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:الملخص
استهدفت الدراسة التعرف على جودة التعليم في سنغافورة بكونها من رواد الدول المتقدمة في مجال التعليم
: وتناولت الدراسة عدة محاور تضمنت، واتبعت الدراسة المنهج المقارن،ومدى اإلفادة منها في دولة الكويت
 وخلصت الدراسة إلى تقديم بعض الدروس، وواقع التعليم في الكويت، وخبرات سنغافورة،الجودة في التعليم
.المستفادة من جودة التعليم في سنغافورة وأليات مقترحة لجودة التعليم في دولة الكويت
 آليات، مقترحات، الكويت، واقع التعليم، سنغافورة، الجودة:الكلمات االفتتاحية
The quality of education in light of Singaporean experience and the
possibility of benefiting from it in the State of Kuwait

Abstract:
The study aimed to identify the quality of education in Singapore as it is one of the
pioneers of developed countries in the field of education and benefit from it in the
State of Kuwait, and the study followed the comparative approach, and the study
dealt with several axes that included: quality in education, Singapore's
experiences, and the reality of education in Kuwait. The study concluded that
some Lessons learned from education quality in Singapore and suggested
mechanisms for education quality in the State of Kuwait
Keywords: Quality, Singapore, Teaching reality, Kuwait, Mechanism,
Suggestions.
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مقدمة:
يتعرض العالم لثورة هائلة في العلم والمعرفة ،فالتقدم المتسارع يفرض علينا مواكبة العصر ومجابهة
التحديات ،فتزايد المعلومات وتطورها المستمر تتأثر به جميع المجاالت ،فالتعليم ليس بمنأى عن هذا التطور
والتقدم بكونه النواة التي تسهم بنشر المعلومة وتثقيف المجتمع بالتطورات المستجدة ،يأتي دور المؤسسات
التعليمية لمواجهة تلك التحديات فللمؤسسات التعليمية مجموعة من المبادئ واألسس الحاكمة ألدائها ولها
عناصر تشمل على سياسات ونظم وهياكل لتنظيم اتجاهاتها وتشكيل فلسفتها وتحديد مهامها ومسؤولياتها كي
تحقق نجاحاتها في جودة التعليم
ونسلط الضوء على خبرات سنغافورة في تبني نظام جودة التعليم فنجد أنها وضعت أمامها ثالث أولويات
لرفع مستوى األداء الداخلي للتعليم والمتمثلة في :تطوير المهارات الفكرية وتعزيزها ،واستغالل تقنيات
المعلومات في التعليم والتعلم ،إضافة إلى توجيه اهتمامها إلى توظيف أسلوب التعلم اإلبداعي في التدريس
الذي يتجاوز الحفظ والتلقين ليرقى إلى مستوى التحصيل والبحث واالستنباط ،فضال عن تشجيع التفكير الحر
والمستقل بوصفه أحد مكونات التفكير النوعي ،فالنظم التعليمية بحاجة إلى تطوير وتجديد مستمر لتتزامن
والتطور العلمي والتقني والمعرفي عالميا من جانب ،ولمواجهة التغيرات في سوق العمل ومتطلباته من
جانب آخر(عيسان ،9002،ص)73
فدولة الكويت بصفتها عضوا فاعال في منظمة اليونسكو فقد سعت سعيا حثيثا نحو الوصول لهذه األهداف
إليمانها بتحقيق التنمية البشرية المستدامة وبناء الخطوات الوطنية في تحقيق االستقرار لمجتمع واع ومتعلم،
فقد أرست قواعد ثابتة في بناءها التعليمي فتبنت إلزامية رياض األطفال ،والمساواة بين الجنسين ،وإدخال
التعليم اإللكتروني في المدارس ،وتطوير المناهج بصورة حثيثة ،ورفع نسبة اإلنفاق على التعليم سنويا من
ميزانية الدولة ،وتشجيع القطاع الخاص في المشاركة واالستثمار في التعليم ،ودخول المسابقات الدولية التي
تقيمها بعض الجهات المحايدة كمسابقة  Pirls & Timssوذلك لقياس أطر التعليم على الطلبة والتعرف على
جوانب القوة والضعف التخاذ القرارات التصحيحية ،كما تبنت كادرا خاصا متميزا للهيئة التعليمية في البذل
والعطاء(وزارة التربية،9002،ص)7
فالنظام التعليمي في دولة الكويت يبذل جهودا كبيرة لتطوير التعليم وسياساته ،فواقع التعليم أمامه تحديات
كبيرة لعمل خطط للصمود أمام التحديات وتجاوزها لمسايرة االتجاهات التربوية المطورة ،ثمة أوجه تشابه
بين الكويت وسنغافورة من صغر المساحة وتاريخ االستقالل وعدد السكان فأخذنا سنغافورة أنموذجا ،لكن
هناك بون شاسع بين الدولتين في الجانب التعليمي وجودته على الرغم من اإلنفاق الحكومي في دولة الكويت
وتشكيل ميزانية كبيرة لرفع مستوى التعليم ومع ذلك تحتل دولة الكويت على مراتب متأخرة ونجد سنغافورة
في مراتب متقدمة ،فقد سعت دولة الكويت أن تتعاون مع جمهورية سنغافورة لحرصها على تطوير التعليم
والتقدم في جودته لالصطفاف بجانب الدولة المتقدمة وتستفيد من الخبرة السنغافورية.

9

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

مشكلة الدراسة- :
إن التحدي الحقيقي للتعليم في الكويت هو نوعية التعليم ،حيث ال يزال يواجه تحديات كبرى ،فقد احتلت دولة
الكويت على مراتب متأخرة ونتائج متواضعة في الدراسات الدولية على الرغم من الجهود التي يقومون بها،
وقد أشار المركز الوطني لتطوير التعليم من األسباب التي عرقلت الجهود على جودة التعليم ونوعيته غياب
االستقرار اإلداري وهذا يعني غياب الرؤية ،وتسييس التعليم بتدخالت السياسيين ،وضعف المخرجات
وفقدان هيبة المعلم وغياب الدافعية ،ضعف مخرجات التعليم الثانوي والحاجة لرفع مستوى مخرجات التعليم
العالي والجامعي(.المركز الوطني،9007،ص)29
وقد أشارت صحيفة القبس عنوانا عن تزايد اإلنفاق الحكومي على التعليم لم يطّور جودته ،وأوضحت
الدراسة التي أجراها د .وائل الشويعي و د .نايف الشمري ،فقد تناولت إنفاق الكويت على التعليم لمدة 73
عاما ،مبينة أن التطور في القطاع التعليمي كان كميا فقط ،وتمثل في زيادة المرافق وأعداد المدارس
والفصول الدراسية .أن االنفاق الحكومي على التعليم يزداد سنويا ،فيما تنخفض فعالية التعليم وجودته بالبالد.
وبينت الدراسة أن الحكومة تدفع ميزانيات كبيرة لوزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ،بينما ت َوجه هذه الميزانية إلى صرف رواتب االداريين واألساتذة ،مشيرة إلى محدودية ميزانية
تطوير المناهج والكتب وطرق التدريس واألنشطة الدراسية .وأشارت إلى أن زيادة االنفاق الحكومي على
التعليم بنسبة  00%طور التعليم كميا بنسبة  ،07%بينما قلل جودة التعليم بما يعادل  ،03.3%األمر الذي
يؤكد أن االنفاق ال يؤثر ايجابا على جودة التعليم كما هو معتقد.
نستنتج مما سبق ّ
أن هناك مشكلة تواجه النظام التعليمي والعمل على جودته في دولة الكويت فلذلك تسعي
الدراسة وتأمل في تحسين واقع الجودة في النظام التعليمي مستعينة بخبرات بعض الدول واألخذ بجمهورية
سنغافورة أنموذجا وبناء على ما سبق يمكن وضع أسئلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
 -0ما اإلطار الفلسفي للجودة في التعليم؟
 -9ما واقع الجودة في سنغافورة وما العوامل التي أدت إلى نجاحه؟
 -7ما واقع النظام التعليمي بدولة الكويت؟
 -2ما المقترحات واألليات التي تساعد في تطوير جودة التعليم في دولة الكويت؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 -0فهم وتفسير مفهوم الجودة في التعليم
 -9التعرف على خبرات سنغافورة وجودة التعليم
 -7تسليط الضوء على واقع التعليم بالكويت وإبراز أماكن الضعف والعمل على تقويته
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أهمية الدراسة:
 -0يرى الباحث أن التعرف على أثر تطبيـق مبـادئ الجـودة في تطوير التعليم هو موضوع له أهمية
كبيرة ،سواء للعلـم ،أو للمجتمع ،أو للباحث نفسه
 -9يتناول هذا البحث دراسة عن واقع التعليم في مؤسسات التعليمية في دولة الكويت ويمثل أهم القضايا
التربوية.
 -7تنبع أهمية الدراسة من أهمية وجود فلسفة تربوية توجه وترشد العملية التربوية.
 -2الكشــف عــن الصــورة الواقعيــة لجودة التعليم وتشــخيص الصــعوبات التــي تعترضــها وبالتالي
يمكن تحديد سبل العالج ووسائل التطوير
 -3قد تساعد هذه الدراسة في تطوير نوعية التعليم لدى المسؤولين عن تطوير التعليم
 -2التطلع إلى التعاون مع الدول ذات المستوى المتقدم في مجاالت التعليم والعمل معهم الكتساب الخبرة
 -3قد تفيد في رفع الكفاءة والقدرة على التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
 -8قد تساعد على وضع معايير وأسس تربوية حديثة وفقا بمتطلبات العصر
 -2من الممكن أن يقدم البحث مقترحات ونتائج لوضع آلية لتفعيل الجودة في التعليم

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية المنهج المقارن ( )Comparative Education Methodالذي يتضمن عددا من
الخطوات تبدأ بالوصف ثم التحليل والتفسير للظواهر التربوية مع دراسة السياق االجتماعي والتاريخي في
تطور التعلُم عن المقصود بالدراسة ( .)Harold, Max, 2002,p 7ومما يميز المنهج المقارن عن باقي
المناهج البحثية هو إمكانية التوصل بنتائج البحث إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الواقع التعليمي فينطلق في
المقام األول من محاولة اإلصالح للنظم التعليمية القائمة .واهتم المنهج المقارن باإلفادة من نتائج خبرة
سنغافورة في التعلُم عن دراسة مقارنة بهدف النهوض بالتعليم في ضوء الخبرات الدولية ،مع األخذ في
االعتبار العوامل المختلفة التي تقف وراء نظم التعليم وتفاعلها مع النظم األخرى .وفي إطار المنهج المقارن
تستخدم الدراسة بعض إجراءات مدخل النظم ) (System Approachلتحليل النظام موضوع الدراسة،
تحليال نسقيا وإبراز نواحي القوة والضعف فيه وإظهار المشكالت التي يواجها كما ونوعا وتصميمه مرة
أخرى
مصطلحات الدراسة- :
جودة التعليم :هي عملية تحسين وتطوير مستمر لمكونات المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات المتعلم
وتوقعات المجتمع وتحقيق أهداف التعليم ومواكبة التطورات العالمية باالستخدام األمثل للموارد (العدواني،
 ،9002ص )3
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ويعرفها الباحث :بأنها إنجاز العمل بكفاءة وفعالية لالرتقاء بالنظام التعليمي وفق األهداف المنشودة بمستوى
عال من الدقة والجودة والتميز بهدف تنفيذ وأداء المهام المطلوبة بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات
المعاصرة.

