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 مستخلص الدراسة

في كيف يمكن تطوير نظام المساءلة التعميمية في التعميم الحالية  الدراسةمشكمة تحددت 
ماليزيا، وجمهورية الصين الثانوي العام في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرات كل من فرنسا، و 

 ، لذلك هدفت الدراسة إلي:الشعبية
 لنظام المساءلة التعميمية في األدبيات التربوية المعاصرة.التعرف عمي المداخل العممية والنظرية  .1
التعرف عمى مالمح نظام المساءلة التعميمية في التعميم الثانوي العام في جمهورية مصر العربية،  .2

 وذلك من حيث المدخالت، والعمميات، والمخرجات.
في فرنسا، وذلك من حيث  التعرف عمى مالمح نظام المساءلة التعميمية في التعميم الثانوي العام  .3

 المدخالت، والعمميات، والمخرجات.
التعرف عمى مالمح نظام المساءلة التعميمية في التعميم الثانوي العام في اتحاد ماليزيا، وذلك من  .4

 حيث المدخالت، والعمميات، والمخرجات.
رية الصين الشعبية، التعرف عمي مالمح نظام المساءلة التعميمية في التعميم الثانوي العام في جمهو  .5

 وذلك من حيث المدخالت، والعمميات، والمخرجات.
 الوقوف عمي أوجه التشابه واالختالف في نظم المساءلة التعميمية في دول المقارنة. .6
وضع تصور مقترح لتطوير نظام المساءلة التعميمية في التعميم الثانوي العام في جمهورية مصر  .7

سا، وماليزيا، وجمهورية الصين الشعبية، وبما يتناسب مع العربية في ضوء خبرات كل من فرن
 ظروف المجتمع المصري.

وأسموب تحميل النظم لتحقيق  مدخل بيريداي في الدراسات التربوية المقارنة،واعتمدت الدراسة 
 ، وتوصمت الدراسة إلي:اأهدافه
 جهزة الرقابية عمي التعميم الثانوي العام، وتداخل اختصاصاتها، وتركيزها عمي تصيد ألتعدد ا

 خطاء.ألا
  داء المتميز.ألة اأكثر من تركيزها عمي مكافأضعف الحوافز المقدمة وتركيزها عمي العقاب 
  لي ضعف دورها، كما يؤدي ذلك إجهزة المساءلة التعميمية، مما يؤدي أغياب التنسيق بين

 لي تعطيل العمل بالمدارس.إ
 المؤسسات التعميمية والعاممين  ضعف الشفافية التعميمية بنتائج العممية التعميمية، ونتائج تقويم

 بها.
 داء المنخفض لدفعها ألال توجد عقوبات شديدة عمي مدارس التعميم الثانوي العام ذات ا

 لمتحسين.
 .اقتصار زيارة المدارس ومراجعتها وفحصها في يوم واحد 



Abstract of the Study 
 

The current study identified a problem in how to develop educational 

accountability system in general secondary education in the Arab Republic 

of Egypt in light of the experiences of France, Malaysia and the People's 

Republic of China, so the study aimed to: 

 1- To identify the scientific and theoretical approaches of the educational 

system of accountability in contemporary educational literature. 

2-To identify the features of educational accountability system in general 

secondary education in the Arab Republic of Egypt, so in terms of inputs, 

processes and outputs. 

3-To identify the features of educational accountability system in general 

secondary education in France, in terms of inputs, processes and outputs. 

4-To identify the features of educational accountability system in general 

secondary education in Malaysia, in terms of inputs, processes and outputs. 

5-To identify the features of educational accountability system in general 

secondary education in the People's Republic of China, in terms of inputs, 

processes and outputs. 

6-To know the similarities and differences in educational accountability 

systems in the comparison countries. 

7-Conceived proposal for the development of educational accountability 

system in general secondary education in the Arab Republic of Egypt in 

light of the experiences of France, Malaysia and the People's Republic of 

China, That suits with the circumstances of Egyptian society. 

The study relies on a Briday's approach to comparative educational 

studies and the style of systems analysis To achieve its Aims and The study 

found that:  

  - The multiplicity of regulatory bodies to general secondary education, 

overlapping terms of reference, and its focus on nitpick. 

- Poor incentives and the focus on punishment than on the reward outstanding 

performance. 

-  lack of coordination between the agencies of educational accountability, 

leading to weakness of their role, and lead to the suspension of work in 

schools. 

- Poor educational transparency of the educational process results, results of 

the evaluation of educational institutions and their employees. 

- There are no severe penalties for general secondary schools with low 

performance to push for improvement. 

- abbreviation school visits, reviewed and tested in a single day. 

 




