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الخلفية
بناء على قرار القمة العربية في عام  2008المتعلق بخطة تطوير التعليم في الوطن العربي ،وانطالقا من إعالن الدوحة
من أجل تعليم جيد للجميع عام  ،2010صادق مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( )ALECSOالذي عقد يومي 21
و 22كانون أول/ديسمبر من عام  2010على إنشاء البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم ( )ARAIEQالمتكون من خمسة برامج
فرعية ،منها البرنامج العربي لالرتقاء بالمعلمين معرفيا ومهنيا ( )APTPالذي تحتضنه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

باألردن.

وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج األخير ،نظمت األلكسو وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والبنك الدولي المنتدى العربي
الثاني لسياسات المعلمين في عمان في الفترة  12-11شباط/فبراير  ،2015حيث تم بحث مشروع تطوير إطار مرجعي للسياسة
التعليمية للمعلم العربي .واستند المنتدى في بنيته على مخرجات السنوات الثالث الماضية للبرنامج العربي لسياسات المعلمين

( ) APTPوالتوصيات الناجمة عن دراسات السياسات التعليمية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج من جهة ،ومشروع االطار العربي
للمعايير المهنية للمعلمين من جهة ثانية ،وتقييم المحاوالت الباكرة للدول العربية في تطوير هذه المعايير من ناحية ثالثة.
ونجم عن مداوالت المنتدى العربي الثاني لسياسات المعلمين بعض التوجهات األساسية للعمل العربي في السنوات القادمة.
وكان أحد أبرز هذه التوجهات إعداد وثيقة متكاملة لسياسات المعلمين يتم السترشاد بها من قبل األلكسو والدول العربية أخذا

بعين االعتبار التباينات الموجودة في أوضاعها التربوية .كما تم االتفاق على أن تقدم هذه الوثيقة للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم ( )ALECSOليصار فيما بعد إلى دراستها واقرارها في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب .ويهدف المشروع إلى وضع
وثيقة متكاملة لسياسات المعلمين مستمدة من مخرجات األنشطة التي تم تنفيذها ضمن برنامج  ARAIEQواألدب التربوي والتجارب
الناجحة في هذا المجال.

مقدمة
تمثل السياسات ما تنوي سلطة عمومية ما أن تفعله للتعامل مع مشكلة قائمة ،أو مجموعة مترابطة من المشكالت أو مع

وضع قائم .ويمكن النظر إلى السياسات كذلك على أنها الدليل أو خارطة الطريق العامة التي تنوي تلك السلطة أن تسلكه لحل
المشكلة أو تطوير الوضع نحو مستوى أفضل مما عليه الحال ،والسياسات بذلك تمثل مجموعة المبادئ والقواعد والموجهات التي
تضعها سلطة ما ،أو مؤسسة ما ،وتتبنى تنفيذها للوصول إلى أهدافها بعيدة المدى .وغالبا ما يتم التعبير عن السياسات بعبارات
عامة تمثل نوايا السلطة العمومية ،وهي بهذا المعنى تختلف عن االستراتيجيات وخطط العمل التي هي محددة بطبيعتها والتي

تعكس السياسات العامة وتنبثق عنها .ومن هذا المنطلق ،فإن السياسات ليست ترفا فكريا ،بل لها أهمية كبرى ،فهي تساعد في رسم
االستراتيجيات وخطط العمل ،وفي توجيه عملية اتخاذ الق اررات ،وتمثل التزام السلطات العمومية تجاه شعوبها عامة ،والمستفيدين
ومتلقي الخدمة خاصة ،وتعمل على تطوير لغة مشتركة بين السياسيين والمتخصصين والخبراء والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي
بما فيه مجتمع المانحين ،كما أنها تشكل أساسا للرقابة والتقييم وبالتالي للمساءلة.
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تخضع سياسات المعلمين عامة وسياسات إعداد المعلمين وتدريبهم خاصة لنقاش مجتمعي مستمر ،وتتأثر هذه النقاشات

باألهمية التي يعلقها المجتمع بشكل عام على أهمية التعليم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية المستدامة .ويواجه وضع
وثيقة موحدة لسياسات المعلمين في بلدان متباينة في أنظمة الحكم والتطور االقتصادي واالجتماعي والتربوي كالدول العربية عددا
من التحديات ال يجب االستهانة بها ،خاصة وأن الهدف النهائي ليس هو وضع السياسات بحد ذاتها ،بل تحويلها إلى خطط،
وبرامج عمل ،وممارسات حقيقية على أرض الواقع .وغالبا ما يصطدم المخطط االستراتيجي التربوي وراسمو السياسات بتحديات
الواقع واإلمكانات المتاحة ،أو التي يمكن إتاحتها للعملية التربوية بشكل عام ،واشكاليات اختيار المعلمين واعدادهم وتدريبهم

وتنميتهم مهنيا وتوفير البيئة المالئمة لعملهم بشكل خاص .إن تفاوت الدول العربية في درجة التطور المجتمعي ،سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا ،وماله من انعكاسات مباشرة على الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة للعملية التربوية ،ونزوع بعض الدول إلى
المركزية المفرطة أو الالمركزية في إدارة الحكم وشؤون الدولة ،والتباينات الديموغرافية والجغرافية ،والدور المعطى للقطاع الخاص
واالهلي في التعليم ،ماهي إال بعض التحديات التي البد من أخذها بعين االعتبار.

