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متهيد
وضع مجتمع التعليم العاملي ،تحت قيادة اليونسكو ،خالل
املنتدى العاملي للتعليم يف إنشيون (جمهورية كوريا الجنوبية)،
املنعقد يف أيار/مايو  ،2015أولويات جدول أعمال التعليم
املشرتك ضمن أهداف التنمية املستدامة للسنوات الخمس
عرشة املقبلة .وحث املشاركون يف املنتدى عىل تحقيق أهداف
التنمية املستدامة (الهدف  4الخاص بالتعليم) ،بهدف ضمان
التعليم الجيد واملنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى
الحياة للجميع .
ولتحقيق هذا الهدف ،أقر املشاركون باإلجماع األدوار املهمة
للمعلمني والتدريس من أجل التعلم الفعال عىل جميع مستويات
التعليم .وذلك سبب التزامهم بضمان تمكني املعلمني واملربني
وتوظيفهم توظيفا ً مالئما ً وتدريبهم جيدا ً وتأهيلهم تأهيالً مهنيا ً
مناسباً ،وضمان تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم الالزمة يف إطار
نُظم تعليمية ناجعة تُدار بطريقة فعالة وتُزوّد بموارد كافية.
وال يمكن توفري مثل هذه القوة التعليمية عىل أساس مستدام يف
النظم التعليمية بدون سياسات ولوائح معنية باملعلم مستجيبة
للسياقات ومبنية عىل األدلة العلمية التي و ُِض ْ
عت بمشاركة
كاملة من جميع الجهات املعنية.
واعتمادا ً عىل الدروس املستفادة منذ إنشاء فريق العمل الدويل
الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام  ،2030يف
أوسلو (النرويج) يف عام  ، 2008ومن خالل منتديات الحوار
بشأن السياسات واستعراض االتجاهات السائدة يف السياسات
واملمارسات الخاصة باملعلمني ،جمع فريق العمل الدويل جل
موارده لتطوير دليل السياسة املعنية باملعلم بشكل استباقي.
ويتجىل الهدف من ذلك يف دعم تحقيق الهدف املعني باملعلمني
ضمن أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التعليم حتى عام
 ،2030وذلك من خالل وضع أداة تحت ترصف الدول األعضاء
والرشكاء من شأنها تسهيل إعداد السياسات الوطنية املعنية
باملعلم ومراجعتها.
د .عبدالرحمن بن إبراهيم املديرس
رئيس مشارك ،فريق العمل الدويل الخاص
املعني باملعلمني
مدير عام املركز االقليمي
للجودة والتميز يف التعليم

ونُرشت يف عام  2015النسخة املخترصة من دليل إعداد السياسات
الخاصة باملعلمني بسبع لغات (العربية والصينية واإلنجليزية
والفرنسية والربتغالية والروسية واإلسبانية) .واستدعت
الدروس املستفادة من استخدامه يف بعض البلدان الحاجة إىل
نرش هذا اإلصدار الكامل بعد تنقيحه ومراجعته ،الذي يشمل
البيانات ودراسات الحالة وغريها من الرسوم التوضيحية التي
سيجدها املستخدمون يف املستقبل مجدية .وستوفر هذه النسخة
باللغتني اإلنجليزية والفرنسية أداة تفاعلية يمكن تكييفها تبعا ً
لسياقات الدول واحتياجات املستخدمني ،مما يجعل منها أداة
رئيسية لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية لفريق العمل الدويل املعني
باملعلمني للفرتة  ، 2021-2018ترمي إىل تعزيز املعلمني ومهنة
التدريس ،ومن بني أمور أخرى ،إعداد سياسات وطنية شاملة
معنية باملعلم.
ويتضمن الدليل خمسة أقسام رئيسية :يعرض الفصل األول
أغراض الدليل ومسوغاته ونطاقه والفئة املستهدفة؛ ويوضح
الفصل الثاني الحاجة إىل صياغة سياسة معنية باملعلم ضمن
خطة قطاعية وأولويات التنمية الوطنية؛ ويدرس الفصل
الثالث أهم جوانب السياسة املعنية باملعلم والروابط فيما بينها؛
ويصف الفصل الرابع مراحل عملية إعداد السياسة املعنية
باملعلم؛ ويؤطر الفصل الخامس للخطوات واملوضوعات التي
يجب معالجتها عند تنفيذ السياسة الوطنية املعنية باملعلم.
وإننا إذ ندعو الحكومات التي تعتزم استخدام الدليل إلعداد
سياسة وطنية معنية باملعلم إىل اتباع نهوج تشاركية وشاملة،
خاصة إرشاك املعلمني واملنظمات التي تمثلهم يف هذه العملية.
ونعرب عن تقديرنا وشكرنا للمؤلفني ولكل من أسهم يف عمل
هذه األداة القيمة ونرشها.

ستيفانيا جيانيني

مساعدة املديرة العامة للرتبية
منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة

جريد هان فوسني

رئيسة مشاركة ،فريق العمل الدويل
الخاص املعني باملعلمني
الوكالة النرويجية للتعاون
من أجل التنمية
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شكر وتقدير
ما هذا الدليل إال نتاج جهد جماعي ،وإسهامات قيمة ،ومدخالت
قدمها عدد من الخرباء يف السياسات املعنية باملعلم .وقام
بكتابته سيمون داكتورز ( ،Simone Doctorsمستشار التعليم)
وويليام راتريي ( ،William Rattereeموظف سابق يف منظمة
العمل الدولية) ويوسف سيد (محارض يف التعليم الدويل بجامعة
ساسيكس والكريس الجامعي للبحوث الجنوب األفريقية
الخاصة بإعداد املعلمني ومدير مركز تعليم املعلمني الدويل،
جامعة كيب بينينسوال للتكنولوجيا) .وتمت صياغة الدليل تحت
إرشاف إدين أدوبرا ،Edem ،Adubra( ،رئيس أمانة فريق العمل
الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام ،)2030
وبتنسيق من هريوميتيش كاتاياما (.)Hiromichi Katayama
ودعمت اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدويل إنتاج هذا الدليل،
ومولته املفوضية األوروبية وحكومة النرويج بمنحة كريمة.
وأصبحت ترجمته إىل العربية والصينية والفرنسية والربتغالية
والروسية واإلسبانية ممكنة بتمويل من جائزة حمدان بن راشد
آل مكتوم لألداء األكاديمي املتميز ،وقدمت له منظمة «هيومانا»
( )Humana People to Peopleاملساعدة التقنية.
وقام بتأطري مفهوم الدليل موظفو اليونسكو واالستشاريون
خالل ورشة العمل املنعقدة يف أيار/مايو  2014يف معهد
اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية يف باريس ،وهم :جني
أدوتي-باه أدوتيفي ( ،)Jean Adote-Bah Adoteviإندريس
آدم أوول ( ،)Endris Adem Awolأميناتو دياني (Aminatou
 ،)Diagneغابرييل جوتيلمانو )،(Gabriele Goettelmann
ماكي كاتسونو-هاياشيكاوا (Maki Katsuno-(Hayashikawa
ماثيو الكايس ( ،)Mathieu Lacasseهيلري امبوتو (،)Hilaire Mputu
أرنالدو نهافوتو ( ،)Arnaldo Nhavotoيايوي سيغي-فليتشيك
(( ،)Yayoi Segi- Vltchekفلورنس سرييو( ،)Florence Ssereo
وباربرا تورنيري (.)Barbara Tournier
وباإلضافة إىل األعالم املذكورين أعاله ،علق عىل املسودة األولية
للدليل كال من :جويل بيالنجر ( ،Julie Bélangerمنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي) ،كامل براهم (،Kamel Braham
البنك الدويل) ،داكمارا جورجيسكو ( ،Dakmara Georgescuمكتب
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اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية) مارك جينسبريغ
( ،Mark Ginsburgمنظمة صحة األرسة الدولية) ،ديانا هنكابي
( ،)Diana Hincapiéبنك التنمية للبلدان األمريكية) ،فيبهاف
جانداف ( ، Vaibhav Jadhavجامعة بيون ،الهند) ،ليو جينغ
( ، Liu Jingمركز اليونسكو الدويل للبحوث والتدريب
يف مجال التعليم الريفي ،البي الصني) ،أوليفييه البي،
( ،Olivier Labéمعهد اليونسكو لإلحصاء) ،أوليفر ليانغ
( ،Oliver Liangمنظمة العمل الدولية) ،تاكييش ميازاكي (Takeshi
 ،Miyazakiالوكالة اليابانية للتعاون الدويل) ،آيدان مولكني
( ،Aidan Mulkeenالجامعة الوطنية اآليرلندية – ماينوث) ،باس
بورتاليس ( ،Paz Portalesمكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف
أمريكا الالتينية والكاريبي) ،روبرت براوتي (،Robert Prouty
موظف سابق يف البنك الدويل) ،محمد راغب (منسق عمل فريق
العمل الخاص املعني باملعلمني ،مرص) ،إمييل ريتشاردسون
( ،Emily Richardsonكلية املعلمني ،جامعة كولومبيا)،
بونافنتوري سيغويدا ( ،Bonaventure Seguedaوزارة التعليم،
بوركينا فاسو) ،شيلدون شيفري ( ،Sheldon Shaefferموظف
سابق يف اليونسكو) ،مارسيلو سوتو سيماو (Marcelo Souto
 ، Simãoمعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ،بوينس
آيرس) ،بورنا كومار رشيستا ( ،Purna Kumar Shresthaجمعية
الخدمة التطوعية الدولية) ،إميليانا فيغاس (،Emiliana Vegas
بنك التنمية للبلدان األمريكية) ،جسرب فولرت (،Jesper Wohlert
منظمة هيومانا) .نتقدم بجزيل الشكر لهم جميعاً.
وننوه أيضا ً باملالحظات الواردة من املشاركني يف جلسة العرض
التقديمي للمرشوع األويل للدليل يف املؤتمر الدويل السابع عرش
لربنامج اليونسكو للتجديد الرتبوي من أجل التنمية يف آسيا
واملحيط الهادي املنعقد يف ترشين األول/أكتوبر  2014يف بانكوك
(تايالند) ،وورشة التصديق عىل الدليل التي نظمتها أمانة فريق
العمل الدويل يف الثامن عرش من كانون األول/ديسمرب 2014
يف الرباط (املغرب) .وقامت بتحرير هذا الدليل إليزا بينيت
( )Eliza Bennettوقدمت له إيفون روابوكومبا (Yvonne
 )Rwabukumbaالدعم اإلداري طوال مراحل إعداده.
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الفصل األول
اخللفية

1

يفلخلا

يستعرض هذا الفصل
أغراض الدليل ومسوغاته
ونطاقه والفئات المستهدفة.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

1.1.1املقدمة
1 1.1.1في صميم عملية التعلم :المعلمون
والتدريس
وضعت املعايري الدولية وهيئات الخرباء وعمليات االستعراض
املعلمني باستمرار يف مركز العملية الرامية إىل تحقيق االنتفاع
الشامل بالتعليم املنصف والعايل الجودة .واعتمد الخرباء
الحكوميون والرتبويون الذين قاموا بصياغة توصية منظمة
العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع املعلمني (منظمة
العمل الدولية  /اليونسكو ،1966 ،واملشار إليها فيما بعد
بتوصية  )1966عىل الفكرة القائلة «يعتمد تطور التعليم إىل
حد بعيد عىل مؤهالت هيئة التدريس وقدراتهم بوجه عام،
وعىل السمات البرشية والرتبوية والفنية للمعلمني األفراد»
( .)ILO/UNESCO، 1966: 4واستنتج بحث مكثف أجري يف بلدان
وأنظمة تعليمية مختلفة أن «املعلمني هم أكرب تأثري منفرد
داخل املدرسة عىل تحصيل الطالب» وأن «فعالية املعلم هي
أهم مؤرش مدريس عىل تعلم الطالب» ،وغالبا ً ما تكون فعالية
املعلم العامل األكثر أهمية يف التغلب عىل صعوبات التعلم لدى
الطالب األقل تحصيالً (;Asia Society, 2014: 7; OECD, 2014a: 32
.)World Bank, 2013: 5
ولذلك ،هنالك العديد من األسباب الوجيهة التي تجعل املعلمني
والتدريس عىل رأس اهتمامات التعليم واهتمامات واضعي
السياسة:
$ $أهمية التعليم :يعد التعليم أحد األولويات البرشية
الرئيسية ،حتى يف أفقر البلدان واملجتمعات .ويرتبط التعليم
بالحد من الفقر وتحسني الصحة ومتوسط العمر املتوقع،
وجودة الحياة واحرتام حقوق اإلنسان .ويركز أولياء األمور
كثريا ً عىل التعليم الذي يمكنهم تقديمه ألطفالهم (ويقدمون
التضحيات ألجل ذلك) .ويعتمد التدريس أوال ً وقبل كل يشء
عىل التفاعل البرشي بني املتعلمني ومعلميهم؛ ومع ذلك،
يُدعَ م املعلمون من خالل الوسائل التعليمية والتكنولوجيا
واملوارد التعليمية األخرى.
$ $جودة التعلم ونجاحه :تُظهر األدلة أنه برصف النظر
عن العوامل الخارجة عن نطاق املدرسة التي يصعب عىل
واضعي السياسات التأثري فيها (عىل سبيل املثال ،الخلفية
الشخصية واألرسية واملجتمعية) ،فإن املعلمني وممارسات
التدريس من أهم العوامل املؤثرة يف تعلم الطالب .وهنالك
إجماع واسع عىل أن جودة املعلم هي أهم متغري مدريس يؤثر
يف تحصيل الطالب ( .OECD, 2005: 23–25; ILO, 2012) :(1يعد
املعلمون العنرص األكثر أهمية فيما يتعلق بما يسمى «أزمة
التعلم» التي تواجه املاليني من املتعلمني داخل املدرسة

وخارجها ( .)UNESCO, 2014: 191ولزيادة فعالية املعلم
واملساعدة يف حل هذه املشكالت ،يجب أن تتضمن خطة
قطاع التعليم سياسة جيدة معنية باملعلم (الفصل الثاني).
$ $املوارد البرشية وامليزانيات :يعد املعلمون من أكرب مكونات
القوى العاملة يف الدولة ( %3-2أو أكثر من العمالة الرسمية
يف العديد من البلدان)؛ وأهم املوارد البرشية الرئيسية
يف أي نظام تعليمي أو بيئة تعليمية ،وأكرب مكون مايل
منفرد يف ميزانية أي سلطة تعليمية ،وهو ما يمثل يف أي
مكان من  %60إىل أكثر من  %80من نفقات التعليم العام
املتكررة (;OECD, 2014b: 280–283; UNESCO, 2014: 254
 .)UNESCO, 2010: 81إن أدوات السياسة الدولية الحديثة
(اليونسكو ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،والبنك الدويل وسائر
املؤسسات املذكورة يف هذا الدليل) تعزز املفهوم القائل بأن
املعلمني والتدريس العايل الجودة املبني عىل أساس احرتافية
املعلم ،والتميز يف سياسات املوارد البرشية ،يحقق أفضل
نتائج التعلم ويخفض من تكاليف أنظمة التعليم .وهذه
العوامل وحدها ،كافية لتربر السياسة الشاملة املعنية باملعلم
التي تسعى إىل تعظيم نتائج التعلم واستثمار الدولة يف
املعلمني ذوي الجودة العالية.
$ $أهداف التعليم وعمليات اإلصالح :تشري -عادة -تقديرات
الدول املتعلقة بالصعوبات يف تحقيق أهداف التعليم الشاملة
وعمليات اإلصالح التي تُجرى بصورة دورية للتعامل مع
التحديات الوطنية الرئيسية ،إىل العديد من العوامل املتعلقة
باملعلمني:
# #يمثل نقص املعلمني تحديا ً كبرياً ،سواء أكان هذا
النقص عىل صعيد مواد تعليمية محددة أم مناطق
جغرافية بعينها أو حتى يف جميع املجاالت .ففي
عام  ،2013قدرت الحاجة بحلول عام  2030إىل 3.3
ماليني معلم ابتدائي إضايف و 5.1ماليني معلم للمرحلة
الدنيا للتعليم الثانوي لتزويد جميع األطفال بالتعليم
األسايس .ومع ذلك ،من املتوقع أن يستمر النقص
املزمن يف املعلمني لعقود ما بعد عام  2015إذا استمرت
اتجاهات التوظيف الحالية (UNESCO Institute for
 .)Statistics – UIS, 2013: 1ويعني هذا بأن املتعلمني لن
يحصلوا عىل أي تعليم ،أو سيحصلون عىل تعليم أقل
جودة مما يحتاجونه ويستحقونه.
# #يعد تحفيز املعلمني والشعور باملسؤولية املهنية عاملني
حاسمني يف نجاح أنظمة التدريس والتعلم الفردية.
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فاملعلمون املتفانون يف عملهم مع اهتمامهم بالتوقعات
العالية لكل متعلم له تأثري كبري يف نتائج املتعلم .ويؤدي
عدم تحفيز املعلمني مع القليل من االلتزام املهني إىل
التغيب عىل نطاق واسع وارتفاع معدالت التحول لدى
املعلمني الجيدين الفعالني ويضعف أداءهم ،و يقوِّض
كل ذلك أسس التعليم الجيد.
# #عدم مشاركة املعلمني يف عمليات اإلصالح  -غالبا ً
ما تقوم السلطات التعليمية بتصميم عمليات اإلصالح
وتنفيذها من جانب واحد أو مع الحد األدنى من إسهام
سائر الجهات املعنية .إن األفراد املعنيني مبارشة واألهم
لإلصالح الناجح هم املعلمون وممثلوهم .ويف أحسن
األحوال ،ال تنجح عمليات اإلصالح هذه من األعىل إىل
األسفل إال جزئياً ،ألنها لم تُرشك املهنيني املسؤولني عن
تنفيذه مشاركة كاملة .ويف أسوأ األحوال ،قد يعارضها
املعلمون وممثلوهم بشدة ،لدرجة تفشلها تماماً .ومع
ذلك ،يظهر الدليل الدور اإليجابي الذي يمكن أن يؤديه
املعلمون ونقابات املعلمني يف إطار الجودة وعمليات
ش ُكوا من البداية بصورة
إصالح التعليم الناجحة ،إذا أ ُ ْ ِ
صحيحة وفعالة (.UNESCO, 2014: (220–222

1 1.1.2السياسات الشاملة هي األفضل

$ $بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة.
يتعرض الدليل لهذه النقاط وأكثر منها .عىل سبيل املثال،
ما السياسات املعنية باملعلم التي تعمل بصورة أفضل لضمان
جودة املعلمني والتدريس؟ تدعم األدلة من دول منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي السياسات التي تستحدث بيئة
تتميز باملستويات العالية من فعالية املعلمني .وترتبط هذه
بدورها ،بصورة إيجابية ،بالرضا الوظيفي للمعلم ،والسلوك
اإليجابي للمعلم باإلضافة إىل تحفيز الطالب ورفع تحصيلهم
( .)OECD, 2014aوتظهر األبحاث األخرى أن أنظمة التعليم
العالية األداء تبني مواردها البرشية من خالل الرتكيز عىل
جذب املعلمني الجيدين وتدريبهم ودعمهم ،عوضا ً عن استنزاف
مواردها أو فصل املعلمني ذوي األداء الضعيف أو املتدني
( .)Asia Society, 2014: 8وغالبا ً ما تضطر البلدان القليلة املوارد
وذات الدخل املنخفض إىل النظر بعناية إىل توازن التكاليف مع
هذه النقاط بصورة أدق عند اتخاذ قرار معني بتوظيف املعلمني
والتدريس ورشوط التعيني لتلبية متطلبات الجودة؛ لكنها ما
زالت تعتمد عىل بعض السياسات لجذب وتحفيز واستبقاء
أفضل األفراد للتدريس .ويلخص الدليل هذه الخيارات ويقدم
توصيات بشأن دمج السياسات املختلفة لتمكني العمل بها يف
مجموعة واسعة من البلدان وأنظمة التعليم  -غنية أكانت أم
فقرية ،كبرية أم صغرية ،يف املناطق الحرضية أو املناطق الريفية
عىل حد سواء.

لتحقيق أقىص قدر من فوائد التعلم ،يجب أن يكون للسياسة
املعنية باملعلم رؤية واضحة للميض قدما ً قدما ً ونهجا ً شامالً
(كلياً) يشمل مجموعة واسعة من الجوانب املتشابكة التي تؤثر
يف كيفية اختيار األفراد ليصبحوا أو يبقوا معلمني ،يتدربون
عىل عملهم ويؤدونه بفعالية .وكما يقرتح الفصل الثاني ،فإن
السياسة التي تراعي فقط بعض العوامل الرئيسية ليست
بالفعالة للغاية يف تحقيق أهداف التعلم ذات األولوية .وتتضمن
السياسة الشاملة وبحد أدنى ما ييل:

ويمكن أن تكون السياسة الوطنية الشاملة التي يتم تزويدها
باملوارد الكافية وتنفيذها باإلرادة السياسية واملهارة اإلدارية
الالزمة ،خطوة أوىل وحيوية عىل طريق تحقيق هيئات تدريسية
مهنية ومحفزة .يمكننا القول إن تحقيق هذا الهدف هو أفضل
استثمار يمكن للدولة القيام به تجاه التعليم واملتعلمني.

$ $التعليم األويل والشامل والقيادي املعني باملعلم واملدرسة
(ويشمل ذلك النظرية الرتبوية الجيدة وتطبيقها عىل
مجموعة من املتعلمني)؛

ويناقش الفصل اآلتي من هذا الدليل أهمية صياغة سياسة
معنية باملعلم ،وكيفية تماشيها مع السياسات األخرى ،وبعض
املبادئ الرئيسية الداعمة لها.

$ $التطوير املهني املستمر ودعم جميع املعلمني وقادة املدارس
وموظفي الدعم؛
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 $ $حزمة مكافآت وحوافز مادية تجذب وتستبقي أفضل
املرشحني يف املهنة مقارنة باملهن األخرى؛

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

1.1.2الغرض والنطاق
1 1.2.1الغرض
صمم هذا الدليل ملساعدة واضعي السياسات الوطنية ،وأصحاب
القرار ،ومسؤويل التعليم يف إعداد سياسة مدروسة مستنرية
لتكون عنرصا ً متكامالً يف خطط أو سياسات قطاع التعليم
الوطنية ،بما يتماىش مع خطط التنمية الوطنية واسرتاتيجياتها.
وبصورة أدق ،يعد الدليل أداة مصممة لإلسهام يف وضع سياسة
وطنية معنية باملعلم ومبنية عىل أدلة محددة لكل سياق وطني
واالعتماد عىل أمثلة من املمارسات الجيدة من مجموعة واسعة
من البلدان واملنظمات.1
واستنادا ً إىل أفضل األدلة املتاحة بشأن السياسة املعنية باملعلم
ومهنة التدريس ،يرمي الدليل إىل:
 $ $تقديم نظرة عامة عن الجوانب السياسية املعنية باملعلم،
والقضايا التي يجب أخذها يف عني االعتبار عند وضع
السياسة الوطنية وكيفية ترابطهما؛
$ $تأطري استجابات السياسة التي يجب أخذها يف عني االعتبار؛
$ $اقرتاح خطوات لوضع سياسة وطنية معنية باملعلم وتنفيذها؛
ولذلك ،فالدليل ليس أداة تشخيصية عىل هذا النحو؛ فهو يفرتض
أن التشخيص الدقيق لواقع املعلمني والتدريس قد اكتمل بالفعل
قبل وضع السياسة ،أو سيعمل به؛ ألنه جزء من عملية تطوير
السياسة املعنية باملعلم .انظر الفصل الثاني (القسم  )2.3ألمثلة
عىل بعض أدوات التشخيص التي أعدتها املنظمات الدولية.

1 1.2.2النطاق
يتناول الدليل ما ييل:
“$ $املعلمون  -كما هو محدد باملعيار الدويل الخاص باملعلمني،
توصية عام  1966هم جميع األشخاص يف املدارس أو مواقع
التعلم األخرى املسؤولني عن تعليم األطفال أو الشباب
ما قبل التعليم االبتدائي ،ويف مرحلة التعليم االبتدائي،
واألسايس والثانوي»؛
$ $املعلمون أو املربون 2يف مجال التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة لألطفال املرتاوحة أعمارهم بني  0و 3سنوات،
واملعلمون يف التعليم املهني األسايس أو الثانوي ،وسواء كان
ذلك يف بيئة مدرسية رسمية أو غري رسمية ،عىل النحو املحدد
1
2

عندما يعد الدليل مفيدا ً إلعداد السياسة ،ويشري الدليل أيضا ً إىل املمارسات غري
الداعمة لسياسة جيدة معنية باملعلم.
بينما يتم استخدام مصطلح املربي يف بعض البلدان ،مثل جنوب أفريقيا،
يستخدم هذا الدليل كلمة املعلم عىل النحو املحدد يف النص.

يف التصنيف الدويل املوحد للتعليم ( )ISCED 2011للمستويات
 0و 2و.)UIS, 2012: 79, 83( 3
 $ $املعلمون يف املؤسسات العامة والخاصة (ومنها املنظمات
غري الحكومية)؛
 $ $قادة املدارس واملديرون ونوابهم وهم جزء من القيادة
املدرسية؛
$ $جوانب السياسة الشاملة املعنية باملعلم وقضاياها (انظر
الفصل الثالث)
وال يتناول الدليل الفئات التالية من املعلمني عىل الرغم من أن
الكثري من التحليل ينطبق عليها:
$ $البيئات التعليمية الخاصة «برعاية الطفولة املبكرة» حيث
ال يفي مكون التعليم بالحد األدنى من مكونات التعليم
املعتمد ،عىل النحو املحدد يف التصنيف الدويل املوحد للتعليم
)UIS, 2012: 33–34; also ILO, 2014( 2011؛ للتمييز بني مربي
مرحلة الطفولة املبكرة ومقدمي الرعاية؛
$ $املوظفون املعنيون بالتدريب الذين يقدمون التعليم
والتدريب يف املجال التقني واملهني يف مؤسسات التدريب
املتخصصة التي ال تعد مدارس وفقا ً للتعريف الوارد يف
التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام  ،2011ويف أماكن
العمل التي توفر التعليم يف مكان العمل ،وأماكن التعلم غري
الرسمية ()UIS, 2012: 83-84؛
$ $أي من أعضاء هيئة التدريس ملا بعد املرحلة الثانوية،
ويشمل ذلك معلمي التعليم العايل عىل النحو املحدد يف
توصية اليونسكو بشأن أعضاء هيئة التدريس يف التعليم
العايل( 1997 ،من املتوقع أن يكون التعليم العايل موضوعا ً
لنسخة منفصلة أو موسعة من هذا الدليل يف مرحلة الحقة)؛
$ $املعلمون يف التعليم غري الرسمي ،كما هو محدد يف التصنيف
الدويل املوحد للتعليم .)UIS, 2012: 81( 2011
ويرمي هذا الدليل إىل مساعدة واضعي السياسات ،وأصحاب
القرار يف دمج السياسة الوطنية املعنية باملعلم يف خطة أو
سياسة قطاع التعليم الوطني ،وتجنب التجزئة وانعدام االتساق
يف تنفيذها ،ومع السياسات األخرى املالئمة  -عىل سبيل املثال،
تلك التي تستهدف رعاية األطفال وحقوقهم أو حقوق اإلنسان
بوجه عام ،أو تلك املصممة للتعامل مع قضايا محددة مثل
فريوس نقص املناعة البرشية ( )HIVومتالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز)  -يجب النظر فيها جنبا ً إىل جنب مع توصيات
الدليل بشأن صياغة السياسة املعنية باملعلم (تمت مناقشتها
بمزيد من التفصيل يف الفصل الثاني).
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1.1.3الفئات املستهدفة
1 1.3.1سلطات التعليم العام
يف املقام األول ،يجب أن يساعد هذا الدليل السلطات الوطنية
املسؤولة عن التعليم والسياسة املعنية باملعلم والتخطيط
والتطبيق .فعىل املستوى الوطني ،قد تشمل الفئات املستهدفة:
$ $وزارات أو إدارات التعليم؛
$ $وزارات أو إدارات العمل أو الخدمة املدنية أو العامة؛
$ $وزارات املالية؛
$ $هيئات التدريس أو الخدمة العامة أو الهيئات املماثلة التي
تتعامل مع أي من األبعاد الرئيسية للسياسة الوطنية املعنية
باملعلم ،وخاصة توظيف املعلمني والتعليم األويل والتطوير
املهني وجميع جوانب العمل املتعلقة بذلك؛
$ $الهيئات املهنية الخاصة باملعلمني ،مثل املجالس املهنية
للمعلمني أو الهيئات شبه الحكومية القانونية ،مثل هيئات
املفاوضة املشرتكة ،ومنها النقابات والحكومات.

$ $املدارس أو مجموعات املدارس الخاصة أو مراكز التعلم
األخرى غري الربحية ،ويشمل ذلك املدارس الدعوية أو
الدينية ،املنشأة لتكملة سياسات التعليم العام؛
$ $املنظمات غري الحكومية أو املجتمعات املسؤولة عن توفري
التعليم يف املناطق التي تعاني من فجوات يف التمويل ،أو يف
حاالت الطوارئ أو الكوارث أو الحروب أو النزاعات األهلية.
$ $الجهات املعنية بالتعليم

1 1.3.3الجهات المعنية بالتعليم
فضالً عن سلطات التعليم العام والخاص ،يساعد هذا الدليل
جميع الجهات املعنية األخرى املشاركة يف حوار مع الحكومة
بشأن السياسة ،وهو جزء من تطوير سياسة وطنية ومالئمة
معنية باملعلم وتنفيذها ،ومنها ممثلو الجهات التالية (انظر
الفصل الرابع للحصول عىل قائمة أكثر تفصيالً):
$ $املعلمون ،أي ،نقاباتهم أو جمعياتهم؛
$ $مديرو املدارس/املديرون وجمعياتهم؛

وعىل الرغم من أن الدليل مصمم لتسهيل وضع السياسة
الوطنية ،فهو يساعد أيضا ً أولئك عىل املستوى دون الوطني
الوالية أو اإلقليم أو املحافظة ،أو املحيل أو البلدي أو القروي-يف شؤون القضايا املتعلقة باملعلمني.

$ $املتعلمون ،3عىل سبيل املثال جمعيات ومجالس الطلبة؛

1 1.3.2مقدمو التعليم الخاص

$ $أولياء األمور أو األوصياء ،عىل سبيل املثال جمعيات أولياء
األمور -املعلمون أو الهيئات املماثلة؛

ينطبق الدليل عىل مقدمي التعليم العام والخاص ومعلميهما
 ويجب تضمينهم جميعاً ،كما تمت مناقشته يف القسم 1.1.2أعاله ،يف صلب السياسة الوطنية .ويشمل مقدمو التعليم
الخاص أولئك الذين يكون للحكومة وظيفة إرشافية أو تنظيمية
عليهم وهم جزء من مسؤولياتها الوطنية ،ومنهم:

$ $مؤسسات تعليم املعلمني؛

$ $مؤسسات القطاع الخاص بما ذلك التعليم الداخيل؛
$ $الوكاالت واملنظمات الدولية.
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ايسلاو تايثيحلا

يتناول هذا الفصل الجوانب الرئيسية لتأطير السياسة المعنية بالمعلم.
يبدأ بتحديد الحاجة إلى نهج متماسك ومتكامل لتطوير السياسة،
ال سيما فيما يتعلق بسياسات التعليم األخرى وخطط وأولويات التنمية
الوطنية .ويتبع ذلك مناقشة المبادئ التوجيهية إلعداد السياسة .ويختتم
بملخص ومراجعة للمصادر الرئيسية التي قد تساعد الحكومات الوطنية
في تأطير السياسة المعنية بالمعلم وإعدادها.
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2.2.1مواءمة السياسة املعنية باملعلم مع السياسة املعنية بالتعليم
والسياسات الوطنية األخرى
 2.1.1ما هي أهمية إعداد سياسة وطنية معنية
بالمعلم؟ التخطيط والتنسيق
هنالك العديد من األسباب املهمة لواضعي السياسات وأصحاب
القرار لصياغة سياسة وطنية معنية باملعلم وتنفيذها :أهمية
التعليم واملعلمني والتدريس؛ ضمان نجاح التعلم املنصف
لجميع املتعلمني؛ تعظيم استثمارات الدولة يف التعليم؛ وضمان
أعداد كافية من املعلمني األكفاء واملتحمسني ،ال سيما يف املواقع
التي هي بأمس الحاجة إليهم (الفصل األول).
وتتطلب هذه األهداف املتعددة تخطيطا ً وتنسيقا ً دقيقني بني
العديد من الجهات الفاعلة املختلفة .وينطوي ذلك عىل إنشاء أو
تعزيز آليات التنسيق ملعالجة العوامل املعقدة واملتشابكة التي
تؤثر يف التدريس والتعلم ،ومنها :اإلطار السيايس واالقتصادي
واالجتماعي والثقايف للبلد أو املجتمع؛ االعتبارات األرسية؛ نظام
التعليم  /املدريس؛ والعوامل املتعلقة باملدرسة (.)OECD, 2005: 30
ستحتاج عملية تطوير سياسة وطنية معنية باملعلم وتنفيذها إىل
تحديد هذه العوامل املتشابكة التي تؤثر يف املعلمني والتدريس
والتعامل معها.
وجزئيا ً بسبب تعقيدها ،قد ال تحتل السياسة املعنية باملعلم
مرتبة عالية يف قائمة أولويات الدولة؛ نظرا ً لتكاليفها السياسية
واملالية  -خاصة إذا كانت ،كما يشري الدليل ،سياسات شاملة.
ولتحقيق أقىص قدر من الفعالية ،يجب أن تكون السياسة
املعنية باملعلم قابلة للتطبيق عىل جميع املعلمني ،يف جميع
املناطق وعىل جميع مستويات املدارس ضمن نطاق هذا الدليل.
ففي كثري من األحيان ،يتجنب واضعو السياسات وصناع القرار
مثل هذه التغيريات الشاملة يف السياسات أو تؤجل بسبب
تكاليف التنفيذ واألطر الزمنية (الفصل الخامس) .ومع ذلك،
إذا تعاملوا معها جزئياً ،فمن املحتمل أن يكون للسياسة تأثري
محدود عىل التحديات ( .)OREALC, 2013: 90وعليه ،فإن اإلرادة
السياسية ،التي تمثل الحد األقىص من اإلجماع الوطني للميض
قدماً ،هي املحدد الرئييس لعملية رسم السياسة ،التي تشمل
وضع إطارها األويل.

 2.1.2مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع
السياسة المعنية بالتعليم
إن مواءمة السياسة املعنية باملعلم مع سياسة أو خطة التعليم
الخاصة بالبلد أمر بالغ األهمية لنجاحها .ستسرتشد السياسة
املعنية باملعلم التي تدمج جيدا ً يف خطة قطاع التعليم األشمل
بالرؤية العامة نفسها ،فضالً عن مشاركة خصائصها األساسية

األخرى :الطابع االسرتاتيجي والشمول والجدوى واالستدامة
ومراعاة السياق (;Global Partnership for Education/GPE, 2014
International Institute for Educational Planning – IIEP and
 .)GPE, 2012: 7أصدرت منظمة الرشاكة العاملية من أجل التعليم
دليالً لتحليل قطاع التعليم ( )GPE, 2014يوفر إطارا ً وأداة مفيدة
لربط إعداد السياسة املعنية باملعلم بالتخطيط الشامل للتعليم.
وعىل وجه الخصوص ،يؤطر هذا الدليل لنهج واضح يربط إعداد
املعلمني بالجودة لتحسني جودة التعليم .ويجب أن تتناول السياسة
الشاملة املعنية باملعلم األهداف العامة والتحديات الرئيسية كما هو
موضح يف سياسة  /خطة التعليم ،والتمويل املطلوب لتحقيق هذه
األهداف ،واملعايري الديموغرافية للسكان املتعلمني واملوارد البرشية
الالزمة لتحقيق االنتفاع العام بالتعليم الجيد.
ويعتمد هذا الدليل عىل املفهوم القائل بأن سياسة مفردة
وشاملة أفضل من سياسات عدة أقل شمولية ،أو من الوثائق
التي تتعامل فقط مع واحد أو عدد قليل من الجوانب الرئيسية
التي تحدد أطر جودة املعلم وظروف التعلم املناسبة ،ومن ثم
تتسم بعدم التجانس واالتساق .وإذا أُعدت السياسة املعنية
باملعلم ِّ
ونفذت بالتوافق مع السياسة العامة لقطاع التعليم،
فلن تُفاقم تجزئة السياسة العامة .ومع ذلك ،ال تحتاج السياسة
املعنية باملعلم إىل أن تكون سياسة جديدة تماماً ،فقد توحد
النهوج املجزأة املتعلقة بالجوانب املهمة .وسيوجه قطاع التعليم
الحايل واملستقبيل الخاص بالبلد والسياسات املتعلقة بهذا املجال
املذكورة الحقا ً  -فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية
واإليدز والقضايا الجنسانية ،وما إىل ذلك  -قرار اختيار سياسة
واحدة أو نهج آخر عىل املستوى الوطني.
وكما هو الحال اآلن ،فإن معظم خطط قطاع التعليم تفاقم
التجزئة وتضعف االتساق؛ فهي تتناول جوانب السياسة
املعنية باملعلم عىل نحو جزئي فقط ،وال تتضمن جميع
املحددات الرئيسية لنجاح التعلم املرتبط باملعلمني عىل نحو
منهجي ،أي ،التوظيف؛ والتعليم األويل؛ والتعيني املتوازن مع
املتطلبات التعليمية؛ والتطوير املهني املستمر؛ والرواتب الالئقة؛
واآلفاق املهنية؛ وظروف العمل (التدريس/التعلم) (انظر
( ،))Hunt, 2013ملراجعة  40خطة تعليمية وطنية معنية بالتدريس
والتعلم؛ ( . )UNESCO, 2014a: 22وتقدم عىل سبيل املثال ،خطة
تتضمن بعض االسرتاتيجيات املحددة عىل نطاق واسع التي
تشمل العديد من جوانب السياسة املعنية باملعلم (اإلطار .)2.1
ومع ذلك ،هنالك بعض العنارص املهمة املفقودة من عنارص
السياسة الشاملة (انظر الفصل الثالث) التي من شأنها أن تعزز
حماسة املعلم وأداءه املهني (كما هو موضح يف القسم .)2.2
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اإلطار  :2.1خطة غانا االستراتيجية للتعليم  - 2020 - 2010جوانب السياسة المعنية بالمعلم
تعتمد الخطة الخامسة لقطاع التعليم التي أعدتها وزارة التعليم يف غانا
عىل الخطط السابقة وتحليل تطبيقها وتنفيذها من خالل عمليات التقييم
الوطنية ،وعمليات استعراض الخطة وتحليل القطاع ومصادر إحصائية
وطنية .وأقرت الخطة بالروابط مع سياسات التعليم والتطوير الوطنية
والدولية األخرى ،ويشمل ذلك «السياسة الخاصة بإدارة شؤون املعلمني
وتنمية قدراتهم يف مرحلة ما قبل التعليم العايل التي وُضعت يف عام
 ،»2008التي تضمنت صياغة اسرتاتيجيات عامة جدا ً للتعامل مع الجوانب
التالية للسياسة املعنية باملعلم
• • تعزيز وضع املعلمني من خالل املسار الوظيفي الذي يربط الحوافز
بالتطور املهني؛
• • تحسني جودة املعلم من خالل خطة التطوير املهني املستمر يف املدرسة
أو يف مجموعة مدارس ،ومنها التعلم عن بعد لجميع املعلمني؛
• • ترشيد العرض والطلب للمعلمني عىل أساس االحتياجات للمعلمني عىل
مستوى الوالية ،بما يتماىش مع الالمركزية يف إدارة شؤون املعلمني؛
• • وضع إطار عمل لتأهيل املعلمني واعتمادهم بنا ًء عىل املعايري واملتطلبات
التي وضعها مجلس التعليم الوطني؛
• • التدريب اإللزامي لجميع املعلمني املبتدئني ،لضمان االلتزام الطويل
األجل بتميز التدريس وجودته؛
• • تحسني إدارة املعلمني من خالل توفري املوارد والحوافز إلدارة املدارس
املحلية.

