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كلمة وزارة الرتبية والتعليم

�صلطنة عمان 

ت�صري العديد من التقارير الدولية اإىل عالقة املعلم بجودة التعليم، واأن حتقق معايري جودة اأي نظام تعليمي تعتمد 

ب�صكل اأكرب على نوعية املعلمني. ومتا�صيا مع هذا التوجه العاملي والوطني باالهتمام باملعلم �صواء اأكان ذلك يف 

مرحلة االإعداد اأم التدريب اأثناء اخلدمة، فاإن القطاعات املعنية باملعلم يف ال�صلطنة )وزارة الرتبية والتعليم و جامعة 

ال�صلطان قابو�س و وزارة التعليم العايل( تعمل جميعا با�صتمرار يف تطوير براجمها بهدف االرتقاء باأداء املعلم اإىل 

م�صتوى املعايري الدولية.

اإن دور املعلم يف العملية التعليمية دور حموري كما اأ�صارت اإليه التقارير الدولية، اإذ اأن كل ما تقوم به موؤ�ص�صات  

التعليم املدر�صي من تطوير  وعمليات حت�صني خمتلفة يعد غري مكتمل االأركان اإذا مل يتوفر له املعلم الكفء املعد 

االإعداد اجليد اأو الذي تلقى التدريب املنا�صب اأثناء اخلدمة للقيام باملهام املنوطة به.  

ويف ظل تنامي �رشعة وترية التطور الذي ي�صهده عامل اليوم ياأتي تاأكيد اأهمية املعرفة باعتبارها اأ�صا�س التناف�س بني 

الدول واأن التعليم امللبي لالحتياجات هو الكفيل بتحقيق متطلبات التنمية امل�صتدامة، عليه اأ�صحى التعلم الذاتي 

اأ�صا�س اإك�صاب الفرد للمعارف وقدرته على التوا�صل مع االآخر واإك�صابه املهارات التي متكنه من التعامل مع التطوير، 

وبهذا اكت�صب التعليم الع�رشي مفهوماً جديداً يتجاوز جمرد التعليم املدر�صي لي�صبح تعلماً ي�صتمر مدى احلياة، 

ويف هذه البيئة العاملية املتغرية، ي�رشت تكنولوجيات املعلومات واالت�صال فر�س احل�صول على املعلومات واالنتفاع بها، 

اإالّ اأن نقل املعلومات ال ميكن اأن يف�صي وحده اإىل جمتمع املعرفة بدون م�صاركة معلمني واعني بر�صالتهم، مدركني 

مل�صوؤولياتهم، حري�صني على اعتماد اأ�صاليب جديدة جتعل من عملية التعّلم اأكرث متعة وت�صويقا.

و�صعياً من وزارة الرتبية والتعليم نحو اال�صتفادة من اخلربات والتوجهات العاملية البارزة يف تطوير العمل الرتبوي عامة 

واإعداد املعلمني وتطويرهم ب�صكل خا�س فقد جاء اختيار هذا الكتاب واملعنون ب: »التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني: 
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دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين« الذي هو عبارة عن تقرير اأعده جمموعة من العلماء 

واخلرباء املتخ�ص�صني يف �صوؤون التعليم يف العامل بتكليف من التحالف الدويل للمعاهد التعليمية الرائدة، ليكون 

بني اأيدي اأع�صاء االأ�رشة الرتبوية جميعا واملهتمني بهذا ال�صاأن كاإ�صافة مهمة الإثراء اخلربة املعرفية ولتجويد املمار�صة 

العملية للقائمني على هذا اجلانب، وليحقق املزيد من التكامل واالن�صجام فيما يقدم من موؤ�رشات دوليه يف �صبيل 

تطوير برامج اإعداد املعلمني وتنميتهم املهنية اأثناء اخلدمة، وما تتوقعه الوزارة من جوانب تطويرية ت�صلط من خاللها 

االأ�صواء على ق�صايا االإمناء املهني للمعلمني واإتاحة الفر�صة اأمامهم ملعرفة املهارات واملعارف التي يحتاج اإليها 

الطالب يف هذا الع�رش واأدواته للمناف�صة االقت�صادية وغريها، يف وقت ا�صتطاعت فيه وزارة الرتبية والتعليم خالل 

ال�صنوات املا�صية من عمر النه�صة املباركة التي يقودها ح�رشة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 

- حفظه الله ورعاه - اأن حتقق اإ�صهامات مهمة يف تطوير املعلمني واال�صتمرار يف جتديد اخلطط والربامج الداعمة 

للمعلمني من اأجل االرتقاء باالأداء التعليمي يف املدار�س.

وملا كانت حماور جهود الوزارة لتطوير االأداء والتعليم والتعلم تتمثل يف تكوين معلم م�صارك بفاعلية يف عملية 

التطوير الرتبوي كونه اأحد العنا�رش الرئي�صية يف العملية التعليمية، وان االهتمام به من كافة النواحي التاهيلية 

واملعرفية واالجتماعية ينبغي اأن يكون حمور العمل الرتبوي، ذلك اأن تطوير املدر�صة ورقيها وا�صتمرارها كمحور اإ�صعاع 

يف املجتمع ال يتم بدون املعلم الواعي لدوره الراغب يف حتمل م�صوؤولياته االأمني يف اأداء ر�صالته، لذا تاأمل وزارة الرتبية 

والتعليم اأن ي�صهم ما ورد يف هذا الكتاب من ر�صد لواقع اإعداد املعلمني وبرامج تنميتهم املهنية يف دول خمتلفة 

من العامل لديها جتارب رائدة يف اإعداد وتطوير املعلمني؛ عند التخطيط لربامج اإعداد املعلمني يف موؤ�ص�صات االإعداد 

بال�صلطنة، كما تتوقع اأي�صا اأن ت�صهم هذه اجلهود يف تعزيز جهود املوؤ�ص�صات الوطنية املعنية بالتعليم يف رفدها 

مبرئيات وم�صاحات وا�صعة من البدائل واخليارات التي تتيح لها االنتقاء مبا يكفل تعزيز دور املعلم وجودة فاعليته وتعزيز 

املمار�صة التعليمية االأف�صل بني املعلمني.

والله املوفق



5التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين

An Institute of

كلمة مدير املعهد

املعهد الوطني للتعليم، �صنغافورة

جتد ن�صاأة التحالف الدويل للمعاهد التعليمية الرائدة جذورها يف ذاك التفاوؤل امل�صرتك القائل باأن جتميع اخلربات 

واالجنازات امل�صرتكة بني جماعة من املربني ميكن اأن يحقق تقدماً كبرياً يف حقل التعليم على ال�صعيد الدويل.

والأع�صاء التحالف الدويل دور الريادة يف احلملة الرامية اإىل النهو�س بنوعية التعليم يف البلدان التي ينتمون اإليها. 

 ويتمتع كل معهد من املعاهد املمثلة يف التحالف بنقاط قوته و�سمعته الدولية يف برامج التدري�س والبحوث. 

على اأن موارد االأع�صاء امل�صرتكة تولد حافزاً اأبعد مدى واأ�صد قوة لتحقيق التطوير يف حقل التعليم. واأهم من ذلك 

اأن ات�صاع هذه اخلربة الوا�صعة وعمقها ي�صكالن اأكرث االأ�صوات م�صداقية وثقة يف التاأثري على ال�صيا�صات احلكومية 

املتعلقة بق�صايا التعليم االأ�صا�صية.

وتقوم احلكمة اجلماعية لهذا التحالف على بناء قدرات كربى يف جمال البحوث اخلا�صة بالتعليم، وهي قدرات يتمتع 

بها كل معهد من املعاهد االأع�صاء. وبذلك ياأخذ قيا�س نتائج البحوث املتاأتية عن اخلربة املحلية منظوراً دولياً واقعيا 

يعطي بدوره نقاطاً مرجعية ال تقدر قيمتها بثمن تلجاأ اإليها احلكومات واملنظمات الدولية عند اتخاذ قراراتها 

اخلا�صة بال�صيا�صة العامة.

ويف �صياق دوره كموؤ�ص�صة عاملية للفكر تعالج االأفكار وتولدها وت�صتبق االجتاهات و�صيناريوهات امل�صتقبل، ياأتي 

التحالف الدويل ببعد جديد يف التعاون الدويل. وميكـن بف�صل ات�صاع ع�صوية التحالف تفهم ال�صياقات املتباينة 

التي يجري فيها التعليم. لقد قطع التحالف �صوطاً نحو حتقيق روؤيته املتمثلة يف تقا�صم االأفكار اجلماعية 

وت�صكيلها مبا يوؤثر على �صيا�صات امل�صتقبل وممار�صاته. وقد قـُدم هذا التقرير يف اأغ�صط�س/اآب 2008 يف اجتماع 

عقده اأع�صاء التحالف يف الدامنرك احتفاالً بذكرى تاأ�صي�صه االأويل.

الأ�ستاذ يل �سنغ كونغ

مدير املعهد الوطني للتعليم، �صنغافورة
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 تعريف عام حول التحالف الدويل 

وحول هذا التقرير

اأع�ضاء التحالف واأهدافهم

تاأ�ص�س التحالف الدويل للمعاهد التعليمية الرائدة يف اجتماع عقد يف �صنغافورة يف 21 اآب/اأغ�صط�س 2007. 

وي�صم التحالف ت�صع موؤ�ص�صات رائدة يف حقل اإعداد وتدريب املعلمني والبحوث التعليمية )ان�صمت جامعة 

�صاو باولو يف 2008(، ويعمل االحتاد كموؤ�ص�صة للفكر جتمع ما يوجد من خربات وبحوث يف جمال التعليم بغية 

توليد االأفكار وحتديد االجتاهات ويقوم بدور ال�صوت اجلماعي فيما يتعلق بق�صايا التعليم الهامة، وبذلك يوؤثر على 

ال�صيا�صات واملمار�صات التعليمية. ويهدف التحالف اإىل تثقيف احلكومات والوكاالت الدولية وهيئات التمويل 

واجلمهور عموماً بق�صايا التعليم، واإىل التاأثري يف ال�صيا�صات واملمار�صات التعليمية وبذلك النهو�س ب�صورة التعليم 

ونوعيته على ال�صعيد الدويل.

وي�صم التحالف ممثلني عن املعاهد االأع�صاء التالية:

كلية الدرا�صات العليا يف التعليم، جامعة ملبورن، اأ�ضرتاليا  3

كلية التعليم، جامعة �صان باولو، الربازيل  3

معهد اأونتاريو لدرا�صات التعليم، جامعة تورونتو، كندا  3

كلية التعليم، جامعة بيجينغ االعتيادية، جمهورية ال�ضني ال�ضعبية  3

كلية التعليم الدامنركية، جامعة اآروو�س، الدامنرك   3

كلية التعليم، جامعة �صيئول الوطنية، كوريا اجلنوبية  3

املعهد الوطني للتعليم، جامعة نانيانغ التكنولوجية، �ضنغافورة  3

معهد التعليم، جامعة لندن، اململكة املتحدة  3

كلية التعليم، جامعة وي�صكون�صن - مادي�صون، الوليات املتحدة الأمريكية  3

اأما ال�صبب االأ�صا�صي الذي اأدى اإىل تاأ�صي�س التحالف الدويل للمعاهد التعليمية الرائدة فهو االإدراك باأن التعليم 

يحتاج اإىل »�صوت«، واإىل فريق ي�صعى اإىل تقدمي م�صورة مدرو�صة متوازنة حول ق�صايا التعليم الهامة. وحري 

بهذا الفريق ان يراعي اآراء الباحثني االأكادمييني وما تدعو اإليه الدالئل واملمار�صة وكذلك ما يلزم من عمل يف اإطار 

ال�صيا�صات. وقد وقع االختيار على اإعداد وتدريب املعلمني كمو�صوع اأويل يتعني ا�صتعرا�صه. ويف حني اأن العقدين 

املا�صيني كانا قد �صهدا قدراً كبرياً من البحوث واملناق�صات حول ما يت�صل باإعداد وتدريب املعلمني من �صيا�صات 

وممار�صات، فقد دفع �صدور تقرير ماكنزي عام 2007 حول النظم املدر�صية االأف�صل اأداء يف العامل )باربر اآند مور�صيد، 

2007( اإىل االهتمام جمدداً بهذه الق�صايا. وقد اختري املعهد الوطني للتعليم، �صنغافورة، لقيادة هذا امل�رشوع.
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كلمة مدير املعهد املعهد الوطني للتعليم، �صنغافورة

الإطار العام لهذا التقرير

نظراً الت�صاع رقعة البلدان وللموارد املتاحة، فقد تقرر اأن يـُعد التقرير با�صتخدام امل�صادر املن�صورة املتوفرة والدرا�صات 

التي تقدمها املوؤ�ص�صات االأع�صاء. وقد اخرتنا اأن نركز على اإعداد املعلمني بدالً من الق�صايا املتعلقة بالتدري�س 

وطرائقه وبامل�صائل املت�صلة مبهنة التدري�س، مع ما لهذه الق�صايا وامل�صائل من اأهمية. وقمنا بو�صع قائمة من 

املو�صوعات وامل�صائل كاإطار عكفنا �صمنه خالل عدة اأ�صهر على جمع اآراء ممثلي التحالف حول الق�صايا الرئي�صية، 

اإىل جانب العمل يف الوقت نف�صه على درا�صة الكتابات الكثرية املتاحة باللغة االإجنليزية. وميثل هذا التقرير نتيجة 

اجلهود تلك.

اإن ال�صعوبات لتكتنف املقارنات الدولية بني البلدان حتى واإن ا�صرتكت عموماً يف تقاليد ثقافية وتعليمية 

مت�صابهة. ويدرك العلماء وجود فروق حتى �صمن البلد الواحد، وهي فروق كبرية وهامة. وال ياأتي ذلك من احلجم 

وحده. فال�صني والواليات املتحدة مثالً كالهما لديه �صبكات تعليمية كبرية متاماً ولكن التنوع يف اإعداد املعلمني اأكرب 

بكثري يف الواليات املتحدة مما جنده يف ال�صني. وميثل التحالف ت�صعة بلدان يف مراحل خمتلفة من النمو االجتماعي 

- االقت�صادي والتعليمي ولكل منها تقاليده الثقافية املتميزة. ويوؤدي هذا بال�رشورة اإىل اأن بع�س التعميمات التي 

�صنطرحها قد تكون �صحيحة وغري �صحيحة يف الوقت ذاته رهناً بال�صياق والثقافة.

اإننا نعترب التنوع يف ال�صياقات التعليمية �صفة لها قيمتها الكبرية بل وحتدياً فريداً من نوعه. ففي ع�رش تتزايد فيه 

العوملة وجتان�س املعرفة الرتبوية، يف ع�رش يجري فيه تبادل ال�صيا�صات وت�صوده مقارنات االإجناز الدولية، ندرك احلاجة اإىل 

احرتام ال�صياق واإىل فهم كيفية تعامل البلدان ذات التقاليد واملوارد املختلفة مع حتديات اإعداد املعلمني. وال يقت�رش 

االأمر بب�صاطة على �صمان متثيل اجلميع. فنحن نعرتف بوجود تقاليد فريدة ومتميزة مرت�صخة يف النظم التعليمية 

والرتبوية وهي تقاليد ميكنها اأن تقدم روؤى قّيمة. من ذلك مثالً اأن التقاليد الثقافية ال�صينية لديها الكثري مما ميكن 

قوله حول اأخالقيات املهنة التي يتعني اأن يتحلى بها املعلم وحول االأدوار التي يوؤديها؛ كما اأن �صنغافورة ت�صعى 

لال�صتفادة من روابطها بالتقاليد الثقافية االآ�صيوية يف حني اأنها، يف الوقت نف�صه، ت�صتوعب اأفكار التقليد االأجنلو - 

�صك�صونية واالأوروبية.

والواقع اأن الباحثني و�صناع ال�صيا�صة يرغبون يف اأمر واحد، هو االرتقاء بكفاءة املعلمني. فاملجموعتان تبحثان عن 

دالئل الطرائق االأجنع. ويف حني اأننا اعتمدنا على اأف�صل ما يتوفر من دالئل ودرا�صات، فقد عملنا كذلك على عر�س 

بع�س املقرتحات الوا�صحة واخليارات املنا�صبة التي ي�صرت�صد بها متخذو القرار. ولقد كان التوازن بني االأمرين �صعب 

املنال بيد اأننا ناأمل اأن نكون قد حققنا قدراً معقوالً منه.
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�ضـكـر وتـقـديـر

يتقدم املوؤلفون بال�صكر والتقدير مل�صاهمات العلماء املتخ�ص�صني وموؤ�ص�صاتهم يف هذا العمل التعاوين:

اأ�ضرتاليا  3 

فيلد ريكاردز وفليت�رش فارنغتون من كلية الدرا�صات العليا يف التعليم، جامعة ملبورن

الربازيل  3 

�صونيا بينني من كلية التعليم، جامعة �صان باولو

كندا  3 

جني غا�صكيل، كاتي برود، مارك اإيفنز، مريا غامبري من معهد اأونتاريو لدرا�صات التعليم، جامعة تورونتو

 3 جمهورية ال�ضني ال�ضعبية

جانغ بين�صيان من كلية التعليم، جامعة بيجينغ االعتيادية

الدامنرك  3 

الر�س كفورتروب، جنز را�صمو�صن، مارتن باير، اآرن كارل�صنت من كلية التعليم الدامنركية، جامعة اآرو�س

كوريا  3 

ت�صو يونغ دال من كلية التعليم، جامعة �صيئول الوطنية 

اململكة املتحدة  3 

جيف ويتي وكري�س هزبندز من معهد التعليم، جامعة لندن

الوليات املتحدة الأمريكية  3

جويل اأندروود وكني زيكرن من كلية التعليم، جامعة وي�صكون�صن - مادي�صون  

 كما يتقدم املوؤلفون بال�صكر اإىل كل من لني اأي- لني ونغ هوي هون وماي وت�صان غويت هار ملا قدموه جميعاً من 

م�صاعدة قيمة يف حترير هذا التقرير وت�صحيح م�صوداته.
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ملـخـ�س تنـفيـذي
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ملخ�س تنفيذي

مع تزايد االعرتاف باأهمية نوعية التعليم كعامل حا�صم يف اإعداد الطالب ملجتمع ي�صهد تغريات اقت�صادية 

واجتماعية بعيدة املدى، ت�صاعفت احلاجة اإىل �صيا�صات وا�صرتاتيجيات تعزز من التنمية املهنية للمعلمني وبالتايل من 

التدري�س ككل.

مقدمة: اجتاهات وق�ضايا يف حقل التنمية املهنية للمعلمني

منظور من التحالف

اأ�صبح بناء نظام تعليمي على م�صتوى عال من اجلودة ي�صلح للواقع االجتماعي واالقت�صادي يف القرن احلادي   .1

والع�رشين اأولوية عليا لدى معظم احلكومات واالأمم. ولي�س من احلكمة تطوير النظم التعليمية يف �صياق العوملة 

املتعاظمة املتعمقة دون اأن نفهم اأوالً التحديات الراهنة. وت�صمل هذه التحديات ما يلي:

اإ�صفاء الطابع الت�صويقي على التعليم ك�صلعة، مما له اأثر كبري على التبعات واملعايري التعليمية.  3

التاأثري ال�رشيع واملتباين لتكنولوجيات االت�صاالت واملعلومات بني االأمم، مما �صيعيد تعريف الطبيعة التقليدية   3

للتعلم والتدري�س والنظام املدر�صي.

التغريات يف احتياجات الطالب اخلا�صة بتعلم القراءة والكتابة واحل�صاب وامل�صمون التعليمي والتي اأ�صبحت   3

ت�صمل املهارات اخلفيفة املت�صلة بالتوا�صل واالإثراء املعريف والقدرة على التاأقلم والتعاون والقدرات املتعلقة 

باإيجاد حلول للم�صائل املطروحة.

التوقعات املتالزمة املحيطة باأهداف التعليم والنظام املدر�صي لدى عدد اأكرب من اأ�صحاب ال�رشاكات.  3

وتعترب م�صاألة نوعية التدري�س الذي يقدمه املعلمون للطالب م�صاألة حمورية يف فكرة نظام التعليم اجليد.   .2

وبينما يتعني على نظم التعليم اأن تتكيف مع اأثر االقت�صاد اجلديد، فاإن هذا ي�صدق اأي�صاً على مهنة التعليم 

نف�صها. و يت�صف التدري�س عال اجلودة يف هذه »االأزمنة اجلديدة« مبا يلي:

زيادة الرتكيز على قيم املعلمني ومهاراتهم ومعارفهم مما يعترب اأ�صا�صياً يف التدري�س اجليد.  3

التو�صع يف اأدوار املعلمني وم�صوؤولياتهم التي ي�صاركون فيها غريهم من املهنيني على اأ�صا�س تعاوين.  3

التنوع يف توقعات امل�صتقبل الوظيفي واملطامح اخلا�صة به، وهو تنوع يتاأتى عن تغري دميوغرافيات املعلمني   3

وعن الفر�س اجلديدة املتاحة.

»اإ�صفاء طابع �صخ�صي« على تعلم الطالب كاأفراد بحيث ي�صتوعب تنوعا اأكرب يف �صيا�صات التعلم.  3
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ملخ�س تنفيذي

اإعادة تعريف التمهني

هناك حاجة ما�صة اإىل االعرتاف باأن عمل املعلم يالزمه الكثري من التحديات واملتطلبات وباأن االرتقاء بكفاءة   .3

املعلم يتطلب اإعادة �صياغة املفاهيم املتعلقة بكيفية اإعدادنا جليل جديد من املعلمني. ويف الوقت نف�صه، يتمثل 

التوجه االأف�صل لتغيري �صكل اإعداد املعلمني ووظيفته يف تعزيز مفهوم التمهني. فمفهوم التمهني يت�صمن 

الدالئل االآتية:

ي�صلـّم باأن عمل املعلم اإمنا ي�صتند اإىل املعارف واملهارات املتخ�ص�صة، ويتوقع من معظم املعلمني اأن تتوفر   3

لديهم القدرة على ا�صتعمال هذه املعارف واملهارات بال�صكل املالئم يف خمتلف ال�صياقات املوؤ�ص�صية بغ�س 

النظر عن التباين يف دميوغرافيات الطالب.

يتطلب اأن يتبنى املعلمون نهجا بحثيا ال�صتق�صاء املو�صوعات الرتبوية ويوظف ب�صورة مبا�رشة املعرفة   3

امل�صتندة على االأدلة يف تطوير املمار�صة املهنية.

ينبغي على املعلمني حتمل م�صوؤولية تعلم طالبهم، وذلك بتحديد اأهداف واقعية وبناء بيئات مالئمة للتعلم   3

وتي�صري تعلـّم الطالب وتوجيههم.

يقبل مب�صاركة ال�رشكاء يف التعليم واملجموعات غري املتخ�ص�صة بالتعليم يف �صياق تعاوين يهدف اإىل �صمان   3

احلفاظ على ارتباط جهود تطوير التعليم بواقع املجتمع.

يتوقع من املعلمني التزاماً ذاتّي التوجه مبوا�صلة التعلم فيما يتعلق مبا لديهم من دراية وخربة، وهو التزام   3

موجه لتعزيز النتائج التي يح�صـّلـها الطالب ولتعزيز االلتزام املهني لدى املعلمني. 
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ملخ�س تنفيذي

م�ضارات الإعداد للتدري�س

هناك حاجة اإىل م�صارات مبتكرة للتوظيف تلبي متطلبات القوة العاملة التدري�صية عالية اجلودة. ودعماً   .4

الحتياجات الطالب املتنوعة يتعني على برامج اإعداد املعلمني اأن تاأخذ مبا ياأتي:

التو�صع يف نطاق متطلبات دخول املهنة بحيث يتم تنويع �صلك التدري�س وحت�صينه ودعم الطالب الذين   3

ي�صتخدمون لغة خمتلفة عن اللغة التي يجري بها التدري�س اأو الذين ياأتون من خلفيات اجتماعية - 

اقت�صادية اأقل.

تعديل املتطلبات التقليدية لالأداء والنتائج االأكادميية فيما يتعلق باالختبارات املوحدة بحيث ت�صمل هذه   3

املتطلبات خ�صائ�س �صخ�صية وكفايات تتعلق باخلربات املكت�صبة.

ت�صجيع دخول جمموعة من املتقدمني اإىل املهنة »اإنتقاء فئات تتمتع مبهارات و�صمات �صخ�صية نوعية«.  3

وتتطلب برامج اإعداد املعلمني عملية ابتكار م�صتمرة لتاأهيل جيل جديد من املعلمني الذين تتوفر لديهم القدرة   .5

على تعزيز »التعّلم املركب« لدى الطالب. وتت�صف عملية تن�صيط الربامج اجلامعية باخل�صائ�س االآتية:

احلاجة اإىل املزيد من التدري�س امل�صتند اإىل الدالئل وامل�صتجيب ب�صكل اأكرب الحتياجات املدار�س وامل�صاركني من   3

حيث �صلة التدري�س بالواقع واأهميته.

التمكني من اإدراج املعارف االأكادميية واملهارات واملمار�صات الرتبوية على نحو اأوثق.  3

تنمية القدرة على ممار�سة التفكري والبحث النقدي والإملام باملعلومات وامل�ساركة املهنية يف اأو�ساط التعلم؛  3

اإعداد املعلمني لتلبية متطلبات التدري�س الفكرية والتفاعلية للتمكن من التعامل ب�صورة اأف�صل مع   3

ق�صايا امل�صاواة والدمج والتنوع والعدالة االجتماعية.
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ملخ�س تنفيذي

�ضنوات الإعداد الأويل  والتنمية املهنية

يتعزز تعليم املعلمني باإر�صادهم االأويل ال�صامل الذي ي�صع االأ�ص�س للتعلم املهني طوال احلياة. ويعترب االإر�صاد   .6

االأويل يف �صورته االأف�صل مرحلة من مراحل تعلم التدري�س وعملية ا�صتيعاب ثقايف �صمن البيئة التنظيمية 

للمدر�صة وبرناجماً ر�صمياً للمعلمني اجلدد. ولذلك يتعني على النظام ال�صامل الأن�صطة االإعداد االأويل من اأجل 

ت�صكيل ال�صخ�صية املهنية للمعلم و�صنع هويته اأن يقوم مبا يلي:

و�صع اأهداف وا�صحة تتجاوز عملية تقدمي الدعم وامل�صاعدة لت�صل اإىل ن�رش ثقافة التطوير املهني وتعزيز   3

نوعية التدري�س.