المنطلقات
ينطلق إعداد هذه الوثيقة من اإلقرار بأن تحقيق التقدم النوعي في التعليم في الدول العربية يتوقف إلى حد كبير على
السياسات الخاصة بالمعلمين بشكل عام ،وبالمؤهالت والقدرات والصفات اإلنسانية والتربوية للمعلم بشكل خاص .كذلك ال بد من
كبير في القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في مختلف الدول العربية والتي تحدد أنماط التعليم
ا
اإلقرار بأن هناك تنوعا
وطرق تنظيمه (السلم التعليمي) .ولكن بالرغم من هذه االختالفات فإن هناك قضايا متماثلة تثار في جميع البلدان تتعلق بالمعلمين

من حيث أوضاعهم ومؤهالتهم ،وأن هذه القضايا تتطلب مجموعة من المعايير والسياسات التي تستهدف هذه الوثيقة بيانها ،ولذا ال
بد من تبني سياسات جديدة فاعلة للنهوض بمهنة التعليم تتطلب إرادة سياسية عليا وق اررات رسمية حادة وحاسمة من المؤسسات
التشريعية والتنفيذية .ومن هذا المنطلق تتعلق هذه الوثيقة بجميع المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة ،ابتداء من رياض األطفال
ومدارس التعليم األساسي (االبتدائي والمتوسط) والثانوي ،بما في ذلك مدارس التعليم المهني أو التقني.
وال بد من اإلقرار بداية في أ ي وثيقة لسياسات المعلمين بوجوب اعتبار التعليم "مهنة" كغيرها من مهن الخدمة العامة التي
شعور
ا
تتطلب معارف متعمقة ومهارات متخصصة وأخالقيات مهنية يتم اكتسابها طوال سنوات من الدراسة والممارسة ،كما تتطلب
بالمسؤولية عن تعليم الطالب كما يشعر األطباء بالمسؤولية عن معالجة المرضى .فالوضع السليم للمعلم واالحترام الالئق لوظيفة
التعليم أمران هامان لتحقيق األهداف التربوية التي يسعى إليها الجميع .إن العملية التعليمية مهمة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع

حكر على الحكومات والمعلمين ،ولذا ال بد أن يكون هناك تعاون صادق مع منظمات وجمعيات المعلمين ومؤسسات
ا
وليست
المجتمع المدني والمؤسسات ا لثقافية ومؤسسات التعليم والتدريب بهدف تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بشكل واضح.
إن النظام التربوي يعتبر من أكثر النظم االجتماعية تعقيدا لكثرة المدخالت والعوامل التي تؤثر فيه وتتأثر به .فكل نظام
تربوي يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف تربوية ولكن بدرجة متفاوتة من التركيز على أي منها تبعا لدرجة تطور الدولة في زمن
معين .وهذه األهداف هي فرص اللتحاق بالتعليم ,وجودة التعليم ،والمساواة بين المناطق أو بين الفئات ،والمواءمة مع حاجات
الفرد والمجتمع ،والكفاءة .فالدولة التي تكون في طور النمو تركز على فرص االلتحاق أكثر من تركيزها على جودة التعليم أو
المساواة .وكلما تقدمت الدولة يزداد تركيزها على الجودة والمواءمة والكفاءة وبما أن تحقيق أهداف التعليم وغاياته يعتمد بشكل

مباشر على توفر اإلمكانات المالية ،فإنه يتوجب على جميع الدول عند وضعها للموازنات الوطنية أن تخصص نسبة كافية من
الدخل الوطني ومن موازنات الدولة لتطوير التعليم وتحسين جودته.
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أولا :السياسات المتعلقة باختيار المرشحين لاللتحاق بمهنة التعليم
انطالقا من أن المعلم هو حجر الزاوية في المنظومة التربوية ،فإن هناك حاجة لتبني سياسات تربوية فاعلة تجعل المعلم
قادر على تأدية األ دوار المطلوبة منه والتوقعات العالية المطلوبة منه ،وتشمل هذه السياسات جميع المراحل التي يمر بها المعلم
ا
بدءا بالتحاقه بأحد برامج إعداد المعلمين وحتى تخرجه والتحاقه بالعمل ،ويتضمن هذا الجزء من الوثيقة الحالية السياسات الخاصة
باختيار المرشحين للمهنة والتحاقهم ببرامج اإلعداد وحتى تخرجهم ،وال بد في بادئ األمر أن يكون لدى واضع السياسة التربوية

تصور واضح ومحدد للمعلم المطلوب إعداده والمعايير التي يجب أن يرتقي إليها ويقيم بناء عليها.
مواصفات المعلم :كل نظام تربوي يأمل ويسعى إلى أن يكون المعلم ذا موصفات مرغوبة "جيدة" .ولذا يزخر األدب التربوي وتجارب
العديد من الدول بالكثير من هذه الصفات نوردها هنا لكي يسترشد بها المسؤولون في كل دولة الختيار المناسب منها واعتمادها

أساسا للسياسة التربوية التي تتعلق بالمعلم:

 .1المعلم صاحب رسالة يسعى لتحقيقها من خالل عمله .فهو يمتلك هوية إنسانية وطنية ومنظومة قيمية يكون بموجبها مثاال
يحتذى في السلوك وااللتزام بالعمل ويتحلى بالصبر والحلم والحكمة والتواضع ،وتقبل النقد والرأي اآلخر ،ويقدر ثقافة الحوار.
 .2يمتلك المعلم فلسفة تربوية واضحة توجه سلوكه التربوي تتالفى وال تتعارض مع فلسفة الدولة.
 .3يكون المعلم مؤهال من النواحي األكاديمية والتربوية معا ،ويمتلك المعرفة البيداغوجية للمحتوى واستراتيجيات متنوعة في التعليم
في مستوى معين ويستخدم استراتيجيات تقويم مناسبة مع طلبته تسعى إلى تحسين تعلمهم أكثر من تركيزها على تقييم

تحصيلهم.

