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 آليات تمكين المعلمين في جمهورية مصر العربية 
 في ضوء خبرات بعض الدول 

 
                                                                                                  

 سهام أحمد محمد علوان د/
 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 الزقازيق كلية التربية، جامعة     

 الملخص:

موردها االستراتيجي، و  المؤسسة ركائز من ركيزة يعد ،البشري  بالمورد التمكين ارتباط  
 يتوافر والمهارات الخبرات من عالية كفاءة وذات مؤهلة بشرية موارد لديها التي فالمؤسسة

 .بقائهاو  الستمرارها الحيوية الضماناتلديها 

لكونه يقوم بتعزيز وضع المعلم حيث يتم التعامل   ،أهمية عظمى للمعلمب  ويحظى التمكين  
يساعده في التحكم في ممارساته وتصرفاته الخاصة وفي اتخاذ قرارات   حيث  معه كالمهنيين،

حيث  ؛حاسمة بالمؤسسة. كما يساعد المعلم في زيادة المعرفة وفرصة التعاون مع الزمالء
مما   يةالمهن  التنميةيزه على استمرارية  نظرا لترك  ؛. وأهميته تتعاظم تزداد فرص المشاركة معا

 ي.تحقيق التميز المؤسسإلى  يؤدى في النهاية

هناك أوجه ف  وتبذل ج.م.ع العديد من الجهود في سبيل تمكين أكثر لمعلميها، ورغم ذلك   
 معلميها.تمكين  فياآلليات المعتمد عليها  فيقصور 

 فيالتوصل إلى مجموعة من اآلليات لتدعيم تمكين المعلمين ويهدف البحث الحالي     
 .   سنغافورة وماليزيا خبرتيضوء  في ج.م.ع

 وسوف تتبع الدراسة المنهج المقارن.   

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لتمكين المعلمين في سنغافورة وماليزيا،     
 .ج.م.ع فيلتدعيم تمكين المعلمين  اآللياتوفي نهاية الدراسة تم عرض مجموعة من 
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Mechanisms for empowering teachers 

 In the Arab Republic of Egypt 

In light of the experience of some States 
 

 

Summary: 

     The empowerment has associated with the human resource that is one 

of the pillars of the institution and its strategic resource. An institution that 

has qualified human resources with highly qualified expertise and skills has 

vital guarantees for its survival and continuity. 

     Empowerment is very important to the teacher, because it promotes the 

teacher's status, where he is treated like professionals, helping him to 

control his own practices and decisions. It also helps the teacher to increase 

knowledge and the opportunity to collaborate with colleagues as 

opportunities for participation are increased. And its importance is growing 

due to its focus on the continuity of professional development, which 

ultimately leads to the achievement of institutional excellence. Many 

efforts are being made by Egypt to further empower its teachers, and yet 

there are shortcomings in the mechanisms that have been adopted to 

empower its teachers. 

    The current research aims at finding a set of mechanisms to strengthen 

the empowerment of teachers in Egypt in light of the experiences of 

Singapore and Malaysia. 

    The study will follow the comparative approach. 

    The study reached a set of results to enable teachers in Singapore and 

Malaysia. At the end of the study, a set of mechanisms was introduced to 

strengthen teachers' empowerment in Egypt. 
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 تمكين المعلمين في جمهورية مصر العربيةآليات 
 في ضوء خبرات بعض الدول 

 الخطوة األولى: اإلطار العام للبحث
 المقدمة 

الذي يفرض حتمية تواجه اإلنسان كل يوم، و   التيبالتحديات    مليءنعيشه اليوم    الذيعصر  الإن   
 .الديمقراطي التشاركي األكثر انفتاحا ومرونةالتحول من البناء اإلداري الهرمي التقليدي إلى النمط  

لما له من أثر فعال   ، Empowerment  التمكين  تبنى مفهومبضرورة  ظهر اهتمام  ومن هذا المنطلق  
، حيث يهتم التمكين بالمؤسسة التعليمية بشكل رئيس على الوظيفيعلى "تحسين األداء والرضا 

اتخاذ القرار وكسر الحدود  فيحفيزهم ومشاركتهم إقامة وتكوين الثقة بين اإلدارة والمعلمين وت
 . (1)اإلدارية الداخلية بين اإلدارة والمعلمين" 

أصبح تمكين المعلمين موضع اهتمام ونقاش واسع من قبل مختلف الباحثين وذلك لترسيخ  لذا
 روح المشاركة من قبل القطاع األكبر من قوة العمل.

يتطلب منهم تمكين أنفسهم  مماال يمكن إغفال دور المعلم الرئيس في تعلم الطالب،  ومن ثم   
وهذا  .كنهم من االستجابة على النحو المالئم بالمعرفة، والمهارات، وتطوير الكفاءات التي تم

عملية مستمرة حيث  Teachers Empowermentيستدعى ضرورة أن يكون تمكين المعلمين 
يتم من خاللها اكتساب الخبرات مدى الحياة التي من  -رحلة حياة  -يتم تطويرهم على اعتباره 

رات وممارستها كل على حسب ظروفه شأنها أن تمكنهم من ممارسة القيادة و السلطة واتخاذ القرا
  (.2)  الخاصة

ظل  فياستجابة للمطالب الملحة والديناميكية  ما هو إالأن تمكين المعلمين على  وثمة تأكيد  
في القرن الحادي والعشرين حيث يوجد نقلة نوعية في دور المعلم،  إليهم المهام الجديدة الموكولة 

 .وفعالية ة بكفاءمهام ومتطلبات عمله  أداءحسين أدائه ليصبح قادرا على مما يفرض ضرورة ت
حيث ينمى التمكين العديد من المهارات لدى المعلمين منها: زيادة التزامهم وتعهدهم بمسئوليات 

قدراتهم ومهاراتهم، حيث يسهم التمكين في إطالق العنان لألفراد لتفعيل جديدة وإمدادهم بما ينمي 
 على رئيس يركز بشكل كما أنه معارفهم وقدراتهم االبتكارية، ويمنحهم الطاقة للعمل باستمرار، 

 الحدود وكسر القرار، اتخاذ ومشاركتهم في والعاملين وتحفيزهم  القيادة بين الثقة وغرسإقامة 
 البشري  بالعنصر االهتمام أن تدرك فالمنظمات أصبحت والعاملين، القيادة  بين والتنظيمية اإلدارية

 .( 3)التميز وتحقيق للمنافسة السبيل هو
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مكن اعتبار التمكين استجابة حتمية لتلبية متطلبات وتحديات العصر في تحقيق التعلم داخل يو     
سرعة اتخاذ القرار مع ضمان سالمة هذه القرارات،   فيأن التمكين يساعد    إلىباإلضافة    ،المؤسسات

فضال عن تفويض الصالحيات وتقليل أعباء العمل المترتبة على المستويات العليا في المؤسسة 
 التعليمية مع ضمان ممارسة نوع من الرقابة.

غير أن المفهوم الحديث لتمكين المعلمين يرى أنه بنية متعددة األبعاد ال تقتصر فقط على منح    
سلطات إضافية للمعلم، ومشاركته في صنع القرارات المدرسية، وإنما تضمن أبعادا ستة عبر عنها 

ياة المدرسية، بالح  التأثيرالقدرة على    صنع القرار؛ النمو المهني؛"المشاركة في    )شورت & رينهارت(
 .(4)، المكانة االجتماعية واالقتصادية " االستقاللية،  الذاتية 

تأكيدا على أهمية تمكين المعلم، يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي و   
 ، عندما تبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم1966إلى عام  للمعلم ويرجع تاريخ االحتفال

والثقافة “يونسكو” ومنظمة العمل الدولية توصية مشتركة بشأن أوضاع المدرسين، وبدأ االحتفال 
ويحمل شعار “تمكين المعلمين لبناء المجتمعات المستدامة” في   ،1994سنويا بهذا اليوم منذ سنة  

لنهوض تأكيد على أن دور المعلم يتجاوز إعطاء الدروس إلى تكوين األجيال وبناء المجتمعات وا
 .(5)بالدول

أن أداء المعلم له ب إيمانا منهاتهتم بتمكين معلميها  سنغافورةأن نجد  الدوليعلى المستوى و  
كما يزيد من فعالية أداء الطالب،  تأثير أكبر على التحصيل العلمي للطالب من أي عامل أخر

، للمعلم   اتباع نظام إعداد متميز)  لياتآ  ومن هنا شرعت وزارة التعليم بتمكين معلميها من خالل عدة
، (باإلضافة إلى زيادة فاعلية المعلم  ، واالهتمام الرعايةومنحه  وتنميته مهنيا ورفع مكانته اجتماعيا

حيث يتم اإلعداد الشامل للمعلم من كافة الجوانب، ودمج التنمية المهنية المعتمدة على نتائج 
متعدد   عالمي، بهدف إعداد معلم  الحديثة واللغات  تمكنه من أدوات التكنولوجيامع  البحوث التربوية.  

تعزيز مهنة المعلم ألنها تضع بصمتها على  فيأصبحت المدرسة شريكا  وبالتالي(. 6الثقافات)
 ..المعلم المبتدئ من خالل خبرات معلميها ومساعدتهم على تنميته مستقبال

 في ضرورة تبني المعلم كافة المستجدات بية ر تشدد وزارة التعليم السنغافو  عالوة على ذلك  
والتجريب مع إتباع قواعد جديدة لالشتباك والتالحم  والمشاركة االستكشافيالمهنة كتطبيق التعلم 

وضع السياسات داخل الوزارة وتنفيذها على   فيللمعلم دورا    هذا أصبحمع الطالب، باإلضافة إلى  
 .(7)أرض الواقع 
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القرارات تعتمد عليها سنغافورة كآلية هامة لتمكين  واتخاذصنع  فييالحظ أن مشاركة المعلم و  
كافة األعمال اإلدارية والفنية بالمدرسة عن رغبة وطواعية ومن  في باإلضافة لمشاركته معلميها

 هنا يتحمل المسئولية ويفوض بالعديد من القرارات.
باستراتيجيات  وزارة التعليم بتمكين المعلمين مهنيا من خالل تسليحهم  تعمد باإلضافة لهذا  

وضعت   2004عام    في، ثم  2000المعلمين عليها عام    لتدريبالتعلم الحديثة فأعدت ورش عمل  
 the Strategies for Active and (SAIL)مشروع يعرف بـ " استراتيجيات التعلم النشطة والمستقلة".

Independent Learning   ،  نفس العام  مبادرة "تعليم أقل، تعلم أكثر" فيقد ظهر و (TLLM  )
“Teach Less, Learn More”    ،  الب االعتماد على األنشطة والتجارب وهذه المبادرات تتيح  أمام الط

من التعاون بين  جديدة فكان البد أدوارا. مما فرض على المعلم ( 8)العملية بصورة موسعة أكثر 
 ofالممارسة  فكرة مجتمعات  ومن هنا ظهرت  .سبين مختلف المدار  وإدارة المدرسة ومعلمين لا

Practice (Co P)  Communities،    وطرق   الموارد التعليمية الجيدة    سسلتدار حيث يتجمع المعلمون
 . (9)التدريس والممارسات الجيدة 

بناء أسس متينة لتمكين معلميها من خالل االبتكار  فيومن هنا يالحظ مدى رغبة سنغافورة     
تفكير  وكذلك فيالتعليم، وفي طريقة اإلعداد والتدريب  فيالسياسات والبرامج لتحقيق التميز  في

 لديهم لتناسب مع متطلبات العصر. الفكري المعلمين حتى تتسم بالديناميكية وتنمية رأس المال 
الخطط  فيفقد ظهر هذا االهتمام  معلميها.تهتم بتمكين  أنهانجد  ماليزياوإذا نظرنا إلى   

  Penggubalan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan(   PIPP( )2006/2010الوطنية للتعليم )
المعلم زيادة هيبة مهنة  ، ويعتبر هذا هو سر  (10)نادت بشكل مباشر بتنمية وتمكين المعلمين  والتي

 .ماليزيا في
، تمكين معلميها من خالل نظام إعداد متميزماليزيا على عدة آليات لوفي هذا السياق اعتمدت 

زيادة مشاركة واالهتمام، مع  منحه الرعاية  و باإلضافة إلى زيادة فاعلية المعلم    ،تنميته مهنياوتعزيز  
، وترفع تلك القرارات إلى المعلم في صنع القرار سواء داخل المؤسسة التعليمية أو داخل الفصل

ا بعض السلطات العليا للتصديق علها. وأحيانا تتم اجتماعات على المستويات العليا ويشارك فيه
 (. 11)ذلك المجال ومن كبار المعلمين  فيالمعلمين من ذوى الخبرة 

 وااللتزام  تحقيق الوالء فيبالمدرسة مما ساهم بشكل كبير  إيجابياومن هنا أصبح للمعلم دورا  
 .صنع واتخاذ وتنفيذ القرارات داخل المدرسةالتعليم ومشاركته في    مراحلكافة    فيلمعلم  ل التنظيمي

 :(12)تتولى وزارة التعليم عددا من المبادرات  وتأكيدا على ما سبق   
 منح للمعلمين إلجراء البحوث. توفير ، مع تطوير وغرس ثقافة البحث بين المعلمين -
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 إشراك المعلمين المتميزين في تصميم المناهج الدراسية.  -
 .التعليم السنوي ومجلة المعلمنشر الممارسات الجيدة للمعلمين خالل الدورات وفي مؤتمر  -
 . والمعلمينالمسابقة السنوية على الممارسات التربوية المبتكرة بين الطالب  -
 .إقامة وحدة للبحوث والتطوير في كل كلية لتدريب المعلمين في البلد وفي كل شعبة -

للمعلم   حقيقيالسياسات اإلجرائية لتحقيق تمكين  من  وزارة بالعديد  الهذه اآلليات قامت    تحقيقلو     
نظام تدريب أثناء الخدمة كل خمس  ويطبقبرامج تدريب تغطى كافة الجوانب. بتوفير  ،الماليزي 

 . (13)سنوات، لتلبية المتطلبات الجديدة والحديثة 
 فيبناء أسس متينة لتمكين معلميها من خالل االبتكار    في  ماليزياومن هنا يالحظ مدى رغبة      

تفكير  وكذلك فيالتعليم، وفي طريقة اإلعداد والتدريب  فيالسياسات والبرامج لتحقيق التميز 
 .الماليزي للمعلم  حقيقيلتحقيق تمكين  الفكري المعلمين حتى تتسم بالديناميكية وتنمية رأس المال 

لتطوير   بناءةجمهورية مصر العربية جهودا    فيوعلى الصعيد المحلى تبذل وزارة التربية والتعليم     
العملية التعليمية بالمدارس، بهدف تحسين عملية تعليم وتعلم الطالب، وقد طالت هذه الجهود 

لنجاح   اسياألسالعملية التعليمية، وخاصة اإلدارة المدرسية والمعلم، باعتباره العامل    معظم عناصر
ككل، وبناء علية أصدرت الوزارة عددا من القرارات يمكن اعتبارها بمثابة خطوات  المدرسيالعمل 

، بإنشاء (14)6/3/2002( بتاريخ 48رقم ) الوزاري نحو تمكين المعلمين بها، فكان صدور القرار 
بتشكيل  م2006/  9/  14( بتاريخ  334الوزاري رقم )  وحدات لتدريب المعلمين بالمدارس، والقرار

، وكافة الجهود المبذولة بهدف تحقيق الالمركزية واإلدارة (15)مجلس األمناء واآلباء والمعلمين
مما يعطى دورا أكبر لمشاركة والتقويم والمتابعة وصنع القرار، وتحقيق الرقابة الذاتية على األداء، 

 .آليات تمكين المعلمين إحدىتعتبر  المعلم في صنع القرارات والتي
م خمسة مجاالت من بينها واإلدارة المتميزة، 2003كما تضمنت وثيقة المعايير القومية للتعليم  

، مما يوضح تواصل الجهود نحو االهتمام بالمعلم واالتجاه نحو (16)والمعلم، المشاركة المجتمعية
اتخاذ القرارات   فيبالمدارس لتحقيق مزيد من االستقاللية للمدارس    اإلداري المشاركة وإصالح النظام  

 ومشاركة المعلم فيها، وجميعها تدعم آليات تمكين المعلم.
كما تواصلت جهود تمكين المعلم فقد تضمنت الخطة االستراتيجية للتعليم قبل  

مجموعة من البرامج منها، اإلصالح المتمركز على (  2011/2012إلى    2007/2008)الجامعي
 . (17) لالمركزية  المؤسسيالمدرسة، الموارد البشرية والتمكين، والتأصيل 

توفير وتنمية الكوادر المؤهلة و تعظيم   بهدفالتنمية والمهنية  تناول برنامج الموارد البشرية و   كما    
 تمكين المعلم.تنمية مهنية بهدف  وذلك تأكيدا على ضرورة وأهمية    .(18)  العائد من رأس المال البشرى 
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، 12/6/2007بتاريخ 155المعلم بصدور القانون رقم وكللت جهود وزارة التعليم باالهتمام ب 
نشاء األكاديمية المهنية إل  ، باإلضافة(19الكادر الخاص بالمعلمين لتحسين أوضاعهم )بشأن تطبيق  

بتنظيم األكاديمية وتحديد  2008لسنة  (129رقم ) الجمهوري للمعلمين، وصدور القرار 
األداء  تضمن أن يكون  التياختصاصاتها، لالرتقاء الدائم بمستوى المعلم، وتقوم بوضع المعايير 

 .(20) ، وتكون مسئولة عن إجراء اختبارات الكادرالعالميستوى مرتبًطا بالم
، وقد تضمنت (21)  (2030  /2014) الجامعي قبل للتعليم االستراتيجية الخطة  صدرت  ومؤخرا    

من بينها برنامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية، وبرنامج اإلصالح على  ،برامج رئيسية
 التنميةوبرامج  من خالل آليات   لمعلم،ل  أكثر  مستوى المدرسة، وتسعى هذه البرامج جميعها لتمكين

 بيئة توفير  ، باإلضافة إلىداخل المدارس الرشيدة  والحوكمة من الالمركزية إطاروتدعيم  المهنية
والشك أن النجاح في تطبيق هذ اآلليات ،  سمح بزيادة فاعلية وتأثير المعلم داخل المدرسة  ت تعليمية

 مما ينعكس على العملية التعليمية بأكملها.  لمعلمين وتحسين أحوالهمل  أكثر  تمكينيعمل على تحقيق  
 الدراسة:مشكلة 

إال أنه ما زال  أن هناك جهودًا بذلت من أجل تمكين المعلمين، في ضوء ما سبق يتضح      
ما تمكين المعلمين بالمدارس المصرية، ومنها  فياآلليات المعتمد عليها  فيهناك أوجه قصور 

 يلي:
صنع القرارات بالمدارس   فيحيث تقل مشاركة المعلمين  ؛  القرارصنع    فيضعف المشاركة    -1

 مركزية .فهناك(22) والالمركزية المركزية سياسات تطبيق فيوضعف  وذلك ناتج عن وجود قصور
 العامة السياسات توضع المثال سبيل فعلى محدوًدا، يزال ال الفعلي  فالتطبيق القرار؛ اتخاذ في قوية
 شأًنا المنهج يعد كما .مركزًيا الهندسية والنماذج المدرسي المبنى ومواصفات واألولويات للبناء

 التدريبية البرامج وتصميم التدريب عملية وكذلك تصميمه، في معلم  أي تشارك ال خالًصا مركزًيا
 (. 23)مركزي  بشكل تتم  المختلفة

 
 إدارته  في البيروقراطييد المدير والذى يتبع النمط  فيالسلطة متمركزة كما أن            

 فيتواجههم  التي مشكالتال فيوتعامالته مع معلميه، فال يتيح لهم الفرصة للتصرف بحرية 
غير نشطين   وبالتاليأعمالهم وفصولهم، حيث ينفرد باتخاذ القرارات دون أدنى مشاركة من المعلمين  

 (. 24)تنفيذ تلك القرارات  في
 :  داخل المدرسة المهنيقلة فرص النمو   -1
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غير فعالة، حيث يتصف التدريب بالشكلية  فهيللمعلم وإن توافرت  المهنيتقل فرص النمو     
ظل وجود وحدات للتدريب داخل المدارس لم  فيوعدم مالءمته لالحتياجات الفعلية للمعلمين، 

 في قصور وجودباإلضافة ل (25)المهنيتستطع إشباع احتياجات معلميها من النمو والتطوير 
 المهارات وتحديد  العمل، سوق  طبًقا لمتغيرات المهارات وتنمية الذاتي التعلم  على التدريبية البرامج

 (.26) المهن وتوصيف
إلى عدم توافر أماكن مخصصة مناسبة لهذا الغرض مع قلة التجهيزات ربما يرجع هذا و 

ظل وجود أعباء ومسئوليات على المعلم  فيالضرورية، كما أن وقت إجراء التدريب غير مناسب، 
تحول دون انتظامهم، كما ينعدم الربط بين البرامج التدريبية واحتياجات التنمية المهنية، واالحتياجات 

 .(27)   برامج تدريبية فعالة  بناء على وجود كوادر وأدوات فعالة لتقويم األداء  وينقصها  الفردية للمعلم،
فجوة  االستراتيجية وجودباإلضافة لضعف التمويل الالزم لتنفيذ البرامج التدريبية الموجودة بالخطة 

 . (28)التخطيط والتنفيذ وعدم مراعاة الواقع للبرامج  عمليتيبين 
   والتأثير:ضعف الفعالية  وبالتاليضعف مكانة المعلم  -2

األداء واالنضباط واالنتظام في القصور وهذا يرجع إلى  اإلنتاجية والكفاءة التعليمية، ضعف  
التجديد والتغيير، باإلضافة إلى ضعف مهارات  فيالمعلمين ليس لديهم رغبة غالبية ،(29)بالمدارس

. باإلضافة إلى النظرة المتدنية للمعلم وضعف (30)المدرسة بوالعمل بروح الفريق  الجماعيالعمل 
 القاعات إلى المعلمين تدريب أثر انتقال ضعفوهذا راجع إلى  (،31)  ثقة المدير وولى األمر فيه

 كمصدر المعلم  فيه يظهر للتدريس، تقليدي مفهوم على تقوم  التدريس طرائق زالت فما الدراسية،
 والطاعة اإلذعان قيم وتكرس والتلقين، الحفظ تكرس أساليب وهى العلمية، والسلطة للمعرفة وحيد

 داخل المعلم وفعالية تأثير ضعف وبالتالي.(32)المجتمع في الصمت ثقافة هيمنة وظاهرة السلبية
 .الدراسة حجرة 
  للمعلم:ضعف الحرية واالستقاللية   -3

صنع واتخاذ القرارات، وضعف الثقة  فيتعانى المدرسة من ضعف االستقاللية         
مما نتج عنه خوف  ،المتبادلة بين المعلم وإدارة المدرسة، مع ضعف اإلحساس باألمان التنظيمي

 المناقشات في المعلمين مشاركة  ضعف  في  هذا  وتمثل  .(33)وتحمل المسئولية    الرأيالمعلم من إبداء  
 داخل حتى ضعيفة التعليمية المواد بناء في مساهمتهم و  ،ةالمطلوب والمهارات بالمناهج الخاصة
 (.34)الدراسة حجرات

 األسئلة التالية: فيوفي ضوء ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة الحالية 
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 المؤسسات التعليمية المعاصرة؟ فيما األسس النظرية لتمكين المعلمين  .1
 ، وما القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيه؟ج.م.ع فيما الواقع الراهن لتمكين المعلمين  .2
كل من سنغافورة وماليزيا، وما القوى والعوامل الثقافية المؤثرة  فيما واقع تمكين المعلمين   .3

 فيه؟
من  جمهورية مصر العربية باالستعانة بكل فيما اآلليات المقترحة لتدعيم تمكين المعلمين  .4

 وماليزيا؟سنغافورة  وخبرتي، النظري اإلطار 
 أهداف الدراسة:

، ج.م  فيتهدف الدراسة الحالية إلى التوصل إلى بعض اآلليات لتفعيل عملية تمكين المعلمين      
 :اآلتيوذلك من خالل 

 .المعاصرة التعليمية المؤسسات في المعلمين لتمكين النظرية األسس على التعرف -
 ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. في ج.م  فيتمكين المعلمين  واقع وتحليل وصف -
 ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة. فيسنغافورة  فيتمكين المعلمين  واقع وتحليل وصف -
 .ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة  فيماليزيا  فيتمكين المعلمين  واقع وتحليل وصف -
 وماليزيا سنغافورة  في المعلمين لتمكين واالختالف الشبه أوجه على وفللوق مقارنة دراسة -

 .النتائج أهم  عرض مع وتفسيرها،
 في العربية مصر جمهورية في المعلمين تمكين لتدعيم  اآلليات من مجموعة إلى التوصل -

 .وماليزيا وخبرتي سنغافورة ، النظري ضوء اإلطار 
 في:  أهمية الدراسة الحالية  تأتى الدراسة:أهمية 

 المدرسية الفعالية وفي التعليمية، العملية فعالية في الكبير وتأثيره  أهميته عامة بصفة للتمكين -
 .وألياته بأهميته المسؤولين لتوعية بمصر التعليم  في تطبيقه ضرورة  يتطلب مما خاص بشكل

 من بات المعلمين أدوار في التحول ظل في وذلك خاصة، بصفة بالمعلم االهتمام  مجال -
 أن وجد التربوية األدبيات وبمراجعة المعلم، أداء تحسين كيفية في النظر إعادة الضروري 

 مامتهاال لووحت نأ دعب يرادإال ركفال روطت الجم يف ًارخؤم ددرتت يتال ةحيصال وه التمكين
  .ةنكممال ةمظنمالب نآال فرعي ام ىلإ رماوأالو مكحتال ةمظنم جذومن نم

 .ومكانته  بدوره   االرتقاء  في  يسهم   مما  .المعلم  تمكين  تفعيل  في  بمصر  القرار  متخذي  تساعد  قد -
 .الدول بعض في المعلمين تمكين آليات من االستفادة  في المدارس مديري  تساعد قد -
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 .ألنفسهم حقيقي تمكين تحقيق في اآلخرين خبرات من االستفادة أنفسهم  المعلمين تساعد قد -
 :الدراسةحدود 

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:      
 المباشرة  الصلة  ذات  العناصر  على  النظرية  معالجتها  في  الدراسة  تقتصر:  الموضوعية  الحدود -

 التأثير زيادة  القرار، صنع في المشاركة) في المتمثلة المعلم  تمكين أبعاد وهي المعلم  بتمكين
 .(المعلم  مكانة ارتفاع للمعلم، والفاعلية التأثير ،المهني النمو فرص من مزيد والفاعلية،

 :التالية لالعتبارات وذلك وماليزيا سنغافورة  خبرات على الدراسة تقتصر: المكانية الحدود -
سنغافورة  تختارفي تمكين المعلمين، حيث   هائلة إنجازات حققت  التيتعد من الدول  :  سنغافورة*  

الثانوية، فتعمل على جذب أفضل الخريجين للعمل  المدرسة خريجي من األفضل الثلث من معلميها
لجان واختبارات ومقابالت  من خالل عملية انتقاء صارمة نة التدريس، ثم يلي عملية االختيارهمب

من أشد  مهنة التدريس تعتبر لذلكمرهقة وشاقة، توصف على أنها وإجراءات شديدة الخصوصية 
من المتقدمين لبرنامج إعداد المعلمين وذلك بعد عملية انتقاء 8/1يقبل    لكونه  واحتراما.  إقباالالمهن  
 مهنية تدريب وتنمية تقدم برامج باإلضافة لذلك)السجل األكاديمي، الميزات الشخصية(. شاقة 

 .لدى المعلمينالمهارات االحترافية بغرض تنمية 
أكثر لمعلميها بالمدارس مما ينعكس اتخذت العديد من اإلجراءات من أجل تمكين    :    ماليزيا*  

المعلمين تمكين ببشكل مباشر الحكومة  نادت فقد.على العملية التعليمية داخل الصف الدراسي
تشديد شروط وأحكام توظيف باإلضافة للمعلمين المرشحين، ااختيار في  متميز نظام كما تتبع

مؤخرا اعتمدت ماليزيا استراتيجية جديدة تدعو إلى تمكين المعلم برفع و المدرسين المؤهلين فقط. 
تخضع  فاخرا فهيوخيارا  ومهنة انتقائيةالكفاءة المهنية، مما جعل التدريس مهنة مرموقة  شعار

، وذلك ا مهنة تنافسية عالية محفوظة فقط ألفضل المرشحين لهالعمليات تقييم صارمة، كما أنه
 .مهنة مسئولة عن تشكيل قادة المستقبل في ماليزيالكونها 

 مصطلحات الدراسة: 
   Empowermentينالتمك
    تعالى:  -القرآن الكريم ، لغة التقوية أو التعزيز، حيث وردت في قوله  فيعني كلمة التمكين ت    

اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنهُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اله  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ﴿ َوَعَد َّللاهُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصه
َلنهُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا ﴾ َوَلُيَمكِوَننه َلُهْم ِديَنُهُم اله   .(35)ِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدِو

 هلل" مكنه"يقال ،"مكن" للفعل مصدرا :أنه علىفي مختار الصحاح  لغة التمكين يعرفكما     
 ""يمكنه ال فالن و منه، "تمكن" و الشيء من الرجل واستمكن منه، "أمكنه" و "تمكينا" الشيء من
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 فعل على االستطاعة أي التمكنفي لسان عرب يعرف  و .)36( عليه يقدر ال أي النهوض
 .)37( الشيء

بمعنى منح الفرد السلطة القانونية  Empowerمشتق من الفعل  اللغة اإلنجليزية فيوالتمكين    
وقد عبر عنه قاموس أوكسفورد بأنها عبارة عن: السلطة التي   ،(38)أو الرسمية لعمل شيء ما 
 .(39)أقوى وأكثر ثقة ، بحيث يصبح الشخص ما ءتعطى لشخص للقيام بشي

للقيام  والقوة الحرية الحصول على عملية“التمكين على أنه عبارة عن  وقد عرف قاموس كامبريدج
السلطة"   تفويض  ، وبمعنى أخر "العطاء أو التفويض بمعنى(40)لك    يحدثما    للتحكم فيأو    تريدبما  

والمكافآت  المعلوماتإلى تبادل تهدف  إدارية ممارسة، كما عبر عنه قاموس األعمال بأنه " (41)
الخدمة   وتحسينرات لحل المشاكل  واتخاذ القرا  المبادرةمع الموظفين حتى يتمكنوا من اتخاذ    والسلطة
التمكين من الناحية اللغوية يقصد به إعطاء الحكم والقدرة ومما سبق يتضح أن . (42)"واألداء

   والسلطة.
فالتمكين يعنى إعطاء القوة الالزمة ألعضاء فريق العمل من تهيئة الوسائل ومن جهة أخرى    

بأنه "تقاسم السلطة والقوة والمسؤولية من خالل  الالزمة لتمكين سيطرتهم على العمل. حيث عرف
 (.43)تفويضها إلى المستويات المختلفة ضمن الهيكل التنظيمي" 

تمكين ليس لها تعريف محدد حيث يتم تعريفها على أساس السياق يتضح أن كلمة ال  ومما سبق     
مدى قيام عدة مبادئ من بينها  ، ولكن في مجملها اتفقت حولوالتخصص الذى استخدمت فيه

صنع واتخاذ القرارات بحرية،   فياإلدارة العليا بمنح السلطة والثقة للعاملين ألداء مهامهم والمشاركة  
و من االرتياح والشعور باألهمية وزيادة تحمل المسؤولية وخلق شعور األمر الذي يسهم بإيجاد ج

لدى العاملين مما يمثل دافعا مهما للعمل، باإلضافة لخلق بيئة عمل تفاعلية تراعى العالقات   إيجابي
اإلنسانية واحتياجات ومتطلبات العاملين، مما يعود بالفائدة على المؤسسة والعاملين فيها بل يتخطى 

 جتمع المحيط والمستفيد منها.هذا الم
   Teacher Empowermentالمعلم: تمكين 

يعرف تمكين المعلم على أنه: "استثمار المعلمين لحقوقهم في المشاركة في تحديد أهداف    
 (. 44)وسياسات المدرسة وممارسة التنمية المهنية متضمنة كيفية التدريس وغيرها "

: الثقة التي يمتلكها المعلم والقدرة على سن القرارات عبارة عن  المعلمتمكين  أن    وقد أضاف أخر    
التعليمية المناسبة بغرض التحسين في نوعية تعليم الطالب، وهذا لن يتحقق إال من خالل معلم 
يتم إعداده بكفاءة عالية مع االستمرار بمده بتحسينات مستمرة، من خالل عدة ممارسات فعالة 

لقرار، مع وجود االنسجام والتعاون بين جميع أصحاب المؤسسة التعليمية كالمشاركة في صنع ا
(45) . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gain&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhkM5ZkL6I7RHU2di-EldOKVsVhyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/freedom&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhyDjYyHk-Si9npRunBgIx0Fqey9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhteOuS5LWx-2if0U7bHRgDT4R8lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/want&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi097yxJo47TvxjxHlM7vPYfVSBNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/control&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjwvAvcVQzZNQrslx2lySIIQr7D_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happen&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjeBFsQOFVr50BCQ1yJ7zc5GO6G2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delegation&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi9LmVBsMmlZ7Y_UyRLtM-w_Vgg-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/practice.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgDzHyxrePRdt2mxupPsrQsla_b8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/management.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjeSlyV_6Ab7qfZ0vTf7c7KXnbBLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/information.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhlndVyRBfGGzPsza96CLxYdX4Lsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/power.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgYlPvLBQpOb__jNJ-rFBuXxgEglg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/initiative.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgUFFxj1Hs814b7Kn5rJaF0D5wxwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/improve.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhiWXRrJfXTIDkjhOO6mHiclc0X4tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.businessdictionary.com/definition/performance.html&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi7_LM-Uz14wmoVwFe4fM8-3MQvgw
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 وقدر من وتحمل المسؤولية ، واالختيار ،  االستقالل،أن تتاح له الفرص من أجل  بمعنى    
اتخاذ القرارات الخاصة به وأن  والقدرة على  والسيطرة على بيئة العمل ومكان العمل. السلطة 

 (46موظفين ، وكافو التدابير)يكون له رأي في الميزانية ، وال
ن المعلم الممكن هو من لديه المهارات والمعارف للعمل على تحسين الوضع بطريقة أكما يقال     

إيجابية، من أجل تحقيق ذلك ينبغي أن توفر المدرسة فرص التنمية المهنية للكفاءة في التعامل مع 
مختلف الحاالت التي تجعل المعلم محوري في هذه العملية، مع االهتمام بالمشاركة في صنع 

رارات والمشاركة في األنشطة والمجاالت الحيوية في المدارس واالهتمام باألهداف واتخاذ الق
 .(47)المؤسسية 

  تكون معلمًا متمكنًا يعني الحرية في تزويد كل طالب بالتعليم الذي يستحقه داخل لكىو    
الفصول الدراسية ، مما يؤدى لزيادة ثقتهم وينمو لديهم الرضا الوظيفي، مما يساعد هذا في االحتفاظ 
بالمعلمين بشكل عام ويؤدي إلى المزيد من االبتكار في الفصل الدراسي، وهذا يمكن أن يؤدي 

 (.48بشكل عام) تحسين المدرسةأيضا إلى 
يتضح أن تمكين المعلم عملية حاسمة لتطوير الكفاءة الشخصية، والقدرة على  ومن هنا    

مية ك وإثراءصالحياته  توسيعو توفير فرص الستعراض كفاءاته وقدراته،  من خاللالتصرف 
 المشكالت ومواجهة  بنفسه  قراراته التخاذ والمبادأة  المبادرة فرص وإتاحة له، تعطى التي معلوماتال

 .التعليميةأهداف المؤسسة  لتحقيق المعلم إليه يحتاج ما توفير كل ضرورة مع. تعترضه التي
 تطرقنا للتمكين التي المختلفة التعريفات بينما  مشتركا توافقاً  هناك نستنتج أن سبق ومما    

 إكسابه القرارات، وضرورة اتخاذ في والمشاركة السلطة المعلم  منح أهمية على تؤكد فجميعها إليها،
  .لقدراته المهنية والتنمية التدريب خالل من الهيايحتاج  التي والمعلومات المعرفة ومشاركته

جديد يهدف إلى إعطاء   إداري خل  "مد  :على أنهتمكين المعلم    تعريفوبناء على ما سبق يمكن      
المعلم الصالحيات والمسؤوليات والحرية في العمل، وذلك من خالل توافر جو من االرتياح والشعور 

، مما يجعل المعلم محوريا ودافعا المهنيباألهمية والمكانة والرعاية، مع توفير مزيد من فرص النمو  
 مهما للعمل بالمؤسسة التعليمية". 

 السابقة:الدراسات 
وأجنبية، وهنا يتم تنوعت الدراسات التي تناولت تمكين المعلمين ما بين دراسات وبحوث عربية      

 -عرض عددا منها طبقا للترتيب الزمنى لها من القديم إلى الحديث، كما يلي: 
 أوال: الدراسات العربية:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.curriculum.edu.au/leader/empowering_teachers,9982.html%3Fissue%2520ID%3D9779&xid=25657,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201&usg=ALkJrhiB2r_UipjUH4WejWxa3Nl4b4JJWg
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 دراسة لتطبيقه المديرين استعداد ومدى التمكين أسلوب :حلواني الرحمن عبد ابتسام (1
 (49) 2001جدة، بمدينة الحكومية اإلدارات مديري  من عشوائية  عينة على ميدانية

 لتطبيقه،أسلوب التمكين ومدى استعداد المديرين تحديد  تمثلت أهداف هذه الدراسة في        
( استبانة على عدد 450قامت الباحثة بتوزيع )لتطبيقه  و المنهج الوصفي،  اعتمدت الدراسة على  و 

 كبير من األجهزة الحكومية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وكان من أبرزها: أن أسباب عدم رغبة          

نى أسلوب التمكين بأن رفض بعض المديرين لت  . وتوصلت إلىالمديرين في استخدام هذا األسلوب
أعمالهم الروتينية المطلوبة  بإنجازيعود إلى اقتناعهم بأن الموظفين كسولون وال يلتزمون حتى 

عمال التي يمكن للمديرين أهم األ  هذه وأنمنهم إضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل مسئوليات كبيرة  
 العمل.الت التي تعترض أداء أن يمكنوا مرؤوسيهم منها هي المهام اليومية الروتينية وحل المشك

  المطبقة  بالمدارس للمعلمين اإلداري  التمكين متطلبات:" البداعي  ناصر محمد موزة (2
 (50)  2011 ،"عمان بسلطنة الذاتية المدرسية اإلدارة لنظام

تحديد متطلبات التمكين اإلداري للمعلمين بالمدارس المطبقة تمثلت أهداف هذه الدراسة في، 
في توفر هذه المتطلبات  اإلدارة الذاتية بسلطنة عمان وكذلك الكشف عن االختالفاتلنظام 

باختالف استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات النوع والخبرة والمنطقة التعليمية وتطبيق 
المشروع التكاملي للإنماء المهني ومن ثم التوصل القتراح إجراءات لتفعيل متطلبات التمكين 

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،ري للمعلمين بمدارس اإلدارة الذاتية بسلطنة عمان. و اإلدا
 .ستبانة تناقش متطلبات التمكين اإلداري للمعلمينباإلضافة ال

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: الحاجة إلى توفير القوانين واللوائح    
وتطبيق المشروع التكاملي  الفاعل،والتنمية المهنية بالمدارس من أجل تحقيق التمكين اإلداري 

 للإنماء المهني لصالح محور القوانين واللوائح. 
( الثانية الحلقة) األساسي التعليم بمدارس المعلمين تمكين:"الضامري  جمعة مالك (3

 (51)  2011 ،" المعاصرة العالمية االتجاهات بعض ضوء في عمان بسلطنة
استكشاف واقع تمكين المعلمين بسلطنة عمان مع وضع مقترح تمثلت أهداف هذه الدراسة في،  

كما تم إعداد استمارة بهدف الوقوف  ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفيو .  لتمكين العاملين
على آراء مجتمع الدراسة من معلمي مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساسي فيما يتعلق بواقع تمكين 

 معلما.( 512المعلمين والكشف عن جوانب القوة والضعف وبلغ إجمالي عددهم )
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المدير قد احتل المرتبة األولى في ومن أبرز نتائج الدراسة، أن مجال اإلشراف الفني لعمل  
 الثانية،وأن مجال العمل الجماعي قد جاء في المرتبة    درجة مشاركة المعلمين في عملية التمكين،

 درجات مرتفعة. الثالثة، وهيوجاء مجال المناهج واألنشطة المدرسية في المرتبة 
بية  ملين بالتر أحمد محسن موسي عالم:"العالقة بين التمكين والرضا الوظيفي للعا (4

 .(52) 2014والتعليم بمحافظة القليوبية، 
التعرف على العالقة بين التمكين والرضا الوظيفي للعاملين تمثلت أهداف هذه الدراسة في:        

 لديهم معرفه مستوي الرضا الوظيفي، و مستوي التمكين هخالل: معرفوذلك من  بالتربية والتعليم
البحث.   لطبيعة  لمالءمتهمتبعًا األسلوب المسحي نظرًا    الوصفيالمنهج  واعتمدت الدراسة على     

 واإلدارات التعليميةوتم اختيار عينة البحث من العاملين في ديوان عام مديرية التربية والتعليم 
نتائج ومن أبرز . المديريةب( من العاملين 330بمحافظة القليوبية، واشتملت عينة البحث على )

 الدراسة:
 .عدم توافر درجة مناسبة من الرضا الوظيفي للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة القليوبية -
 والقدرات الشخصية. والمؤهالت العلمية وحجم العملعدم مناسبة الراتب  -
 .عدم الشعور باالرتياح للسياسات واإلجراءات اإلدارية في العمل وأن مناخ العمل غير مريح -
 .الوظيفي للعاملين وأبعاد الرضاتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد التمكين  -
 عدم توافر درجة مناسبة من التمكين للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة القليوبية  -
اختيار جماعة العمل  ومن الصعوبة المناسبة،نظام العمل ال يسمح باختيار طريقة العمل  -

 ء.نوحة في التعامل مع األخطاوال تساعد السلطات المم
ال تصدر القرارات بناء على رأى األغلبية وال يتم مشاركة العاملين في وضع خطط وأهداف  -

 العمل 
 العمل. بيتم اتباع األساليب اإلدارية الحديثة    العاملين والتوزيع العمل ال يتم بشكل عادل بين   -

 نظام الترقية يخضع للمجاملة والمحسوبية.  -

  صناعة  على  العام  التعليم  مدارس  مديري   لتمكين  مقترح  "تصور:  زكريا  إسماعيل  ريهام (5
 (.53) 2014، "العربية مصر  بجمهورية القرار واتخاذ

مدارس التعليم العام بمصر   مديري وضع تصور مقترح لتمكين  تمثلت أهداف هذه الدراسة في،   
مدارس  مديري على صنع واتخاذ القرار ويتم ذلك من خالل التعرف على أبعاد ومقومات تمكين 

التعليم العام على صنع واتخاذ القرار، واقع التمكين اإلداري بالمدارس المصرية، وآليات التمكين 
 .لمنهج الوصفيالدراسة على ا تالعام. واعتمدمدارس التعليم  لمديري المتاحة 

والتي  اإلداري أن مفهوم التمكين من المفاهيم الحديثة في الفكر  :ومن أبرز نتائج الدراسة
 تنظيميرين من علم وخبرة ومجهود وتهيئة مناخ  يالكامنة لدى المد  القوةتساعد اإلدارة على إطالق  
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ين على انه وسيلة يتيح الفرصة لألفراد لتقديم أفضل ما عندهم من خبرات حيث ينظر إلى التمك
هامة للحفاظ على الجودة في ظل ما تتسم به بيئة المنظمة من منافسة شديدة، حيث يزيد من 

 المنظمة التي يعملون بها نظرا الرتفاع مستويات الرضا الوظيفي فيها. تجاه التزام العاملين 
 المهنية بالتنمية وعالقته للمديرات اإلداري  التمكين واقع :الشريف ردة حسين عزة (6

 (54)  2015  المكرمة، مكة بمدينة الثانوية المدارس في للمعلمات
 الثانوية المدارس لمديرات اإلداري  التمكين واقع على التعرفتمثلت أهداف هذه الدراسة في، 

 الكشف جانب إلى المدارس، بهذه  للمعلمات المهنية بالتنمية وعالقتها المكرمة مكة مدينة في
 .للمعلمات بالتنمية المهنية للمديرات اإلداري  التمكين عالقة في اإلحصائية الفروق  عن

محورين،  على تشتمل باستبانة، مستعينة المسحي الوصفيواعتمدت الدراسة على المنهج 
 للمعلمات. المهنية للتنمية المديرة  ممارسة مدي لتقدير والثاني ،اإلداري  التمكين لقياس األول

 من المكرمة مكة بمدينة الثانوية بالمدارس المديرات تمكين درجة ، أننتائج الدراسةومن أبرز  
 بدرجة اإلبداعي السلوك وتنمية الفريق روح تنمية بعدا ظهر إذ كبيرة، كانت المديرات نظر وجهة
السلطة  وتفويض وصناعته، القرار اتخاذ في المشاركة بعدا جاء بينما جدًا، كبيرة توافر

 على الدالة المظاهر أما .كبيرة  وبدرجة الترتيب على والرابعة الثالثة المرتبة في والصالحيات
 .للمساعدات المديرة  صالحيات تفويض على التشجيع كان فقد السلطة بتفويض التمكين

  ضوء على بمصر الثانوي  التعليم مرحلة معلمي تمكين: "لطفي محمد محمد سناء (7
 ( 55) 2016 ،" مستقبلي تصور التحويلية القيادة

تقديم تصور مستقبلي لتمكين معلمي مرحلة التعليم الثانوي تمثلت أهداف هذه الدراسة 
واعتمدت الدراسة على منهجية الدراسات المستقبلية    في مصر على ضوء القيادة التحويلية.

