الكفاءة أو األكاديمي التحصيل أساس على مدخالتها تختار ال الشاملة المدارس المهني،
Wikipedia, the free encyclopedia, 2020) (  

  : 2019 رويدة، الشاملة المدرسة يميز ما
 المدرسة، نفس في مختلفة مدرسية شهادات على الطالب يحصل  
 للطالب وواسـعاً  معمقاً  شاماًل، عاماً  أساسياً  تعليما توفر  
 وميوله كفاءاته مع يتالءم بما معينة دراسة على التركيز فرصة للطالب تتيح. 

 أنحاء شتى في التعليمية والمؤسسات المدارس تشجيع إلى اليونسكو وتسعى 
 قيادة وتتولى المستدامة، التنمية أجل من التعليم بشأن نهج المدرسة الشاملة لتطبيق العالم

 على البرنامج بطرح اليونسكو بدأت وقد ،المنتسبة للمدارس اليونسكو شبكة المشروع هذا
 تقوم وأن حقاَ ال الدول من آخر عدد إلحاق يتم أن على األولى المرحلة في الدول من عدد

 .الالحقة الدول بمساعدة األولى الدول
 المستدامة. التنمية أجل من التعليم بشأن الشاملة المدرسة نهج 

 مؤسسة هناك أن المستدامة التنمية أجل من التعليم بشأن الشاملة المدرسة نهج يعني
 هذا ويشمل ،المدرسية الحياة جوانب من جانب كل في مستدامة مبادئ على تقوم تعليمية

 مع التعاون  مبدأ إلى باإلضافة بالمدرسة، الخاصة ومنهجيته التدريس مضمون  النهج
 وجميع والموظفين( المعلمين الطالب، )الجامعة، مثل الواسعة المجتمعات في الشركاء
 في المشاركة المدارس وتنفذ والخارجية. منها الداخلية بالمدرسية، الفاعلة المعنية الجهات

 وال المدارس من غيرها مع الشاملة المدارس تتشارك كما الشاملة المدرسة نهج اعمله خطط
 منظمة المنتسبة للمدارس اليونسكو لشبكة اإلنترنت على المتاحة األداة  خالل من سيما
 تحويل في النهائي الهدف يتمثلو 2 ص ،2017 ،والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم

 على المشاركة من والشباب الطالب تمكين يتم حين في للمناخ صديقة منشأة إلي المدرسة
 هذهب وسيقوم أعمال، من به القيام يتعين بما المدرسة خارج أيضا واالضطالع كامل نحو
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 لها التابعين المنتسبة المدارس لشبكة الوطني المنسق يعينهم مدرسيون  ميسرون  العملية
3 ص ،2017 ،قافةوالث والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة. 

 أهداف المدرسة الشاملة  ،2019المكتب االتحادي للمغتربين والالجئين: 
 اقتصادية وإنتاجية ،تعليمية ،خدمية إنتاجية وفعاليات بنشاطات هواستثمار  الوقت توفير.  
 أخرى  إنتاجية مسارات في وتفعليها والجماعية، الفردية الجهود في االقتصاد.  
 المحلي المجتمع في البطالة نسبة لتقليل واسعة، ومهنية أكاديمية فئات تشغيل.  
 متقدمة تعليمية لمراحل االنتقال من واإلناث الذكور الجنسين من ،الطلبة نوابغ تمكين 

  .قصيرة زمنية بأوقات
 ىبشت االنخراط في التعليمية المسيرة مواصلة في ترغب ال التي الفئات أمام المجال إتاحة 

  .الباهظة المادية التكاليف من المزيد دفع دون  والمهن الحرف أنواع
 واألمم والشعوب خاصة واألهالي الطلبة جموع على والجامعية المدرسية الحياة تسهيل 

  .عامة
 واالقتصادية االجتماعية العدالة أسس بتطبيق ،للطلبة االجتماعية الحياة ظروف نتحسي 

  .الطلبة فئات جميع بين
 التربوية بالعملية ودمجهم ،واإلناث الذكور من الشبابية فئاتال لدى الفراغ أوقات لتقلي 

  .المدارس من التسرب وتقليل الحقيقية، التعليمية
 والتغيير التطوير نحو الدائم والسعي والخاصة، العامة التعليمية الحياة في التجديد 

  .الشامل واإلصالح
 المجتمع. في االستهالكية الجوانب من والحد ،اعيالجم اإلنتاجي النظام تعزيز 
 بين والمهن الحرف إلى اللجوء وتشجيع عمل، عن للباحثين جديدة عمل فرص توفير 

  .العمرية الفئات وسائر الشباب صفوف
 جنبا ،التعليمية المسيرة في المنهجية تالنشاطا جانب إلى جيةهمن الال النشاطات تعزيز 

 والدينية واالقتصادية والصحية االجتماعية الفعاليات لتجاه أو إهمال وعدم جنب، إلى
  .الشاملة المدارس في
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 الشاملة: المدرسة عليها تقوم التي األساسية المبادئ 

  (:320 ص ،2010 )سعيد، هي أساسية مبادئ عدة ىعل الشاملة المدرسة تقوم

 أنواع وتقديم لقدراتهم، تمييز بدون  التالميذ كل لقبول التعليم؛ ديمقراطية مبدأ .أ
 ممكنة درجة أقصي إلي تعليمه في فرد كل يصل بحيث التعليم، من مختلفة

 واستعداداته. قدراته لها تؤهله
 من التطبيقية العملية الجوانب وبين النظرية الجوانب بين التكامل ىعل التأكيد .ب

 والتطبيق. التدريس خالل
 مع متوافقة وجعلها ة،والفني اليدوية المهارات لتعلم السليمة األصول مراعاة .ج

 الدراسة. لموضوعات األساسية المفاهيم
 االجتماعي، الطابع ذات األنشطة بعض وتنفيذ والمجتمع، المدرسة بين الترابط .د

 مؤسسات في العمل ىعل التالميذ وتدريب الفنون  بنواحي المدرسة واهتمام
 البيئة.

 الشاملة الثانوية لمدرسةبا العمل فلسفة
يظل التحدي الرئيس الذي يواجه نموذج المدرسة الشاملة وغيرها من نماذج تنظيم  

والتفضيل بين مجموعة التعليم الثانوي هو التساؤل حول ما ينبغي أن توفره المدرسة الثانوية، 
 :(114-94 ص.ص ،2013 ،ميتيز)ال من النقاط

   تقديم قدر مشترك من التعليم لجميع الطالب، أم أن تكون المدرسة عبارة عن مؤسسة
 .الفردية للطالب االحتياجاتمتخصصة تراعي 

   تزويد الطالب بالمعارف  االختيار بين، و الثانوية حول وظيفة المدرسةوتحد آخر
ب القوي العاملة في مكان لتدري كونهاأم  ،والمهارات التي تؤهلهم للحياة في مجتمع ديمقراطي

 .مؤسسة مسئولة عن الحراك االجتماعي للمراهقين بوصفهاالبالد، أم 
 ،الرغم من تناقض هذه األهداف مع بعضها البعض في الكثير من األحيان ىوعل   

أن المدرسة الثانوية ينبغي أن تحقق  إال أن المؤيدين لمبدأ الشمولية في التعليم يؤكدون علي
كل هذه األغراض في آن واحد، وفي النهاية ينبغي النظر إلي المدرسة الشاملة ليس فقط 
كونها إصالحا تعليميا، وانما وسيلة لالبتكار في مجال المناهج والتعليم، فهي تهدف الي 

 .إضفاء الطابع الديمقراطي علي العملية التعليمية
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أن أصول التقسيم التعليمي، وتمايز  Rice, 2014, p231))ايس ري سوزان ر تو  
ضرورة تمايز وتنوع المناهج كل حسب قدرته، ويقترح  ، والذي أيدأفالطون  المناهج ترجع إلي

،  إن استمرار ليه هذا التعليم علي أساس القدرةتوزيع التعليم والعمل المستقبلي الذي يؤدي إ
تمايز المناهج أمر مهم ألنه وسيلة يتم من خاللها منح مجموعات مختلفة من الطالب 

المعرفة ذات قيمة متساوية، والوصول  الوصول إلى أنواع مختلفة من المعرفة،  فليست كل
إلى أنواع معينة من الطالب ذوي المهارات الجيدة أمر يحتاج ما هو أبعد من تعليمهم 

-Rice, 2014, p.p.235) :مدينة أفالطون الخيالية تتكون من ثالث فئات، فاألكاديمي
236) 

 مثل هم أولئك الذين يوفرون االحتياجات البشرية األساسية  : تمثل األكثريةالفئة األولي
رعاة الحيوانات والبناة والنساجين، ويوجد في هذه الفئة  ومنهمس، لغذاء والمأوى والمالبا

 أيًضا عمال آخرون، مثل الحرفيين والنجارين.
 الجنود للحماية ضد األعداء.الفئة الثانية : 
 الملك الفيلسوف –: في قمة هذا التسلسل الهرمي االجتماعي هناك الحكام الفئة الثالثة- 

 يتطلعون إلى مصالح الجميع.
ويهدف مجتمع أفالطون إلى جعل الطبقات الثالثة سعيدة بنفس القدر، ويري أن  

العدالة االجتماعية، والذي يمثل ضمان لوضع كل فرد من  ىأساس هذه السعادة، يرتكز عل
ويلعب التعليم دوًرا رئيسًيا ، أفراد المجتمع االجتماعي في الفصل الذي يناسب مواهبه المولودة

-Rice, 2014, p.p.235) لى المجتمع الذي تصوره أفالطون. في إنشاء والحفاظ ع
238) . 

لشاملة، وتري الباحثة أن عدالة أفالطون تختلف إلي حد كبير مع عدالة المدرسة ا 
فأفالطون ميز األفراد بشرط أن يبقي كل فرد في طبقته التي تناسبه، وأن يكون طموحه نابع 
من ظروفه المعاشة، كما أن أفالطون وغيره من فالسفة المثالية، أعطوا للمعرفة النظرية 
األفضلية علي سائر المعارف، وهو ما يتناقض مع هدف المدرسة الشاملة في المساواة 

، وان اتفقت رؤية أفالطون مع بين سائر المعارف النظرية، والمهنية، والتطبيقية والتوازن 
هدف المدرسة الثانوية الشاملة في أهمية النظر إلي القدرة، وامكانات الطالب عند اختيار نوع 

 التعليم المناسب.
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، بغض لذين كانوا محبين حقيقيين للحكمةأفالطون إلى تحديد األفراد ا وقد سعي 
على الرغم من أن فكر الواليات المتحدة شارك و  ،النظر عن الثروة أو الوضع أو حتى الجنس

وفكرة أنه يجب توزيع الموارد التعليمية مثل المناهج على  ،مع أفالطون اهتماًما شديًدا بالقدرة
فر يو في الوقت الذي ف، شيًئا مختلًفا في هذين السياقين فإن مفهوم القدرة يعني ،أساس القدرة

، فإن درة الطالبأن يكون التعليم موجًها لق للمتعلم والذي يعنيأفالطون المبدأ التوجيهي 
هذا في و  ،علي شكل ترتيبات تعليمية جامدة كان مخالفا لما دعي إليه أفالطون  تطبيقه

جزئًيا، بطرق تستوعب األحكام المسبقة وترتيبات  رجع إلى أن القدرة قد تم تحديدهااألغلب ي
، وتتفق الباحثة مع (Hatt, 2012, p.p.438–460) ، وليست القدرة في العمومالحاليةالقوة 

، في ضرورة أن تكون المناهج مرنة تستوعب كل أنواع Hatt  (Beth )رأي بيث هات 
المعرفة، والتي تكون لها قيمة متساوية في األهمية ونفعها المجتمعي، وقدرتها علي تمكين 

 أفراد المجتمع. 
تمايز المناهج في الواليات المتحدة خالل الحقبة التقدمية من خالل  ظهروقد  

وفي مطلع  الحركة التقدمية في التعليم، التي سعت إلى الفاعلية التعليمية فوق كل شيء آخر،
وأتباعه أن العالم كان يتغير بسرعة وقرر عمل  Sneddenالقرن التاسع عشر، رأى ساندين 
ل المنهج بشكل فعال حيث ال يضيع الطالب الوقت في خطة للكفاءة على مستويين: عم

الدورات التي ال صلة لها بأدوارهم المستقبلية، وسيعمل المجتمع نفسه بشكل أكثر فاعلية 
حيث أن جميع األعضاء سيكونون مدربين جيًدا على وضعهم المحدد في المجتمع، حتى أن 

 Davidلفعالية، ودعا ساندين ساندين تخيل مجتمًعا مثاليا كان مبدأه التوجيهي هو ا
Snedden  إلى التعليم المباشر باالستناد إلى المعرفة، والصفات، والمهارات الالزمة لتشكيل

الفرد من الخصائص االجتماعية المحددة سلفا، ويفترض تحسين المجتمع من خالل جعل 
ية، وكانت المدارس تمكين أفراده بجعلهم أكثر فائدة من الناحية المهنية والمسئولية االجتماع

المشتركة التي يروج لها ساندين وغيره من اإلصالحيين األوائل في العصر التقدمي مثل 
هوراسمان، ضد النخبوية المتصورة في المدرسة الثانوية المبكرة، وكانت شكواهم الرئيسية هي 

 .Rice, 2014, p)أن المدرسة الثانوية كانت أكاديمية للغاية، حصرية للغاية، ومقيدة 
241). 