الدراسات السابقة:
فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة التي تناولت الجودة في التعليم على ضوء خبرات بعض الدول ومنها
سنغافورة ورتبت وفق الترتيب الزمني من األقدم إلى األحدث ،وذلك على النحو التالي:
أجرى  ) 2008) Pak Tee Ngدراسة مقارنـة بـين النماذج اإلدارية النوعيـة التـي تبنتهـا المدارس فـي
سـنغافورة وهونـغ كونـغ كمـا هدفت إلـى معرفـة مـدى انعكـاس تبنـي استراتيجيات اإلدارة الحديثة على إدارة
المدارس بين الدولتين وتحقيق التعليم النوعي بينهما ،استخدمت الدراسة األسلوب المقارن لتحليل تطور نوعية
التعليم ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،إ ّن كل المدارس المجري عليها الدراسة في سنغافورة
وهونغ كونـغ تسـتخدم المـزج بـين المركزيـة والالمركزية فـي مسـتويات إداريـة مختلفـة وأن هذا األسلوب
يرتفـع ويـن خفض بحسـب درجة الديناميكية الموجودة في بيئة العمالء حيث إنه كلما زاد تسارع التغيير أدى
إلى الحاجة الماسة إلى الالمركزية
وتناولت دراسة

 ) 2008( Choonإلى معرفة مستوى الفهم لضمان الجودة بـين الجامعـات األسـترالية

ومؤسسات دولية (جامعة ماليزيا كحالة) ،لتسليط الضوء على القوى المحركة لضمان الجـودة وتنفيذ السياسات
العامة داخل المؤسسات ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي وركزت على المقابلة كأداة لجمع
البيانات من الجامعات األسترالية وجامعة خاصة بماليزيا ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
وجود فجوة في الممارسات الحالية لضمان الجودة في جامعة ماليزيا ّفإن مستوى اإلدارة العليا في كال
الجانبين يرى أن الجامعة تتحمل المسؤولية الشاملة عـن ضمان الجودة.
وتطرقت  )2008( Mikolإلى دراسة استهدفت تقييم إدارة الجودة ودراسة أثرها على اإلدارة المؤسـسية
واتخـاذ القرارات على العملية التعليمية في جامعة جنوب سيدني ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
أهمها ّ -:
إن استخدام إدارة الجودة قد أثّر إيجابا وعزز قرارات اإلدارة من حيث تغييـر النظـام وإعادة بناء
الحوافز ،واهتمام المختصين في تقييم الموارد،
ّ
وإن التركيز على ممارسة الجودة وممارسة القيادة األكاديمية لها أثر بشكل ملمـوس علـى عملية التطوير
ألنظمة المعلومات المؤسسية ،وتقوية البنية التحتية لألبحاث ،وتأسيس نظام الحوافز أدى إلى تشجيع مخرجات
الجودة ،وتطوير بيئة البرامج الجديدة ،وتقوية خدمات دعم الطلبة.
وسعت دراسة العساف والصرايرة (  )9000إلى تقديم أنموذج لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية فـي األردن
في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة ،وذلك باستخدام المنهج التحليلي التركيبي الـذي يعتمد على تجميع الحقائق
والمعلومات ،ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها ،للوصول إلـى تعميمات مقبولة،
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كسبيل للتعرف إلى طبيعة مفهوم إدارة الجودة الشاملة وخصائصها ،واالعتبارات الواجب مراعاتها لتطبيق
هذا النهج اإلداري في البيئـة التربويـة ،وقـد تمكن الباحثان من تقديم أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة
التعليمية في األردن في ضوء فلسفة إدارة الجودة الشاملة يتك ون من ستة عناصر رئيسة هـي :تغييـر ثقافـة
المدرسة ،والتحول إلى نمط اإلدارة التشاركية ،وتشكيل مجلس الجودة في المدرسـة ،والتقييم الذاتي ،واعتماد
أسلوب القياس المقارن ،والتغذية الراجعة .كما حددت الدراسة بعض االعتبارات الواجب على اإلدارة التربوية
والمدرسة مراعاتها عند األخذ بتطبيق األنموذج
وهدفت دراسة  Zineldinوآخرون ) (2011إلى تقيـيم الجـودة فـي التعلـيم العـالي بعــرض نمــوذج جديــد
لضــمان الجــودة واختبــار العوامـل الرئيسـة التـي تـؤثر علـى تصـورات الطـالب لكفايـة المـنهج ورضـاهم
عنـه ،ويتضـمن النمـوذج األبعـاد السـلوكية لرضـا الطـالب ،وخاصـة العوامـل الفنيـة والوظيفيـة والعوامـل
المتعلقـة بـالبني التحتيـة والتفاعـــل ومنـــاخ مؤسســـات التعلـــيم العـــالي ،وتركـــز الدراســـة علـــى طـالب
مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي اسـطنبول بتركيـا .وقـد اعتمـدت الدراســة فــي جمــع البيانــات علــى اســتبيان
مؤلــف مــن  72عنصــر يتناول األبعاد الخمسة الجديدة المتضمنة في نموذج الجودة .وقـــد اشـــتملت عينـــة
الدراســـة علـــى  0220طالـــب فـــي الجامعـــات المختلفـة بإسطنبول ،وتـم اسـتخدام التحليـل العـاملي
وتحليـل الث بـات لتحليل البيانات التي تـم جمعهـا وقـد خلصـت الدراسـة إلـى أنـه يمكـن استخدام النتائج التي
توصلت إليها من قبل مؤسسات التعلـيم العـالي في إعـادة هندسـة وتصـميم ممارسـات إدارة الجـودة بهـا بشـكل
خـالق وكذلك في التوجه نحو استراتيجيات جودة لتعليم أكثر فاعلية
وسلطت دراسة حنانيا (  )9000الضوء على بعض القضايا الرئيسية وبعض المبادرات االستراتيجية المستمدة
من التجارب الناجحة في دول جنوب شرقي آسيا ،األمر الذي قد يؤدي إلى دفع النظام التربوي العربي نحو
إصالح فعّال ،مع تكييف هذه التطلعات اإلصالحية مع مقتضيات البلدان العربية .وقد ناقش هذا المقال حالتي
بلدين متمايزين خاض كل منهما إصالحا ج ّديا ،إنهما سنغافورة وماليزيا .وقد تبين من خالل التحليل أنه على
الرغم من المشاكل المتعاقبة فقد خطا هذان البلدان خطوات جبارة نحو العالم المتطور ولعل من أهم العوامل
المساهمة في نجاحهما هو نظامهما التربوي الشامل الرفيع المستوى ،ال سيما في المرحلتين االبتدائية والثانوية،
األمر الذي ساعد العديد من مواطنيهما على تحسين مستوى معيشتهم وعلى المساهمة في التنمية الوطنية.
وهدفت دراسة الظفيري ( )9000إلى التعرف درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالتخطيط
االستراتيجي في وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين ،وتكونت عينة الدراسة من ()730
موظف في وزارة التربية بدولة الكويت ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي،
حيث أشارت أبرز النتائج إلى وجود درجة متوسطة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية في دولة
الكويت من وجهة نظر اإلداريين ،كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق إدارة
الجودة الشاملة ،في وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين تعزى للجنس ،وتعزى للمؤهل
العلمي لصالح حملة الماجستير ،وتعزى لسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة الطويلة.
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وتناولت دراسة الديحاني (  )9002الي التوصل لتصور مقترح لتطوير نظام التعليم الثانوي العام بدولة
الكويت في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة وذلك من خالل التعرف علي القوي و العوامل الثقافية المؤثرة
في نظام التعليم الثانوي بدولة الكويت النشأة والتطور و االدارة والتمويل و الفلسفة و األهداف و نظام الدراسة
و البرامج الدراسية و نظم اعداد معلم المرحلة الثانوية و معايير قبول الطالب و معايير و نظم تقويم اداء
الطالب و الخبرتان االمريكية و اليابانية في مجال التعليم الثانوي اوال التعليم الثانوي.
وهدفت دراسة السيد ( )9002إلى عرض سياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة األعمال في ضوء خبرة كل
من سنغافورة والصن والتوصل إلى إجراءات مقترحة عن آليات االستفادة من سياسات وبرامج التعليم الريادي
وريادة األعمال في مصر ،ولتحقيق هذه األهداف قدمت واستخدمت الدراسة المنهج المقارن على أساس اتباع
مدخل بيرداى ،Bereday. Gوتم التوصل إلى عدد من اإلجراءات المقترحة تضمنت  :آليات مرتبطة
بالسياسات الحكومية لدعم التعليم الريادي وريادة األعمال في مصر وآليات مرتبطة بخلق بيئة داعمة للتعليم
الريادي و ريادة األعمال في الجامعات المصرية ،و إجراءات عامة ) وتوصلت لنتائج من أهمها :إعادة هيكلة
الجامعات في ضوء مفهوم الجامعة الريادية ،واستثمار دور التعليم في تنمية ونشر ثقافة ريادة األعمال ،وتفعيل
الشراكة بين الجامعات وقطاعات األعمال والمؤسسات الحكومية في المجتمع.
وتناولت دراسة بورسلي ،وآخرون ( )9008إلى التعرف على طبيعة السياسة التعليمية في المرحلة الثانوية
في كل من" :سنغافورة" و"فنلندا" من خالل االعتماد على أداة تحليل الوثائق الرسمية المتاحة والخاصة بسياسة
التعليم الثانوي؛ حيث تم استخدام ( )02وثيقة "لسنغافورة" ،و( )2وثائق "لفنلندا" ،ليكون مجموع الوثائق ()90
وثيقة رسمية ،وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كان أبرزها :وجود المسار التقني (المهني) كخيار متاح
أمام طالب المرحلة الثانوية إلى جانب المسارات األكاديمية وذلك استجابة لمتطلبات العصر واحتياجات سوق
العمل فضال عن المرونة في االنتقال بين المسارات المختلفة ،ودراسة الطالب في المسار األكاديمي لجميع
المواد الدراسية العلمية واألدبية مراعاة لميوله ولدعم النمو الشامل له باإلضافة إلى االهتمام بالقيم عند بناء
المناهج .
وتوصلت البازعي ( )9008في دراستها إلى صيغة مقترحة لتطوير سياسات قبول وإعداد المعلم بالمملكة
العربية السعودية للتحول إلى مجتمع المعرفة في ضوء تجربتي– سنغافورة وفنلندا -واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي في التوصل إلى أهم جوانب تطوير سياسات قبول وإعداد المعلمين للتحول إلى مجتمع
المعرفة في كال الدولتين ،وتمثلت تلك الجوانب في :تبني فلسفة تربوية جديدة إلعداد المعلم في مجتمع المعرفة،
واعتماد معايير قبول إعداد وتقويم عالمية ،وكذلك تمكين المعلمين وتعزيز سلطتهم المهنية وكفالة حقوقهم،
والتوجه نحو تمهين التعليم والمعلمين ،إضافة إلى التنفيذ الفعال لسياسات قبول وإعداد المعلم ،واالهتمام
بالتوجهات المستقبلية لتلك السياسات ،وأوصت الدراسة بضرورة تبني أصحاب القرار لعمليات تطوير سياسات
قبول وإعداد المعلم بالمملكة ،كما أوصت بالقيام بدراسات وأبحاث علمية في كل جانب من هذه السياسات من
أجل المزيد من االطالع على أحدث الممارسات العالمية واإلفادة منها.
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يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن معظم هذه الدراسات تناولت مفهوم الجودة وتناول
مفهومها بشمولية وبعض الدراسات تناولت مفهومها على ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة بجودتها ،وسعت
إلى الخروج بنتائج وتوصيات لالستفادة منها في تحسين وتطوير التعليم  ،وتتشابه الدراسة الحالية مع هذه
الدراسات في اهتمامها بالتعرف على مفهوم الجودة ودوره في تطوير العملية التعليمية واالستفادة من السياسات
التنموية التعليمية من بعض الدول وتتفق الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات ونذكر بعض منها دراسة
(بورسلي( )9008،السيد )9002،و (البازعي )9008،عن التعليم في سنغافورة.
وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في استخدام المنهج المقارن مثل دراسة (العساف
والصرايرة )9000،و ( ( Pak Tee Ng,2008استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي باختالف
أنواعه ،وتقدم الدراسة بعض المقترحات واآلليات لتطوير جودة التعليم.
خطوات السير في الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها جاءت خطة السير في الدراسة وفقا للخطوات التالية:
 .0القسم األول من الدراسة :يتضمن اإلطار العام للدراسة :من حيث تحديد المشكلة واألسئلة ،وصياغة
األهداف واألهمية ،وتحديد المنهج ،وتحديد خطوات الدراسة ،والمصطلحات ،وتم عرض هذا القسم
في الجزء السابق.
 .9القسم الثاني من الدراسة :يتضمن اإلجابة عن السؤال األول للدراسة والذي يشمل مفهوم الجودة في
التعليم ،والمبررات التي دعت الحاجة إليها وأهمية الجودة ،ومعايير الجودة وضمان جودتها.
 .7القسم الثالث من الدراسة :يتضمن اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي يشمل جودة التعليم في
سنغافورة ،والعوامل التي أدت إلى نجاحه.
 .2القسم الرابع من الدراسة :يتضمن اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع للدراسة والذي يشمل واقع
التعليم بدولة الكويت ووضع آليات ومقترحات لتطوير النظام التعليمي بدولة الكويت ومدى اإلفادة
من تجربة سنغافورة.
وتختتم الدراسة خطواتها بقائمة المراجع المستخدمة ،ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
القسم األول :الجودة
 -1مفهوم الجودة
قبل التطرق إلى معنى الجودة اصطالحا نتطرق إلى المعنى اللغوي المشتق من المعاجم العربية حيث يشير
المعجم الوسيط إلى أن الجودة تعني كون النشء جيد وهي مصدر للفعل جاد .أما المعنى االصطالحي للجودة
الشاملة فقد نظر إليها البعض على أنها اتخاذ الجهود واستثمار الطاقات لتحسنين المنهج اإلداري ومواصفاته،
ويذهب البعض إلى أن الجودة الشاملة تعني الكفاءة  Efficiencyويرى آخرون بأنها تعرب عن الفعالية
 Effectivenessوبالرغم من التباين بين الباحثين في مفهوم الجودة الشاملة إال أنه يمكن القول أنها تشمل
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الكفاءة والفعالية معا ذلك ألن الكفاءة :تعني االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة] المدخالت[ من أجل
الحصول على مقدار محدد من المخرجات باستخدام أدنى مقدار من المدخالت )أقل تكلفة ممكنة هذا يمثل
أخذ األسس التي ترتكز عليها الجودة الشاملة و هو تحقيق المواصفات المطلوبة بأفضل الطرق وبأقل جهد و
تكلفة .أما الفعالية فتعني تحقيق األهداف أو المخرجات المنشودة وهذا يعد أيضا أهم أسس الجودة (البوهي
،9008ص)7
فمفهوم الجودة الشاملة في التعليم له معنيان مترابطان "أحدهما واقعي واآلخر حسي" .والجودة بمعناها
الواقعي تعني التزام المؤسسة التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل :معدالت الترفيع
ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية ومعدالت تكلفة التعليم ،أما المعنى الحسي للجودة فيرتكز على مشاعر أو
أحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطالب وأولياء أمورهم( .بربري ،بكيحل ،9000،ص.)7
 -9مبررات ودواعي األخذ بإدارة الجودة الشاملة في التعليم:
تتعدد المبررات والدواعي التي تنعم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ومنها:
 المتغيرات المستمرة في جميع مجاالت الحياة وتؤثر بشكل أساسي على التعليم. عدم كفاءة أو فعالية األساليب الجزئية في اإلدارة. اآلثار المتباينة للعولمة والتي أدت إلى التقارب واالتصال واالنفتاح التي اكتسبها العالقاتاالجتماعية على مستوى العالم واالعتماد المتبادل بين الشعوب.
 وجود أوجه قصور في التعليم يصل بالتعليم إلى كونه مجرد فعل تلقيني ،االعتماد المتزايد علىحفظ المعلومات لصبها في أوراق اإلجابة ،وأداء المعلم وأسلوب اإلدارة التعليمية-األبنية المدرسية
والجامعية والمناخ السائد داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
 يتطلب مجتمع المعرفة المعاصر مهارات أكثر مرونة وأكثر عمومية منها مهارات حلالمشكالت والتعليم الذاتي فاألمر يدعو إلى إعادة النظر في منظومة التعليم وتحويله من صورته
التقليدية إلى الصورة المعاصرة للتعامل مع متطلبات العصر(.محمود،2009،ص)22
 -7متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم:
 إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة التعليمية وأهدافها ومسؤولياتها. التزام اإلدارة العليا بتحقيق متطلبات الجودة. اعتبار تحسين المؤسسات التعليمية طريقة حياة. تبني التخطيط االستراتيجي في العمل. تنفيذ تنمية مهنية شاملة لجميع مستويات قيادة المؤسسة التعليمية. تنفيذ تنمية مهنية شاملة لجميع األساتذة بما يحدث تغيير في اتجاهاتهم وأفكارهم. -تبني مبدأ المشاركة في العمل (اداريين وتربويين).
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 استخدام البحث والمعلومات المستسقاة من الممارسة لتعديل السياسات. تصميم تنفيذ مبادرات شاملة لتحسين تعلم المتعلمين (حيدر ،9002 ،ص )38 -4معايير الجودة الشاملة في التعليم:
من الضرور ّ
ي اعتماد ع َّدة معايير عالَميَّة ،وتطبيقها على أرض الواقع؛ لتحقيق جودة عالية في ال ُمؤسَّسات
التعليميَّة ،والتربويَّة ،ومن هذه المعايير:
ي:
أ -ال ِمعيار اإلدار ّ
ويتمثَّل هذا المعيار بالغايات اآلتية :زيادة اإلنتاجيَّة ،وتقليل الهَدر في التكاليف .اإليمان َّ
بأن الجودة نظا ٌم
عالَم ّي ،وهو إحدى َميِّزات العصر الحديث .وجود عالقة وثيقة بين الجودة ،واإلنتاجيَّة ،وتحسين اإلنتاج.
استخدام الموارد البشريَّة ،والما ّدية على النحو األمثل .شموليَّة نظام الجودة للمجاالت جميعها .تنمية القُدرات
القياديَّة ،واإلداريَّة لقادة ال ُمستقبل ،وتطوير مهاراتهم.
ب -المعايير ال ُمرت ِبطة بالطلبة :وتتمثَّل هذه المعايير بأمور ع َّدة ،مثل :ال ُمتو ّسط العا ّم لتكلُفة الفرد،
ّ
الطالب ،وال ُمعلِّمين ،و ُمستوى ال َخدَمات ال ُمق َّدم للطلبة.
والنِّسبة بين عدد
ج -المعايير ال ُمرت ِبطة بال ُمع ِّلمين :وتتض َّمن هذه المعايير ع َّدة أمور ،مثلُ :مستوى الثقافة المهنيَّة لدى
ّ
للطالب ،و ُمساهمتهم في ال ُمجتمع الذي يعيشون فيه.
ال ُمعلِّمين ،و َمدى احترامهم
د -المعايير ال ُمرتبِطة بالمناهج الدراسيَّة :ويندرج تحت هذه المعاييرَ :مدى َجودة ال َمنهج الدراس ّي،
وال ُمستوى العا ّم ل ُمحتوياته ،و َمدى ارتباط هذه ال ُمحت َويات في الواقع.
ه -المعايير ال ُمرت ِبطة باإلدارة المدرسيَّة :وتُر ِّكز هذه المعايير على العالقة اإلنسانيَّة الجيِّدة بين الطلبة،
وأعضاء الهيئة التدريسيَّة ،و َمدى التزام الجهاز اإلدار ّ
ستويات الجودة ،واالهتمام بتطوير مهارات
ي ب ُم َ
اإلداريّين ،وتدريبهم .المعايير ال ُمرت ِبطة باإلدارة التعليميَّة :وتتمثَّل ب َوضع الشخص ال ُمناسب في المكان
ال ُمناسب ،وتفويض السُّلطات ،والبُعد عن مظاهر العُنصريَّة ،والقبليَّة.
و -المعايير ال ُمرت ِبطة باإلمكانيَّات المادّية :ومن هذه المعاييرَ :مدى قُدرة ال ُمنشأة التعليميَّة على تحقيق
ّ
الطالب من المكتبة المدرسيَّة ،واألدوات ،والتقنيَّات.
األهداف ،ومدى استفادة
ز -معايير ُمرت ِبطة بالعالقة بين المدرسة ،والمجتمع :وأه ّم هذه المعايير هو دَور المدرسة في َس ِّد احتياجات
البيئة ال ُمحيطة بها ،وحلِّ ال ُمشكالت ،و َمدى تفاعُل البيئة المدرسيَّة بكافَّة كوادرها مع ال ُمجتمع بكافَّة قطاعاته
اإلنتاجيَّة ،والخدميَّة (العدواني ،9007 ،ص )2-3
-5أهمية جودة التعليم:
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تظهر من خالل ما يمكن أن يحققه من فوائد عند تطبيقه لمعايير ضمان الجودة ،ومن أبرزها:

أ-

التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها :إذ إن تطبيق معايير ضمان الجودة سيدفع
مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة دائمة لرساالتها وأهدافها مما يجعلها تواكب المتغيرات السريعة
والمتالحقة التي تفرضها العولمة واقتصاديات المعرفة ،كما يجعلها تلبي متطلبات التنمية الشاملة،
خاصة أن معايير ضمان الجودة ال تقف عند سقف معين بل هي دائمة التطور مما يجعل مؤسسات
التعليم تالحق هذا التطور وتسعى لتحقيق مستوياته.

ب -االستثمار األمثل للموارد المالية والبشرية :إذ إن مؤسسات التعليم العالي تعاني من هدر الطاقات
البشرية ،كما أن مواردها المالية إما أن تكون عاجزة عن تحقيق متطلباتها وتنفيذ برامجها أو أنها
تستنزف في مجاالت ال تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة ،ولذا فإن تطبيق معايير ضمان الجودة
يحقق األسلوب األفضل الستخدام الموارد المالية والبشرية بصورة صحيحة.
ج -تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي :إذ إن رسالة المؤسسات ال تقف عند الغايات التعليمية
فقط بل تتجاوز ذلك إلى محيطها األوسع وهو الدور المجتمعي واإلنساني ،والشك أن جودة التعليم ستؤثر
بصفة مباشرة في المجتمع من خالل مخرجاتها (الطلبة) ،الذين يعدون مدخالت لعمليات وأدوار أخرى مثل
القيام باألبحاث العلمية ،وتقديم االستشارات العملية ،ومساعدة متخذي القرار،
والمساهمة في اقتراح حلول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية التكنولوجية والصناعية
وغيرها ،التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محركات التغيير العالمية.
د -تطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي :إذ إن معايير ضمان الجودة تشترط على العاملين في
المؤسسات التعليمية مستويات عالية من الكفاءة المهنية ،وتدريب مستمر ،واستخدام أمثل لوسائل التقنية
الحديثة ،وتوفر مهارات قيادية ،مما ينعكس على أداء وإنتاجية العمل ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها
المختلفة( .الطراونة ،0212 ،ص)7
 -6ضــمان الجــودة
يشــير إلــى برنــامج للمتابعـة والتقيـيم المنتظمـين لمختلـف عمليـات اإلنتـاج ،الخدمـة ،أو المرفــق
لضــمان أن معــايير الجــودة يــتم تطبيقهــا .ويقصــد بضــمان جـودة التعلـيم  :العمليـة الخاصـة
بـالتحقق مـن أن المعـايير األكاديميـة متوافقـة مـع رسـالة المؤسسـة التعليميـة التـي قـد تـم تحديـدها
وتعريفهـا واعتمادهـا مـن مجالسـها الحاكمـة ،علـى النحـو الـذي يتوافـق مـع أو المعــــايير العالميــــة
المعتمــــدة،
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وان مســــتوى جــــودة فــــرص  NARSالمعــــايير األكاديميــــة القياســــية الــــتعلم والبحــــث
العلمــــي والمشــــاركة المجتمعيـة وتنميـة البيئـة تعتبـر مالئمـة أو تفـوق توقعـات كافـة أنـواع
المسـتفيدين النهـائيين مـن الخـدمات التـي تقـدمها المؤسسـة التعليميـة.
(الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 9002 ،ص )3
فضمان الجودة آلية للتحقق من أن النتائج الجاري إحرازها مالئمة لألغراض التي يقدم المجتمع من
أجلها الدعم إلى مؤسسة التعليم العالي .ويمكن فهم االرتقاء بالجودة بأنه مجموعة فرعية من نظام ضمان
الجودة ،ينطوي على تدابير محددة لرفع معايير المدخالت والعمليات والمخرجات .والجودة هي حكم
يطلق على مدى جودة شيء ما .وهو بطبيعة الحال حكم نسبي يتوقف على توقعات ومقارنات ،في ظل
الصلة القائمة بينه وبين مادته وتصميمه وتكوينه .ففي حالة التعليم ،يمكن إرجاع الجودة إلى مدخالت
متنوعة (مثل الطالب والمعلمين والمرافق) ،والعمليات (مثل المنهج وطرق التعليم وخبرات التعلم)،
والمخرجات (مثل التخرج وقدرات الخريج) ،والعائدات (مثل مجاالت التوظيف العائدات المالية
للخريجين) .وفي النظم المتسعة والمتنوعة للتعليم العالي التي تقبل طالبا مختلفي القدرات والدوافع
ومستويات اإلعداد ،وتوريد خريجين ألرباب عمل متنوعين تختلف احتياجاتهم وتوقعاتهم
(ايشنغر،9000،ص ص ) 030-022
يتضح ّ
أن الجودة في معناها العام الكفاءة والفعالية ودرجة اإلتقان للوصول إلى التميز بأسرع وقت وأقل
جهد وتكلفة وفي مفهومها الذي يدخل في التعليم مواكبة التغيرات والتطورات والنظريات الحديثة
والعمل على مسايرتها لتحسين العملية التعليمية وتنقل الجمود إلى المرونة للوصول إلى درجة التميز
واإلتقان ،وللجودة خصائص وصفات مميزة فهي مستمرة مدى الحياة وتتصف بأنها على درجة عالية
من الدقة وما يميزها أنها تهدف باالرتقاء بالعملية التعليمية من مالحظة األداء وتقييمه بعيدا عن مبدأ
االنتقاد ،فالجودة في التعليم ترى أن الطالب محور العملية التعليمية ولكي تحقق الجودة في التلميذ
فجودته مرتبطة بالفلسفة التربوية والمسؤولين والمعلمين والمناهج الدراسية فلذلك تركز بأن يكتسب
الطالب مهارات التفكير والبحث والنقد والتحليل بكونها هذه العوامل تساعد الطالب على اإلبداع ،والمعلم
والمدير تظهر جودته ذاتيا ومهنيا بتبادل الخبرات مع أقرانهم وعقد ورش العمل التدريبية والقيادية
والتشجيع على االبتكار.
القسم الثاني :جودة التعليم في سنغافورة:
 -1نبذة عن سنغافورة:
تبلغ مساحة سنغافورة  302,9كم مربع التي تتكون من  ٥٥جزيرة واحدة كبرى وهي الرئيسية والباقي جزر
صغير ة  ٨،٦،٣كم  ٢وتقع في جنوب شرق اسيا قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الماليا مما يجعلها
واحدة من اصغر الدول االعضاء في األمم المتحدة،

