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مشروع تطوٌر إطار مرجعً عربً للمعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن
(الملخص التنفٌذي)
-1

مقدمة :االهتمام العالمً بجودة التعلٌم ودور المعلمٌن فً تحقٌقها

تنطلق الدراسة من التؤكٌد على دور التعلٌم الحاسم فً حٌاتنا ،واالهتمام العالمً به ،واالتفاق على أن
االنتفاع بتعلٌم جٌد هو حق لكل طفل ،خاصة وأننا نعٌش فً عصر المعرفة وانتشار األفكار الدٌموقراطٌة.
وقد وضعت هذه الظروؾ تحدٌات كبٌرة أمام األنظمة التعلٌمٌة ،ودعتها إلجراء تعدٌالت جذرٌة لتخرٌج
مواطنٌن قادرٌن على تنمٌة أنفسهم مدى الحٌاة لمساٌرة متطلبات العصر .وقد اقتنع المربون بؤن تحسٌن
نوعٌة التربٌة التً ٌتلقاها الطلبة ٌتوقؾ إلى حد كبٌر على نوعٌة التعلٌم الذي ٌوفره المعلمون ،نظرا
للمركز الربٌسً الذي ٌحتلونه فً النظام التعلٌمً .ولهذا أصبح من الضروري أن ٌكون المعلم متمتعا
بخصائص شخصٌة وأخالقٌة مناسبة ،ومإهال تؤهٌال جٌدا ثقافٌا وأكادٌمٌا ومهنٌا ،وقادرا على تنمٌة نفسه
باستمرار ،وعلى إقامة عالقات إٌجابٌة مع زمالبه وسابر الذٌن ٌتعامل معهم ،واإلنفتاح على المجتمع
المحلً.
ولهذا أصبح االرتقاء بمهنة التعلٌم من أولوٌات األنظمة التعلٌمٌة من خالل وضع معاٌٌر مهنٌة الختٌار
المعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم أكادٌمٌا ومهنٌا ،وتحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة ورفع مكانتهم،
وتؤمٌن بٌبة تعلٌمٌة تعلمٌة مالبمة وجذابة ،للتمكن من استقطاب أصحاب الكفاءات لمهنة التعلٌم واستبقائهم
فٌها كاستراتٌجٌة إلصالح األنظمة التعلٌمٌة .كما تهتم منظمات دولٌة وإقلٌمٌة عدٌدة بقضاٌا المعلمٌن،
كالٌونسكو ،والٌونٌسٌؾ ،واالتحاد األوروبً ،والبنك الدولً ،وجامعة الدول العربٌة ،والمنظمة العربٌة
للتربٌة والثقافة والعلوم (ألٌكسو) ،ومكتب التربٌة العربً ،والمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة
(أٌسٌسكو) ،وؼٌرها كثٌر.
وعلى سبٌل المثال ،أعدت الجامعة العربٌة بالتعاون مع الٌونٌسٌؾ "اإلطار االسترشادي لمعاٌٌر أداء المعلم
العربً :سٌاسات وبرامج" ،لالرتقاء بالمعلم مهنٌا واقتصادٌا واجتماعٌا ،ووضع أسس عربٌة موحدة
لمعاٌٌر أداء المعلم العربً تكون بمثابة مبادئ حاكمة تحدد المستوٌات المعرفٌة واألدائٌة والثقافٌة
واألخالقٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر فً المعلم من أجل تمكٌنه وتمهٌنه وتمكٌن المتعلم ،وتحقٌق جودة العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة ،واعتبارهذه المعاٌٌر أساسا لعملٌة التقوٌم والتقٌٌم الذاتً لتحسٌن األداء ،وذلك استجابة
لمقررات مإتمرات القمم العربٌة .وقد أشار "اإلطار" إلى الحاجة إلى تعاون عربً لتطوٌر معاٌٌر أداء
المعلم من خالل وضع إطار عام لتلك المعاٌٌر ووضع أطر لتقوٌم المعلمٌن على مستوى المنطقة للترخٌص
للتدرٌس ،تطبقها كل دولة وفقا لظروفها.
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وقد اهتم عدد من الدول العربٌة بتمهٌن مهنة التعلٌم بوضع معاٌٌر وطنٌة لكفاءة أداء المعلمٌن اع ُتبرت
أساسا الختٌار المعلمٌن وتعٌٌنهم وتنمٌتهم مهنٌا ،ولعملٌة التقوٌم الذاتً والتقوٌم الخارجً .ولكن ،بالرؼم
من الجهود الواضحة التً تبذلها الدول العربٌة لتحسٌن كفاءة المعلمٌن وتحسٌن أوضاعهم ،تشٌر دراسات
عدٌدة إلى تحدٌات ومشكالت عدٌدة ما تزال تواجه المعلمٌن فً هذه الدول ،مع اختالؾ فً هذا المجال من
دولة ألخرى تبعا لظروفها المختلفة .وتحتاج بعض الدول العربٌة إلى وضع أو تفعٌل معاٌٌر مهنٌة للمعلم،
مما استدعى العمل على إعداد معاٌٌر مهنٌة للمعلم على المستوى العربً شاملة للجوانب المعرفٌة
والمهارٌة/األدائٌة والثقافٌة وألخالقٌات المهنة ،لتسترشد بها الدول العربٌة وفقا لظروفها واحتٌاجاتها،
عند اختٌار المعلمٌن وإعدادهم قبل الخدمة وتعٌٌنهم وتقوٌمهم ومتابعة تنمٌتهم المهنٌة المستمرة
وترقٌتهم ،ولمساعدة المعلم على التقوٌم الذاتً ،بهدؾ تحسٌن مهنة التعلٌم واالرتقاء بها.
ونظرا ألهمٌة هذا الموضوع ،دعا وزراء التربٌة والتعلٌم العرب فً مإتمرهم الثامن تحت عنوان "المعلم
العربً بٌن التكوٌن الناجح والتمكن المهنً" ،المنعقد فً الكوٌت فً أٌار/ماٌو  ،2012إلى وضع معاٌٌر
عربٌة فً مجال إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم وتقوٌمهم فً ضوء مإشرات األداء الوظٌفً" ،وشددوا على
تحدٌد أدوار المعلم فً مجتمع المعرفة ،ودعوا المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم (ألٌكسو) الى وضع
دلٌل عربً العتماد منح رخصة/إجازة مزاولة مهنة التعلٌم ،بما ٌضمن تمهٌن المعلم العربً وتطوره
المهنً ،ونموه الوظٌفً ،بحٌث ٌسهل االعتراؾ المتبادل بإجازات التدرٌس ،وٌسهل حركة تنقل المعلمٌن
لالستفادة منهم فً الوطن العربً وخارجه.
وتنفٌذا لتوصٌات مإتمرات وزراء التربٌة والتعلٌم العرب ،تبنت ألٌكسو "البرنامج العربً لتحسٌن جودة
التعلٌم" ،وهو ٌتؤلؾ من خمسة برامج فرعٌة متكاملة ،أحدها" :البرنامج العربً لالرتقاء بالمعلمٌن معرفٌا
ومهنٌا" الذي تستضٌفه وتدٌره أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن ،وهو البرنامج الذي تنظم فً إطاره
ورشة العمل التً نحن بصددها ،والتً تناقش "مشروع تطوٌر إطار مرجعً عربً للمعاٌٌر المهنٌة
للمعلمٌن".

 - 2معنى المعاٌٌر ،خصائصها ،ومنهجٌة إعدادها
ُتعرؾ الدراسة معنى المعٌار؛ وتحدد خصابص المعاٌٌر؛ وتبٌن خطوات إعدادها بمنهجٌة علمٌة تنطلق من
واقع المعلمٌن فً بلد ما ،وتعتمد على العمل التعاوني الجماعً والتشاور الواسع بٌن كافة المعنٌٌن بالتعلٌم
فً المجتمع؛ وتتدرج فً مناقشتها وتحكٌمها وتجربتها ،كما تتم االستفادة من التجارب الدولٌة واإلقلٌمٌة
المتاحة.
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المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن عالمٌا وعربٌا

تستعرض الدراسة بعد ذلك تجارب بلدان عدٌدة ،أجنبٌة وعربٌة ،سبق وأعدت أدلة تحدد المعاٌٌر المهنٌة
للمعلمٌن :أي المستوٌات الثقافٌة والمعرفٌة والمهارٌة واألخالقٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر لدٌهم بحٌث ٌتمكنون
من القٌام بممارسات فعالة فً التعلٌم والتعلم ،وبالتالً تمهٌن مهنة التعلٌم باعتبارها مهنة معقدة تتطلب من
المعلمٌن دراٌة متعمقة ومهارات متخصصة ،من خالل إعداد متخصص الٌقل عن الشهادة الجامعٌة األولى،
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ومن خالل اإلطالع المستمر على المستجدات ،بما ٌضمن النهوض بجودة عملٌة التعلٌم والتعلم ،واالرتقاء
بها كعامل حاسم فً تحسٌن تعلم وتحصٌل جمٌع الطلبة .أبرزهذه التجارب:

 التجارب الدولٌة: معاٌٌر المجلس الوطنً العتماد مإسسات إعداد المعلمٌن ( :)NCATEالذي وضع إطارا حدد فٌهمعاٌٌر لست وحدات ،منها وحدة المعلومات والمهارات األكادٌمٌة والتربوٌة التً على الطلبة المعلمٌن
والخرٌجٌن أن ٌمتلكوها ،واالتجاهات والمواقؾ التً ٌتوقع أن ٌتصرفوا فً الفصل فً ضوبها.
 المعاٌٌر المهنٌة للمجلس الوطنً األمرٌكً ،وتتضمن خمسة معاٌٌر ٌلً كل منها وصؾ ألبرز ما ٌجبعلى المعلم أن ٌعرفه وأن ٌكون قادرا على القٌام به ،وتقوَّ م من خالل ملؾ مكثؾ للمعلم ٌتضمن خططه
الدراسٌة ،وأفالم فٌدٌو توضح عمله داخل الفصل ،وطرابق التدرٌس التً ٌستخدمها ،وأعمال التالمٌذ
ونتابجهم.
 معاٌٌر دائرة التعلٌم االبتدائً والثانوي فً والٌة ماستشوستس وتتضمن خمسة معاٌٌر ٌلً كل منهامجموعة من المعارؾ والمهارات المهنٌة التً ٌجب على جمٌع المعلمٌن اكتسابها.
 معاٌٌر لجنة اعتماد المعلمٌن فً والٌة كالٌفورنٌا وتتضمن ستة معاٌٌر ،تبع كل منها توصٌؾ للمستوىالمهنً المستهدؾٌ ،لٌه مجموعة من األفكار والعناصر التً تشكل جوانب أساسٌة من التعلٌم ،تبع ذلك
مجموعة من األسبلة (كٌؾ ٌمكننً أن...؟ ولماذا أقوم بـ ...؟) ترتبط بؤمثلة من عناصر تتعلق بالتعلٌم
الفعال.
 معاٌٌر مجلس التربٌة فً والٌة نورث كاروالٌنا وتتضمن ستة معاٌٌر مهنٌة ٌرافق كل منها المعارؾوالمهارات الالزمة ،وتعتبر أساسا إلعداد المعلم وتقوٌمه وتطوٌره مهنٌا ،ودلٌال للتدرٌس.
 معاٌٌر مجلس المعلمٌن  -وزارة التربٌة فً برٌتش كولومبٌا -كندا ،تضمنت ثمانٌة معاٌٌر ٌلً كال منهاتوصٌؾ عام للمعلومات والمهارات التً توضح مضمونه.
 معاٌٌر المعهد االسترالً للتعلٌم والقٌادة المدرسٌة ( )AITSLوتتضمن المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌةللمعلمٌن سبعة معاٌٌر توضح ما على المعلم أن ٌعرفه وٌكون قادرا على أدابه وما علٌه االلتزام به مهنٌا،
ٌلً كال منها مجموعة من العناصر المرتبطة به.
 المعاٌٌر المرجعٌة لتقوٌم المعلم :منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( )OECDتتضمن عادة أربعةمجاالت هً :التخطٌط والتحضٌر ،التدرٌس ،بٌبة الفصل ،التنمٌة المهنٌة.
 المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً المملكة المتحدة :تنقسم إلى جزءٌنٌ ،تضمن الجزء األول منها "معاٌٌرالتعلٌم" وعددها ثمانٌة ،وٌتضمن الجزء الثانً "معاٌٌر السلوك المهنً والشخصً" للمعلم وٌعالج ثالث
نقاطٌ ،لً كل منها عدد من العناوٌن الفرعٌة األساسٌة.
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 كفاٌات المعلم ومإهالته المشتركة فً االتحاد األوروبً :تركز على أن ٌكون المعلم قادرا على :العملمع آخرٌن ،االستخدام الفعال للتكنولوجٌا فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،العمل بفاعلٌة مع المجتمع ومع
الشركاء المعنٌٌن.
 الكفاٌات المهنٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة – فرنسا :تتضمن عشرة معاٌٌر توضح المعارؾ والمهاراتواالتجاهات الواجب اكتسابها من قِبل جمٌع المعلمٌن
 الكفاٌات المهنٌة للمعلمٌن فً دول جنوب شرق آسٌا ،وٌتضمن الجذع العام المشترك  11كفاٌة مهنٌةعامة للمعلمٌن.

 التجارب العربٌة: المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً مصر :حصرت وثٌقة المعاٌٌر القومٌة لمعلم التعلٌم قبل الجامعً فً ثمانٌةمجاالت تمثل الجوانب الكبرى ألداءات المعلم هً )1( :التخطٌط )2( ،استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وإدارة
الفصل )3( ،المادة العلمٌة )4( ،تكنولوجٌا التعلٌم )5( ،السٌاق المجتمعً )6( ،التقوٌم )7( ،أخالقٌات
المهنة )8( ،التنمٌة المهنٌة المستمرة .وٌندرج تحت كل مجال عدد من المعاٌٌر تمثل كل ما ٌنبؽً أن ٌعرفه
المعلم وٌكون قادرا على أدابه بما مجموعه  24معٌارا .ثم تبع كل معٌار عدد من المإشرات بلػ مجموعها
 88مإشراٌ ،مكن من خاللها الحكم على مستوى أداء المعلم والتعرؾ على ما ٌعرفه وما ٌستطٌع القٌام به.
 المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً فلسطٌن :بلػ مجموعها  23معٌارا ،تبع كل معٌار منها "المسوؼاتالتربوٌة" أي المبررات الكامنة وراء اختٌار المعٌار ،و"مستوٌات المعٌار" وهً عبارات تتكون من أربعة
مرض) لالستناد إلٌها عند إعداد أدوات التقوٌم .كما تبعها "مصادر
مرض ،ؼٌر
مستوٌات (ممتاز ،جٌد،
ٍ
ٍ
التحقق من المعٌار" ،أي األدوات المتوافرة لدى المعلم وفً المدرسة للتؤكد من تحقق المعٌار لدى المعلم
والمستوى الذي وصل إلٌه (مثل الخطط التً ٌعدها ،ملؾ إنجاز الطلبة ،المالحظة الصفٌة ،إلخ.).
 المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن فً قطر :وتتضمن  12معٌارا ،تبع كل منها عدد من مإشرات األداءالمرتبطة به.
 المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً األردن تصنؾ فً سبعة مجاالت هً :التربٌة والتعلٌم فً األردن ،المعرفةاألكادٌمٌة والبٌداؼوجٌة ،التخطٌط للتدرٌس ،تنفٌذ التدرٌس ،تقٌٌم تعلم الطلبة ،التطوٌر الذاتً ،أخالقٌات
مهنة التدرٌس.
 المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً السعودٌة :تضمنت  14معٌارا ،تبع كل معٌار وصؾ لـ "الدواعًوالمبررات" ،ثم عناصر/مإشرات" :المتطلبات المعرفٌة" ،و"المبادئ التربوٌة" ،و"المعاٌٌر األدابٌة".
 المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً العراق صُنفت فً مجاالت أربعة هً :المعاٌٌر المرتبطة بالخصابصوالقدرات والقٌم الشخصٌة ،والمعاٌٌر المرتبطة بالثقافة العامة ،والمعاٌٌر المرتبطة بالمادة أو المواد التً
ٌدرسها المعلم ،والمعاٌٌر المرتبطة بإعداده المهنً .وتبع كل مجال من المعاٌٌر توصٌؾ لعناصر ومإشرات
األداء لالسترشاد بها عند اختٌار المعلمٌن وتعٌٌنهم؛ كما تم إلقاء الضوء على دور مإسسات إعداد
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المعلمٌن وتدرٌبهم فً تحقٌق هذه المعاٌٌر ،ودور الهٌئة الوطنٌة لضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً فً
متابعة مدى توافرهذه المعاٌٌر فً المعلمٌن العاملٌن فً المٌدان ،ودور الهٌئات المسإولة عن توظٌؾ
المعلمٌن فً دعمهم وتحسٌن أوضاعهم لضمان فعالٌة هذه المعاٌٌر من اجل تحقٌق جودة التعلٌم.

-4

تباٌن المعاٌٌر من دولة ألخرى

تبٌن الدراسة أن مقارنة المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن التً أعِ دت فً دول مختلفة تؽطً المعارؾ والمعلومات
وأحٌانا االتجاهات األساسٌة الالزمة للمعلم الكؾء ،إال أنها تتباٌن فٌما بٌنها من حٌث المصطلحات
المستخدمة ،)Professional Standards( ،أو( ،)Competencesكما تتباٌن فً طرٌقة معالجة/
مقاربة المعاٌٌر ،وفً تحدٌد عددها ( 24-5معٌارا) ،وفً العناصر أو الجوانب أو المإشرات التً توردها
تحت عناوٌن متشابهة ،إلخ .مما ٌعنً أن المعاٌٌر لٌست عالمٌة وال ثابتة.
هذا ،وقد حاولنا االستفادة من تجارب الدول المختلفة كلما أمكن.

-5

مشروع إطار مرجعً عربً للمعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

تم إعداد مشروع إطار مرجعً عربً للمعاٌٌر المهنٌة العامة للمعلم تحدد الخصائص الشخصٌة،
والمعلومات ،والمهارات ،واالتجاهات الالزم توافرها لدى كل معلم حتى ٌتمكن من القٌام بالمهام واألدوار
الهامة االتً ٌضطلع بها بكفاءة وفاعلٌة؛ وحاولنا أن تؽطً أهم جوانب أداء المعلم داخل المدرسة وخارجها،
لضمان جودة هذا األدء .وقد سعٌنا لكتابتها بشكل واضح ومحدد لتكون دلٌال/مرجعا تسترشد به كل دولة
وفقا لظروفها واحتٌاجاتها .وقد وضعنا قابمة من  16معٌاراٌ ،تبع كل منها توصٌؾ موجز ألهمٌته ،ثم
نماذج من مإشرات المعارؾ ،ومإشرات األداء ،ومإشرات االتجاهات المرتبطة به .وتإكد المعاٌٌر
المقترحة أنه ٌتوقع من المعلم ما ٌلً:
المعٌار  :1االتصاؾ بالسمات الشخصٌة المناسبة.
المعٌار  :2امتالك ثقافة عامة ووعٌا بالمستجدات العالمٌة ذات األثر.
المعٌار  :3إتقان المنهج بعامة ،والمادة/المواد التً ٌدرسها بخاصة.
المعٌار  :4إتقان أسس التربٌة وعلم النفس وتوظٌفها فً ممارساته المهنٌة.
المعٌار  :5التخطٌط الفعال للمنهج وللدروس الٌومٌة.
المعٌار  :6التوظٌؾ الفعال الستراتٌجٌات وطرابق تعلٌم وتعلم متنوعة.
المعٌار  :7مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن.
المعٌار  :8التوظٌؾ الفعال للتقنٌات والمصادر التعلٌمٌة المتنوعة.
المعٌار  :9توظٌؾ وسابل التقوٌم المختلفة لتقوٌم تعلم الطلبة.
المعٌار :10توظٌؾ مهارات االتصال/التواصل المختلفة اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة الستثارة دافعٌة المتعلمٌن
وتعزٌز تعلمهم.
المعٌار :11تؤمٌن بٌبة تعلٌمٌة تعلمٌة منظمة ،آمنة ،متعاونة ،جذابة ،وداعمة للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
المعٌار  :12القدرة على إدارة الصؾ لتحقٌق أهداؾ التعلم وإدارة سلوك الطالب.
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المعٌار  :13التعاون مع كافة األطراؾ المعنٌة بنمو المتعلمٌن.
المعٌار  :14المشاركة فً األنشطة المدرسٌة المختلفة.
المعٌار  :15االلتزام بؤخالقٌات المهنة.
المعٌار  :16ممارسة التقوٌم الذاتً والسعً لتحقٌق تنمٌة مهنٌة مستدامة.

-6

تحدٌد مستوٌات للمعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

أكدت الدراسة بعد ذلك أنه ،بعد اعتماد المعاٌٌر المهنٌةٌ ،تم وضع دلٌل بمستوٌات تقدٌر متدرجة لكل
معٌارٌ ،صؾ األداء المتوقع عند كل مستوى ،لتستخدم كدلٌل عند تقوٌم أداء المعلم أثناء قٌامه بمهامه
المختلفة ،وتشكل مقٌاسا واضحا ودقٌقا وموضوعٌا قدر اإلمكان .و ُت َعد جداول بهذه المستوٌات المتدرجة
المقومون أثناء التقوٌم ،وٌُمنح كل مستوى تقدٌرا لفظٌا (ممتاز ،جٌد جدا ،إلخ ،).كما ٌمنح
ٌسترشد بها
ِّ
تقدٌرا كمٌا ( ،3 ،4إلخ .).وقد تم إعداد مثال عن مستوٌات التقدٌر المتدرجة ألحد المعاٌٌر لتوضٌح
الفكرة ،كما تم إعداد نموذج استمارة للتقوٌم تبٌن المعاٌٌر ودرجات مستوٌات األداء فً كل منها ،لٌسجل
علٌها المقومون الدرجات التً ٌستحقها المعلم فً كل معٌار .وتم إٌضاح أن ملء هذه االستمارة ٌساعد على
تحدٌد جوانب القوة والضعؾ فً أداء المعلم فً ضوء أوصاؾ دقٌقة لألداء عند كل نقطة من نقاط المقٌاس
المتدرج ،والمرتبطة مباشرة بالمعاٌٌر المحددة .وهذا ٌساعد على حساب مجموع الدرجات التً حصل علٌها
المعلم ،والتقدٌر الذي ٌستحقه .وٌوفر هذا التقوٌم أحد أسالٌب التؽذٌة الراجعة التً تعطى للمعلم لالستفادة
منها فً تحسٌن أدابه ،وٌساعد على تحدٌد احتٌاجاته التدرٌبٌة ،كما ٌوفر معلومات موثوقا بها التخاذ
قرارات إدارٌة بحقه (مثل ترقٌته ،أو مكافؤته ،أو معاقبته ،وما شابه).

-7

تنوٌع وسائل وأسالٌب تقوٌم المعلم

أكدت الدراسة على ضرورة استخدام وسائل تقوٌم متنوعة عند تقوٌم المعلم لتحدٌد معارفه ومهاراته
واتجاهاته للحصول على صورة شاملة عن مستوى أدابه ،خاصة عندما ٌستخدم هذا التقوٌم التخاذ قرارات
بشؤنه .وقدمت ملخصا ألبرز هذه الوسابل وهً:
 مالحظة أداء المعلم فً الفصل. التقوٌم الذاتً. ملؾ إنجاز المعلم. إجراء اختبارات للمعلم. نتابج تعلم الطلبة كما تعكسها االمتحانات التً ٌخضعون لها. -استطالع آراء الطلبة وأولٌاء األمور وؼٌرهم من الذٌن ٌتعاملون مع المعلم بشكل مستمر.
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الجهات المستفٌدة من استخدام المعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

تناولت الدراسة مختلؾ الجهات التً تستفٌد من المعاٌٌر المهنٌة للمعلم والتً تهتم بتحسٌن نوعٌة التعلم
والتعلٌم بوجه عام ،واالرتقاء بوضع المعلم المهنً وتقدمه الوظٌفً بوجه خاص .وأبرز الجهات التً علٌها
تفعٌل هذه المعاٌٌر واالسترشاد بها:
 المعلمون أنفسهم :الذٌن ٌسترشدون بالمعاٌٌر لممارسة التقوٌم الذاتً المستمر ألدابهم من كافةالجوانب ،للحكم على مدى نجاح ممارساتهم ،والتمكن من تحدٌد نقاط القوة والضعؾ فً أدابهم المهنً ،ومن
َث َّم التخطٌط لتطوٌر هذا األداء.
 مإسسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة :التً علٌها االلتزام بتحقٌق المعاٌٌر المهنٌة المعلنة للمعلم،واالنطالق منها للقٌام بالعدٌد من أدوارها الهامة حتى تتمكن من إكساب خرٌجٌها المعلومات والمهارات
واالتجاهات الالزمة ،مثل:
* وضع نظام للقبول الختٌار الطلبة المعلمٌن واجتذاب طلبة معلمٌن تتوافر فٌهم السمات
والخصائص الشخصٌة المعلنة فً المعاٌٌر المهنٌة.
* التؤكد من أن برامج إعداد المعلمٌن تراعً فً أهدافها ومحتوٌاتها وطرابقها وأسالٌبها ووسابل
التقوٌم فٌها إكساب الطلبة المعلمٌن المعلومات والمهارات واالتجاهات المستهدفة فً المعاٌٌر
المهنٌة للمعلم.
تحدٌث وتنوٌع طرائق وأسالٌب التدرٌس واستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة
*
فً التعلٌم والتعلم ،بحٌث ٌكتسب الطلبة المعلمون المعلومات والمهارات التً ٌُتوقع أن
ٌستخدموها مع طلبتهم فً المستقبل.
* وضع معاٌٌر دقٌقة الختٌار معلمً المعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم وتقوٌمهم؛ والعناٌة باختٌار
المشرفٌن على التربٌة العملٌة بحٌث تتوافر فٌهم الخصابص الشخصٌة والخبرات المٌدانٌة
واألكادٌمٌة الالزمة للقٌام بالمسإولٌات الملقاة على عاتقهم.
* توفٌر الظروؾ المناسبة والموارد الكافٌة لمعلمً المعلمٌن لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم بكفاءة
تساعدهم على إعداد المعلمٌن للمستوى المطلوب وفقا للمعاٌٌر.

 النظام التعلٌمً والمإسسات المسإولة عن تعٌٌن المعلمٌن ومتابعتهم وتقوٌمهم وتنمٌتهممهنٌا :التً علٌها أن تلتزم بالمعاٌٌر المهنٌة المعلنة وتنطلق منها لتعمل على تمهٌن مهنة التعلٌم
للمحافظة على مستوى الجودة المطلوب فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،من ذلك:
*
*

إعداد معاٌٌر مهنٌة لكل فئة من فئات المعلمٌن ،تتكامل مع اإلطار العام للمعاٌٌر المهنٌة للمعلم
وذلك حسب التدرج فً المهنة ،وحسب المرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها ،وفقا لمادة أو مواد
التخصص التً ٌدرسها.
تطوٌر وسابل وأدوات لتقوٌم المعلمٌن أثناء الخدمة وفقا لقائمة المعاٌٌر المهنٌةٌ ،ستخدمها
الموجهون/المشرفون/المفتشون التربوٌون ،والمدٌرون ،والزمالء لتقوٌمهم وإعطابهم تؽذٌة
راجعة ،تساعدهم على اكتشاؾ نقاط القوة والضعؾ فً كفاٌاتهم المهنٌة ،وتساعد على توجٌههم
وإرشادهم ودعمهم فً ضوء معاٌٌر محددة.
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*

*
*
*
*
*

*
*
*

توفٌر برامج التنمٌة المهنٌة المتنوعة والمستمرة أثناء الخدمة للمعلمٌن وفقا للمعاٌٌر المهنٌة،
وذلك فً ضوء احتٌاجاتهم الفعلٌة التً ٌكشؾ عنها التقوٌم الذاتً وتقوٌم المسإولٌن ،حتى
ٌتمكنوا من الحصول –وفقا لوضعهم الوظٌفً -على الترخٌص لمزاولة المهنة؛ أو تجدٌد
الترخٌص لمزاولتها؛ أو على الترقٌة ،أو الحوافز.
جعل التدرٌب أثناء الخدمة إلزامٌا ،وإشراك المتدربٌن فً عملٌات تخطٌط برامج التدرٌب
وتنفٌذها وتقوٌمها.
اعتبار فترة التمرٌن/االختبار عند االلتحاق بمهنة التعلٌم فرصة لتشجٌع المعلم المبتدئ/الجدٌد
وتقدٌم العون له فً خطواته المهنٌة األولى لتمكٌنه من تطوٌر قدراته فً ضوء المعاٌٌر.
إنشاء نظام للترخٌص لممارسة مهنة التعلٌم ٌإكد أن المعلم ٌمتلك المعلومات والمهارات
واالتجاهات ومعاٌٌر األخالق الحسنة المعلنة فً المعاٌٌر المهنٌة.
اعتماد نظام للترقً ضمن المهنة ال ٌعتمد على الترقٌة اآللٌة تبعا لسنوات الخبرة فً العمل ،بل
ٌؤخذ بعٌن االعتبار تمٌز المعلم وابتكاره ،ومستوى خبراته وأدابه ،وبرامج التدرٌب التً ٌلتحق
بها ،والشهادات األكادٌمٌة التً ٌنالها ،واألبحاث التً ٌعدها ،إلخ.
العمل على اجتذاب العناصر المتمٌزة والموهوبة لمهنة التعلٌم الذٌن تتوفر لدٌهم المعاٌٌر المهنٌة
المطلوبة واستبقائهم فٌها ،وذلك عن طرٌق تحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة،
وتحسٌن ظروؾ عملهم ،وتوفٌر الخدمات الصحٌة والضمان االجتماعً لهم ،وإشراكهم
ومنظماتهم المهنٌة فً عملٌات اتخاذ القرارات المتعلقة بحٌاتهم المهنٌة.
إنشاء شبكات اتصاالت بٌن المدارس إلفساح المجال أمام المعلمٌن للتحاور وتبادل الخبرات
والمبادرات الناجحة بشكل منتظم .وتشجٌع التعاون الوثٌق بٌن المدرسٌن واألهل لصالح
التالمٌذ.
إعداد معاٌٌر مهنٌة لسائر العاملٌن فً الحقل التربوي تتكامل مع المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن.
إعداد معاٌٌر لكافة عناصر العملٌة التعلٌمٌة األخرى :األبنٌة التعلٌمٌة ،المناهج ،تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت ،إلخ .بحٌث تتكامل مع المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن وسابر العاملٌن.

