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 مقدمة:

ُتعد األمة ذات مستو عالي مف التنافسية إذا ىيئت الظروؼ لحدوث أمريف 
أساسييف: وجود بيئة تستطيع الشركات والمصانع مف خبلليا المنافسة بنجاح في 
األسواؽ المحمية والدولية، والحفاظ عمى أجور العامميف ومستويات المعيشية والقدرة 

ًا تزدىر الدولة، أما إذا تحقؽ شرط عمى تحسينيا. وعندما يتحقؽ ىذاف الشرطاف مع
واحد فقط فمف تستطيع األمة أف تحقؽ التنافسية الفعمية، كما لف تستطيع الحفاظ عمى 
استدامة ازدىارىا. ويعني ذلؾ أف نجاح الشركات والمصانع في المنافسة في األسواؽ 

ى إلى المحمية والدولية المصحوب بانخفاض مستويات معيشة المواطف العادي ال يؤد
تحقيؽ التنافسية، كما أف ارتفاع أجور العامميف في ظؿ عدـ قدرة الشركات والمصانع 
عمى المنافسة في األسواؽ المحمية والدولية سوؼ يؤدى إلى تدىور القدرة التنافسية 

 & ; .Porter, Michael E. ; Rivkin, Jan W. ; Desai, Mihir A)لمدولة 
Raman, Manjari,  2016, p. 8) . 

ويعتقد عمماء االقتصاد أف ارتفاع اإلنتاجية ىي المؤشر األبرز عمى حدوث  
التنافسية؛ حيث يحقؽ االقتصاد التنافسي إنتاجية عالية لكؿ عامؿ ولكؿ دوالر يتـ 
استثماره. وترتفع اإلنتاجية عندما تخمؽ الدولة بيئة تتسـ بالكفاءة والدعـ لمشركات 

قت مواطنييا بالميارات والقدرات البلزمة. ومف والمصانع، وعندما تمد في نفس الو 
خبلؿ إعداد المواطنيف المنتجيف وتأسيس بيئة مساندة لئلنتاج تستطيع الشركات 
والمصانع دفع رواتب عالية لمعامميف بيا، كما تستطيع زيادة ىذه الرواتب، وتتمكف مف 

 .Porter, Michael E)المنافسة بقوة ونجاح في االقتصاد المحمي واالقتصاد العالمي 
; Rivkin, Jan W. ; Desai, Mihir A. ; & Raman, Manjari,  2016, p. 8). 

ويعتبر التعميـ أداة فعالة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد طبقت  
الحكومات المختمفة العديد مف المبادرات التعميمية لتقميؿ معدالت الفقر، ولتحسيف 

وير اقتصاداتيا. وقد أدركت ماليزيا وتايبلند أف االعتراؼ صحة المواطنيف، ولتط
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مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
الدولي بجودة نظميا التعميمية ىو مف أنجح السبؿ الجتذاب االستثمارات األجنبية.  

عدة مبادرات لتحسيف الترتيب الدولي لنظميا -وغيرىما-ومف ثـ، نفذت ىاتاف الدولتاف
 University of)االقتصادية  التعميمية كجزء مف استراتيجية أشمؿ لتحقيؽ التنمية

Oxford, 2015, p. 20) . 
 نبذة تاريخية عن مؤشر التنافسية الدولية وعالقة التعميم بالنمو االقتصادي:

يؤدى نقص الميارات األساسية والمبالغة في التخصص الدقيؽ بيف خريجي التعميـ  
ؼ مع التغييرات الفني والتدريب الميني إلى تقميؿ قدرة ىؤالء الخريجيف عمى التكي

الييكمية في سوؽ العمؿ. وتعد الصعوبات التي تواجو أصحاب الميارات المنخفضة 
. (OECD, 2016, p. 3)واحدًا مف أسباب استمرار التفاوتات في دخوؿ األفراد 

وُتعد االبتكارات واالختراعات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية ىي العوامؿ 
االقتصادي في المستقبؿ. وتتحدد قدرة الشركات عمى  الرئيسة الزدىار النشاط

المنافسة العالمية مف خبلؿ قدرتيا عمى االبتكار والتكيؼ مع التغييرات وتجاوز 
النماذج اإلدارية العتيقة. وبالتالي يجب عمى الدوؿ أف تتبني نموذجًا جديدًا لمنمو 

والمنتجات الخبلقة. ويعني االقتصادي يعتمد عمى األفكار المبدعة والعمميات المبتكرة 
ذلؾ أف عمى الحكومات والمدارس والجامعات ومراكز البحث العممي أف تتبني ىذا 
النموذج الجديد لمنمو االقتصادي لكي تستمر في عمميا وفي المنافسة في سوؽ العمؿ 
الدولي. وعمى ىذا، فإف الدوؿ في القرف الحادي والعشريف تحتاج إلى الموازنة بيف 

عمى الصناعات المتقدمة وبيف التركيز عمى االبتكارات والعمـو اليندسية  التركيز
 The Canadian Chamber)والخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية 

of Commerce, 2016, p.17)دورًا بالغ األىمية مف خبلؿ  . وىنا يمعب التعميـ
تكنولوجيا والتخصصات اليندسية إكساب التبلميذ لمميارات والكفايات في العمـو وال

والرياضيات. وليذا اىتمت العديد مف الدوؿ المتقدمة بالتعميـ قبؿ الجامعي باعتباره 
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ىو األساس لعالـ المستقبؿ القائـ عمى التفوؽ في العموـ اليندسية، وعموـ الحاسب 

 اآللي، والبرمجة، والشبكات. 
أف مف مبلمح تراكـ  (Heckman & Carneiro)‘‘ ىيكماف وكارنيرو’’ويؤكد 

أف التعمـ يؤدى إلى مزيد مف التعمـ، وأف الميارات المعرفية ’’رأس الماؿ البشري 
وتتسؽ ‘‘. وغير المعرفية المكتسبة في مرحمة مبكرة تسيؿ التعمـ في المراحؿ البلحقة

 مع نتائج األدبيات التي تشير إلى أف األفراد األفضؿ‘‘ ىيكماف وكارنيرو’’آراء 
تعميمًا يستخدموف التكنولوجيا بصورة مبكرة عف غيرىـ، وأف الدوؿ التي تكثر بيا أعداد 
الممتحقيف بالتعميـ العالي تستفيد بدرجة مف البحوث والتطوير بصورة تفوؽ غيرىا، 
وتزداد إنتاجيتيا. وبالتالي فإف عمى الدولة أف تنمي الميارات المعرفية األساسية لدي 

 .  (Niehaus, Paul, 2012, pp. 10-18)مواطنييا
 & Psacharopoulos)‘‘ باسكوروبولوس وباترينوس’’وتشير دراسة 

Patrinos)  تروستيؿ وزمبلؤه’’إلى وجود عوائد اقتصادية لمتعميـ. وقد حممت دراسة ‘‘
(Trostel et al.)  5881إلى  5821دولة في الفترة مف  82العوائد مف التعميـ في .

متوسط قيمة العوائد الخاصة مف  (.Harmon et al)‘‘ مبلؤهىارموف وز ’’كما حمؿ 
مايسونيؼ ’’. وباإلضافة إلى ىذا درس 5881دولة أوروبية في عاـ  51التعميـ في 
تأثير التخرج مف مؤسسات التعميـ  (Maisonneuve & Strauss)‘‘ وشتراوس

 85في  8222العالي عمى أجور العامميف في الفترة مف أوائؿ التسعينيات إلى عاـ 
   ;Badescu, Mircea)دولة مف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية. 

D’Hombres, Beatrice; Villalba, Ernesto, 2011, pp. 12- 28)  .
وتعني ىذه الدراسات أف لمتعميـ عوائد خاصة كبيرة، وأف لعدـ االلتحاؽ بالتعميـ خسائر 

األجور التي يحصموف عمييا عند  اقتصادية، وأف الذيف يتسربوف مف التعميـ تنخفض
 عمميـ. 
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مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
ونتيجة لؤلىمية الكبيرة لمتعميـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية اىتـ المنتدى  

االقتصادي العالمي بتحميؿ القدرة التنافسية لمدوؿ خبلؿ الثبلثيف سنة األخيرة. وقد 
دبيات استعاف المنتدى االقتصادي العالمي بخبرات أرقي عمماء االقتصاد لدمج األ

النظرية والتطبيقية في نموذج واحد يستطيع تفسير األسباب التي تقؼ وراء تنافسية 
-Xavier Sala-i)‘‘ مارتيف -إى–خافيير سبل ’’الدوؿ. ومف أبرز ىؤالء العمماء 

Martin) –والذيف تعاونوا لتصميـ  –الحاصؿ عمى درجة الدكتوراه مف جامعة كولومبيا
والسياسات والعوامؿ عمى القدرة التنافسية ألكثر مف  نموذج يقوـ تأثير المؤسسات

. وقد حدد ىذا النموذج عدد كبير مف محركات النمو عمى 8221دولة مف عاـ  532
. وتقـو 5مؤشراً  553مستوى االقتصاد الكمي واالقتصاد الجزئي، واحتوى عمى 

ؿ ىي ظاىرة مصفوفة التنافسية الدولية عمى مسممة مفادىا أف القدرة التنافسية لمدو 
معقدة ال يمكف تفسيرىا بعامؿ واحد أو اثنيف فقط، وأف ىذه القدرة التنافسية ىي نتاج 

 ;Drzeniek-Hanouz, Margareta)لمعبلقات المتداخمة لعدد كبير مف العوامؿ 
Mia, Irene; & Herrera, Eva Trujillo, 2009, p. 6)  . 

البتدائي والصحة باعتبارىما محوريف وتنظر مصفوفة التنافسية الدولية إلى التعميـ ا
فالقوى العاممة التي تتقف ميارات القراءة والكتابة والتي ’’ميميف في تحقيؽ التنافسية. 

تتمتع بصحة جيدة ىما شرطاف أساسياف لتحسيف إنتاجية الدوؿ ولتحقيؽ التنافسية 
ساسي عالي عمى المدي الطويؿ. وتمكف المعايير الصحية الممتازة المصحوبة بتعميـ أ

الجودة متاح لمجميع العامميف مف تأدية ما يوكؿ إلييـ مف مياـ بطريقة فعالة، كما 
تمكنيـ مف التكيؼ مع االحتياجات المتغيرة لمنظـ اإلنتاجية. وتزخر أدبيات النمو 
                                                           
1

حمورًا للتنافسية. وهذه احملاور هي:  04مؤشرًا موزعني على  002لتصبح  4102املؤشرات يف عام متت زيادة أعداد  
املؤسسات، والبنية التحتية، والبيئة االقتصادية الكربى، والصحة والتعليم االبتدائي، والتعليم العايل والتدريب، وكفاءة 

ستعداد اااجاهيية  التكنولويي، وجمم السوق، ومدى تطور األسواق، وكفاءة أسواق العمل، وتطور األسواق املالية، واال
 بيئة األعمال، واالبتكار.
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االقتصادي بالكثير مف الدراسات التي أثبتت وجود عبلقة ارتباط قوية بيف عدد سنوات 

لجودة التعميمية وبيف تحقيؽ التنمية االقتصادية. وبالتالي، فإف التعمـ ومستوى ا
االستثمارات الموجية لقطاعي التعميـ والصحة ىي عامؿ بالغ األىمية في تحقيؽ 

‘‘ التنمية، وزيادة نصيب الفرد مف الدخؿ، وتحسيف القدرة التنافسية لمدوؿ
(Drzeniek-Hanouz, Margareta; Mia, Irene; & Herrera, Eva 

Trujillo, 2009, p. 8) . 
وُيعد انتشار المعارؼ واآلثار المترتبة عمى تراكـ رأس الماؿ البشري أحد األسباب 

‘‘ موريتي’’التي تفسر اختبلؼ معدالت النمو االقتصادي بيف الدوؿ. وقد أوضح 
(Moretti) لوكاس’’و‘‘(Lucas)  رومر’’و ‘‘(Romer)  وغيرىـ مف أساتذة عمـ

رأس الماؿ البشري تتضمف العوائد االجتماعية لمحصوؿ عمى التعميـ.  االقتصاد عوائد
وغيرىـ  (Weir & Knight)‘‘ فير ونايت’’و (Duflo)‘‘ دافمو’’وتوضح دراسات 

أف لمتعميـ آثار إيجابية عمى كفاءة سوؽ العمؿ وعمى معدالت اإلنتاجية. وتشير 
لعامميف وبيف زيادة رأس الماؿ األدبيات إلى وجود معدؿ ارتباط قوي بيف ارتفاع أجور ا

 ,Wantchekon, Leonard; Klasnja, Marko; & Novta, Natalija)البشري 
2014, pp. 2-5) ويشير عدد آخر مف الدراسات إلى التأثير اإليجابي لمجامعات .

عمى النمو االقتصادي مف خبلؿ تشجيع الكميات والجامعات لبلبتكارات واالختراعات. 
موف في الجامعات ىـ مف يبتكروف ويخترعوف، ومف ثـ فرأس الماؿ فالباحثوف العام

البشري الموجود في الجامعات ىو مف يبتكر المنتجات الجديدة، وىو مف يعد القوى 
العاممة التي تتخرج مف الجامعات. وبعبارة أخرى فإف الجامعات تزيد مف قدرة الدوؿ 

 (Cantoni & Yuchtman)‘‘ افكانتوني ويوتشم’’عمى االبتكار والتطوير. وقد قدـ 
األدلة عمى أف الجامعات في القروف الوسطي وبالتحديد في القرف الرابع عشر في 

‘‘ أجيوف وزمبلؤه’’ألمانيا قد لعبت دورًا بالغ األىمية في الثورة التجارية. ويؤكد 
(Aghion et al.)  أف لمبحوث واألنشطة الجامعية تأثير قوي عمى االقتصاد
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إلى  (Feng & Valero)‘‘ فينج وفاليرو’’القرف العشريف. وقد خمص  األمريكي في 

أف الشركات الموجودة بجوار الجامعات تتمتع بممارسات إدارية أفضؿ نتيجة لوجود 
 & ;Valero, Anna)رأس ماؿ بشري أفضؿ بيا يتمثؿ في خريجي الجامعات 

Reenen, John, 2016, pp. 2-4) . 
لدوؿ بالتعميـ لتأثيره الواضح في تعظيـ القدرة التنافسية وبالتالي اىتمت العديد مف ا 

بيف األمـ. وال تقتصر فوائد التعميـ عمى تحسيف القدرة التنافسية، بؿ تشمؿ أيضًا تقميؿ 
‘‘ كيرابو جاكسوف وراكر جونسوف وكموديا بيرسيكو’’معدالت الفقر. وقد استنتج 

(Kirabo Jackson; Rucker Johnson; & Claudia, Persico)  أف زيادة
% 52نصيب التمميذ الذي ينتمي ألسرة فقيرة مف اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ بنسبة 

%. وليس ىذا فحسب؛ حيث إف زيادة نصيب 1.5يقمؿ مف معدالت الفقر بنسبة 
التمميذ الفقير مف اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ يرتفع مف تحصيؿ التبلميذ الدراسي، 

تي يحصموف عمييا بعد تخرجيـ مف المدرسة الثانوية، ويزيد مف ويزيد مف األجور ال
‘‘ دخؿ أسرىـ، ويقمؿ مف احتماالت وقوعيـ تحت خط الفقر في المستقبؿ 

(Jackson , Kirabo; Johnson, Rucker; & Persico, Claudia, 2016, 
pp. 200-214) . 

إف مخزوف األمـ مف رأس الماؿ البشري ىو العامؿ الحاسـ في نموىا االقتصادي  
ف توزيع الميارات والمعارؼ ىو أحد أىـ محددات المساواة والحراؾ  وازدىارىا. وا 
االجتماعي. وبالتالي فإف المرحمة التعميمية التي يتخرج منيا الفرد ىي السمـ الذي 

مجتمع، وأحد محفزات التنمية االقتصادية لمدولة. يحدد مكانة الفرد االقتصادية في ال
وليذا اىتمت العديد مف الدوؿ بدراسة تأثير التعميـ عمى القدرة التنافسية عمى المستوي 

 الكوكبي. 
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 اإلطار النظري العام لمتنافسية:

‘‘ كارؿ أيجينجار’’توجد العديد مف التعريفات لمفيوـ التنافسية بيف الدوؿ. ويعتقد  
(Karl Aiginger)  .أف تعريؼ التنافسية بيف األمـ ىو أمر جدلي غير متفؽ عميو

وبالتالي، فإف أسيؿ طريقة لتعريؼ التنافسية ىو استخداـ مؤشر صادرات الدولة؛ 
باعتبار أف الصادرات ىي المؤشر المعبر عف قدرة االقتصاد الوطني عمى إنتاج 

بير عف قدرة الدولة عمى بيع منتجات تنافس في السوؽ العالمي. فالصادرات ىي تع
عدد مف المنتجات يزيد عف عدد ما تشتريو مف وارادات، وعف قدرة الدولة عمى تحقيؽ 
فائض في ميزانيا التجاري. ويمكننا أف نربط بيف الميزاف التجاري وبيف التنافسية 

(Tomas, Verner, 2011, p. 5) أولنجيف’’. وتؤكد ‘‘(Ulengin)  أف الميزاف
مدولة وحصة الدولة مف األسواؽ العالمية ليسا مؤشريف كافييف لقياس التجاري ل
أف الميزاف التجاري وحصة الدولة مف األسواؽ العالمية ‘‘ أولنجيف’’وتعتقد   التنافسية.

ال يأخذاف في االعتبار جودة البضائع المنتجة، أو مستوى أماف ىذه المنتجات، أو 
لمواطنيف، أو األوضاع البيئية بالدولة. ظروؼ القوي العاممة، أو مستوي معيشة ا

التنافسية  (Scott & Lodge)‘‘ سكوت ولودج’’ونتيجة ليذه االنتقادات يعرؼ 
قدرة الدولة عمى إنتاج وتوزيع المنتجات في األسواؽ الدولية وفي ’’باعتبارىا ىي 

‘‘ رتوماس فيرن’’ويعتقد ‘‘. الوقت نفسو قدرتيا عمى تحقيؽ مكاسب متزايدة لمواردىا
(Tomas Verner)  ىو تعريؼ قاصر نظرًا ألنو يركز ‘‘ سكوت ولودج’’أف تعريؼ

 . (Verner, Tomas, , 2011, p. 5)فقط عمى األبعاد التجارية 
أف المؤشر الوحيد الصادؽ لقياس التنافسية بيف  (Porter)‘‘ بورتر’’ويوضح  

ية باعتبارىا ىي اليدؼ التنافس (Boltho)‘‘ بولثو’’الدوؿ ىو حجـ اإلنتاجية. ويفسر 
 (Fagerberg)‘‘ فاجربيرج’’بعيد المدى لرفع مستوى المعيشة لممواطنيف. ويتوسع 

قدرة االقتصاد عمى تحقيؽ مستوى أعمى مف ’’في تعريؼ مفيـو التنافسية باعتباره ىو 
‘‘ المعيشة يفوؽ ما تحققو اقتصادات الدوؿ األخرى في القوت الحاضر والمستقبؿ
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 (Verner, Tomas; & Chudarkova, Silvie, 2013, p. 383) كارؿ ’’. ولكف

إلى أف ‘‘ كارؿ أيجينجار’’لئلنتاجية؛ حيث يشير ‘‘ بورتر’’ينتقد مفيوـ ‘‘ أيجينجار
يركز عمى تنافسية قطاع صناعي واحد بعينو نظرًا لعدـ قدرة الدولة عمى ‘‘ بورتر’’

ىو اآلخر إلى أف ‘‘ بورتر’’ تحقيؽ التنافسية في مختمؼ القطاعات الصناعية. ويشير
مؤشر تنافسية القطاع الصناعي ىو حصة الدولة مف األسواؽ العالمية والمحمية في 
ىذا القطاع. وىناؾ مقاييس لمتنافسية بناء عمى األداء السابؽ؛ حيث يكوف العنصر 
الكيفي الوحيد ىو الحصوؿ عمى حد أدني مف الحصص مف األسواؽ العالمية 

 . (Aiginger, Karl, 1998, p. 166)والمحمية 
 Karl)‘‘ سيبر وجوىانا فوجؿ-كارؿ أيجينجار وسوزاف بارينثاالر’’ويشير  

Aiginger; Susanne Bärenthaler-Sieber; & Johanna Vogel)   إلى أف
التنافسية ال يمكف تقويميا مف خبلؿ النظر إلى المدخبلت وفقًا لمنظرة الضيقة )أي 

و المدخبلت وفقًا لمنظرة األكثر شمواًل والتي تركز عمى التكاليؼ واإلنتاجية( أ
اليياكؿ/البني والقدرات، ولكنيا يمكف تقويميا مف خبلؿ التركيز عمى اليياكؿ/البني 
والقدرات والنواتج معًا. وبالتالي كانت تنافسية الدوؿ يتـ الحكـ عمييا في الماضي مف 

تتميز بوجود عجز في ميزانيا  خبلؿ مقدار الميزاف التجاري، وكانت الدوؿ التي
التجاري تعد غير تنافسية. ومع تضاؤؿ قيمة الميزاف التجاري، ونتيجة لوجود دوؿ 
ذات معدالت نمو اقتصادي كبير وفي الوقت نفسو لدييا عجز في ميزانيا التجاري 

 ;Aiginger, Karl)انخفضت قيمة الميزاف التجاري كمؤشر عمى التنافسية 
Bärenthaler-Sieber, Susanne; Vogel, Johanna, 2015, p. 6) ولما .

كاف القضاء عمى العجز في الميزاف التجاري ليس غاية في حد ذاتيا، أصبح اليدؼ 
مف االقتصاد ىو زيادة دخوؿ األفراد، وتوفير فرص العمؿ، وتحسيف الظروؼ 

قدرة ’’المعيشية. وبعبارة أخرى، أصبح تعريؼ التنافسية القائمة عمى النواتج ىي 
االقتصاد عمى إمداد السكاف بمستويات عالية ومتزايدة مف المعيشة وتوفير معدالت 
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وأصبحت التنافسية القائمة عمى النواتج يتـ قياسيا ‘‘. مرتفعة لمتوظؼ بصورة مستدامة

بنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ومعدالت التوظؼ والبطالة. وفي ظؿ 
جًا لطبقات المجتمع المختمفة وأكثر مراعاة لمجوانب االنتقاؿ إلى اقتصاد أكثر دم

البيئية المستدامة، أصبح الدمج االجتماعي واالستدامة مؤشريف ميميف لمتنافسية. 
ونقصد بالدمج االجتماعي تقميؿ معدالت الفقر، وتقميؿ التفاوتات في دخؿ األفراد، 

وتحقيؽ المساواة بيف  وضماف حد أدني مف المعاشات التقاعدية بما يتجاوز خط الفقر،
الجنسيف، وزيادة أعداد المستفيديف مف النظاـ الصحي. ونقصد باالستدامة البيئية 
تقميؿ االنبعاثات مف غاز ثاني أكسيد الكربوف، وزيادة كفاءة توليد الطاقة، وزيادة نسبة 
ة الطاقة المولدة مف المصادر المتجددة. ومع تزايد أىمية الدمج االجتماعي واالستدام

البيئية ظير نموذج جديد يتجاوز االعتماد عمى مؤشر الناتج المحمي اإلجمالي فقط 
(Aiginger, Karl; Bärenthaler-Sieber, Susanne; Vogel, Johanna, 

2015, p. 6-7) . 
أف تنافسية ‘‘ سيبر وجوىانا فوجؿ-كارؿ أيجينجار وسوزاف بارينثاالر’’ويعتقد  

الدوؿ الصناعية تتطمب تقميؿ العجز في الميزاف التجاري وزيادة اإلنتاجية كقاعدة 
أساسية لممنافسة مع الدوؿ األخرى، ولكف ىذه القاعدة األساسية ال تكفي عمى المدي 

سية عمى المدى الطويؿ تعتمد عمى خمس قدرات ىي: البعيد. وبعيارة أخرى فإف التناف
االبتكار/التجديد، والتعميـ، والنظاـ االجتماعي، والمؤسسات، والطموح البيئي. ويعني 
ىذا أف التنافسية القائمة عمى المدخبلت تعتمد عمى تقميؿ العجز التجاري، وتحسيف 

قتصاد ومف ثـ نجاح اليياكؿ/البني والقدرات. وباإلضافة إلى ىذا، فإف نجاح اال
التنافسية القائمة عمى النواتج يجب أال يقاس فقط بالمؤشرات االقتصادية مثؿ: مقدار 
الفائض في الميزاف التجاري، أو حجـ الناتج المحمي اإلجمالي فقط، بؿ يجب أف 
يقاس بمؤشرات تتجاوز المؤشرات االقتصادية. وتتكوف المؤشرات الجديدة المقترحة 
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نجاح االقتصادي، ومؤشرات لمدمج االجتماعي، ومؤشرات لبلستدامة مف: مؤشرات لم 

 . (Aiginger, Karl, 2016, p.1)البيئية 
إف الدوؿ ‘‘ سيبر وجوىانا فوجؿ-كارؿ أيجينجار وسوزاف بارينثاالر’’ويضيؼ  

نتاجية متقدمة عالية  الغنية تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية قائمة عمى: أ( منتجات وا 
يف تنافسيتيف. ب( القدرات كمحركات لمتنافسية. وتشمؿ ىذه القدرات الجودة كميزت

التعميـ واالبتكار/التجديد والمؤسسات وفقًا لنظريات النمو االقتصادي باإلضافة إلى 
االستثمارات االجتماعية التي تحفز سياسات سوؽ العمؿ وسياسات إعادة التدريب، 

قميؿ االنبعاثات مف الغازات المموثة والسياسات البيئية مثؿ تحسيف جودة البيئة وت
لمبيئة. وتؤدى االستثمارات االجتماعية والسياسات الصديقة لمبيئة إلى تحسيف كفاءة 

نتاجية الشركات والدوؿ   . (Aiginger, Karl, 2016, p.1)وا 
المنتدى ’’ومف أىـ المؤسسات التي حممت تنافسية الدوؿ مؤسستاف شييرتاف ىما:  

المعيد الدولي لمتنمية ’’، و (World Economic Forum)‘‘ ياالقتصادي العالم
. وتعد  (The Institute for Management Development)‘‘ اإلدارية

التصنيفات الصادرة عف ىاتيف المؤسستيف مؤشرات بالغة األىمية لدى صانعي 
المنتدي ’’السياسات؛ حيث تقارف بيف نجاحات الدوؿ ضمف السياؽ الكوكبي. ويصدر 

، في حيف ‘‘تقرير التنافسية الدولية’’تقريره السنوي بعنواف ‘‘ االقتصادي العالمي
الكتاب السنوي لمتنافسية ’’تقريرًا بعنواف ‘‘ المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية’’يصدر 
 ,Ulengin, Fusun; Kabakb, Ozgur; Onselc, Sule; Aktasb)‘‘ الدولية

Emel; & Parker, Barnett R. , 2011, p. 6)  المنتدي ’’. ويستخدـ
ثبلث مصفوفات لتحميؿ القدرة التنافسية لمدوؿ مف منظور ‘‘ االقتصادي العالمي

المنتدى االقتصادي ’’االقتصاد الكمي واالقتصاد الجزئي. وتعتمد مصفوفات 
 McArthur)‘‘ كبلروس-ماكآرثر وساتشيز وببلنؾ ولوبيز’’التي صمميا -‘‘العالمي

, Sachs, Blanke & Lopez-Claros)  عمى العوامؿ الميمة في االقتصاد الكمي
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‘‘ بورتر’’التي تؤثر عمى استدامة النمو االقتصادي عمى المدي الطويؿ. وقد صمـ 

(Porter) ’’مصفوفة تنافسية الشركات ‘‘(Business Competitiveness 
Index)  نتاجية الشركات عمى لكي تحمؿ العوامؿ المؤثرة عمى تحسف كفاءة وا 

المستوى االقتصادي المصغر. وقد صمـ المنتدى االقتصادي العالمي مصفوفة ثالثة 
تدمج مصفوفة النمو االقتصادي ومصفوفة تنافسية الشركات في مصفوفة واحدة، 

 ;Ulengin, Fusun; Kabakb, Ozgur)وأسماىا مصفوفة التنافسية الدولية 
Onselc, Sule; Aktasb, Emel; & Parker, Barnett R. , 2011, p. 6) . 

وتعتمد مصفوفة التنافسية الدولية عمى ثبلث مبادئ ىي: أ( تتصؼ محددات  
محورًا ولكؿ محور وزف نسبي. ب( إف  58التنافسية بالتعقيد، وليذا فيي تتكوف مف 

التنمية االقتصادية عممية ديناميكية لمتطوير المتتالي أي أنيا تحدث عمى مراحؿ. 
مرحمة التنمية المعتمدة عمى العوامؿ؛ حيث تتنافس الشركات وتسمي المرحمة األولي ب

عمى األسعار وتستفيد مف القوي العاممة الرخيصة والموارد الطبيعية الخاـ. أما المرحمة 
الثانية فيي مرحمة التنمية المعتمدة عمى الكفاءة؛ حيث يصبح اإلنتاج المعتمد عمى 

لثالثة واألخيرة بمرحمة التنمية المعتمدة الكفاءة ىو مصدر التنافسية. وتسمي المرحمة ا
عمى االبتكار واالختراعات. وال تعتمد الدوؿ المتقدمة في ىذه المرحمة عمى انخفاض 
أسعار منتجاتيا أو عمى جودة ىذه المنتجات، ولكنيا تعتمد عمى االبتكار والتجديد 

كمما زادت درجة  واالختراعات وعمى أكثر وسائؿ اإلنتاج والتنظيـ تقدمًا ورقيًا.  ج(
تقدـ االقتصاد كمما انتقؿ إلى مرحمة أعمي مف التنمية. وتضـ محاور المتطمبات 

أىـ العناصر البلزمة لمنجاح في مرحمة التنمية  (Basic Requirements)األساسية 
 Efficiency)‘‘ محسنات الكفاءة’’المعتمدة عمى العوامؿ، في حيف تضـ محاور 

Enhancers) زمة لمنجاح في مرحمة التنمية  المعتمدة عمى الكفاءة، المؤشرات البل
 & Innovation)‘‘ االبتكار واالختراعات الراقية’’كما تضـ محاور 

Sophistication)  أىـ العوامؿ التي تحقؽ النجاح في مرحمة التنمية المعتمدة عمى
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 ;Ulengin, Fusun; Kabakb, Ozgur; Onselc, Sule)االبتكار واالختراعات  

Aktasb, Emel; & Parker, Barnett R. , 2011, pp. 6-7) . 
مف أوائؿ عمماء االقتصاد  (Nicholas Kaldor)‘‘ نيكوالس كالدور’’وقد كاف  

الذيف لفتوا االنتباه إلى أىمية القدرة االبتكارية والقدرة عمى التكيؼ مع التغيير في 
مى أىمية التنافسية ع (Fagerberg)‘‘ فاجربيرج’’تحقيؽ التنافسية. وقد أكد 

التكنولوجية في تحسيف اقتصاديات الدوؿ؛ حيث ربط بيف حصة الدوؿ في األسواؽ 
المحمية والعالمية وبيف التحسف في قدراتيا التكنولوجية. وقد أشارت الدراسات 

دولة مف دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في  51اإلمبريقية التي أجريت حوؿ 
ف القرف العشريف إلى أىمية القدرات التكنولوجية في تحسيف القدرة أوائؿ الستينات م
 . (Fagerberg, Jan, 1996, p. 48)التنافسية لمدوؿ 

وقد أوضحت الدراسات االقتصادية أف الزيادة في نصيب الفرد مف الناتج المحمي  
ف أف اإلجمالي يعود جزء قميؿ منيا إلى الزيادة في رأس الماؿ وأعداد العماؿ، في حي

لى ازدىار العموـ. وقد أسيـ ىذا  غالبية ىذ الزيادة إنما تعود إلى التقدـ التكنولوجي وا 
االكتشاؼ في تسميط الضوء عمى أىمية األنشطة العممية وضرورة زيادة الميزانيات 
المخصصة ليا. وبالتالي تزايد االىتماـ بدراسة أوضاع الجامعات ومراكز البحث 

يد المعارؼ. وقد أدى االىتماـ المتزايد بطبيعة االبتكار والتجديد العممي وأدوارىا في تول
في عاـ  (System Approach of Innovation)إلى نشأة مدخؿ النظـ لبلبتكار

. وقد ركز مدخؿ النظـ لبلبتكار عمى التفاعبلت بيف الجيات والمنظمات 5882
تجديد واالختراع. وقد والمؤسسات المختمفة في النظاـ وأدائيا االبتكاري المتصؿ بال

ويتشكؿ ‘‘. النظاـ القومي لبلبتكار’’ركز مدخؿ النظـ ىذا في بداية األمر عمى 
النظاـ القومي لبلبتكار عبر فترة زمنية طويمة مف خبلؿ التفاعؿ بيف النظاـ 

 .Fagerberg, Jan, 2016, pp)االقتصادي والنظاـ السياسي والنظاـ المؤسسي 
13-16) . 
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ستثمارات المالية الكبيرة التي تخصصيا الشركات الخاصة وقد أسيمت اال 

والحكومات في الدوؿ المتقدمة لتمويؿ البحوث والتطوير في تسريع معدالت النمو 
االقتصادي في ىذه الدوؿ. وقد تركزت االستثمارات المالية الحكومية لقطاع البحوث 

لي تميزت السويد بوجود والتطوير في السويد عمى سبيؿ المثاؿ في الجامعات. وبالتا
اىتماـ قوي بقطاع البحوث والتطوير مف قبؿ الشركات والمصانع الخاصة ومف قبؿ 
الجامعات. وقد أمدت الجامعات السويدية سوؽ العمؿ بقوى عاممة عالية التأىيؿ، 
وقدمت خدماتيا االستشارية لممصانع. وكاف الجانب الثالث لنظاـ التجديد واالختراعات 

ىو تشجيع الدولة لبلستثمارات في قطاعات مختارة. فقد اىتمت الدولة في السويد 
بالقطاعات ذات األىمية االستراتيجية مف الناحيتيف السياسة واالقتصادية مثؿ: الطاقة 
النووية، واالتصاالت. وباإلضافة إلى ىذا، فقد شجعت الدولة الشركات السويدية 

وعات البنية التحتية. كما سمؾ صانعو المتقدمة تكنولوجيًا عمى االستثمار في مشر 
السياسات في فنمندا طريقًا مماثبًل. واىتمامًا مف الحكومة الفنمندية بالبحوث والتطوير 

والذي تـ تغيير اسمو ‘‘ مجمس سياسات العموـ والتكنولوجيا الفنمندي’’قامت بتأسيس 
رئيس  ويرأس ىذا المجمس‘‘. مجمس البحوث واالبتكار’’ليصبح  8228في عاـ 

الوزراء الفنمندي ويضـ ممثميف عف الوزارات، والشركات الفنمندية الكبرى، والغرؼ 
التجارية والصناعية. ويقوـ ىذا المجمس بصياغة خطط لتطوير السياسات االبتكارية، 

 ,Fagerberg, Jan, 2016)سنوات عف ىذه السياسات  1أو  3وينشر تقريرًا كؿ 
pp. 15-20) . 

 & Fagerberg, Jan)‘‘ رج جاف وسيرىوليس مارتيففاجربي’’ويشير   
Srholec, Martin)  )إلى أف النمو االقتصادي لمدولة يعتمد عمى ستة عوامؿ ىي: أ

إمكانية االستفادة مف التكنولوجيا التي تنتجيا الدوؿ المتقدمة؛ وىو عامؿ يعتمد عمى 
قدمة. ب( الجيود التي مستوى التطور التكنولوجي لمدولة مقارنة بالدوؿ الصناعية المت

تبذليا الحكومة لتعميؽ وتحسيف القدرات التكنولوجية لمدولة. ج( التغيير في القدرة 
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( 1( التغيير في أسعار العممة المحمية. 1االجتماعية عمى االستفادة مف المعارؼ.  

( النمو في 1التغيير في الميزاف التجاري لمدولة وزيادة الصادرات عمى الواردات. 
 ,Fagerberg, Jan; & Srholec)العالمي في السمع التي تنتجيا الدولة  الطمب

Martin, 2015, p. 6) . 
وبالتالي فإف لمتكنولوجيا والمعرفة أدوارًا بالغة األىمية في التنمية االقتصادية. وقد  

إلى أىمية المعرفة وقدرة المجتمع عمى توظيفيا في  (Rostow)‘‘ روستو’’أشار 
النمو االقتصادي يعتمد عمى معدؿ استيعاب ’’أف ‘‘ روستو’’وأوضح  تحقيؽ التنمية.

المجتمع وتوظيفو لممعارؼ القائمة والمستحدثة، وعمى مدي توافر األفراد المدربيف 
ف السبب وراء حدوث معدالت سريعة لمنمو االقتصادي بيف  ورأس الماؿ المادي. وا 

مة المدربة والمستثمريف الدوؿ متوسطة الدخؿ ىو وجود مخزوف مف القوي العام
 & ;Fagerberg, Jan; Srholec, Martin)‘‘ يستطيع توظيؼ المعارؼ الموجودة 

Verspagen, Bart , 2010, p. 833-872) . 
ولف تستطيع أي دولة أف توظؼ التكنولوجيا أو تستفيد مف المعارؼ المختمفة أو  

مي عالي الجودة. وتوجد تقيـ مؤسسات راقية لمبحوث والتطوير بدوف وجود نظاـ تعمي
معدالت ارتباط قوية بيف االلتحاؽ بالتعميـ قبؿ الجامعي والجامعي وبيف معدالت النمو 

اآلثار  (Acemoglu & Angrist)‘‘ أسموجمو وأنجريست’’وقد حمؿ ’’االقتصادي. 
غير المباشرة لرأس الماؿ البشري. وقد خمص ىذاف الباحثاف إلى أف التعميـ في 

ىانشوؾ ’’%. وقد استنتج 7تحدة األمريكية لو عوائد خاصة تبمغ الواليات الم
بعد تحميميـ لعدد سنوات التعميـ وجودة التعميـ  (Hanushek & Kimko)‘‘ وكيمكو

دولة أف  32ونتائج التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ في مادتي العموـ والرياضيات في 
مو االقتصادي. وقد أكد ىناؾ  عبلقة إيجابية بيف جودة التعميـ وبيف معدالت الن

بعد دراستيما لػ  (Papageorgiou & Chmelarova)‘‘ باباجورجيو وكيماالروفا’’
دولة أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف التعميـ وبيف النمو االقتصادي بالنسبة لدوؿ  11
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الدراسة التي ال تنتمي لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، كما أف ىناؾ عبلقة 
إيجابية بيف التعميـ والميارات والتقدـ التكنولوجي بالنسبة لدوؿ الدراسة التي تنتمي 

 & Galor)‘‘ جالور وموآؼ’’التعاوف االقتصادي والتنمية. وقد خمص لمنظمة 
Moav)كبليتزيداكيس وزمبلؤه’’، و ‘‘(Kalaitzidakis et al)  في دراستيـ إلى

‘‘ وجود عبلقة ارتباط قوية بيف رأس الماؿ البشري وبيف النمو االقتصادي
(Capolupo, Rosa, n.d., pp. 31-33) . 