كانت المدارس الثانوية قليلة نسبًيا ومتفاوتة حتى أواخر القرن التاسع عشر، ومن المؤكد و  
أنها لم تكن كافية لتعليم عدد متزايد من الشباب المولودين في الواليات المتحدة، ناهيك عن 
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 -رأت عدة فصائل مختلفة ن الذين يدخلون البالد، و العدد الضخم من الشباب المهاجرب
المدرسة الثانوية بعد إصالحها على أنها  -مصالح متنافسة في بعض األحيان فصائل لها 

رجال األعمال والعمال، والطبقة الوسطى واآلباء الفقراء،  من حل ممكن لرغباتهم المتباينة،
ومديرو الجامعات والمهاجرون الجدد، علقوا آمالهم المختلفة على المدرسة الثانوية التي تم 

فليس من المستغرب أن تكون المؤسسة التي تشكلت في معظم المدن إصالحها وتوسيعها 
هي المدرسة الثانوية الشاملة الخاصة، والتي يمكنها استيعاب أهداف متباينة، وتمثل مدرسة 
ثانوية جديدة موعودة بكل شيء للجميع، لقد ذهب مفهوم القرن التاسع عشر للحاجة إلى 

 -التتبع وتجميع القدرات  -قلبها كان تمايز المناهج  التعلم المشترك لبناء أمة متماسكة، في
مع تعلم مختلف للطالب، وعلى الرغم من وجود اختالف بين المناهج والممارسات المختلفة 

فإن تمايز ممارسة المناهج الدراسية ظل واسع  ،Dewey Johnكما أشار لذلك جون ديوي 
 .(Rice, 2014, p.p.233-234)االنتشار منذ العصر التقدمي 

االختبارات مثل  األفرادالختبار  وسائل متطورةالحقبة التقدمية  مفكري  بقد طوق 
، م الذكاء العام للقوات األمريكيةلتقيي ؛األولىالمستخدمة على نطاق واسع في الحرب العالمية 

، (Rice, 2014, p.p.235-242) الطالب األمريكيين عليوسرعان ما تم اختبارها 
شيء نادًرا ما يسمح بأي  (70)إلى أن معدل الذكاء األقل من  نتائج االختبارات وأشارت

و نطاق العمالة شبه في الغالب ه (80إلى  70)النطاق من و ؛ أفضل من العمالة غير الماهرة
من و ، العمل الكتابي الماهر أو العادي ( يمثل في األغلب100إلى  80)من و ؛ الماهرة

درجات الذكاء التي  يمثل (115) فوق و ؛ يمثل العمل شبه المهني (115أو  110إلى  100)
قيمة كبيرة  كان لهاذه المعلومات هن أو المجاالت التجارية الكبرى، وهتسمح للمرء بدخول الم

 (Rice, 2014, p.p.238)وكذلك في تخطيط المناهج المختلفة  ،لتعليملفي التخطيط 
 Cubberley)  (Cubberly, 1934, 631) الوود كابورلي وتتفق الباحثة مع رأي 

(Ellwood أوجه قصور، تتمثل في  -الكثير من األحيان في–، أن اختبارات الذكاء شابها
 أنها وضعت وفقا للغة، وحياة فئة البيض وثقافتهم، وأهملت ثقافة األخر، ولذلك مثلت

ولكنه غير محايدا في بعض  إلى فئات مختلفةفرز الطالب اختبارات الذكاء تبريرا منطقيا ل
 جوانبه.

المناهج أكثر أهمية  تنوععلى أن  (Cubberly, 1934, 631)يؤكد كوبيرلي و   
المدرسة الثانوية مكاًنا  ، علي اعتباربالنسبة للشباب في سن المدرسة الثانوية منه لألطفال
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، واكتشاف ما يظهره للحياة، وفتح فرص ألذواق، وتطوير ابارًزا للتجربة الحياتية للشباب
 ذلك علي الطالبطبق ن، ويلضمان مزيد من التعليم والتدريب ؛التالميذ من قدرة خاصة كافية

لدورات وهذا ينطوي على التحرر من ا ،الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
، وتوجيه وع من الدورات لالختيار من بينها، وعرض غني ومتنالدراسية الصعبة والمحددة

 .مفيدةخدمية ب للتأهب لحياة ذكي للطال
، بطرق (1925و  1911)في السنوات ما بين استجاب المسئولون التربويون وقد  

متنوعة للمطالبة بزيادة فعالية تشغيل المدارس، تم تطبيق إجراءات فاعلية مختلفة على التعلم 
، الفصول الدراسية، والمعلمين، والبرامج الدراسية، والمدارس التنظيمية، والوظائف اإلداريةفي 

ويضمن حرية الطالب في اختيار التعليم  ، بما يحقق العدالة،وأنظمة المدارس الداخلية
وانعكست تلك األراء من خالل توصيات ، (Rice, 2014, p.p.241)المناسب لقدرتهم 
عمت وجود منهج د ، التيCharles Eliotبرئاسة تشارلز إليوت  1982لجنة إليوت عام 

إنساني للجميع، واستطاع إليوت الدفاع عن فكرة أن مجموعات مختلفة من الطالب يجب أن 
تتلقى أنواًعا مختلفة من التعليم دون أن تبدو متناقضة مع الذات لتحقيق الديمقراطية،  وهو ما 

 .(Rice, 2014, p.p 240-241)أسس للمدرسة الثانوية الشاملة 
 النظرة من ساسأ علي الشاملة للمدرسة التربوية الفلسفةمما سبق يتضح ارتكاز  
 شخصيته، جوانب لمختلف المتوازن  النمو تحقيق بضرورة تؤمن التي ،لإلنسان التكاملية
 بأن يقضي الذي الشمولي المنهج علي المدرسة داخل التربوية العملية تقوم النمو هذا ولتحقيق
 تسمح التي المجاالت توفير يضمن بشكل المختلفة التربوية النشاطات التعليم يتضمن

 من تمكنهم التي النظرية والمعلومات براتالخ بجانب العملية، المهارات باكتساب للدارسين
 الشاملة المدرسة برنامج يأتي ذلك ذروة وفي السليم، التفكير وطرق  العقلية القدرات اكتساب

 نفسه الوقت في ومحتفظا والفني، العام التعليم برنامج في األساسية العناصر من لكل شامال
 المدرسة فكرة تقوم آخري  ناحية نوم الشمولي، المنهج وفلسفة يتفق الذي الخاص بطابعه
 بما المهني، الفني والتعليم النظري  األكاديمي التعليم بين االجتماعية النظرة إزالة علي الشاملة

 الحياة من التالميذ انتقال يسهل بما العمل؛ وخبرة النظامية بالدراسة االهتمام ويحفز يقوي 
 يتيح والتطبيق النظرية بين الجمع أن ذلك الكبار، عالم في معينة مهنة مزاولة إلي المدرسية

 الرشيد االختيار علي يساعدهم مما ؛والوظائف األعمال أنواع مختلف عن فكرة تكوين للشباب
 .المستقبلية لمهنتهم
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 :ثانيا: مفهوم التمكني الفردي واجملتمعي للشباب، وأبعاده 
أعضاء  ليصبحواباإلمكانات  أفراد المجتمعإلى تزويد  المجتمعي يهدف التمكين  

يهدف إلى توسيع إمكانيات األفراد للمشاركة النشطة في مختلف و  ،منتجين في المجتمع
مصطلح التمكين االجتماعي لتوفير فرص للتعايش االجتماعي، وظهر  مؤسسات المجتمع،

ويسهم في تقدير الذات والثقة بالنفس لدى األفراد، ويسعى إلى تحقيق تنمية والتمكين الفردي 
شخصية وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويعتبر التمكين أمًرا حيوًيا 
لألفراد للقيام بدور في المجتمع من خالل الوصول إلى حقوقهم وكذلك فرص اكتشاف 

 ..)p,2017, p Sultan ,Abdel Rahman   Zoubi,-Al.177-( 193أنفسهم

تم تقديم العديد من التعريفات للتمكين منذ ثمانينيات القرن العشرين، فعرفه وقد  
( على أنه العملية أو اآللية التي يكتسب بها الناس، 1984) Rappaportرابابورت  

  Craig and Mayoوالمنظمات، والجماعات جودة نوعية حياتهم ،  ويصف كريج ومايو 
التمكين على أنه يتعلق بالمجتمع الجماعي والتركيز على الطبقة، وذلك لتحدي  1995عام 

)Daniele األقوياء وفي نهاية المطاف تحويل الواقع من خالل النضال السياسي الواعي 
,2017, 50-51). 

 :مستويات التمكين 
 ,Alinsky)النسكي أينطلق مفهوم التمكين من عمل تنظيمي للمجتمع فقد اقترح  

1989, p. 30)حيث يضطر الناس المظلومين لمساواة  ، أنه يعني ببناء تحالفات السلطة
الظروف مع المجموعات األخرى األكثر قوة في المجتمع، وكان أول حقل للعلوم االجتماعية 
يتبنى الفلسفة السياسية للتمكين هو علم النفس المجتمعي، حيث اقترح دعاة مثل رابابورت 

Rappaport ووزيمرمان ،Zimmerman) ية ( التمكين كبديل للفلسفة األبوpaternalistic 
philosophy   والممارسة التي أرشدت بحوث الخدمات االجتماعية الموجهة منذ القرن

، بعد ذلك ، تم تطبيق هذا المفهوم على البحوث  aniele,(D52)-2017, 51 التاسع عشر
المهنية والصحية العامة والصحة العامة، فالتمكين هو بناء أساسي داخل الرؤى التقدمية 
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لمنظمة الصحة العالمية  Ottawa*لتعزيز الصحة، وهذا ما تم التأكيد عليه في ميثاق أوتاوا 
حيث أكد علي تعزيز الصحة ، (World Health Organization, 2020)لتعزيز الصحة

بأنه عملية تمكين الناس من زيادة السيطرة علي صحتهم وتحسينها؛ للوصول إلى حالة من 
الرفاهة البدنية والعقلية واالجتماعية الكامل، بحيث يكون الفرد أو المجموعة قادرين على 

 ئة .تحديد وتحقيق التطلعات، وتلبية االحتياجات، والتغيير أو التعامل مع البي
طريقة وسطية، داعيًا إلى التمكين بوصفه ديناميكية  Labonteواقترح البونتي  

، ويعرفه ويلرستين (( Wiggins, 2011, 358مذهلة للقوة ُتعطى وُتؤخذ في آن واحد
Wallerstein   أنه عملية اجتماعيه يكتسب من خاللها األفراد والمجتمعات والمنظمات

غيير بيئتهم االجتماعية والسياسية لتحسين اإلنصاف ونوعية السيادة على حياتهم في سياق ت
 (.Wallerstein, 2002, 73الحياة )

( التمكين بأنه مفهوم ثالثي األبعاد 2000عام )  Zimmermanزيمرمان  ووصف 
( في أن التمكين 2001عام )  Albertynيشمل الفرد والتنظيم، والمجتمع، واتفق معه ألبرتين 

  ,Daniele,2017ليه إال إذا حدث تغيير في المستويات الثالثة اآلتية: ال يمكن التعرف ع
51-52  )) 

  المستوي الصغيرmicro )الموقف والشعور والمهارات(. 
   والواجهةinterface )المشاركة والعمل حول الفرد(.  
  والمستوي الكليmacro .)المعتقدات، والعمل، والتأثيرات( 

ذلك يتم تصور التمكين على أنه بناء متعدد المستويات قائم على الفرد،  ىوعل 
والتنظيم، والمجتمع، على المستوى الفردي والتنظيمي والمجتمعي؛ واإلحساس باالنتماء 

 لمجتمع؛ والوعي النقدي للسياق االجتماعي، والمشاركة في التغيير.ل
                                                           

، يقدم المؤتمر الدولي األول 1986نوفمبر  21المؤتمر الدولي األول لتعزيز الصحة، أوتاوا ،  -* 
، هذا الميثاق للعمل 1986ن نوفمبر لتعزيز الصحة ، الذي اجتمع في أوتاوا في الحادي والعشرين م

وُينظر إلى الصحة على أنها مورد وما بعده،  2000من أجل تحقيق الصحة للجميع بحلول عام 
للحياة اليومية ، وليس هدف للعيش، فالصحة مفهوم إيجابي يركز على الموارد االجتماعية 

 World Health)إلى الرفاهية  والشخصية، وكذلك القدرات البدنية، ويتجاوز أنماط الحياة الصحية
Organization, 2020) 
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 (:2013مستويات التمكين )نبيوة،  وتتضمن
o  :يركِّز على الرفاهية المادية في جميع مجاالتِّ الحياة، المستوى و مستوى الرفاهية

الغذائي، الغذاء المتاح، مستوى الدخل، مستوى التعليم، وذلك من أجل تلبيةِّ احتياجات 
األفراد ويتعاَمل هذا المستوى مع األفراد كفئة اجتماعية لها احتياجات ها المادية التي ال 

 بدَّ من إشباعها، وذلك من خالل تحديدِّ الوسائل المتاحة للوصول إلى ذلك.
o  يرى هذا المستوى أن كلَّ ما َيشعر به األفراد من الَعْجز في تلبية  :مستوى اإلمكانية

النُّظم االجتماعية القائمة في المجتمع، وللتصدي لهذه النُّظم ال بد  احتياجاتهم يرجع إلى
من التعرُّف على آليَّات المجتمع من خالل عملية الوعي بتلك النُّظم، ويهدف هذا المستوى 

 إلى استثمار الفرص والموارد المتاحة في رفع ُقدرات األفراد لتحق ِّق تكافؤ الفرص.
o  :لمستوى على رفع قدرة األفراد على التحليل النقدي الواعي يرك ِّز هذا او مستوى الوعي

لُنظم التمييز السائدة ضد األفراد والممارسات االجتماعية الخاطئة التي تؤدي إلى استمرار 
تلك النظم، ويتطلَّب ذلك معرفة الَفْرق بين اإلدارة التي ُيمارِّسها األفراد، والتي ال يمكن 

ضه الثق ِِّ  افة االجتماعية والتقليدية في المجتمع.تغييرها، وهي ما َتفرِّ
o  :طة في عملية ُصْنع واتخاذ القرار،  مستوى المشاَركة يرك ِّز على المشاَركة اإليجابية النَّشِّ

والتي َيجد المجتمع التقليدي صعوبة في تطبيقِّها، وتمث ِّل عملية زيادة المشاَركة لألفراد 
 مساهمة محتملة لرفع مستويات التمكين.

o  ف:مستوى ا يعني قدرة األفراد على تحسينِّ مستوى معيشتهم وضمان  لقدرة على التصرُّ
المشاَركة المتساوية، وتدعيم دورِّ األفراد في السيطرة على اتخاذ القرارات المناسبة لحياتهم 

 االجتماعية.
 أبعاد التمكين: 

 : (Lawson,2011, 92)يستلزم التمكين األبعاد الثالثة التالية  

  القدرة على القيام باألعمال اليومية الحياتية، من خالل اكتساب  الشخصية:الفعالية
 الكفاءات مثل مهارات االتصال وحل المشكالت، والتي تمثلها حركة مهارات التفكير.