وهذا ٌعنً أن إعداد معاٌٌر مهنٌة للمعلمٌن وحده ال ٌكفً لتحقٌق جودة التعلٌم ،ألن المعلم ٌعمل ضمن
منظومة معقدة ومتكاملة ٌنبؽً العمل على تطوٌر كافة عناصرها للوصول إلى المنشود.
 األجهزة المسإولة عن مراقبة الجودة ومنح شهادات االعتماد التً تستخدم المعاٌٌر المهنٌةلتقوٌم المعلمٌن وللتحقق من توفر مستوى الكفاءة واألداء المحدد فٌها الذي ٌمكنهم من القٌام بفاعلٌة بالمهام
واألدوار التً تتطلبها مهنة التدرٌس ،ولمنحهم إجازة/ترخٌصا للعمل فً المهنة.
 الجمعٌات/النقابات المهنٌة التً ٌفترض أن تشترك بفاعلٌة فً وضع سٌاسة التعلٌم والمعاٌٌر المهنٌةللمعلمٌن ،كما ٌفترض أن تساهم فً مناقشة كافة القضاٌا التعلٌمٌة ،وفً تطوٌر المعلمٌن مهنٌا فً ضوء
المعاٌٌر المعلنة.
 أولٌاء األمور وسائر المهتمٌن بقضاٌا المعلمٌن :الذٌن ٌقومون المعلمٌن وٌبدون رأٌهم فً أدابهمفً ضوء المعاٌٌر المعتمدة.
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مشروع تطوٌر إطار مرجعً عربً
للمعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن
-1

مقدمة :االهتمام العالمً بجودة التعلٌم ودور المعلمٌن فً تحقٌقها

تؤتً أهمٌة الموضوع الذي نحن بصدده من دور التعلٌم الحاسم فً حٌاتنا ،فهو ٌلعب دورا رئٌسٌا فً إعداد
رأس المال البشري ،وٌسلح األفراد بالمعارؾ والمهارات والقٌم واالتجاهات التً تمكنهم من مواجهة
متطلبات العصر ،وٌفسح المجال للكشؾ عن قدراتهم المبدعة ،وٌحسن مستوى إنتاجٌتهم ،وٌزٌد دخلهم،
وٌحسن مستواهم الصحً ،وٌمكنهم من المساهمة بشكل أفضل فً التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لبالدهم.
ولهذا جعله اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ( )1948فً المادة ( )26حقا لكل إنسان دون أي تمٌٌز ،وأكد
اإلعالن العالمً بشؤن التعلٌم للجمٌع فً جومتٌن (الٌونسكو )1990 ،على أن االنتفاع بتعلٌم جٌد هو حق
لكل طفل ،وأن الجودة هً "جوهر التعلٌم" .كما أكد الهدؾ السادس من إطار عمل داكار الصادر عن
المنتدى العالمً للتربٌة (الٌونسكو )2000 ،على ضرورة توفٌر تعلٌم ابتدائً "ذي نوعٌة جٌدة"ٌ ،مكن
األطفال من تحقٌق كامل إمكانٌاتهم المعرفٌة والعاطفٌة واإلبداعٌة ،وٌحدث تؽٌٌرا فً سلوكهم .ولهذا تولً
منظمات دولٌة وإقلٌمٌة عدٌدة وكثٌر من الدول قضٌة تحسٌن التعلٌم درجات عالٌة جدا من األولوٌة ،بل
واعتبر التقرٌر األمرٌكً الشهٌر "أمة معرضة للخطر" جودة التعلٌم قضٌة أمن قومً ،واعتبر التحصٌل
األقل جودة أمرا ٌهدد الشعب األمرٌكً بفقد مكانته عالمٌا ،وتفوقه علمٌا وصناعٌا ،وضٌاع أسواقه اقتصادٌا
(مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج.)1984 ،
وتشتد الحاجة إلى التعلٌم فً العصر الحاضر مع تفجر المعرفة ،واستخدام تقنٌات المعلومات واالتصاالت
فً مختلؾ مرافق الحٌاة ،واإلنفتاح العالمً الذي أفسح المجال أمام أي فرد فً أي وقت للوصول إلى قواعد
المعلومات الضخمة والمتنوعة بسرعة فابقة ،ومع ظهور مصطلحات جدٌدة مثل "مجتمع المعرفة"
و"اقتصاد المعرفة" ،إلى جانب ما نشهده من تطور سرٌع فً مختلؾ المجاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة
والثقافٌة والعسكرٌة ،ومن انتشار األفكار الدٌموقراطٌة وازدٌاد مشاركة الجماهٌر فً اتخاذ القرارات،
والتركٌز على الحرٌات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعٌة ،وارتفاع صٌحة العالم للحفاظ على
البٌئة من أخطار التلوث واالستنزاؾ...
ومن الطبٌعً أن تضع هذه الظروؾ تحدٌات كبٌرة أمام األنظمة التعلٌمٌة ،وأن تدعوها إلجراء تعدٌالت
جذرٌة على أهدافها ومناهجها وأسالٌبها ووسابلها التعلٌمٌة وأبنٌتها ومرافقها حتى تتمكن من تلبٌة
االحتٌاجات المستجدة ،وتقدٌم تعلٌم جٌد لجمٌع المتعلمٌن دون استثناء ،وتخرٌج نوعٌة جدٌدة من
المواطنٌن القادرٌن على تنمٌة أنفسهم مدى الحٌاة ،حتى ٌتمكنوا من مساٌرة متطلبات العصر .فالمعرفة
تتطور بشكل سرٌع جدا ،بحٌث أصبحت الحاجة ملحة إلى مواطنٌن ٌتمتعون بمعرفة أكادٌمٌة عمٌقة ،وتفكٌر
ناقد وإبداعً ،وقادرٌن على التحلٌل والتنظٌم وحل المشكالت ،واتخاذ القرارات المسإولة ،والعمل
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باستقاللٌة ،وعلى التواصل والحوار والمناقشة والتعاون مع اآلخرٌن ،والتعامل بمهارة مع تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت ،وتعلم مهارات جدٌدة كلما دعت الحاجة.
ونظرا لتعقد عملٌة التعلم والتعلٌم ،تتؤثر جودة التعلٌم بعوامل عدٌدة جدا ،كدافعٌة المتعلمٌن ومستوٌات
طموحهم ،ومحتوٌات المناهج ،واألبنٌة التعلٌمٌة ومرافقها ،إلخ ...إالَّ أن المربٌن اقتنعوا فً العقود األخٌرة
بؤن تحسٌن نوعٌة التربٌة التً ٌتلقاها الطلبة ٌتوقؾ إلى حد كبٌر على نوعٌة التعلٌم الذي ٌوفره
المعلمون ،وأنه ال ٌمكن ألي نظام تعلٌمً أن ٌرتقً أعلى من مستوى المعلمٌن فٌه ،ونوعٌة إعدادهم
األكادٌمً والمهنً قبل الخدمة وتدرٌبهم أثناءها ،ومهارتهم فً تسهٌل عملٌتً التعلم والتعلٌم .وٌعتبر
مستوى رواتبهم وقدرتها على توفٌر مستوى معٌشة مقبول لهم ،ومدى رضاهم عن عملهم وعن مكانتهم
االجتماعٌة عوامل أساسٌة تسهم فً تحقٌق جودة التعلٌم (الٌونسكو.)2004 ،
ولهذا ٌتزاٌد التؤكٌد على الدور الرئٌسً الذي ٌلعبه المعلم فً تحسٌن نوعٌة التعلٌم وتعزٌز فاعلٌته ،نظرا
للمركز الربٌسً الذي ٌحتله فً النظام التعلٌمً  -بالرؼم من أهمٌة عناصر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة
األخرى– بحٌث أصبح ٌعتبر حجر الزاوٌة فً أي إصالح أو تطوٌر تربوي ،وبدأت المطالبة بتوفٌر
المعلمٌن المإهلٌن الحاصلٌن على مستوٌات عالٌة من المعلومات والمهارات واالتجاهات التً تمكنهم من
القٌام بالمهام واألدوار المطلوبة منهم بكفاءة وفاعلٌة .فالمعلم لم ٌعد مجرد منفذ للمنهج المدرسً وملقن
للمعرفة والمصدر الوحٌد لها ،بل أصبح علٌه أن ٌكون موجها ومرشدا وقائدا ومخططا ومنسقا ومشجعا
ومحفزا ومٌسرا لتعلم طالبه .ولهذا ،لم ٌعد ٌكفً أن ٌتقن المعلم المادة العلمٌة التً ٌدرسها لٌقوم بعمله
بفاعلٌة ونجاح ،بل أصبح من الضروري أن ٌكون متمتعا بخصائص شخصٌة وأخالقٌة مناسبة ،وبمستوى
ثقافً جٌد ،وقادرا على فهم حاجات المتعلمٌن وخصائص نموهم وتؤمٌن األجواء المناسبة لتٌسٌر
مشاركتهم الفعالة ،وقادرا على استخدام أفضل االستراتٌجٌات والطرائق واألسالٌب التعلٌمٌة-التعلمٌة التً
تنمً قدراتهم الفكرٌة والتحلٌلٌة والنقدٌة ،وتعلمهم كٌؾ ٌبحثون عن المعلومات الجدٌدة وٌختارونها
وٌنظمونها وٌستخدمونها ،وكٌؾ ٌتعلمون بؤنفسهم ،وقادرا على تقوٌم مدى تعلمهم وتقدمهم .كما أصبح علٌه
أن ٌساعدهم على الوعً بمشكالت بٌبتهم والمساهمة فً حلها ،إلى جانب تقدٌم تربٌة من أجل الدٌموقراطٌة
والتسامح وتقدٌر اإلختالفات الثقافٌة والسالم وحقوق اإلنسان والتفاهم الدولً ،من خالل الممارسة وتطبٌق
هذه المفاهٌم عملٌا فً الفصل .كما ٌتطلب أن ٌكون المعلم قادرا على تنمٌة نفسه وتجدٌد معلوماته
باستمرار ،وقادرا على التحلٌل والنقد وحل المشكالت ،وعلى العمل ضمن فرٌق ،وعلى إقامة عالقات
إٌجابٌة مع زمالبه وسابر الذٌن ٌتعامل معهم ،واإلنفتاح على المجتمع المحلً ،وإجراء البحوث المتعلقة
بعمله ،واكتساب الكثٌر من المعارؾ والمهارات واالتجاهات التً ٌنتظر منه إكسابها لطلبته.
ولهذا أصبح االرتقاء بمهنة التعلٌم من أولوٌات األنظمة التعلٌمٌة التً تهتم اهتماما خاصا بوضع معاٌٌر
لجودة التعلٌم وجودة أداء المعلم من خالل معاٌٌر مهنٌة الختٌار المعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم أكادٌمٌا
ومهنٌا ،وتحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة ورفع مكانتهم ،وتؤمٌن بٌبة تعلٌمٌة تعلمٌة مالبمة
وجذابة ،للتمكن من استقطاب أصحاب الكفاءات لمهنة التعلٌم واستبقائهم فٌها كاستراتٌجٌة إلصالح األنظمة
التعلٌمٌة .وقد سعت هٌئات عدٌدة ،أجنبٌة وعربٌة ،إلنشاء مراكز العتماد مإسسات إعداد المعلمٌن،
ووضعت أدلة تحدد معاٌٌر كفاءة المعلمٌن ،كما شاعت فً السنوات األخٌرة فً كثٌر من الدول ممارسات
إلزامٌة ،كالترخٌص لممارسة مهنة التعلٌم ،وإجازة برامج اإلعداد او اإلعتماد ،والترقً المهنً (حمود،
.)2012
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ونظرا ألهمٌة هذا الموضوع وخطورته ،أوصى العدٌد من المإتمرات والندوات واللقاءات والتقارٌر
الدولٌة واالقلٌمٌة والوطنٌة بضرورة االهتمام باختٌار المعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم وتسلٌحهم بما
ٌحتاجون إلٌه من معلومات ومهارات واتجاهات ،باإلضافة إلى تحسٌن أوضاعهم وظروؾ عملهم.
وقد اهتمت منظمة الٌونسكو بالمعلمٌن منذ عقود ،وأصدرت عام  1966توصٌة بشؤن أوضاعهم أقرها
المإتمر الدولً الحكومً الذي نظمته بالتعاون مع منظمة العمل الدولٌة (نشرتها اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة
للٌونسكو 1)2007 ،اهتمت فٌها بكافة جوانب مهنة التدرٌس االجتماعٌة واألخالقٌة والمادٌة والمهنٌة،
واعتبرتها مهنة تتطلب من المعلمٌن معارؾ متعمقة ومهارات متخصصة ٌتم اكتسابها وتنمٌتها عن طرٌق
دراسات جدٌة ومستمرة ،كما تتطلب شعورا بالمسإولٌة الشخصٌة والجماعٌة عن تعلٌم التالمٌذ والعمل على
ما فٌه خٌرهم وصالحهم .كما تناولت التوصٌة إعداد المعلمٌن للمهنة لكافة المراحل التعلٌمٌة ،وتطرقت إلى
معاهد وبرامج هذا اإلعداد ،وإلى التدرٌب أثناء الخدمة ،وإلى أوضاع المعلمٌن الوظٌفٌة وحقوقهم
ومسإولٌاتهم .وأكدت منظمة الٌونسكو فً مناسبات أخرى على اعتبار إعداد المعلم بمثابة استراتٌجٌة
لمواجهة أزمة التعلٌم فً عالمنا المعاصر ،وبدأت منذ عام  1994اإلحتفال بالٌوم العالمً للمعلم فً
الخامس من تشرٌن األول/أكتوبر من كل عام بهدؾ تكرٌم المعلمٌن لمساهمتهم الجلٌلة بتنشبة األجٌال
المستقبلٌة ،وإللقاء الضوء على الدور الفعال الذى ٌقومون به ،واختارت موضوع "تعزٌز دور المعلمٌن فً
عالم متؽٌر" لٌناقش فً المإتمر الدولً للتربٌة ،الذي انعقد فً جنٌؾ فً عام  ،1996بهدؾ التركٌز على
أدوار المعلمٌن فً عملٌة التؽٌٌر.
وأطلق البنك الدولً مشروعا لتقوٌم األنشطة التربوٌة بشكل شامل ،بما فً ذلك السٌاسات المتبعة الجتذاب
المعلمٌن المتمٌزٌن وتحفٌزهم لالحتفاظ بهم فً المهنة ،من خالل إعداد دراسات حالة حول معلمً سبع
دول عربٌة  2فً المرحلة األولى ،على أن ٌشمل المشروع فً المرحلة التالٌة دوال أخرى ( World
.)Bank, 2011
وتهتم منظمات دولٌة وإقلٌمٌة عربٌة أخرى بتحسٌن أوضاع المعلمٌن ،كالٌونٌسٌؾ ،واالتحاد األوروبً،
وجامعة الدول العربٌة ،والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم (ألٌكسو) ،ومكتب التربٌة العربً،
والمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة (أٌسٌسكو) ،وؼٌرها كثٌر.
فعلى سبٌل المثال ،سعت المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم (ألٌكسو) لتعزٌز مكانة المعلم ،فؤعدت
العدٌد من الدراسات تناولت :األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة للمعلمٌن فً الوطن العربً ،وواقع إعدادهم
وتدرٌبهم ،ونظم ترقٌتهم ،ودور جمعٌات المعلمٌن ونقاباتهم فً االرتقاء بالعملٌة التربوٌة ،واالتجاهات
العالمٌة فً إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم (حمود ،)1998 ،وعقدت العدٌد من الندوات وورش العمل فً هذا
ٌ1مكن الحصول على النص أٌضا عن الموقع:
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/TEACHE_F.PDF
2

اآلردن ،وتونس ،وجٌبوتً،والضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة ،ولبنان ،ومصر والٌمن.
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الصدد ،وأصدرت عددا من التوصٌات ،كما أصدرت ،ابتداء من عام  ،1979عددا من االستراتٌجٌات
لتطوٌر التربٌة فً الدول العربٌة ،تناولت فٌها قضاٌا المعلمٌن أٌضا .كما أصدرت بالتعاون مع أٌسٌسكو
مٌثاقا أخالقٌا للعاملٌن فً مهنة التعلٌم فً الوطن العربً ٌتضمن قواعد ومبادئ مهنٌة وأخالقٌة تتعلق
بواجبات العاملٌن فً مهنة التعلٌم وحقوقهم ،تنبثق من فلسفة المجتمع لتكون معاٌٌر لسلوك العاملٌن فٌها
(ألٌكسو وأٌسٌسكو. )2003 ،
وبدأت جامعة الدول العربٌة عام  ،2006بالتعاون مع منظمة الٌونٌسٌؾ ،التحضٌر إلطالق مشروع
لالرتقاء بالمعلم العربً مهنٌا واجتماعٌا ورفع كفاءته المهنٌة وبناء قدراته القٌادٌة ،واإلنتقال به من كونه
موظ ًفا فً نظام بٌروقراطً تقلٌدي إلى نظام مهنً له قواعده ومعاٌٌر أدابه ،ووضع أسس عربٌة موحدة
لمعاٌٌر أداء المعلم العربً تكون بمثابة مبادئ حاكمة تحدد المستوٌات المعرفٌة واألدائٌة والثقافٌة
واألخالقٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر فً المعلم من أجل تمكٌنه وتمهٌنه وتمكٌن المتعلم ،وذلك استجابة لمقررات
مإتمرات القمم العربٌة .فتم إعداد عدد من الدراسات حول أوضاع المعلمٌن فً تسع دول عربٌة ،كما تم
بناء شراكات مع بعض المنظمات المعنٌة على الصعٌد اإلقلٌمً والدولً ،وتم عقد العدٌد من لقاءات الخبراء
لمناقشة الدراسات وتبادل الخبرات حول معاٌٌر أداء المعلم العربً ،وأدى ذلك إلى وضع "اإلطار
االسترشادي لمعاٌٌر أداء المعلم العربً :سٌاسات وبرامج" ،بهدؾ وضع أسس عربٌة موحدة لمعاٌٌر أداء
المعلم العربً ،ولوضع نظم متقاربة لالرتقاء بالمعلم مهنٌا واقتصادٌا واجتماعٌا ،ووضع أسس إلجازة
البرامج التدرٌبٌة ،وبناء قدرات القٌادات التربوٌة لتحقٌق اإلصالح المنشود ،وتحقٌق جودة العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة كعامل حاسم فً أي استراتٌجٌة للتنمٌة البشرٌة ،وتحقٌق أقصى درجة من االتقان فً
مخرجات التعلٌم ،واعتبارهذه المعاٌٌر أساسا لعملٌة التقوٌم والتقٌٌم الذاتً لتحسٌن األداء ،على أن تؤخذ
منه كل دولة عربٌة ما ٌناسب ظروفها واحتٌاجاتها ،وأن تتسم بالمرونة لالستجابة للتؽٌرات التً تطرأ
عالمٌا وإقلٌمٌا (جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ 2011 ،أ وج).
وقد ركز اإلطار االسترشادي على التمهٌن من أجل التمكٌن .فتمهٌن التعلٌم معناه اعتبار التعلٌم مهنة
واعتبار المعلم صاحب مهنة ،والتمكٌن معناه اقتدار المعلم على تحقٌق الجودة فً أدابه وفق معاٌٌر مهنٌة
محددة ،مع التؤكٌد على ضرورة مشاركة المعلم فً عملٌة تقوٌم نفسه ،واالرتقاء بكفاءته المهنٌة ،مع
ً
نشاطا مهنًٌا
توفٌر الظروؾ البٌئٌة المادٌة والتنظٌمٌة والمعرفٌة واالجتماعٌة الالزمة لجعل التدرٌس
دٌموقراطٌا جذابًا قادرً ا على اجتذاب أفضل الموارد البشرٌة والمحافظة علٌها ،وفتح مسارات لتقوٌم
المعلمٌن والمعلمات وترقٌتهم إلى قمة الهرم الوظٌفً دون الحاجة إلى االنتقال إلى خارج مهنة التدرٌس،
وتوفٌر الحوافز والجوابز لهم بناء على معاٌٌر تحقق العدالة ،وتشجٌع تؤسٌس منظمات مهنٌة ُتعنى برعاٌة
مهنة التعلٌم فً مراحلها المختلفة.
وقد أشار اإلطار االسترشادي إلى أن حركة المعاٌٌر ظهرت فً التسعٌنٌات من القرن الماضً لتكون
المقاربة التربوٌة الحدٌثة لالرتقاء بمهنة التدرٌس ،ولتضع المعارؾ والمهارات والقٌم كمستوٌات ٌجب على
المعلم التمكن منها كً ٌقوم بالمهام الموكولة إلٌه بنجاح.
واستعرض اإلطار االسترشادي معنى المعاٌٌر وحدد مكوناتها بثالثة هً :المعرفة التخصصٌة والتربوٌة،
والمهارات ،واألخالق والقٌم واالتجاهات ،ثم قدم عددا من المعاٌٌر الخاصة بكل مرحلة من مراحل النمو
المهنً الثالث للمعلم :معاٌٌر إعداد المعلم قبل الخدمة ،ومعاٌٌر التهٌبة للمعلم المبتدئ/المساعد ،ومعاٌٌر
المعلم الممارس/المحترؾ .وأكد على ضرورة أن تتحقق شراكة كاملة بٌن كلٌات التربٌة ووزارات التعلٌم
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فً كل مرحلة من المراحل الثالث ،وأن تكون المدرسة هً الوحدة األولى للعمل التربوي والتً ٌتم فٌها
نمو المعلم والمتعلم معا وفقا لمعاٌٌر تحقق الجودة والتحسٌن المستمر .كما أشار اإلطار إلى الحاجة إلى
تعاون عربً لتطوٌر معاٌٌر أداء المعلم من خالل وضع إطار عام لتلك المعاٌٌر ووضع أطر لتقوٌم
المعلمٌن على مستوى المنطقة للترخٌص للتدرٌس ،تطبقها كل دولة وفقا لظروفها ،بحٌث ٌسهل االعتراؾ
المتبادل بشهادة إجازة/رخصة التدرٌس ،وتسهل حركة تنقل المعلمٌن بٌن الدول العربٌة.
وقد اهتم عدد من الدول العربٌة بتمهٌن التعلٌم بوضع معاٌٌر وطنٌة لكفاءة أداء المعلمٌن اع ُتبرت أساسا
الختٌار المعلمٌن وتعٌٌنهم وتنمٌتهم مهنٌا ،ولعملٌة التقوٌم الذاتً والتقوٌم الخارجً ،وربط معظمها بٌن
اإلعداد الجٌد للمعلم وضمان الجودة فً العملٌة التعلٌمٌة ،وأكد أن إعداد المعلمٌن فً كلٌات التربٌة أكثر
نجاحا من إعدادهم من خالل دورات قصٌرة بعد إكمال الشهادة الجامعٌة األولى (جامعة الدول العربٌة
والٌونٌسٌؾ ،2010 ،وجامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ 2011 ،ج ،التقرٌر النهابً للقاء األول).
ولكن ،بالرؼم من الجهود الواضحة التً تبذلها الدول العربٌة لتحسٌن كفاءة المعلمٌن وتحسٌن أوضاعهم،
تشٌر دراسات عدٌدة إلى تحدٌات ومشكالت عدٌدة ما تزال تواجه المعلمٌن فً هذه الدول ،مع اختالؾ فً
سجل خلل فً اختٌار وقبول الطلبة المعلمٌن فً
هذا المجال من دولة ألخرى تبعا لظروفها المختلفة ،حٌث ٌ َ
كلٌات التربٌة ومعاهد إعداد المعلمٌن ال ٌسمح بانتقاء من ٌصلح فعال لمهنة التعلٌم ،وٌالحظ تزاٌد عدد
الملتحقٌن بها من ذوي المإهالت المنخفضة نظرا لؽٌاب الحوافز المادٌة والمعنوٌة المجزٌة ،كما ٌ َُسجل
ضعؾ المستوى األكادٌمً للمعلمٌن ،وانخفاض مستوى إعدادهم قبل الخدمة ،وضعؾ برامج تدرٌبهم أثناء
الخدمة ،وانخفاض مستوى األبنٌة والمرافق والخدمات التً ٌعملون فً ظلها .وتعانً مهنة التعلٌم فً
الوطن العربً من تراجعها أمام المهن األخرى ،وتدنً مكانتها االجتماعٌة واالقتصادٌة بشكل ال ٌتناسب
مع األدوار الجسٌمة التً ٌإدٌها المعلمون.
وقد بٌن اإلطار االسترشادي الذي وضعته الجامعة العربٌة بالتعاول مع الٌونٌسٌؾ أن ؼالبٌة الدول العربٌة
أظهرت احتٌاجها إلى دعم فنً :لتنمٌة قدرات المعلمٌن ووضع خطط لتطوٌر أدابهم ،ولتصمٌم معاٌٌر
مطورة لتقوٌم أدابهم وتدرٌب المختصٌن للقٌام بهذه المهمة ،وإلعداد وتصمٌم وتنفٌذ برامج إلعدادهم
وتدرٌبهم (جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ.)2010 ،
وأظهرت دراسة مسحٌة حدٌثة شاركت فٌها سبع دول عربٌة (األردن ،تونس ،جٌبوتً ،فلسطٌن ،لبنان،
مصر ،الٌمن) أن دَ ْور المعلمٌن فً تحسٌن نوعٌة التعلٌم ٌتزاٌد فً هذه الدول ،ولكن الٌزال ٌسجل قصور
وتخلؾ فً سٌاسات إعداد المعلمٌن مقارنة مع ما ٌحدث فً عدد من الدول المتقدمة ،مع تسجٌل تباٌن فً
حدة المشكالت بٌن تلك الدول العربٌة ،ومعظم هذه الدول ال تستطٌع اجتذاب من هم األفضل لمهنة التعلٌم،
وهم ال ٌخضعون لإلجراءات التً تستقصً قدراتهم وإمكانٌاتهم ورؼباتهم بحٌث تضمن دخول األفضل
للمهنة ،وٌتم التعٌٌن على أسس تقلٌدٌة ،واألوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة ال تشجع على االستمرار فً
المهنة (خصاونة.)2013 ،
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هذا ،وتحتاج بعض الدول العربٌة إلى وضع أو تفعٌل معاٌٌر مهنٌة وضوابط واضحة وشاملة لكفاءة أداء
المعلم ،وتحدٌد المإشرات أو المستوٌات التً ٌمكن بقٌاسها معرفة مدى تحقق هذه المعاٌٌر .مما ٌستدعً
العمل على إعداد معاٌٌر مهنٌة للمعلم على المستوى العربً شاملة للجوانب المعرفٌة والمهارٌة والثقافٌة
وألخالقٌات المهنة ،والمإشرات والمستوٌات التً ٌمكن بقٌاسها معرفة مدى تحقٌق هذه المعاٌٌر ،لتسترشد
بها الدول العربٌة وفقا لظروفها واحتٌاجاتها ،عند اختٌار المعلمٌن وإعدادهم قبل الخدمة وتعٌٌنهم
وتقوٌمهم ومتابعة تنمٌتهم المهنٌة المستمرة وترقٌتهم ،ولمساعدة المعلم على التقوٌم الذاتً ،بهدؾ
تحسٌن مهنة التعلٌم واالرتقاء بها.
ونظرا ألهمٌة هذا الموضوع ،فقد دعا وزراء التربٌة والتعلٌم العرب فً مإتمرهم الثامن تحت عنوان
"المعلم العربً بٌن التكوٌن الناجح والتمكن المهنً" ،المنعقد فً الكوٌت فً أٌار/ماٌو  ،2012إلى وضع
معاٌٌر عربٌة فً مجال إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم وتقوٌمهم فً ضوء مإشرات األداء الوظٌفً" ،وشددوا
فً توصٌاتهم النهابٌة على "وضع دلٌل عربً لتحدٌد أدوار المعلم فً مجتمع المعرفة وتطوٌر البرامج
المتعلقة بإعداده وتدرٌبه وتقوٌم أثر التدرٌب"؛ ودعوا المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم الى وضع
دلٌل عربً العتماد منح رخصة/إجازة مزاولة مهنة التعلٌم بما ٌضمن تمهٌن المعلم العربً وتطوره
المهنً ،ونموه الوظٌفً ،وبما ٌسهل تنقل المعلمٌن وٌحقق االستفادة منهم فً الوطن العربً وخارجه .وقد
برز فً المناقشات توجهات تدعو إلى االرتقاء بالمعلم وتوفٌر منظومة حوافز له ،والعمل على رفع مكانته
االجتماعٌة واالقتصادٌة ،واشتراط الحصول على مإهل جامعً تربوي لاللتحاق بمهنة التعلٌم ،وترسٌخ
ثقافة التط وٌر المهنً للمعلم ،واالهتمام بمإسسات إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم ورفدها بالكوادر المتخصصة
وبتقانات المعلومات واالتصال ،وإنشاء هٌبة متخصصة تعنى بتقوٌم األداء التربوي للمعلم (عن :حدٌث
المدٌنة.)2012 ،
وتنفٌذا لتوصٌات مإتمرات وزراء التربٌة والتعلٌم العرب تبنت المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم
"البرنامج العربً لتحسٌن جودة التعلٌم" ،وهو ٌتؤلؾ من خمسة برامج فرعٌة متكاملة ،أحدها" :البرنامج
العربً لالرتقاء بالمعلمٌن معرفٌا ومهنٌا" الذي تستضٌفه وتدٌره أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن،
وهو البرنامج الذي تنظم فً إطاره ورشة العمل التً نحن بصددها ،والتً تناقش "مشروع تطوٌر إطار
مرجعً عربً للمعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن".
وقد ارتكز هذا المشروع على بعض األسس/المنطلقات أبرزها:
* االلتزام بحق كل إنسان بالحصول على تعلٌم جٌد دون أي تمٌٌز ،والتؤكٌد على أن المتعلم هو مركز
العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
* التطور العالمً السرٌع فً كافة المجاالت ،وخاصة فً مجال المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ،واالنفتاح العالمً ،وانتشار األفكار الدٌموقراطٌة ،مما وضع تحدٌات كبٌرة أمام األنظمة
التعلٌمٌة.
* تطور الفكر التربوي فً العالم بعامة ،وفً الدول العربٌة بخاصة ،والتوجهات الحدٌثة للتؤكٌد على
ضرورة تحقٌق جودة التعلٌم ،التً ٌلعب المعلم دورا مركزٌا فً تحقٌقها.
* التؤكٌد على أن التعلٌم مهنة ،وأن المعلم صاحب مهنة متمٌزة لها قواعد محددة تستوجب صٌاؼة معاٌٌر
تشٌر إلى ما ٌنبؽً أن ٌعرفه وما ٌستطٌع أداءه.
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* التؤكٌد على أهمٌة المعاٌٌر المهنٌة كؤداة لتحدٌد المستوٌات المعرفٌة والمهارٌة/الدابٌة واألخالقٌة التً
ٌنبؽً أن ٌصل إلٌها المعلم وٌمارسها وٌستمر فً تنمٌتها من أجل تمهٌنه وتمكٌنه ،واالرتقاء بنظام التعلٌم
العربً ،وتوفٌر تعلٌم جٌد لجمٌع التالمٌذ ،كوسٌلة لتحقٌق التنمٌة المستدامة.
* الحاجة إلى تعاون عربً لتطوٌر المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن ،ولتبادل الخبرات المتصلة بطرق تقوٌم مدى
تحققها لدعم قدرات المعلمٌن ،والعمل على االعتراؾ المتبادل بشهادات الترخٌص لمهنة التدرٌس بٌن
الدول العربٌة.
وهكذا تهدؾ ورشة العمل الحالٌة إلى:
* المساعدة فً تحسٌن مهنة التعلٌم فً الدول العربٌة من خالل تطوٌر معاٌٌر مهنٌة للمعلمٌن من شؤنها أن
تدفعهم لتحسٌن ممارساتهم المهنٌة لدعم نوعٌة تعلم جمٌع التالمٌذ.
* بناء القدرات العربٌة فً مجال المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن.
* التوصل لتطوٌر أساس عربً مشترك لبرامج إعداد المعلمٌن قبل الخدمة ،والختٌارهم ،وتقوٌمهم ،ومنحهم
الشهادات ،واقتراح أسس لنظام إجازة/ترخٌص المعلمٌن باالعتماد على معاٌٌر واضحة.
* إفساح المجال أمام المشاركٌن لتبادل الخبرات واالستفادة من الممارسات الجٌدة ،خاصة فٌما ٌتعلق بمهنة
التعلٌم.
* تطوٌر تعاون عربً فً مجاالت التعلٌم بعامة ،وفً تطوٌر مهنة التعلٌم بخاصة.
* تقدٌم مقترحات لتطوٌر مضمون اإلطار المرجعً.

