
 

 - 302 - 

 اجلزء الثاني 0201 ابريل( 111 ) العدد( 63اجمللد )    (    بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات

مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني وُسبل حتقيقها  
 "دراسة حتليلية"

 

 دعاء حممود على عبداهلل خليل

 األستاذ الدكتور

 العزيزيأمحد الرفاعى بهجت 

 أستاذ أصول الرتبية

 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية

 ونائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم

 والطالب األسبق

 وراالستاذ الدكت

 ي عطيهسعيد حممود مرس

 أصول الرتبية ورئيس قسم أستاذ

 جامعة الزقازيق-كلية الرتبية

 ومدير مركز اليونسكو اإلقليمي

 لتعليم الكبار)أسفك(السابق

 

 امللخص:
استهدف البحث التعرف على اإلطار الفكري ملأسسة الشراكة من مفهوم     

يق التنمية املهنية للمعلمني , وأهداف وأهمية ومتطلبات حتقيق, وسبيل ذلك لتحق

ت بعض ضويف سبيل ذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي , و استعر

النماذج للشراكات املؤسسية يف جمال التنمية اهلنية للمعلمني يف مصر وبعض 

الدول, وانتهى البحث باقرتاح بعض التوصيات لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني من 

من أجل االرتقاء باملعلم املصريورفع  ,لشراكات بني املؤسسات الرتبويةخالل مأسسة ل

 وحتقيق أقصى استفاده منه لطالبه.كفاءته 

 التنمية املهنية للمعلمني –شراكة  –مأسسة الكلمات املفتاحية:    
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مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية 

 للمعلمني وُسبل حتقيقها 

 

 

( 

 

    The research aimed to identify the intellectual framework 

forinstitutionalizing the partnership in terms of the concept, 

objectives, importance and requirements of achieving, and 

finding a way to achieve professional development for teachers. 

To do this, the researcher used the descriptive analytical 

approach, and reviewed some examples of institutional 

partnerships in the field of professional development for 

teachers in Egypt and some other countries, and the research has 

ended with suggesting some recommendations to achieve 

professional development for teachers through the 

institutionalization of partnerships between educational 

institutions in order to upgrade the Egyptian teacher, raise his 

efficiency and achieve maximum benefit from him for his 

students. 
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 البحث مقدمة 
مؤسسات مما دعى باملعلم,  وينتهيتطوير التعليم ورفع مستوى جودته يبدأ

التعليم إىل تنمية املعلمني مهنيًا, وذلك بإحلاقهم بدورات تدريبيه, وتوظيف مهاراتهم 

يف التعليم, فتحقيق األهداف املرجوة من عملية التعليم جبودة وكفاءة يتوقف على 

ن كفاءة املعلم تعتمد بدورها على توفري برامج التنمية إحيث  ,(1)أداء املعلمني فيها

اليت  تلبى احتياجاته وتعتمد على نظم التوظيف واملتابعة والتقويم, مبا يضمن 

حتقيق جودة العناصر البشرية املشاركة يف العملية التعليمية وخاصة القيادات 

 .(2)الرتبوية واملعلمني ومن سيقومون بتدريبهم وتقويم أدائهم

حيث يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني  مهمًا عاماًلُتعد الشراكة كما أّن     

املعلمني اجلدد لتيسري انضمامهم للمهنة, وتعزيز ثقتهم بأنفسهم, وتعويض  تساعد

 تدريب املعلمني القدامى وتنميتهم علميًاكما تساهم يف نواحي القصور يف إعدادهم

عمره املهين متغريات عديدة تتطلب اإلملام بأساليب ناء يواجه املعلم أثحيث,ومهنيًا

, القدرة على العمل واستمرار التطوير لكافة عناصر ومقومات املنظومة التعليمية

فقد شغلت قضية إعداد املعلم  ,الفّعال الذي يقوم به يوانطالقًا من الدور احليو

 مرحلة إعداده أو أثناء هتمام املعنيني باملعلم سواء يفإوتدريبه جانبًا كبريًا من 

وحتديد األدوار , ته املهنيةورفع كفاءي, مزاولته للمهنة, ُبغية حتسني أدائهالتدريس

 وإصالح التعليم. الوظيفية لكل معلم كوسيلة تربوية لتحقيق التطوير املنشود

اقرتن ظهورالشراكة بالعديد من التحوالت اليت شهدها عاملنا املعاصر  وقد   

يادين وانبثقتعنها بعض املفاهيم مثل: املساهمة, الالمركزية, اإلندماج, يف مجيع امل

إحرتام اخلصوصيات, إنفتاح املؤسسات على حميطها, تلك املفاهيم اليت تشكلت 

 وتبلورت لينبثق عنها توجه جديد يف العديد من اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية, 
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حنو إعطاء املعلم  , حيث اجته احلديثةاإلجتاه العاملي يف الرتبية  وقد تأثر بذلك

تتطلب منه تطوير أدائه اليت أدوارًا أكثر من جمرد األداء واملمارسات التقليدية, 

ملتابعة املستجدات الرتبوية احلديثة وتطوير إمكاناته ومهاراته املهنية ومواكبة 

 ذا العصريف ه للمعلمني التنمية املهنيةف, املستجدات العلمية والتقنيات احلديثة

موقعًا حمورًيا يف املؤسسات واملنظمات, فقد أصبحت تشّكل العمود الفقري ألية  حتتل

ويتضح ذلك من خالالخلطط  ر,جهود تبذهلا حنو حتقيق اإلصالح والتطوي

رصد حجم امليزانيات اليت ُت,وكذلك اإلسرتاتيجية اليت يتم وضعها للتنمية املهنية

يق اإلصالح وجودة األداء واملنتج يف ظل املنافسة من قبل املؤسسات الراغبة يف حتق

جلميع  االقوية بني املؤسسات, ومن ثّم أصبحت التنمية املهنية ضرورة الغنىعنه

ملواجهة التغريات والتطورات املتسارعة يف شتى جماالت  وذلك املؤسسات التعليمية

 (,3)احلياة

أهمية الشراكة ودورها يف حتقيق لذا أدرك املسئولون عن قضايا التعليم               

, أساليبها سواءًا التقليدية منها أو التكنولوجية مبختلف املهنية للمعلمني التنمية

والتغلب  للتطوير والتجديدداعمة وحمفزة وتزامن ذلك مع ظهور املأسسة كأداة 

د يف املنظمات واملؤسسات الرتبوية, مما قا على املعوقات اليت تواجه حتقيق الشراكة

 املؤسسات للسعي حنو انتهاج املأسسة كأسلوب داعم للشراكة بنياهليئات واملنظمات 

,  لتحقيق التنمية املهنية الرتبوية وتفعيلها بطرق أكثر شرعية وأكثر التزاما

 .للمعلمني

 مشكلة البحث

 التنمية املهنية, وحتقيق منظومة التعليمالشراكة ضرورة إلصالح أصبحت           

 لتدريب وتنمية املعلمنيللمعلمني وجتويد ممارساتهم املهنية, فأي حماوالت  ةاملستمر
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حماولة ال تؤسس على مبدأ الشراكة , ال تعد إصالحا حقيقيا, فالبد من النظر إىل  

مأسسة تلك الشراكات لتحقيق أقصى استفادة واستدامة لتلك الشراكة ومن ثّم 

حماولة إجياد السبل ملأسسة الشراكة تتلخص مشكلة البحث يف حتقيق أهدافها, لذا 

بني املؤسسات الرتبوية يف جمال التنمية املهنية للمعلمني وميكن صياغة مشكلة 

 البحث يف التساؤل الرئيس التالي:

 مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني؟"حتقيق  آليات"ما 

 ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية:

ومتطلبات حتقيقها؟ أهدافهاوما  الشراكةما مأسسة  .1

الدور الذي تقوم به الشراكة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني؟ما  .2

يف جمال التنمية املهنية للمعلمني حمليًا ودوليًا؟أهم مناذج الشراكة ام .3

مامتطلبات حتقيق مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني؟ .4

 البحثأهداف 
 ث إىل:يهدف البح

التعرف على ماهية املأسسة وأهميتها  وأهدافها ومتطلبات حتقيقها. .1

التعرف على الشراكات يف جمال التنمية املهنية للمعلمني, ومدى وضوح  .2

مفهومها يف ضوء األدبيات املعاصرة.

دور الشراكة يف تفعيل برامج التنمية املهنية للمعلمني.التعرف على  .3

حمليًا  راكات يف جمال التنمية املهنية للمعلمنيالتعرف على مناذج لبعض الش .4

.ودوليًا
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 بحثأهمية ال

 عالقة مؤسسية بني الشركاء في التأكيد على إجيادبحثالتتحدد أهمية 

لتحقيق متطلبات التنمية املهنية  على الشراكة, لزامالرتبويون, إلضفاء الشرعية واإل

وكيفية حتقيقها سةالشراكة وهو مأسمتغريًا هامًا  يعاجل البحثللمعلمني, كما 

 يف جمال التنمية املهنية للمعلمني.من خالل معايري حمددة 

البحثمنهج 

, الذي يعتمد على دراسة ياملنهج الوصفي التحليلتقتضي طبيعة البحث استخدام  

وصفها وصفًا كما توجد يف الواقع, و مأسسة الشراكة وأهدافه ومتطلبات حتقيقها

, كما يعمل هذا املنهج علي التحليل والربط والتفسري  ويوضح خصائصها ,دقيقًا

وسبل حتقيق مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املنية للوصول إىل استنتاجات 

 .تبنى عليها النتائج والتوصياتللمعلمني, 

 لبحثمصطلحات ا

   مأسسة  ( ) 

, رسالتها,  والسياسات هى العملية اليت ترتجم التعليمات اخلاصة باملنظمة  

اخلاصة بها , ورؤيتها, واخلطط االسرتاتيجية إىل مبادئ توجيهية تطبق يف العمل 

يف صورة أنشطة يومية للقيادات واملوظفني . وتهدف إىل دمج القيم واألهداف 

هى إضفاء الطابع املؤسسى على جمتمع أو , (4)األساسية يف ثقافة املنظمة وهيكلتها

عمل اتفاقية النشاء , (5)طابعها رمسية لتصبح مؤسسة رمسيةمنظمة مل تكن ب

:جمموعة بأنها املأسسة  عرف البحث, وقد (6)قاعدة ثقافية يف جمتمع أو منظمة

حتصل اإلجراءات والقواعد اليت ترتجم اخلطط واألهداف والرؤى آلليات منهجية 
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والشرعية ومزيد من اإللتزام  ستدامةإلاوستقرار إلمن خالهلا املنظمة علىا 

 يف هيكلها اإلداري. والتمسك بالقوانني والثبات

 الشراكة () 

الشراكة هي " التفاهم بني أطراف خمتلفة على العمل بصورة مشرتكة بغية إجناز 

مهمة معينة, ذلك عرب مجع ودمج اخلربات والتخصصات الالزمة واملتوافرة ملعاجلة 

شراكة على النتائج, يف حني تستخدم املوارد مشكلة ما, ولتحقيق ذلك تركز أطر ال

والصالحيات يف شكل تعاون متكامل, ويتم تصميم أطر الشراكة بهدف توزيع األعمال 

 (7)واملخاطر بني األطراف املختلفة, وذلك حسب القدرات واخلربات املتوافرة

 للمعلمني التنمية املهنية( 
ودة تتم من قبل منظمات ومؤسسات تربوية وتعليمية تعمل على وضع هى عملية مقص

جراءات للمعلم وتتضمن جمموعة من اإل براجمها من أجل زيادة النمو املهين

املخططة واملنظمة اليت ينتج عنها النمو املهين متمثال يف زيادة حتسني مالديه من 

عملية منو , كما أنها (8)معارف ومفاهيم ومهارات تتعلق بعمله ومسئولياته املهنية

مستمرة وشاملة جلميع مقومات مهنة التعليم , من خالل االنشطة والربامج النتاحة 

تنمية يف اجلوانب  إىلمبا يؤدى  ياردلتطوير وحتديد مستوى أدائهم املهين واإل

 .(9)املعرفية , واملهارية, والسلوكية للمعلمني

 الدراسات السابقة 

استجالء املفاهيم النظرية  يالرتاث العلمي بشكل أساستستهدف عملية مراجعة  

والعالقات القائمة فيما بينها, مبا  بحثواملنهجية املتعلقة باملتغريات اخلاصة بال

للدراسة,  ييساعد ويساهم بشكل إجيابى يف عملية البناء النظرى والتصميم املنهج

لسابقة ذات الصلة ويف هذا الصدد قامت الباحثة باإلطالع على بعض الدراسات ا
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وفقًا للرتتيب الزمين التصاعدي مع اجلمع بني الدراسات العربية  البحثمبوضوع 

املتصلة مبوضوع   العربية ويف هذا االطار مت تقسيم الدراسات السابقةواألجنبية, 

إىل حمورين رئيسني كما يلى: البحث

 كةتناول الدراسات اليت تتعلق مبأسسة الشرا احملور األول      

(: املأسسة ومنظمات األعمال واملؤسسات األردنية اجتاهات 3002دراسة عادل الرشيد) .1

.10)املديرين حنو ممارسات إداية دالة
هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم املأسسة وأشكاهلا  وخصائصها,  والتعرف     

عن طريق   ميدانيًا   على مدى تأثري املأسسة يف القطاعني العام واخلاص باألردن,

مسح اجتاهات عينة ممثلة من املديرين واملسؤولني الذين يعملون يف عدد من 

( فردًا,  واستخدم 255منظمات األعمال واملؤسسات يف هذين القطاعني عددهم)

الباحث املنهج االستداللي عالوة  على تطبيق االستبيان كأداة للشق امليداني 

ئج أهمها أن مستوى املأسسة يف احلدود للدراسة,  وتوصلت الدراسة إىل عدة نتا

الدنيا من الدرجة املتوسطة يف املمارسات اإلدارية وأنَّ وضع املأسسة متشابه يف 

القطاعني العام واخلاص, وأنًّ للواقع اإلجتماعي واملؤسسي دورًا يف التأثري على 

 املمارسة اإلدارية الدالة على املأسسة.

