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 المستخلص

توظيددم مدددلم الم ددارات  اال ددتدادة مددت الت ربددة اةمريكيددة  ددىىددد ت الدرا ددة إلددى 
الوظيدية لممعمميت بمصر لتحقيد  التنا  ديةم مدت لدعم تعدرم مديدوا التنا  ديةم وأىميتدو  دى 
التعمدديام وأىددا  ددمات الت ربددة اةمريكيددة  ددى م ددام الم ددارات الوظيديددة لممعممدديتم وكيددم تددا 

لمعممدديت ا ددتلداميا كدد داة لتحقيدد  التنا  ددية بددالم تم  اةمريكددىم وبمددا ي دديا  ددى إك دداب ا
ال مات والكدايات التى تمكنيا مت إعداد  يدم ادادر عمدى النيدوض بدالم تم  والمحدا  بالركدب 

وتا ا تلداا المنيج الوصدى لمنا بتو لموضوع الدرا دة. وأ ددرت العالمى وتحقي  التنا  ية. 
دا بالدرا ة عت عددد مدت النتداأج أىميدا   الغ دا أت الواليدات المتحددة اةمريكيدة ادد اىتمدت اىتمام 

ب دددودة المعمدددا مدددت لدددعم ا دددتلداا مددددلم الم دددارات الوظيديدددةم الدددذ  ي دددتند إلدددى االعتدددرام 
بالمعمميت المتميزيت ومكا  تيا بناء عمى تقمد م أوليات إضدا ية و دمطات أو د . وتدا عدرض 

مدت ك حد بدرامج تنميدة المعمدا التدى تعتمدد عمدى الم دارات الوظيديدة   TAPبرنامج تقدا المعما 
متطمبدات الترادى لكدم و تو والطريقة التى يدار بيام والم ارات التدى يو رىدا لممعممديتم أىمي حيث

تدددا تحقددد  ىددددم الدرا دددةم والتدددى عددددد مدددت التوصددديات التدددى وانتيدددت الدرا دددة بتقدددديا م دددار. 
طبيعدة مددلم الم دارات الوظيديدة وأىميتدو  دى تحقيد  التنا  ديةم  تق يميا  ى محاور شدممت 

وصيديا وشروط االرتقاء لكم م ارم والتنمية المينية لممعممديتم وتقدويا والم ارات الوظيدية وت
 المعمميتم والتنديذ الدعام لمتوصيات اللاصة بيذا المدلم.

 الم ارات الوظيدية لممعمميت -التنا  ية   الكممات المدتاحية 
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Abstract 

The study aimed to take advantage of the American experience in 

employing the approach of career pathways for teachers in Egypt to achieve 

competitiveness, through knowing the concept of competitiveness, its 

importance in education, and the most important features of the American 

experience in the field of career pathways for teachers, and how it was used as 

a tool to achieve competitiveness in the American society, and that contributes 

to earning Teachers the attributes and competencies that enable them to prepare 

a generation capable of advancing society, catching up with the global race and 

achieving competition. The descriptive method was used as it suits the study 

topic. The study results included the following: The United States of America 

has paid close attention to the quality of the teacher through the use of the 

career paths approach, which is based on the recognition and reward of 

distinguished teachers based on assuming additional responsibilities and 

broader powers. The teacher advancement program TAP was presented as one 

of the teacher development programs that depends on career paths in terms of 

its importance and the way it is managed, the paths it provides for teachers, and 

the requirements for promotion for each path. The study ended with a number 

of recommendations that achieve its goals, which are divided into axes that 

included: the nature of the career paths approach and its importance in 

achieving competitiveness, career paths and their description and the 

conditions for the promotion of each path, the professional development of 

teachers, the evaluation of teachers, and the effective implementation of the 

recommendations for this approach  

Key Words:Competitiveness- Career Pathways (Paths). Career 

Ladders 
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: اإلطار التمهيدى للدراسة:  أوًلا

  :مقدمة الدراسة -1
تعد التنا  ية اآلت مت أبرز  مات العصر الحديثم ومؤشر ا لمقوة االاتصادية 

اتصاديات اةلر   تمراريتيا.  قوة أي بمد مت اوة ااتصاده  أي بتدواو عمى االومدلع  ال
ىتماا بموضوع ر ي ام مما يدرض عمى الحكومات االوادرتو عمى منا  تيا دالمي ا ولا

 تدادة مت مديوميا حتى تتمكت مت تحقي  التطور والنمو وبلاصة الدوم واال التنا  ية
كت اب المزايا المؤ  ات العمم ال اد الم تمر ال النامية. و ى الوات الحالي يتحتا عمى كا ة 

التنا  ية والحداظ عمييا لتح يت مواديا ال واي وادرتيا عمى موا ية المنا  يت الحالييت 
(. لذا صار التدكير والعمم عالمي ا ىو المعيار لبقاء 4م ص 4102والمرتقبيت )شمبىم 

 .(Mirasol, 2016)ونيضة وتنا  ية أ  دولة 
ىذا المنطم  ت عى الدوم  ي  مي  أنحاء العالا إلى تح يت أنظمتيا التعميمية  مت

مت لعم اال تثمار  ي المعما باعتباره المحرك الرأيس لمن اح اةكاديمي لمطعب.  المعما 
ال يد ىو ال بيم لر   م تويات تحصيم الطعبم وىو القادر عمى تقميم الد وات  ى 

 Teacher)المنا  ة عمى القمة  ى معدالت التحصيم الدولى التحصيمم ومت لعلو يمكت 
Advancement Program Foundation, N.D. p. 3) وال شك  ى أت الدوم التى .

تمكنت مت تحقي  م تويات عالية  ى المقاييس الدوليةم اد عمدت إلى تنمية لبرات 
حديثة إلى أت ارتداع المعمميت ابم وأثناءالمينة  حيث أشارت إحد  الدرا ات الدولية ال

الشلص وض   :م تويات اةداء ببعض اةنظمة التعميمية ير   إلى مراعاتيا ثعثة أشياء
المنا ب  ى المكات المنا بم واالىتماا بتنمية المعمميت حتى يتمكنوا مت التدريس الدعامم 

تحتم  والت كيد عمى أت النظاا اادر عمى توصيم أ ضم تدريس لكم طالب.  دى الدوم التى
م يت ا التدريس بال مات التالية  ى التقارير الدولية اللاصة بالتنا  ية أعمى القاأمة

(Hammond, et al., 2010, pp. 1-2)   
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نظاا عالمى وعالى ال ودة إلعداد المعما مدتو مت عاميت إلى أربعة أعدواام تندد  عميدو  -
 الحكومةم ويتضمت تدريب ا شامع  ومناىج عمم.

وتنا  ددية بالمقارنددة مدد  أصددحاب الميددت اةلددر  مثددم اليند ددةم مدد  مددن   أ ددور عادلددة -
 رواتب إضا ية لمت يعمموت بالمواا  الصعبة.

تددو ير بددرامج التو يددو ل ميدد  المبتدددأيتم إلددى  انددب تلديددم العددبء التدري ددي وتقا ددا  -
 الوات الملصص لمتلطيط. 

مدت التلطديط والمشداركة  تو ي   درص الدتعما الميندي الم دتمرم باعتبداره  دزء ا ال يت دزأ -
  ي المدر ة.

 وعمميات صن  القرار. تقويامشاركة المعمميت  ي المناىج وتطوير ال -
وتقددم ىددذه الممار ددات   ددي تنددااض صددارخ مدد  تمددك المو ددودة  ددي الواليددات المتحدددة 

 ,.Hammond, et al)اةمريكية   بدعا ب يط مت الحكومة يحصم المعمموت عمى مدا يمدى 
2010, pp. 1-2): 

 م تويات ملتمدة مت اإلعدادم تحظى ب انب كبير مت التمويم الحكومي. -
 رواتب متباينة بشكم كبير وغير متكا أة. -
 القميم مت التو يو و ى بعض اةحيات انعدامو. -
أامية صغيرة مت المعممديت اةمدريكييت يتمقدوت بدرامج التنميدة المينيدة الم دتدامةم والتدى  -

تغييددر ممار ددات التدددريس وتح دديت التحصدديم العممددي ت دديا كمددا تشددير اةبحدداث  ددى 
 لمطعب. 

مدت كميدة ىار دارد لاعمدام ميندة   Jal Mehtaو دى ىدذا الصددد وصدم  دام مييتدا 
التدددريس مكمينددة  اشددمةمم وأشددار إلددى أت اةداء العدداا لمتعمدديا  ددي أمريكددا مددت ريدداض اةطدددام 

عشر ال يزام متو ط ام و كثير مما يحدث  دي الدصدوم الدرا دية وكيديدة  وحتى الم تو  الثانى
تم بدندس اةدوارم مد  نددس المعممديتنظيا المدارس لا يتغير منذ الحقبة التقدمية. ملدينا نددس 

الم تو  مت المعر ةم. ودعا مييتا لتطوير مينة التدريسم ووض  رواتب متباينة لتتنا ب مد  
نمددوذج مينددى مماثددم لمنمددوذج الم ددتلدا   ددى الطددب والقددانوت  ذلددكم وأشددار إلددى أت تطددوير

واليند دة والمحا دبة والعديدد مدت الم داالت اةلددر م ي ديا  دى إعدداد المعممديت لممنا  دة  ددي 
  .(Natale, et al. ,2013, p. 3) م ام المعر ة
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٪ مددت 01وعمددى ذلددك بددادرت ل نددة التعمدديا إلددى إ ددراء م دد  أشددارت نتاأ ددو إلددى أت 
يعتقدوت أت ضمات  ودة المعمميت  ي كم الدصوم الدرا ية أمدر بدالا اةىميدة. ولقدد  المعمميت

تددا تدددعيا ىددذه الرؤيددة مددت لددعم اةبحدداث اةكاديميددة التددى أثبتددت أت زيددادة معدددالت تحصدديم 
الطعب تر    ى المقاا اةوم إلى المعما ال يد  ى الدصم الدرا ى. وتا اعتماد ىدذا الدرأي مدت 

يدرة مدت البحدوث اةكاديميدةم والتدى أكددت عمدى أت أىدا عامدم ي ديا  دى زيدادة ابم م موعة كب
 Teacher Advancement)التحصيم العممي لمطعب ىو و ود المعما ال يد  ي المدارس 

Program Foundation, N.D., p. 2). 
مت ىذا المنطم  كانت اضدية  دودة المعمدا موضد   ددم كبيدر  دي ال دنوات اةليدرة.  
لى تحديد وتوزي  المعمميت اةكداءم ودعدا نمدوىا الميندي صدارت أمدر ا بدالا اةىميدةم  الحا ة إ

لاصة إذا كات عمى الواليات المتحدة دلوم م ام المنا  دة  دي االاتصداد العدالمي. لدذا تيددم 
 يود اإلصعح ال ارية  ي  مي  الواليات اةمريكية إلدى ر د  معدايير  دودة المعمدا عدت طريد  

الدعددام مددت لددعم التوظيددم والتدددريب ودعمددو وم دداندتو طددوام حياتددو المينيددة تحديددد المعمددا 
(Lynn, 2014, p. 2). 

( مدت  ددودة المعمددا محددور ا أ ا ددي ا  ددى NCLBولقدد  عددم اددانوت عدددا تددرك أي طدددم )
) ,The United States Government Printing Office برندامج التح ديت المدر دى

   Milken Family Foundationعاأمددة مدديمكت. ومددت ىنددا  قددد اامددت مؤ  ددة (2002
 Teacher Advancementبوضدد  ا ددتراتي ية شدداممة أطمدد  عمييددا برنددامج تقدددا المعمددا 

.Program (TAP)  ويعددد ىددذا البرنددامج بمثابددة إصددعح مدر ددي شددامم ييدددم إلددى توظيددم
العممددي وتحديددز وتطددوير واالحتددداظ بددالمعمميت ذو  ال ددودة العاليددة مددت أ ددم زيددادة التحصدديم 

بيددم إدارة البرندامج  TAPم تا إنشاء مؤ  ة برندامج تقددا المعمدا 4114لمطعب. و ي عاا 
واتلاذ اإل دراءات اةلدر  لددعا  دودة المعمدا واتلداذ لطدوات ألدر  لتح ديت نوعيدة المعممديت. 
ولقددد  ددم  مركزىددا الليددري العدداا إلددى تو ددي  نطددا  الدددعا ومواصددمة بندداء شددراكات مدد  اطدداع 

 Teacher)المؤ  ددات الليريددة اةلددر  والمنظمددات المحميددة والم تمدد  التعميمددى اةعمددام و 
Advancement Program Foundation, N.D., p. 3). 
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و دددي العقدددد الماضددديم د عدددت عددددة مبدددادرات وطنيدددة مثدددم نظددداا الم ددداعدة التقنيدددةم 
 الواليددات إلددى إعددادة النظددر  ددي Teacher Incentive Fundوصددندو  حددوا ز المعممدديت 

ة لممعمددا وظيديدداةداءم والتعددويضم والم ددارات ال تقددوياتددرليص المعممدديتم والتنميددة المينيددةم و 
(Natale, et al. ,2013, p. 21).   