 - 2معنى المعاٌٌر ،خصائصها ،ومنهجٌة إعدادها
 1-2معنى المعٌار (:)standard
المعٌار هو عبارة عن جملة موجزة تصؾ بشكل محدد مستوى جانب ربٌسً من جوانب عمل المعلم
التعلٌمً التعلمً ،وتحدد ما ٌتوقع المجتمع من المعلم أن ٌعرفه ،وما ٌستطٌع أن ٌقوم به أو ٌإدٌه أثناء
ممارسته لمهنته ،وما ٌتسم به من سمات وخصائص شخصٌة وأنماط تفكٌر ،وما ٌإمن به من قٌم
الحظ فً سلوكه وتصرفاته ،بحٌث ٌمكن
واتجاهات ،وما ٌتحلى به من أخالقُ ،توجه ممارساته وٌمكن أن ت َ
االستناد إلٌها للحكم على كفاءة وفاعلٌة وجودة أدابه.
وتبنى المعاٌٌر انطالقا من ثقافة البلد واحتٌاجاته وأهداؾ التعلٌم فٌه ونظرته إلى معنى التعلم والتعلٌم
الناجحٌن .وتؽطً عادة كافة جوانب العمل المهنً للمعلم بشكل متكامل.

 2-2خصائص ومواصفات المعاٌٌر:
ٌنبؽً أن تصاغ المعاٌٌر بحٌث تكون:
 واضحة ومحددة دون أي التباس ،وقابلة للتطبٌق على فبات مختلفة من المعلمٌن ،تحدد بدقة ماذا ٌتوقعمن المتعلم أن ٌعرفه ،وماذا ٌتوقع أن ٌتقنه وٌإدٌه؛
 -شاملة لكافة المعارؾ والمهارات واالتجاهات المإثرة فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة؛
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 مرنة ومتطورة وقابلة للتعدٌل والتطوٌر وفقا للظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة وللتطوراتالعلمٌة والتكنولوجٌة المستجدة والمتباٌنة فً البلد الواحد؛
 موضوعٌة ٌمكن الحكم على مدى تحققها بال تدخل من ذاتٌة المعنٌٌن قدر اإلمكان؛ قابلة للمالحظة والقٌاس بحٌث ٌمكن إثبات مدى تحققها بواسطة وسابل وأسالٌب متعددة؛ أخالقٌة تراعً قٌم المجتمع المقبولة وعاداته وسلوكٌاته؛ تحقق مبدأ المشاركة بإفساح المجال أمام أطراؾ متعددة من المعنٌٌن بالتعلٌم للمشاركة فً إعدادها وتقوٌمنتابجها؛
 داعمة بحٌث تشكل آلٌة تدعم العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وتسعى للنهوض بها؛ مجتمعٌة تلبً احتٌاجات المجتمع وتراعً ظروفه وتهتم بقضاٌاه؛ وطنٌة تخدم أهداؾ الوطن وقضاٌاه ومصلحته العلٌا.وال بد من وضع مإشرات لمستوى اإلنجاز تساعد المعلم على القٌام بالتقوٌم الذاتً ،كما تسمح للممتحنٌن
بالقٌام بالتقوٌم الخارجً .علما بؤن المعاٌٌر لٌست ثابتة وال عالمٌة ،ولهذا تختار كل دولة منها ما ٌتناسب
مع ظروفها وأولوٌاتها وإمكانٌاتها ،وتتوسع فٌها وفقا الحتٌاجاتها لتوفٌر المعلم المإهل والملتزم.

 3-2منهجٌة إعداد المعاٌٌر
ٌستند إعداد المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن إلى منهجية علمية تنطلق من واقع المعلمين وظروفهم الوطنٌة بهدف
العمل على تطوٌرها وتحسٌنها؛ وٌعتمد على العمل التعاوني الجماعً بحٌث ٌتم تشاور واسع وعمٌق
وحقٌقً بشؤنها بٌن كافة المعنٌٌن بالتعلٌم فً المجتمع؛ وتتم االستفادة من التجارب الدولٌة واإلقلٌمٌة
والخبرات المتاحة؛ و ٌُ َّتبع أثناء ذلك خطوات جادة أبرزها:
 تشكٌل لجان وفرق عمل وطنٌة متخصصة ٌشارك فٌها ممثلون عن كافة الفبات المعنٌة بالعملٌة التعلٌمٌةالتعلمٌة :القٌادات التربوٌة المسإولة عن اتخاذ القرارات فً وزارة التربٌة والتعلٌم ،وممثلون عن :أساتذة
الجامعات ،والمختصٌن فً التربٌة وفً إعداد المعلمٌن وتنمٌتهم مهنٌا ،والمعلمٌن المتمٌزٌن ،ومدٌري
المدارس ،والمشرفٌن/الموجهٌن/المفتشٌن التربوٌٌن ،ونقابات المعلمٌن/اتحاداتهم/جمعٌاتهم المهنٌة،
والمنظمات التً تهتم باألطفال ،والمتخصصٌن فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة ،والقطاعات
االقتصادٌة والمثقفٌن ومنظمات المجتمع المدنً ذات العالقة ،وأولٌاء األمور ،إلخ .وذلك من أجل أن
ٌتحاوروا وٌتناقشوا وٌتبادلوا الخبرات المتعلقة بالمعاٌٌر المهنٌة المستهدفة .فتنمٌة المعلم لٌست قضٌة
تربوٌة فحسب ،بل قضٌة سٌاسٌة وتنموٌة وحضارٌة واألساس الذي ٌبنى علٌه مستقبل البلد.
 دراسة أوضاع المعلمٌن فً البلد من كافة الجوانب وتحدٌد المشكالت التي تعترضهم من أجل التخطيطلمعالجتها.
 دراسة التجارب الدولٌة والعربٌة التً وضعت معاٌٌر مهنٌة للمعلم ،ومناقشة مدى مالءمتها للواقعالوطنً واالستفادة منها كلما أمكن ذلك.
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 استخدام أسلوب العصؾ الذهنً لطرح أفكار تتعلق بالمعاٌٌر المهنٌة فً ضوء خبرات المشاركٌنللحصول على مقترحات وبدابل مناسبة تتعلق بالمجاالت األساسٌة للمعاٌٌر وعناصرها/مإشراتها.
 تكلٌؾ لجنة مصؽرة لصٌاؼة مجموعة مقترحة من المعاٌٌر التً تعبر عن مختلؾ جوانب أداء المعلم فًضوء ما تمخض عنه العصؾ الذهنً من أفكارٌ ،تم فٌها مراعاة خصابص ومواصفات المعاٌٌر الجٌدة،
ووضع مإشرات لكل معٌار تدل على تحقق هذا المعٌار ،لتكون منطلقا لكافة المشاركٌن للتحاور حولها
ومناقشتها بعمق وإبداء الرأي بشؤنها للتوصل إلى بدابل وأفكار مناسبة ،وتعدٌل مسودة المعاٌٌر المقترحة
فً ضوء ذلك.
 إجراء حوار وطنً حول مسودة المعاٌٌر المقترحة فً ورش عمل موسعة ٌشارك فٌها المستفٌدون منالمعاٌٌر والمطبقون لها من المعلمٌن ،ومدٌري المدارس ،والموجهٌن/المرشدٌن/المفتشٌن التربوٌٌن،
والقٌادات التربوٌة ،ومإسسات إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم ،وأولٌاء األمور ،ورجال األعمال ،ووسابل
اإلعالم ،و ُتجرى التعدٌالت الالزمة بناء على ذلك.
 االستعانة ببعض الخبراء المحليين والدوليين إلبداء رأٌهم فً المعاٌٌر المقترحة وتحكيمها والحصولمنهم على تغذية راجعة حول مدى مالءمتها ووضوح صٌاغتها ،وذلك للتحقق من صدق ما ٌتم التوصل
إلٌه من معاٌٌر ومؤشرات ،وٌتم إدخال التعدٌالت علٌها فً ضوء ذلك.
 تجربة المعايير على عٌنة من المعلمٌن الجدد والممارسٌن والمتمٌزٌن للتأكد من مدى وضوحها وشمولهاودقتها وصحة صٌاغتها ،إلخ .وإجراء التعدٌالت علٌها إن لزم األمر.
 التثبت من صدق المعايير وثباتها بعد االتفاق على مسودتها شبه النهائٌة. التوعية بالمعايير المهنية وأهمٌتها وخلق ثقافة مواتٌة لها ،والتدرٌب على استخدامها من قبل المعلمٌنوالمدٌرٌن والموجهٌن فً التقوٌم بقصد تفعٌلها ،وإعداد أدلة لهذه الغاٌة.
 دعوة بعض منظمات األمم المتحدة والمنظمات المانحة لدعم المشروع فنٌا ومادٌا ،كالٌونٌسكووالٌونٌسف واالتحاد األوروبً وغٌرها من المنظمات الدولٌة المانحة.
 إخضاع المعاٌٌر للمراجعة بشكل دوري بقصد تعدٌلها حٌث تدعو الحاجة ،مما ٌعزز ثقة المجتمع بها.وتجدر اإلشارة إلى أن اإلطار المرجعً العربً المقترح لم ٌ َّتبع الخطوات المذكورة أعاله ،بل هو نتاج
صص إلعداده شهر ونصؾ فقط ،والهدؾ منه إثارة النقاش فً ورشة العمل هذه
جهود فردٌة ،وقد خ ِّ
لتطوٌره ،بحٌث ٌصبح عمال تعاونٌا إلى حد ما.

-3

المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن عالمٌا وعربٌا

وضعت بلدان عدٌدة ،أجنبٌة وعربٌة ،أدلة تحدد المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن :أي المستوٌات الثقافٌة
والمعرفٌة والمهارٌة واألخالقٌة التً ٌنبؽً أن تتوافر لدٌهم بحٌث ٌتمكنون من القٌام بممارسات فعالة فً
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التعلٌم والتعلم ،وبالتالً تمهٌن مهنة التعلٌم باعتبارها مهنة معقدة تتطلب من المعلمٌن دراٌة متعمقة
ومهارات متخصصة ،من خالل إعداد متخصص الٌقل عن الشهادة الجامعٌة األولى ،ومن خالل اإلطالع
المستمر على المستجدات بما ٌضمن تحقٌق شعور المعلمٌن بالرضا ،والنهوض بجودة عملٌة التعلٌم
والتعلم واالرتقاء بها كعامل حاسم فً تحسٌن تعلم وتحصٌل جمٌع الطلبة.
وقد تم االطالع على العدٌد من المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن التً وضعتها بعض تلك الدول ،والتً أمكن
الحصول علٌها ،وحاولنا االستفادة منها فً مشروع اإلطار المرجعً العربً ،أبرزها:

 1-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً بعض الدول األجنبٌة
 1-1-3الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
أ) معاٌٌر المجلس الوطنً العتماد مإسسات إعداد المعلمٌن ()NCATE

3

ٌُعتبر المجلس الوطنً األمرٌكً العتماد مإسسات إعداد المعلمٌن ( )NCATE, 2008من أشهر
المإسسات المعترؾ بها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً تمنح شهادات اعتماد لمختلؾ المإسسات التً
تعد المعلمٌن ،سواء على مستوى الدرجة الجامعٌة األولى أو مستوى الدراسات العلٌا ،فتبٌن مدى فاعلٌتها
ومدى تمتع برامجها ومرافقها ومواردها البشرٌة والمادٌة بمستوى متمٌز ،تجعلها قادرة على تخرٌج معلمٌن
كفإٌن ٌتمتعون بالمعاٌٌر المهنٌة المطلوبة.
تؤسس المجلس الوطنً عام  1954وهو ٌضم الكلٌات والجامعات التً ُتعِد المعلمٌن ،والمنظمات المهتمة
برعاٌة األطفال ،والمنظمات المهنٌة التً تهتم بمواد التدرٌس وبتكنولوجٌا المعلومات ،والقٌادٌٌن التربوٌٌن،
ومتخذي القرارات وؼٌرهم من المإسسات المتخصصة التً تهتم بجودة إعداد المعلم ،وٌتلقى مداخالت من
قطاع عرٌض من المربٌن صانعً السٌاسات.
وٌإكد المجلس أن رسالته الرئٌسٌة تتركز فً تحسٌن إعداد المعلمٌن وتقوٌمه ،وتحدد عملٌة االعتماد مدى
تحقٌق مإسسات إعداد المعلمٌن المعاٌٌر المهنٌة المطلوبة والتً تتالءم مع المتطلبات االجتماعٌة المتجددة،
وتضمن بذلك تحقٌق جودة مهنة التعلٌم .وبهذا ٌطمبن المجتمع إلى أن خرٌجً المإسسات المعتمدة قد
حصلوا على مستوى رفٌع من المعلومات والمهارات واالتجاهات والقدرة على التفكٌر التحلٌلً وحل
المشكالت التً ٌتطلبها مجتمع القرن الحادي والعشرٌن ،والتً تجعلهم كفإٌن وقادرٌن على مساعدة جمٌع
الطلبة على التعلم مهما تعددت خلفٌاتهم .كما تإكد رسالة المجلس على توفٌر قٌادات لتطوٌر إعداد
المر َّكز على المعاٌٌر ٌشجع المجلس المإسسات المعت َمدة على إجراء
المعلمٌن .فمن خالل التقوٌم المنتظم
َ
تطوٌر مستمر قابم على بٌانات دقٌقة ومتسقة ،مما ٌضمن أن تبقى هذه المإسسات فعالة ومنتجة وأن ٌكون
خرٌجوها قادرٌن على التؤثٌر اإلٌجابً على طلبة التعلٌم قبل الجامعً.

3

.of Teacher Education for Accreditation NCATE: National Council
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وترتكز معاٌٌر المجلس الوطنً األمرٌكً على اإلٌمان بؤن جمٌع األطفال قادرون على التعلم وٌجب أن
ٌحصلوا على تعلٌم ذي جودة عالٌة ،وأن ٌكتسبوا المعلومات والمهارات التً تجعلهم مواطنٌن مسإولٌن
ومشاركٌن فً اقتصاد المعلومات .وهذا ٌتطلب :توفٌر معلمٌن جدد حاصلٌن على المعارؾ والمهارات
اآلكادٌمٌة والتربوٌة الالزمة للتدرٌس؛ وتوفٌر إدارٌٌن ومهنٌٌن وفنٌٌن متخصصٌن جدد حاصلٌن على
المعارؾ والمهارات التً تجعلهم قادرٌن على خلق بٌئة داعمة لتعلم الطلبة المعلمٌن؛ وتطبٌق أشكال متعددة
من وسابل التقوٌم ،والقٌام بدراسات تتبعٌة واستخدام النتابج للتؤكد من أن الطلبة المعلمٌن ٌحققون المعاٌٌر
المهنٌة ،وأن الخرٌجٌن قادرون على القٌام بالتدرٌس بشكل ٌجعل جمٌع الطلبة ٌتعلمون ،وقادرون على
استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس لتحسٌن هذا التعلم ،وعلى التعاون مع الزمالء والمتعلمٌن وأولٌاء األمور،
وٌنظرون إلى إعداد المعلمٌن قبل الخدمة وتطوٌرهم أثناءها على أنه عملٌة متواصلة.
وقد وضع المجلس الوطنً عددا من المعاٌٌر العتماد مختلؾ المعاهد والمإسسات التً تعنى بإعداد
المعلمٌن وسابر المهنٌٌن التربوٌٌن العاملٌن فً المدرسة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى نهاٌة المرحلة
الثانوٌة ،وتم تعدٌلها أكثر من مرة حٌث أنها تخضع للتعدٌل كل سبع سنوات للتؤكد من أنها تعكس نتابج
البحث المستمر والتطورات فً التطبٌقات التربوٌة .وقد صدرت النسخة األخٌرة منها فً شباط/فبراٌر
 2008لتبقى معتمدة حوالً سبع سنوات حتى تتم مراجعة هذه المعاٌٌر أو تحدٌثها فً ضوء التؽذٌة
الراجعة المنتظمة التً تتلقاها من المعلمٌن ومتخذي القرارات ،مع تنبٌه المعلمٌن إلى مراجعة موقع المجلس
االلكترونً لالطالع على آخر التعدٌالت المقترحة على السٌاسات أو اإلجراءات أو المعاٌٌر.
وقد وضع المجلس إطارا حدد فٌه معاٌٌر لست وحدات تركز على:
)1

)2
)3
)4
)5
)6

وحدة المعلومات والمهارات األكادٌمٌة والتربوٌة التً على الطلبة المعلمٌن والخرٌجٌن أن ٌمتلكوها
واالتجاهات والمواقؾ التً ٌتوقع أن ٌتصرفوا فً الفصل فً ضوبها لمساعدة جمٌع الطلبة دون أي
تمٌٌز على التعلم وذلك من مرحلة الروضة حتى نهاٌة المرحلة الثانوٌة؛
وحدة نظام التقوٌم الذي ٌجمع المعلومات حول خصابص الطلبة المعلمٌن والخرٌجٌن وٌحللها لٌتؤكد
من مدى تحقق المعاٌٌر لدٌهم؛
وحدة تقوٌم التطبٌق المٌدانً للتحقق من اكتساب الطلبة المعلمٌن والخرٌجٌن المعاٌٌر المطلوبة؛
الوحدة التً تصمم وتنفذ وتقوم المنهج المتنوع إلكسابهم تلك المعاٌٌر،
وحدة تقوٌم خصابص وأداء وفاعلٌة أعضاء هٌبة التدرٌس وتنمٌتهم المهنٌة؛
وحدة تقوٌم اإلدارة والموارد المالٌة والبشرٌة والتسهٌالت المتوافرة بما فً ذلك تكنولوجٌا
المعلومات ،والتً تساهم فً دعم الطلبة المعلمٌن بشكل ٌحقق المعاٌٌر المهنٌة.

وٌقدم المجلس معلومات حول معانً اإلطار المفاهٌمً والمعاٌٌر الستة ،وٌفصل العناصر/المإشرات التً
تندرج تحت كل معٌار ،واضعا ثالثة مستوٌات لألداء فً كل مجموعة منها (المستوى المستهدؾ ،مقبول،
ؼٌر مقبول) لتسهٌل عملٌة التقوٌم وإصدار األحكام.
كما ٌقدم بعض المقررات المهنٌة التً تساعد المعلم على اكتساب المعاٌٌر المهنٌة ،ومعاٌٌر تحدد ما ٌجب
أن ٌعرفه المعلم المتخصص وٌكون قادرا على أدابه فً مٌدان معٌن ،كمعلم الحاسب اآللً ،ومعلم العلوم،
والمتخصص فً الطفولة المبكرة ،والمتخصص فً التكنولوجٌا ،ومعلم الموهوبٌن ،وؼٌرهم من فبات
المعلمٌن.
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ب) المجلس الوطنً األمرٌكً للمعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن
تحت عنوان "ماذا ٌجب على المعلمٌن أن ٌعرفوا وأن ٌكونوا قادرٌن على القٌام به؟" ،أصدر " المجلس
الوطنً األمرٌكً للمعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن عام National Board for Professional Teaching ( 1989
 )Standard, 1989وثٌقة أشارت إلى أنه ٌوجد معلمون ممتازون كثٌرون ٌعملون فً المدارس دون أن ٌتم
االعتراؾ بهم ،ودون أن تتم مكافؤتهم ،ولهذا ٌترك كثٌرون منهم المهنة ،كما ٌبتعد عنها كثٌرون ٌمكن أن
ٌتمٌَّزوا فٌها .كذلك ،فإن معارؾ ومهارات المعلمٌن ؼٌر مستخدمة وال تترك سوى أثر متواضع .ولهذا
كانت مهمة المجلس الوطنً تحسٌن نوعٌة التعلٌم والتعلم ،واالحتفاظ بمستوٌات عالٌة من المعارؾ
والمهارات التً على المعلمٌن األكفاء اكتسابها ،ومنح شهادة تكون دلٌال على أن المعلم بلػ مستوى
ممتاز ،تمنح فً ضوء معاٌٌر متقدمة للمعلمٌن ذوي الخبرة ،تعترؾ بها جمٌع الوالٌات األمرٌكٌة ،وتتكامل
مع الشهادات التً تمنحها الوالٌات ،وذلك بناء على تقوٌم عادل وموثوق ٌتطلب أن ٌعد المعلم الراؼب فً
الحصول علٌها ملفا شامال ودقٌقاٌ ،تطلب جهدا كبٌرا إلعدادهٌ ،حتوي على وثابق تمثل عمله فً الفصل،
بما فً ذلك تسجٌالت فٌدٌو ،توضح معارفه ومهاراته المهنٌة ،وتسمح بالحكم على ممارساته المتمٌزة.
وٌحظى الذٌن ٌنجحون فً الحصول على هذه الشهادة بتكرٌم ومكافآت مجزٌة على المستوى الوطنً،
وبتكرٌم وترقٌات على مستوى الوالٌة .مما ٌشجع المعلمٌن المتمٌزٌن/األكفاء على السعً للحصول علٌها
مهما كلفهم ذلك من جهد.
وقد اس ُتخدمت الوثٌقة كؤساس لتطوٌر سابر المعاٌٌر ،وال تزال حتى اآلن حجر الزاوٌة فً نظام شهادات
المجلس الوطنً ،و ُتستخدم كدلٌل للمدارس والكلٌات والجامعات ،وتشجع على االهتمام بإعداد المعلمٌن
المهنً قبل الخدمة وتدرٌبهم أثناءها فً أمرٌكا ،كما تسمح بإثارة "التؤمل الذاتً" من قِ َبل المعلمٌن فً
مختلؾ مراحل حٌاتهم المهنٌة ،وتحفز على وضع معاٌٌر مهنٌة متفق علٌها فً كل مٌدان من مٌادٌن التعلٌم.
وتتضمن المعاٌٌر المهنٌة لمعلم التعلٌم االبتدابً والثانوي للمجلس الوطنً خمسة معاٌٌر ٌلً كل منها
وصفا ألبرز ما ٌجب على المعلم أن ٌعرفه وأن ٌكون قادرا على القٌام به ،تتلخص فً ما ٌلً:
)1
)2
)3
)4
)5

ٌلتزم المعلمون الممتازون بتعلٌم جمٌع التالمٌذ وبإٌصال المعرفة إلٌهم جمٌعا.
ٌعرؾ المعلمون المادة/المواد التً ٌدرسونها وٌعرفون كٌؾ ٌدرسونها.
ٌكون المعلمون مسإولٌن عن إدارة ومتابعة تعلم التالمٌذ.
ٌفكر المعلمون بممارساتهم المهنٌة وٌتعلمون من التجربة والخبرة.
المعلمون هم أعضاء فً مجتمعات التعلم.

ج) معاٌٌر دائرة التعلٌم االبتدائً والثانوي فً والٌة ماستشوستس
ضمن القواعد المنظمة لمنح شهادة المعلم (المربً) والموا َف َقة على برنامج إعداده ،نشرت دابرة التعلٌم
االبتدابً والثانوي فً والٌة ماستشوستس ( Massachusetts Department of Elementary and Secondary
 )Education, 2012المعاٌٌر المهنٌة للمعلم ،وهً تعرؾ المعارؾ والمهارات التربوٌة والمهنٌة الالزم
توافرها لدى جمٌع المعلمٌن .وتستخدم هذه المعاٌٌر من ِق َبل مإسسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة فً إعداد
طالبهم وعند مراجعة برامجهم للحصول على موافقة الوالٌة ،ومن قِبل دابرة التعلٌم االبتدابً والثانوي
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ُثبتوا أنهم ٌحققون المعاٌٌر المهنٌة المطلوبة وذلك بالنجاح فً
كؤساس لتقوٌم أداء المرشحٌن الذٌن ٌجب أن ٌ ِ
تقوٌم األداء للحصول على شهادة أولٌة ( .)Initial Licenseوتنشر دابرة التعلٌم أدلة لكل مستوى من تقوٌم
األداء ٌوضح الفروق فً نمو المعارؾ والمهارات المهنٌة المطلوبة.
عدد المعاٌٌر المهنٌة التً تحددها دابرة التربٌة خمسةٌ ،لً كل منها مجموعة من المعارؾ والمهارات
المهنٌة التً ٌجب على جمٌع المعلمٌن اكتسابها فً المجاالت التالٌة:
ٌ )1خطط المعلم للمنهج والتعلٌم.
ٌ )2قدم تعلٌما فعاال.
ٌ )3دٌر الفصل بكفاءة.
ٌ )4شجع المساواة.
ٌ )5قوم بالمسإولٌات المهنٌة.

د) معاٌٌر لجنة اعتماد المعلمٌن فً والٌة كالٌفورنٌا
أصدرت لجنة اعتماد المعلمٌن فً والٌة كالٌفورنٌا عام  1990قابمة من ستة معاٌٌر مهنٌة للمعلم تتناول
ستة مجاالت مترابطة ،بهدؾ توفٌر لؽة مشتركة فً الوالٌة ،ورإٌة مشتركة للتعلٌم المتمٌز ،ولضمان تمٌز
المعلمٌن ،نظرا لتؤثٌر ذلك على نمو وتعلم جمٌع التالمٌذ ( Commission on Teacher Credentialing,
 .)2009ومنذ بدء تطبٌقها أثرت هذه المعاٌٌر فً السٌاسات والممارسات التعلٌمٌة .وتحاول المعاٌٌر أن تخدم
المعلمٌن منذ فترة إعدادهم قبل الخدمة حتى بلوؼهم مرحلة المعلمٌن المتمرسٌن ذوي الخبرة ،وهً بمثابة
دلٌل ٌرشدهم أثناء نموهم المهنً ،وٌساعدهم على صقل وتوسٌع وتقوٌم ممارساتهم بقصد تحسٌنها لدعم
تعلم الطلبة.
وتتضمن المعاٌٌر الستة ماٌلً:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

دعم جمٌع التالمٌذ وإشراكهم فً التعلم.
خلق بٌبة فعالة لتعلم التالمٌذ واالحتفاظ بها.
فهم وتنظٌم مادة التدرٌس للتمكن من تعلٌم التالمٌذ.
تخطٌط التعلٌم وتصمٌم خبرات التعلٌم لجمٌع التالمٌذ.
تقوٌم تعلم التالمٌذ.
التطور المهنً للمعلم.

وقد قدمت وثٌقة والٌة كالٌفورنٌا لكل معٌار توصٌفا للمستوى المهنً المستهدؾٌ ،لٌه مجموعة من األفكار
والعناصر التً تشكل جوانب أساسٌة فً مجال التعلٌم المعنً ،تبع ذلك مجموعة من األسئلة (كٌؾ ٌمكننً
أن...؟ ولماذا أقوم بـ ...؟) ترتبط بؤمثلة من عناصر مهنة التعلٌم تمثل جوانب تتعلق بالتعلٌم الفعال ،دون أن
تمثل جمٌع القضاٌا والعناصر المتعلقة بهذا التعلٌم ،وهً تستخدم فقط إلثارة التفكٌر والتطبٌق لدى المعلمٌن
وتشجٌعهم على استكشاؾ عناصر الممارسة التعلٌمٌة الفلسفٌة والخلقٌة والنظرٌة والعملٌة لدعم نموهم
المهنً ودعم تعلم الطالب .وتراعً المعاٌٌر تنوع خلفٌات المعلمٌن وتطلعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم ،فتشٌر
إلى أنه ،ورؼم أن المعاٌٌر المشتركة تقدم رإٌة مشتركة للتعلٌم المتمٌز ،فإن لدى المعلمٌن المختلفٌن
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أسالٌب مختلفة لمقاربة المعاٌٌر بفاعلٌة ولتحقٌق التعلٌم المتمٌز .فالتعلٌم لٌست مهنة ٌتم فٌها التطبٌق وفقا
لمقاربة واحدة من قبل جمٌع المعلمٌن وفً كافة البٌبات .كما أكدت الوثٌقة أنه ،ورؼم توصٌؾ المعاٌٌر
بشكل منفصل ،فإنه من الضروري النظر إلى العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة كوحدة معقدة مإلفة من أجزاء
مترابطة ودٌنامٌة ،تتؤثر بالكثٌر من العوامل داخل الفصل وخارجه ،والتداخل والتكرار الذي قد ٌحصل بٌن
المعاٌٌر أحٌانا ما هو إال دلٌل على العالقات المتبادلة بٌنها وعلى تعقد عملٌة التعلٌم.

هـ) معاٌٌر مجلس التربٌة فً والٌة نورث كاروالٌنا
تإكد والٌة نورث كاروالٌنا على ضرورة توفٌر معلم عطوؾ مإهل معرفٌا ومهارٌا لكل تلمٌذ .وفً هذا
الصدد صادق مجلس التربٌة فً الوالٌة على المعاٌٌر المهنٌة األساسٌة للمعلم التً تم وضعها من قبل دابرة
التربٌة للمدارس الرسمٌة وشعبة فاعلٌة المعلمٌن ) .)State Board of Education, 2013وقد ُ
شكلت من أجل
ذلك لجنة شارك فٌها معلمون من مختلؾ أنحاء الوالٌة لتحدد ماذا ٌحتاج المعلم أن ٌعرؾ وأن ٌكون قادرا
على القٌام به .وقد تم وضع ستة معاٌٌر مهنٌة ٌرافق كل منها المعارؾ والمهارات الالزمة للتعلٌم والتعلم
فً مدارس القرن الحادي والعشرٌن .وتعتبر هذه المعاٌٌر أساسا إلعداد المعلم وتقوٌمه وتطوٌره مهنٌا،
ودلٌال للتدرٌس .وتتضمن قابمة المعاٌٌر ما ٌلً:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ٌظهر المعلم قدرة على القٌادة.
ٌنشًء المعلم بٌبة تحترم التالمٌذ من كافة الخلفٌات.
ٌعرؾ المعلم المحتوى الذي ٌعلمه.
ٌسهل المعلم تعلم تالمٌذه.
ٌفكرٌ/تؤمل المعلم بممارساته.
ٌساهم المعلم بالنجاح األكادٌمً للتالمٌذ.

