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 إعداد معلم الرتبية الفنيَّة 

  لالستفادة منها -دراسة وصفيَّة -يف مجهورية سنغافورة 

 سهيل بن سامل احلربيد. 

 ملخص الدراسة:
 ،اولت الدراسة سرًدا وصفيًّا للتعليم يف مجهورية سنغافورة من خالل عدد من التعليمية العامليةتن

معجزة بسبب النتائج اليت أظهرتها املقاييس العلميةة العامليةة علة      واليت جعلت من التعليم يف سنغافورة
رب واملمارسةات  وضمن مؤشةرات تتلفةة ومتعةددة. وًاةًرا لك تلةج التجةا       ،مجيع مستويات املدرسة

العاملية ُتعد مثاًلا ميكن االستفادة منه يف تطوير وحتسني براجمنا التعليمية يف الدول ذات التعليم املةنخف   
املساقات واملقررات و ،)الدول النامية( فإك هذه الدراسة استهدفت البحث عن إعداد معلم الرتبية الفنية

من ثم وضع مقرتحات لالستفادة منها عنةد تطةوير أو   و سسيًّاوكيفية اختياره مؤ ،اليت يتلقها أثناء إعداده
 حتسني برامج إعداد معلم الرتبية الفنية. 

  أهداف الدراسة:من 
 التعرف عل  طرق وأساليب إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة. -
 سنغافورة. ةالرتبية الفنية يف مجهوري معلم إعداد إبراز معايري قبول ومساقات ومقررات -
   املقرتحات اليت ميكن االستفادة منها.واإلجراءات واستخالص الفكار  -

  :وجمتمعها ،منهجية الدراسة، وإجراءاتها
حيث مت استعراض التجربة السنغافورية بشكل عام من خالل  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي

هةا يف االختبةارات   ئا مةن خةالل تفةوق أبنا   ومتيز ًتائجه ،الدراسات والحباث العلمية اليت أبرزت متيزها
النهضة التنموية يف سنغافورة بشكل عام. وقد مت ذلةج باالعتمةاد   ووارتباط ذلج التميز بالتفوق  ،العاملية

 ،https://www.moe.gov.sg عل  وثائق وزارة التعليم السنغافورية املنشورة عل  الروابط الرمسية
أكادمييةةة   https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx موقةةع جامعةةة ًاًيةةاًن التكنولوجيةةةو

 املراجع العلمية.و هذا باإلضافة إىل املصادر ،/https://www.nafa.edu.sgًاًياًن للفنوك اجلميلة 
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 أبرز ًتائج الدراسة: 
  ملعلم الفنوك استقطاًبا  يوجدا مميتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بدرجات علمية متباينة

 ،إما قبل اخلدمة يف البكالوريوس أو أثناء اخلدمة كةربامج الةدبلوم   بالربامجاللتحاق االرتبية الفنية و
 متخصصة يف الفنوك ليتقدم باحلصول عل  املاجستري   أو بعد احلصول عل  درجة

 ويتم إخضاعهم الختبةارات قبةول   ،معايري قبول معلم الرتبية الفنية أو الفنوك يف سنغافورة صارمة، 
هةذا   ،الرتبيةة والقةدرة علة  التعامةل مةع الطفةال      وواختبارات تقيس شغفهم بالتدريس واملعرفة 

وهو ما يضمن اًتقةاء النخبةة مةن الطلبةة املتميةزين للقبةول يف        ،جنازإباإلضافة إىل تقدميهم ملفات 
 برامج إعداد معلم الفنوك.

 من برامج إعةداد معلةم الفنةوك يف مجهوريةة      امهمًّ االثقافة احمللية والتطور التكنولوجي جزًء احتلت
لمحافاةة  حيث يتطلب أك يقوم املتعلم بدور فعال يف ديناميكية الفنوك احمللية ليس فقط ل ،سنغافورة

إعالميةة  و دجمها مع الفنوك وباسةتخدام تقنيةات رقميةة   و تطويرها بشكل فعالو بل إلحيائها ،عليها
 .حديثة

 يعرف باجتةاه  و،االبتكةار و توجه جديد لتفعيةل إعةداد معلةم الفنةوك يف جمةال البحةث العلمةي        برز
STEAM لتعليم ليمةارس  الفنوك يف جمال او الرياضياتو اهلندسةو التقنيةو حيث يتم دمج العلوم

 ااملفاهيم الناريةة لتكةوك واقًعة    اويف ًفس الوقت يدرج متاًم ،املتعلم أًشطته التعليمية بشغف وإثارة
 .اتطبيقيًّ

 توصيات الدراسة: 
 حبيث يكةوك املةتعلم هةو     ،حتول التعليم والتعلم يف إعداد معلم الفنوك من مركزية املعلم إىل املتعلم

املسةاقات ذات صةبغة واقعيةة ملةا     و وأك يكوك املقةررات  ،ملية التعليميةالعنصر الكثر حراًكا يف الع
   .ميارس يف امليداك التعليمي

 الرتبية تستهدف تطوير معلمي الرتبية الفنية أثناء خدمتهمو إجياد برامج دبلوم متخصصة يف الفنوك، 
معلمي الفنوك  لتطوير رتب علمية تسهم يف جاذبية احلصول عليهاو ،ص حوافز مادية وماليةيصختو

 اجلديد.و وإتاحة الفرصة هلم ملواكبة احلديث

Preparation of Art Education Teacher in the Republic of Singapore - A 
Descriptive Study - to benefit from it 

 

Abstract 

The study deals with a descriptive narrative of education in the Republic of 
Singapore through a number of international educational institutions, which made the 
education in Singapore a miracle because of the results shown by the international scientific 
standards at all levels of the school, and within different indicators. Given that, these 
experiences and global practices are an example that can be used in the development and 
improvement of our educational programs in countries with low education (developing 
countries). This study aimed to search for the preparation of the art education teacher and 
courses received during preparation, and how to choose him institutionally to develop 
proposals for use when developing or improving programs for the preparation of art 
education teacher. 

Objectives of the study:  
 Identifying the methods of preparing the teacher of art education in the Republic of 

Singapore. 
 Highlighting the acceptance criteria and courses for preparing the art education teacher 

in the Republic of Singapore. 
 Extracting ideas, procedures and proposals that can be used. 

The study's methodology, procedures and society: 

The researcher used the descriptive approach, where the experience of Singapore in 
general was reviewed through scientific studies and research that highlighted its excellence, 
and distinguished its results through the excellence of its children in international tests, and 
to link that with development excellence in Singapore in general. This was done based on 
the documents of the Singapore Ministry of Education published on the official links 
https://www.moe.gov.sg and the Nanyang Technological University Website 
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx Nanyang Academy of Fine Arts 
https://www.nafa.edu.sg/, in addition to scientific sources and references. 

Results of the study: 
 The teacher of art education is prepared at different degrees of grades, which attract 

him to enroll in programs either before the service in the Bachelor, during the service 
as diploma programs, or after obtaining a specialized degree in the arts to apply for a 
master's degree. 

 The criteria for admission to the art education teacher in Singapore are strict.  
 Local culture and technological development occupied an important part of the arts 

teacher preparation programs in the Republic of Singapore, where it requires the 
learner to play an active role in the dynamics of local arts not only to preserve, but also 
to revive and develop effectively and integrate with arts and use of modern digital and 
media technologies. 
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 A new approach has emerged to activate the preparation of the arts teacher in the field 
of scientific research and innovation, or known as STEAM, where science, technology, 
engineering, mathematics and arts are integrated in the field of education, for the 
learner to practice his educational activities with passion and excitement, and, at the 
same time, fully incorporate theoretical concepts to be applied in reality. 

Recommendations of the study: 
 Transformation of teaching and learning in the preparation of the arts teacher from the 

centrality of the teacher to the learner, so that the learner is the most dynamic element 
in the educational process, and that the courses of a realistic nature of what is practiced 
in the educational field. 

 Creating specialized diploma programs in arts and education aimed at developing 
teachers of art education during their service, and allocating financial incentives and 
scientific ranks that contribute to the attractiveness of obtaining them, to develop arts 
teachers and provide them with the opportunity to keep up with everything new and 
modern in the field. 

 
 

 

 ة:ــــاملقدم

يف العمليةة  و مما الشج فيه أك دور املعلم ومكاًتةه املهمةة يف امتمةع بشةكل عةام     
هذه املكاًةة أشةارت إليهةا العديةد مةن الدبيةات والدراسةات         ،التعليمية بشكل خاص

وعل  االمتداد التارخيي للمؤسسةات الكادمييةة    ،سواًء التارخيية أو احلديثة منها ،العلمية
 بةل ، تعليمية ظهرت تغيريات جوهرية لألساليب والوسةائل والطةرق يف إعةداد املعلةم    ال
يف اململكةة العربيةة   و اًعكست يف آراء عدد من قادة التعليم حوهلا يف العامل بشةكل عةام  و

حيث أشار إىل أهميتها وزيرا التعليم السبقاك، فقد ذكرها  ،السعودية عل  وجه التحديد
بةل وصةف املعلةم بةالركن الهةم يف       ،همية املعلم وإعةداده م( حول أ2016 ،)الدخيل

 ،كما أشار إليها وزير التعليم السابق )العيسة   ،العملية التعليمية ومن أهم أسس جناحها
م( بأك أًامة التعليم الدولية اهتمت بةاملعلم مةن حيةث االختيةار أو اإلعةداد أو      2009

واحدة مةن املهةن الةيت جتةذب إليهةا       وجعل مهنة التعليم ،التأهيل أو الدعم أو التدريب
ففي كوريا اجلنوبية ينضم إىل كليات املعلمني أفضةل   ،أفضل العناصر البشرية للعمل فيها

مةن متخرجةي    %10ويف فنلنةدا ينضةم إىل مهنةة التعلةيم      ،من متخرجةي الثاًويةة   5%
   وهوًن كوًن وغريها من الدول. وكذلج احلال يف سنغافورة ،الثاًوية

د صاحب النهوض بالناام الرتبوي يف الدول املتقدمة )الواليات املتحدة من هنا فق
السةيما   ،الدعوة إىل إعداد مميةز للمعلةم   (وبريطاًيا وغريها من الدول ،فرًسا ،االمريكية

وأك املستوى التعليمي يف أي بلد قائم عل  ًوعيةة معلميةه ودرجةة إعةدادهم وتةدريبهم      
معلةم  و خرى ُيَعدُّ قصور إعداد املعلم بشكل عامم(. من ًاحية أ2007 ،توفيقو )صربي

الرتبية الفنية بشكل خاص ضمن املؤسسات الكادميية ًتيجة إشارت إليها أيًضةا العديةد   
ولعل مةن بينهةا االخةتالف حةول املةدخالت كقبةول        ،من الدراسات والحباث العلمية

مما يعين قبةول طلبةة مل    الطلبة يف برًامج تكاملي أي أك اإلعداد يكوك من خرجيي الثاًوية
ضمن أًامة أكادميية جامعية تقوم عل  ختةريج   ،تاهر مهاراتهم العلمية التخصصية جيًدا

بل إك بع  مؤشرات القبول اجلامعي ُتشري إىل أك قبول الطلبة يف بعة    ،الالف سنويًّا
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ضمن أًامة أكادميية جامعية تقوم عل  ختةريج   ،تاهر مهاراتهم العلمية التخصصية جيًدا

بل إك بع  مؤشرات القبول اجلامعي ُتشري إىل أك قبول الطلبة يف بعة    ،الالف سنويًّا
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 ،التخصصات ومن بينها ختصص الرتبية الفنية يكوك للطلبةة منخفضةي النسةب العلميةة    
راغيب االلتحاق بأي ختصص مةرد االلتحةاق بغة      ،اقدي املؤهالت والقدرات الفنيةف

 ويف املقابل تعاًي أقسام الرتبيةة الفنيةة بشةكل عةام     ،النار عل  امتالك القدرة أو املوهبة
ممةا   ،الفنوك بشكل خاص من قلة راغيب االلتحاق بها من الطلبةة املوهةوبني واملتميةزين   و

 السةمات و والتنةازل عةن بعة  القةدرات     ،  معةايري القبةول  يوقعهم يف حرج لتخفةي 
للقبول حبدود دًيا أقل يف سبيل بقاء القسةام مفتوحةة بوجةود     ،املواهب اليت حيددوًهاو

بالتةالي تةؤثر ماليًّةا علة  أعضةاء هي ةة       و حت  ال تةنخف  العبةاء التدريسةية   و ،الطلبة
 التدريس. 

ة جتارب الدول املتقدمة واملميزة يف دراسو لقد سعت الدول املتقدمة إىل استعراض
الفضةل أداًء يف العةامل مةن حيةث عةدد مةن املقةاييس         سنغافورة اليوم ُدَعُتو ،هذا امال
البلد يفخر باملرتبة الوىل يف برًةامج تقيةيم الطةالب الةدولي     ( ؛فKent، 2017) التعليمية

(PISA)،  ي الةذي أجرتةه   وحياة  بالتقةدير التقيةيم الةدول     مقياس مرئي وملموسوهو
قيةاس مهةارات ومعرفةة الطةالب     حةول  ( OECDمنامة التعاوك االقتصادي والتنمية )

تصدرت سنغافورة أيًضا اجتاهات حيث (. OECD، 2015عاًما ) 15البالغني من العمر 
مبةا يف ذلةج    ،( يف كةل ف ةة  TIMSSدراسة الرياضيات والعلةوم ) يف الدولية  2015عام 

 ،NCESمستويات املدرسة )عل  مجيع ن االبتدائي والثاًوي الرياضيات والعلوم يف كل م
طالًبا عشرات  94تلق   ،2016( يف ًوفمرب IBامتحاك البكالوريا الدولية )ويف (. 2015

مةن منطقةة آسةيا     امذهًل اطالًب 93كاك  يف مجيع أحناء العامل. من هؤالء الدرجات الكاملة
عل  الةرغم مةن أك الطةالب     ،وحدها ( منهم من سنغافورة٪61) 57و ،واحمليط اهلادئ

فقط يف  ٪ 13و فقط من املتقدمني لالختبار يف املنطقة ٪ 36السنغافوريني كاًوا يشكلوك 
من هنا بةرزت سةنغافورة واحةدة مةن الةدول ذات التجةارب العامليةة         مجيع أحناء العامل.

مةال علة  إعةداد    الدراسة احلالية تركز يف هةذا ا و ،العريقة اليت لفتت ًار الباحثني إليها
معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة لإلفةادة منهةا يف بةرامج إعةداد املعلمةني عربيًّةا       

 وحمليًّا. 