 القدرة على التفكير باستقاللية، وتطوير موقف نقدي تجاه المعرفة الحكم الذاتي النقدي :
 ية التمكين.المتحصلة كجزء ال يتجزأ من عمل
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 :القدرة على العمل مع مجموعة لتحقيق التغيير االجتماعي. المجتمع 
 Wiggins, 2011, 359-360( نموذج ثالثي ألبعاد التمكين، يشمل 2ويوضح شكل )

)): 
 

 
(2شكل )  

 أبعاد ومستويات التمكين
 ،(( Wiggins, 2011, 359 المصدر:

 : (( Wiggins, 2011, 359-360( األبعاد اآلتية للتمكين 2ويوضح شكل )
 مستويات التمكين الثالثة: الفرد، والتنظيم، والمجتمع.البعد األول : 
 ويشمل موضع التمكين، الذي يمكن أن يكون داخلًيا أو خارجًيا. على البعد الثاني :

المستوى الفردي، يتكون التمكين الداخلي من اإليمان بقدرة الفرد، في حين يتم تعريف 
الخارجي من خالل القدرة على استخدام هذه القدرة إلحداث التغيير لنفس التمكين 

الشخص أو للمجتمع على المستويين التنظيمي والمجتمعي، فإن نوَعي التمكين مماثالن 
للتمكين الرأسي واألفقي، على سبيل المثال، اتخاذ القرارات الديمقراطية داخل المنظمة أو 

 لجة المنظمة أو احتياجات المجتمع.المجتمع، والقوة الخارجية لمعا
 ويمثل التصاعد بين البعدين السابقين، ويرمز لمكونات التمكين، التي تمثل البعد الثالث ،

عمليات ونتائج على حد سواء، ويعتمد هذا البعد على محيط التمكين، كما هو مبين في 
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وبشكل عام، يمكن اعتبار مكونات التمكين ممتدة من المستوي الفردي  ،(2الشكل)
 والداخلي، إلى أقصى مستوى جماعي وخارجي.

ومع ذلك، فإن العملية ليست خطية، فمصطلح التمكين مصطلحا فريدا يميز كل  
شخص وكل منظمة وكل مجتمع، كما أن المكونات مترابطة أيًضا، بحيث يمكن الحصول 

التحكم في الحياة في أي من المستويات وأي من الموقعين، والهدف النهائي على مزيد من 
للتمكين في هذا النموذج، هو خلق عالقات اجتماعية واقتصادية وسياسية عادلة ومنصفة 

 على كل مستوى من مستويات المجتمع وعلى طول كل محور تنوع.

بعاد التمكين تتشابك (، أن أ417، 2011محمد ، أميرة وتري أميرة شاهين )شاهين،  
 فيما بينها؛ لتؤدي مجموعة من المهام، منها:

توفير مؤسسات فعالة لتنمية قدرات ومهارات أفراد المجتمع، وتعتبر مؤسسات التعليم األداة  .1
 الرئيسية في توليد القدرات وتجديد المهارات.

تساهم في تعزيز  توسيع حدود المشاركة بمعناها الشمولي وامتالك المعرفة كأداة تمكينية .2
 قيم المواطنة الصالحة

امتالك الحقوق والحريات األساسية، ومنها الحق في التعليم بوصفه الطريق لمنظومة  .3
الحقوق السياسية والمدنية والثقافية واالقتصادية والتي تمثل في مجموعها إطارا تمكينيا في 

 مواجهة فقر القدرات.
 املةتطوير اقتصاد قادر علي تشغيل القوي الع .4
ونخلص من ذلك أن التمكين هو تنمية قدرات اإلنسان وتوسيع الخيارات أمامه في   

التعليم والعمل والتعلم والصحة، ويعمل علي زيادة قدرة األفراد السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، وتفعيل جهود االعتماد علي الذات أكثر من االعتماد علي الرعاية االجتماعية، 

تطوير الذاتي يعني نظام من إعادة تشكيل الذات، وانه البد من توافر آليات وفي مجال ال
لتحقيق التمكين تقوم علي بناء الوعي بأهمية التعليم والتدريب لدي الفقراء، وإتاحة المعرفة 

، والذي يعد فقرا مؤسسيا يفصح عن نقص في بفقر التمكينوبناء القدرات وهناك ما يسمي 
عن تلبية احتياجات  الناس، أو تفعيل قدراتهم المتاحة أو الممكنة قدرة مؤسسات المجتمع 

 وحثهم علي استثمارها.
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  التربية والتمكين الفردي والمجتمعيWiggins, Noelle,2011, 370 ) ) 
ال يوجد  يساعد علم التربية الناقد على فهم طبيعة التحرر والتمكين، ويؤكد علي أنه 

تحرر فردي بدون التحرر االجتماعي، وضرورة الفهم النقدي لألسباب الكامنة وراء البطالة، 
وظروف العمل غير العادلة، وغياب خدمات الصحة العامة الالئقة، فليست التربية للتمكين 
مجرد تنمية شخصية بل تغيير لنظام المجتمع، وهذا ينطوي على إقامة روابط حول السلطة، 

أهمية التضامن، ونقل المعلومات إلى مكان العمل، والمجتمع، والمنزل، مع  إدراك  وفهم
الحاجة إلى التسامح والتضامن من أجل الصالح العام، فالمشاكل الشخصية مثل البطالة 
وظروف العمل غير العادلة وعدم الوصول إلى الصحة ليست مجرد آفات فردية خاصة، بل 

 (. ( Wiggins,2011, 370كل جماعي قضايا عامة يجب معالجتها بش
بين التعلم من أجل التمكين والتعلم من أجل  Inglis عالوة على ذلك ، يميز إنجلز  

التحرر، بشكل عام، يشير التعلم من أجل التمكين إلى التمكين االقتصادي من خالل 
الجماعية التكيف الفردي داخل النظام، في حين يشير التعلم من أجل التحرر إلى الوكالة 

لألشخاص الذين يعملون على إزالة العقبات والقيود التي تقف في طريق حياة كريمة فقط، 
فبينما يبحث التعليم للتمكين في السبب من خالل دراسة نظام وهياكل وعالقات القوي 
المؤدية لعدم المساواة وظروف االضطهاد في المقام األول، يركز التعليم للتحرر علي النتيجة 

 Tony، ويناقش  توني لوسون (Endresen, 2013, 36)ية حل المشكالت وكيف
Lawson في التعليم قد تم نشرها بثالث طرق رئيسية  في أن فكرة التمكين 

(Lawson,2011, 89): 
 التمكين على أنه فكرة تحررية، حيث يتم نقل السلطة في التعليم من األقوياء  :األول

 التقليديين إلى المجموعات الفرعية ضمن العملية التعليمية.
  فيصور التمكين على أنه تقنية للحكم، وطريقة لتأديب المواطنين الثاني :

 المعاصرين في نظام للمراقبة الذاتية. 
 التمكين المطلق بين التربويين من الحركات االجتماعية والسياسية األوسع،  الثالث

 على أنه إلهاء يبدد إمكانية التغيير التعليمي الحقيقي. 
ذلك فإن إعادة االتصال مع السياسيين هو شرط مسبق ضروري  ىوعل 

 لتحقيق اإلمكانات التحويلية لبرامج التمكين التعليمي.
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 فلسفة التعليم للتمكين والمدرسة الشاملة 
ذاتية واستقاللية الطالب والمعلم، ويهتم في المقام  ىيستند التمكين في الليبرالية، عل 

األول بتنمية المهارات الفردية لدى الطالب والمعلم، ولكن في سياق من القوى الهيكلية 
ية للتمكين هي تلك التي يصبح فيها المحدودة مثل نظام االمتحان، لذلك، فإن التربية التحرر 

التحرر والتفكير الذاتي  ىالطالب والمعلمون واعين بتصرفاتهم ويستند تصريفهم لألمور عل
النقدي، والقدرة على استخدام النظرية كدليل للعمل، واألهم من ذلك، القدرة على تقييم ظروف 

 . (Lawson,2011, 90)ة حياة المرء، بما في ذلك القوى الهيكلية التي تحيط بالمدرس
تطوير نهج نقدي أمر أساسي لتمكين األفراد للحياة خارج التعليم ولتعزيز استقاللية  

المعلم، باإلضافة إلى تطوير المتعلم الموجه ذاتًيا، بينما يمكن النظر إلى تحقيق هذه الشروط 
لم على أهمية في المقام األول على أنها عملية فردية، تؤكد النظريات االجتماعية للتع

العالقات االجتماعية والتفاعل بين المتعلمين، وبين المتعلمين والمعلمين، ُينظر إلى التعاون 
بين المعلمين واإلدارة / المديرين على أنه ضروري لنجاح استراتيجيات التغيير، وهكذا تم ربط 

يد من سلطة اتخاذ تمكين المعلمين بعدد من النتائج اإليجابية، حيث يؤدي منح المعلمين المز 
القرار إلى قدر أكبر من الرضا عن العمل وتحسين التدريس، وهو شرط ضروري ولكنه غير 

 .(Lawson,2011, 91 كاف لتحسين تحصيل الطالب
 postوتم وضع التمكين في السياق الفلسفي واالجتماعي لما بعد الحداثة  

modernity  أو الحداثة المتأخرةlate modernity يعتبر تحقيق الذات سمة أساسية ، حيث
لمواجهة مخاطر عصر التكنولوجيا؛ لتعدد الخيارات األخالقية في المجاالت االقتصادية 

أكثر أهمية، حيث   والسياسية، ويعتبر تحقيق االستقالل الذاتي في ظروف الحداثة المتأخرة
في  risk societyيعاني األفراد من عدم اليقين، ويتمثل دور التعليم في مجتمع المخاطر 

إعداد الشباب لالستفادة من الفرص المتاحة لهم مع تقليل المخاطر التي يواجهونها، وال يمكن 
تحقيق ذلك إال من خالل مدرسة تحقق االستقاللية ويكتسب الطالب من خاللها القدرة 

 .(Lawson,2011, 91)للسيطرة على حياتهم الخاصة من خالل عملية التمكين 
اليمين الجديد التمكين على أنه إزالة جميع القيود المفروضة على  يرى فالسفة 

إلى اعتبار التمكين بمثابة تجهيز  Vocationalistsاالختيار الفردي، ويميل المهنيون 
 ,Lawson,2011)للشباب ذوي المهارات الخاصة لجعلهم أكثر جاذبية ألصحاب العمل 

92)  . 
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 –ة التي تحقق االستقاللية وخيارات العمل وتري الباحثة أن أنسب الفرص الدراسي 
هي المدرسة الشاملة، والتي تتيح خيارات للدراسة، وخيارات للعمل، وتنوع  -المؤدية للتمكين

المناهج األكاديمية، والمهنية، والفنية، والتكنولوجية، وللتوفيق بين المهارات النظرية، والعملية؛ 
 عليم قبل الجامعي.مما يسهم في تمكين الشباب في مراحل الت

 
 ثالثا: واقع التعليم املصري ونظام املدرسة الشاملة 

( نحو عدم التوسع في 76/1980اتجهت الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم )  
، 1980المركز القومى للبحوث التربوية،) التعليم الثانوي العام مقابل التوسع في التعليم الفني

م، مع إمكانية استكمال طالبها للدراسة 1988إعدادية مهنية عام ، وإنشاء مدارس (199ص 
(، ومن االيجابيات في هذا 45، ص 2002بالمدارس الثانوية المهنية )عوض، توفيق عوض،

( 194الصدد، فتح القنوات بين التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني بصدور القرار رقم )
(، وذلك لمن  287، ص1990لتعليم، ووزارة التعليم العالي،)وزارة التربية وا23/8/1989في 

يرغب من الطالب الناجحين في الصف الثاني الثانوي بالتحويل إلى الصف الثاني الثانوي 
الصناعي الستكمال دراستهم في المدارس الصناعية للحصول على الدبلوم نظام الثالث 

نهم االلتحاق بالدراسات التي تنظمها سنوات، وإن تكررت مرات رسوبهم في الصف الثالث يمك
( شهر للحصول على دبلوم المدارس التجارية نظام السنوات الثالث )عوض، 12الوزارة لمدة )

 (.453، ص 2002توفيق عوض،
 ينقسم، ل2014ووضعت مصر الخطة اإلستراتيجية للتعليم الثانوي في مصر عام   

 (:25 ص ،2014، والتعليم التربية )وزارة قسمين ىإل مصر في الثانوي  التعليم

 العام الثانوي  التعليم األول القسم 
 الفني الثانوي  التعليم الثاني القسم 

 وطالبة طالب (3.077.121) الثانوي  بالتعليم 2012/2013 لعام المقيدين عدد بلغ 
 مالياإلج القيد معدل أن (3) شكل ويوضح ،2006/2007  خطة بداية عن %30 بزيادة

-15 العمرية للشريحة الصافي القيد معدل حين في %66 نسبة تخطي قد الثانوية بالمرحلة
 القيد معدالت بين الفارق  إن ،%66.8 منها الفني التعليم يخص %60 نسبة تقريبا 17

 هذه إلي ينتمون  ال الطالب من %6 من يقرب ما وجود إلي يشير واإلجمالية الصافية
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 جملة من %45 من يقرب ما علي العام التعليم يستحوذ بينما المرحلة، بهذه العمرية الشريحة
 الثانوية بالمرحلة للمقيدين النسبي للتوزيع صورة ويعطي بنوعيه، الثانوي  بالتعليم الملتحقين

 ويتضح الثانوي، التعليم مدخالت توزيع (3) جدول يعطي كما المختلفة، التخصصات وفق
 بنسبة فالزراعي التجاري  يليه العام الثانوي  بعد الثانية المرتبة احتل الصناعي التعليم أن منها

 ضعيفة.