 .4يمتلك المعلم معرفة كبيرة بخصائص الطلبة الذين يعلمهم ,ونموهم ,وتعلمهم ,وكيفية التعامل معهم ,ويستثمر هذه المعرفة ليطور
ثقتهم بأنفسهم وينمي طاقاتهم اإلبداعية ويوجههم نحو مصادر المعرفة واجراء األبحاث وكتابة التقارير والحوار البناء ،والنقد
الذاتي ،واالندماج النشط في التعلم ،وحل المشكالت.
 .5يمتلك المعلم مجموعة من المهارات الحياتية كاستخدام الحاسوب وتقنيات المعلومات واالتصال ،ومهارات التواصل ومهارات
البحوث اإلجرائية وكفايات في العالقات اإلنسانية بما فيها مع المجتمع المحلي وتوقع الصراعات وادارتها ،والعدالة االجتماعية
وحقوق اإلنسان والمواطنة ،واتقانه اللغة العربية ولغة أجنبية على األقل قراءة وكتابة ومحادثة.
 .6يمتلك المعلم الصفات القيادية التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة ونجاح والمهارات الالزمة للتعامل الناجح مع كافة الشركاء في
العملية التعليمية التعلمية.
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ثانيا  :سياسات استقطاب المؤهلين لاللتحاق بمهنة التعليم
ا
تستند السياسة التي تحكم قبول المتقدمين لاللتحاق ببرامج إعداد المعلمين إلى الحاجة لتزويد المجتمع بعدد كاف من
المعلمين الذين يتمتعون بالصفات األخالقية والفكرية المناسبة ويمتلكون المعارف والمهارات المهنية الالزمة ويرتقون إلى التوقعات
الواضحة والمحددة للمجتمع والدولة ،ولتلبية هذه الحاجة يتوجب على السلطات التربوية أن توفر الحوافز المادية والمعنوية الالزمة
لتشجيع اإلقبال على مهنة التعليم وتأمين العدد المطلوب من المتقدمين من الجنسين لاللتحاق ببرامج إعداد المتعلمين .ويشترط أن

يكون القبول في هذه البرامج قائما لمن أتموا الدراسة الثانوية بتقديرات عالية ويتمتعون بالصفات الشخصية التي تؤهلهم بأن يكونوا
معلمين .ويفترض هنا أن يكون للمقابلة الشخصية وزن نسبي معين للتأكد من امتالك المرشح للقبول في البرنامج الرغبة واالستعداد
والقابلية للتعليم ،إضافة إلى امتالكه مهارات اللغة واالتصال والثقافة العامة .ولضمان استقطاب العدد المطلوب من المرشحين
للقبول تلتزم و ازرات التربية والتعليم بإيفاد أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية المتميزين والراغبين إلى الجامعات والمعاهد
المتخصصة بإعداد المعلمين مع إيالء عناية خاصة بالنقص الحالي في المعلمين الذكور وبعض المباحث بشكل خاص .كما يمكن

للدول التي تتوفر لديها اإلمكانات المالية أن تكون برامج إعداد المعلمين فيها مجانية.

ثالثاا :السياسات المتعلقة بإعداد المعلمين قبل الخدمة
تتضمن سياسات إعداد المعلمين قبل الخدمة نصوصا واضحة يتحدد بموجبها رؤية برامج إعداد المعلمين ،ورسالتها

وأهدافها ،والمحتوى التعليمي للبرامج ،وعدد سنوات الدراسة ،والساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج ،وطرق التعليم الحديثة المستخدمة
في برامج اإلعداد ،وتنظيم إدارة ومكون التطبيق العملي ،واعتماد برامج اإلعداد وتقييمها باستمرار.
إن األطر العامة للقواعد المعرفية التي يجب أن تتوفر للمعلم يمكن أن تبنى على أساس أنواع المعارف التي تعتمدها

معظم بلدان العالم ،والتي تشمل محتوى المادة وأساليب وطرق التعليم والتقييم ،ومعرفة المنهج ،والخصائص النفسية والذهنية
للمتعلمين لكافة األعمار والميول التعليمية باإل ضافة إلى الخصائص التربوية لكل بلد ،وفق المرتكزات األساسية لخطط التطوير
التربوي ،وبناء على أطر السياسة التربوية واألهداف العامة المعتمدة.
وفي ضوء المعايير العالمية إلعداد المعلمين ،نقترح المعايير التالية إلعداد المعلمين في الدول العربية مع مراعاتها للتوجهات

التربوية للمناهج الرسمية المعتمدة بأبعادها الفكرية واإلنسانية والوطنية واالجتماعية:

 .1تحديد الرؤية والرسالة في جميع برامج إعداد المعلمين بما يتوافق مع المعايير الوطنية للتعليم ،مع مراعاة الفلسفة التربوية
وخصائص الجامعات والمعاهد التي تنتمي إليها برامج اإلعداد .ولذا يتوجب أن يكون لكل برنامج رؤية ورسالة واضحة حول
دوره وطريقته في اإلعداد لكي يحقق األهداف العامة التي يسعى إليها.
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 .2يبنى المحتوى التعليمي لبرنامج اإلعداد وينسق بشكل منطقي كي يضمن ربط المادة النظرية بالتطبيق ،ويشمل معرفة المحتوى
والمنهج وطرائق التعليم والتقييم والمهارات والمواقف كالتواصل مع اآلخرين ،والتعارف معهم ،والبحث العلمي والوعي بقضايا
المجتمع والبيئة .ويجب أن تحظى اللغة العربية باهتمام خاص كنظام يسهل عملية التعلم والتعليم ويؤكد أهمية الهوية الوطنية
للطالب .وفيما يلي موجز لإلطار العام للمواد األساسية (اإلجبارية) ضمن محتويات برامج إعداد المعلمين في الدول العربية
وهي مواد إجبارية تقدمها كليات التربية في معظم بلدان العالم:

 مواد التخصص األكاديمي للتدريس على مستوى مرحلة معينة (ابتدائية ،متوسطة ،أو ثانوية) مواد في علوم التربية ،ومواد في علم النفس. مواد في أساليب التدريس المختلفة والتقويم التربوي التكنولوجيا التعليمية اللغات ٍاألساسية (العربية ولغة أجنبية)

 .3يجب تحديد عدد السنوات الالزمة للدراسة وعدد الساعات المعتمدة إلكمال متطلبات البرنامج والتدريب العملي .ويقترح هنا أن
تسعى كل دولة لرفع مستوى برامج إعداد المعلمين فيها لترقى إلى المعيار الدولي الذي يتطلب حاليا مدة خمس سنوات إلعداد
المعلم أكاديميا وتربويا (أي ما يعادل  160ساعة معتمدة) وفق النموذج التكاملي (أو التالزمي) حيث يمنح الخريج في نهاية
البرنامج درجة الماجستير في التعليم .ويقترح ان يخصص من هذه الساعات المعتمدة ما ال يقل عن  24ساعة معتمدة للتطبيق
العملي .وبما ان التدريب العملي هو الحلقة الضعيفة في برامج إعداد المعلمين في الدول العربية ،فإنه من الضروري أن توجه

عمليات ال تدريب بالتدرج وفقا للمخرجات التعليمية لبرنامج اإلعداد ,وأن تسعى دائما إلى ربط اإلعداد النظري بالتدريب العملي.
ويقترح هنا أن يبدأ التدريب العملي في المدارس بواقع  3ساعات معتمدة ابتداء من السنة الثانية و 3ساعات معتمدة في السنة
الثالثة ،و 6ساعات معتمدة في السنة الرابعة ،و 12ساعة معتمدة في السنة الخامسة واألخيرة .ومن المفيد إصدار األدلة

الالزمة لتنظيم وتحسين اإلعداد العملي واختيار األساتذة المتعاونين في المدارس المشمولة بالتربية العملية ،كما يجب التنسيق

الكامل بين برامج اإلعداد والمدارس النموذجية واعطاء الحوافز للمدرسين المتعاونين ألداء عملهم بشكل مثالي.
 .4توازن برنامج إعداد المعلمين بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية وفق النموذج  /التالزمي ،وذلك لمعلمي مختلف المراحل
من الطفولة إلى المرحة الثانوية .ومن الممكن أن يختلف محتوى برامج بعض الفئات من المعلمين ،مثل معلمي التربية الخاصة
أو التربية المهنية /التقنية ،والتي تتضمن برامجها خبرة عملية تكتسب في مراكز خاصة أو في مواقع العمل .ومن الممكن هنا

أن تلجأ بعض الدول إلى استحداث مسارين في تخصص معلم الصف ،يركز أحدهما على المواد العلمية ويركز الثاني على
اللغات والمواد اإلنسانية وفي كل االحوال يجب ان تركز برامج اإلعداد على إكساب المعلم القدرة للقيام بالمهارات المتعددة التي
تتطلبها عملية التدريس.
 .5صياغة المخرجات التعليمية لبرامج اإلعداد بطريقة قابلة للقياس من خالل أدوات قياس وتقييم فعالة لتحسين األداء وضمان
الجودة.

 .6اعتماد أساتذة في كليات ومعاهد اإلعداد من أصحاب االختصاص والخبرة والكفاءات العالية في التربية لتنفيذ برامج اإلعداد.
 .7تطبيق استراتيجيات وطرائق التعليم الحديث في برامج إعداد المعلمين والتي تبتعد عن التلقين والحفظ وتركز على استخدام
التكنولوجيا في التعليم ،وضرورة تنويع أساليب التعليم بما يناسب طرق التعلم لدى الطلبة.
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 .8تنظيم وادارة مكون التطبيق العملي في برامج اإلعداد من خالل الشراكة الكاملة بين كليات ومعاهد المعلمين والمدارس
المتعاونة أو النموذجية التي يتم اختيارها وفق معايير محددة وتحت إشراف معلمين مساندين ضمن إطار تعاون توضع له

معايير خاصة بالمعلم المساند ودوره في التربية العملية ،ويفضل أن يوضع له برنامج تدريبي يمكنه من إرشاد الطالب
المتدرب.
 .9تخضع برامج إعداد المعلمين للمراجعة والتقييم والتحديث من قبل مؤسسات وطنية مستقلة بهدف ضمان جودتها ،ولتنفيذ ذلك
بشكل مؤسسي ومستمر ،يقترح إنشاء مجلس وطني (أو هيئة وطنية) في كل بلد ،يكون مستقال عن و ازرة التربية والتعليم أو

و ازرة التعليم العالي أو الجامعات ،يتولى اعتماد برامج اإلعداد .ويمارس هذا المجلس أعماله استنادا إلى:
أ .المبادئ االسترشادية التي تكون اإلطار المرجعي لرؤيته ورسالته وأهدافه.
ب .المعايير المستخدمة للحكم على جودة برامج إعداد المعلمين.
ج .المبادئ األساسية التي يرتكز عليها في اعتماد واجازة برامج إعداد المعلمين من الجامعات والمعاهد.
د .اإلجراءات العملية المتبعة في تقديم الطلبات من الجامعات والمعاهد إلجازة البرامج.

ه .آلية المراجعة والتقييم لبرامج إعداد المتعلمين بشكل دوري لضمان استم اررية الجودة.