   :مشكلة الدراسة

رقةم  قةراًرا  صةدر وزيةر التعلةيم    رغبًة يف تطوير برامج إعداد املعلم بشةكل عةام أ  
علةم يف كليةات   هة بتكوين جلنةة تطةوير بةرامج إعةداد امل    9/2/1438تاريخ و 35618

كاك الباحةث احلةالي أحةد     -تكوين فريق عمل مسار إعداد معلم الرتبية الفنية و ،الرتبية
والتعةرف علة     ،لكوك تطةوير بةرامج إعةداد املعلةم يتطلةب تقيةيم الواقةع       و -أعضائها
فقةد اجتهةت الًاةار إىل     ،اخلربات العاملية يف جمال إعداد معلم الرتبيةة الفنيةة  و التجارب
ولعةل مةن بينهةا     ،ويف جمال إعداد املعلم وتأهيله وتدريبةه حتديةًدا   ،ملتقدمة تعليًماالدول ا

لذا فإك الباحث استشعر  ،سنغافورة بصفتها من أكثر بلداك العامل تطوًرا يف امال التعليمي
ولألماًةة   ،أهمية التعرف عل  جتربة دول سنغافورة يف جمال إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة    

أسهمت الستاذة معالي فالته جبهد مميز يف إمدادي مبعلومات وافية عن واقع العلمية فقد 
ًاًرا لتواجدها هنالج يف بدايةة فةرتة ابتعاثهةا لدراسةة      ،إعداد معلم الفنوك يف سنغافورة

التعليمي الةذي يعتةرب مةن     حققت إجنازات هائلة يف تطوير ًاامهافسنغافورة  ،الدكتوراه
علة  أوىل   السةنغافوريني  حيث حيصةل الطلبةة   ،عامل بال منازعالأرق  أًامة التعليمي يف 

 : ومن هنا كاًت أس لة البحث كالتالي ،املراتب يف املنافسات العاملية
 ؟مباذا متيز التعليم يف مجهورية سنغافورة 
 ؟كيف يتم إعداد املعلم بشكل عام يف مجهورية سنغافورة 
  ؟سنغافورةكيف يتم إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية 
 ؟املقررات اليت يتلقاها الطالب املعلم أثناء إعدادهو املساقات ما 
 املقرتحات املستقاة اليت ميكن استخالصها من جتربة مجهورية سةنغافورة لالسةتفادة    ما

 ؟منها يف برامج إعداد معلم الرتبية الفنية
 :أهمية الدراسة

ب متيةز التعلةيم يف   تاهر أهمية الدراسة فيما سوف تسهم بةه الكشةف عةن أسةبا    
املقررات التعليمية اليت يؤهل من خالل و املساقاتو ،اإلعدادو معايري القبولو ،سنغافورة
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   :مشكلة الدراسة

رقةم  قةراًرا  صةدر وزيةر التعلةيم    رغبًة يف تطوير برامج إعداد املعلم بشةكل عةام أ  
علةم يف كليةات   هة بتكوين جلنةة تطةوير بةرامج إعةداد امل    9/2/1438تاريخ و 35618

كاك الباحةث احلةالي أحةد     -تكوين فريق عمل مسار إعداد معلم الرتبية الفنية و ،الرتبية
والتعةرف علة     ،لكوك تطةوير بةرامج إعةداد املعلةم يتطلةب تقيةيم الواقةع       و -أعضائها
فقةد اجتهةت الًاةار إىل     ،اخلربات العاملية يف جمال إعداد معلم الرتبيةة الفنيةة  و التجارب
ولعةل مةن بينهةا     ،ويف جمال إعداد املعلم وتأهيله وتدريبةه حتديةًدا   ،ملتقدمة تعليًماالدول ا

لذا فإك الباحث استشعر  ،سنغافورة بصفتها من أكثر بلداك العامل تطوًرا يف امال التعليمي
ولألماًةة   ،أهمية التعرف عل  جتربة دول سنغافورة يف جمال إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة    

أسهمت الستاذة معالي فالته جبهد مميز يف إمدادي مبعلومات وافية عن واقع العلمية فقد 
ًاًرا لتواجدها هنالج يف بدايةة فةرتة ابتعاثهةا لدراسةة      ،إعداد معلم الفنوك يف سنغافورة

التعليمي الةذي يعتةرب مةن     حققت إجنازات هائلة يف تطوير ًاامهافسنغافورة  ،الدكتوراه
علة  أوىل   السةنغافوريني  حيث حيصةل الطلبةة   ،عامل بال منازعالأرق  أًامة التعليمي يف 

 : ومن هنا كاًت أس لة البحث كالتالي ،املراتب يف املنافسات العاملية
 ؟مباذا متيز التعليم يف مجهورية سنغافورة 
 ؟كيف يتم إعداد املعلم بشكل عام يف مجهورية سنغافورة 
  ؟سنغافورةكيف يتم إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية 
 ؟املقررات اليت يتلقاها الطالب املعلم أثناء إعدادهو املساقات ما 
 املقرتحات املستقاة اليت ميكن استخالصها من جتربة مجهورية سةنغافورة لالسةتفادة    ما

 ؟منها يف برامج إعداد معلم الرتبية الفنية
 :أهمية الدراسة

ب متيةز التعلةيم يف   تاهر أهمية الدراسة فيما سوف تسهم بةه الكشةف عةن أسةبا    
املقررات التعليمية اليت يؤهل من خالل و املساقاتو ،اإلعدادو معايري القبولو ،سنغافورة
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 المةر املؤمةل منةه إفةادة البةاحثني      ،الطالب املعلم ليكوك معلًما للرتبية الفنية بشكل عام
 أصحاب القرار لالستفادة من تلج التجربة وحماكاتها يف براجمهم. و املختصنيو

 :أهداف الدراسة

 .الكشف عن معايري التميز يف سنغافورة 
 .التعرف عل  طرق وأساليب إعداد معلم الرتبية الفنية يف مجهورية سنغافورة 
  إبةةراز معةةايري قبةةول ومسةةاقات ومقةةررات إعةةداد معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة يف مجهوريةةة

 سنغافورة.
 فادة منها.املقرتحات اليت ميكن االستو اإلجراءاتو استخالص الفكار  

  :وجمتمعها ،منهجية الدراسة، وإجراءاتها

استعراض التجربة السنغافورية بشةكل  حيث مت  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي
ومتيز ًتائجها مةن خةالل    ،عام من خالل الدراسات والحباث العلمية اليت أبرزت متيزها

النهضةة التنمويةة يف   و التفوقوارتباط ذلج التميز بة  ،تفوق أبنائها يف االختبارات العاملية
سنغافورة بشكل عام. وقد مت ذلةج باالعتمةاد علة  وثةائق وزارة التعلةيم السةنغافورية       

ًاًيةةاًن موقةةع جامعةةة و https://www.moe.gov.sg املنشةةورة علةة  الةةروابط الرمسيةةة
  https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx التكنولوجية

هةذا باإلضةافة إىل    ،/https://www.nafa.edu.sgأكادميية ًاًياًن للفنةوك اجلميلةة   
 املراجع العلمية.و املصادر

 :الدراسات السابقة

مميزاتهةا  و علة  إبةراز التجربةة السةنغافورية     ةية ركزت الدراسات والحباث العلم
النجاحةات  و التميز بعيةدًا عةن الرقةام   و تناول عدد منها أسباب ذلج التفردو ،ومساتها

املقارًةات  و اليت أكةدت عليهةا العديةد مةن االختبةارات     و امللموسة للطلبة السنغافوريني

 ،م(2015 ،ابي )الةدخيل املصادر العلميةة اًتشةارًاا كتة   و ولعل من أكثر املراجع ،الدولية
م( واللذين ُيعدَّاك مرجعني أساسني ضةمن الحبةاث والدراسةات الةيت     2016 ،)الدخيل

ًاةًرا لكوًهمةا اشةتمال     ،تناولت املقارًة أو التحليل للدول الكثر تقدمًا يف جمال التعلةيم 
ن مؤشرات عاملية وًتائج حتليل جزء كبري من بياًات التعلةيم الةيت ميكة   و عل  إحصائيات

أسهب يف استعراض ًتةائج بنةج   :م(2015 ،املقارًة بينها عامليًّا ؛ فاملرجع الول )الدخيل
باإلضافة إىل مؤشةرات   ،Learning Curve Data Bank (LCDB)بياًات منحن  التعليم 

أخرى تتضمن أحدث ًتائج االختبارات مثل اختبةار مةدى التقةدم يف القةراءة والكتابةة      
ختبار االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم تةيمس  وا PIRLS"الدولي "بريلز 

TIMSS  واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبة بيزPISA ترجات التقويم الةدولي  و
يف مستويات املهارات املعرفية بةني السةكاك. واملرجةع الثةاًي      PIAACاملهارات البالغني 

وخصوًصا ًتائج املسح  ،التعليم اجليد ركز عل  املعلم يف الدول ذات:م(2016 ،)الدخيل
Talis (Teaching Learning International Survey )الةتعلم تةاليس   و الدولي للتعليم

( OECDالتنميةة ) و وهو مسح دولي واسع النطةاق جتريةه منامةة التعةاوك االقتصةادي     
حيحة ويركز عل  رصد ظروف املعلمني والبي ة التعليمية يف املدارس وتوفري معلومات ص

وقد أجةري البحةث    ،قابلة للمقارًة بهدف مساعدة الدول عل  مراجعة سياساتها العامة
هةذا   .دولةة  34م أجري علة   2013يف عام و ،دولًة 24م ومشل 2008لول مرة عام 

باإلضافة إىل كوك املؤلف أول وزير لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية بعد دمةج  
مما أعط  زمًخةا مهمًّةا    ،م2015وزارة التعليم العالي عام و التعليمكل من وزارة الرتبية و

حيث ُطبع من الول أربع طبعات اآلك. وُيعد الكتاب جامًعا للتعلةيم يف تلةج    ،للكتابني
الةتغري الةيت حةدثت    و حيث رصد مراحل التطور ،الدول ومن بينها التعليم يف سنغافورة

( أك قصة ًاام التعلةيم يف  157م، ص2015خالل الفرتة القصرية حيث يذكر الدخيل )
م من 1965سنغافورة تعد قصة املعجزة السيوية اليت بدأت مع استقالهلا عن ماليزيا عام 
إك مل يكةن   ،مستوى سيطرت فيه المية إىل حتوهلا إىل واحد من أفضل ًام التعليم عامليًّةا 

فوري بةدًأ مةن مرحلةة    م( التعليم السةنغا 2015 ،أفضلها عل  اإلطالق. تناول )الدخيل
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 ،م(2015 ،ابي )الةدخيل املصادر العلميةة اًتشةارًاا كتة   و ولعل من أكثر املراجع ،الدولية
م( واللذين ُيعدَّاك مرجعني أساسني ضةمن الحبةاث والدراسةات الةيت     2016 ،)الدخيل

ًاةًرا لكوًهمةا اشةتمال     ،تناولت املقارًة أو التحليل للدول الكثر تقدمًا يف جمال التعلةيم 
ن مؤشرات عاملية وًتائج حتليل جزء كبري من بياًات التعلةيم الةيت ميكة   و عل  إحصائيات

أسهب يف استعراض ًتةائج بنةج   :م(2015 ،املقارًة بينها عامليًّا ؛ فاملرجع الول )الدخيل
باإلضافة إىل مؤشةرات   ،Learning Curve Data Bank (LCDB)بياًات منحن  التعليم 

أخرى تتضمن أحدث ًتائج االختبارات مثل اختبةار مةدى التقةدم يف القةراءة والكتابةة      
ختبار االجتاهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم تةيمس  وا PIRLS"الدولي "بريلز 

TIMSS  واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبة بيزPISA ترجات التقويم الةدولي  و
يف مستويات املهارات املعرفية بةني السةكاك. واملرجةع الثةاًي      PIAACاملهارات البالغني 

وخصوًصا ًتائج املسح  ،التعليم اجليد ركز عل  املعلم يف الدول ذات:م(2016 ،)الدخيل
Talis (Teaching Learning International Survey )الةتعلم تةاليس   و الدولي للتعليم

( OECDالتنميةة ) و وهو مسح دولي واسع النطةاق جتريةه منامةة التعةاوك االقتصةادي     
حيحة ويركز عل  رصد ظروف املعلمني والبي ة التعليمية يف املدارس وتوفري معلومات ص

وقد أجةري البحةث    ،قابلة للمقارًة بهدف مساعدة الدول عل  مراجعة سياساتها العامة
هةذا   .دولةة  34م أجري علة   2013يف عام و ،دولًة 24م ومشل 2008لول مرة عام 

باإلضافة إىل كوك املؤلف أول وزير لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية بعد دمةج  
مما أعط  زمًخةا مهمًّةا    ،م2015وزارة التعليم العالي عام و التعليمكل من وزارة الرتبية و

حيث ُطبع من الول أربع طبعات اآلك. وُيعد الكتاب جامًعا للتعلةيم يف تلةج    ،للكتابني
الةتغري الةيت حةدثت    و حيث رصد مراحل التطور ،الدول ومن بينها التعليم يف سنغافورة

( أك قصة ًاام التعلةيم يف  157م، ص2015خالل الفرتة القصرية حيث يذكر الدخيل )
م من 1965سنغافورة تعد قصة املعجزة السيوية اليت بدأت مع استقالهلا عن ماليزيا عام 
إك مل يكةن   ،مستوى سيطرت فيه المية إىل حتوهلا إىل واحد من أفضل ًام التعليم عامليًّةا 

فوري بةدًأ مةن مرحلةة    م( التعليم السةنغا 2015 ،أفضلها عل  اإلطالق. تناول )الدخيل
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 إعةداد املعلمةني واختيةارهم كتعلةيم عةام     و ،مراحل التعليم الساسيو ،التطورو النشأة
توصيف ملرحل اإلصالح اليت حدثت. وعل  الرغم من أهمية الكتاب يف تزويد و ،مهينو

البحث احلالي مبؤشرات ومصادر علمية للتعليم بشكل عام يف سنغافورة إال أًه مل يتناول 
 . وهو ما حتاول هذه الدراسة تناوله تفصياًل ،د معلم الرتبية الفنيةإعدا

فيما تناولت دراسة أخرى: أهمية االستكشةاف اإلبةداعي واجلمةالي مةن خةالل      
والوقوف عل   ،التعرف عل  التجارب العاملية يف جمال تدريس الرتبية الفنية عرب الثقافات

م( والةيت  2008 ،كدراسةة )الشةقر   ،لفنةوك االجتاهات الرتبوية احلديثة يف جمال تدريس ا
العشرين مةن خةالل   و هدفت رصد اجتاهات الرتبية الفنية عرب الثقافات يف القرك احلادي

القاء الضوء عل  التجربة الياباًية املعاصرة باعتبارها أفضل االجتاهةات الرتبويةة احلديثةة    
وحةدة الفنةوك وتكاملةها،    اليت قدمت رؤى إسرتاتيجية لتنمية االبداع الفين معتمدة عل  

وختتلف عن الدراسة احلالية يف تركيزها عل  التعليم الياباًي بينما الدراسة احلالية اهتمت 
استفاد الباحث من املقرتحات الرؤى اليت قدمها الباحث وتتشابه و ،بالتجربة السنغافورية

 مع املقرتحات املقدمة يف هذه الدراسة.
تناولةةت الدراسةةة طةةرح وحةةدة كنمةةوذج  :(McArdle, 2012) مكةةاردلدراسةة  

 ،ما قبل اخلدمة لتلبية احتياجات الطفال يف القرك العشرينالفنوك إعداد معلمي  لربًامج
 وخباصةةةق القدميةةة واجلديةةدة لرؤيةةة الفةةن والطفةةل والرتبيةةة.  الطةةربشةةكل ميةةزج بةةني 

ارة مكةاك أو  مةن النةادر زية   بع  النماذج احلديثة، حيث إًةه  االدعاءات املتعلقة بفعالية 
فصل دراسي يف السنوات الوىل يف أسرتاليا ال يعرض أمثلة عل  العمال الفنية لألطفال 

ولكنها ال تضمن جودة  ،عل  إعطاء املدارس "ماهًرا" معيًناتعمل هذه املمارسة والصغار. 
كمةا أك تعلةيم    ،تاهر الحباث أك مدرس الفصل هو الذي يصةنع الفةارق  . التعليم الفين

مل يكةن اهلةدف مةن الوحةدة إًتةاج       س له دور كبري يلعب دوره يف حتسني التعلةيم. املدر
يةتعلم املعلمةوك    ،بةل دعةم الطلبةة الكتسةاب املعرفةة واملهةارة وااللتةزام املهةين         ،فناًني

يطبقوك تعليمهم عل  مبادئ توفري برامج فنيةة  و ،االًضباط ومناقشة القضايا ذات الصلة
أك الفن هو أكثر مةن   ،من خالل جتربتهم اخلاصة ،الطالبعلم ت ،جيدة لألطفال الصغار

اهتمت الدراسة احلالية بنموذج  جمرد شيء ممتع يفعله كل الطفال الصغار بشكل طبيعي.
يف إعداد املعلم مطبق يف أسرتاليا يهتم بعرض المثلة والرتكيز عل  دراسة اإلًتاج الفةين  

ميكن االستفادة منه يف إعداد املقرتح لربًةامج  هو ما و ،للفناًني كمنطلق للعملية التعليمية
 إعداد معلم الرتبية الفنية. 