 

 
 (3) شكل

 12/2013 الثانوي  التعليم مسارات بين الطالب وتوزيع الثانوي، التعليم في القيد معدالت
 (26 ،25 ص.ص ،2014، والتعليم التربية وزارة( المصدر
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 (26 ص ،2014، والتعليم التربية وزارة( المصدر

 وأن الفندقي، الفني التعليم وهو الفني للتعليم رابع تخصص ظهور ىإل الواقع ويشير 
 ص.ص ،2014، والتعليم التربية )وزارة البرامج من نوعين تضم الفني التعليم تخصصات

27،29:)  

 سنوات، ثالث ومدته معتاد برنامج  
 سنوات. خمس ومدته ممتد وآخر  

 الجامعي، قبل للتعليم واحد كهدف العالي بالتعليم االلتحاق وراء السعي أن ويالحظ 
 فنسبة المنشود، بالشكل ذاته هو يتحقق لم أنه من بالرغم األخرى، األهداف تحقيق دون  حال

 % (71.2) سوي  تبلغ لم الناجحين نسبة من والمعاهد المصرية بالجامعات المقبولين الطالب
 لهم يتحقق لم الطالب من %28 نسبة أن أي ،2010/2011 لدراسيا العام في فقط

 مع يتناسب لما طبقا توزيعهم يتم لم بالجامعات المقبولين من قليل غير عددا أن كما الهدف،
 التربية )وزارة العالمية المتطلبات ضوء في المصري  المجتمع وحاجات واستعداداتهم، قدراتهم
 (45-44 ص.ص ،2014، والتعليم
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 مصر في والمهني الفني التعليم ومستقبل واقع (2) جدول ويوضح 

 (2جدول )

 2020مؤشرات تطوير التعليم الفني 

 
 (2020المصدر: )الهيئة العامة لالستعالمات، 

( قلة عدد الطالب المتفوقين في الشهادة اإلعدادية الذين 2يالحظ من جدول ) 
فقط من المتفوقين في المرحلة اإلعدادية،  %4الفنية لتبلغ اختاروا االلتحاق بالمرحلة الثانوية 

فقط من خريجي التعليم الفني عملوا في تخصصاتهم، في مقابل  %30كما يوضح أن نسبة 
 ىفقط من مؤسسات التعليم الفني والمهني قائمة عل %3لم يعملوا بالتخصص، وأن  70%

 الشراكة المجتمعية.

وأدي ذلك إلي اختالل توزيع الطلبة على أنواع التعليم المختلفة مع استبعاد بعض  
فئات الطالب من السلم التعليمى العادى لتلتحق بالمدارس النوعية ومراكز التدريب على 
أسس نظرية تقوم على امتحانات ال تقيس سوى الجانب المعرفي فقط وبدون الكشف عن 

دهم للعمل المهني، ويكون المعيار الوحيد للقبول هو مجموع ميول الطالب ورغبتهم واستعدا
الدرجات؛ فالدرجات األدنى تكون من نصيب التعليم المهني ثم التعليم الفني أو مراكز 



- 67 - 
 

التدريب والمجموع األكبر يسير في السلم التعليمي من االبتدائي ثم اإلعدادي والثانوي حتى 
والفني من نصيب األسر الفقيرة التي ال تكون لديها  الجامعة؛ وعلى ذلك يكون التعليم المهني

التي توضح المقررات  –إمكانات ألخذ الدروس الخصوصية أو شراء الكتب الخارجية 
داخل نظام ال يهتم  –الدراسية وتعد الطالب لدخول االمتحان؛ بما تتيحه من أسئلة وإجابات 

ارية؛ مما يهدر الكثير من الطاقات سوى بالجوانب النظرية على حساب الجوانب العملية المه
ويجعل تطبيق مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية يشوبه بعض أوجه التقصير على 

 مستوى الممارسة.

 ثورة مع أما الماضي، في العربي المجتمع مع تتناسب التقسيمات هذه أن ويالحط 
 االجتماعي، للتطور تجيبتس بحيث الثانوي  التعليم شعب لتنويع ضرورة فهناك التكنولوجيا

 لبنية تستجيب جديدة وتقسيمات شعب تؤسس أن البد لذلك والتكنولوجي؛ ،تصاديواالق
 الحياة في ظهرت التي الجديدة العمل لتخصصات عاملة أيدي توفر أن ويمكنها المجتمع،

 .المعاصرة العربية
 

الهيئة العامة )(2030مصر) رؤية ضوء علي مصر في الثانوي  التعليم صالحإ تجارب
 :(2020لالستعالمات،

قرر المجلس التنفيذى للبنك الدولي دعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير  
مصر، بقيمة نصف مليار دوالر، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية  فيالتعليم قبل الجامعى 

التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، مما يعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع 
مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصالح وتطوير 

بما  ؛مصر فيتصادية واالجتماعية الشاملة التعليم كمحور رئيسى من محاور التنمية االق
يستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية 

 . المعمول بها دولياً 

يركز الدعم التنموى المقدم من البنك الدولى على عدة محاور رئيسية، أهمها و  
مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير  فيتحسين منظومة التعليم 

العملية التعليمية،  فيوسائل التدريس للطالب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة 
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ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر ألداء منظومة 
 .مصر فيالتعليم 

اإلستراتيجية المستقبلية رؤية مصر  في المهنيوالتدريب  الفنييحتل التعليم و  
، مساحة كبيرة ضمن محور األهداف االجتماعية، منها تحديد األهداف اإلستراتيجية 2030

، وأصحاب الفنيوالتدريب، وتستهدف هذه اإلستراتيجية طالب التعليم  الفنيالخاصة بالتعليم 
الجديدة )نظام التعليم المزدوج( لتصبح مدارس  الفنيم األعمال، وتم تغيير اسم مدارس التعلي

التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثالث 
وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اتفاق ثالثى بين وزارة التربية والتعليم، ، سنوات

ائل تقييم الطالب والشهادات من أجل بناء قدرات والقطاع الخاص وشريك أجنبى العتماد وس
 .ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين ، سعيا إلى تحقيق االقتصاد القائم على المعرفة

، البالغ عددها الفنيمدارس التعليم  فيالشهادة اإلعدادية  خريجيمن  %55يوجد و  
على سنة إعداد   نظام التعليم الفني الجديد  مدرسة على مستوى الجمهورية ، ويشتمل 1300

للطالب قبل الدراسة، لتأهيلهم لغوًيا وتربوًيا ومهارًيا، بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة 
القتصاد وريادة التعليم األساسي، وتركز مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على تعليم الطالب، ا

األعمال، بجانب االهتمام بالجانب العملى لخدمة المشروعات وذلك لتخريج مواطن صالح، 
يحترم اآلخر ويستطيع التواصل الجيد مع و مواكب للتكنولوجيا الحديثة، و مهني متطور، 

 .المجتمع الخارجي، ومتماشًيا مع سوق العمل المحلي والعالمي

 فيإلى نظام إكساب الجدارات  الفنيهج التعليم سوف يتم تغيير جميع مناكما  
غضون السنوات القليلة القادمة، وتتكون الجدارات من مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف 

يتم إعداده حسب هذا النظام، من خالل تعليم  الذي الفنيوسلوكيات وتوجهات حديثة من قبل 
من الموارد البشرية، ويكون هناك جيل فنى متقدم ذى مستوى جودة عالمى حتى يتم االستفادة 

جديد قادر على إحداث التغيير، وأيًضا تغيير نظام وشكل التقييم الخاص باالمتحانات، 
ليصبح قائمَا على الفهم وليس الحفظ والتلقين، حيث إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة 

 .تمعنقلة حضارية وتحسن من صورته داخل المج الفنيتنقل التعليم 
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كما تم تطوير التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية  
 )75، 2014وزارة التربية والتعليم، (الخريجين لمرحلة التعليم العالي، من خالل األتي 

 .زيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم اإللزامي 

 ات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تدعيم قدرات المعلمين والقياد
 تحديث

  التعليم الثانوي. تطوير نظام اإلدارة والمتابعة والتقويم، على مستوى التعليم الثانوي بما
 يضمن انضباط سير

 .العملية التعليمية. تحسين جودة الحياة المدرسية لطالب مرحلة التعليم الثانوي 

 بة أساس الستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العامتقديم نماذج إبداعية بمثا 

إمكانية افتتاح مدارس شاملة تحقق الجدارات المعرفية  السابقة، يالحظ من الرؤى و  
والمهنية والتكنولوجية، خصوصا مع توفر اإلمكانات الالزمة والتي كانت سببا في فشل تجربة 

  المدارس الشاملة في مصر وقت تطبيقها.

 الشاملة للمدرسة المطبقة المتقدمة الدول تجارب

 حيث الثانية، العالمية الحرب بنهاية الغربي العالم في الشاملة المدارس فكرة ظهرت 
 يلتحق الشاملة الثانوية المدارس اسم عليها يطلق شاملة، مؤسسات الثانوية المدارس أصبحت

 ص.ص ،2013 ، ميتيزال) الطالب من نوعين وتعد الطالب، من متنوعة مجموعات بها
95-96:) 

 الجامعة لدخول الطالب إعداد 
 العاملة القوي  إلي مباشرة للدخول اإلعداد 

 لتكون  وتقني؛ مهني واآلخر وتأهيلي، أكاديمي بعضها منفصلة لبرامج متنوعة مناهجها
 الطالب. لجميع متاحة
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 يلي: ما الشاملة المدرسة لنظام المطبقة الدول ومن
 بريطانيا 

 في الشاملة المدارس نظام إلى الشامل التتبع نظام من البريطانية لمدارسا انتقلت 
 التالية لألسباب لالهتمام، مثيرة البريطانية التجربة وتعتبر والسبعينيات، الستينيات

 6)-5 p.p. 2006, PischkeP, & Jörn : 
د كبير تغيير على تنطوي   .1  المدارس طالب قدرات بتعظيم يتعلق فيما جيًدا ومحد 

 نظام تأثير تقييم أجل من للغاية واعدة بحثية تصميمات فيقدم وبالتالي، الثانوية،
 الطالب. تحصيل على الثانوية المدارس

 مقابل الشامل المدرسي النظام تأثير لدراسة ممتاًزا معماًل  البريطاني االنتقال يوفر .2
  الطالب. تحصيل على االنتقائي

 والتعليم المبكرة السنوات التعليم: من مراحل خمس المتحدة المملكة في يوجد 
 (،HE) العالي والتعليم Education Further (FE) اإلضافي والتعليم والثانوي  االبتدائي

 و الشمالية( أيرلندا في 4) سنوات 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع إلزامي التعليم
 مختلفة أنواع من مزيج من ما منطقة في العام الثانوي  التعليم توفير يتألف قد إنجلترا، في 16
 تقبل ة.المحلي السلطة تعتمدها التي والسياسة التاريخية الظروف يعكس ونمط المدارس، من

 جميع وتلبية الكفاءة أو القدرة إلى اإلشارة دون  كبير حد إلى التالميذ الشاملة المدارس
 مثل المدارس من أخرى  أنواع مع يتعايشون  المناطق بعض في لكنهم الحي، في األطفال
 الحكومة تمولها مستقلة مدارس هي إنجلترا، في تعمل التي واألكاديميات، القواعد، مدارس

 المدرسة سن بعد عاًما 11 سن في الثانوية بالمدارس التالميذ يلتحق ويلز، يف بينما
 وتقدم شامل طابع ذات اسكتلندا في التعليم لسلطة التابعة الثانوية المدارس وتعد القانونية،

 المدارس من العديد هناك النائية المناطق في ذلك، ومع الثانوي؛ التعليم من سنوات ست
 5 من االبتدائي بعد التعليم يتكون  الشمالية، أيرلندا وفي سنوات، وأربع نسنتي لمدة الثانوية
 لمتابعة المدرسة في البقاء في يرغبون  الطالب كان إذا إضافيتين وسنتين إجبارية سنوات
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 يجب النقل أن هي الوزارية السياسة -3 المستوى  إلى 2 المستوى  / GCSE† بعد ما دورات
 االبتدائية المدارس بإمكان يزال ال ذلك، ومع ، أكاديمية رغي معايير أساس على يكون  أن

 من المرحلة هذه نهاية وفي األكاديمي، األداء على بناءً  التالميذ قبول القانوني القبول بعد
 يدرس اسكتلندا وفي الخارجية، االختبارات من مجموعة في التالميذ إدخال عادةً  يتم التعليم،
 االمتحانات إلى تؤدي سنتان مدتها دراسية )دورة للمؤهالت يالوطن القياسي الصف التالميذ

 أخرى  سنة يتطلب الذي العالي، الوطني والصف الثانوي( التعليم من الرابعة السنة نهاية في
 في جديد إضافي NQ تقديم 1999/2000 عام من وتم الثانوي، التعليم من األقل على

 NQ يشمل االسكتلندي، الفحص نظام في واالختيار المرونة من بمزيد للسماح اسكتلندا
 التعليم من والسادسة الخامسة السنة في للمرشحين أساسي بشكل المصمم 2 و 1 المستوى 

 Open) القياسية للصفوف كبديل المدارس بعض في استخدامهم يتم ذلك ومع ، الثانوي 
2020) Information, Sector Public For License Government. 

 إلى ودعا الوطني المستوى  على الشامل المبدأ 1963 عام في العمل حزب تبنى 
 ،1964 عام في السلطة إلى العمل حزب وصل وعندما الحزب، مؤتمر في االختيار إنهاء
 وساق قدم على ري يج كان الذي الشامل، التنظيم إلعادة الحالي االتجاه تسريع هدفه كان
 تحقيق كيفية حول النظر وجهات في كبير تنوع هناك كان ، ذلك ومع المحلي، المستوى  على
 الشامل، المدرسي التعليم من معين نظام على LEAs‡ إجبار من بدالً  هذه، التنظيم إعادة

 المحلية السلطات من طلبت حيث ،1965 يوليو في 10/65 رقم التعميم الحكومة أصدرت
 ستة عن يقل ال ما نفسه التعميم اقترح الشموليات، إنشاء كيفية حول تفصيلية خطط متقدي

Public For License Government (Open ) الشامل التنظيم إلعادة مختلفة نماذج
2020) Information, Sector. 