وتشري املبادئ التوجيهية للخطة إىل تحسني جودة التدريس والتعلم وتطوير
خدمة تعليمية فعالة وكفؤة ومكافأة مالئمة ،بينما تشمل أهداف السياسة
املعنية باملعلمني يف التعليم األسايس والثانوي :تحسني إعداد املعلمني
وترقيتهم ونرشهم عىل نحو مالئم (للتعليم األسايس ،وخاصة يف املناطق
األقل حظاً ،مع الرتكيز عىل املعلمات)؛ والتأكد من أن الخدمة التعليمية
«هادفة وقيمة مقارنة بالتكاليف من حيث وقت التواصل مع التالميذ».
وتشري األهداف إىل حضور املعلم يف الفصول الدراسية والتزامه بساعات
العمل ،وضمِّن ذلك يف تقييم أداء املعلمني واملعلمني القادة .وتستهدف
أهداف أخرى وفورات يف التكاليف من خالل استبدال الرواتب الحكومية
ملعلمي التعليم األويل عرب القروض ،وزيادة التدريس املتعدد الصفوف،
والتخلص التدريجي من إجازة التطوير املهني لصالح التدريب عن بعد
و«ترشيد» تكاليف التوظيف من خالل التخلص من «العاملني الوهميني»
و«غري املستغلني  /غري املنتفع بهم» .حيث من املتوقع أن ترتفع نسبة
التالميذ إىل املعلمني عىل جميع املستويات.
ومع أن الخطة مصممة بوضوح ملعالجة مشاكل محددة داخل النظام
التعليمي يف غانا ،ولكن يبدو أنها ال تويل اهتماما ً كافيا ً بقضايا مثل حوافز
التوظيف والنرش والنقل من منطقة إىل أخرى ،والتطوير املهني الشامل
لجميع املعلمني ،وساعات العمل املرنة والعوامل األخرى التي تؤثر يف حوافز
ودوافع املعلم.

ملزيد من املعلومات:
()http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ghana_esp_2010_2020_vol1.pdf
()http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ghana_esp_2010_2020_vol2.pdf

تعد السياسة املعنية باملعلم مكونا ً مهما ً يف السياسة الشاملة املعنية بالتعليم لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الرؤية ُ
القطرية يف هذا املجال:
حني تتماىش السياسة املعنية باملعلم مع السياسة املعنية بالتعليم ،فإنها تعزز أهداف التعليم؛ وعندما تكون السياستان غري مرتابطتني،
تعاني كالهما من جودة التدريس والتعلم .يقدم اإلطاران ( )2.2و( ) 2.3ملخصا ً لنهجني مختلفني للغاية.
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إالطار  :2.2أهداف التعليم والسياسة المعنية بالمعلم في شرق أفريقيا
ساعد اعتماد التزامات إطار عمل داكار لعام  2000بأهداف التعليم للجميع عىل
تحفيز التغيريات يف السياسة العامة لتعزيز التعليم االبتدائي الشامل يف كينيا
وتنزانيا يف الفرتة  ،2003-2002إذ أُلغيت الرسوم املدرسية أو ُق ِّلصت بشدة ،مما
أدى إىل زيادة االلتحاق باملدارس االبتدائية كثرياً .وتناولت خطط التعليم الوطنية
توظيف املعلمني وتدريبهم ،والبنية التحتية الجديدة وتغريات التمويل يف السنوات
القليلة األوىل .ومع ذلك ،لم تكن هنالك سياسات شاملة معنية باملعلم للتعامل
مع العديد من التحديات األخرى املتعلقة بالتوظيف والتدريب والنرش وظروف
التدريس التي كانت موجودة بالفعل أو من املحتمل أن تظهر مع السياسة
الجديدة املعنية بالتعليم.
وأفادت التقارير أن الزيادات الكبرية يف االلتحاق أثرت يف الرضا الوظيفي
لدى املعلم والحوافز مع زيادة حجم الفصول وعبء العمل ،خاصة يف املناطق
الحرضية ،يف الوقت الذي اشتدت فيه القيود عىل املوارد ،عىل الرغم من دعم
املانحني الدوليني ،واُستخدمت موارد إضافية كبرية لزيادة القدرة عىل استيعاب
الطالب امللتحقني باملدارس ،بال معالجة احتياجات املعلمني وخاصة املهنية منها
بصورة مبارشة.
ويف تنزانيا ،كان من املخطط زيادة توظيف املعلمني ،لكن أعداد املعلمني الجدد
كانت أقل نسبيا ً من معدل االلتحاق املستهدف والكبري جداً ،والذي قل أيضا ً

ً
مقارنة بنسبة االلتحاق
بمرور الوقت (نقص بنسبة  %50يف أعداد املعلمني
 .)%100وأدى قرار الحكومة بوقف وتجميد التوظيف الحكومي إىل مغادرة
بعض املعلمني املدربني للعمل يف وظائف أخرى .وأدت الفصول الدراسية
املزدوجة واملتعددة الصفوف ،والتي ازدادت لتعويض الفجوة بني املعلم
والفصل ،إىل انخفاض يف أداء املعلمني .ولذلك ،تمت تلبية الزيادات املخطط
لها يف توظيف املعلمني جزئياً ،لكنها لم تكن كافية للتغلب عىل النقص ونرش
املعلمني يف املناطق الريفية .وأثر أيضا ً فريوس نقص املناعة البرشية يف هيئة
التدريسُ ،
وق ِّصت فرتة اإلعداد األويل للمعلم ،وفشلت التحسينات املخطط لها
للتطوير املهني  -يف أثناء الخدمة  -يف سد الفجوات بسبب الضغوط املالية
واللوجستية .وقد كان لذلك تأثري سلبي يف إعداد وتدريب املعلمني عىل تقنيات
التدريس  /التعلم األكثر فعالية ،وخاصة للفصول الدراسية األكرب حجماً.
وتجىل التأثري العام يف مزيد من االنخفاض يف الوضع العام للتعليم مقارنة
باملهن األخرى .وعىل هذا النحو ،ما زالت مسألة توظيف معلم مؤهل من
املرشحني مشكلة قائمة .ويف الوقت نفسه ،بينما تحسنت مؤرشات التعلم
األساسية بوجه عام ،لم يكن الحال كذلك فيما يتعلق باملعلمني الفقراء واألقل
حظا ً الذين سجلوا املزيد من الركود عىل مستوى التعليم األسايس -الثانوي.
وبناء عىل ذلك ،فإن غياب سياسة معنية باملعلم أعاقت تحقيق أهداف الجودة.

ملزيد من املعلومات)6-Bennell, 2011; Bennell and Akyeampong, 2007; Mbelle, 2008; Nordstrum, 2013; URT, 2006; UNESCO, 2014a: 203( :

اإلطار  :2.3أهداف التعليم والسياسة المعنية بالمعلم في فنلندا
تُصنَّف السياسة املعنية بالتعليم والسياسة املعنية باملعلم يف فنلندا يف مراتب
مرتفعة باستمرار يف عمليات تقييم التعلم الدولية ،التي تشري إىل أهمية دمج
السياسة املعنية باملعلم مع أهداف التعليم الشاملة للتعلم ونجاح جميع
املتعلمني.
وال يوجد يف فنلندا سياسة رسمية معنية باملعلم باملعنى الدقيق للكلمة ،فقد
و ُِض ْ
عت «سياسة معنية باملعلم» عىل نحو افرتايض عىل مدى سنوات عديدة
من خالل تعزيز معايري التعليم العايل األويل (درجة املاجستري) للعمل معلما ً
يف املدارس الفنلندية ،وخضوع جميع املعلمني بانتظام لدورات التطوير املهني.
ومولت الحكومة التعليم األويل والتطوير املهني املستمر بالكامل .وتعد الشهادة
الجامعية هي املؤهل الرسمي ملمارسة مهنة التدريس  -وال توجد مسارات بديلة
أخرى لوظيفة املعلم .وتركز برامج إعداد املعلم والتطوير املهني عىل تعلم املعلم
 القائم عىل البحث واملعرفة الدقيقة -باملحتوى واالسرتاتيجيات الرتبوية ملستوىالتعليم املطلوب.

ونتيجة لذلك ،يتمتع املعلمون بصفة فردية ومن خالل نقابتهم بدرجة كبرية
من االستقالل داخل الفصول فيما يتعلق بممارسات التدريس وتقييم الطالب،
إىل جانب درجة عالية من املشاركة يف اتخاذ القرارات بشأن املناهج وعمليات
إصالح التعليم الوطني ،وتوجد درجة عالية من االحرتافية املهنية ،تعززها الثقة
يف كفاءات املعلمني ومهاراتهم .وال يوجد تقييم خارجي بل يجري تناول مسائل
تطوير مهارات املعلم وتقييمه من خالل االستشارات السنوية بني املدير واملعلم.
وتُحدَّد رواتب املعلمني وظروف العمل من خالل املفاوضة الجماعية الوطنية.
وليست الرواتب بأكثر من متوسط األجر الوطني وهي قابلة للمقارنة مع املهن
األخرى .وتعد ساعات التدريس منخفضة مقارنة بسائر بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،للسماح بمزيد من الوقت إلعداد املعلمني وإجراء
تقييم للطالب.
والنتيجة هي سياسة واقعية ،تمنح مكانة مهنية عالية للتدريس وتشجع خريجي
املدارس الثانوية عىل البحث عن وظيفة معلم :يُقبَل واحد فقط من بني كل عرشة
متقدمني لربامج التدريب األويل للمعلمني.

ملزيد من املعلومات)Finnish National Board of Education, 2014; Sahlberg, 2010( :

العام لتحليل جودة التعليم وكتيب منظمة العمل الدولية بشأن
يوضح الجدول ( )2.1أمثلة عىل مواءمة بعض جوانب السياسة
اليونسكو
باملعلم مع خطة التعليم ،باالعتماد عىل توصية منظمة العمل الدولية /اليونسكو بشأن وضع املعلمني ،وإطار
4
املعنية باملعلم مع خطة التعليم ،باالعتماد عىل توصية منظمة
ممارسات املوارد البرشية الجيدة املعنية بمهنة التدريس.4
العام لتحليل جودة التعليم وكتيب منظمة العمل الدولية بشأن ممارسات املوارد البرشية الجيدة املعنية بمهنة التدريس .
العمل الدولية /اليونسكو بشأن وضع املعلمني ،وإطار اليونسكو
4

ليست قائمة املراجعة شاملة .فهي ترسد الحد األدنى للموضوعات أو القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها عند تحديد سياسة وطنية متماسكة معنية باملعلم فيما يتعلق
بأغراض  /أهداف التعليم املنصوص عليها يف سياسات أو خطط التعليم الوطنية .ملزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إىل قائمة املراجع.
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ايسلاو تايثيحلا

الجدول  :2.1قائمة مراجعة لمواءمة السياسة المعنية بالتعليم مع السياسة المعنية بالمعلم
السياسة املعنية باملعلم
السياسة املعنية بالتعليم
ً
ً
األهداف املحددة عىل املستوى الوطني النتفاع كل األطفال/املتعلمني بالتعليم أعداد كافية من املعلمني املؤهلني تأهيال جيدا لكل مستوى تعليمي:
الجيد:
• • احتياجات التوظيف الحالية  /املقبلة
• •الحد األقىص لاللتحاق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة
• • معايري القبول ملهنة التدريس حسب املستوى التعليمي
%100
تعادل
• • نسبة االلتحاق والتخرج للمرحلة االبتدائية (األساسية)
• • احتياجات التوظيف  /امللف الشخيص للمعلم (املناطق الحرضية والريفية
ً
واملناطق األقل حظا ،األقليات ،والذكور واإلناث)
• • الحد األقىص لاللتحاق باملرحلة الثانوية والتخرج منها %100
• • التناقص :حاالت التقاعد واملرض والوفاة ،أو ألسباب مهنية وشخصية
• •معدل القرائية يف جميع أنحاء البالد %100
• •التوقعات الديموغرافية لتوجيه خطط االلتحاق
املناهج الوطنية و  /أو املبادئ التوجيهية لسلطات التعليم الالمركزية بشأن اإلعداد األويل للمعلم ،وإصدار الشهادات (االعتماد) وبرامج التطوير املهني املستمرة
خيارات املناهج لتحقيق مستويات الكفاءة املطلوبة لدى الطالب عند التخرج لتحقيق نتائج التعلم املنشودة:
من كل مستوى تعليمي:
• • كفاءة املعلم ومهاراته
التعلم
أهداف
لتحقيق
بها
املوىص
• • األساليب الرتبوية
• • مستويات التأهيل واالستثناءات املسموح بها
• • مراجعات يف املناهج الحالية  /السابقة لتحقيق أهداف إصالح التعليم • • معايري وإجراءات الشهادة  /االعتماد
• • متطلبات التطوير املهني لجميع املعلمني وبرامجه
• • ملفات التعريف الشخصية ،واملعارف واملؤهالت
• • رصد ممارسات التدريس وتقييمها ومراجعتها
• • انتفاع جميع املعلمني بالتطوير املهني املستمر
تمويل إعداد املعلمني وتوظيفهم:
تمويل نظام التعليم:
• •أهداف االستثمار يف املوارد الوطنية واإلقليمية واملحلية  -النسبة املئوية من • • استثمارات لإلعداد األويل للمعلم والتوظيف
الناتج املحيل اإلجمايل وإسهامات القطاع العام واإلنفاق الحكومي بحسب • • تمويل التطوير املهني املستمر لجميع املعلمني
مستوى التعليم
• • الرواتب والحوافز لجذب املعلمني واستبقائهم ونرشهم ،ويشمل ذلك الضمان
األفراد
و
األرسة
ذلك
ويشمل
الخاص،
القطاع
إسهامات
• •استثمارات /
االجتماعي
• • وضع اإلجراءات و /أو املعايري ملعلمي القطاع الخاص
إدارة املعلمني ودعمهم:
إدارة نظام التعليم:
• •املعايري واإلجراءات والسلطات  /الهيئات املسؤولة عن األبعاد املعنية بالتدريس
• • مزيج من القطاع العام والخاص  -املعايري واللوائح
• • التنسيق التنظيمي املركزي أو الالمركزي لتحقيق التجانس والتماسك • •تنسيق الجوانب املتعلقة باملعلم عىل املستوى الوطني واإلقليمي واملحيل
بني مستويات التعليم
• •برامج تطوير القيادة املدرسية ودعمها
• • هيكلية إدارة التعليم لضمان الكفاءة ووضع األهداف
• •آليات الحوار االجتماعي بشأن ظروف التدريس
• •القيادة املدرسية لتحقيق أهداف التعلم
• •آليات الحوار بشأن الجوانب املتعلقة باملعلم
• • مشاركةالجهات املعنية يف وضع السياسة واتخاذ القرار
رشوط التدريس والتعلم الفعالة:
بيئة التعلم وظروفه:
• • ساعات التدريس املطلوبة ،وحضور املعلم يف املدارس ،والتخطيط ،والتحضري،
• • األيام وساعات التدريس املطلوبة
والعمل التعاوني ،والتطوير املهني ،واستشارة أولياء األمور
• • معايري نسبة التالميذ إىل املعلمني
• • معايري حجم الفصول
• • قواعد املدرسة اآلمنة والصحية وأحكامها
• • دعم املعلم املساعد  /شبه ااملهني
• • بناء  /تجديد املدارس  /الفصول الدراسية
• • توفري املواد والوسائل التعليمية
• • توفري أدوات ووسائل دعم التعلم
مساءلة املعلم :التقييم واألدوار واملسؤوليات
تقييم أداء النظام التعليمي:
• • خدمات التفتيش الوطنية أو اإلقليمية أو املحلية لتقييم األداء والتوصية • • وضع حقوق وأدوار ومسؤوليات املعلمني وإجراءات التطبيق ،ومنها اآلليات
التأديبية
بالتغيريات
• • أدوار الجمعيات  /املجالس  /الهيئات املهنية يف وضع املعايري وأسس • • معايري وإجراءات تقييم املعلم
املراجعة
• • متطلبات التطوير املهني أو الفرص املتاحة لتحسني األداء

ملزيد من املعلومات(ILO, 2012 (http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_187793/lang--en/index.htm)) :
)(ILO/UNESCO، 1966 (http://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-standards/ WCMS_162034/lang--en/index.htm
)(UNESCO, 2012a (http://www.unesco.org/new/en/education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/
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دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 2.1.3السياسة المعنية بالمعلم ومواءمتها مع
مستويات التعليم واألولويات
إن مواءمة السياسة املعنية باملعلم مع مستويات التعليم املختلفة
يف الدولة  -مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي
العام واملهني  -ومع األولويات املتغرية يمكن أن يعزز القدرة
عىل التكيف لضمان املزيد من االتساق يف تلبية احتياجات
التعليم املتغرية .وتميل الحكومات إىل تجزئة توظيف املعلمني
وإعدادهم بحسب مستوى التعليم .فلدى اتخاذ قرار االلتحاق
بمهنة التدريس ،يسعى األفراد عادة إىل مستوى تعليمي معني.
ومع ذلك ،تتغري الظروف الشخصية واملهنية واملادية وتؤثر يف
التنقل بني تلك املستويات.
وتشجع املعايري الدولية مثل هذه االحتماالت .عىل أن تأخذ
سياسة ومخططات الحكومة يف عني االعتبار أن املعلمني
قد يختارون ترك مستوى تعليمي آلخر ،أو ترك التدريس يف
الفصول الدراسية للمسؤوليات التعليمية األخرى يف اإلدارة أو
البحث أو إعداد املعلمني ( .)ILO/UNESCO, 1966ويمكن للسياسة
املعنية باملعلم ،من خالل تكييف التخطيط االسترشايف بحيث
يلبي احتياجات التعليم املتغرية ،أن تساعد يف تجنب الصدمات
غري الرضورية التي تؤدي إىل النقص الكمي أو النوعي .وتشمل
األمثلة عىل ذلك:
$ $ضمان التكافؤ أو مقارنة الرواتب وظروف العمل األخرى
يف مستويات مختلفة من التعليم ،وفقا ً ملتطلبات املهارات
والحاجة املتزايدة إىل التعليم  -األهمية املتزايدة ملرحلة
الطفولة املبكرة والحاجة املتزايدة إىل توظيف املعلمني
املؤهلني وتعليمهم واستبقائهم يف هذا املستوى فيما يتعلق
باملدارس االبتدائية ( ،)ILO, 2014: 10–20(-انظر أيضا ً القسم
)2.1.4؛
$ $التعبري عن أهمية التعليم االبتدائي أو األسايس (الذي يشمل
املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي) مقارنة بمعلمي املرحلة
العليا من التعليم الثانوي األكثر تخصصا ً يف مادة محددة من
خالل الرواتب واملوارد املدرسية وظروف التدريس .فمع أن
معلمي املرحلة العليا من التعليم الثانوي املتخصصني يميلون
إىل التعلم بطريقة مختلفة والحصول عىل أجر ذي مستويات
أعىل ،فإن هنالك حاجة متساوية بني كل املعلمني للتأهيل
املماثل – العايل  -وتوفري الحوافز واملوارد ذاتها ملعلمي
املدارس االبتدائية أو األساسية ()OECD, 2014a: 46–48؛
$ $وضع سياسات ملعالجة النقص بأعداد املعلمني عىل
مستويات مختلفة ناشئة عن نقص عام يف املعلمني املؤهلني
أو الفجوات يف ملفات تعريف مهارة محددة (من حيث

املجاالت أو اللغات أو الكفاءات الرتبوية لتلبية االحتياجات
املتخصصة ،مثل احتياجات األطفال الصغار والفئات
املهمشة) ()UNESCO, 2014a: 239–240
$ $ويتطلب التخطيط ملواجهة التغيري الديموغرايف يف احتياجات
التوظيف والتحضري ألولويات التعليم الجديدة ما ييل:
# #توظيف املزيد من املعلمني ملرحلة الطفولة املبكرة أو
املعلمات  -يف املدارس االبتدائية والثانوية يف البلدان
واملناطق حيث تمثيلهن منخفض  -لتسهيل انتفاع
الفتيات بالتعليم؛
# #تحقيق توازن أكرب يف عملية نرش املعلمني يف املناطق
الريفية  /النائية ،ويشمل ذلك املدارس األقل حظا ً
التي يصعب عىل املوظفني يف املناطق الحرضية
االلتحاق بها (إحدى املشاكل الشائكة التي تواجه
واضعي السياسات وأصحاب القرار يف مجموعة كبرية
من البلدان)؛
# #تجديد الدوافع املهنية عندما يتقدم العمر بأعضاء
هيئة التدريس ،ومعالجة القضايا التي ترفع معدالت
التناقص بني املعلمني الصغار السن أو تثبط الوافدين
الجدد؛
 # #تحقيق التعليم الشامل للفئات األقل حظاً ،مثل
األقليات العرقية ،والبدو ،واملجتمعات الناطقة بلغة
غري دارجة ،أو املتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة (OECD, 2005: 54–60; OECD, 2014a: 32–33,
)40–43; UNESCO, 2014a: 22, 25, 28
وإن السياسة االسترشافية املعنية باملعلم ،القادرة عىل توقع
الصعوبات املحتملة ومعالجتها وتقديم الحلول لضمان التدريس
والتعلم الفعالني ،عىل الرغم من قيود محدودية املوارد ،مهمة
بوجه خاص يف حاالت األزمات االستثنائية ،حيث يكون العدد
الكبري من املعلمني واملتعلمني إما مرشدين داخليا ً أو الجئني
(Education International – EI, 2014a; Inter-Agency Network
for Education in Emergencies – INEE, 2009; Teacher Task
( Force, 2011a; UNESCO, 2014aانظرأيضا ً القسم  )3.1وتتضمن
هذه الظروف:
$ $الحرب األهلية أو مناطق النزاع املسلح ،داخليا ً أو خارجياً؛
$ $حاالت الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو البرشية؛
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$ $تحديات استثنائية يف قطاع الصحة العامة ،مثل أزمة
فريوس إيبوال يف غرب أفريقيا يف عام  2014أو استمرار
انتشار فريوس نقص املناعة البرشية يف عدد من البلدان.

 2.1.4مواءمة السياسة المعنية بالمعلم مع
السياسات الوطنية األخرى
عىل السياسة املعنية باملعلم أن تكون متسقة مع سياسات أو
خطط قطاع التعليم وأن تعرتف بسياقات السياسات املتنوعة،
مثل حقوق الطفل وسياسات حقوق اإلنسان املالئمة؛ مثل
السياسات الخاصة بمكافحة فريوس نقص املناعة البرشية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،حيثما وجدت ،أو
عندما يكون هذا الشأن محل اهتمام وطني  -بوجه خاص -
(كما هو الحال يف البلدان ذات االنتشار املرتفع) ،والسياسات
الوطنية املتعلقة بالقضايا الجنسانية أو الخطط املماثلة للحد
من الفوارق بني الجنسني.

سياسات حقوق الطفل
يرتبط حق الطفل يف التعليم بحقوق أساسية أخرى ،مثل
الرفاهية العامة والصحة والسالمة ،ويشمل ذلك الحماية من
مختلف رضوب اإلساءة .وقد ُدوِّنت هذه االتفاقيات يف واحدة
من أكثر االتفاقيات الدولية املصدق عليها ،وهي اتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل (UN, 1989 – http://www.ohchr. org/
 . )EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspxونظرا ً إىل أن
معظم البلدان قد صدقت عىل االتفاقية ،فقد و ُِض ْ
عت ترشيعات
وسياسات لتنفيذ هذه املعايري .وكثريا ً ما تويص أو تفرض
هذه الترشيعات متطلبات عىل املعلمني الحرتام حقوق الطفل
أو مراقبة رفاه األطفال املسؤولني عنهم يف مجاالت مثل العنف
املنزيل أو االعتداء الجنيس أو االتجار باألطفال أو عمالة األطفال.
فيجب أن تتماىش السياسة املعنية باملعلم مع مثل هذه املتطلبات،
لضمان التوظيف والتدريب املناسبني للمعلمني ،وإعداد
التقارير واإلجراءات التأديبية يف حالة عدم االمتثال .ويجب أن
تضمن أيضا ً تمايش حقوق املعلمني ومسؤولياتهم مع حقوق
الطفل ورعايته وحمايته .وتمتلك املنظمات الدولية العاملة
يف مجال رعاية الطفل وحمايته عددا ً من املصادر للمساعدة
يف توجيه السياسة بشأن هذه املسائل (انظر عىل سبيل املثال
(.))EI, 2004; EI, 2014b; ILO, 2012: 20; Poisson, 2009

السياسات الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة
البشرية واإليدز
وباملثل ،فإن البلدان يف جميع أنحاء العالم -وال سيما يف مناطق
أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الرشقية األكثر
ترضرا ً من جائحة فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز منذ
22

ثمانينات القرن العرشين  -تمتلك سياسات وطنية ملعالجة
أسباب املرض وآثاره .ويجب أن تتماىش السياسة املعنية
باملعلم مع الجهد الوطني للتصدي لفريوس نقص املناعة
البرشية واإليدز ،بالنظر إىل العواقب البرشية املدمرة للجائحة
واالضطرابات التي تسببها يف التدريس والتعلم (املرض والغياب
ووفاة املعلمني واملتعلمني ،وازدياد عدد اليتامى ،والتكاليف
البرشية واملالية لنظام التعليم) (.)ILO, 2012: 67–70
إن مواءمة السياسة املعنية باملعلم مع التدابري املعتمدة يف إطار
سياسة وطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز
تساعد عىل تخفيف اآلثار السلبية عىل جودة التعليم واملوارد
البرشية ،فضالً عن تقليل التكاليف املالية الناتجة عن عدم
اتساق السياستني .ووجد مسح دويل  2012 - 2011للتقدم املحرز
يف هذا املجال أن ثلثي  40دولة م ُِس ْ
حت تقريبا ً من البلدان ذات
مستويات االنتشار الكبرية قد اعتمدت سياسة قطاع تعليم
مرتبطة بالسياسة  /الخطة الوطنية ملكافحة فريوس نقص
املناعة البرشية واإليدز؛ وقد وضع ما يقرب من نصف البلدان
سياسة معنية ببيئة العمل يف قطاع التعليم تنطبق عىل قضايا
التوظيف والتدريب ذات الصلة باملعلمني والعاملني اآلخرين يف
مجال التعليم (.)UNESCO and UNAIDS-IATT, 2013: 16, 20–27
ووضعت منظمة العمل الدولية واليونسكو (ILO/UNESCO, 2006a
 )and 2006bمبادئ توجيهية بشأن محتوى وعمليات وضع مثل
هذه السياسة الخاصة يف منطقتني مترضرتني بشدة (منطقة
البحر الكاريبي والجنوب األفريقي) .واعتُمدت من لجنة خدمات
املعلمني يف كينيا عام .2007

السياسات المدنية وسياسات حقوق اإلنسان
يجب أن تكون السياسة املعنية باملعلم مرتبطة أيضا ً
بالترشيعات والسياسات الوطنية املدنية وسياسات حقوق
اإلنسان .فاملعلمون هم املرشدون ملن سيصبحون املواطنني
الصالحني يف املستقبل .كما يُتوقع منهم أن يكونوا بمثابة نماذج
يحتذى بها اللتزام الدولة بالحقوق املدنية وحقوق اإلنسان
األساسية ،ويشمل ذلك عدم التمييز يف التعليم ويف املجتمع عىل
نطاق أوسع .وتحتاج السياسة املعنية باملعلم إىل وضع إطار
للتعليم األويل والتطوير املهني والقوانني األخالقية التي تكرس
الحقوق واملسؤوليات املهنية ،وتوفر للمعلمني األدوات الالزمة
للتدرب والترصف وفقا ً ألعىل املعايري املهنية ليكونوا مواطنني
نموذجيني (.)Tomasevski, 2004; UNESCO, 2014b

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
يعد االستثمار يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة أساسا ً مهما ً
لجميع أنواع التعليم األخرى؛ ولتحسني الجودة وتحقيق العدالة
( .)UNESCO, 2006وتعد جودة الرعاية والتدريس أمرا ً بالغ األهمية
لضمان توفري رعاية طفولة مبكرة عالية الجودة .واستنادا ً إىل
أدلة من مجموعة واسعة من البلدان ،تشري املبادئ التوجيهية

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

ملنظمة العمل الدولية بما يتعلق بظروف العمل الالئقة للعاملني
يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل أن «توفري جودة عالية يف
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يعتمد عىل االستثمارات الكافية
يف التعليم والتدريب األويل للعاملني يف التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة الذي يضمن اإلعداد لجميع أفراد املنظومة – ومنهم معلمو
املدارس االبتدائية  -الذين يتمتعون بوضع ومسؤوليات مهنية
متكافئة» .وتؤكد املبادئ التوجيهية كذلك أهمية الوضع املهنيو
واالجتماعي واملادي الالئق للعاملني يف التعليم ملرحلة الطفولة
املبكرة ،املبنية عىل سياسة أو اسرتاتيجية شاملة للتوظيف
والتطوير واالستبقاء موضوعة عىل املستوى الوطني ،لضمان تميز
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ( .)ILO, 2014: 10, 13وبالنظر إىل
أهمية هذا األساس التعليمي ،يجب أن تتماىش السياسة املعنية
باملعلم يف املقام األول مع السياسات املتعلقة بالتعليم يف مرحلة
الطفولة املبكرة ،وتعزيزها.

المساواة بين الجنسين
يجب أيضا ً ربط السياسة املعنية باملعلم بالجهود الوطنية
للحد من التفاوت بني الجنسني يف التعليم والتدريب والتوظيف
والدخل والحصول عىل الخدمات االجتماعية .وسواء وجدت
سياسة وطنية لذلك أم ال ،فإن العديد من خطط التعليم الوطنية
تعالج االختالالت بني الجنسني وهو جزء من الجهود املبذولة
لتحقيق الهدف الخامس من إطار عمل داكار للتعليم للجميع
( .)UNESCO, 2000وتستهدف هذه السياسات ،بوجه عام ،انتفاع
الفتيات بالتعليم والتدريب الجيد ،عىل الرغم من أن يعض
البلدان يف بعض املناطق  -مثل منطقة البحر الكاريبي  -يجب
أن تتناول مشاركة الشباب يف مستويات التعليم الثانوي والعايل.
ويستشهد اإلطار ( )2.4ببعض األمثلة.

 2.1.5سياسة محددة ومنسقة ضمن نظم
التعليم المختلفة وسياقاته

اإلطار  :2.4ربط السياسة المعنية بالمعلم
بالقضايا الجنسانية في التعليم
تتخذ العديد من البلدان إجراءات من شأنها ربط السياسة املعنية
باملعلم باالختالالت املهمة بني الجنسني التي يرغبون يف تقليلها أو
القضاء عليها ،ويف أغلب األحيان لتحسني انتفاع الفتيات بالتعليم
الجيد .من األمثلة عىل ذلك:
• • أفغانستان ،خطة التعليم املؤقتة :2013–2011 ،تراقب نظم
معلومات إدارة التعليم التطور يف معدالت التحاق الفتيات
بالتعليم ومواظبتهن عىل الحضور إىل املدارس ،وتقليص
الفوارق بني الجنسني ،والتفاوت بني املناطق الحرضية والريفية،
وتحسني تحصيل الطالب .ويركز التقرير السنوي عىل نسبة
التالميذ إىل املعلمني ،ونسبة الطالب إىل الفصول الدراسية،
ونتائج االمتحانات وغريها من البيانات املتعلقة بإنجازات
التعلم.
• • كينيا ،برنامج دعم قطاع التعليم  :2010–2005يركز تدريب
املعلمني عىل التدريس التفاعيل املتمحور حول الطفل واملراعي
لالعتبارات الجنسانية.
• • جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،إطار تطوير
قطاع التعليم  ،2015-2009اسرتاتيجية تعليم املعلمني
 ،2015-2006واالسرتاتيجية الوطنية إلصالح قطاع التعليم:
من املؤمل أن ينرش غالبية الخريجني الجدد لربنامج تعليم
املعلمني يف املناطق النائية واألقل حظا ً لتحقيق املساواة بني
الجنسني والتكافؤ العرقي .وتعطي السياسات املعنية األولوية
يف ملء الوظائف الشاغرة يف املدارس النائية للمعلمني الناطقني
بلغة عرقية ،وال سيما من خالل نظام الحصص لتوظيف
املعلمني الجيدين واستبقائهم يف املناطق الفقرية.
• • نيجرييا ،خارطة طريق لقطاع التعليم النيجريي :2009
تستهدف املساواة بني الجنسني يف توظيف املعلمني.
ملزيد من املعلومات)Hunt, 2013, Annex Two( :

يف الواليات الفيدرالية وأنظمة التعليم الالمركزية ،من املرجح أن
تكون سلطات التعليم املحلية هي املسؤولة عن وضع السياسة
الرئيسية واتخاذ القرار أو عىل األقل مشاركة املسؤوليات مع
السلطات الوطنية .وعليه ،يجب أن تتناول السياسة املعنية
باملعلم املسؤوليات املشرتكة إلعداد السياسة وتنفيذها من
خالل التنسيق مع السلطات املحلية عىل املستوى الوطني .وقد
وضعت عدة دول مثل الربازيل وكندا ونيجرييا والواليات املتحدة
األمريكية نهوجا ً مختلفة لتنسيق السياسات التي تعزز املساواة
يف الوصول والحصول عىل التعليم ومعايري الجودة مع مراعاة
السياقات املحلية أيضا ً (األطر .)2.6 ،2.5
وتعرف السياسات الجيدة املعنية باملعلم يف األنظمة الفيدرالية
بصفة عامة جدا ً عاد ًة ،وتعرتف بسيطرة السلطات عىل مستوى
الوالية عىل ممارسات التدريس واملعلمني .إن األداة الرئيسية
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اإلطار  :2.5نهج النظام االتحادي الخاصة بالسياسة المعنية بالمعلم في البرازيل ونيجيريا
يف الربازيل ،تتناول خطة التعليم الوطنية املعتمدة يف عام  2010وخطة تطوير
التعليم العديد من املسائل املتعلقة بالسياسات املعنية بالتعليم واملعلم .وتسعى
الخطة عىل وجه التحديد إىل تعزيز نهج نظامي عىل الصعيد الوطني لزيادة
املساواة يف االنتفاع بالتعليم وتحسني جودة التعليم عرب العديد من املناطق
والواليات الربازيلية .وتعتمد الخطتان كالهما عىل قانونني اعتمدا سابقا ً إلنشاء
آليات تمويل وطنية لتحقيق أكرب قدر من املساواة يف االنتفاع بالتعليم وتحسني
جودته للمناطق والواليات والبلديات األكثر فقراً :صندوق إدارة التعليم
االبتدائي والتطوير لتحسني وضع املعلم؛ وصندوق تطوير التعليم األسايس
وتقدير مهنة التدريس ،اللذان يستكملهما برنامج «بولسا فاميليا» الذي يوفر
تحويالت نقدية للعائالت مقابل التحاقاألطفال باملدارس.
وأسفر صندوق إدارة التعليم االبتدائي عن تحسني وضع املعلم كثريا ً من خالل
استثمارات الحكومة الفيدرالية يف التعليم ،حيث خصص  %60من األموال لرواتب
املعلمني و %40للشؤون املدرسية .وسمح تحديد الحد الوطني األدنى ألجر
املعلم يف الواليات الشمالية الفقرية بتحسني مؤهالتهم ،وحصل تقريبا ً جميع
املعلمني عىل الحد األدنى املطلوب من التدريب حتى عام  . 2002وشجع عىل تدفق
املعلمني املؤهلني تأهيالً كامالً إىل تلك املناطق ،مما أدى إىل زيادة بنسبة %20
يف القوى العاملة للمعلمني خالل الفرتة  .2002 - 1997وأدت الصناديق الخاصة
إىل زيادات كبرية يف نسبة االلتحاق باملدارس يف املناطق الشمالية األكثر فقراً،
وزيادة يف متوسط الحضور املدريس بني األطفال من أفقر  %20من العائالت،
وزيادة درجات التحصيل ملادة الرياضيات .وأدت خطة التعليم الوطنية وخطة
تطوير التعليم إىل تعاون أكرب يف التعليم األويل للمعلمني والتطوير املهني ما بني
مؤسسات التعليم العايل واملفتوح والقوى العاملة من املعلمني عىل مستوى
الواليات والبلديات .واستُحدثت أدوات جديدة لنظام التعليم لتعزيز التنسيق
عىل الصعيد الوطني يف املجاالت الرئيسية مثل تعليم املعلمني والتطوير املهني
واملوارد التعليمية.

وأُدرجت خطة قطاع التعليم يف نيجرييا للفرتة  2015-2011يف «خارطة الطريق»
التي نُرشت يف عام  .2009حيث يعد التعليم مسؤولية مشرتكة عىل صعيد االتحاد
والواليات والصعيد املحيل .ووزارة التعليم االتحادية هي املسؤولة عن السياسة
الوطنية وجمع البيانات واملعايري املوحدة ويشمل ذلك ضمان الجودة وتطوير
املناهج واملواءمة بني السياسات واإلجراءات املتبعة.
وينظر إىل توظيف املعلمني والجودة والتطوير والتحفيز واالستبقاء إىل جانب
البنية التحتية غري الكافية واملوارد التعليمية باعتبارها تحديات رئيسية يف
خارطة الطريق ،جنبا ً إىل جنب مع االسرتاتيجيات العامة واملؤرشات والجداول
الزمنية املعنية بتعليم املعلمني وتطويرهم ،وتعاملت الخطة مع العديد من
جوانب السياسة املعنية باملعلم:
• • توظيف املعلمني (ويشمل ذلك املساواة بني الجنسني) والتوظيف املدريس
املناسب؛
• • حوافز لنرش املعلمني وتوافر املدارس يف املناطق الريفية؛
• • تنفيذ السياسة الوطنية لتعليم املعلمني ،وأطر التطوير املهني وتوجيه
املعلمني ورصد أدائهم؛
• • مواءمة هيكلة الرواتب املحلية والوطنية؛
• • التطوير املهني؛
• • إيجاد بيئات عمل مواتية ،ويشمل ذلك نسبة التالميذ إىل املعلمني؛
• • تعزيز قادة املدارس وتدريبهم.
ومع أن خطة قطاع التعليم واسعة النطاق ،فإن معظم االسرتاتيجيات واملؤرشات
عامة جداً ،مع أطر زمنية قصرية جدا ً للتنفيذ .وسلط تقرير تنفيذي لعام 2012
الضوء عىل التحديات وأوجه النقص أو الخلل يف التنفيذ ،التي تُنسب غالبا ً إىل
قضايا التمويل.

ملزيد من املعلومات)Ministry of Education, Brazil, 2007; Bruns et al., 2012; UNESCO, 2014a; Nigeria: FME, 2009 and 2012; Teacher Task Force, 2011a( :

اإلطار  :2.6نهج النظام االتحادي الخاص بالسياسة المعنية بالمعلم في أمريكا الشمالية  -كندا والواليات المتحدة األمريكية
يف كندا ،يعد وضع الربامج والسياسة املعنية باملعلم من صميم عمل مجالس
الواليات وإدارة املدارس املحلية .ومع ذلك ،يوفر مجلس وزراء الرتبية والتعليم
الكندي منتدى يتشارك فيه وزراء التعليم بالواليات  /األقاليم املعلومات،
ويتشاورون يف األمور ذات االهتمام املشرتك ،والقيام بمبادرات تعاونية وتمثيل
مصالح الواليات  /األقاليم أمام الحكومة االتحادية وعىل الصعيد الدويل لجميع
املستويات التعليمية .واقترص عمل مجلس وزراء الرتبية والتعليم الكندي عىل
السياسة املعنية باملعلم بصورة أساسية حتى اآلن عىل تنسيق املعايري الكندية
الشاملة للحصول عىل شهادة معلم – ترخيص  -وتقييم أوراق اعتماد املعلمني
الذين ُد ِّربوا وو ِّ
ظفوا من خارج كندا.
ويف الواليات املتحدة ،كما هو الحال يف كندا ،تعد جوانب التعليم والسياسة
املعنية باملعلم من اختصاص الواليات والسلطات املحلية .ويف السنوات املاضية،
األخرية ،حاولت الحكومة الفيدرالية التأثري يف سياسات الواليات والسياسات
املحلية من خالل مبادرات اإلصالح املتتالية لتلبية املعايري االتحادية (أو املعايري

األساسية املدعومة عىل صعيد االتحاد التي وضعتها الهيئات املهنية الوطنية)،
وذلك باستخدام املنح االتحادية وتعرف هذه اإلجراءات باسم ترشيع «عدم ترك
أي طفل بال تعليم» ومبادرة إدارة أوباما الرئاسية «سباق إىل القمة» ،وترمي
إىل تحسني نتائج التعلم ،مع الرتكيز عىل الفئات األقل حظاً ،من خالل تحسني
فعالية املعلمني وآليات املساءلة النظامية .وتتأثر أبعاد السياسة املعنية باملعلم
بصورة مبارشة أو غري مبارشة باملعايري واملنح عىل مستوى الوالية واملستوى
االتحادي وتشمل توظيف املعلمني والتطوير املهني والدعم والتقييم؛ والفعالية
واألجر القائم عىل األداء؛ الحوافز والعقوبات التي تؤثر يف العمالة واملكافآت
والوظائف؛ وصوال ً إىل فصل املعلمني واملديرين إذا لم تتحقق األهداف .ومنتقدو
هذه السياسة ،ومنهم العديد من معلمي الفصول الدراسية املطلوب منهم أو
املضغوط عليهم لتطبيق منهجيات تدريس عىل سبيل االختبار ،ينتقدون االعتماد
املفرط عىل نتائج االختبار املوحد و«نماذج التقييم» املعتمدة لقياس النجاح ،من
غري األخذ باالعتبار ظروف كل مدرسة عىل حدة وعوامل التعلم.