زيادة املدة الزمنية لالإعداد املهني للمعلمني اجلدد اإىل اأكرث من عام واحد، باال�صافة اإىل االإعداد املعريف   3

التخ�ص�صي.

مراعاة اأحوال املدر�صة وظروف التدري�س واملواد التي يكلف بها املعلم والطالب املعهود بهم اإليه وامل�صوؤوليات   3

غري التدري�صية املنوطة به.

اإ�رشاك الفئات ذوي العالقة من الوظائف امل�صاندة للعملية التعليمية يف ر�صم اأدوار كل منهم ب�صورة   3

حمددة.

اعتبار ا�صتمرار املعلمني يف التعلم والتطور املهني �صبيالً اأ�صا�صياً لتنمية املعارف واملهارات واال�صتعدادات الالزمة   .7

لتدري�س جميع الطالب واإعدادهم لبلوغ اأعلى املعايري. ويتعني يف ا�صرتاتيجيات التطوير املهني الفعالة ما يلي:

اأن توؤدي اإىل تغيريات يف معارف املعلمني ومهاراتهم بحيث ت�صبح هذه املعارف واملهارات اأقدر على اال�صتجابة   3

الفعالة مل�صاكل املمار�صة العملية.

اأن ت�صعى اإىل م�صاركة املعلمني ب�صورة فعالة، �صواء على م�صتوى املدر�صة ب�صكل اأ�صا�صي اأو يف النواحي   3

ذات الطابع الرتبوي وامل�صتمر.

اأن تدرك باأن املدار�س متثل مواقع للتعلم عالية القيمة.  3

اأن تعزز الفر�س اأمام املعلمني للتعلم مع االآخرين يف املدر�صة ويف اإطار �صبكات املعلمني االأو�صع نطاقاً.  3

اأن توفر ما يكفي من الوقت للتكفل بوجود بيئة مدر�صية داعمة ت�صمح للمعلمني باإدخال ما يتعلمونه من   3

املمار�صة اليومية يف �صياق التطوير ال�صامل.
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اإقامة �رشاكات التعاون

يتعني اأن ت�صتند الت�صميمات اجلديدة الإعداد املعلمني اإىل �رشاكات قوية يف �صياق امل�صاركة الهادفة من جانب   .8

ال�رشكاء االأ�صا�صيني يف عملية التعليم. وال بد لل�رشاكات العري�صة امل�صممة لتي�صري م�صاركة املجتمع يف 

تعليم املعلمني وحت�صني هذه امل�صاركة اأن تقوم مبا يلي:

جتاوز مرحلة املمار�صة العملية من تدري�س املعلمني لت�صمل تعلم املعلمني وتطورهم مدى احلياة.  3

اإ�رشاك اخلرباء من خمتلف الهيئات التدري�سية اجلامعية واملدار�س امل�ساركة واملجال�س التعليمية واأو�ساط عامل   3

االأعمال املتباينة واملنظمات االجتماعية وال�صحية واملدنية وال�رشكاء يف ت�صميم برامج تاأهيل املعلمني 

وتطويرها وتنفيذها وتقييمها.

مواجهة االحتياجات والق�صايا املتاأ�صلة يف املدار�س ويف املناطق واالأحياء املدر�صية، مع مراعاة تنوع اخللفيات   3

االجتماعية - االقت�صادية ملجموعات الطالب.

اإتاحة الفر�س اأمام املعلمني لبلوغ االإتقان يف م�صمون معارفهم ولتح�صيل املهارات الرتبوية، لي�س هذا   3

فح�صب بل وكذلك لتطوير مهاراتهم اخلا�صة بالتفاعل والتوا�صل مع االآخرين وتعزيز تعاطفهم مع اآراء 

ومنظورات االآخرين يف دائرتهم.

اخللو�س اإىل حت�صني نوعية املعلمني والنهو�س مبنجزات الطالب وحتقيقهم اأف�صل النتائج التعليمية.  3

وال تقت�رش ال�رشاكات الناجحة على البدء مبا يكفي من الدعم احلكومي واملوارد احلكومية بل هي جتتذب املوارد   .9

من القطاع اخلا�س ملوا�صلة ال�رشاكة وتعميقها بني الهيئات التدري�صية اجلامعية واملدار�س واملعلمني وال�رشكاء 

املعنيني من خارج حقل التعليم. واالأهم هو اأن على ال�رشاكات الناجحة اأن تقوم مبا ياأتي:

حتديد اأهداف وغايات م�صرتكة يتم التو�صل اإليها ب�صورة جماعية مع مراعاة م�صالح خمتلف اجلهات   3

املعنية.

و�صع مقا�صد وا�صحة وا�صرتاتيجية مرنة لتحقيقها.  3

احرتام ما يوجد لدى كٍل من ال�رشكاء  من معتقدات ومنظورات وخربات ومعارف.  3

اإقامة ات�صاالت منتظمة وا�صحة متجاوبة تعزز االحرتام والثقة وتعمل على االرتقاء مب�صتويات الفهم   3

واالإنتاجية واالنتماء امل�صرتك بني ال�رشكاء.

التمكني من اتباع اأ�صاليب اإبتكارية متكن من توفري املوارد الكافية جلميع املتعاونني.  3

ملخ�س تنفيذي
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3  اجتاهات وق�صايا يف جمال اإعداد املعلمني

روؤية التحالف الدويل للمعاهد التعليمية  

3  التحديات

3  التاأثري على التدري�س



التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين 16

مـقـدمـة

اجتاهات وق�ضايا يف جمال اإعداد املعلمني 

روؤية التحالف الدويل للمعاهد التعليمية

يف خمتلف اأنحاء العامل، يف �صغري البلدان وكبريها، �صواء منها املتقدمة اأو النامية اأو ال�صاعية للنمو، يوجد لدى 

�صناع ال�صيا�صة والباحثني ومديري التعليم واملعلمني �صاغل يعمـّهم جميعاً يتمثل يف حت�صني نوعية التجربة 

املدر�صية التي يتعر�س لها املواطنون ال�صباب. فمواطنو الغد يواجهون م�صتقبالً يكتنفه الغمو�س وت�صوده التحديات. 

وجميع االأطفال بحاجة اإىل تعليم عايل اجلودة. ولذا فقد غدا بناء نظام للتعليم عال اجلودة م�صاألة من امل�صائل 

االأ�صا�صية التي حتظى باأولوية عليا. واأدى هذا بالتايل اإىل تركيز االهتمام على جملة من الق�صايا املت�صلة بتوظيف 

املعلمني واختيارهم واإعدادهم وتوزيعهم. وبغ�س النظر عن الفروق الكبرية بني ال�صياقات التعليمية يف البلدان 

الت�صعة املمثلة يف هذه الدرا�صة، وبالتايل بني خمتلف طرق ا�صتك�صاف امل�صاكل وتقدمي احللول، فاإن جميع اأع�صاء 

التحالف متفقون يف الراأي على اأنه اإذا كان لنا اأن نرتقي بنوعية التعليم فاإنه ال غنى عن اإيجاد هيئات تدري�صية 

عالية اجلودة.

على اأن االإعداد املنهجي للمعلمني مل يبداأ يف اأوروبا الغربية اإال مع انت�صار نظم التعليم اجلماهريي يف القرن التا�صع 

ع�رش. وعموماً، انت�رش النموذج الغربي الإعداد املعلمني اإىل املناطق البعيدة؛ فقد و�صل النموذج الربيطاين الإعداد 

املعلمني يف الدرا�صة اجلامعية االأوىل )بكالوريو�س يف الرتبية .B.Ed( والدرا�صة اجلامعية العليا )�صهادة الدرا�صات العليا 

يف الرتبية PGCE( اإىل كندا واأ�صرتاليا و�صنغافورة، وجميعها من امل�صتعمرات ال�صابقة لالإمرباطورية الربيطانية. على 

اأن املفكريني ال�صينيني،والتقاليد الرتبوية ال�صينية من جهة اأخرى، يدينون بالكثري لكونفو�صيو�س، مع اأن اأول موؤ�ص�صة 

لتدريب املعلمني يف ال�صني يف الع�رش احلديث افتـُتحت عام 1879 بان�صاء نانيانغ غون�صوي )املدر�صة العامة العليا(. 

وقد اأقيمت هذه املوؤ�ص�صة وفق منوذج الع�رشنة التعليمية اليابانية، وهو منوذج كان بدوره جزءاً من النموذج الفرن�صي.

وبغ�س النظر عن م�صاألة املن�صاأ واأوجه الت�صابه والفروق، تتطلب جميع نظم اإعداد املعلمني اإعادة نظر يف االفرتا�صات 

املحورية التي تقوم عليها ويف عملياتها االأ�صا�صية يف ال�صياق العاملي اجلديد. وقد اأ�صري اإىل احلاجة املا�صة اإىل القيام 

بذلك يف ا�صتعرا�س نقدي اأجري عن احلالة يف الواليات املتحدة. وقد اأجريت الدرا�صة عام )2006(، وهي بعنوان »اإعداد 

معلمي املدار�س« ومدتها اأربع �صنوات، اآرثر ليفني، الرئي�س ال�صابق لكلية املعلمني بجامعة كولومبيا، وخل�س فيها 

اإىل اأن غالبية املوؤ�ص�صات التي تعد املعلمني يف الواليات املتحدة »ت�صبثت بروؤية فات اأوانها ت�صوبها تاريخياً اأوجه 

الق�صور... وتتعار�س مع جمتمع اأعيد ت�صكيله بالدميوغرافيات االقت�صادية والتكنولوجيا والتغيري« )�س. 27(. واإ�صافة 
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لذلك، ال ي�صارك يف كثري من الربامج اإال عدد قليل من املعلمني كما اأن معايري التخرج منخف�صة، وال�صيما يف برامج 

اإعداد معلمي املدار�س االبتدائية. وت�صري الدرا�صة كذلك اإىل التنوع الكبري يف متطلبات الربامج، ومن ذلك اأن العمل 

امليداين فيها يرتاوح بني 30 و300 �صاعة.

التحديات

�ضوق التعليم

ميكن اأن نعر�س ب�صورة مقت�صبة ال�صياقات اجلديدة التي يتعني على نظم التعليم اأن تعمل �صمنها. فقد تنّحى 

التوجه الدويل لالإطار ال�صيا�صي اجلغرايف القدمي، جانباً مف�صحاً املجال اأمام عملية عوملة اآخذة بالتعمق على الدوام، 

وب�صورة رئي�صية يف املجال االقت�صادي ولكن دون االقت�صار عليه. واأزيلت احلواجز التجارية و�صهدت تدفقات روؤو�س 

الأموال واليد العاملة والتكنولوجيا جميعها ارتفاعاً مذهالً غريت به من اأ�سكال التمويل والإنتاج ال�سناعي ومن اأمناط 

اال�صتهالك. وت�صبعت العمليات التعليمية بجدول اأعمال القطب الواحد اجلديد الذي ال يزال هو املهيمن فدخلت 

االأ�صواق ك�صلعة من ال�صلع تخ�صع للت�صعري والت�صويق والبيع ملن يرغب بها من امل�صرتين. فتزايد حتويل اجلامعات اإىل 

�رشكات وا�صترياد الربامج االأكادميية وت�صديرها وتزايد ح�صور القطاع اخلا�س يف حقل التعليم وت�صاعف عدد املدار�س 

اخلا�صة والدولية، كلها اأمثلة على هذا االجتاه. من ذلك مثالً اأن طالب ال�صني والهند باتوا يغادرون بالدهم باأعداد اأكرب 

من اأي وقت م�صى التما�صاً للدرا�صة يف اخلارج؛ ويف الوقت نف�صه، يتزايد عدد الطالب الغربيني الذين يدر�صون يف 

ال�صني والهند. وت�صعى �صنغافورة اإىل تبوء مركزها كحا�رشة للتعليم باجتذابها 000 150 طالب دويل بحلول عام 

2015. وبالفعل، و�صل عدد الطالب الكوريني يف املدار�س احلكومية يف �صنغافورة اإىل 000 4، اأي اأكرث من �صعف ما 

كانوا عليه عام 2005 عندما بلغ عددهم هناك 500 1 طالب )Lee، 2007(. ومن العواقب التعليمية النا�صئة عن ذلك 

م�صاألة املعايري واملعادلة بينها.

تاأثري التكنولوجيا

كما �صهد معدل التغري التكنولوجي زيادة وال�صيما يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات. ويقدم هذا التغري قواعد 

جديدة يقوم عليها تعزيز التعليم والتعّلم، مما ميثل فر�صة مل ت�صتخدم بعد ب�صورة كاملة على الرغم من تاأ�صي�س 

عدة جامعات على االإنرتنت. كما متّكن التكنولوجيا من قيام اأ�صكال جديدة من التوا�صل ال�صبكي االجتماعي ميكنها 

مع الوقت اأن تتحدى فكرة املدر�صة التقليدية كموقع مادي �رشوري يجري التدري�س والتعلم بني جدرانه. وقد غدا 

ال�صباب اليوم ياأخذ جانباً كبرياً مما يتعلمه من �صياقات غري نظامية، فقد اأ�صبح باالإمكان و�صع حمتويات كتب �صنة 

درا�صية كاملة يف حا�صوب �صخ�صي �صغري.
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احتياجات الطالب

تت�صافر عمليتا العوملة والتغري التكنولوجي لتوؤثرا ب�صورة هائلة على الطالب يف مدار�صهم اليوم. فالفر�س 

االقت�صادية العاملية و�رشورة اكت�صاب مهارات القرن احلادي الع�رشين، من جهة، رفعتا من املتطلبات االأكادميية. 

ومل يعد النموذج ال�صائد لراأ�س املال الب�رشي يكتفي باإطالة �صنوات الدرا�صة الإعداد الطالب للوظائف ال�صناعية؛ 

فاملطلوب اليوم هو اإتقان امل�صمون والفهم العميق لالخت�صا�س، باالإ�صافة اإىل اأمور منها اكت�صاب املهارات اخلفيفة 

املتمثلة يف التوا�صل واملبادرة والقدرة على التاأقلم والديناميات اجلماعية والقدرات املتعلقة باإيجاد احللول للم�صائل 

املطروحة. ويثري قلق موؤ�ص�صات التعليم احلكومي تزايُد اإمكانية التنقل املتاحة لكثري من ال�صباب وفر�س الدرا�صة 

يف اخلارج التي ميّولها القطاع اخلا�س. وت�صكل امللهيات اجلديدة وقواعد الت�صايل التي توفرها التكنولوجيات اجلديدة 

�صغوطاً تن�صب على املربني واملعلمني وتتطلب جعل الدرا�صة هادفة ومت�صلة بالواقع يف الوقت نف�صه. وتتطلب 

هذه التغريات، وهي اأعم يف بع�س البلدان منها يف البلدان االأخرى، اإيجاد قوة تدري�صية من نوع جديد. ويعني هذا 

بال�رشورة اإيجاد طرائق جديدة لإعداد املعلمني وتهيئة �رشوط مالئمة جديدة يف املدار�س ت�ساعدهم على الت�سدي 

لتحديات تي�صري تعلـّم الطالب.

توقعات جديدة من التعليم املدر�ضي

كما اأن التوقعات من التعليم املدر�صي تتباين عرب ال�صياقات الوطنية بل وداخل كل من البلدان. فقد اأ�صبحت 

اأ�صوات ال�رشكاء االأ�صا�صيني واأ�صحاب العمل واالآباء جميعهم ترتفع عالية مطالبة مبا يتوقعون من املدار�س اأن تُنمّيه 

من مهارات ومواقف. ولي�س هذا بالطبع تطور منف�صل عن التحديات النا�صئة عن العوملة االقت�صادية. ففي بلدان 

االقت�صاد املتقدم، مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا واأ�صرتاليا، هناك اهتمامات تتعلق باملهارات تتمثل يف 

معاجلة: النق�س يف كفاية مهارات القراءة والكتابة واحل�صاب وخ�صو�صاً بني اجلماعات االأخرى؛ والنق�س يف خريجي 

العلوم والريا�صيات عايل اجلودة ممن يلزم الأغرا�س التطوير التكنولوجي. ويف بلد مثل ال�صني، ي�صكل حت�صيل تعليم 

جيد يف م�صتوى ال�صف الثاين ع�رش يف املناطق الريفية �صاغالً حقيقياً يف ال�صيا�صة العامة.

الأثر على التدري�س

اإن ما يوجد اليوم من كتابات كثرية متزايدة تتحدث عما يتعني وجوده لدى املعلمني من خ�صائ�س توؤدي اإىل النتائج 

املطلوبة لدى الطالب يتم�صى مع قبول فكرة اأن الطالب بحاجة اإىل اكت�صاب مهارات جديدة تـُمكنهم من التكيف 

مع االقت�صاد اجلديد، بل واالزدهار فيه،. وتُظهر درا�صة دارلنغ - هاموند )2000( اأن جودة املعلم متثل اأحد العوامل 

الهامة التي ت�صهم يف م�صتوى حت�صيل الطالب وهي اأهم من عدد الطالب يف ال�صف الواحد. »فاجلهود التطويرية 

مقدمة
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يف البلدان املتقدمة ويف البلدان النامية على حّد �صواء تفرت�س اأن االأ�صلوب املبا�رش االأكرث فعالية لالرتقاء مب�صتوى 

التدري�س يقوم على اإدخال تغيريات يف اإعداد وتدريب املعلمني ويف توظيفهم وعلى حت�صني املعارف واملهارات الرتبوية 

لدى املعلمني العاملني وعلى التكفل باأن تف�صي االأحوال التنظيمية التي يعمل يف ظلها املعلمون اإىل الرتويج 

لفعالية التدري�س والرتكيز على ح�صيلة تعلم الطالب )World Bank، 2005، �س. 103(. ويوجد قدر متزايد من البحوث 

الر�صينة والدالئل املرتاكمة التي متّكن املعلمني من القول باأن مهنتهم، �صاأنها �صاأن مهن اأخرى مرت�صخة، هي 

مهنة تعّلٍم م�صتمرٍ ت�صرت�صد ممار�صاتها بالبحوث. كما ميكنهم القول باأن التدري�س عمل فكري �صديُد التعقيد كثري 

املتطلبات. وقد اأدى هذا بدوره اإىل املطالبة باالعرتاف باأن التدري�س الفعال القوي ال ميكن اأن يتحقق دون اإعداد ر�صني 

.)2004 ,Cochran-Smith( كاف

ومما ال �صك فيه اأن الق�صايا املثارة اأعاله �صوف توؤدي اإىل مناق�صات م�صتمرة حول و�صع التدري�س كمهنة. وانطالقاً 

من كوننا نعي�س »اأزمنة جديدة« يف بيئة اقت�صادية �صيا�صية ثقافية بيئية اأعيد ت�صكيلها ب�صورة جذرية، يـُطرح 

ال�صوؤال التايل: كيف يتعني للمعلمني اأن يحددوا موقعهم؟ وتطالب الواليات املتحدة واململكة املتحدة كالهما مبزيد 

من امل�صاءلة واالأداء وهما على ا�صتعداد للتفوي�س بالتطوير، حتى على م�صتوى علم الرتبية. اأما نحن )حتالف املعاهد 

الدولية(، فاإننا، اإىل جانب اإليوت )1991(، ندعو اإىل عدم التم�صك بالروؤية االأحادية لل�صخ�صية املهنية التي ت�صدد على 

اال�صتقاللية كما ناأخذ براأي ينادي باأن مهمة اإعداد اجليل اجلديد اإمنا هي مهمة م�صرتكة يتقا�صمها املعلمون مع 

غريهم من املهنيني.

كما يتعني على �صناع ال�صيا�صة اأن يتعاملوا مع »اأزمة املجال الدميوغرايف«. ففي تقرير �صدر عن اللجنة الوزارية 

اال�صت�صارية املعنية بالتجدد التعليمي )2003(، متت االإ�صارة فيه اإىل اأن »التبدل االأكرب بني االأجيال يف القوة العاملة 

يف حقل التدري�س بات قاب قو�صني اأو اأدنى« )�س. 3(، بالن�صبة الأ�صرتاليا. وتفيد درا�صة ا�صتق�صائية وطنية �صملت 

نحو 000 .10 معلم يف املدار�س احلكومية وغري احلكومية يف 1999 اأن العمر املتو�صط للمدر�صني كان 41 �صنة، واأن 

46 يف املائة من واملعلمني جتاوزوا �صن االأربعني )Dempster, Sim, Beere, & Logan، 2000(. كما يحذر ماير )2006( 

من اأنه لي�س بو�صعنا اأن نفرت�س اأن املجموعات اجلديدة من املعلمني �صتحتفظ بنف�س املطامح والتوقعات التي كانت 

لدى املجموعات القدمية فيما يتعلق مبهنة التدري�س ومب�صارهم الوظيفي. ويف حني اأنه يتعني اإعداد املجموعات اجلديدة 

ب�صورة خمتلفة، فاإنه ينبغي توجيه االهتمام اأي�صاً اإىل تن�صيط جمموعات املعلمني االأقدم واإعادة اإ�رشاكهم.
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وينبغي اأن ن�صيف اإىل هذا اخلليط ما تدعو اإليه احلكومات من مفاهيم من قبيل »التعلم ذي الطابع ال�صخ�صي«. 

فهناك توقع يتمثل يف اأن املدار�س �صتحتاج ب�صورة متزايدة اإىل و�صع خطط فردية للتعلم والتو�صط ب�صاأنها بحيث 

ميكنها ا�صتيعاب تنوع الطالب و�صياقات التعلم )Department for Education، Family and Skills، 2005(. وت�صع 

هيئة اإعداد املعلمني يف اململكة املتحدة يف م�رشوعيها املعنونني »التدري�س 2012« و »التدري�س يف 2020« ت�صورات 

حول كيفية حتّول املدار�س والتدري�س. فاأدوار املعلمني املعقدة اأ�صالً �صت�صهد تو�صعاً جديداً لت�صمل اأدواراً من قبيل 

موّجه التعلـّم وو�صيط التعلـّم واملـُمكـّن ورئي�س املجموعات امل�صرتكة بني املهن واملمار�س اخلبري، وهلم جرا - وهي 

.)2008 ،Robinson( جميعها توحي بوجود متطلبات جديدة �صتـُفر�س على عملية اإعداد املعلمني

ومبعنى اآخر، ميكن اعتبار اأن امل�صكلة االأ�صا�صية يف مهنة التدري�س ال تزال هي نف�صها: كيف ت�صتطيع النظم 

التعليمية اجتذاب اأ�صخا�س جميدين مقتنعني مبهنة التدري�س؟ ما هو ال�صبيل االأف�صل الإعدادهم؟ كيف نوزعهم 

ونـُدخلهم يف خمتلف مراحل حياتهم الوظيفية ون�صاندهم فيها؟ كيف نقّدرهم ونكافئهم؟ على اأن ال�صياقات التي 

تـُطرح فيها هذه االأ�صئلة وتوجد االأجوبة عليها اليوم تختلف متاماً عن �صياقات الن�صف االأخري من القرن الع�رشين. 

وبينما كان التدري�س يعترب طريقاً مرغوباً به يقود اإىل تبوء مركز يف امل�صتوى املتو�صط يف بع�س البلدان، فاإن هناك 

اليوم الكثري من املهن اجلديدة التي جتتذب ال�صبيبة. ويف بع�س البلدان، تتزايد ال�صبغة االأنثوية يف مهنة التدري�س 

لدرجة اأنها باتت ت�صتبعد الذكور منها، بينما اأ�صبحت املدار�س تـُعترب يف بلدان اأخرى مكاناً تظهر خماطرُ العمل فيه. 

وت�سهد �سياقات اأخرى غريها حتكم البريوقراطيات احلكومية املفرط يف وقت تلتم�س فيه اأجيال املعلمني اجلديدة مزيداً 

من اال�صتقاللية يف مكان العمل.

ويعالج هذا التقرير امل�صائل امللحـّة تلك. وهو ي�صتند اإىل جمموعة وا�صعة من امل�صادر املن�صورة والوثائق احلكومية 

واملمار�صات الف�صلى واحلكمة املرتاكمة لدى كبار العلماء واملخت�صني من ال�رشق والغرب ممن يعمل يف موؤ�ص�صات 

رائدة.

مقدمة
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اإعادة تعريف التمهني

اأدت التحديات االجتماعية العري�صة التي تواجهها الدرا�صة املدر�صية والتي ا�صتعر�صناها اآنفاً اإىل زيادة االعرتاف 

بالطابع ال�صديد التعقيد الكثري املتطلبات يف عمل املعلمني، وتتطلب هذه التحديات اإعادة التفكري جذرياً يف 

كيفية توظيف املعلمني واإعدادهم وتوزيعهم. وهناك حاجة اإىل اإعادة التفكري يف اأهداف وعمليات تعليم املعلمني 

االأويل ولتطورهم املهني الالحق. ويتعني اأن يـُنظر يف حتقيق اأق�صى م�صاهمة باملعارف اجلديدة املتاأتية عن البحوث 

والتكنولوجيات اجلديدة. ويف اأو�صاع اليوم، ال بد من امل�صاركة من جانب موؤ�ص�صات التعليم ومن خارجها، وخ�صو�صاً 

م�صاركة االآباء. و�صيحتاج االأمر اإىل حوار م�صرتك حول م�صاهمة ال�رشكاء اجلدد. على اأن عامل التغري االأول بالن�صبة 

للطالب اجلدد ال يزال يتمثل يف املدر�صة، كما اأن ال�صخ�س الذي �صي�صاعد على حتقيق هذا التغري هو املعلم. 