 ما، حد إلى متنوًعا وويلز إنجلترا في الثانوي  التعليم كان ، الستينيات منتصف بحلول 
 سنوات، منذ جارية الشاملة التنظيم إعادة عملية كانت المحلية، التعليمية المناطق بعض في

 عدد قاوم بأخرى، أو بطريقة المركزية الحكومة طلب على للرد خطًطا تضع الغالبية كانت

                                                           

 القياسية والصفوف الشمالية وأيرلندا وويلز إنجلترا في (GCSE) الثانوي  للتعليم العامة الشهادة -† 
 اسكتلندا في
 عن السلطات التعليمية المحلية LEAتعبر  ‡ 
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 الفترة كانت عام، بشكل بالكامل، المركزية الحكومة دعوة المحلية التعليمية المناطق من قليل
 وزاد البالد، أنحاء معظم في جديدة أساسية مدارس فيها تأسست فترة 1974 إلى 9651 من

 262 هناك كان ،1965 عام في كبيرة، زيادة المدارس هذه تخدمهم الذين الطالب عدد
 ،677 ليصبح العدد هذا ارتفع ،1974 عام وبحلول وويلز، إنجلترا في فقط أساسية مدرسة

 هناك كان ،LEA  بها تحتفظ التي المدارس في ثانويةال المرحلة طالب من %62 وحضر
 معين، بغرض بناؤه تم بعضها الجديدة. األساسية المدارس من ومتنوعة كبيرة أشكال أيضا

 البعض خدم مختلفة. مادية مواقع في وغالًبا الحالية، المدارس في دمجه تم اآلخر والبعض
 بينما (،levels-A) 18 سن في معةالجا في القبول امتحانات إلى وصلوا حتى التالميذ

 المدرسة في البقاء أرادوا الذين للطالب خدمات تقديم وتم عاًما، 16 سن عند اآلخرون  انتهى
 .p.5) 2006, PischkeP, & Jörn   السادس الفصل كليات بواسطة أطول لفترة

 التعليم وزيرة ألغت ،1970 عام الوطنية االنتخابات في المحافظون  فاز عندما 
 على قادراً  يكن لم الوطنية السياسة في التغيير هذا لكن .10/65 رقم التعميم تاتشر مارغريت

 في تاتشر السيدة قيادة تحت الشموليات من المزيد فتح تم ، الواقع وفي الشمولي، المد كبح
 في التغيير أن من الرغم على ذلك، ومع خلفائها، أو أسالفها من أي من أكثر التعليم وزارة

 االتجاه نفس مطلًقا تسترد لم الشاملة الحركة فإن األجل، طويل االتجاه يعكس لم لحكومةا
 في تركيزها رغم -الشاملة التنظيم إعادة واستمرت الستينيات، خالل عليه كانت الذي

 ،p.2) 2006, PischkeP,  & p.2 Jörn,  التسعينيات في - والسبعينيات الستينيات
 وويلز. انجلترا في الشاملة مدرسةلل نموذج غرض يلي وفيما

 
 طرق التعليم في انجلترا وويلز:

كانت انجلترا في الستينيات مجتمعا ارستقراطيا وليس ديمقراطيا، بينما شهدت  
السبعينيات تغيرات كبيرة، لكن ميزان القوي االجتماعية في الجوانب الهامة يبقي محافظا في 

 :(11 -10 ص.ص ،1988بيدلي، ( يلي طابعه، ولذلك كانت طرق التعليم كما 

 التعليم، من دور الحضانة  ى: طريق األثرياء: لدفع مصاريف كبيرة علالطريق األول
، ثم المدرسة 13-المدرسة اإلعدادية من  الخاصة من سن الرابعة حتى الثامنة إلي

، ثم إلي جامعة أكسفورد أو كامبريدج، إذا توفر لديه 18-13الخاصة أو المستقلة من 
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في الطريق  %7يوجد  13حظ متواضع من المقدرة، ومن بين كل األطفال في سن 
في المدارس األكاديمية  %2في المدارس المستقلة المعترف بها، و  %5الطبيعي، و

 العامة التي تأخذ إعانات مباشرة.
 في المدارس  %2في األكاديمية المحلية و  %1: أقل قدرة مادية ويشمل الطريق الثاني

في المدارس الشاملة، ويمر التلميذ بامتحان ما بعد سن الحادية عشرة ثم  %13الفنية، و 
، GCEيلتحق بجامعة إقليمية، بعد أن اجتاز مادة أو مادتين المتحان الثانوية العامة 

واألقلية النابغة تشق طريقها إلي جامعة كمبريدج أو أكسفورد والبعض اآلخر قد يتحق 
 يات الفنية أو ينزل مباشرة إلي ميدان الصناعة والتجارة. بالكل

 وأنشئت  11: الذين لم يوفقوا في االنضمام للمدرسة الثانوية بعد عمر الطريق الثالث
ألولئك الذين ال يستطيعون التقدم المتحان  1965، في عام CSEالشهادة الثانوية 

 ، GCEالثانوية العامة 
 ص ،1988بيدلي، ( ة الثانوية األكاديمية أو العامة وكانت شروط االلتحاق بالمدرس

15): 
 اختبارات الذكاء .1
 اختبارات تحصيل في اللغة االنجليزية والحساب .2
 سجالت عمل التلميذ في المدرسة االبتدائية مع توصيات المعلم .3
 مقابالت شخصية  .4

ومن المالحظ أن كل الشروط السابقة يشوبها في كثير من األحيان التحيز وعدم  
اإلنصاف، واالنتقاء غير العادل، مما أدي إلي التفكير في المدرسة الشاملة بوصفها بديال 
يمكن عن طريقه تحقيق قدرا من اإلنصاف بعيدا عن االنفصال والتقسيم غير المنصف في 

المدرسة ال تكون مقسمة إلي فروع متميزة منفصلة مثل  سن الحادية عشرة، فمثل هذه
األكاديمي، والفني والحديث، بل مدرسة متعددة، تضم فرعين األكاديمي/الفني أو 

في انجلترا  1968الفني/الحديث، أو األكاديمي /الحديث، فهي مدرسة ثنائية، ووجد في عام 
القائلة بعدم تماثل طفالن تماما، مدرسة توصف بأنها  شاملة، وذلك من الحقيقة  748وويلز 

وأن المساواة المطلوبة مساواة الحاجة ال االستحقاق، فال يوجد نموذج واحد لكل الطالب 
-25 ص.ص ،1988بيدلي، ( فالمطلوب مساعدة كل طالب حسب قدراته ونموه الشخصي 

26) . 
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 ألمانيا 
 بين من عاًما، 12 يستمر ما وعادة سنوات 6 عمر في األلماني اإللزامي التعليم يبدأ 

 ويجب كامل، بدوام األقل على تسعة يكون  أن يجب التعليم، من عشرة اإلثني السنوات هذه
 المدرسة في التاسع عامهم بعد الكامل الدوام بنظام الدراسة عن يتوقفون  الذين الطالب على

 10 الواليات بعض وتتطلب جزئي، بدوام المهنية الدراسة من سنوات 3 تهمد برنامج حضور
 13 إلى اإللزامي التعليم سنوات مجموع يصل وبذلك كامل، بدوام اإللزامي التعليم من سنوات

 . ,Hainmüller) (2020المهني التدريب سنوات بإضافة عاما
 الدراسات بين لتكاملل نظام طبقت ألنها األلمانية التجربة الباحثة أدرجت وقد 
 للمدارس تصور وضع عند الحسبان في وضعه يمكن مختلف بشكل والمهنية األكاديمية

 مصر. في الشاملة
  الواليات المتحدة 

تعتبر المدرسة الثانوية الشاملة الحديثة هي النوع األكثر شيوًعا من المدارس الثانوية  
مدرسة  15000، كان هناك ما يقرب من 2007العامة في الواليات المتحدة اعتباًرا من عام 

ثانوية شاملة، هذه هي المدارس التي تخدم الطالب في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر 
أو الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، باستثناء مدارس التعليم المهني والبديلة والخاصة، 

س هي المنهج المتنوع على ومهما كانت اختالفاتهم، فإن السمة المشتركة بين هذه المدار 
الرغم من اختالف المواصفات بين المدارس )والفصول الدراسية داخل المدارس(، فإن األساس 

 المنطقي لتمييز المناهج هو تلبية االحتياجات  األكاديمية للطالب.
 , ,Rice) وهناك عادة ثالث أهداف للمدارس الشاملة في الواليات المتحدة األمريكية )

2014, 232  : 
  .مرتبة الشرف ىالحصول عل .أ

  .اإلعداد للكلية .ب
 .اإلعداد للتقنية أو إدارة األعمال .ج

تتضمن المدارس الثانوية الشاملة عادة العديد من الممارسات والبرامج، ففي بعض  
المدارس، يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات حسب القدرة وقد حصلوا على مرتبة الشرف أو 
اإلعداد للكلية أو تم تأهيلهم في الدورات األساسية، في مدارس أخرى، يتم تجميع الطالب 
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إلعداد للكلية ، واألعمال التجارية، والمهنية/ التقنية، وتشمل في برامج متميزة، مثل ا
الممارسات اإلضافية والبرامج المرتبطة بتمايز المناهج التعليم للموهبة، والتعليم الخاص، 

 ,Rice)والمهني/ الفني، والرياضيات التجارية والعملية واللغة اإلنجليزية، واالستثمار المتطور
, 2014, 232) . 

وقد تم استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل لتقديم المناهج المتباينة، ولكن بطريقة  
عادة ما تحدد هذه  نمطية، تشمل تقسيم وتجميع الطالب وفًقا لخصائص معينة، لكن

 : (Rice,  2014, 232) الخصائص المميزة وفقا العتبارات ثالث هي
 الدرجات في االختبارات الموحدة.  
  والمستشار )بما في ذلك الدرجات(وتوصيات المعلم. 
 وخيارات الطالب وأولياء أمورهم.  

وبذلك أكدت السياسات التعليمية في الستينيات والسبعينيات في الواليات المتحدة  
األمريكية علي أن المدارس الثانوية يجب أن تلبي احتياجات الشباب من خالل برامج متباينة 

الذي تصور  Conant’s “comprehensive” modelالشامل كونانت بتطبيق نموذج 
طالب من قدرات مختلفة، يتلقون التعليم في مجموعة واسعة  1000تسجيل ما ال يقل عن 

تظهر أشكال مؤسسية  أو ابتكار تحديثات علي النموذج من المواد الموزعة بين عدة مسارات،
 & Finn)سب الوقت جديدة لتحفيز أكبر للطالب، أو اإلسراع في سنوات الدراسة وك

Chester, 2013.p.p 48-50)  . 
أن المدرسة الثانوية الشاملة تنتج عدد أكبر من الطالب المتفوقين  §وجد كونانت 

مقارنة بالنموذج التقليدي، وتتحقق تكافؤ الفرص التعليمية واإلنصاف، حيث أنه خالل الحرب 
واليات بصياغة مشاريع قوانين تدعو العالمية األولى، قامت عدد من الهيئات التشريعية في ال

إلى إنشاء نظام مزدوج، وتم وضع قوانين وتشريعات لألخذ بالنموذج األوربي المزدوج بأن 
تكون هناك مدارس أكاديمية ومدارس مهنية باإلضافة للمدارس الشاملة،  وقد  هاجم جون 

ما حذر من ، عند1915في عام  New Republicديوي القضية مباشرة في مقال نشر في 
مخاطر تقسيم النظام المدرسي، ورأي بأن الواليات المتحدة يجب أن تختار نظاًما وحدوًيا من 

                                                           

علميا لتطوير المدارس الثانوية  عاًما وقدم تقريرا 20بصفته رئيًسا لجامعة هارفارد على مدى - §  
 الشاملة لتحقيق الديمقراطية األمريكية، وقد تم تنفيذه على نطاق واسع من قبل مجالس المدارس
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خالل المدرسة الثانوية الشاملة التي تمكن الطالب من خلفيات مختلفة لالستفادة من االرتباط 
وي من الشخصي المستمر، ومن التحفيز المتبادل المستمر بين األكاديمي والمهني، وحذر دي

أن النظام الثنائي سيقسم المجتمع ويقلص الدراسات المهنية إلى مجرد جزء من األعمال 
والصناعة بينما المدارس األكاديمية المنفصلة تقسم أطفال األسر األكثر ثراًء وثقافًة في 
المجتمع عن هؤالء األطفال الذين من المفترض أن يكسبوا رزقهم من خالل العمل مقابل أجر 

 .(Tanner, 1982, p.p.607-608)عمل اليدوي والتجاري في ال

  2011تجربة تايوان للمدرسة الشاملة,   ,Lin & Lai ; Chang (Lee;
p.616) 

تم إجراء إصالحات تعليمية في تايوان من أجل تحسين جودة الموارد البشرية للبالد،  
تم التركيز ، شامل أحد نتائج حركة اإلصالح، في السنوات األخيرةكان إنشاء نظام ثانوي 

على ضمان األداء الكفء والفعال للمؤسسات التعليمية، وكان هناك ضغط مهني كبير 
لتحقيق هذا الهدف، كما دعا عدد متزايد من صانعي السياسات إلى مساءلة المؤسسات 

بشكل رئيسي من الصناعة، أطلقت وزارة التعليمية عن أدائها، يأتي التوقع لألداء العالي 
 comprehensive high school( CHSالتعليم في تايوان نظام المدرسة الثانوية الشاملة )

(CHS) system  وعلى الرغم من أن العديد من المدارس الثانوية في 1996في عام ،
مدرسة  162من ، إال أنه يوجد اآلن أكثر  CHSتايوان ال تزال تقدم جزًءا فقط من برامج 

هو تسجيل  CHSثانوية يمكن اعتبارها مدرسة ثانوية شاملة، وكان الغرض الرئيسي من 
الطالب من خلفيات مختلفة، وتطوير معارفهم أو مهاراتهم وفًقا الهتماماتهم واستعدادهم 

 وكفاءاتهم من خالل برامج ومناهج وموارد متنوعة. 