ير الشراكة املؤسسية بني اجلامعة ومؤسسات القطاع (:آليات تطو3002دراسة علي ناصر) .3
اخلاص دراسة استكشافية آلراء القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد وقيادات القطاع 

.(11)اخلاص مبنطقة عسري
هدفت الدراسة إىل حتديد أسباب ضعف الشراكة بني املؤسسة اجلامعية      

بل التطوير اليت جيب أن تقوم بها ومؤسسات القطاع اخلاص,  واقرتاح آليات وس

اجلامعة من جانب ومؤسسات القطاع اخلاص من جانب أخر لتفعيل الشراكة 
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بينهما,  واتبعت الدراسة املنهج  الوصفي التحليلي وبناء أداة استبانه وتطبيقها  

ميدانيًاعلى عينة البحث من القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد بكليات 

( قائدًا,  53, ومت تطبيق االستبانة على عينة من القيادات عددهم)اجلامعة بأبها

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:

االفتقار إىل التخطيط لربامج الشراكة,  عدم وضوح أهداف الشراكة,  االفتقار 

لوجود خطط فعلية تشخص برامج الشراكة, كما أنه اليوجد تشخيص دقيق 

قطاع اخلاص,  قصور متويل شركات قطاع الحتياجات كل من اجلامعة وال

األعمال ملشروع الشراكة, وعدم وجود قوانيني ُتلزم القطاع اخلاص بالشراكة 

وضعف اإلعالم عما ميكن أن يقدمه كل طرف من خالل تلك الشراكة.

الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم , :(3010دراسة جنالء عبدالرمحن إبراهيم الزامل) .2
 ( " 13ية يف اململكة العربية السعودية لتحقيق اجلودة الشاملة يف التعليم )وكليات الرتب

ىل تقديم تصور مقرتح لتفعيل الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم إتهدف الدراسة 

والكليات الرتبوية يف اململكه العربية السعودية لتحقيق اجلودة الشامله يف التعليم  

كة بني املؤسسات التعليمية  وانعكاستها على من خالل التعرف على واقع الشرا

العربية السعودية من  ةوالشراكة مع الكليات الرتبوية باململك ي, النظام التعليم

وتكونت خالل حتليل أراء عينه الدراسة وحتليل أراء اخلرباء الرتبويني للتصور املقرتح, 

التدريس  ةعليم وأعضاء هيئالقيادات الرتبوية يف وزارة الرتبية والت من  عينه الدراسة

التابعة للجامعات السعودية وجمموعة اخلرباء من أعضاء هيئه  ةيف الكليات الرتبوي

 ياستخدمت الباحثه املنهج الوصفي التحليل( قائدًا,و153عددهم ) التدريس والقيادات

كما استخدمت أسلوب )دلفاى( للحصول على أكرب اتفاق بني اخلرباء على التصور 

قد توصلت الدراسة إىل جمموعة من ,  وواعتمدت الدراسة على استبانة  املقرتح

النتائج من أهمها:حمدودية الشراكة يف اجملاالت األتية :إعداد املعلم والتنمية املهنية 
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مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية 

 للمعلمني وُسبل حتقيقها 

 

واالستشارات الرتبوية وجمال البحوث الرتبوية وضعف املتوسط العام لواقع الشراكة 

كة منها عدم وجود جهة إدارية مسؤولة عن توصلت الدراسة إىل معوقات الشراو, 

الشراكة وتنظيمها بني الطرفينوعدم وضوح مربرات الشراكة وضعف احلوافز املادية 

ونقص الكوادر التعليمية املدربة واقرتحت الدراسة كيفية اإلفادة من التصور املقرتح 

ى حتقيق اجلودة للشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم والكليات الرتبوية مبا يساعد عل

الشاملة حيث أن غياب الشراكة بينهما أحد املعوقات اليت حتول دون إحراز تقدم 

 ملموس على أرض الواقع . 

الشراكة بني كليات إعداد املعلمني وإنعكاساتها على تنميتهم  (:3011)كريمان,دراسة  .4
 (.12)مهنيًا يف عصر التقدم التكنولوجي والبحثي: تصور مقرتح

, والتوصل حتديد أدوار كليات إعداد املعلمني يف جمال الشراكةف الدراسة إىل تهد       

العوامل املشجعة على منو الشراكة بني كليات الرتبية يف جمال التنمية املهنية إىل 

حتديات التوسع يف شبكة , وللمعلمني: عوامل ثقافية,  أكادميية,  وتكنولوجية

ستفادة من خربات كليات الرتبية األمريكية الدروس امل,معرفة الشراكة بني الكليات

, وقد ذكرت يف تطبيق مشروعات الشراكة وانعكاساتها على التطوير املهين للمعلمني

من خالل  على التفكري يف االبتكار للتشجيع عدد من العوامل املختلفةالدراسة 

 امعة.اجلشراكة مع ال

شركات استكشاف البحوث اجلامعية, ميكن لل مركز من خالل الشراكة مع .1

التقنيات واألساليب اجلديدة دون االستثمار يف املوظفني اجلدد أو البنية 

 التحتية املادية.
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ميثل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة جمموعة واسعة من اخلربات يف عدد  .2 

معظم أعضاء هيئة يف تنفيذ  أنشطتها من اجملاالت املختلفة ؛ يشارك 

 .التدريس 

 اعة الرائدة يف جماالتهم.معاجلة مشاكل الصن .3

ميكن للشركة االستفادة من عدد من جماالت البحث اجلامعي املختلفة ,  .4

 مما يتيح مرونة أكرب يف جهود البحث عن منتجات الشركة.

إذا قامت شركة بتوظيف طالب ملشروع ما, فإن الشركة تبين جمموعة  .5

, وبذلك يتم كبرية من املوظفني املستقبليني الذين هم على دراية بالفعل

ربط النظرية بالواقع العملي.

لتطبيق  تكنولوجيا الشركةكما تتيح الشراكة للجامعات استخدام  .6

 البحوث والدراسات والتطبيق العملى.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن معظم اتصاالت الجامعة مع الباحثين وأعضاء       

تنطوي على عقود رسمية وتتم بشكل غير رسمي وتتم من خالل المجتمع من خالل الشراكة بينهم ال

العالقات الشخصية لسهولة تنفيذ المهمة وسرعة انجازها,كما أّن الهدف الرئيس لعقد الشراكات 

الجامعية هو تحقيق الميزة التنافسية بين الجامعات.

ؤسسات :حتسني الشراكة بني كليات الرتبية املصرية وامل ( بعنوان3012)عيد,دراسة  .1
(14) التدريبية التابعة لوزارة التعليم وانعكاساتها على حتسني التنمية املهنية للمعلمني

تسليط الضوء على أهم اخلربات العاملية يف متويل ىل إتهدف الدراسة   

البحث اجلامعي, كما تهدف إىل تقييم واقع متويل البحث العلمي يف مصر من خالل 

, وتهدف مفهوم وأمناط الشراكةسات اإلنتاجية, الشراكة بني اجلامعات واملؤس

الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتفعيل دور الشراكة بني اجلامعات ومؤسسات االنتاج 

 .يف متويل البحث العلمي اجلامعي
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الوضع الدراسة  املنهج الوصفي الذي يتم من خالله وصف  استخدمت     

املنهجية سيتم استخدام املنهج ضمن هذه  ,الراهن لتمويل البحث العلمي يف مصر

ومؤسسات  اجلامعاتبني  الشراكةالتحليلي للوصول إىل تصور مقرتح لتفعيل دور

, اإلنتاج يف متويل البحث اجلامعي. مت إجراء دراسة ميدانية. من خالل االستبيانات

ومت عقد لقاءات مع اخلرباء واملهنيني يف جمال البحث بهدف حتديد املعوقات اليت 

دون تفعيل املشاركة بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية يف جمال متويل حتول 

 ,وقد حددت الدراسة مايلي:البحث العلمي وكيفية التغلب على هذه املعوقات

 املهام اليت جيب أن تقوم بها احلكومة واجلامعات ومؤسسات اإلنتاج لتفعيل .1

ى احلكومة عل , منها:البحثية بني اجلامعات ومؤسسات اإلنتاجالشركة 

التنسيق بني اجلامعات ومؤسسات اإلنتاج لتحديد األهداف املستهدفة 

تشكيل مراجع قانونية مستقرة وشفافة , وحسب وجهة نظرهم شراكةلل

جيب على احلكومة التنسيق بني الطرفني لتوضيح املسؤولية يف , كما وسنها

توفري ثقافة جمتمعية تدعم شراكة وتقديم مكافآت للشركاء, وال

توفري الشراكة, والقيادة ومشاركة املواطنني يف أنشطة لشراكات وتشجيع ا

نقاط الضعف والقوة يف لتحديد  املفاهيم اجملتمعية املتبادلة والواقعية

ونتائج  ,العمل على بناء شبكات معلومات متكاملة لتبادل املعلومات, واجملتمع

 البحث العلمي بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية

إنشاء مراكز استشارية داخل , منها: م اليت جيب أن تؤديها اجلامعاتملهاا .2

عتماد على أعضاء هيئة التدريس باال اجلامعات خلدمة املؤسسات اإلنتاجية

على إدارة اجلامعات ومراكز البحوث توسيع , الذين لديهم خربة سابقة

وظفني تبادل الزيارات بني األساتذة وامل , وخدماتها ملؤسسات القطاع اخلاص

استخدام نظام اإلشراف املتبادل بني أساتذة  , ومؤسسات اإلنتاجو باجلامعة

ختفيف  , اجلامعات وخرباء املؤسسات على أحباث طلبة الدراسات العليا

العبء التدريسي على الباحثني يف هيئة التدريس وخاصة بالنسبة ألولئك 



 

 - 312 - 

 اجلزء الثاني 0201 ابريل( 111 ) العدد( 63اجمللد )    (    بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات

دمة اجملتمع. الذين يعملون ضمن فريق عمل إلجراء الدراسات املوجهة خل 

مشاركة خرباء من مؤسسات اإلنتاج فيإعداد الربامج التعليمية لطالب 

.اجلامعة

مباديء وأسس الشراكة بني كليات الرتبية واملؤسسات احلكومية  ( :3012)موريس,دراسة .3
 (12وتأثريها على التنمية املهنية للمعلمني)

الرتبية واملؤسسات  مفهوم الشراكة بني كلياتتهدف الدراسة إىل معرفة       

اسرتاتيجيات تنفيذ , والتعرف على احلكومية واملباديء العامة اليت تقوم عليها

األدوار اليت , معرفة الشراكة بني كليات الرتبية لصاحل التنمية املهنية للمعلمني

خصائص وأهمية الشراكة بني كليات الرتبية , وتلعبها اجلامعات يف عملية الشراكة

واستخدم الباحث املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة لتحديد كومية.واملؤسسات احل

أدوار كل شريك من اجملتمع والباحثني وكليات الرتبية فى مشروع الشراكة 

ووضعت توصيات منها ضرورة التوعية بأهمية الشراكات البحثية للجامعة وحتديد 

حيرتم القيم الريسية وامكانات كل شريك والتأكد من أنَّ كل شريك يفهم و

 سياسة وخصوصية وأولويات الشريك األخر ويقدرها.

:"الشراكة بني كليات الرتبية ومدارس التعليم بعنوان (3011دراسة سامى فتحى عمارة) .2
العام وسبل تفعيلها من وجهه نظر أساتذة الكلية والقيادات التعليمية "دراسة 

.(16)تقوميية
ة الشراكة بني كليات الرتبية ومدارس لقاء الضوء على أهميإىل إالدراسة  هدفت       

ومامتثله مدارس عداد اإلمن الرتكيز على كليات الرتبية  هالتعليم العام ملا متثل

التعليم العام من الرتكيز على اإلصالح املدرسي,  كما هدفت الدراسة إىل حتليل 

ليم التحديات اليت حتتم ضرورة التنسيق والتكامل بني كليات الرتبية ومدارس التع
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والوقوف على واقع اجلهود املبذولة يف جمال الشراكة بني كليات الرتبية العام,  

,  وحتليل ناقد جملاالت الشراكة بني ومدارس التعليم العام يف تنمية املعلم مهنيًا

استخدمت الدراسة كليات الرتبية ومدارس التعليم العام ودورها يف تنمية املعلم,  و

لطبيعه الدراسة ملعرفة واقع الشراكة بني كليات الرتبية  املنهج الوصفي ملالئمته

وتكونت عينة  , استخدم الباحث املقابالت  الشخصيةكما ومدارس التعليم العام . 

بكليات الرتبية وبعض قيادات املديريات  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الدراسة من 

ىل مربرات حلدوث إصلت الدراسة تو(فردًا, و85عددهم ) التعليمية واالدارات التعليمية

داء دورها يف تطوير التعليم وقدمت أل الشراكة منها :تطوير كليات الرتبية مدخاًل

حتياجات الضرورية الدراسة اقرتاحات من أهمها ربط ختصصات وأقسام الكلية باإل

قيام أعضاء هيئه التدريس بالكلية بزيارات ميدانية  –ملديريات الرتبية والتعليم 

, وضع تصور مقرتح لتحقيق بداء املقرتحاتإالعملية التعليمية باملدارس و ةابعملت

الشراكة بني كليات الرتبية ومدارس التعليم العام من خالل انشاء وحدة لدعم 

الشراكة مقرها كليات الرتبية وبناء ثقافة داعمة للشراكةبني جمتمع املدرسة 

 ووكليات الرتبية.