 2-1-3معاٌٌر مجلس المعلمٌن  -وزارة التربٌة فً برٌتش كولومبٌا -كندا
وضع مجلس المعلمٌن فً وزارة التربٌة فً مقاطعة برٌتش كولومبٌا -كندا وثٌقة المعاٌٌر المهنٌة
للمرشحٌن لنٌل شهادة الكفاءة والسلوك لمعلمً المراحل التعلٌمٌة قبل الجامعٌة ،وهً معاٌٌر تحدد ما على
المعلم أن ٌكتسبه وٌقوم به لٌحصل على هذه الشهادة وٌحتفظ بها .وتتضمن المعاٌٌر مإهالت المرشحٌن
والحاصلٌن على الشهادة التً تلبً احتٌاجات التالمٌذ واألهل والمجتمع ككل الذٌن ٌتعامل معهم المعلمون.
وٌشٌر المجلس إلى أن المعاٌٌر لٌست وصفا تفصٌلٌا لكفاٌات وممارسات المعلم ،بل هً مبادئ ٌمكن أن
تبنً علٌها التفاصٌل بحٌث تعطً للقارئ إحساسا عاما بالعمل الذي ٌقوم به المعلم ،والطرٌقة التً ٌتصرَّؾ
لتحسن سمعته وترقٌه ،وتزٌد احترامه وترفع
بها .وهً تهدؾ إلبراز مدى تعقد عمل المعلم وتنوعه ،و
ِّ
من مكانته .وقد تم تبنٌها فً عام  2008من قِ َبل كلٌة المعلمٌن فً المقاطعة Ministry of Education,
.)2012
وتوضح المعاٌٌر المعارؾ التً ٌجب أن ٌكتسبها المعلم ،والمهارات التً ٌمكنه أداءها ،واالتجاهات التً
علٌه امتالكها والتصرؾ فً ضوبها لٌحظى بثقة المجتمع ،وتمثل األهداؾ القصوى التً ٌسعى المعلمون
لتحقٌقها .وبهذا تساهم المعاٌٌر بإٌجاد بٌبة تعلٌمٌة للتالمٌذ ذات نوعٌة عالٌة ،وتوفر أساسا لتحقٌق المإهالت
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والممارسات المطلوب توفرها فً المعلم ،وتشكل حجر الزاوٌة لتقوٌم هذه المإهالت والممارسات من قبل
المجتمع وللتؤكد من مدى تحققها ضمن الظروؾ التً ٌعمل المعلم فً ظلها.
المتمرس الناضج .وهً
وتشٌر الوثٌقة إلى أن المعاٌٌر تختلؾ بالضرورة وفقا للمعلم المبتدئ أو المعلم
ِّ
تستخدم كدلٌل لوزارة التربٌة واألجهزة المعنٌة عند وضع المتطلبات أو عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج
إعداد المعلمٌن قبل الخدمة ،ولمنح الشهادات للمرشحٌن ،ولممارسة المهنة ،وللتربٌة المهنٌة المستمرة أثناء
الخدمة.
وقد تضمنت الوثٌقة ثمانٌة معاٌٌر ٌلً كال منها توصٌؾ عام للمعلومات والمهارات التً توضح مضمونه،
وهً:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ٌقدر المعلم جمٌع التالمٌذ وٌهتم بهم وٌلبً اهتماماتهم.
المعلم نموذج ٌتصرؾ بؤمانة وأخالق.
ٌفهم المعلم كٌؾ ٌنمو التلمٌذ وٌطبق هذه المعرفة.
ٌقدر المعلم مشاركة ودعم أولٌاء األمور والمجتمع المحلً.
ٌنفذ المعلم ممارسات فعالة فً إدارة الفصل والتخطٌط والتدرٌس والتقوٌم وإعداد التقارٌر.
ٌمتلك المعلم أساسا معرفٌا واسعا وٌفهم مجاالت المادة/المواد التً ٌدرسها.
ٌنخرط المعلم فً أنشطة التعلم والتطور المهنً مدى الحٌاة.
ٌسا هم المعلم فً نصح ودعم المعلمٌن اآلخرٌن وتنمٌتهم المهنٌة وتقوٌمهم ،وٌقدم خبراته إلى الذٌن
ٌسعون لاللتحاق بالمهنة ،وٌساهم باألنشطة المدرسٌة وأنشطة المجتمع المحلً والمنظمات المهنٌة.

 3-1-3معاٌٌر المعهد االسترالً للتعلٌم والقٌادة المدرسٌة ()AITSL

4

بدأ إعداد المعاٌٌر المهنٌة للمعلم تحت رعاٌة المجلس الوزاري التربوي فً عام  ،2009وتسلَّم المعهد
االسترالً للتعلٌم والقٌادة المدرسٌة مسإولٌة المصادقة على صٌاؼتها النهابٌة فً تموزٌ /ولٌو 2010
بتموٌل من الحكومة .وقد التزم وزراء التربٌة االسترالٌون بها لتحسٌن نوعٌة التعلم والتعلٌم فً المدارس
االسترالٌة فً القرن الحادي والعشرٌن ،وتحسٌن مإهالت المعلمٌن ،ورفع المكانة االجتماعٌة لمهنة التعلٌم،
لجذب أفضل المعلمٌن واالحتفاظ بهم ،نظرا للدور الحاسم الذي ٌلعبه المعلم ،بحٌث ٌحقق التعلٌم االسترالً
العدالة والتمٌز والنجاح لجمٌع الطلبة االسترالٌٌن فٌصبحون أفرادا متمتعٌن بالثقة بالنفس ،ومواطنٌن
مبدعٌن نشٌطٌن واعٌن.
وتوضح المعاٌٌر المهنٌة ماذا ٌُ َتو َّقع أن ٌعرؾ المعلمون وما هم قادرون على أدابه وااللتزام به فً كل
مرحلة من مراحل حٌاتهم المهنٌة الممتدة ،وتش ِّكل إطارا ٌُمكن المعلم من ممارسة التقوٌم الذاتً ،وٌجعله
ٌتؤمل فً قدراته وتطلعاته المهنٌة وٌحكم على مدى نجاح ممارساته .وٌمكن أن ُتستخدم كؤساس لتقوٌم
المعلمٌن للتؤكد من أنهم ٌمتلكون مستوٌات مهنٌة مناسبة من المعرفة واألداء وااللتزام .كما توجه برامج
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إعداد المعلمٌن قبل الخدمة وبرامج دعمهم وتطوٌرهم أثناءها .وبهذا تساهم المعاٌٌر بتمهٌن التعلٌم ورفع
مكانة المهنة.
وتتضمن المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن سبعة معاٌٌر توضح ما على المعلم أن ٌعرفه وٌكون قادرا على
أدابه وما علٌه االلتزام به مهنٌاٌ ،لً كال منها مجموعة من العناصر المرتبطة به ،وهذه المعاٌٌر هً:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

ٌعرؾ المعلم الطلبة وكٌؾ ٌتعلمون.
ٌعرؾ المحتوى وكٌؾ ٌدرسه.
ٌخطط وٌنفذ تعلٌما وتعلما فعالٌن.
ٌخلق بٌبة تعلمٌة آمنة وٌحافظ علٌها.
ٌقوم تعلم الطلبة وٌقدم تؽذٌة راجعة وتقارٌر عنه.
ٌلتزم بتعلٌم مهنً.
ٌتعاون مهنٌا مع الزمالء واألهل والمجتمع المدنً.

ثم تق َّدم هذه المعاٌٌر المهنٌة ألربع فبات من المعلمٌن فً مراحل حٌاتهم المهنٌة األربع :للمعلم حدٌث
التخرج/المبتدئ ،والمعلم الممارس ،والمعلم المتمٌز/البارع ،والمعلم القابد/المرشد ،تخدم المعلم طٌلة حٌاته
المهنٌة ،حٌث توضع تحت كل معٌار المستوٌات المطلوبة من المعارؾ والمهارات/الممارسات وااللتزامات
المهنٌة (التنمٌة المهنٌة المستمرة) التً ٌتوقع أن تتحقق لدى المعلم فً كل مرحلة من مراحل عمله المهنً.
مثال:

جدول المستوٌات المطلوبة فً كل معٌار لكل مرحلة من مراحل المعلمٌن المهنٌة
المعلم
المعٌار:
العناصر/المإشرات المبتدئ/الجدٌد

المعلم المتمرس

المعلم المتمٌز

المعلم
القائد/الخبٌر

ٌعرؾ المعلم الطلبة
وكٌؾ ٌتعلمون
إلخ.

 4-1-3المعاٌٌر المرجعٌة لتقوٌم المعلم :منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة
فً تقرٌرها المقدم للقمة العالمٌة لوزراء التربٌة المنعقدة فً أمستردام عام  2013تحت عنوان :معلمو
القرن الحادي والعشرٌن ،أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( )OECD, 2012أن التقوٌم التكوٌنً
ألداء المعلم ٌقدم له تؽذٌة راجعة ،وٌمكن أن ٌكون أداة لتحسٌن ممارساته ولرفع مستوى تنمٌته المهنٌة
وفاعلٌته ،وبالتالً تحسٌن نوعٌة التعلٌم التً تإبر على نوعٌة تعلم التلمٌذ .كما أن تقوٌم المعلمٌن ٌوفر
الفرص لمنح الحوافز والمكافآت للمعلمٌن ذوي الكفاءة واألداء المتمٌز .وبالمقابل ،فإنه ٌمكن أن ٌلفت النظر
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إلى جاذبٌة مهنة التعلٌم ،وإلى مكانة المعلمٌن فً عدد من الدول حٌث ٌشعرون بؤن عملهم ؼٌر مق َّدر
بشكل كاؾٍ.
وٌمكن للتقوٌم الفعَّال للمعلم أن ٌكشؾ عن المواهب الفردٌة ،وٌسمح للمعلمٌن أن ٌتقدموا فً المهنة وان
ٌتحملوا أدوارا ومسإولٌات فً ضوء تقوٌم أدابهم .وقد تبٌن من دراسة مسحٌة دولٌة أجرتها المنظمة
المذكورة عام  2009شارك فٌها  24بلدا أن معظم المعلمٌن ( )%7886الذٌن ٌحصلون على تقوٌم وتؽذٌة
راجعة عن عملهم ٌجدون أن ذلك ٌساعدهم على تطوٌر عملهم كمعلمٌن .ولهذا ،من الضروري إدخال
تقوٌم المعلمٌن المنتظم كجزء أساسً فً نظام التعلٌم رؼم ما قد ٌعترض ذلك من مقاومة من قِبل بعض
المعلمٌن الذٌن لم ٌتعودوا على ذلك ولم ٌتفهموا بشكل كاؾ أهداؾ استخدام التقوٌم ،ولشعورهم بالؽبن عندما
ٌتم تقوٌمهم خاصة إذا كانوا ٌعملون فً ظروؾ ؼٌر مالبمة ،ولعدم توافر الخبرة الكافٌة والتدرٌب لدى
المقومٌن ،أو اإلمكانٌات المناسبة والوقت الكافً لهذا التقوٌم (الوقت لمالحظة األداء ،توافر أدوات التقوٌم
المناسبة ،إلخ .).وتشٌر نتابج الدراسة المسحٌة التً أجرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة إلى أن دوال
عدٌدة تجد صعوبة فً توفٌر تقوٌم فعَّال ومنتظم وتؽذٌة راجعة فعالة لجمٌع المعلمٌن من قِبل
الموجهٌن/المرشدٌن/المفتشٌن التربوٌٌن أو المدٌرٌن أو من الزمالء ،وكثٌر من المعلمٌن الٌحصلون على
أي تقوٌم أو تؽذٌة راجعة من أي مصدر ،فٌخسرون فرصة تلقً النصٌحة المهنٌة ،وٌ َُرجح أن ٌكونوا أقل
رؼبة فً المشاركة فً تعلم مهنً مستمر لتحسٌن أدابهم .وقد ٌكون تطوٌر نظام للتقوٌم مكلفا وصعب
التطبٌق وٌخلق تحدٌات لتطبٌقه ،ولكنه أداة حاسمة لتحسٌن أداء المعلمٌن وتحقٌق تنمٌتهم المهنٌة
المستمرة ،ولالعتراؾ بمعارفهم ومهاراتهم وكفاٌاتهم ،ولتلبٌة متطلبات جودة التعلٌم.
ومن الضروري أن ٌكون التقوٌم جزءا ال ٌتجزأ من إجراءات إعداد المعلمٌن التخاذ القرارات بشؤن منحهم
الشهادة التً تثبت كفاءتهم ،وتعٌٌنهم ،وللمعلمٌن المبتدئٌن لدعمهم وإعطابهم تؽذٌة راجعة ،وتوفٌر تقوٌم
تكوٌنً للممارسٌن الكتشاؾ نقاط القوة والضعؾ فً كفاٌاتهم المهنٌة وتوفٌر التنمٌة المهنٌة المستمرة التً
ٌحتاجونها ،وتقوٌم نهائً بهدؾ المحاسبة ومنحهم الترقٌة فً المهنة.
وقد اعتبرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة أن إطار المعاٌٌر المرجعٌة األساسٌة/الكفاٌات لتقوٌم
المعلم بما فً ذلك المعاٌٌر الخاصة بفبات معٌنة من المعلمٌن (معلم المرحلة االبتدابٌة ،معلم تخصص
معٌن ،إلخٌ ).تضمن عادة أربعة مجاالت تقدم وصفا للكفاٌات الالزمة للمعلم للقٌام بعمله بكفاءة وٌقدم نوعٌة
جٌدة من التعلٌم ،وهً:
)1
)2
)3
)4

التخطٌط والتحضٌر.
التدرٌس.
بٌبة الفصل.
المسإولٌات المهنٌة (التنمٌة المهنٌة).

وٌلً كل مجال مجموعة من العناصر/المكونات التً تتعلق بمعرفة التالمٌذ واألهداؾ واختٌار الطرابق
المناسبة ،إلخ .وهذه العناصر تختلؾ من بلد آلخر ،ووفقا لفئة المعلم الذي ٌتم تقوٌمه.
وقد أكدت المنظمة على ضرورة تطوٌر معاٌٌر ومإشرات واستمارات تقوٌم مقننة ُتعِدها وزارات التربٌة
ودوابر التوجٌه/اإلرشاد/التفتٌش التربوي لتسجٌل األداء الفردي للمعلم وتحدٌد مستواه فً كل جانب من
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الجوانب التً ٌتم تقوٌمها .وٌجب أن ٌتم تقوٌم كل جانب بشكل ٌمكن من إجراء حساب كمً للتقدٌر .كما
مقومٌن أكفاء مدربٌن وذوي خبرة.
ٌجب ان ٌتم التقوٌم من قِبل ِّ
وقد ٌكون التقوٌم الداخلً (من قِبل أعضاء فً المدرسة) أفضل لألخذ بعٌن االعتبار ظروؾ المدرسة .ولكن
التقوٌم الخارجً (على المستوى المركزي) قد ٌكون أكثر دقة ومالءمة ألنه ٌحقق االتساق بٌن المدارس
المختلفة .وفً معظم الدول ٌتم استخدام النوعٌن.
ومن الضروري العمل على أن ٌشجع التقوٌم على النمو المهنً وذلك بإنشاء سلم الرتب/كادرللمهنة ،وربط
التطور المهنً بالتقوٌم ،وتقدٌم حوافز للمعلمٌن فً ضوء نتابجه.

 5-1-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً دائرة (وزارة) التربٌة -المملكة المتحدة
دخلت وثٌقة المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن ) (Teachers’ Standardsالتً أعدتها وزارة التربٌة فً المملكة
المتحدة فً سبتمبر/أٌلول  ،2012وتمت مراجعتها فً ٌونٌو/حزٌران Department for ) 2013
 )Education, June 2013لتحل محل معاٌٌر أخرى كانت تستخدم سابقا مثل "معاٌٌر المعلمٌن األكفاء"
(  .)Standards for Qualified Teachers Statusوقد شارك فً إعدادها فرٌق عمل مستقل ضم معلمٌن
قادة ومدٌري مدارس وخبراء آخرٌن .وتطبق المعاٌٌر على معظم المعلمٌن بؽض النظر عن فبتهم المهنٌة
(كمعلمٌن مبتدبٌن أو ممارسٌن ،)...أو القطاع الذٌن ٌعملون فٌه .وبعد  1أٌلول /سبتمبر ٌ 2012قوَّ م جمٌع
المعلمٌن المبتدبٌن -الذٌن ٌعتبرون فً فترة االختبار/التمرٌن -فً نهاٌة هذه الفترة فً ضوء هذه المعاٌٌر.
توضح هذه المعاٌٌر مستوى األداء األدنى الذي ٌُتوقع أن ٌحققه المعلمون أو المتدربون .وٌتعٌَّن على
و ِّ
مقدمً برامج اإلعداد والتدرٌب أن ٌتؤكدوا من أن هذه البرامج قد صُممت و ُنفذت بطرٌقة تسمح لكل
المعلمٌن والمتدربٌن أن ٌكتسبوا هذه المعاٌٌر .كذلك ،على مدٌري المدارس والمقومٌن أن ٌقوموا أداء
المعلمٌن المهنً فً ضوء هذه المعاٌٌر مع األخذ بعٌن االعتبار المستوى المنطقً الذي ٌُتو َّقع أن ٌصل إلٌه
المعلم مقارنة بالمرحلة المهنٌة التً هو فٌها (معلم مبتدئ ،معلم ممارس ،إلخ ).ذلك أنه من المُتوقع أن
ٌتعمق المعلمون وٌتوسعوا فً معارفهم ومهاراتهم مع تقدمهم فً حٌاتهم المهنٌة بحٌث ٌحققون المعاٌٌر
بشكل ٌتناسب مع األدوار التً ٌقومون بها ،وفً البوتقة التً ٌعملون فٌها.
تنقسم المعاٌٌر فً المملكة المتحدة إلى جزءٌنٌ ،تضمن الجزء األول منها "معاٌٌر التعلٌم" وعددها ثمانٌة،
وٌتضمن الجزء الثانً "معاٌٌر السلوك المهنً والشخصً" وٌعالج ثالث نقاطٌ ،لً كل منها عدد من
العناوٌن والجوانب الفرعٌة األساسٌة ،هدفها توسٌع مجال كل معٌار بحٌث تساعد على متابعة تطور
المعلمٌن والمتدربٌن وتقوٌمهم وإعطابهم تؽذٌة راجعة فً ضوء تفاصٌل مكونات كل معٌار ،ولتحدد
الجوانب التً ٌُظهر فٌها المعلم ممارسة متمٌزة والجوانب التً تتطلب مزٌدا من التطوٌر .كما تساعد
المعلمٌن على التقوٌم الذاتً ،وعلى التخطٌط للتطوٌر المهنً لتحسٌن ممارساتهم خالل مراحل حٌاتهم
المهنٌة المختلفة .وتتضمن معاٌٌر الجزء األول ما ٌلً:
ٌ )1ضع المعلم أعلى التوقعات التً من شؤنها أن تثٌر دافعٌة الطلبة وتتحداهم.
ٌ )2توقع من الطلبة تقدما جٌدا ومخرجات جٌدة.
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)3
)4
)5
)6
)7
)8

ُظهر معرفة جٌدة بالمادة والمنهج.
ٌ ِ
ٌخطط وٌعلم دروسا جٌدة التنظٌم.
ٌكٌؾ التعلٌم لتلبٌة احتٌاجات جمٌع الطلبة.
ٌستخدم التقوٌم بطرٌقة دقٌقة ومنتجة.
ٌدٌر العمل بشكل فعال لٌوفر بٌبة تعلم آمنة وجٌدة.
ٌقوم بتحمل مسإولٌات مهنٌة متعددة (داخل المدرسة وخارجها لصالح تحصٌل الطلبة ورفاههم).

أما معاٌٌر السلوك المهنً والشخصً فتتضمن:
ٌ )1حتفظ المعلم بمستوٌات أخالقٌة وسلوكٌة رفٌعة داخل المدرسة وخارجها لٌحظى بثقة المجتمع.
ٌ ) 2راعً المعلم أخالقٌات المهنة والسٌاسات والممارسات المتبعة فً المدرسة التً ٌعمل فٌها ،وٌحتفظ
بمستوٌات علٌا من االنتظام فً الحضور.
ٌ )3فهم المعلم واجبات ومسإولٌات المهنة وٌتصرؾ دابما فً ضوبها.

 6-1-3كفاٌات المعلم  5ومإهالته فً االتحاد األوروبً
وضعت اإلدارة العامة للتربٌة والثقافة فً المفوضٌة األوروبٌة ورقة كفاٌات المعلم لتكون مبادئ مشتركة
فً االتحاد األوروبً بهدؾ دعم واضعً السٌاسات على المستوى الوطنً واإلقلٌمً نظرا للدور الحاسم
الذي ٌلعبه المعلم فً تحسٌن نوعٌة التعلٌم التً تإدي إلى توفٌر خرٌجٌن ٌمتلكون المهارات التً ٌحتاجها
سوق العمل ،ومتعلمٌن مستقلٌن طٌلة حٌاتهم ( .)EUROPEAN COMMISSION, 2010ولهذا اعتبر
االتحاد األوروبً أن تعلم المعلمٌن ونموهم المهنً مدى الحٌاة وتزوٌدهم بما ٌساعدهم على مواجهة
التحدٌات التً ٌفرضها مجتمع المعرفة أولوٌة أساسٌة ،لجعلهم قادرٌن على التفكٌر فً عملٌة التعلم والتعلٌم
من خالل معرفة محتوى المنهج والمادة والتجدٌدات التربوٌة والبحث واالبعاد االجتماعٌة والثقافٌة للتربٌة.
وأكد االتحاد األوروبً أن إعداد المعلم ٌجب أن ٌتم على مستوى التعلٌم العالً وأن ٌتم دعمه بشراكة قوٌة
بٌن المدارس التً ٌعمل فٌها المعلمون والتعلٌم العالً.
ونظرا للدور الذي ٌلعبه المعلمون فً إعداد المتعلمٌن لدورهم كمواطنٌن فً االتحاد األوروبً ،علٌهم أن
ٌكونوا قادرٌن على االعتراؾ بالثقافات المختلفة واحترامها ،وٌجب أن تعطى األولوٌة لالعتراؾ المتبادل
بكفاٌات المعلمٌن ومإهالتهم بٌن الدول األعضاء.
وتإكد الوثٌقة على ضرورة أن تدعم السٌاسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة وتدرٌبهم المستمر أثناءها ،وأن
تدعم معلمً المعلمٌن ومدربٌهم نظرا لألثر الذي ٌتركونه على نوعٌة التعلم الذي ٌحصل علٌه المعلمون.
وتركز المبادئ المشتركة على أربع خصائص لمهنة التعلٌم هً:

5

ٌستخدم مصطلح "كفاٌات المعلم" بالمعنى نفسه لمصطلح "المعاٌٌر المهنٌة للمعلم".
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)1

)2

)3

)4

مهنة ذات مإهالت عالٌة  :بحٌث ٌكون جمٌع المعلمٌن من خرٌجً التعلٌم العالً ،وحاصلٌن على
معرفة جٌدة بالمادة التً ٌدرسونها وبالتربٌة وطرابق التعلم والتعلٌم وعلم النفس ،وعلى مهارات
وكفاٌات تساعدهم على دعم تعلم الطلبة ،وفهم البعد االجتماعً والثقافً للتربٌة .وٌفسح لهم المجال
كً ٌنمّوا كفاٌاتهم المهنٌة وكً ٌتر ّقوا فً المهنة.
مهنة موضوعة فً سٌاق تعلم مدى الحٌاة :بحٌث ٌتم دعم المعلمٌن وتشجٌعهم على متابعة نموهم
المهنً طٌلة ممارسة المهنة بوسابل نظامٌة وؼٌر نظامٌة لمواجهة تطور المعرفة فً المجتمع مع
االعتراؾ بالجهود التً ٌبذلونها ومكافؤتهم علٌها.
اعتبار المهنة متحركة :حٌث ٌتم االعتراؾ المتبادل بالمإهالت بٌن الدول األعضاء لتسهٌل تنقل
المعلمٌن وتشجعٌهم على المشاركة فً مشارٌع أوروبٌة ،وعلى أن ٌقضوا وقتا ٌدرسون فٌه
وٌعملون فً بلدان أوروبٌة بهدؾ النمو المهنً ،وٌتم االعتراؾ بذلك وتقدٌره فً البلد المُضٌؾ
والبلد األم.
ترتكز المهنة على الشراكة والعمل الجماعً والتنسٌق بٌن مإسسات إعداد المعلمٌن والمدارس
والبٌبة المحٌطة والجهات التً تنظم التدرٌب وؼٌرهم من المعنٌٌن بهدؾ دعم جودة التعلٌم
والتطبٌق الفعال.

أما الكفاٌات المشتركة فتركز على أن ٌكون المعلم قادرا على:
 )1العمل مع آخرٌن ،وأن ٌعرؾ كٌؾ ٌنمو اإلنسان وكٌؾ ٌعمل مع المتعلمٌن كؤفراد وٌدعم نموهم
لٌصبحوا أعضاء فاعلٌن فً المجتمع.
 )2االستخدام الفعال للتكنولوجٌا فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة والتعامل مع أنواع مختلفة من
المعلومات ،والفهم الجٌد للمادة ،وإدارة بٌبة التعلم ،واستخدام استراتٌجٌات تعلم وتعلٌم عدٌدة لتلبٌة
احتٌاجات المتعلمٌن ،وامتالك مهارات تساعده على التعلم من خبراته.
 )3العمل بفاعلٌة مع المجتمع ومع الشركاء المعنٌٌن ألنه ٌساهم فً إعداد المتعلمٌن لٌكونوا مواطنٌن
مسإولٌن فً االتحاد األوروبً ،ولذا علٌه أن ٌشجع االحترام المتبادل والتعاون والتنقل بٌن دوله،
وأن ٌتفهم العوامل المساعدة على خلق مجتمع مترابط؛ واالستمرار فً التنمٌة المهنٌة أثناء ممارسة
العمل.

 7-1-3الكفاٌات المهنٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة – فرنسا
عرضت النشرة الرسمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة فً فرنسا ( )Le Bulletin officiel, 2010الكفاٌات المهنٌة
العشر وضَّحت فٌها المعارؾ والمهارات واالتجاهات الواجب اكتسابها من قِبل جمٌع المعلمٌن أثناء إعدادهم
حتى ٌتمكنوا من ممارسة المهنة .وهذه الكفاٌات هً:
 )1التصرؾ كموظؾ فً الدولة وبطرٌقة أخالقٌة ومسإولة.
 )2إتقان اللؽة الفرنسٌة للتدرٌس والتواصل.
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 )3إتقان المواد التً ٌدرسها وامتالك ثقافة عامة جٌدة.
 )4فهم وتوظٌؾ التعلٌم.
 )5تنظٌم عمل الفصل.
 )6مراعاة الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.
 )7تقوٌم التالمٌذ.
 )8إتقان تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
 )9العمل ضمن فرٌق والتعاون مع أولٌاء األمور والشركاء فً المدرسة.
التنمٌة المهنٌة واإلبداع.
)10
وقد تم ذكر كل معٌار متبوعا بتوصٌؾ مختصر ألهمٌتهٌ ،لٌه المعلومات التً ٌجب أن ٌعرفها المعلم ،ثم
المهارات التً علٌه أن ٌكون قادرا على أدابها ،فاالتجاهات التً ٌجب أن ٌتصرؾ فً ضوبها.

 8-1-3الكفاٌات المهنٌة للمعلمٌن فً دول جنوب شرق آسٌا
توصل فرٌق من الخبراء اآلسٌوٌٌن بتوجٌه من وزراء التربٌة فً  11دولة من دول جنوب شرق أسٌا
(منها :كمبودٌا ،وأندونٌسٌا ،ومالٌزٌا ،والفٌلٌبٌن ،وسنؽافورة ،وتاٌالند ،وفٌتنام ،وؼٌرها) ،خالل العام
 ،2010-2009إلى إعداد دراسة مسحٌة هدفها استكشاؾ جذع عام مشترك ٌتعلق بالكفاٌات المهنٌة
المشتركة للمعلمٌن المعتمدة فً المنطقة ،أي المعارؾ والمهارات المهنٌة والخصائص الشخصٌة التً
علٌهم التمٌز بها للقرن الحادي والعشرٌن لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،والتً ٌمكن أن تدعم التكامل
القوي بٌن بلدانها فٌما ٌتعلق ببناء القدرات وتبادل المعلمٌن والتعلم مدى الحٌاة ) .)SIREP 6, 2012وقد
أشارت الدراسة إلى أن هذه الدول شاركت فً الجهود الدولٌة التً تبذل لتحسٌن األنظمة التعلٌمٌة فً
المنطقة ولتوفٌر نوعٌة جٌدة من التعلٌم ،توفر للمتعلمٌن الظروؾ للمشاركة بفاعلٌة فً مجتمعات
اقتصادٌات القرن الحادي والعشرٌن ،ولتطوٌر نوعٌة المعلمٌن بحٌث تنعكس على مستوى تحصٌل التالمٌذ
ونجاحهم .وكانت ست دول فً المنطقة قد بدأت باتخاذ إجراءات لتطوٌر معاٌٌرها المهنٌة الوطنٌة للمعلم،
فً حٌن كانت خمس دول فً طرٌقها لتطبٌق تلك المعاٌٌر .وقد شكلت تلك الدول فرق عمل بهدؾ تطوٌر
إطار لتلك الكفاٌات ،فراجعت تجارب الدول األخرى خاصة المتقدمة اقتصادٌا ،واستعان بعضها بخبراء من
هذه الدول لتقدٌم المشورة التقنٌة .وخالل السنوات القلٌلة الماضٌة ،سعت تلك الدول إلى تحقٌق االنسجام فً
المعاٌٌر فٌما بٌنها لتسهٌل التطوٌر التربوي فً المنطقة .وفً هذا اإلطار ،دعت منظمة وزراء التربٌة فً
المنطقة ( )SEAMEO 7لتقوٌم الكفاٌات المهنٌة والسٌاسات وبناء القدرات وأنشطة التقوٌم .وقد نتج عن
ذلك وضع إطار مرجعً من  11كفاٌة مهنٌة عامة للمعلمٌن تحتاجها هذه الدول للقرن الحادي والعشرٌن،
توضح ماذا ٌحتاج المعلم أن ٌعرؾ وأن ٌكون قادرا على أدابه لٌصبح أكثر كفاءة ،ولٌنعكس ذلك على
تحسٌن التعلٌم ،لتستخدم كدلٌل لتصمٌم استراتٌجٌات للبرامج التدرٌبٌة ولتطوٌر برامج تعلم مرنة لبناء
القدرات .وهً تحتاج إلى تطوٌر مإشرات األداء لكل كفاٌة.
SIREP = SEAMEO INNOTECH Regional Education Program.

6

SEAMEO = Southeast Asian Ministers of Education Organisation
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وقد قامت الدول على المستوى الوطنً بتجربة المسودة األولى للكفاٌات ،وعرضت على عدد كبٌر من
المعنٌٌن ،وتم تزوٌد المعلمٌن بؤدلة وكتب واسطوانات مدمجة لتسهٌل فهمهم للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة
لبالدهم ،بهدؾ تطوٌرها وتعدٌلها .وقد ربط معظم الدول المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن بمكافآت لألداء الجٌد،
ووفر تدرٌبا للذٌن ٌحتاجون إلى تحسٌن كفاٌاتهم .وقد تمت المصادقة على قابمة الكفاٌات من قبل وزراء
الدول اإلحدى عشرةٌ ،مكن أن تستفٌد منها الدول لتخطٌط وتطوٌر وتنفٌذ ومتابعة وتقوٌم الكفاٌات المهنٌة
للمعلمٌن الخاصة بها.
وتتضمن قابمة المعاٌٌر:
 )1تسهٌل نمو مهارات المعلمٌن للحٌاة والعمل.
 )2خلق بٌبة تعلمٌة مالبمة.
 )3تسهٌل التعلم.
 )4إعداد خطط للدروس تتناسب مع رإٌة ورسالة المدرسة.
 )5تنمٌة المهارات الفكرٌة العلٌا.
 )6تطوٌر واستخدام مصادر التعلم.
 )7تحسٌن القٌم الخلقٌة.
 )8تقوٌم تعلم الطلبة.
 )9المشاركة فً أنشطة التنمٌة المهنٌة للتعلم المستمر.
تنظٌم شراكة وعالقات تعاونٌة مع المعنٌٌن بالتربٌة خاصة اآلباء.
)10
توفٌر إدارة أمان ورفاهٌة الطلبة.
)11

وقد أشارت الدراسة إلى أنه لم ٌُعرؾ نسبٌا إال القلٌل حول تؤثٌر المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن على تحصٌل
التالمٌذ ،وال ٌزال األمر ٌتطلب تقوٌما وبحثا لتوضٌح االرتباط بٌنهما.