ملزيد من املعلومات)Canada: CMEC (2008 and 2014); Hargreaves and Braun (2013); US Department of Education (2009(( :
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للحكومة الفيدرالية لتنسيق السياسة عىل الصعيد الوطني هي الدعم املايل؛ وعادة ما تكون مرتبطة بمعايري محددة لتحسني التعلم أو
التدريس ،مع تأثريات مبارشة أو غري مبارشة عىل الجوانب املعنية باملعلم.

اإلطار  :2.7السياسة المعنية بالمعلم في الدول الكبيرة – الصين
كما هو الحال يف جميع البلدان تقريباً ،تُدرج الصني عنارص السياسة
املعنية باملعلم يف خطتها العرشية لقطاع التعليم ،وذلك بدال ً من صياغة
سياسة خاصة معنية باملعلم .وتتضمن الخطة فصالً عن املعلمني يركز
عىل العنارص الرئيسية لتحسني جودة املعلم  /التدريس يف خضم التحول
السيايس واالقتصادي املستمر لثاني أكرب اقتصاد عاملي وأكرب دولة يف العالم
من حيث عدد السكان .وتشمل:
• • تعزيز األخالقيات املهنية فيما يتعلق بتوظيف املعلمني والتقييم وسوء
السلوك؛
• • رفع الكفاءة املهنية من خالل التدريب لتعزيز املعارف والكفاءة الرتبوية،
مع الرتكيز عىل املعلمني القادة واملوجهني واملديرين؛ ويتوقع من جميع
املعلمني الخضوع يف املستقبل للتطوير املهني كل خمس سنوات؛
وتدعو الخطة إىل التدريب الثنائي اللغة لتعزيز مناطق األقليات؛

• • تركيز أدوات السياسة عىل توظيف وجودة املعلمني ونرشهم – يف املناطق
الريفية  -من خالل الحوافز املهنية والرواتب املناسبة؛
• • رفع مستوى ظروف العمل واملعيشة للمعلمني لزيادة مجموعة املواهب
وااللتزام باملهن الوظيفية مدى الحياة ،من خالل تدابري مثل سن
الترشيعات لضمان رواتب مماثلة لرواتب موظفي الخدمة املدنية
اآلخرين أو أعىل منها ،والرواتب القائمة عىل األداء ،وحوافز النرش يف
املناطق النائية والحدودية ،وتوفري السكن وتحسني إجراءات الضمان
االجتماعي (نادرا ً ما يظهر هذا الهدف للسياسة يف الخطط أو السياسات
األخرى)؛
• • تعزيز إدارة املعلمني ،وخاصة عىل املستوى املحيل (الوالية) ،من خالل
نظام االعتماد والرتخيص املهني لتحديد قرارات التوظيف؛ وأن
يخصص التقدم الوظيفي أكثر للخدمة يف املناطق الريفية والنائية.

ملزيد من املعلومات(Government of China (2010); UNESCO 2014a) :

وتربز مسائل أخرى تتعلق بالسياسة يف الدول الكبرية والصغرية جدا ً (خاصة الجزر) ،غالبا ً فيما يتعلق بالنطاق الكبري للتعليم واملدى
الجغرايف الشاسع يف الدول الكبرية جدا ً (انظر اإلطار  2.7جمهورية الصني الشعبية ً
مثاال عىل ذلك) ،والقيود املتعلقة بالقدرات البرشية
واملالية يف هذه الدول.
وتنطبق أيضا ً االعتبارات الخاصة بالسياسة املعنية باملعلم عىل سياقات ما بعد النزاع أو ما بعد الكوارث .وتحدد املبادئ التوجيهية
للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ دمج حساسية النزاع يف السياسة املعنية بالتعليم وبرمجة السياقات الهشة املتأثرة
بالنزاعات ( )INEE, 2013يف العديد من الجوانب املهمة للسياسة املعنية باملعلم ،ويشمل ذلك:
$ $تعزيز عملية إعداد املعلمني وتدريبهم (ومدربي املعلمني)؛
$ $تعزيز نظام معلومات إدارة املعلم ،ونظام معلومات وزارة التعليم ،ونظام رواتب املعلمني؛
$ $ضمان وجود أعداد كافية من املعلمني املدربني الذين يمثلون تنوع مجتمعاتهم (املجموعات العرقية والدينية املختلفة ،والجنس).
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 2.2األسس واملبادئ التوجيهية للسياسة املعنية باملعلم
تؤكد املبادئ التوجيهية لخطط قطاع التعليم وسياساته
االستقالل والتنسيق واملشاركة واالستدامة من خالل تنمية
القدرات .وقد تتضمن املبادئ أو العنارص الرئيسية ما ييل :رؤية
أو بيان مهمة يحدد االتجاه؛ وتحديد االسرتاتيجيات والقدرات
واألولويات؛ والنهج الشامل؛ وتحليل الجدوى لالتجاهات
والقيود والتزامات الجهات املعنية التي تؤثر يف التنفيذ وغالبا ً
ما ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً «بالثغرات» السياسية واالقتصادية
والطبيعية التي تمثل السياق الوطني الذي توضع وتنفذ فيه
الخطة (.)IIEP and GPE, 2012
وكما هو الحال مع سياسة أو خطة التعليم الوطنية ،يجب أن
تبني السياسة الجيدة املعنية باملعلم أساسا ً متينا ً فيما يتعلق
بعدد من املبادئ والعنارص األساسية الالزمة لتنفيذ هذه الخطة
وتحقيقها ،وال سيما:
$ $بيان املهمة وأهداف الرؤية؛
$ $األهداف واملعايري والجداول الزمنية؛
$ $تغطية شاملة للجوانب الرئيسية؛
$ $تقييم البيئة :الصعوبات  /التحديات /الثغرات؛
$ $البيانات واإلدارة املالئمة؛
$ $آليات التنسيق؛
$ $احتياجات ومصادر التمويل؛
$ $املشاركة والتزام الجهات املعنية؛
$ $التقييم واملراجعة.

 2.2.1بيان المهمة وأهداف الرؤية
تحتاج السياسة املعنية باملعلم عىل األقل إىل بيان موجز بشأن
ماهية املوضوع وسبب أهميته ،وتحديد بعض األهداف الشاملة
التي تحدد االتجاهات وتحدد أين تريد الدولة أو النظام ملهنة
التعليم أن تكون يف مرحلة معينة يف املستقبل .حيث يجب أن
تسود ثالثة مفاهيم رئيسية يف تحديد األهداف:
$ $فعالية املعلم؛
$ $تحفيز املعلم؛
 $ $احرتافية املعلم (مهنيته).
وتتمثل األهداف النهائية يف حصول الجميع عىل التعليم بأعىل
جودة ممكنة لجميع املواطنني يف املجتمع ،حتى الفئات األكثر
تهميشاً .واستنادا ً إىل أدلة من العديد من البلدان ،يعد املعلمون
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العامل الوحيد األكثر أهمية الذي يحدد ما إذا كان ستحقق
هذه األهداف (عىل األقل من حيث العوامل التي يمكن أن تتأثر
بواضعي السياسات التعليمية) .لذا تعد فعالية املعلم جزءا ً
حاسما ً من بيان املهمة.
ويمكن تعريف الفعالية من خالل تحقيق أهداف تعليمية معينة،
مثل األهداف اإلحصائية (نسبة محو األمية  )%100وامللموسة
أقل (نسبة املواطنني املربني املشاركني)« ،وإعالء قيمة» عمل
املربني السابقني ( الذين يشملون العائالت واملجتمعات) ،أو
تحديد الجوانب الرئيسية املعنية باملعلم التي تفيد التقارير
بأنها تؤثر يف الفعالية (انظر الفصل الثالث) .ومهما كانت قيم
هذه املؤرشات ،من املهم تحديد بيان مهمة السياسة بطريقة
تربط عمل املعلمني باألهداف التعليمية األساسية والعاملية
(.)Moon, 2013: 22–25; OECD, 2005: 30–33; World Bank, 2013
ويعد تحفيز املعلمني للقيام بأفضل عمل ممكن من خالل
التدريب واألدوات املتاحة لبنة أساسية من الفعالية .وال يوجد
قدر كاف من تعليم املعلمني أو الحوافز املادية لتقديم أداء جيد
التي يمكنها أن تعوض عن عدم اهتمام األفراد وعدم حماستهم
يف إطار أوضاع التدريس والتعلم (مع أن كليهما يمثالن جانبا ً
حاسما ً ملسألة الفعالية  -انظر الفصل الثالث) .ومن ثم ،يجب
أن تحدد السياسة املعنية باملعلم هدفا ً عاما ً لتحقيق أقىص
قدر من الحماسة (وجوانبها األخرى ،أي التفاني يف املهام
وتدريس املتعلمني) لجميع الذين يلتحقون بمهنة التدريس
(.)Bennell, 2011
وأن يكون املبدأ التوجيهي الثالث يف بيان  /أهداف مهمة
السياسة هو الوصول للمستويات القصوى من مهنية املعلم.
«املهنية» لها جوانب عديدة ،يمكن القول إن أهمها املعايري العالية
من التعليم  /التدريب ،ومهارات العمل ،والوفاء بالواجبات
واملسؤوليات ،وأقىص قدر من اتخاذ القرارات بصورة مستقلة.
حتى  -أو بوجه خاص  -يف أنظمة التعليم التي تفتقد إىل واحد
أو كل هذه العوامل (عىل سبيل املثال ،بسبب األعداد الكبرية من
املعلمني املؤهلني تأهيالً ضئيالً أو الرقابة الصارمة عىل عمل
املعلمني من خالل اإلرشاف من األعىل لألسفل واالختبار املوحد)،
إن سياسة جيدة معنية باملعلم ستحدد أهدافها عىل أعىل مستوى
مهني (.)ILO/ UNESCO, 1966: Arts. 6, 61–63, 66, 71–73

 2.2.2األهداف والمعايير والجداول الزمنية
ملعرفة ما إذا كانت السياسة ناجحة (تحقق األهداف) ،من املفيد
تحديد أهداف ومعايري وجداول زمنية لقياس التقدم .فضالً عن
األهداف العامة (مثل تحسني جودة املعلم ،والحد من تناقص
أعداد املعلمني أو التغيب عن العمل ،وزيادة الوصول إىل املواد
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التعليمية) ،ويُنصح عموما ً بتحديد األهداف واملعايري اإلرشادية
(مثل النسبة املئوية للمعلمني املؤهلني املعينني ،وعدد املعلمني
بمرحلة التطوير املهني ،ورواتب املعلمني مقارنة بنظرائهم
املهنيني اآلخرين ،وعدد املعلمني املزودين بوسائل التعلم
األساسية) .وتسمح األهداف أو املعايري األكثر تحديدا ً بمراقبة
التقدم بسهولة وكفاءة أكرب .وتصاغ األهداف خالل فرتة زمنية
محددة تشمل األهداف املتوسطة والنهائية .ويكون الجدول
الزمني أكثر فائدة إذا تماىش مع خطة التعليم الوطنية ويضع
يف الحسبان كال ً من األولويات القصرية األجل (توظيف املعلمني
لشغل جميع حاالت النقص املحددة) واألولويات الطويلة األجل
للتخطيط والنتائج التعليمية (سنوات التعليم الالزمة إلعداد
معلم جيد بصورة صحيحة) (;IIEP and GPE, 2012: 12–13
.)UNESCO, 2012a: 23–25; UNESCO, 2010: 26–27

 2.2.3تناول الجوانب الرئيسية بصورة شاملة
ستكون السياسة املعنية باملعلم أكثر فاعلية إذا كانت شاملة،
وعىل األقل تشمل أهم جوانب إعداد املعلم وعمله (;OECD, 2005
ILO, 2012؛ انظر الفصل الثالث ملزيد من التفاصيل):
$ $سياسة توظيف شاملة غري تمييزية للمعلمني املؤهلني؛
$ $اإلعداد األويل الفعال للمعلم؛
$ $التطوير املهني املستمر للمعلمني؛
$ $الحث والتوجيه والرصد والدعم ،وبخاصة للمعلم الفعال؛
$ $رواتب املعلمني وحوافزهم لجذب املعلمني الفعالني ونرشهم
واستبقائهم؛
$ $التطور املهني ،ويشمل ذلك التنقالت والرتقيات؛
$ $دعم ظروف التدريس والتعلم الالئقة  -ساعات العمل
املحددة ،وحجم الفصول ،والدعم والتنظيم الجيد لتلبية
احتياجات التعلم ،والوصول إىل وسائل التدريس والتعلم
املناسبة؛
$ $املعايري املهنية واملساءلة والحقوق والواجبات ،ويشمل ذلك
درجة من االستقالل ،وقواعد األخالق والسلوك واإلجراءات
التأديبية؛
$ $ارتباط التقييم التكويني للمعلم بأهداف التعلم؛
$ $الحوار االجتماعي  -تبادل املعلومات والتشاور والتفاوض
إلعطاء املعلمني صوتًا يف عملية اتخاذ القرار؛
$ $الحوكمة والقيادة املدرسية الفعالة ،ويشمل ذلك إدارة
املعلمني ودعمهم.

وتشري معظم عمليات االستعراض بشأن سياسات التعليم
والسياسات املعنية باملعلمني إىل أن السياسات واالسرتاتيجيات
عادة ما تكون مجزأة أو غري مكتملة فيما يتعلق بشمول هذه
الجوانب ،مع الرتكيز ً
بدال من ذلك عىل السياسات التي تبدو مهمة
يف وقت معني (Teacher Task Force, 2011a and 2011b; UNESCO,
 .)2014a: 22ويجب أن تتنبأ السياسة الجيدة املعنية باملعلم
بجميع الجوانب وأن يكون لها نظرة بعيدة األمد ،حيث يقاس
تأثري إعداد املعلمني وتعلمهم بالسنوات ،إن لم يكن بالعقود.

 2.2.4تقييم البيئة :الصعوبات والتحديات
والفجوات
يجب أال تخفي السياسة املعنية باملعلم التحديات والشكوك
والعقبات املحتملة التي تعرتض طريق النظام لتحقيق أهدافه،
ويشمل ذلك الجوانب السياسية لصياغة السياسة وتنفيذها
(انظر الفصلني الرابع والخامس) .وهي مكافئة لألخطار
أو مواطن الضعف أو املخاطر يف مفاهيم التخطيط األخرى،
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو
طبيعية .ويجب أن تحدد السياسة بوضوح الفجوات املوجودة
فيما يتعلق باملعلمني ،الكمية والنوعية ،وتقييم مواطن القوة
والضعف يف السياسات واالسرتاتيجيات السابقة التي حاولت
معالجتها .وتقدم هذه العنارص صورة تمثل الواقع من حيث
القدرات والقيود (الديموغرافية أو املوارد البرشية أو املالية أو
غريها)؛ وتحدد معايري و جداول زمنية عملية ،وتساعد يف تعزيز
فرص كون السياسة فعالة (IIEP and GPE, 2012: 9, 16, 19, 21,
.)24; UNESCO, 2012a: 36–38

 2.2.5البيانات المهمة واإلدارة
تتطلب السياسة الفعالة بيانات قوية ومرتبطة باملوضوع لدعم
إعدادها ،والسماح بتقييم التقدم املحرز واألهداف املحققة،
وتمكني مراجعتها املحتملة .مع األخذ يف االعتبار قيود املوارد
والصعوبات يف الحصول عىل بيانات موثوقة وجيدة (ليس
األرقام فقط) ،خاصة يف األنظمة الضعيفة املوارد ،يجب أن
تشمل مجموعة البيانات بقدر اإلمكان الجوانب الرئيسية
للتدريس (كما هو موضح يف الفصل الثالث) لجميع املناطق
الجغرافية واملجموعات السكانية واملستويات التعليمية ضمن
نطاق هذا الدليل .وجمع معلومات عن الظروف والتوقعات
والتصورات (وصفتها مراجعة الخرباء بما يوجد يف «الصندوق
األسود») ،فاستطالعات املعلمني النوعية يمكن أن تكون عامالً
حيويا ً لفهم الدافع املحفز (أو املثبط) – وتأثريه يف الفعالية.
ويجب قراءة تحليل مؤرشات املعلم عن كثب مع مؤرشات نتائج
التعلم لتحقيق األهداف األساسية (Teacher Task Force, 2011a:
 .)18, 25; UNESCO, 2012b: 11–16تقدم العديد من املنظمات
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ايسلاو تايثيحلا

الدولية مؤرشات وقواعد بيانات وطنية يمكن أن تثري سياسة
الدولة (انظر القسم .)2.3

 2.2.6احتياجات التمويل ومصادره
يجب أن تكون السياسة املعنية باملعلم مدرجة يف امليزانية بكامل
جوانبها (الفصل الثالث) ،ويشمل ذلك عملية إعداد السياسة
(الفصل الرابع) والتنفيذ (الفصل الخامس) .وأن تتضمن
السياسة إعداد املعلم والتكاليف املتكررة (معظمها رواتب
ومزايا املوظفني) والتكاليف الرأسمالية املتعلقة بالتدريس
واملرتبطة بتوقعات امليزانية الوطنية أو املحلية أو املدرسية
حسب االقتضاء .وكما هو الحال مع أهداف التعليم األخرى
 التي تتناولها املؤرشات الدولية بصورة متزايدة  -قد تحددالسياسة أهداف تخصيص امليزانية العامة لبنود محددة من
بنود السياسة ،تكملها إسهامات وطنية خاصة (املؤسسة،
واملجتمع ،والعائلة 5واملانحني الدوليني .ومن بني أمور أخرى،
املوارد الوطنية الالزمة لألبعاد الرئيسية ملهنة التدريس :عدد
املعلمني املؤهلني حديثا ً لتلبية توقعات التناقص؛ والتعليم األويل
للمعلمني؛ والتطوير املهني املستمر لجميع املعلمني؛ والرواتب
املناسبة لجذب املعلمني الفعالني واستبقائهم؛ وحوافز للنرش
والتنقل املتوازن؛ والضمان االجتماعي؛ واملكونات املختلفة
لظروف التدريس/التعلم املتعلقة بأهداف التعليم .وعند
الرضورة ،قد تحدد السياسة مصادر تمويل بديلة (الفصل
الثالث) لضمان التمويل الكايف لهذه الجوانب ،إذا لم تكن محددة
بالفعل يف خطة التعليم الوطنية (IIEP and GPE, 2012: 10–11,
.)14–15, 22; ILO, 2012; UNESCO, 2012a: 46–49

 2.2.7المشاركة وااللتزام
وعىل غرار عمليات وضع السياسة وتنفيذها (الفصالن الرابع
والخامس) ،يجب أن تستند عملية صياغة سياسة معنية باملعلم
إىل أكرب مشاركة ممكنة لجميع الجهات املعنية الرئيسية لضمان
توليها زمام تنفيذ السياسة وااللتزام بتحقيق أهدافها .وأهم
الرشكاء والجهات املعنية هم املعلمون ،وممثلوهم ،أي نقابات
املعلمني واملنظمات املهنية (هيئات املعلمني املهنية والكليات)،
يتبعها عن كثب الجهات الفاعلة الرئيسية يف النظام ،وال سيما
مؤسسات تعليم املعلمني والتأهيل املهني والهيئات التنظيمية أو
الهيئات املعيارية.5
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يجب توخي الحذر مع عنرص األرسة لتجنب إقامة الحواجز التي تحول دون
انتفاع األرس الفقرية بالتعليم بسبب الرسوم املدرسية املعلنة أو املبطنة.

وأن يكون للطبقة الثانية من أصحاب املصلحة التي تضم
الطالب وأولياء األمور وممثيل املجتمع صوت يف تحديد أطر
السياسة ،أمالً يف أن يلتزموا بتحقيقها.
وتعد استشارة هؤالء األفراد األكثر دراية باملوضوع ،ألنهم
منخرطون يف التدريس والتعلم عىل أساس يومي ،أساسا ً حاسما ً
إلعداد سياسة جيدة .ومع ذلك ،أشارت عمليات االستعراض
الدولية باستمرار إىل افتقاد صوت املعلم يف تحديد السياسة
املعنية بالتعليم (التي تشمل السياسة املعنية باملعلم) .وال
يؤدي هذا إىل انخفاض معنويات املعلمني فحسب ،بل يمكن أن
يكون له عواقب سلبية عىل إعداد السياسات املناسبة وااللتزام
بتحقيق رؤيتها (ILO and UNESCO, 2010: 7–18; Ratteree,
 .)2004; UNESCO, 2014a: 220–222فيجب أن يتم تأطري سياسة
شاملة معنية باملعلم من خالل الحوار االجتماعي (بني السلطات
 /اإلدارات التعليمية واملعلمني ونقابات املعلمني واملنظمات
املهنية) والحوار السيايس مع سائر الجهات املعنية القريبة من
ديناميكية التدريس والتعلم يف الفصول الدراسية (ILO/UNESCO,
1966: Arts. 9, 10(k), 75; ILO, 2012: 202–204; OECD, 2005:
 .)214–218; World Bank, 2013: 21ويتناول الفصالن الرابع
والخامس بمزيد من التفصيل دور املعلمني ونقابات املعلمني
واملنظمات املهنية يف وضع السياسات وتنفيذها.

 2.2.8التقييم والمراجعة
مثل أي سياسة أخرى تضع خارطة طريق لتوجيه عملية
التنفيذ ،يجب أن تبني السياسة املعنية باملعلم أداة أو عملية
تقييم للمساعدة يف تحديد ما إذا كانت األهداف واملعايري قد
تم الوفاء بها (أم ال) وملاذا يجب احرتام الجداول الزمنية،
وما الذي يجب تغيريه يف املستقبل بأطر السياسة وتنفيذها
(انظر الفصلني الرابع والخامس ملزيد من املناقشة الشاملة).
ويجب أن يطرح تقييم فعالية السياسة أسئلة رئيسية بشأن
معايري القياس (املؤرشات الكمية والنوعية) ،واألفراد املسؤولني
عن إجراء التقييم (مخططو التعليم ،واختصاصيو التقييم،
وأعضاء هيئة التدريس ،وسائر الجهات املعنية) ،وتوقيت
عمليات املراجعة (مستمر ،أو يف منتصف املدة ،أو يف نهاية
الخطة) وكيف يمكن استخدام نتائج التقييم عىل أفضل وجه يف
السياسة والتطبيق العميل (,IIEP and GPE, 2012: 17–18; UNESCO
.)2012a: 24, 37–38

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 2.3استخدام األدوات املتاحة :األعمال التحليلية
ووثائق السياسات املعنية بالتعليم واملعلم
تصدر عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية 6بيانات ومؤرشات
وأدوات تحليلية ومنشورات يمكن أن تساعد واضعي السياسات
وأصحاب القرار يف تحديد وتنفيذ وتقييم وتنقيح سياسة وطنية
معنية باملعلم .وقد وُضع العديد منها أو تم التحقق من صحتها
أو تجريبها عىل املستوى الوطني ،بالتشاور الوثيق مع السلطات
التعليمية ،وكذلك ممثيل املعلمني (النقابات والجمعيات املهنية
واملعلمني األفراد) وممثيل املتعلمني وغريهم من الجهات املعنية.
ويلخص هذا القسم بإيجاز بعض املصادر األكثر أهمية ،وكيف
يمكن أن تساعد يف صياغة السياسة املعنية باملعلم ،ويوفر
روابط للمصادر الرقمية واملطبوعة.
وفيما يتعلق باملصادر الوطنية ،يشري الدليل عىل نحو انتقائي إىل
ترشيعات التعليم أو القوانني املتعلقة بمختلف شؤون السياسة
املعنية باملعلم .ويمكن االطالع عىل قائمة كاملة للترشيعات
الوطنية بحسب الدولة  -ويف بعض الحاالت باللغة املعنية من
خالل بعض املواقع اإللكرتونية للمنظمات املذكورة أدناه.

 2.3.1منظمة العمل الدولية واليونسكو
اُ
ْ
عتمدت توصية منظمة العمل الدولية  /اليونسكو املعنية
باملعلمني (http://www.ilo.org/sector/Resources/sectoral-
 )standards/WCMS_162034/lang--en/index.htmلتكون
معيارا ً عامليا ً لصياغة سياسة معنية باملعلم ،خالل مؤتمر
دويل خاص – عىل مستوى الحكومات  -يف عام  ،1966بعد
سنوات من العمل التحضريي املشرتك .وتظل التوصية املعيار
الدويل الوحيد املخصص للمعايري الرئيسية التي تحدد أطر
التدريس املهني .ويمكن لواضعي السياسات وأصحاب القرار
استخدامها بوصفها مرجعا ً لبناء أو مراجعة السياسة املعنية
باملعلم/التدريس .ويتكون املعيار من اثني عرش فصال ً ،تتناول
املوضوعات اآلتية :فصال

ْ
الفعالي؛
$ $رشوط التدريس والتعلم
$ $رواتب املعلمني؛
$ $الضمان االجتماعي؛
$ $السياسات املعنية بنقص املعلمني.
وتصدر لجنة الخرباء املشرتكة بني منظمة العمل الدولية
واليونسكو واملعنية بتطبيق التوصيتني الخاصتني بأوضاع
العاملني يف التعليم تقرير رصد دويل كل ثالث سنوات
عن الفجوات والتقدم املحرز يف تطبيق توصية 1966
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/education/
 .WCMS_162256/lang--en/index.htmويمكن لهذه التقارير أن
تساعد واضعي السياسات يف تحسني السياسة املعنية باملعلم
وممارسات املعلمني .يف املايض ،شاركت الحكومات ونقابات
املعلمني يف اليابان (من بني آخرين) يف حوار مع اللجنة بشأن
قضايا تقييم املعلمني املرتبطة بالوظائف ،يف حني ناقشت
السنغال السياسة التعاقدية املعنية باملعلم.

 2.3.1اليونسكو
أعدت اليونسكو إطار اليونسكو الخاص بتحليل وتشخيص
جودة التعليم العام؛ لتعزيز قدرة وزارات التعليم عىل تحليل
وتشخيص ورصد جودة أنظمتها التعليمية العامة من خالل
نهج نظامي يعزز القيادة والسيادة الوطنية .ويحتوي اإلطار
عىل أقسام معنية باملعلمني والتدريس ضمن اإلطار العام
ألهداف التنمية والنتائج املنشودة والعمليات واملوارد األساسية
واآلليات الداعمة.
وتشمل األقسام املعنية باملعلمني والتدريس:
$ $جذب املعلمني وتوظيفهم ونرشهم واستبقاؤهم؛
$ $تدريب املعلمني؛

$ $املبادئ التوجيهية واألهداف والسياسات التعليمية؛

$ $ظروف عمل املعلمني ورواتبهم وحوافزهم؛
$ $فن اإلدارة واالستفادة من املعلمني؛

$ $التوظيف واملسار املهني يف مجال التدريس؛

$ $اإلجراءات املعنية بالتدريس الفعال؛
$ $رصد األداء ودعم املعلمني؛

$ $اإلعداد األويل والتعليم الالحق ملهنة التدريس؛
 $ $حقوق وواجبات املعلمني ،واالستقالل املهني ،واألخالقيات
 /مدونات السلوك؛
6

قائمة املنظمات ليست بالحرصية ،وال تشمل العديد من املنظمات الحكومية
الدولية اإلقليمية أو املنظمات اإلقليمية غري الحكومية املنخرطة يف التعليم
و/أو عمل السياسة املعنية باملعلم .يمكن الحصول عىل روابط للعديد من هذه
املنظمات من مواقع املنظمات املدرجة يف هذا القسم.

$ $ظروف بيئة التدريس.
وباإلضافة للدعم التقني املقدم من اليونسكو يمكن استخدام
إطار اليونسكو الخاص بتحليل وتشخيص جودة التعليم العام
للمساعدة يف تحديد أولويات السياسة املعنية بالتدريس يف إطار
تشخيص نظام التعليم العام.
29

2

ايسلاو تايثيحلا

وقامت منظمة اليونسكو بالتعاون مع إطار عمل داكار ومقره
السنغال (أصبح اآلن جزءا ً من املعهد الدويل لتخطيط الرتبية)
بوضع دليل منهجي لتحليل الشؤون املعنية باملعلمني ونرشه
وتطبيقه (http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001901/
 .)190129e.pdfوتضطلع البعثات القطرية املشرتكة بتصميم
الدليل وتستخدمه أدا ًة تشخيصية إلعداد السياسة املعنية
باملعلم ومراجعة تطبيقها يف دول أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى .وتشمل مهام التشخيص وزارات ووكاالت التعليم
الوطنية والجهات املعنية ،بدعم من املتخصصني اإلقليميني
والدوليني .وباإلضافة إىل سياق التعليم العام ،يحتوي الدليل
املنهجي عىل فصول معنية باحتياجات املعلمني ،والتدريس،
واإلدارة ،والتوظيف ،والنرش ،والتغيب ،واألجر ،والوظائف،
واملسار املهني واالجتماعي للتدريس.
وأعد مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف أمريكا الالتينية
والكاريبي (مكتب اليونسكو يف سانتياغو) ،يف إطار مرشوع إقليمي
معني باملعلمني وبالتعاون مع الدول األعضاء يف أمريكا الالتينية
والكاريبي ،سلسلة من املنشورات بشأن السياسة املعنية باملعلم
وتطبيقها ،ومنها التقرير املعنون «املعلومات األساسية
واملعايري إلعداد سياسات خاصة باملعلمني يف منطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي» ،باللغتني اإلسبانية واإلنجليزية
(OREALC, 2013 – http://www.orealc.cl/wp-cont ent/blogs.dir/
 .)1/files_mf/politicasdocentesingles27082013.pdfوينقسم
التقرير إىل قسمني :األول هو نظرة عامة عىل «أحدث التقنيات»
للمدرسني واملنظمات املعنية باملعلمني يف املنطقة ،والتدريب
األويل للمعلمني ،والتدريب  /التطوير املهني املستمر ،ومهنة
التدريس واملؤسسات والسياسات املعنية بالتدريس .ويقرتح
القسم الثاني املعايري واملبادئ التوجيهية إلعداد السياسات
الخاصة بالتدريب األويل واملستمر ،واملسارات املهنية يف
مهنة التدريس ،والسياسات واإلجراءات الخاصة باملؤسسات
املعنية بالتدريس يف املنطقة .وتشمل املنشورات األكثر حداثة
( )OREALC, 2014a and 2014bاستعراضا ً لتجارب الدول
واملمارسات الناجحة يف هذه املجاالت ،فضالً عن توفري سلسلة
من وثائق العمل التشخيصية مع معلومات إقليمية منظمة وأدلة
للمقارنة يف مجاالت املوضوعات الرئبسية.
ويف املنطقة العربية ،نوقش إطار عمل السياسات اإلقليمية
املعنية باملعلمني يف ورشة عمل إقليمية عقدت يف كانون األول/
ديسمرب  2014يف بريوت  ،بلبنان ،بهدف وضع اللمسات األخرية
ِ
واقرتحت الوثيقة لتكون إطارا ً للسياسات املعنية
عليها.
باملعلمني يف املنطقة .ويبحث هذا اإلطار يف االفرتاضات والقيم
واملبادئ الرئيسية التي تدعم السياسات االسترشافية املعنية
باملعلم ،ويشري إىل أدوات مختلفة يمكن أن تساعد يف ترجمة
هذه السياسات إىل واقع التطبيق واملمارسة.
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 2.3.2معهد اليونسكو لإلحصاء
يجمع معهد اليونسكو لإلحصاء بيانات عن املعلمني عىل الصعيد
العاملي ويعهد قاعدة بيانات عىل شبكة اإلنرتنت (http://www.
)uis.unesco.org/Education/Pages/teachers-statistics.aspx
ملا يقرب من  150دولة منخفضة الدخل .وتسمح هذه املؤرشات
ملستخدمي هذا الدليل بمقارنة املؤرشات يف بالدهم بمؤرشات
دول مماثلة يف منطقتهم أو عىل مستوى العالم .وتشمل هذه
البيانات واملؤرشات ما ييل:
$ $أعداد املعلمني ،حسب مستوى التعليم (الطفولة املبكرة،
االبتدائي ،الثانوي) ،والتعليم العام أو الخاص ،والتوجه
الربامجي (التعليم العام ،والتعليم والتدريب املهني
والتقني) ،والجنس ،وحالة التدريب (مدرب أو غري مدرب)؛
 $ $املعلمون املدربون أو املؤهلون ،ويشمل ذلك النسبة املئوية
للمدرسني املدربني ،واملعلمني املؤهلني ،واملعلمني املدربني
املؤهلني؛
$ $جنس املعلم؛
$ $نسبة التالميذ إىل املعلمني.
وتشمل عملية جمع املؤرشات والبيانات السنوية لـ  64دولة
مرتفعة ومتوسطة الدخل ما ييل:
$ $ملفات التعريف الشخصية للمعلمني (مبنية عىل الفئة
العمرية) :الجنس ومستوى التعليم (لجميع الربامج)؛ نسب
املعلمني ملختلف الفئات العمرية؛ ونسب اإلناث والذكور
بحسب الفئات العمرية؛ والنسبة املئوية للمعلمني الذين
يفصلهم خمس سنوات عن سن التقاعد؛
$ $مؤهالت املعلم :هل أكمل أعىل مستوى تعليمي مقارنة
بمستوى التعليم الذي ُد ِّرس؛ وتوزيع املعلمني بحسب
مستوى التأهيل؛ والحد األدنى ملستوى التصنيف الدويل
املوحد للتعليم املطلوب للتدريس؛ والحد األدنى لعدد سنوات
التدريب املطلوبة للتدريس؛
$ $أجور املعلمني :بحسب مستوى التعليم (الربامج العامة،
نسبة الناتج املحيل اإلجمايل  /القوة الرشائية)؛ مدة
الخدمة (الراتب املبدئي ،والراتب بعد خمس عرشة سنة،
والراتب لدى نهاية الخدمة)؛ وحالة التدريب (مدرب أم
غري مدرب)؛ واملستوى التعليمي املدرس (التصنيف الدويل
املوحد للتعليم)؛ وإجمايل األجور (ومنها الرواتب واملكافآت
اإلضافية)؛ والنسبة املئوية للمكافآت اإلضافية مقارنة
بإجمايل الدخل؛
$ $ساعات عمل املعلم :ساعات العمل والتدريس بحسب
مستوى التعليم؛ ونسبة وقت العمل املستخدم يف التدريس؛
ونسبة ساعات العمل املخصصة للتطوير املهني وتكلفة
الحصة الواحدة للمعلم وإجمايل أسابيع العمل  /التدريس
السنوية أو األيام أو الساعات.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

وتوفر وحدات القياس اإلقليمية التي تشمل غالبية البلدان
األفريقية وبعض الدول العربية وجنوب آسيا ورشقها
مؤرشات متنوعة من البيانات التي جُ ِمعت ،مثل عدد املعلمني
وخصائصهم ،بما يشمل ذلك العمر والجنس والتدريب
والتأهيل ،واملواد الدراسية ،والخربة التعليمية ،والحالة املهنية
ونوع املؤسسة .وتتوافر أيضا ً صحائف وقائع خاصة بشأن
احتياجات املعلم لتحقيق أهداف التعليم االبتدائي الشامل.
ويعمل معهد اليونسكو لإلحصاء عىل وضع وحدة قياس عاملية
َّ
ستدشن يف عام  ، 2015وستدمج الكثري من
معنية باملعلمني،
البيانات واملؤرشات عىل املستوى العاملي واإلقليمي.

 2.3.4المعهد الدولي لتخطيط التربية
يوفر املعهد منشورات بشأن إدارة شؤون املعلمني ،وال سيما
مدونات السلوك ،وموارد عن املعلمني يف حاالت الطوارئ وإعادة
البناء ،وموارد بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز،
وإعداد املعلمني وتوظيفهم .ويقوم املعهد بإعداد الكتيبات
التدريبية وإدارة الدورات املعنية بتخطيط قطاع التعليم،
وتتضمن مكونات تتعلق باملعلمني .ويعهد قاعدة بيانات
عن الخطط والربامج والترشيعات الوطنية لقطاع التعليم
لتي يمكن االطالع عليها عرب موقع املعهد عىل شبكة اإلنرتنت
(.)http:// www.iiep.unesco.org/ en

 2.3.5فريق العمل الدولي الخاص المعني
بالمعلمين في إطار التعليم حتى عام
2030
يعهد الفريق ،الذي تستضيفه اليونسكو ،مكتبة من املصادر
املتعلقة بالسياسة املعنية باملعلم وممارساتها مع توفري
الروابط املعنية عرب موقعها عىل شبكة اإلنرتنت (http: // www.
 .)teachersforefa.unesco.orgوتشمل املصادر ما ييل:

وجهات النظر الوطنية واإلقليمية والدولية .حيث توفر تقارير
اجتماعات الخرباء ،التي تجمع بني املتخصصني البارزين بشأن
السياسات واملمارسات املعنية باملعلمني ،فهما ً أعمق للموضوعات
املحددة املعنية باملعلم لتكون أساسا ً إلعداد السياسات وتحسني
املمارسات .وتقدم منشورات الدول واألعضاء والرشكاء
نظرة ثاقبة للقضايا املتعلقة بصياغة السياسات وتطبيقها
ومراجعتها وتمحيصها.

 2.3.6منظمة العمل الدولية
ق امت منظمة العمل الدولية بإعداد كتيب املمارسات الجيدة
للموارد البرشية يف مهنة التدريس ونرشه http://www.ilo.org/
وsector/Resources/publicationsWCMS_187793/lang--en /in
 .dex.htmويحتوي الكتيب عىل ثماني وحدات تتعامل مع القضايا
الرئيسية التي تحتاج السلطات التعليمية إىل معالجتها لرفع
جودة مهنة التدريس والحفاظ عىل مستوى جودتها .وتستند
املحتويات إىل املعايري الدولية الخاصة باملعلمني ،ومعايري العمل
الدولية املطبقة عىل العمال املهنيني (مثل املعلمني) ،واملمارسات
الجيدة واملبادئ املستمدة من إدارة تنمية املوارد البرشية من
مجموعة واسعة من البلدان واملنظمات.
ويتناول الكتيب ما ييل:
$ $توظيف املعلمني وتعيينهم ،ويشمل ذلك الكفاءات املهنية؛
$ $رشوط التوظيف ،ويشمل ذلك رشوط إجازة املوظفني
والتطوير املهني؛
$ $األدوار واملسؤوليات واملساءلة املهنية؛
$ $بيئة العمل والتدريس  /التعلم ،ويشمل ذلك ساعات العمل
وعبء العمل ،وحجم الفصل الدرايس ،ونسبة التالميذ إىل
املعلمني ،وقضايا الصحة والسالمة؛
$ $السياسات املتعلقة بإدارة شؤون املعلم ،واملكافآت والرواتب
والحوافز؛

$ $تقارير منتديات الحوار بشأن السياسات الدولية واإلقليمية
واجتماعات الخرباء؛

$ $الضمان االجتماعي؛

$ $منشورات فريق العمل بشأن السياسات واملوضوعات املعنية
باملعلم يف كل بلد مثل تناقص املعلمني ،ودمج تعليم املعلمني
واملساواة بني الجنسني يف التدريس؛

$ $الحوار االجتماعي والعالقات العمالية داخل مهنة التدريس؛
$ $التعليم األويل واإلضايف للمعلمني وتدريبهم ليكونوا جزءا ً من
التطوير املهني املستمر.