 تنافسية والتعميم:اإلطار النظري العام لم
وليذا يقوـ البحث الراىف عمى مسممة مفادىا أف تنمية رأس الماؿ البشري تؤدى  

إلى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي. وبالتالي، فإف اإلنفاؽ الفردي والحكومي عمى 
ف  التعميـ والصحة يؤدياف إلى مزيد مف التحسف في جودة رأس الماؿ البشري. وا 

مثمة في عدد سنوات التعمـ عالي الجودة ىي شرط أساسي وضروري التنمية البشرية م
لمتحديث والتقدـ.  فالتعميـ عالي الجودة يحسف مف قدرة الدوؿ عمى استيعاب 
التكنولوجيا وتوظيؼ المعارؼ؛ حيث يسيـ التعميـ في تمكيف القوي العاممة مف اختيار 

تطمب تطوير التكنولوجيا وجود حد التكنولوجيا المناسبة، ويؤىميـ لتعديميا وتطويرىا. وي
أدني أساسي مف الميارات لدى القوي العاممة. ونظرًا لتغير ىذه الميارات مف وقت 
آلخر، فإف عمى النظاـ التعميمي أف يؤىؿ المتعمميف لمتعمـ مدى الحياة، والكتساب 
 الميارات األساسية في مجاالت العموـ والرياضيات. وال تقتصر فائدة التعميـ عمى
إعداد القوي العاممة عالية التأىيؿ فقط، ولكنيا تشمؿ أيضًا إعداد الباحثيف وأساتذة 
الجامعات. وباإلضافة إلى ىذا، فإف التعميـ الجامعي عالي الجودة يؤدى إلى مزيد مف 
االزدىار لممعامؿ البحثية، ولكميات اليندسة، ولمعموـ الكيميائية والصيدالنية، 

ية واليندسة الميكانيكية وىندسة اإلنتاج؛ األمر الذي يؤدى وتخصصات اليندسة الكيرب
إلى ابتكار اختراعات جديدة. وتؤدى ىذه االختراعات الجديدة إلى ارتفاع معدالت 

 النمو االقتصادي. 
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 مشكمة البحث: 

تشير اإلحصاءات الواردة في التقارير الصادرة عف المنتدى االقتصادي العالمي  
 8222/8228في عاـ  25المؤشر العاـ لمتنافسية مف  إلى تدىور ترتيب مصر في

مقارنة بتايبلند التي ظؿ ترتيبيا ثابتًا في المركز  8251/8257في عاـ  551إلى 
عف نفس العاميف. وقد تدىور ترتيب مصر في عدد مف المؤشرات التعميمية؛  31

في مؤشرات جودة  551و 581و 582و 13و 588حيث احتمت مصر الترتيب 
، التعمي ـ االبتدائي، ومعدؿ االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي، وجودة تعميـ الرياضيات والعمـو

، 8222/8228والجودة اإلجمالية لمنظاـ التعميمي، وجودة اإلدارة المدرسية في عاـ 
عف نفس المؤشرات في  532و 531و 532و 82و 531ثـ انخفض ترتيبيا ليصبح 

تدىور النواحي الكيفية لمتعميـ المصري.  . وتشير ىذه األرقاـ إلى8251/8257عاـ 
ويتمثؿ ىذا التدىور في انخفاض جودة التعميـ االبتدائي، وتدىور جودة تعميـ 

 الرياضيات والعموـ والجودة اإلجمالية لمنظاـ التعميمي وجودة اإلدارة المدرسية.
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 (5جدوؿ )

 8251و 8252و 8228و 8222واقع التنافسية في مصر وتايبلند في أعواـ 
ترتيب مصر  المؤشر

 531مف بيف 
في عاـ 
8222/
8228 

ترتيب 
تايبلند مف 

 531بيف 
في عاـ 
8222/
8228 

ترتيب 
مصر مف 

 533بيف 
في عاـ 
8228/
8252 

ترتيب تايبلند 
 533مف بيف 

في عاـ 
8228/
8252 

ترتيب مصر مف 
في  538بيف 

عاـ 
8252/8255 

ترتيب 
تايبلند مف 

 538بيف 
في عاـ 
8252/
8255 

ترتيب مصر 
مف بيف 

في  532
عاـ 
8251/
8257 

ترتيب تايبلند مف 
في  532بيف 

عاـ 
8251/8257 

 31 551 32 25 31 72 31 25 المؤشر العاـ لمتنافسية
 82 531 73 581   64 129 جودة التعميـ االبتدائي

معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ 
 االبتدائي

63 61   73 522 82 85 

جودة تعميـ الرياضيات 
 والعمـو

128 55   581 17 532 25 

الجودة اإلجمالية لمنظاـ 
 التعميمي

126 53   535 11 531 17 

 77 532 12 588   49 116 جودة اإلدارة المدرسية
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مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
جدول مركب بواسطة الباحث. حيث تم أخذ البيانات الخاصة بعام  المصدر: 

 من المصدر التالي: 2016/2017
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 

2016–2017. Geneva: Author. pp. 168-169 & pp. 340-341. 
 التالي:من المصدر  2010/2011وتم أخذ البيانات الخاصة بعام 

World Economic Forum. (2010). The Global Competitiveness Report 
2010–2011. Geneva: Author. pp. 148-149 & pp. 322-323. 

 من المصدر التالي: 2008/2009 وتم أخذ البيانات الخاصة بعام
World Economic Forum. (2022). The Global Competitiveness Report 

2008–2009.  Geneva: Author. pp. 154-155 & pp. 322-323. 
ومف بيف األسباب التي تؤثر سمبًا عمى جودة التعميـ قبؿ الجامعي ضعؼ أدوار الييئة  

القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد. ويرجع ىذا الضعؼ إلى عدة مشكبلت مثؿ: 
لبلعتماد، وعدـ  ضعؼ دور وحدات ضماف الجودة بالمدارس في تأىيؿ ىذه المدارس’’

وجود خطة واضحة لتقدـ مؤسسات التعميـ المختمفة لبلعتماد، وعدـ توافر المكاف الكافي 
والمبلئـ لممارسة أنشطة ومياـ الييئة مما يحوؿ دوف استكماؿ ىيكميا الوظيفي )الفني 

(. وقد أشارت أفراح محمد 882، ص. 8251)صياد أفراح محمد عمى محمد، ‘‘ واإلداري(
وجود تأثير متوسط القوة ’’مد صياد في رسالتيا لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه إلى عمى مح

لمييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد فيما يخص تنمية الموارد البشرية والمادية 
)صياد أفراح محمد عمى محمد، ‘‘ بالمدرسة مف وجية نظر مدير المدارس والمعمميف

ر المعمموف في محافظتي الجيزة والقميوبية إلى (. ويشي855-828، ص ص. 8251
وجود تأثير ضعيؼ لمييئة القومية لضماف جودة التعميـ فيما يتصؿ بدورىا في اكتساب ’’

، ص. 8251صياد أفراح محمد عمى محمد، ‘‘)المتعمـ التجاىات إيجابية نحو الدراسة
سط لمييئة القومية وجود تأثير متو ’’(. كما يؤكد مديرو المدارس والمعمموف عمى 888
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صياد أفراح ‘‘)لضماف جودة التعميـ واالعتماد عمى أدوار المعمميف في العممية التعميمية

 (.838-832، ص ص. 8251محمد عمى محمد، 
وليست ىذه ىي األسباب الوحيدة النخفاض جودة التعميـ بالمدارس المصرية  

سوء توزيع اإلنفاؽ ’’فيناؾ أسباب أخرى لذلؾ االنخفاض. ومف ىذه األسباب: أ( 
العاـ عمى مرحمة التعميـ األساسي. ب( وضعؼ تكافؤ فرص االلتحاؽ برياض 
األطفاؿ الحكومية. ج( وتضارب بيانات رصد القيد اإلجمالي والصافي ونسب 
االلتحاؽ والتسرب. د( وسوء توزيع المعمميف في التخصصات المختمفة بيف الريؼ 

عمميف في تخصصات الموسيقي، والتربية والحضر. ىػ( والعجز في أعداد الم
الرياضية، واألنشطة. و( وارتفاع نسبة المعمميف غير المؤىميف في مرحمة التعميـ 
اإلعدادي. ز( وعدـ وجود معايير قياسية وآليات الختيار المعمميف الجدد. ح( وغياب 

ع( والخمؿ في ثقافة التنمية المينية لمعامميف. خ( وتوقؼ البعثات التدريبية لمعامميف. 
مصفوفة تدريب المعمميف وعدـ وجود مصفوفة متكاممة لحصر كافة االحتياجات 

‘‘ التدريبية لممعمميف األمر الذي يؤثر سمبًا عمى ميارات المعمميف ونواتج تعمـ التبلميذ
 ،  (. 525-522، ص ص. 8251)جماؿ الديف، مي عطية أبو العـز

ي مصر انخفاض جودة التعميـ الثانوي ومف أىـ مشكبلت التعميـ قبؿ الجامعي ف 
إلى ضعؼ االرتباط بيف التعميـ الثانوي العاـ ‘‘ ’’مسعود، أماؿ سيد’’العاـ. وتشير 

وحاجات التنمية، وضعؼ االرتباط بيف التعميـ الثانوي وحاجات سوؽ العمؿ، 
ت وانخفاض الجودة النوعية لخريجي التعميـ الثانوي العاـ؛ حيث يعتمد عمى االختبارا

المفظية ويقوـ عمى تكريس الحفظ واالستظيار الجتياز ىذه االختبارات دوف اتقاف 
لمميارات الحياتية أو ميارات العمؿ. فيو تعمـ لفظي ال يرتبط بأي نوع مف التأىيؿ 

)مسعود، ‘‘ لمعمؿ واإلنتاج؛ األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة بيف خريجيو
 (.  585-582، ص ص. 8221أماؿ سيد، 
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ومف بيف األسباب التي تقؼ وراء تدىور جودة التعميـ قبؿ الجامعي بمختمؼ   

مراحمو وأنواعو: ضعؼ جودة برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف، وتمؾ المقدمة 
وجود قصور ‘‘ ’’أحمد، وفاء حسف مرسي’’لمديري المدارس في أثناء الخدمة. وينتقد 

بأدوارىا المتوقعة في تطوير الذات لممعمميف،  في قياـ األكاديمية المينية لممعمميف
ووجود قصور في النواحي المينية والتربوية تتمثؿ في ضعؼ برامج التنمية المينية 

(. ويشير 858-852، ص ص. 8253)أحمد، وفاء حسف مرسي، ‘‘ لممعمميف
قدـ الخطط التي تضعيا األكاديمية، ’’إلى ‘‘ مرعي، معوض حسف إبراىيـ’’

متابعة التقدـ في البحوث التربوية في مجاؿ التدريب والتنمية المينية، وقصورىا عف 
لى ضعؼ ميزانيتيا، واىتماميا فقط ببرامج الترقي لموظائؼ األعمى، وعدـ قدرة  وا 
األكاديمية عمى توفير االستشارات الفنية لوزارة التربية والتعميـ والمديريات واإلدارات 

ريب نتيجة القتصار األكاديمية عمى اإلدارييف فقط، التعميمية في مجاؿ التعميـ والتد
بينما يتـ ندب مدير األكاديمية ونائبو مف الجامعات ومراكز البحوث؛ األمر الذي 
يصعب توفير المجاف االستشارية القادرة عمى تقديـ الخدمات المينية لممؤسسات 

ا ( . كم152-153، ص ص. 8251)مرعي، معوض حسف إبراىيـ، ‘‘ التعميمية
بإعادة ’’ 8251في دراستيا المنشورة في عاـ ‘‘ قطب، سموى محمد عمى’’طالبت 

ىيكمة األكاديمية المينية لممعمميف، واختيار العامميف بيا مف الكفاءات وأصحاب 
الرؤية، وبالتعاقد مع بيوت الخبرة لتدريب المعمميف والمديريف في كافة المجاالت 

)قطب، ‘‘ ج الدراسية وطرؽ التدريس ونظريات القيادةاإلدارية والفنية المتعمقة بالمناى
 (. 152، ص. 8251سموى محمد عمى، 

وتنتقد حناف عبد الحميـ رزؽ البرامج المينية التي يحصؿ عمييا المعمموف في  
بضرورة توجيو عناية كبيرة إلى التدريبات العممية ’’أثناء الخدمة. وتطالب الباحثة 
لى تحديد االحتياجات التدريبية  والورش التعممية والعممية في تدريب المعمميف، وا 

)ىودلي، ‘‘ لممعمميف في ضوء الكفايات التي يحتاجوف إلييا لزيادة فعاليتيـ التدريسية
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(. وال تقتصر العيوب عمى تجاىؿ 11، ص. 8222عبد الجابر إبراىيـ عبد اهلل، 

دـ مراعاة ىذه البرامج الجوانب العممية في ىذه البرامج التدريبية، بؿ تشمؿ أيضًا ع
لبلحتياجات الفعمية لممعمميف. وباإلضافة إلى تبلفي أوجو القصور ىذه تطالب حناف 

بضرورة التخطيط الجيد لبرامج تدريب المعمميف في أثناء الخدمة، ’’عبد الحميـ رزؽ 
ىودلي، عبد الجابر إبراىيـ ‘‘)وبضرورة تكامميا مع خطط إعداد المعمميف قبؿ الخدمة

 (. 11، ص. 8222اهلل، عبد 
وال تقتصر أوجو القصور عمى برامج التنمية المينية المقدمة لمعممي المدارس  

الحكومية، بؿ تشمؿ أيضًا معممي المدارس الخاصة. وتشير دعاء سعدوف محمد 
فتحي إلى عدة عيوب تعاني منيا برامج التنمية المينية أثناء الخدمة المقدمة لمعممي 

أما فيما يتصؿ بدور وزارة التربية والتعميـ ’’وتشير الباحثة قائمة: المدارس الخاصة. 
في التنمية المينية المستمرة لممعمميف في المدارس الخاصة )عربي( فإنو محدود 
لمغاية، ويتمثؿ في اإلشراؼ التربوي بشكؿ ظاىري؛ حيث يكوف بشكؿ فردي ويتضمف: 

ت التوجييية، وفحص السجبلت، الزيارات الصفية، واالجتماعات الفردية، والنشرا
وفحص األعماؿ التحريرية فقط ال غير. ويفتقر ىذا اإلشراؼ )الشكمي( إلى تقديـ 
الدروس النموذجية التطبيقية، والزيارات المتبادلة، والورش التربوية، والدورات التدريبية، 

، 8258)سعدوف، دعاء محمد فتحي، ‘‘ والندوات التربوية، والمحاضرات، والمؤتمرات
 (. 511ص. 

وال يقتصر الضعؼ عمى برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف فقط، بؿ يشمؿ  
أيضًا برامج التنمية المينية المقدمة لمديري المدارس في أثناء الخدمة. وتشير دراسة 

قمة الخبرات اإلدارية لدى المديريف، وقمة معموماتيـ ’’إلى ‘‘ رفاعي، عقيؿ محمد’’
التمكيف بوجو عاـ والتمكيف اإلداري بوجو خاص، وقمة الخبرات  ومعارفيـ حوؿ

(. وتوصي 381، ص. 8253)رفاعي، عقيؿ محمود، ‘‘ اإلدارية لدي المديريف
بضرورة إجراء دراسات لتحديد االحتياجات اإلدارية ‘‘ ’’أبو عمى، وفقي حامد’’دراسة 
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تدريبية بناء عمى ىذه لمديري المدارس في المراحؿ المختمفة، ثـ إعداد البرامج ال 

االحتياجات، وبضرورة استطبلع آراء المديريف عند صناعة القرارات المختمفة التي 
. (81، ص. 8251)جاد اهلل، باسـ سميماف صالح،  ‘‘تتعمؽ بالمجاالت اإلجرائية لئلدارة المدرسية

مقيادات قمة البرامج التدريبية المقدمة ل‘‘ ’’غنيـ، صبلح الديف عبد العزيز’’وينتقد 
المدرسية في مجاؿ االستقبلؿ الذاتي لممدرسي، وقصور خطط التنمية المينية 

)غنيـ، صبلح ‘‘ ألعضاء المجتمع المدرسي في مجاؿ االستقبلؿ الذاتي لممدرسة
 (. 13، ص. 8258الديف عبد العزيز، 

ويحذر عزت عبد الموجود محمد مف ضعؼ جودة برامج التنمية المينية المقدمة  
تتسـ البرامج التدريبية المقدمة لمديري المدارس بالشكمية، ’’المدارس؛ حيث  لمديري

وبافتقارىا إلى الموضوعية، وضعؼ التزاميا بالمسار العممي الذي يمكف مف خبللو 
(.  11، ص. 8221)عبد الموجود، محمد عزت، ‘‘ االطمئناف إلى فاعمية التدريب

فاض كفاءة البرامج التدريبية لممديريف وتدني انخ’’وتنتقد نادية عبد المنعـ وخالد قدري 
جديتيا، وقمة االىتماـ فييا بتدريب مديري التعميـ الثانوي عمى المشكبلت التي 

(.  ومف بيف عيوب 582، ص. 8225)عبد المنعـ، نادية؛ وقدري، خالد، ‘‘ تواجييـ
والقيادات ىذه البرامج التدريبية توحيد المحتوى التدريبي لجميع مستويات اإلدارة 

التعميمية؛ فبل يوجد اختبلؼ بيف محتوى البرامج التدريبية المقدمة لوكبلء ونظار 
اشتراؾ أكثر ’’ومديري المدارس ومديري اإلدارات التعميمية. وينتقد أحمد يوسؼ سعد 

مف فئة مف المتدربيف العامميف بوظائؼ قيادية في البرنامج التدريبي الواحد رغـ 
وطة بكؿ فئة، وتركيز التدريب عمى موضوعات عامة ونظرية، اختبلؼ المياـ المن

وابتعادىا عف اليدؼ الرئيس وىو إعداد ىذه القيادات لمواقع الجديد وتحدياتو، كما أف 
مدة ىذه البرامج قصيرة بالنسبة لتحقيؽ التنمية المينية لمقيادات المدرسية، و)ال تكفي( 

)سعد، ‘‘ تسيـ في تدعيـ أدوارىـ وقدراتيـالكتساب الميارات المينية والثقافية التي 
 (. 822، ص. 8222أحمد يوسؼ؛ وآخروف، 
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قمة وجود القيادات المدرسية والعامميف مف ذوي ’’وينتقد وائؿ محمود خميؿ القطاف  

القدرات والخبرات البلزمة لممارسة إعداد الخطط المدرسية، وضعؼ ممارسة إعداد 
تدريبية عمى األساليب الحديثة في التخطيط مما التخطيط المدرسي، وقمة البرامج ال

ترتب عميو قصور ميارات القيادات المدرسية في تخطيط األداء، وضعؼ برامج 
اإلعداد والتدريب لمديري المدارس الثانوية، وبالتالي افتقارىـ إلى العديد مف الميارات 

دارة الصراع، و  تحفيز والمعارؼ مثؿ: القدرة عمى تشخيص وحؿ المشكبلت، وا 
دارة التغيير )القطاف، وائؿ ‘‘ العامميف، والتفكير االستراتيجي، واإلبداع والمبادأة، وا 

(. ويعني ذلؾ أف ىذه البرامج ال تواكب متطمبات 815، ص. 8251محمود خميؿ، 
العصر أو احتياجات المديريف، فيي برامج قاصرة عف تحقيؽ أىدافيا وغير مناسبة 

االت والمعرفة. وتشير إحدى الدراسات إلى وجود عدة نقاط لمثورة في تكنولوجيا االتص
أ( اعتماد نظـ ’’ضعؼ في المدارس الثانوية المصرية. ومف بيف ىذه النقاط ما يمي: 

اختيار وترقية القيادات اإلدارية عمى معايير وأسس غير مواكبة لمتغييرات الحادثة في 
اإلدارية بالمدرسة لمميارات أدوارىـ المجتمعية. ب( وافتقار كثير مف القيادات 

االبتكارية. ج( وقصور استراتيجية التدريب التأىيمي لوظيفة مدير المدرسة، وضعؼ 
مناسبتيا لمتطمبات عصر التميز والمنافسة. د( وقصور تدريب الكوادر البشرية 

)جوىر، دعاء محمود عبد الفتاح، ‘‘ بالمدرسة عمي استخداـ الوسائؿ التكنولوجية
 (. 811، ص. 8253

وال تقتصر ىذه االنتقادات عمى برامج التنمية المينية المقدمة لمديري المدارس  
الحكومية بؿ تشمؿ أيضًا تمؾ المقدمة لمديري المدارس التجريبية الرسمية لمغات. 

عدـ تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس ’’وتنتقد مني محمد فتحي حنفي 
حيث يتـ وضع خطة سنوية يتـ تنفيذىا عمى الورؽ فقط، التجريبية تحديدًا عمميًا؛ 

وعدـ مشاركة المتدربيف في احتياجاتيـ التدريبية، وضعؼ ميزانية التدريب، وعدـ تقويـ 
األداء قبؿ التدريب وبعده، وقمة أعداد المدربيف داخؿ وزارة التربية والتعميـ، وقمة 
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ياراتيـ ومعارفيـ التدريبية، وقمة االىتماـ بتدريب المدربيف وضعؼ االىتماـ بتنمية م 

)محمد، ‘‘ فرص التدريب لمديري المدارس التجريبية خارج محافظتي القاىرة والجيزة
 (. 581-585، ص ص. 8253مني فتحي حنفي، 

وال تقتصر ىذه العيوب عمى برامج التنمية المينية المقدمة لممديريف الذكور بؿ  
برامج التنمية المينية ’’دت إحدى الدراسات تشمؿ المديرات اإلناث أيضًا. وقد انتق

المقدمة لمقيادات اإلدارية مف النساء؛ حيث أشارت إلى غمبة الطابع التقميدي لمتدريس 
بيذه البرامج، واالستخداـ الشكمي لمتقنيات الحديثة بيا، وضعؼ االستعانة بمدربات 

ية المقررة لتنفيذ مؤىبلت صاحبات خبرة في مجاؿ القيادة، وعدـ تناسب المدة الزمن
ىذه البرامج مع اليدؼ منيا؛ حيث تتسـ بقصر المدي، وىي ال تزيد عف أسبوع واحد، 
وغمبة األساليب التقميدية في تقويـ أداء المتدربات مثؿ االختبارات التحريرية، وربط 
اجتياز المتدربات ونجاحيف في البرامج التدريبية بااللتزاـ بنسب الحضور المقررة، 

)شبيب، ىدي عبد الحميد، ‘‘ تابعة المتدربات في المدارس بعد انتياء التدريبوعدـ م
(. كما أشارت الدراسة إلى عدة مشكبلت إضافية 831-831، ص ص. 8255

نقص اإلمكانات والموارد المادية كنقص أماكف ’’تعاني منيا ىذه البرامج مثؿ: 
ا يخصص مف ميزانية التدريب، وقمة المعدات التكنولوجية الحديثة، وانخفاض م

لتدريب العامميف في الحقؿ التعميمي عامة، وتجاىؿ تقييـ البرامج ذاتيا )أي عدـ( 
)شبيب، ‘‘ الوقوؼ عمى األثر التدريبي ليا عمى أداء المتدربات الفعمي في المدارس

 (. 811-811، ص ص. 8255ىدي عبد الحميد، 
مديري المدارس المصرييف وخبلصة القوؿ أف برامج التنمية المينية المقدمة ل 

تعاني مف عيوب خطيرة أثرت سمبًا عمى جودتيا، وأدت إلى ضعؼ فعاليتيا. فيي 
وعدـ مراعاتيا الحتياجاتيـ ’’برامج سطحية وروتينية تتصؼ بالضعؼ الشديد 

وقدراتيـ، وبوجود قصور لدي إدارة المدارس في اإللماـ بالمعايير القومية لمتعميـ، وفي 
دة منيا في التخطيط لمعمؿ داخؿ المدرسة، وضعؼ مستوى االستفادة كيفية االستفا
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مف األساليب اإلدارية الحديثة كأسموب فرؽ العمؿ )وغيره( في تحسيف مستوى األداء 
اإلداري داخؿ المدرسة، وعدـ مراعاة التخطيط لمعمؿ المدرسي إلمكانيات المدرسة 

 (.  552، ص. 8255)عصر، ناجية محمد عبد اهلل، ‘‘ المادية والبشرية
وباإلضافة إلى أوجو القصور المتصمة بالمعمميف وبآليات اختيارىـ وبرامج التنمية  

المينية المقدمة ليـ في أثناء الخدمة، تعاني المناىج الدراسية مف تدني جودتيا. ومف 
تركيز المحتوى الدراسي لبعض المواد ’’األمثمة عمى تدني ىذه الجودة ما يمي: 

ا عمى قياس المستويات الدنيا لمتفكير مثؿ التذكر، وضعؼ وقمة إمكانيات وامتحاناتي
البيئة التعميمية البلزمة لطرؽ التدريس الحديثة، وعدـ تطوير األنشطة بما يخدـ 
األىداؼ التعميمية لممناىج الدراسية، وضعؼ إطبلع المعمميف عمى كؿ المستحدثات 

، وعدـ إرساء مبدأ التجريب قبؿ التعميـ في المناىج الدراسية قبؿ البدء في تدريسيا
، ‘‘ عند تدريس المناىج الجديدة المطورة ، 8251)جماؿ الديف، مي عطية أبو العـز

 (. 521-528ص. 
وقد أدت كؿ ىذه العيوب إلى تدىور جودة النظاـ التعميمي ومف ثـ تدىور القدرة   

دت إلى تدىور ترتيب التنافسية لمتعميـ المصري. ومف بيف األسباب األخرى التي أ
غياب األىداؼ المحددة بدقة، والقابمة ’’التعميـ المصري بيف النظـ التعميمية الدولية 

لمتنفيذ خبلؿ فترة زمنية معينة، ومحاوالت التغيير الفاشمة لمعممية التعميمية، وغياب 
 الرؤية المستقبمية. فبل توجد لمتعميـ في مصر رؤية استراتيجية طويمة األجؿ ترسـ
صورة النجاح )في المستقبؿ(. ومع غياب واضح لممبادئ الحاكمة لمتعميـ، وضعؼ 

تتدىور جودتو )أحمد، دعاء نبيؿ ‘‘ منيجي في األىداؼ العامة لمتعميـ قبؿ الجامعي
عدـ اإلعداد الكافي ’’(. وتحذر نفس الدراسة مف 527، ص. 8251محمد حمدي، 

رة وأصحاب الرأي في إعدادىا، لخطط تطوير التعميـ، وضعؼ مشاركة ذوي الخب
وغياب السياسات الواضحة التي تتسـ باالستقرار، وتضارب السياسات التعميمية، 

، ص. 8251)أحمد، دعاء نبيؿ محمد حمدي، ‘‘  وارتباط السياسة التعميمية بالحاكـ
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الخمؿ في توظيؼ الموارد البشرية بتضخـ أعداد اإلدارييف ’’(. وتنتقد الدراسة 522 

معمميف مقارنة بالمعدالت العالمية، وىو ما يعني إنفاؽ حصة جوىرية مف إلى ال
األجور في أغراض غير مرتبطة بالتدريس؛ حيث تعاني دواويف عموـ الوزارة 
والمديريات واإلدارات التعميمية مف الترىؿ الشديد في العمالة، وضعؼ اإلنتاجية، 

، 8251اء نبيؿ محمد حمدي، )أحمد، دع‘‘ وسوء جودة الخدمة بشكؿ مثير االنتباه
 (.555ص. 

وىكذا أسيـ غياب السياسة التعميمية المستقرة، وغياب الرؤية االستراتيجية  
لتوجيات وزارة التربية والتعميـ في فشؿ محاوالت اإلصبلح التعميمي في مصر. وليذا 

 بمشاركة عدد أكبر مف أساتذة كميات التربية’’يطالب محمد عياد عبد العزيز محمد 
والعامميف بوزارة التربية والتعميـ في تنقيح المعايير القومية لمتعميـ، وبأف يتـ ىذا التنقيح 
والتطوير بشكؿ مستمر ودائـ وبما يراعي احتياجات وظروؼ المجتمع، وبخمؽ ثقافة 
داعمة لمتغيير واإلصبلح التعميمي تعمؿ عمى االنتقاؿ مف التعميـ التقميدي إلى 

)عياد، ‘‘ بداعي والتفكير الناقد، وبنشر ثقافة الجودة في المدارسممارسة التفكير اإل
 (. 858-527، ص ص. 8255محمد عبد العزيز محمد، 

ويمثؿ النمو االقتصادي المتزايد لمدوؿ اآلسيوية، واالندماج االقتصادي المتعاظـ  
ضخمًا عمى  لبلقتصاد العالمي تحديًا كبيرًا لمدولة المصرية. فالقارة اآلسيوية تمثؿ طمباً 

مدى متنوع مف البضائع والخدمات. وفي الوقت نفسو تظير أسواؽ جديدة، كما يتـ 
استيراد وتصدير العديد مف الخدمات التي كانت تنتج عمى المستوي المحمي في ظؿ 
انييار الحواجز التجارية وتحسف التكنولوجيا. ولكي تستفيد مصر مف ىذه الفرص 

س مع غيرىا مف الدوؿ وفقًا ألعمى معايير التنافسية المتاحة، يجب عمييا أف تتناف
العالمية. وقد أدركت العديد مف الدوؿ أىمية األسواؽ اآلسيوية الجديدة والفرص 
الكوكبية المستجدة. ومع تغير بنية االقتصاد في العديد مف الدوؿ اآلسيوية، وتحوليا 

د عمى قوي عاممة مف االعتماد عمى الصناعات منخفضة التكنولوجيا والتي تعتم
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ضعيفة التأىيؿ إلى الصناعات ذات المكوف التكنولوجي األعمى والمعتمد عمى قوي 
عاممة عالية التعميـ والتدريب وذات أجور منخفضة، يجب عمى مصر أف تطور 
بصورة جذرية وسريعة اقتصادىا ونظاميا التعميمي. وبعبارة أكثر دقة يجب عمى 

ية التي تعوؽ تدفؽ السمع والخدمات، وأف تكبح مصر أف تقمؿ مف الحواجز التجار 
جماح االنفاؽ الحكومي غير الفعاؿ، وأف تقمؿ الضرائب المفروضة عمى الصناعة 
الوطنية، وأف تحسف مف قدرتيا التنافسية، وأف تشجع ريادة األعماؿ، وأف تستثمر في 

جات الصناعة بنيتيا التحتية، وأف تربط النظاـ التعميمي والمؤسسات البحثية باحتيا
والتجارة عمى المستوييف اإلقميمي والعالمي. وُتعد ىذه اإلصبلحات الطموحة ىي 
السبيؿ الوحيد لضماف مستقبؿ مشرؽ لبلقتصاد المصري. وبدوف ىذه اإلصبلحات 
التي ترتكز عمى نظاـ تعميمي عالي الجودة، لف تستطيع مصر بناء اقتصاد قوي 

ود شبكة أماف اجتماعي قوية. إف التعميـ يتصؼ بارتفاع أجور العامميف، وبوج
والتنافسية ىما المفتاح لمبقاء في عالـ تتزايد فيو أىمية القدرة التنافسية لمدوؿ بصورة 

 متسارعة. 
ولمتغمب عمى كؿ ىذه األوضاع السيئة يجب أف تشجع وزارة التربية والتعميـ  

اليندسية والرياضيات وذلؾ تحصيؿ التبلميذ الدراسي في العموـ والتكنولوجيا والعموـ 
مف خبلؿ: تفعيؿ تدريس الرياضيات مف خبلؿ التعمـ باالستقصاء في المدارس 
االبتدائية واإلعدادية، وتصميـ مواد تعمـ إضافية توضع عمى شبكة اإلنترنت وتكمؿ 
المناىج الدراسية الرسمية، وتطوير مناىج الحاسب اآللي، وتنمية ميارات التبلميذ 

نولوجيا المعمومات واالتصاالت، وتنمية قدرات التبلميذ عمى االبتكار المتصمة بتك
واالختراع، وتحسيف التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ في األماكف الفقيرة والنائية. كما يجب 
عمى الوزارة أيضًا أف تحسف االرتباط بيف التعميـ وبيف سوؽ العمؿ. إف فشؿ نظامنا 

والتجارة يعني خروج التبلميذ إلى سوؽ العمؿ  التعميمي في تمبية احتياجات الصناعة
وىـ غير مسمحيف بالميارات التي تتطمبيا المنافسة في أسواؽ العمؿ اإلقميمية 
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والعالمية. وبالتالي، سوؼ تتزايد معدالت البطالة؛ وتقؿ معدالت توظيؼ العمالة  

التي كانت  المصرية في سوؽ العمؿ المحمي والخميجي، وتزايد اعتماد األسواؽ العربية
تستقبؿ العمالة المصرية عمى العمالة األوروبية واليندية األكثر ميارة. إف القدرة 
التنافسية لمصر تعتمد عمى ميارات ومعارؼ مواطنييا، وعمى دقة النظاـ التعميمي بيا 
عمى إمداد التبلميذ المصرييف بالقدرات والكفايات التي تمكنيـ مف منافسة تبلميذ 

 عمميًا وتكنولوجيًا ومينيًا.  الدوؿ األخرى 
ومف ثـ، تسعي ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي: ما اآلليات  

المقترحة لتحقيؽ جودة التعميـ قبؿ الجامعي في مصر بيدؼ تحقيؽ التنافسية؟. ويتفرع 
 مف ىذا السؤاؿ الرئيسي السؤاالف التالياف:

 ؟ 8251إلى  8225ية في تايبلند في الفترة مف ما واقع التعميـ األساسي والتنافس (5
 8225في الفترة مف  سياسات إصبلح التعميـ قبؿ الجامعي في تايبلندما طبيعة  (8

  ؟8251إلى 

 أهمية البحث:
حيث ’’تيتـ الدوؿ المتقدمة بالتعميـ قبؿ الجامعي والتعميـ العالي والبحث العممي.  

% مف ناتجيا المحمي اإلجمالي 3أكثر مف  –عمى سبيؿ المثاؿ–تخصص فنمندا 
. وباإلضافة إلى 8251وحتى عاـ  8222لتمويؿ البحث العممي والتطوير منذ عاـ 

 1.1ع الخاص لمبحث العممي والتطوير ىذا، فقد بمغ إجمالي تمويؿ الحكومة والقطا
 .Ministry of Education and Culture)‘‘ 8251مميار يورو في عاـ 

Department for Higher Education and Science Policy, 2016, p. 
. وقد أكد الباحثوف منذ أدـ سميث حتى الوقت الراىف عمى أىمية رأس الماؿ (1

دي. وتمثؿ القوي العاممة الحاصمة عمى عدد سنوات البشري في تحقيؽ النمو االقتصا
أعمى مف التعميـ عالي الجودة في الدوؿ الصناعية المتقدمة مصدرًا لبلختراعات 
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واالبتكارات البلزمة لتحسيف إنتاجية العامميف. وباإلضافة إلى ذلؾ، يمثؿ التعميـ 

عاممة مع التكنولوجيا بالنسبة لمدوؿ البازغة اقتصاديًا شرطًا ضروريًا لتكيؼ القوي ال
المستحدثة التي يتـ استيرادىا مف الدوؿ المتقدمة. ونظرًا ألىمية التعميـ في تحقيؽ 

في  8222منذ عاـ ‘‘ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية’’التنمية االقتصادية بدأت 
. وتشير نتائج (PISA)إجراء االختبارات الدولية المقارنة في التحصيؿ الدراسي 

يذ األمريكييف في سف الخامسة عشرة في مادة الرياضيات إلى تفوؽ التبلميذ مف التبلم
لى تفوؽ  كندا والياباف وىولندا عمى نظرائيـ األمريكييف بما يعادؿ عاـ دراسي كامؿ، وا 
ستونيا وألمانيا عمى نظرائيـ األمريكييف بما يعادؿ  التبلميذ مف أستراليا وبمجيكا وا 

 . (West, Martin R., 2012, pp. 4-13)نصؼ عاـ دراسي كامؿ 
عمى أف بناء القدرات المتصمة بالتعمـ يمكف الدوؿ  (Lall)‘‘ الؿ’’وتؤكد أبحاث  

النامية مف المحاؽ بالدوؿ الصناعية المتقدمة. ويتضمف بناء القدرات بذؿ جيود مف 
قبؿ الشركات والحكومات إلكساب المواطنيف الميارات والمعارؼ الجديدة البلزمة 

عمى  مبدأيف ‘‘ الؿ’’الكتساب العناصر الميمة لمتكنولوجيا المستحدثة. ويقوـ مدخؿ 
ىما: أف التعمـ يتطمب قدرات تنظيمية، وأف الدوؿ تحتاج إلى تعمـ كيفية تنمية قدراتيا 

في تعميؽ أدوار الدولة التنموية ‘‘ الؿ’’التكنولوجية. وىو إسياـ ميـ ألبحاث 
(Kruss, Glenda; McGrath, Simon; Petersen, IlHaam; & Gastrow, 

Michael , 2015, pp. 22-25)  . 
إف تقدـ الجنس البشري يعتمد عمى الذكاء، والقدرة عمى حؿ المشكبلت المعقدة، ’’ 

والقدرة عمى التعمـ. وسوؼ يستمر العمـ في كونو مصدرًا لفيـ العالـ المحيط بنا، 
التحديات الكبيرة التي توجينا في الوقت  وإلنتاج المعارؼ الجديدة البلزمة لمواجية

الحاضر والمستقبؿ. وبعبارة أخرى فإف التعميـ والبحث العممي ىما قوة جبارة لتطوير 
 The Research Universities Futures)‘‘ المجتمعات وتنمية االقتصاد

Consortium & Elsevier, 2012, p. 43) . 
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دوؿ التي سبقت مصر في مجاؿ وبالتالي فمف الضروري أف ندرس تجارب ال  

التنافسية لكي نتعمـ منيا كيفية تطوير نظامنا التعميمي وتحديثو. وكما أف االستثمار 
في الصناعة والبنية التحتية ميماف، فإف االستثمار في التعميـ والتدريب، والبحث 

نوف، العممي والتعميـ العالي، ومؤشرات االقتصاد الكمي، والحكـ الرشيد، وسيادة القا
والشفافية ىي أيضًا عوامؿ ميمة تسيـ في تقدـ األمـ. وال يمكف تنفيذ متطمبات 
التنافسية األخرى بدوف وجود نظاـ تعميمي عالي الجودة قادر عمى المنافسة الدولية 
مع األمـ المتقدمة. فالتعميـ ىو السبيؿ لتعزيز القدرة التنافسية لؤلمـ. وال تستطيع 

افس عمى المستوى الكوكبي بدوف وجود مدراس وجامعات مؤسسات أي دولة أف تتن
 ومراكز بحثية ذات أسس راسخة مف الجودة التعميمية. 

وعمى ىذا، يكتسب البحث الراىف أىمية كبيرة؛ حيث يسعي لتفسير المبادرات التي  
طبقتيا تايبلند لتحسيف جودة التعميـ األساسي بيا. ويؤكد البحث الحالي أف ىذه النقمة 

تصادية الضخمة في االقتصاد التايبلندي تعود إلى عدة أسباب مف بينيا االىتماـ االق
 الفائؽ بالمنظومة التعميمية. 

 أهداف البحث:
تمثؿ االختراقات الحديثة في التكنولوجيا والحاجة إلى تشجيع التنمية المستدامة 

بذؿ تحديات وفرص لمدوؿ الراغبة في تحقيؽ التقدـ. وليذا يجب عمى مصر أف ت
قصارى جيدىا لكي تستطيع منافسة الدوؿ الكبرى في االقتصاد العالمي. وسوؼ 
تشيد العقود المقبمة استبداؿ الوظائؼ التقميدية بصيغ جديدة مف الميف، وسيادة 

في العديد مف الوظائؼ. كما سوؼ تشيد السنوات القميمة  (Automation)األتمتة 
تمد عمى القيمة المضافة. وبالتالي، يجب المقبمة خمؽ أنماط جديدة مف الوظائؼ تع

عمى مصر أف تنفذ عممية واسعة النطاؽ لرفع مستوى ميارات المتعمميف، ولتحديث 
ميارات القوي العاممة بيا. ويعني ىذا، أف عمى النظاـ التعميمي المصري أف يؤىؿ 

أف  التبلميذ لتوظيؼ وابتكار األنماط األحدث مف التكنولوجيا. وبعبارة أخرى يجب
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يسعي التعميـ في مصر إلى تدريب الطبلب عمى استخداـ واالستفادة مف التكنولوجيا 
الرقمية والصناعات الحديثة، وعمى المشاركة في الثورة التكنولوجية، وعمى التكيؼ مع 
متطمبات التغييرات االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي سوؼ تؤثر بعمؽ عمى 

مستقبؿ القريب. إف عالـ المستقبؿ سوؼ يقوـ عمى كافة مناحي الحياة في ال
الصناعات المتقدمة، والنانو تكنولوجي، والصناعات اإللكترونية متناىية الصغر، 

 Material)، وعموـ المواد المستحدثة (Photonics)واالبتكارات الضوئية 
Sciences) وليس ىذا فحسب، بؿ سوؼ تعتمد الصناعة عمى توظيؼ مصادر .

مدخبلت اإلنتاج بكفاءة أكبر، وعمى استخداـ المصادر المتجددة لمطاقة، الطاقة و 
وعمى إعادة تدوير المخمفات، وتبني نموذج صناعي/تجاري يقوـ عمى مبادئ التنمية 
المستدامة. وسوؼ تسيـ ىذه النماذج الصناعية/التجارية في توظيؼ سبلسؿ اإلنتاج 

المخمفات الصناعية إلى منتجات  بطريقة مختمفة بيدؼ تعظيـ اإلنتاجية، وتحويؿ
وفي ضوء ىذه التحوالت سوؼ تحدث الثورة الصناعية الجديدة تغييرات عميقة  ثانوية.