دا لمتقريدر الراأدد مأمدة  دي لطدرم  وت در اإلشارة إلى أت العديد مت المبدادرات كاندت نتا  
(National Commission on Excellence in Education, 1983 .)  والددذ

 أوصى بما يمى 
 تو ير معايير أعمى لبرامج إعداد المعما. -
 من  المعمميت رواتب ااأمة عمى اةداء تش عيا عمى المنا  ة المينية. -
شددير ام وبمددا ي دداعد عمددى إتاحددة المزيددد مددت الواددت                               00عقددود مدد  المعممدديت لمدددة  إبددراا  -   

 لممناىج والتطوير الميني.
 ا تناد ال ما الوظيدى لممعمميت عمى أ اس اللبرة والميارة. -
 تو ير حوا ز ل ذب المعمميت المتميزيت والمؤىميت ت ىيع  عالي ا لممينة. -
تو ير برامج لمراابة المعممديت المبتددأيتم عمدى أت يدتا تصدميميا مدت ابدم المعممديت مدت  -    

 ذوي اللبرة. 
ورا دد  ىددذا التقريددر العديددد مددت التقددارير اةلددر  المددؤثرة مدد  توصدديات مماثمددة منيددا  

 Committee for Economic) ددي أطدالنددام اةعمددام والمدددارس العامددة  اال ددتثمار
Development, 1985) عداد أمدة  المعممدوت لمقدرت م باإلضدا ة إلدى الحداد  والعشدريتم وا 

دعا رواتب أكثر تنا  ية لممعمميتم وتطوير ال ما الوظيدي لممعمميتم والددعوة إلنشداء م مدس 
(. و ي منتصم الثمانينيات تا التو و نحدو إصدعح NBPTSوطنى لمعايير التدريس المينية )
يكمددة مينددة التعمدديا بعيددد ا عددت نمددوذج منتصددم القددرت العشددريت التعمدديام بددالتركيز عمددى إعددادة ى

 ,Natale, et. al. ,2013)والدذ  تميدز ب ديطرة الدذكور عمدى المراكدز القياديدة دوت اإلنداث
p. 22).. 

  



 ............................................................................... المسارات الوظيفية للمعلمين بمصر

- 442 - 

تبنتيدا  مت بيت المبادرات التدى Career Pathwaysيعد مدلم الم ارات الوظيدية و 
الواليددات المتحدددة لتحقيدد  التنا  دديةم والددذ  تددا الم ددوء إليددو لمتغمددب عمددى مددا ن ددا عددت ايدداا 
المعمميت بقاأمة مت ندس اةدوار والم أوليات المحددة مت مشكعت كدات ليدا بدالا اةثدر عمدى 

ت  يمددا يتعمدد  بالميددارا يابيددن اتبددالرغا مددت االلتع دد ددودة العمميددة التعميميددة برمتيددام وذلددك 
ت مدت يدتمك  ى كونو يعدد  رصدة . وتر   أىمية ىذا المدلملتى يحققونياواللبرات والن احات ا

م كمعممديت لمصددوم القيداا بد دوراىا دالدم الدصدم الدرا دىاال تمرار  ى المعمموت مت  العلي
القيدداا بدد دوار ألددر  ملتمدددة ال ي ددتطيعوت القيدداا بيددا  ددى ظددم النظدداا التقميددد م لددى باإلضددا ة إ

 يو المعمميت ال دد وزمعأيام  ضدع  عدت اال دتدادة ممدا يدو ره تولى دور القيادة مت لعم تو ك
المشداركة م و ىذا المدلم مت تدريب وتنمية مينية  ى زيادة ادراتيا عمى تنمية تحصيم الطعب

-Teach Strong, 2019, pp. 4) زيدادة الملر دات التعميميدة دى عمميدة صدن  القدرارم و 
8).   

لطددوات تعميميددة عمددى لم الم ددارات الوظيديددة اللدداص بتنميددة المعممدديت دمدد رتكددزوي
تمكدت اة دراد مدت الددلوم واللدروج  وتدريبية مدصمة  ى المينةم إلى  انب لدمات الدعا التدى

عمى ملتمم الم تويات والتقدا بمرور الوات إلى الم تويات اةعمى مدت الميداراتم والحصدوم 
عمى اعتماد معترم بوم ودر ات أ ضم ب  ور أعمى  حيدث يدتا تصدميا كدم لطدوة  دى الم دار 

م و/ أو الدددددوظيدي بمدددددا ي دددددم  بتعدددددداد اة دددددراد لمتقددددددا إلدددددى الم دددددتو  التدددددالي مدددددت العمددددد
  .(Schwartz, , Strawn & Sarna, 2018, p. 1)التعميا

اال تدادة مت إلى و ى إطار ما  ب  ت عى الدرا ة الحالية  ى ال طور التالية 
 ظيدية لممعمميت بمصر ك داة لتحقي ة  ى م ام ا تلداا مدلم الم ارات الو ة اةمريكيالت رب

  التنا  ية.
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 : مشكلة الدراسة
يوا ددو المعمددا  ددى مصددر العديددد مددت التحددديات الدالميددة واللار يددة التددى تحددتا عميددو 
ضرورة تممك كدايات  ديدة حتى يتمكت مت م ايرة ما تدرضو تمك التحديات مدت تحدوالت عمدى 
ال احة المحمية واإلاميمية والعالميةم ويتمكت مدت اتلداذ القدرارات ال دميمة التدى ترتقدى بدو عمدى 

  يت دا  دانيةم وت داعده عمدى اكت داب ثقا دة العصدر الدذ  يعديش  يدوم والدذصعيد مينتدو اإلن
 (.044م ص 4104)الطولى وعبد الغنىم بال رعة والتعقيد والغموض 

ك ددابو الكدايددات ولقددد بددذلت مصددر  ددى  ددبيم ذلددك  يددود ا كبيددرة  لعرتقدداء بددالمعمام وا 
يددرات والتحددديات الم ددتحدثة عمددى كا ددة يوالميددارات التددى يحتا يددا حتددى يددتمكت مددت م ددايرة التغ

اةصددعدة. ومددت أبددرز تمددك ال يددود وضدد   دددوم لدداص بالتدددرج الددوظيدى لممعمددا عبددر  ددنوات 
معمددا أوم  -معمددا أوم -معمددا -م يق ددميا إلددى  )معمددا م داعد)كددادر المعممديت( حياتدو المينيددة

يشدترط لمتعيديت و كبير معمميت(. ولكم در ة وظيدية وصم وشروط لشدغميام  -معما لبير -)أ(
شدددغميام لتدددوا ر شدددروط و الترايدددة لموظددداأم اةعمدددى أو مدددا يعادليدددا أكدددم در دددة وظيديدددة  دددى 

ليدذا  ز التددريب وااللتبدارات التدى تعقددوا تيدا عمى شيادة الصعحية لشغم الوظيدةموالحصوم 
  (44 -40م المواد 4114)ال ريدة الر ميةم  الغرضم وتشمم ىذه الشروط ما يمى

أت يكددوت متمتع ددا بال ن ددية المصددريةم أو  ن ددية إحددد  الدددوم التددى تعامددم المصددرييت  -
 بالمثم  ى تولى الوظاأم العامة.

باإلضدا ة إلدى شديادة منا دب  و مؤىدم عدامأالحصوم عمى مؤىم عدام تربدو  منا دبم  -
 .ت ىيم تربو 

 ا تياز االلتبار المقرر لشغم الوظيدة. -

كددوت شددغم وظيدددة ممعمددا م دداعدم بالتعااددد لمدددة  ددنتيت اابمددة لمت دددديد  ددنة ألددر  وي
ي ددب عمددى و  .بقددرار مددت وزيددر التربيددة والتعمدديا والتعمدديا الدنددى بعددد ألددذ رأ  المحددا ظ الملددتص

شدداغميا لددعم ىددذه المدددة الحصددوم عمددى شدديادة الصددعحية مددت اةكاديميددة المينيددة لممعممدديت 
لمرحمة التعميمية التدى يعمدم بيدام  دتذا لدا يحصدم عمدى الشديادة لعليدا لمزاولة مينة التعميا با

وي وز  ى حالدة الضدرورة إعدادة التعاادد لمددة  دنة  .ا دوت حا ة ة  إ راءانتيى عقده تمقاأي  
ممعمدا م داعدم لعددا  ا مدت شداغمى وظداأمواحدة غير اابمة لمت ديد م  مت انتيى عقدده تمقاأي د

لييدا بدالدقرة ال دابقة لدعم المددة المحدددة ليدام وذلدك إالمشدار  حصولو عمى شيادة الصدعحية
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بقرار مت وزير التربية والتعميا والتعميا الدنى بعد ألذ رأ  المحدا ظم  دتذا لدا يحصدم عمدى ىدذه 
ويعيت بقدرار مدت المحدا ظ  .ا دوت حا ة ة  إ راءالشيادة لعم تمك ال نة انتيى عقده تمقاأي  

مددت أمضددى  ددنة عمددى اةاددم  ددى وظيدددة ممعمددا م دداعدم وحصددم الملددتص  ددى وظيدددة ممعمددام 
ا لممعددايير التددى تحدددددىا لعليددا عمددى الشدديادة المشددار إلييددام وثبتددت صددعحيتو لمعمددمم و ق دد

مددت   ددابق االتعيدديت أو التعااددد لشددغم وظدداأم التعمدديا المشددار إلييددا  ويكددوت .العأحددة التنديذيددة
ويدتا شدغم وظيدتدى  .ما يكدم تحقي  تكا ؤ الدرصلعم إععت وا   االنتشار يو و لمكا ةم وب

ممدددير مدر ددة ووكيددم مدر ددةم بطريدد  االلتيددار مددت بدديت شدداغمى وظيدددة ممعمددا أوم )أ(م عمددى 
لموكيددم  ددى م دابقة عامددة  دى نطددا  كددم محا ظدةم ويكددوت االلتيددار  ممعمدا أومماةادم لممدددير و

 (.0م مادة 4100)ال ريدة الر ميةم  لمدة  نتيت اابمة لمت ديد

إال أت الدرا ات اد أشارت إلى عدد مت ال دمبيات التدى  وبالرغا مت أىمية تمك ال يود
        ن مددت عددت التطبيدد  الدعمددى لمددا  ددب  عرضددو مددت بنددود لاصددة باالرتقدداء بددالمعمام وأىميددا

 ( 042 -044م ص ص 4104عزاز م )

 مت لعم  مطة مطمقة. ال مطات  ي يد مدير المدر ة وناظرىا ا ةز كترك -
 وغيرىددا( معمددا أومم وكبيددر معممدديتم ومعمددا لبيددرم)مثددم  لممعمددا ال ديدددة  وظدداأمأت ال -

يدز نظر ةي تمالمراكز مالية دوت حصوم عمى م وم رد و يمة لم قط لي ت إال م ميات
 .أ اس الكداءة والقدرة عمى اإلبداع والتطوير وعنصر اللبرةعمى 

مكانددة اويددةم أمددا اآلت  اا كددات الوكيددم والندداظر والمدددير ليدداع ايمددة الترايددةم  قددديم  يضدد -
أو  أشدلاص 01الواحددة المدر دة   دى يو دداد   صب  الوكيم عمى م مى معما أومم و 

 وظيدة.ىذه الأكثر يشغموت 
ل دددنة  044 رادددا مدددت أىدددا م دداوئ القدددانوت تعدددد إلغدداء الوظددداأم اإلشدددرا ية بالمدددارس -

 ددى ظددم ةت الوكيددم  مإلددى زيددادة أعبدداء مدددير المدر ددة وناأبددو ذلددك حيددث أد   4114
 .إت و دت دارية ب انب حصصوإالقانوت يتحمم أعباء  
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ما أشارت إليدو الدرا دات مدت و دود ععادة بديت الم دار اللداص بتعدداد مت منطم  و  
 المعمداور دم ومدت منطمد  (Henry, et al., 2014)المعمدا و عاليتدو  دى التددريس دالدم الدصدم 

حدرص عمدى االرتقداء بدو الم و  ى بناء رأس المام البشر  الذ  ي يا  ى تحقيد  تنا  دية اةمدا
تحقي  ذلك ح ب مدا ورد حرص القيادة ال يا ية عمى و م مت االضطعع بيذا الدوربما يمكنو 

ذات  م4141 ديددة بحمدوم عداا  صدرمم 4141رؤيدة مصدر  -با تراتي ية التنميدة الم دتدامة
ماج نددالعدالدة وااال  مدىة عأمدعر دةم اامبتكدار والالا مدىومتوازت ومتنوع يعتمد ع ى  ااتصاد تنا

ن دات كدات واإل لممشداركةم ذات نظداا إيكولدو ي متدزت ومتندوعم ت دتثمر عبقريدة العي واال تماا
م ص 4104)رأا ددة م مددس الددوزراءم المصددرييتم  ددتدامة وترتقددي ب ددودة حيدداة ملتحقيدد  التنميددة ال

 يمكت بمورة مشكمة الدرا ة  ى ال ؤام الرأيس التالى   (م01

الم ارات الوظيدية مدلم توظيم  ى  لت ربة اةمريكيةكيم يمكت اال تدادة مت ا
 ؟تحقي  التنا  ية ى  لممعمميت بمصر

 ولإل ابة عمى ال ؤام الرأيس ت عى الدرا ة لإل ابة عمى الت اؤالت الدرعية التالية 

 ؟أىميتيا  ى التعميام وما التنا  يةما مديوا  -1
 ؟أىا  مات الت ربة اةمريكية  ى م ام الم ارات الوظيدية لممعمميت ما   -2
الم دارات الوظيديدة لممعممديت بمصدر لتحقيد  مددلم  لتوظيدم وصيات المقترحةالت ما  -3

 ؟ت ربة اةمريكيةضوء ال ى التنا  ية 
 أهداف الدراسة: 

 مددددلم توظيدددماال دددتدادة مدددت الت ربدددة اةمريكيدددة  دددى  إلدددى تيددددم الدرا دددة الحاليدددة
م التنا  دديةتعددرم مديددوا مددت لددعم  ملممعممدديت بمصددر لتحقيدد  التنا  ددية الم ددارات الوظيديددة

م الت ربددة اةمريكيدة  ددى م ددام الم دارات الوظيديددة لممعممدديتوأىدا  ددمات  مالتعمددياوأىميتدو  ددى 
م وبمددا ي دديا  ددى إك دداب بددالم تم  اةمريكددى التنا  دديةكدد داة لتحقيدد   اوكيددم تددا ا ددتلدامي

المعمميت ال مات والكدايات التى تمكنيا مت إعداد  يم اادر عمى النيوض بدالم تم  والمحدا  
 بالركب العالمى وتحقي  التنا  ية.
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 أهمية الدراسة: 

 ت اآلتى تنب  أىمية الدرا ة الحالية م
موضوع التنا  يةم تناوليا لموضوع مت أىا الموضوعات عمى ال احة العالميةم وىو  -

