
 التعليميتطىير السلم  فيالحديثة  االتداهات

 تحليليةدراسة  –

 إعداد
 )*(أحمد محمد أحمد ..دأ

 :مقدمة

لو مدخالتو وعممياتو وأنشطتو،  االجتماعيالنظام  فيالتعميم منظومة فرعية  ُيعد
، وىى جميًعا مترابطة ترابًطا وثيًقا تتفاعل فيو المخرجات مردودةولو مخرجاتو أو 

ومدى كفايتيا وتفاعالتيا واتجاىات مسارىا نحو تحقيق ما نريده من التعميم  والمدخالت،
التنظيمية والمادية لمتعميم، ومنيا  بنيةالمدخالت ال وتتضمنبداللة األىداف المنشودة. 

مكانات األنشطة التعميمية،  المباني المدرسية والتجييزات والكتب والمعامل واألفنية وا 
يحدد مدتو ومراحمو ونوعياتو  الذي التعميمي، وكذلك السمم وخطط الدراسة ومقرراتيا

واشتراطات القبول. إال أن بناء ىذا السمم وتحديد مدتو ومراحمو تحكمو أسس عممية 
، والقدرة والنفسي العقميتربوية، وسيكولوجية ترتبط بخصائص النمو ومتطمبات النضج 

ول واكتساب القيم والميارات. مما عمى االستيعاب، وتنمية االستعدادات والكشف عن المي
النظام  لوصفمصطمح  التعميميفالسمم  تعميمية،مردود العممية ال فييؤثر بشكل كبير 

إلى شكل من أشكال التعميم األعمى.  األولىبواسطتو يتم تصعيد الطفل من التعميم  الذي
 .التعميميكما أنو يمثل مكوًنا ىاًما من مكونات النظام 

 البحث: مشكلة

الييكل العام لمنظومة التعميم، فيو تحديد لمحاور التعميم  التعميميالسمم  مثلي
تتصل بذلك  التيتحديد لجوانب العمميات التربوية  وبالتاليووحداتو وحمقات انتقالو، 

التحديد، فتحديد أعمار الدراسة وسن الدخول والتخرج يعد كل مرحمة دراسية لو آثاره 
التعميم كًما وكيًفا. وعمى الرغم من األىمية  فياًل عن تأثيره االجتماعية واالقتصادية فض
ليس داخل الدولة الواحدة بل يمتد ذلك إلى الدول  التعميميوالفاعمية التربوية لمسمم 

تيسير انتقال المتعممين ومتابعة دراستيم فى صفوف مماثمة،  فياألخرى؛ لما يسيم بو 
رية المتعممة، فضاًل عن تيسير تقريب أىداف د البشار وفى معادلة الشيادات وىجرة المو 

المراحل التعميمية المختمفة عمى مستوى  فيالتعميم والمناىج ونظم االمتحانات والقبول 
                                                           

 جامعة المنيا –التربية  كمية أصول التربية ووكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أستاذ  )*(
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عدد  فيواجو تغييرًا بالنقص  المصرينظام التعميم  في التعميميإال أن السمم  الم،الع
ذلك لعدة  فياسًيا مستمرًا مقداره عاًما در  األساسيسنوات الحمقة األولى من التعميم 

وعكست  ،المسئولين عن منظومة التعميم وتم إعادتو إلى سيرتو األولى اجعسنوات، ثم تر 
اتخاذ القرار الصائب تجاه ما يجب أن  فيىذه العممية ما تواجيو منظومة التعميم من تردد 

التساؤل  يف الحالي، من ىذا المنطمق تبمورت مشكمة البحث التعميمييكون عميو السمم 
 : التالي الرئيسي

 ؟التعميميتطوير السمم  فياالتجاىات الحديثة  ما 
  البحث: أهداف
 البحث إلى: ييدف

ومتغيراتو بصفة عامة متضمًنا ذلك  التعميميالخصائص العامة ألشكال السمم  استنباط -1
 .المتقدمو  النامي وسميقالعالم ب

 .يميالتعمتطوير السمم  فيلالتجاىات الحديثة  التوصل -2
  البحث: أهمية
 :يميأىمية البحث نظرًيا وتطبيقًيا فيما  تتضح

 ويرتط فيإضافة إطار فكرى يمقى الضوء عمى االتجاىات الحديثة  فيالبحث  يسيم -1
 .التعميميالسمم 

 التعميميمن مسايرة السمم  العربيوطننا  فيإفادة النظم التعميمية  فييسيم البحث  قد -2
 بيا لالتجاىات الحديثة.

نظم التعميم العربية لالتجاىات الحديثة ضرورة تفرضيا  في التعميميالسمم  ايرةمس -3
 نعيشو. الذيتحديات العصر 

المتقدمة يعكس نقاط  لمدولالنظم التعميمية المعاصرة  في التعميميواقع السمم  رصد -4
من  العربيوطننا  فيىذا المجال. مما يمكن نظم التعميم  في لضعفالقوة ونقاط ا

 .التعميميمن نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف فيما يرتبط بالسمم  اإلفادة
  البحث: منهح

الوصول  فيلتحقيق أىدافو؛ ألنو يساعد  الوصفيالمنيج  الحاليالبحث  يعتمد
إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة، وكذلك يمكن استنباط عالقات ميمة بين الظواىر 

 الجارية وتفسير البيانات.
  حث:الب إخراءات
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 أىداف البحث ستتم اإلجراءات التالية: لتحقيق
اإلطار العام لمبحث متضمًنا مشكمة البحث وأىدافو والمنيج المستخدم وأىمية  عرض -1

 البحث.
 .التعميميعالمية عمى السمم  نظرة -2
 بعض الدول المتقدمة. في التعميميلمسمم  نماذج -3
 .يالتعميمالسمم  فيحدث بيا تغيير  التيمن الدول  نماذج -4

، من التعميميتطوير السمم  فيكل ما سبق يتناول البحث االتجاىات الحديثة  وبعد
 :يميخالل ما 

 :التعميمينظرة عالمية عمى السمم  -أوالً 
 فيدول العالم من خالل عرض المتغيرات المرتبطة بو  في التعميميوصف السمم  يتم

مدة اإللزام، وشكل السمم، وىى و  ،التعميمي، وعدد سنوات السمم والثانيالمستويين األول 
مقدار التدفق من  فيوعمى مقدار التدفق بين مراحمو، ممثاًل  التعميميمتغيرات تؤثر عمى السمم 

 عرًضا لذلك: يميإلى الثالث، وفيما  الثاني، ومن المستوى الثانيالمستوى األول إلى 
 المستوى األول:  – أ

تقدم تعميًما ييدف  والتياالبتدائية، مصطمح ُيطمق عمى "المدارس األولية أو  وىو
، التعميميإلى تقديم العناصر األولية لممعرفة". ويمثل أول حمقات السمم  رئيسيبشكل 

 ويتضمن عاممين ىما:
 :االلتحاق سن -1

 (6رقم ) جدول
 النامية والمتقدمة والعالم دولال فيبالمستوى األول  االلتحاقسن  يوضح

 الدول
 االلتحاقسن 

 العالم ةمتقدم نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

5 91 4,94 5 6,95 44 6,94 

6 44 9,56 91 4,51 19 4,56 

4 94 42 2 45 45 4,44 

2 4 5,9 - - 4 5,9 

عمى  التعميميبالسمم  االلتحاق( نستنتج أن سن 6الجدول السابق رقم ) من
شيوًعا عمى مستوى األكثر  االلتحاق( سنوات، وأن سن 5:8مستوى العالم يتراوح من )

%، ونسبة 1,81( دولة بنسبة تكرار بمغت 39العالم ىو ست سنوات، حيث تطبقو )
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 فيالدول المتقدمة أعمى من الدول النامية، كما أن أقل األعمار شيوًعا  فيتطبيقو 
 في( ماليدولتين فقط ىما ) فيسنوات، ويوجد  ثمانيبالمستوى األول ىو  االلتحاق

 آسيا. في( أفريقيا، و)منغوليا
 المستوى األول: مدة -2

 (2رقم ) جدول
 الدول النامية والمتقدمة والعالم فيمدة المستوى األول  يوضح

 الدول
 مدة المستوى

 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

9 9 46,0 - - 9 46,0 

4 5 4,44 4 45,6 4 9,4 

5 40 96,95 9 4,1 49 94 

6 44 5,54 92 9,56 10 1,54 

4 49 1,95 - - 49 1,95 

2 90 6,4 1 99,42 91 6,99 

1 9 9,4 - - 9 2,9 

المستوى األول عمى  فيسنوات الدراسة  عدد( نستنتج أن 2الجدول السابق رقم ) من
المستوى األول بيا  فيمدة التعميم  العالمومعظم دول  سنوات،( 3:9مستوى العالم يتراوح من )

%( عمى مستوى 3,85( دولة بنسبة مئوية )39ىذه الدول )ست سنوات، حيث يبمغ عدد 
ذلك مدة الخمس سنوات  يمي لنامية،الدول المتقدمة عن ا فيالعالم، وترتفع نسبة تطبيقو 

 ىي%( منيا عشرون دولة نامية وثالث فقط متقدمة 65( دولة فقط بنسبة )29وتعمل بيا )
المستوى األول ىو  فيالعالم كمو  فيدراسة  روسيا االتحادية وفرنسا وأسبانيا، وأقل عدد سنوات

توجد دول متقدمة مدة الدراسة  وال)منغوليا(.  ىيثالث سنوات، وتعمل بو دولة واحدة نامية 
 ( سنوات بالنسبة لممستوى األول. 3أو  1أو  9بالمستوى األول فييا )

 :اآلتي( يمكن استنتاج 2، 6الجدولين ) من
 الحديثة عالمًيا ىو ست سنوات. لالتجاىاتطبًقا  االلتحاق سن -
 الحديثة ست سنوات. لالتجاىاتالمستوى األول طبًقا  مدة -
المستوى األول،  فيبعد أربع سنوات عمى األقل من التعميم  ويبدأ :الثانيالمستوى  -ب

المدارس المتوسطة، الثانوية الدنيا والعميا، مدارس  فيويقدم تعميًما عاًما وتخصصًيا 
 عرًضا لكل من: يميالمدارس التقنية أو المينية". وفيما  تدريب المعممين،

 
 :االلتحاق سن -1
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 (9رقم ) جدول
 الدول النامية والمتقدمة والعالم في الثانيبالمستوى  االلتحاقسن  يوضح