$ $تقارير التشخيص عىل مستوى كل بلد – الوطنية ( -خاصة
البلدان األفريقية)؛

ويحتوي فهرس الكتيب عىل قائمة أبجدية ملئات الكلمات
والعبارات الرئيسية التي تتيح للمستخدمني الوصول إىل الوحدة
(الوحدات) الخاصة بكل موضوع.

وتلخص منتديات الحوار بشأن السياسات وجهات النظر
والبحوث وتجارب أصحاب القرار واملمارسني والباحثني
واملعلمني بشأن قضايا املعلم البارزة واملمارسات الواعدة من

وأصدرت منظمة العمل الدولية «مبادئ توجيهية
لسياسة تعزيز العمل الالئق لصالح العاملني يف التعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة» التدريس ملرحلة الطفولة املبكرة

$ $توفري روابط ملنشورات فريق العمل والرشكاء.
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(http://www.ilo.org/sector/Resources/odesofPractice-
تقدم
)and-Guidelines/WCMS_236528/lang-en/index.htm
توجيهات بشأن السياسات إىل معلمي مرحلة الطفولة املبكرة
وغريهم من العاملني يف املجال فيما يتعلق بما ييل :األدوار
واملسؤوليات العامة ،موجهّ ة أيضا ً ملقدمي التعليم العام
والخاص ،والنقابات العمالية وسائر الجهات املعنية؛ واألهداف
والسياسات ،ويشمل ذلك املناهج الدراسية ومنهجية التدريس
والتمويل؛ وتعليم وتدريب املعلمني؛ والتوظيف والنرش
واالستبقاء؛ والتطوير املهني والوظيفي؛ ورشوط وأحكام
التوظيف؛ ورشوط التدريس/التعلم؛ والضمان االجتماعي
والحماية االجتماعية؛ وتقييم معلمي مرحلة الطفولة املبكرة؛
والحوكمة والحوار االجتماعي.

 2.3.7البنك الدولي
يحتوي النهج القائم عىل النظم لتحسني نتائج التعليم ،الذي
وضعه البنك الدويل واملتاح عرب اإلنرتنت ،عىل مكون معني باملعلم
( ، )http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&tb=1يوثق
السياسات املعنية باملعلم ويحللها يف نطاق املدارس العامة يف
خمسني بلدا ً وإقليما ً متوسط الدخل ومنخفض الدخل .ويقوم
النهج بجمع املعلومات وتنظيمها وتحليلها لتصنيف نظم
التعليم وفقا ً ملستويات تحقيفها لألهداف املتعلقة بالسياسات
(من املتدنية إىل املتقدمة) ،وينرش وثائق إطارية عن السياسة
املعنية باملعلم والتقارير التحليلية الوطنية واإلقليمية ألهداف
السياسة الثمانية التالية:
$ $وضع توقعات واضحة للمعلمني؛
$ $جذب أفضل الناس للتدريس؛
 $ $إعداد املعلمني الذي يتضمن التدريب واكتساب الخربات
بطريقة مجدية؛
$ $مطابقة مهارات املعلمني مع احتياجات الطالب؛
$ $املعلمون القادة  -مع مديرين أقوياء؛
$ $رصد عملية التدريس والتعلم؛
$ $دعم املعلمني لتحسني جودة التدريس؛
$ $تحفيز املعلمني لتقديم أفضل أداء ممكن.
ويمكن أن يستخدم واضعو السياسات وأصحاب القرار
املعلومات والتقارير التحليلية لتحديد كيف ألنظمتهم واألنظمة
الوطنية املماثلة أن تلبي أهداف السياسة لتكون وسيلة إلعداد أو
مراجعة السياسات املعنية باملعلمني .القوانني الداعمة من دول
مختارة باللغات الوطنية متاحة أيضا ً لالطالع والتشاور بشأنها
من خالل روابط موقع النهج القائم عىل النظم لتحسني نتائج
التعليم عىل شبكة االنرتنت (.)SABER
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 2.3.8منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي
ت نرش املنظمة تقريرا ً سنويا ً عن مؤرشات التعليم يف الدول
األعضاء وعدد من الدول الرشيكة املتوسطة الدخل .وتضمنت
أحدث طبعة ،من التقرير ،املعنونة «ملحة عن التعليم يف
عام  ، )http://www.oecd.org/edu/eag.htm( »2014املؤرشات
املعنية باملعلم وتحليالت عما ييل:
$ $رواتب املعلمني؛
$ $نسبة التالميذ إىل املعلمني وحجم الفصول؛
$ $الوقت املخصص للتدريس؛
$ $التعليم األويل للمعلم ومتطلبات االحرتافية املهنية؛
$ $التطوير املهني؛
وتوفر املؤرشات مقارنات تفصيلية للغاية بني البلدان ،يمكن
أن تساعد واضعي السياسات يف تقييم أداء بالدهم والتقدم
املحرز بمرور الوقت يف تحقيق أهداف السياسة كما قيست
بواسطة املؤرشات.
وتنرش املنظمة ،كل خمس سنوات تقريباً ،نتائج استطالع
رأي يف صفوف املعلمني وقادة املدارس من أكثر من ثالثني
دولة عضوا ً ورشيكاً .ويشدد أحدث املنشورات ،تقرير نتائج
الدراسة االستقصائية الدولية للتدريس والتعلم (TALIS
 :)2013منظور دويل للتدريس والتعلم (http://dx.doi.
 ) 9789264196261-en/org/10.1787عىل تجارب املعلمني
وقادة املدارس يف املجاالت التي يدعي البحث إمكانية تأثريها
يف التدريس الفعال ،والتي تشمل :التدريب األويل للمعلمني
والتطوير املهني؛ والتغذية الراجعة من عمليات تقييم املعلمني؛
والفصول الدراسية والبيئة املدرسية؛ والرضا الوظيفي للمعلم؛
وتصورات املعلمني لقدراتهم املهنية .ويفحص التقرير بصورة
أدق من معظم التقارير الدولية العوامل غري امللموسة التي تؤثر
ً
مهنة ،والبقاء يف املهنة طوال فرتة
يف اختيار األفراد التدريس
حياتهم املهنية ،والحفاظ عىل حماستهم وأدائهم الفعال .ويمتاز
التقرير ببحثه ملا هو خلف اإلحصاءات واملؤرشات لفهم الرغبات
الشخصية واإلحباطات التي تؤثر يف ماليني املعلمني يف عملهم
اليومي ،وعليه ال بد من املساعدة يف التأثري يف تدابري السياسة
لخلق أفضل بيئة للتدريس والتعلم.

 2.3.9منظمة الشراكة العالمية من اجل التعليم
تركز املنظمة عىل املعلمني بموقعها عىل شبكة اإلنرتنت وقامت
بنرش الدليل التوجيهي ملنهجية تحليل قطاع التعليم ،املجلد األول
(http://www.globalpartnership.org/content/method logical-
 ،)guidelineseducation-sector-analysis-volume1للمبادئ
التوجيهية التي تركز عىل التعليم االبتدائي والثانوي ،وتقدم
اإلرشادات بشأن دمج السياسات املعنية باملعلمني يف سياسات
وخطط قطاع التعليم.
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ناوجلا

وفقاً للفصلين األول والثاني ،من المتعارف عليه بوجه عام أن جودة
المعلم عامل محدِّد مهم  -مع أنه ليس الوحيد  -لنتائج التعليم .إذ يعتمد
التدريس والتعلم الج ّيدان على مستويات عالية من االحترافية المهنية
للمعلم واستقالله :يحتاج المعلمون إلى أن يكونوا وكالء نشطين في
ضمان التدريس والتعلم الفعالين .ويجب أن تكون جودة المعلم مدعومة
بفهم واضح للسياق والعمليات التربوية التي تنتج تعلماً جيداً وكيف يمكن
لممثلي المعلمين تنفيذها (.)Sayed and Ahmed, 2014
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يعد توفر املعلمني الجيدين رشطا ً رضورياً ،ولكنه ليس رشطا ً
كافيا ً لنجاح التعليم .والتدريس الجيد هو نتيجة ملجموعة
معقدة من املهارات والكفاءات املختلفة وبيئات العمل والدعم،
باإلضافة إىل عوامل مثل الحماسة وااللتزام .وتظهر مجموعة
من البيّنات أن عددا ً من العوامل تؤثر إيجابا ً وسلبا ً يف جودة
املعلم أو أدائه .وتشمل :التعليم األويل ،والتطوير املهني املستمر
واملؤهالت ،وأحجام الفصول ونسبة التالميذ إىل املعلمني؛
ورشوط التوظيف ،ويشمل ذلك املكافآت والحوافز؛ وظروف
وبيئة العمل؛ والحصول عىل املوارد؛ واحرتام املعلمني وحالتهم
االجتماعية واملهنية املتصورة؛ واملشاركة يف القرارات التي تؤثر
فيهم؛ واالستقالل املهني.
ويبحث هذا الفصل أهم الجوانب التي يتوجب عىل السياسة املعنية
باملعلم التعامل معها ومعالجتها .والكثري منها مرتابط ومتجذر يف
السياقات التاريخية أو السياسية أو الثقافية أو االقتصادية لبلد
معني أو نظام تعليمي معني .ولذلك ،يجب معالجتها معا ً لكونها
جزءا ً من سياسة شاملة ومتكاملة معنية باملعلم.
ومع أن هذا الفصل يركز بوجه خاص عىل أهم عنارص السياسة
املعنية باملعلم ،فإنه يجب النظر إليها أيضا ً يف سياق البلد أو

نظام التعليم املعني .وبعض هذه العنارص كانت موضوع
بحث ودراسة مستفيضني ،واملساحة املتاحة ال تسمح بمناقشة
شاملة لكل جانب منها .ويحدد هذا الفصل املبادئ األساسية
ً
تفصيال (بصيغة شكل
لكل جانب؛ ثم يوفر مراجع ملصادر أكثر
مراجع مضمنة وروابط إلكرتونية) ،للسماح ملستخدمي هذا
الدليل بالبحث بمزيد من التفصيل ،حسب الحاجة .ويقدم هذا
الفصل املبادئ األساسية لتسعة جوانب رئيسية تعد حاسمة ألي
سياسة شاملة معنية باملعلم:
$ $توظيف املعلمني واستبقاؤهم؛
$ $تعليم املعلمني (األويل واملستمر)؛
$ $التعيني؛
$ $الهيكلية املهنية  /املسارات املهنية؛
$ $ظروف التوظيف وبيئة العمل؛
$ $مكافأة املعلم وأجره؛
$ $معايري أداء املعلم؛
$ $مساءلة املعلم؛
$ $إدارة املدرسة.

 3.1توظيف املعلمني واستبقاؤهم
يعد توظيف املعلمني واستبقاؤهم جانبا ً أساسيا ً من السياسة
املعنية باملعلم .يركز هذا القسم عىل الحاجة إىل اسرتاتيجية
توظيف تعتمد عىل:
$ $االحتياجات الحالية واملتوقعة؛
$ $جذب املعلمني واستبقاؤهم؛
$ $الوضع الوظيفي للمعلمني؛
$ $االعتماد أو الشهادة؛
$ $اإلنصاف والشفافية يف توظيف املعلمني؛
$ $تعيني قادة للمدارس؛
$ $تعيني املعلمني يف األوضاع الهشة وحاالت الطوارئ.

 3.1.1استراتيجيات التوظيف واالستبقاء
المستندة إلى الب ّينات
يجب النظر إىل اسرتاتيجية توظيف املعلمني واستبقائهم عىل
أنها مكمل رضوري لربنامج أو خطة التعليم الوطنية (انظر
الفصل الثاني ،الجدول  ،)2.1وسواء كانت االسرتاتيجية نفسها

وطنية أو ال مركزية  /محلية ،يجب أن تأخذ يف االعتبار وعىل
قدم املساواة:
$ $االحتياجات الكمية  -أعداد كافية من الفصول الدراسية
واملدارس أو مجموعات التعلم عىل جميع مستويات التعليم
(ويشمل ذلك التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة) واملناطق
الجغرافية وتوفر املوارد؛
$ $االهتمامات النوعية  -يجب أن يكون جميع املعلمني مؤهلني
ً
تأهيال جيدا ً ومتسلحني باملهارة والفعالية يف الفصل الدرايس،
بقدر ما تسمح به قدرة تعليم املعلمني ومصادر التمويل؛
$ $االحتياجات الحالية واملقبلة املتوقعة ،عىل سبيل املثال الفرتة
الزمنية لخطة التعليم ودورة إعداد املعلم وتوظيفه.
يجب أن تأخذ اسرتاتيجية التوظيف يف االعتبار العوامل التالية
(الحالية واملتوقعة):

7

 $ $معدالت التناقص (املعلمون الذين يغادرون املهنة ،أو
وصلوا لسن التقاعد).
7

ملزيد من املعلومات :انظر ()ILO، 2012; UNESCO، 2010a
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$ $التغريات يف معدالت املواليد واالتجاهات الديموغرافية :عىل
سبيل املثال ،التغريات يف معدالت وفيات الرضع ومعدالت
الهجرة؛
$ $أحجام الفصول الدراسية ونسبة التالميذ إىل املعلمني؛
$ $أثر األهداف العاملية للتعليم يف معدالت االلتحاق باملدارس؛
 $ $أثر التوسع الحايل عىل صعيد التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة يف الحاجة إىل معلمي هذه املرحلة ومعدالت االلتحاق
باملدارس االبتدائية؛
 $ $أثر زيادة معدالت االلتحاق ومعدالت التسجيل بمستويات
التعليم الدنيا (ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي) يف
معدالت االلتحاق والتسجيل بمستويات التعليم العليا
(املرحلة الدنيا واملرحلة العليا من التعليم الثانوي)؛
$ $االحتياجات الحرضية  /الريفية ،وال سيما الريفية؛
$ $امللفات املتعلقة بالقضايا الجنسانية (الحاجة إىل تحسني
التوازن بني الجنسني من خالل توظيف املزيد من الذكور يف
معظم البلدان  /املناطق واملزيد من اإلناث يف دول أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا عىل وجه الخصوص).
ويتطلب التخطيط السرتاتيجية التوظيف الحصول عىل املعلومات
اآلتية:
 $ $البيانات الوطنية بشأن هيئات التدريس الحالية :توفر
أنظمة معلومات املوارد البرشية يف قطاع التعليم (املعروفة
أيضا ً باسم نظام معلومات إدارة املعلم أو نظام معلومات
وزارة التعليم) معلومات متكاملة تتعلق باملعلم كملفات
التعريف الشخصية للمعلمني والتدريس واملسار املهني،
باإلضافة وتتيح رصد توظيف املعلمني ونرشهم واستبقائهم
وتزويدهم بما ينقصهم يف املجاالت الرئيسية .وتتيح أيضا ً
هذه األنظمة للمخططني وواضعي السياسات رؤية البيانات
املصنفة (بحسب العمر والجنس والفجوة الحرضية /
الريفية ،إلخ) فيما يخص القوة التعليمية .ويف حال عدم
توفر هذه األنظمة حالياً ،يعد العمل عليها وتقديمها
خطوة أوىل مهمة نحو إعداد سياسة متسقة معنية باملعلم.
(( )ILO, 2012: 14–16انظر أيضا ً الفصل الثاني ،القسم 2.2.5
والفصل الرابع ،القسم .)4.4.4
 $ $بيانات املستوى الكيل ،مثل البيانات التي يعدها معهد
اليونسكو لإلحصاء (انظر الفصل الثاني ،القسم .)2.3

 3.1.2جذب المعلمين واستبقاؤهم
يجب أن يكون للسياسة املعنية باملعلم اسرتاتيجية توظيف
لضمان دخول عدد كاف من املعلمني “املناسبني” يف املهنة.
ويجب تحديد الخصائص املطلوبة للمعلمني وتحديد كيفية
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جذب املرشحني مع ملف التعريف املطلوب .وباملثل ،يجب
أن تتضمن االسرتاتيجية خططا ً الستبقاء املعلمني :فليس من
الكفاءة ألنظمة التعليم استخدام املوارد البرشية واملالية الثمينة
لتدريب املعلمني وتوظيفهم ما لم يبقوا يف املهنة ملدة ال تقل عن
حد أدنى معني .وتشمل اسرتاتيجيات استبقاء املعلمني ما ييل:
$ $التوظيف الهادف لضمان التزام املعلمني املقبلني أو املتدربني
املختارين ،وتحفيزهم وإدراكهم لحقائق واقع التدريس،
ً
بدال من مجرد السعي إىل الحصول عىل مؤهل أعىل؛
$ $ضمان أن تكون ظروف العمل والتوظيف جذابة ومواتية
بما يكفي الستبقاء املعلمني؛
$ $توفري خيارات حقيقية للتقدم الوظيفي مرتبطة بالتطوير
املهني املستمر والوصول إىل املسؤوليات املتزايدة ،جنبا ً إىل
جنب مع الحوافز املناسبة؛
$ $جعل الحد األدنى لفرتة املمارسة مطلبا ً رضوريا ً لالستفادة
من تدريب املعلمني املمول من الدولة (بحيث يُطلب من
املعلمني الذين ال يقومون بالتدريس بعد التأهيل ملدة تزيد
عن عدد من السنوات أن يسددوا جزءا ً من كلفة تدريبهم).
وتظهر مجموعة متزايدة من البيّنات أن تناقص عدد املعلمني
وانخفاض الحافز مرتبطان ارتباطا ً وثيقا ً بعوامل مثل ظروف
العمل والتوظيف ،واألجر ،والتوقعات املهنية ،والدعم اإلداري
للمعلمني (عىل سبيل املثال ،دفع الرواتب يف وقتها املحدد)،
ونسبة التالميذ إىل املعلمني  /أحجام الفصول الدراسية،
وظروف املعيشة (خاصة اإلسكان والنقل) والرعاية الصحية
(Bennell, 2004; Bennell and Akyeampong, 2007; Mulkeen,
 .)2010; Mulkeen and Chen, 2008; VSO, 2002 and 2008ويف
حال عدم توفر املعلومات الخاصة بالبلد املعني ،قد يُطلب إجراء
بحث بشأن العوامل التي تؤثر يف توظيف املعلمني واستبقائهم،
والتحفيز يف سياق معني.
ويجب أن تكون اسرتاتيجية حذب املعلمني واستبقاؤهم خاصة
بسياق معني ،وأن تتناول عىل نحو مبارش تلك العوامل التي ثبت
أنها تقلل من جاذبية التدريس وتعيق عملية التوظيف وتساهم
يف معدالت التناقص (اإلطار .)3.1
وقد تشجع أيضا ً سياسة التوظيف املعلمني املؤهلني وذوي
الخربة الذين تقاعدوا أو أخذوا فرتات راحة مهنية أو غريوا
املهنة عىل العودة إىل مهنة التدريس .وتشري البيّنات إىل أن مثل
هذه السياسة يمكن أن توفر ثروة من مواهب املعلمني من ذوي
الخربة ،وال سيما من مجموعة املعلمات املؤهالت  -اللواتي غالبا ً
ما يكن شابات نسبيا ً  -اللواتي أخذن فرتات راحة وظيفية
ألسباب عائلية ( .)OECD, 2005ويجب أن تتم هيكلة العودة
للمهنة بحيث تكون جزءا ً من سياسات املوارد البرشية التعليمية
وتكون مصحوبة بوجه خاص بالتدريب التنشيطي والتطوير

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

اإلطار  :3.1توفير المساكن والحوافز المالئمة
لجذب المعلمين واستبقائهم في دول أفريقيا
الناطقة باللغة اإلنجليزية
إن عدم الحصول عىل سكن مناسب هو أحد األسباب التي ذكرها
املعلمون ملغادرتهم املهنة .وكثريا ً ما يكون هذا األمر عائقا ً أمام النرش
يف املناطق الريفية النائية .وبناء عليه ،قامت السلطات التعليمية
أو املجتمعات بتوفري السكن الستبقاء املعلمني يف عدد من البلدان
األفريقية الناطقة باللغة اإلنجليزية:
يف غامبيا ،حيث يمتلك زهاء  %25من املعلمني شكالً من أشكال
اإلسكان املدريس ،تستخدم الحكومة أموال املانحني لتوفري سكن
دائم للمعلمني يف املناطق الريفية ،بال مقابل .ويؤثر توفري السكن
بالتزامن مع كلفة بدل املشقة الكبري للنرش الريفي (حتى  %40من
الراتب األسايس يف بعض الحاالت) ،تأثريا ً كبريا ً يف جذب املعلمني
واستبقائهم يف املدارس الريفية.
ويف مالوي ،توفر بعض املدارس مساكن للمعلمني .ويدفع املعلمون
إيجارا ً يستخدم للصيانة أو األنشطة املدرسية األخرى ،وفقا ً لتقدير
إدارة املدرسة.
ويف زامبيا ،تستخدم مخططات مبتكرة لجذب املعلمني واستبقائهم،
ومنها املخطط ملنطقة جويمبي حيث تمنح القروض للمعلمات يف
معظم املدارس الريفية لرشاء األلواح الشمسية.
مقتبس من ( .)Mulkeen, Aidan, 2010املعلمون يف أفريقيا الناطقة باللغة اإلنجليزية:
املسائل املتعلقة بتوفري املعلمني وتدريبهم وإدارة شؤونهم .واشنطن العاصمة ،البنك
الدويل © .البنك الدويل .https://openknowledge.worldbank.org/handle/109 6/13545
الرتخيص :ترخيص منظمة املشاع اإلبداعي ( )CC BY 3.0 IGOاُعد هذا العمل بترصف
يف املصنَّف األصيل الصادر عن اليونسكو .تقع املسؤولية عن املحتوى واآلراء املعرب عنها
عىل عاتق املؤلف أو املؤلفني فقط ولم تخضع ملوافقة أي عضو أو مؤسسة يف مجموعة
البنك الدويل.

املهني املستمر ،فضالً عن التعيني والدعم املهني املناسبني .وعىل
سبيل املثال ،قامت العديد من واليات أسرتاليا ،مثل كوينزالند
( ،)QCT, 2013بتنظيم برامج وتفصيلها من شأنها أن تحدد
بوضوح متطلبات ورشوط العودة وإعادة الدمج بمهنة التدريس.

 3.1.3المعلمون الموظفون بموجب عقود
مؤقتة والمعلمون المساعدون
والمعلمون من المجتمع المحلي
ابتعد عدد متزايد من البلدان يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا
وأمريكا الالتينية عن نموذج هيئة التدريس املكونة إىل حد بعيد
أو حرصيا ً من املعلمني العاملني بصورة دائمة (الخدمة املدنية
أو غريها) ،بغية إرشاك أعداد كبرية من املعلمني العاملني بموجب
عقود ،الذين يعينون لعدة أسباب يف سياقات الدول املختلفة:

$ $اإلنصاف واالنتفاع :لتوسيع نطاق االنتفاع بالتعليم ،وخاصة
يف املناطق الريفية والنائية التي تواجه صعوبات يف توظيف
املعلمني املؤهلني؛
$ $االقتصاد :ليكون وسيلة منخفضة التكلفة ملواجهة قيود
امليزانية يف توظيف املعلمني؛
$ $املساءلة :تعزيز املساءلة املحلية عن طريق الحد من تغيب
املعلمني وتحسني األداء؛
$ $التنوع :توظيف معلمني محليني من املجموعة العرقية أو
اللغوية نفسها مثل املتعلمني من الفئات األقل حظا ً لتحسني
نتائج التعلم.
وعاد ًة ما ي ّ
ُعي معلمو العقود بعقود مؤقتة أو محددة املدة (عاد ًة
سنوياً) .وقد ال يمتلكون مؤهالت التدريس ،وغالبا ً ما يحصلون
عىل الحد األدنى من التدريب الرتبوي (من أسابيع قليلة إىل
ثالثة إىل ستة أشهر عىل األكثر) ويتقاضون رواتب أقل بكثري
من املعلمني النظاميني (تصل إىل ثُمن راتب املعلم النظامي).
ويف العديد من البلدان ،يكون املعلمون املتعاقدون أصغر سناً،
وغالبا َ ما يكونون أقل خربة وأحيانا َ أكثرهم من اإلناث ،لكن
هذه املواصفات ليست موحدة (;Duthilleul, 2005; Fyfe, 2007
.)Kingdon et al., 2013
وهنالك تباين يف نتائج األنظمة املختلفة للتوظيف .فقد أدى
توظيف املعلمني املتعاقدين إىل زيادة كبرية يف االلتحاق باملدارس
وانخفاض نسبة التالميذ إىل املعلمني يف دول غرب أفريقيا ،حيث
قدِّموا ألول مرة عىل نطاق واسع .ومع ذلك ،ال تزال هذه البلدان
تحتل مرتبة متدنية تقرتب من أدنى التصنيفات الدولية يف
االنتفاع بالتعليم والتعلم .ومن الناحية األخرى ،لم تؤد زيادة
توظيف الهند للمعلمني املتعاقدين إىل تدهور جودة التعليم،
بل ربما حسنت نتائج التعلم يف بعض السياقات املحلية.
وأظهرت التقارير أن املستويات الدنيا من التدريب للمعلمني
املتعاقدين قابلتها زيادة يف أنشطة املدرسة وجهد التدريس،
ولكن االختالفات غالبا ً ما تكون قليلة للغاية ويكون التأثري
اإلجمايل ضئيالً .ومن املرجح أن يحرض املعلمون املتعاقدون
للمدرسة أكثر من معلمي الخدمة املدنية يف بنني والهند ،ولكن
من املحتمل بقوة أن يتغيبوا عن الحضور يف إندونيسيا وبريو
(Alcázar et al., 2006; Bhattacharjea et al., 2011; Chaudhury et
 .)al., 2006; Senou, 2008وتعد نسبة التغيب عن العمل أقل بني
املعلمني املتعاقدين يف دول مثل بنني والهند ،ويرجع ذلك جزئيا ً
إىل أنهم يعيشون عاد ًة يف املجتمعات التي تقع فيها املدارس
ولديهم مسؤوليات أقل – غري التدريس  -من معلمي الخدمة
املدنية (.)UNESCO, 2014a: 268
وتتضمن العديد من الرشوط االستخدام الناجح للمعلمني
املتعاقدين الذين ال يرتبطون ببساطة باملجتمع املحيل .ومن بني
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أكرب اإلجراءات مشاركة أولياء األمور أو املجتمع ،ألن املعلمني
يعينون محلياً .ويف إحدى التجارب يف كينيا ،لوحظت فائدة
تخفيض حجم الفصل الدرايس إىل النصف عن طريق التعاقد
مع معلم من املجتمعات التي د ِّرب فيها أولياء األمور عىل رصد
أداء املعلمني ،ولم يُسمح بتعيني أقارب معلمي الخدمة املدنية
املحليني ليكونوا معلمني متعاقدين ( .)Duflo et al., 2012وباملثل،
يف مايل ،كانت درجات التحصيل ملواد اللغات والرياضيات
للصفني الثاني والخامس أعىل دائما ً لدى املعلمني املتعاقدين
الذين رصد املجتمع املحيل أداءهم عن كثب (Bourdon et al.,
.)2010; UNESCO, 2014a: 259
و ُ
طوِّر العديد من املبادرات لدمج املعلمني املتعاقدين تدريجيا ً
يف قوى التدريس الوطنية .واستوعبت أعداد املعلمني العاملني
بموجب عقود واملعلمني من املجتمع املحيل يف بنني يف الخدمة
املدنية من خالل التدريب الالزم لتلبية معايري ما قبل الخدمة
الوطنية .ويوجد يف إندونيسيا برنامج تقييم طموح للمعلمني
والتطوير املهني ،لدمج النسبة املئوية الكبرية من املعلمني
املتعاقدين يف الخدمة املدنية ،عىل حساب زيادة كبرية يف اإلنفاق
الحكومي عىل التعليم (.)Chang et al., 2014; UNESCO, 2014a: 258
وتوفر العديد من املبادرات الواعدة دعم التطوير املهني
للمعلمني غري املدربني من خالل التعليم عن بعد .ففي غانا ،يوفر
برنامج دبلوم املعلمني غري املدربني  -ملرحلة التعليم األسايس -
الدعم ألكثر من نصف املعلمني غري املدربني يف أكثر من خمسني
منطقة أقل حظا ً (.)UNESCO, 2014a: 249
ويمكن لتوظيف معلمي املجتمع غري املدربني أو غري املؤهلني
تقديم الدعم للمدارس يف املناطق النائية واملجتمعات املهمشة.
ففي فيتنام ،قدم برنامج مساعدي التدريس وبرنامج االستعداد
لاللتحاق باملدرسة ،الذي بدأ يف عام  ،2006التعلم ألكثر من
 100.000طفل .ون ُ ِش أكثر من  7000مساعد تدريس ثنائي
اللغة ،و ِّ
ظفوا محلياً ،يف  32مقاطعة ملساعدة أطفال األقليات
العرقية يف املناطق النائية يف االستعداد لاللتحاق باملدرسة من
خالل أنشطة التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ملدة شهرين قبل
دخولهم الصف األول؛ وزوِّد األطفال بإرشادات إضافية بمجرد
دخولهم املدرسة ،وشمل ذلك املساعدة يف تعلم اللغة الفيتنامية
( .)Harris, 2009; UNESCO, 2014a: 280ويف كمبوديا ،عادة ما
يتعني عىل املعلمني املتدربني إكمال الصف الثاني عرش لاللتحاق
بالتدريس؛ ومع ذلكُ ،خ ِّفف هذا الرشط للمناطق النائية حيث
ال يتوفر التعليم الثانوي للمرحلة العليا ،مما أدى إىل زيادة
املعروض من املعلمني املتحمسني للبقاء يف املناطق النائية
والقادرين عىل التدريس باللغة املحلية (;Benveniste et al., 2008
.)UNESCO, 2014a: 235
ووضعت بعض البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط أنظمة
مماثلة للتوظيف املبارش لخريجي الجامعات من التعليم العايل.
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طرق التعيني البديلة هذه ،التي بدأت ألول مرة يف الواليات املتحدة
باستخدام برنامج “التدريس من أجل أمريكا” ،توظف خريجي
الجامعات الذين لديهم الحافز للتدريس يف املدارس الحرضية
والريفية املحرومة ،مما يوفر لهم توجيها ً وتدريبا ً أوليا ً محدودا ً
قبل بدء التدريس .وقد امتدت هذه الربامج إىل العديد من دول
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ودول أمريكا
الالتينية .وأظهرت املراجعات املستقلة لربنامج “التدريس من
أجل أمريكا” أن املعلمني فعالني يف تحقيق نتائج التعلم بنا ًء عىل
االختبارات املعيارية مثل املعلمني اآلخرين غري املدربني ،ولكن
ليسوا فعالني مثل املعلمني املبتدئني املعتمدين الذين خضعوا
لربنامج تعليم املعلمني التقليدي .فضالً عن ذلك ،يرتك  %50من
هؤالء الشباب التدريس بعد عامني و %80بعد ثالث سنوات -
وهي نسبة أعىل من متوسط معدالت التناقص يف الواليات املتحدة
األمريكية .واملعدل املرتفع لهذا التغري مكلف من حيث توفري
بيئات تعلم مستقرة للتالميذ املحرومني وتكاليف التوظيف
اإلضافية للسلطات التعليمية التي تستخدمهم (Vasquez Heilig
.)and Jez, 2014: 1, 13–14
وعىل السياسة املعنية باملعلم أن تزن بعناية إيجابيات التوظيف
الواسع النطاق للمعلمني املتعاقدين وسلبياته فيما يتعلق
باالنتفاع بالتعليم وأهداف الجودة والتنوع .فعىل الرغم من
كون توظيف املعلمني بموجب عقود رضوريا ً ومفيدا ً يف كثري من
األحيان لتعزيز الوصول إىل املناطق الريفية والنائية يف البلدان
املنخفضة الدخل ،إال أن وجود نظام مزدوج للمؤهالت واملعايري
لاللتحاق بمهنة التدريس يسفر عن وضع مهني يعوق توظيف
مرشحني ذوي جودة عالية يف األجل الطويل .ويمكن أن يؤدي
أيضا ً مثل هذا الربنامج إىل بيئة تدريس وتعلم ذات جودة أقل،
ناتجة عن توتر العالقة وقلة التعاون بني املعلمني املتعاقدين
واملعلمني املعينني بصورة دائمة .ومع أن بعض األمثلة التي
نوقشت أعاله تظهر أنه من املمكن صياغة سياسة جيدة يف
ظروف أقل مثالية ،فلدى وضع سياسة مناسبة للمعلمني
املوظفني بموجب عقود مؤقتة واملعلمني من املجتمع املحيل ،من
املستحسن اتباع ما ييل:8
 $ $وضع جدول زمني لضمان التكافؤ بني املعلمني املوظفني
بموجب عقود مؤقتة واملعلمني من املجتمع املحيل من جهة
واملعلمني املوظفني يف الخدمة املدنية من جهة أخرى؛
$ $توفري التطوير املهني املطلوب الذي يحتاجه هؤالء املعلمون؛
$ $اضطالع أساتذة مؤهلني وذوي خربة أو مديري املدارس
بوضع برامج االلتحاق والتوجيه واإلرشاف لتحسني
ممارسات التدريس؛
8

ADEA, 2011: 26; ILO/UNESCO, 1966.6
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$ $التأكد من أن املعلمني املوظفني بموجب عقود مؤقتة واملعلمني
من املجتمع املحيل لهم حقوق ومزايا مماثلة مقارنة باملعلمني
النظاميني؛
$ $إرشاك ممثيل نقابة املعلمني يف القرارات املتعلقة بهذه السياسة.

 3.1.4الشهادة أو االعتماد
توجد لدى معظم الدول إجراءات معمول بها العتماد املعلمني
أو منحهم شهادات لضمان امتالك األفراد الراغبني يف التدريس
للمعارف والكفاءات والسمات الالزمة .وتختلف هذه اإلجراءات
عىل نطاق واسع ،ولكنها قد تشمل مستويات التعليم ومهارات
التدريس واملواطنة والكفاءة يف لغة التدريس والفحوص الطبية
واألمنية .ويرغب األفراد العاملون عىل تطوير سياسة معنية
باملعلم يف العمل مع الهيئات املهنية (مثل مجالس التعليم املهني
حيثما وجدت) أو إنشاء مثل هذه الهياكل يف حال عدم وجودها،
لضمان مراعاة إجراءات اعتماد املعلمني لسياسة التطوير
والتعليم األشمل .وستشمل هذه اإلجراءات استعراض هيئات
وإجراءات االعتماد ،فضالً عن ضمان االتساق بني سياسة
االعتماد وتعليم املعلمني (انظر القسم  )3.2واملعايري املعنية
باملعلمني (انظر القسم  .)3.6ومن املهم التأكد من أن إجراءات
االعتماد شفافة ومنصفة ،ولن تؤدي إىل استبعاد مجموعات أو
أفراد بعينهم (DarlingHammond, 2001: 751–776; ILO, 2012:
.)16–17

 3.1.5اإلنصاف والشفافية في توظيف المعلمين
يعد اإلنصاف والشفافية يف توظيف املعلمني واستبقائهم
من املبادئ األساسية .ويجب أن يُفهم اإلنصاف عىل أنه ليس
مجرد ممارسة شاملة من حيث الجنس والعمر واللغة والعرق،
ولكنه منهج أوسع يؤثر يف عملية التوظيف بأكملها .عىل سبيل
املثال ،يجب أن تتضمن سياسة التوظيف وإجراءاته تدابري
عملية لضمان املساواة يف الوصول إىل املرشحني ذوي اإلعاقة،
وكذلك املرشحني الذين ينتمون إىل األقليات ،أو الذين ينتمون
إىل املجتمعات الريفية ،أو الذين لديهم مسؤوليات عائلية أو
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية .وهذا يتطلب سياسات
أو إجراءات معينة كما ييل:9
التعريف بفرص التوظيف بني الفئات الناقصة التمثيل؛
 $ $توفري املعلومات أو التدريب للفئات األقل تمثيالً لضمان
املساواة يف الوصول للفرص؛
$ $تحديد أهداف للتوظيف من فئات معينة؛

9

ILO, 2012: 9–11; ILO/UNESCO, 1966: Art. 7; UNESCO, 2014a: 234–236

$ $استخدام معايري توظيف ال تسفر عن حرمان بعض الفئات
أو األفراد بصورة غري عادلة؛
$ $تدريب مسؤويل التوظيف عىل تطبيق مبادئ اإلنصاف؛
$ $استخدام مبدأ التمييز اإليجابي عند الرضورة؛
$ $ضمان إجراءات توظيف شفافة وعادلة.

 3.1.6تعيين قادة للمدارس
يعد قادة املدارس الفعالون من بني املحددات الرئيسية للمدارس
الفعالة ،واملعلمني الفعالني ،وعليه تكون املخرجات التعليمية
جيدة .ومع ذلك ،يف العديد من السياقات ،يُختار قادة املدارس
أو “القادة  /الرؤساء العاملون» من بني أعضاء هيئة التدريس
الحاليني ويعينون يف وظائف القيادة املدرسية من غري امتالك
املهارات أو التدريب أو السلطة الالزمة ألداء الدور بصورة
فعالة ( .)ILO, 2012: 42; OECD, 2014a: 68–70ويجب أن تنص
السياسة املعنية باملعلم عىل تعيني قادة املدارس عىل أساس
مبادئ الكفاءة واإلنصاف والشفافية .ومع أنه يمكن الجمع
بني القيادة املدرسية والتدريس يف الفصول الدراسية يف بعض
السياقات ،فإنه يجب تعيني قادة املدارس رسميا ً وتعويضهم
عن مسؤولياتهم القيادية.
ويرتبط تعيني قادة للمدارس ارتباطا ً وثيقا ً بالتدريب عىل فن
القيادة املدرسية وتعليمه ،سواء كان ذلك قبل التعيني أو يف
أثناء الخدمة ،كونه جزءا ً من التطوير املهني املستمر .ويجب أن
تستند اإلجراءات إىل املعايري املطلوبة من قادة املدارس من حيث
املؤهالت واملعارف والكفاءات والسمات (انظر القسمني 3.7
و .)3.7.3ومن املرجح أن تشمل معايري املؤهالت لقادة املدارس
مزيجا ً من املؤهالت األكاديمية والتدريب املهني واإلداري
(ويشمل ذلك الرتكيز عىل فن إدارة املدرسة والقيادة وتحسني
الشؤون املدرسية) والحد األدنى من فرتة التدريس (ILO, 2012:
.)43; OECD, 2014a: 71–72
ويجب أن تستند عملية التوظيف عىل هذه املعايري وأن تكون
مصممة لتحديد املرشحني الذين تنطبق عليهم هذه املعايري
بطريقة شفافة وواضحة .وتمت التوصية بإطار إجراءات
التوظيف ومعايري املؤهالت املطلوبة لتسهيل العملية .فعندما
تصبح املناصب الخاصة بقادة املدارس شاغرة ،يجب اإلعالن
عنها عىل نحو مالئم من خالل وسائل التواصل املحلية املناسبة
التي يمكن الوصول إليها عىل نطاق واسع ،داخل املدرسة
وخارجها .وأن تكون املعلومات املتعلقة بامللف الشخيص
للمرشح (مواصفات املرشح) ووصف الوظيفة وعملية التقديم
واضحة ومتاحة مجاناً .وأن تضم لجان االختيار ممثيل أرباب
العمل واملعلمني وأولياء األمور ،فضالً عن أعضاء الهيئات
اإلدارية املدرسية أو مجالس املدارس الذين د ِّربوا عىل توظيف
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اإلطار  :3.2الحد األدنى لمعايير التعليم في حاالت الطوارئ
اقرتحت الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ أن يكون
الهدف يف حاالت الطوارئ “ :تعيني عدد كاف من املعلمني املؤهلني عىل نحو
مناسب وغريهم من العاملني يف مجال التعليم من خالل عملية تشاركية
وشفافة ،بنا ًء عىل معايري االختيار التي ّ
تعب عن التنوع واإلنصاف”.
وتويص اإلرشادات لتحقيق هذا الهدف بما ييل:
وصف الوظيفة:
أن يكون منصفا ً وغري تمييزي ،ويشمل األدوار واملسؤوليات ،بتقارير
تفصيلية واضحة ومدونة لقواعد السلوك.
الخربة واملؤهالت:
أن يكون املعلمون مؤهلني ولديهم أوراق اعتماد ومهارات مناسبة لتقديم
الدعم النفيس واالجتماعي للمتعلمني وتعليم املتعلمني ذوي اإلعاقة .وحيثما
أمكن ،عىل املعلمني التحدث باللغة األم للمتعلمني .ويف حال عدم حصول
املرشحني عىل شهاداتهم ووثائقهم املهنية بسبب حالة الطوارئ ،يجب
تقييم مهاراتهم التدريسية.
معايري االختيار:
يجب أن تشمل معايري االختيار الخلفية األكاديمية ،وخربة التدريس ،التي
تشمل تدريس األطفال ذوي اإلعاقة ،واالستجابة لالحتياجات النفسية

واالجتماعية للمتعلمني ،ومهارات التعامل واملهارات التقنية األخرى،
والقدرة واإلملام باللغة املعنية.
معايري التنوع:
يجب أن ّ
تعب معايري التنوع عن خصائص املجتمع ،مع األخذ يف االعتبار
التوترات االجتماعية الكامنة وعدم املساواة الطويلة األمد التي قد يكون لها
تأثري يف عملية التوظيف.
مؤهالت أخرى:
يجب أن يكون املعلمون قادرين عىل التفاعل ومقبولني من املجتمع؛ وحيثما
أمكن ،يجب اختيارهم بصورة أساسية ضمن نطاق املجتمع املترضر بسبب
فهمهم للسياق االجتماعي واالقتصادي والسيايس.
املرجعيات:
حيثما أمكن ،يجب فحصها للتأكد من عدم تعرض املتعلمني للخطر.
حجم الفصل الدرايس:
يجب تعيني عدد ٍ
كاف من املعلمني لوضع حدود قصوى واقعية محددة
لحجم الفصول الدراسية.