في ىياكؿ اإلنتاج، وبني سوؽ العمؿ، وأنماط الميارات البلزمة لمميف المختمفة. وليذا 
بؿ فمف يحتاج الطبلب إلى اتقاف الميارات البلزمة لمعمؿ في قطاع صناعي معيف، 

يجب عمييـ أف يحدثوا باستمرار ىذه الميارات. وعمى ىذا، سوؼ تضطر المؤسسات 
عادة التدريب وقادرة عمى التكيؼ مع  التعميمية إلى تأىيؿ قوي عاممة قابمة لمتدريب وا 

 ىذه المتغيرات التكنولوجية عميقة األثر. 
جودة وعمى ىذا ييدؼ ىذا البحث إلى صياغة آليات مقترحة تسيـ في تحقيؽ  

التعميـ قبؿ الجامعي وفي الوقت نفسو تزيد مف القدرة التنافسية لبلقتصاد المصري. 
ولموصوؿ إلى ىذه الغاية سوؼ يحمؿ الباحث عبلقة التعميـ األساسي بمفيوـ التنافسية 
في المجتمع التايبلندي. وباإلضافة إلى ىذا، سوؼ يدرس الباحث اآلليات التي 

 عميـ التايبلندي لتحسيف جودة التعميـ قبؿ الجامعي. طبقتيا وزارة التربية والت
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 مصطمحات البحث: 

التنافسية االقتصادية الوطنية باعتبارىا ‘‘ المنتدى االقتصادي العالمي’’يعرؼ  
والتي ‘‘ مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامؿ التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة’’

ر، وعمى معدؿ نمو المنتجات. ويقيس تؤثر بدورىا عمى معدؿ العائد مف االستثما
المستوييف الحالي ومتوسط المدى المستداميف ‘‘ المنتدى االقتصادي العالمي’’

محورًا لمتنافسية الدولية. وقد دشف تقرير  58لمرفاىية االقتصادية لكؿ دولة مف خبلؿ 
 المؤشر السنوي‘‘  المنتدى االقتصادي العالمي’’ التنافسية الدولية الصادر عف

لمتنافسية الدولية. ويعطى ىذا المؤشر درجة مقابؿ كؿ محور مف المحاور االثني 
 ,Mark Kam-Loon Loo)عشرة، ثـ يرتب الدوؿ وفقًا لمجموع ىذه الدرجات 

2012, p. 392) . 
فيو يعرؼ التنافسية االقتصادية الوطنية ‘‘ المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية’’أما  

‘‘. كيفية إدارة الدولة إلجمالي مواردىا وكفاياتيا لزيادة رفاىية شعبيا’’باعتبارىا 
السياسات الوطنية التي تخمؽ وتحافظ عمى ‘‘ المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية’’ويحمؿ 

رية خمؽ قيمة اقتصادية أكبر واستدامة طويمة المدى لشركاتيا، بيئة تعمؿ عمى استمرا
الكتاب السنوي لمتنافسية ’’ومف ثـ تشجع  تحقيؽ المزيد مف الرفاىية لشعبيا. ويضـ 

الترتيب السنوي لمدوؿ بناء ‘‘ المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية’’الصادر عف ‘‘ الدولية
 . (Mark Kam-Loon Loo, 2012, p. 392)مقاييس رئيسة  1عمى 
ويمكف توضيح االختبلفات بيف ىذيف المؤشريف بدرجة أكبر مف خبلؿ تفسير  

المنتدى ’’الذي صممو  –أىداؼ كؿ مؤشر. ففي حيف يقدـ مؤشر التنافسية الدولية 
تفسيرات لؤلسباب التي تقؼ وراء تقدـ بعض الدوؿ عمى الدوؿ –‘‘االقتصادي العالمي

ات معيشة المواطنيف بيا مقارنة بدوؿ أخري، يركز األخرى، ووراء ارتفاع مستوي
الكتاب السنوي لمتنافسية الدولية عمى تحميؿ كيفية إدارة الدوؿ والشركات إلجمالي 
قدرتيا التنافسية وصواًل إلى تحقيؽ الرفاىية بعيدة المدى. ويعني ذلؾ أف مؤشر 
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توى مرتفع مف التنافسية الدولية يركز عمى تحميؿ أدوار الحكومات في توفير مس

المعيشة لمواطنييا، في حيف يركز الكتاب السنوي لمتنافسية الدولية الصادر عف 
عمى أىمية التعاوف بيف الحكومات والشركات في  ‘‘المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية’’

 .Mark Kam-Loon Loo, 2012, p)إدارة الموارد لتحقيؽ التقدـ المستداـ 
392) . 

مؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي وبين مؤشرات الكتاب  قياس االختالفات بين
  السنوي لمتنافسية الدولية:

إف االختبلفات الرئيسة في قياس التنافسية الدولية بيف المؤسستيف يمكف تمخيصيا  
في الجدوؿ التالي. ويقارف ىذا الجدوؿ بيف تقرير التنافسية الدولية الصادر عف 

وبيف الكتاب السنوي لمتنافسية  8255/8258في عاـ المنتدى االقتصادي العالمي 
 . 8255الدولية الصادر عف المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية في عاـ 

 (8جدوؿ )
مقارنة بيف المنيجية المستخدمة في تقرير التنافسية الدولية الصادر عف المنتدى 

لكتاب وبيف المنيجية المستخدمة في ا 8255/8258االقتصادي العالمي في عاـ 
 .8255السنوي لمتنافسية الدولية الصادر عف المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية في عاـ 

تقرير التنافسية الدولية الصادر  البند
عف المنتدى االقتصادي 

 8255/8258العالمي في عاـ 
)تـ إصدار ىذا التقرير ألوؿ 

 (5878مرة في عاـ 

في الكتاب السنوي لمتنافسية 
المعيد  الدولية الصادر عف

الدولي لمتنمية اإلدارية في عاـ 
)تـ إصدار ىذا التقرير  8255

 (5822ألوؿ مرة في عاـ 
يتـ استقاء البيانات األولية مف 
استطبلعات رأى المديريف 

 التنفيذييف

  ألؼ  51تـ إرساؿ
استمارة استطبلع 

 رأى.
  مدير  53381قاـ

  مدير  1831قاـ
تنفيذي برد استمارات 
استطبلع الرأي بعد 

 الرد عمييا.
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تنفيذي برد استمارات  

استطبلع الرأي بعد 
 الرد عمييا.

  تـ في المتوسط إرساؿ
استمارة إلى كؿ  82

 دولة. 
  معيدًا  512شارؾ

بحثيًا مع المنتدى 
االقتصادي العالمي 
 في إعداد ىذا التقرير. 

  دولة  518شاركت
 في ىذا التقرير. 

  معيد  11شارؾ
بحثيًا مع المنتدى 
االقتصادي العالمي 
 في إعداد ىذا التقرير. 

  دولة في  18شاركت
 ىذا التقرير.

اليونسكو، وصندوؽ النقد  البيانات الثانوية
الدولي، ومنظمة الصحة 

 العالمية. 

العديد مف مصادر األدبيات 
 العامة.

 معيارًا.  335عوامؿ تضـ  1 مؤشرًا.  555محورًا تضـ  58 المقاييس 
يعتمد تحميؿ البيانات عمى ثمثي  تحميؿ البيانات

مدخبلتو مف البيانات األولية 
والثمث فقط مف البيانات 

 الثانوية.

يعتمد تحميؿ البيانات عمى ثمث 
مدخبلتو مف البيانات األولية 

 والثمثيف مف البيانات الثانوية.

تصورات محدثة ومؤشرات  نقاط القوة
مستقبمية التوجو تعكس أصوات 
آراء القادة في الشركات وغيرىـ 

 مف الميتميف بالتنافسية. 

المزيد مف التأكيد عمى 
المؤشرات مف مصادر مستقمة، 
وليذا فيي تسعي إلى كشؼ 
المزيد مف المعمومات عف 

 األداء الموضوعي السابؽ. 



 

019 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
. Loon Loo. (2012)-Mark Kam Source:‘‘Competitiveness: Top Five 

Nations Last Decade and Next Decade’’. International Journal of 
Business and Management Studies. Vol. 1. No. 3. pp. 292-293. 

‘‘ المنتدى االقتصادي العالمي’’( يعتمد كبًل مف 8وكما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ) 
عمى البيانات األولية والبيانات الثانوية في تحديد ‘‘ اإلداريةالمعيد الدولي لمتنمية ’’و

ألؼ  51مدى تنافسية الدوؿ. وفي حيف تتكوف عينة المنتدى االقتصادي الدولي مف 
مدير تنفيذي مف القيادات العميا بالشركات والمصانع، تتكوف عينة المعيد الدولي 

ميا والوسطي يمثموف عينة قطاعية فرد فقط مف القيادات الع 1222لمتنمية اإلدارية مف 
لمشركات والمصانع. وبالتالي، فإف عينة المنتدى االقتصادي العالمي تبمغ ثبلثة أمثاؿ 

 . (Mark Kam-Loon Loo, 2012, p. 393) عينة المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية
يذ وتتعاوف كمتا المؤسستاف مع أرقي المعاىد البحثية والمنظمات التجارية في تنف 

البحث المسحي. ويتعاوف المنتدى االقتصادي الدولي مع عدد أكبر مف المؤسسات 
معيدًا بحثيًا يتعامؿ معيا  11معيدًا بحثيًا مقابؿ  512البحثية؛ حيث يتعاوف مع 

المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية. وتبمغ أعداد عينة الدوؿ التي تتعامؿ مع المنتدى 
أمثاؿ مثيبلتيا المتعاممة مع المعيد الدولي لمتنمية  االقتصادي الدولي قرابة ثبلثة

اإلدارية. وتشير ىذه المؤشرات إلى اتساع الرقعة الكوكبية ألنشطة المنتدى 
االقتصادي الدولي مقارنة بأنشطة المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية. ويقـو المنتدى 

-Mark Kam)استمارة إلى كؿ دولة  82االقتصادي الدولي في المتوسط بإرساؿ 
Loon Loo, 2012, p. 393) . 

 مناجية البحث:
وأداة المقارنة المرجعية  (Case Study)يوظؼ ىذا البحث أداة دراسة الحالة  

(Benchmarking) . 
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 أداة دراسة الحالة: 

إلى ثبلثة عوامؿ يجب أخذىا في االعتبار عند  (Merriam)‘‘ مرياـ’’تشير ’’ 
تحديد مدى مبلءمة أداة دراسة الحالة لتحميؿ ظاىرة بعينيا مف عدمو. وىذه العوامؿ 
ىي: طبيعة األسئمة البحثية، ودرجة التحكـ في متغيرات البحث، والنواتج المرغوب في 

تسعي إلى اإلجابة أف األسئمة البحثية التي ‘‘ مرياـ’’تحقيقيا مف البحث. وتوضح 
عف كيفية حدوث ظاىرة ما، وعف األسباب التي تقؼ وراء حدوث ىذه الظاىرة 

 .Myers, Lori Ann Arnold, 2007, p)‘‘ تتناسب تمامًا مع أداة دراسة الحالة
. وحيث أف الدراسة الراىنة تسعي إلى فيـ كيفية تنفيذ الحكومة التايبلندية (65

لى توضيح األسباب وراء تبنييا لمسياسات التعميمية اليادفة  إلى تحقيؽ التنافسية، وا 
ليذه السياسات اإلصبلحية فإف أداة دراسة الحالة تعد مناسبة تمامًا لموضوع الدراسة 
ولطبيعة األسئمة البحثية. ونظرًا ألف طبيعة السياسات التي نفذتيا الحكومة التايبلندية 

االستبيانات فقد تـ استخداـ أداة  إلصبلح التعميـ ال يمكف فيميا مف خبلؿ تطبيؽ
دراسة الحالة. وتسعي أداة دراسة الحالة إلى توضيح السياسات العامة والتفصيمية 

لى تقديـ شيء فريد يخصيا.  وأخيرًا تمثؿ الحالة موضوع الدراسة ’’إلصبلح التعميـ، وا 
 Myers, Lori)‘‘ حدثًا قد بدأ في الماضي القريب، واستمر حتى الوقت الحاضر

Ann Arnold, 2007, p. 66) . 
وُتعد دراسة الحالة أداة شائعة االستخداـ في البحوث الكيفية. وقد أسيـ العديد 
مف الباحثيف المشيوريف في التطور المنيجي لدراسة الحالة مما أدى إلى شيوع 
استخداميا في العديد مف التخصصات. ويمكف تصنيؼ االستخدامات الكيفية لدراسة 

ضوء: النموذج المعرفي الحاكـ، والتصميـ البحثي، واختيار األدوات الحالة في 
العديدة بيف البحوث المنشورة التي وظفت أداة دراسة  البحثية. ونظرًا لبلختبلفات

 ,Hyett)الحالة، فمف الصعب أف نعرؼ ونفيـ دراسة الحالة كمنيجية لمبحث 
Nerida; Kenny, Amanda; & Dickson-Swift, Virginia, 2014, p. 1) . 
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وينظر الباحثوف المخضرموف في البحوث الكيفية إلى البحوث التي وظفت أداة 
دراسة الحالة باعتبارىا مدخبًل متميزًا إلجراء البحوث الكيفية. وتتميز أداة دراسة الحالة 
بقدر مف المرونة ال تتمتع بو األدوات األخرى لممدخؿ الكيفي مثؿ: بناء النظريات 

(Grounded Theory)  أو الدراسة الظاىراتية(Phenomenological Study) .
فالدراسات التي توظؼ أداة دراسة الحالة مصممة لتناسب الحاالت موضوع الدراسة، 
واألسئمة البحثية، وتتصؼ ىذه الدراسات بتنوع تصميميا البحثي. وىناؾ مدخبلف 

مدخؿ األوؿ الذي وضعو شائعاف الستخداـ دراسة الحالة في البحوث الكيفية. ويقوـ ال
عمى النموذج المعرفي البنيوي  (Merriam)‘‘ ميرياـ’’و (Stake)‘‘ ستيؾ’’

، في حيف يقوـ المدخؿ الثاني (Social Constructivist Paradigm)االجتماعي 
‘‘ إيزينيارت’’و  (Flyvbjerg)‘‘ فبليفبيرج’’و (Yin)‘‘ يف’’الذي صاغو 
(Eisenhardt) لما بعد الوضعية المنطقية  عمى النموذج المعرفي(Post-

positivist Paradigm) وقد أسيمت الدراسات التي تبنت ىذيف النموذجيف .
المعرفييف في انتشار استخداـ أداة دراسة الحالة، وفي صياغة أطر العمؿ والمبادئ 

-Hyett, Nerida; Kenny, Amanda; & Dickson)النظرية الميزة ليذه األداة 
Swift, Virginia, 2014, p. 1) .  

وتختمؼ أنواع دراسة الحالة وفقًا لحجـ الحالة موضوع الدراسة؛ أي مف حيث إذا 
كانت الحالة تتصؿ بفرد واحد، أو عدة أفراد، أو مجموعة كبيرة مف األفراد، أو برنامج 
بأكممو، أو نشاط معيف. وباإلضافة إلى معيار حجـ الحالة، يمكف أف تختمؼ أنواع 

ة وفقًا لميدؼ مف التحميؿ. وبعبارة أخرى فيناؾ ثبلثة أنواع لدراسة الحالة دراسة الحال
، والحالة األداتية (Intrinsic)وفقًا لميدؼ مف إجرائيا: الحالة الجوىرية 

(Instrumental) والحالة الجماعية األداتية ،(Collective Instrumental) .
ية تقوـ عمى تركيز الباحث عمى أف دراسة الحالة األدات (Stake)‘‘ ستيؾ’’ويعتقد 

تحميؿ قضية أو موضوع ميـ، ثـ اختياره لحالة محددة يقوـ بدراستيا بيدؼ استجبلء 
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طبيعة القضية التي يدرسيا. وتقوـ دراسة الحالة الجماعية األداتية عمى اختيار  

الباحث لقضية أو موضوع ميـ، ثـ اختياره لعدة حاالت يقوـ بدراستيا جميعيا بيدؼ 
يح معالـ وطبيعة القضية األساسية التي يدرسيا. أي أف الباحث عند توظيؼ توض

دراسة الحالة الجماعية األداتية يقوـ باختيار عدة برامج دراسية موزعة عمى عدة 
أماكف جغرافية أو عدة برامج دراسية موجودة في مكاف واحد ثـ يحمؿ ىذه البرامج 

ما يختار الباحث عدة حاالت بيدؼ  بيدؼ استقصاء حقيقة قضية بعينيا. وغالباً 
. (Creswell, J. W. , 2013, p. 74)إظيار الجوانب المختمفة لقضية محددة 

إلى أف استخداـ دراسة الحالة الجماعية األداتية يقوـ عمى  (Yin)‘‘ يف’’ويشير 
منطؽ تكرار اإلجراءات البحثية المتبعة عند دراسة كؿ حالة. وعادة ما يرفض 

إجراء البحوث الكيفية تعميـ حالة عمى حالة أخرى نظرًا الختبلؼ  الباحثوف عند
السياؽ. ويتطمب التعميـ االختيار الدقيؽ لحاالت تمثؿ القضية األـ محؿ الدراسة. 
والنوع الثالث ىو دراسة الحالة الجوىرية الذي يركز فيو الباحث عمى حالة واحدة مثؿ: 

مف أحد صعوبات التعمـ. ويستخدـ الباحث  تقويـ برنامج معيف، أو دراسة تمميذ يعاني
دراسة الحالة الجوىرية ألف ىذه الحالة تمثؿ موقفًا غير معتاد أو موقفًا فريدًا. وتشبو 
ف اختمفت اإلجراءات التحميمية لدراسة الحالة؛  دراسة الحالة الجوىرية البحث السردي وا 

ف سياقيا أو بيئتيا حيث تتمثؿ ىذه اإلجراءات في الوصؼ المفصؿ لحالة معينة ضم
 .(Creswell, J. W. , 2013, p. 74)الطبيعية 

لقد اىتمت المناقشات المتصمة بفمسفة البحث العممي بمزايا وعيوب كؿ مف المداخؿ 
الكيفية والكمية لمبحث. وقد أدت ىذه المناقشات التي حدثت في الثمانينات مف القرف 

موضوعي، والمدخؿ الكيفي/التأويمي، العشريف إلى توضيح نقاط قوة المدخؿ الكمي/ال
والنموذج النظري النقدي. وعمى الرغـ مف محاولة البحوث الكمية التحكـ في درجة التحيز 
بحيث يتـ فيـ الحقائؽ بطريقة موضوعية، سعت البحوث الكيفية إلى فيـ منظور 

كزت المفحوصيف، والبحث عف الخبرات األصيمة بيدؼ صياغة بيانات ذات مغزى. وىكذا ر 
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المداخؿ الكمية عمى تراكـ الحقائؽ واألسباب المفسرة لمسموؾ، في حيف ركزت المداخؿ 
الكيفية عمى تحميؿ السياقات المتصمة بالطبيعة المتغيرة والديناميكية لمحقائؽ. وتسعي 
التصميمات الكمية إلى تحديد وعزؿ العوامؿ الموجودة في سياؽ معيف، وفيـ عبلقات 

السببية بيف ىذه العوامؿ، في حيف تسعي التصميمات الكيفية إلى صياغة  االرتباط والعبلقات
رؤية شاممة عف الظاىرة موضوع الدراسة مف خبلؿ تحميؿ الوثائؽ الرسمية، والتاريخ السردي 

 ,Laws, Kevin; & McLeod)لمتعمـ، والمبلحظة المباشرة، والمقاببلت الشخصية 
Robert, n.d., p. 2) . 

وتمثؿ أدوات بحث المدخؿ الكمي المدخؿ الموضوعي في العموـ االجتماعية، 
وىي تتميز بفمسفة إنطولوجية واقعية، وفمسفة لممعرفة تقوـ عمى الوضعية المنطقية، 
ووجية نظر حتمية لمطبيعة اإلنسانية، ومنيجية صياغة النواميس المنطقية 

(Nomothetic Methodology) ريتسكي-زوبر’’. وقد أشار ‘‘(Zuber-
Skerritt)  إلى تأثير المنيجيات الكمية عمى نموذجيف معرفييف اثنيف لمبحث العممي

وىما: النموذج التجريبي الذي يوظؼ مدخؿ العموـ الطبيعية لفيـ العمـو اإلنسانية مف 
خبلؿ إجراء تجربة يتحكـ فييا الباحث ويغير مف عدة عوامؿ بيا، والنموذج 

وؿ فيو الباحث اكتشاؼ ما قد حدث في سياقاتو الطبيعية. االثنوجرافي الذي يحا
ويطمؽ عمى النموذج التجريبي اسـ النموذج االختزالي ألف الظواىر االجتماعية 
واإلنسانية ال يمكف اختزاليا مف خبلؿ الدراسة العممية في عدة متغيرات منفصمة عف 

المدخؿ الكمي الواقع. وعمى النقيض مف المدخؿ التجريبي/االختزالي يحاوؿ 
(Holistic)  وصؼ سياؽ الظاىرة، وتحميؿ مدى أكثر تنوعًا وعمقًا وشمواًل مف

المتغيرات. ويصؼ المدخؿ التجريبي ويتنبأ باألحداث المستقبمية عمى أساس دراسة 
الظواىر، في حيف يصؼ المدخؿ اإلثنوجرافي السياقات الطبيعية وفقًا ألكبر قدر 

فراد واألحداث الموجودة في السياؽ بصورة أفضؿ ممكف مف الشموؿ بيدؼ فيـ األ
(Laws, Kevin; & McLeod, Robert, n.d., p. 2).   
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األنواع المختمفة لمبحوث الكيفية وفقًا ألنواع  (Patton)‘‘ باتوف’’وقد حدد  

أدوات كيفية ىي: اإلثنوجرافيا،  52‘‘ باتوف’’األسئمة التي يطرحيا الباحث. وقد حدد 
، (Heuristics)ىراتية، ودراسات اإلثنومثدولوجي، والحدس الميني والدراسة الظا

، وعمـ النفس البيئي (Symbolic Interactionism)والتفاعمية الرمزية 
(Ecological Psychology) ونظرية النظـ، ونظرية الفوضى، والبحث التوجييي ،
(Orientational Inquiry) وعمـ التأويؿ ،(Hermeneutics)وقد حددت . 

خمسة أنواع لمبحوث الكيفية وىي: الدراسة الكيفية األساسية  (Merriam)‘‘ ميرياـ’’
(Basic or Generic Quantitative Inquiry) وعمـ اإلثنوجرافي، والدراسة ،

الظاىراتية، وبناء النظرية، ودراسة الحالة. وتختمؼ األنواع الخمسة عف بعضيا 
ف كانت تشترؾ في الخصائص األس اسية المميزة لمبحوث الكيفية مثؿ: فيـ البعض، وا 

الظواىر وتحديد معانييا، وكوف الباحث ىو األداة الرئيسة لجمع البيانات وتحميميا، 
واستخداـ الدراسة الميدانية، واستخداـ االستنباط في تحميؿ النتائج، وكوف نتائج البحث 

 . (Laws, Kevin; & McLeod, Robert, n.d., p. 3)ذات طبيعة وصفية ثرية 
وعمى الرغـ مف الصور المختمفة ألدوات المدخؿ الكيفي، إال أف ىناؾ خصائص 
مشتركة لمبحوث الكيفية بصرؼ النظر عف األدوات التي تستخدميا. ويعترؼ عمماء 
مناىج البحث بيذه السمات المشتركة. وتتصؼ األدوات العشرة لممدخؿ الكيفي بخمس 

الرصينة القوية التي طبقت أي مف ىذه  صفات رئيسة. ويكفي أف نصؼ الدراسات
‘‘ بحث ميداني’’أو ‘‘ بحث يوظؼ المدخؿ الكيفي’’األدوات العشرة بعبارة واحدة 

(Yin, Robert K. , 2011, p. 16) . 
 (3الجدوؿ )

 .األنواع العشرة ألدوات المدخؿ الكيفي
 وصؼ مختصر ليذه األداة أمثمة عمى ىذه األداة نوع األداة الكيفية

تؤكد عمى تبني الباحث لدور  Action Lewin (1946); Small) بحوث الفعؿ
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 وصؼ مختصر ليذه األداة أمثمة عمى ىذه األداة نوع األداة الكيفية
Research) (1995); Greenwood & 

Levin (1998); Reason 
& Riley (2009). 

فاعؿ أو تعاوف نشط مع 
 المشاركيف في الدراسة.

 (Case Study)دراسة الحالة 
Platt (1992); Yin 

(2009); Yin (in press). 
عينة في تدرس ظاىرة م

 سياقيا الواقعي.

 (Ethnography)اإلثنوجرافيا 

Powdermaker (1966); 
Geertz (1973); Wolcott 

(1999); Anderson- 
Levitt (2006). 

وتتضمف دراسة ميدانية لمدة 
زمنية كافية لرصد التقاليد 

والعادات والممارسات المعتادة 
 اليومية بصورة مفصمة.

اإلثنو مثدولوجي 
(Ethnomethodology) 

Garfinkel (1967); 
Cicourel (1971); 

Holstein & Gubrium 
(2005). 

تسعي ىذه الدراسات إلى فيـ 
كيفية تعمـ األفراد ومعرفتيـ 
لمطقوس االجتماعية، وأنماط 
السموؾ، والرموز في الحياة 
 اليومية المعاشة والثقافة.

 Feminist)البحوث النسوية 
Research) 

Fine (1992); Olesen 
(2005); Hesse-Biber 

& Leavy (2007). 

وتتبني ىذه الدراسات وجية 
نظر جوىرىا أف األبعاد 

األخرى  المنيجية والعبلقات
تتضمف عبلقات قوة غالبًا ما 

يتـ تجاىميا، وأف ىذه 
العبلقات تؤثر عمى نتائج 

 البحث.

 Grounded)بناء النظريات 
Theory) 

Glaser & Strauss 
(1967); Charmaz 
(2005); Corbin & 
Strauss (2007). 

وتفترض ىذه الدراسات أف 
حدوث السموؾ االجتماعي 
بصورة طبيعية في السياقات 
الواقعية يمكف دراستو بصورة 



 

023 

مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
 وصؼ مختصر ليذه األداة أمثمة عمى ىذه األداة نوع األداة الكيفية 

أفضؿ مف خبلؿ تجميع 
الفئات النظرية والمفاىيـ لبناء 

 نظرية كبري تفسرىا.

 (Life History)تاريخ الحياة 
Lewis (1961, 1965); 
Langness (1965); 
Bertaux (1981). 

وتجمع ىذه الدراسات وتحكي 
قصة الحياة لفرد ما، وتركز 

عمى نقاط التحوؿ 
والموضوعات الميمة في ىذه 

 الحياة.

 Narrative)  البحث السردي
Inquiry) 

Riessman (1993, 
2008); Chase (2005); 
Connelly & Clandinin 

(2006); Murray 
(2009). 

ىذه الدراسات وتجمع مثؿ 
معمومات سردية مف السياؽ 
الواقعي ومف المشاركيف فيو 
بيدؼ التأكيد عمى مفيـو 
 الوجود في ىذا السياؽ.

المبلحظة بالمشاركة 
(Participant-Observer 

Study) 

Becker (1958); 
Spradley (1980); 
Tedlock (1991). 

وتعتمد ىذه الدراسات عمى 
فييا إجراء بحوث ميدانية يقيـ 

الباحث في المكاف الفعمي 
الذي توجد فيو الظاىرة 

 موضوع الدراسة.

الدراسة الظاىراتية 
(Phenomenological 

Study) 

Husserl (1970); 
Schutz (1970); Van 

Manen (1990); 
Moustakas (1994); 

Giorgi & Giorgi 
(2009). 

وتحمؿ ىذه الدراسات األحداث 
البشرية كما تحدث بالفعؿ في 
سياقاتيا الواقعية، وتقاـو 

األنماط والمفاىيـ السابقة التي 
 قد تشوه األساس الخبراتي
(Experiential Basis) 

 لفيـ األحداث.
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Yin, Robert K. (2011). Qualitative Research from Start  Source:

to Finish. New York, NY: The Guilford Press. p. 17. 
وتيدؼ دراسة الحالة إلى تقديـ فيـ عميؽ لموقؼ معيف أو معني بعينو مع التركيز  

عمى العمميات وليس النواتج، وعمى السياؽ وليس المتغيرات، وعمى اكتشاؼ الحقائؽ 
أكثر مف تأكيد صحة حقيقة معينة. وبالتالي فدراسة الحالة ىي طريقة إلجراء البحوث 

لمستحيؿ التحكـ في المتغيرات الميمة بالنسبة الكيفية تستخدـ عندما يكوف مف ا
إلى أف نقطة قوة أداة دراسة الحالة ىي قدرتيا عمى تحميؿ ‘‘ ميرياـ’’لمباحث. وتشير 

مجموعة متنوعة مف البراىيف، والوثائؽ الرسمية، والمقاببلت الشخصية، والمبلحظات 
 . (Laws, Kevin; & McLeod, Robert, n.d., p. 3)المباشرة، واآلثار 

 وهناك خمس خصائص تميز البحوث الكيفية. وهذه الخصائص الخمس هي:
 دراسة معني حياة األفراد في سياقاتيا الواقعية.  .5
 توثيؽ آراء ووجيات نظر األفراد الموجوديف في ىذا السياؽ. .8
 تحميؿ األوضاع السياقية التي يعيش فييا األفراد. .3
ىيـ القائمة أو الناشئة التي تساعد المساىمة في تقديـ آراء تحميمية تفسر المفا .1

 عمى تفسير السموؾ االجتماعي البشري.
بذؿ قصارى الجيد في استخداـ مصادر الشواىد المتعددة بداًل مف االعتماد  .1

 . (Yin, Robert K. , 2011, pp. 7-8)عمى مصدر واحد فقط لممعرفة 

 (Pamela Baxter & Susan Jack)‘‘ باميبل باكستر وسوزاف جاؾ’’وتقدـ 
تصنيفًا ألغراض دراسة الحالة. ويشمؿ ىذا التصنيؼ: دراسة الحالة التفسيرية، ودراسة 
الحالة االستكشافية، ودراسة الحالة الوصفية، ودراسة الحالة التي تقـو عمى تحميؿ عدة 

، ودراسة الحالة األداتية (Intrinsic)حاالت، ودراسة الحالة الجوىرية 
(Instrumental)لحالة الجماعية األداتية ، ودراسة ا(Collective Instrumental) .
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عند السعي لئلجابة عف سؤاؿ  (Explanatory)وتستخدـ دراسة الحالة التفسيرية  

ييدؼ إلى تفسير الصبلت السببية المفترضة في الظواىر الواقعية شديدة التعقيد. 
لظواىر التي ال عند استكشاؼ ا (Exploratory)وتستخدـ دراسة الحالة االستكشافية 

يكوف لمتدخؿ الذي يتـ تقويمو نواتج واضحة. أما دراسة الحالة الوصفية 
(Descriptive)  فتستخدـ لوصؼ تدخؿ معيف أو ظاىرة بعينيا، ولوصؼ السياؽ

 , .Baxter, Pamela; & Jack, Susan)الواقعي الذي توجد فيو ىذه الظاىرة 
2008, p. 547) أف دراسة الحالة التي ‘‘  زاف جاؾباميبل باكستر وسو ’’. وتوضح

تمكف الباحث مف  (Multiple-Cases Study)تقوـ عمى تحميؿ عدة حاالت 
استكشاؼ االختبلفات داخؿ كؿ حالة وبيف الحاالت موضوع الدراسة. وييدؼ ىذا 
النوع مف دراسات الحالة إلى إعادة إنتاج ىذه النتائج بيف الحاالت المختمفة. ومف 

ختيار الحاالت بعناية لكي يتمكف الباحث مف التأكد مف حدوث نفس الميـ أف يتـ ا
النتائج في جميع الحاالت، ولكي يستطيع التنبؤ بإمكانية حدوث نتائج متعارضة مف 

 ,Baxter, Pamela; & Jack)عدمو بناء عمى النظريات الحاكمة في ىذا المجاؿ 
Susan. , 2008, p. 548) . 

دراسة متعمقة مف عدة ’’دراسة الحالة باعتبارىا  (Simons)‘‘ سيمونز’’وتعرؼ 
مناظير لدرجة تعقيد وتفرد مشروع أو سياسة أو مؤسسة أو برنامج أو نظاـ معيف في 

مايمز ’’. ويعرؼ (Thomas, Gary, 2011, p. 512)‘‘ سياقو الواقعي
دراسة لظاىرة معينة ’’دراسة الحالة باعتبارىا  (Miles & Huberman)‘‘ وىوبرماف

 ;Baxter, Pamela)‘‘ دث في سياؽ محدد تكوف فييا الحالة ىي وحدة التحميؿتح
& Jack, Susan. , 2008, p. 545). 

ىي مدخؿ كيفي يقـو ’’وتتبني الدراسة الراىنة ىذا التعريؼ لمفيـو دراسة الحالة.  
فيو الباحث باستكشاؼ نظاـ محدد )حالة معينة( أو عدة نظـ محددة )حاالت بعينيا( 

فترة زمنية مف خبلؿ جمع البيانات بصورة مفصمة وعميقة مف مصادر متنوعة عبر 
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لممعمومات )مثؿ: المبلحظة المباشرة، والمقاببلت الشخصية، والمواد 
المسموعة/المرئية، والوثائؽ الرسمية، والتقارير الحكومية(، وبتوثيؽ وصفو 

ى سبيؿ المثاؿ، يمكف لمموضوعات المتصمة بيذا النظاـ )الحالة( بصورة مكتوبة. وعم
دراسة عدة برامج )موجودة في أماكف جغرافية مختمفة( أو برنامج واحد )موجود في 

 .(Creswell, J. W. , 2013, p. 73)‘‘ مكاف واحد( في دراسة الحالة
وبالتالي تقوـ الدراسة الراىنة بتحميؿ المبادرات التي نفذتيا الحكومة التايبلندية 

قبؿ االبتدائي واالبتدائي واإلعدادي والثانوي ولتحسيف تنافسيتيا لتحسيف جودة التعميـ 
وسوؼ تقوـ الدراسة الراىنة باالعتماد عمى العديد  .8251إلى  8225في الفترة مف 

مف المصادر األولية مثؿ الوثائؽ الحكومية الصادرة عف مكتب رئيس الوزراء في 
 طط التنمية االقتصادية بيذه الدولة.تايبلند ووزارة التربية والتعميـ التايبلندية، وخ

 أداة المقارنة المرجعية:
 :(Benchmarking)تعريف المقارنة المرجعية 

إف المقارنة المرجعية أداة مفيدة وعالية التأثير عمى القرارات التعميمية. وتقـو 
المقارنة المرجعية عمى تحميؿ أفضؿ السياسات في المؤسسات التعميمية الناجحة، ثـ 

رىا واستخداميا في تطوير النظاـ التربوي والبرامج التعميمية في المؤسسة تطوي
المستعيرة. ومف خبلؿ المقارنة المرجعية يستطيع صانعو السياسات التعميمية تحسيف 
جودة برامجيـ التعميمية، وفاعمية الخدمات التربوية التي يقدمونيا. ويتطمب زيادة درجة 

ر الممارسات المؤسسية، وتطوير الثقافات التنظيمية فاعمية المدارس والجامعات تغيي
التي سادت لمدد طويمة. ويحتاج المخططوف التربويوف أصحاب البصيرة إلى آليات 
لمساعدتيـ عمى تطبيؽ إصبلحاتيـ التعميمية بنجاح؛ ومف بيف ىذه اآلليات المقارنة 

درجة نجاح النظـ المرجعية. ويفيد االستخداـ الفعاؿ لممقارنة المرجعية في تقويـ 
والمؤسسات التعميمية، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ فييا، وصياغة استراتيجيات 
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اإلصبلح. وتسيـ المقارنة المرجعية في إلقاء الضوء عمى إنجازات النظـ التعميمية  

الفعالة، وتحديد أفضؿ الممارسات التعميمية في الدوؿ المتقدمة، وصياغة المبادرات 
 . (Bender, Barbara E. , 2002, p. 120)صبلحية التربوية اإل

في كونيا تطبؽ  (Checklist)وتتميز أداة المقارنة المرجعية عف قائمة البنود 
إجراءات مقارنة أكثر دقة، وتتجاوز مجرد عرض النتائج، وتعرض األداء المتوقع مف 

 ,Furco, Andrew; & Miller, William)خبلؿ المقارنات المحمية والدولية 
2009, p. 49). 

 European Foundation for)‘‘ المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة’’وتعرؼ 
Quality Management)  ’’ المقارنة المرجعية باعتبارىا ىي المقارنة المنيجية بيف

منظمة/مؤسسة معينة وبيف المنظمات/المؤسسات األخرى بيدؼ مساعدة 
وتركز المقارنة ‘‘. التي تحسف مف أدائيا المنظمة/المؤسسة عمى تنفيذ اإلجراءات

المرجعية عمى فيـ كيفية أداء المنظمات/النظـ الناجحة لممارساتيا. وبعبارة أخرى 
فيي تركز عمى تحميؿ العمميات والممارسات الفعالة التي تمكف النظـ الناجحة مف 

 ,European Foundation for Quality Management)التفوؽ في األداء 
2015, p. 3) ىيئة جودة ومعايير التعميـ العالي األسترالية’’. وتعرؼ ‘‘(Tertiary 

Education Quality and Standards Agency) ’’ المقارنة المرجعية باعتبارىا
عممية تعمـ تعاونية منظمة لمقارنة الممارسات والعمميات ونواتج األداء بيدؼ تحديد 

الجودة التعميمية. وىي أيضًا أحد عمميات نقاط القوة ونقاط الضعؼ كأساس لتحسيف 
الجودة المستخدمة لتقويـ األداء مف خبلؿ مقارنة الممارسات المؤسسية في أحد 
المنظمات بالممارسات المثمي. وتتناسب المقارنة المرجعية بالتنوعات السياقية 
، الموجودة في القطاع التعميمي مثؿ: رسالة المؤسسات التعميمية، وخصائص الطبلب

وسمات المؤسسات التعميمية، ونطاؽ العمميات. ويجب أف يحدد صانعو السياسات 
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 Tertiary Education Quality)‘‘ التعميمية منذ البداية أىداؼ المقارنة المرجعية
and Standards Agency, n.d., p. 1). 

ة ويعني ذلؾ أف المقارنة المرجعية ىي وسيمة تثبت بيا المنظمة قابميتيا لممساءل
مف قبؿ المستفيديف مف العممية التعميمية، وأداة لتحسيف العمميات ولجمع المعمومات 
بيدؼ زيادة درجة فيمنا لمممارسات والعمميات واألداء داخؿ المنظمة. وتمكف المقارنة 
المرجعية النظـ التعميمية مف صياغة تصور عميؽ حوؿ كيفية اإلصبلح التربوي. 

قارنة نواتج األداء والعمميات التي تقدميا مؤسسة وتتضمف المقارنة المرجعية م
 تعميمية/دولة بالنواتج والعمميات في المؤسسات التعميمية والدوؿ الصناعية المتقدمة. 

طريقة منيجية ’’المقارنة المرجعية باعتبارىا ىي  (Epper)‘‘ إيبر’’ويعرؼ 
األداء. ويعكس ىذا تنفذىا المؤسسة لمتقويـ الذاتي، ولمتعمـ مف اآلخريف، ولتحسيف 

(، (Quality Assurance التعريؼ ارتباط المقارنة المرجعية بضماف الجودة
. وفي حيف يركز ضماف الجودة عمى (Quality Enhancement)وبتحسيف الجودة 

تحقيؽ الحد األدنى مف المعايير التعميمية اإللزامية التي تحددىا الجيات الخارجية 
تحقؽ مف وجودىا مف خبلؿ الزيارات التفتيشية، تركز لبلعتماد األكاديمي ويتـ ال

المقارنة المرجعية وتحسيف الجودة عمى التقويـ الذاتي االختياري التي تقوـ بو 
المؤسسات التعميمية لمتأكد مف درجة تحقيقيا ألىدافيا ولدراسة كيفية تطوير أدائيا. 

ي، في حيف تيتـ ويعني ذلؾ أف ضماف الجودة يركز عمى تقويـ ما حدث في الماض
المقارنة المرجعية بتحميؿ ما يحدث في الوقت الحاضر وما يمكف أف يحدث في 

 ,Henderson-Smart, C.; Winning, T.; Gerzina, T.; King)المستقبؿ 
S. ; & Hyde, S. , 2006, p. 144) ستيبل ووودىاوس’’. وتنظر ‘‘(Stella & 

Woodhouse)  منيجية تؤكد عمى المقارنة بيف  كأداة ’’إلى المقارنة المرجعية
المؤسسات بيدؼ تحديد نقاط الضعؼ التي تحتاج إلى التطوير واإلصبلح. والمقارنة 
المرجعية ىي أداة تقـو عمى التقويـ المستمر لمعمميات بيدؼ التعرؼ عمى أفضؿ 
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 ;Rankine, Lynnae) ‘‘ الممارسات الفعالة، وتنفيذ النماذج الجديدة لئلدارة 

Stevenson, Leigh; Malfroy, Janne; & Ashford-Rowe, Kevin, 
2009, p. 815) . 

إلى المقارنة المرجعية باعتبارىا ىي  (Gerald Balm)‘‘ جيرالد بالـ’’وينظر 
المقارنة المستمرة لمعمميات أو المنتجات أو الخدمات التي تقدميا مؤسسة معينة بما ’’

جراءات طموحة وواقعية  ىو كائف في أفضؿ المؤسسات بيدؼ صياغة أىداؼ  وا 
لئلصبلح، لكي تصبح المؤسسة اليادفة إلى تحقيؽ اإلصبلح ىي األولي في خبلؿ 

 ;Achim, Moise Ioan; Cabule, Lucia; Popa, Maria)‘‘ زمنية معقولة فترة
& Mihalache, Silvia – Stefania,   2009, p. 853) ومما سبؽ نستنتج أف .

المقارنة المرجعية ىي عممية تقويمية تقوـ فييا المؤسسات التعميمية بتحديد أىـ نقاط 
قارف المؤسسات التعميمية بيف أدائيا القوة ونقاط الضعؼ في عممياتيا وممارساتيا. وت

وبيف أداء المؤسسات التعميمية ذات الجودة المرتفعة في ضوء عدد مف المعايير. 
وتيدؼ المقارنة المرجعية إلى تحديد أوجو الشبة واالختبلؼ بيف المؤسسات التي 
تعاني مف ضعؼ الجودة والمؤسسات ذات المستوى األعمى مف الجودة بيدؼ التطوير 

 صبلح في خبلؿ فترة زمنية مقبولة. واإل
إلى المقارنة المرجعية  (Jackson & Lund)‘‘ جاكسوف ولوند’’وينظر 

عممية تعمـ منظمة تمكننا مف مقارنة خدمات أو أنشطة أو منتجات منظمة ’’باعتبارىا 
معينة بيدؼ تحديد نقاط قوتيا ونقاط ضعفيا كأساس لمتحسيف والتنظيـ الذاتييف. 