إلصةالحات  ( واللذين تناوال اHenry & Lazzari, 2013) الزاريو هنري دراسة
التغةيريات يف   قةادت إىل إحةداث   املعاصرة يف الواليات املتحدة المريكية واليتالتعليمية 

، وتناولةت عةدة   الرتبية الفنيةمن بينها و ع التخصصاتعل  مجيوكاك هلا أثر إعداد املعلم 
 Galbraith؛  Galbraith، 2001؛  Beudert)، 2006 -عل  سبيل املثةال  - دراسات منها

& Grauer، 2004  ؛Hutchens، 1997  ؛Sabol، 2004  ؛Thurber، 2004  ؛
Zimmerman، 1997) سةة  املعلةم مةن أجةل فهةم املمار    بةرامج إعةداد   البحةث يف  . ركز

الةيت  وحتديةد االجتاهةات    ،بشكل جيةد أفضل املمارسات واملطبقة والتعرف عل   ،احلالية
ال ميكةن أك   اجوهريًّة  اإذا أريد هلا أك حتدث تغةيريً  للتغيريات. إك مثل هذه اجلهودقادت 

ولكةةن جيةةب الناةةر إليهةةا يف سةةياق دعةةوات إلصةةالح     ،حتةةدث يف مواقةةف منعزلةةة 
تعليم العام تشكلت من خالل قوى هلا تأثري مباشر عل  الدعوات لإلصالح يف الف،املعلم

إعداد املعلم يف الرتبيةة الفنيةة ضةمن السةياق الوسةع       تناول البحثجمال تعليم الفنوك. 
اجلامعات  املبذولة يفاجلهود  وخاصًةللحركات اإلصالحية يف تعليم املعلمني بشكل عام 
الةيت  ني مع الرتكيز عل  تلةج اجلهةود   إلجراء تغيريات جوهرية يف برامج يف إعداد املعلم

 ،والسةلوب النهج  بل عل  ،الرتكيز عل  جامعة واحدةمل يكن التعليم الفين. تركز عل  
ا مةع تزايةد االعةرتاف بةاملعلمني     عداد معلةم الفةن متشةيً   إلفيدة امل اتاملمارس وخصوًصا

تغةيري مسةتدام   . وخلصةت الدراسةة إىل أك ال  ا يف جهود اإلصةالح ا أساسيًّباعتباره عنصًر
كةاك مةن   و ،من خالل إدراج الفنةوك يف اهليكةل الوسةع    اومؤسسي. وأصبح ذلج ممكًن

يتم تعليم الرتبية الفنيةة بشةكل جيةد يف حركةة     حيث  ،املستحيل حتقيقها دوك هذا الدعم
جيب أك يسع  املعلموك الفنيوك املهتموك باإلصةالح  و ،اإلصالح الوطنية يف جمال التعليم
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اهتمت الدراسة احلالية بنموذج  جمرد شيء ممتع يفعله كل الطفال الصغار بشكل طبيعي.
يف إعداد املعلم مطبق يف أسرتاليا يهتم بعرض المثلة والرتكيز عل  دراسة اإلًتاج الفةين  

ميكن االستفادة منه يف إعداد املقرتح لربًةامج  هو ما و ،للفناًني كمنطلق للعملية التعليمية
 إعداد معلم الرتبية الفنية. 

إلصةالحات  ( واللذين تناوال اHenry & Lazzari, 2013) الزاريو هنري دراسة
التغةيريات يف   قةادت إىل إحةداث   املعاصرة يف الواليات املتحدة المريكية واليتالتعليمية 

، وتناولةت عةدة   الرتبية الفنيةمن بينها و ع التخصصاتعل  مجيوكاك هلا أثر إعداد املعلم 
 Galbraith؛  Galbraith، 2001؛  Beudert)، 2006 -عل  سبيل املثةال  - دراسات منها

& Grauer، 2004  ؛Hutchens، 1997  ؛Sabol، 2004  ؛Thurber، 2004  ؛
Zimmerman، 1997) سةة  املعلةم مةن أجةل فهةم املمار    بةرامج إعةداد   البحةث يف  . ركز

الةيت  وحتديةد االجتاهةات    ،بشكل جيةد أفضل املمارسات واملطبقة والتعرف عل   ،احلالية
ال ميكةن أك   اجوهريًّة  اإذا أريد هلا أك حتدث تغةيريً  للتغيريات. إك مثل هذه اجلهودقادت 

ولكةةن جيةةب الناةةر إليهةةا يف سةةياق دعةةوات إلصةةالح     ،حتةةدث يف مواقةةف منعزلةةة 
تعليم العام تشكلت من خالل قوى هلا تأثري مباشر عل  الدعوات لإلصالح يف الف،املعلم

إعداد املعلم يف الرتبيةة الفنيةة ضةمن السةياق الوسةع       تناول البحثجمال تعليم الفنوك. 
اجلامعات  املبذولة يفاجلهود  وخاصًةللحركات اإلصالحية يف تعليم املعلمني بشكل عام 
الةيت  ني مع الرتكيز عل  تلةج اجلهةود   إلجراء تغيريات جوهرية يف برامج يف إعداد املعلم

 ،والسةلوب النهج  بل عل  ،الرتكيز عل  جامعة واحدةمل يكن التعليم الفين. تركز عل  
ا مةع تزايةد االعةرتاف بةاملعلمني     عداد معلةم الفةن متشةيً   إلفيدة امل اتاملمارس وخصوًصا

تغةيري مسةتدام   . وخلصةت الدراسةة إىل أك ال  ا يف جهود اإلصةالح ا أساسيًّباعتباره عنصًر
كةاك مةن   و ،من خالل إدراج الفنةوك يف اهليكةل الوسةع    اومؤسسي. وأصبح ذلج ممكًن

يتم تعليم الرتبية الفنيةة بشةكل جيةد يف حركةة     حيث  ،املستحيل حتقيقها دوك هذا الدعم
جيب أك يسع  املعلموك الفنيوك املهتموك باإلصةالح  و ،اإلصالح الوطنية يف جمال التعليم
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والعمل مع زمالئهم يف تتلةف امةاالت لضةماك اسةتمرار      ،يف هذه اجلهود إىل االًدماج
 . إعداد املعلم يف الرتبية الفنية يف إعداد معلمي الفنوك للنشاط الفكري والثقايف والسياقي

أبرزت هذه الدراسة التطور التارخيي والفكار الساسية اليت من أجلةها اًطلقةت   
السيما تلج اجلهود  ،تعليم الرتبية الفنية بشكل خاصو برامج إصالح التعليم بشكل عام

وهو ما ميكن أك يلتقةي مةع التجةارب العامليةة كتجربةة       ،اليت تناولت معلم الرتبية الفنية
 إعداد املعلم يف سنغافورة. 

 ،استعرضةت التجربةة السةنغافورية يف التعلةيم     :م(2015 ،الفةايز و دراسة )اجلبري
مراحل تطةور  و ،افية واالجتماعية والسياسية واالقتصاديةوتضمنت العوامل الدينية والثق

إعداد املعلمني وتنميتهم و ،التعليم وأهداف التعليم يف سنغافورة واجلامعات السنغافورية
وزيةادة املروًةة يف    ،وأوصت الدراسة باستخالص التجربة السنغافورية وحماكاتهةا  .مهنيًّا

تعليم مهةارات  و ،يم والتدريب املستمر للمعلمنيالناام التعليمي والتمهني املبكر يف التعل
االتصاالت و التفكري جزء مهم من التعليم السنغافوري والتوظيف اجليد لتقنية املعلومات

الفاعليةة وحتسةني جةودة الةربامج     و يف التعليم العةام ممةا أدى إىل رفةع مسةتوى الكفةاءة     
عضو هي ة التدريس يف جمةاالت  والرتكيز عل  التطوير املهين ل ،التعلمو وعمليات التعليم

ومهةارات   ،املهةارات اللغويةة  و ،ومنهجيةة البحةث العلمةي    ،أساليب التدريس والتقييم
 احلاسب اآللي وتكنولوجيا املعلومات. 

 worldsofeducationالةيت ًشةرتها    - (Tan & Choy,2016)تشوي و تاك دراسة
م أكثر مةن ثالثةة ماليةني عامةل     امموعة الدولية للتعليم أكرب احتاد للنقابات والذي يض

واليت تناولت فيها بإسهاب التميز السنغافوري يف  -دول 107وعاملة يف قطاع التعليم يف 
وخلصت إىل أًه بعد حتليل الناةام التعليمةي يف سةنغافورة ميكةن حتديةد ثةالث        ،التعليم

حتةول  و ،امجالةرب و التنةوع يف املةدارس   :الوىل ،مميزات بارزة متيز بها التعلةيم سةنغافورة  
إىل منةوذج قةائم علة  القةدرات      ،الكفاءة والقدرة من منوذج متصلب ومتسلسل وهرمي

 العلةةومو والفنةةوك ومتكامةةل ومةةدارس متخصصةةة لرعايةةة املوهةةوبني يف الرياضةةة    

روح الفريةق مةع   و متداخلةة وتتميةز باملروًةة   و فاملناهج الدراسية مشةرتكة  ،الرياضياتو
 ،الدراسةية لتكةوك أكثةر مالءمةة ملهةارات الةتفكري      و ة املناهجمراجع:امليزة الثاًية .الطلبة

 ،الفنةوك و وإعطاء املزيد من اخليارات لدمج املناهج كدمج مقررات االقتصاد والكمبيوتر
اهلدف هو تشجيع الطلبة عل  املعرفة والتعلم واالكتشاف مةن خةالل تطةوير قةدراتهم     و

وهةي: حتةول املعلةم     -بالدراسة احلالية وهي الهم وذات الصلة-وامليزة الثالثة  ،العقلية
مةوزع للمعرفةة   و فدور املعلةم مةن جمةرد خةبري     ،وإعطاؤه القدرة عل  القيادة يف التعليم

أصبح دوره مرجعيًّا لتسهيل تعلم الطلبة من الًشطة اليت تتمحور حنةو تعزيةز    ،واحملتوى
 ،علةيم أقةل  أي ت Teach Less, Learn More( TLLM)االبداع وهةو مةا عةرف مببةادرة     

 وتعلم أكثر. 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقةرتح لتحويةل   :م(2016 ،أمحدو دراسة )حممود

اجلامعات املصرية جامعات رياديةة يف ضةوء االسةتفادة مةن خةربات جامعةة كامربيةدج        
واسةتخدمت الدراسةة    ،باململكة املتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية جبمهوريةة سةنغافورة  

وتناولت الدراسة املقارًة عل  جواًةب   ،نهج براين هوملز املقاركمدخل حل املشكالت م
وتوصةلت   ،التمويةل  ،التةدويل  ،جهةود التحقيةق الرياديةة    ،منها فكرة اجلامعةة الرياديةة  

الدراسة إىل تشابه جامعيت كامربيدج وسةنغافورة يف بعة  احملةاور واختالفهةا يف حمةاور      
عتني أخذتا بفكرة اجلامعةة الرياديةة القائمةة    وأك اجلام ،أخرى أو آليات تنفيذ هذه احملاور

عل  تنمية ريادة العمال وتسويق البحوث وبراءات االخةرتاع، وأسةفرت النتةائج عةن     
وضع تصور مقرتح لتحويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء االستفادة من 

ة مبةا يتماشة  مةع    اخلربات الرائدة جلامعيت كامربدج وسنغافورة الوطنية كجامعات ريادي
ذلج من خالل عةدة حمةاور هةي املنطلقةات الفلسةفية للتصةور       و ،طبيعة امتمع املصري

وركةائز تنفيةذ وجنةاح     ،كما تضمنت الدراسة متطلبةات تنفيةذ التصةور املقةرتح     ،املقرتح
التصور املقرتح يف اجلامعات املصرية، والتحةديات والتهديةدات الةيت تقةف عائًقةا أمةام       

   التغلب عليها.تنفيذه وسبل 
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روح الفريةق مةع   و متداخلةة وتتميةز باملروًةة   و فاملناهج الدراسية مشةرتكة  ،الرياضياتو
 ،الدراسةية لتكةوك أكثةر مالءمةة ملهةارات الةتفكري      و ة املناهجمراجع:امليزة الثاًية .الطلبة

 ،الفنةوك و وإعطاء املزيد من اخليارات لدمج املناهج كدمج مقررات االقتصاد والكمبيوتر
اهلدف هو تشجيع الطلبة عل  املعرفة والتعلم واالكتشاف مةن خةالل تطةوير قةدراتهم     و

وهةي: حتةول املعلةم     -بالدراسة احلالية وهي الهم وذات الصلة-وامليزة الثالثة  ،العقلية
مةوزع للمعرفةة   و فدور املعلةم مةن جمةرد خةبري     ،وإعطاؤه القدرة عل  القيادة يف التعليم

أصبح دوره مرجعيًّا لتسهيل تعلم الطلبة من الًشطة اليت تتمحور حنةو تعزيةز    ،واحملتوى
 ،علةيم أقةل  أي ت Teach Less, Learn More( TLLM)االبداع وهةو مةا عةرف مببةادرة     