ملزيد من املعلومات)INEE, 2010: 95–97( :

قادة املدارس .ويف حال عدم استيفاء أي مرشح للمواصفات
املطلوبة ،يجوز تعيني مرشح يثبت القدرة عىل أداء الدور بالدعم
املهني الكايف واإلعداد والتدريب؛ ويف مثل هذه الحاالت ،يجب أن
يكون تأكيد التعيني مرشوطا ً بتحقيق املرشح للمستوى املطلوب
من املؤهالت واألداء خالل إطار زمني متفق عليه (ILO, 2012:
.)41–45; OECD, 2009: 22, 39

 3.1.7تعيين المعلمين في األوضاع الهشة
وحاالت الطوارئ
هناك متطلبات محددة للغاية من حيث توظيف املعلمني يف
األوضاع الهشة وحاالت الطوارئ ،ومنها أوضاع ما بعد النزاع
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وبعد الكوارث .ويجب التخطيط لعمليات التوظيف هذه
بصورة منهجية ،عىل أن يشمل التخطيط ما ييل :وضع خطة
منسقة يف األجل الطويل لضمان توفري األعداد املطلوبة من
املعلمني واستقرارهم؛ وتقديم معلومات واضحة بشأن ظروف
العمل والتوظيف؛ وتوفري الدعم املهني وتنمية املهارات املهنية
للمعلمني العاملني مع متعلمني يعيشون يف أوضاع نزاع أو
يعانون من الصدمات.
وقد أعدت الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
معايري دنيا الختيار املعلمني وتوظيفهم يف حاالت الطوارئ
(اإلطار .)3.2

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 3.2تعليم املعلم  -األولي واملستمر
يعد إطار تعليم املعلمني املتسق والشامل عنرصا ً أساسيا ً يف
السياسة املعنية باملعلم“ .إن السياسة القوية واملوضوعية
لتدريب املعلمني ،التي تحدد بوضوح العرض والطلب وامليزانية
واملوارد املطلوبة ،وكيف ستساعد هذه األهداف يف تحقيق
أهداف التعليم ،رضورية عىل املستويني الوطني والدويل”
( .)ILO, 2012: 225ويتضمن تعليم املعلمني ثالث مراحل مرتابطة:
اإلعداد األويل للمعلم؛ وفرتة االلتحاق- ،وعندما يبدأ املعلمون
املؤهلون حديثا ً يف التدريس ينبغي أن يتلقوا توجيها ً ودعما ً تحت
اإلرشاف ،قبل الحصول عىل االعتماد أو ترخيص ممارسة املهنة
 والتطوير املهني املستمر أو (ممارسات التدريس املستندة إىلالبيّنات لتحسني النتائج) ،وبوجه خاص للمعلمني غري املدربني
أو غري املؤهلني (.)UNESCO, 2014a: 236

 3.2.1التعليم األولي
يعد التعليم األويل للمعلمني (املعروف أيضا ً باسم تعليم أو
تدريب املعلمني قبل الخدمة)عامالً أساسيا ً لجودة أداء املعلم.
وقد الحظ دارلينج هاموند ( )Darling-Hammond (2000: 1ما ييل:
تشري نتائج التحليالت النوعية والكمية إىل أن االستثمار
عىل صعيد السياسات يف جودة املعلمني مرتبط بتحسني
أداء الطالب .وتشري التحليالت الكمية إىل حد بعيد بأن
مقاييس إعداد املعلمني واعتمادهم هي أقوى العوامل
املرتبطة بتحصيل الطالب يف مادتي القراءة والرياضيات،
قبل وبعد العمل عىل تحسني املستوى املتدني للطالب
ومستواهم اللغوي  ...ويشري هذا التحليل إىل أن السياسات
التي اعتمدتها الواليات [يف الواليات املتحدة األمريكية] فيما
يتعلق بتعليم املعلمني ،واالعتماد ،والتوظيف ،والتطوير
املهني قد أحدثت فرقا ً كبريا ً يف املؤهالت والقدرات التي
يستخدمها املعلمون يف ممارسة عملهم.
ويف الهند ،وجد أن تدريب املعلمني قبل الخدمة والحصول
عىل شهادة املاجستري له ارتباط إيجابي كبري بنتائج املتعلمني
( .)Kingdon, 2006ووجدت دراسة باستخدام مجموعة بيانات
اتحاد جنوب ورشق أفريقيا ملراقبة جودة التعليم أن سنوات من
التدريب املهني للمعلمني أظهرت عالقة إيجابية بنتائج درجات
تحصيل الرياضيات يف بعض الحاالت ،ولكن لم يكن كذلك الحال
يف أربعة من أصل خمسة بلدان (.)Spreen and Fancsali, 2005
ومع ذلك ،يجب أن يكون التعليم األويل جزءا ً من نموذج التطوير
املهني املتكامل املرتبط بالتوجيه واإلرشاد يف بداية العمل،
والتطوير املهني املستمر طوال فرتة العمل .ومن املرجح أن
يُخ ّ
طط التعليم األويل ليكون جزءا ً من اسرتاتيجية توظيف

املعلمني بنا ًء عىل االحتياجات الحالية (القسم  .)3.1ولهذا ،يعد
التنسيق بني برامج تعليم املعلمني وإعدادهم ووزارات أو إدارات
التعليم  -ومنها الهياكل الالمركزية  -والهيئات املسؤولة عن
تمويل تدريب املعلمني وتوظيفهم أمرا ً رضورياً ،خاصة مع
انتقال الرتكيز نحو املزيد من النتائج التي تعتمد عىل املدرسة
واملرتكزة عىل املتعلم (.)ILO, 2012: 224–226; Moon, 2013: 11–14

 3.2.2متطلبات اختيار المرشح وااللتحاق
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يف كثري من األحيان ،يُ َو ّ
ظف املرشحون عىل أساس الحد األدنى
من متطلبات االلتحاق ،من غري النظر لظروفهم ودوافعهم ومدى
مالءمتهم ملهنة التدريس .وقد تتضمن عمليات االختيار إجراء
املقابالت واختبارات األهلية من أجل املالءمة والتحفيز .وعىل
الرغم من تكاليف تنفيذها ،إال أن هذه التدابري تؤتي ثمارها يف
األجلني املتوسط والطويل ،من حيث تعزيز استبقاء املعلمني
وجودة أدائهم .ويمكن أن يؤدي تقديم املنح الدراسية للمرشحني
األكفاء إىل تعزيز توظيف املرشحني لتدريس املواد النادرة.
ويجب عىل واضعي السياسات األخذ بعمليات اختيار ترمي إىل
تحديد املرشحني املناسبني واملتحمسني للتدريب األويل للمعلمني.
وتختلف متطلبات االلتحاق وفقا ً للسياق :فمن املمكن للبلدان
ذات العدد القليل من الخريجني توظيف مرشحني أكملوا التعليم
الثانوي بنجاح  -أو حتى عرش سنوات من التعليم  -لتدريب
معلمني للمرحلة االبتدائية ،يف حني أن املرشحني للتدريب من
معلمي املرحلة الثانوية سيحتاجون إىل درجة جامعية .ومع
ذلك ،يجب أن يحقق الحد األدنى من متطلبات االلتحاق التوازن
بني جذب أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عال وفيه الكفاية
وإمكانية أن يصبحوا معلمني فعالني ،بجانب ضمان وجود
عدد كاف من املرشحني لتلبية االحتياجات .وبوجه عام ،تعد
مراجعة الحد األدنى ملتطلبات االلتحاق من أجل رفع مستوى
هذه املتطلبات اسرتاتيجية فعالة لجذب املرشحني األكثر تأهيالً،
ومن ثم تعزيز جودة التعليم .ومع ذلك ،فلهذا األمر أثر يف
امليزانية ،إذ من املرجح أن يُختار املرشحون املؤهلون بصورة
أفضل لقطاعات أخرى ،ومن ثم الحصول عىل رواتب أعىل .وقد
تؤدي املعايري العالية إىل تقليل التنوع يف توظيف املعلمني وتؤثر
سلبا ً يف املخاوف من عدم اإلنصاف  -مما يؤدي إىل انخفاض
أعداد املرشحني من النساء ،واألقليات العرقية أو اللغوية ،وذوي
اإلعاقة ،ومن ثم ،انخفاض أعداد املعلمني املقبلني  -مما يستلزم
 10ملزيد من املعلومات واملصادر اإلضافية(ILO, 2012: 231–237; :
;Moon, 2013: 16–18; UNESCO, 2010a: 52–54; UNESCO, 2014a: 233–235
)World Bank, 2013: 14, 28
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ناوجلا

املقايضة عىل أساس األولوية العليا للتعليم األويل للمعلمني
(انظر أيضا ً القسم  .) 3.2.6وبوجه عام ،عندما يكون أحد
أهداف السياسة املعنية باملعلم هو تحسني جودة التعليم ،يجب
أن يكون الحد األدنى ملتطلبات االلتحاق بتدريب املعلمني عاليا ً
بما يكفي لضمان كون املعلمني ذوي املعارف الكافية والكفاءات
والسمات املالئمة من خريجي برنامج تدريب املعلمني (انظر
املثال يف اإلطار .)3.3

اإلطار  :3.3سياسة تعيين مرشحين يتَّسمون
بالكفاءة ضمن برنامج التعليم األولي للمعلمين
في والية نيوساوث ويلز ،أستراليا
أدت املناقشات بشأن سبل تحسني جودة التدريس والتعلم يف املدارس
يف نيوساوث ويلز ،بأسرتاليا ،إىل وضع “مخطط للعمل ،والتدريس
املميز ،والتعلم امللهم” ،أساسا ً لإلصالح .وإدراكا ً بأن أداء التالميذ
يتأثر بشدة بجودة املعلم ،فإن ذلك يشمل التوجيهات املستقبلية
لتعيني املرشحني املناسبني لربنامج التعليم األويل للمعلمني.
“سيكون املشاركون يف الربنامج من أصحاب األداء األكاديمي العايل،
والذين لديهم مهارات جيدة يف القراءة والكتابة والحساب والذين
أبدوا القدرة عىل التدريس” .ويجب عىل املتقدمني املقبولني يف التعليم
األويل للمعلمني تحقيق الحد األدنى من الدرجات يف االمتحانات
النهائية للتخرج من املدرسة ولديهم مهارات القراءة والكتابة
والحساب بما ال يقل عن معدل أعىل بنسبة  %30من السكان؛ ويف
حالة عدم استيفاء املعايري املطلوبة ملحو األمية والحساب ،قد يقبلون
يف التعليم األويل للمعلمني ،ولكن ،سيُطلب منهم إكمال دراستهم
أثناء تدريبهم وعمل تقييم جديد ملحو األمية والحساب قبل ممارسة
مهنة التدريس يف العام األخري إلثبات أنهم يستوفون مستويات
املهارات املطلوبة.
“ستستقطب مهنة التدريس املزيد من أفضل الطالب الذين تخرجوا
منا املدرسة ،واألشخاص الراغبني يف تغيري مهنتهم” .وستوجَّه
الحوافز واملنح الدراسية لجذب املزيد من “أفضل وأملع” هؤالء
الطالب لاللتحاق بمهنة التدريس ،وال سيما يف املواد التي فيها نقص
يف املعلمني خاصة يف املجتمعات الريفية والنائية .وستشجّ ع املدارس
الثانوية عىل تحديد الطالب ذوي األداء العايل مع الكفاءة للتدريس
يف وقت مبكر من الصف العارش وتشجعهم عىل االنخراط يف مهنة
التدريس ،عىل سبيل املثال ،من خالل توفري مواضع خربة يف العمل
بنا ًء عىل وظائف التدريس املطلوبة.

 3.2.3المضامين والمناهج الدراسية
والممارسة العملية في المدرسة
ال بد من تخديد مضامني برامج تدريب املعلمني واملناهج
الدراسية لهذه الربامج بطريقة تالئم السياق املحيل وتتماىش مع
سياسات التعليم الوطنية وقضايا الفصل الدرايس املحددة ،مثل
السياسات املعنية باللغة .ومع ذلك ،تظهر مجموعة من األدلة
املتقاربة أن أكثر األساليب فعالية لتعليم املعلمني هي التي تجمع
بني النظرية والتطبيق ،حيث يشارك املتدربون بنشاط ملحوظ.
وتتضمن دورات تدريب املعلمني األكثر فعالية التعلم التجريبي
النشط والقائم عىل املمارسة مع الرتكيز عىل املخرجات عوضا ً
عن املدخالت .وترى هذه الدورات املعلمني املتدربني باعتبارهم
«ممارسني مفكرين» يتعلمون من خالل الفعل والتفكر يف
ممارستهم.
ويعني ذلك أن يتضمن تدريب املعلمني قدرا ً كبريا ً من ممارسة
التدريس يف الفصول الدراسية تحت إرشاف معلمني مختارين
مؤهلني وذوي خربة ،حيث يمكن للمدرسني املتدربني تطوير
كفاءتهم املدرسية والصفية .ويُعِ ُّد التدريب العميل يف املدرسة
املعلمني املتدربني لواقع العمل يف املدارس .فاملعلمون املتدربون
املدركون لواقع التدريس  -الذي يشمل العمل يف املدارس النائية
مع القليل من موارد التدريس والتعلم ،حيث يحتاج املعلمون
إىل اإلبداع والتحفيز لتحقيق أداء جيد وفعال  -من املرجح
أن يكونوا كذلك بمجرد أن يبدأوا التدريس .وتدرب كليات
تدريب املعلمني مثل تلك التي تديرها املنظمات التابعة ملنظمة
«هيومانا» املعلمني املتدربني بوضوح عىل هذا الواقع؛ ويشمل
التدريب التحضري للتدريس والعيش يف املجتمعات النائية،
ويشمل ذلك إنتاج وسائل التدريس والتعلم من املوارد املتاحة
محليا ً (.)Humana People to People, 2013
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يعد وجود املعلمني الفعالني واملتحمسني وامللهمني أمرا ً رضوريا ً
لضمان تدريب املعلمني املتدربني تدريبا ً جيداً ،مع أن القليل
من أطر السياسات تشدد عىل هذا الجانب بصورة كافية
( .)Moon, 2013: 23; Naylor and Sayed, 2014: 11واعتمادا ً عىل

ملزيد من املعلومات)NSW Government, 2013: 7–9( :

 11ملزيد من املعلومات واملصادر إضافية:
(ILO, 2012: 240–242) (Moon, 2013: 11–14) (OECD, 2014a: 6–7) (Naylor and
Sayed, 2014: 9–10((UNESCO, 2010a: 236) (UNESCO, 2014a) (World Bank,
)2013: 14–15, 28
(*) املمارسة التأملية :هي القدرة عىل التبرص يف ترصفات فرد ما للمشاركة يف
عملية التعلم املستمر .وفقا ً ألحد التعريفات ،فإنها تنطوي عىل «االهتمام الشديد
بالقيم والنظريات العملية التي تسرتشد بها اإلجراءات اليومية ،من خالل دراسة
املمارسة بشكل عاكس وانعكايس".
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احتياجات السياق ،قد تتضمن السياسة املعنية باملعلم توصيات
أو متطلبات للمواصفات الشخصية واملؤهالت والتطوير املهني
ملعلمي املعلمني .ويجب عىل معلمي املعلمني فهم أساليب التعلم
النشط واستخدامها ،ودعم التدريب عىل نحو فعال .ويجب أن
يتحلوا بفهم علم أصول التدريس والقدرة عىل ممارسة مجموعة
متنوعة من أساليب التدريس وتقنياته؛ وأن يكونوا عىل دراية
وخربة يف القضايا العملية املتعلقة بالعمل اليومي يف الفصل
الدرايس واملدرسة؛ وسبق لهم املشاركة ،أو عىل األقل االطالع
عىل البحوث املتعلقة بمجال خربتهم .ويجب أن تكون لديهم
القدرة أيضا ً عىل إعطاء نموذج جيد لسلوك التدريس يف الفصول
الدراسية ،وذلك ملنح املعلمني املتدربني تجربة تعلم حقيقية ،مع
تقديم حقائق واقعية عن التدريس والتعلم قد ال تقدّر أو ال تفهم
بالكامل (عىل سبيل املثال ،تنوع املتعلمني) إذا تمت مناقشتها
أو نقلها أو تنقل بطرق أخرى (European Commission, 2013:
 .)9; see also UNESCO, 2014aفضالً عن املعارف املعمقة بنظام
التعليم الوطني وسياقه؛ واملهارات الجيدة يف العمل الجماعي
والعمل التعاوني؛ وذلك إليجاد موقف إيجابي تجاه التدريس
لدى طالبهم ).(ILO, 2012: 242-43
وتتطلب ممارسة مهنة معلمي املعلمني الوصول ملصادر التعلم
وااللتزام بالتعلم مدى الحياة .فضالً عن مواكبة التطورات يف
التعليم والتدريس ومهنتهم الخاصة ،وأن يكونوا متعلمني مدى
الحياة لتعزيز التعلم مدى الحياة لدى املعلمني الذين يدربونهم.
وكما هو الحال فيما يخص املعلمني ،ستشملهم عمليات االختيار
والتدريب األويل وااللتحاق بربامج التطوير املهني املستمر طوال
مسريتهم املهنية (.)European Commission, 2013: 21

االختيار والتدريب األولي
قد تتضمن معايري االختيار املؤهالت األكاديمية؛ ويمكن تحديد
حد أدنى من مستويات التأهيل (مثل درجة املاجستري) وخربة
التدريس يف املستوى االبتدائي أو الثانوي ،أو اعتماد معيار
للكفاءة (انظر القسم  .)3.7ومع أن اختيار معلمي املعلمني غالبا ً
ما يبنى عىل أساس معرفتهم باملادة أو خربتهم البحثية ،بدال ً من
كفاءتهم يف تعليم املعلمني ،فإن معايري مؤهالت القبول والخربة
السابقة يمكن أن تكون أدوات مفيدة لتوفري الحد األدنى من
املستوى املطلوب يف البداية (-European Commission, 2013: 21
.)22

المرحلة التمهيدية
نظرا ً ألن العديد من معلمي املعلمني ال يستفيدون من تدريب
محدد ،فإن املرحلة التمهيدية تسهل االنتقال من كونك معلما ً
إىل معلم املعلم ،فهذا يعزز من فهم الدور ،وتنمية الثقة املهنية
والوصول إىل قاعدة املعارف واللغة املعنية بتعليم املعلمني
(.)European Commission, 2013: 22

التطوير المهني المستمر
يجب أن يكون لدى معلمي املعلمني إمكانية الوصول واملسؤولية
عن تنفيذ التطوير املهني املستمر املرتبط باملعايري املتفق عليها
( .)UNESCO, 2014a: 246–247وخضوعهم لعمليات تقييم منتظمة
مرتبطة بهذه املعايري وخطط التطوير املهني املستمر الخاصة
بهم .وقد تتضمن السياسة متطلبات رسمية للتطوير املهني
املستمر ،أو إنشاء حوافز وآليات وظروف مواتية لتحفيز التعلم
املهني ،ويشمل ذلك التطوير املهني املستمر الذاتي التوجيه.
وتساعد املجتمعات والجمعيات املهنية ملعلمي املعلمني يف بلورة
الهوية املهنية وتعزيزها ،ويجب أن يجري ذلك يف إطار املجتمع
املهني وال يمكن تحقيقه من خالل تنفيذ التدابري الخاصة
بالسياسات فحسب ( .)European Commission, 2013: 31وقد
تكون املجتمعات املهنية منظمات مهنية رسمية ،قادرة عىل
تمثيل أعضائها يف حوار مع الجهات املعنية الخارجية مثل
النقابات أو الجمعيات العامة لألفراد أو الجمعيات املهنية ذات
الوظيفة التنظيمية ،أو املجتمعات والشبكات غري الرسمية.
وال يقترص الدور الحيوي ملعلمي املعلمني عىل تعزيز جودة
التدريس والتعلم والحفاظ عليها ،فهم يف وضع مثايل للمساهمة
يف صياغة السياسة املعنية بالتعليم واملعنية باملعلم عىل حد
سواء .ومع ذلك ،غالبا ً يُتجاهل معلمو املعلمني وممثلوهم عند
وضع السياسة ،مما يعني أن السياسة ال تراعي وال تستفيد من
معارفهم وخرباتهم ( .)European Commission, 2013: 29وينبغي
أن يكون معلمو املعلمني وممثلوهم فاعلني رئيسيني يف إعداد
السياسة املعنية باملعلم وتنفيذها بوجه عام ،والسياسات املتعلقة
بمهنتهم بوجه خاص (.)Darling-Hammond, 2006: 3, 13

 3.2.5التأهيل ،والمرحلة التمهيدية للمعلمين
الجدد ،وفترة التجربة والمراقبة
يؤدي االنتهاء بنجاح من التدريب األويل للمعلمني ،الذي يشمل
التدريب العميل ،إىل التأهيل أو الحصول عىل وضع املعلم املؤهل.
ومن الناحية العملية ،فهذه ليست سوى البداية ملهنة التدريس،
التي تنطوي عىل التطوير املهني املستمر .وقبل الحصول عىل
االعتماد أو رخصة ممارسة مهنة التدريس ،قد يُطلب من املعلمني
املؤهلني حديثا ً إكمال فرتة التجربة بنجاح .ويوفر ذلك فرصة
لتشجيع التحاق الوافدين الجدد بعالم التدريس والتعلم ،ووضع
املعايري املهنية املناسبة والحفاظ عليها ،وتطوير الكفاءة املهنية
العملية للمعلمني .وبينما ال تتطلب جميع البلدان الخضوع
لفرتة تجربة (اختبار) ،بات يتنامى اعتبارها خطوة أساسية قبل
تأكيد االلتحاق بمهنة التدريس ،ويجب اعتبارها جزءا ً حيويا ً من
السياسة املعنية باملعلم ،مع تحديد املدة املعتادة للمراقبة  -التي
ترتاوح عاد ًة من عدة أشهر إىل ثالث سنوات (- )OECD, 2005
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ويجب أن ترتبط رشوط اإلنجاز ارتباطا ً وثيقا ً بالكفاءة املهنية.
ويف حال فشل املعلم املرشح يف إكمال فرتة التجربة بصورة
مُرضية ،يجب تقديم املزيد من الدعم املهني إلعطائه فرصة
ثانية ،ولكن يف نهاية املطاف يشري الفشل يف إكمال فرتة التجربة
بنجاح إىل عدم مالءمة املرشح ملهنة التدريس .ومع ذلك ،يجب أن
تضمن اإلجراءات املتبعة الحق القانوني ألولئك الراغبني يف تقديم
استئناف عىل التقييم السلبي (.)ILO/UNESCO, 1966: Art. 39
وعندما تسبق فرتة التجربة حصول املعلم عىل االعتماد ،يمكن
ربط فرتة التجربة بالتدريب املهني املستمر أو برنامج تمهيدي
رسمي ،يقيّم من خالل اختبار رسمي أو يقيّمه املعلم نفسه ،مما
يدل عىل أن املعلم قد استوىف معايري االعتماد .ففي اسكتلندا ،عىل
سبيل املثال ،تستمر العملية التمهيدية ملدة عام واحد وتنتهي
بتقييم رسمي «للمواصفات النهائية» يقدمه املعلم إلثبات
استيفاء  23من املعايري املهنية (European Commission, 2010:
 )33؛ انظر أيضا ً القسم  .)3.6.8وعند استخدام فرتة التجربة،
يجب أن تكون املتطلبات واملعايري التي تحكمها واقعية ومناسبة
للسياق ،حتى ال تزيد الحمل عىل نحو غري متناسب مع العبء
الواقع عىل املعلمني املؤهلني حديثا ً واملرشفني عليهم.
ومن الناحية املثالية ،سواء استُخدمت فرتة التجربة أو لم
تُستخدم ،عىل املعلمني املؤهلني حديثا ً الخضوع لربامج تمهيدية
معرفية ،لتمكينهم من تعزيز املعارف واملهارات التي اكتُسبت
يف أثناء التدريب األويل ،وذلك بدعم من مرشدين من املعلمني
ذوي الخربة ،إىل جانب األنواع األخرى من الدعم املهني وبرامج
التوجيه التي تعزز الرضا الوظيفي وفعالية املعلمني املتدربني
(كما يقاس بمكاسب التعلم) وتحسن معدالت االستبقاء
( .)ILO, 2012: 22; OECD, 2014a: 88ويف ظل قلة أو عدم وجود
برامج توجيه أو دعم مهني آخر ،وال سيما يف السياقات املعزولة
مثل املناطق النائية أو املناطق اللغوية ،يقل دافع املعلم وحافزه
وفعاليته وتزداد معدالت التناقص بني املعلمني (;Bennell, 2004
.)Bennell and Akyeampong, 2007; VSO, 2008
ومن املهم اعتبار الربنامج التمهيدي مرحلة واحدة يف التعلم
مدى الحياة ،تستند إىل التعليم األويل وتفيد التطوير املهني
املستمر؛ مع وجود عالقات فعالة بني مقدمي ومنسقي هذه
الجوانب املختلفة (.)European Commission, 2010: 23
وقد تحدد املدرسة الربنامج التمهيدي (املدرسة مسؤولة عن
دعم املعلم الجديد)؛ أو املجتمع املحيل (توفر نقابات املعلمني
برامج الدعم)؛ أو البلدية ،أو مجموعات املدارس؛ أو يتم تحديده
عىل أساس نهج تعاوني بني املدارس ومؤسسات تعليم املعلمني
(التدريب املوجه أو التوجيه الجماعي  /الفردي الذي تنظمه
مؤسسة تدريب املعلمني؛ فهذا النهج هو األكثر شيوعا ً يف الربامج
التمهيدية الرسمية خالل فرتة التجربة) .وبما يتعلق بمجموعات
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املدارس  -التي تربط بني عدد من املدارس لتعزيز التطوير
املهني للمعلمني داخل املجموعة  -فهي نوع شائع من التطوير
املهني يف العالم النامي ،وعاد ًة ما تقودها مدرسة منسقة (يمكن
تعيينها عىل أساس التناوب) بما يعزز التطوير املهني حيث
تشرتك مجموعات املعلمني يف الخربات واملشكالت ،وتقدم الدعم
املهني بعضها إىل البعض اآلخر .وتتمثل املسألتان الرئيسيتان
املهمتان فيما يتعلق بمجموعات املعلمني يف تويل زمام األمور
والتحكم يف سري عمل املجموعة.
وعىل الربامج التمهيدية أن توفر للمعلمني الجدد الدعم الشخيص
واالجتماعي واملهني؛ وقد تشمل التوجيه ،ومدخالت يقدمها
املعلمون الخرباء أو معلمو املعلمني ،ودعم األقران والتأمل الذاتي
(.)European Commission, 2010: 16–21; ILO, 2012: 245–246
فقد وجدت األبحاث أن الربامج التمهيدية االلتحاق الشاملة
والتعاونية  -التي تركز عىل التعلم املهني  -هي األنجح:
$ $الشاملة :أن تكون العملية التمهيدية «منظمة للغاية
وشاملة وصارمة ومراقبة بشكل جيد» .وتحدّد أدوار
للمطورين واإلداريني واملعلمني واملوجهني عىل نحو جيد
وواضح؛
$ $التعاونية :أن تعتمد ثقافة التدريس عىل العمل الجماعي
التعاوني؛ فإنشاء مجموعة محددة أمر أسايس؛ والتعامل
مع املعلمني الجدد عىل أنهم زمالء يتشاركون الخربات
واملمارسات واألدوات واللغة.
$ $التعلم املهني :يُنظر إليه عىل أنه مرحلة واحدة من مراحل
عملية التطوير املهني املستمر ،حيث تركز الربامج املهنية
عىل التطوير املهني واالحرتافية املهنية للمعلمني (European
.)Commission, 2010: 41
ويؤدي املوجهون دورا ً رئيسيا ً يف الربامج التمهيدية وأهميتهم
يف ازدياد مستمر .ويف سنغافورة ،عىل سبيل املثال ،تمد برامج
التوجيه املنظمة فرتة برنامج االلتحاق والسنوات األوىل التكوينية
للمعلمني الجدد ملدة تصل إىل عامني (.)OECD, 2014a: 90, 93
وعندما يعمل املعلمون ذوو الخربة موجهني للزمالء املؤهلني
حديثاً ،يجب أن تكون معايري اختيارهم واضحة وتستند إىل
أطر الكفاءة؛ وأن يكون هنالك دعم ٍ
كاف للموجهني وتدريبهم،
وتقييم أدائهم عىل نحو منتظم ،ومنحهم عبء تدريس أقل و /
أو حوافز ،مثل رصف بدل املسؤوليات املضافة (بدل املهمات)
( .)UNESCO, 2014a: 244وعندما ينظر ملعايري الكفاءة بعني
االحرتام ،سيضمن استخدام املعلمني املتقاعدين لتوجيه املعلمني
املؤهلني حديثا ً عدم خسارة خربتهم وخرباتهم القيمة يف نظام
التعليم بمجرد تقاعدهم عن مهنة التدريس.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

ويعد غياب الربامج التمهيدية يف العديد من البلدان ،وخاصة يف
دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،أحد أسباب ارتفاع معدالت
التناقص .ومن املرجح أن يقلل وجود مرشد وموجه من نفس
املجال  ،يف أثناء التخطيط املشرتك أو التعاون مع معلمني آخرين،
من معدل التناقص للمعلمني حيث «يكون املعلمون املشاركون
يف مجموعات أو مجموعات التدريب املوجه والعمل الجماعي أقل
عرضة للهجرة إىل مدارس أخرى أو مغادرة مهنة التدريس يف
نهاية عامهم األول» (.)Smith and Ingersoll, 2004: 706
وقد ينظر واضعو السياسات يف عدد من األسئلة الرئيسية عند
تصميم الربنامج التمهيدي وتوجيه مصمم خصيصا ً للسياق املحيل:
 $ $ما هي األهداف املتعلقة بالسياسات للربنامج التمهيدي
والتوجيه؟

$ $هل تشمل السياسة الجوانب الرئيسية للتوجيه؟
$ $هل شارك جميع الفاعلني يف تحديد أطر السياسة؟
$ $هل أدوار كل فاعل ومسؤولياته محددة بوضوح؟
$ $هل حصل جميع الفاعلني عىل اإلعداد الذي يحتاجونه للوفاء
بمسؤولياتهم؟
$ $كيف يتم دمج العملية التمهيدية والتوجيه يف سلسلة متصلة
من التعلم مدى الحياة للمعلم؟
$ $هل ُخ ِّ
صصت املوارد املالية والوقت الكايف؟
$ $ما اإلجراءات التي تضمن تنفيذ السياسة بانتظام؟
يحتوي اإلطار  3.4عىل قائمة مراجعة لواضعي السياسة.

اإلطار  :3.4قائمة مراجعة لواضعي السياسات
األهداف والغايات
• • ما الطرق املحددة التي يمكن أن يفيد بها وضع برنامج تمهيدي منهجي
املتعلمني يف بلدك ،وأن يتناسب مع أهداف سياستك الوطنية؟
• • ما توقعات سائر الجهات املعنية؟ (الوزير ،واملعلمون املبتدئون،
واملعلمون والعاملون ،وقادة املدارس ،ومعلمو املعلمني ،والسلطات
املحلية ،والنقابات ،والهيئات املهنية )...
• • ماذا ستكون األهداف املتعلقة بالسياسات لربنامجك التمهيدي؟ وما
اإلجراءات امللموسة التي ستستخدمها لقياس إحراز هذه األهداف؟
• • ما الطرق التي تريد أن يرتبط بها الربنامج التمهيدي بالتنمية املدرسية،
أو بالتطوير املهني للمعلمني ذوي الخربة واملعلمني املؤهلني وقادة
املدارس؟
التصميم
• • ما نوع الربامج التمهيدية الذي يناسب أهدافك والسياق الوطني؟ عىل
سبيل املثال ،هل هو برنامج مرتبط بفرتة اختبار قبل تسجيل املعلمني
يف سلك التدريس يف أم برنامج غري رسمي؟ وهل سيكون الربنامج
إلزاميا ً لجميع املعلمني املبتدئني؟
• • ما الذي تبحث عنه تحديدا ً لدى املعلم؟ وهل يوجد يف بلدك بيان رصيح
عن الكفاءات التي يجب أن يمتلكها املعلمون يف كل مرحلة من حياتهم
املهنية؟

• • ما الطرق التي سيوفر من خاللها برنامجك التمهيدي الدعم عىل الصعيد
الشخيص واالجتماعي واملهني لجميع املعلمني املبتدئني؟ من هم
األشخاص واملؤسسات الذين سيتحملون املسؤولية؟
• • كيف يمكنك يف سياقك الخاص توفري أنظمة مرتابطة جيدا ً من أجل:
التوجيه واملراقبة،و دعم األقران،و دعم الخرباء ،والتأمل الذاتي؟
التنفيذ

ً
• • هل حصلت عىل دعم مايل ٍ
وخاصة لتدريب املوجهني ،ولتقليص
كاف،
األطر الزمنية للمعلمني واملوجهني املبتدئني؟
• • هل تنوي تقديم برنامج تجريبي الختبار أفكارك؟
• • هل تدعم كل الجهات املعنية املخطط املقرتح؟
• • هل ُحدِّد دور كل الفاعلني (الجهات املعنية) يف املخطط املقرتح بوضوح؟
• • هل وضعت هيكليات مناسبة للتواصل والتعاون بني جميع الجهات
املعنية وهل هناك عالقة ثقة متبادلة؟
• • هل ُد ِّرب قادة املدارس ودعموا بقدر كاف لغرز ثقافة التعلم يف املدارس؟
• • هل ُد ِّرب املوجهون تدريبا ً كافياً؟
• • هل برنامج االلتحاق والتوجيه الخاص بك مبني عىل مناهج التعليم
األويل للمعلمني والتطوير املهني املستمر؟
• • هل لديك نظام فعال للرصد واالستعراض وضمان جودة إجراءات
السياسة بمجرد تنفيذها؟
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 3.2.6التدريب على اإلدماج والمساواة
ينبغي لجميع مستويات التعليم األويل للمعلمني أن تتسم بمبادئ
اإلدماج واملساواة ،بدءا ً من توظيف املعلمني املتدربني وصوال ً إىل
توظيف معلمي املعلمني ،ومحتوى التدريب ومنهجه .وينبغي
للمناهج الدراسية للتدريب األويل للمعلمني أن تركز بصورة
واضحة عىل التدريب املستند إىل اإلدماج واإلنصاف ،لكي يتعلم
املتدربون التدريس بأساليب شاملة لكل املتعلمني ،بغض النظر
عن الجنس والعرق واللغة أو مجموعات األقليات وذوي اإلعاقة.
وينبغي للمعلمني أن يكونوا عىل دراية بآليات االستبعاد والتحيز
والتمييز ،وينبغي تمكينهم من تكييف أساليبهم ووسائل التدريس
لتناسب احتياجات التعلم ملجموعات مختلفة من املتعلمني،
ومنهم ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة .وينبغي للتدريب
أن يشمل تعليم أسس املواطنة واملساواة ،لضمان املشاركة
الفعالة .فمن شأن الرتكيز عىل املساواة يف التدريب أن يضمن
وجود عدد ٍ
كاف من املعلمني املدربني للتدريس باللغة املحلية
(.)UNESCO, 2010d: 186– 87; UNESCO, 2014a: 218, 239, 247
وينبغي للتدريب املستند إىل اإلدماج واملساواة يف التعليم األويل
للمعلمني أن ّ
يعب عن السياسة الوطنية للتعليم الشامل .ويف
حال عدم وجود مثل هذه السياسة ،عىل الحكومات التفكري يف
إعداد واحدة ،مع ضمان اتساقها مع السياسة املعنية باملعلم.