إلى وجود نوعيف مف المقارنة المرجعية:  (Sara Booth)‘‘ رة بوثسا’’وتشير 
المقارنة المرجعية لمعمميات، والمقارنة المرجعية لمنواتج. وُتعد المقارنة المرجعية 
لمعمميات أداة تركز عمى كيفية تحقيؽ النتائج بيدؼ تحميؿ ومقارنة وتحسيف أداء 

المقارنة المرجعية لمنواتج عمى تحميؿ  العمميات المستخدمة في إدارة مؤسسة ما. وتركز
المقاييس مرتفعة المستوى لؤلداء في المؤسسات األفضؿ عمى المستوى العالمي بيدؼ 
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 ,Booth, Sara, 20015)‘‘ الوصوؿ إلى نفس المستوي خبلؿ فترة زمنية قصيرة

p. 4) . 
رة مستم ىي عممية’’ويتبني البحث الراىف التعريؼ التالي لممقارنة المرجعية 

وليس حدث واحد فقط لمقارنة عمميات وأداء ونواتج مؤسسة تعميمية بالمؤسسات 
األخرى، وتقوـ ىذه العممية عمى جمع المعمومات وطرح التساؤالت عف فاعمية ىذه 
العمميات واألداءات والنواتج بيدؼ إجراء تقويـ موضوعي لنقاط القوة والضعؼ في 

جراءات محددة لئلصبلح، ولمتغمب عمى ىذه المؤسسة، وصياغة أفكار وأساليب وا  
المقاومة الداخمية لمعامميف في المؤسسة والرافضيف لمتطوير، وإلقناع العامميف في 
المؤسسة بمبررات اإلصبلح ودواعيو، وتحديد الموارد البلزمة لئلصبلح في فترة زمنية 

 .(Yorke, Mantz, 2008, p. 8; Lutfullayev, Pulatkhon, n.d., p. 3) ‘‘مقبولة
وقد بدأ استخداـ المقارنة المرجعية كأداة إدارية عممية لتحسيف الممارسات أواًل في 
القطاع الخاص في مجاالت مثؿ: الصناعة، وتجارة التجزئة، وقطاع الخدمات. وليذا 
فإف تطبيؽ المقارنة المرجعية في التعميـ العالي ىو أمر حديث نسبيًا. وقد كانت 

ي أوؿ دولة تطبؽ المقارنة المرجعية في التعميـ العالي الواليات المتحدة األمريكية ى
وذلؾ في أوائؿ التسعينيات مف القرف العشريف، ثـ تمتيا المممكة المتحدة في منتصؼ 
التسعينيات مف القرف العشريف. وقد شيد القرف الحادي والعشريف ترتيب المدارس وفقًا 

وقد أسيـ تأسيس ىيئات  لمستوى تحصيؿ التبلميذ الدراسي وجودة التعميـ بيا.
االعتماد والجودة في المممكة المتحدة والدوؿ األوروبية وأستراليا في تعميؽ جذور 
المقارنة المرجعية. وبالتالي فإف المقارنة المرجعية ىي مقارنة سديدة لممعايير. وقد 

ات بدأت المممكة المتحدة في المقارنة المرجعية لممقررات الدراسية المقدمة في الجامع
إلى أف اإللماـ بطبيعة  (Pidock)‘‘ بيدكوؾ’’. ويشير 8222المختمفة في عاـ 

المقارنة المرجعية لـ يكف شائعًا بيف صفوؼ الباحثيف وأساتذة الجامعات حتى عاـ 
‘‘ عممية بولونا’’. وباإلضافة إلى تأسيس ىيئات االعتماد والجودة كانت 8221
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 (Bologna Process) ’’عبلف لشبونة في إعطاء دفعة  (Lisbon Agenda)‘‘ وا 

 . (Booth, Sara, 2012, pp. 1-2)قوية لتطبيؽ المقارنة المرجعية عمى المؤسسات التعميمية 
 ومن بين الفوائد المتعددة لممقارنة المرجعية ما يمي:  
  فيـ الوضع/األداء الراىف لممنظمة )أي تحديد نقاط قوتيا، ومجاالت تحسيف

األداء(، وخاصة العمميات وأنواع األداءات بالغة األىمية وذات الصمة بصياغة 
 وتنفيذ استراتيجيات المنظمة. 

  مساعدة المنظمة عمى التركيز عمى القدرات/الكفايات بالغة األىمية المتصمة
 ية.بتحقيؽ ميزة تنافس

  قياس أداء المنظمة ومقارنتو بأداء المنظمات األخرى، وتحميؿ األسباب التي
 تفسر ىذا االختبلؼ في األداء، وتحديد أىداؼ مناسبة لتحسيف ىذا األداء. 

  تحديد المجاالت التي يمكف تقميؿ اليدر فييا، والمجاالت التي يجب تخصيص
  مزيد مف االستثمارات في األفراد والمعدات فييا.

  تشجيع اكتشاؼ األفكار الجديدة مف خارج المنظمة، وتشجيع نقؿ الممارسات
 European Foundation for Quality)الناجحة مف المنظمات األخرى 
Management, 2015, p. 4) . 

  جمع البيانات والمعمومات والمعارؼ لدعـ صناعة القرارات اإلصبلحية المبنية
 عمى الحقائؽ. 

 ي المنظمة برؤية إصبلحية تحفزىـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد، إمداد العامميف ف
 وتنمي قدراتيـ، وتمكنيـ مف تحسيف أداء المنظمة التي يعمموف بيا.

 .تحسيف سمعة المنظمة 
  تحدي األوضاع الراىنة، والحفاظ عمى المكانة المتقدمة لممنظمة(European 

Foundation for Quality Management, 2015, p. 4) . 
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 دراسات سابقة حول التنافسية:

 أواًل: دراسات تناولت العالقة بين التعميم وبين التنافسية:
تحسين القدرة التنافسية لمتعميم قبل ’’( بعنوان 2017( دراسة حممي، فؤاد أحمد )1

واستيدفت الدراسة ‘‘: الجامعي في مصر في ضوء أفضل الممارسات العالمية
ة التنافسية لمؤسسات التعميـ العاـ في ضوء أفضؿ صياغة تصور مقترح لتحسيف القدر 

الممارسات العالمية لمدوؿ المتقدمة تنافسيًا. وقد سعت الدراسة إلى اإلجابة عف 
األسئمة التالية: أ( ما مفيوـ القدرة التنافسية في التعميـ قبؿ الجامعي وأىميتيا وأىـ 

مفاىيـ والمعايير والمؤشرات محدداتيا في الفكر اإلداري والتربوي المعاصر؟ ب( ما ال
واألسس المتداولة في التقارير الدولية عف التنافسية؟ ج( ما سمات الوضع الراىف 
لمقدرة التنافسية لمتعميـ المصري ومدى مطابقتو لمحالة المعروضة في التقارير األخيرة؟ 

غافورة د( ما أفضؿ الممارسات العالمية )في الواليات المتحدة األمريكية وفنمندا وسن
وتايبلند( لمتنافسية؟ وما إمكانية اإلفادة منيا في مصر لتحسيف التعميـ وتدعيـ قدرتو 
التنافسية؟ وما التصور المقترح لتحسيف وتطوير القدرة التنافسية لمتعميـ قبؿ الجامعي 

 ؟ 8232في ضوء أفضؿ الممارسات العالمية بما يتناسب مع تحقيؽ رؤية مصر 
التعميم والتنافسية في ’’( بعنوان 2017أحمد محمد نبوي )( دراسة حسب النبي، 2

مكانية اإلفادة مناا في مصر وقد حاولت الدراسة وضع تصور إلصبلح  .‘‘ماليزيا وا 
التعميـ في مصر في ضوء التجربة الماليزية. وقد قامت الدراسة بتحميؿ واقع التعميـ 

التعميـ االبتدائي في ماليزيا؟.  األساسي والتنافسية في ماليزيا؟ ورصد أبرز معالـ جودة
صياغة تصور مقترح يسيـ  ‘‘ حسب النبي، أحمد محمد نبوي’’واستيدفت دراسة 

في تحقيؽ جودة التعميـ االبتدائي وفي نفس الوقت يحقؽ التنافسية في المجتمع 
المصري. ولموصوؿ إلى ىذه الغاية قاـ الباحث بتحميؿ عبلقة التعميـ األساسي بمفيـو 

سية في المجتمع الماليزي. وباإلضافة إلى ىذا، درس الباحث اآلليات التي التناف
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طبقتيا وزارة التربية والتعميـ الماليزية لتحسيف جودة التعميـ االبتدائي في الفترة مف عاـ  

 . 8251إلى عاـ  8225
ثانيًا: دراسات تناولت العالقة بين االبتكار والتجديد والبحث العممي وبين 

 التنافسية:
االبتكار ’’( بعنوان 2003)  (Fagerberg Jan)‘‘ فاجربيرج جان’’( دراسة 5

  ‘‘:والتجديد: إرشادات حول أهم األدبيات
واستيدفت الدراسة صياغة مجموعة مف اإلرشادات التوجييية التي تفيد الباحثيف  

في مجاؿ االبتكار والتجديد، كما تبصرىـ بطبيعة األدبيات في ىذا المجاؿ. 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي في وصؼ األدوار التي تمعبيا المؤسسات 

لدراسة كيفية عمؿ نظـ االبتكار والمنظمات في بناء نظـ االبتكار والتجديد. وحممت ا
والتجديد عبر الفترات الزمنية المختمفة، وعبر مجموعة مختمفة مف القطاعات 
الصناعية. وباإلضافة إلى ىذا، فقد حممت الدراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
لبلبتكار. ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: أ( يؤدى االبتكار إلى 
ازدىار األنشطة االقتصادية والعكس صحيح. ب( يحدث االبتكار في صناعات أو 
قطاعات معينة؛ والتي تنمو بسرعة أكبر مف غيرىا محدثة تغييرات ىيكمية في اإلنتاج 
والطمب ثـ البني التنظيمية والمؤسسية. ولكي تستفيد الدوؿ مف االبتكار فبلبد أف تنفذ 

مية والمؤسسية. ج( إف االبتكار عامؿ قوي يفسر تغييرات جذرية في البني التنظي
االختبلفات في أداء الدوؿ والمناطؽ والشركات. وتتمتع الدوؿ والمناطؽ ذات القدرات 
التجديدية بمستويات أعمى مف اإلنتاج والدخؿ. وأوصت الدراسة بتشكيؿ فرؽ عمؿ 

أسبابو وفقًا مكونة مف مجموعة مف الباحثيف في تخصصات مختمفة لدراسة االبتكار و 
 ,Fagerberg, Jan, 2003)لمدخؿ التخصصات البينية والتخصصات المتداخمة 

pp. 1-14) . 
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سياسات ’’( بعنوان 2015) (Fagerberg Jan)‘‘ فاجربيرج جان’’( دراسة 2

 ‘‘: االبتكار والنظم القومية لالبتكار واألداء االقتصادي: البحث عن إطار نظري مفيد
اغة أطر عمؿ نظرية تتصؿ بسياسات االبتكار، وتحمؿ واستيدفت الدراسة صي 

العبلقة بيف االفتراضات الضمنية ألطر العمؿ ىذه وبيف البراىيف التجريبية المستقاة 
مف الدراسات المسحية. وباإلضافة إلى ىذا، فقد حممت الدراسة باستخداـ المنيج 

ؿ مشكبلت اجتماعية الوصفي السياسات المتصمة باالبتكار والتجديد واليادفة إلى ح
النموذج الخطي الذي ينظر لمتقدـ العممي باعتباره ‘‘ فاجربيرج جاف’’بينيا. وقد درس 

ىو السبب الرئيس وراء التقدـ االقتصادي، وأوضح العيوب التي عانى منيا ىذا 
النموذج. وتناوؿ بالتحميؿ النظـ القومية لبلبتكار، وأوضح أف االبتكار ظاىرة تفاعمية. 

، (Lundvall)‘‘ لوندفاؿ’’، و(Freeman)‘‘ فريماف’’إلى األدوار التي لعبيا وأشار 
في صياغة مدخؿ النظـ القومية لبلبتكار. ويعتمد مدخؿ  (Nelson)‘‘ نيمسوف’’و

الذي يقمؿ مف أىمية دور  (Schumpeter)‘‘ شومبيتر’’النظـ القومية عمى آراء 
القومية لبلبتكار نتيجة لعممية تاريخية  الدولة في تحقيؽ االبتكار. وقد نشأ مدخؿ النظـ

طويمة تتصؼ بالنشأة المشتركة والتطور بيف النظاـ الصناعي والنظاـ السياسي لمدوؿ. 
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: أ( ضرورة صياغة تعريؼ أكثر 

تؤثر عمى شمواًل لمفيوـ االبتكار بحيث يشمؿ ىذا التعريؼ جميع السياسات التي 
االبتكار، والعمميات الشاممة لو بداية مف تصنيع المنتجات الجديدة، وآليات ابتكارىا، 
وطرؽ نشرىا. ب( يجب التمييز بيف خصائص النظـ القومية لبلبتكار وىياكميا وبيف 
دينامياتيا. فنظرًا الختبلؼ الدوؿ في ضوء طبيعة قطاعاتيا الصناعية، تختمؼ 

بتكار بيا، ونظرًا الختبلؼ الدوؿ مف حيث طبيعتيا وخصائصيا ديناميات التجديد واال
السياسية تختمؼ النظـ القومية لبلبتكار. ج( تتطمب السياسات الفعالة لبلبتكار 
والتجديد تنسيقًا عاليًا لمسياسات في مجاالت عدة، وصياغة لصور جديدة مف اإلدارة، 

د أوصت الدراسة بصياغة مدخؿ وتدعيـ األسس المعرفية الميسرة لحدوث االبتكار. وق
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شامؿ لتحميؿ االبتكار عمى مستوى الدولة. كما أوصت الدراسة بمشاركة عدد كبير  

مف الباحثيف مف تخصصات مختمفة عند صياغة االستراتيجيات القومية لبلبتكار 
(Fagerberg, Jan, 2015, pp. 1-17) . 

 & ;Savrina, Baiba)‘‘ ريمزا سانتا-سافرينا بايبا وسبوروج’’( دراسة 3
Sproge-Rimsa, Santa) (2014 بعنوان )’’ دور العموم في تحسين

 ‘‘: التنافسية الوطنية: دراسة حالة لدولة التفيا
واستيدفت الدراسة توضيح مفيوـ التنافسية وتحميؿ الدور الذي تمعبو العمـو  

والتعميـ في زيادة القدرة التنافسية لمدوؿ. وأوضحت الدراسة أف التعميـ عالي الجودة 
يحسف مف تنافسية األمـ، كما أف اإلنجازات العممية تسيـ في بناء المجتمع القائـ عمى 

ارتفاع مستوى الرفاىية في المجتمع. واستخدمت الدراسة  المعرفة الذي يسيـ بدوره في
المنيج الوصفي في تحميؿ العبلقة بيف التنافسية وبيف العموـ والبحث العممي في دولة 
التفيا. ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: أ( إف التعميـ والعمـو 

التنافسية. ب( يسيـ التعميـ  واالبتكارات واختراع منتجات جديدة ىي أىـ مؤشرات
والعموـ واالبتكارات واختراع منتجات جديدة في إعداد جيؿ متعمـ مف المواطنيف، 
عداد الكوادر  وتحسيف الخدمات الحكومية، والحفاظ عمى اليوية الوطنية، وا 
المتخصصة، والحفاظ عمى التراث الثقافي، وتعزيز القدرة التنافسية لؤلمـ. ج( يوجد 

بيف أىداؼ القطاعيف العاـ والخاص العامميف في مجاؿ العموـ والبحث  عدـ تناغـ
العممي في دولة التفيا؛ حيث ييتـ القطاع الخاص بتحقيؽ األرباح في حيف ييتـ 
القطاع الحكومي بتكويف تراكـ معرفي عمى المدي الطويؿ. وأوصت الدراسة بضرورة 

الباحثيف في القطاع الحكومي  التعاوف بيف الباحثيف في التخصصات المختمفة، وبيف
ونظرائيـ في القطاع الخاص، وبزيادة االستثمارات الحكومية الموجية لقطاع البحث 

-Savrina, Baiba; & Sproge-Rimsa, Santa, 2014, pp. 564)العممي 
574) . 
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 ثالثًا: دراسات نظرية تأصيمية استادفت تعميق مفاوم التنافسية: 

تقويم ألطر ’’( بعنوان 2016اإليرلندي لمتنافسية )( دراسة المجمس القومي 1
 ‘‘ :التنافسية

واستيدفت الدراسة تقويـ القدرة التنافسية لمقطاع التجاري في إيرلندا مقارنة بالدوؿ  
األخرى باستخداـ أداة المقارنة المرجعية، وتحديد التحديات التي تواجو ىذا القطاع 

ناسبة ليذه التحديات. وقد حممت الدراسة عمى المدي المتوسط، وتحديد الحموؿ الم
باستخداـ المنيج الوصفي محفزات التنافسية، وكيفية قياسيا، والقضايا المفاىيمية 
المتصمة بتحويؿ األبعاد المتنوعة لمتنافسية إلى سياسات تطبيقية واقعية. ومف أىـ 

ت التي يطبقيا النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: أ( ضرورة استخداـ المؤشرا
االتحاد األوروبي. ب( دمج مؤشر لممناخ االقتصادي الراىف ضمف مؤشرات الظروؼ 
االقتصادية المتصمة بدورة التجارة عند تقويـ تنافسية الدوؿ. ج( ضرورة تطوير البنية 
المكونة لمؤشر التنافسية الذي يستخدمو المجمس القومي اإليرلندي لمتنافسية. د( تقديـ 

مؤشرات األداء  i)لبيانات التفصيمية حوؿ المؤشرات التالية لمتنافسية: مزيد مف ا
مؤشرات القطاعات الصناعية  ii)االقتصادي والتنافسية الجوىرية لممناطؽ الصغيرة. 

مؤشرات األداء االقتصادي لمشركات الدولية  iii)في المناطؽ الجغرافية المختمفة. 
رات األداء االقتصادي لمشركات التي تستيدؼ مقابؿ الشركة الوطنية اإليرلندية، ومؤش

السوؽ المحمي في مقابؿ الشركات التي تنتج لتمبية احتياجات السوؽ العالمي. 
وأوصت الدراسة بتدريب العامميف في الوزارات المختمفة عمى كيفية توظيؼ القدرة 

جمس التنافسية في تحسيف اقتصاد الدولة، وبزيادة مستوى التناغـ بيف مؤشرات الم
القومي اإليرلندي لمتنافسية والمؤشرات التي يستخدميا االتحاد األوروبي، وتحقيؽ مزيد 
مف التوازف بيف األولويات التكتيكية قصيرة المدي مثؿ التركيز عمى تحسيف نمو ريادة 
األعماؿ المحمية، وبيف األولويات االستراتيجية بعيدة المدي مثؿ تعظيـ القيمة 

 . (Ketels, Christian, 2016, pp. 1-37)اإليرلندية  االقتصادية لمشركات
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مفاهيم ’’( بعنوان 2008) (Berger, Thomas)‘‘ بيرجر توماس’’( دراسة 2 

 ‘‘: التنافسية الوطنية
واستيدفت الدراسة تعميؽ مفيوـ القدرة التنافسية والتمييز بيف القدرة التنافسية  

الدراسة المنيج الوصفي في تحميؿ لمشركات والقدرة التنافسية لمدوؿ. واستخدمت 
التنافسية القائمة عمى تخفيض األسعار ودورىا في تطوير االقتصاد الكمي لمدولة، 
والتنافسية التي ال تعتمد عمى تخفيض األسعار. وتناولت الدراسة األدوار التي تمعبيا 

جنبية المباشرة زيادة اإلنتاجية، واالبتكار والتجديد، والقدرة عمى اجتذاب االستثمارات األ
‘‘ مايكؿ بورتر’’في تعظيـ القدرة التنافسية لمدوؿ. وقدمت الدراسة رؤية نقدية لمفيوـ 

(Michael Porter)   عف القدرة التنافسية. ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا
أسموبًا لتقويـ القدرة التنافسية لؤلمـ يقوـ عمى ‘‘ مايكؿ بورتر’’الدراسة ما يمي: أ( يقدـ 

تحميؿ أدوار المجمعات الصناعية في تقدـ االقتصاد، والصناعة الوطنية، ورأس الماؿ 
االجتماعي. ب( إف التنافسية ىي أداة لمناقشة األىمية النسبية لممقارنة المرجعية بيف 
اقتصاديات الدوؿ المختمفة. وبالتالي يساعد ىذا المفيـو في تحديد المجاالت التي 

معينة عف نظرائيا مف الدوؿ. وأوصت الدراسة بإجراء مزيد  يتأخر فييا اقتصاد دولة
 ,Berger, Thomas , 2008)مف البحوث لتأصيؿ مفيوـ القدرة التنافسية وتعميقو 

pp. 92-108) . 
 تعميق عمى الدراسات السابقة:

انقسمت الدراسات السابقة إلى ثبلثة أقساـ: قسـ تناوؿ عبلقة التنافسية بمؤسسات 
التعميـ قبؿ الجامعي مثؿ: دراسة حممي، فؤاد أحمد، ودراسة حسب النبي، أحمد محمد 
نبوي، وقسـ ثاف تناوؿ عبلقة االبتكار والتجديد والبحث العممي بالتنافسية مثؿ: دراسة 

(، ودراسة سافرينا بايبا 8251اسة فاجربيرج جاف )(، ودر 8223فاجربيرج جاف )
(، وقسـ ثالث تناوؿ األبعاد المكونة لمفيوـ التنافسية 8251ريمزا سانتا )-وسبوروج

‘‘ بيرجر توماس’’(، ودراسة 8251مثؿ: دراسة المجمس القومي اإليرلندي لمتنافسية )
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لتنافسية في (. وفي حيف ركزت دراسات القسـ األوؿ عمى تحميؿ أوضاع ا8222)

التعميـ قبؿ الجامعي في مصر، ركزت دراسات القسـ الثاني عمى عبلقة االبتكار 
والتجديد والبحث العممي بالتنافسية في الدوؿ األوروبية. ومما سبؽ يتضح أف 
الدراسات السابقة ركزت جمعييا عمى دراسة بعض جوانب التنافسية إما في مصر أو 

طرؽ لدراستيا في الدوؿ اآلسيوية المتقدمة. وبالتالي في الدوؿ األوروبية دوف أف تت
يسعي ىذه البحث الراىف إلى إلقاء الضوء عمى عبلقة التعميـ األساسي في تايبلند 

بعد دراسة حسب النبي، أحمد محمد نبوي –بالتنافسية. وُيعد ىذا ىو البحث الثاني 
ميـ قبؿ الجامعي في أحد الذي يتناوؿ أوضاع التع –عف التعميـ والتنافسية في ماليزيا

دوؿ جنوب شرؽ آسيا وعبلقتيا بالتنافسية. ويتميز البحث الراىف باالعتماد عمى 
العديد مف المصادر األولية مثؿ الوثائؽ الحكومية الصادرة عف مكتب رئيس الوزراء 
 التايبلندي ووزارة التربية والتعميـ التايبلندية، وخطط التنمية االقتصادية بيذه الدولة.
وقد حمؿ البحث الراىف جيود الدولة التايبلندية في تطوير التعميـ قبؿ االبتدائي 
والتعميـ األساسي، وتحسيف جودتيما، وعبلقة التعميـ قبؿ الجامعي بالتنافسية في ىذه 
الدولة اآلسيوية. وقد استعرض البحث الحالي جيود وزارة التربية والتعميـ في تحسيف 

المقدمة لممعمميف ومديري المدارس، وآليات تحسيف الجودة في برامج التنمية المينية 
المدارس التايبلندية باإلضافة إلى آليات زيادة االستيعاب بالمرحمتيف قبؿ االبتدائية 

 واالبتدائية. 
ومما يميز البحث الحالي عف بقية الدراسات السابقة ىو توظيفو ألداة جديدة ىي 

قيض مف الدراسات العربية واألجنبية السابقة التي أداة المقارنة المرجعية. وعمى الن
استخدمت في جميا المنيج الوصفي استخدـ البحث الحالي أداة دراسة الحالة في شرح 
المبادرات اإلصبلحية بعمؽ في دولة واحدة ىي تايبلند، كما استخدـ أيضًا المقارنة 

المرجعية في تحديد  المرجعية. وبعبارة أخرى فقد وظؼ البحث الحالي أداة المقارنة
أفضؿ الممارسات التربوية وأنجح المبادرات التعميمية اإلصبلحية في تايبلند بيدؼ 
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التعمـ منيا وتوظيفيا في تطوير التعميـ قبؿ الجامعي المصري. وبيذا، فإف البحث  

الراىف مف الدراسات العربية القميمة التي استخدمت أداة المقارنة المرجعية في مجاؿ 
 . التربية

 التعميم األساسي في تايالند:
عمى الترتيب  8228و 8222في عامي  81ثـ الػ  87احتمت تايبلند المرتبة الػ  

(IMD World Competitiveness Center, 2009, p. 17)  ثـ المرتبة الػ ،
حسب ما ورد في الكتاب السنوي  8251و  8251في عامي  82والمرتبة الػ  32

 IMD World)لمعيد الدولي لمتنمية اإلدارية لمتنافسية الذي ينشره ا
Competitiveness Center, 2016, p. 8) وفيما يخص المؤشر اإلجمالي .

والمرتبة  31لبلثني عشر مؤشرًا لمتنافسية سوؼ نجد أف تايبلند قد احتمت المرتبة الػ 
عمى الترتيب وفقًا لمكتاب السنوي  8228/8252، و8222/8228في عامي  31الػ 
 ,World Economic Forum, 2009)ادر عف المنتدى االقتصادي العالمي الص

p. 13) وقد حدث تقدـ طفيؼ في ترتيب تايبلند في مؤشر التنافسية في الفترة مف  .
حيث نجد أف تايبلند قد احتمت المرتبة الػ . ’’ 8251/ 8251إلى  8222/8228

 8251/8251مي دولة في عا 512مف بيف  38دولة ثـ الػ  511مف بيف  35
عمى الترتيب وفقًا لمكتاب السنوي الصادر عف المنتدى االقتصادي  8251/8251و

 . (World Economic Forum, 2015, p. 7)‘‘ العالمي
وفيما يخص المحور الفرعي الرابع الخاص بجودة التعميـ االبتدائي ومعدالت  

 58والػ  90تمت المرتبة الػ االلتحاؽ الصافي بالتعميـ االبتدائي نجد أف تايبلند قد اح
وفقًا لمكتاب السنوي الصادر  8251/8251دولة عمى الترتيب في عاـ  511مف بيف 

 . (World Economic Forum, 2014, p. 261)عف المنتدى االقتصادي العالمي 
وقد تـ اختيار تايبلند ألنيا قد مرت بتحوالت صناعية واجتماعية رئيسة، وتمتعت  

يع ومعدالت تنموية كبيرة خبلؿ النصؼ قرف الماضي. وتعتبر تايبلند بنمو اقتصاد سر 
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ىي ثاني أكبر اقتصاد والدولة الرابعة مف حيث نصيب الفرد مف الناتج القومي 
اإلجمالي في دوؿ منظمة اآلسياف. وقد نجحت تايبلند في أف تغير اقتصادىا مف 

-Export)الصناعية  االعتماد عمى الزراعة إلى االعتماد عمى تصدير المنتجات
oriented Manufacturing) وفي دمج العمميات اإلنتاجية الرئيسة مثؿ: صناعة ،

السيارات واإللكترونيات في السبلسؿ اإلنتاجية اإلقميمية في منطقة جنوب شرؽ آسيا. 
وباإلضافة إلى ىذا، فقد نجحت تايبلند في اجتذاب رؤوس األمواؿ األجنبية 

المباشرة وتوجيييا لمعمؿ في قطاع الصادرات الصناعية  واالستثمارات األجنبية
(Asian Development Bank, 2015, p. iii) . 

لتطوير والتوسع في تقديـ التعميـ عالي الجودة  وقد تـ توجيو الكثير مف االىتماـ’’ 
في تايبلند، ولزيادة معدالت االلتحاؽ بو، ولتوفير المصادر المختمفة لمتعمـ والمعارؼ 

يتفؽ وميوؿ المتعمميف، ولتشجيع التعمـ مدى الحياة وفقًا لما جاء في الدستور بما 
أعمنت الحكومة أف  8258. وفي عاـ 8227التايبلندي المعدؿ الصادر في عاـ 

، وطالبت بتكاتؼ الجيود لبلنتياء مف ‘‘ أولوية قومية’’تحسيف الجودة التعميمية ىو 
ميذ عمى التفكير والتحميؿ والتعمـ المستقؿ، رفع معدالت الجودة، وتنمية قدرات التبل

كساب التبلميذ الصفات والميارات البلزمة لمنجاح في القرف الحادي والعشريف،  وا 
وأكدت عمى أىمية مشاركة جميع قطاعات المجتمع في تحسيف النظاـ القومي لمتعميـ 

 .The Thai National Commission for UNESCO)‘‘ 8251بحموؿ عاـ 
Ministry of Education, 2015, pp. 4-5) . 

مميوف نسمة  1.1مميوف نسمة، يسكف منيـ  13ويبمغ عدد سكاف تايبلند حوالي  
مميوف طالب مقيديف في جميع المراحؿ  82في العاصمة بانكوؾ وحدىا. وىناؾ 

التعميمية بداية مف المرحمة االبتدائية وصواًل إلى مرحمة التعميـ العالي وفي التعميـ 
 Ministry of Education Thailand. Bureau of)ظامي والتعميـ البلنظامي الن

International Cooperation, 2008, p. 12) . 
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 سياسات إصالح التعميم قبل الجامعي في تايالند: 

 أواًل: السياق الثقافي لمتعميم والتنافسية في تايالند:
إلى أف البوذية التايبلندية تقؼ عقبة في طريؽ التنمية  (Ayal)‘ أياؿ’يشير ’’

أف الديانة البوذية تؤثر  (Sutton & Mosel)‘ سوتوف وموسوؿ’االقتصادية، ويعتقد 
أف الشخصية  (Benedict)‘ بنديكيت’بقوة عمى السموؾ اإلداري في تايبلند، ويؤكد 

 & Embree)‘ انكسإيمباري وى’التايبلندية ىي انعكاس لمقيـ البوذية، ويوضح 
Hanks)  أف البنية االجتماعية التايبلندية ىي انعكاس لمقيـ الدينية البوذية، ويري

‘‘ أف البوذية تجعؿ المواطف التايبلندي سمبيًا ومستسممًا لمقدر (Kaufman)‘ كوفماف’
(Mulder, J. , 1967, p. 105). 

قيمة أساسية  58إلى وجود  (Patariya Ngammuk)‘ باتريا ناجاموؾ’ويشير  
يسعي النظاـ التعميمي إلى ترسيخيا في نفوس الطبلب. وىذه القيـ المحورية ىي: 

( االلتزاـ باألمانة 8( الحفاظ عمى األمة التايبلندية واألدياف والنظاـ الممكي. 5’’
( إظيار االمتناف 3والتضحية والصبر وباتجاه إيجابي نحو الصالح العاـ لممجتمع. 

( البحث عف المعارؼ والتعميـ بصورة مباشرة وغير مباشرة. 1لمعمميف. نحو الوالديف وا
( الحفاظ عمى المشاعر طيبة والسموؾ األخبلقي 1( احتراـ التراث التايبلندي الخالد. 1

( فيـ وتعمـ جوىر المثؿ الديمقراطية واحتراـ جبللة 7والنزاىة والكـر تجاه اآلخريف. 
الحفاظ ( ’’2. (Ngammuk, Patariya, 2016, p. 1)‘‘ الممؾ كرئيس لمدولة

( التصرؼ 8عمى النظاـ، واحتراـ القوانيف، وتقدير كبار السف، واحتراـ األعمى مكانة. 
( ممارسة فمسفة االكتفاء االقتصادي التي أعمف عف 52وفقًا ألوامر جبللة الممؾ. 

لماؿ، تنفيذىا جبللة الممؾ؛ أي ادخار الماؿ لوقت الحاجة، والتوسط في إنفاؽ ا
( الحفاظ عمى 55وتوجيو المدخرات لمساعدة اآلخريف وإلنشاء المشروعات التجارية. 

الصحة البدنية والعقمية، وعدـ االستسبلـ لمشيوات، واإلحساس بالندـ عند ارتكاب 
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( تقديـ مصمحة الوطف عمى المصمحة 58المعاصي وفقًا لممبادئ الدينية. 

 . (Ngammuk, Patariya, 2016, p. 1)‘‘ الشخصية
( 5وتنبثؽ ىذه القيـ مف أربعة مبادئ رئيسة لمديانة البوذية. وىذه المبادئ ىي:  

( إظيار التعاطؼ تجاه اآلخريف ومساعدتيـ لمتغمب عمى 8حب الخير لآلخريف. 
( 1( إف مصدر السعادة ىو جعؿ اآلخريف سعداء. 3المشكبلت التي تواجييـ. 

العقمي في جميع الظروؼ وفي السراء  ضرورة تعمـ كيفية الحفاظ عمى التوازف
والضراء. ويعني ىذا أف الديانة البوذية قد أثرت بقوة في القيـ التي يتبناىا المجتمع 
التايبلندي. ومف أمثمة ىذه القيـ: أ( احتراـ وضبط الذات. ب( احتراـ الكرامة اإلنسانية 

لية والمحاسبية. ح( وحقوؽ اإلنساف. ت( التسامح. ث( العدالة والمساواة. ج( المسئو 
التوزاف بيف الشعور الوطني وبيف االنتماء العالمي. خ( حب الطبيعة واالىتماـ بيا 

(Pombejr, Valai na, 2004, pp. 191-205) ونتيجة لذلؾ شكمت التربية .
القيمية جزءًا ال يتجزأ مف المناىج الدراسية في تايبلند. وتشكؿ القيـ األخبلقية والتربوية 

ـ والتناغـ والتفاىـ الدولي وغيرىا جزءًا ميمًا مف التعميـ والتعمـ في المدارس مثؿ السبل
التايبلندية. وتركز مناىج المواد الدراسية مثؿ منيج الخبرات الحياتية ومنيج تنمية 
الشخصية في المرحمة االبتدائية، ومنيج الدراسات االجتماعية ومنيج تنمية الشخصية 

 ,Pombejr, Valai na)غرس وترسيخ ىذه القيـ األخبلقية  في المرحمة الثانوية عمى
2004, p. 207) . 

وقد أسيمت تقاليد الديانة البوذية في صبغ المناىج الدراسية بفمسفة تؤكد عمى  
أىمية تحقيؽ التوزاف بيف الجوانب الجسدية والمعرفية واألخبلقية لمفرد، وااللتزاـ 
بمسئولياتو كمواطف تايبلندي وعضو في األسرة الدولية، وتعزيز الممارسات 

رية، واكتساب المعارؼ والميارات األساسية الديمقراطية في إطار مف الممكية الدستو 
واالتجاىات اإليجابية البلزمة لمتعمـ مدى الحياة، واإليماف بقدرة كؿ تمميذ عمى التعمـ 
وتنمية مياراتو إلى أقصي مدى ممكف. وتؤكد البوذية عمى أىمية الوصوؿ إلى ىدؼ 
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وباإلضافة إلى تجاوز الوضع الراىف، وعمى إمكانية وصوؿ كؿ فرد إلى ىذا اليدؼ.  

-بصرؼ النظر عف درجة االلتزاـ بيا-ىذا، فيي تؤكد عمى أف التنظيمات االجتماعية
يمكف أف تؤدى في أحسف الظروؼ إلى السعادة المادية والمساواة الدنيوية ودرجة 
معقولة مف الحرية، ولكنيا غير قادرة عمى الوصوؿ بالفرد إلى السبلـ الدائـ أو 

 اوز الحياة األرضية الدنيا. السعادة العقمية أو تج
وتتصؼ النظرية االجتماعية البوذية بالطبيعة الوظيفية حيث تنظر إلى العبلقة ’’ 

بيف األفراد في ضوء الواجبات؛ فالمكانة االجتماعية واألدوار التي يقـو بيا الفرد تتحدد 
ف ىـ م-بالمعني االجتماعي-بواسطة واجباتو. وعمى ىذا، فإف األفراد الصالحيف

يؤدوف واجباتيـ عمى نحو سميـ وناجح، واألفراد الطالحيف ىـ ال يقوموف بواجباتيـ. 
وعمى ىذا فإف اليدؼ االجتماعي البوذي ىو أف يكوف الفرد صالحًا كإنساف وصالحًا 

. (Changkhwanyuen, Preecha , 2002, p. 82)‘‘ مف خبلؿ أدائو لواجباتو
التايبلندية إلى تأسيس ىوية تربوية متميزة ونتيجة ليذا تسعي المؤسسات التعميمية 

لى مراعاة االتجاىات العالمية في مجاؿ الجودة التعميمية. وليسو ىذا  خاصة بيا وا 
فحسب، بؿ تبذؿ وزارة التربية والتعميـ جيودًا كبيرة لتطبيؽ طرؽ التدريس الحديثة في 

اـ التدريس المتمركز المدارس. وتقدـ الوزارة برامج تدريبية لممعمميف تؤىميـ الستخد
حوؿ المتعمميف، وتنمية ميارات التفكير الناقد وتحميؿ األفكار الجديدة، والتعمـ القائـ 
عمى حؿ المشكبلت. وتقـو برامج التنمية المينية لممعمميف في أثناء الخدمة عمى 
تدريب التبلميذ عمى إجراء البحوث، والعمؿ الجماعي، وممارسة الميارات التحميمية، 

مى إتقاف المغات األجنبية، واكتساب الميارات العممية مثؿ محاكاة الحياة اليومية، وع
 وميارات التحدث، والميارات المينية. 

وباإلضافة إلى الديانة البوذية يوجد عامؿ ثاف مؤثر عمى الشخصية التايبلندية؛ 
. ويؤكد األدب التايبلندي عمى ىذه القيـ (Literature)وىذا العامؿ ىو األدب 

ويعززىا. وييتـ األدب في تايبلند بترسيخ الطبيعة الخيرة لئلنساف، وبأف السبب وراء 
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تدىور األخبلؽ ىو البيئة المحيطة، والقدوة السيئة، وعدـ الرعاية والتوجيو. وبعبارة 

لؽ الشر مف خبلؿ أخرى يسعي األدب في تايبلند إلى منع األفراد مف السير في مزا
تعميميـ القيـ المجتمعية األساسية وأنماط السموؾ القويـ. وباإلضافة إلى ىذا، ينضح 
األدب التايبلندي بالقصص التي تؤكد عمى أىمية العبلقات األسرية السميمة، وتحدد 
األدوار التي ينبغي عمى كؿ فرد في األسرة أف يمعبيا، كما تتناوؿ طبيعة العبلقة 

بيف الحاكـ والرعية. ويؤكد ىذا النوع مف األدب عمى طبيعة العبلقة بيف  النموذجية
األجياؿ المختمفة، وعمى ضرورة احتراـ كبار السف، وتوقير الوالديف واألجداد 

 واألسبلؼ، كما يرسخ أىمية قيـ التواضع، والوداعة، وحسف الخمؽ، والطاعة. 
ا قيمة أكبر، وأكثر قدرة عمى وكوف الفرد كبيرًا في السف يعني أنو قد أصبح ذ’’

مساعدة اآلخريف، وقدوة يحتذي بيا في المجتمع. كما يشمؿ أيضًا القدرة عمى القياـ 
بأفعاؿ مفيدة لآلخريف، والقدرة عمى مساعدتيـ. وترتبط كؿ ىذه األدوار التي يمعبيا 

داء كبار السف بنظرية السمو األعمى؛ فالتقدـ في العمر ال يتصؿ فقط بالقدرة عمى أ
‘‘ المياـ ولكنو يتصؿ أيضًا بالقدرة عمى تجاوز قدرات الجسد والعقؿ

(Manasatchakun, Pornpun, 2017, pp. 53-54) وليذا يحتـر التبلميذ .
 معممييـ ويقدرونيـ. 

وتظير الحكايات الشعبية ىذه األبعاد. ويركز عدد كبير مف ىذه الحكايات عمى ’’
مميئة بالمغامرات الكتساب الخبرات والقوي مغادرة البطؿ لمسقط رأسو في رحمة 

الخارقة، ثـ عودتو بعد ذلؾ عمى لفرض سمطتو. وعمى ىذا تعد المغامرات واكتساب 
الخبرات واكتشاؼ نقاط قوة الفرد ىـ أىـ الموضوعات التي تثير إعجاب القروييف 

يكتسبيا البسطاء. ويعني ىذا أف المغامرات ىي أىـ آليات التعمـ، وأف الخبرات التي 
البطؿ أكثر أىمية مف المعرفة التي المعرفة التي يكتسبيا عف طريؽ االستماع إلى 
اآلخريف. وتؤكد ىذه الحكايات عمى أف البليقيف ىو أمر حتمي في ىذه الحياة، 
وبالتالي فإف القدرة عمى التعامؿ مع ىذه األحداث غير المتوقعة بنجاح أكثر أىمية 
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ر نظرية جيدة. ويتعمـ القرويوف البسطاء مف خبلؿ مف األعماؿ المخطط ليا بصو  

المشاركة في األنشطة التي يقوـ بيا الكبار. وبالتالي، فإف المعارؼ التي ينقميا الكبار 
لآلخريف ىي أكثر مصداقية مف المعارؼ التي يمتمكيا الشباب نظرًا ألف الكبار قد 

‘‘ واالختيار مف بينيا أمضوا أوقاتًا أطوؿ في اخبار صحة ىذه المعارؼ وتطويرىا
(Patamadit, I. ; & Bousquet, F., 2005, p. 302) . 