   :اسةومن أبرز نتائج الدر من خالل تطبيق أسلوب دلفاي بجوالته الثالث، 
القائد التحويلي يوفر فرص االستقاللية لطرح أفكار جديدة ومنح صالحيات أكثر للمعلمين  -

 تمكينهم في صنع القرار. إلىللمشاركة في صنع القرار مما يؤدي 
كما أنه يعمل على تحديد االحتياجات التدريبية وتحفيز المعلمين إلكسابهم مهارات تطوير  -

 بالدورات التدريبية.وتوفير فرص االلتحاق 
على المستجدات  االطالعإجماع الخبراء على أن تقديم الحوافز والمكافآت وتوفير فرص  -

 التربوية وإعداد برامج لتنمية مهارات التعلم الذاتي تمكن المعلمين من فاعلية ذاتهم.
 ئج العمل.ما يقدم القائد التحويلي النصح واإلرشاد لتحمل المعلمين المسؤولية كاملة عن نتاك -
 ويتيح الفرصة للمعلمين ألداء أعمال متميزة ذات تأثير إيجابي لمدرستهم. -
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 مدارس   علي   ميدانية  دراسة -  المهني  األداء  لتطوير   مدخال  التمكين: "محمد  محمد  رغدة (8
       (56)  2016  ،"المنوفية بمحافظة العام الثانوي 

بحث كيفية تطوير األداء المهني للمعلمين بمدارس الثانوي تمثلت أهداف هذه الدراسة في، 
 التمكين. العام بمحافظة المنوفية من خالل تطبيق مدخل 
 28مكونة من  باستبانةمستعينة  التحليلي‘واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 
معلم بالمدارس الثانوية العامة من مجتمع  802عبارة, طبقت على عينة عشوائية مكونة من 

أن واقع تمكين معلمي المدارس الثانوية العامة بمحافظة   إلىوتوصلت    .   الدراسة األصلي بالمنوفية
كما أن مستوى األداء المهني للمعلمين بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة  منخفضا،المنوفية 

 المنوفية متوسط.
 
 
 
 

 نبية:ثانيا: الدراسات األج
دراسة العالقة بين تمكين المعلمين في المدارس االبتدائية والرضا الوظيفي،  : هيونج ( 1

 (57) 2005تايوان،   فيفي منطقة كوسيونج  
 تايوانفي  المدارس االبتدائية في الوظيفي الرضا على المعلم تمكين أثر معرفة الدراسة هدفت   
اعتمدت الدراسة على المنهج   وقد  .المدرسة( حجم العلمي، المؤهل الوسيطة )العمر، المتغيرات وأثر

االبتدائية  الحكومية المدارس معلما في (450) من الدراسة عينة تكونتو  الوصفي مطبقة استبيان
 ن.تايوا في
 للمعلمين  التمكين نما بي داللة إحصائية ذات عالقة وجود لعدة نتائج منها  الدراسة توصلت وقد   

الوظيفي  الرضا أبعادكأحد  األمن بين ما إحصائية داللة ذات عالقة يوجد ال .الوظيفي والرضا
 .التمكين على الوسيطة للمتغيرات أثر هناك ليس وأخيرا والتمكين،

اكتشاف العالقة بين التمكين و الثقة الشخصية بين المعلم  موي وهينكين وايجلي: ( 2
 (58)  2005والمدير، 

التعرف على طبيعة العالقة بين عملية تمكين المعلم ومستوى الثقة المتبادلة بينه   الدراسة  هدفت    
  .وتحديد مستوى ثقة المعلمين في مدير المدرسة ،وبين مديره
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مدرسة. ( 21ويمثلون )على عينة من معلمي المدارس االبتدائية األمريكية  الدراسة  أجريت    وقد    
وتوصلت   المدرسة،في مدير    شخصي  بدراسة عالقة تمكين المعلم بالثقة على المستوى البين  توقام

الذين يدركون أنهم ممكنين في بيئات عملهم يكون لديهم Interpersonal Trustالمعلمين  إلى أن  
 مدارسهم. مديري شخصية في  لثقة البينمستويات عليا من ا

وتوصلت نتائج الدراسة أن المعلمين يظهرون مستويات عالية من الثقة في مديرهم عندما يرون   
أن عملهم له أهمية وأنهم لهم تأثير واضح على بيئة عملهم وبينت الدراسة أن هناك توافق ما بين 

 مكين.حدوث ت وبالتاليالمعلمين ومديريهم من حيث الثقة 
 (59) 2008العالقة بين تمكين المعلم واستخدام المدير  للسلطة،  لينتنير :( 3

بين إدراك المعلم للتمكين واستخدام المدير للسلطة، وقد شاركت  العالقة  توضيح الدراسةهدفت    
( في الواليات المتحدة األمريكية وقد Alabamaفي هذه الدراسة ثالث مدارس من مقاطعة أالباما )

تم تجميع ثالثة أنواع من البيانات. األولى يقيس وجهة نظر المعلمين عن نوع السلطة التي يمارسها 
يقيس مدى مشاركة المدرسة في التمكين والذي تم استخدامه لقياس وجهات نظر المدراء، والثاني 

المعلمين لمستوياتهم في التمكين. والثالث تم استخدام األسئلة المفتوحة للتعرف على تحديد مكونات 
 المقاييس السابقة.العوائق والتسهيالت في تمكين المعلمين الغير مذكورين في 

أن أكثر المعلمين المشاركين يدركون أن مديريهم  الدراسة لعدة نتائج من أهمها،وتوصلت      
يعملون تحت مظلة السلطة المشرعة لهم. وقد ذكر العديد من المعلمين بأن مدريهم ال يعتمدون 

. كما أن السمات التي تم استنباطها من التغذية الراجعة نهمعلى المكافأة والعقاب خالل عملية تمكي
م في التمكين تتمحور في الجودة الضعيفة في الهيئة اإلدارية، المعايير، والتواصل، والقضايا للمعل

االجتماعية، والواجبات غير التدريسية. وقدم المعلمون عدد من التعليقات الجيدة عن وجهة نظرهم 
 في استخدام المدير للسلطة.

الصين،  في الدراسية المناهج إلصالح وتقبلهم المعلمين تمكين : وآخرون  لي( 4) 
2011 (60) 

 إلصالحات وعالقتها بتقبلهم  المدارس، في المعلمين تمكين مستوى  عن الكشف هدفت الدراسة    
 جمع في مقياس التمكين قد طبقتو اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،  وقد  .  المدرسية المناهج

 المتوسطة المرحلتين من معلماً ( 1646) الدراسة عينة وطبق على عينة من المعلمين، تالبيانا
 المعلمين لدى مستوى التمكين أن نتائجال أهم  توكان .الصين في محافظات من والثانوية اختيروا

    .متوسطاً 
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  ، بكينيا في العامة ةالثانوي المدرسة أداء على المعلمين تمكين أشورو : تأثير (5) 
2012 (61) 

هدفت الدراسة التعرف على تأثير تمكين المعلمين على األداء المدرسي لدى معلمي المرحلة    
معرفة ما إذا كانت مشاركة المعلمين في صنع القرار يؤثر على أداء من خالل الثانوية في كينيا. 
استخدم المسح الوصفي تم  و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  وقد  من عدمه.   المدارس الثانوية  
الدراسة في دائرة مدينة  تالبيانات. وأجريكما تم استخدام استبيان منظم لجمع  إلجراء البحوث

معلما من معلمي المدارس الثانوية من مدارس في ناكورو في  464جد حوالىناكورو الشرقية. ويو 
 تم اختيارهم بصورة عشوائية.  83شرق المدينة. وتم التطبيق على عينة مكونة من 

أن هناك ارتباطا إيجابيا قويا بين "صنع القرار" و "أداء  وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها     
 رار يعزى بشكل إيجابي إلى أداء المدارس الثانوية. أن اتخاذ القو المدارس". 

 2016محمد ، عزمي، فاطيمة: دراسة تأثير تمكين المعلمين على تحصيل الطالب، ( 6) 

(62.) 

الطالب. تأثير تمكين المعلمين على التزام المعلمين وتحصيل التعرف على هدفت الدراسة    

استبيانين، أي مشارك  إيالم  أكمل فرع ،-E- نور بيام  جامعة في معلما 356عينة من ال توتكون

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باالستعانة بأداتين لتحقيق هدف الدراسة ،  مدرسة  

على التزام المعلمين، وتم   نلمعرفة أثر التمكي(  1992ورينهارت )ل(  SPESمقياس التمكين )وهما:  

لمعرفة أثر تمكين المعلمين على  (1979) وآخرون. قام بوضعه موداي ستبياناالستعانة باال

  تحصيل الطالب.

 والحالة، المهني،والنمو  القرار، للتمكين )صنع الست لياتاآلوقد توصلت الدراسة إلى أن    

ً في التزام المعلم (والتأثيرات واالستقاللية، الذاتية،والكفاءة  وإنجازات  ينلعبت دوراً هاما

كذلك يظهر تأثيره الفصول الدراسية و داخلمهمة  عامال تمكين المعلمين ومن هنا أصبح الطالب.

 القرارات التعليمية التي تعزز الفعالية التنظيمية وتحسين أداء الطالب.عند اتخاذ 

 (.63) 2017مكين المعلمين، فينورير، بريتانى: دراسة أثر التعاون على ت (  7

بين المعلمين   الدراسية  لمناهجإلعداد التخطيط  أثناء ا  التعاونيأثر األسلوب  قياس  هدفت الدراسة     

ثالثة فصول خالل    على التمكين النفسي لهم.  واعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة للمعلمين

  خاصة.الفي مرحلة الطفولة المبكرة في مدرسة مونتيسوري  .دراسية

شمل مجتمع الدراسة ستة معلمين في مرحلة الطفولة المبكرة قاموا بتصميم المناهج بشكل و    

مقياس التمكين النفسي  على اعتمد مالحظات الذي نموذج مشارك بملء معلم  قام كل، جماعي

المعنى، )صورات ألربعة جوانب مختلفة للتمكين: ( لقياس التغيرات في الت1995) سبريتزرل
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 باإلضافة لذلك قام بعمل مقابالتقام الباحث بتحليل البيانات  ثم .(الكفاءة، تقرير المصير، والتأثير

  الفصول الدراسية الثالثة.على مدار مالحظات من المناقشات األسبوعية تم تسجيل و فردية،

التعاوني أدى إلى زيادة اإلحساس باألسلوب مناهج للتخطيط وقد توصلت الدراسة إلى أن ال    

 بالقدرات وتقرير المصير والتأثير بين المشاركين الستة.

تعلم في التمكين المعلمين من خالل المشاركة في مجتمع   :آن ماكفايل ،   تانهيل هديبور(  8
 .(64) 2017، أيرلندا

معرفة أثر التنمية المهنية كأحد أبعاد التمكين على المعلم من خالل مشاركته في هدفت الدراسة    

 مجتمعات التعلم بالمدارس في المناطق المحرومة بأيرلندا.

مدة طويلة تمتد ألربع الدراسة    واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وسوف تستغرق    

عمليات تقييم من خالل البيانات  سنوات لمعرفة أثر التنمية المهنية المستمرة، وتم خاللها جمع

ابالت المقوتم التركيز على المجموعات الصغيرة  ومناقشات الندوات / ورش العمل أثناء العمل،

  الفردية.

ركزت على الدعم الذي يقدمه التي بحثية السئلة األ للسماح باإلجابة على البيانات تحليل تم ثم     

 المشكالتهؤالء المعلمون لبعضهم البعض، وهو التمكين الذي وضعه هؤالء المدرسون لمعالجة 

 محدودة، وظروف اقتصادية)مرافق  الصعبة العمل ظروف في ظل

  سيء(. سلوك ذوي بوطال منخفضة،

أن تعمل معا وتحافظ المعلمين من لمجموعة  كيف يمكنوتحليل  فالكتشاهذا البحث مستمر و   

أنفسهم واالنتقال لبدء مشاريع جديدة والتأثير على تعلم  اكتشافعلى عمل مجتمعهم، وإعادة 

 الطالب.

  (.65) 2017أدوار مديري المدرسة، وأخرون: تمكين المعلم و  أيدين( 9

، حيث اعتبرت مدارسهمبتحديد أدوار مديري المدارس في تمكين المعلمين هدفت الدراسة    

المعلمين في تحديد األهداف والسياسات  غالل مشاركةعلى است يعتمدتمكين المعلم الدراسة أن 

من خالل تمكين المعلمين،  .ةالمهني  موقعهم وخبرتهم المدرسية على النحو الذي استنبطته من خالل  

لديهم من وكذلك تطوير الكفاءات  عليهم،شاف إمكاناتهم والقيود المفروضة يمكن للمدرسين اكت

 .هذا يجعل تمكين المعلم قضية حاسمةو .ةالمهني التنمية خالل

وفقا لطريقة تحليل  البيانات واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي مع تحليل    

   لًما خالل هذه الدراسة.مع 20قام الباحث بإجراء مقابالت مع باإلضافة لهذا  المحتوى.

قاموا بتمكين هؤالء المعلمين من خالل  أن المديرين وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:   

أماكن أكثر  للمشاركة في صنع القرار، وتحسين وضعهم، وجعل المدارس الفرص توفير

مع ذلك، ال يدعم و وبناء عالقات تعتمد على الثقة وخلق تواصل جيد بين المعلمين. جاذبية،

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.tandfonline.com/author/Tannehill%252C%2BDeborah
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.researchgate.net/profile/Aydin_Balyer
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أو دعم استقالليتهم أو توظيفهم   ،المسؤولون بشكل كاف تطويرهم المهني، أو تطوير كفايتهم الذاتية

 .في بعض األدوار اإلدارية

 (.66) 2018، التمكين والترقي خالل اإلصالحات حولتصورات المعلم  :  أوريت( 10

وصف العالقة بين الدور المهني للمعلمين، وإدراكهم للتمكين، واتجاهاتهم هدفت الدراسة     

 التعليمية. النماذج تطبيقنحو الترقية اإلدارية )التطوير الوظيفي( بعد 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، كما استعانت بتطبيق استبيان حيث     

من معلمي المدارس  250امعلم 663 العينة ، وشملت2015في إسرائيل عام  الدراسة أجريت

قام االستبيان بفحص مواقف  .(الثانويةو معلمي المدارس المتوسطة من 413واالبتدائية 

)رغبتهم في الترقية المستقبلية اإلدارية  األدوار المهنية األربعة نحو الترقية    إحدىالمعلمين في  

الشعور باالحترام، ) نإحساسهم بالتمكيوتمت مقارنة هذا مع  التنظيمي(. فوالشعور باإلنصا

واتخاذ القرارات(، مع التحكم في  والنمو المهني، والتأثير، واالستقاللية، والكفاءة الذاتية،

 خلفياتهم الديموغرافية والمهنية.

اهتم أربعة أخماس المعلمين بمتابعة الترقية اإلدارية وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها،     

كلما زاد شعور المعلمين بالتمكين، و ملية الترقية كانت عادلة بشكل معتدل.واعتبروا أن ع

أعرب المعلمون كما   الترويجية.زادت رغبتهم في الترقية المستقبلية وإيمانهم بنزاهة العملية  

 أقوى بالتمكين. اهتمام الذين يشغلون حاليًا منصب قيادي عن

 التعليق على الدراسات السابقة: 
توصل هم النتائج، يمكن الوأ  األهداف والمنهج واألدواتببعد استعراض وتحليل الدراسات السابقة، 

 إلى:
، كما تناولت بعض الدراسات أجمعت الدراسات على أهمية مدخل التمكين لتطوير أداء المعلم -

على ضرورة مشاركة  وأكدت جميعهاعلى مختلف المستويات التنظيمية،  القيادات التعليمية
 داخل المدرسة، ودور القائد في تحقيق ذلك. المعلم في صنع واتخاذ وتنفيذ القرارات

اعتمدت غالبية الدراسات على المنهج الوصفي؛ وذلك لمناسبته لهذا النوع من الدراسات، كما  -
 . البيانات التي تتعلق بالدراسة وأدوات أخرى لجمع االستبانةاعتمدت معظمها على 

تناولت الدراسات جوانب القوة والضعف وتوصلت لوضع مجموعة من المتطلبات الضرورية  -
 الدراسات الميدانية. نتائج لتحقيق التمكين من خالل

 وااللتزام الوالء زيادة في يسهم المعلمين تمكينأن  والدراسات البحوث من نتائجيالحظ  -
للمعلمين  المهني، حيث يقوم بدور مهم في التطوير داخل المؤسسة التعليمية التنظيمي

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.emeraldinsight.com/author/Avidov-Ungar%252C%2BOrit
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.emeraldinsight.com/author/Avidov-Ungar%252C%2BOrit


                                                    سهام أحمد محمد علوان  د/                                   املعلمين في ج.م.عآليات تمكين 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

298   

وفي أداء  والقيادات التعليمية المختلفة، مما يسهم في جودة أداء ونتائج المؤسسة التعليمية.
 ونتائج الطالب.

 المعلمين، ومستوى  لدى كينالتم مستوى  بين إيجابية ارتباطية عالقة وجودكما أكدت دراسات    -
 القدرات على المعلمين تمكين أيضًا لمستوى  إيجابي أثر ووجود لديهم، الذاتية الكفاءة

 بالرضا الوظيفي للمعلمين. مدى ارتباطه، وتناولت دراسة أخرى .اإلبداعية
لديهم،  القيادي األداء في المعلمين لمستوى تمكين إيجابيا أثرا هناك كما أوضحت أخرى أن -

ويساعد على ترقى  .واإلبداع المدرسي األداء تنمية في يسهم  المعلم تمكين وأكدوا جميعا أن
 المعلم 

الدراسات التي تناولت بالتحليل واقع التمكين في مؤسسات تربوية ومؤثرة   قلةسبق    يالحظ مما  -
 التعليم بمصر. في حياة المجتمع مثل مدارس

 وجود دراسات تناولت تمكين المعلم في دول أجنبية وكيفية اإلفادة منها بمصر. قلةيالحظ  -
حيث األهداف  على الرغم من اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات والبحوث السابقة من -

والمعالجة، ومنهجيته الدراسة وتناولها لخبرات دول، إال أن الدراسة الحالية قد استفادت في 
 وفي وضع آليات تطبيقها في مصر. للدراسة، النظري إعداد اإلطار 

تميزت عن الدراسات السابقة:  ، والتيالحالية الدراسة إجراء فكرة  نبعت تقدم، ما ضوء وفي    
والخروج منها بآليات لتفعيل تمكين المعلم ، تمكين المعلم  آليات ل بالتحليل لدول أجنبيةبأنها تتناو 

  .ج.م.ع في
 الدراسة: وخطوات منهج 

الذي ال ، المقارن المنهج تقتضى طبيعة الدراسة الحالية، وما تسعى إليه من أهداف، استخدام    

يقتصر علي وصف الظواهر وإنما يقوم بتحليلها وتفسيرها في ظل ظروف مجتمعاتها والقوي 

منها بما يتفق وظروف  االستفادة الثقافية والمجتمعية السائدة فيها ويعطي باإلضافة إلي ذلك فرص 

 ، والذى يمكن ترجمته إجرائيا إلى الخطوات التالية : (67)المجتمع المصري
تحديد اإلطار العام للبحث، ويشمل: المقدمة، المشكلة، األهداف، تتضمن،  الخطوة األولى:

 الحدود، األهمية، منهج البحث، وخطواته.

وفي هذه الخطوة   تمكين المعلمين في المؤسسات التعليمية المعاصرة.  تتضمن،  الخطوة الثانية:
تتناول الدراسة، تمكين المعلمين كمدخل يمكن من خالله إصالح أحوال المعلمين من حيث 
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نظام اإلعداد والتنمية التنمية المهنية والمشاركة في صنع القرار وزيادة تأثيره وفاعليته، مع )
 معاصر.ضوء الفكر اإلداري والتربوي ال يف ارتفاع مكانته االجتماعية واالقتصادية(.

العربية. جمهورية مصر  وصف وتحليل ثقافي للواقع الراهن لتمكين المعلمين في    الخطوة الثالثة:
وفي هذه الخطوة تتناول الدراسة، تمكين المعلمين من حيث نظام اإلعداد، المشاركة في صنع 

صري، وذلك القرار، تأثير وفاعلية المعلم، فرص النمو المهني، وتقدير وارتفاع مكانة المعلم الم
 القوى والعوامل الثقافية ذات الصلة بمصر.باإلضافة لتناول لتحديد وتوضيح مشكلة البحث. 

وفي هذه الخطوة تتناول  وصف وتحليل ثقافي لتمكين المعلمين في سنغافورة. الخطوة الرابعة:
ة والمشاركة  نظام اإلعداد والتنمية التنمية المهني)الدراسة تمكين المعلمين في سنغافورة من حيث  

باإلضافة  في صنع القرار وزيادة تأثيره وفاعليته، مع ارتفاع مكانته االجتماعية واالقتصادية(.
القوى والعوامل الثقافية ذات الصلة بالدولة والتي اهتمت بتمكين المعلمين، وكيف أثرت لتناول 

 .في نجاحها
وفي هذه الخطوة تتناول : وصف وتحليل ثقافي لتمكين المعلمين في ماليزيا. الخطوة الخامسة

نظام اإلعداد والتنمية التنمية المهنية والمشاركة )الدراسة تمكين المعلمين في ماليزيا من حيث 
باإلضافة  في صنع القرار وزيادة تأثيره وفاعليته، مع ارتفاع مكانته االجتماعية واالقتصادية(.

لقوى والعوامل الثقافية ذات الصلة بالدولة والتي اهتمت بتمكين المعلمين، وكيف أثرت التناول 
 .في نجاحها
. الدراسة المقارنة التفسيرية لتمكين المعلمين في كل من سنغافورة وماليزياسادسة: الخطوة ال

لشبه وفي هذه الخطوة تقدم الدراسة مقارنة تفسيرية بين دول المقارنة، للوقوف على أوجه ا
 .واالختالف وتفسيرها في ضوء مفاهيم العلوم االجتماعية ذات الصلة، والخروج بنتائج الدراسة

 مصر بجمهورية المعلمين تمكين لتفعيل اآلليات من مجموعة إلى التوصل :السابعة الخطوة
 .وماليزيا سنغافورة وخبرتي النظري  اإلطار ضوء في العربية

 المعاصرة التعليمية المؤسسات في المعلمين تمكين: الثانية الخطوة 
 (نظري  إطار)

تتجه كثير من دول العالم إلى إصالح نظمها التعليمية ضمن سلسلة اإلصالحات التربوية،     
أصبح االهتمام بتمكين المعلمين يشكل عنصرا أساسيا وحاسما و  التعليم،بهدف تحقيق جودة 
وذلك ظل االتجاه نحو تبنى وتطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة.  خاصة فيللمؤسسات التعليمية 
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المعلم إحدى الدعامات األساسية التي يعتمد عليها في تحقيق التغيير واإلصالح انطالقا من أن 
 .ية والمستقبليةالحال المنشود في ظل التحديات

المعلمين  وأهمية تمكينمن خالل تناول نشأة وتطور  التاليوهذا ما سوف يوضحه المحور     
 ليات تطبيقه...آوأسبابه وأهم متطلباته و 

  نظريات التمكين  نشأة وتطور -1
 القوة  مفهوم  ، وقد ظهر Power كلمة القوة  ، منEmpowerment   كلمة التمكين اشتقت    
 أو اإلدارية الوظائف بناء خالل من دراسته تمت و الستينات، في االجتماعي سالنف علم  في

 الباحثان قدمه ما القوة  نماذج أبرز من كان و عام، بشكل و المؤسسات المنظمات في القيادية
 القوة  :هي أنماط خمسة في القوة  بتصنيف قاما " اللذانFrench & Ravenرافين  و فرينس"

 األفراد بين اجتماعي تفاعل فالقوة  المكافأة، قوة  و اإلجبار قوة الخبرة، قوة القانونية، القوة المرجعية،
 في اإلطار هذا في "ديوي  جون " حاول واالجتماع، و النفس علماء و الفالسفة أنظار اجتذبت

 موجودة إيجابية قوة هي و النمو، على المقدرة  القوة هي أن يثبت أن "التربية و الديمقراطية" كتابه
 .(68في العمل ) الخبرة  من القليل إال يمتلكون  ال الذين العمال لدى
 يكون  أن وتعني والالتينية الفرنسية باللغتين Potter كلمة من Powerالقوة   كلمة جاءت لهذا    
 باعتباره  التمكين مفهوم القوة هذا المفهوم  من اشتق، و ما لعمل المقدرة  يمتلك أن أوقادرا  الفرد

 التغيير، وفعل القرار صنع علىوالقدرة   أكبر لمشاركة تقود التي اإلمكانيات وبناء الوعي من عملية
 التي الدراسات من العديد وبعد .طبيعة العالقات في والتأثير التفاوض على القدرة يتضمن وهو
 األمريكية المتحدة  في الواليات له تطبيق أول كان حيث التمكين، مفهوم انتشر الباحثين، بها قام 
 تعظيم أجل من تحسين القرارات و الوظيفي الرضا و العاملين إنتاج زيادة  بهدف التجارة  مجال في

 (69).اإلدارية العمليات بعض في الحاصل التغيير إطار في هذا و األرباح
العديد من الكتابات، وفي تلك الفترة بدأ تنظيُم بم  1950ظهر مفهوُم التمكين ألول مرة عام  ولقد     

 1960في الفترة بين  العمل االجتماعي؛ حيث كان التركيز على معاَلجة اختالِل موازين القوى.
ظهور م تعمهق مفهوم التمكين، وأصبح له جذوٌر في العمل االجتماعي؛ وكان ذلك بسبب 1970و

 وغيرها من الحركات المرتِكزة على المجتمع.الحقوق المدنيهة وحركات المرأة وحقوق المعاقين    تكاحر 
م( ظهر مفهوم التمكين في كتابات ِعلم النفس على أنه "عملية 1980وخالل فترة الثمانينيات )  

م األفراد في حياتهم وبيئتهم".  وبعد ذلك ظهر  المفهوم بشكل منظهم في تشاُركيهة من خاللها يتحكه
كتابات التعليم ؛ حيث استخدم في كتابات التعليم على أنه عملية نقل القوة من جماعة إلى أخرى، 

 (.70والتي ينتج عنها نوع من التحرر وتقاُسم القوة والسلطة )



                                                    سهام أحمد محمد علوان  د/                                   املعلمين في ج.م.عآليات تمكين 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

301   

ن ومن هنا فقد ظهر مفهوم التمكين في نهاية الثمانينات، والقى رواجًا في التسعينات نتج ع    
زيادة التركيز على العنصر البشري داخل المؤسسات التربوية وقد تبلور المفهوم نتيجة للتطور في 

 Command and) الفكر اإلداري الحديث نتيجة التحول من التحكم واألوامر
Empoterez Organisation ) اآلن إلى ما يسمى(Powered Organization) مما يترتب ،

ظيمي متعدد المستويات إلى تنظيم قليل المستويات في بيئة المؤسسة عليه من تغيير السلم التن
 .وتحوالت في المفاهيم اإلدارية، وميلها نحو التمييز وتحقيق الميزة التنافسية

 الفكر في يتبلور بدأ التمكين من تناول النشأة أن مفهوم  لوحظ  :التمكين وبالنسبة لنظريات    
 تراكمية تطورات نتيجة ظهر إنما و فجأة، لم يظهر و العشرين، القرن  من التسعينات بعد اإلداري 

 البشرية الموارد بإدارة  تتعلق بالمفاهيم التي و عام بشكل المختلفة بمفاهيمه اإلداري  الفكر في
 بهدف ليس( العمل في اإلنسانية الجوانب على 1920 عام  التركيز بدأ حيث، خاص بشكل

 نظريات بدأت ثم ،)اإلنتاجية و الكفاءة  زيادة  بهدف إنما و مشاكله و حل رغباته تلبية و اإلنسان
 تلك أهم  من و  .احترامه( و الفرد تقدير و الحرية المشاركة،( المعنوية الجوانب على تركز أخرى 

 (:71يلي ) ما النظريات
 مثل المادية العوامل أثر بدراسة بدأت حيث :اإلنسانية العالقات وحركة هوثورن  دراسات -أ

 أهمية إلى قصد غير من اتجهت ثم  العامل إنتاجية على اإلضاءة  ومستوى  العمل ظروف
 .أفضل إنتاجية تحقيق إلى مجملها في تؤدي التي اإلنسانية بالعوامل واالهتمام  التعاون 

 بمشاركة تتعلق تحديدا أكثر خاصة قضايا بدراسة اهتمت حيث :لماسلو الحاجات نظرية -ب
  .الصالحيات وتفويض العمل وتدوير المسؤولية وتحمل القرار اتخاذ في العاملين

 x حيث  y و  x  نوعان نيالمدير  أن افترضت حيث ماكريجور لدوجالسy  و   xنظرية  -ت
 فتزيد المسؤولية تحمل و المبادرة روح يفقد و كسول المرؤوس أن يفترض الذي المدير تمثل

 ما إال ينجزون  ال و اعتماديين و سلبيين موظفين يخلق  بالتاليو  المباشر اإلشراف و السيطرة 
 .فقط منهم  طلب
 و مبادرة  و العمل وحب خالقة قدرات لديه المرؤوس أن يفترض الذي المدير تمثل   yأما          
 موظفين يخلق بالتالي و  المشاركةو  التصرف حرية و الديمقراطية فتزيد تميز و داخلية رقابة

 .لقدراتهم الحقيقية بالقيمة الشعور لديهم  و فاعلين و مشاركين و و متفوقين مبدعين
 وناجح بالغ أنه على للإنسان ينظر حيث :آرجريس كريس لدى البالغة الشخصية نظرية -ث

 واإلشراف التوجيه إلى دائما يحتاج  طفل وليس مسؤولياته يتحمل أن يمكنه فهو وبالتالي وعاقل
 في المسؤولية وتحمل المشاركة حق ومنحهم  صالحياتهم نطاق توسيع يجب بل والمساعدة

 .العمل
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 التعاون  يتطلب مما ككل، للمؤسسة العامة باألهداف العاملين اهتمام  يكون  حيث  :النظم نظرية  -ج
 المساهمة على والقادر المؤهل والعامل المتعاون  الفريق خالل من المشترك العمل وتنسيق
 .الفاعلة

 تواجه التي البيئية أو الظرفية المتغيرات مع التكيف مبدأ على تقوم التي :الظرفية النظرية  -ح
 .التسرع وعدم الخالق للتفكير ورحب مناسب مجال فهي وبالتالي المنظمة

 جودة  خالل من المنظمة نواحي مختلف في ومستمر دائم  بتحسين تعني التي  :الشاملة الجودة  -خ
 .المسؤولية وتحمل المبادرة  على وقدرته العامل أداء

 أعلى وظائف إلى للترقية السعي قبل المختلفة الوظائف العاملون  يتقن أن تعني التي  zنظرية:   -د
 جماعي بشكل القرار واتخاذ المهنية والتنمية المهنة بتخطيط واالهتمام  الوظيفي السلم  في

 .الفريق عمل على والتركيز
 التعلم في وأهميته الفريق روح  التعلم، في وأهميتها المعلومات :على تركز التي  :التعليم منظمة -ذ

المشاركة، و  التعلم  من تمنعه قيود أي من العامل الفردي، تحرير التعلم يضاعف الذي الجماعي
 متعلمة مؤسسة نحو الرؤية تحمل التي التعلم، القيادة و  التعليم  عملية جوهر هي التي المشاركة
 .باستمرار ومتطورة

 وتوزيع العاملين تمكين نحو تجهت الحديث اإلداري  الفكر تطور مراحل أن يالحظ سبق ومما    
، وإصالح في السلم الوظيفي  الترقي، سعيا نحو  اإلدارية المستويات مختلف بين في المشاركة الحق

نتج عن زيادة التركيز على العنصر البشري داخل أحوال المجتمع بمؤسساته المختلفة، مما 
 للمشاركة والتفويض للمعلمين. المؤسسات التربوية والتحول من التحكم واألوامر

   المعلم:مبررات االهتمام بتمكين  -2
تعتبر بعض المؤسسات أن التمكين استراتيجية حتمية البد من توافرها في كافة مؤسسات اليوم  

 :يليوذلك لعدة مبررات من بينها ما 
 كالالمركزية  العامة و السياسات األهداف تحقيق على قدرتها و المؤسسة بنجاح التمكين ارتباط -

 المتعلمة المؤسسةو  الفريق(  عمل هيكلة إعادة  العمليات، هندسة وإعادة  الشاملة الجودة  اإلدارية،
 .(72( )األفقية المؤسسة و

 فالمؤسسة القرارات، اتخاذ في العاملين إشراك الرؤساء على أهدافها، المؤسسة تحقق لكي  -
 إدارية وسياسات نظم  باستخدام  األهداف لتحقيق ومهاراتهم  وخبراتهم معلوماتهم  إلى تحتاج
 .العصر وتحديات متغيرات مع لتتناسب حديثة
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 االستراتيجي، موردهاو  المؤسسة ركائز من ركيزة  يعد الذي البشري  بالمورد التمكين ارتباط -
 يتوافر المهارات و الخبرات من عالية كفاءة ذات و مؤهلة بشرية موارد لديها التي فالمؤسسة

 .(73) بقائها و الستمرارها الحيوية الضمانات  لديها
 تحقيق خالل من جهودها من االستفادة  تعزيز و البشرية الموارد تنمية في بالتمكين ساهم ي -

 (.74) المؤسسة في سياساتها و البشرية الموارد نظم  مع تكاملها
 العالمية التحديات و المتغيرات ضوء في و االتصاالت و المعلومات بتكنولوجيا التمكين ارتباط -

 الكامنة البشرية الطاقات إطالق و المؤسسات هيكلة إعادة  األهمية من أصبح المعاصرة،
(75.) 