 وحرص كم الدوم عمى اتلاذ اإل راءات وتبنى المبادرات اللاصة بتحقيقو.
 تركيزىا عمى المعما باعتباره الركيزة اة ا ية لن اح أ  نظاا تعميمى. -
إعداد المعمميت لموا ية تحديات القرت الحاد   ى الم ارات الوظيدية إبراز دور  -

 والعشريتم وم ايرة التحوالت المحمية واإلاميمية والدولية.
صانعى القرار والميتميت بتطوير التعميا  ى مصر بمعمومات عت كيدية توظيم تزويد  -

 .الم ارات الوظيدية لممعمميت لتحقي  التنا  يةمدلم 
 السير فيها: منهج الدراسة، وخطوات 

تقتضدددى طبيعدددة الدرا دددة الحاليدددة ا دددتلداا المدددنيج الوصددددىم وذلدددك لمنا دددبتو 
مددت حيددث ادرتددو عمددى اإل ددياا  ددى  مدد  المعمومددات العزمددة   لطبيعددة موضددوع الدرا ددة

لدرا ددة الظدداىرة بشددكم موضددوعى وعممددىم ومددت ثددا تحميددم ىددذه المعمومدداتم وتد دديرىام 
 ددى تحقيدد  اةىدددام المر ددوةم واإل ابددة عمددى بغددرض الوصددوم إلددى النتدداأج التددى ت دديا 

  الدرا ة. أ أمة
و ى ضوء لطوات المنيج البحثى الم تلدا ت ير الدرا ة الحالية و ق ا 

 لملطوات التالية 
 )المقدمدةم مشدكمة الدرا دةم أىميتيدام أىدددا يام   ويشدمملمدرا دة تمييدد اإلطدار ال -

 مصطمحاتيا(.مني يام حدودىام 
التنا  ية وأىميتو  ى التعميام وأىا  دمات مديوا   ويشمم )لمدرا ة اإلطار النظر 

الت ربة اةمريكية  ى م ام الم دارات الوظيديدة لممعممديتم وكيدم تدا توظيديدا  دى 
 .(تحقي  التنا  ية

كيديدة اال دتدادة حدوم عدد مت التوصديات تنتيى الدرا ة بتقديا   توصيات الدرا ة -
توظيددم الم ددارات الوظيديددة لممعممدديت بمصددر لتحقيدد   مددت الت ربددة اةمريكيددة  ددى

 التنا  ية.
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 حدود الدراسة: 

 تتحدد الدرا ة الحالية طبقا  لمنقاط التالية 
   الم ددارات الوظيديددة  ددى  ت ربددة اةمريكيددةالويقتصددر عمددى درا ددة الحددد المكدداني

ليا باع طويدم  دى  إلى كوت الواليات المتحدة ام وير   ال بب  ى التيارىلممعمميت
م ولتوا ر معمومات ثريدة  يمدا يتعمد  بموضدوع تطبي  ىذا المدلم بملتمم الواليات

 الدرا ة.
   شمم كا ة المعمميت  ى مصرالتوصيات تالحد البشري.  
  يقتصر عمى درا ة الت ربة اةمريكية  يما يتعم  بمدلم الحد الموضوعى  و

م وما تا تبنيو مت وأىدا و ت حيث  نش توم وأىميتوممالم ارات الوظيدية 
 .التنا  يةا تراتي يات لدعا دوره  ى تحقي  

 مصطلحات الدراسة:
 Competitiveness :( التنافسية1)

م أو أت ت عى لغة تعنى أت تكوت  يد ا مثم اآللريت أو أ ضم منياالتنا  ية 
 .(Oxford Learner’s Dictionaries, 2019)  اىد ا لمتدو  عمى اآللريت

التنا  ية بو و عاا ىى عبارة عت ادرة مرتبطة باالزدىارم أو أداء متميز و 
قدرة التعنى التنا  ية عمى الم تو  الوطني كما . (Powell, 2001, p.876)م تداا 

. وعمى الم تو  الدولى تعنى ااأمة مت (Aiginger, 2006, p.162) ر اىيةال تو يرعمى 
 & Lee)تحدد م تو  اإلنتا ية  ى بمد ما  المؤ  ات وال يا ات والعوامم التى

Karpova, 2018, p. 191) . 
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 Career Pathway :( المسار الوظيفى2)

مكت تعريم الم ار الوظيدي لمشلص ب نو الت م م  ى مناصب العمم أو ي
 وعر و  .(Hedge & Rineer, 2017, p. 3)  اةدوار التي يشغميا عبر مراحم العمر

 ( عمى أنو منمط مت م م مت العمم يشّكم مينة الدردم4114) مان كوبراويرا
(Triandani & Anggriani, 2015, p. 427). 

ى امتداد عمره ما الدرد عغميم موعة الوظاأم المتتالية التي يش ىو عبارة عتو 
و. وىو العممية التى يتا مت لعليا تحديد وأمال ووطموحاتو اتىوالتي تت ثر بات ا

الوظيدية  وحيات عمل ياالموظم أو ينتقم إلي عبرىاالوظاأم المحتمم أت يتدرج 
)كريمةم  ايتقاعد وترك العمم  يلم وإلى إحالت مووذلك منذ بداية عمم ية  ي المنظمةمالعم

  .(01م ص 4104

لتنديذ  الم ار الوظيدي ال يد والموام الواض   ي مؤ  ة ما ضرورياتو 
ت تلدا  ى تو ير ىو أداة مياا التلطيط والتطوير الوظيدي دالم ىذه المؤ  ة. و 

 ى الحصوم عمى المعمومات عت الدرص الوظيدية التي يمكت أت ت اعد الموظديت 
م وتحديد أىدا يا ةواضحبصورة وظيدي ال ياات اىتحديد معمومات كا ية ت اعدىا  ى 
م والدا   إلى بذم ال يود العزمة ىذه اةىدامتحقي  المينيةم ومعر ة متطمبات 

 ى ظم   اة راد. لتحقي  المينة الم تيد ة والتي بدورىا يمكت أت تو ر رضا الموظديت
الوظيديةم ولدييا أىدام ولطط  يدة  ايتمتعوت بالكداءة  ي إدارة حياتي ىذا المدلم

أكثر أىدا يا أ ضم و لدييا دا   كبير ةداء ويكوت م  ى وظاأديالتحقي  الن اح 
  .(Triandani & Anggriani, 2015, pp. 427- 428)مت أي  رد آلر اوح  وض

الم ارات الوظيدية ىي نظا مترابطة مت التعميا وبرامج التدريب التي تعتمد و 
 A) المهنيةعمى بعضيا البعض لم اعدة الشلص  ى الدلوم والتقدا  ي حياتو 

Practical Guide to Developing Career Pathways, 2018, p. 4). 
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ذلك يمكت تعريم الم ار الوظيدى إ راأي ا  ى الدرا ة ب نو  و ى إطار ما  ب 
المعما الحصوم عمى معمومات كا ية حوم طبيعة  المدلم الذ  ي تطي  مت لعلو

 يشغميا عبر مراحم حياتو الوظيديةم ومتطمبات كم وظيدةم وكيدية  الوظاأم التى
تحقي  الن اح الدعمى بيام والحصوم عمى مكا ب إضا ية مادية ومينيةم وبما يشعره 

ا يد عو إلى بذم الكثير مت ال يد ليتمكت مت مبالرضا عند أداء المياا المتعمقة بيام م
دالمي ا م  أارانوم مما  التنا س لتحقي  أت يكوت مؤىع  م و بو ت ويد عمموم واإلرتقاء

ينعكس إي ابي ا عمى العممية التعميمية ككمم بر    ودتيام وزيادة  عاليتيا  ى إعداد 
العنصر البشر  القادر عمى تنمية م تمعو والنيوض بوم وزيادة ادرتو التنا  ية عمى 

     الم تو  الدولى.
ا: اإلطار النظرى للدراسة:   ثانيا

 : وم التنافسيةمفه -1

 وانب كغيره مت ل وا  الدولية مديوما معقدا  ومتعدد اما  ي اةةتنا  ية ا دتع
 تماعية اتصادية واالمتشعبةم مثم التنمية االل تماعية ااتصادية واالالظواىر اال

 تمناظرات بيلقد أد  ىذا الوض  إلى احتداا الو  ر .لةمداىيا الة والعديد مت الموالعو 
ص ال يا ات الكديمة بتدعيا القدرة عبتحديد مديوا التنا  ية وايا و وا تل لميتميتا

يةم ولاصة لماتصادية العاونتي ة لمتطورات والتغيرات  ي البيأة اال .يةالتنا  ية الوطن
 قد  م4114 عاا مية التي انطمقت منذ نيايةلاتصادية العازمة االة تعمقة بالمتمك ا
 تماعيم ا  ية ك داة لتحقي  وا تدامة النمو والر اه االوضوع التنبم ىتمااالازداد ا

 يتاتصادية عمى توزي  الدلم بالقي  مزيد مت الدعالية اتحولاصة  يما يتعم  ب ثر 
ا  ن ا عت ىذا االىتماا قدلشراأ  الدلمم وأثر ذلك عمى م تويات الدقر. و  نشر أيض 

التي حاولت إعادة صياغة و النظري والتطبيقيم  لم توييتعمى ا الدرا اتالعديد مت 
لرا و مت نطا   التي  ميزة الن بية الظاىرية الريكارديةلماممديوا التنا  ية وتو يعو وا 

مكت بةم لميزة التنا  ية النتاجم إلى م ام اإل موارد الطبيعية وعوامم التعتمد عمى و رة ا
كت تطويرىا بتبني  يا ات ىاد ة وواعيةم مو ية نحو بناء ادرة تنا  ية يمالتي 

حصاأية الكمية إلمؤشرات الىتماا تطوير العديد مت اال ا عت ىذا انوطنية. كما 
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 وا  ةداء  ي ااةحد أو و التنا  يةم مثم أاياس  ت عى إلى زأيةم التي لوالنوعية وا
 (.40م ص 4104)المعيد العربى لمتلطيطم  يةنتا إل ر ية أو التكمدة والنوعية وااللا

 ي القرآت  هذكر ورد  قد و دير بالذكر أت مديوا التنا  ية ليس بال ديد  
ارتبط مديوا (. و 44اآلية   م) ورة المطدديتمو ى ذلك  ميتنا س المتنا  وتم الكريا 

ات بال يا ة يالثمانين عمثا ارتبط لم بالت ارة اللار ية اتي ي بداية ال بعين التنا  ية
 تعنى اوحالي   ات  ارتبط بال يا ة التكنولو ية لمدومميأما  ي الت عين الصناعيةم

)المعيد العربى لمتلطيطم  تنا  ية الدولة مد  ادرتيا عمى ر   م تويات معيشة مواطنييا
  د.ت.(.

 د الملتمدة التي أوردىا الباحثوت حوم التنا  يةم ن ريداتء التعاعند ا تقر و 
ومت أبرز ىذه  .أت ىناك عدا وضوح يكتنم المديوام  ع يو د اتدا  كامم عميو

 Organization for منظمة التعاوت االاتصادي والتنمية  التعريدات تعريم

Economic Co-operation and Development (OECD)  لمتنا  ية عمى
االيا والتكتعتم م  أو الصناعات أو المناط  أو الدوم أو اةأنيا مادرة الشركات 

ي الدلم مت عامم اعمى توليد م تويات مرتدعة ن بي   الدوليةتعرضيا الداأا لممنا  ة 
يعر يا المعيد الدولي لتطوير اإلدارة م تداام. و  والتوظيم عمى أ اس

International Institute for Management Development  ب نيا
االزدىار أو م إمكاناتيا لتحقي  مالطريقة التي تدير بيا الدوم والمشروعات م م

  .(Balkytė & Tvaronavičienė, 2010, pp. 343- 344)الرب 
 Worldمى الصادر عت المنتد  االاتصادي العال  ية تقرير التناوتعرم و ق ا ل

Economic Forum لد  ية ة إنتا ية تنابيأ تو يرمادرة الدولة عمى  عمى أنيا   
ع مة النمو الم تداا  وتحقي  معدم مرتد  وم تمر لنمو حصة الدرد مت الناتج 

    .(World Economic Forum, 2002)لى اإل ما مىالمح
أنيا ادرة معمى  European Commissionوتعر يا المدوضية اةوروبية 

 عرمتو  .ممعدم بطالة ممكتالدولة عمى تو ير م تويات معيشة عالية وم تدامة ب ام 
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ا عمى أنيا بمد ما عمى بي  المنت ات واللدمات التي تنت يا  ى ادرة العمميات  أيض 
 ,Keser) وبما ي يا  ى زيادة م تويات المعيشة ل مي  المواطنيت ملا وا  الدولية

2016, p. 59). 
نشطة لا داء الحالي والكامت ماةويعر يا معيد التنا  ية العالمي عمى أنيا 

م. كما يعر يا المعيد العربى لمتلطيط لر اةرتبط بالتنا س م  الدوم لماالاتصادية ا
يبي  أكثر مت ال م   أت عمى أنيام ادرة البمد عمى أت ينتج أكثر وأكد  ن بي ام و 

ايمة  يحصم عمى بالتالىو  التقانةو  لتصني ا عالية ل م ا ونحأت يتحوم و م لمصنعةا
 .وايت اللار ية والدالميةم )المعيد العربى لمتلطيطم د.ت.(مضا ة عالية  ى ال 

 قد ترتبط التنا  ية باة عار م الدوم مت عدة  وانب النظر لتنا  يةت يمكو
كما ربط كثير مت المحمميت . المنظور االاتصاد  الكمى لإلنتاج مت الن بية  والندقات

عرم   ملمثاا عمى  بيم  مبيت التنا  ية واإلنتا ية والتطور التقنى االاتصادييت
التى تح ت أداء  التنا  ية عمى أنيا بعض التدابير (McFetridge,1995) ماكدتريدج

