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كأحد أشكال ) ERP( برنامج تطویر التعلیم 
المعونات األجنبیة لتطویر التعلیم األساسى 

 المصرى
  "الفیومدراسة حالة فى محافظة "

  
  إعــداد            

  سمیحة على محمد مخلوف./ د            
  جامعة الفیوم –مدرس بكلیة التربیة             

  قسم اإلدارة التربویة وسیاسات التعلیم
  :مقدمـــة
یر  ض تش ى بع ر إل ى مص امعى ف ل الج یم قب الح التعل ة إلص تراتیجیة القویم ة االس الخط

مشروع : المشروعات التى تنفذھا الھیئات الدولیة المانحة فى قطاع التعلیم األساسى وھى

STEBS  ة والذى تنفذه وزارة التربیة والتعلیم باالشتراك مع الوكالة الكندیة للتنمیة الدولی

CIDA  مشروع المدرسة الذكیة ، باإلضافة إلىSmart School  ویتم تنفیذه باالشتراك

ن  یم م ادرة المصریة لتطویر التعل مع البرنامج االنمائى لألمم المتحدة، باإلضافة إلى المب

یم ووزارة  WEFخالل المنتدى االقتصادى العالمى  ة والتعل ى التربی ین وزارت بالتعاون ب

  .االتصاالت والمنتدى اإلقتصادى العالمى

على رأس المانحین الدولیین ) US AID( وتأتى الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة   

امج  د برن ة، ویع فى مجال تطویر التعلیم األساسى، حیث تتنوع برامج ومشروعات الوكال

ة   Education Reform Programتطویر التعلیم المصرى  رامج الحالی ى رأس الب عل

ر، وا ى مص ة ف ذھا الوكال ى تنف ى الت ویر اإلصالح المؤسس ى تخطیط وتط ذى یھدف إل ل

ة  ة اإلدارة المحلی یم الرسمى، وتقوی ع جودة التعل لمنظومة التعلیم فى سبع محافظات لرف

ً للمعاییر القومیة   . والمدرسیة للتعلیم باإلضافة إلى بناء القدرات المھنیة للمعلمین طبقا

ة   ة األمریكی ذه الوكال ذى تنف امج ال ذا البرن أتى ھ ة  وی من االتفاقی ة ض ة الدولی للتنمی

ة  دة األمریكی ات المتح ة، والوالی ة مصر العربی ى  –الموقعة بین حكومتى جمھوری ة ف الممثل

وھى اتفاقیة الھدف اإلستراتیجى للتعلیم األساسى، وصدر  –الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

  ٢٠٠٩منحة حتى عام م ومستمرة ھذه ال٢٠٠٣سنة  ١٢٩بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم 
ن    یم المصرى وم مما سبق یتضح تعدد أشكال المعونات األجنبیة فى مجال التعل

  :ھنا تتحدد مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة
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یم  -١ ة للتعل ات أجنبی ما أھم المبررات والدوافع وراء قبول الحكومة المصریة معون

  األساسى المصرى؟

 ؟)ERP(ما أھداف برنامج تطویر التعلیم  -٢

 ؟)ERP(ما مكونات برنامج تطویر التعلیم  -٣

 ما أھم إنجازات ھذا البرنامج فى مجال تطویر التعلیم األساسى بمحافظة الفیوم؟ -٤

یم األساسى بمحافظة  -٥ ما مدى تحقیق ھذا البرنامج ألھدافھ فى مجال تطویر التعل

 الفیوم؟

ب األ -٦ ض جوان ویر بع ى تط امج ف ذا البرن دریبات ھ ن ت تفادة م دى االس ا م داء م

 المدرسى فى مرحلة التعلیم األساسى بمحافظة الفیوم؟

كیف یمكن تحقیق أكبر درجة من االستفادة من المعونات األجنبیة لتطویر التعلیم  -٧

 األساسى بمصر؟

 

  :حدود البحث
  یقتصر البحث على تقویم بعض تدریبات برنامج تطویر التعلیم )ERP ( كنموذج

  .من نماذج المعونات األجنبیة

  د ىیوج یم وھ ویر التعل امج تط ات لبرن ة مكون ة، : أربع اییر القومی ون المع مك

ل،  وق العم ة وس ون المدرس ة ، ومك ادة التربوی ة ، اإلدارة والقی ة المھنی والتنمی

ادة  ون اإلدارة والقی داف وإنجازات مك وسوف یقتصر ھذا البحث على عرض أھ

ك عل ون، وذل ذا المك دریبات ھ ن ت تفادة م دى االس ة وم ذا التربوی ار أن ھ ى اعتب

 .المكون فى نطاق تخصص الباحثة

  ر ة مص ل جمھوری ات داخ بع محافظ ل س یم داخ ویر التعل امج تط ق برن م تطبی ت

وم العربیة، ولكن سوف یقتصر ھذا البحث على تقویم البرنامج دا خل محافظة الفی

ذا  ة إجراء ھ ى الباحث على أساس أنھا محل إقامة الباحثة، كما أنھ من الصعب عل

 .التقویم فى باقى المحافظات

  ة ى مرحل یم عل امج تطویر التعل دریبات برن ى دراسة جدوى ت یقتصر البحث عل

م  ھ ت ا أن ى، كم لم التعلیم ن الس ى م یم األساس ع التعل ة موق ى ألھمی یم األساس التعل