 المؤهل الثاني الصف خلق خالل من المؤسسة الستمرار الحيوية الضمانات من يعد التمكين  -
 العمال تمكين من المؤسسات امتناع وان المؤسسة، لتقدم  الالزمة القرارات واتخاذ للقيادة،
 (.76) التأهيل من الكافي بالقدر يحظوا لم  مدراء حلول :أهمها من سلبية نتائج لعدة  يؤدي

التمكين ومن هنا يمكن القول أن أهمية التمكين تعم على المؤسسة وكافة األفراد العاملين فيها ف   
  :(77التالي ) النحو وذلك على والفرد،  المؤسسة من كل يفيد

 :التالية المزايا يحقق للمؤسسة أهمية التمكين بالنسبة
 .العمل ودوران الغياب نسبة انخفاض -                          .اإلنتاجية ارتفاع -
 .متميزة مكانة تحقيق -     .الخدمات أو اإلنتاج جودة  تحسين -
 .المشكالت حل على التعاون  زيادة -                   .التنافسية القدرة زيادة -
 .االبتكارية القدرات ارتفاع -

 :التالية المزايا يحقق للفرد أهمية التمكين بالنسبة
 .العمل لضغوط الفرد مقاومة ارتفاع -     .الذات وإثبات تقدير من الفرد حاجات إشباع -
 وظيفته عن بالرضا الفرد إحساس -                  .للمنظمة الفرد والء اارتفاع -

  ورؤسائه
 .بالمسؤولية الشعور تنمية -                 .للفرد الذاتية الدافعية ارتفاع -

يسهم   مما .المنظمة مصالح مع الفردية المصالح ربطوهنا يمكن القول إن التمكين يساعد على     
في تحرير الفرد من القيود، وتشجيعه وتحفيزه ومكافأته على ممارسة روح المبادرة وعدم االعتماد 

 الجامدة.على القوانين 
لتصرف اكما يمنح التمكين الفرد مزيد من المسؤولية المناسبة للقيام بما هو مسؤول عنه وحرية   

األقدر على فهم عناصرها وحلها، ويعتبر  وبالتاليفي المشكالت ألنه أكثر احتكاكا بها ووعيا بها 
التي يتخذها موظفوها، القائمة على المعرفة    القرارةمنظمة هو نوعية    أي  قرارةلنجاح    الحيوي العامل  

 (.78التي يمتلكها موظفوها )
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تحقيق ذلك يعود بالفائدة على المؤسسة حيث يسهم بإنجاز األعمال بشكل أكثر ال شك أن و 
فاعلية من خالل استثمار الموارد البشرية المتاحة، كما يزيد من دافعية األداء المراد إنجازه من 

 يسهم بالقضاء على اإلحباط والضغوط المتأتية من العمل. قبل العاملين مما
استجابة حتمية لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة التي تركز  إن التمكينومن هنا يمكن القول 

 .المنظم عليها كافة المؤسسات، كما أنه خطوة مهمة في تحقيق التعلم 
المعلمين على المبررات التي تستدعى ضرورة تمكين  من العديد هناك قما سبباإلضافة إلى    

 (:79يلى) ما وجه الخصوص، ومن أهم تلك المبررات
 بل استخدام  تتطلب التي التنافس ظروف ظل في المجتمع لحاجة استجابة التمكين يعد -

 .معلميهاقدرات العنصر البشرى داخلها خاصة  كافة واستغالل
  .للجميع معلومات من توفره ما خالل من وتقانتها المعلومات لثورة استجابة التمكين يعد -
 على االستخدام  الممكنة الفائقة والمهارات العالية بالخبرات تمتاز التي البشرية توافر الموارد -

 .التعليمية المؤسسة أهداف لتحقيق فاعل نحو
 .الخارجي المجتمع لرغبات االستجابة وسرعة الشاملة الجودة إدارة  لمتطلبات استجابة -
 .األداء فاعلية من والجماعي، مع التأكد الفردي التعلم لتحقيق مهمة وسيلة التمكين يعد -
 والفعال الكفء اإلنجاز تسريع في مما يسهم  األداء في البيروقراطية القيود زالةإ -
 .والتحسين التطوير في اشمل بعدا للتعليم يعطي للإنجاز ودافعيتهم  المعلمين التزام  -
 خالل  من أكبر بقيمة ويشعرون  المؤسسة نجاح في أساسيين بأنهم يشعرون  المعلمون  جعل -

 القرارات. اتخاذ عملية يمارسون  وخصوصا عندما التمكين
  .بها يعملون  التي للمؤسسة المعلمين بانتماء شعورا ويخلق االلتزام  التمكين يبني -
 .بها العاملين كافة رفاهية وزيادة  التعليمية المؤسسة فاعلية زيادة في التمكين يساهم -
 ستكون  النهائية والنتيجة والعمالء العاملين بين الجيدة العالقات تنمية على التمكين يعمل -

 .للمؤسسة جيدة  صورة تعزيز
 .معنوياتهم  ورفع المعلمين تدريب وتحسين العليا للإدارة  العمل عبء تقليص -

وبناء عليه فالتمكين يتسم بمزايا عدة للفرد والمؤسسة معا لكونه يحقق زيادة الصالحيات       
يعني التمكين بتزويد القادة المقدرة  حيث العمل،الحرية في ممارسة  إعطاءوالمسؤوليات للقادة مع 

على اإلدارة   يجعل األفراد أقل اعتماد، كما  م واجهتهعلى حل المشاكل في العمل وفي األزمات التي  
 .ويجعل األفراد مسؤولين على نتائج أعمالهم، في إدارة أعمالهم
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، لكونه -على وجه األخص للمعلم -أهمية عظمى داخل المؤسسة التعليمية ب ويحظى التمكين    
يساعده في التحكم في ممارساته  كالمهنيين كمابتعزيز وضع المعلم حيث يتم التعامل معه يقوم “

كما يساعد المعلم   الدراسية،ة وفي اتخاذ قرارات حاسمة بالمؤسسة. وكذلك الفصول  وتصرفاته الخاص
المعرفة وفرصة التعاون مع الزمالء حيث توزع أدوارهم فرص متزايدة للمشاركة الجماعية  في زيادة 

ذات المغزى. وأهميته تتعاظم نظرا لتركيزه على استمرارية التطوير المهني وتحديث المعارف دون 
ق أن يفتقر هؤالء المعلمون إلى القدرة على اتخاذ القرارات بطريقة تناسب الوضع التعليمي وتحقي

 . (80)"المؤسسيالتميز 
األهمية الكامنة وراء تطبيق التمكين  تناولت دراسة شورت ورينهارتفقد  وثمة تأكيد على هذا  

بالمؤسسة التعليمية لمواجهة العقبات والتحديات التي تحول دون قيام المعلم بأدواره ومسئولياته، 
بأدواره داخل المدرسة كما أشارت نتائج وتعتبر التمكين مدخال إداريا ضروريا لتفعيل قيام المعلم 

لثقافة المؤسسة التعليمية المتمثلة في  إيجابيتلك الدراسة إلى ضرورة تطبيق التمكين لوجود تأثير 
 (.81جماعية العمل، والمشاركة والعالقات اإلنسانية والقيم المشتركة على النجاح وصنع القرارات)

به التمكين من مزايا عديدة مثل تجنب تفاقم األزمات دراسات أخرى إلى ما يتمتع كما تشير    
داخل المؤسسة التعليمية والقدرة على احتواء األزمات، بالتخطيط السليم إلدارة األزمة الستطاعة 
العاملين تحمل المسئولية وتقييم النتائج وال يتطلب تطبيق التمكين منح العامل القوة بل يعنى إتاحة 

 .(82ا عنده من خبرات ومعلومات)الفرصة له لتقديم أفضل م
التمكين أفضل األساليب اإلدارية التي يتشارك فيها المدير ومعلميه في تحديد  ومن ثم يعد   

يساعد في نمو الكفاءة كما زيادة انتماء المعلم لعمله.  وبالتاليالوسائل المناسبة لتحقيق األهداف 
لديه مهارات يمكن من خاللها مساعدة الطالب الذاتية للمعلم على مستوى الفصل حيث يصبح 

على التعلم بصورة أفضل مما يسهم في بناء برامج دعم فعالة للعملية التعليمية، من شأنها أن تؤدي 
  .في نهاية المطاف إلى تغييرات إيجابية في تعلم الطالب

ية والتعلم بشكل لتنمية المهنمن بينها ليتضح أن التمكين يوفر للمعلم فرصا عدة من هنا و     
قادرين على االستفادة من  ليصبحوامستمر والتي من خاللها يتم توسيع المهارات الخاصة بهم 

معلمين في صنع القرار، لل أكثر استقالليةكما يتيح التمكين ؛ أدائهم المعارف المكتسبة لتحسين 
 العملية.قادرين على السيطرة على جوانب الحياة  ويصبحوا

استراتيجية تعتمد على بيئة المنظمة التربوية وأسلوب تنفيذها   إن التمكينيمكن القول يه  وبناء عل   
لعملية التمكين فالتمكين يعزز اإلنتاجية والفاعلية والجودة وتقليل الكلفة إذا تم في بيئة منظمة مما  
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 منه،مفر  ومعرفيا أمرا ال مهارايومن هنا أصبح تمكين المعلمين   .يرفع مستوى الرضا الوظيفي
 .بغية إصالح التعليم وإعادة هيكلة المدارس لتتناسب مع تحديات ومتطلبات العصر

   :التمكين وأنواعه مداخل -3
 المداخل واالستراتيجيات التي يعتمد عليها من عدد وجود إلى الباحثين من العديد لقد أشار     

  :التالي النحو على منها البعض تناول التمكين، ويمكن في عملية
 :كالتالي( مداخل التمكين 83)  Duvall تناول 

 ومقدار ودوافعه الفرد من تنبع شخصية أو فردية انه عملية به ويقصد :الفردي التمكين ▪
 .عمله بيئة في التأثير قدرة من يمتلكه ما

 للتمكين المساعدة  البيئة إليجاد المنظمة إليه تلجا الذي النشاط وهو :المنظمي التمكين ▪
 إنجاز على قادرين وتجعلهم  أفرادها تمكين على تشجع التي واألبعاد العوامل تهيئة أي

 .المناسبة المواقف في الصحيح الفعل
 تي:كاآل التمكين مداخل ( إلى84)  Lushly  أشار كما

 . وفلسفتها اإلدارة  بأسلوب المرتبط وهو : الترابطي التمكين ▪
 .واندفاعه الفرد وسلطة تصرف بحرية يهتم  شخصي تمكين وهو :الدافعي التمكين ▪
 هما: آخرين مدخلين إلىErstad  (85 )  وقد أشار
 لصياغة األفراد لتمكين المستخدمة والوسائل للمنظمة العمل آلية هو :الخارجي التمكين ▪

 اراتالقر 
 على والقدرة  الذاتي االلتزام  من العاملون  األفراد يمتلكه ما مقدار هو :الداخلي التمكين ▪

  .ملموسة بعوائد المنظمة على تعود التي اآلنية المواقف في والتصرف المسؤولية تحمل
 كيةاادر  حالة أو عقلية حالة "على انه ذاتي مدخل باعتباره  التمكين  تم تناول  ومن ناحية أخرى      

 (:86) كالتالي"،  التسلسل أسفل إلى رارالق اتخاذ وسلطة القوة نقل فيه ويتم 
▪ Approach Structural :  على التأثير في القدرة العاملين منحي التنظيمي الهيكلي المدخل 

 . التنظيمية المخرجات
▪ : Motivational approach  التي العملية  أيالتحفيزي،   المدخل النفسية، وهو القدرة يعنى 

 تهتم  التي الظروف تحديد خالل من المنظمة أعضاء بين الذاتية القدرة أو الشعور فيها يعزز
 .بالفاعلية الشعور وتعزيز بالقوة 
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▪  :Conger & Kanunga  التي الظروف على التعرف خالل من للعاملين الذاتية مدخل 
 التنظيمية الممارسات عليها بواسطة والتغلب إزالتها على والعمل بالضعف الشعور تعزز

 . الذاتية الفاعلية عن المعلومات تقديم على تعتمد التي الرسمية غير والوسائل الرسمية
▪ Thomas & Velthous  : السابقين الباحثين أنجزه الذي العمل بإكمال الباحثان هذان قام 

 العامة الظروف تتضمن  و الداخلية المهام تحفيز زيادة أي راكىاإلد التمكين مدخل ببناء وذلك
 يبدأ أن يجب التمكينإذن ف والدافعية الرضا تنتج والتي بها يقوم  التي للمهمة تعود التي للفرد
 أهداف مع ترتبط والتي الهادفة السلوكيات على يشجع الذات مفهوم الن وذلك الذات من

 .المنظمة
من  تناولهالحظ اختالف مداخل التمكين ما بين المنظرين والباحثين فمنهم من يومما سبق       

يشمل  الواقع، وكل على حسب رأيه، وفي الخارجيناحية المنشأ وأخر من ناحية الدافع والمؤثر 
أو من خالل فرضه من الرؤساء على  الذاتيليه الفرد من خالله التعلم إالتمكين سواء كان يسعى 

وفي النهاية يصب في صالح المؤسسة  الفرديالمرؤوسين، فكل يسعى لصالح تجويد العمل 
 التعليمية والطالب.
 -عن: أنواع عبارة  ثالثة إلى العاملين تمكين عمليةقسم أحد الباحثين  ومن ناحية أخرى 

 األعمال في نظره  وجهة وتوضيح رأيه إبداء على الفرد قدرة إلى يشير :الظاهري  التمكين (1
 له. الجوهري  المكون  هي القرار اتخاذ في المشاركة وتعتبر ،بها يقوم التي واألنشطة

المشكالت  حل أجل من مجموعة في العمل على الفرد قدرة إلى يشير :السلوكي التمكين( 2
 تعليم وبالتالي ،حلها ومقترحات العمل مشاكل عن البيانات تجميع وكذلك ،وتحديدها وتعريفها

 .العمل أداء في تستخدم  أن يمكن جديدة الفرد مهارات
 ،وحلها المشكالت أسباب تحديد على الفرد قدرة  إلى يشير :بالنتائج المتعلق العمل تمكين( 3

 زيادة  إلى يؤدي الذي بالشكل العمل أداء طرق  في والتغيير التحسين إجراء على وكذلك قدرته
  المنظمة فعالية
نوعين هما التمكين الممنوح )الرسمي( من خالل تفويض  إلىمنهم من قسم التمكين و    

 ومعرفته.الصالحيات، والتمكين المكتسب )االعتباري( الذي يعطى للفرد اعتمادا على خبرته 
تعتمدها إدارة المنظمة آليات    الخارجي عبارة عنفخارجي وداخلي،    إلىومنهم من قسم التمكين      

من خالل تهيئة الوسائل والممارسات التي تسهل للعاملين صنع القرار وحرية التصرف، أما 
التمكين الداخلي فهو يتضمن التزام الفرد ذاتيا وقدرته على تحمل المسؤولية والتصرف في المواقف 

 (.87اآلنية )
 وهناك نوعين من التمكين هما:    
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 وهو التمكين المرتبط بطريقة وأسلوب اإلدارة وفلسفتها.التمكين الترابطي:  -
وهو التمكين الذي يتضمن حرية الشخص وقوته من خالل  (:ةالدافعيالتمكين التحفيزي ) -

 .(88) السيطرة التي يتمتع بها نحو العمل، ومدى شعوره باإلنجاز عند تقديم المبادرات
فهو على وجه العموم يعتمد على ويالحظ على الرغم من اختالف مسميات وأنواع التمكين 
 طبيعة عمل كل مؤسسة وفلسفتها ونظرتها للتمكين ذاته.

 التمكين:خطوات تطبيق  -4
إن التمكين ليس بالخيار السهل، وبالتالي فان إدارة المنظمة تحتاج إلى تنفيذ مجموعة من    

الخطوات، على أن يتم التنفيذ تدريجيا وعلى مراحل متعددة للتغلب على المعوقات التي قد تواجه 
متدرجة إذ تكون البداية في أدنى مستوى من التمكين ومن أبسط   خطواتيتخذ عدة    ثتطبيقه. حي

 (89): التاليالمهارات تصاعديًا وذلك على النحو 
تبدأ مع إعادة تصميم العمل بما يحقق اإلثراء الوظيفي، وفيها تبدو مهارات  األولى: الخطوة

 العاملين على نحٍو محدود وغير معقد مما يجعل مستوى تمكينهم متدنيًا.
فيها تشجيع العاملين على تقديم المقترحات، مما له األثر في تنمية مهاراتهم،   يتم  الثانية:  لخطوةا

 ويساعد على توسيع مجال تمكينهم مقارنة بالمرحلة السابقة.
تنص على منح العاملين الذين لديهم القدرة والمهارة الفرصة للمشاركة في صنع  الثالثة: الخطوة

 القرارات، مما يعزز مهاراتهم، ويفسح المجال لمزيد من التطور في مجال تمكينهم الحقًا.
حلقات الجودة وفرق المهمات الخاصة وفرق حل كتشكيل فرق العمل بأنواعها  الرابعة: الخطوة

 لتأهيلهم لمرحلة التمكين الفعلية. وفرق العمل الذاتية وفرق المشاريع، المشكالت الطارئة
التمكين التي تمنح العاملين فيها سلطة صنع القرارات والتحكم  خطوة وتسمى  الخامسة: الخطوة

في كيفية القيام بأعمالهم، فضاًل عن منحهم القوة في التأثير والتغيير في مجاالت المنظمة 
 .لتنظيمية والهياكل وأنظمة المكافآتالمختلفة، كاألهداف ا

 :(90كما يلى ) التمكين بينما وضع أخر عدة خطوات لتطبيق
 :للتغيير الحاجة أسباب تحديد :األولى الخطوة

 أم العمالء، خدمة لتحسين العاملين، لتمكين برنامج يتبنى أن يريد لماذا المدير يقرر أنتعنى    
   العمل عبء لتخفيف أم  قدرات ومهارات، لتنمية أم  اإلنتاجية، زيادة  أم  ة، الجود مستوى  لرفع
 ويبدأ الغموض، درجة من الحد في يساعد ذلك للمرؤوسين توضيح فان السبب، كان وأًيا    

 الهيئة شرح المدراء على ويجب منهم، والمتوقع نحوهم، اإلدارة  إلى توقعات التعرف في المرؤوسون 
 يتضمنه وما للعاملين ومحددة  واضحة أمثلة المدراء يقدم  التمكين، عليه الذي سيكون  والشكل

 من جراء للعاملين ستعهد التي المسؤوليات دقيق بشكليحدد  المديرف للسلطات، المستوى الجديد
 .التمكين
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 :المدراء سلوكيات في التغيير :الثانية الخطوة
أو  في التخلي المدراء ودعم التزام على للحصول ماسة حاجة هناك التمكين برنامج تنفيذ قبل   

 .تنفيذ التمكين نحو جوهرية خطوة يشكل وهذا للمرؤوسين، السلطات بعض عن التنازل
 :المرؤوسون  فيها يشارك التي القرارات تحديد :الثالثة الخطوة

 نوعية تقييم بشكل تدريجي، المرؤوسون  فيها يشارك أن يمكن التي القرارات طبيعة اإلدارة  تحدد    
 .فيها ن يشاركو س القرارات نوعية تحديد من المرؤوسون  يتمكن حتى يومي بشكل تتم  التي القرارات
 :العمل فرق  تكوين :الرابعة الخطوة

 جزءباعتبارها   طبيعي، بشكل العمل فرق  تبرز حتى العمل تصميم  إعادة على المنظمة لال تعم  
 .يةالفرد من أفضل أفكارهم وقراراتهم  تكون ل جماعي بشكل العاملين تمكين عملية من أساسي
 :المعلومات في المشاركة  :الخامسة الخطوة

 لتمكينهم فرصة أعطوا الذين للعاملين يتوافر أن يجب قرارات، اتخاذ من المرؤوسون  يتمكن لكي   
 وتجعلهم  للمنظمة، أفضل قرارات اتخاذ في تساعدهم  التي والبيانات للمعلومات من الوصول
 إلى النهاية في يؤدي مما العمل، فرق  في والمشاركة بوظائفهم، القيام كيفية تفهم  يسهمون في

 .نجاح المنظمة
 :المناسبين األفراد اختيار :السادسة الخطوة

 مع تؤهلهم للعمل التي والمهارات القدرات يمتلكون  الذين األفراد اختيار على إلدارةا تعمل   
 المتقدمين اختيار األفراد لكيفية ومحددة  واضحة معايير توفير يتطلب وهذا جماعي، بشكل اآلخرين

 .للعمل
 :التدريب توفير :السابعة الخطوة

 جهودمن تتض أن يجب حيث .العاملين تمكين لجهود األساسية المكونات أحد هو التدريب   
 حل المشكالت، مثل بالتمكين المتعلقة القضايا من العديد حول تدريبية برامج توفير المنظمة

 .مستوى العاملين لرفع وذلك والتحفيز، العمل، فريق مع والعمل الصراع، وإدارة  واالتصال،
 :التمكين وأهداف التوقعات لتوضيح االتصال :الثامنة الخطوة

 خطة واستخدام  ومتطلبات وظائفهم، بواجبات يتعلق فيما للعاملين بالتمكين المقصود توضيح   
 تحقيقها يجب التي األهداف المدراء يحدد  للعاملين، اإلدارة  توقعات لتوصيل كوسيلة اإلدارة  عمل
 فترة. كل

 :والتقدير للمكافآت برنامج وضع :التاسعة الخطوة
 طريق عن وذلك المنظمة، بأهداف عليها العاملون  يحصل التي والتقدير المكافآت ربط يتم  نأ   

 .العمل فرق  خالل من العمل أداء نحو تفضيل اتجاهاتها مع يتالءم للمكافآت نظام تصميم 
 :النتائج استعجال عدم :العاشرة الخطوة
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 يمكن برنامج إليجاد محاولة أية العاملون  حيث سيقاوم التغيير مقاومة من الحذر يجب هنا    
 فإننا تغييرًا، سيتضمن للتمكين برنامج تبني وبما أن جديدة، مسؤوليات عاتقهم على يضيف أن

 يجب وبالتالي التمكين، لبرنامج الجديدة  إليجاد المتطلبات وقتهم  والعاملون  اإلدارة  تأخذ أن نتوقع
 سريعة. على نتائج الحصول استعجال عدم اإلدارة  على

 :خطوات أربع ، يمكن أن تختصر في خطوات بعدة يمر التمكين تطبيق ومما سبق نالحظ أن
(91) 

 .توجيههم  اإلدارة  وعلى الكافية المعرفة يمتلكون  وال التمكين لفكرة فيها متحمسين ألفرادا :الحماس – 
 أن اإلدارة وعلى الجديدة  المسؤوليات تحمل في عالية راتمها إلى يحتاج التمكين إن :االمتناع -

 .العاملين مهمة وتسهيل تقوم بتشجيع
 والمسؤوليات واألدوار فوائده، عن فضال وأهميته التمكين معنى العاملين يدرك وفيها : القبول -

 .العاملين بين الجهود تنسيق اإلدارة هنا وعلى
 راراتواتخاذ الق المشكالت حل كيفية على العاملين بتدريب اإلدارة  تبدأ يهاوف : ارر واالستق مرحلة  -

 .الصراعات ومواجهة
 :متطلبات تمكين المعلمين  -5

كاملية إجراءات ت تتبع أن عليها يجب التمكين تطبيق ترغب التي المؤسسة مما سبق يتضح أن   
 توفر من البدو  .المناسبة األوقات و المواقف وفي المناسبة راراتالق اتخاذ عملية في وشاملة

  :(92وهي ) التمكين عملية وبعد وأثناء األساسية قبل المتطلبات من مجموعة
 عرف وقد ،مرؤوسيهم في المديرين ثقة أي ،الثقة هو التمكين عملية أساس :اإلدارية الثقة -أ

 األشخاص من مجموعة أو شخص توقع بأنها ،األشخاص بين المتبادلة الثقة الباحثين بعض
 تعهدات أو معلومات هي األشخاص من مجموعة أو آخر شخص تعهدات أو معلومات بأن

 مثل ،تفضيلية معاملة يعاملهم  موظفيه في المدير يثق فعندما عليها، االعتماد ويمكن ،صادقة
 تمكين إلى تؤدي المدير من فالثقة ،واالختيار التصرف وحرية ،المعلومات من بمزيد إمدادهم
 .الموظف سلطة

 والتأييد بالدعم  يشعروا وأن بد فال ،الفعلي بالتمكين الموظفون  يشعر لكي :االجتماعي الدعم -ب
 الوقت وبمرور ،بالمنظمة الموظف ثقة من يزيد أن شأنه من وهذا ،وزمالئهم  رؤسائهم من

 .والتزامه التنظيمي انتمائه مستوى  في زيادة يحدث
 أدرك إذا ،التمكين من عالية درجة تحقق أن للمنظمة يمكن :المستقبلية والرؤية األهداف -ج

 للمنظمة، االستراتيجي واالتجاه األزمات، مع التعامل  في العليا اإلدارة ورؤية أهداف بها العاملون 
 األوامر انتظار من بدال ذاتيا، التصرف على بقدرتهم  الموظفين شعور ذلك على ويترتب
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 استفحالها قبل األزمات معالجة  في يسهم أن شأنه من الذي األمر ،العليا اإلدارة  من والتوجيهات
 .الحل على واستعصائها

 وتشجع ،البشري  العنصر أهمية على تؤكد تنظيمية ثقافة العاملين تمكين يتطلب :العمل فرق  -د
 أفكار واحترام ،القرارات صنع في المشاركة خالل من العمل فرق  تشكيل أو تكوين أهمية على
 .بجدية وأخذها ،العليا اإلدارة  قبل من العمل فرق 

 لتمكين األساسي المفتاح اإلدارية المستويات كل مع الفعال االتصال يعد :الفعال االتصال -ه
 ليست بالمشكلة المتعلقة المعلومات ألن بمفرده، مشكلة أي حل تستطيع ال فاإلدارة  العاملين،

 األفراد هؤالء إشراك يجب ولذلك المشكلة، في المنغمسين األشخاص لدى وإنما لديها، متوفرة
 .الحل في

 أن يجب ال ألنه ،المالئم  التدريب توفير بدون  العاملين تمكين يمكن ال :المستمر التدريب -و
 .عن المعرفة يمتلكون  أو أعمالهم  يفهمون  الموظفين أن المديرون  يفترض

 للموظف رسالة تعطي ألنها العاملين، تمكين متطلبات أهم من المكافآت تعد :الموظفين مكافأة -ز
 المستمر والتحسين الجهد من مزيد بذل على تشجع أنها كما مقبول،  وأداءه وتصرفاته سلوكه بأن

  لألعمال
 ( 1)جدول رقم 

   يوضح متطلبات التمكين وميزاته 

 
 داخل جدوى  ذي فعال، إداري  مستوى  إيجاد  إلى يهدف وهنا يالحظ أن التمكين       

 حاجة وذا ضروريًا، يرونه ما يفعلوا بأن للعاملين، المجال إفساح خالل وذلك من المنظمة،
 جديدة  وطريقة المدى طويل التزاًما تمكينه بغرض الموظف إشراك كما يتضح أن  .للمنظمة بالنسبة

 إعطاء اإلدارة  على يستوجب ولهذا واالستراتيجيات؛   السياسات في أساسًيا وتغييًرا العمل تسيير في
 .المدخل الحديث هذا تطبيق من المرجو لتحقيق الهدف الكافي الوقت
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الصعوبات وبعد التعرف على خطوات ومتطلبات نجاح التمكين يجدر بنا التعرف على      
التمكين بالمؤسسات المختلفة وخاصة التعليمية،  ومنها   التي تحول دون نجاح تطبيق والمعوقات

 :(93) ما يلى
 اتخاذ سلطة في الشديدة المركزية -                       .الهرمي  التنظيمي البناء -

 .القرارات
 .التغيير في الرغبة عدم  -             .السلطة فقدان من العليا اإلدارة  خوف -
 .وسلطتها وظائفها فقدان من الوسطى اإلدارة  خوف -
 .المسؤولية تحمل من العاملين خوف -
 .واالبتكار المبادرة  على تشجع ال التي الصارمة واإلجراءات األنظمة -
 .التحفيز نظام  ضعف -                     .المعلومات تبادل في السرية -
 .الذاتي والتطوير التدريب ضعف -          .التقليدية اإلدارية القيادة أسلوب تفضيل -
 .والعاملين اإلدارة  من كل أهداف في اختالف  -                            .اإلدارية الثقة عدم  -
 (94)  :يلي المعلمين بالمؤسسات التعليمية ماتمكين  معوقات أهم أن يرى أخرحين   في
 بمجارة  مطالب فهو وعبئا، وثقال صعوبة أكثر المهمة تجعل للمعلمين اليومى العمل طبيعة ▪

 التطور
 . بحرية لديهم  المهنية القدرات من يقلل مما عملهم  على المدرسة قبل من الزائدة  السيطرة  ▪
  نجاحه الصعب من تجعل المعزولة عملهم وبيئة وعبء المدرسين أعداد في التزايد ▪
 .قوية مهنية تعلم  مجتمعات وتطوير المناقشات في االنخراط على تساعد بيئة توافر عدم ▪
 المعلمين  تمكين يصبح وبالتالي. مهنتهم  على سلبي تأثير لديه القدرة  بعدم المعلمين شعور ▪

 . التحسن على وقدرتهم  المعلمين قدرة زيادة إلى حاجة هناك أن كما مهم  أعمال جدول
 يجعل  مما اآلراء في توافق إلى التوصل يتم أن قبل الكثير يأخذ القرار صنعف الوقت تحدى ▪

  المسؤولية من المزيد لتحمل مستعدين غير المعلمين
 للتحسين وقتهم يكرسون  حيث اآلخرين المعلمين من المعنوي  الدعم إلى المعلمون  يفتقر ▪

 . الشخصي
 . المختلفة الظروف مع التعامل وكيفية الميدان في التدريبية البرامج إلى االفتقار ▪
 القرار اتخاذ عن مسؤولين يكونوا بأن الناس من قليل لعدد يسمح التقليدية البيروقراطية إرث ▪
 .والنفوذ السلطة فقدان من لخوفهم  ذلك و التمكين، تطبيق في المديرين رغبة عدم ▪
 .للتمكين مرادفا التفويض واعتبار السلطة، وتفويض التمكين مفهومي بين المساواة  ▪
 .منظمة كل ظروف اختالف برغم الناجحة التمكين لبرامج والمحاكاة بالنقل التطبيق ▪
 .السلطة في المشاركين حاجات مراعاة عدم ▪
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التمكين  تطبيق أن لنا يتضح التمكين، لتطبيق السابقة المعوقات تلك استعراض خالل ومن    
 في عناصرها ومتداخلة في متشابكة عملية هو وإنما األحوال، من حال بأي سهالً  اختياراً  ليس

  .العقبات تلك لتذليل الجهود تضافر إلى تحتاج فإنها لذا وأبعادها، مكوناتها
 نفحص أن المفيد من يكون  المؤسسات التعليمية في التمكين تطبيق نومن هنا يمكن القول ا    

 نجاح حيث إن التمكين، لتطبيق المالئمة البيئة توافر مدى من والتأكد أوال، المؤسسة خصائص
 البيئة في الجوهرية المتطلبات توافر مدى إلى أساسي يخضع بشكل التمكين برنامج فشل أو

 لذلك المرجوة، النتائج تحقيق إلى الوصول أحيانًا أخرى  تعيق أو أحياناً  تساعد قد التي التنظيمية
 .المعلمين بها تمكين تطبيق على قدرتها من تحد قد التي المعوقات بعض المؤسسات تواجه قد
 (95) :يأتي ما التمكين في ظهرت التي النماذج أبرز منو   : العاملين تمكين نماذج -5
 Beyer lien & Harris model of) التمكين في وهاريس بجرلين نموذج :أوال

empowerment)  
 هذه  وتتمثل عملية التمكين، تتحقق حتى توافرها من بد ال مكونات ثالثة النموذج هذا حدد لقد   

  :باآلتي المذكورة  العناصر وعرفت .والقدرة  والمساءلة السلطة في الثالثة المكونات
  القرار التخاذ الضرورية والمعرفة والمهارات المعلومات امتالك هي :القدرة ❖
 .الواجبة المهمات إلنجاز المسؤولية العمل وجماعات أفراد تحمل هي :المساءلة ❖
 .العالقة ذات القرارات وصنع المهام  وإنجاز إلدارة  الحرية التابعين إعطاء هي :السلطة ❖

  
   
   
 
 
 
 
 
 

 يوضح(    1)    رقم  شكل
 وهاريس  بريلني منوذج

 . 26ص    ،سابق مرجع  :  البلوي سليمان  داملصدر: حمم                        
 

 Bodners Model of Empowering)التمكينية  القيادة في بودنر نموذج :ثانًيا
Leadership) 
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 السلوك النموذج هذا ويقدم  السابقة، الثالثة المكونات على باالعتماد النموذج هذا بناء تم    
 :باآلتي المتمثل المرؤوسينتمكين  أجل من القائد يظهره  يجب أن الذي القيادي
 .العمل على  التركيز أساسها الجهود تكون  أن يجب ،العمل على التركيز :األول المستوى  ❖
 من أوال يعمل أن القائد على أنه المستوى  هذا ويقترح ،القدرة ضمان :الثاني المستوى  ❖

 :يتضمن وهذا متمكنين، ليصبحوا األساسية للقدرة المرؤوسين امتالك ضمان أجل
 .لديه الضعيفة المهارات لتطوير بالتدريب وتزويده  المرؤوس، مهارة  مستوى  تحديد .أ

 إنجاز على بقدرتهم  عالقة ذات معلومة أية على بالحصول للمرؤوسين السماح .ب
 .القرار وصنع العمل طرق  وتطوير مهامهم  تحديد .ت
 .المصادر بهذه  تزويدهم  وبالتالي المرؤوسون، يحتاجها التي بالمصادر التعريف .ث
 أنظمة ببناء  يقوم حتى للقائد تعليمات المستوى  هذا يعطي المساءلة، خلق :الثالث المستوى  ❖

 إال تمكينهم يمكن ال األفراد أن أساس على الفكرة  هذه بناء وتم المرؤوسين، لعمل مساءلة
 :يتضمن المساءلة لخلق الضروري  والسلوك .بالنهاية أعمالهم  مسؤولية تحملوا إذا

 .المستمر للتطوير قواعد بناء أجل من المرؤوسين مع العمل .أ
 .منتظم بشكل المرؤوسين جهود تقييم على العمل .ب
 .مستمر بشكل لجهودهم الراجعة بالتغذية المرؤوسين تزويد .ت
  .ومكافأتهم  المرؤوسين أعمال تعرف .ث

 بناء تطوير ويعني النموذج، في مستوى  آخر وهو ،السلطة بتطوير القيام :الرابع المستوى  ❖
 :القائد من يتطلب وذلك ممكنين، يصبحوا حتى بالسلطة المرؤوسين يزود

 تمكينال لدعم  فيها والتأثير  التنظيمية، والبنى التغييرات، لبناء التنظيمي المحيط مع العمل .أ
 .المرؤوسين جهود لتوجيه واضح دليل بناء .ب
 .المرؤوسين تمكين عملية لتحقيق داعمة بيئة خلق .ت
 .الممكنين المرؤوسين دعم .ث
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 بودنر  نموذج ( يوضح2شكل رقم )
 .26، ص    مرجع سابق:  البلوي سليمان  حممد املصدر:

 Bodners Revised Model of Empowering)التمكينية للقيادة المعدل  بودنر نموذج  :ثالثا
Leadership)  

 القدرة  في المتمثلة الثالثة المكونات الرئيسة على التمكينية، للقيادة  المعدل بودنر نموذجركز يو   
 لتمكينهم. الالزمة المهارات المرؤوسين المتالك اضمان والسلطة والمساءلة

مما سبق يتضح أن النماذج السابقة الثالثة للتمكين اتفقت تماما حول المتطلبات األساسية    
لتطبيق التمكين داخل المؤسسة وهى )القدرة والمساءلة والسلطة(، واعتبرت النماذج الثالثة أن هذه 
 المكونات عناصر أساسية ألى مؤسسة تسعى نحو تطبيق التمكين المؤسسي و لعامليها، بهدف
التمكين الشامل لمدخالت وعمليات ومخرجات المؤسسة ( و التي ال غنى عنها ألى مؤسسة فهي 
تربط ما بين مهارات العاملين ومعارفهم وبين التنظيم اإلداري المؤسسي والمهام المطلوبة باإلضافة 

ليها للتنسيق بين المساءلة والسلطة الممنوحة لهم، مما يسعى في النهاية لوصول المؤسسة بعام
 للتمكين المؤسسي والفردي...

 :المعلمين آليات تمكين -6
إن دراسة التمكين يتطلب معرفة أبعاده من أجل الوصول إلى محتواه، واختلف الباحثون تبعا    

 أساسية آليات أربعة يوجد ليات التمكين ،وآالتجاهاتهم المختلفة وتباين الرؤى الفلسفية حول 
 ( :96نظر بعض الباحثين وهي ) وجهة حسب للتمكين

 .بالعمل الشخصي االرتباط أو الغاية بوجود إحساس و، وهبالجدوى  اإلحساس  :األول -
 .بمهارة  المهام  فعاليات أداء على بقدرته الفرد اعتقاد إلى تشير والمقدرة،  :الثاني -
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 .لعمله أدائه طريقة إزاء بالحرية الفرد إحساس يعكس والشخصية،  اإلرادة حق :الثالث -
 .اتخاذها يتم  التي القرارات على تأثيرا له بأن الفرد اعتقاد يعني والتأثير،  :الرابع -

ويرى أنه مهما اختلف الباحثون في وصف اآلليات إال أنهم متفقون بأنها تؤدي الى تحقيق    
 :(97) تتضمناآلليات هذه و  التمكين باعتبار أن التمكين يشمل جميع األفراد العاملين بالمؤسسة.

 ( 2 جدول رقم )
 (98آليات التمكين)يوضح اراء الباحثين حول 

 االبعاد السنة الباحث الرقم
1 Dowen 1992 .المشاركة بالمعلومات، المعرفة، القوة 
2 Eccles 1993 .القوة، الموارد، الحرية 
3 Horine 1995 .الحرية، المسؤولية عن النتائج 
4 Brown 1996 .الجود، السلطة، الموارد، المعلومات 
5 Gregorey 1996  العمل، التفويض.فريق 
6 Ivancevich 1997 .فريق العمل، المشاركة بالمعلومات، الهيكل 
7 Choi 1997 .الحرية، المسؤولية 
8 Ersted 1997 .امتالك المعرفة، المشاركة في صنع القرار 
9 Rubbins 1998 .الهيكل التنظيمي، الرقابة 
10 Griffin 1999 .تأهيل العاملين، الرقابة 
11 Daft 2001 .الحرية، القوة، المشاركة بالمعلومات 
12 Blanchard et. al. 2001 .المشاركة بالمعلومات، الحرية، فرق العمل 
13 Hellrieg el et al 2001 .السلطة، المهارات، الحرية 
14 Light,2004.37 2004 .القوة، توافر المعلومات، امتالك المعرفة، المكافات 

   :السلطة تفويض-أ
 اإلدارية إلى المستويات الصالحيات تفويض عملية تتم  أن التمكين لمفهوم  األساسية الفكرة  إن   

 تتطلب التمكين فكرة فان ،ولذلك القرارات على التأثير في القدرة لهم العاملون  يصبح إذ الدنيا،
 يتطلب هذا فان وبالتأكيد بالمشاركة، تؤمن قيادية أنماط إلى التقليدية القيادية األنماط في تغييراً 

 تفويض عملية تمتد فقد درجة، التمكين مسألة أن إلىالثقة  إلى والتوجيه الرقابة من التحول
 واتخاذ وتقييمها، الحلول، واكتشاف تشخيص المشكلة، لتشمل للعاملين القرار اتخاذ صالحيات

 للعاملين. عالية استقاللية توفير من خالل تنفيذه عن المسؤولية وتحمل بصددها، القرار
 :العمل فرق -ب
 معًا وبشكل يعملوا أن يمكن وحداتهم  في العاملين بأن يشعروا أن يجب الممكنين العاملين إن   

 تطوير ويعتمد الجد، محمل على وتؤخذ احترامها يتم  أفكارهم  وأن العمل، مشاكل حل في جماعي
 تقديم  على قادر قوي  قائد توفر على المنظمة الثقة من عالياً  مستوى  ذلك ويتطلب :في العمل فرق 

  العمل أثناء تواجههم قد صعوبات أي على للتغلب الفريق ألعضاء والدعم  والتشجيع، التوجيهات،
 :التدريب-ج 
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 وينبغي  .الجديدة المهارات تعلم  ألجل ومنتظم  مستمر تدريب توفير العاملين تمكين يتطلب   
 كمهارات والمهارات الضرورية بالمعرفة يزودوا لكي العاملين لتطوير طموح نظام  توفر أن للمنظمة

 العاملين تمكن التدريبية فالجهود، القيادة  الصراع ومهارات حل ومهارات القرار، واتخاذ التفاوض،
 واقتصادياتمهارات   تعلم  أيضاً  بل أعمالهم، ألداء فقط ليس والقدرات، والمهارات، المعرفة، بناء من

 .الكبيرة  المنظمات
 :الفاعل االتصال-د

 عنصر توفر ويدل .العاملين تمكين لبرنامج الضرورية العوامل أحد الفاعل االتصال يعتبر   
 أن إلىالمنظمة  داخل االتصال من عالية درجة على الحساسة المعلومات إلى الوصول حرية

 المنافسين واستراتيجيات النمو، وفرص السوقية، الحصة حول للعاملين المعلومات الحساسة عرض
  .التمكين برنامج رحلة في الصحيح االتجاه  في أساسية خطوات هي
 :التحفيز-هـ

 وبرنامج التمكين المناسبة، المكافئات المنظمة توفر ال عندما األرضية سيفقد التمكين برنامج أن   
 العوائد عندما تربط أنه إذ العمل، من بدالً  األداء إلى المستندة العوائد :مختلف عوائد نظام  يتطلب
 ربط عن طريق المنظمة، وأهداف غايات تحقيق نحو العاملين دافعية زيادة إلى تؤدي باألداء

 .العاملين تمكين لخطة األساسية العناصر يوضح التالي( المنظمة، والشكل بنجاح مكاسبهم 
، مما يؤدي في ينأهم خطوات اإلصالح التربوي هو أن يتم تمكين المعلم أن وثمة تأكيد على   

وتفوقهم على المستوى   م طالبه  أداءوبالتالي تميز    م للمدرسة وتميز أدائه  م النهاية إلى تعزيز انتمائه
 .ومشاركتهم في المسابقات الدولية التنافسية أكبر دليل الوطني والمستوى الدولي

 :(99)وهى  ،    ينولتحقيق هذا الهدف المنشود هناك عدة آليات لتحقيق التمكين للمعلم     
  اإلعداد المتميز قبل الخدمة: -أ

أن المؤسسة المسئولة عن إعدادهم قبل الخدمة تحرص على تكوينهم   المعلمينويعبر عن إدراك     
بصورة جيدة تشمل كل جوانب اإلعداد ومجاالته النظرية والتطبيقية وتمكنهم من المرور  وإعدادهم 

فضاًل عن تدريبهم على كل ما  الحقًا،وتؤهلهم لما سيقومون به  المستقبل،بخبرات مشابهة في 
 .يستجد

  :القرار صنعفي المشاركة  -ب
 بشكل عملهم  في تؤثر التي الهامة المدرسية القرارات في المعلمين بمشاركة البعد هذا ويتعلق   

 ووضع المعلمين، واختيار بالميزانية، تتعلق التي للقرارات المسؤولية في وبمشاركتهم مباشر،
 جيدة، أفكار لديهم المعلمين أن البعد هذا يؤكد كما .األخرى  والبرامج المناهج وتخطيط الجداول،

 .المشكالت حل على المعلمين قدرة تنمية ضرورة  يؤكد وهذا ،القرارات لصنع ثقة موضع وهم 
  :المهني النمو فرص من مزيد توافر -ت
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 وتوسيع المستمر والتعلم المهني،  النمو بفرص المعلمين تزود المدرسة أن إلى البعد هذا ويشير    
 ذلك ويساعدهم  بالتدريس، معرفة أكثر يكونوا أن من  المعلمون  فيتمكن عملهم، فترة طوال مهاراتهم

 .لتمكينهم الالزمة التعليم  استراتيجيات من ذخيرتهم  زيادة  على
   :ارتفاع المكانة االجتماعية واالقتصادية -ث

 االحترام وهذا الزمالء من المعلمون  عليه يحصل ي الذ المهني واالحترام التقدير إلى وتشير    
 أفراد وتقدير باحترام  المعلمين شعور عن فضال المعلمون  بها يتمتع التي والخبرة  المعرفة مرده 

 .عامة المجتمع
  والتأثير: زيادة الفاعلية -ج

 وقدرتهم التعلم، على الطالب  مساعدة  على وقدراتهم لمهاراتهم  المعلمين إلدراك البعد هذا ويشير    
 ينال عندما بالفاعلية اإلحساس هذا يتطور وقد  .الطالب تعلم  في اإليجابية التغييرات إحداث على
 المخرجات في تؤثر التي الضرورية المهارات يتقن وأنه كفؤ، شخص وأنه بذاته، معرفته الفرد

 .المرجوة
  :توافر مزيد من االستقاللية -ح

 المدرسة، جدول على كالسيطرة عملهم، جوانب بعض على السيطرة لديهم  بأن المعلمين إدراك   
 .للتدريس والتخطيط والكتب، والمنهاج،

 
 
 
  :التأثير في الحياة المدرسية -خ
 شعورهم الذات باحترام   المعلمين شعور ويعزز المدرسة، في تأثيًرا لديهم  بأن المعلمين إدراك        

 .بإنجازاتهم  متميزون  وأنهم  ومختصون، قديرون، وبأنهم  قيمة، ذات بها يقومون  التي األعمال بأن
 وتنميته مهنيا و إعداده  وثيقا ببرامج ارتباطا يرتبط المعلم  أداء مستوى  أن يتضحسبق   مماو        

 العملية في المختلفة أدواره وتطور المعلم ، إلى الحديثة النظرة بتطور تتطور أن يفترض التي
 القدرات من مجموعه امتالك من له بد ال للتربية الحديثة النظم  ظل في المعلم  وان التعليمية،

 إعداد المعلمين برامج في اإلعداد أساليب وتتنوع له المرسوم  بالدور القيام من  تمكنه والمهارات التي
 وذلك العال، والمستوى  ذي الكفاءة  المعلم على االعتماد من البد وانه ، البرامج هذه  تنوع بحسب

مع االهتمام  للمعلم  اإلعداد والتدريب أساليب لتطوير  المتواصل الجادة المحاوالت في باستمرار
أهم الخبرات العالمية المتميزة في  على باالعتمادة المهنية له ورعايته ماديا واجتماعيا. وذلك  بالتنمي

 التعليمية األنظمة يناسب بما منها األخذ وكيفية ومميزاتها على آلياتها والتعرف تمكين المعلمين،
 .مؤسستنا التربوية في
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 ج.م.ع الخطوة الثالثة: وصف وتحليل ثقافي لواقع تمكين المعلمين في 
تعد مصر من أوائل الدول العربية التي اهتمت بنظمها التعليمية وأعطت االهتمام األكبر 

وهناك العديد من الجهود للمعلم إيمانا منها بمسئوليتها عن إنجاح أو فشل أي نظام تعليمي، 
 المعلم في مصر بهدف تمكينه ومنها:ورفع مكانة  واإلصالحات التي تمت في مجال إعداد وتدريب  

 متميز  إعداد نظام  خالل من المعلم تمكين (1
وذلك لكون   المعلمين،تهتم مصـــر باختيار أفضـــل العناصـــر الطالبية لاللتحاق بكليات إعداد       

 من خالل االتي. يمارسها الكثير من اإلمكانيات والصالحيات.مهنة التدريس تتطلب فيمن 
  :المعلم إعداد نظام( أ

الكليات الجامعية، التي تعد المعلم إعدادا تخصصيا وتربويا، لتعليم  هيتعد كليات التربية،     
المواد الدراسية وقيادة األنشطة المدرسية المتضمنة في المناهج الدراسية، والمعتمدة في جميع 

كلية، وتوجد في  26كليات التربية العامة والبالغ عددها  المراحل التعليمية قبل الجامعية، وتشمل:
ُتعِود معلم المواد العلمية واألدبية والتربية الدينية، إضافة  وهيوكل المحافظات،  كل الجامعات

 التربية الخاصة. لمعلمي
كلية، وتعد معلمين للمواد الفنية والموسيقية   17كليات التربية النوعية والبالغ عددها  باإلضافة ل    

كليات التربية الرياضية وكليات التربية  .التربوي والتكنولوجية، وبعضها يعد إخصائيين للإعالم 
نات رياض أطفال، وتعد معلمين وميسرين للحضا  تالصناعى. كلياإعداد معلم التعليم    تالفنية. كليا
كلية، والتي  70باإلضافة إلى بعض أقسام الكليات األخرى والبالغ عددها  ااألطفال. هذورياض 

 وتربية بيئية. منزلياقتصاد  ومعلمي، وإخصائيين اجتماعيين، التجاري تعد معلمين للتعليم 
مثل  وتمنح هذه الكليات درجات البكالوريوس والليسانس. باإلضافة إلى درجات الدراسات العليا  

 الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه.
 التكامليوتقبل هذه الكليات طالبا حاصلين على الثانوية العامة، يدرسون فيما يسمى بالنظام    

%، 20ب التربوي %، والجانب  75في برنامجه ب  التخصصي  األكاديميالذى يحدد نسبة الجانب  
 (.100)التربية العملية() الميداني% للتدريب 5و

 وفق أحدث المتغيرات والتحديات بهدف تمكين المعلمين من خالل نظام  المعلمين  إعداد  يتم  و
 وهما ، التتابعي النظام  والثاني ، التكاملي النظام  األول:  اتجاهين في يسير متميز إعداد

  (101) كاآلتي
 التكاملي:( النظام 1)
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ثم يتمون دراستهم الجامعية لمدة أربع سنوات   العامة،الثانوية  علىيقبل هذا النظام الحاصلين      
ــلون بعدها  ــية كاملة يحصــ ــهادة التي تؤهلهم للتدريس وســــمي بالنظام التكاملي؛ ألنه   علىدراســ الشــ

 الميداني.فضال عن المواد الثقافية والقيام بالتدريب  ،بين جوانب اإلعداد الثالثة دمجي
 يلي:ولهذا النظام مميزات عديدة نوجزها فيما 

ــالـــب يهيئ أنـــه" - ــذ للطـ ــدايـــة منـ ــا يكون  أن البـ ــا معلمـ   ويتيح مهنتـــه، مع التكيف إلي يؤدي ممـ
  بالنظام بالمقارنة التكاليف قلة إلي باإلضــــــافة ، البالد بحاجة تفي كبيرة  أعداد لقبول الفرصــــــة
 .    (102)"التتابعي

 .األكاديمي اإلعداد مع جنب إلى جنبا التربوي  األعداد وجود -
 . (103)بالكلية االلتحاق منذ العملي التدريبب كمعلم  العمل لتلقي نفسيا الطالب يعد -
  حتى معه وتنمو  معها تربوية اســــــــتراتيجية لنفســــــــه ليكون  المعلم  للطالب كبيرة  فرصــــــــة يعطى -

 .(104)أفضل بصورة  تخرجه بعد ويطبقها بها يؤمن
 يلي:لنظام إال أن هناك بعض العيوب من أبرزها ما لالرغم من توافر العديد من المزايا  وعلى 
لمواد التخصــــــــــصــــــــــية   إلىللمعلم العناية المطلوبة، ينظر الطالب  االكاديمي اإلعدادال يلقى  -

ــية  أنهاعلى  ــلية،مواد دراســـ ــافية وال  أصـــ بينما ينظرون إلى المواد المهنية على أنها مواد إضـــ
  ديميـــةبط بين المواد األكـــااس االهتمـــام ممـــا يضــــــــــــــعف انتمـــاءهم لهـــا، عـــدم التر فن يعطونهـــا

 .(105)التخصصية والتربوية 
 ( النظام التتابعي :2)

ات العلمية في إحدى الكليات غير التربوية، ثم يلتحق  صالطالب في أحد التخص إعدادوفيه يتم    
ــول علي  ــبح بعدها مؤهال  (106)الدبلوم العام في التربيةبكلية التربية لمدة عام أو عامين للحصـ يصـ

تربويا، وســـمي هذا النظام التتابعي ألنه يقوم علي اإلعداد األكاديمي أوال ثم يتبعه اإلعداد المهني  
   ثانيا.