19

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

اما عدد سكانها فيصل حسب احصاءات العام  ٢١،٢الى  3،888،229مليون نسمة ما يجعلها من اكثر دول
العالم كثافة بالسكان ،و ينقسم سكان سنغافورة الى ثالث مجموعات عرقية رئيسية هي الصينيون % ٦٦
والماليزيون  % ،٢والهنود  ٩و  %اقليات مختلفة  ،%،أ ّما األديان والمذاهب التي يعتنقها الشعب
السنغافوري فهي ديانات ومذاهب مختلفة ويشكل اإلسالم من المجتمع بنسبة %،٥،٨
نجحـت سـنغافورة بعـد انفـصالها عـن ماليزيـا فـي العـام  ،٩٦٥فـي تحويـل بلـدها من دولة ضعيفة الى دولة
قوية بفضل السياسات الناجحة والمتوازنة التي طبقتها البالد طوال السنوات الماضية والتي جعلت منها ابرز
االقتصاديات العالمية فقد أدرك قـادة سـنغافورة منـذ وقـت مبكـر أن التنميـة فـي الجانـب االجتمـاعي سـتكون
مكملة للتنمية في الجانب االقتصادي لكونه العنصر األسـاس الـذي تعتمـد عليـه عمليـة التنمية والمرتكز
الرئيسي الذي يدعم تفـوق الـدول علـى المـستويين اإلقليمـي والعـالمي ،وهـذا التمازج الفعـال جعـل تجربـة
سـنغافورة التنمويـة مثـاال يحتـذى بـه فـي كيفيـة بنـاء الدولة ودعم االستقرار والنمو فيها ( .العامري،
،9008ص ص )932-930
 -0إصالح نظام التعليم في سنغافورة:
قد نجحت سنغافورة نجاحا باهرا فيما سعت إليه في إصالح نظام التعليم لديها وتطويره ،ويجدر بنا أن نذكر
بعض األسباب التي مكنت سنغافورة من تحقيق هذا النجاح الباهر في بناء منظومة تعليمية من الطراز
العالمي انطالقا من أساس هش في هذا الزمن القصير فيما يأتي :
-

اختار لي كوان كثيرا من الشــخصيات األكفاء في ســنغافورة للعمل في الحكومة ،وبذلك توافر بين
يديه فريق عمل ناجح من الدرجة األولى لصنع القرارات وتنفيذها ،لقد تلقى كثير من العاملين
المدنيين في حكومة سنغافورة تعليمهم في أرقى جامعات العالم ،ويحصلون على رواتب تعادل تلك
التي يمكن لهم كسبها في القطاع اخالص.

-

حرص لي كوان على اطالع الحكومة على طيف واســع مــن التجارب العالمية الرائدة واالستفادة
منها قبل الشروع في رســم سياســات حكومته ،بحيث تعكس سياسة سنغافورة تلك السياسات
والممارسات األكثر فاعلية في العالم .حرص لي كوان على أن تولي بالده درجة مماثلة من الرعاية
الخاصة لتطوير السياســات الحكيمة وتنفيذها بدقة وتأن في آن معا .وقد ثابرت سنغافورة في السير
على هذه الخطى

لربـمـا هناك عامل آخر جدير بالذكر؛ تتفوق ســنغافورة على معظــم البلدان األخرى من ناحية توخي الحذر
الشــديد عند النظر في السياسات الجديدة ،للتأكد من أنها قد صممت لتتكامل مع السياسات الســارية على
أرض الواقع ،أو أن السياسات ذات الصلة كلها تتغير ،بحيث تعزز آثار هذه السياسات والممارسات بعضها
بعضا بأي حال من األحوال ،األمر الذي يولد أنظمة متينة شديدة الفاعلية .هذا األمر واقعي على نحو الفت
في ميدان التعليم (الدخيل ،9003 ،ص )033
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 -3خطوات تطوير التعليم في سنغافورة:
قد تبنت سنغافورة في التسعينات خطة تربوية شعارها " مدارس تفكر ،شعب يتعلم" وكان هدف الخطة
تحويل سنغافورة إلى بلد اقتصاد معرفي في القرن الواحد والعشرين ،بما يعنيه ذلك من تعزيز قطاع
المعلمين ،ومنح المدارس استقاللية أوسع ،ومكافأة الناجح في أي مجال كان ،أما الغايات العامة ،فشملت رفع
نسبة التحصيل في التعليم العالي ،وتأمين أفضل تنسيق لمضمون المناهج الدراسية وإضافة التركيز على
تطوير تكنولوجيا المعلومات ،والتربية على المواطنة ،وترسيخ الوحدة الوطنية ،وأكدت عمق العالقة بين
المجتمع والمدرسة اعتقادا منها بأن المدرسة التي تفكر أن تحضن الفئات الفاعلة في صنع القرار من تالمذة
ومعلمين ومديرين وأولياء أمر ومجتمع ،فالمدرسة التي تفكر في خدمة التالمذة الراغبين في التعلم من أجل
التفكير وإنتاج المعرفة إنها مدرسة تعد الخريجين المندفعين والقادرين على التعلم عبر مسار حياتهم ،وبالتالي
على خلق مجتمع ال بل هي تشجع المعلمين ،فتخلق منهم قادة يتحملون مسؤوليات تجاه أنفسهم كما تجاه
المؤسسات االجتماعية في بلدهم (حنانيا ،9000 ،ص )003-002
فوضعت سنغافورة التعليم أولوية مركزية وتم التقاء صانعي القرار السياسي واالقتصادي والتعليم وراسمي
السياسات التعليمية واالقتصادية معا وعملوا معا وحددت األهداف بوضوح وتم االلتزام بالمعايير األكاديمية
في المقررات والمناهج وتم االستعانة بمدرسين ذي جودة عالية ،وبناء قدرة المديرين في التعليم والتدريب
والممارسة وتحقيق الوعي الكوني وتحسين المعايير والمعادلة الصعبة إن كل ذلك تم في ظل قدرة وسلطة
مركزية قوية وقادرة على الفعل واعتمدت المحاسبية والشفافية واعتماد القيم العالمية وحققت سنغافورة
العدالة والمساواة واستندت إلى نموذج اعتمد على القوى العاملة والحاضر والمستقبل وربط التعليم بالعمال
والعمل واحتياجات سوق العمل (عباس،9002،ص)029
 -4نبذة عن المعهد الوطني للتعليم السنغافوري NIE national Institute Education
Singapore
نظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ،ولكنه أيضا انتقائي بدرجة كبيرة ،حيث إن أقل من % 93من الطلبة
يستطيعون الوصول إلى الجامعة .كما أن الميزتين األساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما :االنتقاء
والجودة .حيث إن االنضمام إلى ٍ الجامعة يخضع النتقاء عال ،يضاف إلى ذلك كون الجامعات السنغافورية
مصنفة بين أفضل الجامعات في آسيا والعالم .ومن جهة أخرى ،تجذب جامعات سنغافورة في كل سنة عددا
كبيرا من الطلبة األجانب في مختلف التخصصات الجامعية .يشتهر المعهد الوطني للتعليم بتفوقه بإعداد
المعلمين وبالبحوث التربوية .لعب المعهد دورا حيويا ومعنويا في رفع شأن سنغافورة عبر تجديد السياسة
التعليمية وتطوير العاملين في حقل التعليم في البالد وقادة المدارس.
في العام  ،9003احتلت سنغافورة أعلى المراتب في تصنيف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية العالمي
للتربية ،من خالل التوجه المستقبلي،
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يسّلح المعهد المعلمين بالقيم المطلوبة والمهارات والمعارف لمواجهة احتياجات طالب القرن الحادي
والعشرين ،إن شهادات المعهد ،والدراسات العليا ،والدكتوراه ،والبرامج التنفيذية تعتمد على البحوث وأفضل
الممارسات المبنية على األدلة ،وتعطى كلها باستخدام علوم تربوية مبتكرةّ ،
إن المعهد من ضمن المراتب
العشرة األولى عالميا من حيث البحث التأثيري والتميز في مجال التعليم بفضل سمعة المعهد الدولية ،وقد
استطاع بناء تحالفات استراتيجية مع مؤسسات أخرى مشهورة في الواليات المتحدة األمريكية ،أوروبا وآسيا
والمحيط الهادئ .فتقاسم المعهد خبرته مع الكثير من الحكومات والهيئات الدولية( .تان ،9002،ص)002
 -5نظام التعليم في سنغافورة:
يبدأ التعليم اإللزامي في سنغافورة من سن السادسة حيث يقضي التلميذ مرحلته االبتدائية مدة  2سنوات وفي
نهاية السنة الرابعة من المرحلة االبتدائية توزع على الطالب اختبارات لتحديد مستواهم وتكون االختبارات
لمعرفة مستواهم في اللغة األم واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وفي نهاية المرحلة االبتدائية وهي
السنة السادسة حين يكمل الطالب السن الثانية عشرة ،يخضع الطالب الختبار  PSLEفي اللغة اإلنجليزية
والرياضيات واللغة األم والعلوم وبناء على هذه النتائج يتم قبول الطالب ويحدد له المسار الذي يناسب
امكانيته كما يوضح الشكل( ) 0وتختلف مدة المرحلة التي يقضيها الطالب في المرحلة الثانوية وفقا للمسار
الذي اختير له ،وتختلف المسارات فبعضها فني واآلخر أكاديمي وبعد أن ينهي المرحلة الثانوية بعض
المسارات تنقلك للمرحلة القادمة دون الحاجة إلى امتحان تحديد المستوى General Certificate of
) Education (GCE-Oوالمسارات األخرى تطلب منك االختبار اآلنف لتحديد المستوى الستكمال
دراستك في المرحلة التالية ،وبعض المسارات تؤهلك لدخول الجامعة مباشرة بعد أن تنهي المرحلة الثانوية
وتقضي ما بين  2-2سنوات)
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(موقع المركز التربوي الدولي المرجعي )www.ncee.org
 -6أهم مالمح وخصائص النظام التــعليــمي في سنغافــورة
أ -على مستوى المديرين
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تعطي سنغافورة األولوية لتنمية مديري المدارس المهرة الذين يمكنهم ضمان أن تقدم مدارسهم فرص تعليم
عالية الجودة ومنصفة لطالبهم .وفي سنغافورة ،ومن أجل إعداد نواب المديرين ،يشمل برنامج القيادات
السابقة للخدمة في التعليم وبرنامج اإلدارة والقيادة في المدارس التدريب على نظرية اإلدارة وممارستها.
وتشمل المواضيع التي تمت دراستها "تصميم وإدارة منظمات المدارس التعليمية" و "بناء العواصم البشرية
والفكرية" ،لذلك يركز هذا التدريب اإلداري على اإلدارة الفعالة للمهنيين بدال من التركيز على شكل أكثر
تايلرية لإلدارة.
وموازنة سنغافورة بين الواليات والحوافز اإليجابية من أجل التطوير المهني .ويتولى المشرفون على
المجموعات ،وهم أنفسهم من كبار المسؤولين السابقين ،مسؤولية تصميم فرص التطوير المهني والتعلم
التعاوني لمديري المجموعة تحت إشرافهم .كما يقومون بتقييم مديريهم باستخدام نظام إدارة األداء المعزز،
والعمل مع المدير لتحديد األهداف الشخصية للتحسين وتصميم خطة تعلم احترافية تساعد المدير على تحقيق
تلك األهداف .ويسمح لمديري المدارس الذين خدموا لمدة ال تقل عن ست سنوات بأخذ إجازة لمدة سنة واحدة
بأجر كامل للقيام بزيارات دراسية دولية ،وإجراء البحوث وكتابة الكتب ،أو متابعة التعليم العالي.
ومن الطرق األخرى التي تدعم بها سنغافورة مديريها لتطوير مهاراتهم من خالل برنامج دولي لتبادل قادة
المدارس ،وهو "بناء الجسور التعليمية" ،الذي يركز على بناء قدرات القادة على االبتكار من خالل تعلم
المزيد عن الممارسات القيادية ألنظمة التعليم الدولية .يمكن للمديرين
التقدم بطلب للحصول على تمويل من الوزارة لتغطية تكاليف هذا البرنامج الذي مدته أسبوعان،
ويتم تقديمه من خالل (.NIEمرجع سابق)9002،
ب -على مستوى المعلمين
وتخصص وزارة التربية والتعليم بسنغافورة ميزانية سنوية الستمرار التعلم المهني للمعلمين وقادة المدارس.
على سبيل المثال ،يحق للمعلمين أثنـاء الخدمـة الحصول على مائة ساعة مدفوعة من التطوير المهني كل
عام ،ويمكن للمعلمـين المشاركة في مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المهنية والمؤتمرات التي يـتم
تقديمها كل عام ،وقد تم تشجيع المعلمين على المشاركة في مجتمعات التعلم المهني )(PLC
 Professional Communities Learningللتعاون مع بعضهم الـبعض في تقييم وتحسين
ممارساتهم التعليمية )( Seong,2015,P 3
يعد المعلم السنغافوري أهم ركيزة في العملية التعليمية ،وتبذل الدولة قصارى جهدها لدعم المعلمين وتقدير
جهودهم من أجل الحصول على تعليم ذي جودة عالية في المدارس .كما ينظر إلى المعلم باعتباره العنصر
األهم في منظومة التعليم ،إذا صلُح حاله ،صلح حال التعليم،
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ومن ثم تسعى الدول إلى النهوض بمعلميها ،والتطلع على إلى االرتقاء بهم ،وتلبية مطالبهم المادية
والمعنوية ،وحاجاتهم المهنية في سبيل الحصول على أفضل ما عندهم من عطاءات ،معرفية ،ومهارية،
ووجدانية ،والنتيجة ملحوظة في تزايد عطاء المعلم ،وصار دوره أكثر فاعلية ،ونتج عنه :اإلخالص في
العمل ،والوالء (كريهان ،9090،ص ص )2-3
-