ابعا :سياسات التدريب أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة
را
تنبع أهمية التدريب أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين من التغير السريع الذي يميز العصر الذي نعيش فيه
بما في ذلك التغير في العلوم والتكنولوجيا ووسائط االتصال ومتطلبات سوق العمل وما يصاحب ذلك من ضرورة تطوير مهارات
التعليم المطلوبة ،ناهيك عن تغير الجسم الطالبي مسلكيا واجتماعيا وقيميا ،األمر الذي يجعل من إعداد واحد للمعلم قبل الخدمة
غير ٍ
كاف للفترة التي سيقضيها في سلك التعليم .فالضغوط المستمرة لتحسين تعلم الطلبة ،ولتطوير طرائق فهمهم والتعامل معهم،
تستدعي الحاجة للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين.

ال يوجد شكل واحد للتدريب أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة ،بل تتعدد األشكال بتعدد حاجات المعلمين ،وبظهور
تقنيات وأساليب جديدة للتعلم والتعليم .إال أن هناك أشكاال من التدريب قبل الخدمة أصبحت من الممارسات الشائعة دوليا ،وثبت
نجاحها وفائدتها في تجويد التعليم وتكيف المعلمين .ومن هذه االشكال:
 .1التدريب إلدماج المعلمين المستجدين ( :)Induction Trainingإن دخول المعلم الجديد للغرفة الصفية لوحده ألول مرة يخلق

تحديات وضغوطات نفسية متعددة عليه ،وذلك على الرغم من اإلعداد الذي تلقاه قبل الخدمة ،مما يستدعي االخذ بيد المعلم
الجديد في بداية عمله عن طريق ما يسمى بالتدريب ألجل اإلدماج) (Induction Trainingلفترة معقولة من الزمن ،ليألف

المعلم الجديد البيئة المدرسية والجو الصفي ،ويتعرف على رؤية المدرسة ورسالتها وأهدافها ودوره في تحقيقها من جهة ،وعلى
متطلبات المهنة ذاتها على أرض الواقع من مهارات وممارسات وقيم ،وكيفية التعامل مع اإلدارة والمعلمين اآلخرين من جهة
أخرى .وعادة ما يأخذ هذا النوع من التدريب األشكال التالية:
أ.

مالزمة المعلم الجديد ) (Shadowingلمعلم مهني محترف لمدة من الزمن ،يتلقى خاللها تدريبا إرشاديا )(Mentoring

منه ،كما يجري في المهن االخرى كالطب والمحاماة والطيران على سبيل المثال.
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ب .التعلم من األقران من خالل التشبيك مع الزمالء في المدرسة أو المدارس المجاورة.

ج .تلقي النصح واإل رشاد من الخبراء التربويين االخرين كالمشرفين والمدراء لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي الميداني
على أرض الواقع.
د .تأمل المعلم لذاته ( )Reflectionعن طريق تدوين أفكاره ومالحظاته ونقدها ذاتيا ومشاركتها مع الزمالء ،وغالبا ما يتم
ذلك بإشراف المدير أو المشرف التربوي.

وقد أثبتت الدراسات والتجارب الدولية أن من شأن هذه الممارسات المساعدة على االحتفاظ بالمعلمين الجدد في

المهنة وعدم تركها سريعا وتجويد أداء المعلمين وتدعيم تكيفهم وصحتهم النفسية والمهنية.
 .2التمرين تحت التجربة ( :)Internshipمن الممارسات الناجحة دوليا وضع المعلم الجديد تحت فترة تجربة يتمرن خاللها على

التعليم في مدرسة ما ،وقد تستمر فترة التجربة لمدة عام يتم فيها مراقبته وتوجيهه من قبل معلم خبير أو أكثر أو من مدير
المدرسة ،وفيما إذا اجتاز التجربة بنجاح وحقق معايير المهنة يتم تحويله إلى معلم دائم .ومن فوائد هذه الممارسة أن المعلم قد
يكتشف ذاته بشكل أفضل بحيث يقرر أن مهنة التعليم تناسبه لتكون مهنة حياة ،أو عكس ذلك فيقرر ترك المهنة في وقت

باكر.

 .3التدريب أثناء الخدمة في إطار التنمية المهنية المستمرة :يقضي المعلم العربي في المتوسط ساعات أو أيام في التدريب أقل
بكثير مما يقضيه نظراؤه في الدول المتقدمة ،ويتوقع من المعلم في األنظمة التربوية المتطورة أن يقضي حدا أدنى من الساعات

أو عددا محددا من األيام في التدريب أثناء الخدمة قد تصل إلى  24يوما كجزء من المتطلبات األساسية للتثبيت أو الترقية أو

غير ذلك من المحفزات بحيث تتكامل خبراته الميدانية مع تلك التي يكتسبها من التدريب .ولذا فإن النظرة إلى التدريب أثناء
الخدمة يجب أن تتحول من مجرد جلوس المعلم أو التحاقه بدورات مجزأة ال رابط بينها تفرض عليه من قبل اإلدارات التربوية،
بل يجب أن تصبح جزءا من حلقة متكاملة ومتتابعة ،تندرج ضمن ما يسمى بالتربية المهنية المستمرة للمعلمين والتي تشجعهم
على تأمل وتكامل خبراتهم ومهارتهم ومدى مالئمتها لحاجات وخصائص طلبتهم وللموقف التعليمي التعلمي.