وقد اعترب تقرير ماكنزي )Barber & Mourshed، 2007( اأن نوعية املعلم هي العامل احلا�صم يف بلوغ تعليم عايل 

اجلودة. وي�صت�صهد التقرير بثالث درا�صات خمتلفة على االأقل تبني وجود عالقة مبا�رشة بني نوعية املعلمني واالإجناز 

 .)1996 ،Sanders & Rivers  ;2001 ،Haycock 1997 ،Wright, Horn, & Sanders( الطالبي 

وقد ك�صفت مقابالت اأجريت مع املعلمني الرئي�صيني يف مدار�س النظم التعليمية االأعلى اأداًء اأن معظم التباين 

الوا�صع يف التعلم يف حجرات الدرا�صة اإمنا يتاأتى عن نوعية املعلمني. كما حددت درا�صات اأخرى، اأهمها تلك التي 

 ،OECD( ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي )2007 ،Hanushek & Wößmann( اأ�صدرها البنك الدويل

2005( ودارلنغ - هاموند )2000(، اإعداد املعلمني وتطويرهم باعتبارهما بعداً حا�صماً يف حت�صني نوعية املعلمني. 
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اإعادة تعريف التمهني

ويالحظ ا�صتعرا�س دارلنغ - هاموند اأن »التحليالت الكمية تبني اأن كفاءة اإعداد املعلمني و�صهاداتهم هي املوؤثر 

االأقوى يف االإجناز الطالبي يف القراءة والريا�صيات، �صواء قبل اأو بعد اإدخال عن�رشي امل�صتوى املعي�صي للطالب 

وو�صعهم اللغوي يف املعادلة« )�س. 1(. كما لوحظ اأن تطوير م�صتوى مهارات املعلمني احلاليني وممار�صاتهم اأمر يف 

غاية ال�صعوبة وال يوؤدي يف كثري من االأحيان اإال اإىل اآثار موؤقتة. وحتى يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقت�صادي التي تتمتع بنظم تعليمية اأكرث تقدماً، ي�صلـّم باأن تطوير ممار�صات املعلمني م�صاألة �صعبة الأن دوافع 

املعلمني واحتياجاتهم تعتمد على املرحلة التي ميرون فيها من مراحل حياتهم الوظيفية )OECD، 1998(. وقد اأ�صفر 

هذا كله عن مطالبات تدعو اإىل اإعادة التفكري يف التطوير املهني للمعلمني جلعله اأكرث فعالية.

ويف الوقت نف�صه، تعطى اأهمية حيوية للتغريات يف �صكل ووظيفة االإعداد االأويل للمعلمني كو�صيلة لتكوين جيل 

جديد من املعلمني. وياأمل اإخت�صا�صيو التعليم باأن تتمكن مناذج اإعداد املعلمني اجلديدة من اإك�صاب املعلمني اجلدد 

 ،Cochran-Smith  ;2008 ،Cho( ااملعارف واملهارات والقيم املهنية املالئمة، مما �صيحقق بدوره التدري�س املهني املتوخى

Farrington، 2008(. و�صنعر�س يف هذا الف�صل والف�صول التي تليه االجتاهات والت�صورات اجلديدة يف جمال   ;2004

اإعداد املعلمني يف �صياق احلملة العاملية لتح�صني نوعية التدري�س.

وي�صعب حتديد االجتاهات العاملية يف اإعداد املعلمني، بل وي�صعب اأكرث من ذلك تعريف هذه االجتاهات. وال يعود ذلك 

ملجرد التنوع فيها وكرثتها بل يعود كذلك لكون كل نظام تعليمي اإمنا هو نتاج الو�صط التاريخي والثقايف وال�صيا�صي 

الذي ينفرد به كل بلد. وال متثل »عينتنا« نحن التي ت�صمل ت�صعة بلدان اإال جزءاً �صئيالً من اأنواع تعليم املعلمني 

واالأ�صكال والعالقات اخلا�صة به. ومع ذلك، فاإن هذا التحليل لالإعداد االأويل للمعلمني يف بلدان التحالف وجد اجتاهات 

اأ�صا�صية توحي بوجود توافق اآراء نا�صئ حول جهود معاجلة امل�صاكل امل�صتمرة يف حقل اإعداد املعلمني. 
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اإعادة تعريف التمهني م�ضاألة اأ�ضا�ضية لبّد منها

تـُنبـّه درا�صة دارلينغ - هاموند اإىل اأن التدري�س يف �صياق اقت�صاد �صديد التعقد �رشيع التغري ي�صتند اإىل التكنولوجيا، 

ويتطلب »تدري�صاً عايل الرباعة« )1998، �س. 6(. ويالحظ ويتي )2006( اأن حتديات ال�صياق الراهن تتطلب اإعادة التفكري 

يف مفاهيم التمهني. وبناء على ما يقوله ويتي، نقرتح نحن اأن ذلك يقت�صي من املعلمني، �صواء كاأفراد اأو من املهنة 

ككل، تعزيز متهني التعليم اأو اإعادة تعريف هذه االجتاهات املهنية بامتالك خ�صائ�س حمددة للقرن احلادي والع�رشين 

هي مبثابة عوامل متكن املعلمني من موا�صلة اأداء عملهم الفكري ذي املتطلبات املتنوعة يف حجرات الدرا�صة. 

اإن اإعادة تعريف التمهني خليط معقد، لكنه قابل للتنفيذ، من االأفكار القدمية واجلديدة حول التدري�س وعمل املعلمني 

املبني على النظريات ال�صائدة املتعلقة بالتعلم وباحتياجات الطالب. ونحن نعتقد اأن مهنة التدري�س ككل حتتاج اإىل 

اأن ت�صع املهنة ذاتها �صياغتها ملفهوم اإعادة تعريف التمهني واأن »متتلك« ال�صياغة هذه، كما يتعني اأن تو�صع اأ�ص�س 

ذلك يف برامج االإعداد االأويل للمعلمني.

وعلينا اأن نحذر من روؤية التمهني من خالل عد�صة اأحادية البعد. فهي مفهوم جدايل مفعم بالقيم يف الوقت نف�صه. 

ويف بع�س بلدان التحالف، خ�صو�صاً يف الغرب، تكمن جذور اال�صتقالل، كخا�صية اأ�صا�صية من خوا�س ا الجتاهات 

املهنية، يف التطور التاريخي للجمعيات املهنية التي قامت على اجلمع بني اأع�ساء يعملون يف اأحد اأ�سكال الن�ساط 

االقت�صادي اأو الثقايف اأو الفني. وقد اأدت العالقات بني اجلمعيات املهنية هذه وال�صلطات الدينية واحلكومية، مع ما 

وجد من اختالف يف هذه العالقات باختالف البلدان، اإىل اإقامة ترتيبات يف نهاية املطاف متنحها بع�س اال�صتقالل - 

وكذلك بع�س اال�صتقالل يف حالة املوؤ�ص�صات االأكادميية مما ي�صدق خ�صو�صاً فيما يتعلق باجلامعات. 

ومع اأن العلماء احلكماء ذوي الثقافة العالية كانوا يتبووؤون مكانة حمرتمة يف ال�رشق والغرب على حد �صواء، فقد كان 

با�صتطاعة احلكام االأقوياء يف ال�رشق، وال�صيما يف ال�صني التي ال تزال تقاليدها الفكرية والثقافية توؤثر بقوة على 

اليابان وتايوان وكوريا، احلفاظ على �سلطتهم على احلياة الثقافية يف جمتمعاتهم لفرتة اأطول بكثري. من ذلك مثالً 

اأن تعاليم كونفو�صيو�س يف ال�صني ا�صتُخدمت يف خدمة الدولة، حيث متكن رجال �صديدو الذكاء والطموح من اإتقان 

معرفة الن�صو�س الكونفو�صية وا�صتخدموا االختبارات االمرباطورية طريقاً اإىل ال�صلطة والنفوذ من خالل خدمة 

االمرباطور. فاإتقان معرفة امل�صمون والوالء لل�صلطة واملعايري االأخالقية العليا والتوجه اجلماعي بدالً من الفردي 

Paine، 1990(. ومع اأن اليابان   ;1998 ،Lewis & Tsuchida( هي جميعها عنا�رش تت�صف بها النزعة املهنية البديلة

اإعادة تعريف التمهني



25التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين

اإعادة تعريف التمهني

ثم ال�صني اأخذتا عن الغرب يف �صعيهما نحو الع�رشنة، فقد بقيت التقاليد االأخالقية والفكرية قوية بني املعلمني 

واملخت�صني بالتعليم يف البلدين.

حتديد خ�ضائ�س اإعادة تعريف التمهني

اجلدول 1: ق�ضة اثنني من املهنيني )كما يرويها مهني ثالث من حقل التعليم(

جّراح ومدر�س ملادة اجلغرافيا نـُقال من بيئة عملهما يف القرن التا�صع ع�رش ووُ�صعا يف القرن احلادي 

والع�رشين اأولهما يف غرفة عمليات واالآخر يف حجرة درا�صية. اأما اجلّراح فلم يتمكن على ما يبدو من 

ا�صتخدام اأي من املهارات التي كان قد اكت�صبها واأخرجوه بالقوة من غرقه العمليات قبل اأن يت�صبب 

للمري�س باالأذى. اأما املعلم، فقد دخل حجرة الدرا�صة الع�رشية بكل ثقة، ووا�صل التدري�س دون توقف، مع 

اأنه الحظ ما يوجد من اآالت عجيبة ال�صكل يف اجلانب اخللفي من احلجرة وما يرتديه التالميذ من مالب�س 

غريبة. اأما االأ�صياء االأخرى يف احلجرة، مبا يف ذلك �صفوف مقاعد الدرا�صة واللوح يف مقدمة احلجرة بل 

وحتى الدر�س الذي يتعني تدري�صه، فقد بدت جميعها ماألوفة.

)2005( Revell امل�صدر: مقتب�س ماأخوذ عن

تبني الق�صة املعرو�صة يف اجلدول 1 الت�صورات ال�صائعة القائلة اإن العمل الذي يقوم به ممار�صو املهن املعرتف بها 

تقليدياً من قبيل القانون والهند�صة والطب هو عمل �صعب �صديد التعقيد يف حني اأن العمل الذي ميار�صه املعلم 

اإمنا هو عمل ب�صيط غري فكري، يـُنظر اإليه باعتباره ال يتطلب اإال ما قّل من املعرفة املتخ�ص�صة، واأن ما يتطلبه منها 

�صهل املنال ميكن لكل �صخ�س اأن يكت�صبه دون اأي كتاب. ويـُعترب عمل املعلم، ب�صكله االأ�صواأ، جمرد نقل ملا يوجد 

بالفعل من معلومات.
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اإعادة تعريف التمهني

اإننا اليوم، كمربني يف القرن احلادي والع�رشين، يف موقع ميكننا من القول بغري ذلك. ويوؤكد بريايرت و�صكارداماليا )2005( 

اأن االأ�صكال التقليدية من املعرفة مل تعد كافية الأنها ت�صتند اإىل منوذج »خزانة ذهنية لت�صنيف امللفات«. ويقرتح 

االثنان مفاهيم جديدة ت�صتند اإىل متكني املتعلمني من ت�صييد �رشح املعرفة با�صتقائها من جمموعة متباينة من 

املعلومات مما ميكنهم من بلوغ فهم لالأمور اأكرث عمقاً ميكن تطبيقه بعد ذلك على حاالت جديدة. وهذا االإتقان يف 

املعرفة، اأو هذا امل�صمون التخ�ص�صي الرثي، اأ�صا�صي اإذا كان لنا اأن نعد الطالب ملواجهة حتديات احلياة يف القرن احلادي 

والع�رشين. ولهذا بدوره اآثار هامة على اإعداد املعلمني.

اإن �صياغتنا ملفهوم اإعادة تعريف التمهني تـُخرج التدري�س من دائرة النموذج ال�صائد القدمي لتـُثبـّت عمل املعلمني 

على اأ�صا�س من املعارف واملهارات املتخ�ص�صة. وهناك قدر كبري من البحوث يف العلوم املعرفية واملمار�صات الرتبوية 

يدلـّل على اأن تعزيز قدرة الطالب على التعلم يقت�صي اأن تتوفر لدى املعلمني يف اآن واحد املعرفة والقدرة على 

ا�صتخدامها بال�صكل املالئم يف �صياقات موؤ�ص�صية خمتلفة. وندرك اليوم اأنه ال بّد للمعلمني من اكت�صاب عدة فئات 

من فئات املعرفة )انظر اجلدول 2(.

اجلدول 2: فئات املعارف لدى املعلمني

معرفة امل�صمون  n

املعرفة الرتبوية العامة، باعتبارها جمموعة من املبادئ العري�صة واال�صرتاتيجيات املتعلقة باإدارة حجرة   n

الدرا�صة وتنظيمها مبا يبدو متجاوزاً املادة الدرا�صة

معرفة املنهاج الدرا�صي، مع فهم متميز للمواد والربامج التي تـُ�صتخدم كاأدوات يف عملية التدري�س  n

معرفة امل�صمون الرتبوي - وهو الرتكيبة اجلامعة للم�صمون ولعلم الرتبية والتي ينفرد بها جمال   n

التدري�س وطريقة املعلمني اخلا�صة يف الفهم املهني

معرفة الطالب وخ�صائ�صهم  n

معرفة ال�صياقات التعليمية التي ترتاوح بني التعامل مع املجموعة يف حجرة الدرا�صة، واحلوكمة   n

والتمويل على م�صتوى املنطقة املدر�صية، وطبيعة املجتمع املحلي والثقافة املحلية

معرفة االأهداف واملقا�صد والقيم التعليمية واأر�صيتها الفل�صفية والتاريخية  n

)1987( Shulman :امل�صدر
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اإعادة تعريف التمهني

وهذه الفئات لي�صت بالفئات اخلفية اإذ اأن من الوا�صح اأن املعلمني ي�صتخدمون مزيجاً معقداً من فئات املعارف 

هذه على اأ�صا�س يومي بل وخالل كل ح�صة. هذا الفهم هو الذي يخلق اأ�صعب التحديات لنماذج اإعداد املعلمني 

التقليدية. وعلى الدرجة نف�صها من االأهمية كون قاعدة معارف املعلمني املعقدة هذه تتطلب اإتقانـها 

وا�صتخدامـها من جانب جميع من يطمح اإىل النجاح يف مهنة التدري�س. اإذ ال ميكن تلبية احتياجات التعلم لدى 

 جميع االأطفال اإال اإذا كان مبقدور اأغلبية املعلمني اأن يدرّ�صوا يف الظروف ال�صديدة التعقيد الكثرية املتطلبات. 

)انظر املثال 1(

ويتمثل جانب اآخر من جوانب اإعادة تعريف التمهني يف م�صاألة التاأمل. ومع اأن هناك قبوالً وا�صعاً للممار�صة التاأملية 

)Schon، 1987(، حيث يعك�س املعلمون خرباتهم التدري�صية يف حجرة الدرا�صة على الطالب ويت�رشفون على ا�صا�صها، 

فاإن املطلوب هو املزيد من هذا التاأمل. ويف حني اأن املمار�صات التاأملية تتيح للمعلمني فر�صة التمعن يف �صل�صلة من 

االأفعال التي قاموا بها اأو من االأحداث التي �صهدوها، فاإن التاأملية تتعلق باال�صتبطان، وهو نظرة متعمقة ت�صتقرئ 

باطن التجربة الذاتية وت�صقطها على كل تفاعل )Ryan، 2005(. وهي ت�صمل التفكري يف احلالة الذهنية للتالمذة 

وراحتهم العاطفية واأفكارهم ودوافعهم �صمن �صياق التعلم. 

ويت�صل بفكرة املمار�صة التاأملية تلك ا�صتخدام الدالئل للحكم على فعالية املنهج الرتبوي املتبع و�صالحية التجربة 

املدر�صية عموماً. ونظراً لتعقد حتديات التدري�س والتعلم، يتعني اأن يتحول التدري�س لي�صبح اأكرث ا�صتناداً اإىل الدالئل. 

وتتوفر اليوم جمموعة كبرية من البيانات التي مت اختيارها وحتليلها بعناية وهي تفيد املعلمني ومعلميهم. وهناك 

اهتمام وتاأييد كبري جلملة مبادرات يقودها مدر�صون، مثل البحث القائم على الفعل ودرا�صة الدرو�س. وهناك اأدوات 

متاحة فعالً، من قبيل »االأقالم الذكية«، متكن املعلمني من ا�صتخدام البيانات لتقدير درجة تعلم الطالب. كما تتوفر 

للمدار�س جمموعة كربى من البيانات متكن من حتديد معامل ما يحرزه الطالب من تقدم. ومن �صاأن ا�صتخدام هذه 

االأدوات اأن يقطع �صوطاً نحو اإثبات اأن عمل املعلمني اإمنا هو عمل فكري.
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اإعادة تعريف التمهني

املـثـال 1

االعرتاف بعمل املعلمني الفكري والرتويج له يف 

الواليات املتحدة

يـُعترب العمل الذي تقوم به اأكادميية كارنيجي لبحوث التدري�س والتعلم، والذي بداأ 

عام 1999، مثاالً جيداً عن اجلهود التي يقوم بها معلمو املدر�صني لت�صييق الهوة 

بني النظرية واملمار�صة والبناء على قاعدة املعارف يف التدري�س. وت�صاند االأكادميية 

التحليل النقدي وحتريات ممار�صات حجرة الدرا�صة من خالل عملها الريادي اخلا�س 

بتطوير تكنولوجيا املعلومات وا�صتخدامها بحيث ميكن تقا�صم ما تدر�صه من اأمثلة 

التدري�س والتعلم ونقدها ومناق�صتها والبناء عليها. ويلبي الك�صف عن املمار�صات 

 التي يتبعها واملعلمون يف حجرة الدرا�صة حاجة ما�صة يف حقل تعلم املعلمني، 

�صواء للمبتدئني اأو املمار�صني منهم، وهو ي�صهم يف توفري املزيد من املعرفة حول 

مو�صوع التدري�س مما يعطي منظوراً خمتلفاً الإعداد املعلمني. »فنقل املعلمني ما 

من هوام�س البحوث اخلا�صة بالتدري�س اإىل قلب هذه  لديهم من ’حكمة املمار�صة‘ 

 ،Mace & Lieberman( »البحوث ي�صيف جانباً حا�صماً ميكن اأن يرفع من م�صتواها

2007(. ولهذا اأهمية كربى خ�صو�صاً الإعداد املعلمني االأويل ولتطورهم املهني 

 n .امل�صتمر

)2006( Gallery of Teaching and Learning :امل�صدر
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اإعادة تعريف التمهني



التحول الكامل يف التنمية املهنية للمعلمني: مهنيون مبفهوم جديد يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين 30
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املـثـال 2

مثال عن التاأملية يف اإعداد املعلمني يف كوريا

اقرتحت كوريا اجلنوبية االنتقال يف تعليم املعلمني من منوذج مدته خم�س �صنوات 

اإىل منوذج مدته �صت �صنوات. وي�صف النموذج املبني يف ال�صكل 2 التغري الذي يرمي 

اإىل تعزيز املمار�صة املهنية للمعلمني. ويف هذا النموذج، تُعترب الفكرتان الرئي�صيتان 

املتمثلتان يف تنمية القدرة البحثية ويف الو�صول اإىل موقف منفتح عن�رشين حا�صمني 

يف الربنامج. ويتطلب الربنامج يف �صنته االأخرية اأن يقدم املر�صح اأطروحة واأن ينهي 

مواد الدرا�صة اخلا�صة مبنهجيات البحث واملعرفة املهنية مما يـُعترب اإلزامياً الأغرا�س 

 n .البحوث االأكادميية املتخ�ص�صة

ال�صكل 2: النموذج الكوري املقرتح الإعداد املعلمني

 املمار�صة 

التاأملية اأثناء

العمل 

)2008( Cho :امل�صدر

اأخالقيات 

املهنة

النموذج البتكاري لتدريب املعلمني

منهاج مدته �صت �صنوات

املهارة  

البحثية

املوقف 

االيجابي
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اإعادة تعريف التمهني

ويت�صل جانب ثالث من اإعادة تعريف التمهني مب�صاألتي اال�صتقاللية وامل�صاءلة. وهناك اجتاه عاملي يتمثل يف تركيز 

احلكومات على امل�صاءلة يف التعليم. فتطوير راأ�س املال الب�رشي عن طريق التعليم يتطلب موارد كربى ومن الطبيعي 

اأن تتطلب احلكومات �صمانات ب�صاأن اال�صتخدام الفعال امل�صوؤول لراأ�س املال هذا. ويرتجم ذلك اليوم اإىل جهد متوا�صل 

يرمي اإىل حتديد االأهداف وقيا�س االجناز واإخ�صاع املعلمني واملدار�س للم�صاءلة عن هذه االأهداف.
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املـثـال 3

 اال�صتقاللية كواحد من جوانب اإعادة تعريف التمهني 

يف كندا

اأن�صئت هيئة معلمي كولومبيا الربيطانية كهيئة رقابية قانونية يف كندا. وتقوم واليتها 

على تنظيم مهنة التعليم كخدمة لل�صالح العام. وهي خمولة قانوناً ب�صالحيات تتكفل 

باأن يكون املعلمون العاملون مع الطالب يف حجرات الدرا�صة يف كولومبيا الربيطانية موؤهلني 

ومنا�صبني للدور الهام الذي يوؤدونه يف املجتمع. وتقوم الهيئة بتقدير املتقدمني للقبول 

وت�صدر �صهادات التاأهيل وجتري ا�صتعرا�صات حملة هذه ال�صهادات وتعلق العمل بها اأو 

تلغيها عند احلاجة. وي�صطلع باحلوكمة جمل�س ي�صم 20 ع�صواً يدار باإ�رشاف اأمني �صجل 

الهيئة. وت�صم الهيئة يف ع�صويتها مدر�صني ومديري مدار�س ونواب مديرين وروؤ�صاء م�صوؤولني 

من �صبكات املدار�س العامة وامل�صتقلة ومدار�س »االأمم االآوىل« ]ال�صعوب االأ�صلية[ يف كولومبيا 

الربيطانية. والهيئة مطالبة قانوناً باإبالغ الوزارة واجلمهور عموماً عن اأهلية مهنة التدري�س. 

وهي مطالبة كذلك بجمع املعلومات من جميع جمال�س التعليم واملدار�س امل�صتقلة عن اأمور 

ت�صمل فيما ت�صمله تقارير التدري�س وتقارير تقييم حملة �صهادات االأهلية وكذلك عدد ما 

 n .كـُتب من تقارير غري مر�صية

)2008( British Columbia College of Teachers :امل�صدر
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ويتمثل جانب رابع من جوانب اإعادة تعريف التمهني ، ما يت�صل باال�صتقالل وامل�صاءلة، يف عمل املعلمني كجزء من 

 جمموعة اأكرب، وهو مفهوم ي�صار اإليه بالتبعية املهنية امل�رشوطة )Goodson & Hargreaves, �س. 21  

]occupational heteronomy[ (. اإن التغري االجتماعي الكبري واملعطل يف كثري من االأحيان هو �صفة من �صفات 

جمتمعات ما بعد احلداثة. فالأ�رشة كوحدة من الوحدات التي تكـّون املجتمع معر�سة ل�سغوط كربى. ويتزايد عدد 

االأطفال الذين ينتمون الأ�رش ال يوجد فيها اإال واحد من االأبوين، وتتغري املواقف وااللتزامات االأ�رشية اإزاء تعليم االأطفال. 

ويتزايد نفوذ و�صائل االإعالم وجماعات االأقران يف حياة االأطفال. ولي�س مبقدور املدار�س واملعلمني اأن يتحملوا لوحدهم 

اأعباء تلبية احتياجات الطفل التي تتجاوز التعليم لت�صمل الرتبية العاطفية وال�صحية واالجتماعية. ولذا فاإن على 

اأو�ساط التعليم اأن تفهم اأن عليها احل�سول على تكليفات من ال�رشكاء تتكفل باإبقاء اجلهود التعليمية وثيقة 

ال�صلة بواقع املجتمع )Whitty، 2006(. والقرن احلادي والع�رشون ياأخذ يف ذلك باملثل القائل »اإن تن�صئة الطفل حتتاج 

اإىل القرية باأ�رشها«. ومن �صاأن التكليفات هذه اأن تخلق التزاماً را�صخاً من جانب جميع اأ�صحاب امل�صلحة بتعزيز 

العمل املجتمعي اجلماعي ل�صمان حت�صني النتائج التعليمية. 

فالتبعية املهنية امل�رشوطة حالة »يعمل فيها املعلمون واالآخرون ممن يعنيهم االأمر بكامل احلجيـّة، ولكن ب�صورة 

منفتحة وتعاونية مع ال�رشكاء االآخرين )خ�صو�صاً االآباء والطالب اأنف�صهم( ممن لهم م�صلحة خا�صة يف تعلم 

 ،1996 ،Goodson & Hargreaves( »االأطفال، وهي بذلك على خالف حالة اال�صتقاللية املوجهة خلدمة الذات

�س. 21(. وهناك حالياً بع�س القبول باأن على جميع ال�رشكاء املعنيني بالتعليم، مبا يف ذلك الدولة ومدربو املعلمني 

واملعلمون، اأن يحرتموا جميعاً هذه التبعية. ويف هذا تو�صيع لفكرة الزمالة التي كانت تركز يف املا�صي على التقا�صم 

بني املعلمني. ويو�صح املثال 4 جيداً طبيعة ال�رشاكات االجتماعية اجلديدة هذه.