, : جماالت الشراكة بني القطاع اخلاص وبني مدارس (3013)دراسة فهد عباس العتييب .4
.(17)التعليم العام كما يراها مديرو املدارس مبدينة الرياض :دراسة استطالعية

ىل التعرف على جماالت الشراكة بني القطاع اخلاص وبني إهذه الدراسة  هدفت        

وقد استخدمت  , ضمدارس التعليم العام كما يراها مديرو املدارس مبدينة الريا

الدراسة املنهج الوصفي ومت اختيار عينة الدراسة من بني مديرى مدارس التعليم العام 

للمرحلتني املتوسطة والثانوية بطريقة عشوائية حبيث متثل فيها مجيع املتغريات 

 للتعرف علىوقد صمم الباحث استبيان  , ( مديرًا448املراد دراستها فجاء عدد االفراد )
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بني القطاع اخلاص وبني التعليم, وتضمنت الشراكة من أجل  الشراكة جماالت 

اإلصالح التعليمي من بينها )تطوير األنظمة واإلجراءات اإلدارية مبا حيقق الكفاءة 

والفعالية,  إتاحة الفرصة للطالب للزيارة امليدانية املنظمة ملؤسسات القطاع اخلاص,  

من قبل مسؤولي القطاع اخلاص يف إتاحة الفرصة إللقاء حماضرات متخصصة 

املدارس,  دعم املهارات اإلشرافية ملديري املدارس,  تطوير املناهج الدراسية من خالل 

ربطها بالواقع االجتماعي واالقتصادي للطالب, واملشاركة يف تطوير اخلطط 

اإلسرتاتيجية للتعليم لتحي متطلبات ومواصفات املخرجات التعليمية, تدريب 

وقد توصلت الدراسة إلي جمموعة من على املهارات القيادية يف اإلدارة(,  املديرين

املدارس جيمعون يف ترتيبهم للمجاالت على أهمية  يالنتائج من أهمها: أن مدير

داء الشراكة بني القطاع اخلاص وبني مدارس التعليم العام لتحسني جودة األ

 ي.املدرس

ة بني كليات الرتبية ووزارة الرتبية : الشراك(3013)دراسة منى حممد أبوالفتوح .2
 .( 18)يف مصر يصالح التعليم قبل اجلامعوالتعليم, مدخل إل

ىل معرفة واقع الشراكة بني كليات الرتبية ووزارة الرتبية إالدراسة  هدفت        

بل ووسائل تفعيل تلك الشراكة ومعرفة ُس يصالح التعليم قبل اجلامعوالتعليم إل

ساسية لكليات الرتبية, واستخدمت مقرتح يف ضوء الوظائف األىل تصور إوالتوصل 

جلمع البيانات عن الشراكة وأهم مقوماتها وعوامل جناحها  الدراسة املنهج الوصفي

والتعرف على خربات بعض الدول, كما اعتمدت الدراسة على أسلوب الدراسات 

وتوصلت  والتعليم,  االرتباطية للكشف عن العالقة بني كليات التبية ووزارة الرتبية

اجلهود اليت تبذهلا كليات الرتبية بالتعاون مع وزارة  ه وبالرغم منأن ىلإالدراسة 

ىل مستوى الشراكة حيث تعرتيها بعض املعوقات إال ترقى  إال أنهاالرتبية والتعليم , 
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برام اتفاقيات مؤسسية إمنها :حمدودية صالحيات كليات الرتبية يف التعامل املباشر و

وكذلك قصور يف القوانيني والتشريعات ,  شروعات وأنشطة مشرتكة مع الوزارةمب

ن كانت لوائح كليات إاكة كليات الرتبية مع وزارة الرتبية والتعليم, ورلدعم ش

الرتبية اجلديدة حتتم ضرورة الشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم وفقا ملشروع تطوير 

تقدمه كليات  يالدور الذي ىل تدنإيشري  الواقع مازال ال أنَّإكليات الرتبية 

الرتبيةوحمدوديته.وقدمت الدراسة مقرتحات لتفعيل الشراكة لرفع مستوى التنمية 

من بينها إنشاء مكتب للبحوث اإلسرتاتيجية والتطويرية بكليات  املهنية للمعلمني

سة الرتبية يتبع اللجنة العليا للشراكة,  ويربط بينها وبني مسئولي صنع السيا

بالوزارة,  يضم باحثني متخصصني من كليات اجلامعة ووزارة الرتبية والتعليم 

وخيتص بدراسة مشكالت التعليم قبل اجلامعي,  وختطيط البحوث ووضع املشاريع 

الرامية إىل إصالح التعليم,  كما اقرتحت ضرورة تعزيز التعاون البحثي بني املدارس 

د املديريات التعليمية واملدارس مبلخصات والباحثني وعقد مؤمترات سنوية وتزوي

ونتائج البحوث.

املعلمني العربية عداد إ(: " واقع الشراكة بني أكادمييات 3012دراسة ماجد حممد عفيف ) .6
 (.19داخل اخلط االخضر من وجهه نظر العاملني فيها ) ياجملتمع احمللو

داد املعلمني العربية عإهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع الشراكة بني أكادمييات 

خضر من نظر العاملني فيها وفقا للمتغريات داخل اخلط األ يواجملتمع احملل

وتكون .الشخصية )اجلنس , املؤهل العلمي,  املسمى الوضيفي,  سنوات اخلربة(

من جمتمع الدراسة واستخدم الباحث املنهج الوصفي  ( فردًا667جمتمع الدراسة من )

وتوصلت الدراسة ,  الدراسة من خالل استبانه هلذه الغاية لتحقيق أهداف يالتحليل

من  يعداد املعلمني العربية وبني اجملتمع احمللإواقع الشراكة بني أكادمييات  ىل أّنإ

ثر متغري منظور العاملني يف هذه املؤسسات جاء مبستوى متوسط حيث تعزى أل
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متغري  اخلربة ولصاحل  حصائية يعزى ألثرإىل وجود فروق ذات دالله إاجلنس وجاءت  

 , فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر متغري اخلربة التعليمية دالذكور , ووجو

وجاءت الفروق لصاحل فئه فئه مخس سنوات يف اجملال املعريف وجمال املشاركة يف 

ىل جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج اليت إاخلدمات العامة. وخلصت الدراسة 

رورة العمل على تفعيل الشراكة بني أكادمييات إعداد املعلمني توصلت اليها : ض

التدريس بدورات يف  ةعضاء هيئأوضرورة اشرتاك  , العربية وبني اجملتمع احمللى

.موضوع الشراكة مع اجملتمع احمللى

:تصور مقرتح لتفعيل الشراكة بني كلية (بعنوان 3018 يدراسة نوف بنت حممد احلرب .7
 (30)قصيم وإدارة التعليم كمدخل لتحقيق التنمية املهنية للمعلمنيالرتبية جبامعة ال

هدفت الدراسة إىل إعداد تصور مقرتح يسهم يف تفعيل الشراكة بني كلية الرتبية 

وإدارة التعليم كمدخل لتحقيق التنمية املهنية للمعلم,  ولتحقيق هذا اهلدف 

عينة  داة على األثة بتوزيع , وقامت الباحياستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليل

( 133)والبالغ عددهمكلية الرتبية جامعه القصيم الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ب

هناك موافقة بني أفراد عينة الدراسة من القيادات  إىل أّنتوصلت الدراسة ,  وقد فردًا

حيث األكادميية وأعضاء هيئة التدريس على واقع الشراكة بني كلية وإدارة التعليم 

إدارة التعليم تشجع املعلم على إكمال الدراسات العليا بكلية الرتبية,  وكذلك  أنَّ

فإن إدارة التعليم تنظم بالشراكة مع كلية الرتبية دورات متخصصة لتنمية مهارات 

إدارة التعليم تستعني مبتخصصني من كلية الرتبية لبناء  املعلمني, إضافة إىل أنَّ

وتوصلت الدراسة لوجود ,  تعلقة بأنشطة التنمية املهنية للمعلماحلقائب التدريبية امل

بعض املعوقات اليت حتد من الشراكة بني كلية الرتبية وإدارات التعليم,  ومن أبرزها 

قلة تشجيع ودعم املسؤولني للشراكة بني إدارة التعليم وكلية الرتبية وقلة اإلهتمام 
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هنية للمعلم,  افتقاد بعض املسؤولني يف بعقد إجتماعات دورية يف جمال التنمية امل

إدارة التعليم لفهم اللوائح املنظمة للشراكة مع كلية الرتبية , ووضعت الدراسة 

تصورًا مقرتحًا لتطوير وتفعيل الشراكة بني كلية الرتبية جبامعة القصيم وإدارة 

 .اكةالتعليم واإلستفادة من نتائج الدراسة للتخلص من العقبات اليت تعيق الشر

 احملور الثاني :دراسات تتعلق بالتنمية املهنية للمعلمني 

(: إعداد املعلم وتنميته مهنيًا يف ضوء 3009دراسة صالح أمحد الناقة, بعنوان) .1
 .(31)التحديات املستقبلية

عداد املعلم وتنميته جتاهات املعاصرة والنظم إلىل التعرف على اإلإالدراسة  هدفت      

ل احملاور التالية :مهنيًاوذلك من خال

يف كليات الرتبية . الطالب جتاهات العاملية املعاصرة حول سياسة قبولاإل 

يثة يف نظام الدراسة وبراجمها بكليات الرتبية .دجتاهات احلاإل 

 جتاهات احلديثة لربامج الرتبية العملية اإل  

جتاهات احلديثة حول برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة.اإل  

جتاهات احلديثة يف قدمة والنامية باإلتهتمام املتزايد للدول املالدراسة اإل وأظهرت

 ىل أنإتوصلت الدراسة وقد جمال إعداد املعلم وتنميته مهنيًا يف مراحل التعليم العام .

عداد قبل اخلدمة والتدريب يف هى عملية مستمرة تشمل اإلمهنيًا املعلم  عمليةتنمية

لتنمية املهنية للمعلم عملية تتصف بالدميومة وال تنتهى أثناء اخلدمة وعليه فإن ا

عند خترج الطالب من الكلية وقد اختتمت الدراسة بتقديم تصور مقرتح لتطوير 

نظام إعداد املعلم وتنميته مهنيًا مبا يتناسب مع االجتاهات املعاصرة .
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املهنية  :التنمية (م3016ي), منال محدى الدحيان يدراسةعيد صقر, نافع نافع حرب .3 

 33)للمعلمني أثناء اخلدمة بدولة الكويت يف ضوء التوجهات املعاصرة"

راسة إىل التعرف على التوجهات العاملية املعاصرة للتنمية املهنية للمعلمني دهدفت ال

أثناء اخلدمة وفق ماورد خبربت بعض الدول املتقدمة, كما اهتمت بأهمية دور املعلم 

ن عدة متغريات يف العملية التعليميةإال أنَّ هذا املتغري هو واعتباره متغريًا واحدًا ضم

األكثر فاعلية يف التأثري على الطالب, واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي مما 

يتوافق مع اهلدف التنظريي للدراسة احلالية من استقراء بعض التجارب واخلربات 

العمل أبرزها : إىل عدة نتائج توصلت الدراسة ,  وقد الدولية للتنمية املهنية للمعلمني

على نشر ثقافةالوعي بأهمية وضرورة التنمية املهنية بني كافة العاملني يف املنظومة 

الرتبوية التعليمية دون النظر للمكانة واملستوى الوظيفي أو املرحلة املتقدمة يف العمر 

عاصرة واإلقرتاب من سن املعاش وذلك تأكيدًا وتطبيقًا للمفاهيم الرتبوية امل

ى احلياة والتعليم املستمر والتنمية دواملستحدثة يف الفكر الرتبوي مثل التعلم م

هيئة لتدريب املعلمني لتكون  إنشاءاملهنية املستدامة.كما أوصت الدراسة بضرورة 

مبثابة أكادميية للتنمية املهنية على املستوى القومي أو مراكز للتنمية املهنية على 

 وحدات للتنمية املهنية على مستوى املدرسة.املستوى احمللي أو 

( : حنو بناء معلمي املستقبل: دراسة تقوميية للربامج التدريبية  3017, موريدراسة)  .2

.32) الرمسية للتنمية املهنية للمعلمني يف هولندا

هدفت الدراسة إىل حبث واقع الربامج التدريبية املعتمدة للتنمية املهنية للمعلمني يف 

كما هدفت الدراسة إىل حبث مفاهيم املشاركني  , يف ضوء املعايري القوميةهولندا 

 , وقد مزيج من املنهجني الكمي والنوعيت الدراسة استخدم, وحول كفاءة الربامج

برامج رمسية معتمدة للتنمية املهنية (  7)يف ًامشارك( 263)تكونت عينة البحث من
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,  2117وقد مت جتميع البيانات خالل عام  ,ملعلمي مرحلة التعليم األساسي يف هولندا

مع تطبيق األدوات واملقاييس على املشاركني والربامج لقياس فاعليتها يف تدريب 

 وإعدد املعلمني يف هولندا. 

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:و

ستجابات على االستبانة وجود ميول قوية من جانب املشاركني يف إلأشارت حتليالت ا

املشاركة بالربامج الرمسية للتنمية املهنية للمعلمني,  وذلك لتوافر عدة تفضيل 

عوامل جناح أهمها: توافر املوارد واإلمكانيات التدريبية,  والسياسات التدريبية الثابتة 

أظهر حتليالت قائمة املعايري كما ذات الرؤية بعيدة املدى امُلطبقة بربامج التدريب. 

 ربامج الثالثة مع معايري اجلودة القومية للربامج التدريبية.لل التوافق بنسبة مرتفعه

 

تقويم كفاءة الربامج التدريبية اليت تقدمها األكادميية  :( بعنوان 3018, فراجدراسة )  .4

 (34)يف جمال التنمية املهنية للمعلمني يف ضوء معايري اجلودة املهنية للمعلمني 

مؤشرات كفاءة الربامج التدريبية املقدمة يف  تقويمهدفت الدراسة إىل              

تقويم كفاءة , واألكادميية املهنية للمعلمني يف جمال التنمية املهنية للمعلمني

الربامج التدريبية املقدمة من جانب األكادميية املهنية للمعلمني يف ضوء معايري 

مت  ,يعة البحثاتبع البحث احلالي املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته لطب, واجلودة

وقد أسفر تطبيق التقنية عن مشاركة عينة  , استخدام تقنية العينات التقوميية

نية من كليات هيف جمال تطوير وتقويم برامج التنمية امل ًاخبري ( 25عددها ) بشرية

الرتبية وإدارة املناهج بوزارة التعليم املصرية,  باإلضافة إىل حمتوى برناجمني لتطوير 

أسفرت  و, 2117-2116للمعلمني خالل عامي لرتبوية باألكادميية املهنية القيادات ا

تطوير مؤشرات ملعايري جودة تقويم كفاة الربامج التدريبية  نتائج أبرزها:الدراسة عن 

مراعاة اجلوانب العملية وللتنمية املهنية للمعلمني متثلت يف استخدام التكنولوجيا, 
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الربامج التدريبية,  وهي ما انطبقت مجيعًا مع  املهنية,  ومالئمة األهداف لواقع 

توصلت الدراسة يف عمومها إىل كفاءة الربامج كما الربامج التدريبية املفحوصة. 