مسار التعليم :يشمل مسار التعليم غالبية الموظفين في قطاع التعليم ،فيقدم مسار التعليم فرصا
أفضل للتطوير المهني للمعلمين الممتازين ،فالمعلم األعلى مستوى في مسار التعليم هو (المعلم
المحترف) الذي يتم تعيينه بعد اختياره من بين المعلمين الكبار ،يواصل المعلمون المحترفون تعليم
وتطوير البراعة في التعليم من خالل التوجيه وتطوير الممارسة الجيدة للتعليم والدروس النموذجية
وبإمكانهم الوصول الى مركز يعادل رئيس قسم في اإلدارة ،فلدى المعلمين المحترفين الذين
يسلكون مسار التعليم الفرصة للتقدم مهنيا من خالل برامج الدبلوم المتقدمة وبرامج الشهادات العليا
وأشكال أخرى من أشكال التطوير المهني ،وللتقدم في السلم الوظيفي يجب أن يتمتع المعلمون بالحد
األدنى من المهارات والمعارف وعليهم إظهار األداء والكفاءات الالزمة لمستوى الوظيفة األعلى .

-

مسار المعلم المتخصص :أطلقت وزارة التربية والتعليم هذا المسار لتطوير مجموعة قوية من
المعلمين الذين يتمتعون بمعرفة عميقة ومهارات كبيرة في مجاالت معينة لإلبداع وفتح آفاق جديدة
وإبقاء سنغافورة في الطليعة في مجال التطورات التعليمية ،تم تحديد أربعة مجاالت للتخصص:
المناهج والتصميم التعليمي ،علم النفس التربوي ،اختبارات ومقاييس التعليم ،والبحوث
واإلحصائيات .

لكل مسار من هذه المسارات سلم رواتب خاص الهدف منه مد جميع العاملين في مهنة التعليم (المعلمين
والقادة والمتخصصين) بحافز للمضي قدما بأقصى ما يستطيعون من قدرات.
على سبيل المثال بإمكان المعلم المتخصص أن يتقاضى راتبا يعادل راتب نائب مدير مدرسة ،وبالتالي ليست
هناك حاجة ألن يحيد المعلمون الممتازون عن مسار حياتهم المهنية لكسب أجور أعلى أداء فالموظف في
مهنة التعليم يصنف من (أ الى ج) بالمقارنة مع زمالء مصنفين بنفس الخانة ،ترتبط مكافآت األداء السنوية
بالتصنيفات ،وبإمكان معلمي الصفوف المتميزين كسب مكافأة على األداء تصل الى راتب شهرين فتتم
متابعة أداء المعلم أيضا وتقييمه من خالل نظام إدارة األداء المعزز الذي يحدد متى يكون المعلم مؤهال للتقدم
في السلم الوظيفي.
إن هذا النظام هو نظام إدارة أداء قائم على الكفاءة ويركز على الكفاءات المتوقعة في كل مرحلة من المهنة
وفي كل مسار وظيفي يشمل هذا النظام تقييما سنويا في ثالثة مجاالت هي :الممارسة المهنية ،وإدارة القيادة
والفعالية الشخصية،
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وفيما يتعلق بإدارة األداء يخضع المعلمون لثالثة لقاءات لتقييم العمل وهي :التخطيط لألداء ،والتدريب على
األداء ،وتقييم األداء في التخطيط ،يبدأ المعلم السنة الدراسية بإجراء تقييم ذاتي وبتطوير أهداف للتعليم ،كما
يهتم باالبتكار في التعليم وبالتحسينات في المدرسة ،وبالتطوير المهني وتنمية الشخصية ويجتمع مع المسؤول
عن تقييمه ،والذي يكون عادة رئيس القسم وذلك لمناقشة تحديد األهداف ومقاييس األداء ،واحتياجات
التطوير المهني ،يجري التدريب على األداء على مدار السنة وخاصة خالل لقاء رسمي في منتصف العام
حيث يلتقي المسؤول عن التقييم مع المعلم لمناقشة تقدمه ،ومشاركته المخاوف وتقديم المالحظات والدعم.
في جلسة تقييم األداء التي تعقد في نهاية العام يلتقي المسؤول عن التقييم بالمعلم حيث يقارن بين األداء
الفعلي واألداء المتوقع ،فيستفيد المعلمون أيضا من لقاء نهاية العام لتحديد طموحاتهم الوظيفية ،كما تتسنى
للمشرفين الفرصة للبدء الرأي بشأن االتجاه الذي يرون أنه على المعلم إتباعه ،ويقيم المشرفون المعلمين
وفق (اإلمكانيات الحالية التقديرية للمعلم) وهي أعلى درجة يمكن أن يصل إليها المعلم ما قبل التقاعد ،وتتيح
هذه الطريقة للمشرفين على تحديد مسؤوليات إضافية في مهنة التعليم في وضع توصية الترقيات أو حتى
نصح األشخاص األقوياء بما يكفي والذين يملكون الكفاءات الالزمة لالنتقال إلى مسار وظيفي مختلف إذا
أرادوا.
فعملية التقييم تحدد الكفاءات ويلقى الضوء عليها ،وتناقش ،وتستعرض ،وتقيّم بهدف إبراز الكفاءات لدى
المعلمين وتعزيزها وتوفر الكفاءات المختلفة التوجيه للمحترفين في مهنة التعليم لتحديد مجاالت التقدم
ولتطوير الممارسات التعليمية التي ترتبط بالتقدم الوظيفي وذلك بشكل فعال ومستمر (مرجع سابق)0222،
ويوضح الشكل ( )9آلية اختيار وتأهيل المعلمين (مرجع سابق)9090،

26

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

ج -على مستوى الطالب
عمل المسؤولون في سنغافورة على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم إلى أن أصبح من
أفضل نُظم التعليم عالميا ،هذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة ،ثم يتم اختيار برنامج
تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصل إلى ذروتها ،وخلق حلقة من الشغف والحب تظل مالزمة
للطالب طوال حياتهم لتطوير مواهبهم
تعد تجربة سنغافورة في مجال تنمية مهارات التفكير النقدي نموذجا ينبغي التوقف عنده ،حيث أصبح
تعليم التفكير ركيزة أساسية إلصالح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه ،وقد قامت سنغافورة بوضع
خطط هذا النوع من التعليم بما تبلور من اتجاهات تربوية واستُح ِد َ
ث من استراتيجيات تعليمية في مجال تعليم
التفكير النقدي وتنمية مهاراته.
وقد تبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع مجلس الحاسوب الوطني board Computer
) National (NCBمشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت،
وكان الهدف هو توفير مصادر المعلومات للمدارس .ففي عام  0227بدأ المشروع بست مدارس .وقد قادت
التجربة إلى ربط المدارس والمشرفين على التعليم بالشبكة ،كما تم ربط وزارة التعليم بشبكة اإلنترنت .بعد
ذلك تو َسع المشروع ليكفل جميع المدراس وقد دعمت الحكومة السنغافورية االستفادة من شبكة اإلنترنت.
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فقامت وزارة المعلومات والفنون بإنشاء خدمة خارطة المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت ،وهي على
شكل دليل لمصادر المعلومات الحكومية .كما وضعت خطة باسم تقنية المعلومات لجعل سنغافورة جزيرة
الذكاء (مرجع سابق)9090،
 -7نجاحات سنغافورة على المستوى الدولي- :
قد أصدر المعهد الدولي للتنمية اإلدارية ،نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  ،9090حيث يقيس أداء دول
العالم ،واحتفظت سنغافورة بمركزها األول للسنة الثانية على التوالي في تحليل المعهد لالقتصادات العالمية
وقدرتها على تحقيق الرخاء .ويعد تصنيف القدرة التنافسية العالمية لعام  9090هو العمل الدائم
للمركز الخاص بشركة IMD.يرى أن العوامل وراء نجاح سنغافورة هي أدائها االقتصادي القوي الذي ينبع
من تدابير التجارة واالستثمار الدولية والعمالة وسوق العمل القوية ،وامتالكها أداء مستقرا في نظام التعليم
والبنية التحتية التكنولوجية -االتصاالت وسرعة عرض النطاق الترددي لإلنترنت والصادرات ذات التقنية
العالية التي تلعب أيضا أدوارا رئيسة.
وبحسب تقرير التنافسية  9090وللسنة الثانية على التوالي ،فشلت الواليات المتحدة في المنافسة بعد اإلطاحة
بها من مكانتها األولى العام الماضي من سنغافورة (موقع اإلندبندنت)
 -8التعليم الشامل السنغافوري واألنشطة الداعمة للمنهج المدرسي
CCA،LEAPS co-curricular activities
إن التعليم الشامل يوفر للطالب أساسا واسعا وعميقا للتعلم مدى الحياة .وال يشمل التعلم المجاالت األكاديمية
فقط .بل يتعدى إلى المجاالت الحياتية من تطوير القيم ومهارات الحياة عند كل طفل ،وهذا من شأنه أن يجهز
الطفل للتعامل مع التحديات في الحياة في وقت الحق ،كما أن التعليم الشامل يدعم الطالب الكتشاف نقاط
قوتهم واهتماماتهم ومواهبهم ،يميل الطالب لمجاالت كثيرة ،فينبغي لنا أن نسمح لهم لمتابعة مجاالت
اهتمامهم والعمل على تطويرها ،فخدمة المجتمع ال تقدر بثمن أيضا في مساعدة الطالب على تطوير
الصفات مثل الرعاية واالهتمام واحترام اآلخرين في المجتمع.
تقدم المدارس مجموعة من البرامج الدراسية المشتركة لمساعدة الطالب على تحقيق التعليم الشامل.
 -0برنامج األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية )Co-curricular activities )CCA
يشكل تعليم  CCAعنصرا رئيسيا في التعليم الشامل للطالب من خالله يكتشف اهتمامات الطالب
ومواهبهم ،ويطور شخصية الطالب ،ويتعلمون القيم والتفاعل مع المجتمع والمهارات إلعدادهم لمواجهة
التحديات المستقبلية.
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يجمع النشاط الطالب من ثقافات متنوعة معا ،فمن خالل التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض ،يطور الطالب
صداقاتهم ويعمقون شعورهم باالنتماء إلى المدرسة والمجتمع ،كما يمكن للطالب أن يبدؤوا أنشطتهم الخاصة
بموافقة المدرسة ،وهذا يسمح لهم بمتابعة االهتمامات أو األفكار غير الموجودة في األنشطة الحالية ،وتوسيع
نطاق األنشطة في مدرستهم ،لتزويد الطالب بتجربة شاملة في المناهج الدراسية المشتركة (وزارة التربية
سنغافورة)
 -0نشاط LEAPS 2.0
وفي إطار نشاط  LEAPS 2.0في المدارس ،يهدف النشاط لتحسين مواءمة المناهج الدراسية المشتركة
ليشجع الطالب على التطور الشامل في المجاالت كافة مثل المهارات الحياتية والكفاءات والقيم.
أ -ركائز برنامج  leapsالمكملة للمنهج األكاديمي- :
األنشطة المساهمة في المنهج الدراسي CCA تطويرالقيادة للطالب Student Leadership Development تقييم نقاط القوة الفعلية للطالب (القيم الشخصية) )Values In Actions (VIA برنامج إثراء المهارات الحياتية Enrichment & Lifeskills Programmeب -مجاالت النشاط- :
يتكون النشاط من أربعة مجاالت ويتم التقييم على ضوئها
 -1القيادة Leadership
 -0اإلنجاز Achievement
 -3المشاركة Participation
 -2الخدمة Service
باإلضافة إلى المجاالت األربعة يضاف عنصر اإلثراء  Enrichmentويدخل في المجاالت األربعة
المجال األول :القيادة:
يتعرف في هذا المجال على مدى ما توصل له الطالب من تنمية شخصية والجهود التي قام بها وقياس قدرته
في تحمل المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة األخرين ،ففي هذا المجال قد يحصل على جائزة تمنح من
منظمة الشباب الوطنية عندما يترشح لتمثيل مدرسته في المناسبات التنافسية المحلية.