واســــــــــــــعــة في مجــال  ومهــاري ولهــذا النظــام مجموعــة من المزايــا: تزويــد الطــالــب بخلفيــة معرفيــة    
ســـد العجز في التخصـــصـــات المختلفة وقت الحاجة في أقصـــر وقت   فييســـاعد كما تخصـــصـــه، 

(107.) 
 (:108) أبرزها من قصور أوجه النظام  لهذا يوجد وكذلك

ـــيا للـتدريس من وطول مـدـتهزـيادة نفـقاـته وتكـاليـفه  - ، وأن خريجي هـذا النظـام غير معـدين نفســــــــــــ
 علىالبداية، وبالتالي ال يوجد لديهم االســــــــتعداد النفســــــــي للعمل كمعلمين مما يؤثر بالســــــــلب 

 .أدائهم 
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ــح أن كال النظامين التتابعي والتكاملي له أهدافه وأنهما يوجدان جنب   ــبق يتضـــــ   إلىومما ســـــ
، كمـا أن لكـل نظـام وظيفـته التي ال يســــــــــــــتطيع أن يفي بهـا كثير من دول العـالم المتـقدم  جـنب في
 اإلعداد.خر، وتتعرض الدراسة فيما يلي لنظم الدراسة في كليات آلالنظام ا

 -اإلعداد: جوانب  ب(
فالبعض   اإلعداد،تنوعت طرق ونظم إعداد في مختلف العصــور كما اختلفت فلســفة هذا   

نظر إلـيه علي أـنه مجرد إتـقان المـادة أو المواد التي يقوم المعلم بـتدريســــــــــــــهـا والبعض اآلخر نظر  
 .(109)إلي ضرورة إعداده إعدادا خاصا لمهنته باعتباره مربيا ورائدا اجتماعيا

ويتضــــــــــــــمن إعــداد المعلم هــذه الجوانــب الثالثــة والتي تمثــل األبعــاد المختلفــة لعمليــة اإلعــداد         
 الجوانب:تمكين المعلم، وفيما يلي عرض لهذه  إلىوتسعي 

 األكاديمي:( اإلعداد 1)
ــية        ــها، ويعتبر اإلعداد  ـســــــ و يهتم بإعداد المعلم في المادة أو المواد التخصـــــــصـــــ يقوم بتدريســـــ

حور عملية اإلعداد وأي خلل أو ضعف في هذا الجانب يؤثر سلبا علي قدرات المعلم  األكاديمي م
 :(110)المهنية، ويجب أن تتوخي في إعداد المعلم في هذا الجانب مظهرين أساسين

 .حل المشكالت وقدرات التفكير الناقد علىإكسابه طرق التفكير العلمي، وتنمية قدرته  -
متابعة التقدم   علىيده بأحدث ما وصـــــــــــــل إلي العلم من حقائق حتى يتيســـــــــــــر له القدرة و تز  -

 .العلمي
 التربوي:اإلعداد ( 2)

واإلعداد   م،هو تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات التي تمكنه من القيام بمهنة التدريس خير قيا    
التعليم من حرفة إلي مهنة لها أصولها العلمية ودستورها الخلقي، وهذا  المهني هو الذي يحول

اإلعداد يتعلق بالطرق واألساليب واألدوات التي تمكن المعلم من فهم تلميذه كشخصية لها 
 .(111)خصائصها كما تمده بالطرق واألساليب التربوية التي تمكنه من استكشاف طاقات التلميذ

 الثقافي:( اإلعداد 3) 
فيتعلق بالمجتمع   بتالميذه أما الثاني المعلم كقائد اجتماعي يشــــــمل دوره مســــــتويين يتعلق األول   

ــناعة الوعي   الذي يعمل فيه ، فإنه مطالب بأن يســــهم في تقدم مجتمعه من خالل إســــهامه في صــ
لمحيطـة  لـدي النـاس واســــــــــــــتثـارة اهتمـامهم ، وغرس التجـاهـاتهم المالئمـة بين المـدرســـــــــــــــة والبيئـة ا

 .(112)بها
جهودا عدة بهف تمكين المعلم بدءًا من توسع الدولة في  إن هناكومما سبق يمكن القول  

كلية تربية تابعة للجامعات المختلفة يتم إعداد المعلمين فيها   27عددها إلى  و إنشاء كليات التربية  
 يرتبط للمعلم المتكامل للإعداد الثالثي التقسيم ويتضمن .والنظام التتابعي التكامليعلى النظام 
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 الثالثة الشروط فيه يتوافر أن يجب تدريسه في فعاال المعلم يكون  ولكي التدريس، فعالية بنظرية
 بقةالسا
 المشاركة في صنع القرار  (2
نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من الجهود لدعم الالمركزية داخل المدارس مما يســــــــــــهم في      

 : (113)مشاركة المعلم في اتخاذ بعض القرارات داخل المدرسة، ومن أهم تلك الجهود ما يلى
  للتنمية اإلســكندرية ومركز والتعليم  التربية وزارة  بين بالتعاون  التجربة بدأت اإلســكندرية تجربة -أ

  لألمناء مجالس إلى والمعلمين اآلباء مجالس بتطوير وذلك ،الدولية للتنمية األمريكية والوكالة
  .المدرسية للإدارة  السلطة وتفويض .واسعة ومالية إدارية صالحيات لها ويكون 

  بدأت وقد ،1992 عام  منذ اليونيســــيف مع بالتعاون  المبادرة  هذه  تتم : المجتمع مدارس تجربة -ب
 .(قنا أسيوط، سوهاج،) بمحافظات مدرسة 352 عددها واآلن مدارس 4 بعدد التجربة

  .مدرســــــــة 211 بعدد التجربة بدأت حيث ،1993 عام  تأســــــســــــ  :الواحد الفصــــــل مدارس -ج
  توفير مع ،حكومية بجهود وتمت مدرســة، 3147 إلى الواحد الفصــل مدارس عدد وصــل وقد

 .تعلمهن دون  تحول معوقات دون  إقامتهن أماكن في للبنات تعليم  فرص
  لألمومــة القومي المجلس مع بــالتعــاون  تنفيــذهــا خطوات تمـ  :للفتيـات الصــــــــــديقـة المـدارس -د

  المشـــــــــاركة خالل من  .الفتيات تعليم  مبادرة  إطار في المعنية، والمحافظات والوزارات والطفولة
 .الالمركزية ودعم  المجتمعية المشاركة دعم ل ،المحرومة النائية المناطق في المجتمعية

ويتضـــح من الجهود الســـابقة أن مصـــر تتجه نحو تطبيق الالمركزية في المدارس مما يســـهم       
في زيادة مشـــــاركة المعلم في صـــــنع واتخاذ القرارات المدرســـــية، وبالتالي يصـــــبح للمعلم دورا فاعال 

إن مشــــاركة المعلم في صــــنع واتخاذ  داخل المدرســــة مما يســــاعد على تمكينه بصــــورة أكبر. حيث 
القرارات يحتاج أن تتبنى المؤســـــســـــة في البداية نمطا جديدا في اإلدارة يســـــاعد ويحفز المعلم على  
ــاركـة حقيقـية وـفاعـلة وهو النمط الالمركزى. كمـا أن تطبيق هـذا النمط الجـدـيد داخـل المـدارس   مشــــــــــــ

 المصرية يحتاج ألليات عدة لترسيخه كثقافة مؤسسية.
مشــــــــاركة   مما يســــــــهم في زيادة آليات لتفعيل الالمركزية داخل المدارس ظهرت بناء عليهو    

 : (114)وهذه األليات مثل المعلم في صنع واتخاذ القرارات 
   أوسع، ومالية إدارية صالحيات لها لألمناء مجالس إلى والمعلمين اآلباء مجالس تطوير -
ا بمحافظات   27برئاســة المحافظ، وبلغ عددها إنشــاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية،  - مجلســً

الجمهورية المختلفة. تضـــم هذه المجالس ممثاًل عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، 
 وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، واآلباء.
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كإصـــدار الئحة مالية محلية إليجاد موارد مالية مســـتمرة   الالمركزي إصـــدار قرارات جديدة لدعم  -
 تدريب المعلمين.. –للعاملين  زلتوفير حوافللمدرسة 

 19تشـــــــــكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشـــــــــكيل عدد  -
 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباًعا.   19لجنة تعليم بـ 

تنمـية المهـارات اإلدارـية  الـتدرـيب، شــــــــــــــمـل  وـقد الالمركزـية،بـية متطلـبات لتل ـتدريبيتنفـيذ برـنامج  -
المهارات والخبرات لدى المتدربين   تنمية الحديثة،والسـلوكية للمتدربين وتزويدهم بأسـاليب اإلدارة 

   .والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل
 262القرار الوزاري رقم ب .ت ومســــــــتويات وظائفهاإعادة هيكلة اإلدارة المدرســــــــية وتحديد معدال -

حدد اختصــاصــات مختلفة عن  والذي 2004لســنة  28، وتبعه القرار الوزاري رقم 2003لســنة 
 .2005لسنة  250القرار السابق، ثم جاء القرار الوزاري رقم 

لذاتية برنامجين لدعم اإلدارة ا 2012/ 2007تضمنت الخطة االستراتيجية للتعليم ومؤخرا     -
 : .(.115)وهما يسمح للمعلم بالمشاركة في صنع واتخاذ القرارات،مما للمدرسة 

 اإلدارة لممارسة المحلي مجتمعالو  المدارس لدعم  المدرسة: ويهدفاإلصالح المتمركز على  -
 وصوالً   هامخرجات  بجودة   واالرتقاء  أدائها  تحسين  من  مدرسة  كل  لتتمكن  المدرسة،  على  المتمركزة 

 .الجودة  وضمان التربوي  االعتماد إلى
 يحقق بما التعليمية للمنظومة المؤسسية القدرة عم د إلى يهدفو  :لالمركزية المؤسسي التأصيل -

 .التعليمية المنظومة في لالمركزية المؤسسي والتأصيل النظم، وفعالية كفاءة 
لية مشاركة المعلم في اتخاذ القرارات آتشجيع ل ا عدةجهودمن هنا يمكن القول إن هناك و 

إلى تحقيق  والتي تتيحلس األمناء واآلباء والمعلمين امن خالل مجبالمدرسة والتي حددتها القوانين 
وبالتالي يساهم المعلم ، واتخاذ القراراتاإلدارة والتقويم والمتابعة وصنع المشاركة للمعلم في مزيد من 

ف المدرسة، ومتابعة تنفيذها، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، تحقيق أهدافي مع إدارة المدرسة 
 تنم عن مشاركة حقيقة في اتخاذ القرارات للمعلم.والتي 

 صنع  في  مشاركته  ألية  تفعيل  خالل  المعلم   تمكين لزيادة   المبذولة المجهودات هذه   من  الرغم بو   
والتي  التقارير، تناولتها وقد ،الجهود هذه  تنفيذ نجاح واجهت مشكالت هناك أن إال ،القرارات واتخاذ

انخفاض مستوى مؤشرات األداء الخاصة بنسبة المدارس التي تستخدم أسلوب اإلدارة المتمركزة   أظهرت
نسبة المدارس التي تم تدريب اإلدارة المدرسية بها في  و( % 35.2على المدرسة والتي بلغت )

 لغت صفر%النواحي اإلدارية والمالية ونظم المتابعة والتقويم واستخدام نظم اإلدارة المدرسية والتي ب
 .(116) االستراتيجية بالخطة جاء لما وفقا كامال ينفذ لم الالمركزية برنامج كما أن
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إلى ضعف تلك األجهزة في القيام بدورها، وذلك نتيجة للمركزية  باإلضافة إلى هذا يشير الواقع  
الشديدة التي تتم من خاللها إدارة نظام التعليم بمصر، فضاًل عن ضعف اإلدارة المدرسية في القيام 

، ضعف اهتمام اإلدارات المدرسية بالمدارس (117)  المركز القومي لالمتحانات  تناول تقرير  ثبدورها. حي
عات مجلس اآلباء والمعلمين، وعدم مناقشة أولياء األمور لمشكالت التالميذ وبعض بتفعيل اجتما

 الحاالت السلوكية المنحرفة في اجتماعات مجلس اآلباء.
ومما سبق يتضح وجود العديد من المشكالت والتحديات التي حالت دون نجاح الجهود الساعية 

 وبالتالي  كينه، والتي أبرزتها التقارير والدراسات،نحو مشاركة المعلم في صنع واتخاذ القرارات بهدف تم
صعوبة االرتقاء بجودة أداء المعلم، والمؤسسة التعليمية بأكملها ومن هنا يصعب الوصول إلى التميز 

 والمنافسة العالمية مع النظم التعليمية األخرى.
 وفاعلية المعلم زيادة تأثير   (3

هناك العديد من اآلليات التي تبذلها وزارة التعليم لتمكين معلميها، بزيادة فاعلية المعلم داخل    
هذا من خالل الحديث عن مجلس األمناء  اتضحوقد  الدراسيالمؤسسة التعليمية وداخل الفصل 

عن ذاته  واآلباء والمعلمين لكونه يهدف لمزيد من الالمركزية بحيث تتاح الفرصة للمعلم للتعبير
يتحقق مبدأ الفعالية الذاتية بمشاركته في عدة جوانب منها اإلدارة والتقويم والمتابعة  وبالتاليورأيه 

وصنع اتخاذ القرار، باإلضافة إلى االرتقاء بالعملية التعليمية والتغلب على المشكالت والمعوقات 
تزداد فعاليته بإتاحة مزيد من فرص   التي قد تعترضها بالتعاون بين األمناء واآلباء والمعلمين، كما

متابعة مع لمدرسة، لالمساهمة الفعالة مع إدارة المدرسة في وضع خطة متكاملة لتحقيق تطوير 
تنفيذها، وتذليل الصعوبات، والعمل على دعم العملية التعليمية وتطويرها، ومتابعة تنفيذ األنشطة 

 . التربوية بالمدرسة
 المهني  النمو  فرص  من مزيد  توفير (4

 باعتبارها آلية لتمكينه ومنها: في ج.م.ع. هناك جهودا عدة للتنمية المهنية للمعلمين 
م 1994لسنة    85رقم    الوزاري م، بموجب القرار  2002لسنة    86بالقرار رقم     تأهيل المعلمين:ال -أ

كما تم تأهيل  ،والفرنسية من غير المتخصصين اإلنجليزيةاللغتين  معلميوتعديالته تم تأهيل 
دور المعلمين والمعلمات "التي ألغيت  خريجيمن  األساسيالحلقة االبتدائية من التعليم  معلمي
الحلقة االبتدائية" للحصول على  لمعلمي التربوي " بكليات التربية ببرنامج "التأهيل 1988عام 

 .(118)  درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس
عملية مكملة لعملية إعدادهم خاصة وأنها تأتى   يعتبر تدريب المعلمينتدريب أثناء الخدمة:   ال -ب

 ( 119) بعد احتكاك المعلمين بالميدان ، بهدف تنميتهم مهنيًا وربطهم بما يستجد من خالل:
 تتولى تنفيذه إدارات التدريب بمديريات التربية والتعليم واإلدارات التابعة. الذيالتدريب  -
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تتولى تنفيذه هيئات متعاونة مثل: كليات التربية بالجامعات المختلفة، مركز تطوير   الذيالتدريب   -
 ودعم اتخاذ القرار. التكنولوجيالمناهج، مركز التطوير 

 ( وهو من أحدث الوسائل في التدريب.V.Cد).التدريب باستخدام تكنولوجيا التعليم عن بع -
 .وإيرلنداابتعاث المعلمين للتدريب إلى المملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وفرنسا،  -
 تدريب المعلمين داخل المدارس ويمثل اتجاها تربويا يهتم بالتنمية المهنية الشاملة للمعلمين. -

 129 ( رقم  الجمهوري  القرارب للمعلمين، المهنية األكاديمية م إنشاءت:  التنمية المهنية -ج
)  رقم  الوزراء مجلس رئيس قرار صدر كما اختصاصاتها، وتحديد هابتنظيم  2008 لسنة )

 -:(120)اآلتية المهام  األكاديمية وتتولى ،تهاإدار  مجلس بتشكيل 2008 لسنة( 1322
 مستمرة.وضع االستراتيجيات الخاصة بالبرامج التدريبية وقدرتها على تحقيق تنمية مهنية  -
 للمعلمين.وتقديمه  التربوي والخبرة الدولية في الحقل  والتربوي  والمهني العلميمتابعة التقدم  -
 تصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المهنية لجميع المستويات للعاملين. -
 ستشارات الفنية للمؤسسات المعنية والمهتمة في مجال التعليم والتدريب.توفير اال -
 واعتماد البرامج وفق المعايير المعتمدة. التربوي وضع معايير التدريس واإلشراف  -
 للعاملين في مجال التدريس واإلشراف. الترقياعتماد معايير  -
 للمعلمين. هنيالمدعم وحدات التدريب والتقويم في المدارس لالرتقاء باألداء  -
 إدارة برامج تدريبية متقدمة من خالل شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكز التدريبية. -
 بها.متابعة نمو ملفات إنجازات المعلمين ووضع الخطط التدريبية لالرتقاء  -
ــيــة وبرامج   - توفير نظم وقواعــد معلومــات عن المعلمين ومؤهالتهم ومهــاراتهم وخبراتهم التــدريســــــــــــ

 .التدريب
تقوم الوزارة بإيفاد عدًدا ليس بالقليل من معلميها إلى العديد من الدول    :البعثات الخارجية -د

والمهارى، بما ينعكس على العملية  والمهني العلميالمتقدمة في بعثات تدريبية لرفع مستواهم 
ة من برامج التعليمية بشكل عام، ويتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين لتحقيق االستفاد

 10870 حوالى، 2004سبتمبر في  هم التدريب التي تتاح لهم في تلك الدول، وقد بلغ عدد
 .(121موفًدا )

برنامج الموارد البشرية والتنمية  2017/ 2012تضمنت الخطة االستراتيجية للتعليم  ومؤخرا   
بناء نظم إدارة الموارد البشرية لتوفير وتنمية الكوادر بهدف تمكين المعلمين من خالل  والمهنية

المؤهلة القادرة على تحقيق رسالة الوزارة في تعظيم العائد من رأس المال البشرى على المستوى 
 .(122) القومي
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 التنمية المهنية للمعلمآلية  تنفيذ نجاح تواجه مشكالت فهناك الجهود تلك من الرغم  وعلى    
نسبيًا حيث إن نسبة  البرنامج منخفضحيث اتضح أن مستوى إنجاز تمكينهم، وبالتالي تؤثر على 
الجديد  التنظيميعدم اعتماد الهيكل  إلى%. ويرجع السبب في ذلك 41حوالي تحققه وصلت إلى 

ى حد ما وبالنسبة للهدف  الثالث فقد تأثر إل  والثانيللوزارة مما أثر بنسبة كبيرة على الهدفين األول  
 . (123) بعدم وجود ميزانية لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بهذا الهدف

ومما سبق يتضح وجود العديد من المشكالت والتحديات التي حالت دون تنفيذ ونجاح برامج     
التنمية المهنية للمعلم، والتي أبرزتها التقارير، األمر الذي يؤدي إلى ضعف بل وفشل تنفيذ الخطة 

االرتقاء بجودة  أساسيعتبر هو  والذيصعوبة تمكين المعلمين  وبالتاليالحية في مصر، اإلص
 العالمية.النظام التعليمي ككل، حتى يمكن له الوصول إلى التميز والمنافسة 

 تقدير وارتفاع مكانة المعلم  (5
إجراءات  عــداد المعلم ورعــايتــه ، وقــد اتخــذت عــدة إل القوميوفي هــذا اإلطــار تم عقــد المؤتمر    
 ( :124)فيه
 .1999وذلك من بداية عام  األساسي% من األجر 25"رفع الحوافز لجميع المعلمين إلى  -
 %.100ونظار المدارس إلى  مديري زيادة مكافأة  -
  170ثم ازدادت حتى وصــلت إلى  المراحل،اســتحداث مكافأة ألعمال امتحانات النقل بجميع  -

 .م يو 
 لهم.واعتمادات الرعاية االجتماعية والثقافية  المعلمين،دعم مستشفيات  -
 جنيهًا.40جنيهًا بدال من  85زيادة المعاشات ليصبح معاش عضو النقابة  -
 في 32حتى وصـــــــــــل إلى  1992 فيشـــــــــــهراً  20دعم صـــــــــــندوق الزمالة للمعلمين من -

1999". 

واالجتماعية والتربوية،  بتحسين أحوال المعلم المادية م بعد ذلك انطلقت الدولة نحو االهتما
 (:125فقامت الوزارة باتخاذ بعض اإلجراءات لتحسين أوضاعه، ومنها ما يلى)

ــبة  - ــي% من األجر 25رفع الحوافز: بنســ ــاســ ــهًرا لجميع العاملين بالتعليم يناير   12، لمدة األســ شــ
2005. 

 ج لليوم  9، بحد أدنى األساسي% من الراتب  5يوم بنسبة  200زيادة مكافأة االمتحانات إلى  -
 شهًرا. 32جنيه، ودعم صندوق الزمالة للمعلمين أصبح  100زيادة معاش عضو النقابة إلى  -
صرف مقابل جهود غير عادية للمعلمين بالمناطق النائية التي يحددها المحافظ المختص، بمبلغ   -

 من القيادات المدرسية يحددهم المحافظ المختص أيًضا. 5ه شهرًيا، وعدد جني 100
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ــحية للمعلم  - ــروع الرعاية الصـ ــحية: مشـ ــحية راقية، وبدأ عام لالرعاية الصـ ،  2003توفير خدمة صـ
 دوري له.القيام بفحص و  ويعنى رعاية صحية متميزة للمعلم وزوجته، واثنين من أبنائه،

بتاريخ  ع والهيئة العربية للتصــــــــــني الحربيالتعاقد مع وزارة الدفاع واإلنتاج  معلم: تم حاســــــــــب لكل  -
 وبالتقسيط.. اقتصادييمتلكه المعلم بسعر  شخصي؛ لتوفير كمبيوتر 18/11/2002

 .المدرسة  نطاق  على  للمدارس  اإلدارية  الهياكل  بتحديث  وزاري   قرار  صدور:  الترقي  سياسات  تعديل -
 بمعايير شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات واالتجاهات.  وزاري صدر قرار   −
من خالل جدول للترقيات   بعمليات التدريب والكفاءات المالئمة لكل وصف وظيفي  الترقيربط   −

 (.126)والكفاءة  على أساس الجدارة 
المتوقع وفقا للتقارير والنشــرات الرســمية لبعض المعلمين لم يحقق   المالي الوضـعومع  تحليل      

أن نســـــــــــبة ما ينفق على التعليم إلى الناتج المحلى  ،أشـــــــــــار تقرير اليونســـــــــــكو  حيثالهدف منه ، 
ــع في  ــية إلى التوســـــ ــاســـــ ــورة أســـــ ــنوات األخيرة ، ولكن هذا يرجع بصـــــ اإلجمالي قد تزايدت في الســـــ

حدوث تحســـــن ملحـــــوظ وقـــــوى عدم مراحل التعليمية المختلفة،  استيعاب المزيد من الطالب في ال
ــبة  ــل إلى نسـ ــر لم تصـ ، وهى  اإلجمالي% من الناتج المحلى 6في دخـــــــــــــــــول المعلمين ،وأن مصـ
والعشـرين بضـرورة الوصـول إليها   الحاديالنسـبة التي طالبت اللجنة الدولية للتعليم من أجل القرن 

(127). 
خطوات واسعة نحو تطبيق آليات تمكين المعلم من خالل  مما سبق يتضح أن مصر تخطو   

إتاحة مزيد من الحرية للمعلم في اتخاذ القرارات والمشاركة، كما توفر المزيد من فرص التنمية 
مما يضمن تمكينه، وعلى الرغم من كل الجهود  واجتماعيا،المهنية للمعلم ورفع مكانته اقتصاديا 

كل آلية لتمكين المعلم مما يؤدى لضعف فاعلية تمكين المعلم في  اتالسابقة، إال أن هناك فجو 
 في مصر.

 القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في تمكين المعلم في ج. م. ع. : 
بعد عرض ووصف الجهود المصرية في مجال آليات تمكين المعلم والمشكالت التي تعاني     

منها كل آلية مما يضعف ويحد من جهود تمكينه في مصر، تتناول الدراسة أهم القوى والعوامل 
 الثقافية ذات العالقة والمؤثرة في تلك الجهود، والتي تقف خلف عدم فعاليتها بالصورة المرجوة.

فهناك عالقة تأثيرية متبادلة بين النظام التعليمي واألوضاع االقتصادية ألى مجتمع، فعند النظر    
لالقتصاد المصري نجد أن األركان الرئيسية له قائمة على سياسة االنفتاح االقتصادي وبرنامج 

أللية السوق   التثبيت والتكيف وتحرير األسعار وإلغاء الدعم أو تقليصه تقليصا شديدا وإطالق العنان
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في تحديد األسعار، وقد ساهمت هذا السياسات وغيرها في تدفق ضخم للمنتجات المستوردة مما 
 (.128ساعد على تسارع معدالت زيادة االستهالك المحلى)

باإلضافة لعمليات تحرير التجارة وتحرير االقتصاد واالنفتاح على الخارج خطت مصر خطى    
نضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش مما أخرى على نفس الطريق منها اال

ترتب عليه التعرض لمنافسة أشد من جانب المؤسسات والمنتجات األجنبية، باإلضافة لهذا اتجهت 
إلقامة مناطق تجارة حرة مع عدد من الدول العربية وانضمت التفاقية منظمة التجارة العربية الكبرى، 

 (129ميسا الشوق المشتركة لدول الرشق والجنوب األفريقي. )كما انضمت إلى الكو 
وتتضح عالقة النظام االقتصادي بالتعليم في صورة مساهمة النظام االقتصادي في تحسين    

مصر حققت طفرة كبيرة في تحقيق العديد من األهداف وتطوير النظام التعليمي، فعلى الرغم أن 
، واالهتمام برفع مكانة المعلم اقتصاديا معدالت التسرب  الخاصة بزيادة معدالت االستيعاب وخفض

لرفع المرتبات والمكافآت ، إال أن هذا لم يتواكب مع توفير التمويل الالزم واجتماعيا بهدف تمكينه
المعلمين  لتدهور أحواما أدى إلى وتوفير برامج تدريبية وزيادة نسبة البعثات والمنح للمعلمين 

عدم مالءم ليس فقط الحتياجات سوق العمل بل ولمتطلبات التنمية أصبح المعلم  و ماديا واجتماعيا  
 .بمعناها الواسع

لجانب األعظم وربما يرجع هذا التدهور بسبب العوامل السياسية التي تتصف بالنمط المركزي فا   
  لجامعي في مرحلة التعليم قبل اخاصة    من اإلنفاق العام على التعليم في مصر مازال يحدد مركزيا

، إال أن نسبة هذا اإلنفاق لجملة اإلنفاق  رغم الزيادة المطلقة في حجم اإلنفاق العام على التعليم .و 
، وهو ما انعكس بشكل واضح  األخيرة  السنواتفي  العام ولجملة الناتج المحلي قد شهدت تراجعا

رتبات ومكافآت (.وكذلك م130ام على التعليم)في انخفاض متوسط نصيب الطالب من اإلنفاق الع
 المعلمين.

وجود درجة عالية من عدم الكفاءة   كما كان للعامل االقتصادى أثرا واضحا فقد أوضحت دراسة    
للإنفاق ه في اإلنفاق العام على التعليم في مصر حيث إن النسبة العظمى من هذا اإلنفاق توج

النصيب األوفر من هذا  الجاري وليس االستثماري، وتستحوذ األجور وتعويضات العاملين على
جزء كبير من هذه األجور يتم و ، %)٨٨ الجامعي( حوالياإلنفاق، خاصة في مرحلة التعليم قبل 

وبالتالي تهمل الجانب التطوري والمكافأة والجوائز وللبحوث توجيهه للإداريين وغير األكاديميين 
 .وللمبدعين من المعلمين

ءة اإلنفاق العام على التعليم بصورة غير مباشرة من كما أنه يمكن االستدالل على عدم كفا   
خالل مؤشرات مثل ارتفاع معدالت األمية والبطالة بين المتعلمين وانخفاض معدالت العائد على 

 (.131التعليم بصفة عامة )وتراجع نوعية  التعليم
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تأثير واضح فزيادة معدالت التضخم للدين الداخلي  للعامل االقتصاديومما سبق يتضح أن    
. وبناء عليه تم تخصيص (132)والخارجي تسببت في ضعف المخصصات المالية لقطاع التعليم 

%. مما يعكس أن 89% للتعليم من الناتج القومي، وتبلغ رواتب المعلمين واإلداريين منها  9قرابة  
لم وتنمية ورفع مكانته القدر المناسب من الناتج السياسات المالية لم تعطى لبرامج تطوير المع

القومي، مما يؤثر بالسلب على أدائه وعلى جودة التعليم عامة وعدم مالءمة مخرجاته لمتطلبات 
 .(133)الجودة والتنافسية

في ضوء ما سبق يالحظ أن مصر تسعى في توجهها االقتصادي نحو الرأسمالية، من خالل    
 تاالقتصادي وتشجيع االسثمارات األجنبية والعربية واإلقليمية وبناء تحالفا  تبنيها سياسات االنفتاح

عربية وإقليمية وعالمية أيضا مع األخذ باقتصاديات السوق بهدف تطوير االقتصاد المصري 
وتحقيق التنافسية والتميز. وهذا االنفتاح يتم في ظل قصور في معدالت اإلنفاق على التعليم وعلى 

 بتمكين المعلمين وتنميته مهنيا وترقيته اجتماعيا واقتصاديا. جهود االهتمام 
برامج تمكين المعلم المتضمنة بالخطط االستراتيجية  نجاحوتعتبر هذا من أحد أسباب عدم     

حيث اتضح أن مستوى إنجاز البرامج منخفض نسبيًا حيث إن نسبة تحققه وصلت إلى  للوزارة،
 (134)  الخاصة بهذا الهدف  مجعدم وجود ميزانية لتنفيذ البرا  إلى%. ويرجع السبب في ذلك  41حوالى

. 
باإلضافة لهذا يكشف تقييم مؤشرات جودة المدخالت التعليمية في مصر عن تواضع أداء قطاع    

التعليم الحكومي، كما يكشف أن أداء المعلمين, وعلى الرغم من الخطوات التي تم اتخاذها بشأن 
الكادر الخاص بالمعلمين وإنشاء األكاديمية المهنية للمعلمين قد جاءت باألساس لعالج تلك 

 (.135المشكالت, إال أنه يصعب الجزم بتأثيرها على جودة مخرجات التعليم )
وهنا يتضح أن جهود تنمية وتمكين المعلم ما هي إال حبر على ورق ال تفعل وال يتم توفير     

 الموارد المالية واإلمكانات الالزمة لنجاح تنفيذ برامج الوزارة.
 بقضايا  (136) ٢٠١٤ دستور اهتم حيث ،بالتعليم يناير عاد االهتمام  25بعد قيام ثورة و    

 محددة  نسب تخصيص تم  األولى وللمرة  . كاملة مواد خمس لها وخصص بالغا، اهتماما التعليم 
 موازنة بحلول بها الحكومة تلتزم  المراحل لتعليمية، من مرحلة لكل اإلجمالي القومي الناتج من

٢٠١٧./٢٠١٦.  
 المصرية الشخصية هدفه مواطن، لكل حق التعليم" أن على الدستور من (١٩ (وتنص المادة   

 وتشجيع المواهب وتنمية التفكير، في العلمي المنهج وتأصيل الوطنية، الهوية على والحفاظ
 بتخصيص الدولة وتلتزم  .التمييز وعدم  والتسامح المواطنة مفاهيم  وإرساء القيم، االبتكار، وترسيخ

 حتى تدريجيا اإلجمالي تتصاعد الناتج من %٤ عن تقل ال للتعليم الحكومي اإلنفاق من نسبة
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 العامة المدارس والمعاهد جميع التزام  لضمان عليه الدولة وتشرف، العالمية المعدالت مع تتفق
 .لها التعليمة بالسياسات والخاصة

 األساسية الركيزة  ومعاونوهم  التدريس هيئة وأعضاء المعلمون " أن على) ٢٢ (المادة  وتنص   
 واألدبية، المادية حقوقهم  ورعاية المهنية، ومهاراتهم  العلمية، كفاءاتهم  تنمية الدولة للتعليم وتكفل

 ".أهدافه وتحقيق جودة التعليم يضمن بما
يناير، فقد حظي التعليم  25وهنا يتضح تأثير العامل السياسي الذي تمر به البالد بعد ثورة    

بصفة خاصة باهتمام خاص من قبل رجال الساسة في ذلك الوقت، وذلك انعكاسا لألوضاع   والمعلم 
المجتمعية السائدة، والتي تنادى بالديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية والتي انتقلت بدورها 
للحياة المدرسية وطالبت بضرورة مشاركة المجتمع المدرسي في القرارات المدرسية وعلى وجه 

 خص المعلم. ومن هنا أصبح للمعلم دور في القرارات المدرسية.األ
على التعليم أيضا متمثال في الفكر السياسي السائد داخل  العامل السياسيكما ظهر تأثير     

غم شروع الحكومة المصرية في تطبيق الالمركزية في المصري القائم على المركزية، فبر المجتمع 
 صالحيات المدرسة ماديا وإداريا وتربويا في صنع القرار.مجال التعليم لزيادة 

وبالرغم من رفع شعار التخطيط بالمشاركة مؤخرا، فإن أسلوب وضع الخطط ورسم السياسات    
لم يتغير كثيرا عن ذي قبل فيما عدا إتاحة الفرصة لعدد محدود للغاية من كبار الرأسماليين لالشتراك 

ات والتحاور حول التعديالت المطلوبة في التشريعات القائمة، ولم مع الحكومة في مناقشة السياس
تزل أعمال التخطيط ورسم السياسات والرقابة على تنفيذها تتم دون مشاركة كافية من معظم األفراد 

 (   .137المعنيين، أو دون مشاركة على اإلطالق)
بإلغاء وزارة التخطيط   2006و قد تراجعت مكانة التخطيط بدرجة أشد في أعقاب قرار أغسطس     

واالكتفاء بوزير للتنمية االقتصادية لتولى االختصاصات التي كان يعهد بها إلى وزير التخطيط 
(138 .) 

لجهود التي تدعم الالمركزية وزيادة مشاركة المعلم لوعلى الرغم مما تشير إليه الوثائق الرسمية    
 تلك األجهزة في القيام بدورها، وذلك نتيجة في قرارات المدرسة، إال أن الواقع يشير إلى ضعف

لمركزية الشديدة التي تتم من خاللها إدارة نظام التعليم بمصر، فضاًل با للعامل السياسي المتسم 
، ضعف اهتمام اإلدارات (139)تناول تقرير  ثبدورها. حيعن ضعف اإلدارة المدرسية في القيام 

اجتماعات مجلس اآلباء والمعلمين، وعدم مناقشة أولياء األمور المدرسية بالمدارس بتفعيل 
 .لمشكالت التالميذ وبعض الحاالت السلوكية المنحرفة في اجتماعات مجلس اآلباء

أثرا واضحا على النظام التعليمي متمثال في الزيادة السكانية حينما للعامل االجتماعي كما كان    
مليون نسمة كما تشكل الفئة العمرية  91حيث بلغ عددهم ال تستغل مصدر قوة تعتبر تحد كبير 
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% في شريط ضيق على جانبي النيل 7سنة ثلث السكان تقريبا، و غالبية السكان على نسبة  14
ودلتاه، وهذا الكم وتوزيع السكان يجعل من الصعوبة وعجز في عدد المدارس وكثافات في الفصول، 

 . (140)ئا كبيرا على المعلم وزيادة العبء التدريسي واختفاء المالعب واألنشطة مما يمثل عب
ومما سبق يمكن أن يقال إن كثافة الفصول والعجز في توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة     

والمعينة من أكبر التحديات التي تواجه معلمي اليوم مما يؤثر على فاعليته وتأثيره داخل الفصل 
  مع طالبه.

 حيث تخلت الذبول من ويعتريها تتصدع هومكانت المعلم، أوضاع ومما سبق يتضح أن    
 االمتيازات من بعض حرمانه ومؤازرته ثم  وحمايته المعلم  دعم  عن والحكومات التربوية المؤسسات

 تصميم في أو المشاركة التربوية القرارات اتخاذ في أزره، كالمشاركة تشد التي والمعنوية المادية
وحتى قرارات تحديد الجدول الدراسي للمعلمين نادرا وتقييم نفسه وزمالئه وقياداته  وبنائها المناهج

ما يشارك فيها المعلمون، فهي عادة في يد الوكيل المسئول وربما يؤخذ رأي المعلم األول فقط. 
 المهني غير فعالة وفرص النمو

المعلم باعتبار العمود الفقري  ومن هنا فالتعليم في حاجة ماسة للتطوير واإلصالح وخاصة    
للعملية التعليمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع والتي تؤثر أيضا على المؤسسة 
التعليمية، مما يستوجب ضرورة البحث عن آليات حديثة ومطبقة في عدة دول لتمكين المعلمين 

طالبه مما ينعكس على دة أداء االرتقاء بجو وقد ثبت نجاحها لتحسين أداء المعلمين مما يسهم ب
الوصول إلى التميز والمنافسة العالمية مع النظم التعليمية   يسهللمؤسسة التعليمية بأكملها ومن هنا  ا

 األخرى.
 تمكين المعلمين في سنغافورةآلليات الخطوة الرابعة: وصف وتحليل ثقافي 

أكدت ، و بشرى من خالل التعليم ارتكز التحول االقتصادي في سنغافورة على تنمية العنصر ال    
كما اعتبرت أن أداء المعلم له تأثير أكبر على   (.141سنغافورة على دعمها الكامل للتنمية البشرية )
كما يزيد من فعالية أداء الطالب والتي تختلف على التحصيل العلمي للطالب من أي عامل أخر 

افة المعرفة لدى معلميها ولدى ك  ومن هنا فقد شرعت وزارة التعليم بالعمل على تعزيز  نطاق واسع،  
عدة لتمكين وتنمية معلميها  ألياتتوفير و طالب لالقوى العاملة بالتعليم لتقديم خدمة أفضل ل

 كما يلى:.(142)
 متميز  تمكين المعلم من خالل نظام إعداد( 1

 الذيلجودة نظام التعليم في سنغافورة، هذا هو المبدأ األساسي  الحقيقييعتبر المعلم المفتاح      
وبدأت تنتج معلمين ذو نوعية قادرة على تلبية احتياجات المتعلمين   التعليميتنطلق منه قوة النظام  
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المعهد الوطني المؤسسة الرئيسية إلعداد المعلم في سنغافورة  والتدريسولديها نماذج جيدة للتعلم 
باإلضافة لبرامج للقيادة  مهنية،حيث يقدم برامج إلعداد المعلم، وبرامج تنمية  .(NIEللتربية )
اإلدارات والقيادات األخرى بالمدارس. كما كان أداء طالب سنغافورة  ولمديري ورؤساءالتنفيذية 

 (.TIMSS( )143( و )PISAجيدا في االختبارات الدولية األخيرة في )
تحت اسم كلية تدريب المعلمين، ومنذ ذلك  1950للتربية عام  الوطنيوتم تأسس المعهد     

 الوقت اعتبر المعهد من المؤسسات الرائدة في إعداد المعلمين على مستوى العالم.
ويقدم المعهد برنامج إعداد المعلم المبتدئ، هو برنامج إلعداد المعلمين لجميع المدارس الحكومية    

المدارس االبتدائية إلى الكليات المتوسطة، حيث توجد مسارات مختلفة للمرشحين المؤهلين بدءا من  
لاللتحاق بالمعهد ليصبحوا معلمين، كما تتضمن برامج إعداد المعلم المبتدئ بالمعهد دبلومة في 
 التربية، وبكالوريوس في العلوم، وبكالوريوس في اآلداب، ودبلوم الدراسات العليا في التربية

(PGDE ،و برامج الدراسات العليا ومنح درجة الماجستير في اآلداب، والماجستير في العلوم.)
 والماجستير في التربية، الماجستير في التدريس، ودكتوراه في التعليم. 