إن التنمية المهنية ال تهدف فقط إلى تزويد المتعلم بمهارات ومعارف محددة ،بل إنها تهدف بشكل أكبر إلى إحداث
تغيرات جوهرية في دور المعلم واتجاهاته ومعتقداته التربوية لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم .وتشير الدراسات والتجارب
الدولية الناجحة إلى أن التنمية المهنية المستمرة الفعالة تتميز بكونها:
 .1ذات طبيعية تعاونية وتفاعلية وموزعة زمنيا بشكل مناسب.
 .2تستخدم التعلم النشط.
 .3يشارك فيها مجموعات من المعلمين يتشاركون في الحاجات والتطلعات.
 .4تشمل فترات من التطبيق والتدريب اإلرشادي  Coachingوالمتابعة.
 .5تعزز الممارسة التأملية.
 .6تشجع على التجريب.
 .7تستجيب لحاجات المعلمين والمتعلمين.
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كما تشير التجارب الناجحة دوليا إلى أنه كلما كان التدريب قائما على المدرسة  School Basedويخاطب حاجات

المدرسة كلها من إداريين ومعلمين ومشرفين كلما كانت نتائج التدريب أفضل على أداء المعلمين وعلى نتائج المدرسة ككل،
ولذا فقط خلص تقرير لليونسكو إلى نتيجة مؤداها أن عوائد كلفة اإلنفاق على التدريب أعلى من أي إنفاق تربوي آخر .ولزيادة

الفاعلية يستدعى األمر أن تنهج سياسات التنمية المهنية المستمرة الى إعطاء االقاليم والمدارس حرية أكبر في تحديد ووضع
وتنفيذ برامجها التدريبية  ،إال أن على السلطات التربوية المركزية متابعة مراقبة وتقييم نتائج برامج التدريب لضمان تحقيقها

ألهدافها والتأكد من نوعيتها وفاعليتها.

نظر إلى أن هناك أعدادا متزايدة من المعلمين الذين يلتحقون بالتعليم دون أن
 .4التدريب أثناء الخدمة إلعادة تأهيل المعلمين :ا

يكونوا مؤهلين تربويا وأعدادا أخرى ممن ال يحققون شروط التثبيت في الخدمة فإن سياسات المعلمين يجب أن تتضمن شروطا
خاصة تلزم بموجبها هؤالء المعلمين أن يحققوا شروط االلتحاق بالمهنة وشروط التثبيت فيها خالل مدة زمنية معينة واال فإنهم
سيفقدون وظائفهم ،وعلى السلطات التربوية في هذه الحالة إتاحة فرص إعادة التأهيل لهؤالء بعدالة.

خامسا :السياسات العامة المساندة
ا
 .1بيئة العمل :يقصد ببيئة العمل في هذا اإلطار البيئة اإلدارية العامة التي تنظمها الدولة أو السلطة التربوية والبيئة المدرسية
والصفية .ففي إطار البيئة اإلدارية العامة يجب أن تضمن سياسات المعلمين بيئة مناسبة لعمل المعلم كالسكن والتأمين

الصحي ،وفرص التعليم ألفراد األسرة ،والتقاعد اآلمن ،واالستقرار الوظيفي والمهني ،وضمان المتطلبات الثقافية والمعرفية
واالجتماعية ،وحرية الحركة والنشاط واالختيار ،ودرجة معقولة من االستقاللية .أما فيما يتعلق بالبيئة المدرسية والصفية فيجب
أن تضمن سياسيات المعلمين بيئة مدرسية ديمقراطية تعاونية تخفف من القيود والضغوط والتسلط في اتخاذ الق اررات وأن تنحو
حاكمية المدرسة نحو المشاركة والشفافية والمساءلة بحيث تتحول المدرسة إلى مدرسة متعلمة ومركز للتطوير المهني والتربوي،
ناهيك عن توفير كافة المستلزمات التقنية والفنية الالزمة لمساعدة المعلم في عمله.
 .2المسار المهني والمسار التدريبي :يقضي المعلم قرابة ثالثين عاما في المهنة ولذا فإن من الضروري رسم مسار مهني واضح
للمعلم بدءا من تعينه وتثبيته وترقيته وصوال إلى تقاعده وربط ذلك بالتالزم مع المسار التدريبي بحيث ال يثبت المعلم وال يرقى

إلى رتبة أعلى إال إذا اجتاز برامج تدريبية محددة ترتبط بالمعايير العامة للتعليم والمعايير الخاصة بالرتب ،وأن يرتبط ذلك

بحوافز مادية ومعنوية مجزية .إن سياسات من هذا النوع تعمل على تحفيز المعلمين لالنخراط في التدريب جديا من جهة،
وعلى االحتفاظ بالمعلمين األكفاء ألطول مدة ممكنة في سلك التعليم من جهة ثانية ،وتقلل من خطر االحتراق النفسي على

المعلمين من جهة ثالثة.
 .3التوقعات العالية من المعلمين :إن األنظمة التربوية الناجحة تفرض على المعلمين توقعات عالية ،ولذا فإنها تلجأ إلى افضل
الممارسات في اختيارهم وتدريبهم وتعينهم وترقيتهم ومكافئتهم وتحفيزهم .وقد ثبت من التجربة الدولية أن التوقعات العالية هذه

ترتبط إيجايبا بتحصيل الطلبة .وعلى ضوء ما أظهرته الدراسات العربية من أن ساعات التدريس والوقت المخصص للمهمات
التعليمية ( )Time on Taskفي الدول العربية ال ترقى بأي شكل إلى مستويات الدول المتقدمة تربويا ،فإن سياسات المعلمين
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يجب أن تنص بشكل واضح ليس على زيادة ساعات التدريس فحسب ،بل على النوعية العالية في التدريس ،وعلى انخراط
المعلم في التخطيط للتدريس ،ومتابعة الطلبة وحل مشكالتهم التربوية ،وانغماسه في النشاطات الالصفية ،والعمل مع األهل

والمجتمع المحلي ،وال عمل مع الزمالء في مشروعات ريادية ،والتعامل الجيد والسليم مع الطلبة بمختلف فئاتهم وقدراتهم والتنوع
في خلفياتهم ،وهذا يعني ضرورة جاهزية المعلم لتبنى دور طليعي في المدرسة والمجتمع واإلسهام في قيادة عمليات التغيير.
 .4ضمان الجودة واعتماد المدربين والبرامج :يجب أن تكون ممارسات مراقبة وتقييم برامج التدريب جزءا أساسيا من تصميم أي
برنامج تدريبي وذلك للتأكد من أن البرامج تحقق األغراض التي قام التدريب من أجلها ،ولالستفادة من نتائج التغذية الراجعة