29

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

المجال الثاني :اإلنجاز:
يتعرف على التلميذ وانجازاته في مشاركاته الخبرات التي اكتسبوها ،ودرجة االنضباط والمرونة ،بناء على
هذا المجال يستطيع أن يرشح التلميذ لتمثيل مدرسته أو بلده في المحافل العالمية
المجال الثالث :المشاركة:
في هذا المجال يتعرف على مشاركة التلميذ واسهاماته وسلوكياته مشاركته ،ويهدف إلى تنمية الشخصية
والمهارات والمعرفة وتكوين الصداقات ،ويستطيع الطالب أن يختار المجال الذي يناسبه من (رياضة-فنون-
كشافة-النوادي االجتماعية)
المجال الرابع :الخدمة:
هذا المجال يتعرف على مستوى التلميذ تجاه المجتمع والعمل على تنمية معارف التلميذ بكونه جزء من
المجتمع وله مسؤوليات تجاه مجتمعهم ويعمل في هذا المجال على تنمية مهاراتهم االجتماعية ،ويتم التعرف
في الوقت الذي يقضونه في التخطيط والتفكير والخدمة عند مشاركتهم في مشروع ) )VIAتقييم نقاط القوة
الفعلية
-

اإلثراء Enrichment

ويقصد باإلثراء األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي هو مكمل للمجاالت األربعة اآلنفة للتطوير الشامل
للتلميذ ،ومعترف به ويحصل الطالب على شهادة بما حققه ،لكن ال يدخل في مجال التقييم
ففي المجاالت األربعة تقاس المجاالت وينظرون إلى النقاط التي أحرزها التلميذ وبناء على النتائج ينتقل إلى
مستوى آخر وبرامج أخري لتنمية مهاراته الشخصية وتعزيز نقاط القوة ومن حصل على نقاط أقل من
المتوسط يعملون على معرفة أسباب انخفاض مستواه والعمل على تنميته في المجاالت ومساعدته ليكون
عضوا فاعال.
 -2مشاركة اآلباء في العملية التعليمية الشاملة- :
يلعب اآلباء دورا هاما في ضمان التنمية الشاملة والمتوازنة ألطفالهم ،ويستفيد الطفل أكثر عندما يكون
التركيز على تطوير القيم والمهارات الحياتية ويتم تعزيز نقاط القوة في الداخل.
وفي هذه البرامج يشركون اآلباء في مناقشة المجاالت التالية عند اختيار األنشطة المصاحبة للمناهج:
أ -تحديد األهداف
-

على سبيل المثال :ما هو اهتمام طفلك؟

-

ما الشخصية المحببة لطفلك أو ماذا تحب أن يكون طفلك بأن يتميز بشخصيته؟
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-

أي نوع من القيم والمهارات الحياتية المطلوبة؟

-

هل يجب أن يتطور طفلك؟
ب -تشجيع التعلم الموجه ذاتيا
على سبيل المثال:

-

كيف يريد طفلك متابعة هذا التطور؟

-

ما الفرص الممكنة التي يمكن أن تساعد في دعم هذا التطور؟
ج -إدارة االلتزامات

مثال:
-

هل طفلك قادر على التأقلم؟

-

كيف يمكنك المساعدة في دعمه في التعلم؟ (وزارة التربية سنغافورة ،ثانوية تشي جي)

-12نتائج مهارات الطلبة السنغافوريين في االختبارات العالمية
-

نبذة عن برنامج Pisa

يعتبر إتقان القراءة ضروريا لمجموعة واسعة من األنشطة اإلنسانية – كإتباع اإلرشادات في دليل المستخدم؛ ولمعرفة من
وماذا ومتى وأين ولماذا نشأ حدث معين؛ وللتواصل مع اآلخرين لغرض أو معاملة معينة .ويقّر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
(بيزا) بأن التقنيات الحديثة المتطورة قد غيّرت األساليب التي يقرأ بها الناس ويتبادلون المعلومات ،سواء في المنزل أو في
المدرسة أو في مكان العمل .وكانت القراءة هي المادة الرئيسية التي تم تقييمها في اختبار  ،PISA 2018والذي أجري على
الكمبيوتر في معظم الدول واالقتصاديات الـ  32التي شاركت ،وتض ّمن نصوصا وتنسيقات تقييم جديدة أصبح في اإلمكان
تقديمها رقميا .ويهدف االختبار إلى تقييم المعرفة بالقراءة في البيئة الرقمية مع االحتفاظ بالقدرة على قياس االتجاهات في
معرفة القراءة على مدار العقدين الماضيين .وقد عرّف تقييم  PISA 2018معرفة القراءة بأنها فهم واستخدام وتقييم
النصوص والتفكير فيها والتفاعل معها من أجل تحقيق أهداف الفرد وتنمية معارفه وإمكاناته وللمشاركة في المجتمع.
ما يعرفه الطالب وما يمكنهم فعله :النتائج الرئيسية
-

القراءة
-

س ّجلت بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ (الصين) وسنغافورة درجات أعلى بكثير في القراءة
من جميع البلدان/االقتصاديات األخرى التي شاركت في اختبار .PISA 2018
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-

نحو  ٪33من الطالب ،وذلك في المتوسط في كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،حققوا
على األقل كفاءة عند المستوى الثاني في القراءة .وكحد أدنى ،يستطيع هؤالء الطالب تحديد الفكرة
الرئيسية في نص متوسط الطول ،والعثور على المعلومات بناء على معايير صريحة ،وإن تكن
معقدة أحيانا ،والتفكير في الغرض من النصوص وشكلها عندما يتم توجيههم بشكل صريح للقيام
بذلك .وأكثر من  ٪ 83من الطالب في بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ (الصين) وكندا
وإستونيا وفنلندا وهونج كونج (الصين) وأيرلندا وماكاو (الصين) وبولندا وسنغافورة جاء أدائهم
عند هذا المستوى أو أعلى.

-

الرياضيات والعلوم

في المتوسط في جميع بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،حقق  ٪32من الطالب المستوى  9أو أعلى
في الرياضيات .وكحد أدنى ،يستطيع هؤالء الطالب – ودون تعليمات مباشرة  -تفسير وتمييز الطريقة التي
يمكن بها تمثيل موقف (بسيط) رياضيا (مثل مقارنة المسافة اإلجمالية عبر اثنين من الطرق البديلة ،أو
تحويل األسعار إلى عملة مختلفة) .ومع ذلك ،وفي أكثر من  92دولة واقتصادا ،سجل أكثر من  ٪30من
الطالب درجات دون هذا المستوى من الكفاءة.


حوالي واحد من ستة من الطالب في سن الخامسة عشرة في بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ
(الصين) (أي بنسبة  ،)٪02.3ونحو واحد من كل سبعة طالب في سنغافورة ( ،)07.8٪قد سجل
درجات عند المستوى  2في الرياضيات ،وهو أعلى مستوى من الكفاءة حددته  .PISAوهؤالء
الطالب قادرون على التفكير واالستدالل الرياضي المتقدم .وفي المتوسط في جميع بلدان المنظمة،
سجل  ٪9.2فقط من الطالب عند هذا المستوى.



في المتوسط في كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بلغ  ٪38من الطالب المستوى  9أو
أعلى في العلوم .وكحد أدنى ،يستطيع هؤالء الطالب تمييز التفسير الصحيح للظواهر العلمية
المألوفة ويمكنهم استخدام هذه المعرفة في تحديد ،وذلك في حاالت بسيطة ،ما إذا كان استنتاج ما
صالحا استنادا إلى البيانات المقدمة .وقد حقق هذا المعيار أكثر من  ٪20من الطالب في بكين
وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ (الصين) ( )٪23.2وماكاو (الصين) ( )٪22.0وإستونيا ()٪20.9
وسنغافورة (( .)%20.0موقع منظمة التعاون االقتصادي للتنمية)

بعد أن استعرضنا تجربة سنغافورة فكيف نهضت بالتعليم وجعلت من نفسها من الدول الرائدة في التعليم .بدا
لنا معاناة سنغافورة بعد استقالها من تراكمات اقتصادية وثقافية وكيف فكر القائمون على سياسة البلد بأن
ينتشلوا البلد من الوضع الذي يعيشون به ودعوة جميع المواطنين أن يلتفوا حول الوطن بالتركيز على التعليم
حيث كان وضع التعليم متدنيا وثمة فجوة هائلة بين طبقات المجتمع من حيث التعليم،
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فتضافرت جهود صانعي القرار لمجابهة التحدي باستثمار الفرد من خالل اصالح التعليم ورأوا نشر
التعليم يعزز االقتصاد ويساعد على المبادئ التي رسمتها الحكومة من عدل ومساواة وتكافؤ الفرص،
فاهتمت سياسة التعليم في سنغافورة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم برفع مستوى تحصيل
الطلبة واعتماد أساليب مبتكرة وبناء أنظمة تعليمية تدعم التعليم والتعلم ولم يتوقف المسؤولون بعد أن
تعافى التعليم خشية أن تتكرر أخطاء الماضي بل استمروا في دعم التعليم وابتكار فلسفات جديدة وفق مبدأ
التعليم مدى الحياة إلى أن تميز التعليم السنغافوري بالجودة والتميز.
القسم الثالث -:واقع جودة التعليم بدولة الكويت -:
ّ
إن تقييم نظام التعليم العام بالكويت من خالل تقرير التعليم للجميع الذى صدر في عام (،)9003 ،9002
يتضح أن الكويت قد حققت األهداف األساسية في توفير -التعليم االبتدائي والثانوي لجميع مواطنيها ،وتتمثل
المرحلة المقبلة في تحقيق "جودة التعليم" ،ومع ذلك ،فإن الطريق نحو إنشاء نظام تعليم عالي األداء ليس
سهال أو مباشرا فهناك مشاكل متأصلة ،بعضها ثقافية واجتماعية ستستغرق وقتا وجهدا لحلها؛ لذا كان البد
من دراسة مستفيضة للوقوف على مواطن القوة ونقاط الضعف( .المركز الوطني لتطوير التعليم بالكويت،
 ،9007ص :)02
وفي تقرير رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير حول رؤيته للكويت بحلول عام  ،9070يرى فيه
أن نظام التعليم في الكويت غير قادر على إعداد القوى العاملة لمواكبة تحديات المستقبل ،ودعا التقرير في
الجزء المخصص للتعليم العام والتعليم الجامعي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وفاعلةّ ،
وإال فإن
االستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض حتما مستقبل الكويت للخطر (توني بلير ،9000 ،ص .)7
فوفق التقرير الذي صدر عن المجلس األعلى للتخطيط ( )9003 /9002حول التعليم في الكويت ،يشير إلى
وجود أزمة حقيقية ،وقد شمل التقرير مؤشرات تدل على تراجع جودة عناصر النظام التعليمي من مستوى
الطالب ،كفاءة المعلم ،اإلدارة المدرسية المناهج الدراسية.وبين التقرير أن تكلفة الطالب الكويتي تفوق
المتوسط السنوي العالمي بمقدار  00ضعفا ،فقد وصلت تكلفة الطالب في التعليم العام الى ( )233.02دينارا
كويتيا في مرحلة التعليم األساسي ،كما تحتل الكويت المرتبة ( )03في العالم من حيث اإلنفاق على التعليم،
فقد وصلت في  9000إلى  %07من مجموع اإلنفاق العام مقارنة بما تنفقه سنغافورة على التعليم الذي يصل
إلى ( )%7.7من معدل اإلنفاق العام(.صحيفة األنباء)
فالتحدي الحقيقي للتعليم في الكويت هو نوعية التعليم ،حيث ال تزال نوعية التعليم هي الجزئية ذات
اإلنجازات المحدودة ومازالت تواجه تحديات كبرى ،فخالل السنوات القليلة الماضية توجهت جهود الحكومة
أكثر إلى التركيز على تحسين نوعية وجودة التعليم ،و لقد احتل طالب الصف الرابع في الكويت المستوى
األدنى بين البلدان التي شاركت في الدراسات الدولية "*تيمز"* TIMSSوبيرلز  PIRLSفي عام 9000
وكذلك نتائج الدراسة الوطنية "ميزة" "MESAلقياس وتقييم مخرجات نظام التعليم بدولة الكويت كانت
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النتائج ال ترقى لآلمال والطموحات .فوفقا للنتائج التي أعلنت في عام  9009م والخاصة باالتجاهات الدولية
في الرياضيات والعلوم (نتائج دراسة  TIMSsالخامسة في  )9000من أصل  30دولة مشاركة ،جاءت
الكويت في المركز  28برصيد من  729في حين سنغافورة حصلت على المركز األول برصيد (.)202
وباختيار أعلى ستة بلدان أداء ،فإن الشكل التالي يبين النتيجة اإلجمالية لدولة الكويت في دراسة تيمز بين
أعلى ست دول في العالم.