 والسويد والنرويج الدنمارك( ذلك في بما **االسكندينافية األوروبي، الشمال بلدان 
  :),583–568 p.p. 2017, Moosc, & Blossingb Imsena )وفنلندا

                                                           

صطلح )إسكندنافيا( يطلق على بلدان تجمعها قواسم مشتركة كثيرة، إال أنه يستعاض عنه م -** 
جزر  للداللة على النرويج والسويد والدانمارك )متضمنة (بلدان الشمال )بمصطلح آخر هو

 .وآيسلندا ألنهم يقعون في شمال قارة أوروبا  (Ålandأوالن وفنلندا )متضمنة (وغرينالند فارو
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 وأيديولوجية هيكلية تشابه بأوجه الثالثة البلدان في التعليمية النظم تتمتع  
 تقنيات كانت التاريخية، الظروف بسبب االختالفات بعض أيًضا هناك كان ولكن مهمة،

 في التعليم نموذج تطوير تم فقد الثالثة، البلدان في ما حد إلى مختلفة األلفية منذ اإلصالح
 الشمال بلدان نفذت نية،الثا العالمية الحرب تلت التي العقود في األوروبي الشمال بلدان

 نقاط في للتطوير نموذجا وآيسلندا، وفنلندا والسويد والنرويج الدنمارك ذلك في بما ،األوروبي
 النموذج هذا كان عشر، التاسع القرن  من والستينيات الخمسينيات بين ما الفترة في مختلفة

 العلم طريق عن المجتمع وتحديث بناء إلعادة الديمقراطي االجتماعي المشروع من جزًءا
 اآلمنة. الرفاهية دولة إنشاء األخرى  الرئيسية التطورات ومن الديمقراطية، والمشاركة والعقالنية
 ةالديمقراطي ةاالجتماعي الرفاهة دولة من مهًما جزًءا الشمال في التعليم ذجنمو  وكان 

 عبر الوكاالت استقطبت ،األلفية منذ العشرين، القرن  من يالثان النصف في عديدة لسنوات
 مثل استراتيجيات إلى الدعوة خالل من عالمية سوق  إلى السياسة عالم من التعليم الوطنية
 .والخصخصة والسيطرة تفصيلية بأهداف والحكم والالمركزية والمنافسة الكفاءة

 واالجتماعية االقتصادية األهداف بين التوازن  على الشمال في التعليم نموذج يقوم 
 على الغربي، العالم في التعليمية النظم معظم التسعينيات، منذ تعرضت فقد والتعليمية،

 فقد تحريره، تم الذي السوق  اقتصاد في جديدة،ال الليبرالية اإلدارة إلصالحات مختلفة، نطاقات
 والمساواة، والمشاركة الديمقراطية أجل من وتعليم شاملة مدرسة على الشمال تشريعات ركزت

 القرن  منتصف منذ المستمر والتطوير اإلصالحات من العديد إلى النموذج هذا وخضع
Moosc, & lossingbB Gunn,  يلي كما للتطوير فترات ثالث تحديد ويمكن العشرين،

569 p.p. 2017,: 
 هذه في ،1970 عام حتى االجتماعية للديمقراطية الذهبية السنوات :األولى الفترة 

 ومستوى  سنوات ست مدته ابتدائي مستوى  مع الرئيسية، الهيكلية العناصر إنشاء تم الفترة،
  عاًما. 16 إلى يصل سنوات ثالث من أقل ثانوي 

 1970 عام حوالي من- الراديكالية اليسار فترة- للتقدمية الذهبي العصر الثانية: الفترة 
 والمدارس التخصصات، متعددة مشاريع في بالعمل الفترة هذه اتسمت ،الثمانينيات إلى

 الجديدة. الماركسية التحررية واأليديولوجية المفتوحة،
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  هذه اتسمت ،الثمانينات في بدأت التي يدةالجد والليبرالية العولمة عصر الثالثة: الفترة 
 من المستوحاة والتكنولوجيات لإلدارة، الجديدة واألشكال الجديد"، اليمين بإطالق الفترة

 السوق.
 منفتحة متغيرة مؤسسة ولكنه ثابًتا، كياًنا ليس الشمال نموذج أن يتضح سبق مما 
 دولة بأنها الدولة واتسمت ها،بجذور  تتشبث نفسه، الوقت وفي الخارج، من التأثيرات على

 في السوق  حصص على العالمية المنافسة في للمشاركة مجهزة تنافسية، ودولة رفاهية،
 بين المثلى العالقة عرض في تغييرات يستتبع التطور وهذا المجتمع، مجاالت جميع
 للمدارس. ممكن تنظيم أفضل حول األفكار في تغييرات ويحدث والفرد الدولة

 
o الدنمارك 583–568 p.p. 2017, Moosc, & Blossingb Gunn, : 

 التعليم عن بعيداً  التعليم من الغرض بتحول الحديدة األلفية منذ الهيكلة إعادة تمت 
 كان ،وموهوبة ممتازة عاملة قوة توفير أجل من التعليم نحو التشاركية، والديمقراطية للجميع

 على أقوى  تركيز على بناءً  الدنمارك، في والثانوي  األساسي التعليم في كبير إصالح هناك
 والمسئولية. التعلم نتائج

 اإلقليمي الحكم من المدارس هذه نقل تم العليا، الثانوية المدارس هيكلة اإلصالح أعاد كما
 عام حكومة أطلقت الخاصة، االبتدائية والمدارس الجامعات مع تمشيا الذاتي، الحكم إلى

 االجتماعي والحزب االشتراكي الشعب وحزب الديمقراطيين االشتراكيين بقيادة ،2013
 اإلصالح. بشأن السياسي العمل مع بالتوازي  الكبرى، المدارس إلصالح خطة الليبرالي،
 األحزاب ميعج من بدعم ،البرلمان قبل من المدرسي اإلصالح على المصادقة تمت 
 ،2014 أغسطس من اعتباًرا المفعول ساري  وكان ،2013 ديسمبر في ،تقريًبا السياسية

 قابلية أجل من التعليم إلى الشامل الديمقراطي التعليم من المدرسة غرض اإلصالح يحول
 مفيد. وسوق  تسوق  مركز إنشاء ىعل والقدرة الحافز بتعزيز التوظيف؛
 بالمراقبة والمدارس والبلديات الحكومة بين التقليدية األساسية الثقة استبدال يتم 

 والمدرسي الدراسي الفصل إلى ُينظر حيث واإلبالغ، االختبار تقنيات خالل من والتحكم
 وتعتمد طالب، لكل والرعاية والتحديات المجال يوفران مجتمعان أنهما على تقليدي بشكل

 ال كجزء الطالب، بين وكذلك والطالب، المعلم بين الوثيقة لعالقةا على الفصل ممارسات
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 ومحاسبتهم الطالب تعلم على التركيز محله يحل النموذج هذا والتعلم، التدريس من يتجزأ
 عنه. ومسئوليتهم عملهم، على

 
o :النرويج 

 االستقرار من وقت في ،السبعينيات في النرويج في الشاملة المدارس نظام تطبيق تم 
 القلق في تتمثل الماضي القرن  من الثمانينيات في ناشئة مشكلة هناك كانت ،االقتصادي

 بعدم اُتهمت التي الكبيرة العامة والبيروقراطية الرفاهية لدولة المتزايدة التكاليف بشأن المتزايد
 من مستعارة مجتمعية نماذج إلى الحكومة تحولت للمستقبل، الرفاهية حالة وإلنقاذ الكفاءة،

 رسمًيا المبادئ هذه وضع وتم والمنافسة، والخصخصة، المشروعات، وإدارة األعمال، قطاع
 في تنفيذها قبل سنوات عشر من أكثر استغرقت لكنها ،1991 عام في التعليم لقطاع

 .574–573 p.p. 2017, Moosc, & Blossingb Gunn, التعليمية المؤسسات
 حكومة ظل في 2001 عام في النرويج في األساسية المدرسة هيكلة إعادة بدأت 

 أقرت الحكومة هذه ،2005 و 2001 عامي بين يمينية حكومة ظل في وتصاعدت عمالية،
 تعزيز إصالح عليها أطلق التي الجديدة الدراسية المناهج وإصالح التعديالت، من عدًدا

 الجديدة، السياسة خالل من القانون  هذا حول األطراف معظم بين اتفاق هناك وكان المعرفة،
 الهيكلة إعادة سياسة وصف يمكن الحكومة، جانب من لإلصالح إبداعية سياسة إنشاء وتم

 تعلم ونتائج الكفاءة أهداف على القوي  والتركيز المركزية،ال علي تعتمد بأنها اآلن حتى
 على القائمة التنمية وإستراتيجية ،عواس وطني اختبار نظام إنشاءو  التقييم مع الطالب،
  .p.573 2017, Moosc, & Blossingb Gunn, البحوث

 التقليدي المفهوم استبدال تمو ،2006 عام من الجديدة االجتماعية التقنيات وبدأت
 الشفوية والمهارات والكتابة )القراءة األساسية المهارات إدخال تم الكفاءة، بمفهوم للمعرفة

 أكبر بشكل التركيز تم الدراسية، المواد جميع تدريس في كشرط الرقمية( والمهارات والحساب
 نظام ويمثل التقدمية، انيناتالثم من إرث وهو الفردي، التعليم مبدأ على المعرفة إصالح في

 القائمة التقليدية الوطنية الدراسية المناهج خطط عن انفصاالً  2006 لعام الدراسية المناهج
 من الحد كان الثقافي، االجتماع علم منظور ومن المعرفة، نحو والموجهة الموضوع على

 استبداله تم ، أخرى  ناحية من ،ترحيب موضع االجتماعية بالطبقة المرتبط التعليمي المحتوى 
 على القائمة والممارسة ، والتخطيط ،باألهداف اإلدارة على القائم طيةالتكنوقرا المناهج بنظام
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 والتمايز الطالب، لجميع المصمم التعليم مناهج بين التوفيق العلمي، التحصيل وتقييم األدلة،
Moosc, & lossingbB Gunn, ,2017  المجتمع مع المتكيف والتدريس التفرد حيث من

p.573.  
o السويد 

 واإللزامي والشامل العام االبتدائي التعليم من السويدية المدارس نظام يتكون  
 اليوم التعليمي النظام هيكل عاًما، 16 و 7 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع والثانوي 

 أجزاء ثالثة من اليوم السويدية المدارس نظام يتألف ، والتغييرات اإلصالحات كل بعد
 15-7) اإللزامية المدرسة ، förskolan أو سنوات( 6-0) المدرسة قبل ام مرحلة رئيسية:

 وال ،gymnasieskolan أو سنة( 18-16) الثانوية والمدرسة ، grundskolan أو سنة(
 المختلفة التعليمية المهن من المستمدة التعليمية والتقاليد األفكار من الكثير هناك يزال

261)-p.p.260 2018, (Lester,، تم فيها، الشاملة المدرسة إنشاء قرار اعُتمد ندماوع 
 تتنوع واحدة مدرسة الثانوي  التعليم وأصبح وغيرها( والحرفية )المعينة المدارس كل إلغاء

 :2019 رويدة، كاالتي والمجاالت والمسارات التخصصات فيها وتتعدد
  االجتماعية والدراسات الفنون. 
 والتجارية االقتصادية الدراسات. 
 العلمية والدراسات تكنولوجياال. 

 من وشاملة ديمقراطية مدرسة قيم نحو تدريجياً  المدرسية السياسات تطورت وقد  
 الطالب على التركيز مع ،1980 و 1969 و 1962 في الدراسية المناهج إصالح خالل

 الشاملة، المدرسة مشروع وجود واستمر الطالب، ومصالح لتفردل وفقا الطالبي النشاط في
 وجهود ،الوطنية للمناهج وخطط جديدة، تعليمية قوانين خالل من باستمرار تنقيحه تم لكن

 سياسة تطبيق وتم التعليم، نحو الموجهة الفردية التشريعات على أكثر والتركيز الالمركزية،
 يتم ولم السويد، في يمينية كسياسة السوق  من ةالمستوحا الفعالة والسياسات الخصخصة

 في تحول حدوث إلى هذا يشير السلطة، إلى الديمقراطيون  االشتراكيون  عاد عندما عكسها
 دولة تحديث الثالث" "الطريق سياسة حاولت عندما الدولية، االجتماعية الديمقراطية الحركة

 الحل هذا مهد الرأسمالي، االقتصادو  الديمقراطية االشتراكية من مزيج خالل من الرفاهية
 االجتماعية الديمقراطية القيم إلنقاذ كوسيلة السوق  وقوى  الجديدة لليبرالية الطريق الوسط

 وتعتبر والعالمية، الوطنية االقتصادية المخاوف هو االتجاه هذا وراء الدافع كانو  المساواة،و 
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 في بالطبع مهم أمر وهو السوق، لىع القائمة للصناعة مهًما حافًزا الثالث الطريق سياسة
 التعليم إلى االقتصادية السوق  نماذج نقل تم وقد الفقر، ومنع المرتفعة، العمالة على الحفاظ
Blossingb Gunn,  الشامل المشروع في السوق  عمل لمنطق المعتمدة بالتقنيات باألخذ

568–567 p.p. 2017, Moosc, &. 
 

 فنلندا 
 وقاومت الشمال، في التعليم ونموذج األكاديمية الثقافة من ناجًحا مزيًجا فنلندا طورت 

 جعل إلى تهدف األلفية منذ فاإلصالحات العالمية، التعليم إصالح بحركة تسميته يمكن ما
)  وشفافية بمصداقية واختبارهم الطالب تعلم إنتاج إنه ذاته، الشرعية معيار هي الكفاءة

) p.287 2017, vo,Lei & Hakala 
 . 