  Management and Leadershipكما يوفر المعهد برامج في اإلدارة والقيادة في المدارس   
Schools  (MLS  وبرامج ،)   دولية للقيادات التربوية(LEPI  )Leaders in Education (International) 

هو  التربوي وللقيادات التربوية عبر البحار ، وهناك برنامج ماجستير اآلداب في القيادة والتغيير 
 (.144برنامج مشترك بين المعهد وكلية التربية في جامعة كولومبيا)

(. وهى جامعة شاملة تضم NTUويعتبر المعهد مستقل عن جامعة نانيانج التكنولوجية )     
كليات الهندسة، األعمال، العلوم، اآلداب، العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية، باإلضافة 
لتخصصات كلية الدراسات العليا، الطب، ومؤسسات مستقلة مثل مدرسة راجاراتنام للدراسات 

، مرصد األرض بسنغافورة، مركز سنغافورة للعلوم الهندسية والحياة والبيئة باإلضافة إلى الدولية
 (.145للتربية ) الوطنيالمعهد 

وتسعى سنغافورة إليجاد بيئة تعلم تجريبية وتفاعلية تشجع على االبتكار واالستقالل وتثير     
، التعليميالواقع الحادث بالنظام    الدافعية، حيث يتم إعداد المعلم من منظور شامل وال ينفصل عن

وفي سبيل تحقيق هذا تسعى سنغافورة إلى تمكين معلميها خالل فترة اإلعداد بالمعهد، لذا انتهجت 
 وهي:عدة استراتيجيات متميزة للإعداد بهدف تمكين المعلم المبتدئ 

 (impact perspectiveسياسة منظور األثر "'( أ 
عنصر هام وحيوي يعتمد عليها في نظام إعداد المعلم في سنغافورة  اآلليةوتعتبر هذه     

 :(146التركيز على النتائج االستراتيجية للتغيير: وضرورة االهتمام بالتنوع واالبتكار من خالل)
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 سياسة ثنائية اللغة -إتباع سياسات اإلصالح القائم على القدرة             -
 جودة المدارس المفكرة -              التركيز على تدريس العلوم والرياضيات -
 التركيز على مناهج أكثر شمولية -   التنوع والشمول واإلصالح النابع من الواقع        -
 .االعتراف بالبحوث واألدلة الدولية، والتي تناولت جودة إعداد وتدريب المعلم -
 ..وضوح قنوات االتصال بين المدرسة والجامعة والوزارة  -
يتم من خاللها تمكين المعلم خالل فترة اإلعداد العتمادها على أحدث  اآلليةويالحظ أن تلك     

األساليب والتحديات من لغة وعلوم عصرية وتماشيها مع مجريات األحداث وتطورات العلم في 
 العالم المحيط، ومن هنا يصبح المعلم على دراية بكافة المستجدات المحيطة في مجاله.

  رفع جودة أداء المعلم ( ب
ــنغافورة حاليا     ــعى ســــــ ــائل  لرفع جودة أداءتســــــ ومنها ما  ،بهدف تمكين المعلم معلميها بعدة وســــــ

 (147)يلى:
 .متعلمة وأمة مفكرة مدارس رؤية التعليم  وزارة  وضعت -
 .والمرافق المناهج وتطوير التعليم، لبحوث خاصة وميزانية التمويل الحكومة وفرت -
 التكنولوجية  المهارات  على  التركيز  مع  الحياة  مدى  للتعليم  المهنيتوفير مزيد من فرص النمو   -

 .عالمي طراز ذات ومهارات قيم  على التركيز مع. األكاديمية غير واألنشطة
 والتجارب البحوث نتائج بتطبيق مؤسساتها في للمعلم  المهني لالحتراف بالغة أهمية وضع -

 .للمعلم  المتميز للتقييم  نظام وضع المتميز، األداء معايير ومطابقة العالمية
 المعلم  طريق  عن  والتعليمي  االجتماعي  اإلصالح  خالل  من  المستدامة  المهنية  التنمية  تحقيق -
 والمدارس التعليم ووزارة  المعلم إعداد مؤسسات بين ما الشراكة في الثالثي النموذج تطبيق -

 .ومتكاملة متسقة وبرامج سياسات لوضع الثالثة الرؤى  بين والتوفيق
 ((EPM)" ووزارة التعليمنموذج الشراكة المعززة بين "المدرسة والجامعة ( ج

قديما كان يتم اإلعداد على المستوى المدرسي فقد تأسست عندما ظهرت الحاجة الملحة و النقص         
الحاد في عدد المعلمين،  ثم عندما نشأت الحاجة إلى االعتراف بالتدريس كمهنة، طلب من المعلمين 

توى الجامعة الحصول على درجة جامعية شرطا لالنضمام إلى مهنة التدريس فظهر اإلعداد على مس
مقابل النماذج الموجودة بالمدارس، حيث تقدم الجامعة برامج إعداد متخصصة والمدارس تقدم 

ذلك نموذج الشراكة المعزز ما بين المدرسة   تلى(.ثم 148)التربية العملية()   العمليخدمات التدريب 
من هذه الشراكة   وكان الغرض   Enhanced Partnership model(  EPM)   والجامعة و وزارة التعليم 

 (:149) ىما يل. عن طريق 21الثالثية تلبية الحتياجات المعلمين في القرن 



                                                    سهام أحمد محمد علوان  د/                                   املعلمين في ج.م.عآليات تمكين 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

334   

 تمكين المعلم الخريج •
حيث يتم اإلعداد الشامل للمعلم من كافة الجوانب مع دمج التنمية المهنية المعتمدة على نتائج    

 واللغات والثقافات المختلفة.تمكنه من أدوات التكنولوجيا والمعلومات،  باإلضافة ل البحوث التربوية.
 عقد شراكات ثالثية •

باإلضافة إلقامة   والمدرسة،رة التعليم حيث تحافظ على ربط عالقة ثالثية ما بين الجامعة ووزا   
 .روابط دولية قوية ومع القطاع الخاص والمنظمات الدولية

  العالميخدمة مجتمع التربية  •
متعدد الثقافات نابض بالحياة ووجود روابط عالمية وثقافية زيادة  جامعيحيث يتوفر حرم   

 المساهمة في التربية العالمية، إنشاء روابط مع أفضل الجامعات العالمية.
 بناء تحالفات دولية رائدة •

عقد شراكات مع مؤسسات عالمية إلعداد المعلم بهدف رفع جودة ومكانة المعلم، معالجة    
لدولية، التعرف على نتائج وخبرات بحوث الجامعات األخرى ووضع المشكالت المحلية وا
 سيناريوهات للمستقبل.

ويالحظ أن برنامج الشراكة ساعد على تعزيز العالقة التعاونية مع وزارة التعليم والمدارس     
يتم دمج و  عةومعالجة نقاط الضعف الرئيسية في الفجوة بين الممارسة بالمدارس والنظرية بالجام

اليب الحالة القائمة، والتعلم التجريبي وإتباع نظم تقييم أصيلة. ومتبعة سياسة التوازن بين السياقين أس
 والمحلى العالمي

 المشاركة في صنع القرار (2
يمارسه نظام إعداد  الذيضمن مبادئ الطريق الرابع  آلية المشاركة في صنع القرار عتبرت    

عن طريق بناء عالقة ثالثية بين األطراف الثالثة المعنية ويعتبر هذا التطابق  السنغافوري المعلم 
هناك. ومن هنا تصبح المدرسة شريكا في تعزيز مهنة المعلم  التعليميهو مفتاح نجاح النظام 

 .وتنميته مستقبال
كوين مشاركته في ت  وكذلكمشاركة المعلم داخل المدرسة في صنع واتخاذ القرارات،  أن    تضحوي   

على مستوى المدرسة الواحدة بهدف تعزيز التنمية المهنية المتمركزة  وبناء جماعات التعلم المهني
 (:150ويتم ذلك من خالل) ،حول المدرسة

 .التدريبية التعليمية المهام  تصميم  في إشراكه ويتم  فعال كمتعلم  المعلم  معاملة -
 .اإلجرائية البحوث تنفيذ إجراءات مع عمليا يتفاعل بحيث بفعالية المعلم  مشاركة -
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 له تقدم  حيث المدرسة داخل التدريب في متخصصة فرق  قبل من وتوجيهه المعلم  متابعة -
 .الدعم

 .التواصل في فعال نظام قوتطبي المدرسة، داخل المطلوبة المهارات على المعلم تدريب -
 تطبيقها على والقدرة  بالمنهج المطلوبة للمهارات وفقا التدريب ربط نحو المعلم  جهود توجيه -

 .الصفية البيئة داخل علمية بأساليب وتقويمها
سيؤدي إلى إحداث   للمعلم  تطبيق هذه األسس في التدريب والتنمية المهنية المستدامة  ال شك أن   

من هنا و   إال ناقل للمعرفة. وما هتغيير في الثقافة التقليدية السائدة والتي مازالت تعتبر المعلم 
مشاركة المعلم في صنع واتخاذ القرارات تعتمد عليها سنغافورة كآلية هامة لتمكين المعلم   نالحظ أن

يشارك في تنفيذ تلك القرارات وفي كافة األعمال اإلدارية والفنية بالمدرسة عن رغبة  وبالتالي
 وطواعية ومن هنا يتحمل المسئولية ويفوض بالعديد من القرارات.

 زيادة تأثير وفاعلية المعلم  (3
 :كالتالي المعلم، وذلكقدمت سنغافورة العديد من اإلجراءات بهدف زيادة تأثير وفاعلية  
يأتي دور المعلم باالعتماد على التكنولوجيا حيث يساعده على فتح :    ( استراتيجيات تعلم حديثةأ

المحيطة، وأن عقله وذهنه وقيامه بإجراء تجارب وأنشطة على شبكة الويب، وتفاعله مع األحداث 
ينمى لديه مهارات التخطيط، وكيفية التوجه نحو البحث عن المعلومة وطرق وآليات اتخاذ القرارات 

، مع تنقية المعلومات المتاحة أمامه واختيار األنسب لموضوعه، ومن هنا يتعرف على ةذات الصل
للعالم المحيط دون التحرك   الرؤى واألفكار المختلفة مع فهم وقبول االختالف، ومن هنا ينتقل التلميذ

 . (151)من مقعده 
 :...سيناريوهات تكنولوجية جديدة في التدريس وعلى المعلم  سنغافورة استخداموعليه استطاعت    
 اختيار المصادر المناسبة التي سيعتمد عليها. ▪
 .وضع خطة للدرس شاملة لمعلومات كافية حول الموضوع ▪
 أوراق عمل لتنفيذ المهام.أن يكلف التالميذ بأنشطة في شكل  ▪
 متابعة الطالب أثناء إجراء البحث وتنفيذ المهام وتوسيع معارفهم وربطها ببعضها. ▪
 إعداد خطط احتياطية بديلة في حالة ظهور مشاكل فنية تواجه تعطيل العمل. ▪
 يقدم كافة التسهيالت والمعلومات لهم ألداء المهام على أكمل وجه. ▪
خر، في البداية يعرض الموضوع وتعتبر هذه الخطط سريعة وبسيطة وتختلف من معلم آل    

الرئيس ثم عناصره الفرعية، ثم يوزع المهام على الطالب لتغطيه هذه المحاور الفرعية، ويقسم 
يقوم المعلم بتقييم مدى فهم ف.  فشكل جديد ومختلبيتم التقييم  ف  الطالب بشكل فردى أو مجموعات،
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لمعرفة  اتقييم يقصد به الميذ للموضوع ويظهر ذلك من خالل المشاريع والمهام التي نفذوها، و الت
 (.152)الضمنية، باإلضافة لتقييم أخر يركز على عملية التعلم نفسها 

وفي هذا الصدد اهتمت وزارة التعليم باستراتيجيات التعلم وأعدت لها العديد من ورش العمل    
استراتيجيات وضعت مشروع يعرف "  2004، ثم في عام 2000لتدريب المعلمين عليها عام 

  the Strategies for Active and Independent Learning (SAIL) ".التعلم النشطة والمستقلة

 Teach Less, Learn“"(  TLLM) "تعليم أقل، تعلم أكثر" ظهر في نفس العام  مبادرةقد و     
More   وهذه المبادرات تتيح  أمام الطالب االعتماد على األنشطة والتجارب العملية بصورة موسعة

 فهيوتقليل االعتماد على المعلم كمصدر للمعلومات.    قبل.  ذيأكثر وإتباع  نهج أكثر نشاطا من  
 .(153)تنمي لديه مهارات الحياة واالعتماد على مبدأ التعلم المستمر طوال حياتهم

وهذا  ،بين مختلف المدارسو معلمين و أمين المكتبة، بالمدرسة لالتعاون مع ا و هنا ظهر    
فكرة وجود مجتمعات ومن هنا ظهرت    ،التعاون  يخفف حدة التوتر والمنافسة وسيادة رأى على األخر

وطرق التدريس والممارسات الموارد التعليمية الجيدة  سسلتدار الممارسة، حيث يتجمع المعلمون 
 ( .154الجيدة )

لزيادة الفاعلية والتأثير  2004كأداة تربوية في المعهد عام  هاتم تطبيق: ( برامج تعلم خدمية  ب
 (.     155لتصبح قادرة على القيادة والرعاية، ومصدر إلهام للشباب وبناء الثقة )

 .، وميرانتي(GESL) الجيزلويتحقق هذا من خالل المشاركة في برامج إلزامية اثنين:      
وهو يوفر فرص التدريب العملي ،  الخدميبارة عن أنشطة في التعلم : ع برنامج الجيزل( 1) 

 للطالب المعلمين للمشاركة في خدمة المجتمع لتنمية قيم العمل الجماعي، والمرونة، والتعاطف
(156) : 

 فهم أنفسهم بشكل أفضل من خالل العمل الجماعي المشترك. • إلى:يهدف 
 • فهم بعضهم البعض عبر االنتماءات العرقية والدينية المختلفة وتنمى المساواة بين الجنسين

 • تطوير مهارات تنظيم وتنفيذ المشاريع، وتطوير وممارسة مهارات القيادة الموقفية.
 القيود المفروضة على الموارد والوقت • تشجيع االبتكار واإلبداع في ظل ظروف من

 • تشجيع روح المبادرة التعليمية واالجتماعية في شكل فهم وتلبية احتياجات المجتمع
 في المدارس. لمشروع يطبق• تطوير وفهم مهارات إدارة المشاريع، الحصول على إطار عمل 

 ”Green Generation“مشروع " الجيل األخضر "  الجيزل:أنشطة تطبيقية لبرنامج 
بالتزامن مع الحركة العالمية الخضراء واليوم العالمي للبيئة، نظم فريق المارد الحفل األخضر     

وقد تعاونت مختلف المنظمات غير  سنغافورة،أللف شخص والتعاون لزرع حدائق خضراء في 
من خالل هذا  الحكومية مثل جمعية الطبيعة، شجرة البيئية الزيز والصندوق العالمي للطبيعة.
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لمشروع، تهدف إلى زيادة الوعي العام بتأثير األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي وتغير المناخ ا
 (.157) وتشجيع التطوع

The Meranti   ميرانتي:  ( مشروع2)   والمهنية الشخصية للتنمية برنامج عن عبارة:  
 ومصمم  خصيصا للطالب المعلم  المبتدئ في المعهد )158(.

تقديم فكرة واضحة عن ماهية  لتطوير الوعي بالذات وضبط النفس؛ بمساعدة الطالل يهدف     
التربية الوطنية وكل شيء يتعلق بها ويتعامل معها بطرق مبتكرة واستراتيجيات مختلفة في الفصول 

ميرانتى حوارات مع المعلمين والطالب  قكمهنة. ويطبالدراسية، مع التأكيد على اختيار التدريس 
الطالب المطلوب مع تسهيل التربية الوطنية في المدارس والقيام برحالت. ويتطلب   واستكشاف نتائج

 (.159نجاح التطبيق أهمية وجود خلق ثقافة الرعاية، والثقة، والود ما بين الطالب والمعلمين)
المهارات والمعارف  لتنميةوزارة التعليم خطط صارمة  وضعت:   التكنولوجيمواكبة التطور ( ج

لمعلمين وتلى ذلك تحوالت في الممارسات التعليمية واستبدالها بممارسات جديدة للمعلمين ا لدى
رؤية فقد وضعت  1991 وقد كانت البداية في عامتتناسب مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات. 

خمسة  تضمنتوقد  . بخصوص تكنولوجيا المعلومات IT 2000 2000لجزيرة ذكية عام 
 :هياستراتيجيات، 

 .واالتصاالت والنقل األعمال مجاالت في عالمي مركز سنغافورة  جعل -1
 .والبناء والتجارة  التحويلية الصناعات في خاصة االقتصادي الحراك تعزيز -2
 .التفاعلي بعد عن التعليم متعددة، وسائل على تعلمهم حيث من األفراد إمكانات تعزيز -3
 .إلكترونية شبكة وعمل وعالميا، محليا المجتمعات مع التواصل -4
 إلكترونية بوابات توفيرو  اإللكتروني، البريد على االعتماد الحياة، جودة تحسين -5

 (.160)للخدمات
وضع خطط رئيسية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم، فبدأت وزارة التعليم   الرؤيةثم تلى هذه        

، وفي 1995(، في منتصف عام   (MP1بصياغة خطة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم  
وتطلب تنفيذ    (.161)(  2000-1997نفذت خالل الفترة )و أطلقت الخطة رسميا    1997يناير    28

الخطة إجراء العديد من اإلصالحات في إعداد وتأهيل المعلم للتعامل مع هذه التكنولوجيا بهدف 
 :(162)كتالي. السنغافوري للمعلم  التكنولوجيالتمكين 

 .التحليلي، النقديوضع سيناريوهات جديدة للتعليم تشمل، التعلم النشط،  -
 تنمية العديد من المهارات والكفاءات لدى المعلم على استخدام تكنولوجيا المعلومات. -
 تغير أداور المعلم لم يعد ناقل للمعرفة بل أصبح موزع وموجه للمعرفة ومكتشف للمبدعين. -

شراء أجهزة للمدارس ما يكفي من األموال والبرامج التدريبية والحرية لوقد قدمت وزارة التعليم 
وفي الوقت هم بمهارات تكنولوجيا المعلومات أعطت المعلمين فرصة لتنمية أنفسكما الكمبيوتر. 
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الجديدة القائمة على تكنولوجيا المعلومات مع معلمين   الممارسات  نفسه، يتم تبادل خبرات تعلمهم و
 (.163المدارس )تحويل ثقافة التعلم داخل ، بغرض آخرين

  وضع الخطة الثانية لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بثم بدأت المرحلة الثانية لوزارة التعليم    
(MP2)  اإلبداع، النقدي،  النظاميالتفكير  ك،  حيث ركزت على ضرورة تنمية مهارات لدى التالميذ ،

وتم االعتماد عليها في التقويم والرقابة وإجراء  المستقل، باالعتماد على التكنولوجيا، الذاتيالتعلم 
إجراء التجارب المعملية عن طريق المحاكاة و البحوث واألنشطة والتدريبات اليومية 

 .(164)اإللكترونية
، ونموذج لمدارس االبتدائية إنجليزية ومركز تطوير اللغة، التعاونيتوفير "غرف التعلم  وتلي ذلك 

" بمعنى محاكاة للفصل" الدراسيذلك بغرض تصميم بيئة تعليمية مماثلة للفصل  و   وفصول دراسية"،
حيث يتوافر بها كافة المرافق والتكنولوجيا والتي تسهل العملية التدريسية. ويتم هذا التصميم بعدة 

 (165ومنها : ) ،أشكال مبتكرة داخل الجامعة
 للمعلم الطالب: البرنامج المحمول Student Teacher Notebook Scheme 

يسهل على الطالب االنغماس في ثقافة تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بفعالية في مهنة       
 وتطبيقها.طريقة مثالية الكتساب المعرفة  وهي التدريس في وقت مبكر.

 تعاونية: دروس  فصول تصميمCollaborative Tutorial Room   
وتشمل ميزات مقاعد دائرية مرفقة بالحواسب  هذه الفصول الدراسية تسهل بيئة التعلم التعاونية،    

 بالتعاون، توافر مساحة ومكان للكتابة ومساحات تسمح
 ية:فصول دراسية لتعلم اللغة اإلنجليزية لمرحلة االبتدائ Primary English Language (PEL) 

Classroom 

 يتم تصميم نموذج لفصول لدراسية تستخدم التكنولوجيات الحالية للتعليم أو القراءة والكتابة.  
 مركز تطوير اللغة ( للمعلمينTLDC:) Teachers Language Development Centre   

 أماكن للتعلم مرنة وعملية، يتم فيها دمج التكنولوجيا بسهولة لخلق بيئة تعليمية هادفة. يستخدم 
فهم التمكين المعلم من خالل  تهدف إلى  هذه البرامج بمختلف أنواعها ومشاريعها    وثمة تأكيد أن    

القيم األساسية والكفاءات  ولمعرفة وفهم والتعرف على الدوافع الشخصية الختيار مهنة التدريس 
لدى المعلمين مع تدريبه على الممارسة ليصبح متمكنا في المستقبل القريب. باإلضافة لتمكنه من 

 أدوات وأساليب العصر التكنولوجية.
 المهني  النمو  فرص  من مزيد  توفير (4

دعما هائال عبارة عن دورات شامة الطالب  منذ لحظة االلتحاق ببرنامج إعداد المعلمين يتلقى   
برنامج التدريس باإلضافة لمواد تخصصية وأخرى ثقافية، كما يتلقى  المناهج وأساليبتتضمن: 
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. ارسالمد ومديري للتربية  الوطنيلتربية العملية بالمدارس الحكومية بمساعدة أساتذة من المعهد ا
% لمنحهم الوقت لمشاهدة المعلمين 80وفي العام األول يتم خفض العبء التدريس عليه بنسبة 

  القدامى.
وفي حالة فشل المعلم خالل التربية العملية، لكونه ال يؤدى عمله بشكل جيد،  تقدم له فرصة    

أخرى في مدرسة أخرى، وفي حالة عدم تحسن األداء يطلب منه ترك المهنة، وإلزامه بدفع الرسوم 
(. ويساعد برنامج التربية العملية في تنمية العديد 166ته)الدراسية والرواتب التي تلقاها أثناء دراس

 .اتمن القدر 
 
   : Practicumالعملية  برنامج التربية  (أ 

يتم من خالله تطوير الكفاءات التدريسية في موقع العمل بالمدارس حيث يتم التوجيه من قبل    
 (.167المعلمين باإلضافة ألساتذة من الجامعات لمساعدة الطالب في التنمية المهنية )

المستقبل ومن الجدول التالي يتضح مدى شمولية أبعاد األداء بالنسبة للكفاءات التدريسية لمعلمي 
، الفعالية الشخصية، مجموعة من ة فقد تضمن األبعاد الثالثة الممارسة المهنية، والقيادة واإلدار 

 الكفاءات التدريسية والتي تركز تحقيق الجودة العالية في األداء للمعلم في األبعاد الثالثة.
 (3)جدول رقم 

 (168) يوضح الكفاءات التدريسية األساسية 
 األداء أبعاد األساسيةالكفاءات 

 تعليم عالي الجودة  توفير . 2للطفل                تنمية شاملة . 1

 تنمية معرفة تكاملية  .4    النهائيتوفير تعليم عالي الجودة يظهر في التقييم  . 3

  المبادرة تنمية -    التحليلي التفكير - التأملي التفكير -     المحتوى  إتقان -
 المستقبل على التركيز – اإلبداعي التدريس -

 الممارسة المهنية

 

 قلوب والعقولالفوز بال -5
 تنمية األخرين -فهم البيئة            -

 مع اآلخرينالعمل  -6
 العمل في فريق -شراكة والدية        -

 القيادة واإلدارة

 

 فهم الذات واآلخرين -7
 "البدنية" الشخصية السالمة -"   النفسية السالمة"  النفس التناغم مع  -
 التكيف على والقدرة الصمود  -                    اآلخرين فهم واحترام -

 

 الفعالية الشخصية

 ( (Valu3 Skills Knowledge( V3SK) القيم والمهارات والمعارف( برنامج حزمة ب   
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ولتحقيق  ،المعلم المبتدئلتنمية مجموعة من القيم والمهارات والمعارف لدي تم وضع برنامج      
 NIE’s TE21Model (21ال قرن نموذج إعداد معلم ) وسمى V3SK هذا الهدف تم وضع برنامج

(Teacher Education for 21st Century Model) ويتناول هذا البرنامج مجموعة من القيم والمهارات .
لتحقيق أقصى قدراته  وتطوير المعلمللإعداد يسهم في تمكين  أساسًيا ا، ويعتبر نموذجً والمعارف
مما ينعكس على فعاليته وتأثيره داخل الفصل وخارجه مع  وينمى لديه االنتماء والوطنية وإمكاناته

خدمة -المعلم -المتعلم . وقد تم تصنيف البرنامج لثالث فئات رئيسة )زمالئه ورؤسائه والمجتمع
 .(169) المهنة والمجتمع

حيث ترتكز   (.V3SK، مهارات ومعارف( ويعرف بنموذج ))قيم حيث يدور البرنامج حول تنمية     
 .التالي(. كما في الشكل 170القيم على ثالثة نماذج للقيم، باإلضافة لمجموعة من المهارات)

التالي، مدى شمول هذا النموذج، فقد تضمن قيم خاصة بالطالب وقيم الشكل  ويتضح من    
بالمعلم وقيم خاصة بالمجتمع والمهنة وبالتالي شمل النموذج قيم المنظومة بأكملها من خاصة 

التغيير الحادثة   مرحلةوالتي يعتبر مرسى لالستقرار واالتساق خالل    مدخالت وعمليات ومخرجات.
المهنة والمجتمع المحيط والتي تستدعى الشمول والتكامل في اإلصالح للمنظومة التعليمية من   في
 الل القيم.خ
 
 
 
 
 

  Kالمعارف                                                         Sالمهارات                           

 
   

 :  V3القيم الثالثة  ( 3شكل رقم )

 ممولة للتنمية المهنية  توفير فرصج(  

ز مفهوم االحترافية يعز ت بهدفتوفر سنغافورة العديد من الفرص أمام المعلمين للتنمية المهنية     
هذا ليس نظاما ثابتا ومفروضا على المعلمين ولكن يتاح فيه حرية االختيار من بين  ويعتبر.  لديهم 

-400عدة خيارات أمام المعلم حيث يتم تحديد كل خيار من قبل اآلخرين فالمعلم يحصل على 
 (:171)كالتاليدوالرا سنويا توفر له مجموعة من الخيارات   للتنمية المهنية وهى  007

 مهارات تربوية - مهارات التفكير         -

 إدارة الذات -إدارة اآلخرين            -

 مهارات التواصل  -مهارات إدارية           -

 مهارات تكنولوجية  -تسيير وتسهيل األمور    -

 .اجتماعى وذكاء اجتماعية مهارات  -       والريادة االبتكار-

 التالميذ -    معرفة الذات   -

 محتوى المناهج  -        المجتمع     -

 السياسات التعليمية -      معرفة تربوية-

 .الثقافات بمختلف دراية على -    التربية أصول-
 .والعالمية المحلية المجتمعية والمتغيرات التحديات معرفة-

 قيم خاصة بالمتعلم              
 عاطفى-

 .التعلم على مقدرة طفل لكل بأن اإليمان-

 .طفل كل إمكانيات برعاية االلتزام-

 تشجيع التنوع واالختالف. -

 قيم خاصة بالمعلم            
 التجريب على قادر -     عالية معايير تحقيق-

 أدائه لتحسين السعى -   المستمر للتعلم السعى-

 والصمود التكيف  -  للمهنة وشغف حب لديه-

 اخالقه رفيعه وقدوة حسنة.-

 والمجتمع قيم خاصة بالمهنة
 تعلم فنيات الممارسة والتعاون-

 بناء التلمذة الصناعية والتوجيه-

 المسئولية والشراكة المجتمعية-

 القدرة على اإلشراف واإلرشاد والتوجيه-
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 التدريب على استخدام الحاسوب. -.       أجنبية لغة تعلم على التدريب -
 .المهنية الجمعيات في االشتراك -.                     البرمجيات شراء -
 .الثقافي الوعي تعزيز -.              المجالت في االشتراك -

للعمل بدوام كامل أو  الجزئيباإلضافة لهذه الخيارات تتيح وزارة التعليم فرص للتمويل     
للدراسات العليا أو للسفر والعمل في مدرسة دولية أو العمل في مشاريع تجارية من أجل  جزئي

المعلم من هذه الخيارات مساعدة    الرئيس. ويعتبر الهدف  الحقيقيتطوير قدراتهم التدريسية في العالم  
على التمكين وعلى تحسين مهاراته المهنية بحيث يصبح قادرا على تقديم أفضل ما لديه داخل 

 ومع طالبه. المدرسة
غرس باإلضافة إلى هذا يسود مصطلح سائد داخل المؤسسات التعليمية في سنغافورة وهو )    

واالحترافية تعتبر جزء ( Strong Sense of Professionalismالمهنية  باالحترافيةشعور قوي 
 التقاعد. من نسيج نظام إعداد المعلم في سنغافورة ابتداء من مرحلة االختيار للمعلم حتى مرحلة 

للتربية، يحصلون على راتب وتبدأ مرحلة المهنية  يالقوموفور دخول المعلمين المرشحين المعهد 
من خالل تفاعلهم مع الموظفين في كل من المعهد والمدرسة ، ويتعرفون على التوقعات العالية 
المطلوبة منهم في األداء كما يقدم لهم أيضا الدعم  لنمو الشخصية و تحسين التدريب العملي ، 

 (.172المعلمين الجدد على النجاح)وهنا يعمل الجميع  بجد للغاية لمساعدة 
 100باإلضافة إلى هذا يتم إعطاء جميع المعلمين في سنغافورة الفرص لحضور أكثر من     

وكذلك تعرض لهم  التدريسيةبغرض تحسين براعتهم  لهم.ساعة عبارة عن دورات تدريبية تقدم 
  (. 173محتوى معرفي يمكنهم من القيام بأداء أعمالهم بشكل أفضل مع الطالب في المستقبل )

ولتحقيق االحترافية تقدم سنغافورة العديد من البرامج التدريبية بغرض تمكين أكثر للمعلم،    
 (:174ومنها)

 ( تدريب المعلمين في مجال التعليم الناقد:د
بمبادرة وإشراف من المعهد الوطني للتعليم  1998تم تأسيس مركز سنغافورة لتعليم التفكير عام   

في سنغافورة، وبدعم من الحكومة السنغافورية بالتعاون مع المركز الوطني لتعليم التفكير الناقد في 
 األمريكية.مدينة بوستن بوالية ماستيشيوس 

ريبية تقدم على شكل دورات لتنمية التفكير الناقد لدى كما صممت في هذا اإلطار برامج تد   
 البرامج:وكان أهداف هذه  المعلمين.

 .المعاصرة الحياة  في الناقد التفكير بأهمية المعلمين تعريف -
 .نموه ومراحل ووظائفه الناقد التفكير طبيعة عن بمعلومات تزويدهم  -
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 .الناقد التفكير وتعليم  تعلم  نحو لديهم  إيجابية توجهات تنمية -
 .الناقد التفكير ومهارات قدرات أنفسهم المعلمين إكساب -
 .الناقد التفكير لتدريس قدراتهم  تطوير -
 .تالميذهم لدى الناقد التفكير مهارات وتقييم  قياس على القدرة المعلمين إكساب -

حيث أصبح   عنده،وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير الناقد نموذجا ينبغي التوقف      
 تعليم التفكير ركيزة أساسية إلصالح التعليم وتطويره.

 التدريب على توظيف التقنيات الحديثة: هـ(
مشروع ربط المدارس  تبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع مجلس الحاسوب الوطني    

توظيف التقنيات و نترنت في تنفيذ البرامج التعليمية اإل وبدأ تدريب المعلمين على اإلنترنت،بشبكة 
  الحديثة.
تطبيق الدورات  فتم وفي هذا اإلطار يتم االعتماد على التدريب عن طريق الفصول الذكية،     

 موالتعلم “وه بفريق “التدريلمدة عام أو أكثر ويتم تطبيق الفصول االفتراضية عن طريق تكوين 
وسنغافورة  وأستراليامن زمالء المهنة من عدة دول على سبيل المثال من كندا ونيوزلندا والنرويج 

ة دول حسب طبيعة البرنامج استقطاب الخبراء والمدربين من عد م .. ويتواليابان وكوريا وغيرها...
 التدريبي.

 ( برامج تدريبية في اللغات وللموهوبينو
هدف تنمية مهارات المعلمين في تدريس اللغة اإلنجليزية ب"  مشروع "بيئات التميزمن خالل طرح     

 وتم إنجازه في عام أكاديمي واحد على ثالث مراحل:
  التدريبية الحاجات عن للكشف اإلجرائية البحوث وإجراء المدارس عن البيانات جمع -
 .منهم الخبرة  ذوي  مع بالتعاون  للمعلمين المنظم التدريب -
 .الواحدة  المدرسة داخل والتقويم التدريب استمرارية وضمان لتعزيز التخطيط -

 وبالنسبة لتدريب معلمي برامج تعليم الموهوبين:
  تعليم فرع موظفي قبل من الصفية المالحظة شكل في ويكون  العمل أثناء التدريب -
 .الجدد للمعلمين الموهوبين تعليم  في تأسيسي مقرر تقديم  -
 تقييم أداء المعلم  ز( نظام

وأطلقت عليه " نظام إدارة األداء  ،نظام تقييم المعلم التعليم بإصالحم، قامت وزارة 2001عام    
السابقة، إدارة الفصل، المهارات التدريسية..(  الخبرة)على "، ويتميز بتركيزه  EPMSالمحسن 

نموذج الويهدف   (.175باإلضافة للخصائص الكامنة أو الكفاءات والتي بدورها تحقق األداء المتميز)
 (:176)إلى 
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تقييم  -  تحديد مدى تحقق أهداف الكفاءة سنويا. -توظيف وتدريب المعلمين الراغبين.  
تسكين كل معلم في مسار  -السنوية حديد المكافآت ت - مستويات الكفاءة على مدار العام. 

 وظيفي.
وللتحقق من صحة الكفاءات الالزمة للمعلم، تم تصميم نموذج قياس الكفاءة للمعلم من    

وهذه الكفاءة    )المعلمين ومديري المدارس، والمتخصصين(.  هيخالل ثالثة وظائف بالمدارس  
 األفضل.علمين من تحسين أدائهم نحو مصممة لتمكين الم وهيلها مستويات عدة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 في سنغافورةمجموعة الكفاءات التعليمية ( 4شكل رقم )
 

Source: Derived from Edmund Lim’s “Appendix B: Description of the Performance Management 
Process,” Susan Sclafani and Edward Lim, Rethinking Human Capital: Singapore As A Model for 

Teacher Development (Aspen Institute, 2008). 

 وهينموذج الكفاءة التعليمية للمعلم يتكون من كفاءات أساسية واحدة "،  ومن الشكل يتضح أن     
غرس المعرفة"، هي: “الرعاية الشاملة للطفل باإلضافة ألربع مجموعات رئيسية من الكفاءات 

( كفاءات 4-2تحتها من )  ينطوي "كسب القلوب والعقول "، و" العمل مع اآلخرين "، وكل مجموعة  
 فرعية.

الكفاءات إلى مجموعة من السلوكيات تقابل مستوى أداء مرتفع. وتستخدم هذه لك تتقسيم وتم    
ويشمل كل مستوى أوصاف و سلوكيات ينبغي أن يصل  كمقاييس ومعايير لتقييم كفاءات المعلم.

 . (.177فيها المعلم إلى مستوى معين من اإلجادة)
يتم تقييم مستويات الكفاءة على مدار العام، فنموذج تقييم األداء ال يطبق مرة واحدة ويوضع و    

النسيان، لكنه يتم خالل العام بأكمله، فالمشرفون يشاهدون ويراقبون تقدم كل معلم ومدى   طيتحت  
ويستخدم تظهر في مستوى ونتائج أداء أعمالهم الرسمية،    لهم والتيتحقق أهداف الكفاءات بالنسبة  

الرعاية الشاملة 
 للطفل

 )كفاءة أساسية(
 العمل مع األخرين

 العمل فى فريق -   شراكة مع األباء -

 غرس المعرفة

 التفكير التحليلى - اتقان المناهج     -

 التدريس الخالق -المبادرة           -

 كسب القلوب والعقول

 تنمية األخرين -فهم البيئة   -
 معرفة الذات واألخرين

كفاءات التقيم  -الذكاء العاطفى  -

 رسميا

الكفاءا
ت 

التعليمي
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المباشرة، كما يقدم له مختلف أنواع المساعدة   المباشرة وغيرالمشرفين مختلف أنواع المالحظة سواء  
 والعون عند الحاجة، ويوفر له برامج التدريب التي يحتاج إليها وذلك كله يتم بطريقة رسمية.