 وتعلم أكثر. 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقةرتح لتحويةل   :م(2016 ،أمحدو دراسة )حممود

اجلامعات املصرية جامعات رياديةة يف ضةوء االسةتفادة مةن خةربات جامعةة كامربيةدج        
واسةتخدمت الدراسةة    ،باململكة املتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية جبمهوريةة سةنغافورة  

وتناولت الدراسة املقارًة عل  جواًةب   ،نهج براين هوملز املقاركمدخل حل املشكالت م
وتوصةلت   ،التمويةل  ،التةدويل  ،جهةود التحقيةق الرياديةة    ،منها فكرة اجلامعةة الرياديةة  

الدراسة إىل تشابه جامعيت كامربيدج وسةنغافورة يف بعة  احملةاور واختالفهةا يف حمةاور      
عتني أخذتا بفكرة اجلامعةة الرياديةة القائمةة    وأك اجلام ،أخرى أو آليات تنفيذ هذه احملاور

عل  تنمية ريادة العمال وتسويق البحوث وبراءات االخةرتاع، وأسةفرت النتةائج عةن     
وضع تصور مقرتح لتحويل اجلامعات املصرية إىل جامعات ريادية يف ضوء االستفادة من 

ة مبةا يتماشة  مةع    اخلربات الرائدة جلامعيت كامربدج وسنغافورة الوطنية كجامعات ريادي
ذلج من خالل عةدة حمةاور هةي املنطلقةات الفلسةفية للتصةور       و ،طبيعة امتمع املصري

وركةائز تنفيةذ وجنةاح     ،كما تضمنت الدراسة متطلبةات تنفيةذ التصةور املقةرتح     ،املقرتح
التصور املقرتح يف اجلامعات املصرية، والتحةديات والتهديةدات الةيت تقةف عائًقةا أمةام       

   التغلب عليها.تنفيذه وسبل 



ة فـي جمهورية �سنغافورة ... اإعداد معلم الرتبية الفنيَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 287المجلد )12(  العـدد )1(  286

هدفت الدراسة تطوير برامج االمناء املهين للمعلمني  :م(2017 ،دراسة )املسكري
مت استخدام املنهج املقارك من خالل وصةف  و ،بسلطنة عماك باإلفادة من خربة سنغافورة

وإجراء مقارًة تفسريية بني أوجه التشابه  ،سلطنة عماكو برامج اإلمناء املهين يف سنغافورة
والوصول إىل مقرتحات لتطوير برامج اإلمناء املهين للمعلمني بسلطنة  ،ختالف بينهماواال

قصةور هياكةل تةنام مشةاركة مجيةع      :عماك. وتوصلت الدراسة إىل عدة ًتائج مةن بينهةا  
واهتمةام سةنغافورة    ،وقلة أساليب االمناء املهين وتقويم املعلمةني  ،املعلمني بسلطنة عماك

هةم   ،م "لةدينا معلمةوك  2007حيث صرح وزير الرتبية والتعليم الواضح باملعلم وتأهيله 
هةو مةا    ،والتةزامهم بةالتميز وتعهةدهم بالرعايةة للمةتعلمني      ،ببساطة أهم ثروة منتلكهةا 

سيسمح لنا بتقديم أفضل تعليم ممكن لكل الشباب السنغافوري". وقد أطلقت سةنغافورة  
ذي يهدف لتشةجيع املعلمةني   م وال2014 (Teacher Growth Model)منوذج منو املعلم 

ضةمن إطةار تةوجيهي مةنام لإلمنةاء املهةين        ،لالستمرار يف االرتقاء مبعارفهم ومهاراتهم
للمعلم بهدف تسهيل حصول املعلمني عل  الرخصة املهنيةة لرعايةة املةتعلمني يف القةرك     

 والعشرين.  احلادي
اد معلةم  هدفت إىل إلقاء الضوء عل  واقع بةرامج إعةد   :م(2017 ،دراسة )شرف

 ،الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية ومدى ارتباطها مبهارات القةرك الواحةد والعشةرين   
وضع تصور مقرتح لربًامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف كليةة الرتبيةة بنوعيةة يف ضةوء     و

مهارات القرك الواحد والعشرين. وأشارت الدراسة إىل أك الدراسةات احلديثةة أظهةرت    
 عميقة بني املهارات اليت يتعلمها الطةالب وتلةج الةيت حيتاجوًهةا يف احليةاة     وجود فجوة 

وأك الربامج احلالية ليست كافية إلعداد املعلةم حيةث إك دراسةة واقةع بةرامج       ،امتمعو
إعداد معلم الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية وجد أًها مل تعد تواكب متطلبات القةرك  

ب تطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية مبا يتفق مةع املعةايري   وأًه جي ،العشرينو احلادي
وخلصت الدراسة إىل تقديم تصور عن  ،الرتتيبو اإلعدادو الدولية يف عمليات االختيار

العشرين ضمن أربع مهارات و برامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف مهارات القرك الواحد
ومهةارات االتصةال    ،ات الةتفكري اإلبةداعي  مهةار و ،رئيسة هي: مهارات العصر الرقمي

وبناًء  ،اليت تنقسم بدورها إىل مهارات فرعية أخرىو ،ومهارات اإلًتاجية العالية ،الفعال
عليه فقد اختذت الباحثة احملةاور السةابقة كمنطلقةات لوضةع التصةور املقةرتح للربًةامج        

  اخلاص بإعداد معلم الرتبية الفنية يف كليات الرتبية النوعية.
هةدفت إىل التعةرف علة  العوامةل املةؤثرة علة  ًاةام         :م(2017دراسة )داود، 

التعليم يف سنغافورة وبنية الناام التعليمةي وعملياتةه للوصةل إىل دروس مسةتفادة منةه      
اعتمدت الدراسة عل  منوذج موهلماك الناري والةيت  و لتطوير الناام التعليمي يف مصر،

الوقةوف علة  العوامةل    و ،م التعليمي كي يتم فهمةه ترتكز فكرته يف ضرورة حتليل الناا
طويلة املدى واليت ترتابط مع بعضها البع  وتؤثر يف حتليل الناام وفةق مكوًاتةه وهةي    

أهةداف الرتبيةة والسياسةة التعليميةة     و اليت تشمل الفلسةفة والقةيم الرتبويةة   و املوجهات
ائةق التةدريس واإلدارة   والعمليات وتشمل قبول الطلبة واملةنهج وطر  ،التنايمو واخلطط

تغةيري سياسةات   :منها،والتقويم وإعداد املعلمني. وتوصل الباحث إىل عدد من املقرتحات
وأك تنسةجم مةع    ،القبول يف اجلامعات املصرية ليكوك القبول لفضةل الطلبةة املتقةدمني   

والتخصصةات املختلفةة، العمةل علة       االحتياجات الفعلية لسوق العمل يف القطاعةات 
تهي ةة املنةاا املناسةب    و ،علم القادر عل  إكساب الطلبة مهارات الةتفكري الناقةد  إعداد امل

لتعلةةيم هةةذا النةةوع مةةن الةةتفكري وممارسةةته االهتمةةام بةةاملعلمني وتقةةديرهم ماديًّةةا        
وتةدريبهم املسةتمر أثنةاء     ،واالهتمام بدقة اختيار املعلمةني وفًقةا ملعةايري اجلةودة    ،ومعنويًّا

وإعداداهم للقيادية الرتبويةة للرقةي بةالتعليم،     ،القيادية مبكًرااخلدمة واكتشاف املواهب 
وإقرار معايري وإجراءات حمددة ودقيقة تنام عمليات القبول يف مؤسسات إعةداد املعلةم   

 حبيث تكوك اًتقائية تنافسية وختتار املتميز واملتفوق.
ح هدفت الدراسةة إىل التعةرف علة  املالمة     :م(2017 ،مندًيو دراسة )الرشيدي

 ،املميزة لناام التعليم يف سنغافورة وإمكاًية اإلفادة منها يف دول الكويت كدراسة حتليليةة 
من خالل التعرف عل  شكل الناام التعليمي يف سنغافورة وطبيعة املراحل التعليمية اليت 

وأظهةرت النتةائج أك التعلةيم     ،يلتحق بها الطالب من املرحلة االبتدائيةة وحتة  الثاًويةة   
وتشةرف عليةه    ،م الزامي وجماًي من املرحلة االبتدائية وحتة  املرحلةة الثاًويةة   بشكل عا
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وبناًء  ،اليت تنقسم بدورها إىل مهارات فرعية أخرىو ،ومهارات اإلًتاجية العالية ،الفعال
عليه فقد اختذت الباحثة احملةاور السةابقة كمنطلقةات لوضةع التصةور املقةرتح للربًةامج        

  اخلاص بإعداد معلم الرتبية الفنية يف كليات الرتبية النوعية.
هةدفت إىل التعةرف علة  العوامةل املةؤثرة علة  ًاةام         :م(2017دراسة )داود، 

التعليم يف سنغافورة وبنية الناام التعليمةي وعملياتةه للوصةل إىل دروس مسةتفادة منةه      
اعتمدت الدراسة عل  منوذج موهلماك الناري والةيت  و لتطوير الناام التعليمي يف مصر،

الوقةوف علة  العوامةل    و ،م التعليمي كي يتم فهمةه ترتكز فكرته يف ضرورة حتليل الناا
طويلة املدى واليت ترتابط مع بعضها البع  وتؤثر يف حتليل الناام وفةق مكوًاتةه وهةي    

أهةداف الرتبيةة والسياسةة التعليميةة     و اليت تشمل الفلسةفة والقةيم الرتبويةة   و املوجهات
ائةق التةدريس واإلدارة   والعمليات وتشمل قبول الطلبة واملةنهج وطر  ،التنايمو واخلطط

تغةيري سياسةات   :منها،والتقويم وإعداد املعلمني. وتوصل الباحث إىل عدد من املقرتحات
وأك تنسةجم مةع    ،القبول يف اجلامعات املصرية ليكوك القبول لفضةل الطلبةة املتقةدمني   

والتخصصةات املختلفةة، العمةل علة       االحتياجات الفعلية لسوق العمل يف القطاعةات 
تهي ةة املنةاا املناسةب    و ،علم القادر عل  إكساب الطلبة مهارات الةتفكري الناقةد  إعداد امل

لتعلةةيم هةةذا النةةوع مةةن الةةتفكري وممارسةةته االهتمةةام بةةاملعلمني وتقةةديرهم ماديًّةةا        
وتةدريبهم املسةتمر أثنةاء     ،واالهتمام بدقة اختيار املعلمةني وفًقةا ملعةايري اجلةودة    ،ومعنويًّا

وإعداداهم للقيادية الرتبويةة للرقةي بةالتعليم،     ،القيادية مبكًرااخلدمة واكتشاف املواهب 
وإقرار معايري وإجراءات حمددة ودقيقة تنام عمليات القبول يف مؤسسات إعةداد املعلةم   

 حبيث تكوك اًتقائية تنافسية وختتار املتميز واملتفوق.
ح هدفت الدراسةة إىل التعةرف علة  املالمة     :م(2017 ،مندًيو دراسة )الرشيدي

 ،املميزة لناام التعليم يف سنغافورة وإمكاًية اإلفادة منها يف دول الكويت كدراسة حتليليةة 
من خالل التعرف عل  شكل الناام التعليمي يف سنغافورة وطبيعة املراحل التعليمية اليت 

وأظهةرت النتةائج أك التعلةيم     ،يلتحق بها الطالب من املرحلة االبتدائيةة وحتة  الثاًويةة   
وتشةرف عليةه    ،م الزامي وجماًي من املرحلة االبتدائية وحتة  املرحلةة الثاًويةة   بشكل عا
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أما يف املرحلةة   ،ويركز يف املرحلة االبتدائية عل  اجلواًب املعرفية وغري املعرفية ،احلكومة
الثاًويةةة فتقةةدم فيهةةا أكثةةر مةةن سةةتة مسةةارات يلتحةةق بهةةا الطالةةب بنةةاًء علةة  قدراتةةه 

ىل أك الناام التعليمي يف سنغافورة يهةدف إىل إعةداد الطةالب    وأشارت النتائج إ.وميوله
وليس احمللي فقط. وقدمت الدراسة بع  املقرتحات اليت ميكن أك  ،لسوق العمل العاملي

   يفيد منها صناع السياسة التعليمية يف دولة الكويت يف تطوير ًاام التعليم.
ارًة بني احلرية الكادمييةة  تناول فيها إجراء دراسة مق:م(2017 ،دراسة )الشرباوي

حيث ركز عل  االستفادة مةن   ،مجهورية مصر العربيةو يف التعليم اجلامعي بني سنغافورة
 ،خربة مجهورية سنغافورة يف التغلب عل  مشكالت احلرية الكادميية للجامعات املصةرية 

 مةن بينهةا دور التعلةيم العةالي     ،خلصت الدراسة إىل عةدة دروس منتقةاة ومقرتحةات   و
 ربطةةه بةةالتطور الةةتقين و تطةةوير النمةةوذج الرتبةةوي و وتغةةيري ،اجلةةامعي يف سةةنغافورة

 ،واعتماد اجلدارة والكفاءة واملهارات العالية للرتقي إىل املناصب القياديةة  ،التكنولوجيو
هذا باإلضافة إىل عدد من املقرتحةات التوعيةة   ،وأك مصلحة امتمع فوق املصلحة الفردية

أعضاء هي ة التدريس واإلدارة التعليمية. وتأتي أهمية هذه الدراسة و اليت تتعلق بالطالب
معلةم الرتبيةة الفنيةة    و يف أك جودة أي ًاام تعليمي ومن بينها إعداد املعلم بشةكل عةام  

ومةن بينهةا احلريةة الكادمييةة      ،بشكل خاص يتطلب وجود مناا ثقةايف تعليمةي متطةور   
وهذا جاًب مهم استفادت  ،لتقليدية والنمطيةللتخلص من البريوقراطية وا ،واالستقاللية

أو  ،منه الدراسة احلالية حيث إك أي معيار لقبول الطالب للمعلم يف جمةال الرتبيةة الفنيةة   
  .تقييم أدائه ينبغي أك يكوك ضمن مناذج علمية حماسبية دقيقة

أك تتبع مسار تعليم الفنوك يف سنغافورة من خالل  :(chong,2017دراسة تشوًج )
وقد  ،والتقارير احلكومية قد احتل مكاًة عامة يف أولويات سنغافورة سياسات التعليميةال

قةد خصةص لتعلةيم الفنةوك دوًرا     و ،سياسيةو ةاستخدمتها احلكومة لغراض إيديولوجي
ولهميةة ذلةج يف دعةم    ،كمةا يعتمةد علة  الفنةوك لهميةة تزويةدهم باالبتكار       ،خاصًّا

شري الدراسة إىل اهتمام احلكومة يف الثماًينةات وتركيزهةا   االقتصاد القائم عل  املعرفة. ت
ويف أوائةةل  ،علةة  التميةةز الكةةادميي لتعلةةيم الفنةةوك كوًةةه وسةةيلة مةةن وسةةائل اإلبةةداع

بدأ  2000مع بداية عام و ،التسعينات كاًت هنالج رغبة يف أك تكوك مدينة عاملية للفنوك
ولتكوين جمتمع متحضر من  ،لفنيةاملدارس او الدعم احلكومي يكوك بشكل أكرب للكليات

ويصةل يف النهايةة إىل أك تعلةيم الفنةوك يسةتهدف تقةديم الفهةةم        .خةالل الرتبيةة الفنيةة   
العلةوم أو  و وهي ليست يف جمال اهتمام الرياضيات ،الساسي للفنوك بأًواعها وأساليبها
 ضمن الوقات املخصصة هلما. 