التدريبية املقدمة يف األكادميية املهنية للمعلمني يف ختريج معلمني مبا يتفق مع 

 .معايري اجلودة املتبعة

 

وقع: تقويم برامج التنمية املهنية للمعلمني ( : توقع غري املت3018, مكدويلدراسة ) .2
 .(32)بكليات الرتبية يف الربازيل يف ضوء معايري جودة احلوكمة الرتبوية

هدفت الدراسة إىل تقويم برامج التنمية املهنية للمعلمني يف الربازيل يف ضوء           

عن طريق استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  وقدمعايري جودة احلوكمة الرتبوية. 

( من املعلمني 54شارك يف الدراسة عينة ضمت )و املسح بالعينة باستخدام االستبانة.

باملرحلة النهائية من التدريب بأحد املراكز املعتمدة من وزارة التعليم  اجلدد

مت تطبيق األدوات على أفراد والربازيلية مبدينة ساوباولو بالتعاون مع كليات الرتبية. 

لى مدى التوافق مع معايري جودة احلوكمة الرتبوية من وجهة العينة للتعرف ع

إىل النتائج التالية: توافر معايري اإلطار العام جلودة وقد توصلت الدراسة نظرهم. 

, كما احلوكمة بنسبة كبرية يف برامج التنمية املهنية للمعلمني بكليات الرتبية 

أشارت  , كما ويم واحلوكمة معايري املوارد واخلربات العملية ونظام التق توفرت

النتائج يف العموم إىل كفاءة الربامج التدريبية املقدمة يف جمال التنمية املهنية 

عتماد على التقنيات التكنولوجية يف الربامج للمعلمني مع التوصية بزيادة اإل

التدريبية وزيادة معدالت الشراكة بني مراكز التدريب املعتمدة من وزارة التعليم 

 ات الرتبية.  وكلي
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( : فاعلية برامج الشراكة للتنمية املهنية للمعلمني يف تطوير 3018, فريالنددراسة)  .6
(36)الكفاءة املهنية يف ضوء معايري اجلودة األمريكية

هدفت الدراسة إلىتقويم فاعلية برامج الشراكة املبنية بهدف التنمية املهنية 

ذه الربامج للشراكة يف تطوير الكفاءة تقويم فاعلية ه,  وهدفت أيضًا إىل للمعلمني

املنهج  ت الدراسة اتبع وقداملهنية للمعلمني يف ضوء معايري اجلودة األمريكية. 

برامج شراكة للتنمية املهنية للمعلمني يف والية أريزونا  6الوصفي التقوميي لعدد 

للمعلمني برامج شراكة للتنمية املهنية ( 6)تكونت عينة البحث من  , وقد األمريكية

بني إدارات التعليم وكليات الرتبية يف والية أريزونا األمريكية معتمدة عن طريق وزارة 

التعليم األمريكية. وقع االختيار على الربامج يف ضوء مالئمتها وشهرتها يف جمال 

مت ومشارك بهذه الربامج.  28إعداد املعلمني. مت استطالع رأي عينة متثيلية تضم 

ستمارة معايري جودة برامج التنمية املهنية الدراسة باستخدام جتميع بيانات ا

أسفرت  وقدللمعلمني: تكونت من سبعة معايري أساسية يف ضوء األدبيات البحثية. 

بدرجات متفاوتة مع معايري قد توافقت الربامج الستة أّن  لنتائج أهمهاالدراسة 

أظهرت استجابات كما ,اجلودة األمريكية يف جمال التنمية املهنية للمعلمني 

املشاركني على قائمة االختيار فاعلية برامج الشراكة يف رفع مستويات الكفاءة 

 املهنية ملعلمي املستقبل.

أكدت معظم الدراسات السابقة على مبدأ الشراكة بني اجلامعات من خالل                

لعام ووزارة كليات الرتبية كمتخصصني يف إعداد املعلم وبني مدارس التعليم ا

 بني املؤسسات الرتبويةالرتبية والتعليم بوجه عام ,وهذا يؤدي إىل دعم الشراكة 

لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني, كما اجتمعت الدراسات السابقة على ضعف 

استيعاب مفهوم املأسسة لدى املنظمات, وكذلك توصلت معظمها إىل افتقار 
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هدافها وآليات حتقيقها, وعدم وجود التخطيط لربامج الشراكة وعدم وضوح أ 

قوانيني وتشريعات ُتلزم املؤسسات بالشراكة, مما اليدر عائدًا منها وتصبح شراكات 

شكلية دون فائدة, كما اتفقت معظم الدراسات على عدم اإلعالن عن برامج الشراكة 

مج للمستفيدين والقيادات العليا واجملتمع من  حيث االجنازات واإلعالن عن الربا

وتفاصيل تنفيذها وكذلك املعوقات اليت تقف أمامها حملاولة التغلب عليها, كما 

يتضح االتفاق بني تلك الدراسات على املنهج املتبع فجميعها استخدم املنهج الوصفي 

التحليلي واستطالع آراء اخلرباء الرتبويني والتوصل لوضع تصور مستقبلي للتأكيد 

سسية لدعم وتنفيذ برامج التنمية املهنية للمعلمني على الشراكة من خالل عالقة مؤ

 ورفع كفاءتهم.

ومن خالل العرض السابق ملا تناولته الدراسات السابقة يف جمال التنمية    

املهنية للمعلمني يتضح تأثريها على أداء  املعلمني ورفع كفاءتهم املهنية والتنويع يف 

ى التدريسي ومتطلبات عصر استخدام اإلسرتاتيجيات  املتوافقة مع احملتو

التكنولوجيا, والتعرف كذلك على أساليب التنمية املهنية واملعوقات اليت تواجه 

حتقيق التنمية املهنية وكيفية التغلب عليها من خالل ماتناولته نتائج الدراسات 

مع بعض الداسات السابقة يف استخدامها  افق البحث احلاليوالتوصيات,  وقد 

من استقراء لبعض  للبحثالذي يتوافق مع اهلدف التنظريي للمنهج الوصفي 

خربات الدول يف جمال التنمية املهنية, وكيفية اإلستفادة منها وعرض فلسفة 

وأهداف التنمية املهنية واألساليب واملعوقات, واتفقت أيضًا مع ماأوصت به بعض 

الوعي بأهمية  الدراسات يف ضرورة تفعيل هيئة لتدريب املعلمني, والعمل على نشر

التنمية املهنية للمعلمني ودعم الشراكات بني املؤسسات الرتبوية وكليات الرتبية 

واهليئات اجملتمعية والتنسيق بينهم إلزالة معوقات التنمية املهنية والتغلب عليها 

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة, كفاءة التدريب املقدم للمعلمني,  و وزياده
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سعي الدول حنو انتهاج الشراكة بني اجلامعات واملدارس ومؤسسات  حثةالحظت البا

التنمية املهنية, وكذلك االهتمام بربامج التنمية املهنية وابتكار معايري لتقويم 

اتضح قلة الدراسات العربية واألجنبية اليت تلك الربامج ومتابعة تنفيذها, كما 

مما دعا إىل ضرورة إجراء  ة للمعلمني,يف جمال التنمية املهنيعنيت مبأسسة الشراكة 

.هذا البحث

 اإلطار النظري

 (املفهوم , األهمية)املأسسة  :احملور األول 

ارتبط مفهوم املأسسة بعدة مفاهيم واضحة وجلية لدي املهتمني بالفكر         

اإلداري مثل املؤسسة واملؤسساتية, واليت تتكامل فيما بينها يف طرح رؤية متكاملة 

هوم العمل املؤسسي, وتدور معظمها حول الشرعية والعدل والتكامل يف األهدافه ملف

 واالسرتاتيجيات ومعايري التحقيق.

 مفهوم املأسسة أواًل:  
وردت مبعنى: إضفاء الصفة تعددت الرؤى حول مفهوم املأسسة حيث   

, (27)الجتماعياملأسسة باملفهوم ا ترتبطويف التعليم ,املؤسساتية واالعتماد على املؤسسة

جتماعي تعنى أن اجملتمع املمأسس هو الذي ينجح يف املأسسة مبفهومها اإلف

إىل مؤسسات  حتويلمؤسساته القائمة على الوالء الشخصي والعائلي والتضامين

, أي من عالقات تفتقد إىل الطابع قائمة على الشرعية القانونية وااللتزام بأداء املهام

عالقات ممأسسة تقوم على مبدأ تساوي املواطنني باخلضوع املوضوعي واملؤسساتي إىل 

هلا, وختول هلم التعرف على احلقوق والواجبات اليت تلزمهم إزاء بعضهم 

وتناولتها السياسة التعليمية بأوروبا ودول شرق أسيايف جمال التعليم بأنها ,(28)البعض

رتكةوالقيم يف روتني متثل التعليم مدى احلياة باعتبارها عملية لتحول األفكار املش
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العمل اليومي, من أجل رسم احلدود اخلاصة باملؤسسات التعليمية, وأنها متيز نفسها  

كما تناولتها الدراسات بوجهات , (29)من خالل الطابع املؤسسي والتعلم مدي احلياة

 نظر متعددة منها :

ومستدام جزًءا ال يتجزأ واملمارسات العملية اليت تصبح بها األنشطة أنها      

اليت ديدة اجلمارسات واملسلسلة من األحداث ها ميكن اعتبار,ومن النظام الرمسي

 ,وهي(31)وفق أسس معيارية قياسية اتممارسحتسن من األداء املؤسسي وحتوهلا إىل 

 ترمجة التوقعات والتعريف باملسؤولية اخلاصة للشركات ووضع املعايري املؤسسية

 .(31)امللزمة للعاملني بها 

النظام يضفي طابعًا مؤسسيًا علىالعالقات املستقرة واملعتقدات  ما أنَّك  

املشرتكة اليت يوجد بينها ارتباط منخفض حيث قام بتطبيق املأسسة على نظم 

,32)األقدمية يف اهليئات التشريعية بالواليات األمريكية

تلك العملية اليت تكتسب بها التنظيمات هي املأسسة يف أبسط معانيها ف  

 (.     33واإلجراءات درجة متزايدة من الثبات واالنتظام واالستمرارية)

املأسسة هي عملية مستمرة تصبح فيها جمموعة  أّن جندووفق ما تقدم    

األنشطة واهلياكل التنظيمية والقيم املنظمة للعمل جزءًا ال يتجزأ ومستدام من 

رسالتها وسياساتها ورؤيتها املنظمة, فهي بذلك عملية ترتجم قواعد وسلوك املنظمة و

طبق على األنشطة اليومية ملوظفيها االسرتاتيجية إىل إرشادات عمل ت وخططها

. وبذلك فإّن املأسسة بهدف دمج القيم واألهداف األساسية يف ثقافة املنظمة وهيكلها

تعنيمجموعة اإلجراءات والقواعد اليت ترتجم اخلطط واألهداف والرؤى آلليات 

ومزيد من اإللتزام  ستدامةالاوستقرار المن خالهلا املنظمة علىاحتصل منهجية 

 يف هيكلها اإلداري. والشرعية والتمسك بالقوانني والثبات
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 أهداف املأسسة ثانيًا:

 -وضع القواعد املنظمة للمأسسة : )فلسفة املأسسة على ثالثة إجراءاتتقوم     

اعد أو استبدال القدمية منها تغيري القو -تعديل القواعد وتطوير أفضل املمارسات

 إىل :فعملية املأسسة تهدف  , (34) (بقواعد جديدة

حتسني مستوى األداء ورفع اإلنتاجية وتعزيز فاعليته. .1

ترشيد اإلنفاق احلكومي والرتكيز على اإلنفاق يف املشاريع التشغيلية. .2

 تبسيييط اإلجيييراءات اإلداريييية ووضيييوحها, وإصيييالح األنظمييية الضيييريبية واملاليييية  .3

وحتقيق العدالة يف توزيع املوارد .

حتسني أساليب التعامل مع القوانني وتعزيز عدالية تقيديم اخلدمية للمجتميع      .4

باعتبار أن تقديم اخلدمة للمواطنني هو مربر لوجود األجهزة اإلدارية, وإظهار 

.35)مزيد من الشفافية يف عمل املوظفني وتعزيز مفهوم املساءلة

الوظائف على أسس مهنية.تعزيز مبدأ اجلدارة يف  .5

 (.36)ضمان جودة اخلدمات املقدمة وعدالتها للمواطنني .6

 أهمية املأسسةثالثًا: 

تسييياق الشيييرعية واإلتتمثيييل أهميييية املأسسييية فيميييا تضيييفيه عليييى املؤسسييية مييين      

وبالتالي ميكنهيا إجيياد   ها تطوير منتجات املوارد, كما ُتمِكن املؤسسة منوالتنبؤ وتوفري 

املؤسسيات  دميج  .كذلك تسيعى املأسسية إىل   (37)لق القيمة التنظيميةفرص للتمايز وخ

ومراحييل تطييور  التارخيييية واهلياكييل لتصييبح  كيانًاواحييدًا, كمييا تهييتم بدراسيية األطر   

تابعييييية املؤسسيييييات عيييييرب خمتليييييف املسيييييتويات    باإلضيييييافة إىل اهتمامهيييييا مب ملؤسسيييييات ا

 .(38)االجتماعية
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ليت تسعى إليها النظم" فلكي يكون ومن ثّم فإن املأسسة باتت من املتطلبات ا    

باإلمكان القيام بنشاط معني على حنو منهجي وبقدر من االستمرارية, البد من إدراج 

تنتج شكاًل من أشكال حيث أنها . (39)هذا النشاط ضمن نظام ممأسس إىل حد ما

الشرعية وإعادة تعريف احلدود والوصول إىل املوارد وخلق إجراءات روتينية لتحسني 

-فهي متتلك اإللزامية,(41)اء املؤسسة وإتاحة الفرص لالكتشافات واالبتكاراتأد

اجملتمعية ليكون كل فرد مبوجبها ملتزمًا بأداء مهامه وفق أدوار حمددة -القانونية

, فاملأسسة كظاهرة إدارية تهتم بتحديد الكيفية واآللية اليت (41)ال ميكنه احلياد عنها

 .مة وعالقاتها الداخلية واخلارجيةتتم بها املمارسات داخل املنظ

 رابعًا:  متطلبات حتقيق املأسسة 
لتحقيق املأسسة يف املنظمات والوصول جلودة النظام املؤسسي يتطلب        