، المرة األولى في حيث يعقد المشرفين لقاءات واجتماعات رسمية مع المعلمين مرتين في العام    
نصف العام والثانية في نهاية العام، وخالل هذا االجتماع يقدم المشرف التوجيه والنقد البناء 
والنصيحة ويوضح إمكانية التحسين بااللتحاق بدورات للتنمية المهنية في جوانب القصور لدى 

يتقابل المشرف مع المعلم   المعلم والتي تعقد خارج المدرسة، أو داخلها وذلك يتم في نصف العام ثم
ثانية في نهاية العام مرة أخرى لمناقشة أحوالهم ومدى تحقق األهداف التي تم تحديدها في بداية 

عن مستوى الكفاءة  السنوي العام، وما أنجز وما لم ينجز، وفي نهاية العام ويقدم المشرف تقريره 
 .الماضيللمعلم طيلة العام 

 
    
 
 
خالله مشواره مع المعلم طيلة العام  وصف نموذج تقييم أداء المعلم في سنغافورة الشكل ويعرض  

من التفصيل مع تقييم أهداف عمله ومدى تقدمه نحو تحقيق أهداف عمله، ومساعدته  ءبشي
 -األغراض: لتحسين أدائه، ويعتبر هذا التقييم متعدد 

 المستقبل،  في  للنمو  الطريق  يمهد  أي  المستقبلية  النمو  مرحلة  توضح  العام،  نهاية  تقييم   تقرير  في •
 .العام بداية في له والمخطط المسبق األداء مع الفعلي األداء مقارنة خالل من

 .المهني النمو من المقبلة المرحلة مالمح حول م ومشرفيه المعلمين بين اتفاق يحدث •
 حول  مناقشات  أيضا  التقرير  يتناول  كما  العام،  نهاية  تقييم  تقرير  في  تسجل  المعلومات  هذه   كل •

 .( 178) عليها يحصل التي األداء ومكافآت للمعلمين المهنية المسارات
 : Serious Career Management  إدارة مهنية صارم نظام وخالل عملية التقييم يطبق ما يسمى ب   

تسعى سنغافورة ،و إدارة الحياة الوظيفية بحرفية بدءا من مرحلة اإلعداد حتى سن التقاعد  وهى تعنى  
ن داخل المؤسسة التعليمية. مؤكدة على يالمستمر ما بين جميع الموظفلنشر ثقافة عملية التحسين 

 تمكين المعلمين حتى يتسنى لهم تحسين تحصيل الطالب. 
ولكنه أيضا تشخيص لوضعه في  الحاليليس مؤشر على األداء  النهائيويعتبر التقييم     

معرفة ما لديه من فرص يجب  التدريبية، وكذلكالمستقبل. ويمكن من خالله تحديد احتياجاته 
استغاللها لخدمة المدرسة. فهو تقرير باإلضافة للتقييم يقدم المشورة والدعم للمعلم. كما يتضمن 

المعلمين الذين تعاملوا معه وكذلك اإلدارة المدرسية وزمالئه  كل من مع كبار رأىهذا التقرير 

 النموذج السنوى لتقييم أداء المعلم يتضمن: 

 تتضمن: أهداف الكفاءة، أهداف األداء األخرى للعام القادم. التي: تصنيف أهداف العمل، و األهداف

 : التعرف على معدالت الكفاءة الحاليةالكفاءات

 التدريب وخطط التنمية للعام القادم. : تتضمنخطة التنمية المستقبلية

 .: بعقد لقاءات وتعليقات بين المشرفين والمعلمين حول أداء األعمال والكفاءات، الموجودة بالتقريرةالتغذية الراجع
Source: Susan Sclafani and Edward Lim, Rethinking Human Capital: Singapore As A Model for Teacher Development (Aspen 

Institute, 2008).  
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اإلدارات. ومن هنا يالحظ تطبيق ما يسمى بالقيادة   ءونائبه. ورؤساوطالبه فيه. باإلضافة للمدير 
النائب وحده بعملية التقييم لكنه تقييم شامل. أوال ينفرد المدير  التقييم أيالموزعة في عملية   

 انة المعلمتقدير وارتفاع مك (5
خالل تطبيق عدة استراتيجيات يندرج من  تقدم سنغافورة مثاال يحتذى به في تقدير مكانة المعلم  

 -كالتالي:  الممارسات،تحتها مجموعة من 
   والترقي( نظام للمكافآت أ

برواتب المهن مع أقامت وزارة التعليم مراجعات منتظمة لرواتب المعلمين لضمان المنافسة     
 رواتب المعلمين في سنغافورةألف دوالر، و   41.976للمعلمين الجدد  بداية الرواتب السنوية  ف  األخرى 

الراتب المبدئي مماثلة لمهن أخرى تتطلب مستوى مماثل من التدريب والتأهيل. مقارنة بمتوسط 
 (.179دوالر) ألف 40.200ألف دوالر،  والمحاسبين  42.000السنوي لمهندسي الفضاء 

يبدأ هذا . و يتم الحصول على مكافآت سنويةففي العام األول المعلم لديه العديد من الفرص     
ولكنها أيضا الحصول على الترقيات  أشهر راتب باإلضافة إلى المكافآت، يمكن 3-1ن المبلغ م

تتم مكافأة و تشترط أن يكون المعلم قد أحرز تقدما كبيرا في الكفاءة والمشاركة في أنشطة المدرسة.  
 ته على المعلمين للمساهمات المتميزة سواء الفردية أو مشاركته في  فريق للإبداع، ومدى قدر 

يعتمد على وثائق مرفقة مع نتائج  وذلكاالدخار في موارد المدرسة واستغاللها، أو دعم األقران، 
 (.180تقييمات وتقارير األداء المحسن سنويا الخاصة بهم )

 للمعلم:( االهتمام بالمسار الوظيفي ب
 على النحو التالي: للمعلمين،وضعت وزارة التعليم بسنغافورة ثالثة مسارات للتميز الوظيفي 

   المعلمين الذين يرغبون أن يكونوا معلمي صفوف مع توفير فرص التنمية   : يشملالتدريسمسار
في مواصلة تطوير قدرتهم التدريسية.  والتقدم المهني. هذا المسار يدعم المعلمين الذين يرغبون 

 .الرئيسهذا المسار يوجد المعلم الماستر  ةوعلى قم
 يشمل المعلمين الذين يرغبون للعمل في مناصب قيادية ويتم الدعم بإعطائهم مسار القيادة :

 الوزارة. المدارس وفيالفرص لتولى مناصب قيادية بالنظام التعليمي في 
  يشمل المعلمين الذين يرغبون في العمل على تطوير مجاالت المتخصص:  /األخصائيمسار

 المتخصصة.المناهج الدراسية 
وخالل المسار الوظيفي للمعلمين هناك مرونة للتحركات الجانبية عبر المسارات طالما أن المعلم 

 (.181يلبي المعايير المطلوبة للمنصب لمن لديه الرغبة في االنتقال إلى مسار أخر)
هي يتكون من ثالثة مسارات وظيفية أساسية  نظام التعليمومن الشكل التالي يتضح أن     

، القيادة، األخصائيين(، وكل مسار يقدم للمعلمين فرص لكسب المزيد من المكانة، التدريس)
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يحصل على تقييم عال يصل  الذييالحظ أن المعلم والرتب األعلى. كما  المسئولية والتخصصية
، ويمكن للمعلم دخول مسار القيادة، ويصبح التدريسيالمستر أو السنيور في المسار    لمرتبة المعلم 

مدير أو يتولى مناصب قيادية في وزارة التعليم. والمعلم الذي لديه معرفة متخصصة في المناهج 
 المعلمين.يكون مؤهل لدخول مسار كبار المتخصصين، حيث يمكنه إجراء البحوث ومساعدة 

ن هذه المسارات مرتبة في درجات ومتاحة أمام جميع المعلمين )مدرسين كل موتعتبر    
 (.182كل مسار حوافز عديدة )  ويالزم قادة(،  وأخصائيين،

إلدارة وتنمية وتقييم أداء معلميها في جميع  التعليميأن سنغافورة تسعى في نظامها  يتضحوهنا    
سلم قوى من المسار الوظيفي   توفيركما تقوم ب.  عالميمؤسساتها ومدارسها للحصول على معلم من طراز  

زيادة نسبة المكافآت ب  حيث يمتازموجود منذ القدم ويعاد تجديده كل فترة زمنية مع حدوث مستجدات.  وهو  
دائما نحو تحسين الذات بغية  والسعيبصفة دائمة  مع من أجل الحفاظ عليهاألداء المرتف لذوي والحوافز 

 .والمكافأة والمكانة االجتماعية الترقي
 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس متخصص

 مدير متخصص

 قائد متخصص

 1معلم متخصص

 2معلم متخصص

 معلم سنيور

 مسار التدريس
لمهنة ترتكز على التميز فى 

 التدريس

 التخصصمسار 
لمهنة : تصميم المناهج والمواد، علم 

النفس التعليمى، التوجيه،  

االختبارات التعليمية، البحوث 

 التربوية واإلحصاء التربوى
 مسار القيادة
 لمهنة  اإلدارة المدرسية

 جميع معلمى الفصول

 معلم قائد

 معلم ماستر

 معلم ماستر رئس

 مدير عام التعليم

 موجه

 نائب موجه

 مشرف عام

 مدير

  مديرنائب 

 رئيس قسم

 مادةمدير 

 ( يوضح المسار الوظيفى فى التعليم5 شكل رقم )

Source: http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/
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  High Standards in Recruitment and Preparationوضع معايير عالية في اختيار وتوظيف المعلمين ( ج

تفتح الوزارة كل عام العديد من ف .اختيار مجموعة من األفراد إلعدادهم لمهنة التدريس يتم     
األماكن للمعلمين بناء على الحاجة المستقبلية واتجاهات التقاعد للمعلمين القدامى. وتتلقى طلبات 

إجراء مع ثلث خريج المدارس الثانوية وهم من أعلى الدرجات ويتقدمون لدخول امتحان الكفاءة 
لقيم واستعدادهم للتعلم وقياس ما لديهم من ابمقابالت لتحديد مدى شغفهم بالمهنة ومدى التزامهم 

  .(183)مختلفة مهارات
ويتم العملي. لطالب المستمرين في المهنة يتعرض للتدريب الختيار اوبعد إجراء مقابالت      

 الترقييتحرك المعلم صعودا في سلم  ئه،وأخر في نهاية العام لقياس أدا سنوي إجراء تقييم نصف 
بذلك. فكل معلم يريد أن يكون األفضل عليه أن يسعى جاهدا للقيام  الوظيفي والراتب والمكافآت،

المعلم في سنغافورة بمكانة من هنا يحظى  و   .(184)  ويحترمون نظام التقييم القائم   يفهمون   ن والمعلمو 
 التدريس.متميزة داخل المدرسة وخارجها، لذلك هناك إقبال شديد على مهنة 

 Strategic Use of Financial Resources   لجذب واستبقاء المعلمين المتميزين الماليلدعم ( ا5/4

الناتج المحلى اإلجمالي. حيث تم االستفادة من  ثلثي الجامعيتنفق سنغافورة على التعليم قبل    
تدفع . ومنها تقدم تعزيزات مالية لمهنة التدريس حيث التعليميتلك األموال لتعظيم إنتاجية النظام 

 امعلمين. وهنلتشجيع طالب الجامعة وطالب الدراسات العليا ليصبحوا الرسوم الدراسية والرواتب 
كتعويض عن  إذا فشل المعلم في برنامج اإلعداد يقوم بتسديدها  رواتبهم حافزا للنجاح. أصبحت 

 (:185) كالتالياألضرار، كما وضع نظاما للمكافآت والترقيات بعناية شديدة 
   Retention Funds( صناديق االدخار د

االحتفاظ بمعلميها على المدى البعيد، من خالل اتباع سياسة أن يحصل تساعد سنغافورة على  
على كميات أصغر على فترات وليس دفعة واحدة كما كان في الماضي، فقد عدلت هذا النظام من 

حيث يحصل المعلم على  ،االلتزام()االستمرارية، الخبرة،  CONNECTخالل برنامج تمويل مستمر 
ولكنه يمكن الحصول عليها . دوالرا سنويا 6.200-3.200ب ينوح مكافآت كل بضع سنوات تترا

ويساعد هذا البرنامج على االحتفاظ بالمعلم   بدال من االنتظار حتى سن التقاعد.  كل بضع سنوات،  
 لفترة أطول.
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. االجتماعيمنحة فوق الضمان  وهي دوالرا، 160.000 -120برنامج أكثر من الكما يوفر 
وال تقدم ألى مهنة أخرى في المجتمع مما يجعل مهنة التدريس من المهن األكثر إقباال 

 (.186عليها)
 
 
تنظر للمعلم على أنه الركيزة األولى واألساسية بين ركائز   ومما سبق يمكن القول إن سنغافورة  

االرتقاء بمستوى مع العملية التعليمية لذا عملت على تنمية قدراته ومهاراته التعليمية واإلدارية 
توفير عدد كاف  عالعالم، مكفاءته ببرامج تطويرية وتدريبية مختلفة لدى أعرق مراكز التعليم في 

وتخفيف العبء اإلداري الروتيني على المعلم ليتفرغ لطالبه الواحدة، رسة من المعلمين في المد
 وأيضا لتطوير ذاته وتنمية مهاراته وتقوية معلوماته.

كما تعددت قنوات تدريب وتنمية المعلم، حيث تنقسم إلى قسمين، األول: قبل الخدمة: ويقوم      
به وزارة التربية   م الخدمة: وتقو أثناء    الثانيالمعلمين، و به الجامعات والمعاهد المتخصصة في إعداد  

التدريبية التابعة  زالخاصة، والمراكالتدريب  تالتربوية، ومؤسسابالتعاون مع الجامعات والكليات 
الخاصة بالتدريب المستمرعن بعد والقنوات التلفزيونية الخاصة  اإللكترونية عالتعليم، والمواقلجهاز 

 المعلمون.دائها أبالمعلمين تعرض التجارب والمشاريع التي يقوم ب
ويالحظ هنا مدى الجهد المبذول في االختيار بعناية في عملية تدريب المعلمين الجدد في     

ي نظام التعليم. معتمدة على نظام التوجيه، سنغافورة لغرض تعزيز ورعاية المعلمين المدربين جيدا ف
التنمية المهنية مع مواصلة التعليم العالي للمعلمين، في مختلف المسارات، وضع نظام جيد 

 للمكافآت وكذلك هيكل عمل وحياة أكثر توازنا داخل المؤسسة التعليمية.
سنغافورة في المعلم تمكين في المؤثرة الثقافية والعوامل القوى      

 التعليميتأثر بالعديد من العوامل والقوى الثقافية التي أثرت على النظام سنغافورة التعليم في     
 وساعدت على تطوره والتي أسهمت في ارتفاع مكانة المعلم علميا واجتماعيا واقتصاديا.

ماليو تقع سنغافورة في جنوب شرقي آسيا، ولسنغافورة موقع جغرافي فريد عند رأس شبة جزيرة ال   
التجارية  الموانئومن ثم أصبحت أهم  وسومطرةالواقع بين الماليو  مضيق ملقاحيث تشرف على 

 .(187)، وتتألف من جزيرة سنغافورة وبعض الجزر الصغيرة جنوب شرقي آسيافي 
عالية،   رطوبةونسبة    خط االستواءشبه ثابتة طوال السنة لقربها من    درجة الحرارةسنغافورة    مناخو   

°م 25لصغرى درجة الحرارة ا متوسط°م وبالمقابل يعادل 31درجة الحرارة العظمى  متوسطيبلغ 
(188 ). 

 القادمين عبارة عن :حوافز للمعلمين  ال تقدم سنغافورة اوإجم

 .لمزايا أخرى ة، باإلضافاألداءعن  لمكافآتفرص  توافر، : الحصول على راتب جيدجذابة حوافز

 مستويات. عدة مسار، ولكل ية بالمدرسة هناك ثالثة مسارات تعليم: فرص متعددة للتقدم الوظيفي

 تدريب بالكليات.فرص المتاحة لل، واإلنترنتتدريب عبر فرص ، منح دراسية متقدمة إجازة مدفوعة األجر،: الدعم المهني المستمر

 األمة مستقبل صناعةمعلمين حتى يتمكنوا من " لناس ليصبحوال توجد دعواتسنغافورة،  فى كل أنحاء مرموقة:ترقى لمكانة فرص 
Source: Susan Sclafani and Edward Lim, Rethinking Human Capital: Singapore As A Model for Teacher Development،Aspen 

Institute, 2008 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 الصينيين، وهم خليط من (189)2016 ةإحصائيمليون حسب   5.6وسكانها يصل تعدادهم     
(. وتعتبر سنغافورة ثالث دولة في 190)والقوقازيينوآسيويين من ثقافات مختلفة  والهنود والماليويين

 (191) موناكوو  ماكاوالعالم من ناحية الكثافة السكانية بعد 
واإلنجليزية. اللغة  والتأميلوهناك أربع لغات رسمية في سنغافورا: الماالي، والماندارين،     

اإلنجليزية هي لغة األعمال واإلدارة وهي مفهومة ومستخدمة بشكل واسع، ومعظم السنغافوريين 
 .(192)نيةثنائي اللغة، إذ يتحدثون اإلنجليزية إلى جانب لغتهم األم. ولغة الماالي هي اللغة الوط

، البوذيةتعتبر سنغافورة بلًدا متعدد الديانات بسبب الخليط العرقي المتواجد فيه، أكبر األديان هو      
 (.193) وتعتبر المسيحية ، ثم اإلسالم واليهودية المسيحيةو الدين الثاني في سنغافورة هو 

كما يتميز اقتصاد سنغافورة بدرجة عالية من التطور، فقبل الستينيات من القرن العشرين       
كانت سنغافورة دولة تجارية، إال أنه منذ ذلك الوقت تطور االقتصاد وأصبح أكثر تنوًعا وأصبحت 

 ا، وملتقى لطرق المواصالت، كما أن للسياحة أهمية كبيرة.سنغافورة مركًزا مالًيا وتجارًيا مهمً 
هذا دوالر أمريكي. ويعد  17,598يبلغ دخل الفرد من الناتج الوطني اإلجمالي سنوًيا حوالي    

من أعلى المعدالت في آسيا. ويتمتع الناس في سنغافورة بمستوى مرتفع من المعيشة، والرعاية 
االجتماعية. واقتصادها يقدم خدمة قوية لقطاعات الصناعات التحويلية، واحد من أعلى معدالت 

ومن المنتجات المحلي اإلجمالي للفرد في العالم. ويعتمد اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية، 
اإللكترونيات، ومعدات حفر آبار النفط، وتكريره وتصنيع المواد الغذائية ، تصنيع  :صناعاتها

الصناعات التقنية الحيوية والكيميائية والبتروكيميائية، واالتجاه نحو االنفتاح   وتصدير اإللكترونيات،
 (.194)والتجارة واألسواق الحرة 

 لذا يالحظ أنشعبها هو أهم مواردها. و  اعتبرتقليلة،  كانت الموارد الطبيعية لسنغافورةولما    
% من القوة العاملة في 28%. ويعمل حوالي 2معدل البطالة في سنغافورة منخفَضا إذ يبلغ 

% في النقل والتخزين 10% في خدمات المجتمع ، و22% في التجارة، و23التصنيع، و
 (.195)واالتصاالت 

تلعب دورا مهما في حيث  ومدينة عالمية مالي في العالم،وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز     
كما تصنف  (196) ن ناحية النشاط.االقتصاد العالمي. ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم م

 (. 197) الشفافية الدوليةسنغافورة على أنها واحدة من الدول األقل فسادا في العالم من قبل منظمة 
ويقوم  عضًوا، 81وسياسيا سنغافورة جمهورية، ذات برلمان ذي مجلس واحد، عدد أعضائه     

بتشريع قوانين الدولة، ويتولى رئيس الوزراء والحكومة، إدارة أمور الدولة، وينتخب الشعب أعضاء 
البرلمان لخمس سنوات، ويتولى رئيس الحزب رئاسة مجلس الوزراء، ويقوم بتعيين أعضاء وزارته، 

يينات موظفي أما رئيس الجمهورية فيتمتع بسلطات فعلية محدودة في مجالي الشؤون المالية وتع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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م، انتخب رئيس الجمهورية عن طريق الشعب ولمدة ست 1993الخدمة المدنية، واعتباًرا من عام 
 (. 198)سنوات

م شهدت بناء 1965وتاريخيا ، مع بداية الحكم الذاتي لسنغافورة بعد استقاللها من ماليزيا عام 
نشوء  ثم بدأكدولة مستقلة  ترسخت سنغافورة ثم العديد من المدارس وتوظيف العديد من المدرسين 

توحيد الكتب الدراسية وإنشاء هيئة تفتيش  تمف”  الجدارة أو الكفاءةمرحلة إصالحات تركز على” 
 .(199)المدارس 

قد أكد رئيس الوزراء لي كوان على كما حظى التعليم بمكانة عالية من قبل القيادات السياسية ف 
حقيقة أن التعليم عامل حاسم في التنمية الشاملة للبالد فقام بلم شمل األعراق المتنافرة والمتناحرة 

في سنغافورة دوًرا  االقتصاديةوتطوير القوى العاملة لتحقيق األهداف االقتصادية ولعبت الحاجات 
 .(200هاما في تحديد معالم سياسة التعليم)

على إصالح أحوال المعلمين وتوفير مزيد من التمكين لهم، والنظر إلى ذلك   فيها  تم التركيزثم     
جذب أفضل المتقدمين، ورفع رواتب المعلمين ب: فقامتإحداث التغيير الفعلي،  أولوياتكأحد 

ي لتتساوى مع عدد من المهن األخرى ذات الرواتب العالية، تحفيز المعلمين على االستمرار ف
 (.201)ورغباتهمهم السلك التعليمي من خالل وضع مسارات مهنية مختلفة تتناسب مع ميول

 Thinking(  TSLN) متعلمة  امهإطالق رؤية مدارس مفكرة، واستكماال لتلك الجهود، تم     
Schools, Learning Nation  في . باإلضافة للخطة الرئيسة لتكنولوجيا المعلومات 1997عام

بيئة تعليم قائمة على تكنولوجيا  ، وضعت استراتيجية شاملة لخلق 1997(، عام ITالتعليم )
، "تعليم أقل اعرف المزيد"، أول من 2005عام وكانت أحدث مبادرة.  المعلومات في كل مدرسة.

 .(202م(، والتي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم )2004الوزراء لي ) دعا رئيس 
معظم باعتباره شريان الحياة ل رأس المال البشري  بتنميةكما اهتمت سنغافورة بصفة خاصة     

ذلك. وينبغي أن يكون التعليم العام في هذه األمة ال يختلف في  المنظمات ذات األداء العالي. 
 ورة أن أداء المعلم له تأثير أكبر على التحصيل العلمي للطالب من أي عامل أخر سنغاف  تفاعتبر 

شرعت وزارة التعليم   ومن هنا فقد  كما يزيد من فعالية أداء الطالب والتي تختلف على نطاق واسع.  
المعرفة لدى معلميها ولدى كافة القوى العاملة بالتعليم لتقديم خدمة   في سنغافورة بالعمل على تعزيز

 .(203ري بالتعليم )خالل توفير استراتيجيات لتحسين وتنمية رأس المال البش نلطالبها. مأفضل 
أكثر  نظام التعليم في سنغافورة انتقل خالل تاريخها القصير من مجرد أن  تضحومما سبق ي    

 ،في التعليم  االستثمارحيث اتجهت نحو  ،االتجاهات المتميزة من أربعة عقود من البدائية ألحد 
لبشرية، ومن هنا ترتكز التحول االقتصادي على تنمية العنصر البشرى من خالل تعزيز القدرات او 

 .التعليم
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. التنافسيةأن الطالب السنغافوريين يتفوقون باستمرار في االمتحانات  ،وثمة تأكيد على ذلك    
ففي الخمس سنوات الماضية حصدت معدالت مرتفعة بين دول العالم في اختبارات العلوم و 

 .( 204)(PIRLSفي القراءة والكتابة الدولية ) ، واالختبار المتقدم (TIMSSالرياضيات الدولية )
نتيجة للعديد من العوامل   هوغير العادي في سنغافورة    الطالبيأن التحصيل    فيه  كومما ال ش    

تمتلك خبرة متميزة في تطوير وتنمية هذا  خاصة أنها أن لديها معلمين مهرة وفاعلين. من أهمها
كما  للمعلم، من خالل استراتيجية معتمدة، كما اعتمدت على نظام إعداد متميز التدريسيالسلك 

 .للمعلم األكاديميتشجيع وتعزيز التميز ل المعلم، باإلضافةصممت نظام إلدارة أداء 
 في سنغافورة، التعليميأثرت على النظام  وبعد استعراض القوى والعوامل الثقافية المختلفة التي   

وضع ومكانة المعلم باعتبار العنصر البشرى أهم مورد في البالد مع االستفادة من تجارب  يتضح
 في التعلم  على القائمون  واالنفتاح على الغرب وتكنولوجيا العصر، حيث يؤمن اآلخرينوخبرات 
عملية مخططة ومنظمة تتم وفق منهجية محددة قائمة على  هيعملية تمكين المعلم  أنسنغافورة 

 أسس علمية وسياسات تدريبية واضحة. 

 الخطوة الخامسة: وصف وتحليل ثقافي لتمكين المعلمين في ماليزيا

ما وفي بأن التعليم من أهم العوامل الدافعة الستمرار مسيرة التنمية في المستقبل، اماليزيتؤمن   
 :يليكما  ،اعتمدت عليها ماليزيا بهدف تمكين معلميهابعض اآلليات التي  نستعرض

 متميز  إعداد نظام  خالل من المعلم تمكين  (1
على مر التاريخ تشـــهد ماليزيا بأهمية تمكين المعلم، ففي عهد االســـتقالل كان التوســـع الســـريع     

كـانـت هنـاك   وبـالتـالي، 1670-1960وفي المـدارس، وبـاألخص في الفترة من التعليميفي النظـام 
ــا في عــدد  المرحلــة   معلميحــاجــة إلى عــدد من المعلمين ليكفي هــذه الزيــادة، فكــان هنــاك نقصـــــــــــــ

ائيـة وغير مؤهلين أكـاديميـا وغير مـدربين تربويـا، وكـذلـك في المرحلـة الثـانويـة، فقـامـت الوزارة  االبتـد
ــبوعية  ، وكانت تتم في وفي اإلجازاتبعقد دورات تدريبية لبعض الوقت أو في نهاية العطلة األســــــــ

 كليات التدريب ومراكز التدريب العرقية، والمؤسسات والمدارس الثانوية.
ــل إلى  1976ات التـدرـيب وقتهـا محـدودة، وـقد زادت في عـام وكـاـنت أعـداد كليـ   كليـات   3لتصــــــــــــ

 معلميكليـــات أخرى لتـــدريـــب  9المرحلـــة الثـــانويـــة، و لمعلميمراكز تـــدريـــب 10لتـــدريـــب المعلم و
المرحلـة الثـانويـة.  ومع مرور الوقـت لوحظ ضــــــــــــــرورة االهتمـام بجودة المعلم أكثر وبتنميتـه مهنيـا  

االجتماعية وراتبه، فقررت الوزارة ضــــرورة أن يحصــــل المعلم على  بصــــفة مســــتمرة ومراعاة ظروفه
   (.205)سنة يقضيها في التعليم العام  11الحد األدنى من المعايير األكاديمية بعد 

ــة      واســـــتمرارا للجهود في الســـــبعينيات قامت الوزارة بإعادة هيكلة المناهج والبرامج التعليمة الخاصـــ
شهدت زيادة في عدد كليات التدريب، مع إنشاء العديد من الكليات   1980بإعداد المعلم، في عام 
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وطرق   .  كما حدثت إصــــالحات عدة في التعيين التدريب ومحتوى (206)المســــئولة عن تدريب المعلم 
 ..التدريس

ــتقلت ماليزيا واهتمت الدولة بها  ويالحظ    أن معاهد إعداد المعلمين نالت عناية كبيرة منذ أن اســــــــ
اهتمامًا كبيرًا وتوســـــــــعت في إنشـــــــــائها على أحدث ليتخرج معلمون أكفاء، حتى تســـــــــاير النهضـــــــــة  

 التعليمية الحادثة.
 نظام إعداد المعلم:     

ــة حســـــــــــب      يتم إعداد المعلم في كليات تدريب المعلمين، وفي الجامعات، وتختلف مدة الدارســـــــــ
 التالي:البرامج التي تقدمها تلك الكليات والجامعات، على النحو 

      المعلمين:( كليات تدريب أ
المعلمين  ( كليــة لتــدريــب 31كليــات تــدريــب المعلمين ويوجــد في مــاليزيــا )بيتم إعــداد المعلمين      

منتشــرة في جميع أنحاء البالد، تعد المعلمين للتدريس في المرحلة االبتدائية والثانوية، ومن ضــمن  
 هذه الكليات واحدة إلعداد معلمي التربية اإلسالمية، وأخرى إلعداد معلمي التعليم المهني والفني.

 ها فتشمل:أما مدة الدراسة فتختلف في هذه الكليات بحسب نوع البرامج التي تقدم
 * سنة واحدة للخريجين الجامعيين للحصول على الدبلوم العالي )ما بعد التخرج(.

 * سنتين ونصف )خمسة فصول دراسية( يحصل الطالب عند نهايتها على شهادة التدريس.
 * ثالث سنوات )ستة فصول( يحصل الطالب عند نهايتها على شهادة التدريس.

ــل  ــول( يحصـــــ ــتة فصـــــ ــنوات )ســـــ ــهادة التدريس في التعليم  * ثالثة ســـــ الطالب عند نهايتها على شـــــ
 .  (207)الفني

 :اليكالتوتتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثالثة أجزاء، 
ــي الجزء • ــاســــ   واللغة ماليزيا، في والتعليم  التدريس، وطرق  التربوي، النفس علم  ويشــــــــــمل: األســــ

  األخالقيـــة، والتربيـــة اإلســــــــــــــالميـــة، والتربيـــة التعليم، وتكنولوجيـــا اإلنجليزيـــة واللغـــة المـــاالويـــة،
 العامة الخدمة وشؤون  لماليزيا، التاريخي والتطور اإلسالمية، والحضارة 

ــة المتدربين االبتدائية المرحلة  معلمي من يتطلب: الدراســـية المواد • ــية مواد دراســ  طرق  في دراســ
  البدنية والتربية اإلســـالمية، والتربية األخالقية، والتربية والبيئة، اإلنســـان والرياضـــيات، التدريس،

  والتربية األخالقية، التربية فيدرســـــون  المتدربين الثانوية المرحلة  معلمي أما والفنون، والموســـــيقى
 .الثانوية المرحلة مناهج ضمن ومواد الصحية والتربية البدنية،

ــاعد:      الذاتي اإلغناء • ــاد مواد في جاء ما دراســــــــــــة على الجزء هذا يســــــــــ   المنزلي، االقتصــــــــــ
  قضاء المتدربين المعلمين جميع على ويشترط والفنون، الموسيقى في مواد دراسة إلى باإلضافة

 .  (208) العملي للتطبيق المدارس في واحد دراسي فصل
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         ( اإلعداد في الجامعاتب
تعـد الجـامعـات المعلمين للتـدريس في المرحلـة الثـانويـة العليـا ومرحلـة مـا بعـد الثـانويـة، ويوجـد       

في ماليزيا خمس جامعات من أصـل سـبع بها كليات للتربية ومدة الدراسـة بها تتراوح ما بين ثالث  
كليات  الشــــــــــهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(، كما تقدم هذه ال خريقيهاإلى أربع ســــــــــنوات تمنح 
ســـــــــــــــنة واحـدة. وهـذا يتفق مع اإلعـداد التربوي ـلديـنا، وـتدرس   التربـية لمـدة برـنامج اـلدبلوم العـالي في 

 هذه الجامعات نفس المناهج الدراسية التي تدرس في كليات تدريب المعلمين.
 -من: ، وتتكون مناهج الدراسة في الجامعات

  ماليزيا علمالنفس التربوي، دراسـات تربوية، التعليم في  التربية علم  تشـمل: أصـولمواد أسـاسـية  -
 االجتماع التربوي، طرق التدريس.

ــمل: الفنون، التربية  -    ــيقى.   البدنية،مواد اختيارية تشــــــــ تعليم اللغة، العلوم االجتماعية، والموســــــــ
  كالوريوس(ويقضـــى المعلمون المتدربون عشـــرة أســـابيع للتطبيق العملي في البرنامجين )الدبلوم والب

(209)  . 
 :  ( إصالحات إلعداد معلم متميزج

(  TTCsكليــــات تــــدريــــب المعلمين ) فييعتبر إعــــداد وتــــدريــــب المعلم قبــــل الخــــدمــــة     
ومؤخرا قررت وزارة التعليم انتهاج ســـياســـة  والجامعات الحكومية هي المصـــدر الرئيســـي للمعلمين. 

فشرعت في وضع آليات عدة لتمكين معلميها،  تمكين المعلمين لمقابلة تحديات ومتطلبات العصر 
 :(210)منها
o العاملة والقوى  التعليمية والمؤهالت العالية الجودة  بتوفير  ملتزمة التعليم  فوزارة : المناهج تجويد 

ــتويات جميع في ــة التعليم، مســـ   المقدمة التعليمية المناهج تقييم  يتم  الخدمة قبل ما معلم  خاصـــ
  ـبالتطورات صـــــــــــــــلة ذات لهم  المـقدمـة الـتدريبـية البرامج أن يضــــــــــــــمن الخـدمـة أثـناء ومعلم  لهم،

 .المستقبلية والتغييرات الحالية
o إدخــال هو اإلعــداد نظــام  على أدخلــت التي االبتكــارات من واحــدة : تعــاونيــة تعلم  بيئــة توفير  

 في التعلم  بيـئة في والـتآزر التعـاون  على التركيز مع المعرـفة والمحتوى  التربوي  المحتوى  ودمج
 (.  PGDT) مقررات تدريس في العليا الدراسات دبلوم  بعد

o التجربة على القائمة المدرســــة (SBE)ممارســــات وفهم  الجديدة  المعرفة بناء من يمكنهم  : هذا 
 . معنى ذو تعلم  في وتسهم  الدراسية الفصول

o ــاءات ــاء كفـ ــذكـ ــاطفي الـ ــدأ(: EIC) العـ ــداد برامج في التركيز بـ ــدربين المعلمين إعـ  على والمتـ
 .الدراسية المناهج جميع في الجوانب لكل متكامل شكل في .العاطفية الجوانب
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o ــاالت المعلومات تكنولوجيا ــتخدام (ICT) واالتصــــ ــر تكنولوجيا : اســــ   التعليم عمليات في العصــــ
  للمعلمين الخدمة أثناء  في دورات أجريت  كما ،وتدريبه المعلم  إعداد  مناهج  في خاصة والتعلم،

 .  والتعلم  التعليم  في ICT تكامل في
o منحو . والدكتوراه  الماجســتير مســتويات في الدراســة لتســهيل دراســية منح توفير: الدراســية المنح  

 .اإلجازة  خالل كامل راتب عن فضال وبدالت، معيشة ونفقات دراسية رسوم 
o بعمل التعليم  وزارة  قامت والمعلمين، المدرســــــــــــين بين البحوث إجراء يطبق: والتطوير البحوث 

 .بالمدرسة حياته في بحوثه نتائج دمج على قادرا المعلم  أصبح منهجية، بحوث برنامج
 صنع القرار فيالمشاركة  (2
هناك العديد من الجهود التي تبذلها وزارة التعليم لتمكين معلميها، بزيادة مشاركة المعلم في     

، وبالنسبة لمشاركة المعلم الدراسيصنع القرار سواء داخل المؤسسة التعليمية أو داخل الفصل 
ة داخل المدارس الماليزية تختلف من مدرسة إلى أخرى وليس هناك سياسة موحدة ألساليب وطبيع

المعلم يشارك خالل المناقشات التي تتم خالل فبصفة عامة و تلك المشاركة في صنع القرارات، 
االجتماعات الرسمية وغير الرسمية وترفع تلك القرارات إلى السلطات العليا للتصديق علها. وأحيانا 

ذلك  تتم اجتماعات على المستويات العليا ويشارك فيها بعض من المعلمين من ذوى الخبرة في
 (.211المجال ومن كبار المعلمين )

وعلى مستوى المدرسة، تتم مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار بشأن تخطيط الدروس وفي      
إدارة المناهج بل أصبح للمعلم النصيب األكبر في هذه الجوانب فعملية صنع القرارات للمعلم داخل 

تؤديه هذا اآللية في  الذي(.  ولذا يالحظ الدور األكبر 212كبير) تأثيرالمدرسة فيما يخصه لها 
بالمدرسة مما ساهم بشكل كبير في تحقيق   إيجابياتحقيق تمكين أكبر للمعلمين فأصبح للمعلم دورا  

 والتزام المعلم في مراحل صنع واتخاذ وتنفيذ القرارات داخل المدرسة. التنظيميالوالء 
 زيادة تأثير وفاعلية المعلم (3

 من خالل:زيادة فاعلية المعلم لهناك العديد من اآلليات التي تبذلها وزارة التعليم 
 ( الممارسات الصفية:أ

والتي تجعل بيئة الفصول  الماليزي هناك العديد من الممارسات الصفية التي يمارسها المعلم    
االستجابة بشكل  معالدراسية فعالة وتضمن مدى قدرته على إدارة الفصل، وااللتزام والمسؤولية. 

إدارة طالبه   ومناسب لالحتياجات العاطفية واالجتماعية والثقافية والمعرفية للتالميذ داخل الفصل،  
علم و الطالب على احترام معلميهم، وزمالئه من خالل خلق بيئة دراسية مواتية للتعلم يتفق فيها الم

عملية المتبادل خالل  الرعاية، واالحترام ، الطالب وتوافر مستوى عال من التسامح االجتماعي
 .(213)االتصال المتبادل 

 ( استراتيجيات تعلم حديثةب
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 (:214)ممارسات المعلم أكثر فاعلية، من خالل لتصبحتتولى وزارة التعليم عددا من المبادرات    
 .من خالل دورات أثناء العمل في مجال البحوثتطوير وغرس ثقافة البحث بين المعلمين  -
 إشراك المعلمين المتميزين في تصميم المناهج الدراسية.   -
 المعلم.الدورات وفي مؤتمر التعليم السنوي ومجلة  للمعلمين خاللنشر الممارسات الجيدة  -
 .  والمعلمينالمسابقة السنوية على الممارسات التربوية المبتكرة بين الطالب  -
 شعبة.إقامة وحدة للبحوث والتطوير في كل كلية لتدريب المعلمين في البلد وفي كل  -
 :    برنامج بناء الشخصية( ج

.  والعقلـية والروحـية واألنشــــــــــــــطـة الـبدنـية تالمهـارامختلف هو برـنامج في الهواء الطلق ينمى    
إلنتاج أفراد متوازنون يتســــمون بالمرونة والقدرة على المنافســــة وعلى مســــتوى عال من احترام  
الذات. ويشـــــمل أنشـــــطة عدة مثل التخييم )المعســـــكرات(، وديناميات الجماعة، والمحاضـــــرات  

 .(215) العمل ، والتجديف ، والرحالت ، والغطس والتفكيروورش 
 المهني  النمو  فرص  من مزيد  توفير -4

، من خالل  ممكنين لتنمية المهنية بغرض إنتاج جيل قادم من المعلمينلتســــــــــعى وزارة التعليم      
 :يليا يندرج تحتها مجموعة ممارسات، كمعدة آليات 
  األيزو شــــــــــــــهــادة  خالل من الجودة، وذو المعتمــد الخــدمــة قبــل المعلم إعـداد برنــامج تنفيــذ ✓

 .الماليزية للمعايير وفقاً  للمعلم  تأهيالً  تعتبر والتي دوليا بها المعترف الماليزية
ــة على النشــــــــــــــط التشــــــــــــــجيع ✓ ــة التنميـ ــتمرة المهنيـ  Continuous Professional المســـــــ

Development (CPD) برامج اســـتكمال  مع القيادة، وتطوير وتنمية الخدمة أثناء للمعلمين  
   الخدمة قبل ما
  تســــــلح  لضــــــمان والتعلم  التعليم  أنشــــــطة في والمبتكرة  الفعالة المعلومات تكنولوجيا إدماج ✓

 .(216)21 القرن  بمهارات صلة ذات بمهارات المستقبل معلمي
تدريب الباإلضافة لهذا تطبق وزارة التعليم التدريب أثناء الخدمة كل خمس سنوات، إذ يتم إعادة      

لتلبية المتطلبات الجديدة والحديثة من أساليب التدريس والمعارف الجديدة. وتعد مراكز التعليم التي 
تدريب أثناء خدمة، بل توفرها الوزارة في مختلف المناطق والواليات والمدارس نوعًا آخر من أنواع ال

وتعتبر كمراكز للمعلمين حيث يلتقون ببعضهم البعض لتبادل اآلراء واألفكار حول مختلف الشؤون 
التعليمية، وتعد من األطر الحديثة لتفعيل التدريب أثناء الخدمة لزيادة تمكين معلميهم.  وتهدف 

 :(217) البرامج التدريبية إلى ما يلى 
 الدورات التدريبية أثناء الخدمة. للمعلمين وتنظيم الالزم  األساسيتوفير التدريب  -
 تنظيم امتحانات بعد تدريب المعلمين لقياس األثر والتأكد من التمكين. -
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 تقديم التوجيهات واإلرشادات لمعاهد المعلمين فيما يتعلق بالسياسة التعليمية بالوزارة. -
 ئقين للتدريب على مهنة التدريس.المساعدة في اختيار األشخاص الال -
 التدريس.معاونة المعلمين على ممارسة الحديث في التربية وطرق  -

 :(218) هيوالبرامج الحالية التي تقدمها كليات تدريب المعلم تتضمن ثالثة أنواع 
للحصول  1996سنوات وقدم في عام  3، وهو برنامج لمدة الدبلومة الماليزية في التدريس ▪

 المرحلة االبتدائية. لمعلميريس دشهادة التعلى 
المرحلة االبتدائية،  لمعلمي 1995: لمدة عام وقدمت في عام الدبلومة العليا في التدريس ▪

 ، ليحل محله النوع األول.1999وتم غلقه في 
 المرحلة الثانوية. لمعلمي 1989لمدة عام وقدمت في عام  دبلومة للخريجين في التدريس: ▪
ــأت الحكومــة المــاليزيــة        Institutes ofالمعــل م كليــة ومعهــد لتــدريــب وإعــداد  27وقــد أنشـــــــــــــ

Teacher Education  (ITEs) العديد من البرامج والدورات، منها: وتضمنت 
 :  the PISMPبرنامج  .1

تم تصميم هذا البرنامج خصيصا لتخريج معلمي المدارس االبتدائية.  ويهدف إلى تحقيق نتائج    
( التي تتصل بمهارات القرن MQFالنحو المطلوب في المؤهالت الماليزية ) محددة علىتعليمة 

تشمل كما تم تزويد الطالب بالخبرات التعليمية المتنوعة التي يتم تنسيقها بشكل منتظم والتي    .21
 2007خبرات بين التخصصات المختلفة داخل وخارج الفصول الدراسية. كان أول تسجيل له عام  

 التربية.طالبا للحصول على بكالوريوس  3725وكان يضم سنوات،  4لمدة 
ــا على تكامل المعارف والمهارات     ــاســ ــياقي  والقيم النبيلةويركز أســ ، وهذا البرنامج هو عملي وســ

التدريب العملي على التعلم من خالل نقل المعرفة النظرية وتطبيقها على  حيث يكتســـــــــب الطالب 
 الحياة الحقيقية والواقعية.   حاالت في

 ( :219) ىما يل( عبارة عن PISMPوالمبادئ  الخمسة التي تتضمنها مناهج  برنامج ) 
 مستمرة ومتطورة  -3مترابطة                  -2قائمة على النتائج                      -1
 عملية وسياقية -5شاملة                                  -4

ــ   برامج .2   تطويرل يوفر للمعلمين الخـدمـة أثـناء للـتدرـيب برـنامج عن عـبارة    (INSET) األنيســـــــ
.  طويلة  أو قصيرة   تكون  أن إما البرنامج يتضمنها التي الدورات  ومن التربوية، ومهاراتهم   لمعارفهم 

  الدراســـــــــية، المناهج ومواصـــــــــفات الكفاءات وتعلم  المواد، مختلف متطلبات لتلبية  مصـــــــــممة وهي
   :مثل األنيست برامج بين ،من الموقع وعلى بعد، عن التعلم  مثل مختلفة وسائط وتستخدم 

ــائي اـلدورة الـتدريبـية. 1•  • برـنامج خـاص من اـلدرجـة األولى أثـناء               ســـــــــــــــنة أخصــــــــــــ
 الخدمة.
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 أسبوع دورة تدريبية مهنية.              • تدريب المعلمين في دورات داخلية شاملة.   14• 
   • الدورات القصيرة التي أجرتها إدارات التعليم بالوالية.      • برنامج درجة الماجستير.

 .  TTCsا أقسام وزارة التعليم.      • برنامج البحث الذي أجرته • الدورات القصيرة التي أجرته
 • وضع برنامج المدرب الماليزي )خطة التنمية متوسطة األجل(.

 • برامج أخرى )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اللغة اإلنجليزية للعلوم والتكنولوجيا..
مشـارك وقد أرسـلوا   20مكونة من  بمجموعة 1997برامج األنيسـت في أكتوبر عام  توقد بدأ     

إلى جامعة الويلز في بريطانيا ليتلقوا دورات في األنيســــت والمهارات والمعارف والتصــــميم والتقويم  
 (220) لهذه البرامج، والبرامج المقدمة لهم كانت ترتكز على :

 نماذج لبرنامج األنيست. -المدارس الفعالة والمناهج الفعالة.                 - 
 التعليمية.القيادة  -كيفية إدارة وتقييم برامج األنيست.                 -

 التدريب في والياتها.   هيثم عاد هذا الفريق وقد نفذ دورات قصيرة المدى لفرق رئيسية وتتولى 
  The Intel Teach Programme التعليميبرنامج أنتيل  -3 
في برامج  Institut Perguruan Perempuan Melayu (IPPM) بدأ إدراج برنامج أنتيل التعليمي    

 ويركز على: . 1997تدريب المعلمين قبل الخدمة عام 
 للمعلمين.مدخل حل المشكالت القائمة على المشاريع، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة الموارد  ▪
 واالتصال.تشجع االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتعزيز التعلم عن طريق البحث  ▪
 العليا.وتنمية مهارات التفكير  الذاتيتشجع الطالب نحو التعلم   ▪
 (.  221( طالب معلم على الصعيد الوطني )686 32تم تدريب )  ▪

 إلى: التعليميويهدف برنامج أنتيل 
 العالمية في ظل اقتصاد قائم على المعرفة. لتمكينه لمواجهة التحدياتبناء المهارات الالزمة   -
 أفضل معلم.وبناء على كفاءته الفنية والتربوية ليصبح  المهنية،توفير التنمية   -
 توفير تعليم عالي الجودة تشجيع الرضا الوظيفي للمعلمين لتحقيق المزيد من أهدافهم ب -
  .(222) وتنمية مهارات التفكير العليا التكنولوجيا جودم فاعلية.دوره بأكثر  أداءتدريبه على  -

، حيث نفذت وزارة الماليزي للمعلم  التكنولوجيباإلضافة إلى ما سبق هناك برامج عديدة للتمكين   
 واالتصاالت مثل:برامج التكنولوجية المصممة على أحدث تكنولوجيا المعلومات  ال  التعليم عددا من

 المعلم الذكي        برنامج تدريب .5
 83 حواليالتدريب األولي لعدد من المعلمين من  بدأ 1988عام  البرنامج فيكانت بداية هذا    

مدرسـة التي كانت   2400، وقد توسـع هذا التدريب ليشـمل مدرسـة من مشـروع المدارس النموذجية
معلم     200.000كان من المتوقع أن يتم تدريب   2010مجهزة بمعامل للكمبيوتر. و بحلول عام 
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ــول التدريس   و، الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو إنتاج معلمين قادرين على التنفيذ الفعال ألصـ
 (.  223في عملية التعليم والتعلم في المدارس الذكية ) العلمي

  أخرى،فرصــــــــــــــة لتدريب معلمين في مدارس  البرنامج يعطيهم وتدريب المعلمين في إطار هذا      
   ماليزيا.يعد استراتيجية هامة لزيادة تمكين المعلمين في  مضاعفووذلك إلعطاء أثر 

 أسبوع( 14) تدريبي لمدةبرنامج  .6
 أســــــــــــــبوعـا في 14تقـدم برنـامج للتنميـة البشــــــــــــــريـة للمعلم لمـدة  ((ITEsالمعـل م معـاهـد تـدريـب      

في  ICT مختلف المجاالت. وإحدى هذه المجاالت هو برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت
لضــــــــــــــمـان أـنه بعـد االنتهـاء من  ICTالتعليم، ويعزز هـذا البرـنامج من مســــــــــــــتوى كـفاءة المعلم في 

معامل الكمبيوتر والفصـــــــول المجهزة بتكنولوجيا المعلومات   على إدارة  المعلم قادًراالدورة، يصـــــــبح 
 واالتصاالت.  