 الدول
 االلتحاقسن 

 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

1 9 46,0 - - 9 46,0 

90 4 9 4 45,6 4 9,4 

99 49 1,95 6 2,92 44 5,96 

94 69 4,46 2 45 61 9,44 

99 42 4,49 1 42 94 6,44 

94 94 9,1 5 6,95 94 4,90 

95 5 2,9 4 45,6 4 9,4 

يتراوح من  الثاني بالمستوى االلتحاق( نستنتج أن سن 9الجدول السابق رقم ) من
مستوى العالم، حيث بمغ عدد  ( سنة، ويمثل سن الثانية عشرة أكثر النماذج شيوًعا عمى68:3)

واحد وستون دولة نامية،  منيا%( 6,52تمثمو تسع وستون دولة بنسبة بمغت ) التيالدول 
: )كندا، واليابان، وبمجيكا، واليونان، وأيرلندا، ولكسمبرج، والبرتغال، ىيدول متقدمة  وثماني

بيا تسع سنوات، وىو أقل  نيالثابالمستوى  االلتحاقدولة متقدمة سن  أيواستراليا(، وال توجد 
 كوريا الديموقراطية. ىي، وتمثمو دولة واحدة نامية الثانيبالمستوى  لاللتحاقسن 
 :المستوى مدة -2

 (5رقم ) جدول
 الدول النامية والمتقدمة والعالم في الثانيمدة المستوى  يوضح

 الدول
 مدة المستوى

 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

4 9 46,0 - - 9 46,0 

9 4 5,9 - - 4 5,9 

4 2 9,6 2 45 96 2,1 

5 45 1,92 4 45,6 44 5,96 

6 50 1,94 99 4,94 69 4,94 

4 44 2,99 2 45 50 5,90 

2 4 9 4 45,6 6 5,4 

1 - - 9 9 9 6,0 

يتراوح  الثانيالمستوى  في( نستنتج أن عدد سنوات الدراسة 5الجدول السابق رقم ) من
بيا ست سنوات، حيث  الثانيالمستوى  في( سنوات، ومعظم دول العالم مدة التعميم 3:2من )
الدول النامية  فيونسبة تحقيقو  ،%(2,91) بمغت( دولة بنسبة مئوية 16) االتجاهىذا  يمثل

%( 8,99لو مدة السبع سنوات بنسبة بمغت ) التاليأعمى من الدول المتقدمة، ويحتل الترتيب 
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بنسبة أعمى من الدول المتقدمة، والحد األدنى لعدد السنوات  لناميةالدول ا فييتحقق  االتجاه وىذا
فنزويال إحدى دول أمريكا  ىيدولة واحدة نامية  فيىو سنتان، ويوجد  الثانيالدراسية بالمستوى 

حد بيما ثالث سنوات. بينما ال الثانيالشمالية، بينما السمفادور والبرازيل مدة الدراسة بالمستوى 
 ىياألقصى لعدد سنوات الدراسة بيذا المستوى ىو تسع سنوات، ويمثميا دولة واحدة متقدمة 

 ألمانيا.
 الحمقات: عدد -3

 (8رقم ) جدول
 الدول النامية والمتقدمة والعالم في الثانيعدد حمقات المستوى  يوضح

 الدول
 مدة المستوى

 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

9 49 4,94 4 1,49 90 9,92 

4 901 6,24 45 9,42 994 4,29 

 في الثاني( يمكن استنتاج أن عدد حمقات المستوى 8الجدول السابق رقم ) من 
الدول المتقدمة والنامية  فيكل دول العالم إما حمقة واحدة أو حمقتان، والنموذج الشائع 

( دولة، 695عدد ) ماليبإج%( 1,56ىو الحمقتان، حيث بمغت نسبة ممارستو عالمًيا )
الدول النامية أعمى من الدول المتقدمة. بينما بمغت نسبة ممارسة  فيونسبة ممارستو 

( دولة، والنسبة 99عدد ) بإجمالي%( 9,65) الثانيالمستوى  فينظام الحمقة الواحدة 
 المتقدمة أعمى من الدول النامية. ولالد فيالمئوية لممارستو 

 :التعميميلمسمم التقسيمات المرحمية  -ج
إلى ثالث مراحل وفًقا  التعميميكثير من دول العالم بمبدأ تقسيم السمم  تأخذ

تضم الثانوية الدنيا  التي: المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية ىيلمراحل النمو، 
( ىو أكثر التقسيمات شيوًعا عمى مستوى 9+9+1والثانوية العميا، ويعتبر التقسيم )

%(، كما ترتفع 2,21( دولة عمى مستوى العالم بنسبة مئوية )59ث تطبقو )العالم، حي
 فيالدول المتقدمة عن الدول النامية، حيث تبمغ ىذه النسبة  فينسبة تطبيق ىذا النمط 

التقسيم  يأتي%(، كما 2,25الدول النامية تبمغ ) في%(. بينما 5,95الدول المتقدمة )
 لعشرين دولة من دو في%( ويطبق 2,62تبمغ ) المرتبة الثانية بنسبة في( 1+5+9)

ن كان أكثر شيوًعا   الدول المتقدمة. فيالدول النامية عنو  فيالعالم، وا 
 ( تقسيًما 56تصل إلى ) التعميميبالذكر أن التقسيمات المرحمية لمسمم  وجدير
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ناميرة عشر تقسيمات منيا. بينما تنفررد الردول ال فيتشترك بعض الدول المتقدمة والنامية 
 وجردكدولرة متقدمرة بتقسريم ال ي ألمانيرابثالثين تقسيًما تعمل بيا دول مختمفة، بينما تنفررد 

 (.9-1-5غيرىا من دول العالم وىو التقسيم ) في
 

 عدد سنوات سمم التعميم العام: -د
 (1رقم ) جدول

 الدول النامية والمتقدمة والعالم فيعدد سنوات سمم التعميم  يوضح
 الدول

 لممدة الس
 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

90 2 6 9 9 1 5,5 

99 92 6,99 4 45,6 40 4,94 

94 61 9,45 91 4,51 22 4,59 

99 94 4,44 1 99,42 49 45 

94 5 2,9 9 9 6 4,9 

 امسمم التعميم الع في( نستنتج أن عدد سنوات الدراسة 1الجدول السابق رقم ) من
بالمرحمة االبتدائية  االلتحاق( سنة، تمتد من سنة 65:69اوح ما بين )العالم تتر  في

 .بنياية المرحمة الثانوية وتنتيي
 

( عاًما، حيث بمغ 62) بيا التعميميدول العالم يبمغ عدد سنوات السمم  ومعظم 
%(، وتحقق الدول 1,89( دولة، بنسبة مئوية )55عدد الدول المتبعة ليذا النظام )

%( بينما الدول 5,83ىذا المجال تصل إلى ) فيو خاص نسبة مئوية أعمى المتقدمة بوج
 وىعمى مست التعميميأقل عدد سنوات السمم  أما%( فقط. 9,28النامية لم تبمغ سوى )

قارة  في)أنجوال وجنوب أفريقيا :ىي دول نامية ثمانيالعالم ىو عشر سنوات، ويطبق فى 
قارة آسيا، ودولة  فينمار وقطر وكوريا الديمقراطية أفريقيا، وبيوتان والصين ومنغوليا وميا

 (.االتحاديةروسيا  ىيواحدة متقدمة 
 
 
 

 مدة اإللزام: -ى
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 (1رقم ) جدول
 الدول النامية والمتقدمة والعالم فيمدة اإللزام  يوضح
 الدول

 مدة اإللزام
 العالم متقدمة نامٌة

 % تكرار % تكرار % تكرار

4 9 46,0 - - 9 46,0 

5 2 6 - - 2 6 

6 94 42 - - 94 6,44 

4 6 5,4 - - 6 5,4 

2 44 4,92 5 6,95 41 4,94 

1 94 6,90 94 5,94 46 1,95 

90 1 2,6 1 42 92 99 

99 9 9,4 4 5,94 4 9,4 

94 9 46,0 4 45,6 9 2,9 

دول العالم  اتممارس فياإللزام  مدة( نستنتج أن 1الجدول السابق رقم ) من
( عاًما، وأن عدد سنوات اإللزام األكثر شيوًعا ست سنوات، وتحققت 62:8)تتراوح ما بين 

 دول متقدمة. أي فيالدول النامية فقط وال تطبق  في%(، وتطبق 1,22بنسبة )
بالذكر أن معظم الدول المتقدمة تميل إلى إطالة مدة اإللزام لتصل إلى تسع  وجدير

 فيبة مئوية بالنسبة لعدد سنوات اإللزام سنوات، حيث حققت ىذه المدة من اإللزام أعمى نس
طالة فترة اإللزام من 5,95الدول المتقدمة، فقد بمغت نسبتيا ) المرغوبة  االتجاىات%(، وا 

عالمًيا، ولكن قد ال تستطيع الدول النامية تحقيق فترة إلزام كبيرة لمعوامل االقتصادية 
إلزام  كدهزام ألربع سنوات فقط أقل واالجتماعية المرتبطة بيذه المجتمعات، وتمثل مدة اإلل

 ساوتومى وبرنسيبى. ىيعمى مستوى العالم، وتعمل بيا دولة واحدة نامية 
تمخص خصائصو ومعطياتو،  والتي، التعميميأن اتضحت الصورة العامة لمسمم  وبعد

سنوات السمم  عدد ،التقسيمات المرحمية لمسمم الثانيشممت المستوى األول والمستوى  والتي
، العالميممارسات الدول النامية والمتقدمة وعمى المستوى  فياإلضافة إلى مدة اإللزام، وذلك ب

يعكس مدى مرونة السمم أو  والذي، التعميمييتناول التقرير الجانب الديناميكى من السمم 
جموده، ويتحقق ذلك من خالل تعرف مدى تدفق الطالب بين مستويات السمم، وكذلك نسبة 

؛ لذلك الكميتخضع بدرجة أكبر لمتحميل  التيعدد سنوات السمم وىما من الخصائص  اإللزام من
 االختالفومعامل  المعياري واالنحراف الحسابيفقد تم معالجتيا عن طريق حساب المتوسط 

 :يمي( وكانت النتائج كما 38:28)
 لمثالث: الثاني، ومن المستوى لمثانيمن المستوى األول  التدفق -1
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 (5رقم ) جدول
 ومعامل المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط  يوضح
 لتدفق التالميذ بين مستويات سمم التعميم العام االختالف

 للثالث الثانًمن  للثانًمن األول  التدفق

 العالم متقدمة نامٌة العالم متقدمة نامٌة وجه المقارنة

 940 99 21 999 94 11 العدد

 92,44 49,94 24,40 44,45 04,22 01,44 %الحسابًالمتوسط 

 11,95 62,94 95 69,42 14,92 2,49 المعٌاري االنحراف

 66,0 49,0 44,0 59,0 44,0 54,0 االختالفمعامل 

 لمثالث عمى مستوى العالم: الثانيومن  لمثانيلتدفق التالميذ من المستوى األول  بالنسبة (أ)
 ( يتضح أن:5الجدول السابق رقم ) من