غة لتطةوير سياسةات القبةول    هدفت إىل اقرتاح صةي  :م(2018 ،دراسة )البازعي 
وإعداد املعلم يف اململكة العربية السةعودية للتحةول إىل جمتمةع املعرفةة يف ضةوء جتةربيت       

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي للتوصل إىل أهم جواًب التطور  ،سنغافورة وفنلندا
 قبةول وخلصت إىل احلاجة املاسة والضرورية إىل تطوير وحتديث سياسات ال ،يف الدولتني

وأك اجلهةود   ،الةوطن العربةي بشةكل عةام    و إعداد املعلمني يف السعودية بشكل خةاص و
إجةراءات أكثةر   و وأًنةا حباجةة إىل إرادة عليةا    ،املبذولة حالًيا مازالت دوك املأمول بكةثري 

طةرق  و واحملتةوى  وأك التطور جيب أك يشمل معايري القبول ،فاعلية ودعم مادي ومعنوي
 ييم أو التمهني أو التطوير املهين واملمارسات الرتبوية بشكل عام. أساليب التقو التدريس

 تناولت أثر جودة التعليم عل  تنافسةية الداء الصةناعي   :م(2018 ،دراسة )إمياك
اعتمةد التحليةل علةة    و ،سةةنغافورةو حتةديات الثةورة الصةناعية الرابعةةة حلةاليت مصةر     و

افسةية الداء الصةناعي وحتسةني    مؤشرات جودة التعليم الةذي أثبةت دوره يف حتسةني تن   
مبعنة  أك حتسةن أي ترتيةب أي دول ًاميةة يقةرتك بتحسةن        ،معدالت النمو االقتصادي
وأك االسةتفادة مةن    ،حتسني ترتيبها يف تنافسية الداء الصةناعي و ترتيبها يف جودة التعليم

سني جودة وأظهرت النتائج االرتباط الواضح بني أهمية حت جتربة سنغافورة متعدة البعاد.
التعليم بالتحسن االقتصادي. وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها علة   

بينما الدراسة احلالية تركز عل  اجلاًب السنغافوري يف إعداد  ،اجلاًب االقتصادي واملالي
وتلتقةةي هةةذه الدراسةةة مةةع الدراسةةة احلاليةةة يف أهميةةة التجربةةة   ،معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة

 ورية السيما يف جمال إعداد املعلم بشكل عام ومعلم الرتبية الفنية بشكل خاصة.السنغاف
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بدأ  2000مع بداية عام و ،التسعينات كاًت هنالج رغبة يف أك تكوك مدينة عاملية للفنوك
ولتكوين جمتمع متحضر من  ،لفنيةاملدارس او الدعم احلكومي يكوك بشكل أكرب للكليات

ويصةل يف النهايةة إىل أك تعلةيم الفنةوك يسةتهدف تقةديم الفهةةم        .خةالل الرتبيةة الفنيةة   
العلةوم أو  و وهي ليست يف جمال اهتمام الرياضيات ،الساسي للفنوك بأًواعها وأساليبها
 ضمن الوقات املخصصة هلما. 

غة لتطةوير سياسةات القبةول    هدفت إىل اقرتاح صةي  :م(2018 ،دراسة )البازعي 
وإعداد املعلم يف اململكة العربية السةعودية للتحةول إىل جمتمةع املعرفةة يف ضةوء جتةربيت       

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي للتوصل إىل أهم جواًب التطور  ،سنغافورة وفنلندا
 قبةول وخلصت إىل احلاجة املاسة والضرورية إىل تطوير وحتديث سياسات ال ،يف الدولتني

وأك اجلهةود   ،الةوطن العربةي بشةكل عةام    و إعداد املعلمني يف السعودية بشكل خةاص و
إجةراءات أكثةر   و وأًنةا حباجةة إىل إرادة عليةا    ،املبذولة حالًيا مازالت دوك املأمول بكةثري 

طةرق  و واحملتةوى  وأك التطور جيب أك يشمل معايري القبول ،فاعلية ودعم مادي ومعنوي
 ييم أو التمهني أو التطوير املهين واملمارسات الرتبوية بشكل عام. أساليب التقو التدريس

 تناولت أثر جودة التعليم عل  تنافسةية الداء الصةناعي   :م(2018 ،دراسة )إمياك
اعتمةد التحليةل علةة    و ،سةةنغافورةو حتةديات الثةورة الصةناعية الرابعةةة حلةاليت مصةر     و

افسةية الداء الصةناعي وحتسةني    مؤشرات جودة التعليم الةذي أثبةت دوره يف حتسةني تن   
مبعنة  أك حتسةن أي ترتيةب أي دول ًاميةة يقةرتك بتحسةن        ،معدالت النمو االقتصادي
وأك االسةتفادة مةن    ،حتسني ترتيبها يف تنافسية الداء الصةناعي و ترتيبها يف جودة التعليم

سني جودة وأظهرت النتائج االرتباط الواضح بني أهمية حت جتربة سنغافورة متعدة البعاد.
التعليم بالتحسن االقتصادي. وختتلف هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تركيزها علة   

بينما الدراسة احلالية تركز عل  اجلاًب السنغافوري يف إعداد  ،اجلاًب االقتصادي واملالي
وتلتقةةي هةةذه الدراسةةة مةةع الدراسةةة احلاليةةة يف أهميةةة التجربةةة   ،معلةةم الرتبيةةة الفنيةةة

 ورية السيما يف جمال إعداد املعلم بشكل عام ومعلم الرتبية الفنية بشكل خاصة.السنغاف
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من خالل الدراسات والحباث السابقة ميكن القول إك التعلةيم يف بشةكل عةام يف    
مجهورية سنغافورة كاك مقصدًا للعديد من الحباث والدراسات اليت تناولته إما للمقارًةة  

أو االستفادة من التجربة السةنغافورية يف تعليمنةا العربةي    مع أًامة تعليمية عربية قائمة 
 ،منةدًي و دراسة )الرشيديو م(2017م( ودراسة )داود، 2016 ،أمحدو كدراسة )حممود

 ،دراسةة )البةازعي  و م(2018 ،ودراسة )إميةاك  م(2017 ،م( ودراسة )الشرباوي2017
وتلج الدراسات استفاد الباحث احلةالي مةن كميةة املقرتحةات واآلراء الةيت       ،م(2018

وختتلف عن الدراسة احلالية يف كوًها تركز عل  إعداد  ،تناولتها إلعداد املعلم بشكل عام
بينما تلج الدراسةات السةابقة تناولةت معةايري إعةداد       ،معلم الرتبية الفنية ومعايري قبوله

رة بشكل عام، فيما تناولت دراسات أخةرى التميةز يف التعلةيم    املعلم يف مجهورية سنغافو
 ،م(2015 ،الفةايز و دراسةة )اجلةبري  السنغافوري ورصد لبرز التحوالت فيه ومن بينهةا  

م( 2016 ،)الةةدخيل ،م(2015 ،كتابةةا )الةةدخيل و ،(Tan & Choy,2016)ودراسةةة 
ل الكثةر تقةدًما   جداول ومؤشرات للتعليم يف بع  الدوو والخرياك تضمنا إحصائيات

مما ساعد الباحث احلالي يف الوصول إىل مراجع ومصادر ثريةة عةن    ،ومن بينها سنغافورة
وإك كاًا أيًضا مثلهما مثل الدراسات السابقة تناوال التعليم  ،التعليم يف مجهورية سنغافورة

ت بشكل عام وليس بشكل خاص يف جمال إعداد معلم الرتبية الفنية. فيما تناولت دراسةا 
التجةارب  و أخرى وضع تصور أو منوذج إلعداد معلم الرتبية الفنيةة مسةتعينًة بةاخلربات   

فيمةا تناولةت دراسةة     ،م(2017 ،دراسة )شرفو ،(McArdle, 2012الدولية كدراسة )
( Henry & Lazzari, 2013واحدة تطةور إعةداد معلةم الرتبيةة الفنيةة عامليةًا كدراسةة )       

رؤى تقاطعت مع التجربة السنغافورية يف و مقرتحاتوالدراسات الثالث قدمتا للباحث 
 معايري القبول أو برامج اإلعداد أو املقررات واملساقات املقرتحة.

 سنغافورة:إعداد معلم 

تشةةري الدراسةةات والحبةةاث العلميةةة إىل أك اجلةةزء الهةةم مةةن إجنةةاح التجربةةة   
أشةارت إليةه )حناًيةا،    ومةن بينهةا مةا     ،السنغافورية وًهضتها هو االستثمار يف املعلمةني 

م( يف دراستها اليت تناولت التجربتني املاليزية والسنغافورية حيةث أشةارت إىل أك   2011

ماليزيةا هةو االلتةزام    و من أبرز عوامل النجاح يف الناام الرتبوي يف كةل مةن سةنغافورة   
حيث حتا  مهنة  ،حمرتمنيو الشعيب بتوفري وإعداد معلمني متميزين ومندفعني ومدعومني

بل إك املعلمةني يكافةأوا معنويًّةا وماليًّةا بشةكل مياثةل املهةن         ،التعليم بالتقدير واالحرتام
كمةا مت اسةتثمار كةل ذلةج السةتقطاب خةرية        ،املرموقة الخرى ويتفوق عليهةا أحياًًةا  

املعلمني واملربني وتوظيفهم واستبقائهم يف اخلدمة. ويشري مركز معةايري التعلةيم الةدولي    
(CIEB أًه ) املعهةد   ووهة  ،سنغافورة ال يوجد سوى مؤسسة واحدة إلعداد املعلمةني يف

وقد كاك ترتيب اجلامعة بشكل عام  ،( يف جامعة ًاًياًن التكنولوجيةNIEالوطين للتعليم )
(. QS World University Rankings 2019) ( ضمن تصنيف11املرتبة احلادية عشرة )

( 51اخلمسةني ) و ك ترتيب اجلامعة يف املرتبةة الواحةدة  والتصاميم والداء فكاأما يف جمال الفنوك 
ويف  ،(Times Higher Education World University Rankings 2019) معايري ضمن

( ضةمن ترتيةب   16والرتبية جاء ترتيب اجلامعة يف املركةز السةادس عشةر )    جمال التعليم
(QS World University Rankings 2019يف جمال الرتبية والتعلي ) مEducation.  

 فحالًيةا  ،مطلوبة بشكل اسةتثنائي يف مهنة التعليم فهي عايري التوظيف أما بالنسبة مل
يف املائة من جمموعة املدارس الثاًوية يف  30يتم النار فقط يف الطلبات املقدمة من أفضل 

 ،مبجرد التقدم للمرشحنيو. Aتم قياسها من خالل أداء اختبارات املستوى يكما  ،الكلية
جيب عليهم إكمال اختبار القبول وعملية املقابلة اليت تقيس شةغفهم بالتةدريس واملعرفةة    

NIE (National Institute of Education )بالرتبية واملهارة يف العمل مع الطفال. تقدم 
من  اكلًّ( املعهد الوطين للتعليم هو معهد مستقل جلامعة ًاًياًن التكنولوجية يف سنغافورة)

 18س اآلداب أو العلوم يف الرتبية ملدة أربةع سةنوات وشةهادة املاجسةتري ملةدة      بكالوريو
 ،يتضمن املةنهج مةواد أكادمييةة   وشهًرا لول ج الذين لديهم بالفعل درجة البكالوريوس. 

ودورات تركز عل  التواصل الشفهي  ،املناهجعن ودراسات  ،طالب التعليمالتعريف بو
حيةث يةتم    ،املرشحوك بربًامج تعريفي مدته سنتاك يلتحق التحضريذلج والكتابي. بعد 

ويقدما املتوقع أك يتعاوك كالهما ومن . يكوك مبثابة مشرف مرافق هلم إقراًهم مبعلم خبري
 .ويستخلصا النتائج ،الدروس تقاريًرا عن
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ماليزيةا هةو االلتةزام    و من أبرز عوامل النجاح يف الناام الرتبوي يف كةل مةن سةنغافورة   
حيث حتا  مهنة  ،حمرتمنيو الشعيب بتوفري وإعداد معلمني متميزين ومندفعني ومدعومني

بل إك املعلمةني يكافةأوا معنويًّةا وماليًّةا بشةكل مياثةل املهةن         ،التعليم بالتقدير واالحرتام
كمةا مت اسةتثمار كةل ذلةج السةتقطاب خةرية        ،املرموقة الخرى ويتفوق عليهةا أحياًًةا  

املعلمني واملربني وتوظيفهم واستبقائهم يف اخلدمة. ويشري مركز معةايري التعلةيم الةدولي    
(CIEB أًه ) املعهةد   ووهة  ،سنغافورة ال يوجد سوى مؤسسة واحدة إلعداد املعلمةني يف

وقد كاك ترتيب اجلامعة بشكل عام  ،( يف جامعة ًاًياًن التكنولوجيةNIEالوطين للتعليم )
(. QS World University Rankings 2019) ( ضمن تصنيف11املرتبة احلادية عشرة )

( 51اخلمسةني ) و ك ترتيب اجلامعة يف املرتبةة الواحةدة  والتصاميم والداء فكاأما يف جمال الفنوك 
ويف  ،(Times Higher Education World University Rankings 2019) معايري ضمن

( ضةمن ترتيةب   16والرتبية جاء ترتيب اجلامعة يف املركةز السةادس عشةر )    جمال التعليم
(QS World University Rankings 2019يف جمال الرتبية والتعلي ) مEducation.  

 فحالًيةا  ،مطلوبة بشكل اسةتثنائي يف مهنة التعليم فهي عايري التوظيف أما بالنسبة مل
يف املائة من جمموعة املدارس الثاًوية يف  30يتم النار فقط يف الطلبات املقدمة من أفضل 

 ،مبجرد التقدم للمرشحنيو. Aتم قياسها من خالل أداء اختبارات املستوى يكما  ،الكلية
جيب عليهم إكمال اختبار القبول وعملية املقابلة اليت تقيس شةغفهم بالتةدريس واملعرفةة    

NIE (National Institute of Education )بالرتبية واملهارة يف العمل مع الطفال. تقدم 
من  اكلًّ( املعهد الوطين للتعليم هو معهد مستقل جلامعة ًاًياًن التكنولوجية يف سنغافورة)

 18س اآلداب أو العلوم يف الرتبية ملدة أربةع سةنوات وشةهادة املاجسةتري ملةدة      بكالوريو
 ،يتضمن املةنهج مةواد أكادمييةة   وشهًرا لول ج الذين لديهم بالفعل درجة البكالوريوس. 