ذلك توافر عدة متطلبات منها :التعيني يف الوظائف على أساس اجلدارة والكفاءة و 

لعالقات املنظمة للعمل, حيث ّأّن تعزيز الشفافية, مع ضرورة توافر الدميقراطية يف ا

الشفافية تتطلب ممارسة الدميقراطية,حيث أنَّ املمارسات الدميقراطية تضمن من 

خالل الطرق القانونية الوصول إىل املعلومات من خالل القوانني املنظمة للعمل ,حيث 

لك أنَّ الشفافية ُتعد عنصر مهم يف تعزيز املأسسة اإلدارية, ولتحقيق املأسسة كذ

تتطلب ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة اإلدارية واملالية يف املؤسسات, وتسهيل تداول 

, إرضاء العاملني,  (42)املعلومات وتدفقها إىل مجيع املستويات املختلفة يف املؤسسات

واملتابعة املوضوعية, وبث روح اجلماعة فاملوظف عندما يتحقق له الرضا الوظيفي 

زام باملمارسات اإلدارية الصحيحة والسليمة, وكذلك سيزداد حرصه من أجل اإللت

متابعة العمل وإجراءاته سيمكن اإلدارات من اكتشاف األخطاء واالحنرافات 
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وتصحيحها وكذلك التزام العاملني داخل املؤسسة بروح اجلماعة ويعزز من 

.(43)الشفافية والوضوح يف العمل

الشفافية يف العمل والتعيني على أسس  ومن ثّم فتحقيق املأسسة تتطلب توافر مبدأ     

ومعايري لإلختيار , وذلك إلرضاء العاملني مع ضرورة تفعيل األجهزة الرقابية ملتابعة 

 العمل وضمان استمراريتها

 

 :معوقات املأسسةخامسًا: 
تواجه املنظمات واملؤسسات بعض املعوقات اليت حتول دون حتقيق املأسسة   

 منها:

أسس املهنية واجلدارة والقائم على األسس احلزبية  التوظيف البعيد عن .1

والسياسية أو املصاحل اخلاصة , فهو خيلق كادرًا إداريًا ال يأبه لإللتزام 

.(44)بتطبيق معايري اجلودة يف العمل

غياب احملاسبية والشفافية إضافة إىل غياب تطبيق القوانني, وعدم اإللتزام  .2

لسياسية واإلدارية.بها, وكذلك ضعف البنية املؤسسية وا

االعتماد على االرجتالية يف بناء املؤسسات واستحداثها واالبتعاد عن االسلوب  .3

العلمي وامليداني لتشخيص املشاكل ,وتقديم احللول املقرتحة استنادًا إىل 

.(45)ذلك

تعقيد اإلجراءات, واالستمرار يف تطبيق األنظمة القدمية,مما يشكل عائقًا  .4

ة, حيث أن القيام بعمليات اإلصالح اإلداري, وتطوير أمام تطبيق الشفافي

األنظمة والقوانني واإلجراءات, خيلق البيئة املناسبة اليت تتعزز فيها 

من عناصر تعزيز املأسسة يف  ًامهم ًاشفافية ُتعد عنصرلالشفافية, حيث أن ا

املؤسسات.
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ريها اإلفصاح غري الدقيق أو غري السليم عن املعلومات والبيانات وتفس .5 

وحتليلها من قبل املستخدمني من أجل حتقيق مصاحلهم, أو استغالل 

املعلومات من قبل املستخدم هلا أو من يقوم باالفصاح عنها من أجل حتقيق 

أهدافه اخلاصة,إذا تعارضت مع أهداف املنظمة.

كثرة األهداف وتداخلها مع بعضها البعض حيث يؤدي ذلك إىل ارباك يف  .6

إنَّ عدم حتديد أولويات لألهداف املراد حتقيقها ُيعد من حتقيق األهداف , ف

أهم معوقات الشفافية اإلدارية ومن ثم معوق لتحقيق املأسسة فهى حتتاج إىل 

(.46وضوح وموضوعية)

من خالل تلك املعوقات يتضح أنه لتفعيل املأسسة جيب التخلي عن األطر       

هذا العصر واستحداث الطرق واألنظمة القدمية اليت ال تتواكب مع متطلبات 

البديلة اليت تستند إىل املوضوعية والتطور التكنولوجي احلديث, كما جيب التخلي 

عن وضع النظم القائم على تعقيد اإلجراءات والبعد عن الشفافية والتوجه حنو 

حتقيق املصلحة العامةوالتحديد الدقيق لألهداف املرجو حتقيقها, إضافة إىل ذلك 

يري يتم على أساسها ارتفاع درجة حتقق األهدافوخلق بيئة تعزز جيب وضع معا

 الشفافية واملرونة واإلفصاح عن املعلزمات بدقة تامة. 

 يف جمال التنمية املهنيةالشراكة احملور الثاني: 
أصبح مفهوم الشراكة أكثر حضورًا يف العديد من املنظمات اليت تعنى   

التعاون  من خالل  وذلك التنمية املستدامة, بالقضايا الرتبوية والسعي حنو حتقيق

واليت تتم مبقتضاها حتقيق األهداف وحتقيق التكامل والتواصل بني الشركاء 

 ُتعد أي حماولة لإلصالح الرتبوي ال ُتؤَسس على مبدأ الشراكة الف .املشرتكة

مية الشراكة كشريكني متعادلني يف األه النظر إىل طريّفب إصالحًا حقيقيًا, لذا جي
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واملسئولية, ولبناء هذه الشراكة يتطلب دمج الثقافات املتباينة بني الشركاء وفتح 

, حيث تفرض حتديات املستقبل على النظم (47)تصال الفعلي فيما بينهمقنوات اإل

الرتبوية حتمية التطوير من خالل الشراكات الرتبوية اليت متد جسور التواصل بني 

فيذية واجلهات املستفيدة وهذا من شأنه أن يقلل اجلهات التنظريية واجلهات التن

الفجوة بني ما يتوصل إليه البحث العلمي وامليدان التطبيقي فتحدث معرفة حقيقية 

 .(48)مبتطلبات الواقع

بهذا احملور الدور الذي تقوم به مأسسة الشراكة يف  يتناول البحثوسوف              

يح مفهوم الشراكة يف جمال التنمية املهنية جمال التنمية املهنية للمعلمني بعد توض

 وأهدافها ومبادئها .

 

 ()مفهوم الشراكة أواًل: 
 ,(49)ترجع كلمة الشراكة يف اللغة إىل كلمة )ِشْرٌك( وهى تعنى النصيب             

شركاء وأشراك مثل شريف وشرفاء وأشراف  منووردت يف خمتار الصحاح أن )ِشْرٌك( 

أي جعل لكل  (ِشْرَكة ),وجاء باملعجم الوسيط (51)ثّم فالشراكة تعنى تشاركومن 

منهما نصيب فيه فهو شريك, وَأشركه يف األمر أي أدخله فيه, والشراكة بهذا املعنى 

مبعجم اللغة العربية املعاصر و,(51)تعنى عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل مشرتك

,كما (52)بادل املصاحل يف شتَّى اجملاالت بني كياننيبأنها عالقة تقوم على التَّعاون وت

وردت مبعجم املصطلحات اإلدارية على أنهاعقد اتفاق مقنن من خالل احلوار احلر 

والذى تتوافر فيه إدارتني أو أكثر لالشرتاك يف مشروع أواالضطالع بنشاط أو عمل 

لصياغة أهداف يتم من خالله التكامل بني هذه األطراف, ويسعى الشركاء غالبًا 

عملية ديناميكية تبدأ  هاجديدة مشرتكة مبنية على أساس الفهم املشرتك, كما أن
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خطاها األوىل عندما يتم تصميمها بشكل كلي واضعة يف اعتبارها كل االلتزامات  

 .53) وتوقعات الشركاء

 -: فهي كالتالييف جمال التعليم  الشراكة باملعنى االصطالحي أما 

االلتزام الواجب املتفق عليه لتبادل املنفعة يف جمال التعليم حبيث  عينت              

تقدم كليات الرتبية للمدارس معلمًا على درجة عالية من الكفاءة ومبادرات للتنمية 

املهنية للعاملني يف املدارس باإلضافة إىل تقديم نتائج األحباث العلمية لالستفادة 

املقابل تتيح املدارس الفرصة للباحثني واملعلمني منها فيتطوير العمل املدرسي, ويف 

للتعرف على الواقع الفعلي للمدارس لدراسته باعتباره جمااًل خصبًا لدراسة 

عالقة إجيابية تعاونية تكاملية منظمة ذات مسئولية مشرتكة بني , وهي (54)الواقع

وتشري إىل , (55)اجلامعات ومؤسسات التعليم العام لتحقيق األهداف الرتبوية املشرتكة

شرتك بني أطراف تربوية وأطراف أخرى, سواء كانوا من داخل مؤسسات املتعاون ال

تعليمية وتربوية أو من خارجها جتمعهم مشاريع مشرتكة بهدف تشارك اخلربات 

والتشارك الثقايف والعلمي والتقين واالقتصادي من أجل إجياد احللول املناسبة 

 (56)واملشكالت اليت تواجهها هذه األطراف املتعاقدةجملموعة من العوائق والوضعيات 

اتفاق بني مؤسسات تعليم املعلمني واملهتمني بالتعليم والذين تربطهم عالقة وهي 

تحسني التعليم واإلصالح لوثيقة ويعملون معًا من أجل حتقيق أهداف مشرتكة 

اهليئات تعاون جمموعة من األشخاص أو  بأنها ُعرفتكما , (57)الرتبوي بشكل جيد

على توزيع واضح للعمل, ووفق حجم وطبيعة املساهمة  ًالتحقيق أهداف مشرتكةبناء

اليت يقدمها كل طرف كما أنها تقتضي ممارسة أنشطة مشرتكة وتبادل املساعدات 

عالقةتفاعلية بني كما أنها .(58)واالنفتاح على اآلخر مع احرتام خصوصياته

وانينها وتقديم كافة املوارد املتاحة لديهم مؤسستني أو أكثر يلتزم بها األطراف بق

كما تتضمن املساواة يف اختاذ القرارات وحتمل املسؤولية وحق كل طرف باحلفاظ 
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تعاون وهي, (59)على هويته وقينه وتهدف لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير اجملتمع

حل ديناميكي تفاعلي بني جمموعة من األشخاص أو اهليئات لتحقيق أهداف واحدة و

مشكالت مشرتكة, وفق تقسيم واضحومضبوط للعمل, ووفق حجم وطبيعة املساهمة 

 .(61)اليت يقدمها كل طرف من أطراف الشراكة

التنمية املهنية للمعلمني ثانيًا: 

ئ وسيييائل التعلييييم وتعيييني األفيييراد عليييى    ييييعمليييية مقصيييودة  ته بأنهيييا "ُعرفيييت              

جتاهيييات الييييت   لفيييرد بييياخلربات واملهيييارات واإل اكتسييياب الفاعليييية يف أعمييياهلم وتيييزود ا  

,  و تييتم بصييورة رمسييية قائميية علييى املؤسسييات فقييد     (61)جتعلييه صيياحلًا ملزاوليية عمييل مييا   

بأنهييا" عملييية منظميية مدروسيية لبنيياء مهييارات تربوييية وإدارييية وشخصييية جديييدة,      عرفت

ديهم منهييا تليزم العيياملني لقييامهم الفعييال باملسيئوليات اليومييية, أو تيرميم مييا يتيوفر ليي     

بتجديييدها أو إمنائهييا, أو سييد العجييز فيهييا لتحقيييق غييرض أمسييى وهييو حتسييني فعالييية   

عملية طويلية امليدى تقيوم    ي وه,(62)األفراد وبالتالي زيادة التحصيل الكمي والنوعي هلم

على فكرة التعلم مدى احلياة تستهدف أداء املعلم يف كافة اجلوانب املعرفيية واملهاريية   

بكييل ميياهو جديييد يف ختصصييه وتؤهلييه ملواجهيية مايسييتحدث ميين         والسييلوكية ومتييده 

عملييية , (63)تطييورات تربوييية يف ظييل ختطيييط وتنظيييم املؤسسيية الرتبوييية املعنييية بييذلك  

خمطط هليا بشيكل مسيتمرومعدة بصيورة منظمية وقابلية للتنفييذ, تهيدف إىل اإلرتقياء          

ابه املعلوميييات بيياملعلم )معرفيييًا, مهاريييًا, سيييلوكيا, وجييدانيًا( وذلييك مييين خييالل إكسيي       

جتاهات اإلجيابية لديه لتحسني مستوى التعلم واملهارات الالزمة لذلك, مع تنمية اإل

 .(64) والتعليم وتلبية حلاجات اجملتمع وفق املتغريات احلديثة

نشيياطات تشييياركية خمططيية مسيييتمرة   كمييا أّن التنمييية املهنيييية عبييارة عييين                  

غييية ت, تلبييى احلاجييات املسييتمرة واملييتغرية للمدرسيية بُ لتطييوير املعلمييني :أفييرادًا ومجاعييا 
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عملية مؤسسية تهيدف   ,وهى(65)حتقيق األهداف الكربى اخلاصة خبطة تطوير املدرسة 

إىل تغيريمهارات ومواقيف سيلوكيات املعلميني, ليكونيوا أكثير كفياءة وفعاليية ملقابلية         

جتاهيييات ات واإلاحتياجيييات امليييتعلمني واجملتميييع, تعميييل عليييى حتسيييني املعيييارف واملهيييار     

املرتبطيية مبهنيية التعليييم والتييأثري عليهييا بشييكل إجيييابى لتمكييينهم ميين تصييميم بييرامج     

وهييى عملييية مؤسسييية وليسييت جمييرد عملييية     , (66)رتعليمييية متطييورة ومواكبيية للعصيي   

.(67)فردية خاصة بكل معلم

ضرورة طرح التنمية املهنية للمعلمني على أنها عملية فمن الومن ذلك              

تستهدف تطوير أداء املعلم وحتسني كفاءته املهنية واملعرفية مؤسسية تشاركية 

رتقاء اإلومن أجل مواكبة التطوير  ومهاراتهزيادة إنتاجيته وجتديد خرباته و

 .بالعملية التعليمية

عالقة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني متثل  الشراكةوبناءًا على ذلك فإّن               

بغرض تكامل القدرات واإلمكانات  املؤسسات الرتبويةكية تعاقدية ُملزمة بني دينامي

تشاركية حنو حتقيق األهداف  املادية والبشرية بينهما وتضافر اجلهود كمساِع

والوصول باملعلم لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني, والرؤى املتفق عليها بينهما, 

 . املصري إىل مصاف املعلم املتميز مهنيًا

يف جمال التنمية املهنية للمعلمنيأهداف الشراكة ثالثًا:

ترتكز فلسفة الشراكة على طبيعة الغرض الذي ُأقيمت من أجله والقيمة             

فكلما اتضح لدى الشركاء ,املضافة اليت يكتسبها كل طرف من أطراف الشراكة

قيق الشراكة مدى املكاسب واملنفعة من تلك الشراكة زادت دافعيتهم حنو حت

جناح الشراكات يعتمد  كما أّنتحقيق املكاسب والوصول لألهداف, لوااللتزام بها 

يلي ذلك عناصر داعمة األهداف املشرتكة و أوهلا حتديدعلى عدة عناصر أساسية 
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الثقة بني الشركاء ووضوح قنوات اإلتصال ومدى التعاون للعنصر األول منها :

عاملة باملثل مما يضمن ل واضح وأكثر شفافية واملومتكني العالقات بشكاإلجيابى 

 .(68)املساواة بني الشركاء

 :فيما يلييف جمال التنمية املهنية وميكن حتديد أهداف الشراكة 

 .حتسني جودة املنتج التعليمي مبا يتفق مع معايري اجلودة الشاملة 

 مية تطوير أداء املعلمني أثناء اخلدمة عن طريق املشاركة يف برامج التن

املهنية مما ينعكس على تطوير أداء املعلمني.