( 52,58) لمثانية كبرى لتدفق التالميذ من المستوى األول ككل يعطى أىمي العالم -
( وىذا يعكس 65,25إلى الثالث ) الثانيعن ما يعطيو لتدفق التالميذ من المستوى 
 (.االبتدائي)مرحمة التعميم  التعميمياالىتمام األكبر بالسنوات األولى من السمم 

ق بين المراحل األولى )من يتضح أن العالم يتباين تبايًنا أقل بالنسبة لمتدف كما -
 الثانيالمراحل العميا )من المستوى  فيالتدفق  في( عن التباين لمثانيالمستوى األول 

بالنسبة لمتدفق من  العالميعمى المستوى  االختالفلمثالث(، حيث بمغ معامل 
عمى المستوى  االختالف(. بينما بمغ معامل 89,9) الثانيالمستوى األول لممستوى 

 (.11,9لمثالث ) الثانيبالنسبة لمتدفق من المستوى  العالمي
 الدول النامية والمتقدمة: في الثلمث الثانيومن  لمثاني)ب( بالنسبة لمتدفق من المستوى األول 

 ( يتضح أن:5الجدول السابق رقم ) من
الدول المتقدمة أعمى بكثير  في( 92,55) لمثانيالتدفق من المستوى األول  نسب -

الدول المتقدمة أكبر من ضعف  فيأن الوضع  أي( 93,52ل النامية )الدو فيعنيا 
 الدول النامية. فيالوضع 

الدول المتقدمة،  فيىذه النسب عن الوضع  فيالنامية أوضحت تبايًنا أكبر بكثير  الدول -
الدول  في( وىو أكثر من ضعف نظيره 82,9الدول النامية ) في االختالفحيث بمغ معامل 

 .الثاني(، وذلك بالنسبة لمتدفق من المستوى األول إلى المستوى 22,9المتقدمة )
 

 الدول النامية والمتقدمة: فيإلى الثالث  الثاني)ج( بالنسبة لمتدفق من المستوى 
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 :يأتي( ما 5من الجدول رقم ) يتضح
( 52,29( من الدول النامية )59,95) الحسابيمتوسطيا  فيالمتقدمة أعمى  الدول -

 االختالف، حيث معامل االختالفذلك بعكس الوضع بالنسبة لمعامل بدرجة ممحوظة، و 
الدول المتقدمة، ويتضح مرة أخرى  في( فقط 59,9الدول النامية. بينما ) في( 12,9)

 الدول النامية. فيأن التباين كان أكبر 
 اإللزام: نسبة -2

 (3رقم ) جدول
 العالم فيلنسب اإللزام  االختالف ومعامل المعياري واالنحراف الحسابيالمتوسط  يوضح

 العالم متقدمة نامٌة وجه المقارنة

 996 94 904 العدد

 4,65 44 40,69 %الحسابًالمتوسط 

 56,95 59,99 10,94 المعٌاري االنحراف

 44,0 95,0 44,0 االختالفمعامل 

 :يأتي( يتضح ما 3الجدول السابق رقم ) من
الدول  في( أكبر من نظيره 11ة )الدول المتقدم فيلإللزامية  الحسابي المتوسط -

 (.19,16النامية )
 نسبة اإللزامية. فيالنامية أظيرت تبايًنا أكبر  الدول -
 :يأتي( يتضح لو ما 5،3لنتائج الجدولين رقم ) والمستقرئ -
من الدول النامية وأعمى من  الحسابيمتوسطيا  فيالمتقدمة كانت أعمى  الدول -

 .مجتمعة ملدول العال الحسابيالمتوسط 
، لمثانيبالنسبة لكل من )نسب اإللزام ونسب التدفق من المستوى األول  االختالف معامل -

لمثالث( لدول العالم المتقدمة أقل من نظيره لدول العالم مجتمعة، ويدل  الثانيومن المستوى 
 ىذا عمى أن التقارب بين دول العالم المتقدمة أكبر منو لدول العالم مجتمعة.

اإللزام ونسب التدفق لدول العالم المتقدمة أقل  نسبمن  كلالنسبة لب االختالف معامل -
من نظيره لدول العالم مجتمعة، ويدل ىذا عمى أن التباعد بين الدول النامية أكبر منو 

مجتمعة، كما يدل ضمًنا عمى أن التقارب بين الدول المتقدمة أكبر من  العالملدول 
 بكل من نسب اإللزام ونسب التدفق. التقارب بين الدول النامية، فيما يتعمق
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بما يتضمنو من متغيرات وعوامل تربوية  التعميميما سبق إلى أن السمم  ويشير
التباعد بين الدول المتقدمة، الدول النامية، دول  –يساير من حيث تطويره مدى التقارب 

( يمكن استخالص 66ومما يستنتج من جدول ) ،العرض السابق منالعالم مجتمعة. 
 اآلتية: التعميميؤشرات السمم م
األكثر شيوًعا عمى مستوى العالم بالنسبة لممدرسة االبتدائية ىو ست  االلتحاق سن -1

 في%( ونسبة تطبيقية 1,81بمغت ) ئوية( دولة بنسبة م39سنوات، حيث تطبقو )
 %(.6,81الدول النامية ) في%( أعمى من نسبة تطبيقو 5,83الدول المتقدمة )

راسة األكثر شيوًعا بالنسبة لممستوى األول ىو ست سنوات، حيث سنوات الد عدد -2
%( عمى مستوى العالم، وترتفع 3,85) بمغت( دولة بنسبة مئوية 39) فييطبق 

 %(.8,85%( عن الدول النامية )9,81الدول المتقدمة ) فينسبة تطبيقو 
الثانية عشرة، واألكثر شيوًعا عمى مستوى العالم ىو سن  الثانيبالمستوى  االلتحاق سن -3

%( ونسبة تطبيقية 6,52( دولة بنسبة مئوية بمغت )13تمثمو ) التيحيث بمغ عدد الدول 
 %(.28الدول المتقدمة ) في%( أعمى من منيا 2,51الدول النامية ) في

ىو ست سنوات، حيث  الثانيسنوات الدراسة األكثر شيوًعا بالنسبة لممستوى  عدد -4
%( عمى مستوى العالم، وترتفع 2,91بمغت ) ( دولة بنسبة مئوية16) فييطبق 

 %(.5,95%( عن الدول المتقدمة )3,91الدول النامية ) فينسبة تطبيقو 
واألكثر شيوًعا عمى مستوى العالم ىو حمقتان، حيث  الثانيحمقات المستوى  عدد -5

الدول  في%(، وترتفع نسبة تطبيقو 1,56( دولة بنسبة مئوية )695) فييطبق 
 %(.6,15%( عن الدول المتقدمة )1,52النامية )

عمى مستوى العالم ىو  التعميمياألكثر شيوًعا لتقسيم مراحل السمم  الشكل -6
%(، كما ترتفع نسبة تطبيق ىذا 2,12( دولة بنسبة )59(، حيث تطبقو )1+9+9)

 %(.2,25%( عن الدول النامية )5,95الدول المتقدمة ) فيالنمط 
( عاًما، حيث 62وًعا عمى مستوى العالم ىو )سنوات سمم التعميم األكثر شي عدد -7

الدول  في%(، وترتفع نسبة تطبيقو 1,89( دولة بنسبة مئوية )55) فييطبق 
 %(.9,28%( عن الدول النامية )5,83المتقدمة )

سنوات اإللزام األكثر شيوًعا عمى مستوى العالم ىو ست سنوات، حيث يطبق  عدد -8
دولة  أي فيوجميعيا دول نامية وال يطبق %(، 1,22( دولة بنسبة مئوية )91) في
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الدول المتقدمة  في( سنوات أعمى نسبة ممارسة 3متقدمة، حيث يمثل اإللزام لمدة )
(8,91.)% 

التدفق واإللزام من الدول  لنسبتي الحسابيمتوسطيا  فيالمتقدمة أعمى  الدول -9
 النامية ومن دول العالم مجتمعة.

كبر من التقارب بين الدول النامية، ومن التقارب بين التقارب بين الدول المتقدمة أ -69
 التدفق واإللزام. بنسبتيدول العالم فيما يتعمق 

من خالل نظرة عالمية واستنتاج مؤشرات سمم التعميم  التعميميتناول السمم  وبعد
الدول المتقدمة ضرورة  في التعميميالعام، يصبح إلقاء الضوء عمى بعض نماذج لمسمم 

 . التعميميمجال السمم  فيى ممارسات ىذه الدول لمتعرف عم
بعض الدول  في التعليمينماذج للسلم  -ثانيًا

 المتقدمة:

من خالل العالم كمجتمع  التعميميالعرض السابق ألىم متغيرات وخصائص السمم  وبعد
والمتقدم؛ لنرى  الناميأصمى الستنباط االتجاىات الحديثة، متضمًنا ذلك العالم بقسميو 

تم  التيىذين القسمين بوجو خاص وفى العالم بشكل عام، وبناء عمى المؤشرات  فيمارسات الم
التوصل إلييا من دراسة العالم ثم تحديد أعمى الدول إنجازًا بالنسبة لسمم التعميم العام، باعتبار 

لمثالث( كمعيار  الثانيومن  لمثانيالتدفق من )المستوى األول  لنسبتي الحسابيالمتوسط 
دول ذات ممارسات  عتبارىاما سيتناول التقرير عينة منيا با ىينجاز السمم، وىذه الدول إل 

 : يأتي، وىى عمى الترتيب كما التعميميمجال السمم  فيمنشودة 
 الواليات المتحدة األمريكية: في التعميمي السمم -1

(، 5-5( عاًما، وتقسيم المراحل التعميمية يخضع لمشكل )62سمم التعميم العام ) مدة
، وقد التعميمي%( من عدد سنوات السمم 1,36بنسبة ) أي( عاًما، 66ومدة اإللزام تصل إلى )

، فقد بمغت نسبة العالمياألمريكية أعمى نسب تدفق عمى المستوى  المتحدةحققت الواليات 
%( ومتوسط التدفقين 2,59لمثالث ) الثاني( ومن 98,698) لمثانيالتدفق من المستوى األول 

 :التاليوتتدرج المراحل التعميمية بيا عمى النحو  ،%(19,32)
سن الثانية وحتى نياية الرابعة لمدة  فيبدور الحضانة  وتبدأالتربية ما قبل المدرسة:  – أ

السنة الخامسة من  ىيسنتين أو ثالث سنوات، ويمييا رياض األطفال لمدة سنة واحدة 
( 8:9االلتحاق برياض األطفال من ) رالعمر أو سنتين ىما الرابعة والخامسة، ويعتب

 سنوات أكثر النظم شيوًعا.
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 ثمانيسن السادسة ولمدة ست أو  في االبتدائييبدأ التعميم  عادةالمدرسة االبتدائية:  -ب
 سنوات، والنظام األكثر شيوًعا ىو مدرسة الست سنوات.