وقد أسيـ مبدأ االعتماد عمى الذات في تطوير النظاـ التعميمي وتوجيو نحو تحقيؽ 
مستويات أعمى مف الجودة. ويرتبط بمبدأ االعتماد عمى الذات مبدأ آخر ىو االعتداؿ 

ولة التايبلندية إلى إنتاج أكبر قدر ممكف مف في االستيبلؾ. ونتيجة ليذا سعت الد
السمع والخدمات التي يحتاجيا المواطنوف التايبلنديوف وتحقيؽ االكتفاء الذاتي. ونتيجة 

ويؤدى ’’ليذيف المبدأيف تطورت القطاعات اإلنتاجية وازدىر االقتصاد في تايبلند. 
لى االنغماس في ىذه إ-مف وجية نظر الفمسفة البوذية-االنيماؾ في المتع الحسية 

لى اكتساب توجو شيواني غير فطري. وتحرؾ ىذه التوجيات غير الفطرية  الممذات وا 
الجشع واألنانية وحب التفاخر والتباىي السطحي بالثروة والممتمكات الشخصية؛ األمر 
الذي يؤدى إلى تدىور المعايير األخبلقية والسموكية لؤلفراد. وعمى ىذا، فإف زيادة قوة 

الرغبات يجعؿ األفراد أكثر طمعًا وأنانية وشراىة في امتبلؾ الثروة وغيرة وبالتالي ىذه 
. وتؤدى ىيمنة الشيوات عمى الفرد 8أكثر جيبًل بقيمة الطريؽ النبيؿ الثماني األبعاد

إلى انتشار الفساد، وارتفاع معدالت الجريمة، والمنافسة غير الشريفة في المجتمع. 
لمغزى الحقيقي لمحياة الممتازة والذي يقوـ عمى بذؿ الجيد، وعمى ىذا، يتـ اىماؿ ا

واإلصرار، والمثابرة، والعدالة، واألمانة، والصدؽ، والشجاعة األدبية، واالستقامة. وليذا 
                                                           
2
. وهذه العوامل هي: النظر السليم لألشياء، والتفكري السعادة عوامل تسهم يف وصول الفرد إىل 8يعين الطريق النبيل الثماين األبعاد ويود   

رف وفقًا للمعايري األخالقية، والعيش وفقًا للمعايري األخالقية، وبذل ااجهد وفقًا للمعايري القومية، السليم، والتكلم وفقًا للمعايري األخالقية، والتص
(Sayādaw, Ledi, 2008, pp. 1-30)والتحكم يف العقل وفقاً للمعايري األخالقية، والتأمل وفقاً للمعايري األخالقية  النبيل والطريق  .

من بني احلقائق األربعة النبيلة اليت تقوم عليها الديانة البوذية. ويعد هذا الطريق هو السبيل للتخلص كلية من الثماين األبعاد هو احلقيقة الرابعة 
 . (Hanson, Rick, 2006, p. 1)أسباب املعاناة اإلنسانية، وبالتايل للحصول على السعادة واحلكمة والفضيلة الدائمني والعميقني 
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تدعو الفمسفة البوذية إلى الرضا بالقضاء كآلية لمحفاظ عمى النمو األخبلقي والمعايير 

 . (Mahanta, Dipti, 2015, p. 46)‘‘ القيمية في أي مجتمع
 ثانيًا: السياسات العامة لإلصالح التعميمي في تايالند:

 زيادة معدالت االلتحاق بالمراحل التعميمية المختمفة.
وقد وضعت وزارة التربية والتعميـ التايبلندية مرحمتيف لزيادة معدالت االلتحاؽ  

إلى  8228بالمراحؿ التعميمية المختمفة. وتشمؿ المرحمة األولي الفترة الزمنية مف عاـ 
. 8251إلى  8227؛ في حيف تشمؿ المرحمة الثانية الفترة الزمنية مف 8221عاـ 

( التوسع في 5أ/’’( ما يمي: 8221-8228)ومف أىـ أىداؼ المرحمة األولي 
سنوات إلى  3معدالت االلتحاؽ برياض األطفاؿ وتجويدىا في الشريحة العمرية مف 

( التوسع في برامج تنمية الشخصية المتكاممة بحيث تستوعب جميع 5سنوات. ب/ 1
( 5سنوات وقبؿ التحاقيـ بالتعميـ االبتدائي. ج/ 1سنوات إلى  3األطفاؿ مف سف 

تيعاب جميع خريجي المرحمة االبتدائية بالمرحمة اإلعدادية، واستيعاب جميع اس
( تقديـ تدريب ميني مرتبط 5خريجي المرحمة اإلعدادية بالمرحمة الثانوية. د/

باحتياجات سوؽ العمؿ لخريجي المرحمة اإلعدادية الذيف ال يرغبوف في االلتحاؽ 
ة الذيف ال يريدوف مواصمة تعميميـ العالي. بالمرحمة الثانوية، ولخريجي المرحمة الثانوي

( زيادة معدالت االلتحاؽ بالتعميـ األساسي )االبتدائي واإلعدادي( وزيادة معدالت 5ىػ/
االلتحاؽ بالتعميـ اإللزامي )االبتدائي واإلعدادي والثانوي( بالنسبة لؤلطفاؿ ذوي 

‘‘ يمية المناسبة ليذه الفئةاالحتياجات الخاصة، وتقديـ التعميـ المناسب والوسائؿ التعم
(Ministry of Education, Bangkok. Office of the Non-Formal and 

Informal Education, n.d., p. 14) وال تقتصر أىداؼ المرحمة الزمنية األولي .
فقط عمى النواحي الكمية، بؿ تشمؿ أيضًا الجوانب الكيفية. ومف بيف ىذه األىداؼ 

% عمى األقؿ مف القوى 12مستوى المعارؼ التي يمتمكيا  ( رفع5و/’’الكيفية: 
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( زيادة متوسط 5العاممة بالفعؿ بحيث تعادؿ مستوى خريجي المرحمة اإلعدادية. ز/ 

 1عدد سنوات التعمـ عمى المستوي القومي بالنسبة لؤلطفاؿ في الشريحة العمرية مف 
ع مستوى التحصيؿ ( رف5سنوات دراسية عمى األقؿ. ح/ 8عامًا ليصؿ إلى  51إلى 

الدراسي لمتبلميذ وبخاصة في المغة األـ )التايبلندية(، والمغات األجنبية، والعموـ، 
( االستمرار في 5والتطبيقات األساسية لتكنولوجيا المعمومات، والميارات الحياتية. خ/

التوسع في الخدمات التربوية والتدريب بمختمؼ أشكاليـ لتحسيف التعمـ، وتنمية 
( تقميؿ معدالت تعاطى المخدرات 5ت الحياتية، وتقوية مستويات القراءة. ع/الميارا

 Ministry of)‘‘ ومعدالت اإلصابة بمرض اإليدز بيف تبلميذ التعميـ قبؿ الجامعي
Education, Thailand. Office of the Non-Formal and Informal 

Education, n.d., pp. 14-15) . 
(: زيادة معدالت جودة برامج 8251-28227لثانية ومف أىـ أىداؼ المرحمة ا 

الطفولة المبكرة، وتنمية استعدادات األطفاؿ الكامنة ألقصي مدة ممكف. وتشجع ىذه 
المرحمة مشاركة جميع قطاعات المجتمع في تقديـ خدمات سارة وفي توفير بيئة 

ات مبيجة لؤلطفاؿ؛ وذلؾ عمى أف تكوف ىذه الخدمات وتمؾ البيئة محفزة لممك
 Ministry of Education, Thailand. Office of)األطفاؿ ومنمية الستعداداتيـ 

the Education Council, 2013, p. 3) وىناؾ ثمانية أىداؼ تفصيمية ليذه .
( تقديـ التنمية المتوازنة لجميع التبلميذ مف الصؼ 8المرحمة الثانية، وبيانيا كاآلتي: أ/

( تحقيؽ االستيعاب الكامؿ بالتعميـ 8الث االبتدائي. ب/األوؿ االبتدائي إلى الصؼ الث
( تحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية لجميع األطفاؿ 8االبتدائي واإلعدادي والثانوي. ج/

( تحقيؽ تكافؤ الفرص 8التايبلندييف مف خبلؿ توفير التعميـ عالي الجودة لمجميع. د/
ر التعميـ عالي الجودة في المراحؿ التعميمية لجميع األطفاؿ التايبلندييف مف خبلؿ توفي

 Ministry)‘‘ التعميمية المختمفة بما يتناسب مع احتياجاتيـ وميوليـ ومياراتيـ الفعمية
of Education, Thailand. Office of the Non-Formal and Informal 
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Education, n.d., p. 15) ويعني ذلؾ أف السياسة التعميمية في تايبلند تستيدؼ .

عامًا، مع  58حصوؿ كؿ مواطف تايبلندي عمى تعميـ مجاني لمدة ال تقؿ عف ضماف 
االىتماـ بالوصوؿ إلى الفقراء وسكاف المناطؽ المحرومة وذوي االحتياجات الخاصة. 

( زيادة المستوى التعميمي لجميع أفراد القوى العاممة بحيث تصؿ إلى نفس 8ىػ/’’
ير الفرص لجميع المواطنيف التايبلندييف ( توف8مستوى خريجي المرحمة اإلعدادية. و/

( إيجاد مجتمع خالي مف تعاطي المخدرات ومف 8عامًا مف التعميـ. ز/ 58إلكماؿ 
‘‘ ( توفير مستوى أفضؿ مف الحياة لكبار السف8اإلصابة بمرض اإليدز. ح/

(Ministry of Education, Thailand. Office of the Non-Formal and 
Informal Education, n.d., p. 15)  . 

 The Office of National)‘‘ مكتب المجنة القومية لمتعميـ االبتدائي’’ويقوـ  
Primary Education Commission)  -بتركيز -التابع لمكتب رئيس الوزراء

جيوده لمتوسع في إنشاء رياض األطفاؿ في المناطؽ الريفية نظرًا لقمة أعدادىا مقترنة 
مكتب المجنة القومية لمتعميـ ’’كاف  8225بحموؿ عاـ بالمناطؽ الحضرية. و 

 88152فصبًل مف فصوؿ رياض األطفاؿ موزعيف عمى  17822قد أنشأ ‘‘ االبتدائي
مميوف طفؿ تايمندي سنويًا. ويتـ تمويؿ ىذه  5.1مدرسة ابتدائية. وتخدـ ىذه الفصوؿ 

ـو االلتحاؽ باىت تايمندي. وتعتبر رس 37171222الفصوؿ بميزانية سنوية تبمغ 
برياض األطفاؿ الحكومية قميمة، وتستطيع غالبية األسر التايمندية دفعيا. وتقوـ عدة 
جيات حكومية بتمويؿ رياض األطفاؿ التابعة لمدولة؛ األمر الذي أمف ليا االستقرار 

 . (UNESCO-Bangkok Office, 2004, p. 18)المالي واالستمرارية 
ستور التايبلندي الجديد الذي تؤكد مواده مثؿ وتستند ىذه اإلصبلحات إلى الد 

المادة الثبلثيف والمادة التاسعة والستيف عمى حؽ جميع المواطنيف في تمقي التعميـ 
والتدريب، كما تنص مواده الثالثة والخمسيف والخامسة والخمسيف والثمانيف عمى حؽ 

الخاصة عمى تمقي  األطفاؿ والشباب والنساء وكبار السف والفقراء وذوي االحتياجات
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التعميـ والرعاية الصحية. وتحمي ىذه المواد الدستورية حؽ جميع المواطنيف  

القائـ  التايبلندييف في الحصوؿ عمى التعميـ بما يمكنيـ مف االنتقاؿ نحو االقتصاد
 Office of the National Education Commission, Office)عمى المعرفة 

of the Prime Minister in Cooperation with Ministry of Education 
and Ministry of University Affairs, 2002, p. 12) . 

وباإلضافة إلى التوسع في إنشاء رياض األطفاؿ، تطبؽ تايبلند مدخؿ ضماف  
الجودة عمى جميع مراحؿ التعميـ بما فييا التعميـ قبؿ االبتدائي. وىناؾ سياستاف 

الصادر في ‘‘ القانوف القومي لمتعميـ’’لسياسة األولي ىي تتصبلف بضماف الجودة. وا
الذي أدى إلى تأسيس  (National Education ACT of 1999) 5888عاـ 
لى تطبيؽ ضماف الجودة (Internal Quality)‘‘ ىيئة ضماف الجودة الداخمية’’ ، وا 

 The)‘‘ ىيئة المعايير القومية لمتعميـ وتقويـ الجودة’’مف قبؿ جيات خارجية مثؿ 
National Education Standards and Quality Assessment) أما .

‘‘ المعايير القومية لمتعميـ األساسي ورياض األطفاؿ’’السياسة الثانية فتتمثؿ في 
. وتحدد ىذه المعايير القومية: البراىيف عمى جودة تعمـ 8221والتي صدرت في عاـ 

ومؤشرات اإلدارة المدرسية، ومؤشرات  التبلميذ، ومؤشرات جودة تدريس المعمميف،
 Leaning)جودة أداء مديري المدارس، ومؤشرات تطوير مجتمعات التعمـ 

Communities) وبالتالي تسعي الحكومة التايبلندية إلى تحسيف جميع جوانب .
الجودة التعميمية، وضماف حصوؿ جميع األطفاؿ عمى خدمة تعميمية متميزة تضمف 

مكف قياسيا وخاصة فيما يتصؿ بالقراءة والكتابة والميارات الحياتية  تحقيؽ نواتج تعمـ ي
(The Southeast Asian Ministers of Education Organization 
Regional Center for Educational Innovation and Technology, 

2014, pp.3-15). 
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قسـ ’’تعميـ قياـ ولعؿ مف أبرز جيود الحكومة التايبلندية اإلصبلحية في مجاؿ ال 

التابع لوزارة التربية والتعميـ بتأليؼ منيج قومي ‘‘ تطوير المناىج وطرؽ التدريس
لرياض األطفاؿ. ويضـ ىذا المنيج: منيجًا لؤلطفاؿ مف سف عاـ حتى ثبلثة أعواـ، 

أعواـ. وباإلضافة إلى ىذا،  1ومنيجًا ثانيًا لؤلطفاؿ مف سف ثبلثة أعواـ حتى سف 
لتربية والتعميـ كفايات سموكية لؤلطفاؿ مف سف العاـ األوؿ حتى العاـ صممت وزارة ا

الثالث، وتشمؿ ىذه الكفايات المجاالت األربعة: المعرفية/العقمية والوجدانية واألخبلقية 
مؤشرًا لمحكـ عمى ىذه المجاالت، كما صممت أيضًا كفايات  821والنفس حركية و

 7العاـ الخامس، وتشمؿ ىذه الكفايات سموكية لؤلطفاؿ مف العاـ الثالث حتى 
 Office of The)مؤشرًا لمحكـ عمييا. وقد تعاوف مجمس التعميـ  158مجاالت و

Education Council)  في تايبلند مع منظمة اليونيسؼ لتطبيؽ ىذه الكفايات
قبؿ تعميميا عمى جميع رياض  8255والمؤشرات بصورة استطبلعية في عاـ 

 The Southeast Asian Ministers of Education Organization)األطفاؿ 
Regional Center for Educational Innovation and Technology, 

2014, p. 23) . 
وقد حققت تايبلند خبلؿ العقديف الماضييف تقدمًا كبيرًا في معدالت االلتحاؽ  

ميـ الثانوي والتعميـ بالتعميـ، وىو تقدـ كمي. فقد زادت معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالتع
عمى  8228% في عاـ 11% و 72إلى  5881% في عاـ 81% و 31العالي مف 

الترتيب. ويعني ذلؾ أف معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ الثانوي قد تضاعفت، وأف 
معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ العالي قد زادت بنسبة أكبر مف الضعؼ في خبلؿ 

(. وترجع ىذه الزيادة إلى 5عشريف األخيرة )انظر الجدوؿ رقـ السنوات الخمس وال
لى التوسع الكبير في إنشاء الكميات والجامعات  زيادة عدد سنوات التعميـ اإللزامي، وا 

 ,United Nations Development Programme, 2014)الحكومية والخاصة 
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 p. 19)( التطورات التي حدثت في معدالت1. ويوضح الجدوؿ رقـ )  االلتحاؽ
 اإلجمالي بالتعميـ التايبلندي خبلؿ ربع قرف.

 (1الجدوؿ )
معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالمراحؿ التعميمية المختمفة في تايبلند خبلؿ الفترة مف 

 .8228إلى  5881
 السنة المرحمة التعميمية

1994 1999 2004 2009 
 %95 %93 %81 %70 المرحمة اإلعدادية
 %72 %11 %17 %31 المرحمة الثانوية

مرحمة التعميم 
 العالي

25% 37% 53% 56% 

United Nations Development Programme. (2014).  Source:
Advancing Human Development Through The ASEAN Community. 

Thailand Human Development Report 2014. Bangkok: Author. p. 19. 
وقد تمثؿ االلتزاـ المجتمعي تجاه التعميـ في ارتفاع معدالت االنفاؽ التعميمي.  

ويفوؽ اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ في تايبلند اإلنفاؽ الحكومي في جميع دوؿ 
ف كاف يقؿ عف متوسط  رابطة جنوب شرؽ آسيا )اآلسياف( باستثناء ماليزيا وبروناي، وا 

قتصادي والتنمية. وعمى الرغـ مف الحجـ الكبير مثيبلتو في دوؿ منظمة التعاوف اال
لئلنفاؽ الحكومي عمى تمويؿ التعميـ في تايبلند إال أف جودة التعميـ ليست عمى 

 ,United Nations Development Programme, 2014)المستوى المطموب 
p. 20)( ترتيب دوؿ رابطة جنوب شرؽ آسيا وفقًا لمؤشرات 1. ويوضح الجدوؿ رقـ )

ة التعميـ االبتدائي، ومعدؿ االلتحاؽ الصافي بالتعميـ االبتدائي، ومعدؿ االلتحاؽ جود
لمكتاب السنوي اإلجمالي بالتعميـ الثانوي، وجودة تعميـ الرياضيات والعموـ وفقًا 

 . 8251/8257الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي عف عاـ 
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 (1الجدوؿ )

دولة وفقًا لمؤشرات جودة  532ياف( مف بيف ترتيب دوؿ رابطة جنوب شرؽ آسيا )اآلس
التعميـ االبتدائي، ومعدؿ االلتحاؽ الصافي بالتعميـ االبتدائي، ومعدؿ االلتحاؽ اإلجمالي 
بالتعميـ الثانوي، وجودة تعميـ الرياضيات والعمـو وفقًا لمكتاب السنوي الصادر عف المنتدى 

 .8251/8257االقتصادي العالمي عف عاـ 

جودة التعميم  ةاسم الدول
 االبتدائي

معدل االلتحاق 
الصافي بالتعميم 

 االبتدائي

معدل االلتحاق 
اإلجمالي بالتعميم 

 الثانوي

جودة تعميم 
الرياضيات 
 والعموم

بروناي دار 
 34 54 39 26 السالم

 553 558 71 552 كمبوديا
 53 92 106 54 إندونيسيا
 85 558 18 12 الوس
 19 95 77 23 ماليزيا
 78 22 12 71 الفمبين
 1 26 1 4 سنغافورة
 25 21 85 82 تايالند
 78 70 30 92 فيتنام

World Economic Forum. (2016). The Global  Source:
Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: Author. p. 129, p. 

135, p. 205, p. 231, p. 279, p. 319, & p. 341. 
وتوضح اإلحصاءات الواردة في الكتاب السنوي الصادر عف المنتدى االقتصادي  

أف تايبلند تحتؿ المكانة السادسة وفقًا لمؤشر جودة التعميـ  8251/8257العالمي عف عاـ 
االبتدائي والمكانة السابعة وفقًا لمؤشر معدؿ االلتحاؽ الصافي بالتعميـ االبتدائي في دوؿ 

عمى  85والمرتبة  82)اآلسياف( حيث احتمت تايبلند المرتبة  رابطة جنوب شرؽ آسيا
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دولة. كما تحتؿ تايبلند المرتبة الخامسة والمرتبة السابعة عمى الترتيب  532الترتيب مف بيف  

وفقًا لمؤشر معدؿ االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ الثانوي ومؤشر جودة تعميـ الرياضيات والعمـو 
 ,World Economic Forum)دولة  532مف بيف  في دوؿ رابطة جنوب شرؽ آسيا

2016, p. 129, p. 135, p. 205, p. 231, p. 279, p. 319, & p. 341).  
يشعر التبلميذ التايمنديوف بالقمؽ ألف النظاـ التعميمي الراىف ال يمدىـ ’’ونتيجة لذلؾ 

ـ نجاح النظاـ بالميارات المطموبة في سوؽ العمؿ، كما يشعر المخططوف بالخوؼ نظرًا لعد
‘‘ التعميمي في إمداد الدولة بالقدر الكافي مف الموارد البشرية التي تحتاجيا في سياؽ العولمة

(United Nations Development Programme, 2014, p. 18) . 
وعمى الرغـ مف أف فيتناـ والفميبيف تسبقاف تايبلند حسب مؤشرات معدؿ االلتحاؽ  

ي، ومعدؿ االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ الثانوي، وجودة تعميـ الصافي بالتعميـ االبتدائ
الرياضيات والعمـو وفقًا لمكتاب السنوي الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي عف عاـ 

. 8251، إال أف تايبلند تسبؽ الدولتيف وفقًا لمؤشر التنمية البشرية في عاـ 8251/8257
؛ وىي قيمة 8251. في عاـ  2.781في تايبلند حيث تبمغ قيمة مؤشر التنمية البشرية ’’

تقؿ بقميؿ عف متوسط مؤشر التنمية البشرية في الدوؿ ذات التنمية البشرية المرتفعة والذي 
. وتحتؿ تايبلند مرتبة متقدمة عف الدوؿ المماثمة ليا في حجـ السكاف مثؿ  2.711يبمغ 

عمى الترتيب  551و 551و  83المرتبة  فيتناـ والفمبيف؛ حيث تحتؿ تايبلند وفيتناـ والفميبيف
 United Nations Development)‘‘ 8251وفقًا لمؤشر التنمية البشرية في عاـ 

Programme, 2015, p. 4) . 
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 (1الجدوؿ )

 ترتيب تايبلند وفقًا لعدد مف مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بفيتناـ والفميبيف وماليزيا
 .8251التنمية البشرية المرتفعة في عاـ وسنغافورة والدوؿ ذات 

 اسـ الدولة
قيمة مؤشر 
التنمية 
 البشرية

الترتيب 
وفقًا لمؤشر 
التنمية 
 البشرية

العمر 
المتوقع 

عند الوالدة 
 بالسنة

عدد سنوات 
التعمـ 

المدرسي 
 المتوقعة

متوسط عدد 
سنوات التعمـ 
المدرسي 
 الفعمية

نصيب الفرد 
مف الناتج 
القومي 
 اإلجمالي

 53383 7.3 53.1 71.1 83 2.781 تايبلند
 1288 7.1 55.8 71.2 551 2.111 فيتناـ

 7851 2.8 55.3 12.8 551 2.112 الفميبيف
الدوؿ ذات 

التنمية 
البشرية 
 المرتفعة

2.711 ____ 71.5 53.1 2.8 53815 

 88718 52 58.7 71.7 18 2.778 ماليزيا
 76628 10.6 15.4 23 55 2.858 سنغافورة

United Nations Development Programme. (2015). Human  Source:
Development Report 2015. Work for Human Development. Briefing 

Note for Countries on The 2015 Human Development Report. 
Bangkok: Author. p. 4. Aldaba, Fernando T. (February 2016). The 

Philippines Human Development Index Ranking. The Peninsula 
Manila, Makati City, Philippines: Author. p. 7. 

إلى -مثؿ باقي دوؿ رابطة اآلسياف وبخاصة سنغافورة وماليزيا-وتسعي تايبلند 
االىتماـ بالتعميـ. وتشير مؤشرات التنمية االجتماعية والثقافية لدوؿ اآلسياف إلى تركيز 

تحسيف رفاىية وحياة شعوبيـ مف خبلؿ توفير فرص عادلة ليـ ’’وؿ عمى ىذه الد
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لبلستفادة مف التنمية البشرية، ومف خبلؿ تشجيع االستثمار في التعميـ والتعمـ مدى  

الحياة وتدريب الموارد البشرية وبناء القدرات وتشجيع االبتكار وريادة األعماؿ وتشجيع 
يا المعمومات واالتصاالت والعموـ التطبيقية استخداـ المغة اإلنجميزية وتكنولوج

 The)‘‘ والتكنولوجية في األنشطة المرتبطة بالتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية
ASEAN Secretariat , 2016, p. 7) 

 تطوير نظام اإلدارة المدرسية، وتحسين الجودة التعميمية.
القرف العشريف إلى تطوير سعت الحكومة التايبلندية مف أوائؿ التسعينيات مف  

‘‘ تشواف ليكباي’’أعمف رئيس وزراء تايبلند  5888نظـ اإلدارة المدرسية. ففي عاـ 
(Chuan Leekpai)  أف المشكمة الكبرى التي يعاني منيا النظاـ ’’بصراحة ووضوح

التعميمي في تايبلند ىي الجودة التعميمية. ويجب عمى مديري المدارس واإلدارات 
سنوات يعني  8إلى  1أف يدركوا أف زيادة عدد سنوات التعميـ اإللزامي مف التعميمية 

عدـ بقاء الجودة التعميمية بنفس مستواىا الراىف. والعنصر األىـ في تحقيؽ الجودة 
 ;Hallinger, Phillip)‘‘ التعميمية ىو تفاني مديري المدارس في تحسيف ىذه الجودة

& Lee, Moosung, 2014, p. 7)صدار قانوف التعميـ القومي في عاـ . وبعد إ
سعت وزارة التربية والتعميـ إلى تطوير التدريس والتعمـ واإلدارة التعميمية في  5888

ألؼ مدرسة. وقد طالب ىذا القانوف بتطبيؽ مدخؿ  31مدارس تايبلند البالغ عددىا 
، وآليات ضماف الجودة (School-based Management)اإلدارة الذاتية 

ية، والتعمـ المتمركز حوؿ التمميذ، وبإدخاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التعميم
صرح األميف العاـ لمجنة  8222في المناىج الدراسية واإلدارة المدرسية. وفي عاـ 

إف اإلصبلحات التي ’’التعميـ األساسي في وزارة التربية والتعميـ التايبلندية قائبًل: 
ال يمكف أف تتحقؽ إال بالمشاركة الفعالة والقيادة  طبقناىا عمى المستوى القومي

الناجحة مف قبؿ مديري المدارس. فبدوف القيادة الناجحة والدعـ القوي مف مديري 
المدارس لف يستطيع المعمموف تنفيذ أية إصبلحات في المناىج الدراسية أو في طرؽ 
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ميـ، وتنمية مياراتيـ التدريس. وليذا يحتاج مديرو المدارس في تايبلند إلى شحذ عزائ

 ,Hallinger, Phillip; & Lee)‘‘ حتي يستطيعوا تطبيؽ اإلصبلحات التعميمية
Moosung, 2014, pp. 7-8)  . 

المجنة القومية ’’ومف بيف اإلصبلحات التي طبقتيا وزارة التربية والتعميـ دمج  
، وقسـ التعميـ العاـ )المسئوؿ عف إدارة التعميميف اإلعدادي ‘‘لمتعميـ االبتدائي

لجنة التعميـ ’’والثانوي(، وقسـ المناىج وطرؽ التدريس في لجنة واحدة سميت باسـ 
وأعيد تنظيـ اإلدارات التعميمية فأصبح عددىا ‘‘. عميـاألساسي في وزارة التربية والت

إدارة تعميمية بيدؼ توحيد طرؽ إدارة وتمويؿ اإلدارات التعميمية، وتعظيـ كفاءة  571
وفاعمية النظاـ التعميمي. وتـ منح المدارس درجة مف الحرية في اتخاذ القرارات 

(Sangnapabowrn, Waraiporn, 2007, p. 282) . 
ستوى القومي قامت وزارة التربية والتعميـ بزيادة الميزانية المخصصة لتدريب وعمى الم 

مديري المدارس، وبتدريبيـ عمى عدد مف األدوار الجديدة. وأكدت الوزارة أف القيادة التربوية 
الناجحة ضرورية لزيادة دافعية المعمميف وإلقناعيـ بأىمية تنفيذ اإلصبلحات التعميمية 

(Hallinger, Phillip; & Lee, Moosung, 2011, p. 156) . 
ويقـو مكتب اإلصبلح التربوي بتقديـ التدريب في أثناء الخدمة لممعمميف المرشحيف  

لشغؿ وظيفة مدير مدرسة. وىناؾ نوعاف مف التدريب: النوع األوؿ الذي يؤكد عمى 
، وىو يستيدؼ اإلدارييف (Whole-school Reforms)اإلصبلح الشامؿ لممدرسة 

 51ألؼ مدرسة في جميع المراحؿ التعميمية. والنوع الثاني الذي يتكوف مف  12في 
ألؼ معمـ  82مقررًا دراسيًا، وىو موجو لنصؼ مميوف معمـ. وقد تـ تدريب أكثر مف 

. 8228إلى عاـ  8222عمى ىذا النوع الثاني مف التدريب خبلؿ الفترة مف عاـ 
 8222ف ىذا التدريب حتى نياية عاـ وسوؼ تستمر المرحمة الثانية والثالثة م

(Gamage, David; & Sooksomchitra, Pacharapimon, 2006, p. 
المنتدى الدولي الثالث حوؿ ’’ 8223. وقد نظمت تايبلند في سبتمبر مف عاـ  (163
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وقد ركز ىذا ‘‘. إصبلح التعميـ: إعادة النظر في تطبيؽ البلمركزية واإلدارة الذاتية 

يات تطبيؽ البلمركزية ونقؿ السمطات مف وزارة التربية والتعميـ إلى المنتدى عمى آل
المدارس. وقد طالب الخبراء الدوليوف الذيف شاركوا في ىذا المنتدى بإصبلح برامج 
التنمية المينية المقدمة لمديري المدارس في تايبلند. وطالبوا أيضًا بإدخاؿ الجوانب 

مشاركة في صناعة القرار، وتحديد ميزانية التالية في برامج التنمية المينية: ال
المدرسة، وآليات حؿ الخبلفات، وتأسيس مجتمعات لمتعمـ داخؿ المدارس، وأفضؿ 

 & ;Gamage, David)‘‘ الممارسات حوؿ تطبيؽ اإلدارة الذاتية
Sooksomchitra, Pacharapimon, 2006, p. 164) . 

لتحسيف الجودة  8228لتعميـ منذ عاـ ومف بيف اآلليات التي نفذتيا وزارة التربية وا 
ألؼ معمـ ومدير مدرسة  122( صياغة خطط لتدريب أكثر مف 5التعميمية ما يمي: 

( تصنيؼ المدارس التايبلندية إلى ثبلث مستويات: المستوي األولي 8ومدير إدارة. 
مدرسة تضارع مستوى المدارس الدولية في الدوؿ المتقدمة، والمستوي  122ويضـ 

مدرسة عالية الجودة عمى مستوى المديريات التعميمية، والمستوى  8122ي ويضـ الثان
مدرسة عالية الجودة عمى مستوى اإلدارات التعميمية. وسوؼ يتـ  7222الثالث ويضـ 

إمداد جميع ىذه المدارس في المستويات الثبلث بمكتبات ممتازة، وبيئات تعمـ راقية، 
المدارس بحاسبات آلية بحيث تكوف النسبة  ( إمداد3وأخصائي مكتبات متميزيف. 

( 1تمميذًا.  12حاسب آلي واحد لكؿ عشرة تبلميذ بداًل مف حاسب آلي واحد لكؿ 
صياغة خطط لمتطوير الجذري لطرؽ التدريس، واستخداـ طرؽ التدريس التي تنتج 
ؿ متعمميف يمارسوف التفكير الناقد والتفكير التحميمي، وتعديؿ مؤشرات جودة التحصي

الدراسي، وتقميؿ الحشو في المناىج الدراسية، وتخصيص المزيد مف الوقت إلكساب 
( صياغة معايير جديدة ومداخؿ 1التبلميذ الميارات مف خبلؿ ممارسة األنشطة. 

أحدث لتقويـ كفايات المعمميف المينية و)التربوية( واألكاديمية )في مادة التخصص(، 
صولو عمى مكافآت مالية بتحسف تحصيؿ % مف تقويـ أداء المعمـ وح12وربط 
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% مف تقويـ أداء المعمـ بمؤىبلت المعمـ الدراسية وميامو 12التبلميذ الدراسي، وربط 

 ,.Pongwat, Annop; & Rupavijetra, Phetcharee, n.d)غير التدريسية 
p. 132) .1 زيادة الدعـ الحكومي المقدـ لممدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية )

لى  8122باىت إلى  5822صغيرة الحجـ مف   3222باىت، ومف  1122باىت، وا 
 51( أ( جعؿ التعميـ لمدة 7باىت لكؿ تمميذ سنويًا عمى الترتيب.  1222باىت إلى 

عامًا مف التعميـ  58عامًا بداية مف ثبلث سنوات لمتعميـ قبؿ االبتدائي وصواًل إلى 
ويعني ذلؾ عدـ وجود مصروفات لبللتحاؽ  االبتدائي واإلعدادي والثانوي مجانيًا.

برياض األطفاؿ أو المدارس، وحصوؿ التبلميذ عمى الزي المدرسي، والكتب الدراسية، 
( ب( التوسع في برنامج تقديـ 7واألنشطة الرياضية والموسيقية والتعميمية مجانًا 

ة )حتى الحميب المجاني لجميع التبلميذ في رياض األطفاؿ وفي المرحمة االبتدائي
( ج( زيادة عدد التبلميذ 7الصؼ السادس( في المدارس الحكومية والخاصة. 

مميوف تمميذ في مرحمة رياض األطفاؿ  1المستفيديف مف وجبة الغذاء الساخنة مف 
( د( تقديـ منح مجانية لمتبلميذ 7مميوف تمميذ.  2وحتى الصؼ السادس االبتدائي إلى 
( ىػ( تقديـ 7. 8252بالجامعات بداية مف يونيو ذوي االحتياجات الخاصة لبللتحاؽ 

دروس تعميمية مذاعة عمى التمفاز الحكومي في كؿ يـو سبت بداية مف شير سبتمبر 
. وتيدؼ ىذه الدروس إلى توفير الفرص التعميمية لمتبلميذ الذيف 8228مف عاـ 

رة يسكنوف في المناطؽ النائية لمتعمـ مف محاضرات أفضؿ المعمميف وأكثرىـ خب
(Pongwat, Annop; & Rupavijetra, Phetcharee, n.d., pp. 132-133). 

 تحسين ورفع مكانة المعمم.
ومف بيف المبادرات التي نفذتيا وزارة التربية والتعميـ لرفع مكانة المعمميف مبادرة  
. وتيدؼ ىذه المبادرة (New Breed of Teachers)‘‘ الجيؿ الجديد لممعمميف’’

ألؼ معمـ مف ذوي المؤىبلت  322إلى توظيؼ  8228يا منذ عاـ التي تـ تطبيق
العميا فائقة التميز لكي يحموا محؿ المعمميف المحاليف لمتقاعد؛ األمر الذي يرفع مف 
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مكانة مينة التدريس في المجتمع. والمبادرة الثانية ىي مضاعفة أجور المعمميف مف  

مقدمة ليـ بتحسف نتائج التحصيؿ خبلؿ نظاـ جديد يربط أجور المعمميف والحوافز ال
 . (OECD, 2013, p. 6)الدراسي لمتبلميذ 

‘‘ قانوف مجمس المعمميف’’قامت الحكومة التايبلندية بإصدار  8221وفي عاـ  
(The Council of Teachers ACT)  مجمس ’’. وينص ىذا القانوف عمى أف

 Teacher Education Council of)‘‘ في تايبلند التعميـ المقدـ لممعمميف
Thailand)  سوؼ يكوف مسئواًل عف صياغة المعايير المينية واألخبلقية لمينة

صدار تراخيص مزاولة المينة  التدريس، وعف مراقبة السموؾ األخبلقي لممعمميف، وا 
لممعمميف. وتحدد ىذه المعاير المينية المعارؼ الواجب عمى المعمميف اكتسابيا، 

 The)ومعايير األداء التدريسي، ومعايير السموؾ ومستويات الخبرة الوظيفية، 
Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional   

Center for Educational Innovation and Technology, 2010, p. 26) . 
وال تقتصر جيود وزارة التربية والتعميـ فقط عمى إصبلح برامج التدريب في أثناء  

بؿ تشمؿ أيضًا برامج إعداد المعمـ في كميات التربية. ومف بيف ىذه  الخدمة،
زيادة عدد سنوات الدراسة بكميات التربية مف ’’المبادرات اإلصبلحية التي تـ تنفيذىا 

سنوات. وفي حيف كاف البرنامج الدراسي القديـ بكميات التربية يشمؿ  1سنوات إلى  1
وحدة دراسية مف المقررات  22عامة، ووحدة دراسية مف المقررات ال 32دراسة 

وحدة دراسية مف  12التخصصية أصبح البرنامج الدراسي الجديد يشمؿ دراسة 
وحدة دراسية مف  32المقررات التربوية المتصمة بمينة التدريس باإلضافة إلى دراسة 

‘‘ وحدة دراسية مف المقررات التخصصية 22المقررات العامة، و
(Chanbanchong, Chantana, 2010, p. 5) . 
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 تقوية النظام اإلداري لمايئات التعميمية في جميع المستويات.

بعممية إلعادة  (Thaksin)‘‘ تاكسيف’’قاـ رئيس وزراء تايبلند  8228ففي عاـ  
ىيكمة األقساـ والوزارات. وتعتبر ىذه العممية واحدة مف أكبر عمميات اإلصبلح 

أنيا تمثؿ تحواًل تاريخيًا ألنيا  (Painter)‘‘ ينترب’’اإلداري في تاريخ تايبلند. ويرى 
‘‘ شواللونكورف’’أوؿ عممية رئيسة إلعادة تنظيـ الوزارات منذ أف أنشأ الممؾ 

(Chulalongkorn)  وقد أدت عممية إعادة 5287نظاـ الوزارات الحديث في عاـ .
قسمًا  581رة ووزا 51الييكمة ىذه إلى زيادة أعداد الوزارات والدواويف الحكومية مف 

 ,Chardchawarn, Supasawad)قسمًا حكوميًا  513وزارة و 82حكوميًا إلى 
2010, p. 14) ىيئة حكومية تابعة ليا  51شيدت وزارة التربية والتعميـ دمج ’’. وقد

 .8 (Phaktanakul, Thipsarin, 2015, pp. 7-28)‘‘ في ىيئة واحدة جديدة
‘‘ برايوت تشاف أوتشا’’قاـ رئيس وزراء تايبلند  8251مارس مف عاـ  85وفي  

(Prayuth Chan-O-Cha)  إدارة إلصبلح التعميـ بواقع إدارة  52بإصدار قرار بإنشاء
في كؿ محافظة. وتقع ىذه اإلدارات تحت سمطة وكيؿ الوزارة الدائـ لوزارة التربية والتعميـ. 

استراتيجيات لتطوير التعميـ تتفؽ مع توجيات التنمية  وتختص ىذه اإلدارات بصياغة
القومية، وتوجيات وسياسات وزارة التربية والتعميـ، واستراتيجيات التنمية اإلقميمية في 

 ,The Government Public Relations Department, 2016)المحافظة واإلقميـ 
p. 1) . 

 تعميمي في تايالند:ثالثًا: السياسات المحددة التفصيمية لإلصالح ال
 تحسين الجودة التعميمية في المحافظات الجنوبية.