 3.2.7التطوير المهني المستمر
كما ذكر سابقاً ،يجب أن يكون تعليم املعلمني مستمرا َ طوال
حياتهم املهنية .ويضمن االنتفاع بالتعليم الجيد وبالتطوير
املهني املستمر فعالية املعلمني ،واطالعهم عىل أحدث األساليب
واملعرفة باملادة واملهارات الصفية وتغريات السياسة؛ فقد
أظهرت البيّنات فوائد واضحة للغاية للتطوير والتعلم املستمر
( .)ILO, 2012: 75; OECD, 2014a: 97, 107وعىل التطوير املهني
املستمر أن يتوافق مع الجوانب األخرى للسياسة املتكاملة
والشاملة املعنية باملعلم .وقد تشمل الهيكليات أو املسارات
الوظيفية للمعلم ،بنا ًء عىل املعايري املتفق عليها ،والتي تحدد
الكفاءات والسلوك األساسية التي يجب أن يمتلكها املعلم يف
مراحل مختلفة من التطوير املهني (انظر القسم  3.4أدناه)،
أو إكمال التطوير املهني املستمر – بنجاح  -معيارا ً للتقدم
الوظيفي ورفع األجور (انظر القسم  3.6أدناه).
ويجب أن يكون التطوير املهني املستمر للمعلم مدمجا ً عىل
نحو جيد مع استمرار التعليم األويل للمعلم .وأن يكون يف
املدرسة (إىل الحد الذي تسمح به املوارد بربنامج تطوير مهني
مستمر وفعال يف املدارس) ،وأن يركز عىل املمارسة ،ويكون
ً
متكامال مع عمل املعلمني اليومي يف الفصل الدرايس ومرتبطا ً
بعمليات اإلصالح املنهجية التي ترمي إىل تحسني جودة
التعليم .ومع أن التطوير املهني املستمر يمكنه تحسني تحصيل
50

الطالب ،كثرياً ،فإنه يتعني عىل نظم املدارس التفكري بطريقة
اسرتاتيجية يف مضامينه وطريقة تنفيذه وتكييف التدريب
مع االحتياجات املحددة للمعلمني املختلفني .إن التدريب
الشخيص يف املوقع هو وسيلة فعالة لتقديم املشورة بشأن
املمارسات يف الفصول الدراسية ،وينبغي أن يكون التدريب
هو جوهر أي برنامج جيد للتطوير املهني .وينبغي أيضا ً أن
ي ّ
ُصمم وفقا ً الحتياجات املعلمني وتوفريه يف املدارس ،وأن يركز
عىل مناهج التدريس (خاصة املناهج التي ترتكز عىل املتعلم)
واملهارات التي يمكن للمعلمني استخدامها يف الفصل الدرايس
( .)Schwille et al., 2007; Sayed, 2009; UNESCO, 2014a: 245وعىل
التطوير املهني املستمر الفعال أن يكون طويالً بما فيه الكفاية
ومستمرا ً للتأثري يف ممارسات املعلم  -ال يعد التدريب املتتايل
القصري األمد صيغة فعالة للتطوير املهني املستمر ،خاصة إذا
كان الهدف هو تغيري ممارسات املعلمني الرتبوية.
وعىل أرباب العمل توفري بيئة داعمة للتطوير املهني املستمر،
ويشمل ذلك ضمان منح املعلمني الوقت والفرص الالزمة
للتطوير املهني يف أثناء عملهم يف املدرسة (OECD, 2014a:
–107ي ف�  . )108ومن املهم أن يشمل التطوير املهني املستمر يف
املدرسة مدخالت من خارج البيئة والخربة املبارشة للمعلم.و
قد يأخذ هذا صيغة دورات تدريبية يوفرها معلمون خرباء
عىل مستوى املدرسة أو املجموعة ،أو دورات التعليم عن بعد
باستخدام األوراق أو املواد اإللكرتونية ،أو الدورات القصرية
التي تستضيفها كليات تدريب املعلمني (.)ILO, 2012: 77–79
ويمثل التوجيه الذي يضطلع به معلمون خرباء ،باإلضافة إىل
توجيه األقران ،ومالحظة األقران واجتماعات فرق املعلمني
إلعداد الدروس والدعم ،جوانب قيّمة من التطوير املهني املستمر
يف املدرسة (انظر أيضا ً الفصل .)3.2.5
ونظرا ً إىل الوضع املهني للمعلمني ،يعد االلتزام باالنخراط
يف التطوير املهني املستمر لتطوير كفاءاتهم املهنية ومواكبة
التطورات يف مجالهم حقا ً أصيال ً لهم .وهذا مهم بوجه خاص
يف مهنة التدريس ،حيث تتطور وجهات النظر بشأن املمارسات
الجيدة بانتظام كلما توفرت أدلة جديدة .ويعد مبدأ استقالل
املعلمني بتطويرهم املهني الخاص مهما ً إذا أراد املعلمون أن
يكونوا مهنيني محرتفني ،مع درجة عالية من االستقالل يف
ممارساتهم داخل الفصول الدراسية.
ويجب أن يكون التطوير املهني املستمر متاحا ً لجميع املعلمني،
بغض النظر عن مستوى مؤهالتهم وموقعهم الجغرايف ،حتى
يتمكنوا من التدريس بصفتهم “ممارسني مفكرين” .وعىل
وجه الخصوص ،تحتاج السياسة املعنية باملعلم إىل تحديد
طرق مبتكرة للسماح للمدرسني املنترشين يف املناطق الريفية
والنائية بالوصول إىل فرص التطوير املهني املنتظمة .وقد يكون
تقديم خيارات تطوير مهني مستمر وجذاب جزءا ً من حزمة
مصممة لتحفيز املعلمني عىل قبول التعيني بمناطق بعيدة أو

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

نائية (النرش البعيد) لفرتة زمنية محددة .ومن املحتمل أن يكون
إنتاج وسائل التدريس والتعلم باستخدام املواد املتاحة محليا ً
أحد جوانب التطوير املهني املستمر للمعلمني يف املناطق النائية.
ولفرص التطوير املهني املستمر التي توفرها التقنيات الجديدة
والتعلم املدمج أهمية واضحة خاصة للمعلمني يف املناطق
النائية ،كما هو موضح أدناه.
ويجب تضمني التطوير املهني املستمر يف ميزانيات التعليم عىل
املستوى الوطني أو اإلقليمي أو املحيل أو املدريس ،اعتمادا ً عىل
طبيعة نظام التعليم .وأن تتضمن السياسة املعنية باملعلم تمويالً
مخصصا ً له لتجنب استخدام أموال التعليم ألغراض أخرى،
مثل سد النقص يف الرواتب .وقد يمثل تخصيص بند سنوي
لكل معلم يشمل تكلفة تزويد املعلمني بالوسائل التعليمية عند
الرضورة ،اسرتاتيجية تمويل للتطوير املهني املستمر .ويقدم
اإلطار ( )3.5مثاال ً عىل الصعيد ُ
القطري عىل ذلك.
وتعد مهنة التدريس نشاطا ً ديناميكيا ً ومتغريا ً باستمرار وتتطور
بتطور االحتياجات االجتماعية والبيئات الثقافية واالقتصادية
والتكنولوجية ،املحلية والعاملية .ويتطور املعلمون أيضا ً طوال
حياتهم املهنية :ستكون ثقتهم بأنفسهم وأسلوبهم يف التدريس
وإتقان كل من املادة وأساليب التدريس مختلفة تماما ً يف أوقات
مختلفة عىل مدار حياتهم املهنية .هذا هو السبب يف أن خطط
التطوير املهني املستمرة ،املدمجة مع عمليات التقييم والدعم
املهني ،من املمكن أن تساعد املعلمني يف تخطيط تطورهم املهني،
بنا ًء عىل مواطن القوة والضعف واالحتياجات الحالية ،وكذلك
عىل احتياجات مدرستهم ونظام التعليم األوسع .يف الواقع ،عىل
التطوير املهني املستمر أن يكون مرتبطا ً عىل نحو منهجي

اإلطار  :3.5توصيات بشأن الميزانية المخصصة
للتطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة
يف عام  ،2010وبعد مراجعة البيّنات املتاحة ،الحظت لجنة املدارس
واألرس التابعة ملجلس العموم الربيطاني أن تأثري التطوير املهني
يف فعالية املعلم "غالبا ً ما يصل إىل ما يعادل ستة أشهر إضافية
من مستوى تقدم التالميذ سنوياً" .وخلص التقرير إىل أن "تحديد
حد أدنى من اإلنفاق عىل التطوير املهني (بالنسبة املئوية من
امليزانية الكلية للمدرسة) من شأنه أن يدعم الجهود األوسع لدمج
ثقافة التطوير املهني داخل القوى العاملة باملدارس" ،وأوىص بأن
"تُخصّ ص األموال لهذه امليزانية يف أقرب فرصة".
ملزيد من املعلومات)UK parliament, (2010, p.47(( :
https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/
.cmchilsch/275/275i.pdf

بعمليات التقييم والتعليقات ،وبنا ًء عىل املعايري املعمول بها
( .)OECD, 2013cانظر أيضا ً اإلطار ( )3.6أدناه.
وعىل أنظمة التعليم وخطط التطوير املدريس الحالية دمج
خطط التطوير املهني الفردية ضمنها .ويف هذه الحالة،
يمكن أن تمثل مراجعة الخطط الفردية للمعلمني أحد عنارص
التفتيش املدريس .وأن يساعد تقديم الدعم للمعلمني لتطوير
خطط التطوير املهني الفردية الخاصة بهم يف تعزيز مبدأ
االستقالل ،ومسؤوليتهم عن خطة التطوير املهني (أن يضع
املعلم خطة التطوير املهني الخاصة به بنفسه) .لتصبح الخطة
بعد ذلك أساسا ً التفاق بني املعلم ورب العمل ،ومحددة الرشوط
واملسؤوليات عىل كال الجانبني :كم من الوقت سيوفر للمعلم من
أجل التطوير املهني املستمر ،داخل املدرسة وخارجها؟ وكيف
ستمول دورات محددة أو فرص تطوير مهنية أخرى؟ وما الذي
سيسهم به رب العمل يف خطة التطوير املهني املستمر للمعلم؟
وبماذا سيسهم املعلم نفسه؟
ويستعرض اإلطار ( )3.6مثاال ً عىل التطوير املهني املستمر يف
اليابان.

اإلطار  :3.6الخطة الدراسية في اليابان  -مثال
على التطوير المهني المستمر
تعد "الخطة الدراسية" (مشتقة من املصطلح الياباني،
 )jugyokenkyuمثاال ً عىل التطوير املهني املستمر القائم عىل
الفريق بقيادة املعلم ،واملعمول به يف اليابان منذ مئتي عام.
وكانت الطريقة ناجحة للغاية يف اليابان وكيّفتها َّ
ونفذتها بلدان
أخرى .إذ يجتمع املعلمون للتخطيط ومناقشة ممارسات التدريس
الخاصة بهم وتحسينها .وقد يشمل ذلك تخطيطهم للدرس عىل
نحو جماعي ،ثم يتابعون عضوا ً يف املجموعة يقدم الدرس للطالب.
وبعد انتهاء الدرس ،يناقش املعلمون كيف سار الدرس ،وكيف
كان رد فعل الطالب وما الذي يمكن تحسينه .ويمكن بعد ذلك
تقديم الدرس مرة أخرى إىل مجموعة مختلفة من الطالب ،متضمنا ً
التحسينات.
وتتضمن الخطة الدراسية جميع الخصائص الرئيسية لنشاط
التطوير املهني املستمر والناجح :فهو قائم عىل الفصل الدرايس
وعادة ما يرتبط بالجهود عىل مستوى املدرسة ،حيث يُشجَّع جميع
املعلمني يف املدرسة عىل املشاركة .وهو نشاط تشاركي يديره املعلم
ويركز يف املناقشات عىل كيفية تحسني التدريس .ويتمحور حول
ما يتعلمه الطالب وكيف يتعلمونه ،وهي عملية مستمرة تتضمن
إبداء املالحظات وجمعها.
املصدر(© International Labour Organization, 2012, p. 76) :
(مقتبس بإذن)
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ناوجلا

 3.2.8تعليم المعلمين وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
تعد اإلمكانات التي توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
رضورية لتعليم املعلمني لسببني :من ناحية ،تسمح هذه
التقنيات بتدريب املعلمني والتطوير املهني املستمر  -سواء
عىل أساس الحضور أو من خالل التدريب عن بعد ،وذلك
أيضا ً من خالل الدورات املفتوحة الضخمة عرب اإلنرتنت
( ، )Fyle, 2013أو  -أن ينسق ويقدّم جزئيا ً أو كليا ً باستخدام
األدوات والوسائط اإللكرتونية .ومن ناحية أخرى ،يحتاج املعلمون
يف القرن الحادي والعرشين  -الذي يستخدم فيه املتعلمون
تقنيات شبكة اإلنرتنت يوميا ً أو بصورة منتظمة عىل األقل -
إىل إدراك إمكانات التدريس القائم عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الفصول الدراسية ،وإىل الدراية باستخدام مختلف
األدوات التعليمية .وتبني البيّنات من البلدان املتوسطة الدخل
واملرتفعة الدخل أن املعلمني يقيمون هذا التدريب بدرجة عالية
( .)OECD, 2014a: 107وال تعني رضورة تمكني املعلمني من دعم
املتعلمني يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن بمقدور
التكنولوجيا الحديثة وأدواتها أن تحل محل املعلمني أو التعلم
التقليدي .بل عىل العكس من ذلك ،يتطلب استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الفصل الدرايس تدريب املعلمني تدريبا ً
كامالً عىل استخدامها واكتساب املهارات لتطوير تطبيقاتها
لتستجيب الحتياجات محددة وتويل زمام أمورها (.)IICD, 2007
وينبغي تدريس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوصفها
مادة دراسية وإدراجها ضمن املواد املدرسية يف التدريب األويل
للمعلمني والتدريب يف أثناء الخدمة ( .)Latchem, 2010ويوجد
العديد من أطر عمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكفؤة
املعنية باملعلمني ،ومنها إطار عمل اليونسكو لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املعني بكفاءة املعلمني (.)UNESCO, 2011
ويكشف استعراض السياسات الوطنية املعنية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتعليم األويل للمعلمني يف  31دولة من
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بأن العديد
من البلدان تركز بصورة أكرب عىل استخدامها يف التعليم
املستمر ،بدال ً من التعليم األويل .وتدعو عملية االستعراض
إىل زيادة تكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التعليم
األويل للمعلمني ،إىل جانب وضع تعريف أوضح للكفاءات
الرقمية املطلوبة للمعلمني .وهنالك حاجة إىل املزيد من
تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية املعنية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل تعليم املعلمني ،لتجنب اإلفراط
يف إلزامهم باملسؤوليات وضمان مصداقية الجهات املعنية التي
ستنفذها .وتربز الحاجة إىل االتساق بني سياسات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املختلفة يف مجاالت مثل تطوير املناهج
الدراسية وأطر كفاءة املعلمني وأطر التقييم وممارساته
( .)Rizza, 2011: 40ويقدم مكتب اليونسكو يف بانكوك بعض
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دراسات الحالة عن دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
برامج التعليم األويل للمعلمني يف أسرتاليا والصني وجمهورية
كوريا والفلبني وسنغافورة وتايالند وفيتنامUNESCO,( 12
 . )2013وتشمل املنظمات ذات الخربة الواسعة واملحققة عىل
إعداد املعلمني الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
الفصول الدراسية اليونسكو ،ورابطة التعلم (انظر لالطالع عىل
استعراض مستفيض بشأن الخربات واملسائل املتعلقة بالتعلم
املفتوح والتعلم عن بعد وإعداد املعلمني عىل الصعيد ُ
القطري)
( ،)Danaher and Umar, 2010واملركز اإلعالمي لرابطة التعلم يف
آسيا ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
وفضالً عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريب
األويل للمعلمني ،توفر هذه الوسائل العديد من اإلمكانيات
القيمة للتطوير املهني املستمر عن بعد .حيث يمكن للمعلمني
املمارسني تطوير مهاراتهم املهنية ومعارفهم من خالل الدورات
اإللكرتونية الحرصية ،أو الوصول إليها عرب االتصال  -أو من غري
الحاجة لالتصال بشبكة اإلنرتنت ،-أو دورات تعليمية مختلطة
تجمع بني التدريب القائم عىل الحضور والدراسة املستقلة
باستخدام املواد الرقمية .وفضالً عن أن شبكة اإلنرتنت تسهل
توزيع مواد تعليم املعلمني ،تدعم شبكة اإلنرتنت التطوير املهني
املستمر الذي يمكن االنتفاع به ذاتيا ً من خالل السماح للمعلمني
باختيار املواد وفقا ً الحتياجاتهم وأهدافهم وتفضيالتهم ،وتلبية
احتياجات أساليب التعلم املختلفة .ومع ذلك ،يحتاج املعلمون إىل
تعلم كيفية تقييم املواد واألدوات املتاحة بصورة نقدية واتخاذ
خيارات حكيمة ،تتطلب عاد ًة مستوى معينا ً من الدعم .ويتيح
أيضا ً اإلنرتنت للمعلمني التفاعل والتواصل مع معلمني آخرين
والتعلم بعضهم من البعض داخل جماعة ممارسني واسعة
النطاق .ويف العديد من السياقات ،تعني التطورات التكنولوجية
تطور التعلم اإللكرتوني ليصبح اآلن “التعلم عرب الهاتف”
(مدعوما ً باألجهزة املحمولة والبث الالسلكي) ،مما يوفر إمكانية
أكرب يف الوصول للمعلمني يف املناطق التي ال تتوفر فيها حاليا ً
إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت السلكي ولكن يتوافر فيها االتصال
عرب شبكات الهاتف املحمول (.)Mayes and Burgess, 2010

 3.2.9تدريب المعلمين على التعليم من أجل
التنمية المستدامة
دفع الوعي بالطبيعة غري املستدامة للعديد من جوانب أنماط
الحياة واملمارسات الحديثة إىل وضع التعليم من أجل التنمية
املستدامة ،وهو نهج تعليمي مبني عىل مبدأ أن التعليم هو
العامل الرئييس لتعزيز القيم والسلوك وأنماط الحياة الالزمة
ملستقبل مستدام .وأنتج برنامج اليونسكو التعليم من أجل
مستقبل مستدام برنامجا ً لتعليم املعلمني بعنوان «التدريس
 12ال يسمح املجال املتاح باستعراض هذه املسائل استعراضا ً كامال ً.
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والتعلم من أجل مستقبل مستدام» ،يرمي إىل وضع قضايا
البيئة واالستدامة يف صميم عملية التدريس والتعلم ومساعدة
املتعلمني يف فهم أفضل للعالم الذي يعيشون فيه ،ومعالجة
تعقيد وترابط مشاكل مثل الفقر واالستهالك املهدر والتدهور
البيئي والسكان والصحة والنزاع وحقوق اإلنسان التي تهدد
مستقبلناUNESCO,2010b:www.unesco.org/education/tlsf/( ،
 .)mods/theme_gs/mod0a.htmولذلك يتوجب أن تتضمن
السياسة املعنية باملعلم مبادئ التعليم من أجل التنمية
املستدامة يف تدريب املعلمني وضمان أن الجوانب األخرى من
السياسة ،مثل إدارة املدرسة ،تتسق مع مبادئ التنمية املستدامة
(.)UNESCO, 2010b

 3.2.10تدريب قادة المدارس
اإلطار  :3.7برنامج عمل المدارس الخضراء
التابعة لليونسكو في بانجارماسين ،بإندونيسيا
تعزز املدارس الخرضاء يف آسيا التعليم ليكون أداة ملنح املعلمني
والطالب الشعور بالتمكني ملواجهة التحديات البيئية ،وذلك لتعزيز
املشاركة يف القضايا البيئية يف مجتمعاتهم والعالم.
ويف عام ُ ،2012د ِّربَ معلمو مادة العلوم من املدارس املستهدفة يف
بانجارماسني عىل تنفيذ "مشاريع العمل" مع تالميذهم .وتضمن
تدريبهم القضايا البيئية عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية،
واملناهج الرتبوية للتثقيف يف مجاالت تغري املناخ ،وتخطيط
املشاريع ،ووضع امليزانيات ،والتنفيذ ،والرصد والتقييم .ثم بدأ
املعلمون وتالميذهم يف تنفيذ مشاريعهم يف واحد من خمسة مجاالت:
النفايات واملياه والغابات والطاقة والتنوع البيولوجي .وشملت
املشاريع يف املدارس أنشطة نظافة البيئة ،وإعادة زراعة األشجار
الحرجية ،وتنظيف الربك واألحواض ،ومسابقات إعادة التصنيع،
واالقتصاد يف الطاقة.
ملزيد من املعلومات:
(UNESCO, 2014b) (https://en.unesco.org/greencitizens/stories/
.)adiwiyata-green-schools

غالبا ً ما يكون للمدارس الناجحة قادة فعالون؛ وباملثل ،املدارس
التي ال تعمل عىل نحو جيد ،قد يكون لديها قادة يكافحون.
ولقادة املدارس دور حيوي يف ضمان اإلدارة الفعالة للمدرسة
بالتعاون مع فريق اإلدارة ،الذي قد يشمل نواب املديرين والوكالء
و  /أو ممثيل سائر الجهات املعنية ،فإنهم مسؤولون يف نهاية
املطاف عن التعليم املقدم داخل املدرسة ،وإدارة هيئة التدريس
وسائر العاملني ودعمهم ،وتعزيز املواد والبيئة األخالقية
للمدرسة .ويتطلب هذا الدور توظيفا ً مخططا ً له بعناية (انظر
ً
خاصة لقادة املدارس
القسم  ،)3.1.6ودعما ً وتدريبا ً مناسبني،
األقل خربة ،الذين يعملون يف املناطق الريفية والنائية .وأن
يعتمد تدريب قادة املدارس عىل السياق املحيل واالحتياجات

املحددة .ومن املحتمل أن تقوم اإلدارة والقيادة التعليمية
التي تركز عىل إدارة املعلمني ،ويشمل ذلك رصد أداء املعلمني
واحرتام الوقت واالحرتافية واألداء الجيد ،بتزويد املعلمني بالدعم
الرتبوي والتوجيه واإلرشاد؛ والتفاعل مع املتعلمني وأولياء
أمورهم وتوجيههم؛ والتعامل مع قضايا اإلدارة املالية وإدارة
املدرسة (ILO, 2012: 255–257; OECD, 2014a: 80–81; UNESCO,
 .)2014a:303وعليه يجب أن يستند التدريب األويل والتطوير
املهني املستمر لقادة املدارس عىل املعايري املحددة يف إطار
الكفاءة املناسبة ،وربطهم بنظام التقييم ( .)OECD, 2009ومن
األمثلة عىل ذلك ،مدارس القيادة املتخصصة التي أُنشئت يف دول
مثل أسرتاليا واململكة املتحدة لوضع املعايري وتعزيزها وتوفري
التدريب عىل القيادة (املعهد األسرتايل للتعليم القيادة املدرسية
()AITSL, 2014؛ و(الكلية الوطنية الربيطانية للتعليم والقيادة
(.)UK National College for Teaching and Leadership, 2014

 3.2.11تعليم المعلمين في مرحلة ما بعد
النزاعات وما بعد الكوارث
يحتاج املعلمون الذين يعملون يف سياقات ما بعد الكوارث إىل
تدريب مناسب ،بنا ًء عىل احتياجات السياق املحدد الذي يعملون
فيه ،يراعي احتياجات املعلمني واملتعلمني .وينبغي لسلطات
التعليم ،إن أمكن ،تنسيق أنشطة تعليم املعلمني وتصميمها
وتنفيذها؛ وإذا لم يكن ذلك ممكناً ،يمكن أن تضطلع لجنة
تنسيق مشرتكة بتقديم التوجيه والتنسيق .ونظرا ً ألن املعلمني
لهم مستويات مختلفة من الخربة والتدريب يف سياقات ما بعد
الكوارث ،وقد يكونون من كبار املثقفني أو أعضاء املجتمع،
فيجب أن تتوفر لهم إمكانية الوصول إىل التدريب عىل املعارف
باملوضوع األسايس إذا لزم األمر ،وكذلك يف مناهج التدريس
والتعلم ،ويشمل ذلك االنضباط اإليجابي ،وإدارة الفصول
الدراسية ،واملناهج التشاركية التي تركز عىل التدريس والتعلم
الشامل فيما يتعلق بنهج التنوع ( .)INEE, 2010: 83–4وقد يكون
التدريب يف املجاالت التالية رضوريا ً أيضاً:
$ $مدونات قواعد السلوك للمعلمني ،ويشمل ذلك إدانة العنف
الجنساني ضد املتعلمني؛
$ $الحد من مخاطر الكوارث ومنع نشوب النزاعات؛
 $ $الدعم النفيس واالجتماعي ،املوجّ ه أيضا ً للمعلمني الذين
يعملون مع األطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية ،أو مع
املجتمعات النازحة؛
$ $مبادئ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني وكيفية تفاعلها
مع احتياجات املتعلمني ومسؤوليات املعلمني واملتعلمني
واملجتمعات والسلطات التعليمية؛
$ $أي محتوى آخر مناسب للسياق.
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 3.2.12الشراكات بين القطاعين العام والخاص
في تعليم المعلمين
عىل الرغم من أن تدريب املعلمني غالبا ً ما يُفرتض أنه دور الدولة،
تحت رعاية وزارات التعليم ،فإن هنالك العديد من الحاالت
التي تقدم فيها الجهات الفاعلة غري الحكومية إسهاما ً ال يقدر
بثمن يف تدريب املعلمني .عىل سبيل املثال ،يمكن للمنظمات غري
الحكومية تدريب املعلمني بدال ً من  -أو بالنيابة عن الدولة :-
قد يحدث هذا حني تكون مؤسسات تدريب املعلمني الحكومية
وبرامجه غري فعالة لسبب أو آلخر (عىل سبيل املثال ،يف أثناء أو
ما بعد النزاعات) ،وبالتوازي مع املبادرات التي تديرها الدولة
يف برامج تعليم املعلمني املتكاملة .ويتطلب ذلك إطار رشاكة
واضح ،ويتطرق لجوانب عدة مثل التنظيم والتوجيه.

وقد يسهم وجود رشكاء متنوعني يف تعليم املعلمني ،عند
تنظيمهم وتوجيههم جيداً ،يف تطوير منهجيات وأساليب
تربوية أفضل عرب نظام وطني .ويف موزمبيق ،عىل سبيل
املثال ،تعمل إحدى عرشة كلية لتدريب املعلمني تحت إدارة
منظمة ( ADPPيف موزمبيق) وهي منظمة وطنية غري حكومية،
وعضو يف اتحاد منظمات “هيومانا” ،وذلك إىل جانب
مجموعة من مؤسسات تدريب املعلمني التي تديرها الدولة
( .)Humana People to People, 2013فهي تقوم بتدريس املنهاج
ذاته ،ويتقدم املتدربون الختبار موحد؛ وينظر للمؤسسات
التي تديرها منظمة “إيه دي بي بي” أن لها تأثري إيجابي ،عىل
نطاق واسع ،يف أساليب تدريب املعلمني وتعليمهم املستخدمة يف
املؤسسات التي تديرها الدولة.

 3.3النشر
 3.3.1استراتيجية النشر
تتطلب اسرتاتيجية النرش القائمة عىل االحتياجات الحالية،
معلومات موثوقة وحديثة بشأن الخصائص واالحتياجات
والتفضيالت لكل من املعلمني الذين يبحثون عن التعيني،
واملدارس التي تسعى إىل توظيف أعضاء هيئة التدريس.
وكما هو مذكور أعاله ،يعد االستخدام الفعال لنظام معلومات
إدارة املعلم ،أو نظام معلومات وزارة التعليم ،الطريقة األكثر
فعالية إلدارة اسرتاتيجية النرش (ملزيد من املعلومات :انظر
(.)ILO, 2012: 14–16
ويوجد نموذجان أساسيان لنرش املعلمني:
 $ $األنظمة املدارة مركزيا ً عىل املستوى الوطني أو مستوى
املحافظة  /الوالية  /املقاطعة ،التي تعني املعلمني لشغل
الوظائف الشاغرة؛
$ $األنظمة القائمة عىل املدرسة ،حيث تعلن املدارس عن
الوظائف الشاغرة ويتقدم لها املعلمون بصورة مبارشة.
وقد تستخدم املدارس وسطاء مثل وكاالت توظيف املعلمني.
ويعتمد اختيار النموذج عىل كيفية تنظيم قطاع الخدمات العامة
تاريخيا ً يف بلد معني .ولكل نموذج مزاياه وعيوبه .ويمكن أن
يكون أحد اآلثار السلبية لنماذج النرش الوطنية ،أو دون الوطنية،
تعيني املعلمني يف مناطق ال يتحدثون لغتها األم ،مع عواقب سلبية
عىل رفاههم وقدرتهم عىل التدريس .ومع ذلك ،قد تؤدي النظم
القائمة عىل املدرسة إىل تفاقم أوجه التفاوت القائمة يف نرش
املعلمني ،وتفضيلهم للمدارس األكثر ثراء ،واملدارس الحرضية.
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ومن الناحية النظرية ،يجب أن توفر األنظمة املدارة مركزيا ً نرشا ً
ُ
أكثر إنصافا ً للمعلمني ،من حيث مطابقة احتياجات املدارس مع
مواصفات املعلمني الباحثني عن وظيفة .وعىل أرض الواقع،
يؤدي كال النموذجني إىل تخصيص الوظائف األكثر جاذبية  -يف
املدارس ذات األداء الجيد (غالبا ً ما تكون يف املناطق الحرضية)
 للمعلمني األكثر خربة وذوي املؤهالت العالية ،وتخصصالوظائف األقل جاذبية – يف مدارس املناطق الريفية النائية
أو األقليات العرقية أو املناطق الحرضية املحرومة – للمعلمني
األقل تأهيالً أو قلييل الخربة ،واألقل قدرة عىل التعامل مع هذه
الظروف .ولذلك ،فمن املرجح أن تبقى هذه الوظائف شاغرة،
وأن تشهد معدالت تناقص عالية .وسواء كان نرش املعلمني مُدارا ً
مركزيا ً أو تديره املدرسة ،فإن التفاعل والتواصل بني السلطات
الوطنية واملحلية ،رضوري لضمان النرش املنصف (الكمي
والنوعي) للمعلمني عىل املستوى املحيل .وستسعى السياسة
الوطنية املعنية باملعلم إىل تعزيز قدر أكرب من اإلنصاف بني
املناطق املحلية ،بحيث يتوقف التمييز وعدم املساواة بانتقاء
مدارس بعينها لبعض املعلمني.
ويجب أن تجد اسرتاتيجية النرش الفعالة طرقا ً لنرش املعلمني
بحسب الوظائف املناسبة ،وتحقيق التوازن بني احتياجات
املدارس ورفاهية املعلمني .ويعد تحقيق هذه “املالءمة” أمرا ً
رضوريا ً للسماح للمعلمني بتقديم أداء جيد ،وضمان التزامهم
بالوظيفة .وتعد عملية وضع اسرتاتيجية النرش مهمة معقدة،
الرتباطها بالهيكل الوظيفي ،والحصول عىل التطوير املهني
املستمر واملكافآت والحوافز .ولذلك فهي أحد الجوانب الرئيسية
للسياسة املعنية باملعلم ويرتتب عليها تكاليف مالية يجب
تقديرها .فتمويل اسرتاتيجية النرش جزء من العملية املعقدة

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

لحساب التكاليف وتحديد التمويل للسياسة املعنية باملعلم
املوضحة يف الفصلني الرابع والخامس.

 3.3.2النشر في المناطق الريفية والنائية،
13
والحضرية المحرومة
تنطوي اسرتاتيجية النرش الفعالة عىل نرش املعلمني حيث
تكون هناك حاجة ماسة إليهم .ويجب أن تضمن اسرتاتيجية
النرش ،عىل وجه الخصوص ،توفري املعلمني يف املناطق الريفية
النائية واملناطق الحرضية املحرومة .وأن تتعامل مع الحقائق
واالحتياجات الخاصة للمدارس يف هذه املجاالت؛ وأن تحدد
وتوظف وتستبقي املعلمني أصحاب املهارات وااللتزام الالزم
للعمل يف تلك املدارس ،والقادرين عىل التفاعل مع املتعلمني –
تحفيزهم  -وأولياء أمورهم واملجتمع ككل .وتسمح العديد من
االسرتاتيجيات الواعدة بنرش املعلمني يف هذه املواقع:
$

$
$

$
$
$
$

$
$
$

$

$تقديم مكافأة عىل الخدمة يف املدارس التي يصعب توظيف
املعلمني فيها وتعجيل التقدم الوظيفي ومسار األجور
للمعلمني العاملني يف هذه املدارس؛
$ربط إعانات التعليم بالنرش اإللزامي يف املناطق الريفية أو
النائية؛
$تطبيق برامج املسار الرسيع ،ملنح املعلمني – املختارين
ليصبحوا معلمني قادة  -فرصة الوصول إىل برامج املاجستري
أو التدريب عىل إدارة التعليم ,وذلك بعد فرتة خدمة دنيا يف
مدرسة يصعب نرشاملعلمني فيها؛
$اختيار الطالب وتدريبهم ممن يملكون الدافع للخدمة يف
املناطق الريفية أو النائية؛
$تدريب الطالب وتوظيفهم من املجتمعات الريفية أو النائية؛
$تسهيل التنمية املهنية للعاملني يف التعليم يف املجتمعات
الريفية
$التمكني من الحصول عىل التطوير املهني املستمر عن
بعد ،ويشمل ذلك برامج تحسني املؤهل األكاديمي أو إدارة
التعليم؛
$التنازل عن رسوم الحصول عىل برامج التعليم عن بعد؛
$منح إجازة دراسية؛
$توفري الهواتف الذكية أو أجهزة القراءة اإللكرتونية أو
أجهزة الكمبيوتر املحمولة ،واالتصال بشبكة اإلنرتنت عرب
الهاتف املحمول من أجل التطوير املهني املستمر؛
$توفري السكن و/أو التنقل؛

 13انظر )“Deployment to rural and remote areas for all teachers” (ILO, 2012
)and “Teacher deployment” (UNESCO, 2010a, 67–74

$ $توفري حوافز مالية حقيقية ال تلغيها حوافز أو مزايا أخرى،
وبالقدر الكايف لتحفيز التغيري؛
$ $تعزيز التفاعل بني العاملني يف مجال التعليم الحرضي
والريفي.
وكما ذكر سابقاً ،قد تشمل تلبية احتياجات املدارس يف املناطق
التي يصعب الوصول إليها توظيف املعلمني املحليني وتدريبهم،
املرجح اندماجهم وقبولهم من املجتمع املحيل ،ويتحدثون اللغة
األم ويلتزمون بالبقاء يف املدرسة أو املنطقة املحلية .ويجب
إدراك أن هذه االسرتاتيجيات ليست بالحرصية :فقد تتضمن
اسرتاتيجية النرش ،عىل سبيل املثال ،توظيف املعلمني املحليني
وتدريبهم ،ويف ذات الوقت جذب معلمني من مناطق جغرافية
أخرى من خالل توفري حوافز كبرية ،وعليه ،تعزيز التنوع
وجودة أعضاء هيئة التدريس .ولن تكون االسرتاتيجيات املبنية
عىل الحوافز فعالة إال إذا كانت جزءا ً من سياسة جيدة التصميم
والتنفيذ ،وتخفف من العواقب الضارة وغري املقصودة بفعالية.
يذكر اإلطار  3.8توسيع قاعدة التدريس املتعدد الصفوف
كاسرتاتيجية للنرش املنصف .وعادة ما تتبعه الدول النامية
لتلبية احتياجات التعليم يف املناطق الريفية والنائية حيث
التعداد السكاني املنخفض .وتشري بيانات معهد اليونسكو
لإلحصاء ( )2012إال أنه يف بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،ومنها بوركينا فاسو ومايل والنيجر والسنغال وتوغو،
يدرس  %10عىل األقل من الطالب ضمن نظام تدريس متعدد
الصفوف .ويف تشاد ،يُد ّرس ما يقرب من نصف جميع الطالب
يف هذه الفصول الدراسية .وترمي الخطة االسرتاتيجية لقطاع
التعليم يف كمبوديا إىل تطوير تدريب املعلمني عىل منهجية

اإلطار  :3.8استراتيجيات ضمان النشر
المنصف للمعلمين في جنوب شرق آسيا
اعتمدت دول منظمة وزراء التعليم يف جنوب رشق آسيا عددا ً من
الحوافز اإلبداعية لضمان نرش املعلمني يف األماكن التي بأمس الحاجة
إليهم :بإنشائها وظائف "معلم خاص" للمناطق النائية جدا ً مثل
برنامج نرش املعلم (الفلبني)؛ ومنح حوافز أخرى لجذب املعلمني
إىل املجتمعات املحرومة كبدل السكن (جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية) ،والرواتب املرتفعة أو تمويل املشاريع (فيتنام)؛ ورواتب
إضافية مقابل التعيينات املتفق عليها يف املناطق النائية (إندونيسيا
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛ واملنح والجوائز (الصني،
والفلبني ،وفيتنام)؛ وتوسيع قاعدة التدريس املتعدد الصفوف يف
املناطق التعليمية الصغرية (جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
وإندونيسيا)؛ والتوظيف املحيل والتدريب يف أثناء الخدمة بالقرب
من أماكن العمل ،وتقديم معلومات بسيطة وشفافة ملديري املستوى
املحيل بشأن النرش (مخطط الرتميز باأللوان ،الفلبني).
املصدر.)Teacher Task Force, 2011( :
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الفصول الدراسية املتعددة الصفوف يف املدارس النائية ،مع
إعطاء األولوية للمعلمني الذين يقومون بها بالفعل .وترمي أيضا ً
إىل وضع خطة عمل سنوية معنية بالفصول الدراسية املتعددة
الصفوف يف املناطق النائية ،وتلك التي تسكنها مجموعات
األقليات العرقية (.)UNESCO, 2014a

 3.3.3النشر في الوظائف األولية
يجب أن يكون نرش املعلمني املؤهلني حديثا ً يف الوظائف األولية
جزءا ً من نظام نرش متكامل ،وعىل أساس مبادئ اإلنصاف
والشفافية .وأن يضمن هذا النرش:
 $ $نرش املعلمني املدربني حديثا ً يف مدارس حيث يمكنهم
االستفادة من الدعم واإلرشاد من الزمالء األكثر خربة؛
$ $أن ال يكون نرش املعلمني يف الوظائف التي قد يكونون
مستضعفني فيها ،بسبب جنسهم أو عرقهم أو أي عوامل
أخرى؛
$ $نرش املعلمني ذوي اإلعاقات يف الوظائف التي تسمح لهم
بنيتها التحتية بالقيام بدورهم املهني ،والوصول إىل الدعم
واملرافق الالزمة ،ويشمل ذلك املرافق الطبية؛
 $ $نرش املعلمني الذين يعانون من حاالت مرضية ،ومنها
فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة
املكتسب (اإليدز) ،يف وظائف مناسبة مع الدعم املناسب،
وتوفر املرافق الطبية.

 3.3.4النشر والحق في الحياة األسري

14

عىل اسرتاتيجية النرش أن تحرتم الحق يف الحياة األرسية .وذلك
بنرش املعلمني ذوي املسؤوليات العائلية ،وخاصة من لديهم
أطفال يف سن املدرسة وما دونها ،يف الوظائف التي تسمح
لهم بتنفيذ هذه املسؤوليات .وينبغي أن تأخذ االسرتاتيجية يف
االعتبار أماكن عمل عائالتهم .فعندما تطرح وظائف ال تتوافق
مع الحياة األرسية ،يجب تقديم -بدل نقل األرسة  ،-أو محل
إقامة مناسب .واملعلمون الذين يقبلون وظائف ال تسمح لهم
بالعيش يف منازل أرسهم ،أن يحصلوا عىل نفقات سفر للسماح
لهم بالعودة إىل منازلهم بانتظام.

 3.3.5إدارة عملية نقل المعلمي

15

يجب اتخاذ الرتتيبات الالزمة لنقل املعلمني الذين تتغري ظروفهم
الشخصية أو املهنية ،بقدر ما يتوافق مع احتياجات التوظيف يف
املدارس .وأن تتم عمليات النقل وفقا ً ملبادئ اإلنصاف والشفافية
ذاتها التي تحكم النرش ،وتحقيق التوازن بني احتياجات املعلمني
واملدارس .ويمكن أن يسهل استخدام نظام معلومات إدارة
املعلم  /نظام معلومات وزارة التعليم إدارة عمليات النقل.
 14ملزيد من املعلومات)Placement criteria for first assignments” (ILO, 2012( :
 15ملزيد من املعلوماتILO, 2012: “Transfer criteria” (pp. 27-28), :
)“Management of deployment and transfers (pp. 28

 3.4الهيكل  /املسار الوظيفي
إن وجود هيكل أو مسار وظيفي يسمح بتقدم مهنة املعلم
وتطويرها أمر حاسم لجذب املعلمني وتحفيزهم واستبقائهم،
ومن ثم ،املساعدة يف تعزيز هيئة التدريس باملعارف والكفاءات
والظروف املناسبة لتعزيز التعلم .ويضمن تعزيز التقدم
الوظيفي وجود معلمني من ذوي الخربة والكفاءة يمكنهم إرشاد
املعلمني األقل خربة وتدريبهم .وتؤثر البنية الوظيفية أيضا ً يف
استبقاء املعلمني ،كونها تحفز املعلمني عىل التطور .يف حني
أن املسارات املهنية قد تعد مكلفة نوعا ً ما ،إال أنها أقل تكلفة
من توفري التدريب للمعلمني الذين يغادرون بعد وقت قصري
من تعيينهم .ويجب أن يوفر املسار الوظيفي مكافآت وحوافز
مجدية ،مالية وغري مالية ،لتحفيز املعلمني عىل التقدم .وكما
ذكر سابقاً ،يرتبط التقدم عىل طول املسار الوظيفي باالنتفاع
56

بخيارات التطوير املهني املستمر والهادف .ولذلك ،يجب أن
يتماىش التطوير املهني املستمر مع األدوار املختلفة للمعلم
داخل الهيكل الوظيفي ،حتى يتمكن املعلمون من الحصول عىل
التطوير املهني املنتظم الذي يدعم تطورهم الوظيفي.
ويجب أن يتحىل الهيكل الوظيفي باإلنصاف ويسمح بتكافؤ
الفرص يف التطور؛ ويعتمد ذلك عىل تصنيف الوظائف الفعال،
واملعايري الواضحة والشفافة واملنصفة للتطور والرتقيات .وأن
تعكس الهياكل الوظيفية احتياجات وسياقات النظام التعليمي:
فإذا كان النظام التعليمي ،عىل سبيل املثال ،يعاني من التناقص
املفرط يف أعداد املعلمني ،أو من نقص باملعلمني املؤهلني
ليصبحوا موجهني أو قادة للمدارس ،يجب تكييف الهيكل
الوظيفي لالستجابة لهذه االحتياجات (.)ILO, 2012: 54

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 3.4.1فرص التطور الوظيفي المتنوعة التي
تقدم مسارات متباينة  -ولكنها متكافئة
يمتاز الهيكل الوظيفي الجيد الذي يراعي احتياجات النظام
التعليمي بكونه متنوعاً ،مما يوفر خيارات وظيفية متعددة -
ولكن متكافئة  -للمعلمني.