ربع وىى الثانوية ثالثة أنظمة، األول ىو مدرسة السنوات األ  ولياالمرحمة الثانوية:  -ج
مدرسة الست سنوات  والثانيسنوات،  الثمانيابتدائية  خريجيتستقبل  التيالقديمة 

ابتدائية الست سنوات، والنظام الثالث المدرسة الثانوية الدنيا  خريجيوىى تستقبل 
فإن مدة  ،والعميا ومدة كل منيا ثالث سنوات، ولكن بالرغم من اختالف األنظمة

توجد مدارس  كما(. ثانوي+  ابتدائي( سنة )62العام ) لمتعميمية الدراسة النظام
الثانوية األخرى وىى مدارس مينية  ارسمينية عميا بنفس نظام صفوف المد

 إكمالمتخصصة، وتمنح كل أنظمة المدارس الثانوية بصفة نمطية شيادة الدبموم بعد 
 (.91 –6998: 23عشر ) الثانيالصف 

أمريكا، ويمتحق جميع  في الثانويالنمط المألوف لمتعميم المدرسة الشاممة  وتعتبر
التالميذ األمريكيين بال استثناء بالمدرسة الشاممة ذات الست أو األربع سنوات، حيث يتاح 
فييا لمطالب فرصة االلتحاق بالجامعات األمريكية بعد تخرجو، كما أنيا تؤىمو لاللتحاق 

 (.665: 8بسوق العمل والوظيفة )
، ويتضمن ثالثة أنماط من الرسميالمستوى الثالث من التعميم  ويمثل: العالييم التعم -د

معاىد المجتمع والمؤسسات المينية والفنية والمعاىد والجامعات،  ىيالمؤسسات 
ويقدم النوعان األوليان تعميًما لمدة سنتين أو ثالث سنوات، تمنح بعدىا درجة الزمالة 

 ىاىد والجامعات لمدة أربع سنوات لمحصول عمأو شيادة، بينما يدرس طالب المع
الطالب من المؤسسات ذات السنتين إلى ذات  انتقالالبكالوريوس، وتوجد حركة  رجةد

األربع سنوات. كما توجد واليات مثل فموريدا ونيويورك وكاليفورنيا لدييا نظم عالية 
يذه الواليات من ب نتقالالتكامل بين مؤسسات السنتين واألربع سنوات، حيث يكون اال 

 (6991: 23نمط إلى آخر أمرًا كثير التكرار. )
يغطى رياض  مجانيبما تقدمو كل والية من تعميم  متحدةالواليات ال وتتميز

%( 1,36( عاًما بنسبة )66لتصل إلى مدة إلزام ) الثانويةاألطفال حتى نياية المرحمة 
 .التعميميمن عدد سنوات السمم 

 ا:كند في التعميمي السمم -2
 ع لمشكلر( عاًما وتقسيم مراحميا التعميمية يخض 62 كندا ) في التعميميالسمم  مدة
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%( من عدد 1,11بنسبة ) أي( سنوات 69:5اإللزام بيا تتراوح ما بين ) ومدة(، 1-9-9)
سنوات سمم التعميم العام، كما أنيا حققت نسبة عالية من التدفق وانتقال الطالب من المستوى 

لمثالث بمغت  الثاني%(، بينما نسبة التدفق من المستوى 29,31حيث بمغت ) ،لمثانياألول 
%(، وىى نسب تدفق مرتفعة مقارنة بالدول األخرى، 3,52%( ومتوسط التدفقين بمغ )8,15)

؛ لعدم وجود حواجز التعميميوالتدرج داخل السمم  نتقالاال  في يولةوىذا يعكس مرونة وس
متحانات عامة شكمية أو فواصل أفقية بين أنواع التعميم ذات وفواصل رأسية يقتضى اجتيازىا ا

كندا  في(، أما المراحل التعميمية 25: 2) والفني األكاديمي الثانويالمستوى الواحد، مثل التعميم 
 :التاليفتتدرج عمى النحو 

لمدة عامين وتسمى برياض األطفال،  الرابعةمن سن  وتبدأالتربية ما قبل المدرسة:  – أ
 دف إلى اإلعداد لمتعميم األولى.وتي

من سن السادسة لمدة ست سنوات، وقد تضم بيا مدارس  وتبدأالمدرسة األولية:  -ب
جميع  فيسنوات، وىى مرحمة إلزامية  ثمانيرياض األطفال، فتبدأ من سن الرابعة لمدة 

 مستوياتيا.
ت من التعميم ( سنوا5:1من ) انقضاءبيا الطالب بعد  ويمتحقالمدرسة الثانوية:  -ج

، وتوجد عدة برامج تقدم ياألكاديمأو  الميني الثانوياألولى، حيث يواصمون تعميميم 
العامين  في الميني، ويبدأ التعميم األكاديميالتعميم  فيكما تقدم  المينيالتعميم  في

وتقدم مقررات مينية قبل ذلك لمطالب الذين يتم إعدادىم  ،الثانوياألخيرين من التعميم 
مواصمة دراستيم أو  فيمعين، كما تقدم برامج قصيرة لمذين ال يرغبون  مينيصص لتخ

 التعميمالحصول عمى برامج مينية متخصصة، وتمنح دبمومات  فيالذين ال يرغبون 
بالنسبة لمن ينيون بنجاح المقررات اإلجبارية واالختيارية لبرامجيم، ويتم  الثانوي

ض المحافظات وفى محافظات أخرى تعتمد بع فيتقويم الطالب بامتحانات موحدة 
 محمًيا. ومدة الدراسة الثانوية ست سنوات.

 والثانوي( عاًما من التعميم األولى 62بو الطالب بعد إكمال ) ويمتحق: العاليالتعميم  -د
بالمعاىد  اسةوالخاص، ومدة الدر  الحكوميمتاح عمى النطاق  الثانويوتعميم ما بعد 

ى ثالث سنوات، وتمنح شيادات غير جامعية، أما الجامعات تتراوح من ستة شيور إل
فمدة الدراسة أربع سنوات وتمنح البكالوريوس، وفى كثير من المحافظات الكندية ال 

ولكن عمى الطالب أن يتقدم  تمقائييكون االنتقال من المعاىد إلى الجامعة بشكل 
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الفرصة إلكمال التعميم  لاللتحاق بالجامعة ومعو تقويم دراساتو المعيدية قبل منحو
محافظة بريدج كولومبيا فيتقدم  فييوجد  الذي. أما نظام معاىد المجتمع الجامعي

من أجل مواصمة المسار إلى  أكاديميمقرر  فيكورسات تسمح لمطالب بإكمال عامين 
الذين يقررون عدم مواصمة التعميم  طالبدرجة البكالوريوس، ونتيجة ليذا فإن بعض ال

جامعة لمحصول عمى درجة  فيم الفرصة لمواصمة السنتين الثالثة والرابعة تكون لديي
نسبة التدفق  فيتفسير الوضع المتقدم لكندا  فيجامعية، وىذا قد يسيم إلى حد ما 

 ( 651-659: 3إلى الثالث. ) الثانيمن المستوى  الطالبي
 اليابان: في التعميمي السمم -3

( عاًما وتقسيم المراحل التعميمية يخضع 62اليابان ) فيسمم التعميم العام  مدة
إلى حمقتين ثانوية  ثانوي(، ويشمل تعميم أولى مدتو ست سنوات وتعميم 9-9-1لمشكل )

نسبة  أيسنوات  3تصل إلى  اإللزامدنيا وثانوية عميا مدة كل منيا ثالث سنوات، ومدة 
عالية  فيي ثانيلم%( من عدد سنوات السمم، أما نسبة التدفق من المستوى األول 18)

من المدرسة االبتدائية لمثانوية الدنيا. بينما  اآللي%( نظرًا لنظام النقل 5,31وتبمغ )
%( نظرًا لما يعقد من امتحانات 83,23لمثالث حيث تبمغ ) الثانيتنخفض من المستوى 

 بالغة الصعوبة لمقبول بالجامعات.
سن الثالثة إلى السادسة وما يزيد بيا األطفال من  ويمتحقالتربية ما قبل المدرسة:  – أ

من مؤسسات ما قبل  ال%( من أطفال الخامسة يذىبون إلى رياض أطف39عن )
 سن القبول بالمدارس وىى ليست إلزامية.

بالمدارس االبتدائية األطفال من سن السادسة حتى الثانية  يمتحقالمدرسة االبتدائية:  -ب
تنالو أنواع  الذيبتدائية نفس االىتمام عشر وىى مرحمة إلزامية، وتنال المدارس اال

 ( 65: 26التعميم األخرى. )
من المدرسة االبتدائية، حيث يمتحق  اآلليإلييا بعد النقل  نتقالاال  ويتمالمدرسة الثانوية:  -ج

عشرة، وتنقسم ىذه المرحمة إلى ثانوية دنيا مدتيا ثالث سنوات  الثانيةسن  فيبيا الطالب 
. وىناك نوعان من المدارس الثانوية ية، وثانوية عميا وىى ليست إجبار ميإلزاوالتعميم فييا 

العميا ىما مدرسة ثانوية عميا لكل الوقت ولمدة ثالث سنوات والمدرسة الثانوية العميا 
لبعض الوثت وبالمراسمة لمدة ثالث أو أربع سنوات. كما يوجد نوع جديد يسمى المدرسة 

 في، وبوجو عام تبدأ التخصصات 6355عتمد ظيرت عام الثانوية العميا ذات النظام الم
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إلى المدرسة الثانوية العميا إال  االنتقالالمدرسة الثانوية العميا، وال يتم  فيشعب مختمفة 
 فيمارس من كل عام، والتعميم  فييجرى  الذيالقبول  امتحان فيمن خالل النجاح 

 عام ولكنو ليس إجبارًيا. حكوميالثانوية العميا 
الكميات الدنيا والكميات التكنولوجية والجامعات،  ىيثالثة أنواع  ويتضمن: العاليالتعميم  -د

سنة( وتستمر  68ويمكن االلتحاق بالكميات التكنولوجية بعد الثانوية الدنيا )سن االلتحاق 
( 65الدراسة لمدة خمس سنوات، كما يمكن االلتحاق بيا بعد الثانوية العميا )سن االلتحاق 