اإعادة تعريف التمهني
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Redefined Professionalism

املـثـال 4

منوذج لل�رشاكة اجلديدة يف اململكة املتحدة

مت يف اململكة املتحدة التو�صل اإىل تكليف مهني عند توقيع االتفاق الوطني التاريخي املعنون 

»االرتقاء باملعايري ومعاجلة حجم العمل« يف 15 كانون الثاين/يناير 2003. فقد اعرتف االتفاق 

بتزايد ال�سغوط املفرو�سة على املدار�س والتي تطالبها بتح�سني املعايري نتيجة لالإ�سالحات 

اخلا�صة باالإجناز التعليمي، وج�صـّد القرار الرامي اإىل تخفيف هذا ال�صغط واحلد من م�صتويات 

حجم عمل املعلمني غري املقبولة. واجتمع امل�صرتكون الإقامة �رشاكة اجتماعية فريدة من 

نوعها، هي »الفريق املعني بر�صد اتفاق القوة العاملة« الذي ي�صم 11 منظمة متثل اأرباب 

العمل واحلكومة واحتادات القوة العاملة املدر�صية. واأدخل االتفاق �صل�صلة من التغريات الهامة 

على �رشوط خدمة املعلمني على ثالث مراحل �سنوية تبداأ يف اأيلول/�سبتمرب 2003، وهي 

ت�صمل اإعادة ت�صكيل النموذج املتعارف عليه لواقع املعلم، وتخ�صي�س وقت معني لتمكني 

املعلمني من التخطيط واالإعداد للعمل يف حجرة الدرا�صة، واإدخال تغيريات على هيكل اأجور 

املعلمني واإجراء تنقيحات يف اإدارة اأداء املعلمني، وو�صع معايري مهنية جديدة. ويعر�س موقع 

وكالة التدريب والتهيئة للمدار�س على االإنرتنت عدداً من درا�صات حاالت اإفرادية تثبت اأن 

املدار�س ت�صهد حت�صناً يف و�صع املعلمني واالجتاهات املهنية لديهم، مما يوؤدي بدوره اإىل حت�صني 

 n .نتائج تعليم االأطفال

 Training and Development Agency for Schools  )2008( & MacLeod  )2003(  :امل�صدر
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ونظراً للتداخل بني التعليم والتعلم، فاإن االجتاهات املهنية املعاد تعريفها تتطلب من املعلمني اأن يكونوا م�صتعدين 

للتعلم واأن يبقوا على ات�صال وثيق مبجتمع التعلم االأو�صع، وهو جمتمع يعرتف بال�رشكاء االآخرين ويتعامل معهم 

تبادلياً. والبّد من توفر التزام ذاتي الوجهة لدى املعلمني بالتعلم املتوا�صل يف ميدان اخت�صا�صهم وفيما يتعلق مبا 

ين�صاأ من احتياجات لدى التالميذ واملدار�س. و�صيكون هذا التعلم نتاجاً من املعارف واخلربات اجلديدة وتزداد فائدته 

عندما يوّجه نحو تعزيز النتائج الطالبية والهوية املهنية. وهو يتطلب جهوداً تـُبذل على امل�صتوى الفردي واملدر�صي 

واملهني. ومن املرجح اأن ت�صبح النماذج الفردية واملهنية للتطور املهني اأكرث اإنتاجية وا�صتدامة على املدى الطويل، 

على النحو املبني يف املثال 5.

اإعادة تعريف التمهني

املـثـال 5

املعلمون يف �صنغافورة كطالب تعلم مدى احلياة

تعطي وزارة التعليم يف �صنغافورة ملعلميها جميعهم حقاً يف التدريب اأثناء العمل 

ملدة 100 �صاعة �صنوياً. وتدل هذه املبادرة على حاجة املعلمني اإىل ت�صور اأنف�صهم 

كطالبني للتعلم مدى احلياة كما متكنهم من التعامل بكفاءة اأعلى مع املناهج 

اجلديدة ومتطلبات تعلم الطالب. ويتوفر للمعلمني توجيهات وم�صورة فعلية تـُقدم 

لهم فيما يتعلق بتطورهم املهني وهم ميكـّنون من حتمل امل�صوؤولية عن تطورهم 

الوظيفي. ومن الالفت للنظر اأن عملية اإعادة اإ�صدار �صهادات االأهلية ال تـُ�صتخدم 

 n .كو�صيلة ل�صمان ممار�صة التعلم مدى احلياة

)2006( Ministry of Education, Singapore :امل�صدر
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اإعادة تعريف التمهري
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اإعادة تعريف التمهني

واأخرياً، تتطلب اإعادة تعريف التمهني من جمتمع املعلمني اأن يعوا اأن هناك حاجة ما�صة ملعاجلة م�صاألة ا�صتمرار 

انخفا�س االإجناز. فالتدري�س مهنة تلتزم بتفعيل اإمكانيات جميع الطالب الكاملة وهي لذلك بحاجة اإىل التكفل 

بالعدالة االجتماعية من خالل توفري التعلم عن طريق التدري�س عال اجلودة. ومع اأن املدار�س تـُعترب عموماً عوامل 

حمركة يف متكني مواطني امل�صتقبل، فاإن اإمداد املدار�س ومتويلها على نحو متفاوت يجعلها غري قادرة على التغلب 

Rist، 1970(. ومن الوا�صح اجللي اأن هذا الو�صع يتطلب   ;1980 ،Anyon( على ما يوجد من تق�صيمات وم�صتويات

تعزيز الفر�س اأمام املعلمني للم�صاركة يف االأغرا�س االأخالقية واالجتماعية للتجربة املدر�صية. ومن االأهمية الكربى 

اأن هذا الو�صع يتطلب من املعلمني املت�صامنني تفهم اخل�صائ�س االجتماعية والثقافية والعامة املتباينة التي ياأتي 

بها الطالب اإىل املدر�صة، ومن التحلي بروح االبتكار يف تعاملهم مع ذوي العالقة بالعملية التعليمية �صعياً الإفادة 

املتعلمني.

 اإن اإعادة تعريف التمهني، يف جوهره، اأمر البّد منه يف ال�صياق اجلديد الذي يحيط باملعلمني وباملهنة نف�صها. 

وهي تظهر يف �سفات تتطلب من املعلمني تثمني امللكية الفكرية واحلفاظ عليها والعمل بالتعاون مع ال�رشكاء 

االآخرين يف جمال التعليم والتحلي بامل�صوؤولية واخل�صوع للم�صاءلة وااللتزام بالتعلم واملمار�صة التاأملية مدى احلياة.
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م�صارات االإعداد للتدري�س

3   معاجلة مو�صوع التعددية الثقافية يف املجتمع

 3 اال�صتجابة امل�صتمرة  لالحتياجات املتغرية

 3 تن�صيط الربامج التي يتم رعايتها من اجلامعات

 3 معاجلة الفجوة بني النظرية واملمار�صة

 3 اإعداد املعلمني للمتعلمني ذوي القدرات املتنوعة

 3 تنمية معرفة املعلمني يف حقل تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات

2
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م�صارات االإعداد للتدري�س

هناك حاجة اإىل م�صارات مبتكرة يف توظيف املعلمني واإىل ت�صميمات جديدة يف تدريبهم اإذا كان لنا اأن نلبي 

متطلبات اإعادة تعريف التمهني. ونحدد يف هذا الف�صل االجتاهات املتعلقة بذلك. ونتحدث هنا �صارحني احلاجة اإىل 

تو�صيع نطاق ا�صرتاتيجيات التوظيف. كما ن�صلط االأ�صواء على الت�صميمات اجلديدة يف برامج اإعداد املعلمني التي 

تعالج بنجاح املتطلبات الرئي�صية يف جمال اإعداد املعلمني يف القرن احلادي والع�رشين.

معاجلة مو�ضوع التعددية الثقافية يف املجتمع

كما اأ�رشنا اأعاله، من اآثار العوملة وتزايد حركة النا�س عرب احلدود التغري اجلذري يف الرتكيب ال�صكاين للطالب يف املدار�س. 

فال�صفوف الدرا�صية التي يوجد فيها طالب اأجانب وطالب يتعلمون االإجنليزية كلغة اأجنبية اأ�صبحت اأكرث �صيوعاً 

من اأي وقت م�صى )Goodwin، 2002(. كما يتعني على معلمي القرن احلادي والع�رشين اأن ي�صتجيبوا بطرق جديدة 

ومبتكرة وفعالة الحتياجات جمموعات الطالب املتباينة. وهناك حاجة كربى اليوم اإىل متتع املعلمني مبهارات قوية 

 Gambhir, Broad،  ;2008 ،Cho( للتعامل بني الثقافات، وهي مهارات يـُنتظر منهم كذلك اأن يتعهدوها يف طالبهم

.)2003 ،Zeichner  ;2008 ،Evans & Gaskell

ويف حني اأن جمموعات الطالب يف املدار�س اأخذة يف التنوع، فاإن القوة العاملة يف التدري�س يف معظم البلدان ال 

تعك�س هذه التغريات. فهناك فجوة ثقافية ملحوظة بني املعلمني والطالب يف بلدان مثل اأ�صرتاليا وكندا والواليات 

املتحدة واململكة املتحدة. والبّد من ت�صييق هذه الفجوة اإذا كان لنا اأن ننجح يف تخفيف الفارق يف االإجناز بني 

Wong, Murai, Berta-Avila, Arellano & Echandia، 2007(. وتفيد   ;2008 ،Husbands( امل�صتويات االأدائية للطالب

بلدان التحالف حالياً اأن اأغلبية العاملني يف �صلك التدري�س لديها هم من الن�صاء، وخ�صو�صاً يف املرحلة االبتدائية. 
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م�صارات االإعداد للتدري�س

من ذلك مثالً اأن كندا فيها اأكرب ن�صبة من املهاجرين يف مدار�صها مما يعزى اإىل الزيادة ال�رشيعة يف اأعداد االأ�رش املهاجرة، 

التي اأ�صبحت متثل اأكرث من 50 يف املائة من ال�صكان يف تورنتو. وع�رشون يف املائة من هوؤالء املهاجرين هم من االأطفال 

ويظهر بو�صوح يف مالمح نحو 80 يف املائة منهم اأنهم من الفئات االأخرى وعالوة على ذلك، يفيد 40 يف املائة من 

هوؤالء اأنهم ال يعرفون اأياً من لغتي كندا الر�صميتني، االإجنليزية والفرن�صية. ومع ذلك، فاإن املعلمني من اأ�صحاب 

 .)2008 ،Gambhir et al.( التعليم الدويل واملعلمني املولودين يف كندا يف فئات اأخرى غري ممثلني مبا فيه الكفاية 

ويتبني من درا�صات اأجريت يف الواليات املتحدة اأن 76 يف املائة من القوة العاملة يف التدري�س من الن�صاء واأن 91 يف 

املائة فيها من فئات اأخرى ياأتون من خلفيات �صواحي املدن اأو من االأرياف وال يتكلم نحو ن�صفهم اإال االإجنليزية، يف 

حني اأن ثلث الطالب تقريباً هم من الفئات االأخرى. ويف معظم املراكز احل�رشية، متثل تركيبة الطالب اأ�صا�صاً جمموعات 

.)1996 ،Applebome  ;2007 ،American Federation of Teachers ]AFT[( متباينة ذات م�صتوى اقت�صادي منخف�س

من الوا�صح اأنه يتعني اجتذاب ن�صبة كبرية من املعلمني من الفئات االأخرى اإذا كان للبلدان اأن تنجح يف ت�صحيح 

التباين يف التح�صيل الدرا�صي. ومن املالحظ  اأن املجموعات غري املمثلة مبا فيه الكفاية يف برامج التدري�س ويف القوة 

 ;2008 ،Gambhir et al.( العاملة يف حقل التدري�س هي يف الغالب الفئات االأقل ا�صتفادة من نظام التعليم

Villegas & Davis، 2007(. ومع ذلك، تظهر الدرا�صات ال�صاملة لعدة ثقافات اأن املعلمني الذين ينتمون اإىل نف�س الرتاث 

الديني والثقايف الذي ينتمي اإليه الطالب هم اأكرث جناحاً يف ربط املعارف املدر�صية بحياة طالبهم الثقافية. ويرجح اأن 

يكون مبقدورهم اأن ميكـّنوا الطالب كمتعلمني وكعوامل للتغيري واأن ي�صاعفوا من الرتابط بني املجتمع املحلي واملدر�صة 

as cited in Wong et al. ،1991 ،Lipka، 2007(. كما يظهر من البحوث اأن طالب الفئات االأخرى   ;1996 ،Galindo(

يتخذون من معلميهم الذين ينتمون اإىل ديانتهم نف�صها قدوة يحتذونها، واأن قدرة االأفراد من الفئات االأخرى  على 

 العمل يف التدري�س تدلل على اأن با�صتطاعة الفئات االأخرى اأن تتبواأ مراكز خمتلفة من ال�صلطة والنفوذ 

as cited in Wong et al. ،1997 ،Solomon، 2007(. ولهذه النتائج اآثار هامة على االإجناز التعليمي   ;2002 ،Gurskey(

ونوعية التعليم بالن�صبة جلماعات الطالب املتباينة، وخ�صو�صاً بالن�صبة للطالب الذين ينتمون اإىل الفئات الدينية 

والثقافية اأو الذين يتكلمون يف منازلهم لغة اأخرى خالف لغة التدري�س اأو الذين ياأتون من خلفيات اقت�صادية - 

اجتماعية اأقل. وعلى هذا، فاإنه يتعني على معاهد اإعداد املعلمني اأن تعيد التفكري والتمحي�س يف �رشوط الدخول اإىل 

برامج اإعداد املعلمني لديها واأن تنظر يف طرائق بديلة، على النحو املطروح يف املثال 6.
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م�صارات االإعداد للتدري�س

املـثـال 6

م�صارات �صاملة للجميع يف الواليات املتحدة

ي�صكل »برنامج امل�صارات« منوذجاً لربنامج »�صلم وظيفي« للفنيني امل�صاعدين ونهجاً 

الذي يجد اأ�صوله يف االعتقاد  يف التوظيف يقوم على اأ�صلوب "ازرع ما حتتاج اإليه" 

باأن اأع�صاء الفئات الذين يعي�صون �صمن نطاقهم منا�صبون ب�صفة خا�صة لتدري�س 

اأطفال تلك الفئة، فهم ياأتون مهيئني باأفكار ومفاهيم �صخ�صية مالئمة للعمل 

مع هوؤالء االأطفال. وتتعاون اجلامعة واملنطقة املدر�صية العامة يف عملية اختيار 

املعلمني، مع اإبراز عدد من املوؤ�رشات املختلفة للقدرة واحتماالت النجاح يف امل�صتقبل 

كمعلمني، ومنها وجود �صجل ممتاز للعمل كمهنيني م�صاعدين يف املدار�س وااللتزام 

بالتدري�س يف بيئات مدر�صية ت�صتد فيها احلاجة. وخالل الربنامج، تعالج االحتياجات 

املختلفة للمهنيني امل�صاعدين بخدمات �صتى من قبيل الدعم التدري�صي اأو االأكادميي 

ودعم االأقران يف جمموعات متجان�صة والتح�صري لالختبارات وتوفري امل�صاعدة املالية. 

وهناك �صفتان رئي�صيتان يف هذا الربنامج اأوالهما الرتتيب املبتكر بني اجلامعة واملدر�صة 

ال�رشيكة الذي مينح املهنيني امل�صاعدين الوقت الالزم بكامل االأجر، وبذلك تق�رشّ 

مدة الربنامج اأي�صاً، وثانيتهما اإعادة هيكلة ناجعة للجانب التدريبي العملي من 

التدري�س، حيث ميكن للم�صرتك اأن ي�صتكمل متطلبات ال�صهادة دون التخلي عن مرتبه 

 n .وا�صتحقاقاته

 )2007( Villegas & Davis :امل�صدر
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ويف حني اأنه يتعني عدم التخلي عن املتطلبات التقليدية املتعلقة بالأداء الأكادميي ونتائج الختبارات املوحدة واحلفاظ 

على املعايري، فاإن من املمكن تعديلها بحيث ت�صمل اجلوانب ال�صخ�صية للمر�صحني وما لديهم من خربات، مما ميكن اأن 

يكون موؤ�رشاً قوياً لنجاحهم كمعلمني. فاخلربة يف جمال اخلدمة املجتمعية اأو امل�صاركة فيها اأو الفهم اجليد لل�صياق 

االجتماعي والثقايف للتعلم لدى الفئات االأخرى ميكن لها جميعاً اأن تكون عنا�رش �صديدة االأهمية يف تدري�س الطالب 

يف املناطق البعيدة. وي�صف املثال 7 كيف ميكن لتعديل �رشوط القبول اأن يجتذب الفئات امل�ستهدفة اإىل برامج اإعداد 

املعلمني.

املـثـال 7

التعاون مع املدار�س العامة يف �صيكاغو

هناك مبادرة تعاونية بني جامعة �صيكاغو واملدار�س العامة يف املدينة تتيح للمعلمني 

املنحدرون من ا�صول التينية الذين يتكلمون لغتني واملوؤهلني ب�صهادات موؤقتة حت�صيل 

املوؤهالت االزمة للتدري�س مع تلقيهم الدعم اأثناء التدري�س لت�رشيع تنمية املهارات 

الرتبوية لديهم لتدري�س الطالب الناطقني باالإجنليزية. ويجري انتقاء امل�صرتكني بعناية 

باال�صتناد اإىل �صفات تتنباأ لهم بالنجاح كعلمني يف امل�صتقبل، وهي �صفات من قبيل 

جتربة تربية اأوالدهم وامل�صاركة يف اأن�صطة التوعية اأو يف اأن�صطة تثقيفية وال�صرب 

على مواجهة امل�صاكل. ويف �صياق الربنامج، يتلقى امل�صرتكون خطة درا�صية فردية 

ت�صتند اإىل ا�صتعرا�س موؤهالتهم، كما يخ�صعون ملراقبة مدربني ميدانيني من اجلامعة 

اأقدر على الربط بني النظرية واملمار�صة وحتى على تعديل م�صمون الدرا�صة ح�صب 

احلاجة. كما يتمكن امل�صرتكون يف هذا الربنامج من اإنهاء اجلانب التدريبي العملي من 

 n .املتطلبات دون توقف مرتباتهم اأو ا�صتحقاقاتهم

 )2007( Villegas & Davis :امل�صدر

م�صارات االإعداد للتدري�س



45التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين

م�صارات االإعداد للتدري�س



التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين 46

وبعد اأن قبلت الدول يف خمتلف اأنحاء العامل اأن نوعية املعلمني هي مفتاح حت�صني اأداء الطالب وموا�صلة تطوير 

 ،OECD( املدار�س، فاإن عليها، وب�صورة متزايدة اأن تتخذ املبادرات التي جتتذب مر�صحني من نوعية رفيعة ملهنة التدري�س

2005(. ويف حني اأن الو�صع االأمثل يقوم على ايجاد قوة عاملة متثيلية عالية اجلودة يف حقل التدري�س، فاإن واقع احلال 

هو اأن كثرياً من البلدان تواجه اأزمة يف توظيف املعلمني و/اأو يف الحتفاظ بهم. ويتزايد حجم حتدي اجتذاب خريجني 

عايل اجلودة يف البلدان ذات االقت�صادات االآخذة يف النمو والتنوع. واالأمر اأ�صعب مثالً فيما يتعلق بتوظيف معلمي 

املرحلة الثانوية. ويتمثل التحدي االأ�صا�صي بالن�صبة جلميع احلكومات يف حتقيق التوازن احل�صا�س بني احلاجة اإىل اأعداد 

كافية من املعلمني للعمل يف �صبكات املدار�س واحلاجة اإىل معلمني جمهزين باملهارات واملعارف الوافية لرفع م�صتوى 

.)2008 ،Husbands( االإجناز التعليمي، وال�صيما بني اجلماعات املحرومة

ومع اأن بع�س البلدان ميكن حالياً اأن ت�صهد فائ�صاً يف عدد املعلمني ، وهو حال كوريا اجلنوبية اأو كندا، فاإن الكثري من 

البلدان يجاهد ملنع تناق�س اأعداد املعلمني والعجز فيهم يف جماالت معينة، خ�صو�صاً يف العلوم والريا�صيات واللغات 

االأجنبية والتعليم اخلا�س. ففي الواليات املتحدة تبلغ ن�صبة املعلمني الذين يغادرون املهنة نحو الثلث، ون�صفهم خالل 

ال�صنوات اخلم�س االأوىل. وي�صهد التعليم اخلا�س والريا�صيات والعلوم اأعلى م�صتويات اال�صتنزاف - 20 يف املائة �صنوياً 

يف كل من هذه املجاالت )Suell & Piotrowski، 2007(. وتتعر�س املدار�س التي ي�صعب العثور على املعلمني لها، من 

قبيل املدار�س احل�رشية ال�صديدة الفقر، اإىل خ�صارة 22 يف املائة من مدر�صيها �صنوياً، اأما يف املدار�س التي يقل فيها 

.)2007 ،AFT( الفقر فاإن ن�صبة تبدل املعلمني فيها تعادل 12.8 يف املائة

وملعدلت ا�ستنزاف املعلمني والحتفاظ بهم اآثار عميقة على نوعية التدري�س. فالنق�س يف الإمداد باملعلمني ي�ساعف 

من احلاجة اإىل اللجوء اإىل غري املتخ�ص�صني لتدري�س املجاالت املخت�صة، حيث يدرّ�س املعلمون مو�صوعات غري مهيئني 

اأو موؤهلني للتدري�س فيها. ومن الوا�صح اأن هذا يوؤدي اإىل تراجع م�صتوى التدري�س وتدين م�صتوى الطالب الراغبني يف 

التخ�ص�س يف تلك املو�صوعات. كما تتاأثر الروح املعنوية لدى املعلمني مما يرجح التعر�س لفقدان الثقة العامة بهوؤالء 

املعلمني بل باملعلمني عموماً. ويف الدامنرك، يـُتوقع ارتفاع احتماالت تدري�س مو�صوع غري مو�صوع االخت�صا�س نظراً 

لنق�س املعلمني يف جماالت العلوم الطبيعية واللغات االأجنبية، مما ميكن اأن يعود اأي�صاً لالأ�صلوب املتبع يف تنظيم 

.)2008 ،Rasmussen( اإعداد املعلمني
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ال�ضتجابة امل�ضتمرة لالحتياجات املتغرية

وتزداد اأزمة التوظيف امل�صتمرة تعقداً و�صدة ب�صبب املطالبات والتوقعات واالأفكار اجلديدة ملا يعنيه التدري�س واملعلم 

يف جمتمع املعارف االآخذ يف العوملة. فمن املتوقع من الطالب اليوم اأن يبلغوا م�صتويات اإجناز اأعلى واأن يكت�صبوا 

مهارات جديدة ت�صمل فيما ت�صمله املعرفة التكنولوجية واللغات االأجنبية ومهارات التعامل بني الثقافات للتمكن 

من التناف�س يف االقت�صاد العاملي )Cho، 2008(. كما يـُنتظر من املعلمني اأن يقدموا تدري�صاً فردياً متمايزاً.

ويف حني اأن �صعوبات توظيف املعلمني لي�صت باجلديدة اإطالقاً، فاإن االجتاهات اجلديدة تـُ�صاعف من هذه ال�صعوبات. 

ومع التو�صع يف اأ�صواق العمل الدولية، يتوفر قدر من فر�س العمل املتنوعة اأكرب من اأي وقت م�صى، وت�صبح خيارات 

امل�صتقبل الوظيفي اأكرث تنوعاً واجتذاباً. ففئات الن�صاء واالأقليات التي كانت خياراتها حمدودة يف املا�صي لديها االآن 

 ;2006 ،Annenberg Foundation( خيارات اأو�صع مما يخف�س عدد االأ�صخا�س الذين يختارون مهنة التدري�س طريقاً لهم

Walsh & Jacob، 2007(. ويتعني اتخاذ اخلطوات التي تتكفل باملحافظة على قدرة مهنة التدري�س على املناف�صة يف 

 اأ�صواق العمل الراهنة للتمكن من اجتذاب اأف�صل املر�صحني، وللحكومات دور �صديد االأهمية يف ذلك. 

اإذ مل يعد باإمكان معاهد اإعداد املعلمني اأن تعتمد على نظم التوظيف احلالية وعلى دائرة املتقدمني التقليدية، وهي 

اإىل مهنة التدري�س، من قبيل من  دائرة خريجي الكليات. والبد من ايجاد م�صارات جتتذب املتقدمني "غري التقليديني" 

يغري مهنته يف منت�صف الطريق اأو اأع�صاء االأقليات.

و�صنحدد الأغرا�س هذا التقرير م�صارات بديلة »كمجموعة متنوعة من الربامج التي تختلف نوعاً ما عن االإعداد 

 ،Dai, Sindelar, Denslow, Dewey, & Rosenberg( »التقليدي للمعلمني يف اجلامعات وقبل الدخول يف اخلدمة

2007، �س. 424(. وعلى الرغم من النقا�س حول ما اإذا كانت امل�صارات البديلة فعالة اأو ناجحة اأم ال، فاإن امل�صارات 

املتنوعة موجودة فعالً يف حقل اإعداد املعلمني يف الوقت الراهن. وتتباين هذه امل�صارات التي تو�صل اإىل مهنة التدري�س 

فيما بني البلدان، على اأن بع�س البلدان مل ي�صتك�صف بعد هذه اخليارات ب�صورة م�صتمرة. من ذلك مثالً اأن تاريخ 

اإعداد املعلمني الر�صمي يف الواليات املتحدة كله �صهد تنوعاً يف امل�صارات، �صواء داخل الكليات واجلامعات اأو خارجها

as cited in Zeichner & Paige ،1999 ،Lucas، 2007( ويف الواليات املتحدة   ;2007 ،Fraser  ;2001 ،Angus & Mirel(

حالياً تقول 47 والية اأن لديها طريقاً بديالً واحداً على االأقل واأن واحداً من بني كل خم�صة معلمني يتم اإعداده من 

خالل طريق بديل )Walsh & Jacobs، 2007(. ويف اجنلرتا، تقدم وكالة التدريب والتهيئة 32 طريقاً خمتلفاً للدخول يف 

اإعداد املعلمني ، مبا فيها الطرق امل�صتندة اإىل العمالة اأو امل�صتندة اإىل املدر�صة اأو طرق ال�رشاكة التي تقودها جامعة، 
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وذلك باالإ�صافة اإىل الطرق املعتادة التي متر عرب الدرا�صة اجلامعية والدرا�صة العليا التخ�ص�صية على اأ�صا�س التفرغ اأو 

بوقت جزئي )Husbands، 2008(. وعلى الرغم من ظهور املدار�س كمواقع رئي�صية لتدريب املعلمني، فاإن اإعداد اأغلبية 

املعلمني ما زال يتم يف برامج الكليات اأو اجلامعات. وي�صف املثال 8 برناجماً يف اأ�صرتاليا �صمم الجتذاب املر�صحني غري 

التقليديني.