تؤد  إلى تحوم  و/أو التى  مما ينعكس إي ابي ا عمى الح اب ال ار  الدولة الت ار 
تكويت الصادرات نحو ايمة مضا ة أعمى أو تقنية عالية. وينظر لمتنا  ية  ممحوظ  ى

 ى رأس  عمى  ذب اال تثمارات اة نبية تعكس ادرة الدولة  بشكم متزايد عمى أنيا 
المام والموارد البشرية الماىرةم وىما مت المتطمبات الرأي ية لعممية التنمية 

 يما إذا  بالتعم موضوع الدرا ة تنا  يةيلتمم مديوا ال وبصدة عامةم. االاتصادية
تلتمم عت   تنا  ية اطاع ااتصاد  معيت. كانت عت دولةم أو اطاعم أو شركة

لتمدات عت ت ىماوىاتات بدور م معدم دلم أعمى ة رادىا ت عى لتحقي  تنا  ية دولة
ويرتبط ن اح .  ى اة وا  العالمية ت عى إلى ك ب حصة  ديدة تنا  ية مؤ  ة

بشكم  بالمنت ات واللدمات بقدرتيا عمى تزويد عمعأيا  ى ال يا  العالمى   ةالمؤ 
بيت التنا  ية  إلى أت الععاة وت در اإلشارة ىنا و اعمية مت منا  ييا. أكثر كداءة

بحيث إت أحدىا يؤد  إلى اآللر.  ىى ععاة تكامميةم الم تويات المذكورة  ابق ا عمى
  ى صناعة معينة مت الشركات العاممة يتضمت م موعةالذ    تتوام تنا  ية القطاع
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ي ادو  عمى ايادة القطاعم اوية اادرة عمى و ود مؤ  ات  م  صناعات ألر  روابط ا 
)آم  ودلم الدرد عمى صادرات الدولة مما ينعكس إي ابي ا المحمى والدولىم عمى الصعيد

 (.44م ص 4104لميدةم 
مت الموضوعات  Competitive Advantageوتعد الميزة التنا  ية 

الحديثة  ى اةدب اإلدار م وىى القوة الدا عة لتحديد م ارات المنظماتم وتشكم عامم 
ن اح أ ا ى ة  مؤ  ة  ى نطا  المنا  ة المحمية والدولية   عت طريقيا ت عى 
المؤ  ات التعميمية إلى التغمب عمى أو و القصور مت أ م البقاء وتح يت مركزىا 

. ويتوام ن اح المؤ  ات التعميمية  ى تحقي  أىدا يا والقياا بوظاأديا عمى التنا  ى
الذ   مياادرتيا عمى اكت اب ميزة تنا  ية لمقيادات اإلداريةم نظر ا لمدور الحيو  وال

تؤديو  ى تحقي  اةىدام التربوية وتنديذ ال يا ات التعميمية وصياغة ووض  رؤية 
  (.444م ص 4104)أكبرم تعاوت م  العامميت  ييا مشتركة لممؤ  ات التعميمية بال

إلى م موعة  Competitive Abilityويشير مصطم  القدرة التنا  ية 
العوامم التى ت اعد المؤ  ة عمى التنا  يةم وىذه العوامم ىى م موعة الموارد 

ما واةصوم والميارات التى يمكت التحكا وال يطرة عمييا ومز يا وتن يقيا وا تثمارىا ب
يحق  مندعة وايمة أ ضم لمعميم أو الم تيمكم وتحق  تميزا  وتدواا  عمى بقية 
المنا  يتم وت م  با تمرار تحق  الن اح  ى ظم المنا  ة المحمية والعالمية. والقدرة 
التنا  ية بذلك تعنى القدرة عمى إنتاج ال م  واللدمات بالنوعية ال يدة وبال عر 

المنا  يت )الحوت وتو ي  وعبد بشكم أكثر كداءة مت  المنا ب و ى الوات المنا ب
 (.00م ص 4104المطمبم 
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ا ب نيا  م موعة العوامم التى تك ب المؤ  ة  كما تعرم القدرة التنا  ية أيض 
القدرة عمى موا ية حدة المنا  ة أماا اآللريت مت لعم تقديا ايا إضا ية مثم   

ميارات العامميت  -اإلنتا ية ورأس المام -معدالت الربحية وح ميا -الحصة ال واية
 (. 424م ص 4102)ح تم 

ذلك يمكت لمبمدات تحقي  القدرة التنا  ية مت لعم العديد مت العوامم بما  ي و 
النمو االاتصادي المطردم واال تقرار ال يا يم والبنية التحتية المالية والمصر يةم 
والصادرات القويةم والموارد الطبيعيةم وال يا ة الحكومية ال ميمةم والنظاا التعميمي 

ظيرت اةبحاث أت البمدات النامية يمكت ولقد أ الذي يبني رأس المام البشريم وغيرىا.
ذا كاتو  معمى المنا  ة إذا كانت الحكومة اوية أت تكوت اادرة ال يا ات  وصانع ا 

 .Stevans, et)يركزوت عمى مبادرات لتو ير البنية التحتية العزمة ل ذب اال تثمارات 

al. , 2014, p.p. 76- 77). 
لى  انب العوامم القابمة لمقياس الكمي والموارد الطبيعية لمبمدم  تت بعض و  ا 

ا  ي تحقي  القدرة التنا  ية المتغيرات النوعية النظاا ال يا ي   وتشمم مميمة أيض 
يبدو أنو  اإضا ي   ىناك عامع  كما أت لبمد مام و يا اتيا الحكوميةم ونظاميا التعميمي. 
ابوم االلتع ات  الذ  يتمثم  ىو م يحدد ادرة البمد عمى المنا  ة وىو مقياس الت ام 

 ت راءديرينزو وتيمات بو  داسو ى ىذا الصدد ااا  مت حيث ال ن ية والثقا ة والعر .
دولة حوم الععاة بيت الت ام   44 م شممتلقيا العالميةحوم ادرا ة ا تقصاأية 

نتاأ يا إلى  وأشارتون بة العمام الموىوبيتم والتنمية االاتصاديةم والقدرة التنا  ية. 
ا تميم إلى  ذب المزيد مت الميا م ولدييا تركيز  يديت ريت الأت البمدات اةكثر ت امح 

أكثر عمى ادرة وم تويات أعمى مت التنمية االاتصاديةم و  مأكبر مت العمام الموىوبيت
 .  (Das, DiRienzo, & Tiemann, 2008)المنا  ة 
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 :أهمية التنافسية فى التعليم -2

 A لقد بدأ االىتماا بالتنا  ية  ى التعميا منذ نشر تقرير أمة  ى لطر 
Nation at    Risk حيث حذرت الواليات المتحدة ااأمة  ملدينا 0024عاا   ى  

 رصة واحدة لمتدو  بع منازع  ي الت ارة والصناعة والعموا واالبتكار التكنولو يمم 
 National)صعحات تعميمية تحت ا ا التنا  ية الدولية  راء إوظيرت الدعوة إلى إ

Commission on Excellence in Education, 1983). 

تشير اةدبيات والكتابات العالمية كما يد االىتماا بالتنا  ية  ي التعميا زايتو 
م ص 4102)بدو  ومصطدىم  ات الحاصمة عمى كا ة اةصعدة اإلن انيةم ومنيار لمتغي انظر  

444 ) 
 ةوظيور عالا القطب الواحدم و ياد مالتطوارت ال يا ية الملتمدة والمتصاعدة بقوة -

 .ال و  القاأا مت حيث المبدأ عمى المنا  ة ااتصاد
والتي تتعم  بمحددات القدرة  مات الحاصمة  ي الدكر االاتصادي وات اىاتور التغي -

ات  ي نظريات إدارة ر مثم تطور نظريات النمو والت ارة العالميةم والتغي التنا  ية
 Managementشاممة اإلنتاج والتوزي  والتلزيتم وظيور نظرية إدارة ال ودة ال

Total Quality  حدودىا الضيقة والمقيدة.  مت المنا  ة  ى بدال  والتنا  ية 
 ت الواا  االاتصادي الدولي المتباينة والمتد قة واندماج االاتصادات وزيادةار تطو  -

زيادة النمو الذي يعتمد عمى التلصصم   يا  ىالتشابكات  يما بيت الدوم بما أ
ا لذلك  تت ال و  الدولية ت م  بزيادة التلصص التعميام وو ق  ات اع  و  و 

وتحقي  عاأدات أعمى وبالتالي زيادة م تويات اإلنتا ية ومعدالت النمو المتوا   
 معيا.

كترونيةم  ما تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة لالتطوارت العممية والتكنولو ية واإل   -
ت العامميت واإلدارة ذات رايا بالمعر ة ومياأس المام التقميديم بقدر ارتباطر  بكثا ة

 تنا  ية مؤ  ات التعميام وأىمية االت اه نحو تعزيزىا. عزز متالكداءةم وىو ما 
)ح تم :م أىميالمتعميا وغيره مت الم االت وتحق  القدرة التنا  ية عدة منا  

  .(424م ص 4102
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لدض تكاليم اإلنتاج م  المحا ظة  زة ن بية داأمة وم تمرة  ىميتحقي  وك ب  -
 لك.عمى ذ

 .ك ب ميزة ن بية داأمة وم تمرة  ى ر   وتح يت  ودة المنت ات -

ثارةتقديا كم ما ىو  ديد و  -  ع.روح اللم  واإلبدا ا 

 Value Chain ايمة مضا ة مت لعم اعتمادىا عمى  م مة القيمة ي تحق -

 . يو   تعممذلانشطة الرأي ية والم اندة ضمت القطاع ال

 الدرص التى تو رىا العولمة تعظيا اال تدادة مت وتكمت أىمية التنا  ية  ى
 قد أدت العولمة إلى  واندتاح الحدود الدوليةم وبلاصة أماا اال تثمارات اللار ية.

 إال أت العولمة بصدة لاصة. لمدوم النامية تحدي ا كبير ا مما يشكم زيادة حدة المنا  ةم
وعمى ذلك احتم  إت أمكت اال تدادة منيا. ليذه البمدات تشكم  رصةاد   ى الوات ذاتو

م ص 4104)آم لميدةم اةليرة ا  ى ال نوات مديوا التنا  ية الدولية اىتمام ا متزايد ا
ا التنا  ية  ى القضاء عمى إحد  أىا العقبات التى توا و تح يت و  (.44 ت اعد أيض 

ل و  المحمى. كما أت تو ير البيأة التنا  ية الكداءة واإلنتا يةم أال وىى عقبة ضي  ا
يعد و يمة  عالة لضمات الكداءة االاتصادية وتعزيز النمو االاتصاد  وتح يت 
م تويات المعيشة. باإلضا ة إلى أت القدرة التنا  ية تعكس الصدات الييكمية 

نامية اة ا ية لكم ااتصاد وطنى. وىى و يمة لتطوير ادرة االاتصادات المتقدمة وال
عمى التعايش  ى ظم بيأة دولية مت مة بالعولمة واندتاح االاتصاد وتحرير اة وا  

 (. 044م ص 4114)م عداو م 
تحقي  اال تدادة القصو  مت كم اإلمكانات التعميا  ى  ي تيا تكمت أىميكما 

 رة دالم المؤ  ات التعميمية بيدم الوصوم إلى أ ضم ملر ات تتنا ب االمتو 
)ح تم  معايير ال ودة العالميةم وكذلك احتيا ات ومتطمبات  و  العممومتطمبات 

 (.420م ص 4102
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ا تياتكمت أىميو  القدرة عمى الد اع  التعميمية اتمؤ   ي كونيا تمن  ال أيض 
  ييام باإلضا ة إلى تعزيز وحدظ مركزىا التنا  ي بيت منا مال و  ى عت مكانتيا 

وتح يت  م ميوروتوثي  ععااتيا م  ال موالت ويقيةتيا اإلنتا ية ار واد يااتإمكان
ودة المنت ات ت اإلداريةم ومت أىا اةبعاد التي تشتمم عمييا الميزة التنا  ية  راراالق

 .(Munizu, 2013)  واإلبداع واالبتكار أو اللدمات المقدمة والربحية

عض الباحثيت إلى أت الحداظ عمى التنا  ية العالمية ال ينبغي أت بيشير و 
ا أ ا يا  لمتعميا   بدال  مت ذلك ي ب أت يركز التعميا عمى ي كوت  مصدر ام  أو غرض 

أي العمم بطراأ  تعاونية  ديدة و عالة  ي عصر العولمة   الرؤ  العالمية والكداءة
أو تكامم االاتصادات العالمية التي تنطوي  زيادة العولمة . (Zhao, 2015)المتزايدة 

عمى حركة البضاأ  والناس واةموام عبر الحدودم يضعم بشكم  عام الععاات بيت 
عمى  بيم  ضمات حصوم كم طالب  ى نيوزيمندا  (Zhao, 2007).   اة راد ووطنيا

تطبي  مياراتيا   بروت عمىعمى تعميا ممتاز اليعني بالضرورة أت الطعب مالمثام 
عمى المؤ  ات الوطنيةم ولكت توا ر م تو  عام مت التطور والتمكت مت تقنيات 
االتصاالت ال مكية والع مكيةم وكذلك زيادة التعاوت العالميم ىو الذ  يزيد مت  رصة 

مت التم ك برأي لذلك  بدال  الطالب لمتوظيم  ى شركة صينية أو أمريكية أو ىندية. 
( إعادة 4114) تشاو ر م وال عي لتحقي  التدو  عمى اآللريتم يقترحالبمدات اةل

 التدكير  ي التعميا ورأس المام البشري بطريقة تعكس ات اىات العولمة ال ريعة.
نو يو ر إالدولي يمكت أت يكوت مديد ا مت حيث  تقوياعمى الرغا مت أت الو 

إال أت أنواع الميارات  و يمة لمرا عة نقاط القوة ونقاط الضعم  ي نظا التعميام
بالضرورة الميارات التي  وم تكوت  الموحد اد ال تشمم تقويالعم ال المقا ة مت