  تنمية قيمة الشراكة واملسئولية واالنتماء للوطن واالجتاه اإلجيابي حنو

 املدرسة والتعليم.

 .سد الفجوة بني النظرية والتطبيق 

 .توحيد مصادر إعداد وتقويم املعلمني 

 .مراجعة املقررات والربامج وطرق التدريس والتقويم 

 الشراكة ومعاجلة املشكالت اليت تظهر يف أطراف ربات واملعارف بني تبادل اخل

 مسارات العمل.

  التدريب املستمر ألعضاء اهليئات التدريسية لرفع مستواهم املهين وكذلك

تدريبهم على استخدام الوسائل التعليمية اجلديدة.

  كسر حاجز اخلوف والرهبة القائم بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات

 واملعلمني, وتفعيل الشراكة بينهما مبا حيقق أهداف العملية التعليمية.

 (69)دعم وتأييد القائمني بالعمل الرتبوي بأشكال وصور خمتلفة من الشراكة. 

عمليات اإلصالح الرتبوي النهوض بلشراكة تساعد يف مما سبق يتضح أّن أهداف ا      

لبية متطلباتهم املهنية, كما أنها مبا يتضمنه من تطوير وحتسني أداء املعلمني وت

تساعد أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية مبعرفة واقع التعليم وإجراء البحوث 
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والدراسات التطبيقية حلل املشكالت اليت تواجه التعليم واالرتقاء بالبحث العلمي,  

 فالشراكة ليست هدفًا مطلوبًا لذاته بقدر ما هي وسيلة لتحقيق األهداف والرؤى

فتلك األهداف تؤدى إىل زيادة شعور العاملني يف النظام  , املشرتكة بني الشركاء

التعليمي بأهمية أدوارهم ومكانتهم املرتفعة يف اجملتمع, كما أنها وسيلة جيدة 

للتواصل البناء وتبادل األفكار واآلراء واخلربات كما أنها متثل استثمارًا جيدًا 

وتوطيد الشراكة وتوجيه الطاقات للعمل للجهود اليت ُتبذل من أجل دعم 

 علىتحقيق األهداف.

 يف جمال التنمية املهنية للمعلمنيبناء الشراكات أسس ومبادئ رابعًا:  
هناك عدد من املبادئ الواجب توافرها بني الشركاء إلجناح وحتقيق عملية             

كاء, فغالبية الشراكة والتوصل لألهداف امُلربمة يف عقد الشراكة بني الشر

 حول مبادئ الشراكة اليت ميكن العمل وااللتزام بها تتفقاملؤسسات الرتبوية 

 :(71)ما يلي املبادئهذهومن     

احرتام كل مؤسسة خلصوصيات املؤسسات اليت تربطها بها عالقة شراكةحيث  .1

إنلكل مؤسسة سياساتها الداخلية اخلاصة بها, ومراعاة عدم التدخل يف تلك 

 الداخلية من قبل الطرفاآلخر.السياسات 

إدراج الشراكة الرتبوية ضمن أنشطة املشروع اخلاصة بكل مؤسسة وأن تشكل  .2

 الشراكة عنصرا أساسيا من مكونات املشروع.

أن تسعى الشراكة باستمرار إىل التغلب على املخاوف األولية لدى العاملني  .3

 واإلدارة من الدخول يف الشراكة.

 قيمة ُمضافة ترفع مستوى دافعية األفراد. سعي الشراكة إىل حتقيق .4

 السعي الستغالل الشراكة بني املؤسستني يف حتسني فرص تطوير العاملني. .5
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 استثمار الفرص للتطوير الشخصي للعاملني. .6

 استناد الشراكة إىل االستشارات املفتوحة مبا يضمن موازنة عبقرية. .7

إلمكانيات املتوفرة يف كل التعاون املتبادل بني املؤسسات املعنية واستعمال ا .8

مؤسسة إلجناز املشروع.

 حتديد الواجبات واملسئوليات لكل طرف من أطراف الشراكة. .9

التعاون واحلماس واملرونة واللغة املشرتكة ومعاجلة العوائق والعقبات املؤسسية  .11

 واألهداف والثقافات املتصارعة والشروط التنظيمية.

واضحة لألساليب اليت ينتهجها كل التنسيق بني الشركاء من خالل رؤية  .11

 شريك لتنفيذ األهدافاملوضوعة.

ابتكار مؤسسات حديثة من خالل حتالف املؤسسات التعليمية املتنوعة لتحسني  .12

 اإلعداد املهين للمعلمني واملديرين.

فمن تلك املبادئ ميكن ملؤسسات التنمية املهنية واليت تربطها عالقة شراكة               

و االستمرارية وحتقيق األهداف من خالل االرتكاز على أسس راسخة السعي حن

وحتديد رؤية واضحة ميهد للتخطيط  تحديد األهداف املشرتكة بني الشركاءف

واحرتام كل مؤسسة خلصوصيات  بناء الثقة املتبادلةاجليد للشراكة, كما أّن

ت وتطوير أساليب تبادل املعلومااملؤسسة الشريكة يعطيها مبدأ الشفافية والوضوح ل

مشرتكة بينهما وحتديد الواجبات قاسم املسئولية وجعل  التواصل بني الشركاء

 اجلامعي.واملسئوليات ويف نفس الوقت تقاسم النتائج من حيث االرباح واخلسائر

 دور مأسسة الشراكة يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني ا:سخام     

مثااًل للعمل اجلماعي الناشئ بني املنظمات املتشاركة تعترب مأسسة الشراكة               

بعيدًا عن األنشطة الفردية للمؤسسات, حيث تتم املأسسة من خالل ضوابط تشريعية 
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وقوانيني منظمة للعمل, تلك اليت تتطلب إعادة هيكلة وتأسيس لعمليات الشراكة  

"فالشراكة من حيث حتديد امكانات الشركاء وأهدافهم وخططهم االسرتاتيجية, 

تصل إىل الطابع املؤسسي عندما يتم قبول اهلياكل والعمليات والربامج اخلاصة بها 

من ِقَبل املنظمات الشريكة ومكوناتها ويتم تضمينها يف االسرتاتيجية والقيم 

واهلياكل واألنظمة اإلدارية احلالية, حيث يعمل التعريف التنظيمي على ترسيخ 

نظمتني ويتيح هلا البقاء واالستمرارية بعد خروج القادة عالقة الشراكة داخل كال امل

الرئيسيني من كال اجلانبني ويتحقق اإلخنراط للشركاء يف تقاسم املوارد وتطبيق 

املعرفة يف سياق كلتا املنظمتني ويصبح الشركاء قادرون على التحدث بنفس اللغة 

(, فمن عوامل 71مبتكرة)واالبتكار يف العمل الذي ينتج عنه حتقيق لألهداف ومهارات 

جناح مأسسة الشراكة أنها الترتبط مبمارسيها والتزول بزواله وإمنا تستند 

لالجراءات واخلط والقواعد القانونية اخلاضعة هلا بصرف النظر عن املنظمات 

 املتشاركة والقائمني عليها.

 (2112رس )لوخوف وإيف هاقدمواليت ساسيةلبناء الشراكات األربع نصائح ولعالأل       

تنمية وتطوير الرؤية , إجياد الشريك املناسبوهي:داعمة للشراكة املؤسسية 

وحتديد العناصر اليت جيب أن تشكل أساس وإطار الشراكة بشكل أكثر  املشرتكة

 ,وااللتزامات الفردية والتنظيمية واألهداف املشرتكة , توضيح السياساتمتاسكا

لشراكة  التخطيط األمثلفلكى يتم  .  (72)االلتزام املؤسسي للشركاءوضرورة 

 واسرتاتيجياته اجليدة إلمكانات الشريك ورؤيته اخلاصةعرفة املمستقبلية جيب 

ومقارنة هذه العناصر  واهتماماته اليت يضعها ضمن أولوياته,األكادميية  هوخربات

ومعرفة ما إذا كانتطموحات ,باألهداف والرؤى اليت تسعى الشراكة لتحقيقها

ال, وصنع القرار تواصل فّعوإطار عمل رمسي يف ظل و ات متكاملة ومتوافقةاملؤسس

فعندما يتم التوصل إىل تفاهم من عدمه , الدميقراطي, والثقة واملسؤولية واإلنصاف
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متبادل ورؤية مشرتكة يتطلب ذلك ضمان االلتزام املؤسسي من الشركاء طوال مدة 

 .الشراكة

بني املؤسسات الرتبوية وخاصة تلك القائمة خصيصًا من وألهمية الشراكة                 

أجل إعداد املعلم وتأهيله وتنميته مهنيًا ومنحه رخصة مزاولة املهنة,والتخطيط هلا 

وتفعيلها على الوجه األكمل,  ترى الباحثة ضرورة التخطيط لربامج الشراكة 

ات اجرائية وفق لتزام بتنفيذها, ووضع سياسة عامة لربامج الشراكة ووضع خطوواإل

امكانات الشركاء, لتعميم الفائدة وزيادة فرص التنمية املهنية جلميع املعلمني, كما 

ينبغي توفر اإلمكانات البشرية و املادية وضرورة اإلهتمام بدعم البنية التحتية 

للشركاء وتزويدها بالوسائل التكنولوجية احلديثة لتنفيذ كافة الربامج التدريبية 

تحول الرقمي والثورة املعرفية احلالية, كما يتطلب بناء ثقافة داعمة املواكبة لل

اكة من خالل عقد لقاءات دورية بني الشركاء وتطوير الثقافة التنظيمية رللش

السائدة بإدراج الشراكة وتضمينها باملؤسسات, وتعزيز التعاون والتكامل بني 

 .املؤسستني للوفاء مبتطلبات التنمية املهنية للمعلمني

ويأتي هذا التكامل من خالل مأسسةتضفي على الشراكة صفيت الشرعية            

واإللزام لتحقيق األهداف, ويتم ذلك من خالل سن القوانيني والتشريعات اليت 

للمتابعة والتقييم  تستوجب التزام كافة األطراف ببنود الشراكة واخلضوع

ة والشخصية وااللتزام بشكل رمسي وعدم االعتماد على العالقات الوديواحملاسبية, 

لتلك العالقة املؤسسية, يضمن االستمرارية وحتقيق اهلدف الذي ُعقدت الشراكة 

 من أجله.
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 ملهنية للمعلمني امناذج للشراكة يف جمال التنمية  احملور الثالث: 

التعليمية  رتقاء بالعمليةتتعدد صور الشراكات من أجل اإلصالح الرتبويواإل               

بكافة مكوناتها ُمعلمًا كان أو طالب وذلك من أجل إصالح املنظومة 

,فالشراكة الفاعلة خاصة يف جمال التعليم أصبحت مطلبًا هامًا تنتهجه بكاملها

احلكومات ملواصلة عمليات اإلصالح يف جمال التعليم وركزت عليه توصيات األحباث 

إدارات التعليم جمال الشراكة مع اجملتمع بأن تعتمد  والدراسات واملؤمترات منها:

احمللى جمااًل أساسيًا من جماالت خططها اإلسرتاتيجية والتشغيلية, وكذلك زيادة 

الدور اإلعالمي الرتبوي يف إدارات التعليم واملدارس لتنظيم محالت التوعية اهلادفة 

جمال  بالشراكات يفاهتمت كثري من الدول , لذا (73)لتشجيع الشراكة الفاعلة

التوسع يف إنشاء أكادمييات للتنمية املهنية من أجل دعم التنمية املهنية للمعلمني و

إميانًا منها بضرورة التنمية املهنية ملواكبة التطورات املتالحقة,  ,املعلم وتنميته مهنيًا

وجمرد اكتساب املعارف  ,للمعلمني قبل اخلدمة اإلقتصار على اإلعداد املهين كما أّن

ميية يف أثناء الدراسة اجلامعية مل يعد كافيًا للمعلم ألداء دوره األكاد

التنمية املهنية بالدول املتقدمة مبسميات  الشراكات يف جمالفظهرت ,بكفاءة

, فنجد على دورها اليت أنشأت من أجلهأهدافها وطبيعة الشركاء خمتلفة على حسب 

 منها على سبيل املثال:سبيل املثال:

 ية جامعة فلوريدا لتحقيق التنمية املهنية للمعلم من شراكة كلية الرتب

خالل عدة جلان منها جلان لتقويم برامج التكوين املهين للمعلمني ويطلق 

(, وأيضًا جلان تتناول قضايا التنمية املهنية عليها جلان املهام

(, كما يوجد للمعلمني وتعرف باللجان اإلستشارية
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ملعايري الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني واعطاء الرتخيص ملزاولة  جلان