لتعديل وتطوير البرامج في المستقبل .ويجب أن يتناول التقييم تقييم المحتوى والطريقة على حد سواء ،بما في ذلك فاعلية

المدربين ،ومدى مالءمة مهاراتهم للمهمات التدريبية .وحتى يكون التقييم موضوعيا وصادقا وشفافا ،البد من أن تقوم بذلك هيئة

وطنية مستقلة* العتماد البرامج وضمان الجودة وأن ال يترك التقييم بأيدي مزودي الخدمة فقط .وبالتالي فإن واجبات هذه الهيئة
يجب أن تشمل التأكد من أن برامج التدريب والتنمية المستمرة تلبي حاجات المعلمين وذات نوعية متطورة ومالئمة وتنعكس

مباشرة على أدائهم وعلى تحصيل طلبتهم وتحقق العوائد المرجوة منها .ويمكن أن يمتد عمل هذه الهيئة إلى برامج إعداد
المعلمين قبل الخدمة حسب ما ورد سابقا .وبالتالي فإن واجبات هذه الهيئة يجب أن تشمل؛
 .1اعتماد برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة والتنمية المهنية المستمرة.
 .2اعتماد المدربين في كافة برامج اإلعداد والتدريب.

 .3ضمان جودة برامج اإلعداد وارتقائها للمعايير الدولية.
 .4مراقبة وتقييم برامج اإلعداد والتدريب للتأكد من تحقيقها ألهدافها وانعكاس نتائجها على النمو المهني للمعلمين إيجابيا
وعلى تحصيل الطلبة.

 .5دراسة فاعلية كلفة برامج التدريب ( )Cost-Effectivenessوربط ذلك بتمويل برامج التدريب مستقبال.
 .5تقييم المعلمين ومساءلتهم :يجب أن يتم تقييم المعلمين بصورة دورية منتظمة ووفق أسس ومعايير موضوعية متفق عليها
يكون المعلمون قد شاركوا في وضعها .كما يجب ربط مخرجات التقييم بتحسين الممارسات الصفية الفعلية للمعلم من جهة،

وتحسين أداء الطلبة من جهة ثانية ،وتطوير العملية التربوية عموما وعملية التعلم والتعليم خاصة من جهة ثالثة .ومن
الضروري أن يستند تقييم المعلمين على مصادر متعددة وليس على مصدر واحد ،ومنها إنجازات الطلبة وأدائهم ،وآراء مدراء

المدارس ،وعملية التدريس ،والتغذية الراجعة من أولياء األمور ومن الطالب أنفسهم ،وملف المعلم التراكمي .كما أن من
الضروري استخدام البيانات المتجمعة من عملية التقييم ليس في عملية المساءلة واتخاذ الق اررات اإلدارية فحسب ،بل في رصد
االحتياجات التدريبية للمعلم من أجل تحسين أدائه.

* ال يقصد بهذا األمر إنشاء أكثر من هيئة وطنية لالعتماد والجودة .يمكن أن تعمل هيئة واحدة على اعتماد برامج اإلعداد قبل الخدمة وبرامج التدريب أثناء
الخدمة والتنمية المهنية المستمرة وضمان جودتها.
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 .6البحث العلمي والدراسات التربوية :إن اقتصاد المعرفة الحديث يتطلب توليد المعارف الجديدة والمالئمة باستمرار ،وبناء
الق اررات على معطيات المعلومات والبيانات التي تتولد من البحوث والدراسات الرصينة والهادفة .وفي المجال التربوي ،البد من
أن تراعي سياسات التعليم تشجيع المدراء والمشرفين والمعلمين على إجراء البحوث التربوية اإلجرائية منها بشكل خاص ،حول

طرائق التعليم المناسبة التي تلبي حاجات المتعلمين ،وسبل التقييم من أجل التعلم ،واإلدارة األمثل للصفوف ،والبيئة المدرسية
والصفية المالئمة لتعلم الطالب .كما أن على و ازرات التربية ومكاتب التربية في األقاليم والمدارس أن تبنى شراكات مع

الجامعات والكليات في محيطها ،توجه من خاللها بحوث ودراسات أساتذة الجامعات والكليات نحو القضايا والمشكالت العلمية
التي يواجهها المعلمون والطلبة في مناطقهم ،ونحو إيجاد طرق خالقة وابداعية لتجويد التعليم واإلدارة المدرسية والصفية والتقييم
وقضايا االدماج والنوع (الجندر) والتعليم الجامع وكيفية التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والقضايا االجتماعية
الملحة في المدراس واالقاليم.

سادسا :سياسات الحوكمة وادارة برامج المعلمين
ا
 .1الحوكمة واتخاذ الق اررات :يقصد بالحوكمة ( )Governanceفي هذا السياق الطريقة التي تصاغ بها السياسات وتصنع

الق اررات ،وكيفية تنفيذها ،واالستفادة من التغذية الراجعة من نتائجها لتحسين األداء .وبما أن التعليم ليس مجرد وظيفة ،بل

استثمار في المستقبل وله وظيفة تنموية ،وبما أن للمعلم مسؤولية شاملة مستمدة من دعائم المهنة فإن حوكمة التعليم يجب أن
تخضع إ لى أعلى درجات المشاركة من قبل كافة الشركاء من مزودين ومستفيدين ومستخدمين وأولياء أمور .كما أن تخطيط
البرامج ووضع خطط العمل واتخاذ الق اررات يجب أن تتم بشفافية عالية للتأكد بأن الصالح العام هو المحرك األساسي لها .وأن