ليذا ال بب مت  ا مت الم تحيم التنبؤ بيا.لم يم القادام والتي أصبحت تقريب   ميمة
عداد  الميا المضي ادما   ي تدريس الميارات مثم التدكير النقدي واإلبداع والكداءةم وا 

 وظاأم و رص  ديدة إي اد يحتاج إلى ال يم القادا  لطعب لموا ية التنوع الثقا ى. ا
لعاة ومبتكرة ت عى  عقوال  بدال  مت ممأيا  كما أت القياا بمشاري  ريادية  وم يتطمب 
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ولية المعمميت لدعا الشباب بتك ابيا أأقة. إنيا م مت أت تكوت ال  بدال    اىدة لتبرز
الحاد  والعشريت والثقة  ي التغير ال ري م وىذا يتطمب تحديد المعارم ميارات القرت 

والميارات التي ليا ايمة حقيقيةم بغض النظر عت اآلثار المترتبة عمى تصنيدات 
 .(Johnson, 2015, pp. 23- 24) التنا  ية العالمية

 :التنافسية )التجربة األمريكية( ل المسارات الوظيفية كأداة لتحقيقمدخ -3

 الحيددداة مراحددم عددت مددت الكتابددات اةدبيددات تزلددر بددالكثير أت مددت الددرغا عمددى
 الرأي ددية  الدرصددة. لممعممدديتم إال أت الم ددار الددوظيدى لممعمددا ال يددزام ضدديق ا المينيددة
مدر ددة  كمدددير والعمددم م ددأولية التدددريس تددرك تددزام وال كانددت لممعممدديت المينددى لمتقدددا

(Hill, 2012, p. 3) .باإلرىدا غالب دا  يشدعروت الميندى عمميدا منتصدم  دى والمعممدوت 
 حدد إلدى ي دياال  ثابت وظيدي ىيكم عمى اإلبقاء أت  ى شك وال. الرضا واإل ياد وعدا

 الكدايددةم أضددم إلددى ذلددك أت مينددة  يددو بمددا  يددديت بمعممدديت االحتددداظ أو  ددذب  ددى مددا
 المتبعدة واة داليب المبدادرات باتبداع ومكا د تيا بداللبراء االعتدرام تحتداج إلدى التدريس

 بدداةداءم اة ددر وتددربط ومرنددةم متنوعددة مينيددة ليددارات تددو ر والتددى اةلددر م الميددت  ددى
 (Natale, et al. ,2013, p. 21).اللبرة  بذو  االحتداظ إلى وت عى

 الواليددات  ددي العامددة المدددارس  ددي التدددريس وظدداأم وت دددر اإلشددارة إلددى أت معظددا
  ددى يرغددب الددذ  المقددرر  ددى التدددريس رلصددة  عمددى المعمددا تشددترط حصددوم المتحدددة
. Certificationم أو Certificateم مالشديادةم أحياندا الترليص ىذا وي مى. تدري و

وتلتمم متطمبات ىذا الترليص مدت واليدة إلدى ألدر  ولكنيدا تشدمم بو دو عداا مدا يمدى 
(Teach, 2019)  

 الحصوم عمى در ة البكالوريوس. -
ا تكمام برنامج إعداد المعما والذ  يتضمت إما الدرا ة ال امعية أو  -

 الما  تير أو أ  برنامج بديم.
الحصوم عمى شيادة الوالية أو شيادة اومية تديد مقابمة المتطمبات اللاصة  -

 بالتدريس.
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عمددى مددا يمددى تعيدديت معممدديت متميددزيت  ددي الدصددوم الدرا ددية وتعتمددد عمميددة  
(Johnson & Hatalsky, 2015 ): 

وض  معايير لمرواتب ترتكز عمدى مبددأ تحديدد الرواتدب بنداء عمدى الكدداءة  دى  -
 التدريس.

معممدديت لموظيديددة دالددم المينددة تددو ر أ ضددم الدددرص  )م ددارات( وضدد   ددعلا -
 لتحمم ادر أكبر مت الم ؤولية وال مطة الذاتية واة ور. 

معممددددديت ا دددددتقطاب ا دددددتثمارات القطددددداع اللددددداص لدددددد   تكددددداليم الترادددددى لم -
 الملضرميت.

 أمثمتيدا مدت لمترادىم ملتمددة نمداذج با تلداا المقاطعات مت العديد ولقد اامت
 يتمثدم الدوظيدى لمتدرج ىيراركي ا نظام ا يض  والذ  بكاليدورنيام الموحدة المدر ة نموذج
  (Natale, et al. ,2013, p. 22)يمى   يما

 وبدواا لبرةم اةام وىا مAssociate Teachers الم اعدوت المعمموت -
 . كامم

 كامع م تدريب ا م وىا مدربوتStaff Teachers التدريس ىيأة مت المعمموت -
 اللبرة. ذوي ومت

% مت اليوا 41يقضوت  الذيت مSenior Teachers المعمموت اةواأم -
 .اليوا بااى إداري ا منصب ا الدرا ى  ى التدريسم ويشغموت

 المعمميت اةواأمم يدربوت الذيت مMaster Teachersكبار المعمميت  -
 .البحوث إ راء  ى ميارة ولدييا
 حيث اليرمي  ىيكمو ب بب  النموذج ىذا عت التلمي تا ما و رعات 

لمكثيريت  مثبط ا عامع   كما أنو كات المعمميتم مت اميم لعدد حوا ز يقدا إنو
 (.Coggshall, Lasagna & Laine, 2012, p. 3) المالية القيود بدضم
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ااتددراح  شددكم مددت إلددى واليددة  41أكثددر مددت  ات يددتات يدد ددي منتصددم الثمانينو 
 أشددكام ال ددما الددوظيدي لتنويدد  رواتددب المعممدديت وتددو ير مناصددب اياديددة  ديدددة ليددا.

واليددة عددت اىتماميددا بال ددما الددوظيدي أو بددرامج  44أعربددت  م0020واعتبددار ا مددت عدداا 
 ا تثناءات وم  الكا ى لدعا ىذه البرامج.والية   قط ادمت التمويم  00الحوا زم ولكت 

 التدى اة دباب مدت لمعديدد صددر الدوظيدي بال دما اللاصدة البرامج إلغاء ارار  تت اميمةم
  (Natale, et al. ,2013, p. 23)تشمم 
 المعايير الغامضة والمثيرة لم دم  ي بعض اةحيات اللتيار المعمميت اللبراء. -
 داد لادوار الملتمدة.نقص أو انعداا التدريب أو اإلع -
 وليات غير محددة لمقادة أو كبار المعمميت.أم  -
 ال ت تذب  و  أعداد اميمة مت المعمميت.  رص التراى -
وعددا مدن  حدوا ز لمم دأوليات  مالمدامد اة دم الدذ  ينتيدى بنددا التمويم اصدير -

 اإلضا ية.
تدر و اليرمى بتدرج ال يا ات مدت أعمدى  التصور ب ت ال ما المينى يرتبط  ى -

 ة دم. 
 ال دما لبرندامج الداعمدة التشدريعات اليوا حتى لدييا يزام  ع مي وري والية أما
 تقددويا ويشددير. 4100-4101 الدرا ددي  ددي العدداا التمويددم إنيدداء تددا ولكددت الددوظيديم
 المعممدديت ا ددتعداد مددت غيددر اددد أنددو أو أداء كحددا ز يدددار كددات أنددو الواليددة ىددذه لبرنددامج
 .(Silman & Glazerman, 2009) إضا ية م أوليات لتحمم

 أت مدت بدالرغا مدؤثرم وظيددي  دما لددييا التى الوحيدة الوالية ىى وتعد أريزونا
 التمويدم ةت م4101 عداا  دى د دتورية غيدر بطريقدة يددار كات الوظيدى ال ما برنامج
ا كات  ,Natale, et al. ,2013).( الواليدة  دى الطدعب ثمدث تمثم) مقاطعة 42م  قط متاح 

p. 24)  
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 بعددض إلددى 4114 لعدداا تقددوياال تقريددر أشددار مي ددور  ببرنددامج يتعمدد  و يمددا
 بيدا التدى المددارس  دي الطدعب أت إلدى الطدعب أداء تحميدم أظيدر حيث ال يدةم النتاأج
 ال دما أت إلدى التقرير أشار كما اةداءم معدالت  ى ممحوظ ا ارتداع ا وظيدى   مت  ما

 ,.Dowling, et al) بداةداء اة ر ربط لعم مت المعمام  ودة لر   مدلع   يعد الوظيدى

2007.) 
 Careerلذا تا التو و  ى اةلدية ال ديدة إلى تبنى نظاا الم دارات الوظيديدة 

Pathways  تقمددد م ددأوليات  ت المتميددزيت ويكددا أيا بندداء عمددىالددذ  يعتددرم بددالمعممي
المعممديت عدت  عمدى عددا تلمدى الوادت ند دو م م  الحرص  دى و  أ مطات و  إضا ية

 ,Johnson & Hatalsky) مددت أ ددم االرتقدداء  ددي ال ددما يددا صددوليا الدرا ددية وطعب

2015). 
 Teacher Advancement Programويعددد برنددامج تراددى المعممدديت 

(TAP) تعتمددد عمددى الم ددارات الوظيديددة  حيددث يتددي  مددت أ ضددم بددرامج التراددى التددى 
 م دام  دي المينيدة حياتيا طوام المناصب مت متنوعة م موعة تقمد لممعمميت البرنامج
ن دازاتيام واددراتيا اىتمامداتيا عمدى باالعتماد عمميام  أعمدى در دة إلدى ارتقدوا وكممدا وا 
 .United States Department of Education, 2015, p) وم دأولياتيا أدوارىدا زادت

 البرنددامج الدرا ددى. ويقددوا الدصددم تددرك بدددوت التراددى عمددى المعممدديت ذلددك ويشدد  . (1
 لممعممدديت العددادي الدرا ددي اليددوا لددعم الواددت لتددو ير المدر ددي ال دددوم ىيكمددة بتعددادة
يتمكنددوا مددت  حتددى اآللددريت المعممدديت مدد  ومشدداركة إن ددازاتيا والددتعما والتلطدديط لمقدداء
 الدرا دي التحصديم زيدادة التعميميةم وبالتالي العممية  ودة تح يت با تمرار عمى العمم

دا ويتدي   ديددةم تعميميدة ا دتراتي يات لدتعما ذلدك لممعممديت وي دم . لطعبيا  أكبدر  رص 
 التنميددة وتركددز .كددداءة أكثددر معممدديت صددبحواةت ي بيددا يددؤدي  ددوم وكعىمددا لمتعدداوتم
 تدا التدي عمدى االحتيا دات البرندامج تطب  التى المدارس  ي الم تمرة التطبيقة المينية
 مددت لاصدة  أددات مد  المعممدديت توا دو التددي التعميميدة المشددكعت أ داس عمددى تحديددىا
 محاولددة مددت بدددال   المشددكعت ىددذه لمعال ددة البيانددات ىددذه المعممددوت وي ددتلدا .الطددعب
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 ,Agam, Reifsneider& Wardell)الميندى  النمدو  دى إليدو التوصدم تدا مدا أحددث تطبيد 

2006, pp. 2-3). 

 عمدى المعممديت ومكا د تيا تقويال شامم نظاا وض  ومت أىا ما يميز البرنامج 
 مددد  تطبدديقيا عمددى لمم دداءلة المعممددوت ويلضدد . طعبيددا تعمدديا  ددي ن دداحيا مددد 

 بالم دأوليةم اللاصدة والمعدايير المعارم وكذلك مTAP  الد لبرنامج التدري ية لمميارات
 لدعم مدت  دنوي ا مدرات أربد  معمدا كدم تقدويا ويدتا. لطعبيا اةكاديمي النمو عت  ضع  

 كمدا يتميدز البرندامج باإلضدا ة إلدى مدا  دب  بتحديدد رواتدب .ومعتمدديت مدربيت مقيميت
 كمدا. طعبيدا وأداء الدرا دية الدصدوم  دي وأداأيدا وم ؤولياتيا ةدوارىا و ق ا المعمميت

 تددريس  دي يعممدوت الدذيت ةولأدك تنا  دية رواتدب تقدديا  دي المقاطعات البرنامج يدعا
 National Institute for Excellence in)الصدعبة و دى اةمداكت القا دية  الموضدوعات

Education, 2016, pp. 4-5; Teacher Advancement Program Foundation, 

.N.D., p. 7). عناصددر ن دداح البرنددامج والمتمثمددة  ددى  )تعدددد  م التددالىويوضدد  الشددك
ة عمدددى اةداءم واة دددر يوالمحا دددبيديدددةم والتنميدددة المينيدددة الم دددتمرةم الم دددارات الوظ

 .الم تند إلى اةداء(

 
 (0) شكم

 TAPيوض  عناصر الن اح  ى برنامج تقدا المعمميت 
Source: National Institute for Excellence in Education (2019).  