تم تــدريــب   ،2008معلم في إطــار هــذا البرنــامج. وفي عــام  78تم تــدريــب  2007وفي عــام      
. وعلى الرغم من أن عـدد من المعلمين المـدربين في إطـار هـذا البرنـامج كـان عـددهم  ينمعلم106

ــغيًرا ولكنهم  ــبحوا قادة  صــــ ــهم. والعديد من هؤالء المعلمين أيضــــــا   ICT في تطبيقأصــــ في مدارســــ
 .(224) الوطنيفي أقسام وحكومات الواليات وعلى المستوى   ICTأصبحوا منسقين ل

 متخصص لمدة عام    برنامج تدريبي .7
ــي  (ITEsمعاهد تدريب المعلم تقوم     ــصـــــــــــ ــرط التفرغ للتدريب التخصـــــــــــ ( بإجراء عام واحد بشـــــــــــ

شــــــــــهادة البرنامج التدريبي، وهو برنامج طويل المدى للمعلم أثناء الخدمة، يؤكد  للحصــــــــــول على  
على المحتوى األكــاديمي لتكنولوجيــا المعلومــات، لمعلمي المــدارس االبتــدائيــة مع حــد أدنى ثالث  
سـنوات من الخبرة في التدريس ، كما أنه يعزز كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت من خالل  

 (.225ف ومهارات وقيم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم )زيادة معار 
 التدريب على استخدام الروبـــوت          .8

، كـانـت هنـاك مبـادرة أخرى من قبـل وزارة التعليم بتزويـد جميع المـدارس  2000ابتـداء من عـام      
مع دليــل للمســــــــــــــتخــدم في عمليــات التعليم وعمــل  Roboticsبعــدة نمــاذج من الروبوت  الثــانويــة،

ــائل تعليمية لتحفي ــغرة تخدم التعليم كوســ ز  الموديوالت. والتجميع والتعامل مع هذه الروبوتات المصــ
 اهتمام الطالب في هندسة الميكاترونكس واألتمتة.   

، ومهـارات الحيـاة والمواد  ومـادة االختراعوأنســــــــــــــب اســــــــــــــتخـدام لهـا في مواد العلوم والتكنولوجيـا    
وقد تم تطوير وحدات التعليم والتعلم بمســاعدة المعلمين على اســتخدام هذه المجموعات   الهندســية.

   على:قد صممت هذه الوحدات لمساعدة الطالب خالل التدريس وأنشطة التعلم. و 
 التعلم خالل بيئة ممتعة ومثيرة.   -فهم مفهوم وآلية عمل الروبوت.               −
 فهم وظائف وعمليات الروبوت، كالدوائر اإللكترونية، وأجهزة وأدوات االستشعار.      −
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 في مواقف أخرى. تطبيق األفكار -توليد وتطوير األفكار اإلبداعية.               −
 غرس حب االستطالع والتطوير -وعيوب الروبوت.        إمكاناتاستكشاف  −

على اســــتخدام الموديوالت والروبوتات، وأصــــبحوا معلمين  امعلم45وفي هذا الصــــدد تم تدريب    
رئيســـيين أو مصـــدر.  ويقوم المعلم المصـــدر بالمســـاعدة في عمليات التدريب على مســـتوى الوالية  

(226). 
 :Teaching School المدرسي التعليم برنامج .9

  تدريســــــيةيســــــتطيع المعلم تجريب طرق و تقوم الكلية ببناء مدرســــــة افتراضــــــية لتدريب المعلمين    
تنفـيذ هـذا في المـدارس المجـاورة لهـا.  تقوم بكـل كلـية و . نـفذتهـا ـبالفعـلفيهـا.  وكلـية ـتدرـيب المعلمين 

ــول ب ــال مع واقع الفصــ ــية،هدف التأكد من أن معلمي التعليم على اتصــ ــات  الدراســ وتبادل الممارســ
 .  مع المدارسالجيدة 

ــأ مـدارس التعليم من أجـل التفوق في كـل جواـنب التعليم كـإدارة المـدارس والصــــــــــــــفوف،        وتنشــــــــــــ
ــأن هذه المدارس توفير تجربة ال تدريس لمدرس متدرب  واالبتكار في التعليم والتعلم الفعال. ومن شــ

 نموذجين:لتسهيل التعليم والتعلم في الفصول الدراسية. ويجري حاليا تنفيذ 
بناء على فرضـية وجود عقاري في تيرينجانو التي تضـم حاليا اثنين   ،فرضـيةمدرسـة ابتدائية •     

 تلميذا. والمتدربين يقومون بالتدريس العملي في المدرسة.   25لكل  1من فصول السنة 
ويتم   TTCsمن مدرســـــــــة في مكان قريب. وموظفين من  التعليم فئةخذ مدير يأ TTCsقار • ع 

  .، الرياضـــيات..اإلنجليزية الماليزية،اللغة ك المواد األســـاســـية لمعلميغرفة الصـــف بالتعاون 
(227)  
 نظام تقييم أداء المعلم  -

ــتويات األداء  تعتبر نتائج تقييم المعلم     ــرورية للتميز مســــــــ هدف تمكين أكثر للمعلم. لذا تم  بضــــــــ
األداء   المتبعـة في نظم بمـا يتوافق مع الممـارســــــــــــــات  2011تنفيـذ مـدخـل تقييم األداء الجـديـد عـام 

المدرســي المرتفع، لضــمان المزيد من االتســاق والموضــوعية في التقييم وغرس ثقافة األداء األقوى  
يشـــــــمل هذا المدخل مزيج من األبعاد األســـــــاســـــــية للتعليم مع التركيز  على أن . (228)في المدارس

  تهخارج الفصـــــــــل ومســـــــــاهم ذلك القيم المهنية، واألنشـــــــــطة وبما فيالشـــــــــديد على التعليم والتعلم، 
 المجتمع.وفي لمدرسة با
 رفع الكفاءة المهنية لمهنة التدريس-

، حيــث قــامــت الحكومــة بتنفيــذ  الكفـاءة المهنيـةتمكين المعلم برفع شــــــــــــــعــار لاعتمــدت مــاليزيــا      
 االتدريس. كمبرنامج شــــامل لصــــفقة جديدة لجميع المعلمين في ماليزيا لرفع الكفاءة المهنية لمهنة 
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٪ بحلول عــام   90.0إلى  2009٪ في عــام  89.4تســــــــــــــعى الحكومــة لزيــادة المتخرجين ، من 
 2015ل عـام ٪ بحلو  60.0إلى  2009٪ في عـام  28.0في المـدارس الثـانويـة ، ومن  2015

   .  (229)بالمدارس االبتدائية
   رفع مؤهالت معلمي المدارس االبتدائية:    -

قررت وزارة التعليم رفع مسـتوى مؤهالت معلمي المدارس االبتدائية من مسـتوى الحصـول على    
ــهادة  ــتوى التخرج شـــ تحســـــين وضـــــع   تم  2004عام في مما يرافقه زيادة في الراتب. و  الدبلوم لمســـ

ــهم المعل ــجيع . وفي الوقت نفســـــ ــتوى المؤهالت التعليمية  معلم المدارس االبتدائية  تم تشـــــ لرفع مســـــ
برنـامج التنميـة  ـلديهم من خالل التعليم عن بعـد والحصــــــــــــــول على دورات أثنـاء الخـدمـة في إطـار 

 .(230) المهنية المستمرة 
       :   تحسين إجادة المعلم للغة اإلنجليزية-
ارهــا لغــة ، اســــــــــــــتخــدام اللغــة اإلنجليزيــة بــاعتبــ 2002أعلن مجلس الوزراء المــاليزي في مــايو      

تدريس في العلوم والرياضــــــيات لتمكين األجيال القادمة من مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا  
مـدرس علوم   50.000عليـه تم تقـديم تـدريـب توجيهي على المنـاهج ألكثر من  المعلومـات، وبنـاء

الكمبيوتر المحموـلة   المعلمين ـبأجهزة ورـياضــــــــــــــيـات وكـذـلك على إتقـان اللغـة، كمـا تم تزوـيد جميع 
وكورس في التدريس والتعلم. وتم منح حافزا ماليا الســـــــــــتخدام اللغة   اللغة،والقواميس وكتب قواعد 

اإلنجليزيـة في التـدريس، وهنـاك دعم من أحـد الزمالء الـذي يتقن اإلنجليزيـة ســــــــــــــيكون صـــــــــــــــديقـا  
 .(231)لمدرسي العلوم والرياضيات لدعم اللغة

تمكين المعلمين تمتاز بأنها تقوم   كآلية من آلياتامج التنمية المهنية ويالحظ مما ســـبق أن بر      
على أسـاس تعظيم وتوفير الموارد، واعتماد نهج نموذج من سـلسـلة تدريبات، ومن خالل هذا النهج  
يتم تــدريــب المعلمين وفقــا لمفهوم )تــدريــب المــدربين(. وبــالتــالي ســــــــــــــيكون على المــدربين تــدريــب  

 الوالية وعلى مستوى المقاطعات.  المعلمين اآلخرين في 
كمــا يالحظ أن هنــاك جهودا عــدة لرفع مســــــــــــــتوى ووضــــــــــــــع المعلم عن طريق رفع مؤهالت 
المعلمين وكذلك جداول المرتبات، ورفع مؤهالت التدريس من مســـــــــــتوى الحصـــــــــــول على شـــــــــــهادة  

 التخرج إلى الحصول على مستوى الدبلومة.
 ( تقدير وارتفاع مكانة المعلم5 

 :يليبمكانة متميزة اجتماعيا واقتصاديا بغرض تمكينه، ومنها ما  الماليزي حظى المعلم ي
      بالتعليم المتميز:  االعتراف والترقينظام للمكافآت  -
زيــادة الجوائز مثــل جــائزة المعلم  تمــت عتراف بــالمعلمين المجــدين رغبــة في زيــادة تمكينــه، الل     

الممتاز للمعلمين وجائزة مماثلة للممتاز من رئيس المعلمين / النظار في المدارس وكليات تدريب  
المعلمين الممـتازين في الفصــــــــــــــول اـلدراســـــــــــــــية مع التعزيز وزـيادة   بهـدف تـقدير ورعـاـيةالمعلمين. 
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ن أعلى من راتب المدير، وهذا أيضــــــــــــــا  األجور.  وبناء على هذا فقد وجد أن راتب المعلم قد يكو 
بالنسـبة لمعلمي اللغة اإلنجليزية والعلوم والرياضـيات والمواد التقنية. وأيضـا المعلمين في المناطق  

 .  (232)النائية كبدل للمشقة 
لربع المعلمين في المناطق المتطرفة  وتوفير السكنحاليا بناء  يتم المعلم:االهتمام برعاية  -

يعمل في ظروف صعبة فالبد من الحفاظ على مستوى معين من   الذي، لضمان أن المعلم والنائية
. لدعم المعلمينالمعيشة له، كما تم بناء مراكز نشاط للمعلم ومراكز الموارد في مناطق مختلفة 

زمة لتمكين المعلمين ،واعتبارا من عام وهذه المراكز مجهزة تجهيزا جيدا بالكتب والمعدات الال
، وضعت جميع كليات تدريب المعلمين برامج للمدارس المحرومة لتحسين التعليم والتعلم 2004

 . (233)بها
جميع الصــحف الوطنية واألعمدة األســبوعية على المدارس   تركز: المعلماإلعالن عن إنجازات  -

أو إنجاز أو مبادرات المؤســــــــــســــــــــات التعليمية، وهذا يســــــــــاعد على تعزيز التفوق في التعليم ولكن  
األكثر واألهم أننا نرى في ذلك عنصــرا أســاســيا لدعم المعلمين ورفع مســتوى احترام المهنة وتقدير  

نح حوافز للمعلمين على تأليف الكتب، والخيال وال ســـيما لتمكين  الذات. كما قامت وزارة التعليم بم
ــاتهم ، ولكن في األدب المحلي ، وتعزيز شــــــــــــــعورهم   ــابـ ــارات كتـ المعلمين ليس فقط  لتطوير مهـ

 . (234)باألهمية والتقدير
 Continuous Professional( CPDالوظيفي ) للترقياعتبار التنمية المهنية المستمرة شرط  -

Development 

يســـــــتفيد المعلمون من الدورات التدريبية التي تســـــــتهدف مســـــــاعدتهم على القيام بأدوار جديدة،       
 .(235)فضال عن التدريب الذي يعتمد علي تحسين قدراتهم التعليمية 

 رواتب المعلمين نوعان هما: الماليزي، وسلمرفع راتب المعلم  -
 .والمشرفون  التعليمية واإلدارات العموم  مديرو عليه ويعين: الجامعيين بالمعلمين خاص سلم  -
  حتى عليه ويســـــتمر العامة الثانوية بعد المعلمون  عليه ويعين: الجامعيين بغير خاص ســـــلم  -

  إذا الخدمة عن المعلم  فصـــــــل ويتم  األعلى، الســـــــلم  إلى لينتقل جامعي مؤهل على يحصـــــــل
ــبعة تغيب ــلة أيام  ســــــ ــم  معتمداً  طبياً  تقريراً  يقدم  لم  ما متواصــــــ   إجازته من األيام  هذه  وتخصــــــ

(236.) 
 االهتمام بالمسار الوظيفي للمعلم      -

تسـعى ماليزيا إلنتاج جيل جديد من المعلمين يحمل صـفات المعلم المتمكن وهذا يتطلب نظام       
بدأ النظام  حيث . )سبق الحديث عنه( ترقي أسرع مع تطبيق "نظام الكفاءات" في المسار الوظيفي

 .(237) 2011الوظيفي في عام  للترقيالجديد 
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الســــــــــــــر وراء جعـل مهنـة  األداء للمعلمين هو الوظيفي الســــــــــــــريع ومتـابعـة الترقييالحظ أن       
 أكثر.التدريس جذابة، مما يسمح للمزيد من المعلمين للوصول إلى مستويات الرتب العليا 

 وضع معايير عالية في اختيار وتوظيف المعلمين  -
قد اتخذت بعض المعايير العالية لضــــــــــــمان أن يحصــــــــــــل المعلم المؤهل على تدريب، وأن        

ــمل   ــل على األقل على تقدير جيد في االعتماد في هذا المواد، ويجب أن يشـ ــح حاصـ يكون المرشـ
مثــل اللغــة الوطنيــة، اللغــة اإلنجليزيــة  االختيــار فيمــا ال يقــل عن أربعــة اعتمــادات أخرى في مواد 

والرياضـــيات والعلوم أو التاريخ، والمرشـــح المتقدم الختبار الكفاءة يخضـــع لمقابلة  تتضـــمن تقييم  
 .  (238) كفاءته

عمل تم يو ، التدريس لمهنةفي ماليزيا  المتميزين الخريجين جذب يتم  مفضلة:جعل التدريس مهنة 
 تعزيز القيم األربعة التالية:  و  بأهمية مهنة التدريس حتى تحظى بتقديرحملة تسويق لزيادة الوعي 

o العام  القطاع في أجرا األعلى المهن بين من بالفعل مهنة إنها: مجزية مهنة. 
o المهنية للتنمية واسعة فرص مع الوظيفي، التطور آفاقب تمتاز مهنة إنها: نمو مهنة. 
o صارمة تقييم  لعمليات تخضع فهي فاخر وخيار انتقائية مهنة إنها :مرموقة مهنة. 
o (239)ماليزيا في المستقبل قادة  تشكيل عن مسئولة مهنة إنها: قادة بناء مهنة  . 

    لجذب واستبقاء المعلمين المتميزين الماليلدعم ا -
جــذب وتطوير المواهــب المتميزة لاللتحــاق والتوظيف بمهنــة التــدريس في تبنــت مــاليزيــا مبــدأ      

المعلم الجيد، أهم العوامل المحددة لنتائج الطالب، وتجارب نظم األداء المرتفع بالمدارس  ، فماليزيا
ــين التدريس   ــين نتائج الطالب هو تحسـ ــير إلى أن الطريقة الوحيدة لتحسـ ــعيد العالمي تشـ على الصـ

التي تجـذب   هيفي الفصــــــــــــــول الدراســـــــــــــــية، كمـا أن نظم المـدارس عالـية األداء المعترف بهـا فقط 
مرشــحين في التدريس ، وتعمل على التطوير المســتمر لهم في المدارس وتطور من ثقافة  أفضــل ال

 .(240)األداء األقوى 
   إلغاء ضمان توظيف المتدربين: -

تم إلغاء ضــــــــــــــمان توظيف المعلمين المتدربين في الجامعات العامة، إال األفضــــــــــــــل واألكثر       
ضـــمان وجود الجودة كشـــرط جديد لتوظيف  ،لتأهيال من المدرســـين ســـيتم تقديمهم لوظائف التدريس

 .  (241)المدرسين 
 التدريب:االنتقال للنظام المفتوح في  -

الموجودة والجامعات العامة وكذلك الجامعات الخاصة   ITEsتم التوسع في التدريب ليشمل       
و الكليات من أجل فتح  مصــــــادر أخرى لتدريب المعلمين خارج المؤســــــســــــات العامة، عن طريق  
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التعليم االبتـدائي والثـانوي للتعيين،   معلميتحرير نظـام تـدريـب المعلمين، وهنـا ســــــــــــــينتج نخبـة من 
 .(242)ف يعزز هذا من المنافسة وتحسين الجودة الشاملة لنظام تدريب المعلمينوسو 

في تمكين معلميها بدءا من مرحلة االلتحاق والقبول  ماليزية مما سبق عرضه من جهود       
على أحدث  واالطالعمرورا باإلعداد والتدريب ثم التخرج والتنمية المهنية وااللتحاق بالعمل 

المستجدات التكنولوجية إلنتاج جيل جديد من المعلمين الممكنين القادرين على مواجهة تحديات 
 .وتغيرات العصر

تقدم نموذجا يحتذى به وكذلك درســــــا  في تمكين المعلمين الماليزية  الخبرة يمكن اســـــــتنتاج أن    
مؤســـــــســـــــات إعداد المعلمين بالعالم، خاصـــــــة أنه ال يمكن ألي اقتصـــــــاد أن ينمو إال   هاما، لكافة

بتكثيف االســتثمار في قطاعات البشــر الذي أصــبح أهم عناصــر العملية اإلنتاجية في عصــر ُتعد  
فيه المعلومات والتكنولوجيا هي المدخل القتصاد قوي، ويعتبر المعلم الممكن هو من أهم عناصر  

 ساعد على وضع ماليزيا في مصاف الدول المتقدمة. والذيالعصر  اإلنتاج في هذا
 التعليميبالعديد من العوامل والقوى الثقافية التي أثرت على النظام ماليزيا تأثر التعليم في 

، ويتضح وساعدت على تطوره والتي أسهمت في ارتفاع مكانة المعلم علميا واجتماعيا واقتصاديا.
 في..

  :ماليزيا في المعلم تمكين في المؤثرة الثقافية والعوامل القوى 
هاللية الشـــــــكل قريبة من خط االســـــــتواء بين   وهيتقع ماليزيا في قلب جنوب شـــــــرق أســـــــيا، 

وتمثل ماليزيا منطقتين واضــحتين:   شــرقًا، 119و ْ 100وخطى طول  شــمااًل، 7و ْ 1خطى عرض 
المنطقة  و  من برزخ أكرا إلى مضـــايق والية جوهور. ماليزيا وتمتدشـــبة جزيرة  هي، األولىالمنطقة 
من جزيرة بورنيو،   الغربي الشـــــــمالي صـــــــباح وســـــــرواك التي تقع على الســـــــاحل واليتا هيالثانية، 

 .(243) كم 750 بحوالي الجنوبيويفصل بين المنطقتين بحر الصين 
تبلغ مســاحة  و مســاحة شــبة جزيرة ماليزيا،  2كم 131598منها 2كم  330343وتبلغ مســاحتها 

وتتكون ماليزيا من ثالثة عشــــر والية،   .(244)2كم 124449و 2كم 73620صــــباح وســــرواك  واليتي
مقسـمة إلى قسـم شـرقي وغربي يشـمل القسـم الغربي إحدى عشـر والية والشـرقي يشـمل والية صـباح  

 .(245)وسرواك 
وهذا جعلها ذو موقع اســـــــــــتراتيجي هام، حيث تعتبر نقطة التقاء الخطوط البحرية بين الشـــــــــــرق  

 .(246) يابان القوى االقتصادية الكبرى بالمنطقةوالغرب. كما تقع ماليزيا عند الحدود الغربية لل
وقد أدى هذا الموقع إلى جعلها مطمعًا لالستعمار، كما أن توافر القصدير والمطاط بها عزز 
من هذه األطماع، كما كان الزدهار صناعاتها سببًا في هجرة الكثير إليها من المناطق المجاورة، 

 .وخاصة الصينيين، والهنود بحثًا عن الرزق 
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اسـتوائي رطب يتسـم بارتفاع درجة حرارته   لقرب ماليزيا من خط االسـتواء، فمناخها مداري ونظرا    
( على مدار الســــــنة، وتســــــقط  32-25) درجتيطوال العام، ومتوســــــط درجة الحرارة تتراوح ما بين 

و للمناخ دورا كبيرا   .(247) األمطار على ماليزيا طوال العام باعتبارها تقع في المنطقة االســــــــتوائية
ــادية كالمطاط، والذى تنتج منه  ــيل ذات القيمة االقتصـــــــ % من 80في زراعة الكثير من المحاصـــــــ

 .(248)العالمي% من اإلنتاج 50، وأشجار زيت النخيل وتنتج وتصدر العالمياإلنتاج 
ســــــــلعة  زراعة وصــــــــناعة المع  المطاط كيعتمد االقتصــــــــاد الماليزي اعتمادًا كبيرًا على الزراعة    

واألرز هو المحصـــــول الثاني وهو الغذاء الرئيس للســـــكان وزراعة جوز الهند  .االقتصـــــادية األولى 
ــاي والبن والبهـارات واألنـانـاس  ــدر الزراعي الثـاـلث في البالد، كمـا تشــــــــــــــتهر بزراعـة الشــــــــــــ المصــــــــــــ

 (.249وغيرها)
الخمســـية، بدءًا   ومع ســـير البالد نحو االســـتقالل، بدأت الحكومة في تنفيذ الخطط االقتصـــادية   

. وقد أســـــهمت الخطط الماليزية المتتالية في 1955من الخطة الخمســـــية المالوية األولى في عام 
 زيادة معدالت النمو في كافة القطاعات.

وفي خالل العقود الثالثة الماضـية سـجل االقتصـاد الماليزي أداًء رائعًا كانت أهم مالمحه النمو     
٪، ويرجع هذا اإلنجاز إلى جملة عوامل من أهمها:  8.5االقتصـــــادي المســـــتديم بمتوســـــط ســـــنوي 

  التحســـــــن في إنتاجية الموارد االقتصـــــــادية، اإلدارة االقتصـــــــادية الســـــــليمة، والســـــــياســـــــات التجارية
هذا   %.  3.5كما أن معدل البطالة ال يزال منخفضـــــــــا بنحو المالئمة، والبيئة الخارجية المواتية. 

 (.250يعكس تحسن األوضاع االقتصادية في ماليزيا)ما 
 له كرست فقد ولذلك .الوطنية للتنمية أساسية كأداة  التعليم بأهمية ماليزيا باإلضافة العتراف    
 للتعليم  .١٩٥٧ عام  في استقاللها منذ الوطنية الميزانية المخصصات في من األكبر القدر

) (9MP)  لماليزيا  التاسعة الخطة بموجب ماليزيا، فقد خصصت الحياة، مدى والتعليم والتدريب
 التعليم  تطوير على للإنفاق (السنوية الميزانية مجموع من المائة في ٢١ ( نحو2010 -2006

 (251) ماليزي رنجيت  مليار 3,40قدره  مبلًغا والتدريب مدى الحياة ،
٪(   6.3٪( والهندوسية ) 9.1٪( والمسيحية ) 19.2٪( ، البوذية ) 60.4بــــ ) اإلسالم ويمثل    

 . (252)٪( 5.0، وغيرها / ال شيء )
ــديدا بالنظم والمعتقدات   ــفاتها وطرقها تتأثر تأثرا شــــ ــك في أن النظم التربوية وفلســــ فما من شــــ

  الماليزي ، كما يمتاز الشــــــعب الدينية الســــــائدة وإذا كان اإلســــــالم هو الدين الرســــــمي لدولة ماليزيا 
ثل في باإلضـــافة إلي تقدير الكبير واحترامه والمتم الماليزي بالبســـاطة وعدم اإلســـراف لدى الشـــعب 

 (.253) السلطة
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ســنوات من بين تســعة ســالطين   5وينتخب الملك لمدة ملكية دســتورية.  هيماليزيا وســياســيا و    
ــبه الجزيرة الماليزية.  ــة رئيس الوزراء،  و لدول شــــــ ــلطة التنفيذية في مجلس الوزراء برئاســــــ تناط الســــــ

ــوا في مج ــتور الماليزي يرى أن رئيس الوزراء يجب أن يكون عضـ يتمتع بأغلبية  و لس النواب والدسـ
يتم اختيار الوزراء من بين أعضـــــــــاء مجلســـــــــي البرلمان ومســـــــــؤولة أمام هذه الهيئة   في البرلمان. 

(254.) 
مجتمع متنوع  م، وهو 2009حســـب تقديرات عام  ةنســـم 28300000يبلغ عدد ســـكان ماليزيا     

ــة ثالـثة: الصــــــــــــــينيـة والماليو والهنود .  أمـا مـاليزيـا  (255)ثقـافيـا مكون من مجموعـات عرقيـة رئيســــــــــــ
ــرة فالماليو ــلمين المعاصــ ــكل   المســ هي أكبر جماعة عرقية، وتحتكر القطاع العام والحكومى. ويشــ
 . (256)السكان األصليين . والماليو هم Bumiputera٪ من الفئة  80المسلمون الماليو 

وكـان لهـذا التعـداد الثقـافي أثرا واضــــــــــــــحـا على التعليم من خالل تعـدد أنواع المـدارس الوطنيـة       
هدف الخطط القومية وبرامج اإلصـــالح إلى الوصـــول للوحدة  حيث ت المختلفة،لتلبى رغبات العرق 

 في الفرص. للتساوي الوطنية عدم التفرقة وهذا ما نص علية قانون التعليم والدستور للبالد 
اللغة الرســــــــمية، كما توجد الصــــــــينية )لهجات مختلفة( ،   هيالبهاســــــــا مياليوية  كما تعتبر اللغة   

ــليين . ونظرا ألن ماليزيا دولة متعددة العرقيات .ومع (257) اإلنجليزية، التاميل ، والســــــــــكان األصــــــــ
ذلك اللغة الرســـمية في ماليزيا هي اللغة الماليزية أو الماالوية وهي لغة التعليم في المرحلة األولى  

ــنة  ــبحت اللغة الماليزية هي م.   ويالح1967منذ ســــ ظ أنها مادة إجبارية في مدراس ماليزيا وأصــــ
 .(258)اللغة التعليمية في مراحل التعليم العام جميعها مع بقاء اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

 ديناميكية فلســــفة التعليم القومية في ماليزيا عبارة عن "إعداد المواطنين بصــــورة أكثرو تعتبر      
ــانـية لمواجهـة تحـدـيات العصــــــــــــــر، كمـا أـنه يهـدف إلى إعـداد األفراد وروحـيًا   عقلـياً  وإنـتاجـية وإنســــــــــــ

التعليم على تزويـد   منـاهج وعـاطفيـًا وجســــــــــــــميـًا إعـدادًا قـائمـًا على اإليمـان بـاهلل وطـاعتـه، وتحرص
ــئولية والقدرة على ــاهمة الطالب بالمعارف والمهارات ليتحملوا المسـ الوطنية   في عملية التنمية المسـ

 .(259) والمجتمع والوطن" األسرة  لتحقيق وضع صناعي جديد، ولتحقيق وحدة ورخاء
"رؤيـة  وفي ظـل قيـادة اـلدكتور مهـاتير محمـد ومـاليزيـا تنفـذ خطـة وطنيـة تنمويـة طموحـة بعنوان      

على افتراض أن التنمية االجتماعية واالقتصـادية يجب أن تكون أسـاسـًا لتطوير   ، تأسـسـت"2020
من  2020وقد بدأت رؤية . (260)وينعكس هذا في اســـــتراتيجية إصـــــالح التعليم في ماليزياالتعليم، 

ومنذ ذلك الحين أصـــــــــــــبح المبدأ التوجيهي   1991فبراير عام  28قبل الدكتور مهاتير محمد، في 
 .ي البلدسياسات عامة ف أيالرئيسي عند صياغة 

( هو: "الحصــــــــــــــول على دولـة متقـدمـة  2020رؤيـة الهـدف النهـائي المتمثـل في )وقـد عبر عن    
أخالقية و معنوية مرتفعة،  تماما و أن تصـــــــــــــبح ماليزيا أمة موحدة، ومجتمع ماليزي قوي وذو قيم 
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والعيش في مجتمعا ديمقراطيا، ليبراليا متســـــامحا، واقتصـــــادا عادال ومنصـــــفا، والتقدم والرخاء، وأن  
 .(261)تملك ماليزيا اقتصادا كامال قادرا على المنافسة بديناميكية قوية ومرنة"

ــمنت في طياتها عدة محاور إلصـــالح التعليم، وب 2020أن رؤية ويالحظ     ناء عليها تالها  تضـ
ــرورة "تطوير   ــفة الوطنية للتعليم التي تدعو إلى ضــــــ ــالحات عدة فمثاًل، ما أكدت عليه الفلســــــ إصــــــ
إمكانيات األفراد في صـــــــــــورة متكاملة بطريقة شـــــــــــمولية، وذلك إلنتاج أفراد متوازنين فكريا وروحيا  

 وعاطفيا وجسديا".  
ــتور       ــبح واضـــحًا أن التعليم  ، الملحق التاســـع، الالفيدراليوبناء على الدسـ بند الثالث عشـــر، أصـ

تحت   قوميم على أن التعليم نظام 1961مســـــئولية فيدرالية وكما أكد قانون التعليم الصـــــادر عام 
فهو مســئولية أقســام   الدينيمســئولية وزير التعليم، الذى أعطى صــالحيات واســعة فيما عدا التعليم 

ســــــئولية وزارة التنمية الريفية والقومية، ورغم أن وزارة  الشــــــئون الدينية للوالية، وتعليم الكبار تحت م
التعليم تتكون من ثالث عشــــــــــــــر إدارة تعليمية بالواليات، إال أن اإلدارة قومية مركزية، فالســــــــــــــلطة  
المســـئولة عن التعليم تقع في اختصـــاص الوزير الذى يعاونه اثنين من الوكالء وســـكرتيرًا أســـاســـيًا  

م اإلدارة المركزية، وذو هيكل إداري هرمي ولها أربعة مســــــــــــــتويات  حيث تنتهج ماليزيا نظا (.262)
ة أربعوتمثل هذه المؤســــــــســــــــات  وحكومات الواليات والمناطق والمدارس(.  )االتحاديةمتميزة وهي 

 (263) مكاتب التعليم بالمقاطعة، والمدارس(.مستويات هي ) وزارة التعليم، إدارات الواليات، و 
، والسياسات التعليمية تركز على كيف يمكن أن ينمو  1957ماليزيا عام  استقاللمنذ تاريخيا و    

ــاد، وكيف يمكن أن نرفع من حـاـلة الوطني التعليميالتجـانس والوحـدة الوطنيـة في النظـام    اقتصــــــــــــ
البلد وباألخص للبيومتريين، وتري ماليزيا أن هذا لن يتأتى إال من خالل إصـالح المناهج الوطنية  

(264). 
إلصـــــــــالح المناهج الدراســـــــــية هو تحســـــــــين نوعية التعليم من أجل   الحاليولهذا فاالتجاه العام    

على    والتي ركزت. (NEP)الجديدة  والســـــياســـــة االقتصـــــاديةتحقيق أهداف فلســـــفة التربية الوطنية 
ايدة  مدربين ومهرة لتلبية االحتياجات المتز و  تحقيق رؤية األمة إلعداد األطفال ليصـبحوا على دراية

 لأللفية الجديدة.  
كما كانت هناك مبادرة أخرى لتحســين جودة المناهج الدراســية ولتحقيق الفعالية المدرســية، رأت     

صعودا للمرحلة الثانوية في جميع   االبتدائيأن المناهج تحتاج إلعادة إصالح شامل من المستوى 
وكانت إصـــــــــــالحات المناهج فيها متمثلة في المناهج   م، 1981المدارس الوطنية، وقد بدأت عام 

والتي تطلبت التحول من التركيز على المناهج  بشـــــــكل   KBSM)و KBSRالدراســـــــية المتكاملة )
   -:(265)هيكبير ، إلى التركيز على ثالث محاور 
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ــاركــة  من المزيــد يتطلــب الــذي األمر الطــالــب، حول التمركز  -   الفروق  ومراعــاة  الطالب مشـــــــــــــ
 .الفردية

  خالل من عليه الحصــول يمكن التعلم ، المشــاركة لتشــجيع  التعاونية األنشــطة وتدريس تصــميم   -
  أو( صـــغيرة  مجموعات أو ، الفصـــل في) التعلم  مجموعة  مثل ، الخبرات من متنوعة مجموعة
 .  الطالب وقدرة  واالهتمامات المهارات  على اعتمادا المجموعات هذه  وتقسم   كأفراد،

  وكذلك التعلم  ووســــــــــائط لمواد  المحلي االســــــــــتخدام  خالل من ، والتعلم  التعليم  عملية تحســــــــــين -
 .المناهج

  ومما ســـــبق يرى أن محاولة إصـــــالح التعليم في ماليزيا جاءت لتأخذ مدخال جديدا، وتســـــتخدم     
ومشـــــاركته، مع إدراج التدريس   صـــــصـــــة، تتمحور حول الطالب،اســـــتراتيجيات تدريس معينة ومتخ

 للتنمية البشرية. نهج شامل  إتباعالنشط داخل عملية التعلم، جنبا إلى جنب مع 
تطبيقات  وهى أحد  1997باإلضافة لهذا النهج بدأت ماليزيا  بتجربة المدرسة الذكية في يوليو    

عبارة عن مؤســســة تعليمية تم ابتداعها على أســاس تطبيق التكنولوجيا في هى و  ،الوســائط المتعددة 
تعليميــة داخـل المــدارس، ولكى تســـــــــــــــاعـد التالميــذ على اللحــاق بعصــــــــــــــر  تـدريس وإدارة العمليــة ال

 المعلومات.  
وتم   من التقنيات الرائدة ســريعة االنتشــار في المدرســة الذكية الماليزية،  وذلك بهدف االســتفادة      

وكانت بمثابة نواة  1999مدرســـــة  في عام 90مجموعة من المدارس التجريبية وصـــــلت إلىإنشـــــاء 
االنتهاء من المشـــروع   لبدء تنفيذ مفاهيم المدرســـة الذكية على الصـــعيد الوطني ، وكان من المقرر

وـقد تم تنفـيذ المشــــــــــــــروع خالل أربع مراحـل : كمشــــــــــــــروع تجريبي  (.266)م. 2002ديســــــــــــــمبر  في
( ، مرحلـــة جعـــل جميع المـــدارس  2005-2002( ، مرحلـــة مـــا بعـــد التجريبي )1999-2002)

( ، تم تجهيز  2020 -- 2010توطيــد وتحقيق االســــــــــــــتقرار ) ( ، مرحلــة2010-2005ذكيــة )
وتم تدريس الرياضــيات والعلوم باإلنجليزية   مدرســة( . 6633المدارس بمختبرات الحاســوب )حتى 

،  78.333جهاز كمبيوتر محمول، أجهزة عرض شــــاشــــات الكريســــتال الســــائل  132649وتوفير 
ــات، 67439و ــاشــــــــــــ تم ـتدرـيب أكثر من كمـا  .9662والطـابعـات  متنقـلة،عرـبات  63254 الشــــــــــــ

معلم على مهـــارات تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصــــــــــــــــاالت ، واســــــــــــــتخـــدام تكنولوجيـــا   200.000
 . (267)المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم 

 الستثمارها واضح انعكاس إالو ه ما اقتصادية نمو لمعدالت ماليزيا تحقيق ومن ثم يعتبر    
 قوة  من حاجتها تلبية على ساعدها قوي  تعليمي تأصيل نظام في وفقت حيث البشري، لعنصرها

 بقي الذي"، محمد مهاتيرع "وقد كان للقيادة السياسية الدور األكبر، حيث وض الماهرة، العمل
 (268) :يلي كما ،البشرية التنمية محاور -للوزراء كرئيس سنة عشرين الماليزية التجربة على مشرفا
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 العمل. قيم تدعم  التي السليمة الثقافية البيئة وإيجاد التدريبية، المهارات تكوين وتنمية -
 .والوظائف المعقدة الصناعات لتغذية والتجديد، اإلبداع عليه يترتب متخصص تدريب -
 .البشرية الموارد وتؤهل التجديد مع تتفاعل بصورة التعليم  مناهج تطوير -
 الوقت، في التحكم  مثل ومبادئها، طرقها  في  اليابانية للتجربة محاكاة  وعمل المديرين، انتقاء -

 ...العمل ثقافة نشر العمال، إشراك الجودة، في التحكم 
 .للتنمية منهجا االستراتيجي التخطيط أسلوب إتباع -

(  PIPP( )2006/2010) (269)المعلم  الخطط الوطنية للتعليم باإلضافة لهذا تناولت  
Penggubalan Pelan  Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010  والتي نادت بشكل مباشر

المعلم بمثابة الميسر للإبداع واالبتكار، وفقا لذلك على الحكومة ف  بتنمية وتمكين المعلم في ماليزيا،
زيادة هيبة المهنة، ال سيما من جوانب تحسين نظام اختيار المعلمين المرشحين، وينبغي تشديد 

خططت وزارة التعليم لتعزيز تدريب وبناء عليه شروط وأحكام توظيف المدرسين المؤهلين فقط. 
 .إعداد المعلم، والتدريب المستمر أثناء الخدمة المعلمين ورفع مستوى معهد

  يالحظ من الجهود الســــــــابقة التي تبذلها الحكومة الماليزية في التعامل مع التعليم خاصــــــــة، و     
،  التعليميومشـــاركة المجتمع في اإلصـــالح  ،والجودة والمالءمة الحصـــول على التعليم، والمســـاواة،

للتنمية البشــرية، وتنمية المهارات الوظيفية، واســتخدام التكنولوجيا لتســهيل التعليم   أولويةمع إعطاء 
 مغزى. تحفيزا وذاتوأكثر  لالهتمام،والتعلم مما يجعل العملية أكثر إثارة 

 الكبير التراكم  تحقيق الخصوص أساس وجه على الماليزية التعليمية السياسة نجاح كما يبدو أن   
 للبعدأولية  إعطاء خالل من وجوهرها التنمية عماد يعد والذي البشري  المال رأس من لالقتصاد

 للسلطات المتزايد االهتمام  وكذا األولى بالدرجة الماليزي  التنموي  النموذج بناء في االجتماعي
 (.270داخل المؤسسات التعليمية وعلى وجه الخصوص االهتمام بالمعلم) البشريةبالتنمية  العليا
ســــــــــــــتعراض القوى والعوامـل الثقـافيـة المختلفـة في مـاليزيـا، نالحظ أنهـا أثرت على النظـام  وبعـد ا   

ــع ومكانة المعلم باعتبارالتعليمي ــر البشـــرى هو أهم مورد  ، وعلى وضـ ــتثمارأن و العنصـ  في االسـ
وتحقيق التنمية االقتصـــادية   لتلبية الرغبة الســـياســـية أفضـــل ما يميز الخبرة الماليزية، وذلك البشـــر

مســــتوى  و رفع حالة الحكومة على  ، فقد وضــــعت كافة اآلمال على المعلم فعمدت2020في رؤية 
   له.المعلم، وتعزيز تدريبه وتحديث إعداده، ودعم التفوق التعليمي 

     سادسة: الدراسة المقارنة التفسيرية لتمكين المعلمين في سنغافورة وماليزياالخطوة ال
دراسة مقارنة للوقوف على أوجه الشبه واالختالف لتمكين تتناول الدراسة في الخطوة التالية      

االستفادة من هذه المقارنة ونتائجها في صياغة مجموعة    ثم ،  افورة وماليزيا وتفسيرهاالمعلمين في سنغ
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وفق   خطوة ال تلك وتسير  تمكين المعلمين في جمهورية مصر العربية.مقترحات تسهم في تفعيل 
 : التالية المحاور  

 متميزال عداداإلنظام  (1
تنتج معلمين ل: تتفق دول المقارنة في مدى االهتمام بتوفير نظام إعداد متميز للمعلم  جوانب االتفاق      

العصر المعرفية والتكنولوجية. ذو نوعية قادرة على تلبية احتياجات  
تقوم بإعداد المعلم بالمعهد الوطني للتربية، حيث يتم اإلعداد على المستوى الجامعي   : سنغافورة     

باإلضافة للإعداد، يقدم المعهد برامج للمعلم المبتدئ، برامج للتنمية المهنية، ودبلومة في التربية، وبرامج  
 الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه. 

المعلم في كليات التربية السبع التابعة للجامعة، لمعلم المرحلة الثانوية تقوم بإعداد : ماليزيا    
كلية  31العليا وما بعد الثانوي، باإلضافة لكليات تدريب المعلمين التابعة لوزارة التعليم وعددها

بوي،  كما تقدم برامج للتنمية المهنية والدبلوم التر  إلعداد معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية الوسطى.
 وماجستير ودكتوراه. 