(.74")املهنة وبرامج اإلعتماد األكادميية 

  مدارس التنمية املهنية( اليت تشكلت استجابًة للنداء الوطين إلصالح برامج(

على مستوى  اليًاشهادات املعلمني إلعداد واعتماد املعلمني املؤهلني تأهيال ع

وتعود نشأتها لربنامج الشراكة التفاعلي بني جامعة أوتا األمريكية ,اجلامعة

واملدارس اإلبتدائية التابعة هلا إقليميًا واليت تهدف إىل  

هتمام مبدارس التنمية املهنية من خالل م, وزاد اإل1978تدريب املعلمني عام 

وفيها مت  ,م1984يت تهتم بربامج الشراكة عام تعاقدها مع جمموعة هوملز ال

وحتقيق  ,التزام اجلامعات وأعضاء هيئة التدريس بها بتفعيل تلك الشراكة

التنمية املهنية للمعلمني من خالل مدارس التنمية املهنيةحيث يتم تدريب 

مديري املدارس واملعلمني لتطوير أدائهم املهين بصفة مستمرة ومل يتم 

يم أدائهم من خالل أعضاء يصول على دورات تدريبية بل يتم تقاالكتفاء باحل

هيئة التدريس باجلامعات وفق الشراكة ومتابعة ملفات إجناز املتدربني 

تفاق عليها مسبقا ضمن بنود لتوضيح مستواهم وإجنازاتهم وفق معايري يتم اإل

فاء ويعد نظام مدارس التنمية املهنية مكوًنا ال يتجزأ يف إض, (75)الشراكة

حيثيأخذ املعلمون فيه أدواًرا جديدة ومسؤوليات ,الطابع املهين على التدريس

متباينة تتضمن حتديد األهداف وحل املشكالت واختاذ القرارات وتقييم 

 .(76)الطالب وإعداد املعلم وتطوير املوظفني

  ( واليت للمعلمني )أكادميية

بني وزارة التعليم و جامعة سيتى مبدينة نيويورك وتهدف  أنشئت بالشراكة

تلك الشراكة إىل إعداد جيل جديد من املعلمني من خالل برنامج جتديدي 
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ابتكاري يف تسع كليات جامعية تهتم بتعليم املعلمني باألقاليم, وهى بذلك  

. (77)متثل منوذجًا مبتكرًا إلعداد املعلمني قبل التخرج

 تبنى أعضاء هيئة التدريس يث ية جبامعة والية ميشيغاحنكلية الرتب شراكة

مبدأ الشراكة مع املعلمني مبدرستني ثانويتني يف منتصف والية ميشيغان 

لوضع منوذج فعال على مستوى املدرسة إلعداد الطالب ملهن يف جماالت العلوم 

والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات لتحسني نتائج الطالب من خالل جمموعة 

ومثل ذلك تسعى هذه الشراكة  ,تنوعة من مشاريع البحث والتطوير املهينم

إىل حتسني حتصيل الطالب من خالل تقديم الربامج واخلدمات لصانعي 

السياسات واملعلمني واإلداريني, والعمل كجسر تواصل بني البحث واجملتمعات 

دة وغريها املدرسية. كما توفر خدمات البيانات للمدارس وبرامج تطوير القيا

.ومل تقف شراكة جامعة ميتشغان عند (78)من األحداث واملؤمترات التعليمية

حد التنمية املهنية واإلهتمام بدعم الكفايات التدريسية بل قامت بشراكة 

حبثية من أجل حتسني مدارس ميتشغان )املدارس العامة من الروضة إىل 

عن تلك الشراكة حتت ومت اإلعالن , الصف الثاني عشر( على مستوى الوالية

( وهو عبارة عن تعاون بني جامعة اسم معهد ميشيغان لبحوث التعليم )

والية ميشيغان ودائرة التعليم يف ميشيغان ومركز األداء الرتبوي واملعلومات, 

وهي الوكالة احلكومية املسؤولة عن إعداد التقارير عن بيانات التعليم. 

اريع األحباث يف جمال التعليم, وإتاحة ستعمل هذه الشراكة على تسهيل مش

 .(79)الوصول إىل البيانات وحتسني التعليم لطالب والية ميتشغان

 " مشال كارولينا للمعلمني )أكادميية "

( تقوم على شراكة حملية مع اجمللس البلدى العام 

ميية لتوفري معلمني بشمال كارولينا وجملس األمناء حيث تهدف األكاد
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مؤهلني تأهياًل عاليًا بشمال كارولينا وفق املعايري القومية للتعليم, حيث تقدم 

برامج جودة املعلم و الدعم الالزم للتعليم املستمر والنمو املهين للمعلمني من 

خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت احلديثة وطرق التدريس 

وير املستمر, وعقد سيمينارات للمعلمني وتدريبهم من املتطورة, وبرامج التط

. (81)أجل إثراء عملية التدريس وحتقيق جودة املعلم وجودة العملية التعليمية

  شراكة جامعة ونثروب يف مدينة وكالند بوالية كاليفورنيا لتعزيز الشراكة

بني اجلامعة واملدارس من خالل نظام مؤسسي يعرف باحلوكمة التشاركية 

مع إدارات التعليم لتحديد اإلحتياجات التدريبية  

وتنظيم عمل التدريب امليداني ورفع كفاءة املعلمني من خالل برامج للتنمية 

املهنية وتقديم استشارات تربويةواسرتاتيجيات تعلم حديثة وتطبيق تقنيات 

كة على حديثة يف تعليم الطالب, حيث تعمل الشراكة يف احلوكمة املشرت

إقامة شراكة مستمرة وحقيقية بني اجلامعات واإلدارات التعليمية من خالل 

تشكيل جملس قيادي يضم ممثلني من اإلدارات التعليمية واجلامعات لوضع 

الرؤى واإلسرتاتيجيات املتبعة ودراسة اإلحتياجات وحتديد الفجوات واختاذ 

وتبادل األراء واملعلومات بني القرارات من خالل عالقات تسودها الثقة املتبادلة 

الطرفني, كما تشارك اجلامعة اإلدارات التعليمية يف تقييم ومتابعة أثر 

(.81الربامج اليت تتم من خالل مشروع الشراكة)

 أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني 
يا تعتربأكادميية امللكة رانيا مؤسسة مستقلة تتبّنى رؤية جاللة امللكة ران          

العبداهلل لإلرتقاء بنوعية التعليم يف األردن واملنطقة من خالل متكني املعّلمني 

باملهارات الالزمة, وتقدير دورهم وتقديم الدعم الالزم هلم للتمّيز داخل الغرفة 

وتهدف يف رؤيتها إىل تدريب املعلمني لتطوير نوعية التعليم وتعزيز التعليم , الصفّية
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لوطن العربي. من خالل  معايري لتصميم الربامج التدريبية املتميز يف األردن وا 

للمعليمن واملشاركة يف إصالح سياسات املعلمني,  فهى مؤسسة وطنية مستقلة غري 

, تعمل على تطوير برامج التدريب 2119  عامرحبية أطلقتها جاللة امللكة رمسّيا يف

يف األردن بشكل خاص ويف وبرامج التنمية املهنّية لتستجيب لإلحتياجات التعليمية 

العامل العربي بشكل عاّم, وذلك بالشراكة مع جمموعة من املؤسسات العاملية 

واإلقليمية اليت ُتعنى بتطوير التعليم, حيث قامت األكادميية بتشكيل شراكات مع 

كلية  -جامعات ومعاهد ومؤسسات تربوية عاملية مرموقة منها جامعة كولومبيا

, مركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألحباث ووزارة الرتبية املعلمني يف نيويورك

معهد -معهد الرتبية, جامعة تورنتو–والتعليم األردنية, كلية لندن اجلامعية 

أونتاريو للدراسات الرتبوية, جامعة كونتيكت, جامعة هلستكى, منظمة البكالوريا 

ل شراكات مع الدولية واجلامعة األردنية . كذلك قامت األكادميية بتشكي

افة, قمنظمات عاملية وإقليمية, منها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والث

, مركز تطوير التعليم, وزارة اخلارجية ياليونسكو, منظمة اليونيسيف, البنك الدول

الكندية, والوكالة الربيطانية للتنمية الدولية, ومن خالل تلك الشراكات قامت 

موعة من الربامج لتلبية احتياجات التطوير املهين للمعلمني األكادميية بتوفري جم

قبل وأثناء اخلدمة, منها برامج تدريب املعلمني املعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم 

 . القطاعني العام واخلاص وبرامج الدبلوم املهين وبرامج التنمية املهنية للمعلمني يف

 برنامج دعم التعليم   معشراكة وزارة الرتبية والتعليم املصرية 

أنشأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرنامج دعم التعليمشراكات               

حقيقية مع وزارة الرتبية والتعليم املصرية لدعم وإصالح لتعليم يف مصر شارك فيها 

داية من العاملني بوزارة الرتبية والتعليم يف مجيع خطوات تنفيذ الربامج التدريبية ب
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التخطيط للتدريب وصواًل لتقييم التدريب ومتابعة أثره على أرض الواقع وقد حققت 

تلك الشراكات تشمل تدريبات الرتخيص املهين للمعلم املساعد من خالل 

األكادميية املهنية للمعلمني بربنامج" التطبيقات الرتبوية للمعلم املساعدفقد اجتاز 

لتدريب بنجاح واعتماد احلقائب التدريبية اخلاصة معلم مساعد هذا ا 722. 115عدد 

بالتدريب كما مت اعتماد كادر مدربني واعتمادهم بشهادة صالحية مدتها ثالث 

سنوات على أن تقوم األكادميية املهنية للمعلمني بتجديد االعتماد هلم مبجرد انتهاء 

 (82)املدة احملددة. 

 هد الشرق األوسط للتعليم العالي مع معوزارة الرتبية والتعليم املصرية شراكة 

تبنى معهد الشرق األوسط مبدأ الشراكة بني اجلامعة واملدارس, اعتمادًا                 

حيث بدأ مشروع حبوث الفعل يف  2112منذ عام  على شراكة واسعة بني 

ان مجيع املدارس بوزارة الرتبية والتعليم وتعاقد املشروع مع تسع كليات تربية )أسو

,أسيوط,املنيا,حلوان,عني مشس,القاهرة,األسكندرية ,قناة السويس باإلمساعيلية 

واملنصورة(حيث  مت تدريب طلبة الدراسات العليا على إجراء حبوث الفعل لنيل درجة 

املاجستري والدكتوراه شرط أن تكون حبوثهم العملية نبع عنها نتائج ملموسة على 

دروس يف تطوير جوانب حيوية من أداءات املعلمني أرض الواقع وتسببت بشكل علمي وم

واملؤسسة التعليمية.ولقد مت تقييم املشروع على يد فريق من اخلرباء املصريني من 

 111مراكز حبثية وتقييميه وأسفرت عن نواتج اجيابية على الصعيد العملي يف حنو 

هامة يف  مدرسة وكذلك على الصعيد العلمي يف نشر ثقافة حبوث الفعل كممارسة

حتول أداء املعلمني, كما استمر املعهد يف حماولته لرتسيخ الشراكة بني املدرسة 

والكلية مبشوع أخر يف إطار التعاون مع االحتاد األوروبي حتت اسم: الشراكة بني 

املدرسة واجلامعة إلنشاء جمتمعات التعلم , ويشارك يف هذا املشوع أربع كليات تربية 
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اجلامعة األميكية"وأبع  كليات من دول  -عني مشس-دريةاالسكن–مبصر"حلوان  

أملانيا" ويعمل هذا املشروع على مأسسة الشركة بني -أيرلندا-أوروبية )بريطانيا

كليات الرتبية واملدارس احمليطة بها يف شكل "مدارس مهنية" وقد مت توقيع إتفاقية 

اكة بشكل رمسي, حيث تعاون بني وزارة الرتبية والتعليم العالي لتفعيل هذه الشر

يستهدف هذا املشروع دعم املدارس بالتنمية املهنية املستدامة وباخلبات العاملية حول 

أفل طرق التعليم املتمحور حول التالميذ  والتعلم النشط املبين على حل املشكالت 

 (83وأساليب الدمج التكنولوجي للتواصل والبحث واإلبتكار )

 ( إلنشاءمع وزارة الرتبية والتعليم املصرية ) راكة منظمة ش

 مدارس منوذج 
سعت احلكومة املصرية بعد ثورة يناير على تطوير نظم التعليم فيها وحتديدا                

جتلت فكرة إنشاء مدرسة للعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات  2111بنهاية عام 

مليون دوالر من الوكالة  25خم وصل قيمته إىل يف مصر من خالل شراكة ومتويل ض

وفتحت أول  مع منظمة  األمريكية للتنمية الدولية 

( األبواب أمام الطالب املوهوبني مدرسة مصرية لتعليم العلوم والتكنولوجيا )

املصريني بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية. كما 

كت مجعية مصر اخلري كأحد املنظمات غري احلكومية بالتعاون مع وزارة اشرت

الرتبية والتعليم املصرية بدعم مدرسة العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. 

هذه املنظمة غري احلكومية هي الراعي املصري احلالي للمشروع ولديها رؤية واضحة 

نولوجيا واهلندسة والرياضيات, وخاصة والتزام لتعزيز وتنمية تعليم العلوم والتك

للطالب املوهوبني. ويف إطار أهداف هذا املشروع من توفري املزيد من فرص العمل 

للشباب بعد خترجهم من حقول العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات, وأن يكون 
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ط قادرًا على مواصلة حبثه العلمي واحلفاظ يف الوقت ذاته على مهنة علمية ترتب

بدراسته, من أجل التنمية والتدريب والتطبيق لربطها بأحدث االبتكارات وقضايا 

البحث يف ثقافة مدى احلياة والعمل كفريق مع الطالب واملعلمني. وتطوير عناصر 

 االبتكار واإلبداع كهدف أساسي وإلقاء الضوء على دور العلوم واهلندسة.