فرص التطور الوظيفي األفقي
كانت الطريقة الوحيدة للمعلمني للتطور ،بعد مرحلة معينة من
تحمل املسؤولية واملكافآت يف كثري من األحيان ،حتى وقت قريب
نسبيا ً هي ترك الفصل الدرايس لشغل وظائف يف إدارة املدرسة أو
إدارة التعليم أو إعداد السياسة؛ وكان يعرف هذا بالتطور الوظيفي
“العامودي” .واليوم ،تسمح مجموعة من الخيارات بالتطور
الوظيفي “األفقي” ،مع االعرتاف بالحاجة إىل السماح للمعلمني
الجيدين بمواصلة التدريس واستخدام خرباتهم وكفاءاتهم لصالح
املعلمني اآلخرين .ويشمل املسار الوظيفي األفقي عدة فئات ،مع
النطاقات املتعلقة بالرواتب .ويمكن للمعلم الحصول عىل ترقية
الفئة األوىل  -تلك الخاصة باملعلمني املؤهلني حديثا ً أو الخريجني
 بحصوله عىل “الرتخيص” أو الحصول عىل شهادة جامعية.وأنشأت أنظمة التعليم املختلفة سلسلة من الفئات أو املستويات
املختلفة ،بعناوين مثل “املعلم املوهوب” ،و“املعلم الخبري”،
و“املعلم الرائد” ،و“املعلم املوجه” ،و“املعلم القائد” .ويجب أن
ترتبط كل فئة بإطار كفاءة واضح يصف معايري األداء املطلوبة
واألدلة املستخدمة لتعريفها (انظر القسم .)183
وعادة ما تتضمن فرص التطور الوظيفي األفقي البقاء يف الفصل
الدرايس معلما ً خبريا ً أو العمل عىل تطوير املناهج واملواد ،ودعم
الزمالء وإرشادهم ،والتخطيط وتنسيق التدريس ملجال معني
أو صف معني ( رئيس قسم أو رئيس عام) ،أو معلما ً من ذوي
“املهارات املتقدمة” ،بتويل مسؤوليات دعم القيادة املدرسية.
وقد يشمل أيضا ً أدوارا ً خارج املدرسة ،مثل توجيه املعلمني يف
مجموعة من املدارس ،أو توفري القيادة أو التدريب ملجموعات
املعلمني ،أو املساهمة يف تطوير املناهج أو البحوث .وباإلضافة
إىل الزيادة يف الراتب (األجر) ،قد تستلزم هذه الوظائف مكافآت
إضافية ،مثل بدالت املسؤوليات اإلضافية ،وبدالت منسق الصف
واملادة ،وبدالت التوجيه ،أو إمكانية تقليل ساعات التدريس.

فرص التطور الوظيفي العامود

16

يتضمن التطور الوظيفي العامودي التقدم إىل دور دعم عملية
التدريس بوجه العام ،عاد ًة يف منصب إداري أو قيادي .وغالبا ً
ما تتضمن هذه املسارات الرتقية إىل مدير املدرسة أو نائب مدير
 16ملزيد من املعلومات:
(ILO, 2012: “Career diversification and job classification” (pp. 54-61

املدرسة ،أو مفتش املدرسة ،أو مدرب املعلمني ،أو مسؤول
التعليم عىل مستوى املنطقة ،أو الوالية ،أو اإلقليم ،أو املناصب
اإلدارية أو اإلرشافية أو االستشارية أو التخطيطية يف الوزارات
أو إدارات التعليم .وهنالك مزايا مختلفة لرتقية املعلمني إىل
فرص عمل عامودية ،رشيطة أن تكون هذه الرتقيات مصحوبة
بالتدريب والدعم الالزمني .واملعلمون املدركون لواقع الفصل
الدرايس والبيئة املدرسية من املرجح أن يطبقوا هذه املعرفة
الداخلية يف دورهم الجديد؛ لذا فإن التوقعات املصاحبة إلدارتهم
املدارس وشؤون املعلمني قد تكون مرتفعة وأكثر عدالة
وواقعية .لكن الخطر يتمثل يف أن إسهاماتهم قد تكون محدودة
باملمارسات الحالية ،وعدم قيامهم بالدفع باتجاه تحقيق تغيري
إيجابي كبري .ولكن عندما يرتقى املعلمون إىل مناصب قيادية،
يجب تعيينهم رسمياً ،وتلقي التدريب عىل وظائف القيادة،
ومكافأتهم عىل هذه املسؤوليات.

شروط منح اإلجازات والتدريس بدوام جزئي
17
ضمن هيكل وظيفي متنو
يعد منح املعلمني حق الحصول عىل اإلجازة وتمكينهم من
التدريس بدوام جزئي يف مراحل مختلفة من حياتهم املهنية
عنرصا ً مهما ً يف الهيكل الوظيفي املتنوع .فحصول املعلمني عىل
إجازة أو أداء عملهم بدوام جزئي يمكنهم من إجراء املزيد من
التطوير املهني أو التدريب ،وذلك لتعزيز تطورهم الوظيفي
وليكونوا قادرين عىل التدريب لالنتقال من مستوى تعليمي
إىل آخر ،عىل سبيل املثال ،من تعليم مرحلة الطفولة املبكرة إىل
التعليم االبتدائي (انظر األقسام  2.1.3و  .)3.2فضالً عن ذلك،
تعد املرونة والقدرة عىل الجمع بني املهنة ومسؤوليات أخرى،
مثل رعاية األطفال الصغار (لألمهات) ،أو تحمل مسؤوليات
عائلية مختلفة ،أو متابعة خطط التطوير الشخصية أو املهنية
ً
عامال يف جذب األفراد واستبقائهم يف التدريس .وقد
األخرى،
تتجاوز هذه املرونة استحقاقات اإلجازة القانونية ،مثل إجازة
األمومة أو اإلجازة املرضية لألمراض املزمنة واملوهنة .ويتطلب
هذا األمر توافر سياسة معنية بتوظيف املعلمني البدالء وتمويلهم
(املعروفني أيضا ً باسم املعلمني اإلضافيني) لسد النقص يف
املعلمني تبعا ً لألنواع املختلفة من اإلجازات.
ويتوجب أن يتضمن الهيكل الوظيفي بندا ً للمعلمني يتيح لهم
التقدم بطلب للعمل بدوام جزئي يف مراحل معينة من حياتهم
الشخصية واملهنية ،مع إمكانية العودة إىل العمل بدوام كامل
بمجرد تغري ظروفهم .ومن املحتمل أن يؤدي السماح للمعلمني

 17ملزيد من املعلوماتDiversified career structure and leave terms for specifi( :
groups of teachers” (ILO, 2012: 63-71); “Leave terms” (ILO, 2012: 71-74); and
))“Study and professional development” (ILO, 2012: 75-79
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جزئي ،يجب أخذ االحتياجات الحالية للمدرسة أو نظام التعليم
يف عني االعتبار ،وإمكانية تعيني املعلمني البدالء ،وأن تستند هذه
اإلجراءات إىل مبادئ ومعايري واضحة وشفافة ومنصفة.

بالعمل بدوام جزئي ،أو الحصول عىل إجازة ،إىل استبقاء
املعلمني الذين قد يضطرون إىل االستقالة أو التقاعد مبكراً.
وعند النظر يف طلبات الحصول عىل اإلجازة أو العمل بدوام

 3.5توظيف املعلمني وظروف عملهم
يجب أن تسعى السياسة املعنية باملعلم إىل إنشاء أفضل بيئة
عمل (التدريس  /التعلم) لتحفيز املعلمني األفراد وفريق
املدرسة عىل تحقيق ثالثة أهداف متزامنة ومتشابكة:
$ $تحقيق أعىل مستويات التدريس املهني والرضا الوظيفي؛
$ $الرتكيز عىل مسؤوليات التدريس والتعلم األساسية؛
 $ $تعزيز فعالية املعلم قدر املستطاع ،التي تقاس بإنجازات
التعلم أو النتائج.
ويجب أن تسرتشد السياسة املعنية ببيئة العمل بمجموعة من
املبادئ :
تعزيز عمل املعلمني املحرتفني من خالل توفري بيئة عمل داعمة:

$ $ساعات العمل ونسبة الحصص الدراسية والتوازن بني
العمل  -الحياة؛
$ $أحجام الفصول الدراسية ونسبة التالميذ إىل املعلمني؛
$ $البنية التحتية للمدرسة؛

# #قدرة املعلمني عىل العمل عىل نحو مستقل؛

$ $توفر وسائل التدريس والتعلم وجودتها؛

# #تحديد مسؤوليات املعلم بوضوح؛

$ $سلوك الطالب وانضباطهم؛

# #تحقيق اإلدارة  /اإلرشاف التوازن املطلوب بني احرتام
استقالل املعلم والوفاء بمسؤولياته تجاه املتعلمني.

$ $ممارسة العنف واالعتداء عىل املدارس؛

عال من الخدمة املهنية بنا ًء عىل
$ $يقدم املعلمون مستوى ٍ
السياسات التي يساعدون يف تصميمها وتنفيذها وتقييمها؛
$ $يستطيع املعلمون تعزيز أفضل بيئة تعليمية للطالب
واملساعدة يف تحقيق أعىل نتائج التعلم إذا زوِّدوا بالوقت
والدعم لالنخراط يف:
# #األنشطة الجماعية داخل املدرسة؛
# #التفاعل املناسب والتواصل املنتظم مع الطالب وأولياء
األمور؛
 # #التطوير املهني واألنشطة الفكرية األخرى لتكون
جزءا ً منتظما ً من أنشطتهم املهنية.
ووفقا ً للمعايري الدولية ،يجب وضع سياسة معنية بظروف عمل املعلم
بالتشاور أو التفاوض مع ممثيل نقابة املعلمني  -ويعد هذا األمر عامالً
رئيسيا ً يف تحسني جودة التعلم ILO/UNESCO, 1966; ILO, 2012;( -
.)OECD, 2005; UNESCO, 2014a
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ولسياسة التوظيف وظروف العمل تأثري قوي يف بلورة تصور
مهنة التدريس ،ويف قدرة املهنة عىل جذب املرشحني ذوي الجودة
العالية واستبقائهم ،ويف تحفيز املعلمني ،واملعنويات والرضا
الوظيفي (انظر عىل سبيل املثالBennell, 2004; Bennell and ،
Akyeampong, 2007; Mulkeen, 2010; Mulkeen and Chen,
 .)2008; VSO, 2002 and 2008; UNESCO, 2010aوتشمل ظروف
العمل التي تؤثر عىل نحو إيجابي أو سلبي يف دوافع املعلمني
ً
فضال عن الجذب واالستبقاء وااللتزام ،ما ييل:
ومعنوياتهم،

$ $االستقالل والقدرة عىل اتخاذ القرار.

 3.5.1ساعات العمل ونسبة الحصص الدراسية
والتوازن بين العمل  -الحياة
تدعو توصية عام ( 1966املواد  )93-89إىل أن تعتمد ساعات
العمل عىل جميع الجوانب املعنية بعمل املعلمني وعىل االحتياجات
الشخصية واألرسية .ومع ذلك ،يف العديد من السياقات ،ال
تكون عقود املعلمني رصيحة وواضحة فيما يتعلق بتعريف
«ساعات العمل».
وسواء تم تحديد ساعات العمل استنادا ً إىل تعريف وقت
التدريس  /التعلم أو الوجود يف املدرسة  /العمل أو إجمايل
ساعات العمل املتوقعة حسب اليوم أو األسبوع أو الشهر أو
السنة ،يجب أن تحدد السياسة املعنية باملعلم ساعات العمل
18
املتوقعة للمعلمني مع مراعاة ما ييل:
European Commission/EACEA/Eurydice, 2013; ILO, 2012; 18
ILO/UNESCO, 1966;.UNESCO, 2014a

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

$ $الوقت املخصص للتدريس  /التحضري كونه مسؤولية
أساسية للمعلم بنا ًء عىل عدد املتعلمني والفصول الدراسية؛
$ $وقت التحضري بنا ًء عىل الخطة الدراسية وتقييم الطالب
وإرشادهم؛
$ $وقت التطوير املهني داخل املدرسة أو خارجها ،ويشمل ذلك
التحضري الشخيص والتوجيه والتعليم والتعلم التعاوني؛
$ $املسؤوليات “اإلدارية” ،مثل اإلرشاف عىل الطالب وحفظ
السجالت وغريها من مهام إدارة املدرسة؛
$ $األنشطة الالصفية ،ويشمل ذلك نوادي ما بعد املدرسة
والرحالت واملشاريع املدرسية؛
$ $وقت االجتماعات والتفاعل والتواصل مع أولياء األمور /
األوصياء؛
$ $الرشوط املحددة التي تنطبق عىل التدريس والتعلم يف
املناطق الريفية والنائية واملحرومة ،ويشمل ذلك التدريس
وفقا ً لنظام املناوبتني والتدريس املتعدد الصفوف.
ً
وفضال عن تحديد ساعات عمل املعلمني ،يندرج تحديد مبادئ
معينة للتدريس داخل الفصل الدرايس يف نطاق األمور التي
ينبغي للسياسة املعنية باملعلم تحديدها ،وال سيما فيما يتعلق
بدروس التقوية واملعالجة ،التي يف بعض السياقات تحل محل
التدريس يف الفصول الدراسية (انظر ()UNESCO, 2014a: 271–72
ملزيد من التفاصيل واألمثلة عىل استجابات السياسات يف عدد
من البلدان).

العائلية ،واملعلمني الراغبني يف العمل بدوام جزئي أو املشاركة يف
العمل ،واملعلمني الذين يعانون من حاالت صحية خاصة ،مثل
فريوس نقص املناعة البرشية أو ذوي اإلعاقة .وتحتاج مثل هذه
السياسات إىل التكيف مع هذه الظروف ،بقدر اإلمكان ،وتجنب
العبء املفرط عىل إدارة املدرسة  /إدارة املعلمني .وقد تتضمن
هذه السياسات بعض األحكام بشأن ما ييل:
$ $ساعات العمل املرنة،
$ $ساعات أو أسابيع عمل أقرص أو مضغوطة ،ويشمل ذلك
العمل بدوام جزئي؛
$ $املشاركة يف العمل؛
$ $أنواع محددة من العمل بنظام املناوبات؛
 $ $ساعات العمل الفردية ،رهنا ً باحرتام عبء العمل املتوقع
بوجه عام واحتياجات املتعلم (.)ILO, 2012; OECD, 2005

 3.5.2حجم الفصل الدراسي ونسبة التالميذ
إلى المعلمين
يعد حجم الفصل الدرايس عامالً مهما ً يف عبء عمل املعلم
والرضا الوظيفي أو عدم الرضا .وترتبط الفصول الدراسية
األكرب بمستويات أقل من الرضا الوظيفي يف عدد من البلدان
(.)UNESCO, 2010a
وفضالً عن تحديد احتياجات توظيف املعلمني ونسبة التالميذ
إىل املعلمني املرغوب فيها ،قد تضع السياسة املعنية باملعلم
حدودا ً منظمة أو مؤرشات أكثر مرونة لحجم الفصل الدرايس،
مقياسا ً لبيئة التدريس والتعلم الحقيقية .ومع أن هنالك بعض
االدعاءات التي ال يمكن تجاهلها بأن حجم الفصل الدرايس
ليس مسألة مهمة لنجاح التعلم ،فإن ثمة بيّنات كافية تدعم
وضع لوائح أو مؤرشات لحجم الفصل الدرايس تستهدف فعالية
املعلم ،وتحقيق أهداف التعلم ،خاصة:

وعندما تعمل املدارس ألكثر من مناوبة واحدة بسبب عدم كفاية
املدارس أو املعلمني بالنسبة إىل عدد السكان يف سن االلتحاق
باملدرسة ،غالبا ً ما يُطلب من املعلمني التدريس بنظام املناوبات،
أو يختار املعلمون ذلك .وعندما تكون رواتب املعلمني بنظام
املناوبة الواحدة غري كافية ،فإن هذا “االختيار” هو يف الواقع
رضورة .ويؤدي التدريس املتعدد املناوبات إىل تقليل وقت تعلم
التالميذ ،وتراكم التعب لدى املعلمني وتدني التزامهم؛ مما يعرض
جودة التعليم للخطر ،وهذا أحد العوامل التي تسهم يف تدني
التقدير االجتماعي واملهني للمعلمني يف العديد من البلدان الفقرية
( .)ILO, 2012; UNESCO, 2010a; VSO, 2008ولذلك يشجع واضعو
السياسات عىل التخلص التدريجي من التدريس املتعدد
ً
فضال عن ذلك ،ينبغي عدم اضطرار
املناوبات بأرسع ما يمكن.
املعلمني إىل التدريس عدة مناوبات بسبب االحتياجات املالية
نظرا ً النخفاض الرواتب إىل حد غري مقبول (انظر القسم .)3.6

$ $السماح للمعلمني بإعطاء التالميذ أقىص قدر من االهتمام
الفردي ،مع توفري االحتياجات حسب الحاجة للمجموعات
الصغرية أو التدريس الفردي ،أو املجموعات األكرب مع
توفر الدعم ،ويشمل ذلك املنهجيات القائمة عىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛

وتتيح السياسة الجيدة املعنية باملعلم تحديد أعباء عمل وترتيبات
زمنية مرنة لتحقيق أهداف فعالية املعلم ،والتوازن بني العمل
والحياة ،ويشمل ذلك الرتتيبات التي تمنح امتيازات للمعلمني
األصغر أو األكرب سناً ،والرجال والنساء ذوي املسؤوليات

$ $استهداف مجموعات محددة من املتعلمني أو مستويات
التعليم ،مثل املتعلمني املحرومني ،والدروس الثنائية اللغة،
واملتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،ومرحلة
الطفولة املبكرة ،والتعليم االبتدائي.

 $ $اعتماد منهجيات تدريس تركز عىل املتعلم (تتأثر تأثرا ً
سلبيا ً بحجم الفصول الدراسية الكبرية)؛
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ناوجلا

وتشري البيّنات املستمدة من األبحاث والتجارب الواقعية ،إىل
أهمية السياسات التي تتناول تفاصيل حجم الفصل الدرايس،
ً
خاصة فيما يتعلق بما ييل:
وفقا ً لسياقات البلد،

قضايا التصميم والصيانة املدرسية ،فضالً عن بيئة العمل اآلمنة
والصحية (انظر أيضا ً القسم  3.9املعني بإدارة املدرسة ،والقسم
 3.10املعني بالبيئة املدرسية).

$ $ضمان اإلنصاف يف حجم الفصل املستهدف بني املناطق /
األحياء الريفية والحرضية؛

 3.5.4توفر مواد التدريس والتعلم وجودتها

$ $توفري التدريب والدعم ملساعدة املعلمني يف تكييف املنهجيات
الرتبوية لتحقيق مكاسب التعلم الناجمة عن حجم الفصول
الدراسية الصغرية؛

يعد توفر املواد التعليمية الكافية وذات الجودة العالية للمعلمني،
وللمتعلمني ،ويشمل ذلك الكتب الدراسية ،عامالً رئيسيا ً يف
إرضاء املعلمني وتحفيزهم ،وكذلك يف جودة مخرجات التعليم
( .)UNESCO, 2014aويجب استشارة املعلمني بشأن وسائل
التدريس والتعلم التي سيستخدمونها ،واملشاركة يف اختيارها
وتطويرها ( .)ILO/UNESCO, 1966وفضالً عن إعطاء األولوية
لتوفري وسائل التدريس والتعلم الجيدة ،قد تعزز السياسة املعنية
باملعلم الحلول اإلبداعية لزيادة الفعالية التعليمية إىل أقىص حد
ممكن .ويمكن يف السياقات الشحيحة املوارد أن يركز تعليم
املعلمني  -األويل واملستمر عىل حد سواء  -عىل مساعدة املعلمني
يف تقديم تعليم فعال باستخدام املوارد املتاحة محلياً ،فضالً عن
تدريب املعلمني عىل إنشاء وسائل التدريس والتعلم باستخدام
املوارد املحلية .وعندما يُتوقع من املعلمني إنشاء وسائل تعليمية
خاصة بهم ،يجب مراعاة ذلك يف حساب ساعات عملهم.

 3.5.3البنية التحتية للمدرسة

 3.5.5سلوك الطالب وانضباطهم

تعد البنية التحتية للمدرسة عامالً رئيسا ً فيما يتعلق بنتائج
التعليم ورضا املعلمني والتحفيز والوضع االجتماعي .وتعيق
البنية التحتية الضعيفة واألثاث املهرتئ ،الذي ال يصان بقدر
كاف ،التعلم الفعال وترسل رسائل سلبية بشأن قيمة املعلمني
والتعليم ( .)UNESCO, 2014a; VSO, 2002 and 2008ويجب
أن يتاح للمعلمني الوصول إىل غرف املوظفني أو املساحات
املخصصة ليمكنهم أداء مهام مهنية غري تعليمية ،والتشاور
مع الزمالء ،وما إىل ذلك .وعىل أرباب العمل أن يحرصوا عىل
أن تكون مباني املدارس آمنة وفعالة للتدريس والتعلم الفعال
واألنشطة الالمنهجية ،بالتعاون مع املعلمني وممثليهم ،وعىل
استشارة املعلمني وموظفي املدرسة اآلخرين بشأن تصميم
وبناء املدارس.

يجب أن تحاول السياسة املعنية باملعلم معالجة بيئة الفصل
الدرايس ضمن التدابري املصممة لتحسني صحة املعلم
وسالمته ورضاه الوظيفي وفعاليته ،ومن ثم ،ضمان جودة
مخرجات التعليم .وقد أكدت البيّنات من البلدان ذات الدخل
املرتفع واملتوسط األهمية املتزايدة النضباط الطالب وسلوكهم
داخل الفصول الدراسية واملدرسة؛ وتأثريه الكبري يف الرضا
الوظيفي للمعلمني والشعور بالكفاءة الذاتية .وتعد جودة
الحوكمة واإلدارة املدرسية (القسم  )3.9عامال ً رئيسيا ً يف إيجاد
بيئات مدرسية وفصول دراسية أفضل للمعلمني واملتعلمني
(.)ILO, 2012; OECD, 2005; OECD, 2014a; UNESCO/OREALC, 2013

$ $توفري التدريب والدعم لتدريس فصول كبرية للغاية أو
مزدوجة الصف أو متعددة الصفوف.
ونظرا ً إىل آثار السياسة الخاصة بحجم الفصول الدراسية
يف متطلبات توظيف املعلمني ومن ثم املوارد املتاحة ،وكذلك
الحاجة إىل الحفاظ عىل معايري الجودة يف أحجام الفصول
الدراسية األصغر ،يجب أن تأخذ السياسة الخاصة بحجم
الفصول الدراسية تمويل التعليم الحايل واملتوقع – املحتمل -
بعني االعتبار (انظر القسم ILO/UNESCO, 1966; ILO, 2012;( )3.6
;OECD, 2005; OECD, 2013a; OECD, 2014a; UNESCO, 2014a
.)UNESCO/OREALC, 2013, World Bank, 2013

وعىل املدارس تلبية املعايري الصحية املعمول بها .وتوفري مصادر
املياه النظيفة واآلمنة ،ومرافق الرصف الصحي الكافية من
حيث الجودة والكم ،ويشمل ذلكتوفري مراحيض منفصلة وآمنة
للطالب الذكور واإلناث ،واملعلمني واملعلمات ،مع مرافق لغسل
اليدين قريبة بعضها من البعض.
ونظرا ً ألن البنية التحتية للمدرسة تؤثر بالرضورة يف الرفاهية
والتطور الفعال للتالميذ واملعلمني وغريهم من موظفي املدرسة،
فهذا أمر يتعلق بالسياسة األوسع املعنية بالتعليم .ومع ذلك،
قد تحدد السياسة املعنية باملعلم مبادئ استشارة املعلم يف
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 3.5.6ممارسة العنف واالعتداء على المدارس
يعد التدريس مهنة عالية املخاطر يف العديد من البلدان .ففي
السنوات املاضية ،تعرضت العديد من املدارس واملعلمني
والتالميذ إىل هجمات عىل نحو متكرر ،يف دول مثل أفغانستان،
وكولومبيا ،وجورجيا ،والهند ،والعراق ،ونيبال ،وباكستان،
وفلسطني ،وتايالند ،وزيمبابوي .وتعود االعتداءات والهجمات
عىل املدارس واملعلمني إىل العديد من األسباب :كمنع التعليم،
وخاصة تعليم الفتيات ،لكي ال تتبوأ الفتاة مكانتها يف املجتمع؛
واستهداف الطالب أو املعلمني أو األكاديميني آلرائهم أو
نشاطهم السيايس ،أو دعمهم لحقوق اإلنسان أو املشاركة يف
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النشاط النقابي؛ يف أثناء العمليات األمنية أو العسكرية ،أو
يف إطار التكتيكات العسكرية؛ كاختطاف األطفال والبالغني
لالنضمام إىل املتمردين أو القوات املسلحة؛ أو للعمل القرسي أو
اإلجبار عىل تقديم خدمات جنسية.
ومهما كانت الدوافع ،فإن مثل هذه الهجمات “تنطوي عىل
االستخدام املتعمد للقوة بطرق تؤدي إىل تعطيل وعرقلة توفري
التعليم أو االنتفاع به” ( .)UNESCO, 2010c: 27–28وللعنف
املمارس عىل املدرسة عواقب كثرية عىل املعلمني ،ومنها ما ييل:
$ $اآلثار الجسدية عىل األفراد ،ويشمل ذلك الخسائر يف األرواح
واإلصابات؛
$ $اآلثار املادية والخسائر عىل صعيد املباني واملعدات املدرسية
ووسائل التدريس والتعلم؛
$ $اآلثار النفسية املرتتبة عىل جرائم القتل واإليذاء والتعذيب،
واختفاء الطالب واملعلمني واملوظفني ،ويشمل ذلك الصدمات
والخوف وانعدام األمن وغياب الدافع واليأس؛
$ $األطفال الذين يخشون الذهاب إىل املدرسة ،وأولياء األمور
الذين يخشون إرسالهم ،واملعلمون الذين يخشون الذهاب
إىل العمل؛
$ $اآلثار السلبية يف توظيف املعلمني واستبقائهم؛
$ $إغالق املدارس؛
$ $الحد من إسهام التعليم يف التنمية االقتصادية والسياسية
والبرشية؛
$ $الهجمات عىل أعضاء النقابة املهنيني التي تحرم املعلمني
وممثليهم من توفري التعليم ،األمر الذي يقوض جودة
التعليم املقدم (.)UNESCO, 2010c: 27–28
وتمثل السياسات املالئمة للسياق لتعزيز دعم املعلمني وحمايتهم
أحد عنارص استجابة السياسة “لتعزيز احرتام املدارس
واملؤسسات التعليمية األخرى واعتبارها مالذات ومناطق سالم
آمنة من أجل حماية الحق يف التعلم” (.)UNESCO, 2010c: 36
وتشمل األوجه األخرى للعنف يف املدارس ،العنف الجنساني
ضد الطالبات واملعلمات ،وكذلك العقاب البدني ،وهو ما أكده
املعلمون أنفسهم“ :العنف الجنساني يرض فرص الفتيات
يف التعلم ،وهو عامل رئييس يف مغادرة املعلمات للمهنة”
( .)UNESCO, 2014a: 266, 269وبنا ًء عىل ذلك ،يجب أن تتضمن
السياسة املعنية باملعلم أحكاما ً لجعل املعلمني عىل دراية
بأدوارهم ومسؤولياتهم املهنية ،ووضع عقوبات للمعلمني الذين
ينتهكون قواعد السلوك املهني (كما هو موضح أيضا ً يف القسم
 .)2.1.4وأن تشري السياسة رصاحة إىل العنف ضد التالميذ؛

وأن تراعي العقوبات حقوق الطفل القانونية وأطر الحماية،
وتطبيقها بفعالية ( .)UNESCO, 2014a: 303ويف كينيا ،تحتوي
اللوائح الجديدة للجنة خدمات املعلمني ،التي صيغت بدعم من
نقابات املعلمني ،عىل أحكام تنص عىل إلغاء تسجيل واعتماد
املعلمني املدانني بارتكاب اعتداءات جنسية ضد التالميذ.

اإلطار  :3.9الممارسات الجيدة في كينيا،
مثال -على اضطالع المعلمين بإعداد وتنفيذ
السياسة المعنية بالعنف الجنساني
العمل بصورة مبارشة مع نقابات املعلمني وسيلة مهمة لبناء الدعم
التخاذ إجراءات ضد املعلمني الذين ينتهكون قواعد السلوك .ففي
كينيا ،تعاون فريق الدعوة لوقف العنف ضد الفتيات يف املدارس
مع لجنة خدمات املعلمني ،ووزارة التعليم ،واالتحاد الوطني الكيني
للمعلمني ،وإدارة حماية األطفال لصياغة مرشوع قانون برملاني
عىل أساس تعميم لجنة خدمات املعلمني لعام  2010بشأن االعتداء
الجنيس .ويرمي مرشوع القانون إىل تعزيز إجراءات اإلبالغ عن
حاالت االعتداء أو العنف التي يرتكبها املعلمون ،وضمان عدم نقل
املدانني ببساطة إىل مدارس أخرى .فضالً عن ذلك ،ينص التعميم
عىل أن أي فشل يف اإلبالغ عن أي محاولة أو محاولة التسرت عليها
سيؤدي إىل إجراءات تأديبية .وأفادت التقارير بأن االتحاد الوطني
للمعلمني ،الذي كان يف السابق يف كثري من األحيان كتلة لإلصالح،
ملتزم اآلن بتجنب حماية املعلمني املدانني بارتكاب الجرائم ،وأنشأ
قاعدة بيانات مركزية لتتبع املعلمني املدانني بارتكاب جرائم جنسية.
املصدر.)UNESCO, 2014a: 270( :

 3.5.7االستقالل والقدرة على اتخاذ القرار
ترتبط االحرتافية املهنية للمعلم بـ“مجموعة” من العوامل:
التعليم األويل واملستمر العايل الجودة؛ ومستويات عالية نسبيا ً
من املكافأة والوضع االجتماعي؛ ودرجة من االستقالل والسيطرة
عىل املمارسة املهنية لكل من املعلمني األفراد واملهنة بوجه عام.
وتتفاعل هذه العنارص املختلفة بعضها مع البعض :فيجب
أن تكون جودة املعلم والتعليم عىل درجة من الكفاءة تسمح
باستقالل املعلم .ويف فنلندا ،يتمتع املعلمون بمكانة تعليمية
واجتماعية ومهنية عالية ،ويتمتعون بدرجة عالية من االستقالل
داخل الفصول الدراسية وبيئة العمل ،بعد أن اكتسبوا ثقة أولياء
األمور واملجتمع بوجه عام ،من خالل قدرتهم الواضحة عىل
استخدام السلطة التقديرية املهنية ،واختيارهم للطريقة التي
يديرون بها الفصول الدراسية مستجيبني للتحديات املتمثلة
يف مساعدة جميع الطالب تقريبا ً عىل التحصيل والتعلم الفعال
(( )OECD, 2011b: 11انظر أيضا ً اإلطار  .)2.3وعىل النقيض
من ذلك ،حني يفتقر املعلمون وممثلوهم إىل التأثري والتحكم يف
ممارسات التدريس وظروف العمل الخاصة بهم ،فمن املرجح
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أن يشعروا باإلحباط ،وتراجع قوتهم وقدرتهم عىل تحقيق أفضل
النتائج املمكنة للمتعلمني .وهذا بدوره يؤدي إىل حلقة مفرغة
من املكانة االجتماعية املتدنية ،والدافع املنخفض واملعنويات
املتدنية ،وضعف األداء واملخرجات املهنية.
وبنا ًء عىل ما تقدم ،تعزز السياسة الشاملة املعنية باملعلم
اسرتاتيجيات التطور التدريجي ملهنة التدريس العالية الجودة،
من خالل تعزيز مختلف جوانب االحرتافية املهنية ،ويشمل ذلك
توفري قدر أكرب من االستقالل فهي جزء من نهج متكامل.

 3.5.8عالقة العمل
تُحدَّد العالقة بني رب العمل واملوظف من خالل الحقوق
وااللتزامات .ويجب أن تحدد السياسة املعنية باملعلم رشوط

عالقة العمل بني املعلمني وأرباب عملهم .يف بعض الحاالت ،قد
تُضمَّ ن بوصفها سياسة منفصلة بموجب قانون العمل ،ويف هذه
الحالة يجب أن تتوافق السياسة املعنية باملعلم مع هذه السياسة.
ويجب أن تحدد السياسة املعنية باملعلم حقوق املعلمني
ومسؤولياتهم الخاصة بالسياق .وتشمل األحكام واإلجراءات
الخاصة بتعيني املعلمني وتوظيفهم ،الحصول عىل الشهادة،
والتثبيت أو األمن الوظيفي ،والتقييم  /الرتقيات ،وتحديد حاالت
الفصل من العمل .ويف كثري من الحاالت ،تشمل أيضا ً الحق يف
حرية التعبري والدين  -وحيثما ال تشملها سياسة منفصلة -
إمكانية االنتماء إىل النقابة واملشاركة يف املفاوضات الجماعية.
وقد تحدد السياسة أيضا ً الحقوق واملسؤوليات التعليمية ،مثل
ما يمكن وما ال يمكن تعليمه ،والحرية األكاديمية واملنهجية،
وسياسات منح الدرجات واستخدام سجالت الطالب وسالمة
الطالب ورفاههم (.)Osborne and Russo, 2011

 3.6مكافأة املعلم وأجره
تشتمل املكافأة عىل مجموعة كاملة من املدفوعات النقدية وغري
النقدية املقدمة تعويضا ً عن العمل ،وعاد ًة ما تكون “حزمة” من
مكونات مختلفة .وإضافة إىل األجر األسايس (الراتب األسايس)،
يمكن أن تكون املكافآت مثل البدالت واملكافآت ومجموعة واسعة
من الحوافز املالية وغري املالية ،ويشمل ذلك املعاشات التقاعدية
وسائر أنواع الضمان االجتماعي ،واإلجازات املستحقة والوصول
إىل فرص التطوير املهني املستمر ،بمثابة أدوات لسياسة معنية
بمكافأة املعلم .وينبغي للسياسة الشاملة املعنية باملعلم تناول
جميع هذه العوامل فيما يتعلق بتوظيف املعلمني ،واستبقائهم،
وتطويرهم ،وتحفيزهم وفعاليتهم .وتمثل كل هذه األدوات جزءا ً
من السياسة املعنية بمكافأة املعلم بدرجة أكرب أو أقل اعتمادا ً
عىل االحتياجات والظروف الوطنية.

 3.6.1سياسة الرواتب
يعد راتب املعلم مهما ً لتوظيف املعلمني واستبقائهم .ومن
منظور سوق العمل ،تثبت أنظمة التعليم التي تدفع رواتب
مغرية مقارنة باملهن املماثلة أنها أكثر نجاحا ً يف جذب املعلمني
ذوي الجودة العالية واستبقائهم .وتتأثر قرارات األفراد بأن
يسلكوا طريق مهنة التدريس ويلتحقوا بربامج تعليم املعلمني
بوجه خاص بمستويات الرواتب والحوافز املهنية التي تسهم
معا ً يف جعل التدريس مهنة عالية املستوى .وتساعد سياسة
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مقارنة بالخيارات املهنية األخرى
الرواتب التي تقدر التدريس
يف جذب أفضل خريجي املدارس الثانوية ملهنة التدريس.
وتشري البيّنات خالل العقد املايض إىل أن الراتب هو العامل
األسايس (وإن لم يكن الوحيد) يف نجاح ما يُعرف اآلن باسم
“أنظمة التعليم العالية األداء” (;OECD, 2005; OECD, 2013a
.)World Bank, 2013
وعىل النقيض مما سبق ،حني يُنظر إىل رواتب املعلمني عىل
أنها ال تتناسب مع مستويات التعليم والتدريب واملسؤوليات
املطلوبة ،أو ال تسمح للمعلمني بالعيش الكريم بال شغل وظائف
أخرى ،فإن مهنة التدريس تخرس مكانتها ،ويسفر ذلك عن آثار
سلبية يف محاور السياسة الثالثة :توظيف املعلمني والتحفيز
واالستبقاء .وتؤدي الرواتب التي ال تلبي حتى مستوى خط الفقر
لألرسة يف البلدان ذات الدخل املنخفض للغاية إىل صعوبات يف
توظيف املعلمني ،وتغيبهم وانخفاض أدائهم بمختلف أوجهه
(.)UNESCO, 2014a: 254
ولتحقيق أهداف السياسة ،يجب تحديد مستويات رواتب
املعلمني باالرتباط بما ييل:
$ $مستويات الدخل القومي  -تقاس عادة بالناتج املحيل
اإلجمايل للفرد؛
$ $مستويات املعيشة الدنيا يف البلدان الفقرية جداً؛
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$ $املهن املماثلة :املهن التي تتطلب مؤهالت مماثلة ،مثل التدريب
املستمر واملعارف واملهارات واملسؤوليات؛
$ $اإليرادات أو القدرات املالية لسلطات التعليم (ILO, 2012:
)148–150; UNESCO, 2010a: 2-3
وسيجري يف العديد من البلدان وضع السياسة التي تلبي
املتطلبات املتعددة للتوظيف واالستبقاء والتحفيز والفعالية،
عىل جدول أعمال التعليم للجميع ما بعد عام  2015ومناقشة
مسألة الفعالية من حيث التكلفة ،وسيسفر ذلك يف كثري من
الحاالت عن خيارات ومفاضالت صعبة عىل صعيد السياسات
(للمزيد بشأن قضايا الوضع والرواتب.)GPE, 2014: 152–156( ،
ويف بعض السياقات ،يعني ذلك إعطاء األولوية عىل صعيد
املوارد لتمويل التعليم عىل حساب مجاالت أخرى .وعىل سبيل
املثال ،تنفق ليسوتو ،لعدة أسباب منها قربها من جنوب أفريقيا
األكثر ثراءً ،مع أنها واحدة من أفقر دول العالم %13 ،من ناتجها
املحيل اإلجمايل وأكثر من  %30من إجمايل اإلنفاق الحكومي عىل
التعليم ،وذلك للحفاظ عىل رواتب املعلمني بمستويات أعىل
بكثري مما هي عليه يف العديد من البلدان األفريقية املماثلة -
ما بني  3إىل  5أضعاف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل يف
عام  2005ولكن ال يزال ذلك أقل من رواتب املوظفني اآلخرين يف
القطاع الحكومي (.)Mulkeen, 2010; GPE, 2005: 6–7
وتم إسداء النصيحة للعديد من البلدان املنخفضة الدخل بتحديد
رواتب املعلمني بحسب معيار أُنشئ يف البداية بموجب مبادرة
املسار الرسيع للتعليم للجميع بما يعادل  3.5أضعاف الناتج
املحيل اإلجمايل للفرد ،من أجل ضمان املوارد الالزمة الحتياجات
التدريس والتعلم األخرى .وكان هذا املعيار عامالً يف توظيف
املعلمني العاملني بموجب عقود مؤقتة عىل نطاق واسع (انظر
القسم  .) 3.1وإذا ما استخدم ،فيجب تعديله بحسب الناتج
املحيل اإلجمايل للبلد املعني  -خاصة يف البلدان املنخفضة
الدخل جدا ً وذات االقتصاد الرسمي الضعيف  -وإال فقد يؤدي
ذلك إىل انخفاض الرواتب انخفاضا ً حادا ً جدا ً قد يصل أحيانًا
ملا دون مستوى خط الفقر الوطني (;UNESCO, 2010a: 16
 .)UNESCO, 2014a: 254ونظرا ُ إىل أن هذا املعيار ال يأخذ بالرضورة
يف عني االعتبار الرواتب النسبية لوظائف القطاع العام أو الخاص
األخرى التي تتطلب املستوى نفسه من التدريب واملسؤوليات،
فقد يكون هذا مثب ً
طا لتوظيف املعلمني واستبقائهم.
ويف بعض البلدان ،قد يتطلب رفع مستويات الرواتب مقايضات
مع أهداف سياسية أخرى ،بسبب القيود املفروضة عىل اإليرادات
الحكومية .إن املفاضلة األوضح هي بني الرواتب وأعداد املعلمني،
ونسبة التالميذ إىل املعلمني وأحجام الفصول الدراسية .ويمكن