ودورات تركز عل  التواصل الشفهي  ،املناهجعن ودراسات  ،طالب التعليمالتعريف بو
حيةث يةتم    ،املرشحوك بربًامج تعريفي مدته سنتاك يلتحق التحضريذلج والكتابي. بعد 

ويقدما املتوقع أك يتعاوك كالهما ومن . يكوك مبثابة مشرف مرافق هلم إقراًهم مبعلم خبري
 .ويستخلصا النتائج ،الدروس تقاريًرا عن
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( إىل أك هنالةج القليةل مةن الوثةائق حةول بةدايات       chong,2017يشري تشةوًج ) 
عل  عكس  ،مل يبزل الباحثوك اجلهد الكايف حول استقصاء الفنوكو ،التعليم املبكر للفنوك

ختصةص   الحبةاث حولةه. وبشةكل عةام فةإك     و التعليم الذي وجد الكثري من الدراسات
قامت جامعة بافتتاح املعهد الوطين قد بدأ عندما  ( بكلية الرتبيةNIEجبامعة ) الفنيةالرتبية 

 Nanyang Technological University هو معهد مستقل مةن جامعةة  و( NIEللتعليم )
(NTU)  .لةديهم جمةال   و سنغافورة. يف املعهد الوحيد لتدريب املعلمني ويعديف سنغافورة

إىل بةرامج الدراسةات    ،ا مةن إعةداد املعلةم الولةي    بدًء ،جلميع مستويات تعليم املعلمني
لقسةام  خلدمةة املعلمةني ورؤسةاء ا   متخصصةة  ودورات  ،اخلدمةة كالتدريب أثنةاء  العليا 

 البطة  6005وًواب املديرين ومدراء املدارس. ويبلن عةدد املسةجلني فيهةا أكثةر مةن      
مكافئ بدوام كامل. وقد أًشئ املعهد لول مرة بوصةفه كليةة تةدريب املعلمةني يف عةام      

 .م1950
املدرج  الفنيةختصص الرتبية املختلفة ومن بينها املعهد الدرجات العلمية  امينح هذ
 :ةحتت كلية الرتبي

 )درجة البكالوريوس يف الفنوك )ليساًس اآلداب. Bachelor of Arts 
 درجة املاجستري يف الرتبية الفنية Master of Education (Art)  
        درجةة الةدبلوم يف التعلةيم االبتةدائي يف الرتبيةة الفنيةةDiploma in Primary Art 

Education 
 Master of Educationلكليةة ) برًامج املاجستري يف الرتبية الفنيةة بهةذه ا  ولكوك 

(Art  هةذا  فُيَعةدُّ   ،هو أحد الربامج الذي يعد من خالله معلم الرتبية الفنية بدرجة عاليةة
التخصص قاعدة ًارية وعملية لتطوير مناهج الفنوك البصرية والرتبية للمةدارس. وهةو   

لتعليم الفين من خالل يتيح ملعلمي الفن حتقيق التنمية الكادميية واملهنية املتقدمة يف جمال ا
علة   يؤكةد   كمةا أًةه  الرتكيز عل  القضايا املعاصرة والتنمية يف الفةن والفنةوك التعلةيم.    

يف بي ةة   هثراء املعرفة الفنية اخلاصة بة إل هدف باملتعلم حيث إًهستوديو اخلاص ممارسة ال
 متعددة الثقافات.

 :تالياللعليا كاملعلمني للدراسات ا إلعداد الكليةمعاير القبول يف هذه 
 درجة البكالوريوس جيدة من جامعة معرتف بها. 
         مؤهل تعليمي مثل دبلوم الدراسةات العليةا يف الرتبيةة مةن املعهةد الةوطين للتعلةيم

 .أو عل  القل سنة واحدة من اخلربة العملية ذات الصلة يف جمال التعليم سنغافورةب

دُّ الطالب املعلم وتؤهلةه ليكةوك   املساقات اليت ُتِعو يتم تقديم العديد من املقررات
 :املواد اليت تدرس يف هذا الربًامجمن بني تلج و ،معلًما للرتبية الفنية أو معلم فنوك

  اياقضة إحةدى  املشةاركني حتديةد   مةن  يتطلةب  : حبوث وقضايا يف جمال التعليم الفةين 
لكثةر  موقع وقراءة الدبيةات ا  حيدد من خالهلاشكل حمور االستفسار وت التعليم اليت

تاهر أدلةة علة    وتقديم احللول اليت صلة بةإًشاء حل حمتمل مقرتح ملعاجلة املشكلة. 
أًهم قادروك عل  أخذ املعلومات املتاحة وإعادة هيكلة ذلج بطريقة مناسبة للتعامةل  

 مع هذه القضية.
 يبحث هذا املقرر يف تاريخ االًضباط ويستكشف  :البحوث والقضايا يف الرتبية الفنية

احبةاث.  علة  هي ةة    واملواد املرجعية للرتبية الفنية ،النارية النقدية ،املنهجيات فتتل
 وهذا ينطوي عل  تقنيات الكتابة العلميةة والنقديةة وتقيةيم املصةادر الببليوغرافيةة.     

مناهجهم يف التعلةيم الفةين يف    تحديد موقعلوالقصد من ذلج هو مساعدة املرشحني 
 النارية والتطبيق.و التعليم الفين املعاصر ميةسياق الفكار وفهم التوجه وأه

 سوف يفهم املتعلموك أًةواع اإلدراك الةيت ينطةوي عليهةا      :الفنوك البصرية واإلبداع
دور الةةك جتربةةة واملتعلمةةخيةةوض سةةوف و ،صةةنع الفةةنمهمةةة يف عمليةةة ك اإلبةةداع

ف سةو و ،يف عملية صنع الفةن الفعال اليت تكوك مهمة ردود ل العاطفيوديناميكي ال
أهمية املعرفة متعددة التخصصات يف توليد الفكار  فهمقادرين عل  ك واملتعلميكوك 

 إعةداد  يكتسب املتعلمةوك أيًضةا املعرفةة التأسيسةية لتسةهيل اإلبةداع يف      و اإلبداعية.
 الفصول الدراسية.
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 :تالياللعليا كاملعلمني للدراسات ا إلعداد الكليةمعاير القبول يف هذه 
 درجة البكالوريوس جيدة من جامعة معرتف بها. 
         مؤهل تعليمي مثل دبلوم الدراسةات العليةا يف الرتبيةة مةن املعهةد الةوطين للتعلةيم

 .أو عل  القل سنة واحدة من اخلربة العملية ذات الصلة يف جمال التعليم سنغافورةب

دُّ الطالب املعلم وتؤهلةه ليكةوك   املساقات اليت ُتِعو يتم تقديم العديد من املقررات
 :املواد اليت تدرس يف هذا الربًامجمن بني تلج و ،معلًما للرتبية الفنية أو معلم فنوك

  اياقضة إحةدى  املشةاركني حتديةد   مةن  يتطلةب  : حبوث وقضايا يف جمال التعليم الفةين 
لكثةر  موقع وقراءة الدبيةات ا  حيدد من خالهلاشكل حمور االستفسار وت التعليم اليت

تاهر أدلةة علة    وتقديم احللول اليت صلة بةإًشاء حل حمتمل مقرتح ملعاجلة املشكلة. 
أًهم قادروك عل  أخذ املعلومات املتاحة وإعادة هيكلة ذلج بطريقة مناسبة للتعامةل  

 مع هذه القضية.
 يبحث هذا املقرر يف تاريخ االًضباط ويستكشف  :البحوث والقضايا يف الرتبية الفنية

احبةاث.  علة  هي ةة    واملواد املرجعية للرتبية الفنية ،النارية النقدية ،املنهجيات فتتل
 وهذا ينطوي عل  تقنيات الكتابة العلميةة والنقديةة وتقيةيم املصةادر الببليوغرافيةة.     

مناهجهم يف التعلةيم الفةين يف    تحديد موقعلوالقصد من ذلج هو مساعدة املرشحني 
 النارية والتطبيق.و التعليم الفين املعاصر ميةسياق الفكار وفهم التوجه وأه

 سوف يفهم املتعلموك أًةواع اإلدراك الةيت ينطةوي عليهةا      :الفنوك البصرية واإلبداع
دور الةةك جتربةةة واملتعلمةةخيةةوض سةةوف و ،صةةنع الفةةنمهمةةة يف عمليةةة ك اإلبةةداع

ف سةو و ،يف عملية صنع الفةن الفعال اليت تكوك مهمة ردود ل العاطفيوديناميكي ال
أهمية املعرفة متعددة التخصصات يف توليد الفكار  فهمقادرين عل  ك واملتعلميكوك 

 إعةداد  يكتسب املتعلمةوك أيًضةا املعرفةة التأسيسةية لتسةهيل اإلبةداع يف      و اإلبداعية.
 الفصول الدراسية.
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 لوصف ومتييز املمارسات املعاصرة للفةن   :الفن وتكنولوجيا وسائل اإلعالم اجلديدة
 لتطةوير ولتقييم العالقات اإللكرتوًية لتقنية اإلعالم اجلديد و ،عالم اجلديداإلتقنية و

 .وإًشاء أعمال فنية أو أدوات لتعلم الفن باستخدام تقنية الوسائط اجلديدة
 اكتشاف ومراقبة ممارسةات الفةن   يهدف املقرر  :االستعالمات اجلماليةو صناعة الفن

 ،تقييم وجتربة تلج املمارسة الفنية اخلاصةل ستوديو الفناكأاملعاصر من خالل زيارات 
 .ذاتية الفنية الشخصية الفنية اليت حتققل اعمإًتاج جمموعة من الو

 (:Bachelor of Artsيف الرتبية الفنية بهذه الكلية ) سالبكالوريوبرًامج 
اجلامعيةةة تةةوفر التنميةةة الكادمييةةة واملهنيةةة  سالبكةةالوريوملرحلةةة  (NIE)بةةرامج 
الربًةامج   ، وميةنح لمعلمني يف املةدارس الوىل لفعالة البداية الامعيني لتصبح للطالب اجل
 سالبكةالوريو تطلةب االلتحةاق بربًةامج     (ED)الفنةوك  و الفنيةة يف الرتبيةة   سبكالوريو

 .حصول الطالب عل  دبلوم يف الرتبية الفنية
 Diploma in Primaryبهذه الكلية ) الفنيةيف ختصص الرتبية  الدبلومعن برًامج  ةًبذ

Art Education:) 
ا كما يةوفر مناةورً  ،ا للمعرفة واملهارات يف الفن.يوفر هذا الربًامج للمعلمني إطاًر

حول تغيري وتطوير الناريات واالجتاهات يف الفن والفنةوك التعلةيم للمعلمةني لةتعكس     
ميكن املعلمني مةن تطةوير   و ،ستنتاجات حول ممارسات الفصول الدراسيةوتستخلص اال

 كفاءات يف تقييم وختطيط املناهج الفنية الفعالة والربامج يف مدارسهم.ال

 معايري القبول يف هذه الربنامج:

 يتم تقديم هذا الربًامج إىل:
    املرشحني الذين درسوا الفن باعتبارها واحدة من املواد الدراسية املقةررة يف تةدريس

( )العامةة( أو بةرامج   EDالفنوك خالل دبلومهم يف التعلةيم )العةام(، بكةالوريوس )   
PGDE )االبتدائية(. 

  املرشحني مع شهادة يف التعليم أو دبلوم يف التعليم أو ما يعادهلا ولكن من دوك الفن
سةيطلب مةن املرشةحني اجللةوس     وباعتبارها واحدة من املواضيع املناهج الدراسية. 

قةدرة املرشةحني    وسوف تقيم هذه املقابلة ،ملقابلة فنية تركز عل  التأكد من مالءمتها
 احملتملني من خالل العناصر التالية:

  (الفنية الرتبويةعل  التقنيات واملفاهيم  ملف شامل عن الفن )واليت تركز 
  ( وطةرق   تركز عل  علم الرتبية الفنيةة واملنةاهج   واليتملف شامل عن التدريس

 (التدريس الدراسية

 :لآلتي مت تصميم هذا الربنامج

ا يف أدوارهةم  ر من املعرفة واملهارات يف الفن الذي سيكوك مفيًدتزويد املعلمني بإطا  -1
 كمعلمني يف الفصول الدراسية وكذلج املمارسني للفن.

حول تغيري وتطوير الناريةات واالجتاهةات يف الفةن والفنةوك      النار تقديم وجهات  -2
 حول ممارسات الفصةول  معلمني، وإعادة النار واستخالص استنتاجاتكالتعليم و

 ة.الدراسي
متكني املعلمني من تطوير الكفاءات يف تقييم وختطيط املناهج والربامج الفنية الفعالة   -3

 يف مدارسهم.

 قسم تشمل:البعض املواد اليت تدرس ب

 .الرسم والتصوير التشكيلي والرسوم املتحركة والتصوير 
  رسةومات  و، ةالتوضيحيالتخصصات الفنية املرئية مثل اهلندسة املعمارية، الرسومات

 احلاسوب والصور الرقمية.
 .والناريات املعاصرة لتنمية الطفال يف الفنوك البصرية 
     سيتعرف الطالب عل  الناريات احمليطة بعلم الرتبية القائم علة  املفةاهيم وتصةميم

 (2D, 3D, New Media.) مثل متعددة من الفنوك البصرية أشكااًل الدروس اليت تتضمن
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  املرشحني مع شهادة يف التعليم أو دبلوم يف التعليم أو ما يعادهلا ولكن من دوك الفن
سةيطلب مةن املرشةحني اجللةوس     وباعتبارها واحدة من املواضيع املناهج الدراسية. 

قةدرة املرشةحني    وسوف تقيم هذه املقابلة ،ملقابلة فنية تركز عل  التأكد من مالءمتها
 احملتملني من خالل العناصر التالية:

  (الفنية الرتبويةعل  التقنيات واملفاهيم  ملف شامل عن الفن )واليت تركز 
  ( وطةرق   تركز عل  علم الرتبية الفنيةة واملنةاهج   واليتملف شامل عن التدريس

 (التدريس الدراسية

 :لآلتي مت تصميم هذا الربنامج

ا يف أدوارهةم  ر من املعرفة واملهارات يف الفن الذي سيكوك مفيًدتزويد املعلمني بإطا  -1
 كمعلمني يف الفصول الدراسية وكذلج املمارسني للفن.

حول تغيري وتطوير الناريةات واالجتاهةات يف الفةن والفنةوك      النار تقديم وجهات  -2
 حول ممارسات الفصةول  معلمني، وإعادة النار واستخالص استنتاجاتكالتعليم و

 ة.الدراسي
متكني املعلمني من تطوير الكفاءات يف تقييم وختطيط املناهج والربامج الفنية الفعالة   -3

 يف مدارسهم.