یم  امج تطویر التعل ى برن وم لالشتراك ف ن محافظة الفی اختیار أربعون مدرسة م
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ة ) ٣٥(وتسمى مدارس التطویر وھذه المدارس عبارة عن  ون مدرس خمس وثالث

ذا  ة، ولھ ة الثانوی ل المرحل ط تمث دارس فق تمثل مرحلة التعلیم األساسى وخمس م

 . علیم األساسىمدرسة فى مرحلة الت) ٣٥(یقتصر اھتمام ھذا البحث على 

  :منھج البحث
امج تطویر    داف وإنجازات برن ات وأھ تم استخدام المنھج الوصفى لوصف مكون

یم  ى ) ERP(التعل یم األساس ویر التعل ة لتط ات أجنبی ول معون ررات قب م مب ل أھ وتحلی

  .المصرى

  :أدوات البحث
ى  -١ ة إل نھج الوصفى موجھ دیر (تم إعداد استبانة كأداة من أدوات الم در –م س م

یم ) موجھ –مسئول وحدة التدریب  –أول  لكل مدرسة تابعة لبرنامج تطویر التعل

دى  امج وم دریبات البرن ن ت بمحافظة الفیوم بھدف الوقوف على مدى االستفادة م

  .القدرة على تطبیق نتائج ھذه التدریبات داخل المدرسة

و: مقابالت مفتوحة -٢ دارس التطویر والم دیرى ومعلمى م ع م جھین تم إجراؤھا م

ق  دى تطبی ة م ف لمعرف رؤى والمواق تبانة واستكمال بعض ال بھدف تطبیق االس

 . بعض األھداف فى أرض الواقع

  :خطوات البحث
  :تم تحدید خطوات البحث وفقا للمحاور اآلتیــة  

  ور األول یم : المح ة للتعل ات األجنبی ریة للمعون ة المص ول الحكوم ررات قب مب

  .األساسى

 ومكونات وإنجازات برنامج تطویر التعلیم أھداف : المحور الثانى)ERP( 

 تحلیلھا –نتائجھا  –إجراءاتھا (الدراسة المیدانیة : المحور الثالث( 

 یم األساسى : المحور الرابع مقترحات لزیادة جدوى المعونات األجنبیة لتطویر التعل

  . المصرى

  

ي  E R Pالتعلیم تضح من خالل الدراسة المیدانیة نسب تحقیق أھداف برنامج تطویر ا  ف

  :محافظة الفیوم كما یلي في الجدول اآلتي 
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  نسبة تحقیق الھدف من وجھة نظر عینة الدراسة  الھدف

مدیر 
  المدرسة

مدرس 
  أول

مسئول وحدة 
متوسط تحقیق   موجھ  التدریب

  الھدف للعینة
بناء قدرات الموجھین والمدیرین والمدرسین -١

لى المعاییر األوائل فى مالحظة المعلم المبنیة ع
  القومیة للتعلیم

٦٢٫١  %٦٣٫٥  %٦٤  %٥٨  %٦٣%  

تحسین قدرات القیادات التربویة على -٢
تحدید االحتیاجات وبناء قدرات التوجیھ 

  التربوى

٥٣٫٤  %٦٣٫٣  %٤٧  %٤٥٫٢  %٥٨٫٢%  

بناء منظومة التدریب لتحقیق التنمیة -٣
تفعیل وحدة (المھنیة للعاملین بالمدرسة 

  )عات المدرسیةالتدریب داخل التجم

٦٠٫٩  %٥٤  %٦٠  %٦٥٫٨  %٦٤%  

بناء قدرات القیادات التربویة فى -٤
  المھارات اإلداریة والقیادیة

٥١٫٨  %٤٦٫٣  %٥٥٫٨  %٥٠  %٥٥٫٤%  

بناء قدرات القیادات المدرسیة فى مھارات -٥
  التخطیط

٥٥٫٦  %٥٠٫٥  %٥٦٫٧  %٥٣٫٥  %٦١٫٨%  

تطویر المدرسة بصفة عامة فى عدة -٦
ساسى لبرنامج تطویر مجاالت كھدف ا

  التعلیم 

٦٩٫٨  %٦٠  ٧٤٫٣  ٦٧٫٦  ٧٧٫١%  

  
ل مكون اإلدارة        ن قب ة م داف المعلن ق األھ ى تحقی ا سبق وجود قصور واضح ف یتضح مم

یم  امج تطویر التعل حیث وصل متوسط نسبة نجاح ) E.R.P(والقیادة التربویة أحد مكونات برن

ى  م  % ٥٨٫٩األھداف مجتمعھ إل ذلك ت ات  عرض، ول ادة جدوى المعون بعض المقترحات لزی

  . األجنبیة فى تطویر التعلیم المصرى

 