وفي إطار سعى وزارة التربية والتعميـ لتحسيف الجودة في المحافظات الجنوبية،  
 1قانونًا بتخصيص  8221أصدر البرلماف التايبلندي في الرابع مف يناير مف عاـ 

 ,Sarkar)تمميذ  122رس بيا مبلييف باىت سنويًا لكؿ مدرسة خاصة إسبلمية يد
Diptendu , 2014, p. 19) مجمس ’’. وسوؼ تتعاوف وزارة التربية والتعميـ مع
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 The National Security Council of)‘‘ األمف القومي لجنوب تايبلند 

Southern Thailand)  لتحسيف جودة التعميـ العاـ والدراسات اإلسبلمية بيذه
ـ كأداة لتعزيز الوحدة والتماسؾ الوطني بيف سكاف المحافظات. وسوؼ توظؼ التعمي

المناطؽ الجنوبية، ولتشجيع احتراـ وتقدير الثقافات المختمفة والمعتقدات المتعددة. 
وسوؼ تشجع وزارة التربية والتعميـ المدارس الحكومية التي تدرس المناىج الدراسية 

فتاني وياال وناراثيوات ’’التايبلندية باإلضافة إلى الديف اإلسبلمي في محافظات 
. (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla &Satun)‘‘ وساتوف وسونجكبل

وسوؼ تقدـ الدعـ المالي ليذه المدارس وبرامج التنمية المينية لممعمميف العامميف بيا 
 . (Ministry of Education Thailand, 2010, pp. 9-10) لتحسيف الجودة التعميمية

قاـ مجمس النواب في أثناء فترة حكـ رئيس الوزراء  8252وفي نوفمبر  
مركز إدارة المحافظات ’’بإعادة ىيكمة  (Abhisit Vejjajiva)‘‘ آباىيست فيجاجيفا’’

 Southern Border)‘‘ قانوف إدارة المحافظات الجنوبية’’، وأصدر ‘‘الجنوبية
Provinces Administration Act) مناطؽ تنموية خاصة في  بيدؼ تشجيع إنشاء

المحافظات الجنوبية، وعمى أف تتمتع ىذه المناطؽ بالمرونة اإلدارية وباحتراـ التنوع 
‘‘ مركز إدارة المحافظات الجنوبية’’الثقافي والديني. وباإلضافة إلى ىذا، يقوـ 

بتطوير النظاـ التعميمي في ىذه المناطؽ، وبإصبلح بنيتو ونظمو اإلدارية بما يتفؽ 
الدستور التايبلندي، وبزيادة الموارد المخصصة لمتعميـ قبؿ الجامعي والتعميـ  مع

العالي في ىذه المحافظات. وتقـو وزارة التربية والتعميـ بتجربة تدريس المناىج الدراسية 
بالمغتيف الماليزية )نظرًا ألنيا لغة الغالبية السكانية المسممة في ىذه المحافظات 

تايبلندية لتعزيز فرص التحاؽ خريجي ىذه المدارس بالكميات الجنوبية( والمغة ال
والجامعات. ومف خبلؿ تدريس ىاتيف المغتيف يتـ الحفاظ عمى لغة وىوية السكاف 
المحمييف، ويتـ تقوية اإلحساس باالنتماء الوطني لدولة تايبلند، وتقميؿ االختبلفات 
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 UNICEF East Asia and Pacific)السياسية، وتعزيز االستقرار والوحدة الوطنية 

Regional Office, 2014, pp. 16-17) . 
إعداد المواطنين التايالنديين لالندماج في األنظمة التعممية واالقتصادية لمنطقة 

 . (ASEAN)‘‘ رابطة دول جنوب شرق آسيا’’  اآلسيان
ورقة عمؿ المنطقة االقتصادية ’’قياـ دوؿ اآلسياف بتبني  8227شيد عاـ  

وقد دعت ورقة العمؿ ىذه إلى االعتراؼ المتبادؿ بالمؤىبلت الدراسية. ‘‘. كةالمشتر 
وباإلضافة إلى االعتراؼ المتبادؿ بالمؤىبلت الدراسية في مجاؿ اليندسة والتمريض 

عمى الترتيب، تـ االعتراؼ بالمؤىبلت الدراسية في  8221و 8221في عامي 
سناف والمحاسبة في الفترة مف مجاالت العمارة والمساحة والطب البشري وطب األ

بانتقاؿ ‘‘ ورقة عمؿ المنطقة االقتصادية المشتركة’’. وتسمح 8228إلى  8227
مف خبلؿ تطبيؽ المعايير ‘‘ رابطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا’’العمالة الماىرة بيف  
  .(ASEAN , 2016, p. 9)المتناغمة المشتركة 

ويتطمب إنشاء المنطقة االقتصادية المشتركة إعداد موارد بشرية قادرة عمى  
المساىمة في التنمية االقتصادية عمى المستوى اإلقميمي. ويعتمد نجاح الموارد البشرية 
عمى استدامة واستمرارية التعمـ مدى الحياة، والتدريب، والتوظؼ. ونظرًا لزيادة أعداد 

بيف ىذه الدوؿ بعد خروج ىذه المنطقة االقتصادية إلى  األفراد الذيف سوؼ يتنقموف
حيز الوجود، ونظرًا لتداخؿ أسواؽ العمؿ بيف دوؿ رابطة اآلسياف يصبح االعتراؼ 
بالمؤىبلت الدراسية بيف ىذه الدوؿ أمرًا ضروريًا. ومف ثـ، فبلبد مف تأسيس إطار 

لمؤىبلت الدراسية. مرجعي مشترؾ يحدد معايير االعتراؼ بالميارات والكفايات وا
وباإلضافة إلى االعتراؼ المتبادؿ بيف دوؿ اآلسياف بالمؤىبلت الدراسية، ىناؾ 

االتفاقية اإلقميمية لمنطقة آسيا والمحيط اليادي حوؿ االعتراؼ بمؤىبلت مؤسسات ’’
 The Asia-Pacific Regional Convention on The)‘‘ التعميـ العالي

Recognition of Qualifications in Higher Education)  التي تـ توقيعيا في
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. وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى ضماف االعتراؼ بالمؤىبلت العميا والمؤىبلت 8255عاـ  

فوؽ المتوسطة ومؤىبلت التعميـ الثانوي الفني المتوسط الصادرة عف دوؿ المنطقة في 
ادي لممنطقة ظؿ التنوع اليائؿ الثقافي واالجتماعي والسياسي والديني واالقتص

(ASEAN , 2016, pp. 9-25) . 
ورقة عمؿ المنطقة االقتصادية ’’وال يقتصر تعاوف دوؿ اآلسياف عمى توقيع  

االتفاقية اإلقميمية لمنطقة آسيا والمحيط اليادي ’’، وتوقيع 8227في عاـ ‘‘ المشتركة
، حيث تسعي 8255في عاـ ‘‘ حوؿ االعتراؼ بمؤىبلت مؤسسات التعميـ العالي

 تقميؿ الفجوة بينيا وبيف دوؿ رابطة اآلسياف فيما يتصؿ بجودة التعميـ’’تايبلند إلى 
مع –قبؿ الجامعي. ولمراقبة مقدار التحسف في جودة ىذا التعميـ سوؼ تشارؾ تايبلند 

. كما (PISA)في االختبارات الدولية المقارنة لمتحصيؿ الدراسي -بقية دوؿ اآلسياف
سوؼ تطور المناىج الدراسية بيا لتصؿ إلى المستويات العالمية، وسوؼ تحسف مف 

 ,Intal Jr., Ponciano; Anbumozhi)‘‘ جودة أداء معممييا
Venkatachalam; Zen, Fauziah; Nishimura, Hidetoshi; Prassetya, 

Rully, 2015, pp. 129-131) . 
 تحسين ودعم تنافسية الدولة والتنمية المستدامة.

إف مفتاح تحسيف تنافسية سوؽ العمؿ في ماليزيا وتايبلند والفمبيف ىو تحسيف  
وجيو االستثمارات الكافية لتنمية رأس الماؿ البشري مف قدرات الموارد البشرية، وت

خبلؿ التعميـ والتدريب الميني. وفي عصر العولمة المتزايدة والمنافسة الدولية، ال 
يكفي االعتماد عمى القوي العاممة رخيصة األجور لتحقيؽ التنافسية. وبالتالي ينبغي 

مار في تنمية مواردىا البشرية نظرًا عمى ماليزيا وتايبلند والفمبيف أف تستمر في االستث
مثؿ تكنولوجيا المعمومات، -ألف الصناعات التي تزيد مف معدالت النمو االقتصادي

تتطمب قوى عاممة شديدة الميارة. وتوضح خبرات -والصناعات التكنولوجيا الحيوية
سعة الدوؿ الناجحة في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر أف إعداد قاعدة كبيرة ووا
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مف الموارد البشرية عالية الميارة يعتبر عامبًل بالغ األىمية في إقناع الشركات عابرة 
الجنسيات ومتعدية الجنسيات العاممة في مجاؿ االلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة 
بتأسيس فروع ومصانع ليا في الدوؿ األخرى. ويري عمماء االقتصاد أف عدـ إعداد 

ي الميارة يؤدي إلى التأثير سمبًا عمى تدفؽ رأس الماؿ األجنبي رأس الماؿ البشري عال
 . (Ismail , Rahmah; & Yussof, Ishak, 2003, p. 390)إلى الدوؿ النامية 

ذا أخذنا في االعتبار تأثير السياسات االقتصادية والتجارية لمدوؿ عمى نظاـ ’’  وا 
دا والمممكة المتحدة وسنغافورة التجديد واالبتكار العالمي، سوؼ نجد أف السويد وفنمن

وىولندا تقود العالـ في مجاؿ االبتكارات العالمية. وفي ضوء حجـ اقتصاديات ىذه 
الدوؿ تستثمر ىذه األمـ ميزانيات أكبر في تمويؿ العموـ ورأس الماؿ البشري كما 
تتمتع بسياسات ضريبية تشجع االبتكارات واالختراعات. وعمى النقيض مف ىذه الدوؿ 

ندونيسيا، واألرجنتيف، وكولومبيا تسيـ أقؿ مساىمة ن جد أف كوستاريكا، والمكسيؾ، وا 
في مجاؿ االختراعات الكوكبية. وتقؿ استثمارات ىذه الدوؿ في البحث العممي، ويقؿ 
عدد العمماء بيا، ولدييا بنية تحتية عممية أقؿ تطورًا ومف ثـ فيي ال تشجع 

التي تحوؿ دوف انتشار االبتكارات، نجد أف فنمندا االبتكارات. وفيما يتصؿ بالعقبات 
يرلندا والسويد تقؿ بشدة بيا العقبات التي تعوؽ مجاؿ االبتكارات  وىولندا وبمجيكا وا 

 .Ezell, Stephen J.; Nager, Adams B., Atkinson, D)‘‘ العالمية
Robert, 2016, p. 6) يرلندا والسويد . وبصفة عامة فإف فنمندا وىولندا وبمجيكا وا 

تطبؽ قواعد النظاـ الدولي، وتفرض قيود قميمة عمى حركة التجارة، وتحمي بقوة حقوؽ 
الشركات األجنبية المنافسة  الممكية الفكرية، وال تحابي الشركات المحمية عمى حساب

ليا. وعمى النقيض مف ىذه الدوؿ المتقدمة نجد أف تايبلند والصيف واليند واألرجنتيف 
ياسات تنتقص مف نظاـ التجديد واالبتكار العالمي. ويعني ذلؾ أف وروسيا تتبني س

تايبلند والصيف واليند واألرجنتيف وروسيا تطبؽ بقوة السياسات الحمايئة، وتوظؼ 
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 ,Ezell)عوائؽ التجارة، وتتصؼ ببيئة أضعؼ في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية  

Stephen J.; Nager, Adams B., Atkinson, D. Robert, 2016, p. 6) . 
إف التنمية الناجحة ليست فقط مجرد عممية إلعادة تخصيص الميزانيات نحو  

قطاعات بعينيا، ولكنيا أيضًا ترتبط بقدرة الدوؿ عمى تقميؿ الفجوة بينيا وبيف الدوؿ 
المتقدمة. ومف أىـ سبؿ تقميؿ ىذه الفجوة االستثمار في رأس الماؿ البشري. وتشير 

عداد رأس الماؿ البشري ذي الدراسات إلى أ ف التعميـ قبؿ الجامعي عالي الجودة، وا 
الميارات والكفايات المتخصصة ىما شرطاف أساسياف الستيعاب التكنولوجيا المتقدمة. 
فالتعميـ األساسي فائؽ الجودة شرط ضروري الستخداـ التكنولوجيا الحديثة، في حيف 

وؿ لمتكنولوجيا أسرع. وال تكفي ميارات أف وجود شعب أكثر تعميمًا يجعؿ استيعاب الد
القراءة والكتابة لتحقيؽ التنافسية في القرف الحادي والعشريف، فبلبد مف اتقاف الشعوب 
لميارات محددة مف خبلؿ دراسة مناىج تعميمية متميزة، ومراكز راقية لمتعميـ الفني 

طيف التكنولوجيا والتدريب الميني. ويتطمب القرف الحادي والعشريف قياـ الدوؿ بتو 
العالمية بصورة مستمرة، وابتكار معارؼ جديدة داخؿ الدوؿ الراغبة في التقدـ مف 

 United Nations Industrial Development)خبلؿ االعتماد عمى الذات 
Organization , 2015, p. 92) . 

مكتب المعايير ’’، وتـ إجراؤىا بواسطة 8222وتشير دراسة تـ نشرىا في عاـ ’’ 
 The Office for National)في تايبلند ‘‘ القومية لمتعميـ وتقويـ الجودة التعميمية

Education Standards and Quality Assessment)  3813إلى وجود 
مدرسة تـ تقويميا تنخفض فييا الجودة التعميمية عف الحد  51151مدرسة مف بيف 

لى أف غالبية ىذه المدارس منخفضة الجودة ‘‘ تقع في المناطؽ الريفية األدنى، وا 
(OECD, 2013, p. 6) وليذا تسعي وزارة التربية والتعميـ في تايبلند إلى تحسيف .

تحسيف ودعـ تنافسية الدولة والتنمية الجودة التعميمية، وجعؿ التعميـ مفتاحًا ل
قياـ وزارة التربية  8222إلى عاـ  8225وقد شيدت الفترة مف عاـ ’’المستدامة. 
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ـ بتطوير المناىج الدراسية، واستبداؿ المناىج القائمة عمى تكدس المعمومات والتعمي

والحفظ اآللي واستظيار المعارؼ بمناىج دراسية جديدة تحدد نواتج التعمـ المرغوب 
في اكتسابيا في كؿ مادة دراسية. وقد أدى تغيير الفمسفة التي تقوـ عمييا المناىج 

ة أكبر في تحديد ما ينبغي عمى المعمميف أف الدراسية إلى منح المعمميف مسئولي
يدرسوه لمتبلميذ. وباإلضافة إلى ىذا، فقد قامت وزارة التربية والتعميـ التايبلندية في 

بتنفيذ محاولة ثانية لتطوير المناىج الدراسية بيدؼ ربط التعميـ بسوؽ  8251عاـ 
‘‘ دية واالجتماعيةالعمؿ، وربط عمميتي التعميـ والتعمـ بأىداؼ التنمية االقتصا

(OECD, 2016, pp. 20-21) . 
-8258وتؤكد الخطة القومية الحادية عشرة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية ) 

( عمى ربط التعميـ بمتطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية. وتؤكد ىذه 8251
الخطة عمى أف التعميـ عالي الجودة ىو المفتاح األىـ إلعداد الدولة لممنافسة عمى 

موارد البشرية. وتسعي الخطة إلى اكساب المستوييف المحمي والدولي، وإلعداد ال
التبلميذ التايبلندييف ميارات وكفايات القرف الحادي والعشريف. وليذا تقوـ وزارة التربية 
والتعميـ بتطوير المناىج الدراسية، وبالتأكيد عمى أىمية اكتساب التبلميذ لميارات 

، والكفايات التي يحتاجيا التفكير العميا، وميارات التواصؿ الفعاؿ بالمغة اإلنجميزية
 ,Pruekpramool, Chaninan; & Sangpradit, Theerapong)سوؽ العمؿ 

2016, p. 47) . 
التأكيد عمى إعداد المعممين أصحاب الجودة العالية في كميات التربية، وتطوير 

 برامج التنمية المانية لممعممين في أثناء الخدمة.
لجنة التخطيط ’’لتربية والتعميـ بتشكيؿ قاـ وزير ا 8228ففي فبراير مف عاـ  

 The Teachers and)‘‘ إلعداد وتنمية قدرات المعمميف والعامميف في المدارس
Educational Personnel Production and Development Planning 

Committee) وقد رأس ىذه المجنة نائب وزير التربية والتعميـ األسبؽ. وقد .
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لتخطيط إلعداد وتنمية قدرات ومتابعة ومراقبة المعمميف استيدفت ىذه المجنة ا 

والعامميف في المدارس، وتأىيميـ لجعؿ جودة أدائيـ متفقًا مع المعايير المرغوبة ومع 
احتياجات التنمية التربوية لمدولة. وقد قدمت ىذه المجنة تصوراتيا إلصبلح برامج 

مية المينية لممعمميف في أثناء إعداد المعمـ في كميات التربية، وتطوير برامج التن
. وقد سمي تقرير ىذه المجنة 8228الخدمة إلى وزير التربية والتعميـ في منتصؼ عاـ 

وبعد أف تسمـ وزير التربية ‘‘. 8282-8252نحو جيؿ جديد لممعمميف ’’ باسـ 
 والتعميـ ىذا التقرير، قاـ ىو بدوره بتسميـ ىذا التقرير إلى مجمس الوزراء الذي وافؽ

 .Pongwat, Annop, n.d., p) 8228عميو في الثامف مف ديسمبر مف عاـ 
بيدؼ  8251إلى  8252سنوات في الفترة مف  1. ويمتد ىذا المشروع لمدة (159
. وقد  32إعداد  ألؼ معمـ في التخصصات النادرة وخاصة الرياضيات والعمـو

لتمويؿ ىذا المشروع. مميوف دوالر  512خصصت وازرة التربية والتعميـ التايبلندية 
وسوؼ تحصؿ كميات التربية المشاركة في ىذا المشروع عمى تمويؿ إضافي 

عداد ىؤالء الطبلب/المعمميف. ويرى رئيس  لجنة التخطيط ’’لمساعدتيا عمى تدريب وا 
أف ىذا المشروع يمثؿ محاولة ‘‘ إلعداد وتنمية قدرات المعمميف والعامميف في المدارس

لتعميمية وخاصة جودة أداء المعمميف. كما يعتقد أف نجاح ىذا جادة لرفع الجودة ا
المشروع يعتمد عمى اجتذاب أفضؿ خريجي المدارس الثانوية وتشجيعيـ عمى 
االلتحاؽ بكميات التربية، وعمى توظيؼ المداخؿ الحديثة في المناىج وطرؽ التدريس، 

التعمـ والتدريس فائقي  وعمى تدريب الطبلب/المعمميف عمى تنمية ميارات التبلميذ عمى
الجودة، وعمى توفير الدولة الدعـ المالي لو. ومف ثـ، فإنو يمثؿ البداية الحقيقية 

 . (Pongwat, Annop, n.d., p. 162) إلصبلح برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة
، قاـ مجمس ‘‘8282-8252نحو جيؿ جديد لممعمميف ’’ وباإلضافة إلى مبادرة  

اإلصبلح ’’بتبني مبادرة بعنواف  8228أغسطس مف عاـ  52ندي في الوزراء التايبل
 Education)‘‘ 8252-8228التربوي في العقد الثاني مف القرف الحادي والعشريف 
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Reform in the Second Decade -2009-2018) ’’ . وتيدؼ ىذا المبادرة

عداد جيؿ جديد إلى تحسيف جودة ميارات الجيؿ الجديد مف المواطنيف التايبلندييف،  وا 
عداد جيؿ جديد مف مديري  أكثر تميزًا مف المعمميف، وبناء نمط جديد مف المدارس، وا 
المدارس. ويسعي مجمس الوزراء التايبلندييف إلى إعداد جيؿ فائؽ التميز مف المعمميف 
التايبلندييف، ومف برامج تدريب المعمميف في أثناء الخدمة، وتطوير برامج إعداد 

ة التدريس بكمية التربية، وتحسيف برامج إعداد اإلدارييف العامميف أعضاء ىيئ
بالمدارس. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ سوؼ يتـ تطبيؽ اآلليات اآلتية: إعداد وتأىيؿ 
المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية واإلدارييف العامميف بالمدارس بطريقة 

لتدريس جذابة لخريجي الكميات األخرى، موحدة وتتناسب مع احتياجاتيـ، وجعؿ مينة ا
وربط كفايات المعمميف/ الطبلب باحتياجات سوؽ العمؿ في القطاعيف العاـ والخاص، 
وتنمية ميارات التدريس لدييـ. أما فيما يخص تنمية ميارات وكفايات المعمميف 

تايبلند وأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية واإلدارييف العامميف بالمدارس سوؼ تتبني 
تنفيذ اآلليات التالية: ربط معايير ونظاـ تقويـ األداء بالكفايات التدريسية والمينية، 
وتسريع عممية تأسيس صندوؽ مالي لتمويؿ ترقي المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس 
بكميات التربية واإلدارييف بالمدارس، وتطبيؽ التدريب داخؿ المدارس القائـ عمى مدخؿ 

 ,Yotimart, Darunee; & Wongchai)‘‘ ر حوؿ التبلميذالتعمـ المتمحو 
Anupong, 2013, pp. 2-3 ) . 

إلى أف  (Tongliemnak, Pumsaran)‘‘ تونجميماناؾ بومساراف’’وقد أشار  
توفير المنح الدراسية وزيادة رواتب المعمميف تعتبر بداية جيدة الجتذاب أفضؿ خريجي 
الجامعات التايبلندية لمعمؿ في مينة التدريس. كما أكد عمى أىمية التحسيف الكبير 
لجودة أداء المعمميف. وباإلضافة إلى ىذا، فقد طالب أيضًا الحكومة بأف تكثؼ 

في الرواتب بيف معممي الرياضيات والعموـ وبيف رواتب خريجي  جيودىا لتقميؿ الفجوة
 .Tongliemnak, Pumsaran , 2010, p)الجامعات العامميف في ميف أخرى 
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في عاـ ‘‘ قانوف المعمميف واإلدارييف’’. وبالتالي، أصدرت الحكومة التايبلندية (169 

فقًا لدرجة المعمـ. . وقد صنؼ ىذا القانوف رواتب المعمميف إلى ستة درجات و 8223
وىذه الفئات ىي: المعمـ المساعد، والمعمـ، والمعمـ األوؿ، والمعمـ األوؿ )أ(، والمعمـ 

القانوف الثاني ’’أصدرت الحكومة التايبلندية  8255الخبير، وكبير معمميف. وفي عاـ 
بيدؼ تحسيف مكانة المعمميف االجتماعية والمالية ‘‘ لرواتب المعمميف واإلدارييف

(Yotimart, Darunee; & Wongchai, Anupong, 2013, p. 5) . 
وفي إطار سعي وزارة التربية والتعميـ التايبلندية لرفع جودة أداء المعمميف، قامت  

سنوات، كما  1بزيادة عدد سنوات الدراسة بكميات التربية لتصبح  8221في عاـ 
. ويقوـ ىذا النظاـ 8255عاـ  قررت تنفيذ نظاـ جديد لمدراسة بكميات التربية بداية مف

عمى وجود مساريف إلعداد المعمميف داخؿ كميات التربية: المسار األوؿ الذي يمنح 
سنوات، والمسار الثاني الذي يمنح درجة  1درجة البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 

سنوات. ولكف المسار الثاني لـ يتـ  1البكالوريوس والماجستير بعد الدراسة لمدة 
 ,Vibulphol, Jutarat; Loima,  Jyrki; Areesophonpichet)و حتى اآلفتطبيق

Sornnate; Rukspollmuang, Chanita, 2015, p. 152)  . 
بتطبيؽ مبادرة  8258وباإلضافة إلى ما سبؽ قامت وزارة التربية والتعميـ في عاـ  
 8258. ففي عاـ (The Professional Teacher Project)‘‘ المعمـ المحترؼ’’

‘‘. المعمـ المحترؼ’’تـ إيقاؼ برنامج الجيؿ الجديد مف المعمميف واستبدالو بمبادرة 
وىو برنامج يستيدؼ طبلب كمية التربية المتفوقيف دراسيًا بيدؼ تشجيعيـ عمى العمؿ 

‘‘ 8258كمية في ىذا البرنامج في عاـ  28وقد شاركت ’’بمينة التدريس. 
(Yotimart, Darunee; & Wongchai, Anupong, 2013,  p. 9). 

وال تقتصر جيود تايبلند عمى تطوير برامج إعداد المعمـ بكميات التربية وتشجيع  
الطبلب المتفوقيف عمى العمؿ بمينة التدريس فقط ولكنيا قامت أيضًا بتطوير برامج 

ولتحديث برامج التنمية المينية ’’التنمية المينية المقدمة لممعمميف في أثناء الخدمة. 
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المعيد القومي لمتنمية ’ 8221المقدمة لممعمميف أنشأت الحكومة التايبلندية في عاـ 

‘ المينية لممعمميف ،أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية واإلدارييف العامميف بالمدارس
(The National Institute for The Development of Teachers, 

Faculty Staff and Educational Personnel) وييدؼ ىذا المعيد إلى تنمية .
ميارات وكفايات المعمميف وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية واإلدارييف في 
المدارس التايبلندية. كما يقوـ المعيد بتشجيع المعمميف عمى التنمية المينية المستمرة، 

 . (OECD, 2016, pp. 192-194)‘‘ وتحسيف أدائيـ
تـ استكماؿ البنية المؤسسية  8221في عاـ ‘‘ ميفقانوف مجمس المعم’’وبصدور  

في تايبلند بصياغة ‘‘ مجمس المعمميف’’البلزمة لتنظيـ عمؿ المعمميف. ويختص 
لغاء تراخيص عمؿ المعمميف، ومراقبة  صدار وا  المعايير المينية لعمؿ المعمميف، وا 

ايير المعرفية التي التزاـ المعمميف بالمعايير المينية واألخبلقية القومية، وتحديد المع
ينبغي عمى المعمميف والموجييف الفنييف واإلدارييف اكتسابيا لمعمؿ في المدارس 

(Pilanthananond, Methi , 2007, p. 51) . 
ومما سبؽ يتضح أف وزارة التربية والتعميـ قد قامت بتنفيذ عدد مف اإلصبلحات  

لجنة ’’لمبادرات: تشكيؿ بيدؼ رفع مستوى جودة أداء المعمميف. ومف أمثمة ىذه ا
، وتنفيذ مبادرة ‘‘التخطيط إلعداد وتنمية قدرات المعمميف والعامميف في المدارس

صدار ‘‘المعمـ المحترؼ’’، ومبادرة ‘‘الجيؿ الجديد لممعمميف’’ قانوف المعمميف ’’، وا 
القانوف ’’و 8221في عاـ ‘‘  قانوف مجمس المعمميف’’و 8223في عاـ ‘‘ واإلدارييف

، وزيادة عدد سنوات الدراسة 8255في عاـ ‘‘ ي لرواتب المعمميف واإلدارييفالثان
المعيد القومي لمتنمية المينية ’’سنوات، كما أنشأت  1بكميات التربية لتصبح 

في ‘‘ لممعمميف وأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية واإلدارييف العامميف بالمدارس
ميـ إلى تحديث برامج إعداد المعمميف بكميات . وقد سعت وزارة التربية والتع8221عاـ 

التربية، واجتذاب أفضؿ العناصر لمعمؿ بمينة التدريس، وتطوير برامج التنمية المينية 



 

091 

مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
المقدمة لممعمميف في أثناء الخدمة، وتحسيف المستوى الميني واالقتصادي لممعمميف.  

دًا مف المؤسسات بيدؼ وقد أصدرت الحكومة التايبلندية عددًا مف القوانيف وأنشأت عد
توفير اليياكؿ التشريعية والمؤسسية البلزمة لتنفيذ اإلصبلحات في مجاؿ إعداد وعمؿ 

 المعمميف.
 تطوير وتحديث تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في النظام التعميمي.

-8258الخطة القومية الحادية عشرة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية )أكدت  
( عمى أىمية التكامؿ بيف الجوانب البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 8251

والسياسية عند تصميـ المناىج الدراسية، كما أكدت أيضًا عمى أىمية التعمـ مدى 
تقدمة بما فييا تكنولوجيا المعمومات التكنولوجيا الم’’الحياة. وأوضحت الخطة أف 

واالتصاالت، والتكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي، والعموـ العصبية تعتبر أدوات 
ف االعتماد المفرط عمى استيراد التكنولوجيا يعني عدـ  لزيادة القدرة التنافسية لتايبلند. وا 

مى تحقيؽ التنمية المستدامة. القدرة عمى المنافسة في األسواؽ العالمية، وعدـ القدرة ع
وليذا فإف الدوؿ البطيئة في تحقيؽ التقدـ التكنولوجي سوؼ تضطر الستيراد 
التكنولوجيا، وبالتالي سوؼ تقؿ انتاجيتيا كما سوؼ تفقد قدرتيا التنافسية بمرور 
الوقت. وباإلضافة إلى ىذا، فإف عدـ استفادة مختمؼ الشرائح المجتمعية مف 

ؼ يزيد مف التفاوتات االقتصادية واالجتماعية. ومف ثـ، فإف عمى التكنولوجيا سو 
 National)‘‘ تايبلند أف تتحوؿ مف دوؿ مستوردة لمتكنولوجيا إلى دولة منتجة ليا

Economic and Social Development Board, 2012, p. iv) . 
عية وباإلضافة إلى ىذا، تؤكد الخطة القومية الثانية عشرة لمتنمية االجتما 

( عمى دعـ الحكومة التايبلندية لؤلنشطة المعرفية التي 8285-8257واالقتصادية )
تركز عمى البحث العممي والتطوير والتي تزيد مف تنافسية الدولة. وتيتـ الخطة 
القومية الثانية عشرة بتنمية البنية التحتية بيدؼ توظيؼ التكنولوجيا في األنشطة ذات 

وتحقيؽ التنمية في الببلد. وباإلضافة إلى ىذا، تؤكد الخطة القيمة المضافة العالية، 
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عمى ضرورة تشجيع االستثمارات الحكومية في األنشطة اليادفة إلى تعزيز االبتكارات 
واالختراعات في مجاؿ البحث العممي والتطوير، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، 

أسيس مناطؽ اقتصادية خاصة والنمو االقتصادي العادؿ، وزيادة تنافسية تايبلند، وت
بصناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وتشير الخطة القومية الثانية عشرة إلى 
تقديـ إعفاءات ضريبية وجمركية ليذه المجاالت وخاصة مجاؿ تكنولوجيا المعمومات 

 . (Pa-Em, Thanin, 2015, p. 25-29)واالتصاالت 
عمى أىمية تنمية االجتماعية واالقتصادية القومية الثانية عشرة لموتؤكد الخطة  

توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التعميمية، وتدريب المعمميف 
والتبلميذ عمى استخداميا. وقد أوضحت وزارة التربية والتعميـ في رؤيتيا المستقبمية 

التعميـ، وتدريب عمى أىمية دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في وزارة التربية و 
 ,Akarawang, Chaiya; Kidrakran)المعمميف عمى االستخداـ األمثؿ ليا 

Pachoen; &  Nuangchalerm, Prasart, 2015, p. 1) لجنة ’’. وتؤمف
بأف تقديـ البرامج التعميمية وتوفير مصادر ‘‘ التعميـ األساسي في وزارة التربية والتعميـ

فضؿ السبؿ وأقميا كمفة وأكثرىا فاعمية إلعداد األطفاؿ التعمـ عبر شبكة اإلنترنت ىو أ
التايبلندييف والشباب لكي يكونوا مواطنيف قادريف عمى المنافسة في اقتصاد كوكبي 

اتفاقية مع شركة  8258متزايد االعتماد عمى التكنولوجيا. وقد وقعت المجنة في عاـ 
بلييف تمميذ تايبلندي م 2ألؼ مدرسة يدرس بيا  38العالمية إلمداد ‘‘ سيسكو’’

بشبكة قومية لئلنترنت والفيديو كونفراس بيدؼ تقميؿ تكمفة االتصاالت بيف وزارة 
التربية والتعميـ وبيف المدارس، وبيف المدارس وبيف بعضيا البعض. ومف خبلؿ ىذه 
الشبكة القومية سوؼ تصبح المدارس مراكز لممعرفة، وسوؼ تتاح لمتبلميذ في جميع 

ة بما فييا المناطؽ النائية الحصوؿ عمى أرقي مصادر التعمـ وأحدثيا. أنحاء الدول
. ومف مزايا (Virtual Classrooms)وبيذا يمكف تنفيذ الفصوؿ االفتراضية لمتعمـ 

‘‘ شبكة اتصاالت سيسكو لمحموؿ اإلدارية’’ىذه المبادرة أنيا سوؼ تستخدـ 
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 (CiscoWorks LAN Management Solution) إداري يمكف ؛ وىي برنامج

مشغميو مف إدارة شبكة االتصاالت عف بعد في المناطؽ األخرى. وبيذا تقؿ الحاجة 
 Cisco Systems)إلى توظيؼ عدد كبير مف خبراء شبكات االنترنت في المدارس 

Inc., 2012, pp. 1-2) . 
الخطة الثالثة لدمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ’’وباإلضافة إلى ىذا، تؤكد  
 3rd ICT Master Plan for)‘‘ 8253إلى عاـ  8255قطاع التعميـ مف عاـ  في

Education 2011-2013)  عمى أىمية تحقيؽ المساواة في االستفادة مف تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت، واستخداـ ىذه التكنولوجيا في التعمـ مدى الحياة، وتوظيؼ 

جتمع القائـ عمى التعمـ ىذه التكنولوجيا في تحقيؽ الحكمة وتأسيس الم
(Sakuliampaiboona, Chavalee; Songkhlab, Jaitip Na;  Sujivac, 

Siridej, 2015, p. 1027) . 
 تحسين جودة أداء وزارة التربية والتعميم.

حيث قامت الحكومة التايبلندية بإعادة ىيكمة إدارية لموزارات المسئولة عف التعميـ.  
قامت الحكومة التايبلندية بدمج وزارة الشؤوف  8223ففي األوؿ مف أكتوبر مف عاـ 

الجامعية ومكتب مجمس التعميـ ووزارة التربية والتعميـ في وزارة واحدة ىي وزارة التربية 
 1ىيئة تابعة لوزارة التربية والتعميـ في  51الحكومة أيضًا بدمج  والتعميـ. كما قامت

ىيئات ىي: أ( لجنة التعميـ األساسي في وزارة التربية والتعميـ. ب( لجنة التعميـ 
العالي. ج( لجنة التعميـ الفني. د( مكتب وكيؿ الوزارة الدائـ. ىػ( مكتب مجمس 

 521ليصبح  8253د عددىا في عاـ إدارة تعميمية زا 571التعميـ. كما تـ إنشاء 
مكتب المعايير ’’إدارة تعميمية. وباإلضافة إلى ذلؾ قامت الحكومة التايبلندية بإنشاء 

 The Office for National)في تايبلند ‘‘ القومية لمتعميـ وتقويـ الجودة التعميمية
Education Standards and Quality Assessment)  وكاف اليدؼ مف .

ذه اإلصبلحات تسييؿ تطبيؽ اإلصبلحات التعميمية، وزيادة مساىمة النظاـ تنفيذ ى
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 ,Fry, Gerald W.; & Bi, Hui)التعميمي في تحقيؽ القدرة التنافسية لمدولة 

2013, pp. 297-310) . 
 دعم الخطة القومية التايالندية لمتعميم واإلصالح التربوي. 

التعميـ قامت بوضع خطة إصبلحية وفي إطار سعي الحكومة التايبلندية لتطوير  
 Thailand National) 8251إلى عاـ  8228عامًا تغطي الفترة مف عاـ  51لمدة 

Education Plan 2002-2016) تقوـ فمسفة ىذه الخطة عمى دمج جميع .
جوانب الحياة عالية الجودة، وعمى التنمية المتمركزة حوؿ اإلنساف، والتكامؿ بيف 

 وىناؾ ثبلث أىداؼ رئيسة ليذه الخطة ىي:  ف والثقافة.التعميـ والديف والف
 ’’ تحقيؽ التنمية البشرية الشاممة والمتوازنة: وذلؾ مف خبلؿ تنمية جميع األفراد

تاحة الفرصة ليـ لمتعمـ، وتركيز اإلصبلح التربوي عمى إفادة التبلميذ  وا 
المتعمميف، وغرس القيـ األخبلقية الراقية والنزاىة واألخبلؽ الحميدة في نفوس 

عداد القوي العاممة في مجاال ت العموـ والتكنولوجيا لتحقيؽ اعتماد التبلميذ، وا 
 الدولة عمى ذاتيا وتحسيف قدرتيا عمى التنافسية الدولية. 

  بناء مجتمع يقوـ عمى األخبلؽ والحكمة والمعرفة: ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ إعداد
المجتمع المتعمـ القادر عمى توليد المعرفة، والتفكير السميـ، وممارسة السموؾ 

لنزاىة، وتشجيع البحث العممي والتطوير لزيادة معارؼ األخبلقي والمتصؼ با
‘‘ الشعب والمجتمع التايبلندي، وتوليد وتطبيؽ ونشر المعارؼ والعموـ

(UNECSO, 2011, pp. 1-3) . 
 ’’ تنمية البيئة االجتماعية: وذلؾ عف طريؽ تشجيع إنشاء رأس الماؿ الثقافي

ية المتصمة بالعدالة االجتماعية، واالجتماعي، وتقميؿ والقضاء عمى المشكبلت الييكم
وتطوير التكنولوجيا التعميمية، والتنظيـ الرشيد لمموارد واالستثمارات في التعميـ واألنشطة 

 . (UNECSO, 2011, pp. 2-3) ‘‘الدينية والمجاالت الفنية والثقافية



 

095 

مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
 رابعًا: تقويم اإلصالحات التعميمية في تايالند في ضوء مفاوم التنافسية: 
بتطوير التعميـ في  8227وعاـ  5887لقد اىتـ الدستوراف الصادراف في عاـ 

دولة تايبلند. وقد دعت مواد عديدة في ىذيف الدستوريف إلى تنفيذ البلمركزية، ونقؿ 
قانوف ’’بعض السمطات مف الحكومة المركزية إلى السمطات المحمية. وقد طالب 

والئحتو التنفيذية  5888در في عاـ الصا‘‘ المركزية السمطات اإلدارية المحمية
بتنقؿ تبعية جميع المدارس االبتدائية التايبلندية مف مكتب لجنة  8221وقانوف عاـ 

مكتب لجنة تنفيذ ال مركزية ’’التعميـ األساسي إلى السمطات المحمية وبعد تأكد 
 Office of The Decentralization to The Local)‘‘ السمطات الحكومية

Government Organisation Committee)  ووزارة التربية والتعميـ مف تحقؽ
. (Jermsittiparsert, Kittisak et al., 2016, p. 59)االشتراطات البلزمة لذلؾ 

إلى أف نقؿ صبلحيات إدارة المدارس  8251وتشير إحدى الدراسات المنشورة في عاـ 
رقية مف تايبلند يؤدى إلى ارتفاع االبتدائية إلى المديريات التعميمية في المنطقة الش

مستويات رضا التبلميذ وأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحمي عف كفاءة وفاعمية 
إدارة ىذه المدارس مقارنة بالمدارس التي ما تزاؿ تدار بواسطة مكتب لجنة التعميـ 

سطة األساسي، كما ينطبؽ ىذا الوضع عمى المدارس االبتدائية التي يتـ إدارتيا بوا
المديريات التعميمية في المنطقة الشمالية الشرقية مف تايبلند. وال تتفوؽ المديريات 
التعميمية عمى مكتب لجنة التعميـ األساسي في إدارة المدارس الواقعة في المنطقتيف 
الشرقية والشمالية الشرقية فقط بؿ تشمؿ أيضًا المدارس الواقعة في وسط تايبلند وذلؾ 

الفاعمية والكفاءة. وتعني ىذه النتائج اإليجابية أف التوجو لتنفيذ في ضوء معياري 
البلمركزية في إدارة المدارس االبتدائية ىو توجو فعاؿ في حالة توافر الكوادر المؤىمة 

 . (Jermsittiparsert, Kittisak et al., 2016, pp. 63-64)لذلؾ 
قد أكدا عمى أىمية تنفيذ  ويعني ىذا أف الدستور التايبلندي وقانوف البلمركزية 

البلمركزية. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فإف الواقع يشير إلى بطء اإلجراءات التي تمت في 
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ىذا الصدد. وما تزاؿ القوانيف التايبلندية تمنح السمطات المركزية صبلحيات كبيرة في 

ة عف صياغة المعايير التعميمية، واإلدارة التعميمية. وتشير الوثائؽ الرسمية الصادر 
وزارة التربية والتعميـ والتايبلندية إلى وجود توجو استراتيجي قوي لجعؿ البلمركزية أداة 
قوية لتحسيف تعمـ التبلميذ. ومف العوامؿ التي تعوؽ تنفيذ البلمركزية في تايبلند، عدـ 
وجود قواعد بيانات حديثة وشاممة في المديريات التعميمية؛ األمر الذي يعوؽ التحميؿ 

 ف لمواقع التعميمي. الرصي
 8228انخفاض قوة اإلصبلحات التعميمية في الفترة مف ’’وتشير دراسة أخرى إلى  

. وتؤكد ىذه الدراسة عمى 8228حتى الوقت الراىف مقارنة بالفترة التي سبقت عاـ 
تنفيذ اإلصبلحات المتصمة بتطوير نظـ إعداد المعمـ وبرامج التنمية المينية المقدمة 

لمتصمة بتطوير طرؽ التدريس وتحسيف بيئة التعمـ بقوة بداية مف عاـ ليـ وتمؾ ا
. وأوضحت الدراسة أف اآلثار اإليجابية لتطوير التعميـ في مجاؿ جعؿ التعمـ 8228

أكثر تمحورًا ناحية المتعمـ أكثر قوة ورسوخًا مف مثيبلتيا في مجاؿ تطوير المعمـ 
 & ;Waiyakarn, Somjate)‘‘ وبرامج التنمية المينية المقدمة لو

Muangnoycharoen, Kansiripak, 2015, p. 1) . 
وقد شيد عقد الثمانينات مف القرف العشريف نجاح تايبلند في تعميـ االلتحاؽ  

بالتعميـ االبتدائي. وعمى الرغـ مف ىذا النجاح، إال أف معدالت االلتحاؽ بالتعميـ 
نجحت  8228متوقع. وبحموؿ عاـ الثانوي والتعميـ العالي ما يزاالف أقؿ مما ىو 

%. وىي نسبة تقؿ 71تايبلند في رفع معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ الثانوي إلى 
عف متوسط معدالت االلتحاؽ اإلجمالية في شريحة الدوؿ ذات الدخؿ المتوسط 

% 23العالي، ودوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية عالية الدخؿ؛ حيث تبمغ 
الترتيب. أما فيما يتصؿ بمؤشر االلتحاؽ بالتعميـ وفقًا لممكانة  % عمى525و

االجتماعية/االقتصادية ألسرة المتعمـ فقد نجحت تايبلند في تقميؿ التفاوتات التعميمية 
كانت معدالت االلتحاؽ اإلجمالي بالتعميـ  8228بيف الطبقات المختمفة. في عاـ 
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% ألبناء األسر األكثر ثراء. 83قارنة بنسبة % م71الثانوي ألبناء األسر األكثر فقرًا  

ويعني ىذا، وجود فجوة في معدالت االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي لصالح أبناء األغنياء 
% في عاـ 81%. وتشير اإلحصاءات إلى انخفاض ىذه الفجوة مف 57تقدر بنسبة 

ناء . ويرجع ىذا التقدـ في زيادة معدالت التحاؽ أب8228% في عاـ 57إلى  5881
الفقراء بالتعميـ الثانوي إلى التوزيع األكثر عدالة لئلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ عبر 
الطبقات المختمفة. وعمى الرغـ مف نجاح الحكومة التايبلندية في تحسيف معدالت 
التحاؽ أبناء الفقراء بالتعميـ الثانوي، إال أف ىناؾ تحديات كبيرة تواجو تايبلند في 

جوة التعميمية بيف سكاف المناطؽ الحضرية وخاصة سكاف العاصمة سعييا لتقميؿ الف
 & ;Jimenez, Emmanuel; Nguyen, Vy)بانكوؾ وسكاف المناطؽ الريفية 

Patrinos, Harry Anthony, 2012, p. 7)  . 
ومف أىـ اإلشكاليات التي تواجو التعميـ التايبلندي انخفاض جودتو مقارنة بالدوؿ  

حيث ينخفض التحصيؿ الدراسي لتبلميذ المدرسة الثانوية في  اآلسيوية المتقدمة.
تايبلند كثيرًا عف تحصيؿ أقرانيـ في ىونج كونج والصيف وماكاو والياباف وكوريا 

إلى انخفاض  (TIMSS)‘‘ التيميز’’الجنوبية وسنغافورة. وتشير نتائج اختبارات 
انحراؼ معياري عف  5.1تحصيؿ التبلميذ التايبلندييف في مادة الرياضيات بمقدار 

نظرائيـ الكورييف الجنوبييف. وقد فشؿ نصؼ التبلميذ التايبلندييف في سف الخامسة 
عشرة في الوصوؿ إلى مستوى القرائية الوظيفية في اختبارات التحصيؿ الدولية 

. ويعني ىذا عدـ قدرة غالبية التبلميذ التايبلندييف عمى (PISA)‘‘ بيزا’’المقارنة 
ومات البلزمة لحؿ المسائؿ الرياضية. وتشير اإلحصاءات إلى انخفاض تحديد المعم

عما  8227في عاـ ‘‘ بيزا’’و‘‘ التيميز’’تحصيؿ التبلميذ التايبلندييف في اختبارات 
 & ;Jimenez, Emmanuel; Nguyen, Vy)  5888كاف عميو الحاؿ في عاـ 

Patrinos, Harry Anthony, 2012, p. 9) . 
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ولمتغمب عمى ىذه المعضمة قامت وزارة التربية والتعميـ بصياغة معايير قومية  

جديدة كأساس لتوكيد وضماف الجودة، ووضعت األساس لقياـ جيات داخمية وخارجية 
مكتب المعايير القومية لمتعميـ ’’بتقويـ المدارس. وقد أنشئت وزارة التربية والتعميـ 

 & The Office for National Education Standards)‘‘ وتقويـ الجودة
Quality Assessment)  وتشير إحدى الوثائؽ الصادرة عف ىذا 8222في عاـ  .