م�صارات االإعداد للتدري�س

املـثـال 8

برنامج تغيري املهنة يف اأ�صرتاليا

يتوفر لدى وزارة التعليم وتهيئة الطفولة املبكرة يف اأ�صرتاليا برنامج جديد لتغيري 

املهنة ي�صعى لتجنيد مهنيني موؤهلني، من مثل املهند�صني والعلماء املخت�صني 

بالريا�صيات واملهن احلرة والعاملني يف حقل تكنولوجيا املعلومات، كمعلمني متدربني. 

ويلتحق امل�صرتكون مبدر�صة �صيفية لالإعداد قبل اأن يدخلوا حجرة الدرا�صة خالل ال�صنة 

الدرا�صية التالية. ومير هوؤالء عرب برنامج متهيدي معلمي االأ�صا�س ويتلقون الدعم من 

معلمني مر�صدين. كما يتلقى امل�صرتكون الدعم املايل واإجازة درا�صية مدفوعة االأجر 

يف �صياق موازنتهم بني م�صوؤوليات التدري�س والدرا�صة للح�صول على موؤهل تدري�صي 

خالل �صنتني من التدرب. ويف حال اجتياز مرحلة التدريب بنجاح، تُعر�س على امل�صرتكني 

وظائف م�صتمرة يف التدري�س. وهناك اأي�صاً حافز للبقاء يف مهنة التدري�س اإذا اختار 

 n .املتدرب اأن يبقى يف املدر�صة التي ُعيـّن فيها اأثناء الربنامج

 Department of Education and Early Childhood Development :امل�صدر
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ويف حني اأن اجتذاب املعلمني من املهن االأخرى ين�صط مهنة التدري�س، فاإن البلدان االأكرب حجماً تواجه امل�صاكل يف 

توزيع املعلمني اأي�صاً. ويبني املثال 9 كيفية معاجلة هذه امل�صاألة يف املناطق البعيدة من ال�صني.

املـثـال 9

ا�صتحداث درجة املاج�صتري يف التعليم يف املناطق 

البعيدة من ال�صني

بداأت وزارة التعليم يف ال�صني هذه املبادرة عام 2004 لتح�صني التعليم يف املناطق 

الريفية مبوجب »خطط التهيئة للماج�صتري يف تعليم املدار�س الثانوية يف املناطق 

البعيدة«. وكجزء من اخلطة، يجري الختيار من اأو�ساط خريجني اجلامعات اجلدد الذين 

يو�صى بتقدميهم للدرا�صات العليا، ويجري تدريبهم لي�صبحوا معلمني يف املدار�س 

البعيدة من حملة درجة املاج�صتري. وت�صتمر الدورة خم�س �صنوات. يف ال�صنة االأوىل، 

يُعطى املر�صح مهمة تدري�صية يف مدر�صة ثانوية يف منطقة ريفية. ويف ال�صنة 

الثانية، يتفرغ املر�صح للدرا�صة �صنة كاملة يف اإحدى اجلامعات. وميار�س املر�صح 

التدري�س يف ال�صنة الثالثة مع متابعته الدرا�صة عن بعد الكرتونياً واإعداده الأطروحة 

املاج�صتري. وال يخ�صع املر�صح الأية امتحانات، اإال فيما يتعلق بامتحان ا�صتكمال 

االأطروحة وبامتحان �صفوي ياأخذه يف ال�صنة الثالثة. اأما ال�صنتان الرابعة واخلام�صة 

فيق�صيهما املر�صح يف التدري�س يف املدر�صة. وقد ُجرب برنامج التدري�س والتعلم هذا 

يف املناطق البعيدة حمدودة الدخل، وحالفه قدر كبري من النجاح لدرجة اأنه مت تو�صيع 

 n .نطاقه لي�صمل مناطق بعيدة  اأخرى يف و�صط غربي ال�صني

 )2008( Fang & Zhu :امل�صدر
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تن�ضيط الربامج التي يتم رعايتها من اجلامعات

ترى فرامين- نيم�رش )2001( اأن املطلوب من اجليل اجلديد من املعلمني اأن يتمتع بالقدرة على تعزيز »التعلم املعقد«. 

وهي تالحظ اأنه يف حني اأن النماذج »التقليدية« ت�صدد على التدري�س "باعتباره تلقيناً وعلى التعلم باعتباره ا�صتماعاً، 

فاإن النماذج ذات الوجهة التطويرية تطالب املعلمني باملزيد من اال�صتماع يف ا�صتدراج التفكري لدى الطالب وتقدير 

فهمهم، وتطالب الطالب باملزيد من االأ�صئلة وال�رشح يف �صياق حتريهم للم�صاكل احلقيقية وتقا�صمهم للحلول" 

)�س. 1015(. وعلى هذا، فاإن املعلمني القادرين على القيام بذلك البد اأن يكونوا هم اأنف�صهم »مثقفني عمليني 

ووا�صعني للمناهج ومولدين للمعارف على ال�صعيد العملي« )�س. 1015(. وهي تطالب حتقيقاً لذلك باإيجاد مناهج 

واأطر متكن املعلم من التعلم مع الوقت.

على اأن اأ�صاتذة املعلمني يف اجلامعات يواجهون »حتدياً من حيث االخت�صا�س« يخترب قدرتهم على توفري برامج اإعداد 

املعلمني وحقهم يف ذلك. فالربامج امل�صتندة اإىل اجلامعات تـُعترب، وخ�صو�صاً يف بع�س بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقت�صادي، مغرقة بالروح االأكادميية و�صعيفة احل�صا�صية اإزاء احتياجات املعلمني امل�صتجدين، 

االأمر الذي مييل املعلمون املتدربون اإىل املوافقة عليه )Furlong، 2008(. وهناك بع�س االتفاق على اأن الباحثني ومدربي 

املعلمني، على حد �صواء، يعانون من �صعف جتهيزهم للرد على النقاد الذين ي�صككون بقيمة التعليم املهني 

 ،Cochran-Smith & Zeichner  ;2003 ،Allen( .للمعلمني مت�صلحني بذلك بدالئل م�صتقاة من اأثر الربامج وفعاليتها

Grossman & McDonald، 2008(. وعلى هذا، فاإن هناك حاجة اإىل جعل برامج االإعداد امل�صتندة اإىل اجلامعات   ;2005

اأكرث اعتماداً على الدالئل واأكرث ا�صتجابة الحتياجات املدار�س واملمار�صني من حيث �صلتها بالواقع وجدواها.

كما ت�صري الدالئل اإىل اأن كثرياً من امل�صارات البديلة، وخ�صو�صاً الربامج امل�صهود لها بالقوة، ت�صبه كثرياً الطرق 

التقليدية امل�صتندة اإىل اجلامعات )Honawar، 2007(. ويف اجنلرتا، ال يوجد من الدالئل ما يفيد باأن املدار�س ترغب يف اأن 

حتل حمل موؤ�ص�صات اإعداد املعلمني االأويل اأو باأن احلكومات �صتنظر بروج اجلد يف االأخذ باإ�صالح ي�صتبعد مورداً فعاالً 

.)2008 ،Husbands( متاماً يف توفري املعلمني

وي�صلم باأن الق�صايا املطروحة حالياً، من قبيل اإعداد املعلمني لتدري�س طالب متنوعني والقدرة على ا�صتخدام البيانات 

لتح�صني التدري�س، تت�صل بقدرات اأ�صا�صية يُطلب وجودها لدى املعلمني يف القرن احلادي والع�رشين. والبد لهذه 

القدرات، ب�صفتها هذه، من اأن تراعى حق املراعاة يف برامج اإعداد املعلمني.
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ولي�س هذا التقرير باملكان املنا�صب للتو�صع يف عر�س الت�صميمات املختلفة لربامج اإعداد املعلمني، الأن هذه الربامج 

تتوقف على ال�صياق وعليها ان ت�صتجيب العتبارات عديدة منها اأهداف التعليم وعملياته وق�صاياه. ويتمثل التحدي 

يف اإيجاد مبادئ الت�صميم املالئمة للم�صاعدة على و�صع برامج جديدة اأقوى اأثراً، وكذلك تقييم الربامج احلالية 

ب�سورة اأ�سد �رشامة ومنهجية لتحديد نقاط القوة وال�سعف فيها. 

وهناك عدد من املبادئ التي تـُطرح بالبداهة، وهي لي�صت جامعة مانعة باي حال من االأحوال. هناك مثالً احلاجة اإىل 

اعتبار اإعداد املعلمني عملية م�صتمرة ال ميثل تعليم املعلمني االأويل فيها اإال اخلطوة االآوىل. وهناك حاجة اإىل العمل 

ب�صورة اأكرث ابتكاراً واإنتاجاً على التكامل بني جوانب اإعداد املعلمني وتعلمهم اخلا�صة باجلامعة واملدر�صة. كما اأننا 

بحاجة اإىل فهم اأف�صل للتنوع املتاأ�صل يف املجموعة امللتحقة بالربنامج واإىل تقدمي درجة معقولة من تكييف الربامج 

بحيث تلبي احتياجات املر�صحني. كما اأننا بحاجة، اأخرياً، اإىل االهتمام باالأ�صاليب الرتبوية يف اإعداد املعلمني والتي 

ن�صتخدمها يف موؤ�ص�صاتنا، عمالً على حت�صني انعكا�س االأ�صاليب الرتبوية التي نتوقع من خرجينا اأن ي�صتخدموها يف 

مدار�صهم.

معاجلة الفجوة بني النظرية واملمار�ضة

ي�صكل االنف�صام بني النظرية واملمار�صة واحدة من امل�صاكل امل�صتمرة التي تكتنف تعليم املعلمني. وقد حدد اأع�صاء 

 ،Gambhir et al.  ;2008 ،Farrington  ;2008 ،Cho( ًالتحالف الهوة بني النظرية واملمار�صة باعتبارها �صاغالً خطريا

Rasmussen، 2008(. وي�صكك نقاد اإعداد املعلمني امل�صتند اإىل اجلامعات درجة ما حتققه   ;2008 ،Husbands  ;2008

دورات تعليم املعلمني االأويل من اإعداد فعلي للمعلمني للتدري�س يف حجرات الدرا�صة. ويرى البع�س وجوب �رشف 

مزيد من �صاعات الدرا�صة الر�صمية على �صمان اإتقان معرفة امل�صمون ولي�س على م�صائل الرتبية، يف حني اأن اآخرين 

يقولون باأن املر�صحني للتدري�س �صيفهمون قيمة درا�صات التعليم يف وقت الحق يف �صياق حياتهم الوظيفية. على 

اأنه ال يوجد من الدالئل ما يفيد باأن هذه الفكرة االأخرية مطابقة للواقع فعالً. وتوجد كذلك مطالبات تدعو اإىل جعل 

فرتة التدريب العملي اأكرث كفاءة واإىل اإتاحة املدار�س ملزيد من فر�س التعلم املتنوعة املجدية للمتدربني.

كما اأن التباعد بني مادة الدرا�صة واملمار�صة وا�صح اأي�صاً للمر�صحني للتدري�س نظراً للتعار�س بني العمل النظري 
 

 ،2001 ،Russel et al.( الذي يتعلمونه ومالحظاتهم للممار�صات املتبعة يف التدري�س يف املدار�س 

.as cited in Gambhir et al، 2008(. ويالحظ غامبري واآخرون، اإ�صافة لذلك، وجود تباين بني ما يقدم للمر�صحني من 
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دعم لتطبيق النظريات التي يتعلمونها على املمار�صة، بطرق مفيدة نقدية �رشيحة. ويالحظ را�صمو�صن )2008( 

احلاجة اإىل تكامل اأقوى بني املعارف االأكادميية اأو معرفة امل�صمون، واملعارف التعليمية اأو الرتبوية، واملمار�صة اأو 

التدريب العملي. فهذا »الثالوث« يف كثري من احلاالت خليط يعوزه التن�صيق، ومن املخاطرة مبكان اأن يـرُتك للمر�صحني 

اأنف�صهم اأمرُ الدمج والتوليف بني هذه اجلوانب.

وتدعو غرو�صمان )2008( اإىل تعزيز الرتباط بني بحوث التدري�س والبحوث املتعلقة بتعليم املعلمني. وبالطبع، ينبغي، 

بل ويجب، اأن ي�صرت�صد م�صموُن اإعداد املعلمني - ما الذي يـُعّلم وكيف والأية غاية - ببحوث التدري�س. كما توؤكد 

غرو�صمان اأن على الباحثني ومدربي املعلمني اأن يتجاوزوا يف تطلعهم املتطلبات املعرفية اخلا�صة بالتدري�س لي�صلوا 

اإىل روؤية مو�صعة للتدري�س تركز عليه كممار�صة ت�صمل اجلانب املعريف واحلرفة فيه وتاأثريه. ويـُعرتف اليوم ب�رشورة 

التحول عن مناذج النقل والتدريب التقليدية امل�صتندة اإىل املهارات اإىل مناذج الإعداد املعلمني اأكرث �صموالً. وهناك دالئل 

ت�صري اإىل ذلك يف جميع بلدان التحالف. ففي كندا، اعتـُمدت النهـُج البنـّائية يف التعلم وهي ال تكتفي بالرتكيز 

على تهيئة الفرد بل تركز كذلك على تعهد االإح�صا�س بالتعليم وفهمه يف ال�صياق االأو�صع ال�صامل للمجتمع 

وللعامل ).Gambhir et al، 2008(. وي�صكل هذا النهج اعرتافاً باأهمية التاأملية كجزء من االجتاهات املهنية املعاد 

وهو يركز على املمار�صة االنعكا�صية  تعريفها. وياأتي هذا املوقف من املنظور االأو�صع، منظور "املعلم ال�صامل الكامل" 

 ،2001 ،Taylor & Sobel  ;2004 ،Sleeter, Torres, & Laughlin( .والتفكري النقدي واإ�رشاك املر�سحني يف اأو�ساط التعلم

.)2008 ،as cited in Gambhir et al.

وعلى ال�صكل الذي يتطلبه اإعادة تعريف التمهني، يعترب التوجه البنـّائي والتفكريي �رشورياً لبناء قدرات املعلمني على 

حتري متطلبات التعلم وعلى تعلم اال�صتخدام النقدي للبحوث الرفيعة النوعية كمر�صد ملمار�صتهم املهنية مع 

الوقت. اإ�صافة لذلك، هناك تفاهم عام يفيد باأن برامج تعليم املعلمني االأويل حتتاج اإىل ا�صتحداث و�صياغة اأ�صكال 

قوية من التدري�س والبحث التعاوين، واإىل تعميم البحوث اخلا�صة باملر�صحني للتدري�س، واإىل اال�صتجابة للتغري اجلاري 

.)2008 ،Gambhir et al.(
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املـثـال 10

ماج�صتري يف التدري�س يف جامعة ملبورن 

�صممت كلية الدرا�صات العليا يف التعليم يف ملبورن برناجماً جديداً مدته �صنتان لدرجة 

املاج�صتري يف التدري�س وبداأت العمل به عام 2008 ا�صتجابة لالأمور املتعلقة بالهوة بني النظرية 

واملمار�صة وبجدوى بع�س العنا�رش النظرية يف درا�صاتها وبقدرة املعلمني امل�صتجدين على اإدارة 

غرفة الدرا�صة ب�صورة كافية وا�صتخدام اأدوات التقومي املنا�صبة وت�صحيح االختبارات والتوا�صل 

مع االآباء. وتتمثل الغاية من الربنامج يف تعهد جيل جديد من املعلمني كم�صاركني ميار�صون 

التدخل متمتعني مبهارات وقدرات حتليلية رفيعة امل�صتوى متكنهم من ا�صتخدام البيانات يف 

تو�صيف احتياجات التعلم لدى خمتلف الطالب االأفراد ويف تلبية هذه االحتياجات. وقد قام 

الربنامج بتنقيح �صبه كامل للمنهاج الدرا�صي وهو مرتبط بنموذج جديد لل�رشاكة مع مدار�س 

خمتارة. ويُنظر اإىل التدري�س يف �صياق هذا الربنامج كمهنة تـُعّلم اأكادميياً ومتار�س اإكلينيكياً 

على غرار التمري�س وعلم النف�س االإكلينيكي وغري ذلك من املهن املت�صلة بال�صحة. وتُ�صتخدم 

املدار�س كمواقع »اإكلينيكية« يعمل فيها معلمون من ذوي 

املهارات العليا قادرون على التدخل وي�صار اإليهم با�صم 

»زمالء التدري�س« )ويُعرتف بهم كاأع�صاء �رشف يف اجلامعة 

مل�صاهمتهم يف اجلانب االإكلينيكي من التدريب يف 

الربنامج(. ويتطلب منوذج الربنامج ا�صتثماراً اإ�صافياً 

من جانب قطاعي اجلامعة واملدار�س، كما يتطلب 

وجود االأخ�صائيني االإكلينيكيني يف اجلامعة وزمالء 

التدري�س يف املدار�س. وهناك عن�رش اآخر �صديد 

االأهمية يف الربنامج يتمثل يف التهيئة املهنية 

لهذين الدورين. اأما التمويل فيقدمه عدد من 

الهيئات احلكومية. كما يت�صمن الربنامج برناجماً 

 n .لالإر�صاد االأويل

 )2007( Melbourne Graduate School of Education ,)2008( Farrington :امل�صدر
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كما تدعو القناعة املهنية املعاد تعريفها هذه اإىل تنمية قدرة املر�صحني للتدري�س على التعاون. ويدعو غامبري واآخرون 

)2008( اإىل البناء املنهجي لفر�س البحث املهني والتعاون يف جتارب املر�صحني للتدري�س اليومية يف �صياق تعليمهم 

االأويل بحيث يتاأ�صل يف ممار�صاتهم ال�صخ�صية ويف حت�صني الربامج. وت�صمل هذه املمار�صات احلوار املهني املنظم 

وتقا�سم التخطيط كن�ساط تعليمي وت�سكيل زمالت اأو جمموعات املمار�سني والرتابط ال�سبكي املهني با�ستخدام 

االإنرتنت.

اإعداد املعلمني للمتعلمني ذوي القدرات املتنوعة 

نظراً ملا يوجد من اجتاه نحو التنوع يف جمموعات الطالب، وهو اجتاه يكاد يكون عاملياً، مل يعد بو�صع برامج اإعداد 

املعلمني االأولية اأن تكتفي باإتباع طرائق التوظيف احلالية يف اإعداد املعلمني للتعامل مع التنوع الطالبي 

)Zeichner & Flessner, in press(. ويدعو غامبري واآخرون )2008(، بدالً من اتباع الطرائق احلالية، اإىل توجيه املزيد 

من االهتمام املنهجي ال�رشيح لق�صايا من قبيل االن�صاف واالإ�رشاك والعدالة االجتماعية. وقد اأثار جميع اأع�صاء 

التحالف تقريباً م�صاألة تنوع طالب املدار�س واإعداد املعلمني للتعامل مع التنوع الطالبي ولزيادة االهتمام بهذه 

 .)2008 ،Rasmussen  ;2008 ،Husbands  ;2008 ،Gambhir et al.  ;2008 ،Farrington  ;2008 ،Cho( امل�صائل 

ويف كندا، اأ�صبح العديد من الربامج يت�صمن مزيداً من االلتزامات املوؤ�ص�صية ال�رشيحة يف اأمور منها التوظيف 

.)2008 ،Gambhir et al.( والقبول والت�صغيل وت�رشيب املنهاج واملوؤمترات واملنتديات والبحوث اجلامعية وامليدانية

ويبدو اأن هذا ال�صاغل لي�س على نف�س الدرجة من القوة يف البلدان التي يعم التجان�س �صكانها، من مثل ال�صني 

اأو كوريا اجلنوبية. اأما يف �صنغافورة املتنوعة ثقافياً، مثالً، حيث ال يزال يوجد تداخل بني االأعراق وانخفا�س م�صتوى 

االإجناز، تركز املدار�س على ا�صرتاتيجيات الك�صف عن امل�صاكل وعالجها املبكر. اإ�صافة لذلك، هناك جهود ترمي اإىل 

توفري مناهج اأكرث تنوعاً واأ�صاليب تربوية مالئمة يف املدار�س الثانوية. اأما توظيف املعلمني فيتم على اأ�صا�س اجلدارة 

واملوؤهالت.

وت�صلط غرو�صمان )2008( االأ�صواء على االأهمية املركزية للعالقات يف التدري�س. وهي ت�صدد على �رشورة اإيالء مزيد 

من االهتمام لكيفية متثل املعلمني للعالقات الرتبوية مع طالبهم وكيفية ا�صتخدام هذه العالقات الإ�رشاك الطالب 

يف التعلم، نظراً لنق�س البحوث يف هذا امل�صمار. كما اأن هذا الفهم له اأهميته و�صلته بواقع اإعداد املعلمني للعمل 

الفعال مع طالب لديهم تعدد يف امل�صتويات الدينية والثقافية واالجتماعية - واالقت�صادية واللغوية. ففي الدامنرك 
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وغريها من بلدان االقت�صاد املتقدم، اأدت االآثار الثقافية للعوملة اإىل وجود هويات متعددة. وبالن�صبة لالإعداد الفعال 

للمر�صحني للتدري�س، عملية تعهد قدرة املعلمني على اال�صتجابة بطرق ح�صا�صة لطالب ي�صغلون حّيزات ثقافية 

متباينة، واأحياناً يف الوقت نف�صه. وي�صلط املثال 11 ال�صوء على اإحدى الطرق التي متكن من حتقيق ذلك.

املـثـال 11

املركز M/M يف جامعة والية كاليفورنيا يف �صكرامنتو

و�صع املركز املتعدد اللغات/املتعدد الثقافات الإعداد املعلمني يف كاليفورنيا، اأو املركز 

M/M، برناجماً �صامالً يهدف اإىل اإعداد املعلمني لتحقيق التغيري من خالل العمل على 

تفعيل العدالة االجتماعية يف حجرات الدرا�صة واملدار�س واملجتمعات املحلية املحدودة 

الدخل واملتنوعة ثقافياً ولغوياً. ويتميز تاريخ هذا امل�رشوع وعمله حالياً، مبا يف ذلك 

اجتذاب املر�صحني للتدري�س وت�صغيل اأع�صاء الهيئة التدري�صية وحمتوى الربنامج 

ونظريته، باملنهج املتبع يف و�صع ال�صيا�صة وتطوير الربامج مبراعاة العرق واللغة. 

وي�صتند ت�صميم الربنامج اإىل امل�صمون املتعدد الثقافات واإىل الربط بني النظرية 

واملمار�صة يف التطبيق با�صتخدام اخلربات امليدانية الوا�صعة يف املدار�س التي تخدم 

 n .ًالطالب املنخف�صي الدخل املتنوعني ثقافياً ولغويا

 )2007( Wong et al. :امل�صدر
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تنمية معرفة املعلمني يف حقل تكنولوجيا الت�ضالت واملعلومات 

ال ميكن، يف جمتمع اقت�صاد املعلومات واملعرفة يف القرن احلادي والع�رشين، جتاهل تنمية معرفة املعلمني والطالب 

يف حقل تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات. ويعّرف ت�صوي وهان وت�صو ويل )as cited in Pang ،1996، 1999( معرفة 

املعلومات باعتبارها املقدرة على التكيف مع متطلبات جمتمع املعلومات وعلى ا�صتخدام املعدات االلكرتونية، مبا يف 

ذلك احلا�صوب، والهواتف املتعددة الوظائف واأدوات التوا�صل االلكرتوين االأخرى للح�صول على املعلومات ح�صب احلاجة. 