 2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً بعض الدول العربٌة
 1-2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً مصر
استجابة الحتٌاجات تطوٌر التعلٌم واالرتقاء بجودته ،تكونت فً مصر عام  1998لجنة قومٌة لتطوٌر
كلٌات التربٌة ،بدعم من البنك الدولً والمعونة األمرٌكٌة ،بهدؾ توفٌر اإلعداد الجٌد للمعلمٌن واالرتقاء
بمستواهم ،وتؤهٌل أعضاء هٌبة التدرٌس فً كلٌات التربٌة لمواكبة خطط التطوٌر .كما أعدت وزارة التربٌة
والتعلٌم فً عام  2003مشروعا طموحا لبناء معاٌٌر قومٌة للتعلٌم فً مصر تحقٌقا لمبدأ الجودة الشاملة
باعتبار أن المعاٌٌر القومٌة تحدد مستوٌات الجودة المنشودة لجمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة (المدرسة
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الفعّالة ،المعلم ،اإلدارة المتمٌزة ،المنهج الدراسً ،نواتج التعلٌم ،والمشاركة المجتمعٌة)( ،وزارة التربٌة
والتعلٌم ،2003 ،وجمهورٌة مصر العربٌة .)2007 ،ثم أصدرت وزارة التربٌة والتعلٌم فً عام 2005
وثيقة المعايير المعدَّلة "مجال المعلم" ،كما أنشِ بت الهٌئة القومٌة لضمان الجودة واالعتماد عام 2006
(تتبع ربٌس مجلس الوزراء) لتكون الهٌبة المسإولة عن تحدٌد وتطبٌق معاٌٌر الجودة واالعتماد على
مإسسات التعلٌم قبل الجامعً والعالً ،العام واألزهري .وقد َعدلت الهٌئة القومٌة وثٌقة المعاٌٌر المهنٌة
المع َّدلة للمعلم عام  2009وأصدرتها تحت عنوان "وثٌقة المستوٌات المعٌارٌة لمعلم التعلٌم قبل الجامعً
(الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.)2009 ،
وقد حصرت وثٌقة المعاٌٌر القومٌة لمعلم التعلٌم قبل الجامعً فً خمسة مجاالت تمثل الجوانب الكبرى
ألداءات المعلم هً )1( :التخطٌط )2( ،استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم )3( ،المادة العلمٌة )4( ،التقوٌم)5( ،
وتبع كل مجال عدد من المعاٌٌر ،بما مجموعه  18معٌارا ،ثم تبع كل معٌار عدد من
ومهنٌة المعلمِ ،
المإشرات بلػ مجموعها  95مإشرا .وقد تم تعدٌل هذه الوثٌقة –كما ذكرنا -فً عام  ،2005ثم فً عام
 ،2009حٌث أصبح عدد المجاالت ثمانٌة هً )1( :التخطٌط )2( ،استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم وإدارة
الفصل )3( ،المادة العلمٌة )4( ،تكنولوجٌا التعلٌم )5( ،السٌاق المجتمعً )6( ،التقوٌم )7( ،أخالقٌات
المهنة )8( ،التنمٌة المهنٌة المستمرة .وٌندرج تحت كل مجال عدد من المعاٌٌر تمثل كل ما ٌنبؽً أن ٌعرفه
المعلم وٌكون قادرا على أدائه بما مجموعه  24معٌارا .ثم تبع كل معٌار عدد من المإشرات بلػ
مجموعها  88مإشراٌ ،مكن من خاللها الحكم على مستوى أداء المعلم والتعرؾ على ما ٌعرفه وما
ٌستطٌع القٌام به (الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.)2009 ،
وقد وضعت الهٌبة القومٌة وثٌقة لمعاٌٌر تقوٌم واعتماد كلٌات التربٌة التً تعنى بإعداد المعلم لكافة لمراحل
التعلٌمٌة ولكافة المدارس ،لضمان جودة أداء هذه الكميات وقيامهاا بمهاارات ومساإولٌات فاً إعدداد المعلدم
ماان شااؤنها إكسددابه المعددارؾ والمهددارات واالتجاهددات الالزمددة لقٌامدده بمهامدده فددً مهنددة التدددرٌس بكفدداءة
واقتدار (الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد.)2010 ،
كذلك ،تم وضع كادر جدٌد للمعلمٌن بهدؾ رفع مكانتهم اإلقتصادٌة ،وتؤسٌس مفهوم مهنٌة المعلم ،واعتبار
التعلٌم مهنة لها متطلباتها .وأنشبت األكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن لتطبٌق الكادر ولتكون مسإولة عن الرعاٌة
المهنٌة والتنمٌة المستمرة والدابمة للمعلمٌن ،ولمنح شهادة الصالحٌة لمزاولة مهنة التدرٌس لشؽل
الوظابؾ التعلٌمٌة المختلفة ،ووضع نظام لتعٌٌن المعلمٌن ،والترخٌص لهم ،وترقٌتهم ،ومٌثاق أخالقٌات
المهنة .وقد حدد الكادر ستة مستوٌات ٌتدرج فٌها المعلم منذ تعٌٌنه وترتبط بالحافز المادي للمعلم (الخراشً،
 ،2010وجامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ 2011 ،ج ،ب ،و).

 2-2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً فلسطٌن
وضعت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً السلطـــة الوطنٌــة الفلسطٌنٌــة خطة استراتٌجٌة للتطوٌر
التربوي  ،2012-2008وشكلت هٌئة لتطوٌر مهنة التعلٌم من خالل :وضع معاٌٌر مهنٌة محددة،
وتطوٌر سٌاسات القبول فً كلٌات التربٌة ،ووضع معاٌٌر لبرامج إعداد المعلمٌن قبل الخدمة ،ولتطوٌر
كفاٌتهم المهنٌة أثناء الخدمة ،ووضع نظام لمنح رخص لمزاولة المهنة ،وتعزٌز مكانتها االجتماعٌة،
وكذلك تعزٌز المساءلة فً نظام التعلٌم (السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 2011 ،أ) .كما وضعت هٌبة تطوٌر
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مهنة التعلٌم فً فلسطٌن "مٌثاق أخالقٌات مهنة التعلٌم وقواعد السلوك" لٌكون مرجعٌة ٌلتزم بها المعلمون
فً عملهمٌ ،حدد حقوقهم المادٌة ،وحقوقهم المعنوٌة ،وحرٌتهم المهنٌة ،ومسإولٌاتهم (السلطة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة 2011 ،ب).
وقد أعدت هٌئة تطوٌر مهنة التعلٌم بالتعاون مع الٌونسكو واالتحاد األوروبً "المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن"
ضمن مشروع "أنظمة متمٌزة لمعلمٌن متمٌزٌن" ،كما أصدرت الوزارة "دلٌل استخدام المعاٌٌر المهنٌة
للمعلم" لتقٌٌم المعلمٌن .وقد ؼطت المعاٌٌر المهنٌة ثالثة مجاالت رئٌسٌة متكاملة ومتداخلة تؽطً كافة
المتطلبات األساسٌة لمهنة التعلٌم ،تبع كل مجال منها عدد من المعاٌٌر وهً :مجال "المعرفة والفهم" التً
تعتبرالقاعدة العرٌضة التً تبنى علٌها المهارات المهنٌة للمعلم ومعتقداته واتجاهاته وٌتضمن  9معاٌٌر
منهاٌ :متلك المعلم معرفة :بفلسفة المنهج الفلسطٌنً وأهدافه ،وبالمحتوى الدراسً للمرحلة ،وبطرابق تعلم
الطلبة وفق قدراتهم ،وبكٌفٌة تدرٌس التخصص ،وبؤسس القٌاس والتقوٌم ،إلخ).؛ ومجال "المهارات
المهنٌة " التً تظهر قدرة المعلم على ترجمة المعرفة إلى مهارات وممارسات عملٌة وٌتضمن  10معاٌٌر
منهاٌ :عد المعلم الخطط التعلٌمٌة ،وٌوفر بٌبة تعلٌمٌة آمنة وداعمة ،وٌوظؾ المصادر التعلٌمٌة ،وٌوظؾ
التقوٌم التربوي ،وٌوظؾ االتصال والتواصل ،إلخ.؛ ومجال "االتجاهات المهنٌة والقٌم" التً تساعد المعلم
على تشكٌل منظومة قٌمٌة لدٌه ولدى طلبته وٌتضمن  4معاٌٌر منهاٌ :لتزم بتٌسٌر التعلم لجمٌع الطلبة،
وبمساعدتهم على إبراز قدراتهم ،وٌتؤمل بممارساته ،وٌلتزم التعاون مع ذوي العالقة .وقد بلػ مجموع
المعاٌٌر  23معٌارا ،ثم تبع كل معٌار "المسوؼات التربوٌة" أي المبررات الكامنة وراء اختٌار المعٌار،
مرض) لالستناد
مرض ،ؼٌر
و"مستوٌات المعٌار" وهً عبارات تتكون من أربعة مستوٌات (ممتاز ،جٌد،
ٍ
ٍ
علٌها عند إعداد أدوات التقوٌم .كما تبعها "مصادر التحقق من المعٌار" أي األدوات المتوافرة لدى المعلم
وفً المدرسة للتؤكد من تحقق المعٌار لدى المعلم والمستوى الذي وصل إلٌه ،مثل الخطط التً ٌعدها المعلم،
وملؾ المواد اإلثرابٌة ،وملؾ إنجاز الطلبة ،وممارسات المعلم الصفٌة ،ومقابالت مع الطلبة وأولٌاء أمورهم
(وزارة التربٌة والتعلٌم العالً.)2010 ،

 3-2-3المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن فً قطر
جاء فً ملؾ العدد  182من مجلة المعرفة ( )2010أن المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن فً قطر انبثقت
ً
إنجازا نوعًٌا فً التخطٌط لتعلٌم وتعلم واعدٌن ٌقومان على
من «مبادرة التعلٌم لمرحلة جدٌدة» التً ُت َعد
أسس تربوٌة معاصرة ،تؤخذ فً الحسبان التطورات المتالحقة على الصعٌد العالمً فً ضوء االنفجار
المعرفً وثورة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،مما ٌجعل من مواكبة هذه التطورات أمرً ا ملحً ا لألخذ
بالطالب نحو آفاق التفكٌر اإلبداعً والتفكٌر الناقد وحل المشكالت .وتتضمن هذه المعاٌٌر  12معٌارا ،تبع
كل منها عدد من مإشرات األداء المرتبطة به ،وهذه المعاٌٌر هً:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ً
أفرادا وجماعات.
تصمٌم خبرات تعلم تتسم بالمرونة واالبتكار للطلبة
توظٌؾ طرابق التعلٌم ومصادره التً تشرك الطلبة فً تعلم فاعل.
تعزٌز المهارات اللؽوٌة والحسابٌة وتطوٌرها .
تهٌبة بٌبات تعلم آمنة وداعمة ومثٌرة للتحدي .
تصمٌم خبرات تعلم تربط الطلبة بالعالم خارج المدرسة.
توظٌؾ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً إدارة عملٌة تعلم الطلبة.
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 )7تقٌٌم تعلم الطلبة وإصدار تقارٌر بذلك.
 )8توظٌؾ المعرفة المتوافرة عن الطلبة وطرابق تعلمهم فً دعم نموهم وتطورهم.
 )9توظٌؾ المعرفة بالتعلٌم ومواد التخصص فً دعم عملٌة التعلم.
 )10العمل فً الفرق المهنٌة.
 )11بناء عالقات شراكة مع األسر والمجتمع.
 )12التدبر فً الممارسة المهنٌة وتقٌٌمها وتطوٌرها.

 4-2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً األردن
قام األردن بجهود واسعة لتحسٌن عملٌة إعداد المعلمٌن وتنمٌتهم مهنًٌا من خالل توفٌر برامج تدرٌبٌة
أكادٌمٌة ومهنٌة وتكنولوجٌة مرتبطة بنظام حوافز مادٌة وترقٌات ،شملت الؽالبٌة العظمى من المعلمٌن
والعاملٌن فً المدارس .وقد أ ُطلقت أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن لالرتقاء بنوعٌة التعلٌم وتجوٌد
مخرجاته من خالل العمل على تنمٌة المعلمٌن مهنٌا ،وتقدٌم الدعم لهم ،وتحسٌن البٌبة المدرسٌة؛ وقد تبنت
األكادٌمٌة برنامجا لتدرٌب المعلمٌن قبل الخدمة لتمكٌن المعلمٌن الجدد بهدؾ تزوٌدهم باالتجاهات
والمعارؾ والمهارات األساسٌة التً تتالءم مع المعاٌٌر الوطنٌة للتعلٌم ،وإجازتهم ،وتعزٌز التطوٌر
المهنً المستمر لهم ،وهً تعمل مع وزارة التربٌة والتعلٌم لوضع معاٌٌر وطنٌة للتنمٌة المهنٌة للمدٌرٌن
والمشرفٌن التربوٌٌن (النعٌمً ،2010 ،وجامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ ،التجربة األردنٌة2011 ،
ب ،و).
وفً مإتمر المعاٌٌر الوطنٌة لتنمٌة المعلمٌن مهن ًٌا الذي عقدته وزارة التربٌة والتعلٌم باألردن فً عام
 ،2006تم إقرار المعاٌٌر التالٌة للمعلم ،مصنفة فً سبعة مجاالت (عن :مجلة المعرفة )2010 ،هً:
 )1المجال األول :التربٌة والتعلٌم فً األردن:
 ٌظهر المعلم فهمًا للمرتكزات التً ٌقوم علٌها النظام التربوي فً األردن ولخصابصه الربٌسةوالتجاهات تطوٌره.
 )2المجال الثانً :المعرفة األكادٌمٌة والبٌداؼوجٌة (التعلٌمٌة) الخاصة:
 ٌظهر فهما للمبحث أو المباحث التً ٌعلمها ولكٌفٌة تحوٌل محتواه /محتواها إلى محتوى قابلللتعلم.
 )3المجال الثالث :التخطٌط للتدرٌس:
 ٌخطط لتدرٌس فعال. )4المجال الرابع :تنفٌذ التدرٌس:
 ٌنفذ الخطط التدرٌسٌة بفعالٌة. )5المجال الخامس :تقٌٌم تعلم الطلبة:
 ٌظهر فهمًا الستراتٌجٌات وأسالٌب تقٌٌم الطلبة وٌستخدمها بفاعلٌة. )6المجال السادس :التطوٌر الذاتً:
 ٌستخدم المصادر واألدوات والوسابل المتٌسرة لتطوٌر نفسه مهنٌا. )7المجال السابع :أخالقٌات مهنة التدرٌس:
ٌ -ظهر فً سلوكه داخل المدرسة وخارجها أخالقٌات مهنة التعلٌم.
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 5-2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً السعودٌة
فً ضوء التطورات العدٌدة التً ٌشهدها عالم الٌوم فً مختلؾ مجاالت الحٌاة والتً فرضت مواصفات
جدٌدة للطالب ،تعددت مهام المعلم وتنوعت أدواره ووظابفه ،وأدى ذلك إلى االهتمام الكبٌر بإعداده اإلعداد
المهنً الالزم ،وتطوٌر برامج المإسسات التً تقوم بهذا اإلعداد لتواكب المهام والوظابؾ الجدٌدة للمعلم.
وهذا ما حدا بمسإولً وزارة التربٌة والتعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة ( )2008لوضع معاٌٌر مهنٌة
خاصة بالمعلم ٌتم بموجبها التؤكد من امتالكه المواصفات والخصابص والمعارؾ والمهارات التً علٌه
اكتسابها للقٌام بؤدواره.
تتضمن قابمة المعاٌٌر المهنٌة  14معٌارا ،هً:
ٌ )1لم المعلم بالمعارؾ الالزمة لتخصصه العلمً وٌتفهم المنهج الدراسً وأسسه وعناصره.
ٌ )2خطط المعلم دروسه بطرٌقة علمٌة.
ٌ )3وظؾ المعلم طرابق وأسالٌب تدرٌس متنوعة تتوافق مع عناصر عملٌة التعلم وتحقق أهدافها.
ٌ )4ستخدم المعلم مهارات االتصال اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة بما ٌسهل عملٌة التعلم وٌحقق األثر
المطلوب.
ٌ )5شرك المعلم طالبه فً عملٌة التعلم باستخدامه المهارات واإلستراتٌجٌات التً تساعد على إثارة
االنتباه والدافعٌة.
ٌ )6برز المعلم فً تدرٌسه خصابص المجتمع ومبادبه وظروفه ومجرٌات أحداثه وؼٌرها من العناصر
التً تعٌن على ربط المدرسة بالواقع وتحقٌق ؼاٌات المجتمع وأهدافه.
ٌ )7عمل المعلم على تنمٌة شخصٌة الطالب وتطوٌر تفكٌره وإكسابه المهارات االجتماعٌة الالزمة.
ٌ )8راعً المعلم الفروق الفردٌة بٌن طالبه بما ٌتناسب مع مٌولهم واهتماماتهم واستعداداتهم
وخصابصهم األخرى.
ٌ )9دٌر المعلم الصؾ الدراسً وٌنظم وٌرتب عناصره وٌعالج األخطاء فٌه بطرٌقة تساعد على زٌادة
تحصٌل الطالب وتنمٌة شخصٌاتهم.
ٌعد المعلم الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة وٌستخدمها فً دروسه بما ٌزٌد من فاعلٌة التعلم
)10
ٌقوّ م المعلم تعلم الطالب باستخدام األسالٌب واألدوات المناسبة فً القٌاس والتقوٌم التربوي.
)11
ٌسهم المعلم بإٌجابٌة فً األنشطة المتنوعة التً تنفذها المدرسة.
)12
ٌتعاون المعلم مع العاملٌن فً المدرسة من إدارة المدرسة والزمالء والمرشد الطالبً
)13
والمشرؾ التربوي بما ٌحقق روح الفرٌق.
ٌعمل المعلم على تطوٌر نفسه مهنٌا ً.
)14
وقد تبع كل معٌار وصؾ لـ "الدواعً والمبررات" ،ثم عناصر/مإشرات" :المتطلبات المعرفٌة" ،و"المبادئ
التربوٌة" ،و"المعاٌٌر األدابٌة" (وزارة التربٌة والتعلٌم.)2008 ،
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 6-2-3المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن فً العراق
تمشٌا مع الدعوات العالمٌة لتوفٌر التعلٌم الجٌد للجمٌع ،أكدت الحكومة العراقٌة فً استراتٌجٌتها الوطنٌة
 2010-2007على أهمٌة تحسٌن نوعٌة التعلم والتعلٌم من خالل تطوٌر إعداد المعلمٌن قبل الخدمة
وتدرٌبهم أثناء الخدمة ،والعمل على رفع مكانتهم وتحسٌن أوضاعهم ،لتمكٌنهم من جعل العملٌة التعلٌمٌة
التعلمٌة مرتكزة على نشاط المتعلمٌن ،وقادرة على تنمٌة قدراتهم على التفكٌر الناقد وحل المشكالت والعمل
التعاونً واالبتكار ،وبالتالً االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة .ومن أجل تحقٌق ذلك ،عمل مكتب ٌونسكو
العراق فً عمَّان بالتعاون مع الحكومة العراقٌة ،على إعداد وتنفٌذ استراتٌجٌة وطنٌة لتطوٌر إعداد
المعلمٌن وتدرٌبهم .وقد تم البدء بتحلٌل واقع أوضاع المعلمٌن والعوامل المإثرة فٌها ،بهدؾ تشخٌص
جوانب القوة والضعؾ فٌها ،وتحدٌد التحدٌات والمشكالت والمعوقات التً تمنع المعلمٌن من القٌام
بؤدوارهم على النحو األمثل ،وللتمكن بالتالً من تقدٌر احتٌاجاتهم الفعلٌة ،ومن وضع األولوٌات ،واختٌار
آلٌات التنفٌذ المالئمة والبرامج والمشروعات واألنشطة والتدابٌر والوسائل التً ٌمكن توظٌفها ضمن
اإلمكانٌات المتاحة (حمود 2011 ،أ) .وتم إعداد بعض الدراسات ،وتنظٌم عدة اجتماعات وورش عمل
شارك فٌها فرٌق من العراقٌٌن تم ترشٌحهم من قبل وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً والبحث العلمً فً بؽداد
وإربٌل ،ومستشاران دولٌان والمسإولون فً مكتب ٌونسكو العراق.
هذا ،وقد أعدت وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق "دلٌل ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً
للجامعات العراقٌة" (دون تارٌخ) .وٌإكد الدلٌل أن الوزارة تسعى من أجل تحقٌق جودة أداء الجامعات
للوصول بها إلى مستوى االعتماد .وقد أكد الدلٌل على ضرورة تطوٌر الجامعات من خالل إنشاء مركز
لضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً بحٌث تتطابق الخدمات العلمٌة المق َّدمة فٌها مع معاٌٌر الجودة العالمٌة.
وهذا ٌتطلب أن تقوم الجامعات بسلسلة تؽٌٌرات داخلٌة تإدي إلى تحسٌن أدائها للحفاظ على جودة متمٌزة
لمخرجاتها ،ولتعظٌم قدرتها التنافسٌة ودورها فً التنمٌة ،والحصول على شهادة الجودة بعد تطبٌق
المعاٌٌر المعتمدة والمناظرة للمعاٌٌر المعتمدة إقلٌمٌا أو عالمٌا ،وذلك على كافة المحاور ،بما فً ذلك :رإٌة
المإسسة ورسالتها وأهدافها ،والقٌادة والتنظٌم اإلداري ،والموارد المالٌة والمادٌة والفنٌة والتقنٌة ،والموارد
البشرٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس ،والبرامج األكادٌمٌة ،وطرابق التدرٌس ومصادر التعلم ،والبحث العلمً،
والتقوٌم ،وخدمة المجتمع ،إلخ.
وقد تم استحداث إدارات وأقسام للجودة فً وزارتً التعلٌم العالً فً بؽداد وإقلٌم كردستان ،واستحداث
وحدات للجودة فً الكلٌات عام  ،2010بما فً ذلك كلٌات التربٌة والتربٌة األساسٌة ،وبدأ التؤسٌس لنظام
الجودة فً التعلٌم العالً ،إال أن مفهوم الجودة ال ٌزال حدٌثا وؼٌر متداول ،وٌحتاج إلى إعداد كوادر.
ولهذا ،ال ٌوجد أثر ملموس لضمان الجودة حتى اآلن فً التعلٌم العام أو التعلٌم الجامعً.
من جهة أخرى ،قام مكتب ٌونسكو العراق بإعداد دلٌل استرشادي حدد معاٌٌر كفاءة المعلمٌن التً تجعلهم
مإهلٌن لمهنة التعلٌم فً مجاالت أربعة هً :المعاٌٌر المرتبطة بالخصابص والقدرات والقٌم الشخصٌة،
والمعاٌٌر المرتبطة بالثقافة العامة ،والمعاٌٌر المرتبطة بالمادة أو المواد التً ٌدرسها المعلم ،والمعاٌٌر
المرتبطة بإعداده المهنً .وتبع كل مجال من المعاٌٌر توصٌفا لعناصر ومإشرات األداء لالسترشاد بها عند
اختٌار المعلمٌن وتعٌٌنهم؛ كما تم إلقاء الضوء على دور مإسسات إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم فً تحقٌق هذه
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المعاٌٌر ،ودور الهٌئة الوطنٌة لضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً فً متابعة مدى توافرهذه المعاٌٌر فً
المعلمٌن والمدرسٌن العاملٌن فً المٌدان ،ودور الهٌئات المسإولة عن توظٌؾ المعلمٌن والمدرسٌن فً
دعمهم وتحسٌن أوضاعهم لضمان فعالٌة هذه المعاٌٌر من اجل تحقٌق جودة التعلٌم (حمود 2011 ،ب).

-4

تباٌن المعاٌٌر من دولة ألخرى

ٌتضح من الفقرات السابقة أن المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن التً أعِ دت فً دول مختلفة وتم االطالع علٌها،
تؽطً المعارؾ والمعلومات وأحٌانا االتجاهات األساسٌة الالزمة للمعلم الكؾء (مثل :تخطٌط المواقؾ
التعلٌمٌة ،إتقان المادة/المواد التً ٌدرسها ،إتقان لؽة التدرٌس والتواصل ،استخدام استراتٌجٌات متنوعة فً
التدرٌس ،استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة لتسهٌل عملٌة التعلم والتعلٌم ،مراعاة الفروق
الفردٌة بٌن المتعلمٌن ،تقوٌم المتعلمٌن ،التعاون مع الزمالء وأولٌاء األمور ،مراعاة التنمٌة المهنٌة
المستمرة ،إلخ ،).إال أنها تتباٌن فٌما بٌنها من حٌث المصطلحات المستخدمة للداللة على المفهوم/المعنى
نفسه ،فتستخدم بعض الدول مصطلع "المعاٌٌر المهنٌة" ( ،)Professional Standardsمثل الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،فً حٌن تستخدم دول أخرى مصطلح "كفاٌات" ( )Competencesكفرنسا والدول
الناطقة باللؽة الفرنسٌة ودول جنوب شرق آسٌا .وتتباٌن المعاٌٌر المهنٌة كذلك بشكل واضح من دولة
ألخرى فً طرٌقة معالجتها :فٌختلؾ عدد المعاٌٌر المعتمدة (حٌث ٌتراوح بٌن  )24 -5وفقا
للجوانب/للمجاالت التً ٌؽطٌها كل معٌار فً كل دولة ،ووفقا لمواطن التركٌز فً كل معٌار؛ كما تختلؾ
فً ترتٌبها وتتابعها ،وفً العناصر أو الجوانب التً توردها تحت عناوٌن متشابهة؛ كما تتباٌن من حٌث
الصٌاؼة اللؽوٌة للمعاٌٌر حٌث تستعمل الجمل االسمٌة أو الفعلٌة (ٌخطط أو تخطٌطٌ ،عرؾ أو معرفة،
ٌراعً أو مراعاةٌ ،ختار أو اختٌار ،إلخ).؛ وٌضع بعضها توصٌفا لكل معٌار دون البعض اآلخر ،وٌكتفً
البعض بتقدٌم قابمة بالمعاٌٌر دون ذكر المإشرات/العناصر التً توضح كل منها؛ وٌرفق البعض اآلخر كل
منها بمجموعة من المإشرات/العناصر مع تصنٌفها إلى مإشرات معرفٌة وأدابٌة وق ٌَمٌة ،أو ٌورد
المإشرات دون تصنٌؾ ،فً حٌن ٌكتفً البعض بإٌراد مإشرات األداء فقط ،أو ٌتبعها بؤسئلة تساعد المعلم
على التفكٌر بالممارسات المهنٌة المناسبة لتحقٌق أهداؾ محددة؛ وٌقدم بعضها المسوؼات أو المبررات أو
الدواعً التربوٌة التً توضح أهمٌة توفر كل معٌار لدى المعلم؛ وٌحدد بعضها مستوٌات للمعاٌٌر ،أو
أسالٌب تقٌٌمها ،إلخ .كما تتباٌن الدول فً طرٌقة توظٌفها واستخدامها ،وذلك تبعا لقناعات المشاركٌن فً
إعدادها.
وكؤمثلة على التباٌن ،نجد اختالفا كبٌرا فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً طرٌقة عرض المعاٌٌر ومعالجتها
حتى فً الوالٌة نفسها .فعلى سبٌل المثال ،نجد على شبكة االنترنت مجموعة من النصوص تتناول
(Illinois Professional Teaching
موضوع المعاٌٌر المهنٌة للمعلم ،وتحمل العنوان نفسه
) ،Standardsولكن عدد المعاٌٌر ٌختلؾ من نص آلخر (من  ،)11-9كما تختلؾ طرٌقة عرضها
ومحتوٌات كل منها من وثٌقة ألخرى ،ومعظمها ٌضع توصٌفا مختصرا لكل معٌار ٌلٌه قوابم المإشرات
المعرفٌة واألدابٌة المرتبطة به ،فً حٌن تكتفً بعض النصوص بشرح إنشابً وصفً لكل معٌار ،وذلك
وفقا لمإسسات اإلعداد أو األفراد الذٌن أعدوها ،نظرا لالستقاللٌة التً تتمتع بها المإسسات.
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كذلك ٌقدم موقع تمهٌن المعلمٌن " )Sitecoles ( 8الكفاٌات المهنٌة" للمعلمٌن (بمعنى المعاٌٌر المهنٌة)
وذلك فً ثالث دول أو مقاطعات ناطقة باللؽة الفرنسٌة هً :فرنسا حٌث وضع المعهد الجامعً إلعداد
المعلمٌن قابمة من  10كفاٌات مهنٌة ،وكٌبك-كندا حٌث وضعت وزارة التربٌة قابمة من  12كفاٌة ،فً
حٌن وضعت بلجٌكا قابمة من  13كفاٌة مهنٌة .ولكن القراءة المتؤنٌة لهذه الكفاٌات تبٌن أنها تتضمن
بمجملها المجاالت المهنٌة نفسها مقدمة بكلمات وبطرٌقة تعبٌر وبترتٌب مختلؾ من قابمة ألخرى ،وهً فً
مضمونها تتشابه إلى حد بعٌد مع المعاٌٌر المهنٌة التً وضعتها الدول األخرى.
وال تشذ المعاٌٌر المهنٌة للمعلم التً وضعتها بعض الدول العربٌة عن هذا التباٌن فٌما بٌنها .وهذا ٌعنً أن
المعاٌٌر لٌست ثابتة وال عالمٌة ،بل تختار كل دولة منها ما تجده مناسبا لقناعاتها واحتٌاجاتها .
هذا ،وتشٌر بعض الوثابق إلى الجهات التً ٌمكن أن تستفٌد من المعاٌٌر المهنٌة وتسترشد بها فً عملها:
كمإسسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة ،ومإسسات تدرٌبهم أثناءها عند وضع برامجها وتقوٌم منتسبٌها؛
والمع لمٌن الذٌن ٌقومون أنفسهم ذاتٌا؛ والمدرسٌن األوابل والمدٌرٌن والموجهٌن/المرشدٌن/المفتشٌن
التربوٌٌن الذٌن ٌدعمون المعلمٌن وٌوجهونهم لمساعدتهم على تحسٌن أدابهم و/أو ٌقومون هذا األداء.
وقد حاولنا االستفادة من التجارب المختلفة لوضع مشروع إطار مرجعً عربً بالمعاٌٌر المهنٌة للمعلم
بحٌث تكون شاملة وواضحة قدر اإلمكان ،حتى تتمكن كل دولة من االسترشاد بها تبعا لظروفها التربوٌة
واالجتماعٌة وقناعات المسإولٌن فٌها.