 كليات الرتبيةالشراكة بني األكادميية املهنية للمعلمني و
انطالقًا من اإلهتمام باألكادمييات املهنية للمعلمني كأحد املظاهر البارزة             

لدعم التنمية املهنية للمعلمني يف كثري من دول العامل, ويف إطار إعداد معايري قومية 

(, انطلقت فكرة انشاء 2113للتعليممن خالل منظومة املعايري القومية للتعليم )

ميية مهنية للمعلمني مما تضمنهاملعيار الثانىمن منظومة املعايري يف جماهلا أكاد

, واليت دعت يف مؤشراتها لضرورة حضور املعلم لدورات (84)اخلامس )التنمية املهنية (

وسعت وزارة تدريبية ومواكبة ماُيستجد من تطورات ونظريات يف جمال ختصصه. 

هتمام باملعلم والتعامل معه يف إطار عليم واإلالرتبية والتعليم إىل رفع شأن مهنة الت

بل  -ليس مبقتضى الزمن  -فيها إىل أعلى  يأكادميية مهنية تكون بوتقة يرتق

جناز باعتبارها اجلهة املعنية اليت تضع املعايري الالزمة بالتدريب والبحث والكفاءة واإل

 ((85لتطوير أداء املعلمني وإعداد الربامج الالزمة لرتقيتهم

يتضح من تلك النماذج أّن معظم الدول انتهجت الشراكات يف جمال التنمية     

املهنية للمعلمني, سواءًا كانت بني اجلامعات واملدارس أو جامعات وهيئات أو 

أكادمييات خاصة بالتدريب, أو شراكات بني منظمات دولية ووزارة التعليم وكذلك 

ها بيوت اخلربة واملسئولة عن إعداد اجلامعات وحتديدًا مع كليات الرتبية باعتبار

املعلمني وتأهيلهم, ومن الواضح بتلك الشراكات أنها تتم وفق عقود واتفاقيات 
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مؤسسية يلتزم فيها كل شريك باملهام احملددة له وفق امكاناته, مما يدعم برنامج  

 الشراكة ويعمل على استدامتها وحتقيق أهدافها.   

 هنتائج البحث وتوصياترابعًا : 
 البحثأ( نتائج 
أصبح االهتمام بالتنمية املهنية ونشر ثقافتها ومبادئها مطلبًا ُملحًا يصعب  -

حتققه من خالل مؤسسة مبفردها وإمنا يتطلب شراكة مؤسسية لتحقيق 

تهدف اسرتاتيجية اصالح التعليم والتنمية املستدامة رؤية التنمية املهنية, حيث 

مني املؤهلني من خالل حتسني تديبهم أثناء إىل زيادة إعداد املعل 2131مصر 

 .حياتهم املهنية

تسهم التنمية املهنية يف تأهيل املعلمني غري املؤهلني تربويًا وتدرك أوجه  -

 القصور يف مرحلة اإلعداد قبل اخلدمة وحتقيق مبدأ التعلم مدى احلياة.

ء برامج تنموية تهدف التنمية املهنية إىل تعميق األصول املهنية للمعلمني وبنا -

 متكاملة وفّعالة للمعلمني لتحسني جودة أدائهم وحتقيق األمان الوظيفي هلم.

للتنمية املهنية متطلبات حتقيق مثل اإلهتمام بالتنمية املهنية كبعد أساسي  -

السرتاتيجيات التطوير واإلصالح, كما تتطلب وجود مؤسسات مهنية متخصصة 

عتمدة وتراعي منوهم املهين وحتدد احتياجات تهتم بتقديم برامج تنمية مهنية م

املعلمني للوفاء بها, وكذلك التخطيط اجليد لربامج التنمية املهنية واتباع 

االجتاهات احلديثة اليت فرضت حتواًل رقميًا على النظام التعليمي, ولعل توفر 

ت املتطلبات املادية من معدات وأجهزة تكنولوجية وإنرتنت فائق السرعة يف الوق

احلالي باإلضافة إىل  مدربني ماهرين يف استخدام أساليب تدريبية تكنولوجية 

حديثة.
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تعد مأسسة الشراكة من املتطلبات اليت تسعى إليها النظم إلضفاء الصبغة  

اإللزامية واحملاسبية على كافة قطاعات العمل .

قة معًا عال تسعى مأسسة الشراكة إىل دمج املؤسسات واهلياكل اليت تربطها 

, وتتمثل فيما تضفيه على املؤسسات من شرعية شراكة وأهداف مشرتكة

واتساق وتنبؤ وتوفري موارد لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والعمل اجلاد.

للمأسسة معايري لتحقيق جودة العمل املؤسسي منها القدرة على اإلستقاللية  

لي واخلارجي.واختاذ القرارات والتماسك املؤسسي وحتقيق اإلتساق الداخ

تهدف مأسسة الشراكة إىل تعظيم الفائدة من العمل التعاوني بني املؤسسات  

وتكاتف اجلهود وتوحيد الرؤى من خالل سعي املؤسستني لتكوين عالقة 

تكاملية تبادلية بينهما.

ترتكز الشراكة على عدة مبادئ أبرزها احرتام كل مؤسسة خلصوصيات  

ة شراكة وإدراج الشراكة من أنشطتها املؤسسة اليت تربطها معها عالق

والسعي حنو حتقيق قيمة مضافة للمؤسسات.

يتطلب لتحقيق املأسسة لكل مؤسسة من الشركاء عدة متطلبات منها  

التعيني على أساس اجلدارة والكفاءة, وتعزيز الشفافية, وضرورة تفعيل أجهزة 

ومات وتدفقها وإرضاء الرقابة اإلدارية واملالية للمؤسسات, وتسهيل تداول املعل

العاملني واملتابعة واملوضوعية, وبث روح العمل اجلماعي , كما لللشراكة 

متطلبات تفعيل منها استخدام التعاقد املؤسسي يف اتفاقيات الشراكة 

واإلستفادة من التجارب الدولية والعاملية يف تفعيل الشراكات املؤسسية.

املصداقية وحتقيق الشفافية إعطاء الشرعية ويف أسسة الشراكة تسهم م 

والنزاهة يف العمل املؤسسي.
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 توصيات البحث ب( 

 يقدم البحث بعض نظرًا ألهمية مأسسة الشراكة يف جمال التنمية املهنية للمعلمني,

التوصيات الواجب حتقيقها للمحافظة على استدامة الشاكات يف جمال التنمية 

 املهنية وحتقيق أهدافها , مثل:

 ت والقوانني الداعمة ملأسسة الشراكة بني املؤسسات الرتبوية, من فرض التشريعا

خالل وضع بنود قانونية ملزمة لتحقيق بنود الشراكة بني الطرفني, ووضع آليات 

ملتابعة تنفيذ برامج الشراكة واحملاسبية من حيث التميزواالخفاق .

 شركاء من التوظيف على أسس املهنية واجلدارة يف اختيار اهليكل الوظيفي لل

القيادات واألعضاء, من أجل تنمية الفكر اإلداري وحتقيق التميز واالبداع وتطوير 

آليات العمل وفق املستحدثات والبعد عن الروتني ومجود الفكر اإلداري التقليدي.

 .عدم تعقيد اإلجراءات خللق بيئة مناسبة متطورة  تدعم وتعزز مأسسة الشراكة

 ماد على الكفاءات وذوي اخلربة من املدربني املعتمدين حتقيق مبدأ اجلدارة واالعت

من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية واملدربني املعتمدين من األكادميية املهنية 

للمعلمني من أجل حتقيق جودة األداء.

  توفري اجراءات ُملزمة للقائمني على الشراكة من خالل صياغة األهداف االجرائية

قيق جودة الشراكة وحتقيق االهداف.لتحسني األداء وحت

  حتقيق الشفافية ووضوح البيانات وضرورة االفصاح الدقيق باملعلومات بني الشركاء

وتطوير نظم املعلومات باستمرار لسهولة التواصل بني  الشركاء وتبادل املعلومات 

الالزمة .
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 ل دقيق حتى دراسة اإلمكانات املادية والبشرية للشركاء, ودراسة االحتياجات بشك

يتسنى وضع اخلطة واالهداف بناء على أسس رصينة, واستغالل أمثل لإلمكانات 

لتحقيق األهداف.

  توفري منظومة رقابية ملتابعة تنفيذ برامج الشراكة تضمن االلتزام واجلدية

وحتقيق جودة األداء, كتضمني فريق متابعة الوزارة واملوجهني مبتابعة أثر التدريب 

احلقل التعليمي وتقييم أدائه مبصداقية وشفافية وتقديم تقرير  للمعلمني داخل

للشركاء عن مستوى أداء املعلمني.

  وضع األطر التشريعية الالزمة للعمل مبؤسسية وتضمن حتقيق بنود الشراكة

والتغلب على املعوقات.

  بربنامج الشراكة وأهدافها وأهميتها وآليات تنفيذها من  الشركاءنشر الوعي بني

ل عالقة مؤسسية بعيدًا عن العالقات الشخصية, من خالل تنظيم لقاءات خال

.وندوات ودورات تدريبية للشركاء 

  وضع إطار عام حيدد دور الشركاء يف الربنامج مبا يضمن كفاءة التنسيق وتكافؤ

الفرص وحتقيق التكاملية بني الشركاء.

 م وتقييم لربامج استخدام اساليب تقييم مستمرة لربنامج الشراكة بوجه عا

التنمية املهنية على وجه التحديد, وتقديم تغذية راجعة باستمرار وحتديد األولويات 

ومناقشتها دوريًا.

  ربط أهداف الشراكة برؤية وأهداف كال الشريكني وجتديدها باستمرار وفق

املستجدات اليت تطرأ على النظام التعليمي.

 الفعَّال  بني الشركاء. وضع اطار تنظيمي مؤسسي لعمليات التواصل

  عقد اجتماعات وورش عمل وندوات لطرح مفهوم مأسسة الشراكة ومايرتبط بها

من معرفة القوانيني والتشريعات وحتديث األطر القانونية والالئحة التنظيمية 
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للعالقات املؤسسية ومايرتبط بها من حماسبية ومتابعة وفرض عقوبات حال عدم  

األهداف املتفق عليها مسبقًا بعقد الشراكة. التفعيل والعجز يف حتقيق

   توفري بيئة تدريبية حمفزة وداعمة لالبتكار واالبداع يف الربامج الرتيبية املقدمة

بكليات الرتبية وعدم االعتماد على االساليب التقليدية بنظام احملاضرات أثناء 

تدريب.التدريب, والتخطي للمستوى التقين ودمج الوسائل التكنولوجية بال

  وفق امكانات كل شريك وعدم بني املؤسسات الرتبوية, شراكة عقد بروتوكوالت

االعتماد على صيغة واحدة للربوتوكول صاحلة لكافة الشركاء من كليات 

الرتبية املختلفة, فقد ختتلف امكانات كل كلية عن األخرى, كما ختتلف 

االحتياجات من جمتمع ألخر.

 يع املوارد املادية والبشرية للشركاء لتحقيق أفضل التخطيط األمثل الستثمار مج

عائد ميثل اضافة لكال الشريكني.

   التسويق لربامج الشراكة واالعالن عن برامج التنمية املهنية للمعلمني ومواعيد

تنفيذ الربامج وأساليب تنفيذها وعرض اجنازات الشراكة للمجتمع واملستفيدين 

صفة دورية.

 ط إىل خطط اجرائية قصرية املدى وتوزيع االدوار واملهام حتويل االهداف واخلط

على الشركاء حتى المتثل أعباء على الشركاء.

  التوعية ونشر الوعى بثقافة الشراكة من خالل املؤمترات والندوات واالحباث

العلمية وضرورة اقناع كافة اجلهات بأهمية الشراكة والعائد منها  .

 اخلربة واالستعانة بأساتذة متخصصني  تكوين فريق عمل متخصص من ذوى

وأعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية بهدف متابعة تنفيذ الربامج التدريبية.
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  تشكيل جلان خمصصة للشراكة يف كل مؤسسة مهمتها التواصل مع

الشريك االخر وحتديد اللقاءات واالجتماعات وتقريب وجهات النظر ومناقشة 

فيذ.األوضاع وتقييم  مراحل التن

   االستعانة بأساتذة التخطيط بكليات الرتبية ووضع برامج الشراكة وحتديد

إطار وميكن التغلب على هذا املعوق من خالل تصميم أدوات تقييم متعددة للربامج 

ومتنوعة لتشمل كافة الربامج اليت تقدم من خالل الشراكة ويتفق على تصميم 

واجتماعات ولذلك فمن  تلك األدوات الشركاء من خالل عالقة مؤسسية

الضرورى تقاسم العمل وتوزيع املهام بشكل متناسب وفق امكانات كل شريك 

وباتفاق مسبق موقع عليه من بنود الربوتوكول حتى يلتزم كل شريك بواجباته 

ومسئولياته جتاه الشريك األخر واليتعرض للمساءلة واحملاسبية وبذلك تتحقق 

مأسسة الشراكة بشكل جيد.

  العمل وتوزيع املهام بشكل متناسب وفق امكانات كل شريك وباتفاق تقاسم

مسبق موقع عليه من بنود الربوتوكول حتى يلتزم كل شريك بواجباته 

ومسئولياته جتاه الشريك األخر واليتعرض للمساءلة واحملاسبية وبذلك تتحقق 

 .مأسسة الشراكة بشكل جيد

يز مؤسسات التنمية املهنية والسعي الستدامتها احلاجة إىل تعز فإّنوختامًا,              

وإدخال حتسينات وابتكارات للحفاظ على كياناتها وحتسني نتائجها, أصبحت ضرورة 

تسعى إليها النظم التعليمية من خالل الشراكات املؤسسية لتحقيق التكاملية بني 

لمني بشفافية املؤسسات الرتبوية, سعيًا منها لتحقيق متطلبات التنمية املهنية للمع

ووضوح, يأتي ذلك من منطلق ما يواجه النظام التعليمي جبمهورية مصر العربية من 

تغريات وحتديات ومستحدثات واحلاجة لإلنتقال من منطية الربامج التدريبية 

وتعددية اجلهات اليت تقدم برامج التنمية املهنية للمعلمني وضعف االرتكاز على 
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الستعانة بأساتذة متخصصني من ذوي اخلربة بكليات منهجية يف تقديم الربامج وا 

الرتبية . فهذه التوصيات تركزعلى األولويات وحتدد املهام اليت تقع على عاتق كل 

شريك, وتصميم هيكل وطابع مؤسسي للشراكة هدفه حتقيق التنمية املهنية 

 للمعلمني .
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