 ;Aruguete, 2017, pp. 11-14)ويقدا البرنامج الم ارات الوظيدية التالية 

Teacher Advancement Program Foundation, N.D., pp. 31-39; United 

States Department of Education, 2015):  

التنمية 
المهنية 
 المستمرة

تعدد 
المسارات 
 الوظيفية

األجر 
المستند 
 إلى األداء

المحاسبية 
على 
 األداء
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 المهنى المعلم  Career Teacher 
 ادداا التدددريس أو  ددى  ديددد ا المعمددا ىددذا يكددوت واددد العدداديم الصددم معمددا ىددو
 وي ب أت تتوا ر  يو الشروط التالية  عديدةم ل نوات بالتدريس

 م ددام  ددي لمتدددريس شدديادة مدد  البكددالوريوسم در ددة عمددى حاصددع   يكددوت أت -
 أو التلصص

 واللبددرات اة ا ددية الميددارات تقددويا  تشددمم بديمددة وشدديادة البكددالوريوس در ددة -
 الدصم.  دالم والتدريس
 ويدتا مCluster Meetingsالعنقوديدة  اال تماعدات  دى الصدم معما ويشارك

 لمحصدوم وىدو مؤىدم الناصد م والمعمدا المعممديت وكبيدر المدر دة مددير ابم مت وتقويم
 ادد التددريسم م دام  دي اللبدرة مدت عداميت وبعدد. عداا كدم  دي عمى اةداء مكا  ة عمى
 .المرشد المعما منصب لشغم يتقدا
 الناصح )المرشد( المعلم: Mentor Teacher 

 إشدددرا وم تحدددت لممعممددديت والتددددريب باإلرشددداد اللاصدددة اليوميدددة اللددددمات يقددددا
 النموذ يدة التعميميدة الميدارات ويوضد  الددروسم مؤشدرات لوضد  الدزمعء م  ويتعاوت
 وتي ير بالتلطيط المرشد المعما يقوا كبير المعمميتم مت وبتو يو. بو اللاص لمممتقي
 تقدوياال بعمميات يقوا كما المينيةم التنمية بمقاءات واللاصة العنقودية ال ماعات عمم
وحتدى يدتا الترادى ليدذا الم دار يشدترط مدا  .إشدرا و تحت يكوت أال بشرط المينى لممعما
 يمى 
تديدد تممكدو  بديمدةأكاديمية  شيادة أو البكالوريوس در ة عمى حاصع   يكوت أت -

 .اة ا ية لمميارات
 .اإلرشاد م ام  ى أت يكوت حاصع  عمى التدريب -
 المعمدام تحميدم مد  الطدعب أعمام نماذج مت)اللاص بو  العمم مممأت يشمم  -

 (.الدرس ولطط
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 الديددديوم وعددروض لمتدددريسم نمددوذج عمددم لددعم مددت التدري ددية إظيدداراللبرة -
ن ازات  .  الطعب وا 

 .عاميت عت تقم ال تدري ية لبرة -
 .االتصام ميارات  ى التميز -
 :كبير المعلمين Master Teacher 

 الميدددارات ذوي مدددت معمدددا وىدددو. التددددريس  دددى الم دددتو  ر يددد  منصدددب يشدددغم
 ويشدرم مدير المدر دةم م  وال مطة ميمة ايادية م ؤوليات ويتقا ا العاليةم المينية

 تقدويا بعمميدات ويقدوا متقدوياال ولطدط المنداىج وي يم لممعمميتم المينية التنمية عمى
  ددى  دداعتيت أت يدددرس اة ضددم ومددت اةداء. عمددى أ دداس بالمكا دد ة المرتبطددة المعمددا
والتى  أ بوعيم أ اس عمى الرأي ية بم ؤولياتو الو اء  ى الوات بااى ويقضى اليوام
ليذا والنتاأج. وحتى يصم  واةنشطة المعمميت لدري  الميني النمو عمى اإلشرام تشمم

 الم ار يشترط الحصوم عمى ما يمى 
 .بشدة( )ينص  الصمة ذات اةكاديمية التلصصات أحد  ي الما  تير در ة -
 .الصمة ذات اةكاديمية التلصصات أحد  ي الدكتوراة در ة -
 االلتبددداراتم وتحميدددم الطدددعبم وتعمدددا المنددداىجم وتطدددوير المحتدددو م  دددي لبدددرة -

 .والتنمية المينية والتو يوم
عمدم  لدعم مدت التعميميدة اللبدرة إثبات المينية. اللبرة أو/  و المتقدا التدريب -

 ور   م تويات التحصيم العممى لمطعب. الديديوم وعروض نموذج لمتدريسم
 لبرة تدري ية ال تقم عت لمس  نوات. -
إثبدددات اإل دددياا  دددى االرتقددداء بالميندددة مدددت لدددعم نشدددر البحدددوثم والعدددروض  -

 .التقديميةم والتدريس ال امعى
 التميز  ى ميارات االتصام. -
 توصية مت ابم كبار المعمميت والمعمميت الناصحيت بالمدر ة. -
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 :المعلم الخبير Expert Teacher 
ىو المعما المؤىدم لتقمدد اةدوار القياديدة  دى مدر دتوم ويقدوا بم داعدة زمعأدو 

تقابددم المعممدديت  ددى م موعددات  حيددث يقومددوت بتطبيدد  اال ددتراتي يات التعميميددة التددى 
االحتيا دددات اللاصدددة لمطدددعبم كمدددا يدددو روت نمددداذج مدددت الممكدددت أت ي دددتلدميا كدددم 

 المعمميت م  طعبيا. 
 المعممددوت ي ددتطي  واالىتمامددات والطموحددات والمعددارم الميددارات عمددى وبندداء

أو المعما   master teacher المعمميت كبير إلى التراى برنامج تطب  التى بالمدارس
 المنا  دة عمدى ااأمدة انتقداء عمميدة لدعم مدت mentor teacherالمرشد )الناصد ( 

 عمى القدرة م  تدري يةم ميارات واويمتمك المنيجم  ى لبراء يكونوا أت شريطة واةداءم
 أعمدى ويقضدوت و دمطات إضدا ية مم دأوليات يتقمددوت وىدا. الكبدار مد  بداعمية العمم
 مددت أعمددى أداء لمعددايير ويلضددعوت العدداد م الصددم معمددا مددت الوظيدددة  ددى أكبددر وات ددا

 .(Aruguete, 2017, pp. 24-26) اإلضا ية الم أوليات تمك عمى يكا  وت أنيا كما غيرىام
 المدر دةم  دي القيدادة  ريد  مدت  دزء ا الناصد  والمعمدا المعممديت كما يعد كبيدر

 تقدوياب يقومدوت أنيدا كما ال نويةم الطعب تعما أىدام وض  عت م أولوت إنيا حيث
 ومددددن  التدددددريب لدددددمات TAP مؤ  ددددة وتقدددددا. أداأيددددا عمددددى ومكا دددد تيا المعممدددديت
 تقدوياو  المينيدة التنميدة ب نشدطة لمقياا الناص  والمعما المعمميت كبير إلعداد الشيادات
 .(Teacher Advancement Program Foundation, N.D., p. 10)المعمميت 

وال  معمددى مناصددب اياديددة المعمميت الددذيت يرغبددوت  ددي الحصددومبدد و يمدا يتعمدد 
يريددددوت االنتقدددام لمعمدددم بددداإلدارة وتدددرك الدصدددم الدرا دددى  ن دددد أت الليدددارات الوظيديدددة 

وعادة ما تكوت ااصرة عمى الوا بات الر ميةم مثم الم ات و ر   مالمتاحة ليا محدودة
دا  ديددة مدت اةدوار القياد .العمم وممثمي المبنىم وما إلى ذلك يدة وبالرغا مدت أت أنواع 

لممعمميت اد بدأت  دى الظيدورم كاإل ديامات التدى يقددميا المعممدوت إلدى الميددات عمدى 
م ددتو  الواليددة والم ددتو  القددومى والعددالمىم إال أنيددا ال تددزام  ميعيددا دالددم الدصددوم 

  .(Armstrong, 2013, p. 4) الدرا ية
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 The Center for Teaching Qualityوي ديا مركدز  دودة التددريس 
(CTQ) دوارىا الملتمطددة مددت حيددث   دداعدة القددادة مددت المعممدديت عمددى القيدداا بدد ددى م

إلدى أت (2011) تق ديا الوادت دالدم ولدارج الدصدم الدرا دى  حيدث يشدير بارندت بيدر  
المو ددة القادمددة مددت ايددادة المعمددا ىددو عندددما يمكددت لممعممدديت احتضددات وتنديددذ اة كددار 

وير  بيدر   والواليات وحتى الدوم.ال ريأة  ي كم مت ال يا ة والتربية لارج المدارس 
 كعتمشأت ليس كم المعمميت يريدوت أت يكونوا اادةم لكنو يشعر أنو لحم العديد مت ال

التي توا و التعميا اليوام  وم يحتاج المعمموت الدرصة لتقديا إ ياماتيا إلى الميدات 
  التي ال تتطمب مغادرة الدصوم الدرا ية.و 

 مددددلم تنا  دددية الواليدددات المتحددددة مدددت لدددعم و دددى إطدددار ال دددعى إلدددى تحقيددد 
اامددت العديددد مددت المبددادرات لتحديددد معددايير التدددريس الدعددام مددت الم ددارات الوظيديددةم 

، منه رياض اةطدام وحتى الم تو  الثانى عشدرم وذلدك  دى محاولدة لر د   دودة المعمدا

 يعر دو أت ي دب الدذ  مدا تصدم واضدحة بمعايير يبدأ أت ي ب الدعام التدريسمنطلق أن 
 لددتعما المشددتركة التواعددات عمددى التركيددز يددتا وأت بددوم القيدداا عمددى اددادر ا ويكددوت المعمددا
 اة ا ددية المشددتركة المعددايير بتبنددى الوطنيددة الحركددات إحددد  اامددت ىنددا ومددت. الطالددب
الطدعب.  تعمدا أىددام لتوضدي   (Common Core State Standards) لمدولدة
 أت إال لمتعمدديام دلديع   تددو ر الطدعب تعمددا تواعدات عمددى المبنيدة المعددايير أت مدت وبدالرغا
 ااعددة دلددوليا ابددم المينددي بتعدددادىا يتعمدد   يمددا المعممدديت بدديت كبيددرة التع ددات ىندداك

 مدددت يحصدددى ال عددددد مدددت الميندددة دلدددوم لمتددددريس لممرشدددحيت يمكدددت  ددداليوا. الدرا دددة
 برندامج ي دتكمموا أو المعمدام إلعدداد التقميديدة بدالبرامج بعضديا يمتحد  حيدث الم ارات 

 لددعم مددت بالتدددريس التددرليص تحصدديم أثندداء التدددريس غيددرىا يلتددار واددد الما  ددتيرم
 .(Lynne, 2014, p. 1) بديمة  برامج تمقى
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ولتو ير الظدروم المواتيدة لتطبيد  مددلم الم دارات الوظيديدة لممعممديت بصدورة 
  وأىميا عالةم ثمة عدد مت  اإل راءات الوا ب اتباعيام 
 (Natale, et. Al., 2016, pp. 9-10)  

  Readiness: اًلستعداد -
  ددرعة ون دداح التنديددذ  ددوم يتدد ثرات إي ابيددا  بمددد  االىتمدداا  بوضدد  لريطددة  

زمنيددة لتنديددذ مبددادرة المعمددا المينيددة شددريطة أت تكددوت ضددمت اةولويددات اال ددتراتي ية 
أت ايدداا المعمددا بت ريددب أدواره الملتمدددة والليددارات الوظيديددة  لممقاطعددات والمدددارس.كما

المتاحددة لددو عمددى أ دداس تطددوعي يمكددت أت ت دداعد  ددي بندداء الدددعا مدد  مددرور الواددت 
عداد مدارس ألر  لتبني ىذه النماذج.  وا 

 Leadership  القيادة -
تعددد القيددادة القويددة شددرط ا ضددروري ا لتددو ير مبددادرات مينيددة نا حددة وم ددتدامة 

اصدة  دي المنداط  معمميت . كما أت التحوالت  ي القيدادة عمدى م دتو  المقاطعدةم وللم
م الدذيت يشدعروت بدالقم  إزاء واإلداريديتقم  بيت المعمميت مىي  بب ل الحضرية الكبيرة

 ت ثير ال يا ة عمى ا تمرارية القيادة والمبادرات التي أطمقيا القادة ال ابقوت.
 Stakeholder involvement  إشراك أصحاب المصلحة -

 تشددراك المعممدديت واإلداريدديت ونقابددات المعممدديت والم ددالس المدر ددية وأوليدداء 
دا لضدمات  اةمور والمدر يت والم تم  ككم ىداا لديس  قدط إلطدع  المبدادرةم ولكدت أيض 
الدددعا عمددى المددد  الطويددم. أضددم إلددى ذلددك ات مشدداركة المعممدديت  ددي تصددميا مبددادرة 

ددا  ددي دعددا البرنددامج عمددى م ددتو  المدر ددة. الم ددار الددوظيدي  لممعمددا تمعددب دور ا ميم 
وبالمثم م يحتداج المعممدوت إلدى المشداركة  دى تقدديا تغذيدة را عدة م دتمرة حدوم ن داح 

 المبادرة وما توا يو مت تحديات.
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  School culture ثقافة المدرسة: -
مددت لددعم العمددم  يمعددب اددادة المعممدديت أدوار ا ميمددة كمغيددريت لمثقا ددة المدر ددية

كنمداذج لمحمداس وااللتدزاا مدت أ دم إعطداء الدزمعء الوادت لمتكيدم مد  التغييدر. ويمعدب 
ثقا ددات مدر ددية إي ابيددة مددت لددعم الشددراكة مدد   إي ددادالم ددؤولوت أدوار ا حا ددمة  ددي 

م وطمددب المشددورة  ددي حددم القضددايام توصدديم أصددواتيا  إلددى صددانعى القددرارالمعممدديت ل
ت لددا يكددت ليددا أدوار ا  زىددا مددت  ميدد  المعممدديتم حتددى و القياديددة وتعزيوتعددرم الصدددات 

 ايادية ر مية.
 Funding sustainability  استدامة التمويل -

يمكددت أت يددتا التمويددم  ددى البدايددة مددت لددعم المددن  الحكوميددة أو الديدراليددة أو 
تيدداء اللاصددة. و ددى ىددذا الصدددد يعددد التلطدديط الم ددب  لكيديددة مواصددمة المبددادرة بعددد ان

 بالا اةىمية بالن بة لمصدااية البرنامج. االمنحة أمر  
عمددى  ال يددد التدددريس يعتمددد لممعممدديتم ال يددد والتدددريب اإلعددداد إلددى باإلضددا ة

 تركيددز تدا  مقددد. اةو دو متعدددد لممعمدا تقددويا بنظداا المرتبطددة الم دتمرة المينيددة التنميدة
 الديدراليدة الحكومدة أكددت حيدث اللدمدة   دي الدعدام المعمدا تحديدد عمدى مدؤلر ا االىتماا