الموارد المتاحة تستخدم بأعلى درجة من الكفاءة دون هدر أو تبذير .وكذلك الحال يجب أن يكون واضعو السياسات ومتخذو
الق اررات ونتائج أعمالهم خاضعة للمساءلة ،وأن يتم استخدام مبدإ الثواب والعقاب بعدالة وصرامة .وبهذا الصدد فإن من المفيد
وضع نظام شامل لمساءلة المعلمين على أسس ومعايير متفق عليها وبمؤشرات أداء واضحة توضع بمشاركة المعلمين
ونظر ألن العملية التربوية متشعبة وعالية التعقيد وحجم األموال التي تنفق فيها كبيرة جدا فمن
ا
أنفسهم .وفي هذا الصدد،
المناسب التخفيف من حجم المركزية والتركز في الو ازرات لصالح األقاليم والمحافظات .وقد يكون من الضروري أن تتولى

الو ازرات رسم السياسات ووضع الخطط االستراتيجية واإلشراف على تنفيذها ،وأن تتولى األقاليم والمحافظات مسؤولية مواءمة
الخطط االستراتيجية للحاجات المحلية وتنفيذها .كما أن من الضروري إعطاء المدارس درجة مناسبة من االستقاللية للتصرف
بطريقة تتالءم مع حاجات المدرسة وخصائص طالبها وأن يعطى لها ميزانيات مناسبة للقيام بذلك.
 .2المشاركة الواسعة :إن المسؤولية األساسية في إعداد المعلمين وتنميتهم المهنية المستمرة تقع على عاتق اإلدارات التربوية
بالدرجة األولى ،إال أن هناك عددا من المزودين والشركاء اآلخرين مثل كليات ومعاهد إعداد المعلمين ،ومراكز التدريب
المتخصصة ،والشركات ،ومؤسسات ضمان الجودة ،وجمعيات ونقابات المعلمين ،والخبراء ،واألشخاص المشهود لهم بالخبرة

والدراية ،وممثلي أولياء األمور والمجتمع المحلي ،وعليه فإن من الضروري إفساح المجال لمشاركتهم في رسم السياسات،
ووضع الخطوط العامة لبرامج التدريب ،وتقييم نتائجها ما أمكن.

11

وقد ثبت نجاعة هذه المشاركة الواسعة وآثارها اإليجابية على مهارات المعلمين وتحصيل الطلبة .وفي كل األحوال فإن كافة

برامج إعداد المعلمين والتدريب أثناء الخدمة يجب أن تخضع للرقابة والتقييم لضمان جودتها ومالءمتها لألهداف وتحقيقها

لألغراض التي انطلقت من أجلها بمشاركة حقيقية من كافة الشركاء.
دور هاما في نجاح سياسات المعلمين ،فالمدرسة الحديثة المتعلمة تحتاج
 .3القيادة :يلعب مدراء المدارس والمشرفون التربويون ا
لمدراء أقوياء ومنفتحون وذوو رؤية ورسالة تطويرية واضحة قبل كونهم إداريين بيروقراطيين .إن دعمهم للمعلمين ،وتسهيلهم
لعملهم ،وتوفيرهم لبيئة مدرسية مالئمة لتعلم الطلبة والعمل مع األهل والمجتمع المحلي هي ضمانات الجودة والنوعية في
التعليم .ولذا فإن اختيار المدراء يجب أن يتم على أساس الجدارة واألهلية ،والتأهيل األكاديمي المناسب ،والخصائص
الشخصية المالئمة ،والقدرة القيادية الواضحة ،والمهارة في توجيه المدرسة نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها .وبهذا الصدد يلعب
مركز للتطور والتطوير وخدمة
ا
دور رئيسا في دعم المعلمين واسناد عمل المدير لتصبح المدرسة كلها
المشرفون التربويون كذلك ا
الطلبة والمجتمع المحلي.

 .4العدالة :إن العدالة مهمة ليتمكن المعلم من بذل أقصى طاقاته والقيام بالواجبات الموكلة إليه ،ولعب األدوار المتوقعة منه،

وتحقيق التوقعات المطلوبة منه  ،وفوق كل ذلك التمتع بالعمل الذي يقوم به فالمعلم الذي ال يتمتع بعمله ال يمكن أن يبدع فيه.
والعدالة لها جانبان يجب أن يبر از في سياسات المعلمين بوضوح ،الجانب األول منها العدالة الفردية للمعلم المتمثلة في راتب

مجز يتناسب مع عظم المهمة الملقاة على عاتقه ،وبيئة عمل مناسبة تحفز إبداعاته ،ومراعاة حقوقه اإلنسانية في العلم

والمعرفة والتدريب والترقي والمشاركة في اتخاذ القرار والفرص المتكافئة في التنمية المهنية والحياة الكريمة وظروف العمل

اإلنسانية .أما الجانب اآلخر من العدالة ،فهو مجتمعي بمعنى أن سياسات التعيين والتوزيع والنقل والتقاعد وخاصة لمعلمي
المناطق النائية واأل رياف والبوادي يجب أن تكون عادلة وشفافة .كما تعني العدالة المجتمعية أن ال تحظى مدارس المدن
بنوعيات أفضل من المعلمين والوسائل والتجهيزات التربوية ،بل إن التنمية المتوازنة والمتجانسة تقتضي إيالء هذه المناطق
العناية الواجبة ،وتزويدها بالمعلمين األكفاء لمساعدتها على االرتقاء بمستواها ،وبالتالي مكافئة هؤالء المعلمين بطريقة مناسبة
بما في ذلك تسريع ترقيتهم في نظام الخدمة المدنية أو رتب المعلمين أو تسريع زياداتهم السنوية.
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