% مف مدارس التعميـ األساسي صغيرة الحجـ نتيجة 18إلى عدـ اعتماد ’’المكتب 
 The Office)‘‘ لعدـ كفاية الموارد المالية وعدـ جودة أداء مديري ونظار المدارس

for National Education Standards and Quality Assessment, 
2016, p. 7) وعمى الرغـ مف انخفاض جودة المدارس الريفية والمدارس الموجودة .

مكتب المعايير القومية لمتعميـ ’’في المناطؽ النائية، إال أف جيود وزارة التربية و
اسية، وآلليات تقويـ قد أدت إلى وضع معايير قومية لممناىج الدر ‘‘ وتقويـ الجودة

 المدارس، ومكونات الجودة التعميمية، وسبؿ تحسيف ىذه الجودة. 
ذا كاف انخفاض الجودة التعميمية يمثؿ عنصر ضعؼ في المنظومة التعميمية   وا 

التايبلندية، فإف نجاح تايبلند في اجتذاب أفضؿ العناصر لمعمؿ بمينة التدريس يمثؿ 
ذج حديث لتقويـ أداء المعمميف. وعمى الرغـ مف وتطبؽ تايبلند نمو ’’عنصر قوة. 

النجاح في اجتذاب أفضؿ خريجي الجامعات وتشجيعيـ لمعمؿ في مجاؿ التدريس، إال 
أنو يوجد عجز في أعداد المعمميف المؤىميف. ويفوؽ العجز في أعداد المعمميف عالي 

 ,Jimenez) ‘‘التأىيؿ في تايبلند مثيمو في الياباف وتايواف وىونج كونج والصيف
Emmanuel; Nguyen, Vy; & Patrinos, Harry Anthony, 2012, p. 

. وليذا طبقت تايبلند نظامًا جديدًا لمتنمية المينية لممعمميف، وطورت نظـ إعداد (13
عمى المعمـ في كميات التربية، كما قدمت وزارة التربية والتعميـ منحًا لممعمميف لمحصوؿ 

تطوير المناىج  8227إلى  8223اه. وقد شيدت الفترة مف درجتي الماجستير والدكتور 
 سنوات.  1سنوات بداًل مف  1الدراسية في كميات التربية، وزيادة فترة الدراسة لتصبح 
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ومف نقاط قوة النظاـ التعميمي التايبلندي التوسع في استيعاب أعداد متزايدة مف   

لنظاـ التعميمي إلى ارتفاع نسبتيف اإلناث. وقد أدى تزايد أعداد الفتيات المقيدات في ا
لى انخفاض الفجوة في األجور بيف اإلناث والذكور في سوؽ  في سوؽ العمؿ، وا 

. وقد شيدت ىذه الفترة تزايد معدالت 8221إلى عاـ  5821العمؿ في الفترة مف عاـ 
التحاؽ اإلناث بالنظاـ التعميـ بنسب تفوؽ مثيبلتيا لدى الذكور. وعمى الرغـ مف 

رار وجود فجوة بيف الذكور واإلناث في األجور، إال أف دخوؿ اإلناث قد تحسنت استم
بشدة خبلؿ العشريف سنة التي تناولتيا ىذه الدراسة. وقد أدى تحسف األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية في المجتمع التايبلندي إلى تحسيف أوضاع النساء في مجالي 

. (Nakavachara, Voraprapa, 2007, pp. 49-50)التعميـ وسوؽ العمؿ 
وتؤمف الحكومة التايبلندية أف تحسيف ميارات ومعارؼ المتعمميف ىو السبيؿ األنجع 

وقد انخفضت ’’لتقميؿ معدالت الفقر وتحسيف العبلقة بيف التعميـ وبيف سوؽ العمؿ.  
إلى  5883% في عاـ 78.8نسبة العاطميف الحاصميف عمى الشيادة االبتدائية مف 

. أما فيما يتصؿ بخريجي التعميـ العالي العاطميف فقد زادت 8228ي عاـ % ف11.5
% في عاـ 55.1إلى  5887% قبؿ عاـ 7% إلى 1نسبتيـ مما يتراوح بيف 

8228 ‘‘(Mephokee, Chanin, 2003, p. 9) . 
وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أف العوائد االجتماعية لمتعميـ االبتدائي والتعميـ  
%. 2% و1.7% و3.1ي العاـ والتعميـ الثانوي الفني في تايبلند قد وصمت إلى الثانو 

ويعني ىذا أف العوائد االجتماعية لمتعميـ الثانوي الفني في تايبلند تفوؽ مثيبلتيا 
. (Tangtipongkul, Kaewkwan, 2015, p. 57)بالنسبة لمتعميـ الثانوي العاـ 

. 8222مى بيانات سوؽ العمؿ في عاـ وتفسر إحدى الدراسات ىذا الواقع بناء ع
وتوضح ىذه الدراسة أف دخؿ خريجي التعميـ الثانوي الفني يزيد عف دخؿ خريجي 
التعميـ الثانوي العاـ منذ التخرج وحتى سف الثالثة واألربعيف، ثـ ينعكس الوضع بعد 
ذلؾ. ويعود ذلؾ إلى ضيؽ معارؼ خريجي التعميـ الثانوي الفني وتخصصيا الشديد، 
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 Chalamwong)وعدـ قدرة ىؤالء الخريجيف عمى مواكبة التقدـ التكنولوجي المتسارع 

, Yongyuth , 2012, p. 10) وعمى ىذا، فمف الواجب عمى الحكومة التايبلندية .
أف تصيغ رؤية استراتيجية لمعبلقة بيف التعميـ وسوؽ العمؿ في المستقبؿ، وأف تحدد 

ستراتيجية الواجب تنميتيا في العقديف القادميف. الصناعات واألنشطة االقتصادية اال
وباإلضافة إلى ىذا، فمف الواجب عمى المخططيف التايبلندييف أف يحددوا آليات 
االندماج في االقتصاد العالمي. وسوؼ تسيـ ىذه الرؤية االستراتيجية في تعظيـ القدرة 

 التنافسية لمدولة، وفي تحقيؽ التنمية المستدامة.
ؿ إف تايبلند قد نجحت خبلؿ الخمس والعشريف سنة األخيرة في وخبلصة القو 

تحقيؽ تقدـ كبير في زيادة معدالت االلتحاؽ بالتعميـ األساسي، وتقميص الفجوة في 
بيف أبناء األغنياء وأبناء الفقراء في االلتحاؽ بالتعميـ، وفي االىتماـ بتحسيف جودة 

لتحاؽ بالتعميـ االبتدائي، وفي زيادة التعميـ. فمف ناحية نجحت تايبلند في تعميـ اال
معدالت االلتحاؽ بالتعميـ الثانوي بصورة تستحؽ األعجاب. وباإلضافة إلى ىذا، فقد 
استمرت الدولة في زيادة معدالت التحاؽ التبلميذ الفقراء بالتعميـ. وليس ىذا فحسب؛ 

تركيز  في 8228والمعدؿ في عاـ  5888حيث نجح قانوف التعميـ الصادر في عاـ 
اىتماـ السمطات الحكومية عمى أىمية إصبلح التعميـ، وتنفيذ البلمركزية في اإلدارة 
التعميمية، وصياغة معايير تعميمية تيتـ بالجودة التربوية وتحسيف جودة أداء المعمميف 
والعامميف في الوظائؼ اإلدارية. وقد وضعت اإلصبلحات التشريعية الصادرة في 

يف النظاـ التعميمي التايبلندي عمى طريؽ التعميـ المتمركز حوؿ القرف الحادي والعشر 
الطالب، والتعميـ القائـ عمى نواتج التعمـ. وباإلضافة إلى ىذا، تطبؽ الحكومة 

 التايبلندية برنامجًا طموحًا لتحسيف جودة التعميـ قبؿ االبتدائي والتعميـ االبتدائي. 
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التجربة التايالندية في اإلصالح خامسًا: استخالص الدروس المستفادة من  

 التعميمي:
يبحث صانعو السياسات عف السبؿ الفعالة إلعداد الشباب لممنافسة في االقتصاد  

الكوكبي ولمساعدة الميمشيف عمى المحاؽ تعميميًا باألغنياء. ونتيجة لذلؾ تحتدـ 
التعميمية المناقشات حوؿ السياسات التعميمية، وكيفية تحقيؽ التوازف بيف األىداؼ 

المتعارضة ظاىريًا مثؿ تحسيف الجودة التعميمية وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية. 
وتطرح األحزاب الميبرالية واليسارية حمواًل متباينة؛ األمر الذي يؤدى إلى جمود الوضع 
الراىف. وفي حيف يوجد تناغـ بيف بعض السياسات التعميمية التي تحقؽ ىذيف 

اآلخر في تحقيؽ ذلؾ. فمف ناحية ينادى مناصرو تطبيؽ اليدفيف، يفشؿ البعض 
المحاسبية بضرورة تنفيذىا باعتبارىا السبيؿ األمثؿ لتحسيف التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ 
وتحقيؽ تكافؤ الفرص التعميمية، ومف ناحية أخرى يعترض رافضوا تنفيذ المحاسبية. 

النظاـ التعميمي  وليذا يسعي ىذا البحث إلى صياغة تصورات واقعية إلصبلح
 المصري في ضوء المبادرات اإلصبلحية التي نفذتيا تايبلند.

 آليات إصالح التعميم قبل الجامعي المصري في ضوء التجربة التايالندية:
تتعدد اآلليات التي يمكف لوزارة التربية والتعميـ المصرية أف تنفذىا إلصبلح  

 التعميـ، إال أف مف أىـ ىذه اآلليات ما يمي:
 عامًا: 15مد فترة التعميم اإللزامي في التعميم قبل الجامعي لتصبح 

أكدت العديد مف الدراسات أف زيادة فترة التعميـ اإللزامي ليا تأثير إيجابي عمى  
دخوؿ المتعمميف لسوؽ العمؿ، وعمى تقميؿ معدالت الزيادة السكانية. ويرتفع العائد مف 

ف مثيمو في الدوؿ المتقدمة نظرًا لقمة أعداد التعميـ اإللزامي في الدوؿ النامية ع
المتعمميف في الدوؿ النامية. وباإلضافة إلى ىذا، يحسف مد فترة التعميـ اإللزامي مف 
تكافؤ الفرص التعميمية. وليس ىذا فحسب، فإف انخفاض تكمفة التعميـ قبؿ الجامعي 
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يمية تفيد الفتيات وسكاف التي تتحمميا األسر نتيجة لزيادة االستثمارات الحكومية التعم

 & ;Kirdar, Murat G. ; Dayioglu, Meltem)المناطؽ الريفية والمناطؽ النائية 
Koc, Ismet, 2014,  pp. 1-2) . 

ومف األمثمة عمى التجارب الناجحة لمد فترة التعميـ اإللزامي تجربة مقاطعة  
 8252ففي عاـ ’’في كندا وتجربة الفمبيف وتجربة تايبلند.   (Ontario)‘‘ أونتاريو’’

عامًا  58طبقت وزارة التربية والتعميـ بمقاطعة أونتاريو مبادرة لمد فترة اإللزاـ مف 
عامًا عف طريؽ جعؿ الدراسة لمدة عاميف برياض األطفاؿ إلزامية.  51لتصبح 

اسي بيف التبلميذ الفقراء وتيدؼ ىذه المبادرة إلى تقميؿ الفجوة في التحصيؿ الدر 
والتبلميذ األغنياء. وتدعـ وزارة التربية والتعميـ في أونتاريو كؿ طفؿ مقيد في رياض 

عدلت الفمبيف قانوف  8253دوالر أمريكي سنويًا. وفي عاـ  5172األطفاؿ بمبمغ 
فاؿ عامًا تشمؿ عامًا واحدًا في رياض األط 53التعميـ بيا لتصبح مدة التعميـ اإللزامي 

عامًا في التعميـ قبؿ الجامعي. وكاف اليدؼ مف مد فترة التعميـ اإللزامي في  58و
‘‘ الفمبيف ىو جعؿ النظاـ التعميمي أعمى جودة وأكثر تنافسية عمى المستوي العالمي

(Sarvi, Jouko; Munger, Fredi; & Pilla, Hitendra, 2015, pp. 20-
عامًا. ويقترح الباحث أف تقـو  51لزامي بيا . أما تايبلند فقد جعمت التعميـ اإل(29

عامًا استرشادًا بالتجارب  51وزارة التربية والتعميـ بمد فترة التعميـ اإللزامي لتصؿ إلى 
 الدولية اليادفة إلى تعزيز تنافسية النظـ التعميمية. 

 تحسين جودة التعميم في المناطق الفقيرة والمامشة:
عد التبلميذ لمنجاح في عالـ يقوـ عمى االقتصاد إف عمى نظامنا التعميمي أف ي 

الكوكبي. وبعبارة أخرى، إف عمى مدارسنا أف تمد التبلميذ بالميارات البلزمة لمنجاح 
في سوؽ العمؿ أو لبللتحاؽ بالتعميـ العالي، وأف تكسبيـ ميارات المواطنة اإليجابية. 

عمؿ الجماعي، وميارات ومف بيف ىذه الميارات: ميارات حؿ المشكبلت، وميارات ال
التفكير الناقد، وميارات اإلبداع واالبتكار. وُتعد ميارات القرف الحادي والعشريف شرطًا 
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ضروريًا لنجاح خريجي المدارس في دخوؿ سوؽ عمؿ يتصؼ بالتغييرات التكنولوجية  

اليائمة والسريعة. ويتطمب اكتساب ىذه الميارات صياغة نظاـ صاـر لتتبع تحصيؿ 
يذ الدراسي ومقدار التحسف فيو. أي أف النجاح في القرف الحادي والعشريف التبلم

 ,Australian Government)يستمـز تنفيذ نظاـ قوي العتماد وضماف الجودة 
2016, pp. 5-11) . 

ذا كاف تأسيس نظاـ راسخ لضماف الجودة التعميمية ىو أمر ضروري لتعزيز   وا 
الية عمؿ ىذا النظاـ في المناطؽ الفقيرة والميمشة القدرة التنافسية، فإف التأكد مف فع

وبالتالي، فإف عمى ’’ىو شرط أساسي لتحقيؽ التنافسية والعدالة االجتماعية معًا. 
الحكومة أف توفر تمويبًل إضافيًا لمتبلميذ الفقراء ولممدارس التي يمتحقوف بيا. ويعني 

تموف ألسر فقيرة، ولمتبلميذ ذلؾ أف تخصص الحكومة إعانات شيرية لمتبلميذ الذيف ين
الذيف ينخفض تحصيميـ الدراسي عما ىو قائـ لدى تبلميذ األحياء الغنية، ولمتبلميذ 
أصحاب اإلعاقات وذوي القدرات الخاصة، ولممدارس في األحياء الفقيرة والمناطؽ 
النائية. وباإلضافة إلى ىذا، يجب أف تقدـ الحكومة حوافز مالية لممعمميف الذيف 

 ,Australian Government)‘‘ وف في المناطؽ شديدة الفقر والمناطؽ النائيةيعمم
2016, pp. 5-11) . 

وباإلضافة إلى ىذا، يجب أف تعمؿ وزارة التربية والتعميـ عمى تقميؿ كثافة  
 ,Coley)الفصوؿ، وأف تيتـ باألنشطة البلصفية في أثناء وبعد الدواـ المدرسي 

Richard J. ; & Baker Bruce, 2013, pp. 42-43) ويجب أف تطبؽ وزارة .
التربية والتعميـ مؤشرات جديدة لمجودة التعميمية تركز عمى جودة التعميـ والتعمـ، 
واحتياجات سوؽ العمؿ في المستقبؿ، وأف تنشر نتائج ىذه المؤشرات عمى شبكة 

داء اإلنترنت لتحقيؽ الشفافية والمحاسبية. فتطبيؽ المحاسبية يحسف مف جودة األ
التعميمي مف خبلؿ تقديـ حوافز لمعامميف في المدارس ذات المستويات العميا مف 
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 House)الجودة، ويركز األضواء عمى أفضؿ الممارسات التعميمية وأكثرىا فاعمية 

Republicans, 2016, pp. 28-29) . 
 قياس الجودة في مختمف مدارس الجماورية:

ظميا التعميمية ألنيا طبقت معايير ضماف لقد نجحت الدوؿ المتقدمة في تطوير ن 
ففي مجاؿ المناىج الدراسية قامت بصياغة ’’الجودة واالعتماد األكاديمي بصرامة. 

أكثر وضوحًا وتحديدًا لؤلىداؼ التعميمية، وحددت بدقة نواتج التعمـ المرغوب في 
زًا تحقيقيا، وطورت طرؽ التدريس التي يطبقيا المعمموف بحيث أصبحت أكثر تركي

عمى تحقيؽ الغايات التربوية واألىداؼ التعميمية اإلجرائية. وأصبحت النظـ التعميمية 
أكثر تركيزًا عمى إعداد التبلميذ لمواصمة التعمـ في المراحؿ التعميمة األعمى. وفي 
مجاؿ البنية التحتية ركزت عمى توفير بيئات تعمـ أفضؿ وأكثر تشجيعًا لحدوث التعمـ. 

جذري في النظاـ التعميمي مف التركيز عمى إدارة المدخبلت إلى  وىكذا حدث تحوؿ
دارة نواتج التعمـ  ,Houlberg, Kurt; Andersen)‘‘ التركيز عمى إدارة العمميات وا 

Vibeke Normann; Bjornholt, Bente; Krassel, Karl Fritjof; & 
Pedersen, Lene Holm & Danish Institute for Local and Regional 

 Government Research , n.d., pp. 42-43) . 
وال يقتصر االىتماـ بضماف الجودة عمى الدوؿ اآلسيوية فقط ومف بينيا تايبلند بؿ  

دولة أوروبية بتنفيذ ضماف الجودة  81يشمؿ أيضًا العديد مف الدوؿ األوروبية. وتقوـ 
. وفي فنمندا تقـو مف خبلؿ جيات تقويـ خارجية مستقمة عف وزارة التربية والتعميـ

السمطات التعميمية بنشر نتائج الزيارات التقويمية ليذه الجيات الخارجية. وتيدؼ ىذه 
الزيارات التقويمية إلى دعـ اإلصبلح التربوي وتحسيف الظروؼ المساعدة عمى حدوث 
التعمـ عالي الجودة. وفي النرويج يقوـ الموجيوف الفنيوف بزيارة المدارس لمتأكد مف 

اميا بالقوانيف والتشريعات التعميمية. ويركز الموجيوف الفنيوف في النرويج عمى التز 
التأكد مف توفير المدارس لتعميـ يحقؽ تكافؤ الفرص التعميمية بصرؼ النظر عف النوع 
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أو الخمفيتيف االجتماعية والثقافية أو محؿ اإلقامة أو االحتياجات الخاصة. ويقـو  

اببلت شخصية مع النظار ومديري المدارس والمعمميف في الموجيوف الفنيوف بإجراء مق
النرويج. وفي بولندا يقـو الموجيوف الفنيوف عمى مستوى كؿ مديرية تعميمية بزيارات 
خارجية لتقويـ جودة التعميـ في المدارس الواقعة ضمف نطاؽ عمميـ الجغرافي. 

سات وزارة التربية ويتحقؽ ىؤالء الموجيوف الفنيوف مف درجة التزاـ المدارس بسيا
 European)والتعميـ، ويقدموف تقاريرىـ لممحافظ باعتباره ىو الممثؿ لرئيس الوزراء 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, pp. 17-19) . 
دولة أوروبية بنشر التقارير التي تعدىا الجيات الخارجية عف جودة  51وتقوـ  

والتعميـ عمى شبكة اإلنترنت، أو عمى التعميـ في المدارس عمى موقع وزارة التربية 
موقع الجية الخارجية القائمة بالتقويـ، أو عمى موقع المدرسة عمى شبكة اإلنترنت. 
وباإلضافة إلى نشر التقارير التقويمية عمى شبكة اإلنترنت، يتـ إلزاـ المدارس في 

ندا وفي ىولندا الجزء الناطؽ بالمغة اليولندية مف بمجيكا وفي جميورية التشيؾ وفي إيرل
وفي بولندا وفي المممكة المتحدة وفي أيسمندا بأف توزع ىذه التقارير عمى أولياء 
لزاـ المدارس  األمور. وباإلضافة إلى نشر التقارير التقويمية عمى شبكة اإلنترنت وا 
بتوزيع ىذه التقارير عمى أولياء األمور، يتـ وضع أسماء المدارس ذات مستوى الجودة 

مى موقع التوجيو الفني عمى شبكة اإلنترنت، ويتـ تخصيص صفحة المنخفض ع
ألولياء األمور لكي يعبروا عف آرائيـ في ىولندا. وتقوـ الجيات الخارجية المسئولة 
عف تقويـ الجودة التعميمية في المناطؽ الناطقة بالمغة األلمانية في بمجيكا بنشر تقارير 

لمحورية لممدارس عالية الجودة منذ عاـ مفصمة عف الخصائص األساسية والمعايير ا
8228  (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, pp. 21-

35). 
وفي ضوء الممارسات األوروبية والتجربة التايبلندية يطالب الباحث وزارة التربية  

ماد والتعميـ بأف تقوـ بتطوير معايير الجودة التعميمية بالتعاوف مع الييئة الوطنية لبلعت



 

039 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
والجودة، وبأف يتـ تصنيؼ جميع المدارس عمى المستوي القومي، وبأف يتـ نشر نتائج 

 ىذا التقويـ عمى موقع وزارة التربية والتعميـ وموقع كؿ مدرسة عمى شبكة اإلنترنت. 
 ربط التعميم بالخطط القومية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية:

رس التخطيط االستراتيجي مف خبلؿ إف عمى الدوؿ الراغبة في التقدـ أف تما 
صياغة خطط قومية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية. ويجب عمى الحكومات أف تمتـز 

واآلليات  بشدة بصياغة استراتيجيات قومية لمتنمية تحدد بدقة السياسات واألىداؼ
الوطنية التي يجب تنفيذىا لئلصبلح. وباإلضافة إلى ىذا، يجب أف تتـ ترجمة ىذه 

الستراتيجيات التنموية إلى أولويات، وبرامج إجرائية يتـ تنفيذىا عمى المدي القريب ا
 Government of the)والمتوسط والبعيد، وميزانيات سنوية، ونواتج نيائية  

Solomon Islands, 2011, p. 1). 
ويجب أف تقـو ىذه الخطط عمى إدارة الموارد بفاعمية، وتحسيف آليات صناعة  

ومتابعة التقدـ المتحقؽ في تحقيؽ األىداؼ التنموية الموضوعة. وباإلضافة القرار، 
إلى ىذا، يجب تعزيز االرتباط بيف استراتيجيات التنمية القومية وبيف أطر اإلنفاؽ 
المالي عمى المدي المتوسط. ويتطمب تنفيذ ذلؾ صياغة مدخؿ لتوثيؽ النتائج التي تـ 

تحقؽ مف األىداؼ المخطط ليا. ولف يتحقؽ ذلؾ  تحقيقيا، ولتقويـ ومتابعة مقدار ما
دوف وجود نظاـ قومي راسخ لمتخطيط التنموي يعتمد عمى مؤشرات قوية تمتـز بمبدأ 
الكمفة والفاعمية. ويجب أف تمتـز الخطط القومية لمتنمية بتحقيؽ التناغـ بيف مختمؼ 

يادة فاعمية خطط القطاعات االقتصادية والخدمية لمدولة. ويؤدى ىذا التناغـ إلى ز 
 . (Government of the Solomon Islands, 2011, p. 2-3)التنمية القومية 

ولضماف نجاح ىذه الخطط القومية لمتنمية يجب تحقيؽ التناغـ بيف االستراتيجيات  
الوطنية لمتعميـ وتمؾ المرتبطة بالتنمية المستدامة. إف عمى خطط التعميـ والتنمية أف 

بًل يؤكد عمى زيادة معدالت التوظيؼ، وربط التعميـ بسوؽ العمؿ، تتبني مدخبًل شام
وربط السياسات االجتماعية واالقتصادية بتحسيف جودة التعميـ وتشجيع االبتكار 
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واالختراعات وتطوير برامج التدريب الميني. ويجب أف تقوـ ىذه الخطط القومية  

، وخطط التوظيؼ، وآليات مقدار النجاح المتحقؽ في استراتيجيات النمو االقتصادي
تطوير التعميـ. وباإلضافة إلى ىذا، يجب أف تحمؿ ىذه الخطط عبلقة التعميـ بآليات 
تحقيؽ العدالة االجتماعية، وسبؿ تمكيف المرأة تعميميًا واقتصاديًا، واستراتيجيات زيادة 

 B 20) نسب مساىمة المرأة في القوي العاممة، وطرؽ توظيؼ طاقات الشباب
Germany, 2016, pp. 6-7)  . 

وعمى ىذا، يجب عمى الحكومة المصرية أف تربط الخطط القومية لمتعميـ بالخطط  
القومية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية، وأف تسعي لجعؿ التعميـ أداة فعالة لمنمو 
االقتصادي، ولتوفير الوظائؼ، وتحقيؽ الرفاىية، ولتعظيـ االستفادة مف نقاط تميز 

الوطني، والتغمب عمى تحديات التنافسية في القرف الحادي والعشريف. كما  االقتصاد
يجب عمى الحكومة المصرية أف تجعؿ مف التخطيط أداة قوية لتحقيؽ التنمية 
المستدامة، وتمبية احتياجات الشركات والمصانع الوطنية، والوفاء بتحديات االقتصاد 

 القائـ عمى المعرفة. 
 قومية إلصالح التعميم تعتمد عمى المؤشرات الكمية:صياغة خطة استراتيجية 

إف التخطيط االستراتيجي يسيؿ عممية وضع األولويات واالتفاؽ عمييا. وليس ىذا 
فحسب، بؿ إف المداخؿ التخطيطية التقميدية التي كاف يتـ تبنييا في الماضي لـ تعد 
صالحة لحؿ مشكبلت الحاضر والمستقبؿ، ومف ثـ فإف عمينا أف نبحث عف آليات 

عممية التخطيطية. ولف يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ أكثر فعالية إلشراؾ كافة الفرقاء في ال
جراءات ونظـ إدارية جديدة تمنح منفذي الخطط االستراتيجية  صياغة سياسات وا 

 السمطات التي يحتاجوف إلييا وتطبؽ المساءلة عمييـ. 
ويجب أف تتضمف ىذه الخطة االستراتيجية عدة سيناريوىات ذات تكاليؼ مختمفة  

ويجب أف تقوـ ىذه السيناريوىات عمى بدائؿ تعتمد عمى  وآليات تنفيذية متنوعة.
إمكانية تقميؿ التكمفة دوف المساس باألىداؼ الجوىرية. وىنا ينبغي عمى المخططيف 
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أف يراعوا تقنيات الكمفة والفاعمية وسبؿ تحقيؽ أقصى عائد ممكف بأقؿ تكمفة ممكنة، 

ف كاف ضئيبًل. وتشجع سيناريوىات المستقبؿ عمميات التفكير  وترشيد اإلنفاؽ حتى وا 
االستراتيجي حيث أنيا تيدؼ إلى تحقيؽ الغايات التالية: توقع الفرص والتحديات 
المستقبمية، ورسـ مستقببلت متعددة قائمة عمى اإلسقاطات المتفائمة والمتشائمة 
لؤلحداث الماضية، وتشجيع فف الحوار االستراتيجي، وتحدى االفتراضات المتصمة 

ف وجية النظر الرسمية، وتوجيو مسار المبادرات الجديدة، ووضع خيارات بالمستقبؿ م
متعددة أماـ صانعي القرار، وصياغة أطر عمؿ حوؿ الرؤية المتفؽ عمييا لممستقبؿ، 
وتحديد طبيعة السموؾ الفردي والمؤسسي، وخمؽ قناة لمتواصؿ الداخمي والخارجي 

 تتجاوز الحدود التنظيمية والزماف والمكاف.
عد التخطيط واإلدارة االستراتيجيتيف عنصريف ميميف في إصبلح النظاـ ويُ  

وىما يقوماف عمى تقويـ وتحميؿ البيئة الخارجية والبيئة الداخمية لمنظاـ ’’التعميمي. 
التعميمي، ثـ صياغة خطة لئلصبلح، وتنفيذ االستراتيجيات الواردة في ىذه الخطة. 

ة ىي: صياغة االستراتيجيات، وتنفيذ ىذه وىناؾ عدة خطوات لوضع الخطط التعميمي
االستراتيجيات، ثـ تقويـ ما تـ تنفيذه. ويجب أف تتصؼ عممية صياغة االستراتيجيات 
اإلصبلحية بالتفاعؿ بيف كافة أطراؼ العممية التعميمية. ويفيد التخطيط واإلدارة 

يمة االستراتيجيتيف في صياغة رؤية ورسالة واضحتيف، وفي تحديد األىداؼ طو 
 ;Gupta, Mahima)‘‘ المدي، واختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ االستراتيجية
Shri, Charu; & Agrawal, Anshu , 2015, p. 61)  . 

روح ’’أف  (Dooris; Kelley; & Trainer)‘‘ دوريس وكيمي وترينار’’ويعتقد  
القدرة عمى  التخطيط االستراتيجي ىي القدرة البشرية عمى تحديد األىداؼ؛ تمؾ

صرار. ويتطمب التصميـ واإلصرار  صياغة األىداؼ والمضي قدمًا لتحقيقيا بعزيمة وا 
عمى تحقيؽ رسالة المؤسسة التعميمية قيادة تربوية مخمصة وذات رؤية مستقبمية 
حالمة. ويوفر التخطيط االستراتيجي المقترف بالتغييرات المؤسسية واإلصبلحات 



 

111 

مكانية اإل  حسب النبي محمد نبويأحمد د. فادة مناا     التعميم والتنافسية في تايالند وا 
 Immordino, Kathleen)‘‘ القادة المتميزيف ولنجاحيـالجذرية فرصة فريدة لظيور  

M.; Gigliotti, Ralph A.; Ruben, Brent D.; & Tromp, Sherrie, n.d., 
p. 37)   وعمى ىذا، فإف مصر تحتاج إلى صياغة خطة استراتيجية قومية .

 إلصبلح التعميـ تعتمد عمى المؤشرات الكمية المحددة بتوقيتات زمنية. 
 ج التنمية المانية المقدمة لمديري المدارس:تطوير برام

تظير البحوث التربوية أف لبرامج التنمية المينية تأثير كبير عمى ميارات ومعارؼ  
مديري المدارس. ولكي تتصؼ ىذه البرامج بالفاعمية فبلبد مف أف تستفيد مف تجارب 

برامج التنمية  الدوؿ األخرى. وتؤكد أدبيات إعداد مديري المدارس عمى أىمية تركيز
تقديـ خبرات تعمـ مشتركة ضمف مجتمع مف ’’المينية عمى األبعاد التالية: أ( 

. ب( وتأسيس شبكات بيف  (Professional Learning Community)المتعمميف 
مديري المدارس لتبادؿ الخبرات والمعارؼ بحيث يستطيع المديروف حؿ مشاكميـ 

‘‘ ية المينية باحتياجات مديري المدارس الفعميةاليومية. ج( وربط محتوى برامج التنم
(Zepeda, Sally J.; Jimenez, Albert M.; & Lanoue, Philip D., 

2015, pp. 304-305) . 
ويجب تطوير المحتوى المعرفي لبرامج التنمية المينية المقدمة لمديري المدارس.  

يفية زيادة الفاعمية ويعني ىذا، ضرورة أف تشمؿ ىذه البرامج مقررات دراسية عف ك
المدرسية، واإلدارة المدرسية وآليات تحسيف التحصيؿ الدراسي، والممارسات اإلدارية 
لمدير المدرسة الفعاؿ، والقيادة المدرسية وتفويض الصبلحيات، وتطبيقات حوؿ اإلدارة 
المالية، والعبلقة بيف التوجيو الفني ومديري المدارس، ونظريات القيادة التربوية 

(Bush, Tony ; & Moorosi, Pontso, 2011, pp. 68-69) . 
وتتعدد اآلليات التي يمكف توظيفيا في تقديـ برامج التنمية المينية لمديري  

 المدارس. ومف ىذه اآلليات ما يمي:
 تأسيس أكاديمية إلعداد نظار ومديري المدارس. ( أ
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ة والقيادة التربوية. تسجيؿ المعمميف المتميزيف في دبموـ متقدـ في اإلدارة المدرسي ( ب

حيث يتـ إلحاؽ المعمميف الراغبيف في شغؿ وظيفة ناظر/مدير مدرسة بدبمـو 
متخصص في اإلدارة المدرسية والقيادة التربوية. ويضـ ىذا الدبموـ مقررات 
دراسية تكسب المتدربيف الكفايات المينية والمعرفية البلزمة ألداء أدوارىـ القيادية، 

ة أنماط السموؾ القيادي، وتتيح ليـ التأمؿ النقدي في وتدربيـ عمى ممارس
ممارساتيـ اإلدارية وتجريب المداخؿ اإلدارية الفعالة. وتتكوف ىذه المقررات مف 
شقيف نظري وعممي. ويشمؿ الشؽ العممي التدريب الفعمي عمى أداء مياـ النظار 

 .Huber, Gerhard Stephan, 2011, p)ومديري المدارس بصورة واقعية 
841) . 

ويتـ تقديـ ىذه البرامج  تطوير محتوى وزيادة فترة برامج التدريب قصيرة المدى. ( ت
لمف يشغموف بالفعؿ وظيفة ناظر/مدير مدرسة بيدؼ تحديث معموماتيـ. وتتكوف 
ىذه البرامج مف مواد تعميمية مطبوعة حوؿ أحدث الممارسات في مجاؿ القيادة 

مع أساتذة الجامعات. وتسعي ىذه    التربوية، وورش عمؿ، وجمسات حوارية
البرامج إلى إمداد المتدربيف بالمعارؼ األساسية األحدث في مجاؿ إدارة 
المدارس، وبأكثر النظريات فاعمية في مجاؿ القيادة التربوية. ويجب أال تقؿ مدة 
ىذه البرامج التدريبية عف شير كامؿ لضماف اكتساب المتدربيف لمكفايات المينية 

 .(Huber, Gerhard Stephan, 2011, p. 841)ية المطموبة والتخصص
التدريب داخؿ المدارس لتبادؿ خبرات التعمـ المشتركة ضمف مجتمع مف  ( ث

 Collegial Exchange & Learning Communities)المتعمميف 
Network) راينار’’. يشير ‘‘(Rhyner)  عمؿ المتدربيف لشغؿ ’’إلى أف

وظيفة مدير مدرسة سويًا ضمف مجموعات تعمـ صغيرة العدد ىو أفضؿ وسيمة 
 ,Huber, Gerhard Stephan)‘‘ لتحقيؽ أىداؼ برامج التنمية المينية

2016, p. 429) ف وجود مجتمع مف المتعمميف الذيف يتواصموف سويًا ىو . وا 
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رس المتدربيف إلى زمبلئيـ ومرؤوسييـ. شرط ضروري لنقؿ خبرات مديري المدا 

ويتيح تبادؿ الخبرات بيف مديري المدارس وأقرانيـ وبيف مديري المدارس 
ومرؤوسييـ مف المعمميف الفرصة لمتأمؿ العميؽ في أنماطيـ السموكية 
وممارساتيـ القيادية والتدريسية. وتتيح شبكات التعمـ ىذه مقارنة األنماط اإلدارية 

ظريات التربوية الحديثة، كما توفر الفرص لتعديؿ ىذه األنماط الفعمية بالن
وتطويرىا. ويمكف زيادة درجة فاعمية ىذه الشبكات مف خبلؿ استخداـ وسائؿ 

 Huber, Gerhard)التواصؿ االجتماعي، وضـ أساتذة الجامعات ليا 
Stephan, 2011, p. 841) . 

لتعميـ عمى شبكة اإلنترنت. حيث حفظ المواد التعميمية عمى موقع وزارة التربية وا ( ج
يجب أف تقوـ الوزارة بتحميؿ مواد تعميمية عمى موقعيا الرسمي عمى شبكة 
اإلنترنت. ويمكف أف تشمؿ ىذه المواد: أفضؿ الممارسات التربوية التي تـ 
تجريبيا وأثبتت البحوث الرصينة صحتيا في مجاؿ إعداد نظار ومديري 

مجاؿ تأىيؿ القيادات التربوية، وبرامج التنمية  المدارس، والسياسات القومية في
 State of Maine Legislature. Task Force on)المينية المتاحة ليـ 

School Leadership, 2016, p. IV) . 
ونظرًا لؤلىمية الشديدة لبرامج التنمية المينية المقدمة لنظار ومديري المدارس  ( ح

 يجب تطبيؽ آليات ضماف الجودة عمييا. 