يهدف المشروع الرئيسي للمدارس الشاملة إلى تجديد التعليم الشامل، وبيئات التعلم  
وزيادة تعليم اللغة  المتنقلة،ستتم ترقية الرقمنة وتوسيع مشروع المدارس  Kوكفاءة المعلمين

 :),Lester 2018 (وتنوعها، يركز اإلصالح على ثالثة أشياء 

  علم أصول التدريس الجديد 
 بيئات التعلم الجديدة 
 .التعلم الرقمي 

الكفاءة حتياجات تحسين نتائج التعلم، واالستجابة ال وتهدف المدارس الشاملة إلي 
المستقبلية، وتجديد طرق التدريس من خالل التجريب وتحويل التعلم إلى عملية ملهمة تدوم 

الشاملة إلى نظام تعليمي يركز على المتعلم مع كفاءة مدى الحياة، لتحويل المدرسة الفنلندية 
 .),Lester 2018 (المعلم وثقافة مدرسية مفتوحة وتعاونية 

 المهني التكنولوجي التعليم تطور الفنلندية الشاملة المدرسة ايجابيات أبرز من وكان 
 طويل بتاريخ فنلندا في التعليم من كجزء التكنولوجي المهني التعليم يتمتع حيث والحرفي،

Cygnaeus Uno  عرف عندما الميالدي عشر التاسع القرن  إلى تاريخه يرجع وغني
"sloyd" عاًما 150 من أكثر منذ الحرف لتعليم األولى األيام منذ اليدوية(. )الحرف 

2016 Autio,. 
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 الشاملة: الثانوية للمدرسة املطبقة الدول خربات من االستفادة
تم التفكير في المدرسة الثانوية الشاملة في انجلترا لمنع التحيز والتقسيم غير المنصف  .1

فروع منفصلة، وأن المساواة المطلوبة مساواة الحاجة ال االستحقاق، فال  ىللطالب إل
يوجد نموذج واحد لكل الطالب فالمطلوب مساعدة كل طالب حسب قدراته ونموه 

 الشخصي.
 حضورحضور الطالب بعد عامهم التاسع بالدوام الكامل،  ىأكد التعليم في ألمانيا عل .2

 جزئي بدوام نيةالمه الدراسة من سنوات 3 مدته برنامج
يتم تقسيم الطالب في الواليات المتحدة األمريكية إلى مجموعات حسب القدرة يتم تجميع  .3

الطالب في برامج متميزة، مثل اإلعداد للكلية ، واألعمال التجارية ، والمهنية / التقنية، 
التعليم وتشمل الممارسات اإلضافية والبرامج المرتبطة بتمايز المناهج التعليم للموهبة، و 

الخاص، والمهني / الفني، والرياضيات التجارية والعملية واللغة اإلنجليزية، واالستثمار 
المتطور، وقد تم  استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل لتقديم المناهج المتباينة، وتنتج 
المدرسة الثانوية الشاملة عدد أكبر من الطالب المتفوقين مقارنة بالنموذج التقليدي، 

حقق تكافؤ الفرص التعليمية واإلنصاف، مع تجميع الطالب وفًقا لخصائص معينة، وتت
 لكن عادة ما تحدد هذه الخصائص المميزة وفقا العتبارات ثالث هي:

  ،الدرجات في االختبارات الموحدة 
 ،)وتوصيات المعلم والمستشار )بما في ذلك الدرجات 
  وخيارات الطالب وأولياء أمورهم 

 االجتماعي بالمشروع األوروبي الشمال بلدان في الشاملة الثانوية المدرسة نموذج وارتبط .4
 الرفاهية دولة وإنشاء والعقالنية العلم طريق عن المجتمع وتحديث بناء إلعادة الديمقراطي

 إلى الدعوة خالل من عالمية، سوق  إلى السياسة عالم من التعليم وانتقل اآلمنة،
 على الشمال في التعليم نموذج ليؤكد والالمركزية؛ افسةوالمن الكفاءة مثل استراتيجيات

 والتعليمية. واالجتماعية االقتصادية األهداف بين التوازن 
تم إجراء إصالحات تعليمية في تايوان من أجل تحسين جودة الموارد البشرية للبالد،  .5

ت وكان الغرض الرئيسي من المدارس الثانوية الشاملة، هو تسجيل الطالب من خلفيا
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مختلفة، وتطوير معارفهم أو مهاراتهم وفًقا الهتماماتهم واستعدادهم وكفاءاتهم من خالل 
 برامج ومناهج وموارد متنوعة.

 التعليم من التعليم من الغرض بتحول الحديدة األلفية منذ الدنمارك في الهيكلة إعادة تمت .6
 مع ،وموهوبة ممتازة عاملة قوة توفير أجل من التعليم ىإل التشاركية، والديمقراطية للجميع
 المدرسة غرض اإلصالح ليحول االجتماعية، والمسئولية التعلم نتائج على أقوى  تركيز

 والقدرة الحافز بتعزيز التوظيف؛ قابلية أجل من التعليم إلى الشامل الديمقراطي التعليم من
 مفيد. وسوق  تسوق  مركز إنشاء علي

 النرويج، في الجديدة الدراسية المناهج علي المعرفة تعزيز إصالح صطلحم طالقإ وتم .7
 وزيادة الطالب، تعلم ونتائج الكفاءة أهداف على القوي  والتركيز بالالمركزية، واتصفت

 االهتمام مع البحوث، على القائمة التنمية وإستراتيجية الوطني، االختبار ونظام التقييم
 باألهداف. اإلدارة بنظام

 على القائمة للصناعة مهًما حافًزا السويد اعتمدتها التي الثالث الطريق سياسة تبروتع .8
 نقل تم وقد الفقر، ومنع المرتفعة، العمالة على الحفاظ في بالطبع مهم أمر وهو السوق،

 في السوق  عمل لمنطق المعتمدة بالتقنيات باألخذ التعليم إلى االقتصادية السوق  نماذج
 كل إلغاء تم السويد، في الشاملة المدرسة إنشاء قرار اعُتمد عندماو  الشامل، المشروع
 وتتعدد تتنوع واحدة مدرسة الثانوي  التعليم وأصبح وغيرها( والحرفية )المعينة المدارس

 لتشمل: والمجاالت والمسارات التخصصات فيها
  االجتماعية والدراسات الفنون. 
 والتجارية االقتصادية الدراسات. 
 العلمية والدراسات التكنولوجيا. 

وهدف المشروع الرئيسي للمدارس الشاملة في فنلندا إلى تجديد التعليم الشامل، وبيئات  .9
وزيادة تعليم  المتنقلة،التعلم وكفاءة المعلمين، وتم ترقية الرقمنة وتوسيع مشروع المدارس 

اللغة وتنوعها، مع تحسين نتائج التعلم، واالستجابة الحتياجات الكفاءة المستقبلية، 
وتجديد طرق التدريس من خالل التجريب وتحويل التعلم إلى عملية ملهمة تدوم مدى 
الحياة، لتحويل المدرسة الفنلندية الشاملة إلى نظام تعليمي يركز على المتعلم مع كفاءة 

 الشاملة المدرسة ايجابيات أبرز من وكانوثقافة مدرسية مفتوحة وتعاونية،  المعلم
 المهني التعليم يتمتع حيث والحرفي، المهني التكنولوجي التعليم تطور الفنلندية
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وركز اإلصالح على  أكبر، واحترام طويل بتاريخ فنلندا في التعليم من كجزء التكنولوجي
 ثالثة أمور:

 جديد علم أصول التدريس ال 
 بيئات التعلم الجديدة 
 .التعلم الرقمي 

 
 والمجتمعي الفردي التمكين يحقق بما مصر في الشاملة الثانوية للمدرسة مقترح نظام

 لخريجيه:
المجتمع، وتسعي الدراسة لوضع نظام للمدرسة يحقق التمكين الفردي والمجتمعي لخريجي التعليم الثانوي في مصر، النظام المقترح علي رؤية نظام المدرسة الشاملة بوصفها نظاما مفتوحا، يؤثر ويتأثر باألنظمة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية في يقوم                

ئج الدراسة النظرية، التي أكدت علي الخطوات الجادة التي ويعتمد النظام المقترح علي نتا
تنتهجها الدولة المصرية لتطوير التعليم، بشكل عام، والتعليم الثانوي بشكل خاص، مع 

مراعاة وضع حلول للمعوقات التي واجهت تجربة و االستفادة من تجارب الدول المتقدمة، 
إلي مدخالت وعمليات ومخرجات،  وينقسم النظام المقترحالمدرسة الشاملة في مصر، 

كما ، إلي التغذية المرتدة ورصد القيمة المضافة لنظام المدرسة بما يحقق التمكين باإلضافة
 (.4بالشكل رقم )
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 (4شكل )

 للمدرسة الشاملةالنظام المقترح 
 المصدر: إعداد الباحثة

 (، اآلتي:4يتضح من شكل )

 أوًال: المدخالت:
 :يليمن المدخالت ما 

: وهم الطالب المتخرجون من مرحلة التعليم األساسي بحلقتيه االبتدائية طالب المدرسة _
 ،واإلعدادية
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، واإلنسانيةفة األكاديمية النظرية، امناهج متنوعة ومتمايزة تجمع بين مواد الثقالمناهج:  _
ناهج للمناهج العملية والتطبيقية، ومناهج مهنية، وفنية، وتكنولوجية، وتتنوع الم باإلضافة

 واالختيارية، ليختار كل طالب ما يناسب قدراته وميوله واستعداداته. اإلجباريةبين 
للمبني المدرسي، واألثاث، تحتاج المدرسة للورش والمعامل  باإلضافة :التحتيةالبنية  _

 المهنية، والتكنولوجية.
 ىالديمقراطي علإضفاء الطابع ، و تنتهج المدرسة الفلسفة التحررية الفلسفة والسياسات: _

 تؤمن التي لإلنسان، التكاملية النظرة، و أساس من القدرة والعدالة ىالعملية التعليمية، عل
 شخصيته جوانب لمختلف المتوازن  النمو تحقيق بضرورة

 اتخاذ القرار،  ى: معلم مستقل لديه القدرة علالمعلم _
 

 ثانًيا: العمليات
 تتضمن:و 

 النظرة للمعرفة، وتوزيعها 
  التعليم والتعلمعمليات 
 :عمليات التدريب للمعلم والمتعلم 
 العمليات االدارية 
 عمليات التقييم 
 الشراكة مع المؤسسات المهنية 

 النظرة للمعرفة، وتوزيعها 
وسيلة يتم من خاللها منح مجموعات مختلفة من  باعتباره –تمايز المناهج 

الطالب الوصول إلى أنواع مختلفة من المعرفة، فليست كل المعرفة ذات قيمة 
فتختلف باختالف ميول وقدرات الطالب؛ لتنمية مهارات محددة لدي متساوية، 

 كل طالب، عمال بمبدأ الفروق الفردية.
 عمليات التعليم والتعلم 
  :تمتاز باآلتي: طرق تدريس متنوعة، اراختيطرق التدريس 

 والتفكير الذاتي النقدي. التربية النقدية، ىتعتمد عل 
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  ،القدرة على استخدام النظرية كدليل للعمل 
 جميع القيود المفروضة على االختيار الفردي إزالة ، 
 ىإل المدرسية الحياة من التالميذ انتقال يسهل بما العمل؛ خبرة ىعل االعتماد 

 الكبار عالم في معينة مهنة مزاولة
 ومتحررة. مستقلة عمل بيئات في المشكالت حل 

 :باآلتي: الشاملة المدرسة في التقييم يتصف التقييم 
 مستمر تقييم  
 والنظري  العملي بين يجمع تكاملي 
 للمتعلم الذاتي والتوجيه التقييم ىعل التأكيد 
 والمهارة المناسب التعليم ألوجه الصحيح التوجيه لتوجيهه المتعلم، جوانب كل شامل 

 المناسبة.
 معملية، مخبريه وبيئة التكنولوجية، والوسائل بالمثيرات ثرية بيئة والتعلم: التعليم بيئة 

 واإلداري  والمعلم والمتعلم، المعلم بين البناء والتفاعل االيجابية، العالقات فيها يسود

 عمليات التدريب للمعلم والمتعلم : 
 لكشف عن ميول الطالب ورغبتهم واستعدادهم للعمل التدريب المستمر للمتعلم، ل

 ، ومتابعة نجاحاتهمالمهني
  ية المدرسة الشاملة.ؤ التدريب المستمر للمعلم للتعامل مع سياسات ور 

  اإلداريةالعمليات: 
 باألهداف، لتحقيق األهداف العملية المناسبة لطبيعة المدرسة اإلدارة 
 والتفاعل االنساني اتهمار والعملية؛ لتحفيز الطالب للعمل وتنمية مه اإلنسانية اإلدارة ،

 .واإلداريينالبناء بين المعلمين 
 وتوجيههم لنوع التعليم األداء، بوضع توقعات للمتعلمين وفقا لنتائج تقييمهم إدارة ،

 المناسب
 



- 88 - 
 

  :الشراكة مع قطاع األعمال 
  المهنيالكشف عن ميول الطالب ورغبتهم واستعدادهم للعمل 
 المهارات تحديد وبذلك ،لعملا لسوق  المناسبة والتطبيقية، العملية تاـحتياجالا تحديد 

 المطلوبة
 المهن. وتطور العمل، سوق  يحتاجها التي الجديدة التخصصات رصد 
  المدرسة وتطوير التعاون مع قطاع األعمال، وواضعي السياسات في وضع خطط

 سياساتها
  :التمويل 

كان التمويل أحد النقاط الهامة التي ساهمت في فشل تجربة المدارس الشاملة في  
 مصر، ولذلك تقترح الدراسة بنود التمويل اآلتية:

  مساهمة قطاع المال واألعمال والمستثمرين في تمويل المدرسة تمويال يشمل رأس
المادية من األجهزة والمعدات؛ لمساهمة المدرسة في المال، وتوفير المستلزمات 

 تزويد سوق العمل بالمهارات الالزمة.
 المساهمة األهلية والمجتمع المدني تمويل المدرسة 
  مساهمة البنك الدولي، والمنظمات الدولية التي يمكن أن تدعم المدرسة برعاية بعض

 المشروعات التعليمية الهادفة التي تناسب أهدافها
 همة األهالي في بعض القري واألماكن النائية مسا 
 االستفادة من مساهمات المصريين في الخارج المادية والعلمية 
 التمويل الذاتي، بوصفها مدرسة منتجة، من خالل عمل  ىاعتماد المدرسة عل

معارض، ومشروعات بحثية ومهنية وتعليمية، ويساهم في ذلك مدي تنوع 
 التخصصات ومالئمتها لظروف المجتمع.
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  القيمة المضافة:ثالثا: 
من حالل ما تضيفه المدرسة الثانوية الشاملة للمتعلم؛ لتمكينه فرديا ومجتمعيا،  

ويمكن استنتاج القيمة المضافة بالمقارنة أنظمة المجتمع ومؤسساتته، وتفاعلها مع المدرسة، 
 ، كما يلي:بين التعليم في المدرسة الثانوية الشاملة، والتعليم في المدرسة التقليدية

 (3جدول )
 م في المدرسة التقليديةالقيمة المضافة لتحقيق كال من التعليم في المدرسة الثانوية الشاملة، والتعلي

 االنتقائي التعليم الشامل التعليم الفروق 

 والفنية األكاديمية للدراسة الطالب بين يميز تمييز دون  الطالب كل يقبل التمييز
 والمهنية

 أو الدراسة استكمال للخريجين يتيح االختيارات
 معا االثنين أو المهني العمل

 أو األكاديمية الدراسة إما واجد اختيار يتيح
 العمل سوق  في االنخراط

 والعملية النظرية التقييم طرق  تنوع التقييم
 النظري  الجانب عليه يغلب والتطبيقية

 يمكن مما ومهنية نظرية ثقافة يتيج الفردي التمكين
 الطالب

 اليمكن األكاديمية النظرية المعرفة من قدر يتيح
 الطالب

 ويكسب ،اإلنصافو  المساواة  يحقق المجتمعي التمكين
 مجتمعية خيارات ويتيح مهنة

 مسارات يتيح ال مبكرة سن في الطالب بين يميز
 مجتمعية خيارات وال

 المصدر: من إعداد الباحثة
القيمة المضافة المعارف والمهارات واالتجاهات االيجابية التي اكتسبها وبذلك تمثل  

وقيمتهم ونفعهم للمجتمع، بمنظماته ، الشاملةالمدرسة الثانوية الطالب، بعد مرورهم بخبرة 
، ويتم باالستفادة من كل العمليات السابقة وتفاعلها؛ للوصول للمخرجاتومؤسساته المختلفة، 

 النحول المطلوب للمدرسة الشاملة عن طريق:
: بتطبيق المعلومات النظرية في سوق العمل، ومرونة المقررات بناء ثقافة الميدان .أ

 لبات التطوير.لتتناسب مع متط
بترك الطالب يختار ما يناسبه، من خالل منهج متنوع متمايز، : بناء ثقافة االختيار .ب

 يكامل بين النظرية والتطبيق
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مكانة المهن؛ بمدي  ى: بوضع معايير موضوعية للحكم علبناء ثقافة احترام العمل .ج
 نفعها للمجتمع، ومهارات الطالب التي تؤهله للمهنة.