 كمؤشدر الطدعب نمدو تشدمم أت عمدى المعمدا تقوياب اللاصة أنظمتيا دعا الواليات عمى
 وبمدا ةلدر م  تدرة مدت الطعب أداء عمى تطرأ التى التغيرات تقيس ةنيا المعمام لدعالية
 الواليدات مدت واحددة الشدمالية كارواليندا وتعدد واليدة. المعمدا كداءة مد  اياس مت يمكت
 4104 عدداا  دددي. بيددا اللدداص تقددوياال نظدداا ضددمت الطددعب نمددو معيددار تبنددت التددى

  لمطددعب اةكدداديمى النمددو عمددى المعممدديت أثددر لقيدداس متلصصدديت مدد  الواليددة تعاادددت
 تبندت لذلك وكنتي ة مValue-Added Approach المضا ة القيمة مدلم با تلداا

ذا المعمددام أداء لقيدداس المددديروت ي ددتلدميا المينيددة لمتنميددة مقدداييس الواليددة عدددة  وا 
د وضد  يدتا الم دتوياتم أحدد المعمدا تممدك عدا المقاييس أثبتت د ابرنام    لتح ديت الاص 

 (Lynne, 2014, p. 3):أداأو. وتشمم 
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 .القيادة لميارات المعما تممك  -
 .االحتراا اواميا لمطعب بيأة تشكيم عمى المعما ادرة  -
 .التدري ى بالمحتو  المعما إلماا -
 .لطعبو التعما عممية تي ير عمى المعما ادرة -
 .الدرا ة ااعة دالم التدريس عمى  ب  ما كم انعكاس -

أت تدريس المعممديت مقدررات درا دية معيندةم والقيداا ب عمدام ألدر   وال شك  ى
غيددر التدددريس تعددد مقيا  ددا لمحكددا عمددى مددد  كددداءة المعمددام  ددنظا التقددويا والمحا ددبية 
المتوا رة اليوا  ى التعميا العاا اةمريكى تركز بصورة أ ا ية عمدى اةداء  دى التددريس 

ت إلدددى االحتدددداظ بدددالمعمميت اةكدددداء  دددى وتغددددم ال واندددب اةلدددر م ممدددا يدددد   المدددديري
 ,Chingos & West)التددريسم وا  دناد الميداا اةلدر  إلدى المعممديت منلدضدى اةداء 

2010, p. 3) . 
ولقدددد ندددتج عدددت اةبحددداث التدددى تناولدددت كيديدددة  دددذب اللبدددراء والمتميدددزيت      

طددة بيددا. لمتدددريس تحديددد المراحددم الملتمدددة لمينددة التدددريس وأنظمددة التددرليص المرتب
 نظداا بتدلدام اامدت التدى الواليدات أواأدم مدت واحددة  والية كونيتيكت عمدى  دبيم المثدام

 الدريددد النظدداا ىددذا أوالكددداءةم وكددات المعر ددة عمددى والقدداأا الددثعث  ددنوات ذ  التددرليص
النظا  حيدث إندو يتضدمت المراحدم التاليدة  ىذه مثم تبني عمى الواليات مت لممزيد محدز ا

(Natale, et al. ,2013, p. 23)  
 اة ا ددية بالميددارات اللدداص تقددوياال ا تيدداز بعددد   قددط تصدددر) مبدأيددة شدديادة  -

 (.المعر ى والمحتو 
 (.المينية المعر ة تقويا ا تكمام مت بن اح االنتياء عند تصدر) مؤاتة شيادة  -
 01 مدت شدريطة االنتيداء لمت ديدد اابمة  نوات لمس لمدة تصدر) مينية شيادة  -

 (. الم تمر التعميا وحدات مت  اعة
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التدددريس يوظدم مقدداييس متعددددة  تقددوياأت   إلدى (2013) مددارزانو وتددوث ويشدير
لنمدددو الطدددعب مثدددم  )المعحظدددةم مرا عدددة ال ددد عتم مرا عدددة ممدددم الطالدددبم والم ددد  

يددتا  عمددى البيانددات الملتمدددة عددت الطالددب التددى تقددويااللدداص بالطالددب(م كمددا يعتمددد ال
الحصوم عمييا لعم العاا الدرا ىم  ضدع  عدت المقداييس التدى توضد  مدا الدذ  يدعمدو 

 والتعاوت المينى(.  -المعمموت لارج الدصم الدرا ى )كالتلطيط
 The National لمتعمدديا الوطنيددة ال معيددة باإلضددا ة إلددى مددا  ددب  بدددأت

Education Association تقددوياو  والمعحظددة لإلرشدداد برنددامج تطبيدد   ددى مددؤلر ا 
 NEA  ددودتيا التددى ت دديا  ددى ر دد  الطراأدد  أاددو  ك حددد أاددرانيا لددعم مددت المعممدديت

Foundation, 2012)  .)الميندي الطاب  إلضداء منظمة مبادرة بمثابة يعد البرنامج وىذا 
. العمميدة الناحيدة مدت ممار داتيا  دودة عمى ال مطة مت المزيد ومنحيا المعمميت عمى
 إلددى  الحق ددا امتددد ثددا م0020 عدداا Toledo توليدددو  ددى البرنددامج ا ددتلداا بدددأ ولقددد

 ,.Gallagher, et al) و موريددا وكاليدورنيدا ونيويدورك وأوىدايو وكولومبدوس  ين ديناتي

 المعممدديت ونقابددات المدر ددية اإلدارة بدديت مشددترك ك يددد المبددادرات تصددميا ويددتا. (1993
 ومد  .ياتقويمو  وتنميتيا لممعمميت الشامم الدعا الموارد عمى باال تناد إلى  كرة تركيز

 المديريت وغيدرىا مت دعا و ود لعدا نظر ا ألغيت اد المبادرات ىذه مت العديد  تت ذلكم
 اإلدارة إلدددى التددددريس مدددت المعممددديت م دددأوليات تحويدددم عنيدددا ندددتج ولقدددد. القدددادة مدددت

  .(Netale, et al., 2013, p. 24) تقوياال عمميات  ى والمشاركة

 :توصيات الدراسةا: ثالثا 

اد اىتمت  اةمريكية أت الواليات المتحدة مت لعم العرض ال اب  يتبيت
اىتمام ا بالغ ا ب ودة المعما باعتبارىا شرط ا أ ا ي ا لر   م تويات تحصيم الطعبم 

االلتبارات الدولية. وأنو مت بيت المبادرات التى اامت  وتحقي  أعمى المعدالت  ى
م الذ  ي تند إلى االعترا متلداا مدلم الم ارات الوظيدية العرتقاء ب ودة المعما 

إضا ية و مطات أو  م م  بالمعمميت المتميزيت ومكا  تيا بناء عمى تقمد م أوليات 
يا الدرا ية وطعبيا مت الوات ند و عمى عدا تلمى المعمميت عت  صول الحرص  ى

ك حد برامج  TAPأ م االرتقاء  ي ال ما الوظيدى. وتا عرض برنامج تقدا المعما 
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التى تعتمد عمى الم ارات الوظيدية  حيث تا تناوم أىميتو والطريقة التى  ة المعماتنمي
والمعما  -يدار بيام والم ارات التى يو رىا لممعمميتم والتى تشمم  ) المعما المينى

(م كما تا عرض متطمبات التراى لكم م ار. والمعما اللبير -وكبير المعمميت -المرشد
ة يم يلض  المعما لممحا بىذا المدلم وضمان ا لع تمرار  ى تحقي  عنصر ال ودة  ى

عمى أداأو مت لعم عممية تقويا شاممة يتا  ييا االعتماد عمى العديد مت اةدوات 
تقويا مت لعم اةاراتم وبذلك يتا ربط اة ر باةداءم كالمعحظة و  عت الطعب وال

ميداتم وت كيت الشلص المنا ب  ى المكات المنا بم واالحتداظ باللبراء  ى ال
مما انعكس عمى العممية التعميمية ككمم وأ يا  ى ر    ودتيام  م يدالمعما ال وتو ير

أمكت   ب  إلى ما وباال تناد و عميا م اال  لصب ا لمتنا  ية  ى الدالم واللارج.
 صياغة عدد مت التوصيات لمدرا ةم تا تصنيديا  ى محاور كما يمى  

 بطبيعة مدخل المسارات الوظيفية وأهميته فى تحقيق التنافسية، توصيات خاصة (1)
 وتشمل:

 لمقوة االاتصادية  ى العصر الحالى كمؤشر التنا  ية  عمى االىتماا تركيز
التدكير والعمم عالمي ا ىو المعيار لبقاء   حيث صار ومدلم ال تمراريتيا

اتلاذ لطوات  كا ة المؤ  ات عمى م مما يدرضونيضة وتنا  ية أ  دولة
والحداظ عمييا لتح يت مواديا ال واي  مكت اب المزايا التنا  يةال  ادة 

 .وادرتيا عمى موا ية المنا  يت الحالييت والمرتقبيت
 باعتباره المحرك الرأيس   ابم وأثناءالمينة ولبرات تنميةو  اال تثمار  ي المعما

لمطعب   مت لعلو يمكت المنا  ة عمى القمة  ى معدالت  لمن اح اةكاديمي
 التحصيم الدولى.

 االحتداظ أو  ذب  ى ال ي يا الثابت  ةنو الوظيدي الييكم التلمى عت 
 اللاص الوظيديةمدلم الم ارات الكدايةم وا تبدالو ب  يو بما  يديت بمعمميت

 م والذ  ي تند إلى تنمية المعمميتب
التى م إلى  انب لدمات الدعا  ى المينةلطوات تعميمية وتدريبية مدصمة  -

تمكت اة راد مت الدلوم واللروج عمى ملتمم الم تويات والتقدا بمرور 
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اعتماد معترم  الحصوم عمىعمى مت المياراتم و اةم تويات الالوات إلى 
ى الم ار  تا تصميا كم لطوة ي ب  ور أعمى  حيثأ ضم  در اتبوم و 

 .و  التالي مت العممتعداد اة راد لمتقدا إلى الم تبما ي م  بالوظيدي 
 الميت  ى المتبعة واة اليب المبادرات باتباع ومكا  تيا باللبراء االعترام -

 بذو  االحتداظ إلى وت عى مومرنة متنوعة مينية ليارات تو ر والتى اةلر م
 اللبرة.

 عيا عمى المنا  ة المينية.يتش لمن  المعمميت رواتب ااأمة عمى اةداء  -
 حياتو طوام وم اندتو والتدريبم ودعمو التوظيم مت لعم المعما  ودة ر   -

 المينية كركيزة أ ا ية لتحقي  التنا  ية.
 مت القياا ب دوراىا دالم الدصم الدرا ى كمعمميت لمصدومم تمكيت المعمميت -

باإلضا ة إلى القياا ب دوار ألر  ملتمدة ال ي تطيعوت القياا بيا  ى ظم 
كتولى دور القيادة مت لعم تو يو المعمميت ال دد   النظاا التقميد 

 وزمعأيام والمشاركة  ى عممية صن  القرارم وزيادة الملر ات التعميمية.
 وادراتو ت كيت المعما  ى الم ار الوظيدى الذ  يتنا ب م  اىتماماتو -

ن ازاتو وطموحاتوم وبما يمكنو مت تحقي  ادر مت اإلبداع والتميز  ى  وا 
المياا المرتبطة بم ارهم وينعكس ذلك بصورة إي ابية عمى تعما الطعب 

 .وملر ات العممية التعميميةم ويصب  مؤىع  لمتنا س عمى كا ة اةصعدة
رتقاء لكل مسار، توصيات خاصة بالمسارات الوظيفية، وتوصيفها، وشروط اًل (2)

 وتشمل:
 كما يشير  تشمم م والتى ى الدرا ة اتا عرضي تبنى الم ارات الوظيدية التى

م المعما اللبير( -كبير المعمميت -المعما الناص  -  )المعما المينى(4شكم )
 م كما يمى توصيم وشروط لشغمو ولكم م ار وظيدى



 ............................................................................... المسارات الوظيفية للمعلمين بمصر

- 442 - 

 
 (4شكم )
 لممعمميت بمصرقترحة ميوض  الم ارات الوظيدية ال

مؤىم عام تربو  وىو معما الصم العاد م ويشترط حصولو عمى : المعما المينى -
م م  شيادة منا بم أو مؤىم عام منا ب باإلضا ة إلى شيادة ت ىيم تربو 

و مت ابم مدير المدر ة وكبير المعمميت تقويمويتا . لمتدريس  ي م ام التلصص
 .والمعما الناص 

اللددمات اليوميدة اللاصدة باإلرشداد م دأوم عدت تقدديا وىدو معمدا : المعما الناصد  -
لممعممدديت  لقدداءات التنميددة المينيددةم ويقددوا بعمددم والتدددريب لممعممدديت تحددت إشددرا و

م ويشدترط ىدذا الم دار حصدوم لممعمدا الميندى تقدويام كمدا يقدوا بعمميدات البالمدر ة
ضدا ة إلدى شديادة مؤىم عام تربو  منا دبم أو مؤىدم عدام منا دب باإلعمى المعما 

التددددريب  دددى م دددام م و م مددد  شددديادة لمتددددريس  دددي م دددام التلصدددصت ىيدددم تربدددو 
 .التميز  ى ميارات االتصامم و لبرة تدري ية ال تقم عت عاميتم و اإلرشاد

وىدددو معمدددا مدددت ذوي الميدددارات المينيدددة العاليدددة الدددذي يتقا دددا : كبيدددر المعممددديت -
وال مطة م  مددير المدر دةم ويشدرم عمدى التنميدة المينيدة  ميمةم ؤوليات ايادية 

المعمددا المرتبطددة  تقددويام ويقددوا بعمميددات تقددويالممعممدديتم وي دديم المندداىج ولطددط ال

 المعلم المهنى

 المعلم الناصح

 كبير المعلمين

 المعلم الخبير
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وحتدددى يصدددم ليدددذا الم دددار يشدددترط الحصدددوم عمدددى در دددة  بالمكا ددد ة عمدددى اةداء.
ة  دددي لبددر م و  دددي أحددد التلصصدددات اةكاديميددة ذات الصدددمةأو الدددكتوراة الما  ددتير 

المحتددو م وتطددوير المندداىجم وتعمددا الطددعبم وتحميددم االلتبددارم والتو يددوم والتنميددة 
ثبددات اإل ددياا  ددى االرتقدداء م و لبددرة تدري ددية ال تقددم عددت لمددس  ددنواتم و المينيددة ا 

 .والعروض التقديمية بالمينة مت لعم نشر البحوث
در دددتوم ويقدددوا ىدددو المعمدددا المؤىدددم لتقمدددد اةدوار القياديدددة  دددى م: المعمدددا اللبيدددر -

تطبيد  اال دتراتي يات التعميميدة التدى عمدى  بم اعدة زمعأو المعمميت  ى م موعدات
نمدداذج مددت الممكددت أت ي ددتلدميا كددم  تددو يرو م تقابددم االحتيا ددات اللاصددة لمطددعب

وات دا أكبدر  ىويقضد مويتقمد م دأوليات إضدا ية و دمطات أعمدىم المعمميت م  طعبيا
العاد م ويلض  لمعايير أداء أعمى مت غيدرهم كمدا أندو  ى الوظيدة مت معما الصم 

ويشددترط لموصددوم ليددذا الم ددار اللبددرة  ددى  .عمددى تمددك الم ددأوليات اإلضددا ية يكا دد 
 المنيجم وتممك الميارات التدري يةم وتممك القدرة عمى التعامم بداعمية م  الكبار.