 قسم تشمل:البعض املواد اليت تدرس ب

 .الرسم والتصوير التشكيلي والرسوم املتحركة والتصوير 
  رسةومات  و، ةالتوضيحيالتخصصات الفنية املرئية مثل اهلندسة املعمارية، الرسومات

 احلاسوب والصور الرقمية.
 .والناريات املعاصرة لتنمية الطفال يف الفنوك البصرية 
     سيتعرف الطالب عل  الناريات احمليطة بعلم الرتبية القائم علة  املفةاهيم وتصةميم

 (2D, 3D, New Media.) مثل متعددة من الفنوك البصرية أشكااًل الدروس اليت تتضمن
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لف الناريات حول املنةاهج الدراسةية والتقيةيم يف    مواد لتعريف املعلمني عل  تت
 جمال الرتبية الفنية.

 :إعداد معلم الرتبية الفنية بدرجة الدبلوم يف سنغافورة

االلتحاق بربامج الدبلوم الرتبةوي   سنغافورةيف  الفنيةعداد معلم الرتبية إمن طرق 
الةوطين السةنغافوري    للفنوك هةو املةس   الداعمةؤسسات هم املأمن و ،الفنية الرتبيةيف 

(The National Arts Councilالذي مينح شهادة )  يهةدف هةذا   و دبلوم يف الرتبية الفنيةة
 املس الوطين لتطوير سنغافورة كمدينة عاملية مميزة للفنوك.

 SPECIALIST DIPLOMA IN برًامج الدبلوم الرتبيةة الفنيةة مبجلةس الةوطين    

ARTS EDUCATION: 
وبةدعم مةن املةس الةوطين      ،(NIEرين مةن ًيةا الدوليةة )   ل احملاضَبيدرس من ِق

تعزيز الكفاءة  تعليم الفنوكو الفنيةتخصص يف الرتبية املدبلوم ال(، ويهدف NIEIللفنوك )
 الفنوك. التعليم والتعلم يف بي ة ملفاهيم ةمنام بطرقاملهنية للمدربني الفنوك مع 

اتصال علة  مةدار السةنة     ساعة 240برًامج الدبلوم التخصصي عل  مدار وميتد 
عةن التقنيةات    يف اكتسةاب املعرفةة، فضةالً    والقواعةد  لألسسإىل حتسني فهم املشاركني 

يتم تدريس مهارات التواصل وإدارة الفصول الدراسية، كما التعليمية يف تدريس الفنوك. 
النقد، مع الرتكيز عل  و وأساليب الدرس والتخطيط للمناهج الدراسية، وكذلج التقييم

يتم مناقشة مهارات القةرك احلةادي والعشةرين مثةل حةل املشةكالت       كما . الفنيةالرتبية 
 والتفكري النقدي واإلبداع والتعاوك يف الفصول الدراسية اليوم.

وعند االًتهاء من الربًامج سوف يكوك املشاركوك قادرين عل  االخنةراط بشةكل   
فة والًشطة املخطط هلا لدعم فاق املعرآأفضل ورفع مستويات اهتمام الطالب من خالل 

ا للتعامةل مةع التحةديات الةيت تواجةه      جتهيًز حبال أفضل كسيكوًوكما أًها  ،إطار التعلم
 تقديم برامج الفنوك يف الفصول الدراسية احلديثة.

 معايري القبول يف برًامج الدبلوم الرتبوي لعداد معلمني الرتبية الفنية:
 و أدربني الذين حيملةوك دبلةوم يف ختصةص الفنةوك     يتم تقديم هذا الربًامج جلميع امل

 دبلوم يف أي ختصص اخر.
  املدارس و ك يف العمل مع جتربة الصناعة الفنيةوو املتدربأينبغي أك يشارك املشاركوك

سةنوات، يف   4ملدة سنة واحدة عل  القل أو كممارس يف أشةكال فنيةة معينةة ملةدة     
 وقت اختاذ الربًامج.

دبلوم املقررة ميكةن  درجة الاملرشح غري حاصل عل  كاك ذا إ يف حاالت استثنائية،
النار يف اخلربة العملية الواسعة يف امةاالت ذات الصةلة علة  أسةاس كةل حالةة علة         

 وقد تشمل التجربة ما يلي:.حدة
  احلصول عل  شهادة من مؤسسة الفنوك )عل  سبيل املثال املس املنتسب للمدارس

 Commonwealth، ومجعيةة ) Trinity Guildhallاو )( ABRSMامللكية للموسيق  
Society( ملعلمي الرقص )CSTD.وما إىل ذلج ) 

  ،إكمةةال أي دورات مسةةتقلة )كتابةةة السةةيناريو، توجيةةه الةةدراما، املوسةةيق  احلديثةةة
الفن واليت جيةب أك تكةوك قةد    شكل من أشكال  بأيالرقص املعاصر( ذات الصلة و

 ضية يف وقت تطبيق الربًامجاملا 5أجنزت خالل السنوات ال 
        ميتلج خربة يف التعليم يف املدارس / الصناعة الفنيةة مةع وجةود أدلةة علة  ملفةات

 الصناعة للفنوك مع دليل عل  ملف ( أو كممارستركز عل  الرتبية واملناهج) تعليمية
  و  اشارك يف ما ال يقل عن عرضني رمسيني أو غري رمسيني للفنوك / املعارض حمليًّة

 .ا عل  مدى السنوات الربع املاضيةدوليًّ/ أو 
 رسالة مرجعية من املدرسة أو املعهد أو املنامة اليت يعملةوك معهةا أو    هأك يكوك لدي

 عملت معهم.
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 معايري القبول يف برًامج الدبلوم الرتبوي لعداد معلمني الرتبية الفنية:
 و أدربني الذين حيملةوك دبلةوم يف ختصةص الفنةوك     يتم تقديم هذا الربًامج جلميع امل

 دبلوم يف أي ختصص اخر.
  املدارس و ك يف العمل مع جتربة الصناعة الفنيةوو املتدربأينبغي أك يشارك املشاركوك

سةنوات، يف   4ملدة سنة واحدة عل  القل أو كممارس يف أشةكال فنيةة معينةة ملةدة     
 وقت اختاذ الربًامج.

دبلوم املقررة ميكةن  درجة الاملرشح غري حاصل عل  كاك ذا إ يف حاالت استثنائية،
النار يف اخلربة العملية الواسعة يف امةاالت ذات الصةلة علة  أسةاس كةل حالةة علة         

 وقد تشمل التجربة ما يلي:.حدة
  احلصول عل  شهادة من مؤسسة الفنوك )عل  سبيل املثال املس املنتسب للمدارس

 Commonwealth، ومجعيةة ) Trinity Guildhallاو )( ABRSMامللكية للموسيق  
Society( ملعلمي الرقص )CSTD.وما إىل ذلج ) 

  ،إكمةةال أي دورات مسةةتقلة )كتابةةة السةةيناريو، توجيةةه الةةدراما، املوسةةيق  احلديثةةة
الفن واليت جيةب أك تكةوك قةد    شكل من أشكال  بأيالرقص املعاصر( ذات الصلة و

 ضية يف وقت تطبيق الربًامجاملا 5أجنزت خالل السنوات ال 
        ميتلج خربة يف التعليم يف املدارس / الصناعة الفنيةة مةع وجةود أدلةة علة  ملفةات

 الصناعة للفنوك مع دليل عل  ملف ( أو كممارستركز عل  الرتبية واملناهج) تعليمية
  و  اشارك يف ما ال يقل عن عرضني رمسيني أو غري رمسيني للفنوك / املعارض حمليًّة

 .ا عل  مدى السنوات الربع املاضيةدوليًّ/ أو 
 رسالة مرجعية من املدرسة أو املعهد أو املنامة اليت يعملةوك معهةا أو    هأك يكوك لدي

 عملت معهم.
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 ساعات الربنامج:

يف  سةاعةً  240 ة( وجمموعة modulesوحةدات )  8يطلب من املشاركني استكمال 
جيب عل  املشاركني تلبيةة  وبية الفنية إطار دبلوم متخصص يف برًامج تعليم الفنوك والرت

مجيع متطلبات احلصول عل  درجة النجاح للدورات يف إطار الربًامج للنار يف االًتهةاء  
ويشكل احلضةور   ،لكل دورة ٪80مطلوب احلد الدً  من احلضور من  ،ومن الربًامج

سةيتم  يرج  مالحاة أًةه  وا من متطلبات منح الدبلوم التخصصي. خالل الربًامج جزًء
سيتم منح املشاركني الةذين خترجةوا   و تضمني الغياب املعتمدة يف حساب ًسب احلضور.

بنجاح من الدورة دبلوم متخصةص يف الرتبيةة الفنيةة مةن قبةل املعهةد الةوطين للتعلةيم         
(NIE.) 

 :NAFAكلية 

( بكليةة  Diploma in Art Teaching) ًبةذه عةن برًةامج اعةداد املعلةم الفنةوك      
(NAFA Nanyang Academy of Fine Arts:) 

هةي مؤسسةة   و ،م1938( عام NAFAأكادميية ًاًياًن للفنوك اجلميلة )مت تأسيس 
 ،وتشتهر الكادميية مبناهجها الصارمة وعاليةة اجلةودة   ،سنغافورةبالفنوك الرائدة رائدة يف 

 واإلبةداعات الفنيةة املتنوعةة    ،التدريس املبتكرة اليت يقودها املمارسوكتطبيق إجراءات و
مدرسةة   :هي،تقدم الكادميية بةرامج الةدبلوم عةرب ثةالث مةدارس      والتواصل امتمعي.

الفنوك والتصميم اليت تضم التصميم ثالثي البعاد والتصميم واإلعالم ودراسات الزياء 
تتوافةق  ووكلية إدارة الفنةوك والةرقص واملسةرح.    ،ومدرسةة املوسةيق    ،والفنوك اجلميلة

الدراسية املقدمة بالشراكة مع اجلامعات ذات السمعة الطيبة  دورات الدبلوم مع الدورات
وتقدميها من قبل معلمي فنوك ذوي خةربة   NAFAمت تصميم دورات  يف اململكة املتحدة.

تقوم املةدارس الكادمييةة باًتاةام مبراجعةة وحتسةني مناهجهةا       و ،وكبار ممارسي الصناعة
 الدراسية لتعكس االحتياجات املتغرية للصناعة.

أول مؤسسة تعليمية شاملة للفنوك يف سنغافورة  NAFAأصبحت  2011يف عام و
ملدة أربع سنوات من جملس التعليم اخلاص )املعروف اآلك  EduTrustحتصل عل  شهادة 

حصلت عل  الشهادة الثالثة ملدة أربةع سةنوات يف عةام    كما  ،باسم جلنة التعليم اخلاص(
2019. 

جهودها لتطوير تقدير أكرب  NAFAتكرس  ،ياةللتعلم مدى احل كجزء من التزامها
 NAFA Artsسةابًقا )  NAFA Arts Preschoolتعترب مدرسةة  و ،للفنوك جلميع العمار

Kindergarten)،   .تقةةدم مدرسةةة وأول مدرسةةة متهيديةةة ذات طةةابع فةةين يف سةةنغافورة
لألطفةال  املواهب الشابة دورات ًهاية السبوع يف الفنوك والرقص والدراما واملوسةيق   

يقدم مركز التعليم مدى احلياة دورات ختصيب  بالنسبة للبالغنيوعاًما.  18إىل  4من سن 
سجلها الراسةخ والتفةاًي الثابةت     ،من خالل تراثها الغين وبرامج شهادات بدوام جزئي
إىل االرتقةاء إىل مسةتوى رسةالتها املتمثلةة يف      (ًافا)تسع  و ،لعل  معايري تعليم الفنوك

  امللهم والنمو من خالل الفنوك"."التعلم 

 الربًةامج  ومعلمي الرتبية الفنيةة والفنوًة   إلعدادمت تصميم دبلوم يف تعليم الفنوك 
لتدريس الفن يف اثنني مةن التخصصةات الساسةية: الفنةوك اجلميلةة       شاماًل اعتمد ًهًجي

م ا عةن تعلة  فضةلً  ،الفةن والتصةميم   يفسةتوديو  من خالل دمج ممارسات ال ،والتصميم
لتعلةيم  وشامل يتم توفري فهم متعدد كما  ،الفنية العمليات الرئيسة لتدريس الفن والرتبية

املعرفةة واملهةارات الفنيةة    الطالب املةتعلم  تطبق يقوم مبمارسة التدريس حيث وي وك،الفن
املستفادة يف أمناط تتلفة من التعلم. وتهدف هذه التجربة املتكاملة إىل تعزيز التنمية الفنية 

يف جمموعةة متنوعةة مةن    متنوعةة   اتأداءتطبيةق   هممةا يتةيح لة    ،باملتعلمالفكرية اخلاصة و
 السياقات كمعلم فعال.

للخةريج   ميكةن  (NAFAعند االًتهاء بنجاح من الةدبلوم يف تعلةيم الفنةوك يف )   و
 Nanyang technological( مةن جامعةة )  NIEالتقدم بطلب إىل املعهد الوطين للتعليم )

universityتطبق  حيثقضاء سنة إضافية للحصول عل  دبلوم يف الرتبية الفنية هناك، ( ل
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أول مؤسسة تعليمية شاملة للفنوك يف سنغافورة  NAFAأصبحت  2011يف عام و
ملدة أربع سنوات من جملس التعليم اخلاص )املعروف اآلك  EduTrustحتصل عل  شهادة 

حصلت عل  الشهادة الثالثة ملدة أربةع سةنوات يف عةام    كما  ،باسم جلنة التعليم اخلاص(
2019. 

جهودها لتطوير تقدير أكرب  NAFAتكرس  ،ياةللتعلم مدى احل كجزء من التزامها
 NAFA Artsسةابًقا )  NAFA Arts Preschoolتعترب مدرسةة  و ،للفنوك جلميع العمار

Kindergarten)،   .تقةةدم مدرسةةة وأول مدرسةةة متهيديةةة ذات طةةابع فةةين يف سةةنغافورة
لألطفةال  املواهب الشابة دورات ًهاية السبوع يف الفنوك والرقص والدراما واملوسةيق   

يقدم مركز التعليم مدى احلياة دورات ختصيب  بالنسبة للبالغنيوعاًما.  18إىل  4من سن 
سجلها الراسةخ والتفةاًي الثابةت     ،من خالل تراثها الغين وبرامج شهادات بدوام جزئي
إىل االرتقةاء إىل مسةتوى رسةالتها املتمثلةة يف      (ًافا)تسع  و ،لعل  معايري تعليم الفنوك

  امللهم والنمو من خالل الفنوك"."التعلم 

 الربًةامج  ومعلمي الرتبية الفنيةة والفنوًة   إلعدادمت تصميم دبلوم يف تعليم الفنوك 
لتدريس الفن يف اثنني مةن التخصصةات الساسةية: الفنةوك اجلميلةة       شاماًل اعتمد ًهًجي

م ا عةن تعلة  فضةلً  ،الفةن والتصةميم   يفسةتوديو  من خالل دمج ممارسات ال ،والتصميم
لتعلةيم  وشامل يتم توفري فهم متعدد كما  ،الفنية العمليات الرئيسة لتدريس الفن والرتبية

املعرفةة واملهةارات الفنيةة    الطالب املةتعلم  تطبق يقوم مبمارسة التدريس حيث وي وك،الفن
املستفادة يف أمناط تتلفة من التعلم. وتهدف هذه التجربة املتكاملة إىل تعزيز التنمية الفنية 

يف جمموعةة متنوعةة مةن    متنوعةة   اتأداءتطبيةق   هممةا يتةيح لة    ،باملتعلمالفكرية اخلاصة و
 السياقات كمعلم فعال.