تأكيد عمى إعداد المعممين الذين يمتمكون كفايات مانية وعممية عالية ال
الجودة في كميات التربية، وتطوير برامج التنمية المانية المقدمة لممعممين في 

 أثناء الخدمة:
توجيو العديد مف االنتقادات لكميات التربية في الدوؿ  شيدت العقود الماضية 

ت: انخفاض كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في كميات المتقدمة. ومف بيف ىذه االنتقادا
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التربية، وانخفاض المستوى التعميمي لمطبلب الذيف يمتحقوف بكميات التربية، وضعؼ 
المناىج بيذه الكميات، وقصر مدة التربية العممية والتدريب الميداني. وقد ازدادت 

طرؽ التدريس الحديثة، أعداد الباحثيف الذي ينتقدوف عدـ تركيز المناىج التربوية عمى 
وعدـ اكتساب الطبلب/المعمميف لمميارات التربوية البلزمة لمعمؿ بمينة التدريس. 
ويعتقد فريؽ ثالث مف الباحثيف أف األىداؼ التعميمية لممناىج الدراسية في ىذه 
الكميات غير مرتبطة بالمياـ واألنشطة التدريسية، وأنيا تركز عمى تنمية قدرات 

ميف عمى تقويـ البيئة المدرسية، وعمى التأمؿ في ممارساتيـ التدريسية الطبلب/المعم
أكثر مف تركيزىا عمى طرؽ التدريس. ويشير فريؽ رابع مف الباحثيف إلى تركيز ىذه 
دارة الصؼ أكثر مف تركيزىا عمى تنفيذ ما تـ تعممو  المناىج عمى تحضير الدروس وا 

-Forzani, Francesca M. , 2011, pp. 2)في أثناء التدريب الميداني الفعمي 
أف ىناؾ نقص في الفرص  (.Grossman et al)‘‘ جروسماف وزمبلؤه’’. ويؤكد (3

المتاحة لمتدريب عمى ممارسة األنشطة التدريسية والتي تقدـ لمطبلب/المعمميف الجدد 
والتي تتدرج في درجة تعقيدىا. وباإلضافة إلى ىذا، ينتقد الباحثوف اىماؿ أعضاء 

التدريس بكميات التربية ألوجو القصور في المحتوى المعرفي لممناىج الدراسية  ىيئة
الخاصة بالتخصصات األكاديمية، والمتصمة باألطفاؿ والتعمـ والجوانب الثقافية 

(Forzani, Francesca M. , 2011, p. 3) . 
 1وليذا يقترح الباحث تطوير المناىج الدراسية بكميات التربية بحيث تتمحور حوؿ 

مجاالت تربوية ىي: خمؽ بيئة صفية إيجابية، والتقويـ، والتخطيط لممناىج الدراسية 
والتدريس، والتنمية المينية والتواصؿ. ويضـ كؿ محور مف ىذه المحاور األربعة عددًا 

أ(  مؤشرات خمؽ بيئة ’’مي تفصيؿ ليذه المؤشرات: مف مؤشرات القياس. وفيما ي
( تنظيـ الصؼ 8( تحديد األىداؼ التعميمية المرغوب في تحقيقيا. 5صفية إيجابية: 

( تقسيـ الصؼ إلى 3بما يضمف أماف التبلميذ ويسيؿ مف حدوث التعمـ الفعاؿ. 
دارة التك1مجموعات تعمـ قميمة وكثيرة العدد.  نولوجيا بما يحقؽ ( إعداد مواد لمتعمـ وا 
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( تحقيؽ التناغـ بيف المناىج الدراسية وبيف خصائص كؿ 1تعمـ التبلميذ الفعاؿ.  

( استخداـ التعزيز وتصحيح األخطاء لتحسيف تعمـ التبلميذ مع التعبير عـ 1تمميذ. 
( تحديد سرعة التدريس بما يتناسب مع قدرات التبلميذ، وبما 7احتراـ المعمـ لتبلميذه. 

( اختيار أدوات التقويـ المناسبة التي 2مى التعمـ. ب( مؤشرات التقويـ: يحفزىـ ع
( استخداـ التقويـ التكويني في الحصوؿ 8تتناسب مع معارؼ وخصائص التبلميذ. 

( إببلغ أولياء األمور 52عمى معمومات تتصؿ بمستويات تحصيؿ التبلميذ الدراسي. 
 ,Johnsen)‘‘ الدراسي لمتبلميذ والتبلميذ والسمطات التعميمية بنتائج التحصيؿ

Susan K.; Goree, Krystal K.; & Sulak N., 2017, p. 19) )ج .
( تركيز االىتماـ عمى المعمومات. 55مؤشرات التخطيط لممناىج الدراسية والتدريس:

( عرض المعمومات المطموب 53( تنظيـ المعمومات عند التخطيط لشرح الدروس. 58
( إرشاد التبلميذ وتوجيييـ عند تطبيقيـ لممعارؼ 51التقويـ. تدريسيا وربطيا بأدوات 

( توفير الفرص لمتبلميذ لكي يستخدموا المعمومات بصورة مستقمة 51التي يتعممونيا. 
( المشاركة المباشرة 51عف توجيو المعمميف. د( مؤشرات التنمية المينية والتواصؿ: 

ع التبلميذ وأولياء األمور والسمطات ( تسييؿ التواصؿ م57في برامج التنمية المينية. 
( تحسيف مستوى التعاوف مع أولياء األمور ومع المعمميف الزمبلء 52التعميمية. 

(Johnsen, Susan K.; Goree, Krystal K.; & Sulak N., 2017, p. 19). 
وبعبارة أخرى فإف المناىج الدراسية المطٍورة بكميات التربية يجب أف تشمؿ 

 ة:الجوانب اآلتي
  :ويجب أف يتعاوف األساتذة مف كميات اآلداب المعارف التربوية األساسية

والعموـ مع األساتذة مف كميات التربية لتحديد نسبة العمـو غير التربوية إلى 
إجمالي المقررات الدراسية بما يحقؽ الفيـ العميؽ مف قبؿ الطبلب/المعمميف 

تطيع أف يقـو لمعموـ التربوية ولمتخصص األكاديمي. وبذلؾ يس
بداع.   الطبلب/المعمميف بالتدريس بفاعمية وا 
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 :حيث يجب أف يتأكد منفذو البرنامج  الماارات الحسابية والقرائية األساسية

الدراسي بكميات التربية مف إتقاف الطبلب/المعمميف لمميارات الحسابية 
ات في والقرائية األساسية، ومف قدرة الطبلب/المعمميف عمى تدريس ىذه الميار 

 Kirby, Sheila Nataraj; McCombs, Jennifer)مختمؼ المراحؿ التعميمية 
Sloan; Barney, Heather; & Naftel, Scott , 2006, p. 13) . 

 :ويجب عمى منفذي البرنامج الدراسي أف يتأكدوا  معارف التخصص األكاديمي
مف حصوؿ الطبلب/المعمميف عمى القدر الكافي مف التخصص األكاديمي 
بما يؤىميـ لمعمؿ بعد التخرج في المرحمة االبتدائية أو اإلعدادية. ويجب 
التحقؽ مف ذلؾ بصورة صارمة، وبحيث يراعي البرنامج الدراسي أحدث ما 

ت في ىذا الصدد، وبما يضمف التأكد مف قدرة المتخرجيف توصمت إليو األدبيا
 مف البرنامج عمى تدريس التخصصات التي درسوىا. 

 :ويجب أف يشمؿ  المعارف المتصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
البرنامج الدراسي إمداد الطبلب/المعمميف بالمعارؼ التي تمكنيـ مف تقويـ 

واالتصاالت في العممية التدريسية بسيولة واستخداـ تكنولوجيا المعمومات 
 ويسر. 

 :ويجب أف يشمؿ البرنامج الدراسي الجوانب الثقافية  المعارف الثقافية
األساسية الميمة لفيـ المجتمع المصري، ولفيـ السياؽ الثقافي لممشكبلت 

 ,Kirby)التربوية لكي يستطيع الطبلب/المعمموف ممارسة التدريس الفعاؿ 
Sheila Nataraj; McCombs, Jennifer Sloan; Barney, 

Heather; & Naftel, Scott , 2006, pp. 13-14) . 
وباإلضافة إلى تطوير المناىج الدراسية بكميات التربية، يجب رفع الحد األدنى  

لمقبوؿ بكميات التربية، وتشجيع الطبلب المتفوقيف عمى االلتحاؽ بيذه الكميات، وجعؿ 
 وات بداًل مف أربعة. سن 1مدة الدراسة بيا 
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وال يجب أف نقصر اىتمامنا عمى تطوير برامج إعداد المعمـ بكميات التربية، بؿ   

يجب أف نبذؿ قصارى جيدنا لتحسيف جودة برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف 
وقد تعرضت برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف في أثناء ’’في أثناء الخدمة. 

الماضي النتقادات عديدة. ومف بيف أوجو القصور في ىذه البرامج ما  الخدمة في
يمي: قصر المدة الزمنية ليذه البرامج، وعدـ وجود استراتيجية شاممة لبرامج التنمية 
المينية، وسوء التخطيط، وضعؼ التأثير، وعدـ وجود أدلة عمى تأثيرىا اإليجابي عمى 

مراعاتيا لمجوانب العقمية والمعرفية لدى أداء المعمميف أو تعمـ التبلميذ، وعدـ 
المعمميف، وسوء إدارة ىذه البرامج، وضعؼ الميزانيات المخصصة لتمويؿ ىذه 
البرامج، والفجوة المتزايدة بيف احتياجات المعمميف المتدربيف وبيف الموارد المالية  

اعمية ىذه والمعرفية المخصصة لتدريبيـ، وقمة المحاوالت المبذولة لتقويـ كفاءة وف
 Ministry of Education, General Directorate for)‘‘ البرامج

Lombardia, n.d., p. 6). 
ومف بيف آليات التطوير المقترحة: تقديـ منح لممعمميف لدراسة الماجستير  

بالجامعات المصرية واألجنبية. ولمحصوؿ عمى الماجستير مزايا عديدة تفوؽ مزايا 
أما التدريب الذي يجرى لمدة يوـ واحد فقط عمى أيدى ’’التدريب قصير المدي. 

خبراء، فعمي الرغـ مف نشره لممعمومات لعدد كبير مف المتدربيف، إال أنو يتصؼ بعدـ 
-Feiman)‘‘ نيمسر-فيماف’’الفعالية، وعدـ الكفاءة، وارتفاع التكمفة. ويشير 

Nemser) يف الذيف إلى عدـ حدوث تحسف طويؿ المدي في جودة تدريس المعمم
يخضعوف لتدريب اليوـ الواحد. ويرجع ذلؾ إلى عدـ أخذ رأى المعمميف في االعتبار 
لى قمة الفرص المتاحة لمتابعة تنفيذ المعمميف لما  عند تحديد المحتوي التدريبي، وا 
لى قمة الوقت المتاح لممناقشة والحوار مع المعمميف في أثناء التدريب.  تعمموه، وا 

ر ممارسات المعمميف التدريسية بعد حصوليـ عمى مثؿ ىذا النوع مف وبالتالي، ال تتغي
 . (Musset, P. , 2010, pp. 29-30)‘‘ التدريب
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وباإلضافة إلى تقديـ منح لممعمميف لمحصوؿ عمى درجة الماجستير، يجب زيادة  

سنوات ليصؿ إلى شيريف  1أياـ كؿ  1مدة التدريب الذي يحصؿ عميو المعمموف مف 
تحقؽ برامج التنمية المينية التوازف بيف الجوانب ’’كؿ عاميف. ويجب أف متتابعيف 

النظرية والتدريب العممي. وأف تتاح لممعمميف في أثناء التدريب تجريب ما تدربوا عميو 
مف خبلؿ التدريس العممي داخؿ الصفوؼ، وأف يقدـ ليـ التوجيو الفني لتبلفي أوجو 

ف الجوانب التي يجب أف يشمميا ىذا التدريب: القصور في أدائيـ التدريسي. ومف بي
كيفية إدارة الصؼ، وآليات منع العنؼ بيف التبلميذ، ومراعاة الفروؽ الفردية بيف 
التبلميذ، وتمبية احتياجات التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة وضعاؼ التعمـ، وطرؽ 

لتبلميذ الذيف يثيروف التدريس التي تراعي أساليب التعمـ المختمفة، وكيفية التعامؿ مع ا
المشكبلت، وكيفية توجيو التبلميذ في المرحمة الثانوية الختيار المسار الدراسي الذي 
يتناسب مع ميوليـ وقدراتيـ األكاديمية، وآليات تشجيع الفتيات عمى االستمرار في 

 Ministère de l’Éducation nationale,  de l’Enseignement)‘‘ التعميـ
supérieur  et de la Recherche, 2015, p. 2) . 

إلى  (Ingvarson; Meiers; & Beavis)‘‘ إنجفارسوف وميريز وبيفيز’’ويشير  
اتصاؼ البرامج الفعالة لمتنمية المينية بخمسة خصائص ىي: المحتوى المعرفي 
القوي، وتوفير فرص لمتعمـ النشط، وتقديـ التغذية الراجعة لممعمميف المتدربيف، 

د مف المعمميف في تقويـ أداء التبلميذ، ومتابعة المعمميف بعد انتياء ومشاركة عد
التدريب وبعد عودتيـ لمدارسيـ. وبعد تحميؿ األدبيات في ىذا المجاؿ يمكننا القوؿ 
بأف برامج التنمية المينية عالية الجودة المقدمة لممعمميف يجب أف تتصؼ بالصفات 

ما سوؼ يتعممو التبلميذ، وعمى كيفية  ( وجود محتوى معرفي يركز عمى5التالية: 
( االعتماد عمى 8التغمب عمى المشكبلت التي يواجييا التبلميذ في أثناء تعمميـ. 

تحميبلت لبلختبلفات بيف األىداؼ والمعايير المتصمة بتعمـ التبلميذ وتحصيميـ 
تنمية ( إشراؾ المعمميف المتدربيف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية، وفي 3الدراسي. 
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 Australian Government Department of Foreign)خبراتيـ التعممية  

Affairs and Trade. The Office of Development Effectiveness, 
2015, p. 46) .1 أف تتـ البرامج التدريبية داخؿ المدرسة، وأف تعتمد عمى )

حؿ المشكبلت ( أف يتـ تنظيميا وفقًا لمدخؿ 1التدريب العممي داخؿ الفصوؿ. 
( االستمرارية والديمومة، ومتابعة المعمميف بعد انتياء التدريب وبعد 1التعاوني. 

عودتيـ لمدارسيـ، وتقديـ الدعـ لممعمميف لتعميؽ ما تعمموه مف خبلؿ مصادر تعمـ 
( دمج تقويـ 7إضافية تزيد عما قدـ ليـ في أثناء التدريب وتتصؼ بالثراء المعرفي. 

ة لممعمومات المتصمة بنواتج تعمـ التبلميذ مع مصادر التعمـ المصادر المتعدد
( توفير الفرص لفيـ 2المرتبطة بكيفية تحسيف التنمية المينية في ضوء الخبرات. 

( االرتباط 8النظريات التربوية التي تقؼ وراء الميارات والمعارؼ التي يتـ دراستيا. 
 Australian)مـ التبلميذ بعمميات التغيير الشامؿ التي تركز عمى تحسيف تع

Government Department of Foreign Affairs and Trade. The 
Office of Development Effectiveness, 2015, p. 46) . 

مما سبؽ يتضح أف تطوير برامج التنمية المينية يمكف أف يتـ مف خبلؿ عدة  
، وزيادة مدة التدريب تقديـ منح لممعمميف لمحصوؿ عمى درجة الماجستيرآليات مثؿ: 

سنوات ليصؿ إلى شيريف متتابعيف كؿ  1أياـ كؿ  1الذي يحصؿ عميو المعمموف مف 
عاميف، وتطوير المحتوى المعرفي ليذه البرامج، وتطوير البرامج التي تقدميا 
األكاديمية المينية لممعمميف وربطيا باالحتياجات المينية لممتدربيف، وصياغة معايير 

 الميني ولمترقي، وربط الترقي باجتياز برامج فعالة لمتنمية المينية. جديدة لؤلداء
  :وذلؾ مف تطوير وتحديث تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في النظام التعميمي

قامة بنية تحتية تكنولوجية تربط جميع اإلدارات والمديريات  تطوير المناىج وا 
وتقدـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لممعمميف ولمتبلميذ فرصًا ’’  التعميمية.

ثرية وموارد غنية تمكنيـ مف إثراء بيئة التعمـ. وتعزز تكنولوجيا المعمومات 
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واالتصاالت مف غايات وأىداؼ ومبادئ المناىج الدراسية، وتحسف مف عمميتي 

اـ تكنولوجيا التدريس والتعمـ داخؿ الصؼ. وىناؾ ثبلثة مداخؿ الستخد
المعمومات واالتصاالت في تعميؽ عمميتي التعميـ والتعمـ. وىذه المداخؿ ىي: أ( 
تعمـ كؿ ما يتصؿ بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: ويعني ذلؾ أف يكتسب 
المعمموف والتبلميذ الميارات والمعارؼ المتصمة باستخدامات تكنولوجيا 

‘‘ ه المعارؼ في تحسيف عممية التعمـالمعمومات واالتصاالت، وأف يوظفوا ىذ
(National Center for Curriculum and Assessment, 2004, pp. 

. ب( التعمـ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: حيث يستخدـ (1-2
المعمموف والتبلميذ مصادر التعمـ التكنولوجية لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ 

ف خبلؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: حيث داخؿ الصؼ. ج( التعمـ م
يستخدـ المعمموف والتبلميذ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتغيير عمميات 
التعميـ والتعمـ، ولمتعمـ بطرؽ جديدة. وُيعد تعمـ كؿ ما يتصؿ بتكنولوجيا 
 المعمومات واالتصاالت ىو نقطة البداية لبلنتقاؿ لممرحمة التالية وىي التعمـ
باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وتعد المرحمتاف األولي والثانية ىما 
نقطة االنطبلؽ لموصوؿ إلى المرحمة الثالثة ومف ثـ التعمـ بآليات جديدة. وتؤكد 
مرحمة التعمـ مف خبلؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى أىمية االعتراؼ 

المتنوعة والمداخؿ المختمفة في التدريس  بالفروؽ الفردية، واستخداـ المداخؿ
 ,National Center for Curriculum and Assessment)والتعمـ 

February 2004, p. 2) . 
ويشير الباحثوف إلى أف المجتمع القائـ عمى المعرفة يتطمب منا أف نستخدـ  

لى أف معرفة أساسيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  التكنولوجيا بصورة متزايدة، وا 
سوؼ تصبح أحد المتطمبات األساسية التي ال غني عنيا لدخوؿ سوؽ العمؿ في 
المستقبؿ القريب. ومع تزايد سرعة التطور التكنولوجي، سوؼ تصبح تكنولوجيا 
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المعمومات واالتصاالت جزءًا أصيبًل ال غني عنو مف الحياة اليومية المعاشة.  

قائـ عمى المعرفة يقوـ عمى مسممة جوىرىا أف وباإلضافة إلى ىذا، فإف االقتصاد ال
أكثر األصوؿ قيمة ىي االستثمار في رأس الماؿ البشري واالجتماعي، وأف العوامؿ 
الرئيسة لحدوث التنمية االقتصادية واالجتماعية ىي المعرفة واإلبداع واالبتكار 
(National Center for Curriculum and Assessment, December 

2004, p. 7) . 
ومف ثـ، يجب أف يستخدـ معممو المرحمة االبتدائية تكنولوجيا المعمومات  

واالتصاالت في: أ( تشجيع التعمـ التعاوني. ب( مساعدة التبلميذ عمى كتابة الواجبات 
المنزلية والتعميؽ عمى الصور المرئية. ج( تصحيح األخطاء. د( تدريب التبلميذ عمى 

بة التقارير البحثية. ىػػ( تدريب التبلميذ عمى النطؽ اتباع المنيج العممي في كتا
الصحيح لمكممات، وعمى حؿ المسائؿ الحسابية. و( تدريب التبلميذ عمى الخطابة، 

 National Center for Curriculum and)والقراءة الجيرية، والقراءة التفاعمية 
Assessment, November 2007, pp. 16-22) كما يجب أف يستخدمو .

عممو المرحمة اإلعدادية في: أ( عرض وشرح المحتوي العممي لممواد الدراسية. ب( م
تدريب التبلميذ عمى إجراء البحوث مف خبلؿ شبكة اإلنترنت. ج( مساعدة التبلميذ 
عمى تنفيذ المشروعات التعميمية. د( تدريب التبلميذ عمى اجتياز االختبارات. ىػػ( 

 National Center for)مشكبلت المعقدة تدريب التبلميذ عمى ميارات حؿ ال
Curriculum and Assessment, November 2007, pp. 16-22) . 

وباإلضافة إلى توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المناىج الدراسية،   
يمكف استخداميا أيضًا في إقامة بنية تحتية تكنولوجية تربط جميع اإلدارات والمديريات 

وبعبارة أخرى يجب استخداـ ىذه التكنولوجيا في ربط أقساـ الممفات  التعميمية.
والحسابات والمعاشات في جميع اإلدارات والمديريات التعميمية عمى مستوى الجميورية 
بشبكة تكنولوجية موحدة. ويدعو الباحث إلى صياغة إطار عمؿ شامؿ الستخداـ 
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لتعميـ قبؿ الجامعي؛ بحيث يشمؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في جميع مراحؿ ا

ىذا اإلطار الجيات الحكومية، والجيات التابعة لمقطاع الخاص، والييئات الوطنية 
المصرية، والييئات الدولية. ويجب أف يقوـ ىذا اإلطار عمى استخداـ مدخؿ 
الكمفة/الفاعمية ومدخؿ الكمفة/الكفاءة لتحقيؽ أقصي استفادة مف جميع الموارد المتاحة. 

باإلضافة إلى ما سبؽ، يجب أف يتـ تقويـ السياسات السابقة في مجاؿ توظيؼ و 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ، وأف يتـ تحميؿ فاعمية االستثمارات 
الموجية لذلؾ القطاع، وأف يتـ تقويـ المبادرات في ىذا المجاؿ بيدؼ تحديد نقاط القوة 

ويـ يمكف صياغة إطار عمؿ جديد أكثر رسوخًا والضعؼ فييا. ومف خبلؿ ىذا التق
 وشمواًل يمكف تطبيقو في المستقبؿ. 

 :إعادة هيكمة ديوان عام وزارة التربية والتعميم
يجب عمى وزارة التربية والتعميـ أف تقوـ بصياغة خطة شاممة إلعادة ىيكمة ديواف  

ستحداث أقساـ عاـ الوزارة مف خبلؿ دمج األقساـ التي تؤدي وظائؼ متشابية، وا
جيدة وفقًا لما ىو كائف في الدوؿ الصناعية المتقدمة، وتقديـ برامج عالية الجودة 
لمتنمية المينية لمعامميف بيذا الديواف. ويتطمب ىذا المحور اإلصبلحي تنفيذ 
إصبلحات جوىرية مثؿ: نقؿ العامميف الذيف ال يتمتعوف بالكفايات المطموبة خارج 

رفع كفاءة العامميف المتبقييف بو، واستقطاب أصحاب الكفاءات ديواف عاـ الوزارة، و 
النادرة لمعمؿ في األقساـ المختمفة بو، وتنفيذ إجراءات ضماف الجودة عمى ممارسات 
األقساـ المختمفة بالديواف، وصياغة توصيفات أحدث لموظائؼ المختمفة، وتحديد 

 معايير لتقويـ فاعمية األداء.
 :رات التعميميةتحسين جودة أداء اإلدا

إف تحسيف الجودة ىي االستخداـ المنظـ لؤلساليب الكمية والكيفية التي اثبتت ’’ 
البحوث الرصينة قدرتيا عمى تحسيف فاعمية وكفاءة وعدالة ومناسبة العمميات والنظـ 
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التعميمية، بما في ذلؾ الموارد البشرية الواقعة ضمف ىذه النظـ. ويفيد تحسيف الجودة  

عمى نواتج أفضؿ. ويتضمف ىذا التعريؼ خمس جوانب متداخمة لتحسيف  في الحصوؿ
الجودة. األوؿ ىو أف تحسيف الجودة يركز عمى نواتج النظاـ بالنسبة لمجموعة محددة 
مف المستفيديف منو، وعمى العمميات التي تؤدي إلى ىذه النواتج. ويعني ىذا، أف 

ف مف النظاـ والعامميف فيو عمى تحسيف الجودة يجب أف تركز عمى تشجيع المستفيدي
 ;Park, Sandra)‘‘ صياغة فروض قابمة لبلختبار بيدؼ حؿ مشكمة معينة

Hironaka, Stephanie; Carver, Penny; & Nordstrum, Lee, 2013, 
p. 4) والثاني ىو أف التنوع في عمميات ونواتج النظاـ أمر ضروري لتحسينو. وال .

الممارسات المعيارية لقياس مقدار ما تحقؽ مف يمكف أف يحدث التحسف في غياب 
تقدـ. والثالث ىو أف النتائج ىي المحصمة الطبيعية لكيفية إدارة النظاـ، وأف تحسيف 
الجودة ترتبط بالسياؽ الذي يوجد فيو ىذا النظاـ. والرابع ىو أف توافر القدرة عمى 

ظاـ ىو شرط إلصبلحو. قياس وتقويـ وتتبع العمميات الرئيسة والنواتج األساسية لمن
والخامس ىو تحسيف الجودة يتطمب استخداـ منيجية محددة ورصينة لتحسيف عمميات 

 ;Park, Sandra; Hironaka, Stephanie)النظاـ والخدمات التي يقدميا 
Carver, Penny; & Nordstrum, Lee, 2013,  pp. 4-5) . 

ثبلثة إصبلحات ىي تدريب ويتطمب تحسيف جودة أداء اإلدارات التعميمية تنفيذ  
مديري اإلدارة عمى: االستخداـ الفعاؿ لمبيانات، والتخصيص االستراتيجي لمموارد، 

ونقصد باالستخداـ الفعاؿ لمبيانات ’’وتنفيذ سياسات متناغمة لئلصبلح التعميمي. 
التعميمية القدرة عمى متابعة النتائج، واتخاذ قرارات صائبة تتصؿ بالجوانب التعميمية 

بتخصيص الموارد وبتطبيؽ المحاسبية، والقدرة عمى مساعدة المعمميف ومديري و 
المدارس عمى جمع اإلحصاءات التعميمية وتفسير مغزاىا، والقدرة عمى التحقؽ مف 
عدالة السياسات التعميمية، وعمى التخطيط لمبرامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف 

االستراتيجي لمموارد تدريب مديري اإلدارات  والقيادات المدرسية. ونعني بالتخصيص
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عادة تخصيص الموارد، وعمى كيفية توفير موارد إضافية  التعميمية عمى تخصيص وا 
غير حكومية لضماف جودة العممية التعميمية، وعمى توفير الموارد البلزمة لتحسيف 

يري الجودة في المدارس ذات المستويات المنخفضة لمتحصيؿ الدراسي، وتدريب مد
المدارس عمى االستخداـ األمثؿ لمميزانيات وفقًا لمعايير دقيقة تفي بالمسئوليات الممقاة 

 Office of Superintendent of Public Instruction at)‘‘ عمى عاتقيـ
Washington State, 2004, pp. 35-39)’’ . ونقصد بتنفيذ سياسات متناغمة

لئلصبلح التعميمي تنفيذ السياسات واالستراتيجيات التي تشجع تكافؤ الفرص التعميمية 
واالمتياز التربوي، وتقويـ السياسات المنفذة لضماف التناغـ بيف البرامج والممارسات 

لتعميمية عمى التي تنفذىا كؿ إدارة تعميمية. وبالتالي يجب تدريب مديري اإلدارات ا
كيفية تحسيف التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ في المدارس الواقعة تحت إشرافيـ، وكيفية 
التخطيط لمتنمية المينية لممعمميف واإلدارييف والقيادات المدرسية الذيف يخضعوف 

 Office of)‘‘ لسمطاتيـ، وكيفية تنفيذ الرؤية والرسالة الخاصة باإلدارة التعميمية ككؿ
Superintendent of Public Instruction at Washington State, 2004, pp. 42-43) . 

إف تحسيف جودة أداء اإلدارات التعميمية ىو عامؿ حيوي في رفع مستوى  
التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ بصفة عامة والتبلميذ الفقراء بصفة خاصة. وتزداد أىمية 

ريف؛ حيث يجب تدريب مديري تطوير اإلدارات التعميمية في القرف الحادي والعش
اإلدارات عمى صياغة استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدي لئلصبلح التعميمي، ولمتنمية 
المينية، ولرعاية التبلميذ، وعمى تنفيذ مبادرات اإلصبلح القطاعي الشاممة، وعمى 
، وعمى تنفيذ الشراكات مع المصانع  تحسيف تحصيؿ التبلميذ في الرياضيات والعمـو

ركات، وتطبيؽ آليات المحاسبية، وكيفية تحفيز المعمميف ومديري المدارس عمى والش
 تنفيذ اإلصبلحات التعميمية.  
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زيادة أعداد التبلميذ الممتحقيف ببرامج الطفولة المبكرة )التوسع في معدالت  .5
 االلتحاؽ اإلجمالي(.

وتحسيف جودتيا  التوسع في معدالت االلتحاؽ الصافي ببرامج رياض األطفاؿ .8
 التعميمية.

 تخفيض سف االلتحاؽ بالمدرسة االبتدائية. .3
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لزاميًا.عامًا مف التعميـ االبتدائي واإل 58وصواًل إلى   عدادي والثانوي مجانيًا وا 

 تحسيف ورفع مكانة المعمـ. .55
 إعادة ىيكمة الديواف العاـ بوزارة التربية والتعميـ.  .58
 سنوات. 1زيادة عدد سنوات الدراسة بكميات التربية لتصبح  .53
 تطوير البرامج التدريبية باألكاديمية المينية لممعمميف.  .51
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 أفضؿ العناصر لمعمؿ بمينة التدريس.
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عمى إنشاء شبكة قومية لئلنترنت والفيديو كونفراس تربط جميع المدارس  .58

 المستوى القومي.
 االىتماـ بتدريس التربية األخبلقية في المدارس. .82
تحسيف تنافسية الدولة وتعزيز التنمية المستدامة أحد أولويات السياسة جعؿ  .85

 التعميمية.
 التنمية البشرية الشاممة والمتوازنة أحد أولويات السياسة التعميمية. جعؿ  .88
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 أخرى مثؿ: سويسرا، وىولندا، والسويد.  
 الخالصة:

لقد وصؿ التعميـ قبؿ الجامعي المصري إلى مرحمة غير مسبوقة مف التدني  
وتدىور الجودة التعميمية. وقد أسيمت عدة مشكبلت مترابطة في تعميؽ اليوة السحيقة 
التي انحدر إلييا وسقط بيا التعميـ في العقد األخير. ومف بيف ىذه المشكبلت تدني 

فسية الدولية، وتدني جودة التعميـ قبؿ الجامعي، ترتيب التعميـ المصري في تقارير التنا
وانخفاض جودة البرامج المينية المقدمة لممعمميف في أثناء الخدمة، وعدـ مراعاة 
البرامج التدريبية المقدمة لمديري المدارس الحتياجاتيـ الفعمية، وقدـ برامج التنمية 

لمشكبلت أسوأ اآلثار عمى المينية المقدمة ليـ وتدني مستوى جودتيا. وقد كاف ليذه ا
 القدرة التنافسية لمدولة المصرية. 

وسعيًا لمخروج مف ىذه المعضمة، قاـ الباحث بتحميؿ المبادرات التي نفذتيا دولة  
تايبلند لتحسيف جودة التعميـ قبؿ الجامعي بيا ولتعزيز قدرتيا التنافسية. ويؤكد الباحث أف 

درات القوي العاممة بيا، وبكيفية توظيفيا ليذه التنافسية تتحدد إلى حد كبير بواسطة ق
القدرات. وتشيد الميف والوظائؼ في جميع دوؿ العالـ ارتقاء في نوعية الميارات 
والمعارؼ البلزمة ألدائيا. ومف ثـ، أصبحت الميف والوظائؼ أكثر تعقيدًا، وأكثر اعتمادًا 
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ه التغييرات عمى جميع عمى المستويات األرقي مف الكفاءة التكنولوجية. وتؤثر ىذ 

جوانب التعميـ األساسي والتعميـ ما بعد األساسي. وبالتالي، يجب عمى التعميـ قبؿ 
الجامعي أف يؤىؿ األفراد المتبلؾ الميارات العالية والقدرات المعرفية المتميزة، وأف 
يعدىـ لدخوؿ سوؽ العمؿ العالمي بنجاح، وأف يدربيـ عمى كيفية التكيؼ مع سوؽ 

ريع التغيير. وليس ىذا فحسب، بؿ إف عمى النظـ التعميمية أف تنتقؿ مف تقديـ عمؿ س
التدريب والتأىيؿ لمينة معينة إلى تقديـ المعارؼ والكفايات المتصمة بعدة ميف متقاربة 
والتي تعتمد عمى الكفايات التكنولوجية العالمية والبلزمة لممنافسة في سوؽ العمؿ 

ث أداة دراسة الحالة وأداة المقارنة المرجعية لتحميؿ جيود الكوكبي. وقد استخدـ الباح
الحكومة التايبلندية في ىذا الصدد. وقد حمؿ الباحث التقارير الرسمية الصادرة عف 
وزارة التربية والتعميـ، وخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية، والتقارير الصادرة عف 

ء طبيعة الممارسات التي نفذتيا الدولة مكتب رئيس الوزراء في تايبلند سعيًا الستجبل
 التايبلندية الستخداـ التعميـ كآلية فعالة لمنيوض االقتصادي وتحقيؽ التنمية البشرية. 

واقترح البحث تنفيذ عدة آليات إلصبلح التعميـ قبؿ الجامعي المصري في ضوء  
التعميمية في  االستفادة مف التجربة التايبلندية. حيث طالب الباحث بتحسيف الجودة

المناطؽ الفقيرة والميمشة، وبقياس الجودة في مختمؼ مدارس الجميورية، وبنشر نتائج 
تصنيؼ المدارس المصرية عمى موقع وزارة التربية والتعميـ والييئة العامة لبلعتماد 
والجودة واإلدارات التعميمية المختمفة عمى شبكة اإلنترنت، وبربط التعميـ بالخطط 

متنمية االجتماعية واالقتصادية، وبصياغة خطة استراتيجية إلصبلح التعميـ القومية ل
تعتمد عمى المؤشرات الكمية وليس الكيفية، وبتطوير برامج إعداد مديري المدارس، 
وباختيار أفضؿ العناصر لبللتحاؽ بكميات التربية، وبتطوير برامج إعداد المعمـ 

تجاىات العالمية، وبجعؿ مدة الدراسة بيذه بكميات التربية المصرية في ضوء أحدث اال
الكميات خمس سنوات بداًل مف أربعة، وبتطوير برامج التنمية المينية المقدمة لممعمميف 
في أثناء الخدمة، وبتحديث المناىج التدريبية ليذه البرامج، وبتقديـ منح لممعمميف 
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وبتطوير لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف الجامعات المصرية واألجنبية، 

األكاديمية المينية لممعمميف، وبصياغة معايير مينية وأخبلقية جديدة لممعمميف 
العامميف بمينة التدريس، وبإعادة ىيكمة ديواف عاـ وزارة التربية والتعميـ، وبتطوير 
وتحديث تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في النظاـ التعميمي، وبربط اإلدارات 

بشبكة اتصاالت حديثة، وبتطوير مناىج تكنولوجيا االتصاالت والمديريات التعميمية 
والمعمومات في جميع مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي، وبتحسيف جودة أداء اإلدارات 

 التعميمية.
زيادة أعداد التبلميذ وأوصي الباحث بتنفيذ عدة إصبلحات تفصيمية مف أىميا:  

عدالت االلتحاؽ اإلجمالي(، والتوسع الممتحقيف ببرامج الطفولة المبكرة )التوسع في م
في معدالت االلتحاؽ الصافي ببرامج رياض األطفاؿ وتحسيف جودتيا التعميمية، 
وتخفيض سف االلتحاؽ بالمدرسة االبتدائية، وضماف اتقاف التبلميذ لميارات القراءة 

والمغة والكتابة، وتقوية الميارات المغوية لمتبلميذ في المغة األـ )المغة العربية(، 
اإلنجميزية، وزيادة معدالت االلتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة، وتطوير نظاـ اإلدارة 
المدرسية، وتحسيف الجودة التعميمية، وزيادة الميزانية المخصصة لتدريب مديري 

مدرسة إلى مدارس تضارع المستويات العالمية، وجعؿ التعميـ  122المدارس، وتحويؿ 
عامًا مف  58ية مف ثبلث سنوات لمتعميـ قبؿ االبتدائي وصواًل إلى عامًا بدا 51لمدة 

صدار عدد مف القوانيف المنظمة  لزاميًا، وا  التعميـ االبتدائي واإلعدادي والثانوي مجانيًا وا 
نشاء شبكة قومية لئلنترنت والفيديو كونفراس تربط جميع المدارس عمى  لمتعميـ، وا 

تحسيف التربية األخبلقية في المدارس، وجعؿ  المستوى القومي، واالىتماـ بتدريس
تنافسية الدولة وتعزيز التنمية المستدامة أحد أولويات السياسة التعميمية المصرية، 

 التنمية البشرية الشاممة والمتوازنة عمى رأس أولويات السياسة التعميمية. وجعؿ 
سيف القدرة ويؤكد الباحث أف عمى الحكومة أف تطبؽ مدخبًل أكثر فاعمية لتح 

التنافسية لمصر وذلؾ مف خبلؿ إعادة النظر في أدوارىا المتصمة بتشجيع النمو 
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االقتصادي؛ حيث يجب أف تمعب الدولة دورًا أكثر فاعمية في توجيو السياسات  

االقتصادية المحفزة لمنمو والتي تزيد مف القدرة التنافسية لممؤسسات المصرية، وأف 
لمتعمقة لفيـ العوامؿ األخرى المؤثرة عمى القدرة التنافسية. تجرى مزيدًا مف الدراسات ا

وليس ىذا فحسب، بؿ يجب عمى الحكومة أف توظؼ استراتيجيات التحميؿ االقتصادي 
لمقطاعات المختمفة في صياغة وتنفيذ جدوؿ أعماؿ لئلصبلح الييكمي الجذري الذي 

المصرية. وباإلضافة إلى  يحسف مف القدرة التنافسية لمصناعات ولممؤسسات التعميمية
ىذا، يجب أف تقـو الحكومة المصرية بإنشاء وتطوير البنية التحتية األساسية البلزمة 
لتشجيع االبتكار والبحث العممي، وأف تحدد السياسات بالغة األىمية لتحفيز 
االختراعات، وتحسيف جودة المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير، ورفع مستوى جودة 

صدار التشريعات البلزمة لذلؾ. البنية ال  تحتية التكنولوجية، وا 
ويؤكد الباحث أف تعزيز القدرة التنافسية يرتبط بتحسيف إتقاف الشباب لمميارات  

األساسية، وبتحسيف جودة التدريس. وبالتالي، فبلبد مف التغمب عمى ضعؼ إتقاف 
تبلميذ المرحمة االبتدائية لميارات القراءة والكتابة والعد، ومف صياغة آليات لمتأكد مف 

دائية ليذه الميارات قبؿ السماح بانتقاليـ لممرحمة اإلعدادية. اتقاف تبلميذ المرحمة االبت
ويتطمب ذلؾ تحسيف جودة التدريس داخؿ الفصوؿ وذلؾ مف خبلؿ تشجيع المتفوقيف 
مف خريجي المرحمة الثانوية عمى االلتحاؽ بكميات التربية، واختيار أفضؿ العناصر 

المقدمة لممعمميف في أثناء  لمعمؿ بمينة التدريس، وتطوير برامج التنمية المينية
الخدمة، وتقديـ حوافز مالية لممعمميف الذيف يرتفع التحصيؿ الدراسي لتبلميذىـ، 
وتحسيف برامج التنمية المينية المقدمة لمديري المدارس. وباإلضافة إلى ىذا، فبلبد 
 مف تحسيف الجودة التعميمية في المدارس منخفضة الجودة، وزيادة جودة تدريس العمـو

والتكنولوجيا والعموـ اليندسية والرياضيات، وتنفيذ اآلليات التي تضمف تزويد التبلميذ 
بالميارات والقدرات البلزمة لمدراسة الجامعية في ىذه التخصصات. وليس ىذا 
فحسب، بؿ البد مف تغيير المناىج وطرؽ التدريس بحيث تؤكد عمى تنمية ميارات 
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تفكير، والميارات المتصمة بتوظيؼ تكنولوجيا حؿ المشكبلت، والميارات العميا لم

المعمومات واالتصاالت. وُيعد التعميـ عالي الجودة في السنوات التسع األولي مف 
التعميـ قبؿ الجامعي شرطًا أساسيًا لمتفوؽ في المراحؿ التعميمية التالية. ويجب التأكيد 

والعموـ اليندسية  عمى استخداـ المداخؿ اآلتية في تدريس العموـ والتكنولوجيا
والرياضيات: مدخؿ التعمـ النشط، ومدخؿ تنمية ميارات التفكير الناقد، ومدخؿ حؿ 
المشكبلت المعقدة، ومدخؿ حؿ المشكبلت بصورة إبداعية. كما يجب أيضًا أف تقوـ 
وزارة التربية والتعميـ بإشراؾ التبلميذ المصرييف في االختبارات الدولية المقارنة 

، وأف تنفذ سياسات إصبلحية جذرية لتطوير التعميـ (PISA)راسي لمتحصيؿ الد
الثانوي الفني بمختمؼ أنواعو والتعميـ الثانوي الصناعي بتخصصاتو المختمفة. ويجب 
رفع مستوى جودة ىذا النوع مف التعميـ وتحسيف مستوى التدريب العممي/الميني بو، 

ممتحقيف بو لمميارات المينية كما يجب االىتماـ بدرجة أكبر بإتقاف التبلميذ ال
 والكفايات المعرفية البلزمة لدخوؿ سوؽ العمؿ.
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