شكل ()3
النتيجة اإلجمالية لدولة الكويت في دراسة تيمز لعام . 0211

يتضح من الشكل السابق أن النتيجة اإلجمالية لدولة الكويت ومقارنتها بأعلى ست دول في العالم
في مقياس تيمز  TIMSSوهو مقياس دولي يعني بقدرات الطالب في الرياضيات والعلوم من خالل
اختبارات مقننة يشارك فيها طلبة الصف الرابع والصف الثامن جاءت متدنية.
وقد ذكر التقرير الذي صدر في عام  9009إن الطالب الذين يؤدون بشكل جيد في  PIRLSيعني أنهم
قادرون على قراءة وفهم وتفسير نصوص وقصص تتكون من حوالي  800إلى  0000من الكلمات المعقدة
نسبيا ،وبالنظر إلى الجوانب الكمية المتعلقة بنتائج دراسة تيمز (نتائج الرياضيات والعلوم في )TIMSS
والجوانب النوعية لمهارات القراءة  .)PIRLSفإن هناك الكثير مما يتعين القيام به في الكويت في مجال
تحسين نوعية الطالب من أجل أن يكون قادرا على المنافسة في الساحة الدولية ،ويجب أن يؤخذ هذا على
محمل الجد حيث إن الطالب هم الشغل الشاغل لنظام التعليم ،والذي بدونه ليس هناك حاجة لنظام التعليم،
فهم يشكلون المنتج النهائي لهذا النظام فعلى الرغم من الجهود التربوية الكبيرة والتوظيفات المالية الكبيرة
التي قامت بها الدولة نحو وزارة التربية ووزارة التعليم العالي،
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وعلى الرغم من أن التعليم في الكويت قد أحرز تقدما كميا في هذا الجانب أو ذاك من جوانب التعليم ،فإن
نوعية هذا التعليم التزال موضع تساؤل وقلق( .وزارة التربية،9002،ص )20
ورصد تقرير اليونسكو  9002الذي جاء بعنوان« :مراقبة التعليم العالمي» ،ويعد األول ضمن سلسلة
جديدة تقيس فترة  03سنة ،إخفاقا في مستوى التعليم االبتدائي بالكويت ،إذ لفت إلى أن نسبة الطالب في
السنة الدراسية األخيرة من التعليم االبتدائي الذين حققوا على األقل الحدود الدنيا من مستوى الكفاءة
المطلوب في الرياضيات هي  %98من مجموع الطالب ككل ،بينما بلغت نسبتهم  % 38في القراءة.
بالمقابل ،بلغت نسبة كفاءة طالب اإلمارات في الرياضيات  ،%22وفي القراءة .27%
من اإلخفاقات األخرى التي أشار إليها التقرير هي أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات بكالوريوس
أو ماجستير في الكويت بين األقل في العالم ،إلى جانب دول مثل مدغشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر
والسودان ،بينما تتفوق السعودية ومصر وتونس ولبنان على الكويت في هذا النطاق) .القبس).
يعاني النظام التعليمي في دولة الكويت من تحديات هائلة فعلى الرغم من الدعم الحكومي بتوفير
الميزانيات الضخمة وبذل الكثير وتكثيف الجهود لمعالجة النظام التعليمي فما زالت وتيرة االصالحات في
جودة التعليم بطيئة وال تحقق النتائج المتوقعة ،فعند مقارنتنا لسنغافورة التي تنفق أقل بكثير مما تنفقه دولة
الكويت نرى سنغافورة تتقدم تقدما مذهال في جودة التعليم التي تشمل النظام التعليمي كافة ،فقد حققت
سنغافورة قفزات متنوعة ونقلت التعليم نقلة نوعية إلى أن وصلت للمكانة التي رسمتها فأصبحت من رواد
الدول المتقدمة في زمن قصير بل تعدت دوال لها باع كبير في وضع الفلسفات التربوية والنظريات
التعليمية ويدل ّ
أن من لديه إرث تاريخي في مجال من المجاالت يعد من العوامل المساعدة وال يعني بأال
أسعى إلى تجديده وتطويره في ظل عصر يتغير في أزمنة قصيرة ،فقد تضافرت الجهود في سنغافورة
في بناء نظام تعليمي تعلمي إيمانا منهم بأن تحقيق التنمية المستدامة تبدأ بالتعليم فاجتمع صانعو القرار
السياسي واالقتصادي والتعليمي لرسم سياسات تعليمية وتحديد وتوضيح األهداف وااللتزام بالمعايير
وتقييم األداء دوريا للوقوف على سير العملية التعليمية ومعالجة المشكالت التي تواجه المشروع لتعزيز
أماكن القوة والكشف عن السلبيات لتفاديها مستقبال.
يرى الباحث ّ
أن األسباب التي أدت إلى تدني مستوى النظام التعليمي في دولة الكويت إلى غياب التخطيط
االستراتيجي لعدم االستقرار اإلداري في وزارة التربية فقد تعاقب على منصب وزير التربية عدة أسماء
في سنوات معدودة فلم يتسن لهم في هذه المدة الزمنية القصيرة في رسم المشروع وإعادة هيكلته.
وافتقاد المركز الوطني لتطوير التعليم إلى االستتتتتتقاللية فقد أشتتتتتارت صتتتتتحيفة (الجريدة يناير ّ )9002
أن
المركز يفتقد االستتتتتتقاللية بكونه كيان خاص وأنه تحت إشتتتتتراف وزارة التربية وقد أنشتتتتتأ المركز الوطني
لتطوير التعليم للوقوف على جودة التعليم في الكويتتت والعمتتل على تطويره واالطالع على االتجتتاهتتتات
التربوية الحديثة واالستتتعانة بخبرات الدول المتقدمة وفي التقرير بأنه ال يستتتطيع أن يقوم باألدوار المنوطة
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به وفق األهداف التي رستتتتتتمت له ،ومن جانب آخر أشتتتتتتارت صتتتتتتحيفة القبس نوفمبر  9090تقرير ديوان
المحاستتتتتبة عن تدني معدالت الصتتتتترف على مشتتتتتاريع الخطة اإلنمائية للدولة المكلف بها المركز الوطني
لتطوير التعليم على الرغم من اعتمادها منذ السنة المالية  9003 - 9002وأشار إلى ضعف القدرات الفنية
للمركز الوطني وعدم تحقيق األهداف المرجوة من المشاريع المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها.
فقد انتقد ديوان المحاستتتبة فشتتتل مركز تطوير التعليم في تحقيق التميّز في العملية التعليمية وتحستتتين مركز
الكويت باختبارات القياس العالمية ،من خالل مشتروعي إعداد المعايير الوطنية للتعليم بالكويت ،ومشروع
الدراستتتتتتات المحلية والدولية لقياس وتعليم نظام التعليم بالبالد .وذكر أنه من األهداف المرجوة للمشتتتتتتاريع
المدرجة في خطة التنمية ،زيادة كفاءة اإلدارة المدرستتتتتتية والتربوية واستتتتتتتخدام تكنولوجيا المعلومات في
العملية التعليمية ،من خالل مشتروع التميّز المدرستي لتطبيق معايير الجودة الشتاملة في االدارة المدرستتية،
إضتتتتتتافة الى بناء وتطبيق نظام اختبارات وطنية موحّدة لقياس القدرات للقبول في المؤستتتتتتستتتتتتات التعليمية
بالبالد ،والحصول على البعثات الخارجية ،من خالل مشروع االختبارات الوطنية للقبول الجامعي .وطلب
الديوان ضتتتترورة االستتتتتفادة من االعتمادات المدرجة بالخطة اإلنمائية لتنفيذ تلك المشتتتتاريع ،وفق البرامج
الزمنية المخطط لها.
فإذا تركت هذه اآلثار من دون معالجة فإنها ستؤثر على اإلدارات التعليمية والمدرسية والطالب
والمجتمع ،فضعف إدراك القيادات في وزارة التربية الكويتية ألهمية الجودة في التطوير المنشود في
التعليم ،يمكن التغلب على ذلك من خالل عقد الندوات وتقديم الدروس وورش العمل للتوعية حول أهمية
مواكبة مدارس التعليم العام للمستجدات الدولية في مجال جودة التعليم بما يتواكب مع نظيراتها في الدول
المتقدمة وتحديد رؤية ورسالة مرنة تتفق مع التطورات المتتابعة ،ووضع أهداف إستراتيجية التعليم منها
ما ينفذ علي المدى القريب والبعيد؛ بحيث تكون انعكاسا لرؤي المجتمع المحيط بالمدرسة ،أ ّما ضعف
التعاون والتنسيق بين إدارات القطاع من ناحية ،وبين المؤسسات التعليمية ووزارة التربية من ناحية
أخرى وضعف األداء العام يمكن التغلب على ذلك من خالل التقويم المستمر ألداء اإلنجاز ،وتقديم نظام
فعال وصريح لتقويم األداء ،والمراجعة الذاتية للعاملين بها ومن الضروري أيضا ترسيخ مبدأ الثواب عن
طريق إيجاد حوافز مادية أو معنوية أو وظيفية للمتميزين في أدائهم ،فالتخطيط الجيد وتوزيع المهام
واستقاللية العمل يسهم في التنمية واإلبداع والربط بين طريقة التفكير والتنفيذ أي بين فعالية التعليم
وتحسينه بوضع تكوين إطار عمل شامل لإلصالح التعليمي يساعد في تفسير أسباب النجاح وتحديد
عوامل اإلخفاق أو تحديد عوامل اإلخفاق أو تحديد العوامل التي تعوق تطوير فعالية التعليم وتحسينه
ويمكن استخالص الدروس المستفادة من جودة التعليم في التجربة السنغافورية-:
 -0اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعا للتميز والقدرة على إدارة التغيير ،وتوفير التدريب
الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسات.
 -9اطالع الحكومة على التجارب العالمية الرائدة واالستفادة منها قبل الشروع في رسم السياسات.
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 -7حشد المصادر والطاقات البشرية ،وتشجيع ودعم األفكار المتعلقة بتحسين األداء واستشراف
المستقبل.
 -2اتخذت مبدأ تشكيل مستقبل األمة وربط المبدأ بالتعليم.
 -3حث مديري اإلدارات والعاملين بالمدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء األساليب
اإلدارية والتقويم والمتابعة.
 -2ـ منح مديري اإلدارات السلطات والصالحيات الكافية التخاذ القرارات المناسبة بمدارسهم.
 -3األخذ باالعتقاد ّ
أن اإلبداع واالبتكار يمكن أن يعلم.
 -8تنمية مهارات التفكير النقدي وتطويره يعد هدفا أساسيا من أهداف اصالح التعليم وتطويره.
 -2االنتفاع بالتعليم مسألة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة حيث يقوم على مبدأ العدل والمساواة
وإلغاء الطبقات مثال التعليم الجيد في المناطق الحضرية هو التعليم نفسه في المناطق الريفية.
 -00تنوع المدارس في أنشطتها رغم تبعيتها لوزارة التربية لكن لديهم االستقاللية في اختيار األنشطة
التي تناسب اهتمامات طالبهم.
 -00تخصيص مدرسين ذوي كفاءة وقدرات خاصة داخل كل مدرسة لالهتمام بالطالب ذوي
االحتياجات الخاصة؛ حيث تقدم المدارس تسهيالت ونظاما تعليميا مناسبا لذوي القدرات الخاصة،
يعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية
 -09تنمية مديري المدارس المبدعين لضمان الجودة والتركيز على اإلدارة الفعال.
 -07تحفيز المديرين على التطوير المهني بمنحة إجازة يستطيع من خاللها أن يقوم بزيارات دراسية
دولية ،وإجراء البحوث وكتابة الكتب
 -02تأهيل وانتقاء المعلمين لضمان الجودة بكونه من الركائز المهمة في تطوير التعليم ،فنظام التعليم
في سنغافورة متقدم ،و لكنه أيضا انتقائي ،حيث أن أقل من  %93من الطلبة يستطيعون الوصول
إلى الجامعة
 -03تكثيف األنشطة ا لمدرسية التي تنمي شخصية الطالب وتزرع به القيم وتعزز مهاراته الحياتية،
وتكشف مواهبه
 -02تصميم مدارس حديثة شاملة واإلهتمام باألدوات والتكنولوجيات التعليمية الحديثة
 -03بناء نظام فعال للرقابة وتقييم األداء بالطرق واألساليب المناسبة والفعالة ،وتحديد معايريها.
 -08الجمع بين أساليب التدريس الحديثة والتعليم القائم على القيم التربوية واإلجتماعية للطالب وتشجيع
على استكشاف فضولهم في بيئة آمنة وتنمية إحساسهم بالذات ،فضال عن لغتهم التعبيرية ومهاراتهم
المعرفية والحركية ومن بينها كفاءات الطالب في القرن ال  90القائمة على االحترام والمسؤولية
والمرونة والنزاهة والرعاية.
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المبحث الرابع آليات مقترحة لتطوير جودة التعليم في دولة الكويت-:
اآللية األولى لتفعيل جودة التعليم في النظام التعليمي في دولة الكويت-:

-

يمكن تفعيل جودة التعليم بتدريب كوادر اإلدارة ورفع كفاءتهم في المجاالت المختلفة ،وتهدف إلى ما
يلي:
أ ـ اقتراح وتنفيذ البرنامج التدريبية المستمرة لتنمية مهارات وكفاءة العاملين ورفع مستوى أدائه
السيما في مجال الجودة والتميز
ب ـ المتابعة المستمرة لمستوى اإلنجاز بمدارس التعليم العام بالكويت ،بأسلوب متطور تتضمن
تنفيذ قرارات اللجان والمجالس اإلدارية واألنشطة المختلفة.
ج ـ استخدام التقنيات الحديثة في التواصل الفعال ،وسهولة وانسياب المعلومات في جميع
االتجاهات.
د ـ تنمية القيم واالتجاهات لبناء ثقافة تنظيمية ترسخ ثقافة اإلبداع واالبتكار.
هـ ـ عرض مشكالت القطاع مع العاملين به بوضوح وشفافية وتمكينهم من المشاركة في صنع
القرارات.
و ـ اعتماد نظام للتقويم الواقعي المستمر الذي يوظف استراتيجيات وأدوات تقويم فاعلة ،واإللمام
بطرائق الثواب والعقاب ،وربط حوافز العاملين بالمساءلة التعليمية عن األداء.
ز ـ تفعيل نظام االقتراحات والشكاوي بجميع إدارات القطاع.
ح ـ تبادل الخبرات المهنية واإلدارية بين مدارس التعليم العام بالكويت والمؤسسات التعليمية
المناظرة بالدول العربية واألجنبية ،واالطالع على خبرات هذه الدول في تطبيق المحاسبية
التعليمية بها.
اآللية الثانية :استخدام مؤشرات األداء كأداة فعالة للمتابعة وتقييم الجودة في التعليم-:ويتمثل ذلك فيما يلي:
أ ـ امتالك مهارات حل المشكالت واالتصال بالمدرسة من أجل تطبيق خطط إلصالح المدرسي
الموضوعة ،من خالل تنمية التفكير الخالق؛ بحيث يعبر العاملون كافة عن تطلعاتهم ورغبتهم في أداء
تجديدات معينة أو تقديم حلول مبتكرة للمشكالت.

38

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

ب ـ توفير قاعدة معلوماتية مالئمة التخاذ القرارات المدرسية ،تدريب العاملين بالمدرسة علي جمع
وتحليل البيانات وتحديد أوجه التباين بين النتائج المرغوبة والحالية ،وتقييم مدي قدرتهم علي استخدام
أدوات عديدة بما فيها التكنولوجيا ،لتنظيم وتحليل البيانات.
ج ـ متابعة التطورات المستمرة في البيانات؛ من أجل التخطيط للتغيرات المطلوبة في خطط وبرامج
األداء المؤسسي.
د ـ تطوير نظام تحفيز مناسب للعمل علي تحسين األداء؛ بحيث يتم تقدير أهمية الجهد المضاعف الذي
يتطلبه اإلصالح التعليمي علي مستوي المدرسة.
هـ ـ تطوير أساليب اختيار القيادات المدرسية؛ بحيث يتم االختيار بناء علي الخبرة ،واالستعداد والقدرة
علي اإلدارة واإلبداع فيها ،وامتالك القدرة علي التعاون والتفاعل مع العاملين في المدرسة.
و ـ تحديد رؤية ورسالة مرنة تتفق مع التطورات المتتابعة ،ووضع أهداف إستراتيجية للمدرسة منها
ما ينفذ علي المدى القريب والبعيد؛ بحيث تكون انعكاسا لرؤي المجتمع المحيط بالمدرسة.

المراجع العربية-:
 -1أيشنغر ،باربارا وغنسين ،الو ( .)9000مراجعات لسياسات التعليم الوطنية التعليم العالي في
مصر ،البنك الدولي :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير٢١،١ ،
 -2البازعي ،حصة (.)9008تطوير سياسات قبول وإعداد المعلم للتحول نحو مجتمع المعرفة –
صيغة مقترحة في ضوء تجربتي سنغافورة وفنلندا–  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية. 9)93(،
 -3بربري ،محمد وبكيحل ،عبدالقادر ( .)9002أسس تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في
المؤسسات التربوية التعليمية ،الملتقي الدولي الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات
األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة ،الجزائر :جامعة حسيبة بن بوعلي شلف كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
 -4بورسلي ،نورا وآخرون ( .)9008طبيعة السياسة التعليمية في المرحلة الثانوية في كل من
سنغافورة وفنلندا  :تحليل وثائق ،المجلة التربوية.)092(77 ،
 -5البوهي ،رأفت وآخرون ( .)9008الجودة الشاملة في التعليم ،مصر :دار العلم واإليمان.9008 ،
 -6تان ،أون سينغ ( .)0222ممارسات المعلم التعليمية :أفضل الممارسات العالمية الهادفة لتطوير
مهنة التعليم ،الدوحة :مؤسسة قطر.0222 ،
 -7توني بلير ( .)9000تقرير توني بلير عن التعليم في الكويت.
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 -8حنانيا ،مني ( .)9000السياسة التربوية والتعليم في األداء التنموي لسنغافورة وماليزيا،
المستقبل العربي.)788(،
 -9حيدر ،عبد اللطيف ( .)9002تجويد التعليم بين النظرية والواقع ،الرياض :مكتب التربية العربي
لدول الخليج. 9002،
 -11الدخيل ،عزام ( .)9003تعلومهم نظرة في تعليم الدول العشر األوائل في مجال التعليم عبر
تعليمهم األساسي .ط .2لبنان :بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون.9003 ،
 -11الديحاني ،نواف .)9002 (.تصور مقترح لتطوير نظام التعليم الثانوي العام بدولة الكويت في
ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة جامعة طنطا  -كلية التربية  -التربية المقارنة و االدارة
التعليمية رسالة دكتوراه غير منشورة .9002
 -12السيد ،لمياء ( .)9002سياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة األعمال فى ضوء خبرة كل من
سنغافورة والصين وإمكانية اإلفادة منها في مصر ،رابطة التربويين العرب (.9 )37
 -13الطراونة ،خليف ( )0212ورقة عمل بعنوان  :ضبط الجودة في التعليم العالي وعالقته بالتنمية
لمشاركة في البرنامج األكاديمي لألسبوع العلمي األردني الخامس عشر( :العلوم والتكنولوجيا:
محركان للتغيير) التي تعقدها مدينة الحسن العلمية في الفترة الواقعة ما بين 9000/3/09- 00م.
 -14الظفيري ( .)9000درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي في
وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظر اإلداريين .رسالة ماجستير في اإلدارة والقيادة
التربوية غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط :ع ّمان ،األردن.
 -15العامري ،ابتسام .)9008( .التجربة التنموية في سنغافورة ،بحوث الشرق األوسط (.7 )23
 -16العدواني ،خالد وأخرون ( .)9002الدليل التثقيفي في الجودة واالعتماد والتطوير المدرسي،
الجمهورية اليمنية :إدارة الجودة واالعتماد بمكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت9002 ،
 -21عباس ،عبدالسالم ( .)9003الحرية األكاديمية في التعليم الجامعي دراسة مقارنة بين سنغافورة
وجمهورية مصر العربية ،مجلة كلية التربية بور سعيد)90( ،
 -18العساف ،ليلى والصرايرة ،خالد (  .)9000أنموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعليمية فـي
األردن ،جامعة دمشق.93 )2-7 ( .
 -19عيسان ،صالحة ( .)9002االستراتيجيات الحديثة في تدريب المعلمين أثناء الخدمة تجربة
سنغافورة ،رسالة التربية ()97
 -21كريهان ،لوسي ( .)9090دول رائدة في التعليم ،دبي :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة،
9090
 -21محمود ،محمد والبحيري ،محمود )9002(.اتجاهات معاصرة في إدارة المؤسسات التعليمية،
القاهرة :عالم الكتب.9002،
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 الدراسة التشخيصية للوقوف علي واقع حال التعليم في.)9007(  المركز الوطني لتطوير التعليم-22
. وزارة التربية: الكويت.الكويت
 دليل التقويم واالعتماد للبرنامج التعليمي.)9002( الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد-23
9002، مؤسسات التعليم العالي: مصر،في مصر
: الكويت.م0215  تقرير االستعراض الوطني للتعليم للجميع بحلول عام.)9002(  وزارة التربية-24
.وزارة التربية
-:المراجع األجنبية
1- Choon, fion (2008): Quality Assurance in Education, An International
Perspective, Jornal Articales; Reports- Research, v16 n2 p126
2- Mikol, Myriam, (2008): Quality assurance In Australian Higher
Education, Acase study of the University of Weslern, Sydney nepean,
(on line). www. Oecd.org/ dataoecd. 27-6-2008.
3-Seong, D. (2015): Gateways to Leading Learning Instructional Leadership
Practices in Singapore, Asia Pacific Centre for Leadership and Change,
Hong Kong Institute of Education, HONG KONG.
4-Tee,Pak,Ng(2008). " A comparative study of Singapores school excellence
model with Hong kongs school-based management", International Journal of
Education Management, Vol.22 No. 6.2208.pp, 488.505.
5- Zineldin, M, Akdag , H.C, Vasicheva, V. Assessing Quality in Higher
Education: New Criteria for Evaluating Students' Satisfaction. Quality in Higher
Education. 2011, 17, 231-243.
6- Harold, J.N., Max E. (2002). Toward a Science of Comparative Education.
Macmillan New York.

:مواقع األنترنت
leaps-2.pdf (moe.gov.sg) سنغافورة-وزارة التربية
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-

صحيفة القبس واقع التعليم اإلنفاق يتزايد والجودة تتدنى
https://alqabas.com/article/666616

-

المركز التربوي الدولي المرجعي Singapore: Learning Systems - NCEE

-

العدواني ،خالد ( )9007الجودة الشاملة في التعليم
https://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636

-

صحيفة الجريدة "المركز الوطني بتطوير التعليم» ...على سكة التجميد واإللغاء"
https://www.aljarida.com/articles/1547911341955543700

-

صحيفة القبس "اليونسكو :الكويت تفشل في تحقيق أهداف التعليم العام" )(alqabas.com

-

صحيفة القبس "مركز تطوير التعليم» ..شح في اإلنفاق ونتائج هزيلة" )! (alqabas.com

-

صحيفة األنباء "إصالح التعليم في الكويت رؤية جديدة | )| Kuwait (alanba.com.kw

 وزارة التربية سنغافورة – A Holistic Education for Secondary School StudentsLEAPS 2.0
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/programmes/leaps2.pdf?la=en&hash=F108C31F913C3156498CF7B8B2D43218BC5F1FC7
%202016.pdf
-

سنغافورة تتصدر مؤشر التنافسية العالمية لعام  | 9090اندبندنت عربية
)(independentarabia.com

-

منظمة االقتصاد والتعاون والتنمية الدولي

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/409d57fdar/index.html?itemId=/content/component/409d57fd-ar
-

 -موقع ثانوية تشي جي

https://www.chijsec.edu.sg/qql/slot/u521/Key%20Highlights/2016/CCA%20and
%20Presentation%202016.pdf %20LEAPS

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الدكتور /سامي مجبل العنزي ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .

42

www.ajrsp.com