( سنوات تؤدى 5ون مدة الدراسة بيا سنتان فقط، أما الجامعات فالدراسة بيا لمدة )وتك
( سنوات فى الطب 1عمى الدرجة الجامعية األولى، وتصل مدة الدراسة إلى ) حصوللم

، أما الماجستير فالدراسة لو مدتيا عامين والدكتوراه خمس أعوام والبيطريوطب األسنان 
 (9-6: 25لدراسة بيا سنتين أو ثالثة. )أما الكميات الدنيا فمدة ا

 فمندا: في التعميمي السم -4
( عاًما يتسم المراحل التعميمية يخضع لمشكل            62فمندا ) فيسمم التعميم العام  مدة

(، ويشمل المدرسة الشاممة ومدتيا تسع سنوات وتقسم إلى حمقتين دنيا لمدة 1-9-9)
ىذه المدرسة، ثم المدرسة  في إلزاميوالتعميم  ست سنوات والعميا مدتيا ثالث سنوات

( 2,665فتبمغ ) لمثانيالثانوية ومدتيا ثالث سنوات. أما نسبة التدفق من المستوى األول 
( ومتوسط 2,56لمثالث ) الثانيوىى من أعمى النسب عالمًيا، ونسبة التدفق من المستوى 

لعالم، وخالل فترة النمو (، وتعد من النسب المرتفعة عمى مستوى ا1,13التدفقين )
الثمانينات أصبحت فنمندا من أغنى دول العالم، حيث وصل معدل الناتج  في االقتصادي
أن  أيبالنسبة لمفرد الواحد،  6339عام  أمريكي( دوالر 21599المحمى ) اإلجمالي

( دوالر، ويتمتع التعميم بمجانية المصروفات 2289معدل دخل الفرد شيرًيا يصل إلى )
 :يأتيا، وتشمل مراحمو ما غالبً 

 تطوعيتوجد مدارس حقيقية ليذا التعميم، ولكن يوجد تعميم  التربية ما قبل المدرسة:  – أ
عن طريق نظام الرعاية النيارية التابع لوزارة الشئون االجتماعية والصحة، وفى 

تسعينات األماكن النائية يقدم ىذا النوع من التربية مع المدارس الشاممة، ولكن منذ ال
 سن السادسة من األطفال بتعميم ما قبل المدرسة. فيىدفت فنمندا إلى إلحاق من ىم 
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بيا األطفال من سن السابعة لمدة تسع سنوات إلزامية  ويمتحقالمدرسة الشاممة:  -ب
وتنقسم إلى حمقتين دنيا ومدتيا ست سنوات وعميا ومدتيا ثالث سنوات، ويتأخر سن 

 ل من التعميم نظرًا لشدة برودة الجو.االلتحاق بالمستوى األو
سن السادسة عشر  فيثالث سنوات ويمتحق بيا الطالب  ومدتياالمدرسة الثانوية:  -ج

الماتريكوليشن،  بامتحان ينتييحتى التاسعة عشر، ويتمقى فييا الطالب تعميًما عاًما 
وليذا وبعض المدارس تقدم برامجيا بدون وجود تقسيمات حاسمة إلى صفوف دراية، 

فيقسم إلى  الميني( سنوات، أما التعميم 5:2الدراسة فى فترة تتراوح من ) ليمكن إكما
ويقدم لمطالب  وع،( تخصص داخل ىذه الفر 299( فرًعا تقسم إلى أكثر من )21)

وشيادة  المدرسيشيادة المستوى  ىيثالث مستويات من المؤىالت المينية 
ودبمومات عميا فنية، ويتباين طول مدة إكمال المؤىالت المينية  يالمستوى المعيد

 الذي( سنوات، ودبمومات المؤسسات المينية تعطى لمطالب نفس الحق 1: 6من )
تعطيو شيادة الماتريكولشن لاللتحاق بالجامعات، كما يمكن لطالب الماتريكوليشن 

 .الجامعيااللتحاق بالمؤسسات المينية أو التعميم 
( 5بو طالب الماتريكوليشن والدبمومات المينية ومدتو ) ويمتحق: العاليعميم الت -د

( عاًما من التعميم العام، ويمتحق الطالب بالجامعات بعد 62سنوات، غالًبا بعد )
 ( 23-922: 69قبول. ) امتحان

 النرويج: في التعميمي السمم -5
نسبة  أي( سنوات، 3م )ومدة اإللزا ا،( عامً 62النرويج ) فيسمم التعميم العام  مدة

( من 9-9-1%( من سنوات السمم إلزامية، ويخضع تقسيم مراحل السمم لمشكل )18)
داخل السمم عالية  لمثانيتقسيمات الساللم التعميمية، ونسبة التدفق من المستوى األول 

%(، ومتوسط 85,56لمثالث تبمغ ) الثاني%(، ومن المستوى 696حيث تصل إلى )
عرًضا لممراحل  يمي( وىى من أعمى نسب التدفق عالمًيا، وفيما %9,16التدفقين )

 التعميمية بالنرويج.
نسبة  لكنالثمانينات تضاعف عدد مدارس الحضانة و  منذالتربية ما قبل المدرسة:  – أ

سن دخول المدرسة المقيدين بمدارس الحضانة  فياألطفال النرويجيين ممن ىم 
 ( سنوات.1:1ياض األطفال من سن )%( وأعمى نسب التحاق بر 59مازالت )
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( سنة، وىناك 69( سنوات إلى )1بيا الطالب من سن ) ويمتحقالمدارس االبتدائية:  -ب
( سنوات بدًءا 1اتجاه إلى تخفيض عمر بدء االلتحاق بالمدرسة االبتدائية؛ ليصبح )

 وىى مرحمة إلزامية، وال توجد امتحانات لطالب ىذه المرحمة، وىذا 6331من عام 
 .لمثانييفسر ارتفاع نسبة التدفق من المستوى األول 

( 68:69دنيا مدتيا ثالث سنوات من ) ةمن حمقتين حمق وتتكونالمدرسة الثانوية:  -ج
 فيمواد إجبارية مرتين  فيسنة، وىى حمقة إلزامية ويمنح الطمبة عالمات مدرسية 

واإلنجميزية والرياضيات، المغة الترويجية  فيالعام، ويعقد امتحان عمى مستوى الدولة 
( سنة ومدتيا ثالث 63:61األعمى من ) الثانويالتعميم  فييأما الحمقة الثانية 

مفتوح لجميع من أتموا التعميم  العالي الثانويسنوات وىى غير إلزامية، والتعميم 
أعداد الطالب الذين  فيازدياد ألن ىناك تزايد  فيونسبة الطالب األكبر سًنا  ،اإللزامي

الستكمال تعميميم، وىذا يفسر ارتفاع نسبة  انقطاععودون إلى استئناف الدراسة بعد ي
 لمتعميم. الثانيالمستوى األول إلى  منالتدفق 

 ىيالنرويجية تقدم ثالثة مستويات من الدرجات العممية  الجامعات: العاليالتعميم  -د
لدكتوراه، كما أن ىناك سنوات(، ودرجة ا 1أو  8)بعد  العاليسنوات(،  5األدنى )بعد 

مجاالت  في( سنوات 1: 8تقدم مقررات دراسية من ) عمميمعاىد تعميم ومعاىد بحث 
. كما توجد كميات إقميمية تقدم مقررات دراسية مختصرة والمحاماةمينية كالطب 

 ىيقصيرة لمجاالت معينة كبديل لممقررات الجامعية طويمة المدى، ومتطمبات القبول 
 (55-195: 69. )العالياألنواع األخرى من التعميم  فيلقبول نفس متطمبات ا

 فرنسا: في التعميمي السمم -6
%( 9,59( سنوات بنسبة )69( عاًما، ومدة اإللزام )62سمم التعميم العام ) مدة

( وىى من الدول 9-5-8من سنوات السمم، وتقسيم المراحل التعميمية يخضع لمشكل )
%(، 61,51) لمثانينسبة التدفق من المستوى األول ذات نسب التدفق العالية، فتبمغ 

%(، وتشمل مراحل 5,15%(، ومتوسط التدفقين )13,56لمثالث ) الثانيومن المستوى 
 :يميالتعميم ما 

بيا األطفال من سن الثانية وحتى السادسة، ويدمج  ويمتحقالتربية ما قبل المدرسة:  – أ
 البتدائية.الصف األخير من رياض األطفال مع المرحمة ا
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( سنة، وقد يتعمق 66:1الدراسة بيا خمس سنوات من ) ومدةالمرحمة االبتدائية:  -ب
مستقبل التمميذ بإعادة الصف األول، وىذا يعمل دمج الصف األخير ما قبل المدرسة 

، حيث إن ىذا الدمج يخفف عبء إعادة السنة االبتدائياالبتدائية مع الصف األول 
 دائية لما لو من آثار ضارة عمى الطفل ومستقبمو.األولى بالمدرسة االبت

 Collegالتعميم مقسم إلى حمقتين األولى تسمى بالكوليجيات  ىذاالمرحمة الثانوية:  -ج

School  ،ويقضى بيا التمميذ أربع سنوات وىى تقابل السنوات النيائية لمتعميم اإلجبارى
قسم إلى نوعين من المدارس والثانية تسمى مدرسة الميسيو ومدتيا ثالث سنوات وتن

بإلغاء  الفرنسيالثانوية العامة والتكنولوجية والمدارس الثانوية المينية، ويتميز التعميم 
نياية المرحمة  فيمراحل التعميم المختمفة، واالكتفاء بامتحان يعقد  فياالمتحانات الشكمية 

عمى نطاق  رسمير نياية الصفوف يتم بامتحان غي فيالثانوية بأنواعيا، فاالنتقال 
 فيمن عدمو، أما  لالنتقاليقرر صالحية التمميذ  الذيالمدرسة بواسطة مجمس الفصل 

الثانوية فيعقد امتحان البكالوريا، فإذا رسب الطالب يحصل عمى شيادة  رحمةنياية الم
ذا نجح تعتبر شيادة إلتمام المرحمة الثانوية، كما أنيا الطريق  إكمال الدراسة الثانوية، وا 

 (91-996: 61لمقبول بالجامعات. )
الدراسة بالجامعات الفرنسية عمى أساس نظام المراحل أو الحمقات  تقوم: العاليالتعميم  -د

باستثناء بعض التخصصات كالطب والصيدلة فتتم الدراسة فييا عمى أساس األعوام 
 :ىيالدراسية، وىناك ثالث مراحل أو حمقات 

 ريا يحصل بيا الطالب عمى دبموم الدراسة الجامعية العامة.لمدة عامين بعد البكالو  دراسة -
بيا الطالب لمدة عامين بعد دبموم الدراسة الجامعية العامة والسنة األولى من  يمتحق -

ىذه الحمقة تؤدى لمحصول عمى الميسانس، والسنة الثانية تؤدى إلى الماجستير، 
 ويستثنى من ذلك الطب والصيدلة.