وتنمية معرفة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ال متكن من احل�صول على املعلومات والبحث فيها فح�صب، بل متكـّن 

كذلك من التعلم الذاتي التوجيه، فهي تتيح للطالب امكانية التحرر من قيود الزمان واملكان. كما ت�صمل هذه املعرفة 

القدرة على البحث عن املعلومات واإدارتها وا�صرتجاعها ب�رشعة والعمل بالتعاون مع االآخرين. اإ�صافة لذلك، ت�صمل 

 معرفة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات القدرة على احلوار والتعلم والتحادث يف الف�صاء احلا�صوبي االلكرتوين 

.)1999 ،Pang(

وعلى ال�صعيد املوؤ�ص�صي، تتمتع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات بالقدرة على التغلب على العقبات التي يفر�صها 

تباعد امل�صافات. ففي البلدان الوا�صعة امل�صاحة حيث تتباين اإىل حد كبري امكانيات احل�صول على التعليم، يجري البحث 

با�صتمرار عن طرق جديدة لتح�صني هذه االمكانيات. ويف الربازيل، يف �صياق مبادرة التعبئة املنا�رشة للكتابة لتح�صني 

جودة التعليم )Brazil Ministry of Education، 2008(، تُ�صتخدم طرائق مبتكرة، من قبيل ا�صتخدام »ال�صبكة 

الوطنية« واملواد الب�رشية امل�صجلة واملواد املعدة خ�صي�صاً لهذه الغاية، ملعاجلة م�صاألة متكني التالميذ حمدودي الدخل 

يف املدار�س االبتدائية من التعلم. ويف االإطار  نف�صه، يعمد النظام الربازيلي للمدار�س التقنية املفتوحة اإىل ا�صتخدام 

التعليم عن بعد لتو�صيع امكانيات الو�صول اإىل التدري�س اجليد للطالب التقنيني، وجلعل هذه االمكانيات اأكرث دميقراطية 

)Brazil Ministry of Education، 2008(. ولكي يتمكن املر�صحون للتدري�س من غر�س هذه املهارات يف طالبهم، فاإن 

عليهم هم اأن يتقنوها اأوالً. ويتعني اأن يتقن املعلمون عملية انتاج املواد التعليمية على �صكل و�صائط متعددة الأن 

هذه الو�صائط حت�صن من االأ�صاليب الرتبوية والتعلم يف حجرة الدرا�صة. كما ميكن لتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات 

اأن توؤثر على الطرق التي يتبعها املعلمون يف جمع وت�صنيف اأعمال الطالب واملعلومات اخلا�صة بهم، وكذلك توفري 

�صبل متنوعة لتعلم الطالب. ويف جمال تقديرات تطور الطالب، ميكن للتكنولوجيا اأن تقدم للمعلمني البيانات ب�صكل 

ميكنهم من االأخذ بخيارات تربوية اأف�صل ومن القيام على نحو اأقوى بدور مي�رّشي املعرفة. وقد ا�صري اإىل اأن تكنولوجيا 

االت�صاالت تتيح امكانيات كربى لتقليل الفجوة  بني النظرية واملمار�صة ولتجاوز الفوا�صل بني اجلامعة واملدر�صة. ومتكن 

تكنولوجيا املعلومات الطالب من الو�صول اإىل مواد البحوث من مواقع خارج نطاق املدر�صة وحتليل هذه املواد ومناق�صتها 

)Husbands، 2008(. وتبني البحوث التي اأجراها املعهد الوطني للتعليم يف �صنغافورة، كيف ميكن ا�صتخدام تكنولوجيا 

.)2000 ،Sharpe et al.( الفيديو ب�صورة فعالة الإر�صاد الطالب اأثناء التدريب العملي يف عدد من اجلامعات يف زمن فعلي
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ومع ا�صتمرار التطور يف املعرفة والتعلم والتدري�س والتكنولوجيا، يتعني على حقل اإعداد وتدريب املعلمني اأن يواكب 

هذا التطور واأن ي�صتجيب با�صتمرار لالأو�صاع املتغرية. ولذا فاإن من ال�رشوري ب�صورة اأ�صا�صية اأن يتوا�صل االبتكار 

يف تعليم املعلمني للتمكن من اال�صتجابة لالحتياجات املتغرية با�صتمرار. وكما هو احلال يف جميع املهن، تتيح 

التكنولوجيا اإمكانية التو�صع يف املمار�صة. ويف حني اأن االبتكارات التكنولوجية يف حقل التدري�س قليلة ن�صبياً، 

باملقارنة مثالً بالطب اأو الهند�صة، فاإن من املمكن القول اإن قطاع التعليم عموماً مل ي�صتخدم، وب�صورة خالقة، 

البتكارات املتاحة له. وتت�سح الفجوة عندما نالحظ درجة تقدم الطالب تكنولوجياً وما ين�ساأ من اأمناط جديدة قوية 

للتعلم غري الر�صمي. فاأقل ما يقال هو اإن التكنولوجيا ميكنها اأن تـُحرر التدري�س والتعلم من قيود الزمان واملكان 

بحيث ي�صبح التعلم ممكناً »يف اأي وقت ويف اأي مكان«. ومن االأمثلة على اإمكانات التكنولوجيا اإعداد املعلمني 

با�صتخدام احلاالت، حيث حتفز احلاالت املتعددة الو�صائط املعلمني على ا�صتك�صاف اأو�صاع حجرة الدرا�صة وو�صع املبادئ 

وتطوير الطرائق التي تعمل ا�صتناداً لتلك املبادئ. ويبني املثال 12 منوذجاً لربنامج حا�صوبي ميّكن املعلمني من العمل 

تفاعلياً يف اأو�صاع حاالت معينة. 
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املـثـال 12

املحاكاة كتدريب عملي يف جمال اإعداد املعلمني

�ُصمم برنامج حا�صوبي مبنطقة كوك لتمكني املعلمني من اختيار املهمة التدري�صية 

ا�صتناداً اإىل ال�صنة الدرا�صية واملنهاج ومن ت�صميم اأ�صلوب التدري�س يف هذا الف�صل 

االفرتا�صي. ويبداأ الربنامج باأخذ عينة ع�صوائية من »الطالب« من قاعدة بياناته 

لت�صكيل الف�صل، ثم يقدم الربنامج �صجالت الطالب للمر�صحني للتدري�س. ويجمع 

الربنامج �صجالت الطالب االفرتا�صية من معلومات حقيقية عن الطالب، ت�صمل 

بيانات عن االأبوين وال�صحة واملواظبة، وكذلك عن االأداء االأكادميي الرتاكمي، وهي 

بيانات تـُدخـّل يف الربنامج مع توفري حماية �صخ�صية الطالب. ويت�صمن الربنامج حتى 

ملفـّات �صوتية اأدخلها معلمون وم�صت�صارون �صابقون ميكن للمر�صحني للتدري�س اأن 

ي�صتمعوا اإليها. وا�صتناداً اإىل هذه املعلومات االأ�صا�صية، ينتقل املر�صح للتدري�س اإىل 

و�صع ا�صلوبه الرتبوي واإدخاله يف الربنامج. بعد ذلك، تقدم املحاكاة ردود الفعل حول 

اأثر الدرو�س املقرتحة، مع عر�س التفا�صيل اخلا�صة بدرجات التح�صيل املتوقعة من كل 

طالب وبال�صلوكيات اخلا�صة بالواجبات املطلوبة من الطالب. ويعطي هذا التدريب 

العملي وردود الفعل عليه املر�صحني للتدري�س الفر�صة لدرا�صة اأثر درو�صهم على كل 

طالب افرتا�صي، مما ميكنهم من ربط ت�رشفاتهم بتعلم كٍل من الطالب يف حجرة 

 n .الدرا�صة الفعلية

 )2008( Girod and Girod :امل�صدر
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وكما بينا يف الف�صلني االأولني، فاإن ال�صياق االجتماعي ال�رشيع التغري والت�صليم باحلاجة اإىل تو�صيع م�صاركة اجلهات 

املتعاونة يتطلبا مبادرات جديدة يف جمال اإعداد املعلمني. وقد كانت مناذج االإعداد التقليدية ت�صدد على املهارات 

الفردية وامل�صاركة �صمن �صياق كل مدر�صة من املدار�س. اأما االآن، وقد غدا املعلمون مطالبني ب�صورة تعاونية منتجة 

مع الآخرين، فاإن على برامج اإعداد املعلمني اأن يوفر مهارات املبادرة بهذا احلوار واحلفاظ عليه.

اإن عملية االنتقال من دور طالب التعليم اإىل دور معلم الطالب لي�صت بالعملية الهينة. وبغ�س النظر عن امل�صار 

الذي يتبعه املر�صحون لدخول مهنة التدري�س وعن الفرتة التي ي�صتغرقها برناجمهم، فاإن املعلمني ميكن اأال يكونوا 

جاهزين متاماً للمهمة امللقاة على عاتقهم عند دخولهم حجرة الدرا�صة. كما اأن برامج اإعداد املعلمني كثرياً ما ال تعّد 

املعلمني للموازنة بني امل�صوؤوليات االإدارية وغريها مما يـُنتظر منهم اأداوؤه يف املدار�س. والبد للجامعات واملدار�س اأن يعمال 

بروح من ال�رشاكة، واأن تتعاونا مل�صاعدة املعلمني اجلدد على حتقيق االنتقال ب�صورة فعالة من الدرا�صة اإىل التدري�س. 

وت�صمل اأ�صاليب تهيئة هذه ال�رشاكة ا�صتخدام برامج االإر�صاد االأويل والتطوير املهني امل�صتمر للمعلمني. و�صيناق�س 

الف�صل التايل الق�صايا املتعلقة بو�صع برامج االإعداد االأويل فعالة يف اإعداد املعلمني املهني.
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3   املفاهيم االأحدث حول االإعداد االأويل للمعلمني

 3 تعزيز التنمية املهنية للمعلمني

3
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يواجه املرء كثرياً من التحديات عند دخوله اأية مهنة. وي�صدق هذا ب�صكل خا�س عند البدء مبهنة التدري�س، حيث 

يحتاج املعلم اإىل اإجناح عملية االنتقال من بيئة الدرا�صة اجلامعية اإىل بيئة املدر�صة التي يدرّ�س فيها، متحوالً من 

 ،Moskowitz & Stephens( ًطالب يتعلم مهنة التدري�س اإىل معلم يعلّم الطالب ومن كونه نظريا اإىل كونه عمليا

1997(. وياأتي اأحد التحديات الكربى من اأن ثقافة اجلامعة ومعايريها وممار�صاتها تختلف كل االختالف عن بيئة 

املدر�صة. ومما له اأهمية كبرية يف هذا ال�صياق توفري الدعم للمعلمني امل�صتجدين لالنتقال ب�صورة فعالة ولتي�صري هذه 

العملية مب�صاندتهم لي�صبحوا معلمني فاعلني يف حجرة الدرا�صة، وذلك با�صتخدام جمموعة من االأن�صطة اأو الربامج 

االإر�صادية املالئمة.

املفاهيم الأحدث حول الإعداد الأويل للمعلمني 

 �صملت درا�صة االإعداد االأويل للمعلمني بلدان رابطة التعاون االقت�صادي الآ�صيا واملحيط الهادئ خم�صة من 

البلدان امل�صرتكة يف التحالف، هي اأ�صرتاليا و�صنغافورة وكندا وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة االأمريكية 

)Moskowitz & Stephens، 1997(. وراأت الدرا�صة اأن التوجيه ال�صخ�صي كان هو اال�صرتاتيجية االأوىل يف االإعداد 

االأويل للمعلمني حيث وّفر الدعم ال�صخ�صي واملهني معاً للمعلمني امل�صتجدين. و�صملت ا�صرتاتيجيات االإر�صاد 

ال�صائعة االأخرى التدخالت املوجهة وجل�صات التوجيه ودورات التطوير املهني وحلقات العمل يف املدر�صة اأو املنطقة. 

وقد وجد اأن هناك تبايناً كبرياً بني بلدان رابطة التعاون االقت�صادي الآ�صيا واملحيط الهادئ التي عاجلتها الدرا�صة، وذلك 

فيما يتعلق بتنظيم االإعداد االأويل للمعلمني من حيث هيكله ومدته والدعم املتوفر له.

ويف عام 2003، اأجرى كل من بريتون وبني وبيم و�صنتا درا�صة مقارنة اأخرى عن اإعداد املعلمني االأويل، بعنوان »االعداد 

االأويل ملعلمي الريا�صيات والعلوم يف ال�صفوف املتو�صطة يف بلدان خمتارة«. واختريت �صانغهاي )ال�صني( وفرن�صا 

كموقعني الإعداد معلمي الريا�صيات االأويل، ونيوزيلندا و�صوي�رشا، واأ�صيفت اليهما اليابان فيما بعد، كمواقع الإعداد 

معلمي العلوم االأويل. ومت اختيار هذه املواقع على اأ�صا�س الدرجات العالية التي اأحرزتها يف »اجتاهات يف درا�صة 

الريا�صيات والعلوم على ال�صعيد الدويل« وبعد جولتني من املقابالت التي اأجريت يف عدد من البلدان. وجد الباحثون 

اأنه على الرغم من االختالفات يف القيم الثقافية ويف نظم تعليم املعلمني ، »فاإن هناك اعتقاداً عاماً مفاده اأن 

للربنامج االأويل اأهميته يف اإعداد املعلمني ملمار�صة مهنتهم اإ�صافة اإىل اأن هذه البلدان ت�صرتك  يف خ�صائ�س قوة 

�صيا�صات االإعداد وممار�صاته، وذلك يف النظم املركزية اأو الالمركزية التي توفر �صجل تاريخي عنها مدته 10 �صنوات اأو 

اأكرث.« ).Britton et al، 2003، �س. 301(. 
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وبحكم موقعه يف مركز اللقاء بني التعلم والنمو والدعم، ي�صكل الربنامج االأويل لالإعداد  اأهمية، خا�صة اأنه ي�رشف يف 

وقت واحد على املا�صي املتمثل يف اإعداد املعلمني قبل اخلدمة ويتطلع قدماً اإىل امل�صتقبل الوظيفي يف التدري�س مع 

ما فيه من حتديات التحول اإىل معلم واال�صتمرار يف هذه املهنة. ويف حني اأنه مت ا�صتيعاب بع�س امل�صمون اأثناء درا�صات 

االإعداد للتدري�س، فاإن الفهم املتعمق للق�صايا لن يتحقق اإال بعد اأن يتوىل املعلمون امل�صتجدون م�صوؤولياتهم يف غرفة 

الدرا�صة. »ففي كل مكان ويف خمتلف االأوقات وعلى م�صتويات ودرجات متباينة، �صريكز املعلمون االأفراد على املعارف 

املتخ�ص�صة والرتبوية والتدري�صية ينهلون منها. و�صيتعر�صون لتاأثريات ال�صيا�صات املتنوعة والت�صميمات الربناجمية 

املتباينة واأن�صطة مقدمي الربنامج على اختالفها. وهم بحاجة، يف جميع هذه املراحل، اإىل موا�صلة التفكري والتعلم« 

).Britton et al،2003، �س. 4(. وبهذا املعنى حتديداً، ي�صكل الربنامج االأويل لالإعداد  مرحلة من مراحل تعلم التدري�س 

 Feiman-Nemser, Carver،( وعملية ا�صتيعاب تدريجية للتنظيم املدر�صي وبرناجماً ر�صمياً للمعلمني امل�صتجدين

 .)1999 ،Schwille, & Yusko

اإن الربنامج االأويل لالإعداد  مفيد اأوالً يف م�صاندة املعلمني امل�صتجدين يف عملية انتقالهم ال�صديدة االأهمية من بيئة 

اجلامعة اإىل بيئة املدر�صة ويف تي�صري اندماجهم يف مهنة التدري�س. كما ميكنه اأن يعالج امل�صاكل الناجتة عن ال�صعف 

يف اإعداد املعلمني وعن انخفا�س التوظيف وارتفاع معدالت تبدل املعلمني وعدم ا�صتجابة مناهج اإعداد املعلمني مبا 

 ،Fang  ;1998 ،Darling-Hammond  ;2008 ،Cho  ;2003 ،Britton et al.( .فيه الكفاية ملتطلبات التطوير املدر�صي

Zeichner & Paige، 2007(. والنظام، يف فهمه مل�صاكله وتعريفه   ;2008 ،Husbands  ;2008 ،Farrington  ;2008

لها، هو الذي يحدد النهج الذي �صيـُتبع يف الربنامج االأويل لالإعداد  ملعاجلتها. من ذلك مثالً اأنه يف الواليات املتحدة، 

التي تواجه معدلت عالية يف ا�ستنزاف املعلمني امل�ستجدين ، يُعترب الربنامج الأويل لالإعداد  اأداة هامة يف الحتفاظ 

باملعلمني. )Darling-Hammond, Berry، Hasselkorn, & Fideler، 1999(. ويف �صانغهاي واليابان وفرن�صا، حيث يركز 

التعليم ال�صابق للخدمة على اإتقان حمتوى مو�صوعات حمددة وال يقرتن ذلك اإال بالقدر االأدنى من التعر�س للتجربة 

الفعلية يف حجرة الدرا�صة )من خالل تدريب عملي على التدري�س مقت�صب جداً(، اأ�صبح الربنامج االأويل لالإعداد  اأداة 

هامة مل�صاندة املعلمني امل�صتجدين يف التعلم لي�صبحوا معلمني فعالني يف حجرة الدرا�صة.

وعلى الرغم من التباين احلا�صل يف اخللفيات الثقافية، فاإن ممار�صات الربنامج االأويل لالإعداد  يف املواقع اخلم�س التي متت 

درا�صتها جميعها تهدف اإىل حتقيق اأهداف اأو�صع مدى: فهي ال ترمي اإىل حت�صني نوعية التدري�س فح�صب بل كذلك اإىل 

حتقيق التطور ال�صخ�صي. اإذ تفرت�س اأنه يتعني اأن تتوفر لدى املعلمني امل�صتجدين �صعة يف املهارات واملعارف وامليول 
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ال ميكن اأن يبلغوها اإال عن طريق التعلم املوجـّه اأثناء العمل. ولتوفري هذا التعلم املوجـّه، ينظر اإىل الربنامج االأويل 

لالإعداد  »ال كاأداة حلل م�صكلة معينة بل كنهج برمي اإىل بناء املعلم وبناء القوة العاملة يف التدري�س وبناء هذه 

املهنة« ).Britton et al، 2003، �س. 302(.

وتو�صي نظريات االإعداد االأويل اجلديدة باأن يـُنظر اإليه كنظام كامل �صامل »ي�صتخدم جمموعة متنوعة من الو�صائل 

 ،Britton et al.( »املن�صقة املعدة وفقاً لت�صورات احتياجات املعلمني امل�صتجدين ومتطلبات نظام التعليم العامة

2003، �س. 5(. ويُقرتح لنظام الربنامج االأويل لالإعداد  ال�صامل الفعال اأن يت�صمن اأهدافاً مف�صلة وا�صحة تتجاوز 

جمرد توفري الدعم وامل�صاعدة وتهدف اإىل تعزيز التعلم املهني واالرتقاء بنوعية التدري�س. وينبغي لوا�صعي الربنامج اأن 

يراعوا املهارات واملعارف املختلفة املطلوبة يف خمتلف مراحل منو خربة املعلم يف �صياق احلاجة اإىل التعلم طوال حياته 

الوظيفية. ولتحقيق ذلك، يتطلب نظام الربنامج االأويل لالإعداد  ال�صامل اجلهود املن�صقة جيداً التي يبذلها مقدمو 

الربنامج، ممن ميثل جهات عديدة متنوعة ومتكاملة لكل منها اأدواره واأغرا�صه الوا�صحة. ونظراً للتحديات املاثلة يف 

دعم عملية االنتقال الهامة هذه، ميكن اأن تتطلب م�صاندة الربنامج االأويل لالإعداد  واالأن�صطة اخلا�صة بها فرتة ممتدة 

من الوقت. وكلما ارتفعت درجة تكييف الربنامج ح�صب االحتياجات املحددة، كلما زادت الفائدة منه. من ذلك مثالً اأن 

على الربنامج اأن يوجه االهتمام اإىل الظروف االأولية اخلا�صة باملدر�صة والتدري�س فيها، مع مراعاة ما يوكل باملعلمني 

امل�صتجدين من مو�صوعات وتالميذ ومهام غري تدري�صية.

وعلى هذا، فاإن الربنامج االأويل لالإعداد ينطوي على ما هو اأكرث من التوجيه. فهو اإطار منهجي يحظى ت�صميمه 

العام بالدعم على �صعيد ال�صيا�صات ويو�صع وين�صق بني خمتلف مقدميه بهدف تلبية احتياجات املعلمني 

امل�صتجدين من التعلم املهني املبكر.
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حالة ماأخوذة من �صانغهاي

يف اأواخر الثمانينات من القرن املا�صي، و�صعت هيئة التعليم يف بلدية �صانغهاي �صيا�صة 

لالإر�صاد االأويل الر�صمي اأ�صيفت اإىل املمار�صات املدر�صية الرا�صخة. وقبل و�صع هذه ال�صيا�صة، 

كان لدى املدار�س الثانوية واالبتدائية برامج لالإعداد االأويل غري الر�صمي ت�صمل التوجيه 

ال�صخ�صي والبحوث امل�صتمرة التي يجريها املعلمون واملحافل الدرا�صية وم�صابقات التدري�س 

للمدر�صني اجلدد. على ان �صيا�صة االإر�صاد االأويل الر�صمي و�صعت املعلمني اجلدد قيد التجربة 

ملدة �صنة واحدة تقدم فيها املدار�س التوجيه وتوفر خاللها املناطق املدر�صية تدريباً يركز على 

ثالثة جماالت: التعليم واأخالق املهنة؛ والتعليم ونظرية التدري�س؛ والتعليم واملهارات التدري�صية 

العملية. واأعطي ملجايل التدريب االأولني 30 �صاعة/ح�صة على االأقل خالل فرتة ال�صنة كما 

قـًُدم التوجيه والتدريب من جانب مر�صد خا�س لفرتة �صاعتني على االأقل كل اأ�صبوع. ويُختار 

للعمل كم�رشفني املعلمون املجيدون القادرون على نقل اأفكارهم اإىل املمار�صة وعلى الربط بني 

تدري�صهم واملبادئ التي يتلقونها. وي�صرتك هذا الثثنائي )امل�رشف/املعلم امل�صتجد( يف عملية 

مالحظة اأ�صبوعية يف �صف واحد اأو اثنني من �صفوف الدرا�صة طوال ال�صنة )مبا يف ذلك 

مالحظة كل من امل�رشف واملعلم امل�صتجد لدرو�س االآخر(، كما يطلب من املوجه اأن يعّد �صجالً 

الأن�صطتهما ولنمو املعلم امل�صتجد. وتقدم وحدات التدريب يف املدينة براجمها للمعلمني اجلدد 

ويُطلب منهم ق�صاء ن�صف يوم يف االأ�صبوع، من معظم اأ�صابيع ال�صنة، يف امل�صاركة يف هذه 

الربامج. ويُقدم للمعلمني اجلدد الذين ينق�صهم اإعداد ر�صمي اأربع دورات: يف علم الرتبية، وعلم 

النف�س، ومناهج مو�صوعات اأو جماالت التدري�س، والعمل كمدير حلجرة الدرا�صة. وتن�ّس �صيا�صة 

هيئة التعليم ب�صورة وا�صحة على امل�صوؤوليات وت�صع على م�صتويات النظام م�صوؤولية تقدير 

اجلوانب اخلا�صة من معارف املعلم اخلا�صع للتجربة واأدائه: فتقدير االأخالق االيديولوجية واملهنية 

يتم على م�صتوى املدر�صة يف حني اأن تقييم اجلوانب الرتبوية املتعلقة مبو�صوعات التدري�س 

ومببادئ العمل كمدير حلجرة الدرا�صة يجري على م�صتوى املنطقة التعليمية. ويتم تقدير علم 

الرتبية العام وعلم النف�س العام عن طريق امتحان كتابي تنظمه اجلهة امل�صوؤولة عن التعليم. 

كما حتدد ال�سيا�سة هذه �رشوط متديد الفرتة التجريبية: فاملعلمون الذين ل يفون مبتطلبات 

التقييم يف نهاية ال�صنة يتاأخر انتقالهم من مركز املعلم اخلا�صع للتجربة اإىل مركز املعلم 

 n .الدائم

امل�صدر: Paine, Fang, & Wilson )2003، �س. 32-29(  
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وتقدم اململكة املتحدة حالة مقابلة ولكنها مع ذلك ذات داللة، نظراً لالنتقال هناك اإىل مناذج لتدريب املعلمني اأكرث 

ا�صتناداً اإىل املدر�صة. ويوحي مثالها اأن �صكل برنامج االإر�صاد االأويل يختلف عندما تكون م�صاركة املدر�صة يف اإعداد 

املعلمني وا�صعة. من ذلك مثالً اأن التوجيه ال ي�صكل يف هذه احلالة »عن�رشاً اإ�صافياً« من الربامج االأولية لتعليم 

املدر�صني. على اأن م�صاركة املدر�صة الوا�صعة ال تعني بحد ذاتها اأن فر�س الربنامج االأويل لالإعداد  ت�صبح اأف�صل، الأن 

هناك ترتيبات متنوعة ت�صتخدمها املدار�س ولي�صت جميعها على نف�س الدرجة من الفعالية. فمعيار الفعالية يت�صل 

بدرجة تلبية احتياجات املعلمني اجلدد ولي�س بالفوارق بني النماذج.

املـثـال 14

االإعداد االأويل للمعلمني  يف اململكة املتحدة

خالل ال�صنوات اخلم�س ع�رشة املا�صية، كان كل تعليم املعلمني االأويل يف اململكة 

املتحدة يتم عن طريق »الرتباط الوثيق بني اجلامعات واملدار�س« )�س. 3(. ول ي�سرتط 

منوذج ال�رشاكة امل�صتندة اإىل املدار�س هذا اأن يق�صي املتدربون ن�صف الوقت املخ�ص�س 

للتدريب االأويل على االأقل يف املدار�س فح�صب بل ي�رشك املدار�س كذلك يف اإ�رشاك 

الطالب يف تقييم اأداء املعلمني. وتدل الدرا�صات اال�صتق�صائية با�صتمرار اإىل ارتفاع 

م�صتوى ر�صا املعلمني املتدربني عن طريق هذا النموذج. ومع اأن املعلومات غري متوفرة 

عن الأ�سكال الكثرية لنخراط املدار�س يف درا�سات برنامج تعليم املعلمني الأويل فاإن هذا 

منوذج اإعداد املعلمني امل�صتند اإىل املدار�س هذا يوحي بالفعل باأن عملية انتقال املعلمني 

 n .اجلدد اإىل التدري�س يف املدار�س تتم دون اإ�صكال ب�صورة تكاد تكون كاملة

 )2008( Husbands :امل�صدر
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ويقول غو لنغيوان، وهو رئي�س املركز ال�صيني لبحوث تعليم املعلمني االأويل، اإن نظام الربنامج االأويل لالإعداد  يف 

�صانغهاي مكـّن معظم املعلمني من االنتقال ب�صورة فعالة اإىل التدري�س يف حجرة الدرا�صة - »فقلة من املعلمني 

ولكن قلة منهم اأي�صاً ’تـُبدع« ).Paine et al، 2003، �س. 54(. ومما له اأهميته اأن املالحظة التي  ال�صينيني ’تغرق‘ 

ابداها غو تعك�س تعليقات كري�س هزبندز التي تفيد باأنه يف حني ان النموذج ال�صيني »ينتج ممار�صني فعالني اأ�صا�صاً، 

 ،2008 ،Husbands( »فاإن مناذج التفكري يف املمار�صة التي ظهرت ت�صكل �صكالً مقيداً من اأ�صكال النزعة املهنية

�س. 8(.

وهكذا، فاإن و�صع برنامج االعداد االأويل يف امل�صتقبل ينبغي اأن يـُ�رشك جمموعة متعددة من مقدمي الربنامج الذين 

يعملون بتعاون وثيق فيما بينهم، مع حتديد اأدوار كل منهم ب�صورة جيدة. على اأن على وا�صعي برامج تعليم املعلمني 

يف البلدان املختلفة اأن يدركوا اأن بناء ال�رشاكات هذه يطرح حتديات خا�صة به عندما يحتاج مقدمو االإر�صاد اإىل عبور 

احلدود للتمكن من اأداء اأدوارهم بنجاح. ولذا فاإن للتخطيط ولتوفري الدعم لل�صيا�صات اأهمية كربى يف اإجناح هذه 

املخططات.