 ات ت ددتند م ددابق عمددى لمم ددارات الملتمدددة المعممدديت عمميددة انتقدداء أت تعتمددد
 .بيت المتقدميت المنا  ة واةداء إلى معيار 

 الدصدددوم  دددي وأداأيدددا وم دددؤولياتيا ةدوارىددا و ق دددا المعممددديت تحديددد رواتدددب 
 الدددذيت ةولأدددك تنا  دددية رواتدددب طعبيدددام  ضدددع  عدددت تقدددديا وأداء الدرا دددية
 الصعبة و ى اةماكت البعيدة. الموضوعات تدريس  ي يعمموت

  المعمميت المتميزيت والمؤىميت ت ىيع  عالي ا لممينة.تو ير حوا ز ل ذب 
 العددادي الدرا ددي اليددوا لددعم الواددت لتددو ير المدر ددي ال دددوم ىيكمددة إعددادة 

 اآللدريت المعممديت مد  ومشداركة إن دازاتيا والدتعما والتلطديط لمقداء لممعمميت
التعميميددةم  العمميددة  ددودة تح دديت با ددتمرار عمددى يتمكنددوا مددت العمددم حتددى

 تعمابددد ذلدددك لممعممددديت ي دددم و . لطعبيدددا الدرا دددي التحصددديم زيدددادة وبالتدددالي
دا ليا ويتي   ديدةم تعميمية ا تراتي يات   دوم وكعىمدا لمتعداوتم أكبدر  رص 

 كداءة. أكثر معمميت ليصبحوا بيا يؤدي
 أو  المعر دددة عمدددى لمزاولدددة الميندددةم والقددداأا لممعمدددا التدددرليص نظددداا إدلدددام

 ذلك كم ثعث أو لمس  نواتم عمى أت يشمم  الكداءةم ويمكت أت يتا
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 الميارات يابتقو اللاصة االلتبارات  ا تياز بعد   قط تصدر) مبدأية شيادة -
 (.المعر ى والمحتو  اة ا ية

التقويا اللاص  ا تكمام مت بن اح االنتياء عند تصدر) مؤاتة شيادة -
 (.المينية المعر ةب

لمت ديدم بشرط  اابمة وتكوت  نوات لمس لمدة تصدر) مينية شيادة -
اال تمرار  ى توا ر لبرة تدري ية  ابقة ال تقم عت لمس  نواتم و 

 (.التنمية المينية لعدد مقرر مت ال اعات
، مةدخل المسةارات الوظيفيةةتوصيات خاصة بالتنميةة المهنيةة للمعلمةين فةى ظةل  (3)

 وتشمل:
 ة الم تمرة يالتنمية المينية التطبيق اعتماد مدلم الم ارات الوظيدية لممعمميت عمى

التعميمية التي توا و المعمميت م   أات  مشكعتالم والتى تركز عمى  ي المدارس
 ىا  ى ىذه الدوراتالمعمومات التى يتمقو بم وي تلدا المعمموت لاصة مت الطع
بدال  مت محاولة تطبي  أحدث ما تا التوصم إليو  ى النمو  مشكعتلمعال ة ىذه ال

 المينى.
  عمى تشكيم م موعات مت المعمميت  القاأاال ماعات العنقودية و ا تلداا أ موب

 . متنمية المينيةدورية كم أ بوع لبمقاءات  ى ندس التلصص لمقياا 
 م اعدة القادة مت المعمميت عمى القياا ب دوارىا الملتمطة مت حيث تو ير برامج ل

 .تق يا الوات دالم ولارج الدصم الدرا ى
 ، وتشمل:المسارات الوظيفية مدخلخاصة بتقويم المعلمين فى ظل توصيات  (4)

  المعمميت ومكا  تيا التقوي شامم نظاا ا تناد مدلم الم ارات الوظيدية إلى وض 
مد   عمى لمم اءلة المعمموت طعبيا  حيث يلض  تعميا  ي ن احيا مد  عمى

 المرتبطة بالمادة الدرا ية التى يقوموت بتدري يام التدري ية لمميارات تطبيقيا
. لطعبيا اةكاديمي النمو عت  ضع   بالم أوليةم اللاصة والمعايير المعارم وكذلك

 ومعتمديت. مدربيت مقيميت لعم مت  نوي ا مرتيت معما كم تقويا ويمكت أت يتا
ذا أداأوم  لتح يت الاص   ابرنام    وض  يتا الم توياتم أحد المعما تممك عدا ثبت وا 

 وتشمم 
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 .القيادة لميارات المعما تممك -
 .االحتراا اواميا لمطعب بيأة تشكيم عمى المعما ادرة -
 .التدري ى بالمحتو  المعما إلماا -
 .لطعبو التعما عممية تي ير عمى المعما ادرة -
 الدرا ة. ااعة دالم التدريس عمى  ب  ما كم نعكاسإ -

 لدعالية كمؤشر الطعب نمو تشمم أت عمى المعما تقوياب المقاييس اللاصة دعا 
 وبما ةلر م  ترة مت الطعب أداء عمى تطرأ التى التغيرات تقيس ةنيا المعمام
 المعما  ى أداء عممو. كداءة مد  اياس مت يمكت

  التدريس عمى توظيم مقاييس متعددة لنمو الطعب مثم   تقويااعتماد عممية
  عتم مرا عة ممم الطالبم والم   اللاص بالطالب(م )المعحظةم مرا عة ال

باإلضا ة إلى  البيانات الملتمدة عت الطالب التى يتا الحصوم عمييا لعم العاا 
الدرا ىم  ضع  عت المقاييس التى توض  ما الذ  يدعمو المعمموت لارج الدصم 

 والتعاوت المينى(.  -الدرا ى )كالتلطيط

 برامج لمراابة المعمميت المبتدأيتم عمى أت يتا تصميميا مت ابم المعمميت  تو ير
 مت ذوي اللبرة. 

 المعمميت مت لعم أارانيا ك حد أاو  الطراأ  التى ت يا  ى ر    ودتيا تقويا. 
، للمعلمةةين بمصةةر مةةدخل المسةةارات الوظيفيةةةات خاصةةة بالتنفيةةف الفعةةال لتوصةةي (5)

 وتشمل:
 يتبتطبي  مدلم الم ارات الوظيدية لممعمم إصدار التشريعات اللاصة. 
  بيت  مي  العامميت بالمدر ة.الشريم التنا س لم  روح 
  إ ناد عممية توصيم الم ارات وشروطيا واإلشرام عمى عممية انتقاء المعمميت

إلى اةكاديمية المينية لممعمميتم ب انب وزارة التربية وتو ير برامج التنمية المينية 
 والتعميا.

 مم ارات الوظيدية توض  المدة المقدررة لكدم معمدا لمبقداء  دى كدم وض  لريطة زمنية ل
م دارم مد  تدوا ر اددر مدت المروندة لعنتقدام مدت م دار إلدى آلدر دوت شدرط ا ددتيداء 
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يدددز ا  دددى ت الدددذيت يثبتدددوت كدددداءة وميدددارة وتمالمددددة المقدددررةم وذلدددك  دددى حالدددة المعممدددي
 التى تمكنيا مت االرتقاء لمم ار التالى.التدريسم ويمتمكوت المعارم والميارات 

  عضدداء الم ددالس المدر ددية وأعضدداء نقابددة المعممدديت  ريدد  يضددا المعممدديت وأتنظدديا
تقددديا تغذيددة را عددة م ددتمرة حددوم ن دداح وغيددرىا مددت الميتمدديت ل والقيددادات التعميميددة

   .تحدياتالعمم عمى التغمب عمى ما اد يطرأ مت و  دلممالم
  توصدديم أصددواتيا  إلددى صددانعى القددرارم تتددي  لممعممدديت لمدد  ثقا ددات مدر ددية إي ابيددة

وطمدددب المشدددورة  دددي حدددم القضدددايام وتعدددرم الصددددات القياديدددة وتعزيزىدددا مدددت  ميددد  
 .ت لا يكت ليا أدوار ايادية ر ميةا  المعمميتم حتى و 

 ية التدرج تو ير برامج لتنمية وعى المعمميت ب ىمية مدلم الم ارات الوظيديةم وكيد
  يوم وتحقي  المنا  ة.

 .تو ير حوا ز ل ذب المعمميت المتميزيت والمؤىميت ت ىيع  عالي ا لممينة 
 وتقا دا التدري دي العدبء تلديدم  اندب إلدى المبتددأيتم ل ميد  التو يدو بدرامج تو ير 

 لمتلطيط.  الملصص الوات
  والمشداركة التلطديط مدت يت دزأ  دزء ا ال باعتباره الم تمرم الميني التعما  رص تو ي 

 .المدر ة  ي

  الت كيد عمى أت النظاا اادر لمنا ب  ى المكات المنا بم و الشلص ا وض
 عالى ال ودة ل مي  الطعب.  عمى توصيم تدريس
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 المراجع

 أوًلا: المراجع العربية
 .المنورة المدينة القرآن الكريم )سورة المطففين(.مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف.  

(. "ممارسات القيادة اإلدارية لتحقيق الميزة التنافسية بمدارس التعميم الثانوى فى 7105أكبر، عبير )
 . 06. مجمة البحث العممى فى التربيةمحافظة جدة بالمممكة العربية السعودية". 

مجمة ن". يرلبحاسة  حالة مممكة دار -قياسيات راشؤمولية دولالتنافسية (. "ا7102آل خميفة، لبنى )
 (. 0) 76 جامعة الممك عبد العزيز )االقتصاد واإلدارة(.

تعزيز تنافسية التعميم العالى المصرى مدخًلا لتطوير واقع (. 7106بدوى، محمود ومصطفى، عماد )
 .35. مؤسساتو فى تصنيفات نخبة الجامعات العالمية. المجمة التربوية

بتعديل بعض أحكام قانون التعميم الصادر  7115لسنة  033قانون رقم (. 7115الجريدة الرسمية )
 تابع )م(. القاىرة. 73. العدد 0760لسنة  057بالقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون التعميم الصادر  7107لسنة  04قانون رقم (. 7107الجريدة الرسمية )
 ثانية والستون. القاىرة.)مكرر(. السنة ال 02. العدد 0760لسنة  057بالقانون رقم 

تصور مقترح لتنمية القدرة التنافسية لمديرى مدارس الثانوية الفنية التجارية "(. 7106حسن، إيمان )
 .07. مجمة البحث العممى فى التربية. "بمصر فى ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة
. جامعة بنيا: لجامعاتالتنافسية بين ا(. 7104الحوت، محمد وتوفيق، صًلح وعبد المطمب، أحمد )

 كمية التربية.
 القاىرة. مصر. -استراتيجية التنمية المستدامة -7151رؤية مصر  (.7104رئاسة مجمس الوزراء )

تنافسية لجامعة المنصورة فى ضوء بعض الخبرات المتطمبات تحقيق الميزة (. 7106شمبى، أمانى )
 -. المنصورة: جامعة المنصورةماجستير غير منشورة رسالةالعالمية رؤية تربوية معاصرة". 

 كمية التربية. 
(. "تنمية الثقافة التربوية لممعمم لمواجية تحوالت القرن 7105الطوخى، ىيثم وعبد الغنى، نسرين )

 (.5)5. مجمة العموم التربويةالحادى والعشرين". 
القاىرة: . الدول ضضوء خبرات بعفي  سيناريوىات مقترحة لترقي المعممين(. 7105عزازى، فاتن )

 المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية.
دراسة حالة لصندوق  –تسيير المسار الوظيفى ودوره فى تحفيز األفراد "(. 7104كريمة، عبد الًلوى )

مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر . "الوطنى لمتأمينات االجتماعية لمعمال األجراء لوالية سعيدة
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 -سعيدةالطاىر  الىجامعة الدكتور مو . الجزائر: يةمدارة الجماعات المحوا  سيير تخصص ت
 .وم السياسيةمية الحقوق والعمك

المؤتمر العممى الدولى حول األداء المتميز قدرات التنافسية ومؤشراتيا". (. "ال7113مسعداوى، يوسف )
 .. الجزائر7113مارس  7-6الجزائر، الفترة من  . المنعقد فىلممنظمات والحكومات

 . الكويت.7107تقرير التنافسية العربية (. 7107المعيد العربى لمتخطيط )
. الجمسة (World Economic Forum)تحميل تقرير التنافسية المعيد العربى لمتخطيط )د.ت.(. 
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