 ساتبالحصول عمى دبموم الدرا تنتييات السنة األولى منيا الدراسة ثالث سنو  مدة -
 (86-28: 1المتعمقة، والسنتان التاليتان لمحصول عمى الدكتوراه. )

 ىولندا: في التعميمي السمم -7
 التعميمي( عاًما، وتقسيم مراحل السمم 65:62) منالتعميم العام تتراوح  ممس مدة

( عاًما، ونسبة التدفق من المستوى األول 62)(، ومدة اإللزام تصل إلى 5-5يخضع لمشكل )
 %(، ويبمغ متوسط 81,91لمثالث تبمغ ) الثاني%(، ومن المستوى 62,35تصل إلى ) لمثاني
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 :يأتي%(، وتتضمن مراحل التعميم ما 9,18التدفق )
( سنوات فيما يسمى 8:2التربية ما قبل المدرسة: ويمتحق بيا األطفال من سن ) – أ

لمتعميم  6358والدراسة عادة نصف الوقت وطبًقا لقانون  بمدارس الحضانة
ذلك تمشًيا مع  عد، فقد تم تكامل بين الحضانة والمدارس االبتدائية ويُ االبتدائي

 .التعميمياالتجاىات العالمية الحديثة العتبار ما قبل المدرسة جزًءا من السمم 
مدة  أيلخامسة وحتى الثالثة عشر من سن ا االبتدائيالتعميم  يبدأالمرحمة االبتدائية:  -ب

 التيىذا سنة انتقالية ينتقل بعدىا التمميذ إلى المدرسة الثانوية  ويمي( سنوات، 5)
 حرية كاممة. فييرغبيا 

( سنوات، وتشمل األنواع 1:5ومدتيا تتراوح من ) امعةلمج وتؤىلالمرحمة الثانوية:  -ج
 اآلتية:

 وتؤىل لمجامعة ومدتيا ست سنوات. عيالجامالثانوية لمتعميم ما قبل  المدارس -
 ثانوية عامة متقدمة، وتؤىل أيًضا لمجامعة ومدتيا خمس سنوات. مدارس -
تمييدية عامة ومدتيا أربع سنوات، ويمكن أن ينتقل الطالب منيا إلى المدرسة  ثانوية -

 تؤدى بدورىا إلى المعاىد المينية العالية. والتيالثانوية المينية العالية، 
 .المينيتمييدية مينية ومدتيا أربع سنوات، وينتقل منيا الطالب إلى التدريب  ثانوية -
، حيث توفر تدريًبا نظرًيا وعممًيا المينيمعاىد عميا لمتعميم  ويتضمن: العاليالتعميم  -د

كما يتضمن  وات،تتطمب مؤىالت مينية عالية ومدة الدراسة أربع سن التيلممين 
بع سنوات لمحصول عمى درجة جامعية أولى يمكن أن الجامعات ومدة الدراسة بيا أر 

( سنوات، والجامعات تشمل الجامعات 5:2إلى دراسات عميا تتراوح من ) ىتؤد
 (191-133: 99التكنولوجيا والزراعة. ) فيالمفتوحة المتخصصة 

 ألمانيا )جميورية ألمانيا الفيدرالية(: في التعميمي السمم -8
( عاًما، وتقسيم المراحل التعميمية يخضع 69يا )ألمان فيسمم التعميم العام  مدة

دون جميع دول العالم، ومدة اإللزام تصل  لمانيا( وىو تقسيم تنفرد بو أ9-1-5لمشكل )
%( من عدد سنوات سمم التعميم العام، ونسبة التدفق من 32( عاًما بنسبة )62إلى )

ومتوسط التدفقين  ،%(55,93لمثالث ) الثاني%(، ومن 89,15) لمثانيالمستوى األول 
 :يميكما  فيي%( أما مراحميا التعميمية 2,18)
 مؤسسات تعميمية لألطفال من  ىتعميم ما قبل المدرسة عم يشتملالتربية ما قبل المدرسة:  – أ
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 فيألمانيا، وتوجد مؤسسات تعميمية لألطفال ممن ىم  في( سنوات، وىو النوع السائد 1:9)    
وااللتحاق بمؤسسات ما  رس،المدا فيم يأت بعد وقت قيدىم سن دخول المدرسة والذين ل

 قبل المدرسة غالًبا يكون اختيارًيا.  
من سن السادسة ولمدة أربع سنوات، وفى بعض  االبتدائيالتعميم  يبدأ: االبتدائيالتعميم  -ب

مؤسسات انتقالية خاصة تصب فى التعميم  فيالواليات ينظم الصفان الخامس والسادس 
بعد ذلك، وباإلضافة لذلك توجد واليات أخرى تقدم صورًا لمتنقل السيل بين األنماط  يالثانو 

 (8-6: 21المختمفة لممدارس خالل الصفين الخامس والسادس. )
الصف الرابع أو السادس عمى  بعد(: 62/69:  8/1المرحمة الثانوية )الصفوف من  -ج

، الثانويبرامج المختمفة لمتعميم ال فيالتالميذ  تظمحسب نوع المدرسة االبتدائية ين
لمشيادة  األكاديميوىى تنقسم إلى ثالث مستويات ىرمية واضحة طبًقا لموضع 

 :يميالممنوحة، وىى كما 
وتقدم تعميًما يساير الدخول إلى صبينة )تممذة(  Hauptschuleاليوبتشول  مدرسة -

 بعد الحصول عمى شيادة االنتياء من الدراسة.
وىى مدرسة  ،Mittelschuleوتسمى أحياًنا بالميتمشول  Realshuleالريمشول  مدرسة -

متوسطة ويمتحق بيا الطالب الذين يرغبون فى العمل بالمين ذات الياقات البيضاء، بحيث 
كماليا بنجاح شرًطا لدخول برامج اإلعداد األكثر جاذبية وتؤىل  أصبحت ىذه المرحمة وا 

اختيار تخصصات  فيعشر يبدأ الطالب  الحاديلاللتحاق بالجامعة، وبداية من الصف 
تصنف التالميذ إلى عدة تخصصات منيا المغات واآلداب أو  والتيداخل أطر معقدة، 

إجبارية لمجميع،  فييالدراسات االجتماعية أو الرياضيات والعموم، أما التربية البدنية 
كمال االمتحان  ب من االلتحاق نياية الصف الثالث عشر، يمكن الطال فيبنجاح  النيائيوا 

المستوى  فيبالجامعة، ولكن ال توجد عالقة أساسية أو محددة بين تخصص الطالب 
 (89-951: 68. )العاليالتعميم  فيوتخصصيم  الثانويمن التعميم  العالي

الجامعات األكاديمية وجامعات  ىيألمانيا ثالث أنواع من الجامعات  في يوجد: العاليالتعميم  -د
 عرًضا لكل منيا: يميتأخذ شكل الجامعات، وفيما  والتيالمتخصصة،  الفنون والكميات

شيادة  إمااألكاديمية ويشترط لاللتحاق بيا شيادة دخول الجامعة، وىى  الجامعات -
( سنة 69يمكن الحصول عمييا بعد ) والتيعامة أو مقيدة بدخول كمية معينة، 
 دراسية، ومدة الدراسة بيا أربع سنوات.
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ويقبل الطالب بيا إذا ما توافر لدييم ما يؤكد تمتعيم بمواىب خاصة الفنون  جامعات -
 يحدد قدراتيم ومدى صالحيتيم لذلك. الذيأو عن طريق االختبار 

المتخصصة ويشترط لمقبول بيا الحصول عمى شيادة تسمى )الفاخ ىوخ  الكميات -
ب بعد يحصل عميو الطال والتيشوال( وىى شيادة لاللتحاق بيذه المعاىد الخاصة، 

 (  63-65: 5( سنة دراسية، ومدة الدراسة بيا ثالث سنوات. )62)
بعض الدول المتقدمة يمكن  في التعميميالسابق لنماذج السمم  العرض وبعد

 اآلتية: التعميمياستخالص مؤشرات السمم 
لاللتحاق بيا من سن الثانية وحتى دخول  ويسمحبمرحمة ما قبل المدرسة:  االىتمام -1

 فيأمريكا من الثانية حتى السادسة، ويمتحق بيا معظم األطفال، أما  ففيبتدائية، المدرسة اال
لمدة عامين من الرابعة إلى السادسة، وقد تضم مع المدارس األولية وتيدف  فييكندا 

%( من أطفال الخامسة يذىبون إلى رياض األطفال، 39لمتعميم األولى، وفى اليابان ) إلعدادل
فنمندا إلحاق أطفال السادسة من العمر برياض األطفال ىدًفا لنظاميا  ومنذ التسعينات جعمت

نظرًا لتأخر سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائية سبع سنوات، وذلك لمبرودة الشديدة  التعميمي
 فيفرنسا فدمج الصف األخير من رياض األطفال مع المرحمة االبتدائية، أما  فيلمجو، أما 

فقد تم التكامل بين الحضانة والمدارس  االبتدائيلمتعميم  6358ىولندا وطبًقا لقانون 
االبتدائية، ويتضح من كل ىذه الممارسات مدى اىتمام الدول المتقدمة بمرحمة ما قبل 

 دمجيا مع المرحمة االبتدائية. ومحاولةالمدرسة 
لمانيا( من السادسة غالًبا )أمريكا، كندا، اليابان، فرنسا، وأ وتبدأاالبتدائية:  المرحمة -2

برودة الجو، بينما  لشدة)فنمندا والنرويج(  فيااللتحاق بيا إلى السابعة  نويتأخر س
ىولندا، ومدة المرحمة االبتدائية ست سنوات غالًبا )أمريكا،  فيسن الخامسة  فيتبدأ 

ألمانيا،  فيفرنسا، وأربع سنوات  فيكندا، اليابان، فنمندا، والنرويج(، وخمس سنوات 
، وىى مرحمة الثانويالتعميم  فيمؤسسات انتقالية تصب  فيى عامين باإلضافة إل

 جميع صفوفيا. في آليجميع ىذه الدول والنقل بيا  فيإلزامية 
، وفى الدول العاليوالتعميم  االبتدائيالمرحمة الواقعة بين التعميم  وىو: الثانوي التعميم -3

 ففي، والميني والفنيالعام  نويالثاتم تناوليا نالحظ تالشى الحواجز الفاصمة بين  التي
المدرسة الشاممة من أكثر األنماط المألوفة، حيث يتاح فييا لمطالب فرص  عتبرأمريكا ت