-5

مشروع إطار مرجعً عربً للمعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

تم إعداد معاٌٌر مهنٌة عامة للمعلم تحدد السمات الشخصٌة والمعلومات والمهارات واالتجاهات الالزم
توافرها لدى أي معلم (أٌنما كان موقعه فً السلم الوظٌفً ،أو المرحلة التعلٌمٌة التً ٌعمل فٌها ،أو
المادة/المواد التً ٌدرسها) حتى ٌتمكن من القٌام بالمهام واألدوار الهامة االتً ٌضطلع بها بكفاءة وفاعلٌة؛
وحاولنا أن تؽطً جمٌع جوانب أداء المعلم داخل المدرسة وخارجها ،لضمان جودة هذا األدء .وقد سعٌنا
لكتابتها بشكل واضح ومحدد لتكون دلٌال/مرجعا تسترشد به كل دولة وفقا لظروفها واحتٌاجاتها ،بحٌث
ٌستفٌد منه المعلم نفسه فً عملٌات التقوٌم الذاتً؛ كما ٌتم االسترشاد به من قِبل المإسسات المعنٌة بإعداد
المعلمٌن قبل الخدمة ،وتعٌٌنهم ،وتدرٌبهم أثناء الخدمة ،تساعدهم على اختٌارهم ،وإعداد برامج اإلعداد
والتدرٌب المناسبة لهم ،ووضع معاٌٌر للفبات المختلفة منهم :المعلم المبتدئ/الجدٌد/المتمرن ،والمعلم
الممارس ،والمعلم البارع/األول ،والمعلم الخبٌر ،إلخ ،.ومعاٌٌر لمعلمً المراحل التعلٌمٌة المختلفة ،ومعلمً
التخصصات المختلفة ،ولتقوٌمهم إلعطابهم تؽذٌة راجعة أو لترقٌتهم ،ومرجعا لكافة الجهات المعنٌة فً
المجتمع ،ولتكون منطلقا لسلسلة متتابعة من المعاٌٌر المهنٌة ُت َعد لكافة العاملٌن فً المٌدان التربوي.
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وقد تم تقدٌم المعاٌٌر المهنٌة للمعلم – كما هً العادة – على شكل عبارات منفصلة ،وذلك لتسهٌل الدراسة.
ولكن ٌجب أال ّ ٌؽٌب عن ذهننا أن التعلٌم عملٌة معقدة تتؤلؾ من العدٌد من العناصر المتداخلة والمتكاملة.
ولهذا قد ٌحصل بعض التداخل والتكرار عند توصٌؾ مإشرات بعض المعاٌٌر .وقد ٌفضل البعض دمج
بعض المعاٌٌر ،أو فصل بعضها ،أو حذفه أو توسٌعه.
كذلكٌ ،جب أال ّ ٌؽٌب عن ذهننا أن توصٌؾ المعاٌٌر ،مهما تم توسٌعه ،لن ٌتمكن من تقدٌم كافة التفاصٌل
التً تتضمنها العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وسوؾ ٌتعامل معها كل معلم بؤسالٌب مختلفة وفقا لخلفٌاته
وخٌاراته .وهً تختلؾ بالضرورة وفقا للفئة المهنٌة للمعلم (معلم مبتدئ ،معلم متمرس ،إلخ.).
وقد تم التوسع فً المعاٌٌر المقترحة ومإشراتها بهدؾ تحقٌق مزٌد من التوضٌح ،نظرا للتباٌن الكبٌر
الموجود بٌن خبرات الدول العربٌة فٌما ٌتعلق بالموضوع ،بحٌث ٌتم االختٌار منها وفقا لالحتٌاجات.
ونستعرض فٌما ٌلً المعاٌٌر المقترحة ،والتً بلػ عددها  16معٌاراٌ ،تبع كل منها توصٌؾ موجز
ألهمٌته ،ثم نماذج من مإشرات المعارؾ ومإشرات األداء ومإشرات االتجاهات المرتبطة به:

المعٌار  :1اتصاؾ المعلم بالسمات الشخصٌة المناسبة.
تلعب سمات المعلم الشخصٌة وقدراته واتجاهاته واألخالق التً ٌتمتع بها دورا هاما فً نجاحه فً مهنة
التدرٌس :كالنضج العقلً ،واالنفتاح الفكري ،والثقة بالنفس ،والصبر ،والهدوء االنفعالً ،والتسامح،
والنزاهة ،والعدالة ،والموضوعٌة ،واألمانة العلمٌة ،والشفافٌة ،واالنتماء الوطنً ،واإلحساس القوي
بااللتزام ،والقدرة على االبتكار ،وعلى تحمل المسإولٌة واتخاذ القرارات بحكمة ،واالهتمام بؤمور األطفال
وتعلٌمهم ،والدوافع اإلٌجابٌة للعمل فً مهنة التعلٌم ،والقدرة على التواصل اإلٌجابً وتوصٌل المعلومات.
ولهذا ال بد من توافرها لدى المعلم كل معلم.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌفهم الدور الذي تلعبه السمات الشخصٌة واالهتمامات واالتجاهات فً مدى النجاح فً مهنة التدرٌس.
* ٌعرؾ أهمٌة التمتع باألخالق الحمٌدة كونه قدوة ونموذجا للطلبة وألولٌاء أمورهم وللمجتمع المحلً.
* ٌفهم أهمٌة محبة األطفال ومعرفة التعامل معهم بحب وعطؾ للنجاح فً مهنة التدرٌس.
* ٌعرؾ أهمٌة العطاء للنجاح فً مهنة التعلٌم.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌُظهر مرونة فكرٌة بتقبل األفكار واآلراء الجدٌدة والتعامل معها دون تعصب.
* ٌتعامل مع القضاٌا المختلفة بؤسلوب علمً بعٌد عن الخرافات.
* ٌتحكم بانفعاالته وٌتمتع بقدرة على الصبر والتحمل.
* ٌحترم حقوق اآلخرٌن وٌتقبل آراءهم وٌتسامح مع االختالفات الموجودة بٌنهم.
* ٌُظهر النشاط والحماس للعمل فً مهنة التعلٌم.
* ٌقدم أفكارا وخبرات مبتكرة.

40

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌقدر مهنة التعلٌم وٌحبها وٌهتم بتطوٌرها.
* ٌحب التعامل مع األطفال وتعلٌمهم.
* ٌلتزم باتجاهات إٌجابٌة نحو التعلم والمدرسة.
* ٌلتزم باألخالق الحمٌدة فً تعامالته مع اآلخرٌن.
* ٌعتز بانتمابه الوطنً والقومً.

المعٌار  :2امتالك المعلم ثقافة عامة ووعٌا بالمستجدات العالمٌة ذات األثر.
من الضروري أن ٌمتلك المعلم حصٌلة ثقافٌة عامة ،لؽوٌة وأدبٌة وعلمٌة ورٌاضٌة وإنسانٌة واجتماعٌة
وتكنولوجٌة وفنٌة ،تجعله شخصا مثقفا واعٌا بما ٌجري حوله محلٌا وإقلٌمٌا ودولٌا ،ومدركا لظروؾ
مجتمعه االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة والسٌاسٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة التً تإثر على المدرسة ،وقادرا على
التعامل معها ،مما ٌساعده على دعم تعلم طالبه واإلجابة عن أسبلتهم وإرشادهم إلى مصادر المعرفة التً
ٌحتاجون إلٌها ،ونقل االتجاهات اإلٌجابٌة إلٌهم ،والمساهمة الفعالة فً تنمٌة مجتمعه وحل مشكالته،
والمساهمة فً حماٌة البٌبة.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌتقن اللؽة العربٌة ،اللؽة األم ولؽة التواصل والتفاهم والتعلم والتعلٌم فً أؼلب األحٌان.
* ٌتقن لؽة أجنبٌة واحدة على األقل ،إلى جانب إتقان اللؽة العربٌة ،تساعده على قراءة النصوص التربوٌة
وفهمها واالستفادة منها.
* ٌتقن المهارات األساسٌة فً الرٌاضٌات والعلوم.
* ٌفهم قضاٌا الصحة والتؽذٌة األساسٌة كً ٌتمكن من إرشاد طلبته وأسرهم عند الضرورة.
* ٌستوعب ثقافة المجتمع المحلً وظروفه وإمكانٌاته ومشكالته وتؤثٌر ذلك على المدرسة.
* ٌلم بتارٌخ المجتمع العربً وٌفهم قضاٌاه وظروفه االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة.
* ٌلم بؤحوال العالم بوجه عام.
* ٌمتلك المعارؾ األساسٌة الخاصة بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
* ٌعرؾ اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وٌفهم حقوق الطفل والمرأة وؼٌرها من الحقوق.
* ٌفهم قضاٌا البٌبة ومشكالتها.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌستخدم اللؽة العربٌة السلٌمة فً تعلٌمه ،وذلك فً كافة المواد التعلٌمٌة التً ُتدرَّ س باللؽة العربٌة (ولٌس
فقط فً تدرٌس اللؽة العربٌة).
* ٌإكد على استخدام اللؽة العربٌة السلٌمة من قِبل المتعلمٌن وفقا لمستواهم األكادٌمً.
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* ٌساعد المتعلمٌن على التعرؾ على الثقافات المحلٌة والمإسسات االجتماعٌة والسٌاسٌة إلعدادهم كؤعضاء
فاعلٌن فً المجتمع.
* ٌعمل على خلق وعً صحً لدى المتعلمٌن وأولٌاء أمورهم.
* ٌعمل على خلق اتجاهات إٌجابٌة نحو حقوق اإلنسان والطفل والمرأة وؼٌرهم.
* ٌشترك وٌشجع المتعلمٌن على المشاركة فً أنشطة لحل مشكالت البٌبة والمجتمع المحلً.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌُبدي اتجاهات إٌجابٌة نحو اللؽة العربٌة وٌلتزم باستخدامها بشكل سلٌم.
* ٌرؼب فً اكتساب مستوى مناسب فً تعلم لؽة أجنبٌة .
* ٌبدي اهتماما بالحصول على مستوى ثقافً عام متنوع بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
* ٌلتزم بحقوق اإلنسان والطفل فً تعامله مع المتعلمٌن ومع اآلخرٌن.
* ٌإمن بؤهمٌة المساهمة فً تنمٌة مجتمعه وحل مشكالته وحماٌة البٌبة.
* ٌتقبل معتقدات وعادات المجتمع المحلً وٌعمل على محاربة السًء والخاطا منها.
* ٌلتزم بإكساب المتعلمٌن القٌم واالتجاهات المرؼوبة اجتماعٌا.
* ٌحترم االختالفات الثقافٌة والعقابدٌة والعرقٌة وؼٌرها.

ٌدرسها بخاصة.
المعٌار  :3إتقان المعلم المنهج بعامة ،والمادة/المواد التً ِّ
من الضروري أن ٌفهم المعلم السٌاسة التربوٌة فً بلده ،وأن ٌعرؾ أهداؾ ومحتوٌات المناهج المدرسٌة
بشكل عام ،وتفاصٌل مناهج المرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها بوجه خاص ،وعملٌات بنابها وتطوٌرها
وتقوٌمها؛ كما علٌه أن ٌمتلك معرفة متعمقة بالمادة أو المواد التً ٌدرسها وبؤهدافها ومنهجها على نحو
مناسب للمرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها ،وأن ٌتابع ما ٌستجد فً مجالها من أبحاث ودراسات ،وأن ٌبدي
اتجاهات إٌجابٌة نحوها بحٌث ٌصبح قادرا على تحلٌلها وتقوٌمها وتعدٌلها وتخطٌط دروسها وتدرٌسها بشكل
متسلسل ومترابط ٌتناسب مع احتٌاجات جمٌع التالمٌذ.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* َّ
ٌطلِع على السٌاسة التربوٌة لبلده والقواعد والقوانٌن المنظمة للتعلٌم فٌه.
* ٌلم بفلسفة منهج المرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها وبؤهدافه ومحتوٌاته.
* ٌمتلك معرفة وفهما عمٌقٌن بالمادة/المواد التً ٌدرسها.
* ٌفهم العالقة بٌن المادة التعلٌمٌة والمواد األخرى وعالقتها بالحٌاة.
* ٌعرؾ المصادر التً تساعده على االطالع على ما ٌستجد من دراسات وأبحاث فً مجال ما ٌدرسه.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌطلع على المنهج الدراسً بعامة ،ومنهج المرحلة التً ٌدرس فٌها بخاصة.

42

* ٌحلل المادة التً ٌدرسها وٌقومها فً ضوء حداثتها ومناسبتها للمرحلة واحتٌاجات المتعلمٌن.
* ٌشجع المتعلمٌن على تحلٌل المادة ونقدها وإبراز أهمٌتها فً حٌاتهم وعالقتها بالمواد األخرى.
* ٌساهم فً تطوٌر المنهج والكتب المدرسٌة بتقدٌم المالحظات واالقتراحات ،وتصحٌح ما ٌقع فٌها من
أخطاء علمٌة أو لؽوٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌقدر أهمٌة المادة/المواد التً ٌدرسها.
* ٌتحمس إلكساب المتعلمٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو المادة/المواد التً ٌدرسها.
* ٌتحمس إلكساب المتعلمٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو المواد المساندة للمواد التً ٌدرسها.

المعٌار  :4إتقان أسس التربٌة وعلم النفس وتوظٌفها فً ممارساته المهنٌة.
من الضروري أن ٌفهم المعلم خصابص نمو تالمٌذه الجسمٌة والعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة ،وأن ٌعرؾ
كٌؾ ٌمكن تلبٌة احتٌاجاتهم ،وكٌؾ ٌتعلمون ،وما العوامل المساعدة أو المعٌقة التً تإثر فً هذا التعلم
وكٌؾ ٌمكن دعمه؛ كما ٌنبؽً أن ٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل معهم وكٌؾ ٌمكنه إٌصال المعلومات إلٌهم والتفاعل
معهم بإٌجابٌة لمساعدتهم على نمو شخصٌاتهم المتكاملة إلى أقصى حد ممكن.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌفهم خصابص نمو المتعلمٌن الجسمٌة والعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة ومتطلباتها والعوامل التً تإثر
علٌها سلبا أو إٌجابا.
* ٌفهم سٌكولوجٌة التعلم وشروطه ،والنظرٌات المختلفة التً تفسره ،وٌدرك العوامل التً تساعد او تعرقل
عملٌة التعلم الجٌد.
* ٌفهم الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن فً الحاجات والقدرات والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة
واللؽوٌة والعرقٌة.
* ٌعرؾ أهمٌة بناء الشخصٌة المستقلة الواثقة بنفسها والقادرة على تحمل المسإولٌة واتخاذ القرارات.
* ٌتفهم خصابص المتعلمٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعمل على تنمٌة كافة جوانب شخصٌة المتعلمٌن الجسمٌة والعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة.
* ٌطبق معرفته بنمو األطفال ونظرٌات التعلم لٌساعد كل متعلم على الحصول على أفضل نمو وأفضل تعلم.
* ٌوفر تعلٌما مناسبا لذوي االحتٌاجات الخاصة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
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* ٌحترم خصابص نمو كل متعلم.
* ٌقدر الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن مهما تعددت أسبابها وخلفٌاتها.
* ٌلتزم بتوفٌر الرعاٌة المناسبة لذوي االحتٌاجات الخاصة.

المعٌار  :5التخطٌط الفعال للمنهج وللدروس الٌومٌة.
ٌتوقع أن ٌعد المعلم خططا تعلٌمٌة طوٌلة األمد وقصٌرة األمد لتكون لدٌه رإٌة شاملة لنشاطه خالل الفصل
أو العام الدراسً ،وال ٌترك عملٌة التدرٌس للصدفة والعشوابٌة؛ وٌخطط للمواقؾ التعلٌمٌة الٌومٌة بشكل
شامل ومنظم ومنطقً ومترابط وواضح ،فٌحدد األهداؾ المرجو تحقٌقها ،وٌحلل المادة التعلٌمٌة المستهدفة،
وٌحدد األسالٌب واألنشطة والتقنٌات المتنوعة المناسبة لألهداؾ ولمحتوى المادة التعلٌمٌة ولمستوى الطلبة،
كما ٌعد أسالٌب التقوٌم بحٌث ٌتمكن من تنفٌذها وتقوٌمها بكفاءة وفاعلٌة لٌتعرؾ على مدى تحقق األهداؾ،
وٌعدل وٌكٌؾ خططه لتتالءم مع احتٌاجات التعلم لدى جمٌع المتعلمٌن.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ أهمٌة التخطٌط العلمً فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌخطط لعمله على المدى الطوٌل والمتوسط والٌومً.
* ٌفهم أهمٌة إعداد الدروس الٌومٌة بشكل مترابط ومسلسل منطقٌا وواضح ومتكامل.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌخطط لتدرٌس وحدات المنهج التعلٌمً خالل الفصل الدراسً أو العام الدراسً على شكل وحدات متتابعة
ومترابطة.
* ٌخطط لدروسه الٌومٌة عارضا أقسامها المتتابعة (األهداؾ ،الطرابق ،الوسابل واألنشطة ،أسالٌب التقوٌم)
بشكل منطقً ومتكامل ومالبم الحتٌاجات المتعلمٌن.
* ٌضع أهدافا تعلٌمٌة واضحة وشاملة ومالبمة لمستوى المتعلمٌن ومرتبطة بؤهداؾ المحتوى العلمً للمادة
التعلٌمٌة وبؤهداؾ المنهج وقابلة لقٌاس مخرجاتها.
* ٌضع أهدافا تتحدى تفكٌر المتعلمٌن وتثٌر دافعٌتهم وتنمً تفكٌرهم الناقد واإلبداعً.
* ٌحلل محتوى المادة العلمٌة لٌقدمه بشكل صحٌح وحدٌث ومسلسل منطقٌا.
* ٌربط المادة الجدٌدة بخبرات المتعلمٌن السابقة وبالمواد التعلٌمٌة األخرى.
* ٌنوع مصادر التعلم.
* ٌصمم أنشطة متنوعة تناسب مستوٌات المتعلمٌن واحتٌاجاتهم.
* ٌختار وسابل وتقنٌات تعلٌمٌة متنوعة ومناسبة لألهداؾ والمحتوى ومستوى الطلبة.
* ٌخطط ألنشطة تنمً العمل التعاونً ،وأخرى تساعد المتعلمٌن على االستقالل الذاتً .
* ٌُعِد أسالٌب تقوٌم متنوعة وشاملة للتؤكد من مدى تحقق األهداؾ.
* ٌقوم خططه وٌعدلها وفقا للمستجدات والظروؾ واحتٌاجات المتعلمٌن.
* ٌختار واجبات منزلٌة تساعد على تحسٌن تعلم الطالب وٌحرص على مراجعة نتابجها.
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مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بؤهمٌة التخطٌط فً حٌاته بعامة ،وفً مهنته بخاصة.
* ٌقتنع بؤن التخطٌط للتدرٌس ٌجعله عملٌة هادفة ومنظمة ومنتجة.
* ٌإمن بدور التخطٌط فً تسهٌل تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وإثرابها.
* ٌلتزم بالتخطٌط العلمً لعمله التعلٌمً.

المعٌار  :6التوظٌؾ الفعال الستراتٌجٌات وطرائق تعلٌم وتعلم متنوعة.
ٌتوقع أن ٌعرؾ المعلم مستوى طالبه واحتٌاجاتهم وٌهتم بإشراكهم فً عملٌة التعلم ،وٌختار وٌوظؾ
استراتٌجٌات وطرابق وأسالٌب تعلٌمٌة تعلمٌة متنوعة ناشطة تجذب انتباههم ،وتنطلق من خبراتهم
واهتماماتهم ،وتٌسر مشاركتهم ،وتركز على نشاطهم الذاتً ،وتتحدى تفكٌرهم وقدراتهم التحلٌلٌة والنقدٌة،
وتجعلهم قادرٌن على التعلم المستمر بؤنفسهم ،وتشجعهم على االبتكار واإلبداع ،وتعمل بالتالً على تحسٌن
تعلمهم ،وتعدهم لمواجهة مطالب الحٌاة فً عصر سرٌع التؽٌر.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌفهم استراتٌجٌات وطرابق التعلٌم والتعلم المختلفة ،وٌعرؾ متى وكٌؾ تستخدم ،وخصابص كل منها
وممٌزاته ونقاصه أو صعوباته.
* ٌعرؾ استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المناسبة للمادة ولعمر المتعلمٌن ومستواهم التحصٌلً.
* ٌعرؾ ما تستلزمه كل طرٌقة أو استراتٌجٌة من تجهٌزات ومواد ومهارات.
* ٌفهم أهمٌة دافعٌة المتعلمٌن فً التعلم ،وٌعرؾ كٌؾ ٌستثٌرها ،وكٌؾ ٌجذب انتباه المتعلمٌن وٌشركهم فً
تعلمهم بفاعلٌة.
* ٌفهم أهمٌة تنمٌة قدرات التفكٌر العلٌا لدى المتعلمٌن :التحلٌل ،التفكٌر الناقد ،واإلبداع وأهمٌتها لتعلمهم
مدى الحٌاة.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌختار طرابق وأسالٌب تعلٌمٌة متنوعة تجذب اهتمام المتعلمٌن وانتباههم وتثٌر دافعٌتهم ومشاركتهم الفعالة
فً تعلمهم.
* ٌشرح وٌفسر األفكار أو المصطلحات بشكل واضح ومحدد.
* ٌستخدم أسالٌب متنوعة للشرح والتفسٌر والتوضٌح لمساعدة المتعلمٌن على الفهم.
* ٌدعو المتعلمٌن إلى المشاركة فً المناقشة والحوار لتوضٌح األفكار وتفسٌرها.
* ٌستخدم مهارات التفكٌر العلمً بكفاءة فً حل المشكالت وتقدٌم احتماالت متعددة مبتكرة.
* ٌدعو المتعلمٌن للمشاركة فً تخطٌط األنشطة التعلٌمٌة وتنفٌذها وتقوٌمها لٌجعلهم ٌنخرطون بالعمل
بنشاط وفاعلٌة.

45

* ٌتفاعل بإٌجابٌة مع أفكار التالمٌذ وآرابهم وأسبلتهم وإجاباتهم ،فٌستمع إلٌها بإنصات أو ٌمتدحها أو
ٌلخصها أو ٌربطها بفكرة أخرى ،إلخ.
* ٌستخدم الحوافز وأسالٌب التعزٌز المناسبة إلثارة دافعٌة المتعلمٌن وحثهم على اإلنجاز الجٌد واإلبداع.
* ٌطرح أسبلة مفتوحة ومتشعبة تحفز المتعلمٌن على التفكٌر الناقد والتحلٌل وحل المشكالت.
* ٌشجع المتعلمٌن على تقدٌم األفكار المبتكرة .
* ٌشجع المتعلمٌن على االستكشاؾ واالستقصاء للتوصل إلى المعرفة بؤنفسهم.
* ٌوفر الظروؾ التً تساعد الطلبة على التعلم الذاتً.
* ٌنوع مصادر التعلم وٌقومها وٌستفٌد من مصادر المجتمع المحلً المادٌة والبشرٌة وٌشجع المتعلمٌن على
االستفادة منها.
* ٌوفر الظروؾ المناسبة التً تساعد الطلبة على التعلم التعاونً ضمن مجموعات وٌشجع التفاعل
االجتماعً بٌنهم.
* ٌوفر الظروؾ للمتعلمٌن إلعداد مشارٌع بحثٌة فردٌة أو جماعٌة تتناسب مع مستواهم.
* ٌستخدم استراتٌجٌات تفسح المجال للمتعلمٌن لتحمل المسإولٌة الفردٌة والجماعٌة وٌشجعهم على أخذ
المبادرة.
* ٌستعٌن بؤسلوب العصؾ الذهنً لتشجٌع المتعلمٌن على التخٌل وإعطاء أفكار جدٌدة مبتكرة.
* ٌتعامل مع األنشطة بمرونة فً ضوء المستجدات واحتٌاجات المتعلمٌن.
* ٌقوم فاعلٌة طرابقه وأسالٌبه وٌعدلها عند الحاجة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بؤن المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
* ٌلتزم بإكساب المتعلمٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو التعلم وقٌمته وأهمٌة متابعته مدى الحٌاة.
* ٌإمن بؤهمٌة إكساب المتعلمٌن احترام الذات والثقة بالنفس والدافعٌة وتحمل المسإولٌة.

المعٌار  :7مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن.
ٌتوقع أن ٌتعرَّ ؾ المعلم على الفروق الفردٌة الموجودة بٌن المتعلمٌن فً االستعدادات والمٌول واالهتمامات
والمحٌط االقتصادي واالجتماعً والثقافً والخلفٌات العرقٌة واللؽوٌة والدٌنٌة ،وٌتعامل معها بإٌجابٌة،
وٌستخدم المعلومات التً ٌعرفها عن كل متعلم لٌراعً قدراته وخصابصه وظروفه ،ولٌوفر لكل واحد منهم
ظروفا تعلٌمٌة تساعده على النمو والتعلم إلى أقصى حد ممكن.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌدرك الفروق الفردٌة المختلفة التً توجد بٌن المتعلمٌن وٌعرؾ أسبابها وخلفٌاتها المختلفة.
* ٌفهم األسباب الكامنة وراء تصرفاتهم المختلفة .
* ٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل مع الفروق الفردٌة بشكل ٌدعم تعلم جمٌع الطلبة وٌنمً استعداداتهم ومٌولهم.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌصمم الدروس لتلبٌة الخصابص الجسدٌة والعقلٌة واالنفعالٌة لكل متعلم.
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* ٌفهم خصابص ذوي االحتٌاجات الخاصة واحتٌاجاتهم.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌصمم أنشطة وأسالٌب متنوعة للتعرؾ على الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن.
* ٌصمم خبرات متنوعة لتتالءم مع الفروق الفردٌة للمتعلمٌن بحٌث ُتلبَّى احتٌاجات كل منهم.
* ٌنفذ الخطط الدراسٌة بمرونة وٌكٌفها لمراعاة احتٌاجات المتعلمٌن المختلفة.
* ٌوفر برامج وأنشطة متنوعة لدعم تعلم الطلبة المتقدمٌن ولمساعدة الطلبة المتعثرٌن.
* ٌنمً لدى المتعلمٌن احترام اآلخرٌن وتقبل الفروق بٌنهم فً القدرات والثقافات والمعتقدات واألعراق.
* ٌستخدم االستراتٌجٌات المناسبة لدعم تعلم الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة .

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بؤن كل طالب قادر على التعلم مهما كانت استعداداته وظروفه.
* ٌلتزم بحصول كل متعلم على المعارؾ والمهارات القادر على اكتسابها إلى أقصى حد ممكن.
* ٌحترم التنوع الموجود بٌن المتعلمٌن.
* ٌحترم خصوصٌات المتعلمٌن وٌحتفظ بؤسرارهم ما لم تكن مطلوبة بالقانون.
* ٌلتزم بعدم استؽالل المتعلمٌن لمصالح شخصٌة أو جنسٌة أو ثقافٌة أو مادٌة ،أو ؼٌرها.

المعٌار  :8التوظٌؾ الفعال للتقنٌات والمصادر التعلٌمٌة المتنوعة.
ٌتوقع أن ٌتعرؾ المعلم على الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة التعلمٌة المختلفة ،وٌفهم أهمٌة استخدامها فً إثارة
دافعٌة المتعلمٌن وجذب انتباههم وحثهم على المشاركة فً تعلمهم ،وفً جعل الدرس أكثر تشوٌقا ،وفً
تسهٌل إٌصال األفكار وتوضٌحها؛ وٌفهم أهدافها وخصابصها واستخداماتها ومتطلبات كل منها ،وٌمكنه أن
ٌختار منها ما ٌتناسب مع األهداؾ ومحتوى المادة التعلٌمٌة ومستوى المتعلمٌن ،وأن ٌحسن توظٌفها لدعم
تعلم جمٌع الطلبة ،وأن ٌصمم وٌنتج الوسابل التعلٌمٌة التً ٌحتاج إلٌها من المواد الرخٌصة المتوفرة فً
البٌبة ،وٌستخدم تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة بفاعلٌة فً عملٌة التعلم والتعلٌم ،وفً عملٌة
البحث عن المعلومات والتواصل مع االخرٌن.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌفهم خصابص التقنٌات والوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة المختلفة وفوابد كل منها وصعوباته ومتطلباته.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌستخدم التقنٌات والوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة المختلفة وكٌؾ ٌوظفها فً العملٌة التعلٌمٌة
التعلمٌة بفاعلٌة.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌنتج وسابل تعلٌمٌة من مواد البٌبة الرخٌصة.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌحمً الوسابل والتقنٌات من االستخدام السا.
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مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌُظهر معرفة عمٌقة بالوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وبدورها فً عملٌات التعلم
والتعلٌم.
* ٌوظؾ الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لدعم تعلم الطلبة وزٌادة دافعٌتهم واهتمامهم
وجذب انتباههم.
* ٌنتج وسابل تعلٌمٌة من خامات البٌبة المحلٌة فً حال عدم توافر مثل هذه الوسابل فً المدرسة.
* ٌُكسِ ب المتعلمٌن مهارات استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلم الذاتً.
* ٌكسب المتعلمٌن اتجاهات األمانة العلمٌة عند التعامل مع مصادر المعرفة.
* ٌوجه المتعلمٌن للمحافظة على الوسابل والتقنٌات التعلٌمٌة التعلمٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌقدر أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة وتقنٌات المعلومات فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وٌإمن بؤهمٌة توظٌفها.
* ٌتحمس الستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً البحث وفً عملٌة التعلٌم والتعلم.
* ٌلتزم عند استخدام المصادر واألنترنت باألمانة العلمٌة وباتفاقٌات وقوانٌن حماٌة الملكٌة الفكرٌة.

المعٌار  :9توظٌؾ وسائل التقوٌم المختلفة لتقوٌم تعلم الطلبة.
ٌفهم المعلم أن التقوٌم جزء ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وٌدرك أهمٌته للتؤكد من مدى تحقق
األهداؾ ،وٌعرؾ أسالٌبه وأدواته المختلفة ،ومجاالت استخدام كل منها ،وحسناته ونقابصه وكٌفٌة إعداده
وصٌاؼته (كاالختبارات المختلفة الشفهٌة والكتابٌة ،اإلنشابٌة الذاتٌة والموضوعٌة ،والمالحظة المنظمة،
والمقابالت ،وملؾ إنجاز الطالب ،والتقوٌم الذاتً ،وؼٌرها) ،وٌستطٌع أن ٌصممها وٌوظفها بكفاءة فً
التقوٌم التكوٌنً والتقوٌم النهابً لٌقوم معارؾ ومهارات واتجاهات المتعلمٌن ومدى تقدمهم بشكل شامل
وصادق وموضوعً ،وأن ٌحلل نتابجها لمعرفة نقاط الضعؾ والقوة فً تعلم كل تلمٌذ ،وأن ٌستخدم ذلك فً
تحدٌد احتٌاجات كل متعلم ،وبالتالً تحسٌن وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة لدعم النمو المستمر لجمٌع
المتعلمٌن.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌفهم أهمٌة التقوٌم التكوٌنً الكتشاؾ نقاط القوة والضعؾ فً تعلم المتعلمٌن تدرٌجٌا لتدعٌم نقاط القوة
ومعالجة نقاط الضعؾ.
* ٌعرؾ وسابل وأدوات التقوٌم المختلفة ومجاالت استخدام كل منها وممٌزاته وعٌوبه وطرٌقة إعداده.
* ٌتقن إجراءات تخطٌط اختبار متوازن وشامل لألهداؾ بمجاالتها ومستوٌاتها المختلفة ولكامل المادة
الدراسٌة لٌحقق تقوٌما شامال وصادقا وموضوعٌا إلى أقصى حد ممكن.
* ٌدرك أهمٌة تنوٌع وسابل التقوٌم للتمكن من تقوٌم كافة جوانب النمو.
* ٌعرؾ أهمٌة تحلٌل نتابج التقوٌم وتفسٌرها واستخدامها لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
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* ٌدرك أهمٌة إعطاء تؽذٌة راجعة للمتعلمٌن وألولٌاء األمور وسابر المعنٌٌن بالمتعلمٌن الستخدامها فً
تحسٌن تعلم الطلبة.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌخطط لالختبار بتحدٌد األهداؾ المختلفة وتحلٌل المادة التعلٌمٌة وتوزٌع األسبلة على األهداؾ والمحتوى
بشكل متوازن وفقا ألهمٌة كل منها.
* ٌصمم أدوات جٌدة الصٌاؼة شاملة وموضوعٌة قدر اإلمكان وتقٌس مدى تقدم المتعلمٌن نحو تحقٌق
األهداؾ.
* ٌشجع المتعلمٌن على ممارسة التقوٌم الذاتً وٌجعلهم ٌفكرون فً التقدم الذي ٌحرزونه وفً احتٌاجاتهم.
* ٌستخدم أسالٌب التقوٌم التكوٌنً لتقدٌم تؽذٌة راجعة منتظمة للمتعلمٌن وألولٌاء األمور للعمل على معالجة
نقاط الضعؾ.
* ٌحلل نتابج التقوٌم وٌحدد نقاط القوة والضعؾ لدى كل تلمٌذ ل ٌُ ِعد الخطط والبرامج العالجٌة لمساعدة كل
منهم.
* ٌعد سجالت/ملفات دقٌقة ومفٌدة عن إنجاز كل متعلم.
* ٌعِد تقارٌر واضحة ودقٌقة ومنتظمة حول تعلم كل طالب ترسل ألهله وللزمالء المعنٌٌن واإلدارة
إلطالعهم على مدى تطوره وتقدمه.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌتحلى بسمات الدقة والموضوعٌة واألمانة والعدل بحٌث ال ٌحابً بعض المتعلمٌن على حساب آخرٌن
العتبارات عابلٌة أو جنسٌة أو طابفٌة وما إلى ذلك.