للخةريج   ميكةن  (NAFAعند االًتهاء بنجاح من الةدبلوم يف تعلةيم الفنةوك يف )   و
 Nanyang technological( مةن جامعةة )  NIEالتقدم بطلب إىل املعهد الوطين للتعليم )

universityتطبق  حيثقضاء سنة إضافية للحصول عل  دبلوم يف الرتبية الفنية هناك، ( ل
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إذا كةاك   املعرفة واملهارات الفنية املكتسبة يف أمناط تتلفة من التعلم يف الفصول الدراسية
 هيجب عليف ،ا لدى وزارة الرتبية والتعليم يف سنغافورةأك يصبح معلًم يفاملتدرب يطمح 

 حيث يكوك ،التدريبو املعلمبقسم ختطيط ارة الرتبية والتعليم تقديم طلب مباشر إىل وز
. املرئية وكالفن واملوسيق  الصينية والفنللتخصص يف عدة جماالت من بينها جمال هنالج 

( ودورة سةنة  NAFAحيصل الطالب عل  متويل كامل لدورة مةدتها ثةالث سةنوات يف )   
 هاختيةار ال اجتيةاز املتةدرب و  هةذا يف حة   ،(، باإلضافة إىل بةدل شةهري  NIEواحدة يف )

سوف يةدرب  و(، NIEبنجاح من قبل وزارة الرتبية والتعليم. عند االًتهاء من التدريب )
وذلةج بهةدف   مخس سنوات يف املدارس االبتدائية  تهمد يامج تعليمًاملتدرب املرشح لرب

 :اكتساب اآلتي
 ساسيات التعلمأترجات و. 
 مارسات التصميماملعرفة العميقة من تتلف الفنوك وامل. 
  بالنفس. الثقةتعلم 
 بة.التواصل وتسهيل التعلم الفضل بني الطل 
 الرتبوية فارعامليكوك معلما فعاال وجمهزا بل. 

 ،م2015ما أشار إليةه الةدخيل )   ومن االجتاهات احلديثة أيًضا يف تعليم سنغافورة
 ،االبتكارو لميعن حبث علمي حول أثر تعليم الفنوك يف جمال البحث الع ( ًقاًل184ص

سةنة أًشة ت    18 -13ما ُعرف مبدارس الفنوك وهي مدارس ثاًويةة للطلبةة مةن سةن     
هةدفت  و ،م2008( عةام  MICAاالتصةاالت والفنةوك )  و بالتعاوك مع وزارة املعلومات

 يستهدف تطوير مهةارات الطلبةة والرفةع مةن مسةتواهم      ،لتطوير منوذج مدرسي إبداعي
ذلج عرب برامج تعليمية مدتها ست سنوات يف و حاًاتإحرازهم درجات عالية يف االمتو

حيةث يةدرس الطلبةة منةاذج فنيةة       ،تركز عل  تعليم العلوم الساسية مةن خةالل الفةن   
 ،باإلضافة إىل دراستهم مواد أكادميية اعتياديةة  ،خيتاروًها لكثر من عشر ساعات أسبوعيًّا

الطلبةة مبةادئ الفيزيةاء مةن     فعل  سبيل املثةال يةتعلم    ،جيري تدريسها من خالل الفنوك
كمةا يتعلمةوك مبةادئ الكيميةاء مةن خةالل ممارسةتهم         ،خالل دروس ومهارات النحت

 وطالئه. وأكدت املدارس عل  أك ممارسة الطلبة لساليب ،للتزجيج وصنع وبناء الفخار
تعزز لديهم التفكري و ،السمو التعبريي عن مشاعرهمو أعمال الفناًني تدفعهم للتجريبو

ولوحظ أك امموعة الوىل من الطلبة حققوا جناًحةا   .حب االكتشافو واالبتكاري دالناق
حيث كاًت ًتائجهم ضمن املراتب اخلمس الوىل بني الطلبةة   ،يف امتحاك الثاًوية العاملية

تغيريات يف و وهذا ُيَعدُّ ًتاًجا أكادمييًّا ملفًتا لالًتباه. وهذا ما حيتم إدخال تعديالت ،إمجاًلا
ومة إعداد معلم الرتبية الفنية لتكوك أكثر مشوًلا وتقارًبةا مةع التخصصةات العلميةة     منا

 الخرى. 

 :النتائج

طةرق إعةداد معلةم الرتبيةة     و ،من خالل االستعراض املوجز للتعليم يف سنغافورة
املقررات اليت ُيعد من خالهلةا معلةم الرتبيةة الفنيةة بةدرجات علميةة       و واملساقات ،الفنية
 ميكن الوصول إىل النتائج التالية:  ،وماجستري ،سبكالوريوو لومدب ،متعددة

        ُيعد التعليم يف مجهورية سنغافورة منوذجيًّا بةل مةن النمةاذج الفضةل علة  مسةتوى
ويرجةع ذلةج إىل عةدة     ،املؤسسات الدوليةة املختصةة  و وهذا ما أكدته املعايري ،العامل

 ،ماديةة عاليةة جةدًّا   و لةم قيمةة معنويةة   أمور من بينها الثقافة امتمعية اليت أعطت املع
 والتكامل بني املؤسسات. ،إعداد املعلمنيو والعدالة والصرامة يف االختيار

    أبرز البياًات اليت متيز بها التعليم يف سنغافورة كاك متيزها يف اختبار مةدى التقةدم يف
دراسةة  واختبةار االجتاهةات الدوليةة يف     ،PIRLS"بريلةز  "القراءة والكتابةة الةدولي   
واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبةة بيةز    ،TIMSSالرياضيات والعلوم تيمس 

PISA ترجات التقويم الدولي املهارات البةالغني  وPIAAC    يف مسةتويات املهةارات
املعرفية بني السكاك. فيما مل يكن هنالج مؤشر عةاملي مييةز تعلةيم الفنةوك أو الرتبيةة      

  ري.الفنية يف التعليم السنغافو

      يتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بةدرجات علميةة متباينةة بةني الةدبلوم 
الرتبية الفنيةة فرصةة   و وهو ما يتيح أك يعزز ملعلم الفنوك ،واملاجستري سالبكالوريوو
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 وطالئه. وأكدت املدارس عل  أك ممارسة الطلبة لساليب ،للتزجيج وصنع وبناء الفخار
تعزز لديهم التفكري و ،السمو التعبريي عن مشاعرهمو أعمال الفناًني تدفعهم للتجريبو

ولوحظ أك امموعة الوىل من الطلبة حققوا جناًحةا   .حب االكتشافو واالبتكاري دالناق
حيث كاًت ًتائجهم ضمن املراتب اخلمس الوىل بني الطلبةة   ،يف امتحاك الثاًوية العاملية

تغيريات يف و وهذا ُيَعدُّ ًتاًجا أكادمييًّا ملفًتا لالًتباه. وهذا ما حيتم إدخال تعديالت ،إمجاًلا
ومة إعداد معلم الرتبية الفنية لتكوك أكثر مشوًلا وتقارًبةا مةع التخصصةات العلميةة     منا

 الخرى. 

 :النتائج

طةرق إعةداد معلةم الرتبيةة     و ،من خالل االستعراض املوجز للتعليم يف سنغافورة
املقررات اليت ُيعد من خالهلةا معلةم الرتبيةة الفنيةة بةدرجات علميةة       و واملساقات ،الفنية
 ميكن الوصول إىل النتائج التالية:  ،وماجستري ،سبكالوريوو لومدب ،متعددة

        ُيعد التعليم يف مجهورية سنغافورة منوذجيًّا بةل مةن النمةاذج الفضةل علة  مسةتوى
ويرجةع ذلةج إىل عةدة     ،املؤسسات الدوليةة املختصةة  و وهذا ما أكدته املعايري ،العامل

 ،ماديةة عاليةة جةدًّا   و لةم قيمةة معنويةة   أمور من بينها الثقافة امتمعية اليت أعطت املع
 والتكامل بني املؤسسات. ،إعداد املعلمنيو والعدالة والصرامة يف االختيار

    أبرز البياًات اليت متيز بها التعليم يف سنغافورة كاك متيزها يف اختبار مةدى التقةدم يف
دراسةة  واختبةار االجتاهةات الدوليةة يف     ،PIRLS"بريلةز  "القراءة والكتابةة الةدولي   
واختبارات برًامج التقويم الدولي للطلبةة بيةز    ،TIMSSالرياضيات والعلوم تيمس 

PISA ترجات التقويم الدولي املهارات البةالغني  وPIAAC    يف مسةتويات املهةارات
املعرفية بني السكاك. فيما مل يكن هنالج مؤشر عةاملي مييةز تعلةيم الفنةوك أو الرتبيةة      

  ري.الفنية يف التعليم السنغافو

      يتم إعداد معلم الرتبية الفنية أو معلم الفنوك بةدرجات علميةة متباينةة بةني الةدبلوم 
الرتبية الفنيةة فرصةة   و وهو ما يتيح أك يعزز ملعلم الفنوك ،واملاجستري سالبكالوريوو
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االلتحاق لُيعد معلًمةا إمةا قبةل اخلدمةة يف البكةالوريوس أو أثنةاء اخلدمةة كةربامج         
صول عل  درجة متخصصةة يف الفنةوك ليتقةدم باحلصةول علة       أو بعد احل ،الدبلوم
 .املاجستري

     ويةتم إخضةاعهم    ،معايري قبول معلم الرتبية الفنيةة أو الفنةوك يف سةنغافورة صةارمة
الرتبية والقدرة عل  و واختبارات تقيس شغفهم بالتدريس واملعرفة ،الختبارات قبول

عةةن  Portfolioلفةةات اجنةةاز هةةذا باإلضةةافة إىل تقةةدميهم م ،التعامةةل مةةع الطفةةال
وهو ما يضمن اًتقةاء النخبةة مةن الطلبةة املتميةزين       ،منجزاتهم يف الفن أو التدريس

 للقبول يف برامج إعداد معلم الفنوك.

 الرتبية الفنية عن املقةررات و مل خيتلف مسم  مقررات ومساقات إعداد معلم الفنوك 
 الفنية يف العةامل العربةي بشةكل عةام    املساقات املتوفرة يف برامج إعداد معلم الرتبية و
 إال أًها قد تتميز بطريقة العةرض والطةرح   ،اململكة العربية السعودية بشكل خاصو
وبالتالي تتطلب مزيًدا من  ،واليت تنتقل من االعتماد عل  املعلم إىل املتعلم ،التقويمو

وقضايا يف جمال حبوث  عرضها ؛ فمثًلا يف مقرر "و اجلهد جلمع املادة العلمية وتنايمها
" يتطلب من املشارك اختيار إحدى القضايا التعليميةة أو التدريسةية الةيت    التعليم الفين

البحةث عةن   و متثل مشكلة أو حمورًا مهمًا من واقعه التعليمي ليبدأ بدراستها واقعيةاً 
 حلول هلا. 

 الفنةوك   أخذت الثقافة احمللية والتطور التكنولوجي جزًءا مهمًّا من برامج إعداد معلم
حيث يتطلب أك يقوم املتعلم بدور فعال يف ديناميكيةة الفنةوك    ،يف مجهورية سنغافورة

دجمهةا مةع   و وتطويرهةا بشةكل فعةال    بل إلحيائها ،احمللية ليس فقط للمحافاة عليها
 .إعالمية حديثةو الفنوك وباستخدام تقنيات رقمية

 أو ما  ،االبتكارو ث العلميبروز توجه جديد لتفعيل إعداد معلم الفنوك يف جمال البح
الفنوك و الرياضياتو اهلندسةو التقنيةو حيث يتم دمج العلوم STEAMيعرف باجتاه 

 ,Science, Technologyيف جمةةال التعلةةيم وهةةي الحةةرف الوىل املكوًةةة هلةةا    

Engineering, the Arts, and Math  حيث تربز الفنوك وممارساتها بدور فعال ومهم

ليمارس املتعلم أًشةطته   ،الرياضياتو اهلندسةو التكنولوجياو العلوميف تعليم وتعلم 
ويف ًفس الوقت يدرج متاًما املفاهيم الناريةة لتكةوك واقعةًا     ،التعليمية بشغف وإثارة

 تطبيقيًا.

 :التوصيات

 ومعلم الفنوك  ،إجياد ثقافة حملية تدعو إىل تقدير املعلم بشكل عام وإبراز دوره ومهامه
ث ينار إليه من ِقَبل اآلخرين بنارة أقةل مةن زمالئةه مةن خةالل      حي ،بشكل خاص

 التعليم.  وأًامة حديثة تستخدم املتميزين ملهنةولوائح  ،برامج إعالمية توعوية

  فيجةب أك ال يقبةل يف معلةم     ،االستفادة من جتربة سنغافورة يف صرامة قبول الطلبةة
وهذا حيتم أك يةتم إعةداد معلةم     ،وذوو القدرات العالية التعليم إال الطلبة املتميزوك

ممةا يضةمن وجةود     ،الفنوك بشكل ختصصي بعيًدا عن اإلعداد التكاملي أو التتةابعي 
 خرجيني ميتلكوك قدرات عالية يف جمال الفنوك.

      حبيةث   ،حتول التعليم والتعلم يف إعداد معلم الفنةوك مةن مركزيةة املعلةم إىل املةتعلم
 أك تكةوك املقةررات  و ،ا يف العمليةة التعليميةة  يكوك املتعلم هو العنصر الكثر حراًكة 

  .املساقات ذات صبغة واقعية ملا ميارس يف امليداك التعليميو

 الرتبية تستهدف تطوير معلمي الرتبية الفنية و إجياد برامج دبلوم متخصصة يف الفنوك
جاذبيةة احلصةول    رتب علميةة تسةهم يف  و ،مادية ومالية وخيصص هلا حوافز ،خدمتهمأثناء 

 اجلديد. و وإتاحة الفرصة هلم ملواكبة احلديثليها لتطوير معلمي الفنوك ع

 التكنولوجية احلديثة كوسيلة من وسائل التعبري الفين املعاصةرة و تبين الفنوك الرقمية، 
الرتاث ليكوًا جزًءا مةن الفنةوك الرقميةة بشةكل     و إجياد آفاق أرحب للفنوك احملليةو

 كثر مالءمة للتطبيقات اإللكرتوًية احلديثة. ومبا يضمن تطورهما بصين أ ،معاصر
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