 الثانويااللتحاق بالجامعات أو االلتحاق بسوق العمل، وفى فنمندا كل أنواع التعميم 
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والتدريب تؤدى إلى الجامعة، وفى كندا ال يتم التفريق بين التعميم العام  العالي
، اإللزاميمفتوح لجميع من أتموا التعميم  العالي الثانوي، وفى النرويج التعميم التكنولوجي

، كما أن جميع أنواع التعميم والمينيوتعطى مكانة متساوية لكل من التعميم العام 
حمقتو الدنيا، وليس  في إلزامي الثانويىولندا تؤدى إلى الجامعة، والتعميم  في الثانوي

أو بسوق العمل،  العاليوقد يؤدى لاللتحاق بالتعميم  ا،حمقتو العميا غالبً  فيارًيا إجب
عن الدراسة بالمراحل الثانوية باستئنافيا الستكمال  انقطعواويسمح لمطالب الذين 

 النرويج. فيتعميميم 
، الثانيالمستوى  فيااللتحاق بو كحد أدنى إتمام التعميم  ويتطمب: العالي التعميم -4

وامتحان قبول  الثانويفرنسا، امتحان نياية التعميم  فيول عمى البكالوريا الحص
المعاىد المينية العميا  العاليالتعميم  ويشملأمريكا واليابان،  فيبالجامعات كما 

سنوات( ويرتبط نوع الشيادة  5شيور إلى  1والجامعات، ومدة الدراسة تتراوح من )
تعادل الدرجة الجامعية األولى ومدة الدراسة غالًبا  بعدد سنوات الدراسة، فيناك شيادة ال

( سنوات 8: 9أقل من ثالث سنوات، والشيادة الجامعية األولى وما يعادليا ومدتيا من )
بعض التخصصات، وىناك درجة جامعية عميا ويحصل عمييا  في( سنوات 1وأحياًنا )

م العميا )دبموم من سبق ليم الحصول عمى درجة جامعية أولى بعد متابعة دراستي
 دكتوراه(. –ماجستير  –دراسات عميا 

 

 :التعميميالسمم  فيحدث بيا تغيير  التينماذج من الدول  -ثالثًا
العرض السابق لبعض الدول ذات الممارسات المنشورة والمحققة لنوع من اإلنجازات  ومن

التجاىات الحديثة يتم إطار متماثل مع ا فيوما يرتبط بو من متغيرات  التعميميمجال السمم  في
تم تحديدىا باستخدام المجتمع  والتي، التعميميسمميا  فيحدث تغيير  التيتناول بعض الدول 

عرًضا ليذه  يمي)العالم( وما أفرزه من مؤشرات وبيانات تشير إلى ىذه التغييرات، وفيما  األصمي
 :التاليدول . كما بالجيراتوسنة حدوث ىذه التغي ييراتالدول وما حدث بيا من تغ
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 (69) جدول
 التعميميالسمم  فيحدث بيا تغييرات  التيالدول  يوضح

 سنة التغٌر الدولة م
المستوى 

 األول
زٌادة 
)+( 

 (-نقص )
 الثانًالمستوى 

زٌادة 
)+( 

نقص 
(-) 

 إجمالً

 نقص  زٌادة  إلى من  إلى من

 9 - - 9 9+9 9+4 - - - - 9122 الجزائر 9

 - 9 - 9 9+4 4+4 - - - - 9125 أنجوال 4

 - - - - 9+4 4+9 - - - - 9121 بوتسوانا 9

 9 - - - - - 9 - 5 6 9121 مصر 4

 - - - - 4+9 9+4 - - - - 9110 غانا 5

 - 9 - 9 9+4 9+9 - - - - 9125 غسنٌا 6

 - - 9 - 5 6 - 9 2 4 9125 كٌنٌا 4

  9110 - - - - 5 4 - 9 - 9 

 - - 9 - 9 9+9 - 9 1 6 9125 لٌبٌا 2

 - - 9 - 9+9 9+4 - 9 6 5 9110 المغرب 1

 - 9 - 4 5+4 9+4 - 9 5 4 9124 موزمبٌق 90

 - 9 - 9 9+9 5 - - - - 9124 نٌجٌرٌا 99

 - - - - 6 9+9 - - - - 9129 رواندا 94

  9119 2 4 - 9 - - - - - 9 

 4 - 4 - 4 4 - - - - 9124 سٌشٌل 99

  9119 1 6 - 9 4 5 9 - - - 

 - - - - 9+4 4+9 - - - - 9125 زامبٌا 94

 - - 9 - 4+4 4+9 - 9 4 6 9126 البٌوتان 95

 - - 4 - 4 9+9 - 4 90 6 9121 األردن 96

 - - 4 - 4+9 9+4 - 4 5 9 9129 نٌبال 94

 - 9 - 9 9+4 4+4 - - - - 9129 سنغافورة 92

 - - - 9 4+6 4+5 9 - 5 6 9124 سربالنكا 91

 - - - - - - - 9 6 5 9126 بٌالروس 40

  9110 6 4 - 4 5 4 4 - - - 

 9 - - - - - 9 - 2 1 9124 تشٌكوسلوفاكٌا 49

 - - - 4 2 4 4 - 4 2 9122 رومانٌا 44

 - 9 - - - - - 9 6 5 9126 أوكرانٌا 49

 - - 9 - 4 5 - 9 2 4 9122 نٌو 44

  9119 2 6 - 4 4 6 4 - - - 

االتحاد  45
 وفٌتًالس

9126 5 6 9 - - - - - 9 - 

 :اآلتييمكن استنتاج  السابق( 69جدول ) من
والجزائر وكينيا  ر: )مصىيست دول،  التعميمينقصت مدة السمم أ التيالدول  عدد -1

 ورواندا وسيشيل وتشيكوسموفاكيا(، وجميعيا دول نامية عدا تشيكوسموفاكيا.
ات المراحل التعميمية خمس وعشرون تقسيم سنو  فيحدث بيا تغيرات  التيالدول  عدد -2

عرًضا  يميعدد سنوات السمم كما ىو، وفيما  إجماليدولة، منيا عشرون دولة ظل 
 لبعض ىذه الدول:
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الحمقتين األولى والثانية من التعميم  في( 6355بيا تغير عام ) حدثالجزائر:   -1
ض السمم (، وبذلك تم تخفي9-9( أصبح )9-5، فبداًل من الوضع القديم )الثانوي
، وأصبح تقسيم السمم يخضع الثانويصًفا دراسًيا من الحمقة األولى لمتعميم  التعميمي
إلى انخفاض  التعميمي(، وقد يعود سبب تخفيض سنوات السمم 9-9-1لمشكل )

الكبير  لالنخفاض( نتيجة 6339-6359الفترة من ) فيالنفقات المخصصة لمتعميم 
تعانى الجزائر من زيادة  كماتمر بيا.  التيدية أسعار البترول ولألزمة االقتصا في

لقيد الطالب مما يضطر الدولة إلى تعبئة موارد متزايدة لمسايرة ىذه  السنويالمعدل 
بسبب األزمة  الماضيالزيادات، رغم أن الموارد المتاحة حالًيا ومستقباًل أقل بكثير عن 

بمعيار  اآلليبطريقة النقل  الجزائر في التعميمياالقتصادية لمدولة، ويعمل النظام 
التعميم  في، ويبدأ نقل التالميذ عمى أساس االمتحانات األساسيالتعميم  فيالعمر 
(، بحيث 6353، وقد قامت الجزائر بتعديل نظام تقويميا القديم بداية من عام )الثانوي

متوسط يتم عمى أساس  الثانويالحمقة الدنيا إلى العميا من التعميم  نأصبح االنتقال م
يحصل  التيالسنوات الثالث األخيرة، باإلضافة لمتوسط الدرجة  فيدرجات التمميذ 
(، ومتوسط نسبة 65-61: 62) األساسيامتحان نياية التعميم  فيعمييا التمميذ 

( تعتبر منخفضة بالمقارنة بدول العالم، إال أن عدد سنوات السمم 15,59التدفقين )
 تجاىات الحديثة.ومدة اإللزام بيا تتمشى مع اال 

الحمقتين األولى والثانية من المستوى  في( 6358بيا تغير عام ) حدث: بوتسوانا -2
يخضع  التعميميأصبح شكل السمم  بذلك(، و 9-2( أصبح )2-9، فبداًل من )الثاني

(، وىى من الدول ذات المستوى المنخفض لمتدفق، حيث تبمغ 9-2-1لمتقسيم )
(، 2,1لمثالث ) الثاني(، ومن 91,23) لمثانينسبة التدفق من المستوى األول 

ليضبة  الغربيالجنوب  في( فقط. وبوتسوانا دولة تقع 8,29ومتوسط التدفقين )
أفريقيا وتشارك الحدود مع جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوى وزامبيا، وفى عام 

ست ( قامت بتخفيض الحد األدنى لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية من سبع إلى 6355)
 (628-665: 65. )االقتصاديسنوات، وىى تعانى من انخفاض األداء 

( حيث تم تخفيض سنة من 6353عام ) التعميميالسمم  فيبيا تغير  وحدث: مصر -3
( سنوات، 3( سنوات بداًل من )5) األساسيفأصبح التعميم  التعميميسنوات السمم 

، وأصبح تقسيم مراحل وبذلك أصبح عدد سنوات المرحمة االبتدائية خمس سنوات فقط
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(، وُيعد ىذا التغيير سمبًيا لعدم مسايرتو لمممارسات 9-9-8السمم يخضع لمشكل )
سنوات. كما أن  ستبيا  االبتدائيالعالمية، حيث إن معظم دول العالم مدة التعميم 

بيا ست سنوات باستثناء مصر والمغرب  االبتدائيجميع الدول العربية مدة التعميم 
ترك مصر مع دولتين صغيرتين ىما الوس ومدغشقر أنقصتا المرحمة ولبنان، وتش

 (262-269: 1( لظروف اقتصادية. )6311إلى خمس سنوات منذ عام ) تدائيةاالب
( 62معظم دول العالم ال تقل عن ) فيبالذكر أن مدة سمم التعميم العام  وجدير

( 66عميم العام إلى )سنة باستثناء دول قميمة منيا مصر، حيث تقل فييا مدة سمم الت
سنوات فقط وىى ال تتمشى مع  ثمانيمصر  فيعاًما. كما أن مدة اإللزام أصبحت 

 ىذا المجال. فياالتجاىات الحديثة 
من النسب المرتفعة  المصري التعميمي لسممأن نسب تدفق الطالب داخل ا ويالحظ