بادراك قيمة وأهمية كل مهنة في المجتمع، وفقا لمعايير بناء الثقافة المهنية:  .د
آخر فالمهن متدرجة تؤدي  ىموضوعية واضحة للحكم عليها، وعدم محاباة نوع عل

كال منها لألخر فالمهن األولية التي تستخرج المواد الخام هي األساس للمهن الثانوية 
، التي المساعدة اإلداريةألساس للمهن الخدمية أو التي تصنع هذه المواد، وهما معا ا

، والقوانين والتشريعات، وتحتاج كلها للمهن الجدوى تنظم العمل من خالل دراسات 
 الفنية العليا للتعليم والتدريب المستمر.

استقاللية الطالب  ىترتكز المدرسة الشاملة علبناء الثقة وتوزيع المسئولية:  .ه
؛ مما يستلزم المشاركة الجادة للطالب اإلدارةوالمعلم، والتفاعل االيجابي بينهما وبين 

 .الخاصة بالدراسة، والمناهج، والمهارات المتعلمة القراراتوالمعلم في صنع 
 

 : المخرجاترابعا
 :الطالبمن  ثالثة أنواعتمثل المخرجات 

 طالب سيخرجون مباشرة لسوق العمل 
 طالب سيلتحقون للدراسة في الجامعة 
 طالب سيلتحقون بسوق العمل مع استكمال الدراسة األكاديمية 

 وفيما يلي مواصفات لكل نوعية للخريجين:
 مواصفات الخريجون الملتحقون بسوق العمل

 لديهم معارف ومهارات مهنية، واتجاهات ايجابية نحو احترام العمل 
  تخصصاتهم، ومعتزون بمهنتهم المستقبلية.لديهم قناعة كاملة بأهمية 
 متعددو التخصصات 
 واعون ببيئة العمل ومعايير الجودة 
 التعامل مع المتغيرات المستقبلية. ىواعون بتطورات المهنة والقدرة عل  
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 مواصفات الخريجون المستكملون للدراسة الجامعية
 لديهم معارف وثقافات معرفية 
  التفرغ للتعليم ىوالمعنوية عللديهم المقدرة المادية 
 التحصيل واالبتكار العلمي ىلديهم القدرة عل 
 االختراع  ىلديهم القدرة عل 

 مواصفات خريجون سيلتحقون بسوق العمل مع استكمال الدراسة األكاديمية
 التحصيل مع المهارة العملية ىلديهم القدرة عل 
 الجزئيالتفرغ  ىليس لديهم القدرة عل 
  من خالل الدراسة األكاديمية في التطور المهنيلديهم الرغبة 
 واإلبداعالتميز  ىلديهم القدرة عل 

 مواصفات الشهادة الممنوحة
شهادة ممنوحة الجتياز مرحلة الثانوية العامة والمهنية، وتعطي صالحية الستكمال الدراسة 

 الجامعية من جانب، وصالحية وترخيص بمزاولة المهنة من جانب آخر 
 

  تعطى المؤشرات لمدى تحقيق األهداف، وذلك من خالل جودة الخريجين  المرتدة:التغذية
النظام  في؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف والجامعاتالتي ترصدها جهات التوظيف، 

سوق العمل المصري والتعليم ، لتطوير طويره، بالتحسين المستمر للمدرسة الشاملةالمقترح وت
 كين من خالل المدرسة الثانوية الشاملة من خالل:، ويتم تالوصول للتمالجامعي

تحقيق استقاللية الطالب وثقته في نفسه،  ىتسعي المدرسة الشاملة إل :الفرديالتمكين  .1
 وقدرته علي توجيه قدراته وامكاناته نحو طموحه المستقبلي.

يهدف إلى توسيع إمكانيات األفراد للمشاركة النشطة في مختلف  :التمكين المجتمعي .2
مؤسسات المجتمع، والمساعدة في تحقيق التطور المجتمعي، ويتم من خالل تحقيق 

 أوجه التمكين التالية:
 إحداث التحوُّالت  ىيتحقق من خالل سعي المدرسة الشاملة إل :التمكين االجتماعي

التي يتطلبها االصالح المجتمعي؛ بإشراك المنظمات التعليمية مع منظمات 
، 2030مع، لتحقيق الرؤية االجتماعية للمجتمع المصري األعمال، ومؤسسات المجت

واإلحساس بالمسؤوليَّة االجتماعية، وامتالك الحقوق والحريات األساسية، ومنها الحق 
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في التعليم بوصفه الطريق لمنظومة الحقوق السياسية والمدنية والثقافية واالقتصادية 
 ر القدرات.والتي تمثل في مجموعها إطارا تمكينيا في مواجهة فق

 ىتسعي المدرسة الشاملة من خالل النظام المقترح السابق إل :التمكين االقتصادي 
تعزيز قدرة كل ِّ فرد في المجتمع في الحصول على الدخل الكافي ليعيش حياة 
كريمة، ويستطيع تلبية احتياجاته األساسية، باإلعداد األكاديمي والمهني المتكامل 
والمتوازن، للطالب/الخريجين للمشاَركة في تنميةِّ وإدارة خطط التنمية االقتصادية، 

 علي تشغيل القوي العاملةوالمساهمة في تطوير اقتصاد قادر 
 إعداد الشباب للمواطنة  ىتسعي المدرسة الشاملة إل :التمكين القانوني والسياسي

المشاركة الفعالة في المجتمع،  ىالصالحة، بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وقدرتهم عل
 واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لقوانين المجتمع، وأعرافه.

 تسعي المدرسة الشاملة إلي امتالك المعرفة كأداة تمكينية تساهم  :التمكين التعليمي
من خالل تمكين كل فرد من المعرفة الضرورية،  ،في تعزيز قيم المواطنة الصالحة

والعدالة في توزيعها، بما يتيح لكل طالب استكمال تعليمه بما يتناسب مع قدراته 
 وتحقيق أقصي امكاناته  

أبعاد التمكين من خالل تطبيق مبدأ من خالل المدرسة الشاملة وبذلك تتحقق  
التفكير الناقد، واالختيار الرشيد، لتحقيق التنمية  ىالفعالية الشخصية واالجتماعية، والقدرة عل

 والتطوير الفردي والمجتمعي
 املراجع  

 املراجع العربية
 التعليم لتطوير كنموذج الشاملة المدرسة (:2013) علي فاروق دأحم ،ميتيزال .1

 جامعة ،فةروالمع ةءارالق مجلة مصر، في منها االستفادة وإمكانية العام الثانوي 
  ،531 ع ،فةروالمع ةءارللق يةرالمص الجمعية - بيةرالت كلية - سشم نعي

محمد منير مرسي، ويوسف  ترجمة الشاملة،   المدرسة(: 1983بيدلي، روبن ) .2
 .القاهرةعالم الكتب،  ميخائيل أسعد،
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ي الكتـــاب اإلحصـــائي الســـنو  (:1979الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء ) .3
 ء، القاهرة،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا (،1952-1978)

الكتـــاب اإلحصـــائي الســـنوي (:  1984الجهــاز المركـــزي للتعبئــة العامـــة واإلحصــاء ) .4
 ، ، القاهرةالجهاز المركزي التعبئة العامة واإلحصاء (،1952-1983)

 الكتـــاب اإلحصـــائي الســـنوي  (:1994الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء ) .5
 ، القاهرة.الجهاز المركزي التعبئة العامة واإلحصاء (،1952-1993)

 الكتـــاب اإلحصـــائي الســـنوي : (2001الجهـــاز المركـــزي التعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء ) .6
 ، القاهرة،مركز التعبئة العامة واإلحصاء (،1993-2000)

 التنمية تحقيق في ودورها الشاملة المدرسة :2019  أحمد: حسين رويدة .7
https://www.new- ،المستدامة

educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8
-%B3%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8
%A9 

(: المدرسة الشاملة كنموذج لتطوير التعليم 2013) الزميتي، أحمد فاروق علي .8
كلية التربية  -جامعة عين شمس الثانوي العام وإمكانية االستفادة منها في مصر، 

 ، 135، ع الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة -
 في الثانوي  مالتعلي لتطوير مدخل الشاملة المدرسة :2010حمود هللا عبد ،دسعي .9

   ،24 ع ،العلمي والبحث العليا الدراسات نيابة عدن، جامعة التواصل، مجلة ،ناليم
 العلمي ، المؤتمرالفقراء تمكين في التعليم دور(: 2011محمد ) أميرة شاهين، .10

 والتنمية التعليم (التعليمية المقارنة واإلدارة للتربية المصرية للجمعية عشر التاسع
التعليمية،  واإلدارة المقارنة للتربية المصرية لجمعية، ا ) أفريقيا قارة دول في البشرية
 القاهرة

، مكتبـــة الـــدار : الســـياق التـــاريخي لتطـــوير التعلـــيم المصـــري (2005عمـــار، حامـــد ) .11
 العربية للكتاب، القاهرة،  

: مائة وستون عامـًا مـن التعلـيم فـي مصـر )وزراء (2002عوض، توفيق عـوض  ) .12
ـــــرز انجـــــازاتهم) ـــــيم وأب ـــــة  ((،1997-1837التعل المركـــــز القـــــومى للبحـــــوث التربوي

 والتنمية، وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب، القاهرة.

https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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ــام (: 1989متــولي، فــؤاد بســيونى ) .13 ــيم الع ــاريت التعل ــيم  دراســة لت ــاريت التعل مجمــل ت
، دار المعرفــة والفنــي منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر وحتــى نهايــة القــرن العشــرين 

 1989الجامعية، اإلسكندرية، 
 في المصري  الفني الثانوي  التعليم تطوير (:2018) حنفي صالح خالد محمود، .14

 العلوم وبحوث لدراسات العربية المجلة ،المعاصرة العالمية االتجاهات بعض ضوء
  ،13ع اللوجستية، للخدمات درويش حنان مؤسسة واإلنسانية، التربوية

 امظلن اخليةدال ةءالكفا نلتحسي حرمقت روتص :2017رشاك ازقرال عبد ،اسرم .15
 موالعل مجلة ،بيةرالع رمص ريةوجمه في عيوالن الصناعي الفني يوالثان مالتعلي

  ،2ع ،52مج ،بيةرللت العليا راساتدال كلية - ةرالقاه جامعة ،يةوبرالت

ــى القــرن العشــرين(: 2003المركــز الــديموجرافي بالقــاهرة ) .16 ، المركــز ســكان مصــر ف
 الديموجرافى، القاهرة.

وزراء التعلـيم فـى مصـر وأبـرز إنجـازاتهم (: 1980المركز القومى للبحـوث التربويـة ) .17
ث التربويــــة، جهــــاز التوثيــــق والمعلومــــات المركــــز القــــومى للبحــــو  (،1837-1979)

 التربوية، القاهرة، 
، وزراء التعليم في مصـر وأبـرز إنجـازاتهم(: 1980المركز القومي للبحوث التربوية ) .18

 المركز القومى للبحوث التربوية، جهاز التوثيق والمعلومات التربوية، القاهرة، 
 ،مرص يف لتعليميةا تلسياساا : (2018) قميرلا رلتعبيا لدعم دوره زكرم .19

 القاهرة. ،قميرلا رلتعبيا معدل دوره زكرم

 الشاملة، المدرسة :2019المكتب االتحادي للمغتربين والالجئين  .20
-sind-http://www.wir

bund.de/WSB/AR/Eltern/Bildungssystem/Struktur/Gesamtschul
node.html-e/gesamtschule 

تطبيق  نهج المدرسة  :2017منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  .21
، الشاملة  في إطار برنامج العمل العالمي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة

مذكرة عالمية موجهة إلى المنسقين الوطنيين لشبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة، 

http://www.wir-sind-bund.de/WSB/AR/Eltern/Bildungssystem/Struktur/Gesamtschule/gesamtschule-node.html
http://www.wir-sind-bund.de/WSB/AR/Eltern/Bildungssystem/Struktur/Gesamtschule/gesamtschule-node.html
http://www.wir-sind-bund.de/WSB/AR/Eltern/Bildungssystem/Struktur/Gesamtschule/gesamtschule-node.html
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برنامج العمل العالمي بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة، منظمة األمم المتحدة 
 للتربية والعلوم والثقافة.

: التمكين غي الخدمة االجتماعية، (2013)سامية عطية  نبيوة، .22
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