المعٌار  :10توظٌؾ مهارات االتصال/التواصل المختلفة اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة
الستثارة دافعٌة المتعلمٌن وتعزٌز تعلمهم.
ٌتوقع أن ٌعرؾ المعلم أهمٌة التواصل اللفظً وؼٌر اللفظً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،فمن خالله ٌتم نقل
المعلومات واآلراء والتعبٌر عن المشاعر ،وٌتم تفسٌر المفاهٌم واألفكار والمبادئ والنظرٌات ،وإقناع
اآلخرٌن بوجهات النظر المختلفة ،واكسابهم االتجاهات والقٌم.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ مهارات التواصل وآدابه ودور اللؽة وأسالٌب التواصل ؼٌر اللؽوٌة فً إٌصال األفكار
واالنطباعات وفً جذب انتباه المتعلمٌن وؼٌرهم.
* ٌفهم كٌؾ تإثر الفروق بٌن األفراد فً عملٌات التواصل داخل الفصل.
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مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌُحسِ ن استخدام مهارات التواصل فً تعامالته داخل المدرسة وخارجها.
* ٌتواصل بصوت واضح عند التعبٌر عن أفكاره.
* ٌنوع نبرة صوته لتتناسب مع الموقؾ الذي ٌعبر عنه :التساإل ،الحماس ،الحزن ،الشفقة ،الحنان ،إلخ.
* ٌستخدم اللؽة العربٌة السلٌمة التً تتناسب مع مستوى المتعلمٌن إلٌصال أفكاره.
* ٌستخدم مهارات التواصل ؼٌر اللفظٌة المتنوعة للحفاظ على االنتباه والنشاط والحٌوٌة داخل الفصل
( تعابٌر الوجه ،اإلشارات ،التنقل داخل الفصل ،توزٌع فترات الصمت والكالم ،حركة التالمٌذ وكالمهم،
التنوٌع فً األنشطة والوسابل ،إلخ.).
* ٌشجع المتعلمٌن وٌعزز تعلمهم باستخدام وسابل لفظٌة إٌجابٌة (جٌد ،ممتاز ،إلخ ،).أو وسابل ؼٌر لفظٌة
(االبتسام ،هز الرأس باإلٌجاب ،االستماع بطرٌقة توحً باالهتمام ،إلخ ،).وٌتجنب الوسابل السلبٌة التً
تثبط عزٌمتهم.
* ٌتجنب المعوقات التً تحد من التواصل الجٌد :كعدم وضوح الصوت ،التردد ،الصوت الروتٌنً ،ؼموض
الفكرة ،الشرود الذهنً ،تعطل األجهزة ،إلخ.
* ٌوفر المواقؾ التعلٌمٌة التً تساعد المتعلمٌن على التواصل الفعال مع بعضهم بعذا ومع اآلخرٌن.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بؤهمٌة استخدام أسالٌب التواصل اإلٌجابٌة فً تعامله مع المتعلمٌن وؼٌرهم من المعنٌٌن ،وبؤهمٌة
تجنب أسالٌب التواصل السلبٌة :اللفظٌة (ؼبً ،سخٌؾ ،إلخ) ،وؼٌر اللفظٌة (تقطٌب الحاجبٌن عالمة على
عدم الرضا ،إظهار التؤفؾ والضجر ،إلخ).

المعٌار  :11تؤمٌن بٌئة تعلٌمٌة تعلمٌة منظمة ،آمنة ،متعاونة ،جذابة ،وداعمة
للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
ٌتوقع أن ٌعرؾ المعلم أثر عناصر المحٌط التعلٌمً فً نجاح العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،فٌحرص على توفٌر
بٌبة مادٌة وصحٌة وفكرٌة واجتماعٌة منظمة وآمنة ومرٌحةٌ ،سودها االهتمام بجمٌع المتعلمٌن ،وٌعا َمل
فٌها كل متعلم باحترام وإنصاؾ ،وٌحظى بدعم تام لتعلمه ،وٌتم فٌها تشجٌع التفاعل الجٌد بٌن األفراد.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ أثر العوامل البٌبٌة المختلفة ،المادٌة والبشرٌة والمعنوٌة ،على نمو وتعلم الطلبة.
* ٌعرؾ استراتٌجٌات تنظٌم البٌبة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة التعلم والتعلٌم.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
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* ٌوفر بٌبات تربوٌة مناسبة مادٌا وإنسانٌا داعمة لعملٌتً التعلم والتعلٌم (اَإلضاءة والتهوٌة ،توزٌع أماكن
الطلبة ،االحترام والتقدٌر المتبادل بٌنهم ،إلخ.).
* ٌراعً متطلبات الصحة والسالمة وٌتحاشً األوضاع الخطرة المحتملة داخل الفصل وخارجه.
* ٌنظم جلوس المتعلمٌن فً الفصل بشكل ٌدعم تفاعلهم وٌلبً احتٌاجاتهم التعلمٌة الفردٌة والجماعٌة.
* ٌتعامل مع المتعلمٌن بمودة وتعاطؾ وعدل ومساواة واحترام ،وٌكون متسقا فً سلوكه.
* ٌبتعد عن استخدام العقاب والتهدٌد.
* ٌشجع المتعلمٌن على تقبل واحترام االختالفات الثقافٌة والعرقٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة وؼٌرها.
* ٌمارس االسلوب الدٌموقراطً فً تنظٌم وتسٌٌر أنشطة الفصل.
* ٌنمً لدى المتعلمٌن االتجاهات الدٌموقراطٌة وتحمل المسإولٌة الفردٌة والجماعٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بؤن البٌبة المادٌة واإلنسانٌة تلعب دورا هاما فً مدى نجاح التعلٌمٌة التعلمٌة.
* ٌإمن بؤهمٌة العالقات اإلنسانٌة التً ٌسودها االحترام المتبادل والتفاهم والمودة والعطؾ والعدل
والمساواة فً مهنة التعلٌم.

المعٌار  :12القدرة على إدارة الصؾ لتحقٌق أهداؾ التعلم وإدارة سلوك الطالب.
ٌعرؾ المعلم أثر إدارة الفصل اإلٌجابٌة على فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،وٌفهم أن ضبط الفصل ال
ٌعنً التعامل بعنؾ مع المخالفٌن وفرض العقوبات علٌهم ،وال إجبار المتعلمٌن على االلتزام بالهدوء
والصمت ب استمرار ،بل ٌعنً خلق مناخ تربوي إٌجابً قابم على المودة واالحترام المتبادل والتفاعل والعدل
بٌن المتعلمٌن ،وعلى دعوتهم للمشاركة الفعالة فً تعلمهم ،وتنظٌم الوقت واستخدامه بشكل فعال ،ومعالجة
السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه بحكمة وروٌة.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ القواعد المنظمة للعمل فً المدرسة.
* ٌفهم مبادئ واستراتٌجٌات إدارة الصؾ الفعالة.
* ٌفهم كٌؾ ٌتؤثر الفرد بالمناخ المحٌط وبالمجموعة وكٌؾ ٌإثر فٌها.
* ٌفهم السلوك ؼٌر السويّ للمتعلم وٌعرؾ أسبابه وٌعالجه بحكمة وروٌة.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌنظم طرٌقة جلوس الطلبة بحٌث ٌكون قادرا على متابعتهم جمٌعا.
* ٌعرؾ كٌؾ ٌنظم العمل بشكل فردي أو بشكل تعاونً ضمن مجموعات .
* ٌعرؾ أثر الثواب والعقاب على سلوك المتعلمٌن.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌدٌر المواقؾ التعلٌمٌة التعلمٌة بكفاءة وفاعلٌة.
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* ٌنظم وقت التعلم بشكل فعَّال ٌمكنه من تؽطٌة األنشطة المراد تنفٌذها وٌحد من الوقت الفاقد.
* ٌُكسب المتعلمٌن االتجاهات اإلٌجابٌة نحو احترام الوقت.
* ٌنظم أماكن جلوس الطلبة لتسهٌل مشاركة الجمٌع.
* ٌعطً الطلبة فرصة المشاركة فً تحدٌد القواعد السلوكٌة داخل الصؾ.
* ٌعمل على توفٌر عالقات اجتماعٌة إٌجابٌة بٌن المتعلمٌن داخل الفصل قابمة على االحترام المتبادل
والتعاون.
* ٌحث المتعلمٌن على التصرؾ بؤمانة وعدل وصدق وتسامح واحترام االختالؾ مع اآلخرٌن.
* ٌتعامل بعدل ومساواة وموضوعٌة مع جمٌع المتعلمٌن دون أي تمٌٌز.
* ٌتعامل بحكمة مع السلوك المعطل وؼٌر المرؼوب فٌه.
* ٌبنً عالقات متٌنة مع المتعلمٌن قابمة على االحترام والثقة.
* ٌتخذ القرارات السلٌمة فً المواقؾ الطاربة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌقتنع بؤثر إدارة الصؾ بشكل جٌدة على تعلم الطلبة.
* ٌإمن بؤهمٌة الوقت وضرورة استخدامه بشكل وظٌفً.
* ٌتحمس إلكساب المتعلمٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو االستؽالل األمثل للوقت واحترام المواعٌد.
* ٌإمن بؤثر التعامل الجٌد مع الطلبة على التزامهم بالسلوك المقبول.

المعٌار  :13التعاون مع كافة األطراؾ المعنٌة بنمو المتعلمٌن.
ٌنعكس العمل التعاونً بٌن المعلم وسابر المعنٌٌن بنمو المتعلمٌن إٌجابٌا على حُسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة
التعلمٌة ،ولهذا ٌتوقع أن ٌتعاون المعلم مع الجمٌع داخل المدرسة وخارجها ،أي مع المتعلمٌن وزمالبه ومع
أولٌاء األمور وأعضاء المجتمع المحلً والجمعٌات/النقابات المهنٌة ،بهدؾ تبادل الخبرات والمعلومات
وتنسٌق العمل التربوي لخدمة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وتطوٌرها لصالح تعلم الطلبة ،ولتحقٌق رسالة
المدرسة وأهدافها.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌدرك دور األهل والزمالء والمجتمع المحلً فً تربٌة المتعلمٌن.
* ٌعرؾ أسس اإلرشاد التربوي وأهمٌته وأسالٌبه وضرورة المشاركة الفعالة فٌه.
* ٌعرؾ أسس اإلشراؾ التربوي وأهمٌته وأسالٌبه وضرورة االستفادة منه بفاعلٌة.
* ٌفهم أهمٌة التواصل مع أولٌاء األمور والتعاون معهم لصالح تعلم أبنابهم.
* ٌعرؾ الدور الذي ٌلعبه المجتمع المحلً فً حٌاة المتعلمٌن وضرورة التعامل اإلٌجابً معه.
* ٌفهم ضرورة التعاون مع الجمعٌات/النقابات المهنٌة لصالح العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
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مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌتعاون مع زمالبه المعلمٌن وسابر العاملٌن فً المدرسة من أجل تقدم تعلم الطلبة.
* ٌتعاون مع االختصاصٌٌن لحل مشكالت الطلبة وإرشادهم.
* ٌتعاون مع الموجهٌن/المشرفٌن/المفتشٌن التربوٌٌن لتحسٌن أدابه.
* ٌتعاون مع المسإولٌن اإلدارٌٌن فً تسٌٌر األعمال اإلدارٌة والفنٌة المدرسٌة وفً تطوٌر العمل اإلداري
فً المدرسة.
* ٌنشًء عالقات شراكة وتعاون مع أولٌاء أمور الطلبة تسودها الثقة واالحترام المتبادل وٌلتقً بهم بانتظام
لمناقشة تقدم أبنابهم.
* ٌشجع أولٌاء األمور على المشاركة فً األنشطة المدرسٌة المختلفة.
* ٌتعرؾ على أحوال المجتمع المحلً وٌتفاعل مع قضاٌاه وٌساهم فً حل مشكالته وفً تنمٌته.
* ٌتفهم المشكالت البٌبٌة وٌشارك فً التصدي لها.
* ٌشارك فً أنشطة الجمعٌات/النقابات المهنٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌقدر وٌحترم رإساءه وزمالءه والمتعلمٌن وأولٌاء األمور وكافة المعنٌٌن بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
* ٌإمن بؤهمٌة التعاون مع كافة المعنٌٌن لتحسٌن تعلم جمٌع الطلبة.

المعٌار  :14المشاركة فً األنشطة المدرسٌة المختلفة.
لألنشطة المدرسٌة ،الثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة والفنٌة ،دور هام فً بناء شخصٌات المتعلمٌن وإكسابهم
الكثٌر من المعلومات والمهارات واالتجاهات ،وفً صقل مواهبهم وتلبٌة مٌولهم .ولهذا ٌتوقع أن ٌشارك
المعلم بفاعلٌة فً هذه األنشطة ألنها جزء من جهود تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ أثر األنشطة المدرسٌة وفوابدها على نمو شخصٌات المتعلمٌن من كافة الجوانب ودورها فً تلبٌة
مٌولهم واهتماماتهم.
* ٌعرؾ مبادئ تخطٌط وتنفٌذ األنشطة المدرسٌة.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌتعرؾ على األنشطة الطالبٌة التً تنظم فً المدرسة.
* ٌساهم فً تخطٌط األنشطة المدرسٌة المتنوعة وفً تنفٌذها وتقوٌمها (إرشاد الطلبة ،األنشطة الرٌاضٌة،
اإلذاعة المدرسٌة ،المسرح ،المعارض ،الرحالت ،إلخ.).
* ٌشجع الطلبة على االشتراك فً األنشطة المدرسٌة وفقا لمٌولهم داخل المدرسة وخارجها.
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* ٌتعاون مع زمالبه وسابر العاملٌن فً المدرسة لتطوٌر األنشطة المدرسٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌثمن األنشطة المدرسٌة وٌقدر دورها فً صقل شخصٌات المتعلمٌن.
* ٌإمن بؤهمٌة التخطٌط الجٌد لألنشطة المدرسٌة لتحقٌق نجاحها.

المعٌار  :15االلتزام بؤخالقٌات المهنة.
ظهر المعلم مستوٌات ُخلُقٌة رفٌعة فً سلوكه الشخصً ،وأن ٌلتزم بآداب وأخالقٌات مهنة التعلٌم
ٌٌتوقع أن ٌُ ِ
داخل المدرسة وخارجها ،فٌحترم اآلخرٌن ،وٌتحلى بالصدق ،واألمانة ،واالستقامة ،والموضوعٌة،
والتسامح ،والمعاملة العادلة ،إلخ .بحٌث ٌكون قدوة جٌدة فً سلوكه وأخالقه ومظهره لتالمٌذه وألهلهم
وللمجتمع المحلً.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعرؾ أهمٌة التعامل األخالقً مع اآلخرٌن.
* ٌدرك أن سلوكه الشخصً ٌساهم فً تشكٌل نظرة المجتمع للمهنة.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌلتزم القواعد التً تنظم العمل المدرسً.
* ٌمارس حرٌته التربوٌة واألكادٌمٌة بمسإولٌة.
* ٌحافظ على كرامة ومصداقٌة واستقامة مهنة التعلٌم.
* ٌتصرؾ بؤمانة وصدق وموضوعٌة.
* ٌتسامح مع مختلؾ المعتقدات وٌحترم االختالفات.
* ٌبنً عالقات مع المتعلمٌن قابمة على االحترام المتبادل والمودة.
* ٌحافظ على سرٌة المعلومات المتعلقة بالتالمٌذ وأسرهم.
* ٌقدم نموذجا أخالقٌا مسإوال ٌَحتذي به المتعلمون وأسرهم والمجتمع المحلً.
* ٌساعد على بناء ثقة اجتماعٌة بمهنة التعلٌم.
* ٌوجه المتعلمٌن نحو تبنً القٌم واالتجاهات المقبولة اجتماعٌا.
* ٌتعامل مع الجمٌع بلباقة ،وٌخلق جوا من الثقة المتبادلة معهم.
* ٌراعً فً تصرفاته ومواقفه الحرٌات الفردٌة والدٌموقراطٌة.
* ٌقوم تصرفاته وسلوكه نحو نفسه ونحو طالبه وزمالبه وٌعدلها كلما دعت الحاجة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
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* ٌعتز بمهنته وبرسالتها.
* ٌلتزم بؤخالقٌات المهنة.
* ٌقدر القٌم الروحٌة والعدالة االجتماعٌة والحرٌات والدٌموقراطٌة.

المعٌار  :16ممارسة التقوٌم الذاتً والسعً لتحقٌق تنمٌة مهنٌة مستدامة.
مع التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة السرٌعة التً تحدث فً عالمنا الحالً ،بات على المعلم مالحقة
المستجدات من أبحاث ودراسات فً مٌدان مادته وعمله التربوي باستمرار ،وتعدٌل ممارساته فً ضوبها.
ولهذا ٌتوقع من المعلم أن ٌعرؾ مسإولٌاته ،وٌتؤمل بممارساته ،وٌقوم باستمرار خٌاراته وأفعاله التً تإثر
على الطلبة ،وٌعدل سلوكٌاته وٌصححها كلما لزم األمر ،وٌسعى بنشاط إلٌجاد مناسبات تساعده على تحدٌث
معلوماته ومهاراته فً ضوء المستجدات بهدؾ دعم تعلم الطلبة ،حتى وإن كانت فترة إعداده قبل الخدمة
طوٌلة وممتازة .وفً هذا المجال ٌحرص على المشاركة فً الفعالٌات المهنٌة والثقافٌة ،وٌتعاون مع زمالبه
وسابر العاملٌن فً المدرسة وخارجها لتطوٌر ذاته.

مإشرات المعارؾٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌدرك أهمٌة التقوٌم الذاتً فً التعرؾ على نقاط الضعؾ والقوه فً أدابه لٌعمل على تطوٌره.
* ٌفهم أهمٌة التعلم المستمر فً تطوٌر إدابه المهنً.
* ٌعرؾ المصادر والوسابل التً تساعده على النمو المهنً وكٌفٌة الوصول إلٌها.
* ٌعرؾ أهمٌة التعاون مع زمالبه لالستفادة من خبراتهم ونصابحهم ومالحظاتهم.
* ٌفهم أهمٌة المشاركة فً األنشطة المهنٌة والعلمٌة والثقافٌة ،التً تنظم داخل المدرسة أو خارجها ،فً
تطوٌر معارفه ومهاراته وتحسٌن أدابه.

مإشرات األداءٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌعتمد التقوٌم الذاتً المستمر ،وٌتؤمل بشكل نقدي مستمر فً ممارساته وقراراته وٌقدر فاعلٌتها على
تالمٌذه وأسرهم والمجتمع.
* ٌستخدم المالحظة والتؤمل لٌجمع معلومات حول أثر تصرفاته على أداء طلبته وتعلمهم لٌعمل على
االرتقاء بؤدابه.
* ٌتعاون بإٌجابٌة مع المشرؾ/الموجه/المفتش التربوي ومدٌر/ة المدرسة لمناقشة نقاط قوته وضعفه للعمل
على تحسٌن أدابه وفقا إلرشاداتهم وتوجٌهاتهم.
* ٌتعاون مع زمالبه لٌحصل على تؽذٌة راجعة منهم حول أدابه بدعوتهم لمراجعة خططه وحضور الدروس
التً ٌنفذها.
* ٌحدد احتٌاجاته المهنٌة والجوانب التً تحتاج إلى تطوٌر مهنً وبرامج التنمٌة المهنٌة الالزمة لذلك.
* ٌستخدم أسالٌب التعلم الذاتً لتطوٌر معلوماته ومهاراته فً ضوء المستجدات.
* ٌشارك فً الندوات والمإتمرات وورش العمل والدورات التدرٌبٌة بهدؾ تطوٌر معلوماته ومهاراته
المهنٌة وتحسٌن أدابه.
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* ٌتابع ما ٌصدر من منشورات وكتب وأبحاث علمٌة تتعلق بمجال تخصصه أو بالمجال التربوي والثقافً
لإلستفادة منها.
* ٌستفٌد من خبرات زمالبه وممارساتهم الكتساب معلومات أو مهارات مهنٌة متقدمة.
* ٌعد أو ٌشارك فً إعداد أبحاث تربوٌة لحل المشكالت التً تعترضه ولتحسٌن ممارساته المهنٌة.
* ٌستفٌد من األنشطة والمصادر التً توفرها جمعٌات/نقابات المعلمٌن للتنمٌة المهنٌة.

مإشرات االتجاهاتٌ :توقع من المعلم أن:
* ٌإمن بقٌمة التعلم مدى الحٌاة لتطوٌر معارفه ومهاراته.
* ٌقتنع بقٌمة تبادل الخبرات مع زمالبه.
* ٌإمن بؤهمٌة المشاركة فً الفعالٌات التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة لتطوٌر معارفه ومهاراته.
* ٌإمن بؤهمٌة البحث والتجرٌب التربوي فً تطوٌر أدابه التعلٌمً.

-6

تحدٌد مستوٌات للمعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

تعتبر المعاٌٌر المهنٌة للمعلم مرجعا لكافة المعنٌٌن لبناء أدوات قٌاس وتقوٌم تتوافر فٌها درجة مناسبة من
الدقة والشمول والصدق والثبات والموضوعٌة ،فتساعد على تقوٌم معلومات ومهارات واتجاهات المعلم
وتحدٌد جوانب القوة والضعؾ فً أدابه ،مما ٌجعلها تمثل تح ٍد للمعلم تدفعه لبذل قصارى جهده لتحقٌقها.
ولهذا ،وبعد اعتماد المعاٌٌر المهنٌةٌ ،تم وضع دلٌل بمستوٌات تقدٌر متدرجة لكل معٌارٌ ،صؾ األداء
المتوقع عند كل مستوى ،لتستخدم كدلٌل عند تقوٌم أداء المعلم أثناء قٌامه بمهامه المختلفة ،فتحدد مستوى
تقدمه فً تحقٌق كل معٌار ،وتشكل مقٌاسا واضحا ودقٌقا وموضوعٌا قدر اإلمكان .وٌمكن أن ٌكون عدد
هذه المستوٌات خمسة (ممتاز ،جٌد جدا ،جٌد ،مقبول ،ؼٌر مقبول) ،أو أربعة (ممتاز ،جٌد ،مقبول ،ؼٌر
مقبول) ،أو ثالثة (المستوى المستهدؾ ،مقبول ،ؼٌر مقبول) .و ُت َعد جداول بهذه المستوٌات المتدرجة
المقومون أثناء التقوٌم ،وٌُمنح كل مستوى تقدٌرا لفظٌا ،كما ُذكِر ،كما ٌمنح تقدٌرا رقمٌا
ٌسترشد بها
ِّ
لتٌسٌر الحصول على درجة/تقدٌر كمً (مثال :ممتاز= 5أو  ،4جٌد جدا= 4أو  ،3جٌد= 3أو  ،2مقبول=
 2أو  ،1ؼٌر مقبول/ضعٌؾ= 1أو صفر) .وهذا ٌساعد على الحصول على مجموع الدرجات التً نالها
المعلم ،بحٌث ٌمكن فً ضوبه حساب نسبته المئوٌة مقارنة بالمجموع العام للدرجات ،وبالتالً تحدٌد
التقدٌر العام فً ضوبها (مثال =%100-90 :ممتاز=%89-80 ،جٌد جدا=%79-70 ،جٌد،
=%69-60مقبول ،دون ذلك=ؼٌر مقبول/ضعٌؾ).
وفٌما ٌلً مثال عن مستوٌات التقدٌر المتدرجة التً ٌمكن إعدادها للمعاٌٌر:

المعٌار

ممتاز
( 4درجات)

جٌد
(درجتان)

جٌد جدا
( 3درجات)
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مقبول
(درجة)

ؼٌر مقبول
(صفر)

المعلم
ٌمتلك المعلم ٌُظهر
متعمقة
معرفة وفهما معرفة
المادة
بمحتوى
متعمقٌن
ٌدرسها،
التً
بالمادة
التً َتظهر من خالل
ٌدرسها
ِّ
األسبلة والتحلٌل
للمادة،
الناقد
وٌربطها بخبرات
المتعلمٌن وبالمواد
األخرى وبالحٌاة،
مصادر
وٌنوع
التعلم دابما ،وٌتسم
بقدرة فابقة على
توضٌح األفكار
والمفاهٌم المتعلقة
بالمادة ،وٌقدمها
مترابط
بشكل
ومسلسل منطقٌا،
أسبلة
وٌطرح
تفكٌر
تتحدى
الطلبة ،وٌشجع
الطلبة على طرح
األسبلة ،وٌحضر
دابما تدرٌبات من
الكتاب
خارج
المدرسً...
...
إلخ.

ممارساته
تعبر
عن معرفة جٌدة
بالمادة ،وٌحاول
ونقدها
تحلٌلها
ٌستخدم
أحٌانا،
مصادر إضافٌة
بعض األحٌان،
األفكار
وٌقدم
بوضوح وبشكل
مترابط ٌتناسب مع
مستوى الطلبة،
ٌنوع أسبلته بشكل
ٌثٌر تفكٌر الطلبة
وٌظهر
أحٌانا،
قدرة على التعامل
مع أسبلة الطلبة،
أحٌانا
وٌحضر
من
تدرٌبات
الكتاب
خارج
المدرسً...

المادة
ٌعرؾ
بشكل
التعلٌمٌة
جٌد ،ولكنه نادرا
ما ٌحللها وٌنقدها
وٌنوع مصادرها،
أسالٌب
ٌستخدم
إلٌصال
مناسبة
األفكار إلى الطلبة،
ٌطرح أسبلة من
المستوٌات الدنٌا
وٌتعامل
ؼالبا،
بشكل مقبول مع
تساإالت الطلبة،
وٌحضر تدرٌبات
من خارج الكتاب
بشكل
المدرسً
نادر...

ٌعتمد على مادة
الكتاب المدرسً
بشكل أساسً،
بشكل
وٌقدمها
دون
صحٌح
االستعانة
بمصادر إضافٌة.
نادرا ما ٌطرح
أسبلة على الطلبة
إلثارة تفكٌرهم،
وٌتجنب اإلجابة
على تساإالتهم
معظم
فً
األحٌان.

من
ٌظهر
ممارساته أنه ال
المادة
ٌتقن
التً
التعلٌمٌة
ٌدرسها ،وٌتمسك
بما جاء فً الكتاب
فقط،
المدرسً
وٌقع فً أخطاء
عند عرض المادة،
وال ٌحسِ ن تبسٌط
األفكار
وتوضٌحها ،وال
ٌتقبل أسبلة الطلبة.

...

...

...

...

وبعد إعداد دلٌل المستوٌات المتدرجة للمعاٌٌرٌ ،تم إعداد استمارات للتقوٌم تبٌن المعاٌٌر ودرجات
مستوٌات األداء فً كل منها ،لٌسجل علٌها المقومون الدرجات التً ٌستحقها المعلم فً كل معٌار باالستعانة
بدلٌل المستوٌات التً سبق إعداده .مثال على ذلك:

استمارة لتقوٌم المعلم فً موقؾ تعلٌمً
المادة والموضوع ..................................
الحــصـــة ...........................................

اسـم المعلم ……………………........
الـصــؾ ……………………...........
التارٌخ......................................... :
تعلٌمات  :الرجاء وضع عالمة (√) فً الخانة المالبمة لكل معٌار من المعاٌٌر التالٌة:

المعاٌٌر

4
57

الدرجات المستحقة
1
2
3

.

ٌخطط المعلم لدروسه الٌومٌة بشكل
واضح ومنطقً ومترابط ومتكامل
ٌمتلك المعلم معرفة وفهما متعمقٌن
ٌدرسها
بالمادة التً ِّ
ٌمتلك المعلم معرفة وفهما بالتربٌة وعلم
النفس وٌوظؾ ذلك فً ممارساته المهنٌة
إلخ.

وبعد ملء هذه االستمارةٌ ،مكن بوضوح تحدٌد جوانب القوة والضعؾ فً أداء المعلم فً ضوء أوصاؾ
دقٌقة لألداء عند كل نقطة من نقاط المقٌاس المتدرج ،والمرتبطة مباشرة بالمعاٌٌر المحددة ،كما ٌمكن طبعا
حساب مجموع الدرجات التً حصل علٌها ،وبالتالً حساب نسبته المئوٌة من المجموع العام لمعرفة
التقدٌر الذي ٌستحقه المعلم .وٌوفر هذا التقوٌم أحد أسالٌب التؽذٌة الراجعة التً تعطى للمعلم لالستفادة منها
فً تحسٌن أدابه ،وٌساعد على تحدٌد احتٌاجاته التدرٌبٌة ،كما ٌوفر معلومات موثوقا بها التخاذ قرارات
إدارٌة بحقه (مثل ترقٌته ،أو مكافؤته ،أو معاقبته ،وما شابه).