تعزيز التنمية املهنية للمعلمني

تلقى الدعوة لرفع املعايري التعليمية جلميع الطالب الدعم من البحوث املعرفية التي اأجريت يف اأوا�صط الثمانينات، 

والتي خل�صت اإىل اأن »قدرات التفكري اللغوي واللفظي واملعايري االأدبية ودرجة التعقيد ومعظم املبادئ املرتبطة 

تقليدياً بالنخب متاحة جميعها ملعظم الطالب« )Hawley & Valli، 1999، �س. 132(. وي�صكل اإعداد املعلمني 

املتوا�صل وتهيئتهم املهنية م�صارات رئي�صية لتنمية املعارف واملهارات وامليول الالزمة لتعليم جميع الطالب 

واإي�صالهم اإىل املعايري الرفيعة املتوخاة. على اأنه ال ميكن الو�صول اإىل التوقعات العالية اأو فر�صها ب�صورة م�صتقلة 

عن امل�صمون. فهي تتطور من حت�صن العالقات مع الطالب ويف اإطار من الزمالة الت�صامنية يف مكان العمل.

وينبغي اأن تـُفهم احتياجات التهيئة املهنية كاأن�صطة توؤدي اإىل تغريات يف املعارف واملهارات بحيث ت�صبح اأكرث 

ا�صتجابة مل�صاكل املمار�صة العملية. وي�صتند ذلك اإىل االعتقاد باأن هذه القدرات املعززة �صتوؤدي اإىل حت�صني تعلم 

الطالب. وتت�صل بذلك فكرة اعتبار املدار�س مواقع قيمة لتعلم املعلمني واأن التعلم مع االآخرين يف املدر�صة و�صمن 

�صبكات املعلمني االأو�صع نطاقاً �صيتيح فر�صاً هائلة للتعلم.
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•	
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وعلى هذا فاإن التهيئة املهنية يجب اأن ت�صتند اإىل املدر�صة بالدرجة االأوىل واأن تتمحور حول م�صائل التدري�س وتعلم 

الطالب واأن تكون يف وقت واحد تدريجية ومتوا�صلة. ويحتاج املعلمون اإىل امل�صاركة يف حتديد ما يتعني عليهم اأن 

يتعلموه، والبّد من تلبية احتياجاتهم من التعلم عن طريق بيئة منظمة تعاونية متكـّن من حل امل�صاكل. وتتوفر لدى 

املعلمني ، بعد مرحلة االعداد االأويل، معرفة �صياقية اأف�صل بطالبهم ومب�صائل التعلم وتلك غري املت�صلة بالتعلم، 

ويقرتن ذلك بفهم اأف�صل ملا يحتاجون اإليه، كاأفراد وكمجتمع مدر�صي، للتمكن من تلبية احتياجات الطالب. ويقرتح 

هويل وفايل )1999( اأن م�صمون التعلم ينبغي ان ي�صمل العنا�رش املحددة يف اجلدول 3.

اجلدول 3: ما الذي ينبغي اأن يكون عليه التعلم من حيث م�ضمونه؟

• الرتكيز على ما يتعلمه الطالب والتحرك ملعاجلة امل�صاكل التي قد يواجهها الطالب يف تعلم تلك املواد	

• التحرك بتحليالت الفوارق بني اأهداف تعلم الطالب واملعايري التي يقا�س بها هذا التعلم، وكذلك باأداء 	

الطالب

• اإدراج تقييم م�صادر املعلومات املختلفة حول النتائج التي يحرزها الطالب وحول العملية ككل	

• اإتاحة الفر�س للم�صاركة يف تطوير الفهم النظري للمعارف واملهارات التي يتم تعلمها، ومن ثم 	

تطبيق هذا الفهم من خالل تنفيذ الدرو�س امل�صتفادة من خالل التهيئة املهنية

)1999( Hawley & Valli :املرجع  
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ولإيجاد اأف�سل ال�رشوط لإعداد املعلمني، حتتاج املدار�س اإىل اأن تـُنظـّم بطرق متكن من اإدماج ما يتحقق للمعلمني من 

تعلم من املمار�صة اليومية يف عملية تغيري �صاملة تعالج العقبات اأمام تعلم الطالب وتفعـّل العوامل التي متكن 

من هذا التعلم. ومما له اأهميته يف هذا امل�صعى توفري الوقت الالزم والبيئة املدر�صية امل�صاندة. ومن الطريف اأنه يف 

بلدان �رشق اآ�صيا التي تتجذر فيها ثقافات الرتاث الكونفو�صي والتي ت�صودها النزعة اجلماعية فيما يتعلق بالتدري�س 

وبالتعلم، هناك تقاليد مرت�صخة تتعلق بتعلم املعلمني ب�صورة م�صرتكة يف بيئة العمل، وهي تقاليد حتمل معها 

معظم خ�صائ�س ت�صميم التهيئة املهنية الفعالة املعرو�صة اأعاله.

وي�صرتك املعلمون يف ال�صني واليابان وجنوب كوريا يف تقليد را�صخ يتمثل يف التخطيط امل�صرتك ومالحظة املعلمني 

درو�س بع�صهم البع�س، وهو تقليد تعهدته بالرعاية ثقافة تقدر الزمالة الت�صامنية اأكرث من تقديرها للنزعة الفردية. 

وثقافة التعاون هذه متكن املعلمني من جتميع وتقا�صم اأفكارهم ومواردهم اجليدة بحيث ت�صكل وجهات نظر متعددة 

ملواد التعليم وللطالب.
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املـثـال 15

التدري�س كطريقة للتهيئة املهنية يف اليابان

لدى املعلمني يف اليابان تاريخ طويل من التدري�س - من خالل دورات من االأن�صطة التي 

تقوم فيها جمموعات من املعلمني ، عادة ح�صب م�صتوى ال�صفوف، بتنفيذ وحت�صني 

واحد اأو اأكرث من الدرو�س البحثية، عاملة على اإدخال تغيريات ايجابية على املمار�صة 

التدري�صية ويف تعلم الطالب. ويقوم معلمون بتدري�س درو�س البحوث املخطط لها 

ب�صورة تعاونية وبعناية، ويالحظ اأع�صاء املجموعة الدرو�س وي�صجلون مالحظاتهم على 

عمليات التعلم. وقد ولّد هذا ال�صكل من التهيئة املهنية »معارف ت�صلح للتقا�صم« 

وتطورت به املدار�س كمجاالت  ميكن فيها للمعلمني اأن يتعلموا واأن يتقدموا معاً كما 

يُعتقد اأن درا�صة الدرو�س اأ�صهمت يف حتول اليابان عن »التدري�س كتلقني« نحو »التدري�س 

بغر�س الفهم«، وخ�صو�صاً يف مرحلة التعليم االأ�صا�صي، خالل الفرتة من ال�صبعينات 

 n .حتى الت�صعينات

 )1999( Stigler & Hiebert ;)1992( Stevenson & Stigler ;)1998( Lewis & Tsuchida :امل�صدر
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املـثـال 16

العمل اجلماعي يف فريق كاأ�صلوب يف 

التهيئة املهنية يف ال�صني

يف ال�صني، اأ�صفت فرق بحوث التدري�س وفرق اإعداد الدرو�س، وهي فرق 

تقليدية تعمل يف جميع املدار�س، ال�صفة املوؤ�ص�صية على العمل 

اجلماعي، وت�صاعد فر�س امل�صاركة يف هذه الفرق املعلمني اجلدد على 

االندماج يف جمتمع يتقا�صم معارف م�صرتكة وينطق بلغة واحدة. 

وحجم العمل التدري�صي لدى املعلمني لي�س بالثقيل وهم يجل�صون 

معاً يف غرف منظمة ح�صب املو�صوعات اأو ح�صب م�صتوى ال�صف 

الذي يدر�صونه. وتتيح هذه الرتتيبات املادية الفر�س لتعّلم املعلمني من 

بع�صهم البع�س واإجراء التحليالت اجلماعية ملمار�صاتهم اليومية. 

وت�صجع ثقافة مكان العمل على تقدمي الدعم للمعلمني، �صواء على 

ال�صعيد ال�صخ�صي اأو املهني، اأثناء اأدائهم لعملهم املعقد الكثري 

املتطلبات. كما متكنهم من حت�صني حرفتهم معاً ومن امل�صاركة يف 

التح�صني التدريجي للتخطيط والتدري�س. ونتيجة لذلك كله، يكت�صب 

مدر�صو الريا�صيات يف ال�صني فهماً اأعمق ملعرفة امل�صمون وهم 

 n .ينتجون درو�صاً متما�صكة جيدة التنظيم

 )1999( Stigler & Hiebert ;)2003( Paine, Fang, & Wilson ;)2003( Fang, Hooghart, Song, & Choi :امل�صدر
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املـثـال 17

منوذج التهيئة للمعلمني يف �صنغافورة

يف عام 2001، و�صعت �صنغافورة خطة التهيئة املهنية واحلياة الوظيفية ل�صلك التعليم 

)خطة التعليم(. ويوفر هيكل احلياة الوظيفية يف اخلطة ثالثة م�صارات )هي م�صار التدري�س 

وم�صار االإدارة املدر�صية وم�صار التخ�ص�س العايل( وهو اأكرث ا�صتجابة للمواهب املختلفة 

والنمو املهني ولتهيئة املعلمني ومطاحمهم. كما اأدخـلت التح�صينات على مبادرة اأخرى 

تت�صل بهذا املو�صوع، وهي خمطط اإجازة التهيئة املهنية، بق�صد متكني املعلمني من 

ا�صتخدام االإجازة هذه اللتما�س التعلم املتوا�صل يف ممار�صة املهنة.

ويف عام 2006، بداأ تنفيذ برنامج التوجيه ال�صخ�صي املنظم لتوفري املزيد من التوجيه والدعم 

للمعلمني اجلدد. وميثل هذا الربنامج اأ�صلوباً منهجياً منتظماً تتعاون فيه وزارة التعليم واملعهد 

الوطني للتعليم على م�صاعدة املعلمني اجلدد على تخطيط تعلمهم وتهيئتهم املهنية 

باأنف�صهم �صمن اإطار للتعلم يحدد جماالت التطوير الرئي�صية والربامج االأ�صا�صية واالأن�صطة 

االأ�صا�صية التي يحتاج اإليها املعلمون يف اأدوارهم املختلفة يف املدار�س. وبالعمل مع موجهني 

�صخ�صيني من املدار�س ومع اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف املعهد ومع معلمني م�صتجدين 

اآخرين، فاإن الطبيعة التعاونية لربنامج التوجيه ال�صخ�صي املنظم تتيح الفر�س لتنمية ثقافة 
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يتقا�صم فيها املعلمون ومديرو املدار�س واملعلمون اخلرباء وامل�صتجدون ال�صعور بالنمو معاً 

كجماعة واحدة تطلب العلم.

كما طور املعهد، بالت�صاور مع الوزارة، منوذجاً ال�صتمرارية التطوير املهني مل�صاعدة املعلمني 

على تعزيز ممار�صاتهم يف غرف حجرات الدرا�صة )من خالل التعلم مدى احلياة( وعلى دعم 

منوهم املهني )من خالل الرتقيات امل�صتمرة واحل�صول على �صهادات اأعلى(. وهناك �صفتان 

تتحققا على م�صتوى املنطقة املدر�صية مل�صاعدة املعلمني على التخطيط لرحلة تطورهم 

املهني االأويل تتمثل يف وجود تنوع وا�صع يف الربامج الدرا�صية يتيح للمعلمني اختيار الدورات 

التي تهمهم والتي ي�صتفيدون منها فعالً، مما ي�صجعهم على امتالك خطط التعلم اخلا�صة 

بهم. والثانية هي اإمكانية جتميع الوحدات االأكادميية املرتبطة بالدورات الأغرا�س التاأهل 

 n .للح�صول على �صهادة، وهي �صهادة يقدمها املعهد

)2006( Ministry of Education, Singapore ;)2008( Goh & Lee :امل�صدر

ويف عام 1998، اأن�صاأت وزارة التعليم يف �صنغافورة �صبكة للمعلمني ترمي اإىل تعهد روح البحث اجلماعي كطريقة 

لزيادة قدرات املعلمني الفردية على التعلم وعلى اإدارة املعارف وتقدير التنوع، مبا يح�ّصن من قدراتهم ال�صخ�صية 

والتنظيمية على اإدارة التح�صن املتوا�صل. وبا�صتخدام دوائر التعلم، يجتمع املعلمون من اأ�صحاب االهتمامات 

املت�صابهة لتقا�صم املعرفة يف فرق بحوث تعاونية ملتزمة بتح�صني ممار�صات املهنة؛ ويوجد اليوم اأكرث من 1000 دائرة 

للتعلم )Chong & Gopinathan، 2008، �س. 120(. 

وقد متخ�صت جهود عقدين من تنفيذ التطوير التعليمي عن اأفكار جديدة حول املهمة احليوية املتمثلة يف تغيري 

�صلوك املعلمني الرتبوي بحيث ي�صتوعب التحديات التي فر�صتها مبادرات التطوير. ولكي تكون برامج التطوير املهني 

فعالة، فاإن عليها اأن تت�صمن تغيريات كثرية املطالب مثل بناء القدرات الثقافية لدى املعلمني ال�صباب والقدامى 

على حد �صواء، وا�صتخدام التكنولوجيات اجلديدة يف تطوير املعلمني. ومن ذلك مثالً اأن دورات التطوير املهني التي 

تقدمها مارتا �صتون وزمالوؤها يف جامعة هارفرد ميكن اأن يدخلها املعلمون يف ال�صني الذين ا�صتفادوا من املفاهيم 

والنهج التي تتمركز على الطالب يف تدري�س اللغة االإجنليزية كلغة اأجنبية. وقد اأ�صبحت احلاالت امل�صجلة على فيديو 

واأدوات التعلم امل�صتندة اإىل االإنرتنت، والتي و�صعها الباحثون يف اجلامعات ويف املنظمات غري احلكومية، توؤدي اأدواراً اأكرب 

يف التهيئة املهنية للمعلمني.
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ونظراً ملا يكتنف مهمة بناء برامج متما�صكة من�صقة من �صعوبات ولتكلفتها الباهظة يف كثري من االأحيان، 

يت�صف باأهمية حا�صمة يف ا�صتعداد وا�صعي ال�صيا�صات العامة لدعم الربامج امل�صتندة اإىل الدالئل. والبّد من النظر 

اإىل اإعداد املعلمني املهني باعتباره عادة م�صتمرة مالزمة للعمل، ومن اعتبار فر�س التعلم املو�صوعي جزءاً اأ�صا�صياً 

من عمل املعلمني اليومي له جذوره يف ال�صياقات االأعم للممار�صات املدر�صية. وت�صتخدم وزارة التعليم يف �صنغافورة 

�صيغة لال�صتمرارية يف تطور املعلمني املهني ت�صمل عنا�رش من امل�صارات الوظيفية ور�صد االأداء، مما ي�صكل خطوة 

ذات اأهمية يف هذا االجتاه )انظر املثال 17(.

وهناك مبادرة فعالة اأخرى للتطور املهني ولكن باهظة التكلفة تتمثل يف خلق �صبكات املمار�صني. وعلى غرار ما تقوم 

به ال�صناعات املختلفة من اإ�رشاك امل�صممني والباحثني واملهند�صني واملنفذين يف البحث والتطوير، ميكن للمعلمني اأن 

ي�صرتكوا يف و�صع النماذج االأ�صا�صية للمعارف واملهارات الالزمة لتدري�س يعزز من فهم الطالب. ويقرتح فامين - من�رش 

)2001( اأن يقوم املعلم ون »من خالل احلوارات النقدية املتعمقة بتطوير وحت�صني طرائق التعليم والتعلم« )�س. 1042(. 

وت�صمل هذه احلوارات املقرتحة »و�صفاً غنياً للممار�صة واهتماماً بالدالئل واالإمكانيات« )�س. 1042(. ويعترب ذلك عمالً 

فكرياً حمدد ال�صياق. ويتعني العمل �رشيعاً على اإن�صاء �صبكات ودوائر »املعلمني الذين ي�صاعدون غريهم من املعلمني« 

اإذا كان لتنفيذ التطوير الرتبوي اأن يتكلل بالنجاح.



�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

   3 �رشاكات تعاونية من اأجل اإعداد معلمني ذوي م�صتويات اأداء عال اجلودة

 3 ال�رشاكات الناجحة يف جمال اإعداد املعلمني

 3 ال�رشاكات كعالقات مفيدة جلميع االأطراف

 3 احلكومات كمي�رش اأ�صا�صي لل�رشاكات
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كنا قد الحظنا يف الف�صول ال�صابقة كيف توؤثر االجتاهات العامية على اإعداد املعلمني. وقلنا اإن هذه الوقائع تتطلب 

اإعادة تعريف التمهني يف اإعداد املعلمني، وحتديد م�صارات مبتكرة لدخول مهنة التدري�س، واإيجاد اإر�صاد اأويل �صامل 

للمدر�صني وتطوير مهني متوا�صل لهم. وللتمكن من حتقيق االبتكارات التي عر�صناها، هناك حاجة اإىل التحول 

عن ال�رشاكات التقليدية، مثل ال�رشاكة بني كليات اإعداد املعلمني واملدار�س، اإىل �رشاكات تـُدخل يف املعادلة وكاالت 

اجتماعية اأخرى تهتم برفاه الطفل بحيث ميكن ب�صورة اأكرث فعالية جتاوز العقبات التي تعرت�س �صبيل التعلم واالإجناز 

)Husbands، 2008(. وقد اأبرزت حكومة اململكة املتحدة هذا النهج اجلديد عندما ن�رشت يف عام 2004 الدرا�صة 

املعنونة »كل طفل له اأهميته« )Education and Skills Committee، 2006(. وتتطلب هذه الدرا�صة من الوكاالت 

العاملة يف حقل التعليم، خ�صو�صاً املدار�س، اأن تعمل مع عدد من ال�رشكاء واأن تنّمي لديها املهارات اخلا�صة بالتعاون 

املفيد مع هذه الوكاالت. 

�رشاكات تعاونية من اجل اإعداد معلمني ذوي م�ضتويات اأداء عال اجلودة

ويوجد بالطبع تقليد را�صخ لل�رشاكات يف جمال اإعداد املعلمني. فاملدار�س وكليات التعليم ت�صارك يف �رشاكات تتكفل 

باأن يتلقى املعلمون املتدربون ما يكفي من االإعداد لعمليات واإجراءات حجرة الدرا�صة واملدار�س. وت�صكل فرتة التدريب 

العملي جزءاً اأ�صا�صياً من اإعداد املعلمني. ومن االأمثلة على ذلك برنامج التدريب الداخلي يف اأك�صفورد يف اململكة 

املتحدة، وهو برنامج للدرا�صات العليا معروف جيداً ومدته �صنة واحدة، وهو م�صمم بحيث ي�صمن اأن يقدم ال�رشكاء، 

 .)1992،McIntyre & Hagger( املدار�س واجلامعة، م�صاهمات خمتلفة ومميزة ومتكاملة يف تعلم املر�صحني للتدري�س

كما توجد �رشاكات اأخرى مهمتها جعل تطوير املعلمني املهني اأكرث فعالية، يف حني اأن �رشاكات غريها تعمل على 

معاجلة م�صائل العدالة االجتماعية يف املدر�صة، من خالل م�صاعدة املعلمني على بناء املهارات الثقافية وتعزيزها 

بحيث ميكنهم م�صاعدة الطالب القادمني من خلفيات اجتماعية - اقت�صادية وثقافية خمتلفة على التح�صيل 

االأكادميي. وهذه ال�رشاكات كثرية العدد خ�صو�صاً يف الواليات املتحدة حيث يت�صف الكثري من املدار�س القريبة بتنوع 

الطالب وبكرثة جمموعات الطالب االأخرى.

ويركز هذا الف�صل على ال�رشاكات يف جمال اإعداد املعلمني والتي ترمي اإىل حت�صني النتائج يف تعلم الطالب. وهو 

يعر�س اخل�سائ�س التي متيز ال�رشاكات الناجحة يف اإعداد املعلمني وال�رشوط ال�رشورية التي متكن هذه ال�رشاكات من 

النجاح. كما نعّرف يف هذا الف�صل ال�رشاكات الناجحة باأنها تلك التي توؤدي اإىل حت�صني نوعية املعلمني وترتقي باالإجناز 

الطالبي يف �صياق امل�صاركة الهادفة من جانب ال�رشكاء االأ�صا�صيني يف عملية التعليم.

�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني
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وتـُعترب مدار�س التطوير املهني التي �صاعت يف الواليات املتحدة يف ت�صعينات القرن املا�صي مثاالً لال�صتجابات 

املبتكرة. ومن املمكن مقارنة هذه املدار�س مب�صت�صفيات التدري�س من حيث اأنها ميادين اإكلينيكية تتقا�صم فيها 

اجلامعة واملدر�صة م�صوؤولية اإعداد املعلمني وتطوير الهيئة التدري�صية وتعلـّم الطالب. وتت�صف برامج اإعداد املعلمني 

يف مدار�س التطوير املهني الفعالة باخلربات امليدانية املوزعة على امتداد الربنامج، وبال�صالت الوثيقة بني النظرية 

واملمار�صة، واالإ�رشاف املتوا�صل على املر�صحني �صواء من جانب موظفي اجلامعة اأو املدر�صة، ونظم الدعم القوية 

 as cited in Ridley ،2001 ،Mantley-Bromley( .للمر�صحني للتدري�س، وت�صميم الربنامج وتنفيذه ب�صورة تعاونية

Hurwitz, & Hackett، 2005، �س. 47(. ويرد يف املثال 18 و�صف ال�رشاكة التف�صيلية املقامة بني املدار�س وموؤ�ص�صات 

التعليم العايل، من مثل برنامج التدريب الداخلي يف اأك�صفورد.

�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني
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املـثـال 18

منوذج التدريب الداخلي يف اأك�صفورد

ي�صتغرق برنامج التدريب الداخلي يف اأك�صفورد �صنة واحدة من الدرا�صات العليا وهو موجه 

للمر�صحني للتدري�س يف املدار�س الثانوية، وينفذ بالتعاون مع جامعة اأك�صفورد وهيئة التعليم 

املحلي يف مقاطعة اأك�صفورد�صاير ومدار�صها الثانوية. وميّكن الربنامج املتدربني من اكت�صاب 

املعرفة العملية اخلا�صة بالتدري�س ومن التمتع ب�صفة االنتماء اإىل املدار�س كمعلمني. ويرمي 

الربنامج اإىل �صمان متكني املتدربني من املهارات االأ�صا�صية للعمل يف حجرة الدرا�صة مما يلزم 

للح�صول على ال�صهادة، كما يرمي اإىل تطوير املهارات والفهم واملواقف مما يلزم لكي ي�صبحوا 

معلمني قادرين على التقييم والتطوير الذاتي. والربنامج مدّعم بربنامج يربط بقوة بني املدار�س 

واجلامعة اأعّد ب�صورة م�صرتكة بني مدربني من اجلامعة ومعلمني وم�رشفني من املدار�س، على اأن 

التطوير التدريجي للمهام املطروحة على املتدربني طوال ال�صنة يبقى م�صوؤولية اأ�صا�صية تقع 

على عاتق املوجهني. وي�صلم الربنامج بان لكل من ال�رشكاء م�صاهمته اخلا�صة التي يقدمها 

   n .واأن هذه امل�صاهمات املختلفة تتكامل فيما بينها كم�صادر خمتلفة لالأفكار واملمار�صات

)1992( McIntyre & Hagger :امل�صدر
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

ونظراً ملا يوجد من حتديات، فاإننا بحاجة اإىل املزيد من ال�رشاكات ال�صاملة املت�صعة التي تعالج تعقد العمل املدر�صي 

والتعلم وتنوع الطالب املتزايد. وال تعني ال�رشاكات جمرد التدريب الداخلي اأو العمل مع املعلمني الكت�صاب جمموعات 

املهارات الالزمة للتدري�س يف حجرات الدرا�صة اأو لفهم �صيا�صات النظام املدر�صي وممار�صاته فاإعادة تعرف التمهني 

يتطلب اتباع مناذج جديدة لل�رشاكات تُ�رشك املعلمني اخلرباء واأع�صاء الهيئات التدري�صية اجلامعية يف ت�صميم برامج 

اإعداد املعلمني وتطويرها وتقييمها. وال ميكن لهذه ال�رشاكات اأن تقت�رش على فرتة التدريب الداخلي اأو فرتة التدريب 

العملي؛ فاأع�صاء الهيئات التدري�صية اجلامعية ي�صاركون ب�صورة متزايدة يف االأن�صطة املدر�صية االأخرى من خالل 

التخطيط املدر�صي وتطوير املناهج.

ال�رشاكات الناجحة يف جمال اإعداد املعلمني

يتعني لتعزيز ال�رشاكات يف جمال اإعداد املعلمني اإ�رشاك الكليات االأخرى يف اجلامعة يف اإعداد املعلمني، اإىل جانب كلية 

التعليم واملدار�س )Friedman & Wallace، 2006(. فاملعلم الطالب مل يعد م�صوؤولية تقع على عاتق كلية التعليم 

ح�رشاً؛ فرتتيبات الت�صارك اأ�صبحت تـرُثي برنامج اإعداد املعلمني باخلربة االأو�صع املتوفرة يف الكليات االأخرى يف اجلامعة. 

ومن االأمثلة على اأوجه الرتابط اجلديدة هذه تواأمة املناهج وعمليات االإعداد ب�صورة مبتكرة بني الكليات وتوفري الدعم 

بامل�صت�صارين. ومن �صاأن هذه امل�صاركة اأن متكن من االعرتاف باإعداد املعلمني وبالتدري�س كعمل فكري جدي، مما يوجد 

فهماً اأف�صل الأهمية اإعداد املعلمني عايل اجلودة داخل اجلامعة.
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

املـثـال 19

مثال عن ال�رشاكة من الواليات املتحدة

تقدم كلية املعلمني يف جامعة اإمبوريا التابعة للوالية )كن�صا�س( يف الواليات املتحدة، 

وهي الكلية التي توجد فيها القاعة الوطنية مل�صاهري املعلمني، عن�رشين يف ال�رشاكة، 

اأولهما يتعلق باملدار�س العامة. فاالأ�صاتذة واملعلمون، الذين يبنون مدار�س التطوير 

املهني واملنطقة املدر�صية، ي�صتثمرون الوقت وراأ�س املال الب�رشي واملوارد يف اإجناح امل�رشوع. 