 لمثانيمستوى األول مقارنة بمثيالتيا من الدول النامية، حيث تبمغ نسبة التدفق من ال
(، كما تشكل 8,86(، ومتوسط التدفقين )12,21لمثالث ) الثاني(، ومن 29,59)

 داخل السمم. في الرأسيالمرحمة االبتدائية عائًقا أمام النمو  فياالمتحانات خاصة 
 في الثانويالتعميم  حمقتي( وكان بدمج 6355رواند تغيرين أوليما عام ) أجرت: رواندا -4

 في(، أما التغير اآلخر فكان 9+9مدتيا ست سنوات بداًل من الحمقتين ) مرحمة واحدة
( 1( إلى )5المستوى األول من ) في التعميمي(، وذلك بإنقاص السمم 6336عام )

المرحمة االبتدائية مع اإلبقاء عمى نظام نصف  في اآلليسنوات. كما تم إلغاء نظام النقل 
(، وتعتبر نسبة 1-1فيخضع لنظام ) التعميميالسمم اليوم )تعدد فترات(. أما تقسيم مراحل 

التدفق داخل السمم من النسب المنخفضة مقارنة بمثيالتيا من الدول النامية، وجدير 
( 599: 61بالذكر أن رواندا من أقل الدول األفريقية تنمية ومن أكثرىا كثافة سكانية )

ىذا  فيتجاىات الحديثة ال يتمشى مع اال  التعميميسمميا  فيويعتبر التغير الحادث 
 فيدفعت إليو لعوامل اقتصادية، كما أن وجود نظام امتحانات  سمبيالمجال وىو تغير 

 .التعميميداخل السمم  الرأسييعوق النمو  البتدائيةالمرحمة ا
( 668، وتتكون من )الينديجميورية سيشيل جنوب غرب المحيط  وتقع: سيشيل -5

( ألف نسمة، 915,11متر مربع، وعدد سكانيا ) جزيرة ومساحتيا الكمية مميون كيمو
( وفيو خفضت المستوى 6355وقد أجرت جميورية سيشيل تغيرين أحدىما عام )

( حيث 6336( سنوات إلى سنتين، أما التغيير اآلخر فكان عام )5من ) الثاني
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( سنوات، وزادت سنوات المستوى 1( إلى )3خفضت سنوات المستوى األول من )
أن عدد  أي( 8-1تقسيم مراحل السمم ) أصبح( سنوات، و 8( إلى )2من ) الثاني

ىذا  في( عاًما وىو ال يتمشى مع االتجاىات الحديثة 66سنوات التعميم العام أصبح )
من المرحمة االبتدائية حتى إكمال الصف  إجباريىذه الدولة  في والتعميمالمجال، 

 Nationalالخدمة العامة لمشباب ، أما السنة الخامسة فتسمى برنامج الثانويالرابع 

Youth Serves (N.Y.S)تقدم برامج تربية عالمية، والطالب الذين يكممون  حيث
الصفوف األعمى أو يذىبون إلى مجاالت  فيىذه السنة الدراسية إما يكممون دراستيم 

 (585-582: 63أو يمتحقون بسوق العمل. ) المينيالتدريب 
طبقت التعميم  التيفمبين وسريالنكا من أبرز دول آسيا ماليزيا وال تعتبر: سريالنكا -6

تعميق ىذا المفيوم، وتعتبر  فيبمفيومو الحديث وساىمت بتجاربيا  األساسي
نسبة المتعممين، حيث تبمغ ىذه النسبة  في ارتفاعاآسيا  فيسريالنكا سابع دولة 

األول  ( كان6351تغيران عام ) التعميميسمميا  في(، وقد حدث 625: %9( )55)
(، والتغيير 8( إلى )1تغييرًا بالمستوى األول حيث تم تخفيض عدد السنوات من )

( أال بإضافة 2-1( إلى )2-8حيث تم التعديل من ) الثانيالمستوى  فيكان  الثاني
 .الثانويسنة إلى الحمقة الدنيا من التعميم 

(، 5:1الدنيا من )(، الثانوية 8:6من ) االبتدائي"وينقسم التعميم إلى أربع مراحل 
(، ويوجد بيا معدل مرتفع من 69: 62(، والكوليجيت من )66: 3الثانوية العميا من )

عادة الصفوف" ) المستويات المختمفة؛ لذلك فنسبة التدفق من  في( 365: 65التسرب وا 
( فقط، أما التدفق من 99,1لمثالث منخفضة إلى حد ما حيث تبمغ ) الثانيالمستوى 

 (.6,95( ومتوسط التدفقين )61,13يصل إلى ) لمثاني المستوى األول
سريالنكا يتمشى مع االتجاىات الحديثة  في التعميميبالذكر أن السمم  وجدير

بالنسبة لعدد سنوات السمم ومدة اإللزام وال تتمشى مع االتجاىات الحديثة بالنسبة 
 انخفاضإلى  لتخفيض عدد سنوات المرحمة األولى من ست إلى خمس سنوات، باإلضافة

 نسب التدفق بين المستويات نتيجة لمتسرب والرسوب.
 سنوات،( 1:1المستوى األول من ) في( 6351تغييرًا عام ) أجرت: Bhutan بيوتان -7

 دراسيقامت بإضافة صف  أي( 2-2( إلى )2-9بحمقتيو من ) الثانيوفى المستوى 
( 8نوات بداًل من )( س5أصبح ) الذي الثانيلممستوى األول مأخوًذا من المستوى 
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ويصبح كما ىو  التعميميعدد سنوات السمم  فيسنوات، وبذلك ال يكون قد حدث تغير 
البيوتان أصبح بيذا التغير مدتو سبع سنوات  في االبتدائي( عاًما، والتعميم 66)

فينقسم إلى  الثانويرياض األطفال، أما التعميم  فييقضى منيا التمميذ سنة دراسية 
وعميا مدة كل منيما عامين، كما يوجد عامان لإلعداد لاللتحاق بالمعاىد حمقتين دنيا 

( سنة ال 66بيوتان ) في التعميميويمكن القول أن عدد سنوات السمم  الكميات،و 
( سنة، إال أن زيادة عدد سنوات المرحمة االبتدائية 62تتمشى مع االتجاىات الحديثة )

من االتجاىات المرغوبة، وبيوتان من أكثر  االبتدائي التعميمبضم رياض األطفال إلى 
 ( 698-695: 66دول آسيا إنفاًقا عمى التعميم. )

بإنقاص  التعميميالسمم  فيبالذكر أن ىناك دولتين حدث بيما تغيير  وجدير
، 6353عام ) فيمن ست إلى خمس سنوات، ىما: مصر وسريالنكا  دائيةالمرحمة االبت

تناولتيا الدراسة، ومدغشقر والوس منذ عام  تيالالفترة  في( عمى الترتيب 6351
 ىي التعميميالسمم  فيحدث بيا تغيرات سمبية  التي(. مما سبق يتضح أن الدول 6311)

دول صغيرة )باستثناء مصر( ولكنيا جميًعا ذات ظروف اقتصادية غير مناسبة، وقد 
جال السمم م فيجاءت ىذه التغيرات غير متمشية مع االتجاىات العالمية الحديثة 

ينمو فيو؛ لذلك  الذييرتبط ارتباًطا وثيًقا بالمجتمع  تعميمي، وىو جزء من نظام التعميمي
 فيو يعكس طموحات المجتمع ومشكالتو أيًضا وظروفو.

 التىصيات: 

 األصميالمجتمع  فيوما يرتبط بو من متغيرات  التعميميخالل تناول السمم  من
من فحص بعض نماذج من ممارسات الدول المتقدمة، و  ،والمتقدم النامي)العالم( وقسميو 

، يمكن إيجاز بعض التعميميسمميا  فيحدث بيا تغيرات  التيباإلضافة إلى الدول 
 :يميفيما  التعميميتطوير السمم  فيالمقترحات المرتبطة بأىم االتجاىات الحديثة 

ا واعتبارىا مرحمة بمرحمة ما قبل المدرسة االبتدائية ومحاولة تعميم مؤسساتي االىتمام -1
 تعميمية ضمن مراحل سمم التعميم العام.

بأن ال تقل عدد سنوات سمم التعميم العام  العالمياالتجاىات الحديثة االىتمام  تعكس -2
 ( عاًما.62عن )

( يعتبر أكثر األنماط شيوًعا عمى 9+9+1) التعميميلمراحل السمم  الشكمي التقسيم -3
 المتقدمة. وعمى مستوى الدول العالميالمستوى 
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قد أدمج  الثانويالفواصل الحادة بين المراحل التعميمية، فنجد قسًما من التعميم  تالشى -4
اليابان والصين والنمسا  في( سنوات 3المرحمة اإللزامية نتيجة إلطالة مدة اإللزام ) في

فرنسا وأسبانيا  في( سنوات 69وفنمندا والدنمارك والنرويج والسويد وسويسرا، )
سرائيل وأمريكا  في( سنة 66ا وكندا وروسيا االتحادية ونيوزلندا، )واسترالي ىولندا وا 

بمجيكا وألمانيا. وبيذا أصبح الخط الفاصل بين  في( سنة 62والمممكة المتحدة، )
أقل وضوًحا، كما أن عممية انتقال وتدفق التالميذ داخل  والثانوي االبتدائيالتعميم 
 وبالتاليلم يعد ليا نفس الحواجز السابقة،  لمثاني من المستوى األول التعميميالسمم 

ذلك بعمميات توجييية  واستبدلمعنى أو مضمون،  أي االنتقاليلم يعد لالختيار 
رشادية منظمة لمساعدة التالميذ  نياية مرحمة اإللزام عمى اختيار ما يناسبيم  فيوا 

 . العاليالتعميم  فيالثانوية العميا أو  فيمن مين 
. مما يسمح بمرونة والميني والفنيالعام  الثانويواجز بين أنواع التعميم الح تالشى -5

، وبحيث تسمح جميعيا التعميميالمتوازنة داخل السمم  وعاالنتقال والتحرك بين الفر 
 .التعميميداخل السمم  الرأسيالنمو  فيبمنح فرص متكافئة 

ضوء  فيونة المناسبة مع المر  التعميميلمسمم  الييكميالمضمون  فيالتقارب  محاولة -6
 القوى والعوامل المجتمعية.

تبادل الخبرات العالمية. مما  فيبالذكر أن تناول ىذه االتجاىات يسيم  وجدير
وأىدافو  مجتمعناضوء فمسفة  فيوتطويره  التربويواقعنا  فييتيح لنا إعادة النظر 

مكاناتنا المادية والبشرية.  وا 
 
 
 
 
 
 
 

 عـــــالمراخ
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