 -7تنوٌع وسائل وأسالٌب تقوٌم المعلم
ٌفضل عند تقوٌم المعلم استخدام وسائل تقوٌم متنوعة لتحدٌد معارفه ومهاراته واتجاهاته للحصول على
صورة شاملة عن مستوى أدابه ،خاصة عندما ٌستخدم هذا التقوٌم التخاذ قرارات بشؤنه .من هذه الوسابل:
أ) مالحظة أداء المعلم فً الصؾٌ :مكن أن تتم من ِق َبل :مدٌر/ة المدرسة والمعلمٌن األوابل
والزمالء والموجهٌن/المشرفٌن/المفتشٌن التربوٌٌن ،وذلك بمالحظة أداء المعلم أثناء قٌامه
بالتدرٌس ،شرط توفٌر الظروؾ كً ٌكون هذا التقوٌم فعاال ،كتوافر استمارات التقوٌم الدقٌقة،
والدلٌل الذي ٌوضح كٌفٌة استخدامها ،وتوافر الخبرة والتدرٌب والمهارة لدى القابمٌن بالتقوٌم،
وتوفر الوقت الكافً لهم كً ٌالحظوا كامل الدرس منذ ابتدابه وحتى نهاٌته ،والوقت الكافً إلجراء
مناقشة مع المعلم حول أدابه إلعطابه تؽذٌة راجعة .والمالحظة الصفٌة ضرورٌة ألنها تكشؾ عن
أداء المعلم من حٌث تمكنه من المادة ،ومن استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم ،وتبٌن مدى استجابة
الطالب وتفاعلهم .ولكنٌ ،نبؽً أن تتعدد الزٌارات ألنه ٌتعذر إصدار األحكام على المعلم من
خالل زٌارة واحدة.
ب) التقوٌم الذاتً :حٌث ٌتؤمل المعلم بؤدابه وممارساته مقارنة بما ٌُتوقع منه ،وٌسجل نقاط القوة أو
الضعؾ فً معلوماته ومهاراته ،وبالتالً ٌحدد احتٌاجاته التدرٌبٌة المختلفة ،مما ٌدفعه لتطوٌر
نفسه.
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ج) ملؾ إنجاز المعلم :وٌتضمن نماذج من تخطٌط الدروس التً ٌُعِدها ،وأفالم فٌدٌو لبعض
الدروس واألنشطة التً ٌنفذها ،وإجابات المعلم عن استمارات تعدها الجهات المعنٌة ،وأبحاث
أعدها أو شارك فً إعدادها ،ودورات تدرٌبٌة التحق بها ،ودراسات إضافٌة أتمها ،إلخ .مما ٌقدم
أدلة وشواهد حقٌقٌة تعكس مستوى أدابه .ولهذا ،من الضروري تشجٌع المعلمٌن على إعداد ملفاتهم
الشخصٌة.
د) إجراء اختبارات للمعلمُ :تجري بعض الدول اختبارات لتقوٌم كفاٌات المعلمٌن العامة
والمتخصصة بهدؾ مكافؤتهم وترقٌتهم .وٌمكن أن ٌتقدم المعلم طواعٌة لبعض هذه االختبارات
لتقوٌم كفاٌاته المهنٌة بعد فترة التدرٌب/التمرٌن التً تلً التعٌٌن ( .)OECD, 2012وقد استخدمت
مصر هذه الوسٌلة عندما أرادت تطبٌق الكادر الجدٌد.
هـ) نتائج تعلم الطلبة كما تعكسها االمتحانات التً ٌخضعون لها :وهً تعتبر معٌارا أساسٌا
لنجاح نظام التعلٌم ،وتستخدم أحٌانا كدلٌل على مدى نجاح المعلم ،وكؤحد وسائل تقوٌمه .وهذه
الوسٌلة تعطً حافزا للمعلم لمساعدة طلبته على الوصول إلى مستوى التعلم المطلوب ،كما أنها
وسٌ لة تعطً قٌاسا كمٌا موضوعٌا عن أداء المعلم ،بالرؼم من أنه ٌصعب تحدٌد الدور الذي ٌلعبه
فً تعلم تالمٌذه بدقة نظرا لتؤثر هذا التعلم بعوامل عدٌدة مثل :قدرات التلمٌذ نفسه ،ومستوى
طموحه ودافعٌته ،والدعم الذي ٌتلقاه من األسرة ،وتؤثٌر مجموعة األقران ،والمناخ المدرسً،
والموارد المدرسٌة ،وتنظٌم المنهج ومحتواه ،إلخ .كما أن تعلم الطالب تراكمً ال ٌتؤثر فقط بمعلمه
الحالً بل بالمعلمٌن السابقٌن أٌضا .ولهذا ،فإن نتائج الطلبة ٌجب أالّ تكون المقٌاس الوحٌد للحكم
على أداء المعلم ،خاصة عندما ٌتوقؾ علٌها قرارات تجاهه كمكافؤته أو معاقبته .وهذا ال ٌعنً أن
ٌُلؽى النظر إلى نتابج الطلبة من خالل الملفات التراكمٌة كدلٌل على فاعلٌة المعلمٌن .وٌمكن أن
ٌحدد المعلمون مع القٌادٌٌن المدرسٌٌن أهدافا واقعٌة على الطلبة أن ٌحققوها ،ثم ٌقوَّ م تقدم الطلبة
نحو تحقٌق هذه األهداؾ بشكل ٌمكن من جعل هذا التقوٌم وسٌلة لتقوٌم أثر المعلم على نمو تعلم
طالبه .وهذا ما تطبقه بعض الدول ( .)OECD, 2012وعلى أٌة حالٌ ،فضل أالّ تكون
االختبارات من إعداد المعلم ،وأن تركز على الجوانب األساسٌة ولٌس على التفاصٌل الدقٌقة.

و) استطالع آراء الطلبة وأولٌاء األمور وؼٌرهم من الذٌن ٌتعاملون مع المعلم بشكل
مستمرٌ :مكن أن ٌوفر معلومات حول أدابه ،وتستخدم هذه الوسابل فً دول عدٌدة مثل المكسٌك
وكندا ونٌوزٌالندا وؼٌرها لتقوٌم أداء المعلم ( .)OECD, 2012ولكنٌ ،نبؽً أال ّ تستخدم وحدها
التخاذ القرارات بشؤن المعلم لتؤثرها بالذاتٌة.

-8

الجهات التً تستفٌد من توظٌؾ/تفعٌل المعاٌٌرالمهنٌة للمعلم

ٌستفٌد من استخدام المعاٌٌر المهنٌة للمعلم جمٌع الجهات المعنٌة بتحسٌن نوعٌة التعلم والتعلٌم بوجه عام،
واالرتقاء بوضع المعلم المهنً وتقدمه الوظٌفً بوجه خاص .وأبرز الجهات التً علٌها توظٌؾ/تفعٌل هذه
المعاٌٌر واالسترشاد بها:
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أ) المعلمون أنفسهم :الذٌن ٌسترشدون بالمعاٌٌر لممارسة التقوٌم الذاتً المستمر ألدابهم فً
مجاالت التخطٌط والتدرٌس وإدارة الفصل والتقوٌم والتنمٌة المهنٌة وؼٌرها من المجاالت ،وذلك
باالطالع الدقٌق على المعاٌٌر المهنٌة المعلنة التً تعتبر دلٌال/مرجعا ٌوضح لهم الخصابص المهنٌة
التً علٌهم الحفاظ علٌها والسعً الدابم لتلبٌتها ،ومن َثم إجراء مقارنة بٌن ما جاء فٌها من معلومات
علٌهم اتقانها ومهارات علٌهم أن ٌإدوها واتجاهات علٌهم أن ٌتصرفوا فً ضوبها ،وبٌن ما اكتسبوه
هم من معلومات ومهارات واتجاهات .وهذا ٌجعلهم ٌتؤملون فً أدابهم المهنً والحكم على مدى
نجاح ممارساتهم ،والتمكن من تحدٌد نقاط القوة والضعؾ فً أدابهم ،وتحدٌد احتٌاجاتهم التدرٌبٌة،
ومن َث َّم التخطٌط لتطوٌر أدابهم المهنً بوسابل متعددة :االستفادة من خبرات زمالبهم األقدم ،وتقبل
النقد واإلرشاد من ِقبّل موجهٌهم التربوٌٌن ورإسابهم وزمالبهم؛ وااللتحاق بدورات تدرٌبٌة أو
متابعة دراسة جامعٌة ،إلخ .مما ٌإدي إلى تحسٌن أدابهم باستمرار ،وإلى تطوٌر وتحسٌن العملٌة
التعلٌمٌة التعلمٌة بشكل عام .وفً هذا الصددٌ ،نبؽً تزوٌد المعلمٌن بؤدلة وكتب واسطوانات مدمجة
لتسهٌل فهمهم للمعاٌٌر المهنٌة.
ب) مإسسات إعداد المعلمٌن قبل الخدمة :التً علٌها االلتزام بتحقٌق المعاٌٌر المهنٌة المعلنة
للمعلم ،واالنطالق منها للقٌام بالعدٌد من أدوارها الهامة واألساسٌة حتى تتمكن من إكساب خرٌجٌها
المعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة بمواصفات عالٌة الجودة حتى ٌتمكنوا فٌما بعد من القٌام
بمهامهم بكفاءة وفاعلٌة ،وتقدٌم تعلٌم من نوعٌة عالٌة الجودة لكل طفل كحق من حقوقه ،وبالتالً
إحداث تؤثٌر إٌجابً فً تعلم جمٌع التالمٌذ .نذكر من تلك األدوار:
 وضع نظام القبول الختٌار الطلبة المعلمٌن :بحٌث تتوافر فٌهم السمات والخصائص الشخصٌةالمعلنة فً المعاٌٌر المهنٌة ،العقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة ،واإلستعانة فً هذا السبٌل
باالختبارات والمقاٌٌس المقننة والمقابالت وؼٌرها للكشؾ عن استعداداتهم ومٌولهم واتجاهاتهم،
كاستراتٌجٌة الجتذاب طلبة معلمٌن ٌتوافر لدٌهم اإلحساس القوي باإللتزام وتحمل المسإولٌة،
والذٌن ٌتمٌزون بالعقلٌة الناضجة ،والحماس الواضح ،والقدرة على توصٌل المعلومات ،والدوافع
اإلٌجابٌة الحقٌقٌة للعمل فً مهنة التعلٌم ،والذٌن ٌهتمون بؤمور الصؽار وتعلٌمهم ...وعدم
االكتفاء باالعتماد على المعدالت التً حصلوا علٌها فً الثانوٌة العامة ألنها ال تضمن وحدها كفاءة
المعلمٌن.
 التؤكد من أن برامج إعداد المعلمٌن المختلفة ،سواء منها المخصصة للنظام التكاملً أو للنظامالتتابعً ،بشكل تراعً فً أهدافها ومحتوٌاتها وطرابقها وأسالٌبها ووسابل التقوٌم فٌها إكساب
الطلبة المعلمٌن المعلومات والمهارات واالتجاهات المستهدفة فً المعاٌٌر المهنٌة للمعلم ،الثقافٌة
منها والتخصصٌة والمهنٌة (التربٌة وعلم النفس والتطبٌق العملً) وفقا للمرحلة التعلٌمٌة التً
ٌنوون التدرٌس فٌها.
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 تحدٌث وتنوٌع طرائق وأسالٌب التدرٌس واستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت الحدٌثة فًالتعلٌم والتعلم ،بحٌث ٌكتسب الطلبة المعلمون المعلومات والمهارات التً ٌُتوقع أن ٌستخدموها مع
طلبتهم فً المستقبل ،فالطلبة المعلمون سوؾ ٌعلمون كما تعلموا.
 تنوٌع أسالٌب التقوٌم كجزء ال ٌتجزأ من إجراءات إعداد المعلمٌن التخاذ القرارات بشؤن منحهمالشهادة التً تثبت كفاءتهم ،وٌمكن بالتالً تعٌٌنهم.
 وضع معاٌٌر دقٌقة الختٌار معلمً المعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم وتقوٌمهم؛ والعناٌة باختٌارالمشرفٌن على التربٌة العملٌة بحٌث تتوافر فٌهم الخصابص الشخصٌة والخبرات المٌدانٌة
واألكادٌمٌة الالزمة للقٌام بالمسإولٌات الملقاة على عاتقهم.
 توفٌر الظروؾ المناسبة والموارد الكافٌة لمعلمً المعلمٌن لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم بكفاءةتساعدهم على إعداد المعلمٌن للمستوى المطلوب وفقا للمعاٌٌر.

ج) النظام التعلٌمً والمإسسات المسإولة عن تعٌٌن المعلمٌن ومتابعتهم وتقوٌمهم
وتنمٌتهم مهنٌا :التً علٌها أن تلتزم بالمعاٌٌر المهنٌة المعلنة وتنطلق منها لتعمل على تمهٌن
مهنة التعلٌم للمحافظة على مستوى الجودة المطلوب فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ككل ،من خالل
التؤكد عند تعٌٌن المعلم وترقٌته من أنه ٌمتلك المعارؾ والمهارات واالتجاهات الالزمة لممارسة
المهنة فً ضوء المعاٌٌر ،وهذا ٌتطلب:
 إعداد معاٌٌر مهنٌة لكل فئة من فئات المعلمٌن ،تتكامل مع اإلطار العام للمعاٌٌر المهنٌة للمعلموذلك حسب التدرج فً المهنة :المعلم المبتدئ/المتمرن /الجدٌد ،المعلم الممارس/المحترؾ ،المعلم
البارع/المتمٌز/المعلم األول ،المعلم الخبٌر؛ وحسب المرحلة التً ٌدرس فٌها :معلم رٌاض األطفال،
معلم مرحلة التعلٌم األساسً ،معلم المرحلة الثانوٌة ،إلخ.؛ وكذلك وفقا لمادة أو مواد التخصص التً
ٌدرسها .فكل معلم من هإالء ٌحتاج إلى معلومات ومهارات واتجاهات إضافٌة تتالءم مع مهماته
المهنٌة ،وبالتالً إلى معاٌٌر مهنٌة خاصة.
 إجراء حوار وطنً حول المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌ ،شارك فٌا ممثلون عن جمٌع المعنٌٌن :المعلمون،ومدٌرو المدارس ،والموجهون التربوٌون ،والقٌادات التربوٌة ،وأولٌاء األمور ،ووسابل اإلعالم،
ومنظمات المجتمع المدنً المعنٌة ،إلخ .حتى ٌتم الوثوق بها وتبنٌها.
 تطوٌر وسابل وأدوات لتقوٌم المعلمٌن أثناء الخدمة وفقا لقائمة المعاٌٌر المهنٌة ،حٌث توضعلكل معٌار المستوٌات المطلوبة من المعارؾ والمهارات/الممارسات وااللتزامات المهنٌة التً ٌتوقع
أن تتوفر لدى المعلم فً كل مرحلة من مراحل حٌاته المهنٌةٌ ،ستخدمها
الموجهون/المشرفون/المفتشون التربوٌون  ،والمدٌرون ،والمعلمون األوابل ،والزمالء لتقوٌمهم
وإعطابهم تؽذٌة راجعة ،تساعدهم على اكتشاؾ نقاط القوة والضعؾ فً كفاٌاتهم المهنٌة ،وتساعد
على توجٌههم وإرشادهم ودعمهم فً ضوء معاٌٌر محددة ،وتوفٌر برامج للتنمٌة المهنٌة المستمرة
فً ضوء احتٌاجاتهم وفقا للمعاٌٌر ،حتى ٌتمكنوا من الحصول –وفقا لوضعهم الوظٌفً -على
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الترخٌص لمزاولة المهنة؛ أو تجدٌد الترخٌص لمزاولتها؛ أو على الترقٌة فٌها من رتبة ألعلى
ضمن مهنة التعلٌم نفسها كً ال ٌضطروا إلى تركها بحثا عن ترقٌة فً العمل اإلداري مثال كما
ٌحصل فً عدد من الدول العربٌة ،مما ٌحرم مجال التعلٌم من المعلمٌن الكفإٌن الذٌن نالوا حظا
جٌدا من الخبرة والتنمٌة المهنٌة فً مجال التدرٌس؛ كما تستخدم وسابل التقوٌم لتوفٌر الحوافز
المجزٌة للمتمٌزٌن منهم ،أو لمحاسبة ومساءلة ذوي األداء الضعٌؾ .ومن الضروري أن ٌكون
مقومو المعلمٌن مدرَّ بٌن تدرٌبا جٌدا للقٌام بهذه المهمة ،وأن تكون لدٌهم معرفة متعمقة بالمادة التً
ٌدرسها المعلم الذي ٌقومونه وخبرة بالمرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس فٌها.
 اعتبار فترة التمرٌن/االختبار عند دخول مهنة التعلٌم فرصة لتشجٌع المعلم المبتدئ/الجدٌد وتقدٌمالعون له فً خطواته المهنٌة األولى لتمكٌنه من تطوٌر قدراته فً ضوء المعاٌٌر ،وأن تكون شروط
إنهاء هذه الفترة مرتبطة بالكفاءة المهنٌة دون سواها.
 إنشاء نظام للترخٌص لممارسة مهنة التعلٌم ٌَمنح لحامله الحق فً ممارسة المهنة لفترة زمنٌةمحددة بعد خضوعه الختبارات تإكد أنه ٌمتلك المعلومات والمهارات واالتجاهات ومعاٌٌر األخالق
الحسنة المعلنة فً المعاٌٌر المهنٌة .وتجدد الرخصة بعد أن ٌثبت المعلم أنه تابع الدراسة أو
التدرٌب واكتسب معارؾ ومهارات جدٌدة ،ورفع كفاءته المهنٌة.
 وضع نظام للترقٌة وسلم وظٌفً لمهنة التعلٌم من عدة مستوٌات مثل :معلم مبتدئ /مساعد ،معلممتمرس ،معلم بارع/متمكن ،معلم خبٌر ،ووضع معاٌٌر خاصة لكل مستوى من هذه المستوٌات فً
ضوء الخبرة واألداء وبرامج التدرٌب التً حصل علٌها ،والشهادات العلمٌة التً نالها ،واعتماد
نظام للترقٌة ضمن المهنة ال ٌعتمد على الترقٌة اآللٌة تبعا لسنوات الخبرة فً العمل ،بل ٌؤخذ بعٌن
االعتبار تمٌز المعلم وابتكاره ،ومستوى خبراته وأدابه ،وبرامج التدرٌب التً ٌلتحق بها،
والشهادات األكادٌمٌة التً ٌنالها ،واألبحاث التً ٌعدها ،إلخ .وذلك لحفز المعلمٌن على االبتكار
والتجدٌد ،وتشجٌعهم على بذل المزٌد من الجهد.
 العمل على اجتذاب العناصر المتمٌزة والموهوبة لمهنة التعلٌم الذٌن تتوفر لدٌهم المعاٌٌر المهنٌةالمطلوبة واستبقائهم فٌها ،وذلك عن طرٌق تحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وزٌادة
رواتبهم بحٌث توفر لهم وألسرهم حٌاة كرٌمة تجعلهم ٌتفرؼون كلٌا لمهنتهم؛ وتوفٌر الحوافز،
كالمنح والقروض؛ وتحسٌن ظروؾ عملهم وتوفٌر بٌئة مهنٌة جٌدة داخل المإسسات التعلٌمٌة؛
وتوفٌر الخدمات الصحٌة والضمان االجتماعً لهم ،وإشراكهم ومنظماتهم المهنٌة فً عملٌات اتخاذ
القرارات المتعلقة بحٌاتهم المهنٌة؛ وتحسٌن مكانة المعلم االجتماعٌة بحٌث تصبح مهنة التعلٌم
منافسة للمهن األخرى "المرموقة" ،وتجعل المعلمٌن أكثر ثقة بؤنفسهم ،وأكثر دافعٌة للعمل ،ورضا
عن المهنة.
 تقدٌم التوجٌه والتشجٌع للمعلمٌن ،وتوفٌر فرص التنمٌة المهنٌة المتنوعة والمستمرة أثناء الخدمةلهم ،وجعل التدرٌب أثناء الخدمة إلزامٌا فً ضوء احتٌاجاتهم الفعلٌة التً ٌكشؾ عنها التقوٌم الذاتً
وتقوٌم المسإولٌن؛ وتطوٌر برامج تدرٌبٌة وفقا للمعاٌٌر المهنٌة ،لمواجهة الظروؾ التعلٌمٌة
المتؽٌرة والتكٌؾ مع المستجدات ،وإشراك المتدربٌن فً عملٌات تخطٌطها وتنفٌذها وتقوٌمها؛
وتنوٌع أسالٌب ومصادر التنمٌة المهنٌة المستمرة عن طرٌق :دورات تدرٌبٌة ،ورش عمل،
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دراسات جامعٌة ،العمل التعاونً بٌن المعلمٌن فً المدرسة الواحدة ،تبادل المعلمٌن بٌن المدارس
داخلٌا وخارجٌا ،إلخ .وكذلك توفٌر برامج التدرٌب عن بعد واستؽالل تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت الحدٌثة فً ذلك؛ وتدرٌب مدربً المعلمٌن بحٌث ٌستخدمون فً تدرٌبهم أسالٌب التعلم
الذاتً واألسالٌب التفاعلٌة والتعاونٌة والبحث والنقد واالبتكار التً ٌتوقع أن ٌستخدمها المعلمون
مع طالبهم؛ وتوفٌر التموٌل الالزم لمتطلبات التدرٌب أثناء الخدمة باعتبار اإلنفاق علٌه استثمارا
وطنٌا؛ وتشجٌع المعلمٌن على تحسٌن أدابهم بتخصٌص الحوافز والمكافآت للمتمٌزٌن منهم ،وجعل
ذلك وسٌلة للتقدم والترقً الوظٌفً.
 إنشاء شبكات اتصاالت بٌن المدارس إلفساح المجال أمام المعلمٌن للتحاور وتبادل الخبراتوالمبادرات الناجحة بشكل منتظم .وتشجٌع التعاون الوثٌق بٌن المدرسٌن واألهل لصالح التالمٌذ.
 توفٌر فرص لخدمة البٌبة والمجتمع لتنمٌة الوعً بؤهمٌة ذلك لدى المعلمٌن والطلبة ،ودعوتهمللمشاركة فً تصمٌم وتنفٌذ وتقوٌم األنشطة المجتمعٌة المختلفة.
 إعداد معاٌٌر مهنٌة لسائر العاملٌن فً الحقل التربوي :المدٌرٌن ،الموجهٌن/المشرفٌن/المفتشٌنالتربوٌٌن ،األخصابٌٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن ،أمناء المكتبات ،فنًٌ المعامل والمختبرات
وتكنولوجٌا التعلٌم ،بحٌث تتكامل مع المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن ،والعمل على تفعٌلها.
 إعداد معاٌٌر لكافة عناصر العملٌة التعلٌمٌة األخرى :األبنٌة التعلٌمٌة ،المناهج ،تكنولوجٌاالمعلومات واالتصاالت ،إلخ .والعمل على تفعٌلها.
ما تقدم ٌإكد أن إعداد المعاٌٌر المهنٌة للمعلم وحده ال ٌكفً لتحقٌق جودة التعلٌم ،ذلك أن المعلمٌن ال
ٌعملون فً فراغ ،بل ضمن منظومة معقدة ومتكاملة ،وٌتؤثرون سلبا أو إٌجابا بمختلؾ عناصرها ،مما
ٌتطلب تطوٌر جمٌع هذه العناصر.
د) األجهزة المسإولة عن مراقبة الجودة ومنح شهادات االعتماد :وهً التً ُتكلؾ ؼالبا
باإلشراؾ على إعداد المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن ،وتستخدمها لتقوٌمهم وللتحقق من مدى وفائهم
بمعاٌٌر الكفاءة واألداء المحددة التً تمكنهم من القٌام بفاعلٌة بالمهام واألدوار التً تتطلبها مهنة
التدرٌس ،ولمنحهم إجازة/ترخٌصا للعمل فً المهنة ،إلى جانب إعداد معاٌٌر لعناصر منظومة
التعلٌم األخرى (األبنٌة ،المناهج ،الوسابل والتقنٌات ،إلخ ،).للتؤكد من مدى استٌفاء المإسسات
التعلٌمٌة لمعاٌٌر الجودة .وبهذا تساهم المعاٌٌر بتمهٌن التعلٌم ورفع مكانة المهنة.
هـ) الجمعٌات/النقابات المهنٌة التً ٌفترض أن تشترك بفاعلٌة فً وضع سٌاسة التعلٌم والمعاٌٌر
المهنٌة للمعلمٌن ،كما ٌفترض أن تساهم فً مناقشة كافة القضاٌا التعلٌمٌة ،وفً تطوٌر المعلمٌن
مهنٌا فً ضوء المعاٌٌر المعلنة بما ٌساعدهم على تحقٌق النجاح المهنً طٌلة حٌاتهم المهنٌة
واالرتقاء بتمهٌن المعلمٌن وتمكٌنهم.
و) أولٌاء األمور وسائر المهتمٌن بقضاٌا المعلمٌن :الذٌن ٌقومون المعلمٌن وٌبدون رأٌهم فً
أدابهم فً ضوء المعاٌٌر المعتمدة.
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المراجع
المراجع العربٌة:
 ألٌكسو وأٌسٌسكو ( :)2003مٌثاق أخالقً للعاملٌن فً مهنة التعلٌم فً الوطن العربً ،تونس ،ألٌكسووأٌسٌسكو.
 جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ ( :)2010اإلطار االسترشادي لمعاٌٌر أداء المعلم العربً :سٌاساتوبرامج ،طبعة ثانٌة ،القاهرة ،جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ.
 جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ ( :)2011وثائق وأوراق عمل قدمت إلى :ورشة عمل حول مشروعاالرتقاء بالمعلم العربً ورفع كفلءته المهنٌة .سبل االستفادة من مراكز التمٌز للمعلمٌن القائمة فً
الدول العربٌة كمراكز إقلٌمٌة عربٌة ،القاهرة 22-21 ،نوفمبر/تشرٌن الثانً:
أ) الورقة المفاهٌمٌة؛
ب) أوراق العمل الرئٌسٌة؛
ج) تقارٌر لقاءات مشروع االرتقاء بالمعلم العربً أكتوبر/تشرٌن األول -2008سبتمبر/أٌلول 2011؛
د) المصطلحات والمفاهٌم المرتبطة بمراكز التمٌز لتطوٌر أداء المعلم العربً؛
هـ) آراء ومقترحات الدول العربٌة حول مخرجات المراحل الثالث للمشروع؛
و) تجارب مراكز التمٌز للمعلمٌن.
 جمهورٌة مصر العربٌة ( :)2007التعلٌم للجمٌع :تقٌٌم متوسط األمد  ،2007-2000القاهرة ،المركزالقومً للبحوث التربوٌة والتنمٌة ومكتب الٌونسكو.
 حدٌث المدٌنة ( :)2012نص التقرٌر الختامً لمإتمر وزراء التربٌة العرب الثامن ،الكوٌت 2-1أٌار/ماٌو  ،2012عن ،http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=92856 :روجع بتارٌخ:
.2013/11/11
 حمود ،رفٌقة ( :)1998االتجاهات العالمٌة فً إعداد المعلمٌن وتدرٌبهم ،المنظمة العربٌة للتربٌةوالثقافة والعلوم ،وثٌقة رقم  ،2قدمت فً اجتماع عمداء كلٌات التربٌة ومسإولً تدرٌب المعلمٌن أثناء
الخدمة ،الدوحة 30-27 ،سبتمبر/أٌلول.
 حمود ،رفٌقة (" :)2001االتجاهات العالمٌة فً إعداد المعلمٌن" ،فً :إعداد المعلمٌن فً البلدانالعربٌة ،أعمال مإتمر الهٌبة اللبنانٌة للعلوم التربوٌة ،بٌروت 10-9 ،تشرٌن الثانً ،ص ص.79-19
 حمود ،رفٌقة ( 2011أ) :األوضاع الراهنة للمعلمٌن وإعدادهم وتدرٌبهم فً جمهورٌة العراقٌ ،ونسكوالعراق ،عمَّان ،شباط/فبراٌر.
 حمود ،رفٌقة ( 2011ب) :معاٌٌر كفاءة المعلمٌن فً جمهورٌة العراق (دلٌل استرشادي) ،مكتبٌونسكو العراق-عمان

64

 حمود ،رفٌقة ( :)2012أوضاع المعلمٌن فً التعلٌم قبل الجامعً فً الدول العربٌة ،مكتب ٌونسكواإلقلٌمً للتربٌة فً الدول العربٌة ،شباط/فبراٌر.
 الخراشً ،صالح ( :)2010مراكز التمٌز العربٌة للتنمٌة المهنٌة للمعلمٌن .األكادٌمٌة المهنٌة للمعلمٌن(مصر) .منظور خاص للرسالة وأولوٌات بناء القدرات ،ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء الثالث عن المعلم
العربً :وضع معاٌٌر لمراكز التمٌز للمعلمٌن ودراسة سبل تطوٌرها ،جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ،
القاهرة 29-28 ،نوفمبر.
 خصاونة ،سامً عبد هللا ( :)2013سٌاسات إعداد المعلمٌن وبرامج تطوٌرهم المهنً فً البلدانالعربٌة ،أكادٌمٌة الملكة رانٌا لتدرٌب المعلمٌن ،عمَّان-األردن.
 السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ( :)2011وثابق مقدمة إلى ورشة عمل حول مشروع االرتقاء بالمعلم العربًورفع كفاءته المهنٌة .سبل االستفادة من مراكز التمٌز للمعلمٌن القائمة فً الدول العربٌة كمراكز
إقلٌمٌة عربٌة ،القاهرة 22-21 ،نوفمبر/تشرٌن الثانً ،وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ،هٌبة تطوٌر مهنة
التعلٌم:
أ) المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن ،الطبعة األولى ،آذار/مارس 2011
ب) مٌثاق أخالقٌات مهنة التعلٌم وقواعد السلوك ،الطبعة األولى ،شباط/فبراٌر 2011؛
ج) المعلمون ؼٌر المإهلٌن بشكل كاؾ وطرق مقترحة لتؤهٌلهم ،شباط/فبراٌر 2011؛
 اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة للٌونسكو ( :)2007توصٌة بشؤن أوضاع المدرسٌن الصادرة عام  ،1966فً:ورشة عمل للتعرٌؾ بالتوصٌة الدولٌة بشؤن أوضاع المدرسٌن ،بٌروت 17 ،شباط/فبراٌر ،ص -109
 .140وٌمكن الحصول علٌها أٌضا عن:
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/TEACHE_F.PDF

 مجلة المعرفة ( :)2010معاٌٌر تقٌٌم المعلم وتحدٌد مهامه ...نماذج عربٌة وؼربٌة( ،ملؾ العدد)،وزارة التربٌة والتعلٌم ،المملكة العربٌة السعودٌة ،العدد  ،182بتارٌخ  ،2010/05/24عن:
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=369&Model=M&SubModel=138
, accessed on 19/11/2013&ID=626&ShowAll=On

معرضة للخطر .حول حتمٌة إصالح التعلٌم ،ترجمة
 مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ( :)1984أمة ٌّوسؾ عبد المعطً ،الرٌاض ،مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج.
 النعٌمً ،تٌسٌر ( :)2010معاٌٌر التمٌز فً مراكز التنمٌة المهنٌة للمعلمٌن فً المنطقة العربٌة،المملكة األردنٌة الهاشمٌة :حالة دراسٌة .تحلٌل للمعاٌٌر وتحدٌد الفجوات واإلجراءات الالحقة فً إطار
مشروع االرتقاء بالمعلم العربً ورفع كفاءته المهنٌة ،ورقة عمل مقدمة إلى اللقاء الثالث عن المعلم
العربً :وضع معاٌٌر لمراكز التمٌز للمعلمٌن ودراسة سبل تطوٌرها ،جامعة الدول العربٌة والٌونٌسٌؾ،
القاهرة 29-28 ،نوفمبر.
 الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ( :)2009وثٌقة المستوٌات المعٌارٌة لمعلم التعلٌم قبلالجامعً ،ربٌس مجلس الوزراء ،ج.م.ع.
 الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد ( :)2010الوثٌقة القومٌة لمعاٌٌر تقوٌم واعتماد كلٌاتالتربٌة بمصر (مستوٌات :المإسسة ،والخرٌجٌن ،والبرامج) ،مسودة محكمةٌ ،ناٌر ،ج.م.ع.
 وزارة التربٌة والتعلٌم (" :)2003وثٌقة معاٌٌر المعلم" ،فً :مشروع إعداد المعاٌٌر القومٌة للتعلٌم فًمصر (المجلد األول) ،ص  ،94 -68ج.م.ع.
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 وزارة التربٌة والتعلٌم (" :)2008معاٌٌر المعلم" ،فً :عناصر العملٌة التعلٌمٌة ،الجزء األول ،المملكةالعربٌة السعودٌة ،وكالة التخطٌط والتطوٌر ،اإلدارة العامة للبحوث ،الطبعة األولى لعام ،2008
http://kenanaonline.com/users/Educationأونالٌن:
كنانة
عن
ص ،53-24
, accessed on: 25/11/2013Learning/posts/154200

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً (دون تارٌخ) :دلٌل ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً للجامعاتالعراقٌة وفق معاٌٌر اتحاد الجامعات العربٌة ،جمهورٌة العراق.
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ( :)2010المعاٌٌر المهنٌة للمعلمٌن( ،مسودة) ،هٌبة تطوٌر مهنة التعلٌم،السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة والٌونسكو واالتحاد األوروبً ،ضمن مشروع "أنظمة متمٌزة لمعلمٌن
متمٌزٌن" ،عن, accessed on 11/11/2013http://site.iugaza.edu.ps/ :
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ( :)2011المعاٌٌر الجدٌده لتقٌٌم المعلمٌن ،دلٌل استخدام المعاٌٌر المهنٌةعن:
األوروبً،
واالتحاد
والٌونسكو
الفلسطٌنٌــة
الوطنٌــة
السلطـــة
للمعلم،
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