 تختلف دول المقارنة في طبيعة إعداد المعلم ومؤسسات اإلعداد.  جوانب االختالف:     
  ة يتم إعداد معلم التعليم العام في المعهد الوطني للتربية، أما المدارس فتتولى مسؤولي سنغافورة:      

رة التعليم لتقدم الرؤى والتصورات  التدريب العملي، ثم بمرور الوقت انضم طرف ثالث للإعداد هو وزا 
والتسهيالت فأصبحت عملية إعداد المعلم تتم بشكل أساسي على مستوى الجامعي وبمشاركة المدارس  
والوزارة. مما أعطى لنظام إعداد المعلم طبيعة خاصة في سنغافورة. كما تتميز برامج المعهد في سنغافورة  

القيادة واإلدارة وبرامج عبر البحار وبرامج مشتركة مع   بالصبغة الدولية حيث تقدم برامج دولية في 
 جامعات أجنبية. 

كلية لتدريب المعلمين تنتشر في كافة أنحاء ماليزيا تحت إشراف وزارة   31يتم إعداده في ماليزيا:      
التعليم، ومع مرور الوقت ظهرت بشكل منظم ومتقدم، ثم تلي ذلك إنشاء سبع كليات التربية التابعة  

 امعة إلعداد معلمي المرحلة الثانوية العليا وما بعد الثانوي. للج 
ويظهر مدى تأثير العامل السياسي المتمثل في تبنى زعماء الدول للإصالح التعليمي واالهتمام      

بالمعلم وإعداده والتي ظهرت في رؤية القيادة السياسية التي نادى بها مهاتير محمد في ماليزيا والتي  
بالتعليم وتمكين المعلم. باإلضافة لهذا تناولت الخطط الوطنية للتعليم بشكل مباشر قضية    تدعو لالهتمام 

 تمكين المعلم وتحسين نظام اإلعداد والتدريب ووضع شروط صارمة للقبول سبق تناولها بالتفصيل. 
ه نحو  وبالمثل ظهر تأثير العامل السياسي في سنغافورة متمثال في رؤية الزعماء والساسة باالتجا    

االنفتاح واالستفادة من الغرب بعقد شراكات متعددة، رغبة في بناء دولة عصرية متطورة ومواكبة ألحدث  
 المستجدات. 
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الثقافة القوية المنتشرة في سنغافورة والتي  في سنغافورة متمثال في  تأثير العامل الثقافيكما ظهر    
تنطلق  الذيالمبدأ األساسي يعتبر هو لجودة نظام التعليم، و  الحقيقيالمفتاح هو المعلم  تؤمن بأن

قادرة على تلبية احتياجات  جودة معلمين ذو  وأصبح لديها التعليمي في سنغافورةمنه قوة النظام 
 .المتعلمين

 يادة السياسية والنظرة المجتمعية والثقافة السائدة التي تحترم المعلم وتقدر مهنته وبناء على رؤية الق       
اتبعتها وزارة التعليم بهدف تمكين عدد من االستراتيجيات ، فقد وضعت وزارة التعليم  في كلتا الدولتين

 .المعلم
كما يظهر هنا مدى تأثير العلوم االجتماعية على تمكين المعلم في كال الدولتين المتمثل في    

 وحقوق  والمعلومات المعرفة في يتمثل "(، ويعرف بأنهرأس المال الفكري )البشرى االستفادة من )
، (271) "للمنظمة التنافسية القدرات وتدعيم  الثروة  إلنتاج توظيفها يمكن التي والخبرات الملكية الفكرية

ويتضح هنا مدى االهتمام بالمعلم وإعداده داخل مؤسسات التعليم العالي وتدريبه على أعلى مستوى 
لالستفادة من قدراته ومهاراته لتحقيق قدرات تنافسية عالية للمؤسسة التعليمية التي يعمل بها، مع 

 والتجديد المستمرين.توفير برامج دراسية وتدريبة متنوعة وتمتاز باالبتكار 
   صنع القرار فيالمشاركة  (2
السعي المتواصل نحو تفعيل آلية مشاركة المعلم في صنع   : تتفق دول المقارنة في جوانب االتفاق     

 واتخاذ القرارات داخل وخارج المدرسة بغية تمكين أكثر لمعلميها، ويظهر هذا كالتالي.
المشاركة في صنع وتنفيذ القرارات عنصرًا استراتيجيًا هامًا في تعتبر سنغافورة أن : سنغافورة       

نجاح المؤسسة التعليمية، كما تؤكد على وضوح األهداف أمام الجميع والمشاركة والتفاهم بين 
أصحاب المؤسسة الواحدة من أساس عملها. وعلى المستوى المدرسي تم تكوين جمعية التعلم المهني 

لمعلمين وآلية لمشاركتهم في صنع واتخاذ القرارات المدرسية، وفي تصميم لتعزيز التنمية المهنية ل
المهام التعليمية والتدريسية وإبداء الرأى ورفعه للسلطات األعلى. كما يقوم المعلم بإجراء البحوث 

 اإلجرائية ثم تطبيق نتائج بحوثه على أرض الواقع.
صنع واتخاذ القرارات سواء كانت خارج المدرسة في تهتم ماليزيا بمشاركة المعلم في ماليزيا:     

االجتماعات الرسمية، وداخل المدرسة حيث يشارك المعلم في تخطيط الدروس إدارة المنهج، وتحديد 
 أساليب التقويم واألنشطة الصفية والالصفية داخل المدرسة.

لتي تتم داخل مؤسساتها  تختلف دول المقارنة في طبيعة وآليات تنفيذ المشاركة ا جوانب االختالف: 
 التعليمية. 

ومقترحاته خالل جمعيات التعلم المهني. التي يعرض   ه تتم مشاركة المعلم معبرا عن آرائ سنغافورة:      
 فيها كل معلم خبراته لألخرين ويتم تبادلها التخاذ القرار األصوب. 
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تختلف طبيعة وأسلوب المشاركة من مدرسة ألخرى، فليس هناك سياسة موحدة لطبيعة تلك  ماليزيا:       
قتصرة على المنهج وأسلوب التدريس  المشاركة أو أسلوب صنع واتخاذ القرارات لكنها بصفة خاصة م 

 في العملية التعليمية ذاتها. ويعبر المعلم عن أرائه خالل االجتماعات الرسمية وغير الرسمية. 

ويظهر هنا مدى تأثير العامل السياسي المتمثل في رؤية القيادة السياسة والهدف األساسي أن تصبح       
د الشعب بالتعليم والتدريب.  وبناء على أن القيادة السياسة  رائدة في التنمية البشرية لكل أفرا  سنغافورة

تؤمن بتطبيق مبدأ الشفافية والمشاركة في كل القرارات فقد حصدت سنغافورة على المرتبة األولى في  
 مقياس منظمة الشفافية الدولية.  

ي ماليزيا فكان لهذا  بينما ظهر في ماليزيا تأثير العامل االجتماعي نتيجة الخليط العرقي والثقافي ف     
الخليط الثقافي أثرا واضحا على التعليم ورغبتها في تلبية رغبات العرق المختلفة حيث تهدف الخطط  
القومية وبرامج اإلصالح إلى الوصول للوحدة الوطنية وعدم التفرقة وهذا ما نص علية قانون التعليم  

ق المشاركة منذ وقت قريب واتباع نهج  والدستور للبالد للتساوي في الفرص. ولهذا تسعى نحو تطبي 
الالمركزية فنجد أن المشاركة تتم على نطاق ضيق لكنها تسعى بخطى حقيقة.  وباإلضافة لهذا يمتاز  

 باإلضافة الماليزي الشعب لدى البساطة وعدم اإلسراف الشعب الماليزي بعادات وثقافات عديدة منها 

 .للمعلم  وتقديسه واحترامه لكبيرل تقديرال إلى

على تمكين المعلم في كال الدولتين المتمثل في االستفادة    االجتماعية ظهر هنا مدى تأثير العلوم  كما ي 
الالمركزية،  أو اإلدارة الذاتية للمدرسة ،واالتجاه نحو  SBMاإلدارة المتمركزة على المدرسة    من 
تنحصر على توحد صالحيات مجاالت مشاركة المعلم. و   عنحو توسيمعظم الجهود الحالية تتجه  ف

ى المعلمين ، فضال عن اآلباء والطالب ، أمال في تعزيز صنع وتنفيذ إصالح المدارس عل
اإلدارة وقد تبنت كال الدولتين  .(272)اإلصالح وتكون مصممة محليا تبعا لألغلبية المطلوبة

لتمكين المعلمين، وزيادة الكفاءة والمساءلة، وخلق المزيد من المسؤوليات على  الذاتية للمدرسة
عن االبتكار والوصول للهدف، مع االستجابة   بحثا مستوى المدرسة من أجل التغيير والتحسين.

لمتطلبات وتحديات القرن، وذلك رغبة في البقاء وسط التحديات بل وفي موقع الصدارة تحقيقا 
 ومجاراته.   الخارجي نحو التسابق مع العالم    للسعي والساسة  القيادة    لرؤية

 تأثير والفاعلية للمعلم:ال (3
السعي نحو تطبيق آليات عدة لتحقيق فاعلية وتأثير أكبر   : تتفق دول المقارنة في جوانب االتفاق      

 ، ويظهر هذا كالتالي:هللمعلم ادخل حجرة الدراسة وخارجها مع زمالئه ومرؤوسي
تعتمد على استراتيجيات وسيناريوهات تدريسية جديدة تزيد من فاعلية العملية التعليمية   : سنغافورة      

مثل استخدام أدوات التكنولوجيا المختلفة باإلضافة لالعتماد على األنشطة الصفية والالصفية وتكليف  
ات التفكير  الطالب بالمشروعات التعليمية واألنشطة وأوراق العمل خاصة المرتبطة بالحياة ويثير قدر 

العليا. مع انتشار برامج التعلم الخدمية والتي تنمى األبداع واالبتكار والتربية الوطنية ضبط النفس تنمى  
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الود والثقة بين المعلم وطالبه. والتطوعية والتي تنمى بعض المهارات االجتماعية والوجدانية مثل مشروع  
 ميرانتى والجيل األخضر.  

استراتيجيات وسيناريوهات تدريسية جديدة تزيد من فاعلية العملية التعليمية مثل  تعتمد على ماليزيا:     
استخدام أدوات التكنولوجيا المختلفة باإلضافة لالعتماد على األنشطة الصفية والالصفية وتكليف الطالب  

يا وحل  مع تركيزها على المناقشة والحوار الفعال وتعزيز قدرات التفكير العل  بالمشروعات التعليمية 
باإلضافة لبرامج التعلم الخدمية التطوعية والتي تهدف إلى    المشكالت لضامن التنمية الشاملة للطالب. 

 ببناء الشخصية لدى الطالب تهتم بتدريب المعلم على أحدث الممارسات الجديدة بشكل مستمر. 
 فاعلية للمعلم . تختلف دول المقارنة في طبيعة وآليات تحقيق التأثير وال جوانب االختالف:       
: تتميز سنغافورة ببرامج تنمى عدة مهارات لدى المعلم وتزيد من الفاعلية والتأثير مثل  سنغافورة      

برنامج المحمول والدروس التعاونية والفصول االفتراضية، وهي عبارة عن أشكال مختلفة الكتساب  
 يزيد من فاعليته.   المعرفة والمهارة التكنولوجية وكيفية تطبيقها داخل الفصول مما 

نوع من التكامل بين المناهج الدراسية والتوفيق فيما بينها فيما يخص    ث تميزت ماليزيا بإحدا : ماليزيا   
باإلضافة إلقامة وحدة للبحوث في كل  المعرفة واألنشطة المصاحبة تحت مسمى "المنهج المتكامل"، 

التكنولوجيا في كافة  جكلية لتدريب المعلمين وتجريب أحدث األساليب التدريسية الجديدة. إدما
التعليمية واألنشطة والتقييم والتدريس واإلدارة وظهرت فالفكرة الرائدة لماليزيا "  إجراءات العملية

 . 1997المدارس الذكية" منذ عام 
ويظهر هنا تأثير السياسي المتمثل في رؤية القيادة والساسة والتي دائما تبحث عن خبرات وتجارب     

خارجي، كما تسعى بصفة مستمرة نحو االنتقال  األخرين لالستفادة منها، لمواكبة أحداث تطورات العالم ال 
 وسائلال في السريعة والتطورات المعلومات، لطفرة  نظرالمجريات األحداث بل والمشاركة فيها. 

 المعلوماتية والمهارات الحاسوب أمية لمحو البالد وحاجة ضرورة  السياسية القيادة  رأت اإللكترونية
 المعلم. لدى
لمعلمين وتلى ذلك نفذت وزارة التعليم خطط صارمة المتالك المهارات والمعارف الالزمة ل فقد    

في أساليب واستراتيجيات التدريس   ة،التعليمية واستبدالها بممارسات تكنولوجيتحوالت في الممارسات  
بهدف الوصول   2020الماليزية للخطة    تبنى الحكومةوالتقويم وتدريب المعلمين أيضا. كما ظهر في  

 .بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية
تأثير واضح متمثال في إعالن العديد من الخطط االقتصادية التي   االقتصاديكما كان للعامل      

فالخطة الشاملة لتنمية القومية االقتصادية  البشر،تناولت التعليم والمعلم وضرورة االستثمار في 
ية األولى والخمسية الثانية، حيث كان تركيزها على االهتمام بالتنمية الشاملة والتعليم الخطة الخمس

، وتحسين والتقني  العلميكما هدفت الخطة الخمسية السابعة إلى رفع المستوى    البشر،واالستثمار في  
علوم قوة العمل. كما وضعت العديد من مناهج التقنيات الحديثة والمتعددة لتدعيم المقررات في 
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اإللكترونيات واالتصال والكمبيوتر، مما تطلب ضرورة توفير متعلم متقن ومتمكن من أحدث 
 تكنولوجيات العصر.

على تمكين المعلم في كال الدولتين المتمثل في االستفادة    االجتماعية ظهر هنا مدى تأثير العلوم  كما ي     
" يمثل القدرات المتميزة التي يتمتع    Guthrie.Jوالذى عرفه    الفكري االستثمار في رأس المال    من 

بها عدد محدود من األفراد العاملين في المنظمة والتي تمكنهم من تقديم إسهامات فكرية تمكن 
(. وتمثل 273ا وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثلة ")المنظمة من زيادة إنتاجيته

هنا في كلتا الدولتين في االستفادة القصوى من الموارد البشرية للمعلم والطالب معا سعيا نحو 
 تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة من خالل العنصر البشرى.

 توفير فرص النمو المهني:  (4
 .في االهتمام بتوفير مزيد من فرص التنمية المهنية لمعلميها : تتفق دول المقارنة  جوانب االتفاق      
: تعدد وتنوع قنوات التنمية المهنية للمعلمين مؤسسية وافتراضية، فالجامعات والمعاهد  سنغافورة      

ت في  المتخصصة تقدم تدريب للمعلمين قبل الخدمة، في حين تقدم وزارة التربية بالتعاون مع الجامعا 
كليات التربية ومؤسسات التدريب بتقديم برامج تنمية مهنية للمعلمين أثناء الخدمة، كما توفر مواقع  
إلكترونية خاصة بالتدريب المستمران بعد، وقنوات تلفزيونية خاصة بالمعلمين.  وتوفر سنغافورة برامج  

 تنمية مهنية متنوعة بهدف غرس االحترافية المهنية لدى المعلم. 
ا يعد تقييم أداء المعلم أداة هامة تعتمد عليها سنغافورة في تقييم مستويات الكفاءة لديه على كم   

والمسار الوظيفي الجديد وفي تحديد برامج  تمدار العام تمهيدا للنمو والترقي المستقبلي والمكافآ
 التنمية المهنية وكذلك عامل هام لرفع راتبه.

المعلمين برامج تدريبية للمعلمين تتراوح بين عام إلى ثالثة أعوام على تقدم كليات تدريب ماليزيا: 
حسب المرحلة الدراسية، كما توفر ماليزيا برامج متنوعة للتنمية المهنية لمعلميها مرتكزة على 

 التكنولوجيا في التعليم والتعلم والتدريس والتقويم واإلدارة.
صل على شهادة األيزو الماليزية المعترف بها دوليا. تتميز ماليزيا بنظام إعداد معلم معتمد حا   

 كما يعتبر تقييم األداء للمعلم في ماليزيا وسيلة للتمييز بين مختلف مستويات األداء.
 تختلف دول المقارنة في طبيعة برامج التنمية المهنية والقائمين عليها. جوانب االختالف:  

مؤسسية وافتراضه، فالمعهد  نة المهنية للمعلم ما بيتتميز سنغافورة بتعدد قنوات التنمي سنغافورة: 
ومراكز التدريب والجامعات والمواقع اإللكترونية. كما تتميز بنظام إدارة مهنية صارمة بدءا من 
مرحلة القبول واإلعداد وصوال لسن التقاعد. سعيا نحو تحسن أداء المعلم ألعلى مستويات الكفاءة 

تركز برامج التنمية المهنية على    يدة خالل فترة التربية العملية، كماوصوال للتمكن، ويتلقى صرامة شد
 القيم والمعارف والمهارات كما تنمى قيم الوالء الوطني مما ينعكس في فعالية وأداء المعلم. 
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قدمت للمعلمين ورش عمل ومشروعات ومبادرات مثل "مبادرة تعليم أقل وتعلم أكثر". باإلضافة لظهور     
الممارسة ما بين المعلمين من ذوي التخصصات المتشابهة في كافة أرجاء سنغافورة   فكرة مجتمعات 

 لعرض أفكارهم ومعلوماتهم وخبراتهم ومناقشه أحدث المستجدات. 
توفر ماليزيا برامج متنوعة للتنمية المهنية لمعلميها مرتكزة على التكنولوجيا بالوزارة، : ماليزيا     

 ةفكل متدرب يتولى مسؤولي ةسلسلة التدريبات أي تدريب المدربين بالواليونظام تدريب يتبع نهج 
بتحسين إجادة اللغة اإلنجليزية للمعلمين حتى تهتم ماليزيا  ا. كمتدريب المعلمين في واليته وهكذا

 يتمكن من تدريس اللغات والرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية.
نظام التعليم في سنغافورة خالل تاريخها لمتمثل في انتقال ويظهر هنا تأثير العامل التاريخي ا      

عقود من البدائية ألحد االتجاهات المتميزة في نتائج االختبارات الدولية في القصير من أربعة 
 "مرحلة النضج".( ويطلق على تلك المرحلة TIMSSالرياضيات والعلوم )

تعزيز القدرات   نحو االستثمار في التعليم، وبالتالي  كما ظهر تأثير العامل السياسي بتوجه الدولة     
شرعت وزارة  دلمهنية للمعلم. فقأكدت الحكومة على دعمها الكامل للتنمية اللمعلمين. وقد  البشرية

ستراتيجيات عدة لتمكين وتنمية المعرفة لدى معلميها من خالل توفير ا التعليم بالعمل على تعزيز
اعتبرت سنغافورة أن أداء المعلم له تأثير أكبر على التحصيل العلمي للطالب من أي فقد  معلميها

 عامل أخر 
ت الخطط الخمسية االقتصادية وقد كان للعامل االقتصادي التأثير األكبر متمثال في تلبية متطلبا   

برامج  وضعت العديد منالتي تهتم بالتنمية البشرية في توجيه السياسة التعليمية في ماليزيا بأن 
مناهج التقنيات الحديثة والمتعددة لتدعيم المقررات في علوم و  التنمية المهنية المرتبطة بالتكنولوجيا

بهدف   2020نحو تحقيق رؤية ماليزيا    اوتكنولوجيا العصر. سعي  اإللكترونيات واالتصال والكمبيوتر
 .الوصول بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية

على تمكين المعلم في كال الدولتين المتمثل في  االجتماعيةكما يظهر هنا مدى تأثير العلوم    
اختباًرا دولًيا في وهو  التميز،باالشتراك في اختبارات  التنافسيةسعى كلتا الدولتين إلى تحقيق 

ويوفر الرياضيات والعلوم وتهدف إلى القياس دوليا الرياضيات التي ينبغي تعلمها في المدرسة. 
، فنتائج (274)بيانات موثوقة، وتقارن هذه البيانات مع بيانات الطالب في البلدان األخرى  التميز

الرياضيات والعلوم في   إنجازاتتمثل مصدًرا رئيسًيا للمعلومات المقارنة الدولية في    التميزاختبار  
الصفوف الرابع والثامن، والسمات المتعلقة بكل دولة من مناهج العلوم والرياضيات والممارسات 

عن نجاح أو فشل الطالب ، ومن   لمسؤو .ومن ثم تم اإلقرار بأن المعلم  (275)الصفية عبر البلدان
 .لمعلمينالبد من إيجاد طرق يمكن االعتماد عليها لتقييم فعالية ا نهنا كا



                                                    سهام أحمد محمد علوان  د/                                   املعلمين في ج.م.عآليات تمكين 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

375   

تتضــــــــــــــمن   فهي المحاســـــــــبيةلتقويم أداء للمعلم متأثرا بنظام  األجر مقابل األداءفظهر مفهوم    
إصـدار أحكام وفقًا معايير محددة تركز على متابعة األفراد، واإلحاطة بسـلوكياتهم، وبالصـالحيات  

والعمليـــات  المفوضـــــــــــــــــة لهم، بغيـــة االرتقـــاء بـــالعمليـــة التعليميـــة بمكونـــاتهـــا الثالث: المـــدخالت 
والمخرجـات. كمـا تعرف على أنهـا عـبارة عن عملـية ديـناميكـية تهـدف إلى االرتـقاء ـبأداء األفراد من 

ــتمرة، لتعزيز  ــلبية من أجل العملية   النواحيخالل المراجعة المســــــــ اإليجابية، وتالفي الجوانب الســــــــ
   (.276التعليمية)

مما ينعكس على فعالية وأداء المعلم مما يترتب عليه نظام   بالمحاسبية الدولتين كلتا بها وتأثرت   
توجيهه نحو المسار  ت على نتائج تقارير األداء، وفي نهاية كل عام يتم تقييم أداء المعلم ويتم آ المكاف 

 الوظيفي المناسب. 
 تقدير وارتفاع مكانة المعلم:  (5

 وتقديره ورفع مكانته اجتماعيا واقتصاديا. في االهتمام بالمعلم : تتفق دول المقارنة  جوانب االتفاق 
: تقدم مثاال يحتذى به في تقدير مكانة المعلم بتطبيق نظام للترقي يعتمد على الجدارة، كما  سنغافورة   

توفر نظام للمكافآت يركز على اإلبداع والمساهمات المتميزة سواء فردية أو كعضو في فريق، مع إبراز  
قدرته على ادخار موارد المدرسة واستغاللها، ومساعدة ودعم األقران، ويركز نظام المكافآت على نتائج  

 تقارير األداء. 
شديدة وعليها إقبال عال وتنافسية لكونها من   : تحظى مهنة التعليم بمزايا فهي مهنة انتقائية ماليزيا     

المهن المرموقة، من ناحية الراتب والمكانة االجتماعية. كما تحظى بمعايير عالية في االختيار  
والتوظيف. كما يشترط الترقي الوظيفي في ماليزيا اجتياز دورات التنمية المهنية باإلضافة إلى تقارير  

 أسرع يعتمد على الكفاءة ومستويات األداء. األداء، كما تتميز بمسار وظيفي  
 تكاد ال توجد اختالفات طفيفة في مكانة المعلم وتقديره بين البلدين. جوانب االختالف:  

تتميز بوجود نظام للمكافآت سنوي بناء على نتائج تقارير األداء المحسن تتراوح ما بين شهر    سنغافورة: 
 إلى ثالثة أشهر لراتبه.  والمسار الوظيفي يتضمن ثالثة مسارات )التدريس والقيادة واألخصائي(. 

نية واألعمدة  : يحظى المعلم المتفوق بمكانة مرموقة فيتم اإلعالن عن إنجازاته في الصحف الوط ماليزيا 
 األسبوعية. ويتم منح جوائز للمعلمين المتميزين في التدريس وأيضا في التأليف ونشر الكتب. 

 تعرف على نظم إعدادوال  ويظهر هنا العامل السياسي المتمثل في رغبة القيادة السياسية في االنفتاح     
وهي أحدث األساليب اإلدارية في وتقييم أداء المعلم وترقيته ومكافآته بناء على الجدارة في األداء 
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على مستوى العالم بحثا عن االبتكار والوصول للهدف، مع االستجابة لمتطلبات وتحديات  التقييم،
في كل القرارات فقد حصدت سنغافورة على    بالشفافية وربما يرجع هذا ألن القيادة السياسة تؤمن    القرن،

   .لذلك هناك إقبال شديد على مهنة التدريس ،ية المرتبة األولى في مقياس منظمة الشفافية الدول 
الوظيفي  وفي ماليزيا يظهر تأثير العامل االقتصادي واالجتماعي معا، فقد ظهر نظام الترقي   

السر وراء جعل مهنة التدريس جذابة، مما يسمح للمزيد  السريع ومتابعة األداء العالي للمعلمين هو
 من المعلمين للوصول إلى مستويات الرتب العليا. 

في المهنة  رفع مكانةومن أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية معا والتي ساعدت على    
آفاق مهنة تمتاز ب، و بالفعل من بين المهن األعلى أجرا في القطاع العامنها مهنة أماليزياهى: 

تخضع لعمليات تقييم   فهيمهنة انتقائي  ، ولكونها  التطور الوظيفي، مع فرص واسعة للتنمية المهنية
مما يؤكد على اهتمام ماليزيا في   .مهنة مسئولة عن تشكيل قادة المستقبل في ماليزيا  صارمة إنها

االستثمار الرأسمالي في التعليم، نظرا للتوجه الصناعي كان يليه التوجه نحو االستثمار في التعليم والمعلم  
 هو البوابة الرئيسية للتعليم. 

ادة  االستف ظهر هنا مدى تأثير العلوم االجتماعية على تمكين المعلم في كال الدولتين المتمثل في  كما ي     
وتمثل هنا في كلتا الدولتين في االستفادة القصوى من المعلمين االستثمار في رأس المال الفكري    من 

المتميزين.  كما يتضح االهتمام الشديد بالمعلم اقتصاديا واجتماعيا في كال البلدين مما ينعكس على 

، والذي تتبعه في تلبية متطلبات معلميهم  الرفاهية تفسير هذا في ضوء مفهوم    ن ويمك   العملية التعليمية.
 اجتماعيا واقتصاديا وصحيا. 

 سنغافورة من كل في المعلمين لتمكين المقارنة  التحليلية  الدراسة  السابقة  الخطوة  في  الدراسة  تناولت      

 لوضع تمهيدا  النتائج  الدراسة  تتناول  التالي ء الجز  وفي ، الثقافية  والعوامل  القوى ء ضو  في  وماليزيا

 .التوصيات 

التحليلية   تم التوصــــل إليها من خالل الدراســــة  التي نتائج الدراســــة: أهم النتائج 
 : المقارنة 
 : متميز إعداد نظام خالل من المعلم بتمكين نتائج تتعلق   (1

التركيز من خالل  استراتيجية ذات منظور شامل ال ينفصل عن الواقع،    يعتمدنظام إعداد المعلم   -
 على النتائج االستراتيجية للتغيير والتنوع واالبتكار واإلصالح النابع من الواقع.

 المعلم.بنتائج البحوث والدراسات العلمية والتي تناولت جودة إعداد وتدريب  هتمام اال -
 .العالمي طرازال ذات مهاراتالو  قيمال على التركيز -
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 .العالمية البحوث نتائج تطبيقو  مؤسساتال في للمعلم  المهني حترافالاب االهتمام  -
ثالثية بين األطراف الثالثة المعنية، وهى" المدرســــــة والجامعة و وزارة التعليم"،   عقد شــــــراكات -

 .السياسات ومنفذي واضعي بين الديناميكية التشاركية مبدأ مطبقة
 .المقدمة التدريبية البرامج و التعليمية المناهج تقييم -
 والتطلعات بالسياسات مرتبطة تكون  بحيث التدريس مهنة تنمية ضوء في يتم  التطوير -

 .المستقبلية
 .والتعلم  التعليم عمليات في العصر تكنولوجيا على مكثف بشكل االعتماد -
   .والدكتوراه  الماجستير مستويات في الدراسة لتسهيل دراسية منح توفير -

 :القرار صنع في المشاركة خالل من المعلم بتمكين نتائج تتعلق   (2
 .والتجريب والمشاركة االستكشافي التعلم كتطبيق المهنة في المستجدات كافة المعلم يتبنى -
 .الواقع أرض على وتنفيذها الوزارة داخل السياسات وضع في دورا للمعلم  يعطى -
 بهدف الواحدة  المدرسة مستوى  ىعل. المهني التعلم  جماعات وبناء تكوين في المعلم يشارك -

 .المدرسة حول المتمركزة المهنية التنمية تعزيز
 .وتقويمها وتنفيذها التدريبية، التعليمية المهام  تصميم في المعلم  يشترك -
 .العلمي المنهج مستخدما الميدان في اإلجرائية البحوث تنفيذ في بفعالية المعلم  يشترك -
 السلطات إلى القرارات تلك وترفع الرسمية وغير الرسمية االجتماعات خالل المعلم  يشارك -

 العليا
 .المناهج تصميم  في المتميزين المعلمين إشراك يتم  -
 الدراسية  المناهج إدارة وفي الدروس تخطيط بشأن القرارات اتخاذ في األكبر النصيب للمعلم -

 .المدرسة داخل للمعلم  القرارات صنع عملية وفي
 :المعلم وفاعلية تأثير زيادة خالل من المعلم بتمكين نتائج تتعلق   (3

يستخدم المعلم سيناريوهات تكنولوجية جديدة في التدريس باإلضافة الستراتيجيات التعلم النشطة  -
 .مشكالتها على التغلب كيفية على تدريبه والمستقلة، ويتم 

 .نشاطا أكثر نهج ويتبع أكثر موسعة بصورة  العملية والتجارب األنشطة على المعلم  يعتمد -
 .  الجيدة  التعليمية الموارد لتدارس المعلمون  يتجمع حيث الممارسة، مجتمعات فكرة  تطبيق -
، سعيا لتمكين المعلمين وزيادة الفاعلية والتأثير لتصبح قادرة على الخدميتطبيق برامج التعلم  -

 والود.القيادة والرعاية، ومصدر إلهام للشباب وبناء الثقة، وتنمية الثقة، 
 .النفس وضبط بالذات الوعي تطوير على المستقبل معلمي مساعدة -
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تنمية عدة  من تمكني حتى العصر بمهارات وتسليحه السنغافوري للمعلم  التكنولوجيالتمكين  -
 المستقل. الذاتي، اإلبداع، التعلم النقدي، النظاميمهارات لدى التالميذ كالتفكير 

 تعلم.االهتمام بالبنية التحتية للتكنولوجيا بالمدارس لتحويل الفصول لمراكز  -
اعتماد المعلم على التكنولوجيا في التقويم والرقابة وإجراء البحوث والواجبات واألنشطة   -

 والتدريبات اليومية باإلضافة إلجراء التجارب المعملية عن طريق المحاكاة اإللكترونية.
 . الدراسية الفصول داخل القائم  النشاط مبدأ على ستندي الدراسية المناهج إصالح -
 البحوث، مجال في العمل أثناء دورات خالل من المعلمين بين البحث ثقافة وغرس تطوير -
 .شعبة كل وفي البلد في المعلمين لتدريب كلية كل في والتطوير للبحوث وحدة  إقامة -

 :المهني النمو فرص من مزيد توفير خالل من المعلم بتمكين نتائج تتعلق   (4
 جميع تعالج دوراتب النجاح على مساعدتهل هائال دعما المعلم  ىيتلق عداداإل برنامج خالل -

 .ثقافية  وأخرى   تخصصية  لمواد  باإلضافة  التدريس  وأساليب  المناهج  حيث  من  التدريس  جوانب
 .خاص اهتمام على المعلم  للطالب العملية التربية برنامج يحظى -
 من اكتسبه بما يتحدد ال المواطن تقدم  أن باعتبار" يتعلم وطن ...تفكر مدراس" مبادرة طرح -

 .التفكير على وقدرته للتعلم بمواصلته تمسكه بمدى وإنما فيها، نجح معارف
 .التفكير لتعليم سنغافورة  مركز وإنشاء المدارس في الناقد التفكير بتعليم  االهتمام تعزيز -
 ".والتعلم  بالتدري“ فريق تكوين طريق عن الذكية الفصول خالل من التدريب -
 .للمعلمين المهنية التنمية برامج إعداد في استخدامها ويتم  األداء تقييم  نتائج على عتمدي -
 بمهارات  المستقبل  معلمي  تسلح لضمان  والتعلم  التعليم  أنشطة  في  المعلومات تكنولوجيا إدماج -

 .العليا التفكير مهارات وتنمية. القرن 
 .والحديثة الجديدة المتطلبات لتلبية سنوات، خمس كل الخدمة أثناء التدريب نظام  قيتطب -
 .التمكين من والتأكد األثر لقياس المعلمين تدريب بعد امتحانات تنظم  -
 بصبغة تصبغ والتي ،النبيلة والقيم  والمهارات المعارف تكامل على والبرامج الدورات تركز -

  .الحقيقية الحياة  في حاالت على يهاعل العملي والتدريب عملية
 (. المدربين تدريب) لمفهوم  وفقا المعلمين تدريب يتم حيث التدريبات، سلسلة نهج على تعتمد -
 .  فيها تدريسية طرق  تجريب المعلم يستطيع حيث افتراضية، مدرسة بناءب تقوم  -

 :المعلم مكانة وارتفاع تقدير خالل من المعلم بتمكين نتائج تتعلق   (5
يتم توظيف المعلمين في سنغافورة من بين أعلى ثلث الخريجين من المعلمين المتميزين ومن  -

 مهنة.المعلمين المرشحين للتعيين إظهار رغبة الحتراف    ، ويشترط علىذوي الدرجات المرتفعة



                                                    سهام أحمد محمد علوان  د/                                   املعلمين في ج.م.عآليات تمكين 

 2018 يونيو  - التاسعالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

379   

 عملية نتائج إعالن بعد مكافآت على للحصول األول العام  في الفرص من العديد لديه المعلم  -
  .راتب أشهر 3-1 من يبدأو . السنوية المحسن األداء تقارير نتائج على بناءو  التقييم

 وأنشطة  أعمال  في  والمشاركة  الكفاءة   في  كبيرا  تقدما  أحرز  قد  يكون   أن  المعلمين،  لترقى  يشترط -
  . األقدمية وليس الجدارة أساسا على الوظيفي السلم  في فالترقي المدرسة،

 دعمه  أو للإبداع، فريق في مشاركته أو الفردية سواء المتميزة  للمساهمات المعلمين مكافأة  تتم  -
 .األداء وتقارير تقييمات نتائج مع مرفقة وثائق على يعتمد وهذا لألقران،

يتمتع المسار الوظيفي للمعلمين بمزيد من المرونة للتحركات الجانبية عبر المسارات المختلفة  -
 يلبي المعايير المطلوبة للمهنة لمن يرغب.طالما أن المعلم 

 في مالية تعزيزات تقديم مع اإلجمالي، المحلى الناتج ثلثي الجامعي قبل التعليم  على نفقي -
 .المتميزين للمعلمين واالحتفاظ الجذب مع للمعلمين المتميز لألداء مكافآت صورة 

 .العام  القطاعب أجرا األعلى المهن من التدريس مهنة المدير، من أعلى المعلم  راتب يكون  قد -
 .والنائية المتطرفة المناطق في للمعلمين السكن توفير -
 .المعلم  إنجازات عن اإلعالن على األسبوعية واألعمدة الوطنية الصحف جميع تركز -
 .الوظيفي للترقي كشرط المستمرة  المهنية التنمية ربط -
 .  األداء ومستويات الكفاءة  أساس على أسرع للمعلمين وظيفي مسار -
 صارمة،  تقييم  لعمليات  تخضع  حيث  فاخرا  وخيارا  انتقائية  ومهنة  مرموقة،  مهنة  التدريس  تعتبر -

  .لها المرشحين ألفضل فقط محفوظة عالية تنافسية مهنة أنها كما
  العربية مصر  بجمهورية المعلمين تمكين  عملية لتفعيل مقترحة آليات: السابعة الخطوة
ا:وماليزي  سنغافورة وخبرتي النظري  اإلطار ضوء في  

 متميز إعداد نظام خالل من المعلم تمكين (1
 مشكالته من وتنطلق التعليمي النظام داخل من تنبع المعلم  إلعداد جديدة استراتيجية تطبيق ▪

 ،التدريس  لمهنة  االحترافية  تحقيق  نحو  سعيا  ،واالبتكار  والتنوع  اإلبداع  فيها  يراعى  وأن  وتطلعاته،
 وقيم مهارات متلكي أن على مستمرة بصفة المعلم  إعداد مناهج وتطوير ةمراجع: فيها ويتم 

 .والمهنة والمجتمع والمتعلم  بالمعلم  خاصة قيم  تتضمن أن على عالمية واتجاهات ومعارف
 المعلم إعداد ومؤسسات والمدرسة والتعليم التربية وزارة بين وحقيقية قوية اتصال قنوات بناء ▪

 مشتركة تعاون  بروتوكوالت خالل من. المعلم وتدريب إلعداد رؤية وضع في واالشتراك
 .ومتبادلة

 ومبالغ تقدير شهادات تتضمن ،العملية التربية فترة خالل المتميزين للطالب مكافآت توفير ▪
 .مالية
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 القرار صنعالمشاركة في  (2
 إلصالح وحتمي ضروري  أمر المعلم  مشاركة بأن التعليمية القيادات يمانإ أوال األمر يتطلب ▪

 ترسيخ ثقافة ديمقراطية صنع القرار في المؤسسات التعليمية هذا ويتطلب. التعليمية المؤسسة
 .الالمركزيةو تبني مفاهيم التفويض ونقل السلطة والمشاركة من خالل 

 وتحمل باستقاللية لعملل والحرية القرار صنع في للمشاركة للمعلمين أكثر صالحيات منح ▪
 .المهام  من العديد تفويض خالل من. المسئولية

 مشاركة   يتم   أن  على  المدرسة  معلمي  تصميمها  فيه  يشارك  المدرسة  داخل  تعلم  مجتمعات  إنشاء ▪
 .المدرسة داخل التدريبية البرامج وتقويم وتنفيذ تصميم  في المعلم

 غير، أو رسمية كانت سواء االجتماعات داخل الرأي بإبداء الحرية من أكبر قدر للمعلم يتاح ▪
 .الواقع أرض على االجتماعات تلك قرارات تنفيذ في والمساهمة

 المعلموفاعلية زيادة تأثير  (3
 والتسهيالت اإلمكانيات توفير خالل من والتعلم  التعليم على يساعد فعال مدرسيتوفير مناخ  ▪

 .الدراسة حجرة  داخل المادية
 .خبرات من عندهم  ما أفضل لتقديم  للمعلمين الفرصة يتيح تنظيمي مناخ تهيئة ▪
 .األمور وأولياء الطالب ومع وبعضهم، المعلمين بين المتبادل واالحترام التعاون  توافر ▪
 لتنمية برامج وإعداد التربوية المستجدات على االطالع فرص وتوفير والمكافآت الحوافز تقديم  ▪

 .ذاتهم فاعلية من المعلمين تمكن الذاتي التعلم  مهارات
 والحوار المناقشة تعزيز مع منها األكبر النصيب الصفية األنشطة لتحتل المناهج إصالح ▪

 .للطالب الشاملة التنمية في يسهم  مما الطالب لدى الناقد التفكير وتنمية
 .العصر تكنولوجيا على تعتمد حديثة تدريسية واستراتيجيات سيناريوهات استخدام ▪
 األساليب أحدث لمناقشة المعلمون  يجتمع حيث الممارسة مجتمعات فكرة  تطبيق ▪

 .واالستراتيجيات
 المهني النمو فرص من مزيد توفير (4

 المهنة  نحو  واتجاهاتهم  والتدريسية  المعرفية  قدراتهم   لقياس  للمعلمين  قبلية  واختبارات  مقابالت  عقد ▪
 .تطويرهال مستقبلية خطط لوضع المستقبلية وتطلعاتهم

 تشمل  نأ على للمعلمين الفعلية التدريبية االحتياجات على بناء تدريبيةال برامجال تصميم  يتم  ▪
 مناسبة آلية بوضع. لمللمع التدريبي األثر تقييم  يتمو . واالتجاهات والقيم  والمهارات رفاالمع

  .للقياس
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 في   الترقي  في  األداء  تقييم   نتائج  على  واالعتماد  المتميز  لألداء  للوصول  الكفاءات  نظام   استخدام ▪
 .للمعلمين التدريبية االحتياجات تحديد وفي والمكافآت الوظيفي السلم

 المدرسة ربط خالها من نستطيع بسنغافورة أسوة" يتعلم  وطن.. تفكر مدارس"  مبادرة طرح ▪
 عبالمجتم

 والتكنولوجيا العليا التفكير ومهارات الناقد التفكير مهارات تنمى للمعلمين تدريبية دورات تصميم  ▪
 في  زمالئهم بتدريب يقومون  ثم  المعلمين من مجموعة تدريب أي" التدريب سلسلة" نهج اعتماد ▪

 العمل
 أحدث  وتطبيق  وتدريب  تجريب  يتم  خاللها  من  التي  االفتراضية  الذكية  بالفصول  يسمى  ما  إنشاء ▪

 .تربية كلية بكل ملحقة وتكون  الفصول، داخل في للمعلم التدريسية االستراتيجيات
 .الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لتنفيذ البرامج مع إتاحة الوقت الكاف توفير ▪

 مكانة المعلم وارتفاعتقدير  (5
 المكافآت   من  عال  قدر  توفير  خالل  من  :ماديا  وجذابة  اجتماعيا  مرموقة  مهنة  التدريس  مهنة  جعل ▪

 تغيير نظرة المجتمع واإلعالم تجاه المعلم.، مع والبدالت مما يجعلها مهنة تنافسية
 للخريجين  تقديرات  أعلى  بين  من  توظيف المعلميناتباع استراتيجية جديدة في التوظيف: حيث يتم   ▪

 خاللها  من يتم  مقابالت لعقد باإلضافة المرتفعة الدرجات ذوي  ومن متميزين معلمين ليصبحوا
 .المهنة لتلك انتمائهم ومدى ،التدريس مهنة الحتراف المعلم رغبة مدى على التعرف

 دبلومة  على الحصول والليسانس لبكالوريوسل باإلضافة: للمعلمين التوظيف متطلبات رفع ▪
 .للمهنة قبول اختبارات وعمل اآللي والحاسب اللغة في دورات على والحصول

 للمكافآت  باإلضافة السنوية األداء تقاريرب مرتبط ويكون  تدريجية بصفة المعلم  راتب رفع ▪
 .المدرسة داخل والتفوق  عللإبدا  االستثنائية

 تكريم وحفالت ،اإلعالم ووسائل القومية الصحفب المتميزين المعلمين إنجازات عن اإلعالن ▪
 سنوية
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