ويعمل االأ�صاتذة املخت�صون بالتعليم يف املرحلة االبتدائية يف املدار�س كل يوم على 

تدري�س ال�صفوف النموذجية وتنظيم التدري�س اجلماعي مع معلمي املدر�صة وتوجيه 

املعلمني الطالب. وكثرياً ما ين�صم اإليهم اأع�صاء الهيئة التدري�صية من كلية االآداب 

والعلوم. اأما العن�رش الثاين من ال�رشاكة فهو يتعلق باأع�صاء الهيئة التدري�صية 

لكلية االآداب والعلوم الذين يدرّ�صون دورات الطرائق يف �صياق اخت�صا�صهم وي�رشفون 

على تدري�س الطالب. وي�صعر اأع�صاء الهيئة التدري�صية هوؤالء ب�صعور امللكية والفخر 

بالطالب املعلمني. حتى اأن بع�صهم يبحث عن معلمني لديهم االمكانية يف �صفوف 

طالب ال�صنتني االأوىل والثانية ويقنعونهم بالتقدم لي�صبحوا معلمني اأو ين�صحون 

طالب املرحلة التمهيدية للتعليم باالنتقال اإىل اخت�صا�صات اأخرى اإذا �صعروا اأن هوؤالء 

الطالب يفتقرون اإىل ال�صفات الكفيلة بجعلهم معلمني جيدين. فالرغبة يف تقدمي 

تعليم للمدر�صني عايل النوعية متاأ�صلة لدى اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف كلية 

االآداب والعلوم حتى اأن اأحد معايري توظيف اأع�صاء الهيئة التدري�صية يتمثل يف اهتمام 

 n .املر�صح باإعداد املعلمني يف �صياق الدرا�صة االأكادميية

 )2006( Levine :امل�صدر
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

املـثـال 20

 ال�رشاكة حت�ّصن من اأداء املعلمني

يف جامعة كالرك يف ما�صات�صو�صت�س، حتظى ال�رشاكة مع 

مدر�صة جمّمع يونيفر�صتي بارك باالعرتاف على م�صتوى البالد 

كلها ملا حققته من اإجناز طالبي كبري. »يقوم عدة معلمني 

بدور املدرب امل�صارك اأو املدرب امل�صاعد يف برامج اإعداد املعلمني 

مع اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف كلية التعليم، يف حني اأن 

معلمني اآخرين ي�صرتكون مع اأع�صاء الهيئة التدري�صية من 

كلية االآداب والعلوم وكلية التعليم يف فرق اإعداد مناهج 

التاريخ والعلوم االإن�صانية والريا�صيات والعلوم، مع الرتكيز 

على املناهج احلقيقية والتعلم التخ�ص�صي مبا يتفق مع 

املبادئ التوجيهية للوالية وما يقابلها من ممار�صات حجرة 

الدرا�صة« )�س. 52(. وي�صارك املعلمون امل�رشفون واأع�صاء الهيئة 

التدري�صية من كلية التعليم واملعلمون الطالب جميعاً يف 

مالحظة �صري التدري�س يف حجرة الدرا�صة. ويالحـظ اأن التعلم 

املهني املتوا�صل مالزم للبيئة هذه واأن املعلمني كثرياً ما يزورون 

 n .بع�صهم بع�صاً يف حجرات الدرا�صة

 )2006( Del Prete :امل�صدر
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني
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�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

وتقت�رش املفاهيم التقليدية لل�رشاكة اأ�صا�صاً على تعزيز ال�صالت بني اجلامعة واملدر�صة. على اأنه نظراً لتعقد 
 

 نوع التحديات التعليمية وتزايد التوقعات لدى ال�رشكاء الرئي�صيون، فاإن هناك اجتاهاً نحو تو�صيع دائرة ال�رشاكات. 

من ذلك مثالً اأن »الكتاب االأبي�س اخلا�س باملدر�صة« ال�صادر عن حكومة اململكة املتحدة يقرتح اإن�صاء هيئة ائتمانية 

 ذاتية االإدارة »متكن املدار�س من العمل مع �رشكاء جدد لتطوير الروح اخلا�صة بها وللنهو�س باملعايري« 

 )Education and Skills Committee، 2006، �س. 8(. كما يقرتح الكتاب اإيجاد من�صب مفو�س املدار�س الوطنية 

للدفع قدماً بعملية التطوير وباملواءمة بني املدار�س وال�رشكاء اجلدد. كما يدعو اإىل متكني االآباء من احل�صول على 

البيانات املتعلقة باإجناز التالميذ وحت�صني االإجراءات اخلا�صة بال�صكاوي والقدرة على اإن�صاء مدار�س جديدة بدعم من 

�صندوق خم�ص�س لهذه الغاية.

و�صيكون لهذه التغيريات املقرتحة اأثر كبري على اأدوار املعلمني يف مدار�س امل�صتقبل. فهذه االأدوار لن تركز ح�رشاً 

على التدري�س. كما اأن عملية حت�صني االإجناز الطالبي باأكملها �صت�صبح عملية م�صرتكة بني املعنيني. وبذلك لن 

تعود خ�صائ�س التدري�س اجليد حمدودة باإتقان امل�صمون اأو باملهارات الرتبوية بل �صت�صمل كذلك مهارات التعامل 

ال�صخ�صي والتوا�صل والتعاطف املعزز مع اآراء ومنظورات االآخرين يف املجتمع.

ال�رشاكات كعالقات مفيدة جلميع الأطراف

لن يكون جمرد اإ�صدار مذكرة تفاهم بني املدار�س واملناطق املدر�صية واجلامعات ب�صاأن اإعداد املعلمني كافياً الإقامة 

�رشاكة منتجة تعني باإعداد املعلمني. ويحدد تقرير ا�صتق�صائي �صمل �رشاكات 50 موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات اإعداد 

املعلمني يف كوينزالند باأ�صرتاليا اأهمية احلاجة اإىل التعريف الوا�صح للغايات والت�صليم بها واإىل و�صع ا�صرتاتيجيات 

 Queensland Board of Teacher Registration( مرنة لبلوغها واإىل امل�صاركة امل�صتمرة الن�صطة من جانب اجلميع

]BTR[، 1997(. ومن العنا�رش الهامة يف ال�رشاكات الناجحة اأي�صاً االحرتام املتبادل وتخ�صي�س املوارد ب�صورة م�صتمرة 

.)2006 ،Del Prete( وو�صع نظام للمكافاأة واالعرتاف يقوم على العدل واالإن�صاف



89التحّول الكامل يف اإعداد املعلمني دور مهني جديد للمعلمني يف مدار�س القرن احلادي والع�رشين

�رشاكات من اأجل اإعداد املعلمني

اأوالً، يتعني اأن يكون لل�رشاكة اأهدافها وغاياتها امل�صرتكة التي تو�صع تعاونياً وتراعي امل�صالح املتباينة لدى خمتلف 

ال�رشكاء، فال�رشاكات اتفاقات للقيام باأمر ما �صوية وهي تنفع جميع ال�رشكاء وتاأتي بنتائج ال ميكن اأن يحققها اأحد 

ال�رشكاء لوحده. كما اأن االأهداف والغايات امل�صرتكة تي�رش االلتزام بال�رشاكة، حيث يرى ال�رشكاء اأن ملحور ال�رشاكة 

�صلته بجوهر عملهم هم اأنف�صهم. ففي ما�صات�صو�صت�س، اأدت �رشاكة اأقيمت بني اجلامعة واملدار�س اإىل تعزيز 

نوعية املعلمني ورفع االإجناز الطالبي. وقد متثل املكون االأ�صا�صي يف ق�صة النجاح هذه يف اأن كال ال�رشيكني )اجلامعة 

واملنطقة التعليمية( تقا�صما »االأمل واالعتقاد بقدرة التعليم على زيادة فر�س االأطفال احلياتية يف منطقتهم 

واالعتقاد باأن جميع االأطفال ميكنهم اأن يـُنجزوا« )Del Prete، 2006، �س. 49(.

والعن�رش الثاين يف جناح ال�رشاكات هو و�صع مقا�صد حمددة بو�صوح وا�صرتاتيجية مرنة لبلوغ تلك املقا�صد. فمدر�صة 

جممع يونيفر�صتي بارك يف ما�صات�صو�صت�س ن�صاأت عن فكرة م�صرتكة بني جامعة كالرك واملنطقة املدر�صية 

»ت�صتجيب لتحدي التكفل بالنجاح االأكادميي الأطفال منخف�صي الدخل يتزايد تنوعهم ويعي�صون يف حي منكوب 

ن�صبياً« )Del Prete، 2006، �س 49(. ومع حتديد هذا املق�صد الوا�صح، ا�صتخدمت ا�صرتاتيجية ت�صمل العنا�رش التالية: 

منهاج اأكادميي اأ�صا�صي تدعمه ح�ص�س درا�صية اأطول من املاألوف يف اللغة االإجنليزية واالآداب والريا�صيات؛ ومركز 

الأداء الواجبات املنزلية قبل املدر�صة وبعدها؛ وااللتزام بالتعلم احلقيقي؛ وتوقعات عالية للجميع واعتقاد اأ�صا�صي 

مبقدرة كل من الطالب؛ و�رشاكة وثيقة بني اجلامعة واملدار�س تروج لثقافة التعلم املهني. وقد حتققت مقا�صد املدر�صة 

واآمالها: فمجموعة اخلريجني االأوىل واملجموعتان اللتان جاءتا بعدها تاأهلت جميعها ملوا�صلة الدرا�صة بعد املدر�صة 

الثانوية. »لقد اجتاز اجلميع اإال واحداً منهم االمتحان احلكومي املوحد عند املحاولة االأوىل طوال خم�س �صنوات، وتزايد 

مع الوقت عدد الطالب الذين ح�صـّلوا درجات الفئات العليا« )Del Prete، 2006، �س. 49(.

ويتمثل جانب اآخر من جوانب ال�رشاكة الناجحة يف االحرتام املتبادل ملعتقدات ال�رشكاء ووجهات نظرهم وخرباتهم 

ومعارفهم، ويف الفهم امل�صرتك لكون الغاية امل�صرتكة اإمنا هي اإعداد مر�صحني للتدري�س ب�صورة اأكرث فعالية بحيث 

ميكنهم اأن يخدموا جميع االأطفال على قدم امل�صاواة )Friedman & Wallace، 2006(. ومع اأن الثقة والزمالة 

الت�صامنية لي�صتا باالأمر ال�صهل يف حاالت يتمايز فيها املعلمون واأ�صاتذة اجلامعة من حيث املركز والقوة، فاإنه 

يتعني التغلب على ذلك ل�صمان جناح ال�رشاكة وا�صتمرارها على املدى البعيد. كما ينبغي لل�رشاكة اأن ت�صدد، وب�صورة 

�رشيحة، على امل�صاواة بني جميع االأطراف، مع الت�صليم باأن لدى كل منهم ما يقدمه من خربة وروؤية نقدية. وميكن 

تاأكيد هذه امل�صاواة باالنفتاح وبالت�صارك يف اتخاذ القرار وتقا�صم امل�صوؤوليات. كما ميكن االأخذ با�صرتاتيجيات عملية 
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ترعى الثقة والزمالة الت�صامنية، من حيث تنظيم املنا�صبات االجتماعية وق�صاء بع�س الوقت يف التعارف ويف اإ�صعار 

كل من ال�رشكاء بقيمة م�صاهمة ال�رشكاء االآخرين.

اأما املكون الرابع يف جناح ال�رشاكة فهو توفر املوارد ب�صورة م�صتمرة. ففي مثال كوينزالند باأ�صرتاليا، كان عدم كفاية 

املوارد اإحدى العقبات التي اعرت�صت طريق النجاح يف ال�رشاكات التعليمية )Queensland BTR، 1997، �س. 5(. وت�صري 

وثيقة �صادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي اإىل اأن ال�رشاكات الناجحة ال تبداأ باملنح احلكومية 

الكافية فح�صب بل جتتذب املوارد من القطاع اخلا�س بحيث ت�صتمر وتتعمق ال�رشاكة بني الكليات اجلامعية واملدار�س 

واملعلمني امل�صتجدين )OECD، 1998(. فاإذا كان املق�صود اأن تكون ال�رشاكة طويلة االأمد، فاإنه »يتعني اإقامة هياكل 

 ،2006 ،Brandstetter et al.( »م�صتقرة وعلينا اأن ن�صتثمر فيها كما ت�صتثمر ال�رشكة يف هياكلها لكي تكفل النجاح

�س. 17(.
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اإدخال التكنولوجيا يف ح�ص�س اللغة االإجنليزية

تتزايد، خ�صو�صاً مع قدوم ع�رش املعلومات، اأهمية اإدخال تكنولوجيا املعلومات اإىل 

حجرة الدرا�صة لت�صجيع التدريب املتمركز حول الطالب. ومع اأن كثرياً من موؤ�ص�صات 

التعليم العايل تعمل عن كثب مع املدار�س لتح�صني فر�س التعلم، فاإن النق�س يف 

املهارات املتقدمة يف تكنولوجيا املعلومات ويف موارد الو�صائط يعيق هذا العمل. 

ويبني هذا املثال كيف تعمل التبعية املهنية امل�رشوطة يف حجرة الدرا�صة، حيث 

ياأتي اأنا�س يبدو اأنه ال عالقة بينهم، ومن جماالت خارج مو�صوع التعليم، لتعزيز قوى 

بع�صهم البع�س يف �صياق العمل التعاوين. وي�صرتك يف العمل يف الربنامج الناجت، 

وي�صمى »برنامج �صافانا«، كل من �رشكة فيوت�رشالب )خمترب امل�صتقبل(، وهي �رشكة 

�صغرية يف مدينة بري�صتول تتخ�ص�س يف تطوير بيئات جديدة لتكنولوجيا املعلومات 

يف حقل التعليم؛ واالإدارة احلكومية ل�صوؤون االأطفال واملدار�س واالأ�رش؛ واأحد املختربات 

 n .يف جامعة نوتنغهام؛ و�رشكة هيوليت باكارد؛ وهيئة االإذاعة الربيطانية

  )2005( Revell & )2006( FutureLab :امل�صدر
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واأما اجلانب الهام اخلام�س فهو احلوافز واملكافاآت. فال�رشاكات الناجحة توفر طرقاً خالقة للحوافز على ال�رشكاء - من 

حيث املرتبات الدرا�صية وت�صديد تكاليف ال�صفر وتوفري مواد التدري�س وغريها من املواد املهنية والتكنولوجيا والربجميات 

والتعوي�س عن رعاية االأطفال الإتاحة مزيد من الوقت الذي يخ�ص�س للكتابة، اإىل اآخر ما هنالك. وتدرك هذه ال�رشاكات 

اأن حياة املعلمني املتعاونني تت�صف بالتعقيد واالن�صغال، مما يق�صي بتوفري تعوي�صات كافية تراعي احتياجاتهم. كما 

ينبغي اأن يُعرتف ر�صمياً مبا يقدمه اأع�صاء الهيئة التدري�صية من خدمات للمدار�س، وهو اعرتاف ميكن اأن يتبدى على 

.)2006 ،Friedman & Wallace( صكل ترقيات وعقود طويلة وزيادة يف املرتبات�

ويتمثل اجلانب االأخري يف وجوب ا�صتمرار امل�صاركة الن�صطة من خالل موا�صلة التجديد واالإدارة ب�صورة تتيح املجال 

اأمام ال�رشكاء للنمو ومتنحهم احلرية للم�صاهمة بطرق �صتى وعلى مراحل خمتلفة، وذلك للتمكني من بناء القدرات 

واإ�صفاء ال�صفة املوؤ�ص�صية على التعاون. ومن االأهمية مبكان اإيجاد الطرق الإ�رشاك مزيد من الداعمني، بل ولدعوة 

غريهم، للم�صاركة يف االأن�صطة اأو االجتماعات.

احلكومات كمي�ضـّر اأ�ضا�ضي لل�رشاكات

لل�رشاكات الفعالة اأهمية حيوية يف اجلهود الرامية اإىل اإنتاج معلمني عايل اجلودة واالرتقاء باالإجناز الطالبي. وهي 

ت�صاند اإعادة تعريف التمهني لدى املعلمني، والتي ناق�صناها يف الف�صل 2، من حيث كونها متكن املدر�صني من العمل 

التعاوين مع الآخرين )يف �سياق التنوع(. كما تي�رش ال�رشاكات منو املمار�سة التاأملية لدى يف اأو�ساط املعلمني، مما يـُعترب 

عن�رشاً هاماً يف تي�صري اإن�صيابية املعارف والتعلم احلقيقي يف حجرة الدرا�صة والتعلم طوال احلياة لدى املعلمني 

وغريهم من املهنيني الداخلني يف ال�رشاكة.

كما اأن من �صاأن ال�رشاكات ذات القاعدة االأو�صع نطاقاً اأن تي�رش حت�صني م�صاركة املجتمع يف اإعداد املعلمني. ومع 

ما ياأتي به خمتلف ال�رشكاء من روؤى وخربات ومعارف متنوعة، يتزايد احتمال التو�صل اإىل طرق فعالة تتجاوب مع 

احتياجات التوا�صل مع املجتمع وي�صرت�صد بها يف اإعداد املعلمني. وتعترب امل�صاركة املجتمعية يف اإعداد املعلمني 

�رشورية خ�صو�صاً لتمكني معلمي امل�صتقبل من التعامل والتوا�صل مع الطالب واالآباء ب�صورة اأكرث فعالية. وميكن 

اأن ت�صمل اأ�صكال امل�صاركة املجتمعية تنظيم ح�ص�س درا�صية يف املدار�س للموؤ�ص�صات املجتمعية واإ�رشاك اأع�صاء 

املجتمع )من االآباء واملنظمات املجتمعية والعاملني يف املكتبات املحلية والعاملني يف املوؤ�ص�صات االجتماعية، 

وغريهم( يف حلقات العمل واملوؤمترات املعنية باإعداد املعلمني وميكن اأن تتنوع اأ�صكال امل�صاركة هذه رهناً باالأهداف، 
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من حيث اإطالع اأع�صاء الهيئة التدري�صية على ما يتوفر من موارد جمتمعية ميكن اإدراجها يف الربامج الدرا�صية اأو 

حتى اختيار معلمني للم�صتقبل اأو تقدير دور املجتمع واالآباء يف اإعداد املعلمني. ومن �صاأن هذه امل�صاركة املجتمعية 

اأن حت�ّصن البيئة املدر�صية لتنمية املعلمني بحيث تتعزز االأ�صاليب الرتبوية املتجاوبة ثقافياً والتي ت�صاعد على حت�صني 

حت�صيل الطالب.
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دعوة اإىل ال�رشاكة

يف عام 1996، بداأ العمل يف الربازيل ب�صيا�صة تق�صي بتعميم رعاية الطفل والتعليم 

ما قبل املدر�صي يف �صياق برامج التعليم العام )قانون �صيا�صات التعليم الربازيلي 

واأ�ص�صه(. ومتت مواجهة هذا التحدي باإ�صرتاتيجية �رشاكات مبتكرة. ومتثلت نتيجة ذلك 

يف حترك خمل�س ا�صرتكت فيه ثالث جامعات، وموؤ�ص�صة التنمية احلكومية يف �صان 

باولو، وموؤ�ص�صة فانزولني، وموؤ�ص�صة كارلو�س �صاغا�س، لو�صع برامج �صهادات علمية 

على م�صتوى الكليات جلميع املعلمني العاملني يف جمال التعليم املبكر لالأطفال 

وال�صفوف االأوىل )ال�صنوات االأوىل حتى اخلام�صة( من املرحلة االبتدائية. وعملت وزارة 

التعليم، التي تعترب اأحد اأكرب اأرباب عمل املعلمني، وهي التي متول الربنامج، مع اجلامعات 

الثالث، جامعة �صان باولو وجامعة �صان باولو احلكومية وجامعة �صان باولو البابوية 

الكاثوليكية، على و�صع برنامج فريد من نوعه لتعليم املدر�صني يف ثالثة جماالت 

متميزة. اأوالً، تنظيم الربنامج بجعل املو�صوعات املت�صابهة يف التخ�ص�صات املختلفة 

يف نطاق درا�صي واحد. ثانياً، يتلقى الربنامج الدعم التقني من موؤ�ص�صة فانزولني، وتقوم 

موؤ�ص�صة �صاغا�س بدور املقّيم اخلارجي له. ثالثاً، ي�صتخدم الربنامج بكثافة التكنولوجيا 

والو�صائط التفاعلية من قبيل الفيديو واالجتماعات عن بعد، وكذلك �صبكة االإنرتنت 

العاملية. وقد خّرج الربنامج اأكرث من 000 11 معلم يحملون �صهادات جامعية يف الفرتة 

 n .بني عامي 2003 و 2006، وهو اإجناز كبري بكل معنى الكلمة

  )2008( Penin :امل�صدر
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اأخرياً، ميكن للحكومة، يف احلاالت التي تتطلب فيها ال�رشاكات التعاونية كثرياً من التمويل، اأن تتدخل من خالل توفري 

املنح اجلذابة لتي�صري اإ�صفاء ال�صفة املوؤ�ص�صية على ال�رشاكات بني اجلامعة واملدار�س اأو املناطق التعليمية. ولذلك 

اأهمية حيوية الأن املوارد املوؤ�ص�صية املخ�ص�صة الإعداد املعلمني م�صتنفذة بالفعل يف كثري من االأحيان. وهناك حاجة 

كذلك اإىل التغلب على ردة الفعل االأولية التي ينبغي معاجلتها مبوظفني م�صاعدين. وعلى �صوء كون الدولة، كما 

يف اململكة املتحدة، تروج للتو�صع يف امل�صاركة ويف توزيع امل�صوؤوليات، فاإن من املنتظر اأن تكون م�صتعدة لتحمل 

التكاليف االإ�صافية.
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خــامتــة  

لقد حاولنا يف هذا الكتاب تقدمي �صياق للم�صتويني العاملي والوطني معاً واإىل التدليل على وجوب توفري مبادرات قوية 

يف جمال اإعداد املعلمني للتمكن من مواجهة حتديات هذا التعليم ب�صورة اأف�صل.

وقد حددنا املحركات الرئي�صية على امل�صتوى العاملي املتمثلة يف الوترية ال�رشيعة للتكامل االقت�صادي والتكنولوجي 

والتناف�س العاملي على املوارد وا�صتمرار انخفا�س االإجناز، خ�صو�صاً بني الفئات االأخرى يف املجتمع، والتنوع املتزايد يف 

حجرات الدرا�صة والتوقعات املرتفعة من املدار�س لدى ال�رشكاء الرئي�صيني.

كما وجهنا االأنظار نحو الفروق على ال�صعيد الوطني، يف املحتوى واالجتاهات والق�صايا االجتماعية ويف التاريخ 

الثقايف والتعليمي. وتواجه النظم املدر�صية الوطنية يف وقت واحد احلاجة اإىل العناية بالق�صايا التعليمية الوطنية 

وكذلك اإىل �صمان اإدراج البحوث الدولية واملمار�صات الف�صلى العاملية املتعلقة بق�صايا التعليم امللحة، يف معاجلة 

الق�صايا الوطنية.

ومع اأن لزيادة امليزانيات الوطنية املخ�ص�صة للتعليم وملوا�صلة تطوير املناهج الدرا�صية اأهميتهما، فاإن نوعية 

املعلمني والتدري�س هي يف نهاية املطاف العامل االأ�صد اأهمية يف رفع معدالت االإجناز الطالبي. ويتعني اأن يقوم 

املعلمون امللتزمون الذين يتم اإعدادهم جيداً باأدوار متعددة كمعلمني ومدربني ومي�رشين وم�رشفني، اإىل اآخر ما هنالك. 

وهم بحاجة، للتمكن من اأداء هذه االأدوار جيداً، اإىل امل�صاركة يف �رشاكات اأو�صع مدى واأكرث متكيناً مع ال�رشكاء 

الرئي�صيني، واإىل االلتزام كذلك بالتعلم املتوا�صل.

ولقد اأكدنا يف هذا التقرير على اأربع نقاط:

يتعني اإعادة �صياغة مفهوم عمل املعلمني باعتباره عمالً معقداً �صديد املطالب، كما يتعني على مهنة . 1

التدري�س ككل اأن تعيد تعريف االلتزام املهني ب�صورة متكن املعلمني من تلبية التحديات التدري�صية واملهنية 

ب�صورة اأف�صل.

ينبغي للنظم اأن تاأخذ بروح االبتكار الجتذاب مر�صحني عايل اجلودة لتحقيق التح�صني امل�صتمر لت�صميم . 2

برامج اإعداد املعلمني وتنفيذها.

يجب اعتماد اإطار مو�صع لالإعداد االأويل للمعلمني يبني على املهارات االأ�صا�صية، كما ينبغي اإيجاد الفر�س . 3

جلعل تطوير املعلمني اأكرث �صلة بالواقع وقوياً ميتلكه املعلمون اأنف�صهم.
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خــامتــة

تتطلب التحديات اجلديدة التي تكتنف عملية حت�صني الرتبية املدر�صية واالإجناز الطالبي اإقامة �رشاكات جديدة . 4

ميكن للحكومات اأن ت�صاعد على متويلها وتي�صريها بل واأن تبادر بها، ح�صب االقت�صاء.

ويف جملة عوامل اأخرى، توفر التطويرات التعليمية، والفر�س اجلديدة املتاحة لزيادة التعلم االأكرث تعمقاً، وزيادة 

م�صاركة ال�رشكاء الرئي�صيني، بيئة بديلة ت�صتوعب التغيريات الكربى الالزمة يف طريقة اإعداد املعلمني. و�صتقرر درجة 

جناح الأو�ساط التعليمية والأو�ساط التي ت�سع ال�سيا�سات العامة يف مواجهة هذا التحدي درجة جناح جمتمعاتنا يف 

اإعداد �صبابنا ملهام م�صتقبل معقد �صديد املطالب.
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