أيضا ً زيادة وقت التعليم أو التدريس أو إجمايل ساعات العمل
املطلوبة لتقليل األعداد املطلوبة من املعلمني ،وسيساعد ذلك يف
رفع قدرات املعلمني ومن ثم زيادة رواتبهم .ويف كلتا الحالتني،
يجب املوازنة بني التأثري املحتمل يف جودة التدريس والتعلم قبل
اعتماد السياسات التي تزيد من حجم الفصل الدرايس أو وقت
التدريس – ولكليهما تأثري يف عبء العمل للمعلمني (القسم )3.5
وقد يقلالن من الرضا الوظيفي للمعلم ،يف ظل الظروف الصعبة
داخل الفصل الدرايس (.)OECD, 2013a: 191
ويف الواقع ،تختار بعض البلدان ذات الدخل املرتفع دفع رواتب
أعىل بكثري للمعلمني املدربني تدريبا ً جيداً ،وذلك مقابل قبول
نسبة التالميذ إىل املعلمني وأحجام الفصول .فجمهورية كوريا
واليابان وسنغافورة هي بلدان مرتفعة الدخل بمتوسط أحجام
للفصول يف التعليم الثانوي ال يتجاوز ثالثني متعلما ً يف الصف
الواحد ،وأقل قليالً يف التعليم االبتدائي ،ولكن ال يزال أعىل بكثري
من متوسط النسبة املقررة من منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية .وتدفع هذه الدول ملعلميها أكثر بكثري من متوسط
الناتج املحيل اإلجمايل للفرد ،أو متوسط الرواتب التي يحصل
عليها خريجو التعليم يف وظائف مماثلة يف القطاع العام أو
الخاص (.)OECD, 2013a: 45; OECD, 2014b: 411, 454
ومن ناحية أخرى ،اختارت إندونيسيا ذات الدخل املتوسط يف
السنوات املاضية تأكيد زيادات رواتب املعلمني يف الخدمة املدنية
ليكون جزءا ً من إضفاء قدر أكرب من االحرتاف املهني ملهنة
التدريس ،بينما يف الوقت نفسه حافظت عىل نسبة منخفضة
نسبيا ً لنسبة التالميذ إىل املعلمني ،ويرجع ذلك جزئيا ً إىل توظيف
املعلمني العاملني بموجب عقود مؤقتة عىل نطاق واسع ،الذين
من املتوقع أن يستفيدوا يف نهاية املطاف ،عىل غرار املعلمني يف
الخدمة املدنية ،من التوظيف والرواتب وتدابري االحرتافية املهنية
(.)Chang et al., 2014; UNESCO, 2014a
وستواجه البلدان التي لديها بالفعل معدالت كبرية جدا ً لنسبة
التالميذ إىل املعلمني وأحجام الفصول الدراسية  -خاصة يف
املدارس االبتدائية بينما تكافح يف الوقت نفسه للوصول إىل
التعليم االبتدائي الشامل والتعليم للجميع وتواجه نقصا ً كبريا ً
يف املعلمني  -صعوبات يف اختيار هذا النوع من املقايضة كونه
جزءا ً من السياسة املعنية باملعلم .والبديل لتوظيف املعلمني
ذوي األجور املتدنية جدا ً مع الحفاظ عىل الرواتب بمستوى ٍ
كاف
لجذب املعلمني الجيدين واستبقائهم ،قد يكون بتوسيع مصادر
التمويل وتنويعها .وللعديد من البلدان ذات الرواتب املنخفضة
التي تعاني من صعوبات يف التوظيف  /االستبقاء ،مستويات
منخفضة نسبيا ً من مصادر تمويل التعليم كنسبة مئوية من
الناتج املحيل اإلجمايل أو الناتج القومي 41.دولة فقط يف العالم
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تخصص ما ال يقل عن  %6من الناتج القومي اإلجمايل للتعليم،
وهو الهدف املوىص به لتحقيق التعليم للجميع .وعىل الرغم من
الزيادات الكبرية منذ عام  2000يف فئة الدخل املنخفض بوجه
عام ،فإن  25دولة من هذه الدول تخصص أقل من  %3من
الناتج القومي اإلجمايل للتعليم .البعض يف الواقع يقلل التمويل
أكثر .وستسمح الزيادة الكبرية يف تلك البلدان التي لم تصل بعد
إىل هدف  %6بتخصيص حصة أكرب من امليزانية للتعليم ،األمر
الذي سيوفر بدوره املزيد من األموال للتوظيف ودفع رواتب
معقولة للمعلمني الالزمني لسد النقص (UNESCO, 2014a: 24,
.)110–113
ونظرا ً إىل أن الخيارات أكثر صعوبة للبلدان التي تعتمد كثريا ً
عىل املساعدات الدولية لتمويل تعليمها ،تعد التزامات التمويل
الطويلة األجل من الجهات املانحة الدولية رضورية لتكملة
التزام الحكومة الوطنية بإعطاء األولوية لتمويل التعليم ،ويشمل
ذلك رواتب املعلمني .وتكمن الحاجة إىل حوار بشأن السياسات
والتماسك بني جميع الرشكاء وممويل التعليم .فعىل الرغم من
مبادئ فعالية املعونة  -التي تعزز مواءمة آليات تمويل الجهات
املانحة مع األهداف االسرتاتيجية يف قطاع التعليم  -يفضل
املانحون دعم املشاريع عىل دعم امليزانيات ،بسبب غياب أطر
عمل موثوقة للميزانية املتوسطة األجل ،واملخاوف من سوء اإلدارة
املالية ).(Steiner-Khamsi, et al., 2008: 43, 46; OECD 2005/2008
وإىل جانب الرتدد يف دعم التكاليف املتكررة (مثل رواتب
املعلمني) وانخفاض املساعدات املعنية بالتعليم يف السنوات
املاضية يتوجب إيجاد مصادر تمويل أخرى ،بالتزامن مع
الضغط عىل املانحني للوفاء بااللتزامات السابقة (UNESCO,
.)2014a: 127–133
واُقرتح عدد من الطرق «إليجاد فسحة مالية» ُ
واقتح املزيد من
املوارد لتمويل رواتب املعلمني .وتشمل ما ييل:19
$ $زيادة اإليرادات من خالل تحصيل الرضائب بصورة أفضل،
وخفض اإلعفاءات ومكافحة التهرب الرضيبي؛
$ $تنويع القاعدة الرضيبية لتشمل الرشكات الكبرية
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والقطاع غري الرسمي؛
$ $إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق ضمن ميزانيات الحكومة نحو
التعليم وبعيدا ً عن بنود امليزانية غري املنتجة نسبيا ً مثل
اإلنفاق العسكري؛
$ $تخفيف املمارسات الدولية التي تقيد االقرتاض الحكومي
املسؤول؛
Action Aid, 2007; UNESCO, 2014a.For more information, see “Remuneration, 19
— incentives and benefits” (UNESCO, 2010a: 90-100); “Cost of achieving UPE
domestic/external funding sources for teachers” (UNESCO, 2010a: 105-107).
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 $ $مواءمة سياسات املانحني مع استقرار االقتصاد الكيل تبعا ً
لنفقات التعليم املتكررة مثل رواتب املعلمني.

 3.6.2جداول رواتب المعلمي

20

تستخدم العديد من البلدان جدول رواتب موحد ،يضم فصوال ً
أو نطاقات استنادا ً إىل املؤهل األكاديمي ،ويزداد الراتب ضمنها
عىل نحو تدريجي ،بنا ًء عىل األقدمية أو سنوات الخدمة .وبدأوا
اآلن باستخدام مستويات املهارة أو األداء عىل نحو متزايد ،بنا ًء
عىل املعايري املحددة يف أطر الكفاءة كأساس لزيادة الرواتب
(انظر القسم  .)3.7وعاد ًة ،تستند الزيادات اإلضافية املنتظمة
ضمن جداول الرواتب إىل سنوات الخربة ،يف حني ترتبط
الزيادات األكرب باكتساب أعىل مستويات املهارة التي يحددها
الهيكل الوظيفي  -عىل سبيل املثال ،من املعلم املؤهل حديثا ً
إىل صاحب الرتخيص املهني ،ثم املعلم الرائد ،ثم معلم خبري
(أو أيا ً كانت املصطلحات املستخدمة يف هيكل مهني معني ،كما
هو موضح يف القسم .)3.4
ويف العديد من البلدان ،ال يمكن إجراء تغيريات عىل جدول رواتب
املعلمني يف نظام الخدمة املدنية بال توسيعها بحيث تشمل جميع
املوظفني املدنيني.

 3.6.3الحوافز المالية األخر

21

ً
فضال عن األجر األسايس أو الراتب األسايس – الذي يشمل
معاشات التقاعد ومخصصات الضمان االجتماعي (ويشمل
ذلك الرعاية الطبية واالستحقاقات املرضية ،وإصابات العمل
وإعانات العجز ،واستحقاقات التقاعد والورثة)  -تشمل
الحوافز املالية األخرى مكافآت املعلمني وعالوات ملسؤوليات
خاصة ،وحوافز لجذب املعلمني إىل املدارس التي يصعب
تشغيلها للموظفني ،واستحقاقات األرسة ،وإعانات السكن
وإعانات املعيشة ،وإعانات النقل واملساهمات املالية ملزيد من
التدريب والتطوير املهني املستمر.
وكما ذكر سابقاً ،يمكن استخدام الحوافز املالية لجذب املعلمني
للعمل يف املدارس التي يصعب تشغيلها للموظفني ،مثل املدارس
يف املناطق الريفية النائية واملناطق املحرومة .وقد تشمل هذه
الحوافز بدل املشقة؛ أو توفري مساكن ذات جودة جيدة؛ وتكاليف
النقل والتنقل؛ أو تقديم املنح الدراسية لتدريب املعلمني مقابل
 20ملزيد من املعلومات ومناقشة أكثر تفصيال ً لجداول الرواتب ،بما يف ذلك ذكر
مثال ،انظر ”(Salary criteria and scales” (ILO, 2012: 153-162); “Salary scales
)(UNESCO 2010a: 100-103
 21ملزيد من املعلومات ،انظرMaterial incentives/bonuses for rural and
”disadvantages areas” (ILO, 2012: 172-173) and “Module 6: Social security
(ILO, 2012: 181-197) disadvantages areas” (ILO, 2012: 172-173) and “Module
)Social security” (ILO, 2012: 181-197

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

االلتزام بالخدمة يف املدارس التي يصعب تشغيلها للموظفني،
أو املنح الدراسية للحصول عىل مؤهالت أكاديمية عالية بمجرد
االلتحاق بالوظيفة.

 3.6.4الحوافز غير المالية األخر

22

تشمل الحوافز غري املالية أحكاما ً مختلفة تتعلق باإلجازات
(ويشمل ذلك إجازة الدراسة) ،وفرص التعزيز املحسنة ،وإمكانية
الوصول إىل أنواع مختلفة من التطوير املهني املستمر ،وتوفري
الهواتف الذكية ،وأجهزة القراءة اإللكرتونية أو أجهزة الكمبيوتر
املحمولة املزودة بخدمة االتصال بشبكة اإلنرتنت للتطوير املهني
املستمر ،وتوفري السكن.
ويجب أن تكون الحوافز املالية وغري املالية (ويشمل ذلك التطور
الوظيفي) جزءا ً من اسرتاتيجية شاملة لجذب املعلمني للعمل يف
املدارس التي يصعب تشغيلها للموظفني.

 3.6.5الحوافز المرتبطة باألداء
تربط بعض البلدان أو األنظمة التعليمية حوافز املعلمني باألداء،
يف صيغة راتب أو مكافآت إضافية (يف املايض ويف بعض البلدان،
يشار إليها غالبا ً باسم “راتب االستحقاق”) .وقد ترمي هذه
الخطط إىل جذب معلمني ذوي جودة عالية واستبقائهم ،فضالً
عن تشجيع الحماسة وبذل الجهد لتحسني نتائج التعلم .ونظرا ً
إىل أن البيّنات املتوافرة ال تمكن من استخالص استنتاجات
قاطعة يف هذا الشأن ( ،)OECD, 2012فإنه ينبغي لواضعي
السياسات التفكري بعناية يف الحجج املؤيدة واملعارضة للخطط
املتعلقة باألداء ،وتجارب األنظمة التي قامت بتنفيذها ،وكذلك
أهدافها وتصميمها ،قبل دمجها يف السياسة املعنية باملعلم.
وقدمت الحجج املؤيدة بيّنات بحثية عىل أن الحوافز املرتبطة
باألداء فعالة يف رفع أداء املعلمني والطالب .ويستشهد البنك
الدويل ( )35–34 :2013بعدد من الدراسات يف البلدان ذات
الدخل املرتفع واملتوسط لدعم هذه النتيجة؛ انظر أيضا ً
( .)OECD: 2012: 1, 4ويُنظر إىل ربط التعويض مبارشة بمدى
مساهمة املعلمني ونتائج التالميذ عىل أنه يقلل تغيب املعلمني
ويجعلهم يبذلون جهدا ً تعليميا ً أكرب ،وهي مؤرشات يُنظر إليها
كعوامل رئيسية يف جودة التعلم .ودائما ً ما يقاس هذا التقدم
من خالل نتائج االختبارات املوحدة يف دراسات املدافعني عن
هذه النظرية .ويدعي مؤيدون آخرون عند تطبيق الحوافز
املرتبطة باألداء ،ضمن الربامج القائمة عىل املدرسة ،أن ذلك
سيعزز من روح العمل الجماعي .ويف الربامج القائمة عىل املعلم،
سيجمع ذلك كال من املكافآت املهنية (الرضا الوظيفي للمعلم
 22ملزيد من املعلومات ،انظر Non-material incentives for rural and
)disadvantaged areas” (ILO, 2012: 197-74

/الرضا عن تحسن مستوى الطالب) واملكافآت املالية (املزيد
من الدخل) .وتربط هذه الحجج واألدلة التي يستشهدون بها
الحوافز املرتبطة باألداء بأهداف التعليم الرئيسية.
وتقدم الحجج املعارضة لهذه املخططات بحثا ً يشري إىل وجود
القليل من البيّنات عىل التحسينات يف التدريس أو التعلم من
خاللو الحوافز املرتبطة باألداء (( )ILO, 2012: 166–168ويستشهد
هذا املرجع بدراسات ودراسات حالة من مجموعة من البلدان
 معظمها مرتفع الدخل؛ انظر أيضا ً (.))OECD, 2012: 1, 4ويجادل املعارضون بأن هناك الكثري من البيّنات عىل اآلثار
السلبية ،مثل تعزيز التفاوت بني املدارس ،مما يجعل من
الصعب عىل املدارس املحرومة جذب املعلمني الذين تحتاجهم.
ويميل املعلمون العاملون يف مثل هذه الخطط إىل “التدريس
لالختبار” ،لضمان أداء املتعلمني الجيد يف االختبارات املعيارية،
وهو ما يسفر عن تضييق املهارات واملعارف املكتسبة .وقد
تفشل مخططات الحوافز املرتبطة باألداء يف مراعاة العوامل
التي ال يتحكم فيها املعلمون (مثل الفقر واللغة ومشاركة أولياء
األمور وتأثري املعلمني السابقني) التي تؤثر يف جودة التعلم .وإن
أي خطة تعتمد عىل تحديد األهداف وإدارة األداء يف خطة معقدة
وتتطلب الوقت واملهارات والتدريب الذي يمكن أن يثقل كاهل
مديري املدارس .فعندما تستند خطط الحفز إىل األفراد فقط،
فإن الحوافز املرتبطة باألداء ستقوض العمل الجماعي باعتباره
عامالً من عوامل تحقيق التقدم عىل صعيد التعلم ونجاح
املدرسة ،وتزعزع حماسة املعلمني عىل املستوى الفردي نظرا ً إىل
اعتبارها خططا ً مجحفة .وتستند هذه الحجج إىل بيّنات تشري إىل
أن الحوافز املرتبطة باألداء تعمل بصورة أساسية ضد أهداف
التعليم الرئيسية.
وعندما تُستخدم عىل نحو متكرر ،تشري البيّنات التي جمعت يف
السنوات املاضية إىل أن الطريقة التي ُ
طبِّقت بها تحدث فرقا ً
كبريا ً يف تحقيق أهداف التعليم .والعوامل الرئيسية التي يجب
مراعاتها هي طرق تقييم املعلم كونها أساسا ً للمكافآت؛ وحجم
الحوافز واستدامتها املالية بمرور الوقت؛ والعالقة الوثيقة بني
السلوك املتوقع واملكافآت؛ ومستوى الحوافز واملنح ،إما للمعلم
كفرد أو مجموعة املعلمني أو املدرسة بصفة عامة (انظر (Harris,
 ،))2007; Ingvarson et al., 2007; World Bank, 2013مستشهدا ً
بمجموعة من الدراسات) .ويؤدي نظام الرواتب العام دورا ً
مهماً ،فعىل سبيل املثال ،تستخدم الدول األعضاء املتوسطة
الدخل واملرتفعة الدخل يف يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي مجموعة متنوعة من خطط الحوافز املرتبطة باألداء
املتميز للمعلم ،ويشمل ذلك تحديد موضعها يف جدول الرواتب
األساسية واملدفوعات اإلضافية والتكميلية .ويكون أداء الطالب
بوجه عام أفضل عندما تكون أنظمة الحوافز املرتبطة باألداء
يف مكانها الصحيح ،يف البلدان ذات رواتب املعلمني املنخفضة
نسبيا ً (أقل من  %15من الناتج املحيل اإلجمايل للفرد) وأقل يف
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البلدان ذات رواتب املعلمني الجيدة نسبيا ً (أكثر من  %15فوق
الناتج املحيل اإلجمايل للفرد) (.)OECD, 2012: 2–3

يف املواد األساسية ،أم أنها تشمل مجموعة أوسع من أهداف
التعلم ،مثل اإلبداع أو القدرة عىل التفكري وحل املشكالت؟

ووفقا ً لسياسة إدارة املوارد البرشية ينبغي لخطة الحوافز
املرتبطة باألداء يف السياسة املعنية باملعلم اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:

$ $قياس النجاح :هل سيحدَّد النجاح من خالل االختبارات
املوحدة أم مجموعة متنوعة من القياسات املتنوعة ،مثل
ملفات تعريف تعلم الطالب ونتائج تقييم املعلمني (األقران
أم مرشف املدرسة أم املقيِّمون الخارجيون؟) وهل سيعتمد
القياس عىل التقدم من سنة إىل أخرى مقارنة باملعيار
املطلوب ،أم عىل تعريف القيمة املضافة؟ ما ثقل القيمة التي
يجب إعطاؤها ملساهمات أعضاء هيئة التدريس يف تحسني
جودة التعليم؟ هل تُستخدم البيانات عىل نحو ٍ
كاف وموثوق
ً
خاصة بمرور الوقت كأساس لقرارات منح املكافآت؟
فيه

$ $من الذي سيجري تقييم أدائه :املعلمون األفراد أم فريق أم
مجموعة من املعلمني أم جميع موظفي املدرسة؟
$ $كيف يقاس األداء ويُقيَّم :من خالل املخرجات (عىل سبيل
املثال ،تحقيق أهداف التعلم الفردية أو الجماعية) أو
املدخالت (مهارات املعلم واملعارف والسلوك)؟
$ $كيف يُكافأ األداء :إن كان بتقييم األداء الفردي أو الجماعي،
بناء عىل حكم من وما هي املعايري املتبعة؟ ()Kessler, 2005
وتشمل املبادئ اإلدارية التي يجب اتباعها لضمان خطة ناجحة
للحوافز املرتبطة باألداء اإلنصاف والشفافية يف التطبيق،
واملعايري املتنوعة واملالئمة ،والتواصل الجيد ،وفهم املعلم للنظام
املتبع ،وتقديم الدعم املهني للمعلمني الذين ال يفي أداؤهم
باملعايري ،حتى الوصول إىل وضع يكون فيه تقديم الدعم بال
فائدة (انظر أيضا ً القسم .)3.9
وإجماالً ،عندما تشري احتياجات التدريس والتعلم ،والقدرة
اإلدارية واملوارد املتاحة إىل أن الحوافز املرتبطة باألداء يمكن أن
تكون مفيدة ومتوفرة ،قد يرغب واضعو السياسات يف النظر يف
القضايا التالية (( ،)ILO,2012: 166العديد من آراء املتخصصني
يف مسألة الحوافز):
$ $مؤرشات األداء :هل تقترص عىل مؤرشات محدودة جدا ً
وقابلة لقياس تحصيل الطالب عن طريق االختبارات املوحدة

$ $التكيف مع العوامل الخارجية :هل أخذت أدوات القياس
العوامل الخارجة عن نطاق املدرسة يف عني االعتبار،
مثل الفقر واملتعلمني املحرومني ،وأدوار أولياء األمور،
واالختالفات يف التمويل بني املدارس أو النظم املدرسية؟
$ $األهلية والتمويل :هل سيكون جميع املعلمني  /املوظفني
مؤهلني؟ هل سرتكز الخطة عىل األداء الفردي أم أداء املدرسة
برمتها أم كليهما؟ ما حجم املكافأة مقارنة بالتعويضات
األخرى؟ هل التمويل املخصص للمكافآت مستدام بمرور
الوقت؟
وهنالك اعتبار حاسم أخري ينبغي مراعاته يف كل األعمال املتعلقة
بالسياسة املعنية باملعلم وهو تعزيز القبول والتعاون ،ولضمان نجاح
أي خطة للحوافز املرتبطة باألداء ،يجب إرشاك املعلمني ونقاباتهم /
ممثليهم يف تصميمها وتطبيقها من خالل الحوار االجتماعي .وتفشل
العديد من املخططات إن لم يكن معظمها ،يف حال اختيارها تجاهل
هذا املبدأ (.)ILO/ UNESCO, 1966: Art. 124

 3.7معايير أداء املعلم
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يف محاولة لفهم وتحديد ما يجعل املعلم جيدا ً وتعزيز كفاءته
واحرتافيته املهنية ،وبهدف عام هو تحسني جودة التدريس
ونتائج املتعلم ،يقوم عدد متزايد من البلدان بإعداد معايري
مهنية للمعلمني (يشار إليها فيما ييل باملعايري) .وبينما توجد
مفاهيم مختلفة «للمعايري» ،يع ّرف هذا الدليل املعايري عىل أنها
التوقعات املتعلقة بمعارف املعلم وكفاءاته وسماته واملستوى
املرغوب لألداء (معايري األداء) .ومن املتفق عليه بوجه عام أن
عىل املعايري أن تصف عىل نحو واضح ودقيق ما يمثل تدريسا ً
جيدا ً يف سياق معني ،وما الذي يحتاج املعلمون إىل معرفته،
والقدرة عىل القيام به لتنفيذ هذا التدريس الجيد.

$ $توفري إطار لتحسني االتساق والتماسك بني السياسات
املعنية باملعلمني (ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص،
تعليم املعلم واختياره وترقيته ومكافأته وتطويره)؛

ويخدم وضع املعايري للمعلمني أغراضا ً متعددة:

$ $املساهمة يف االحرتافية املهنية ورفع مستوى مهنة التدريس.

تطوير فهم وهدف ولغة مشرتكة ،فيما يتعلق بالتدريس
الجيد بني املعلمني وغريهم من املتخصصني يف مهنة التدريس
وعامة الناس؛
$ $توفري إطار عمل لتوجيه التعلم والتطوير املهني للمعلمني؛
$ $توفري إطار واضح ومنصف للمساءلة املهنية؛

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 3.7.1هيكلية المعايير ومحتواها
معظم وثائق املعايري الحالية عامة من حيث إنها مشرتكة بني
املعلمني يف معظم املستويات واملواضيع  -مع بعض االستثناءات
البارزة كما يف شييل ،التي وضعت معايري محددة ملعلمي
املرحلة االبتدائية وللمعلمني املتخصصني يف املدارس الثانوية
(.)Ingvarson, 2012
وتحدد بعض أطر املعايري من اثنني إىل أربعة مستويات تحصيل
مختلفة ،بنا ًء عىل الكفاءات األساسية واملراحل املهنية للمعلم.
وتتضمن هذه املستويات معايري االلتحاق املؤقت (حديثو
التخرج ،ومستوى االلتحاق ،واملعلمون املبتدئون) ،والدائم
(املعلم املؤهل) ،واملعلم الرائد (ذو الخربة) واملعلم القائد
(املميز) .وعاد ًة ما تحتوي أطر املعايري عىل عدة مستويات ،ومن
العبارات العامة إىل العبارات املحددة (انظر الجدول  .)3.1ومع

ذلك ،ال تحتوي أطر املعايري عىل جميع املستويات ،وقد تختلف
أيضا ً يف مسائل تفصيلية.

الجدول  :3.1مستويات البيانات ضمن أطر المعايير
املبادئ التوجيهية لجودة التعلم
وعمل املعلمني

املستوى األول :املبادئ

املستوى الثاني :املجاالت

تنظيم فئات ملعايري التدريس

املستوى الثالث :املعايري

وصف ملا يجب أن يعرفه املعلمون
وقدرتهم عىل القيام به يف كل مجال

املستوى الرابع :التفاصيل

تفصيل ما تعنيه املعايري يف مجاالت
تدريس معينة

املصدر( :مقتبس بإذن( Ingvarson, 2012, p.11

المستوى األول :المبادئ
تحتوي العديد من أطر املعايري عىل بيانات رؤية تصف التدريس الجيد تبعا ً للسياق .عىل سبيل املثال ،تتضمن معايري
التدريس النموذجية األساسية ( ،InTASCالواليات املتحدة األمريكية) وصفا ً بشأن “رؤية جديدة للتدريس من أجل تحسني تحصيل
الطالب” (.)Council of Chief State School Officers, 2011

المستوى الثاني :المجاالت
تنظم العديد من الدول أطر معايريها يف العديد من املجاالت ،كما هو موضح يف الجدول .3.2

الجدول  :3.2المجاالت المعيارية
املجال األول

الدولة

املعارف املهنية

أسرتاليا

املمارسة املهنية

املشاركة املهنية

-

املهارات والقدرات املهنية

-

فعالية األفراد الشخصية

املسؤولية املهنية

اسكتلندا (اململكة املتحدة)
سنغافورة

املمارسة املهنية

اإلدارة والقيادة

الواليات املتحدة ()InTASC

املتعلم والتعلم

املحتوى املعريف

املمارسة التعليمية

كيبيك (كندا)

األسس والقواعد

نشاط التدريس

السياق االجتماعي والرتبوي

الهوية املهنية

بيئة الفصول الدراسية

التوجيه واإلرشاد

املسؤوليات املهنية

إطار
للتدريس

23

دانيلسون التخطيط واإلعداد

وااللتزام الفهم واملعارف املهنية

املجال الثالث

القيم
الشخيص

عمل

املهنية

املجال الثاني

املجال الرابع

املصدر :من إعداد املؤلفني

 23أثر إطار عمل دانيلسون للتدريس يف عدد من أنظمة تقييم املعلمني حول العالم (.)OECD, 2013b
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المستوى الثالث :المعايير
ي َّ
ُعب عن املعايري بوجه عام إما يف عبارات واضحة وموجزة أو يف مجموعات من العناوين القصرية مصحوبة بأوصافها .وعادة ما تعنى
املعايري بجميع الجوانب األساسية املعنية بعلم املعلم ومعارفه وممارسته التي يقيمها نظام التعليم .وتحتوي معظم أطر املعايري عىل
عنارص متشابهة ،مثل املعرفة الضليعة باملوضوع ،واملهارات الرتبوية ،واملعرفة بشؤون املتعلمني ،ومهارات تخطيط التعليم ،وتقييم
تعلم الطالب ،وإدارة البيئة التعليمية ،والقدرة عىل مواصلة التطور.

المستوى الرابع :التفاصيل
لرتجمة معيار ما إىل أداء يمكن مالحظته وقياسه ،يجب توضيح تفاصيل البيانات العامة ،بحيث تكون محددة بما يكفي لتفعيلها.
ويقدم إطار املعايري َ
الق َ
طري مثاال ً واضحا ً عىل املعايري ومستوى التفاصيل التي توضحها (الشكل .)3.1
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الشكل  :3.1إطار المعايير القّطّري
اعتُمدت صيغة موحدة لعرض املعايير ،ويتضمن كل معيار العناصر املب ّينة فيما يلي.
عنوان المعيار هو بيان قصير
بصيغة فعل يصف المجال
الرئيسي للممارسة المهنية
للمعلمين والقادة
يتضمن واصف المعيار وصفاً
موجزاً لجانب الممارسة المهنية
التي يشملها المعيار
بيانات تصف من
حيث النتيجة المكونات الرئيسية
للممارسة المهنية المشمولة
بالمعيار .وتركز البيانات على
األداء ويمكن تبيانها.
ليست المؤشرات قائمة
مراجعة ،بل تحدد اإلجراءات التي
يتخذها المعلم أو القائد عاد ًة ألداء
المفصل
جانب الممارسة المهنية
ّ
في البيان المعني .ويعرض هذا
المثال بياناً وبعض المؤشرات
المرتبطة به.

يحدد هذا القسم المهارات
والمعارف والمفاهيم والتصرفات
المطلوبة التي ينطوي عليها جانب
الممارسة المهنية الموصوف في
المعيار ،ويشير أيضاً إلى مجاالت
عامة للتعلم والتطور التي قد ينظر
المعلمون وقادة المدارس فيها
من أجل تعزيز هذا الجانب من
ممارستهم.
يحدد دليل الب ّينات األداء المتوقع
من المعلمين وقادة المدارس في
كل مرحلة من مراحل تطورهم
المهني ،ويتضمن أيضاً قائمة
ألنواع الب ّينات التي يمكن للمعلمين
وقادة المدارس تقديمها من أجل
تبيان سبل تحقيقهم لمستوى
األداء المطلوب.

 1تصميم خبرات تعلم مبتكرة ومرنة لألفراد ومجموعات من الطالب
يشمل هذا املعيار املتطلبات الالزمة لتحديد أهداف التعلم ،وإيجاد الخربات التعليمية املرنة
واملبتكرة التي تتماىش مع هذه األهداف واحتياجات التعلم الفردية واألفضليات وأنماط الطالب
البيانات
 1.1تحديد أهداف التعلم
التي تع ّبر عن وثائق
المناهج وسياسات
المدرسة
 1.2دمج المعلومات عن
الطالب في تصميم
خبرات التعلم

املؤشرات
● وضع أهداف التعلم ومعايير التقييم التي تعبّر عن معايير املناهج واملناهج الدراسية
التي أعدتها املدرسة
● حتديد أهداف التعلم وأساليب التقييم ومعايير التقييم وتوثيقها مبا ينسجم مع
سياسات املدرسة
● إطالع الطالب وأسرهم على أهداف التعلم وأساليب التقييم ومعايير التقييم
● جمع معلومات من عدة مصادر عن خلفية الطالب وتعلمهم السابق واحتياجاتهم
التعليمية واألمور المستحبة لديهم وأساليبهم ومتطلباتهم التعليمية الخاصة,
● تحليل المعلومات عن االحتياجات التعليمية للطالب أفراداً ومجموعات ،واستخدامها
لتصميم واختيار خبرات التعلم المرنة والمبتكرة.
● استخدام المعلومات المستقاة من بيانات التقييم لتصميم خبرات التعلم المرنة والمبتكرة.

المهارات المطلوبة
هذا الجانب من الممارسة المهنية يتطلب المعرفة والفهم والقدرة على تطبيق ما يلي:
• مهارات تحليلية لتحديد احتياجات تعلم الطالب ،ومنها المتطلبات التعليمية الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقات
الذهنية والجسدية والطالب ذوي الموهبة.
المعارف المطلوبة
هذا اجلانب من املمارسة املهنية يتطلب املعرفة والفهم والقدرة على تطبيق ما يلي:
• وضع معايير التقييم
• نظريات تطور األطفال والمراهقين.
التصرفات المطلوبة
هذا اجلانب من املمارسة املهنية يتطلب املعرفة والفهم والقدرة على تطبيق ما يلي:
• اإليمان بأن جميع األطفال والمراهقين يمكن أن يتعلموا في مستويات مرتفعة وتحقيق النجاح
• اإليمان بأن جميع األطفال والمراهقين يتعلمون بطرق مختلفة واالستفادة من المواهب الخاصة ومواطن القوة
في التعلم.

دليل الب ّينات

المعلمون المبتدئون
المعلمون المبتدئون قادرون على تنظيم وتنفيذ خبرات التعلم لألفراد ومجموعات الطالب باستخدام المعارف
التي تتضمنها معايير المنهاج الدراسي والمناهج الدراسية التي تعدها المدارس ،ويمكن تقديم الب ّينات بهذا الشأن
من خالل ما يلي:
• تحديد أهداف التعلم في معايير المنهاج الدراسي والمناهج الدراسية التي تعدها المدرسة.

املصدر :مقتبس بإذن من معهد الرتبية(http://www.sec.gov.qa/En/SECInstitutes/EducationInstitute/Offices/Documents/NPSTSLE.pdf) ،
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 3.7.2استخدام المعايير

 3.7.3المعايير المتعلقة بمديري المدارس

قد تضع بعض البلدان معايري لغرض معني ،بينما قد تستخدمها
دول أخرى كإطار عمل ألغراض متعددة .عىل سبيل املثال،
تصف املعايري املهنية الوطنية للمعلمني يف أسرتاليا املؤهالت
األساسية ،جنبا ً إىل جنب مع مستويات األداء املحددة ألربع
مراحل من املسارات املهنية :الخريج ،واملؤهل ،والرائد ،والقائد
(.)AITSL, 2014

فضالً عن املعايري املتعلقة باملعلمني ،وضعت بعض البلدان
معايري متعلقة بمديري املدارس .األغراض الرئيسية لوضع مثل
هذه املعايري هي )1( :تحديد وظيفة املديرين؛ ( )2توجيه التطوير
املهني؛ ( )3تحديد معايري التقييم؛ ( )4توجيه عملية اختيار
املديرين (.)CEPPE, 2013

وفي بعض السياقات ،تُستخدم المعايير لتحفيز التعلم المهني
للمعلمين وتحسين جودة التدريس .في هذه الحاالت ،يجب على
السلطات التعليمية التفكير بجدية في تحفيز المعلمين ودعمهم
للوفاء بالمعايير .إن وضع مسؤوليات إضافية على المعلمين
الذين يعانون من عبء العمل الزائد بالفعل بال تقديم أي دعم
من المحتمل أال يكون له أي تأثير ،أو ربما يكون له تأثير
عكسي وضار.
ويمكن أن توفر املعايري املحددة جيدا ً إطارا ً منهجيا ً ومفيدا ً
لتطوير املعلم ،ويشمل ذلك التطوير املهني املستمر ،فضالً عن
توجيه املعلمني الذين يحتاجون إىل مساعدة إضافية ،والتقييم
التكويني الذي يوفر املالحظات والردود للمعلمني ،24ويعد أداة
للتقييم والتعلم الذاتي .ويوفر موقع ( )AITSLعىل شبكة اإلنرتنت
مجموعة واسعة من األدوات واملصادر الداعمة للتعلم املهني
للمعلمني.
وعىل البلدان التي تضع معايري معنية باملعلمني املبتدئني أن
تتأكد من أن برامج التدريب وااللتحاق والتعليم قبل الخدمة
معدة عىل نحو مهني والئق .وقد يتطلب هذا األمر مراجعة نهج
إعداد املعلمني .وإذا كان لدى الدولة نظام اعتماد ملؤسسات /
برامج تعليم املعلمني أو أي لوائح أخرى ،فيجب أن تتماىش
معايري التقييم مع معايري االعتماد .وتوفر معايري التقييم نقطة
مرجعية لتحديد معايري اعتماد األفراد الذين سيلتحقون بربامج
إعداد املعلمني.
ويمكن أيضا ً استخدام معايري التقييم القائمة عىل األداء ألغراض
اإلدارة واملساءلة . 25هذه األنواع من التقييم تجعل من املعلمني
مسؤولني عن أدائهم ،وتتطلب أدوات تقييم جيدة التصميم
وقابلة للمقارنة ،باإلضافة إىل املقيّمني املدربني واملؤهلني لضمان
نزاهة التقييم.

ومع أن املعايري تختلف اختالفا ً كبريا ً يف هيكلها ،فقد وُضعت
معايري متعلقة بمديري املدارس عىل غرار املعايري املتعلقة
باملعلمني ،كما هو موضح أعاله.

 3.7.4الشروط األساسية للتنفيذ الناجح
العالقة المباشرة مع أهداف تعلم الطالب
يتمثل األمر األهم بهذا الشأن يف االتساق بني املعايري املتعلقة
باملعلمني ومديري املدارس وأهداف تعلم الطالب يف نظام
التعليم ،حيث إن الهدف النهائي ألطر املعايري هو تحسني جودة
فرص التعلم للطالب يف املدارس (.)OECD, 2005

موائمة أطر المعايير مع االستراتيجية الشاملة
لتطوير التعليم
تعد السياسات واألنظمة املتماسكة التي تدعم باستمرار تطور
املعلم طوال جميع املراحل الوظيفية أمرا ً بالغ األهمية .ويف
غياب اسرتاتيجية واضحة املعالم ،قد تكون السياسات املعنية
باملعلمني يف املجاالت املختلفة ضعيفة الرتابط ،ومجزأة وغري
متسقة ،مما يقوض التطور الفعال ملهنة التدريس .ويقرتح
دارلينج هاموند )) (DarlingHammond (2012bعدة عنارص
رئيسية ملثل هذا النهج املنظم:
$ $وضع املعايري املشرتكة للتدريس واملرتبطة بالتعلم الهادف؛
$ $إجراء عمليات تقييم لألداء استنادا ً إىل هذه املعايري التي
توجه جهود السلطات مثل إعداد املعلمني وترخيصهم
(االعتماد)؛
$ $إجراء عمليات تقييم متنوعة يف أثناء الخدمة تتماىش مع ذات
املعايري؛
$ $وضع هياكل الدعم لضمان التنفيذ ،ويشمل ذلك املقيّمون
املدربون ،وتقديم التوجيه واإلرشاد للمعلمني،
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$ $توفري فرص التعلم املهني ودعم املعلمني.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

تولي المعلمين زمام األمور والحصول على
موافقتهم الواسعة النطاق
تعد مشاركة املعلم وتوليه زمام األمور أمرين رضورين يف
وضع املعايري .فاملعلمون مسؤولون يف نهاية املطاف عن تطبيق
املعايري يف ممارساتهم ،واالستثمار يف تطويرهم املهني الخاص
بما يتماىش مع هذه املعايري (;Asia Society, 2013; Hayes, 2006
 . )OECD, 2013bوتماما ً مثل العديد من الهيئات املهنية يف
املهن األخرى  -مثل الطب والهندسة والقانون – التي تتحمل
مسؤولية تحديد املعايري العالية والحفاظ عليها ،يجب عىل
املجالس التعليمية أن توفر مساحة تشاركية يف وضع املعايري
املهنية وضمان الجودة.

تقييم المعايير ومراجعتها
تتطلب املعايري تقييمها وإجراء البحوث بشأنها باستمرار.
وتتمثل بعض األسئلة الشائعة فيما إذا كانت املعايري تحدد
بالفعل املعلمني الجيدين ،وما إذا كانت قابلة للتطبيق عىل
مستويات مختلفة ( .)Darling-Hammond, 2001ويشري تنامي
املعارف والخربة بشأن املعلمني والتدريس ،والدور املتغري
للمعلمني يف سياقات مختلفة ،إىل رضورة إبقاء املعايري قيد
املراجعة املستمرة.

مخاطر اإلدارة

وأال تتعارض املعايري مع استخدام النهوج املتنوعة ،أو تبسيط
تعقيدات املمارسة ،أو تجاهل الجوانب االجتماعية والسياقية
العميقة للتعليم ( .)Darling-Hammond, 2001فعند استخدام
املعايري بوصفها إجرا ًء “إدارياً” من األعىل إىل األسفل ،بدال ً من
كونها أداة تابعة يف األساس ملهنة التدريس ،فهذا يقيد ممارسات
التدريس ويؤدي إىل االمتثال الصوري فقط ،بدال ً من التغيريات
الرتبوية الهادفة.

موازنة التوجيه المركزي مع االستقالة المحلية
يجب أن تتوافق املعايري الوطنية وأنظمة التقييم مع سياق
الحوكمة الخاص بالبلد .ففي البلدان التي تسمح فيها أنظمة
التعليم الالمركزية بقدر أكرب من االستقالل للمدارس واملعلمني،
قد يكون من غري املفيد إدخال املعايري الوطنية وأنظمة التقييم
القائمة عىل املعايري املستهدفة .عىل سبيل املثال ،ال يوجد يف فنلندا
معايري وطنية أو نظام لتقييم املعلمني .بدال ً من ذلك ،يُنظر
إىل املديرين عىل أنهم قادة يف إدارة الجودة؛ ويجري املديرون
واملعلمون “محادثات تطوير” سنوية ،ولدى معظم املعلمني
خطط تطوير فردية تتماىش مع خطة تطوير املدرسة .ومن
ناحية أخرى ،لدى بعض البلدان معايري وطنية ،ولكنها تتضمن
مرونة كبرية يف مراحل التنفيذ .وتحتاج البلدان إىل النظر يف
أفضل توازن بني التوجيه املركزي واملرونة املحلية لتناسب
السياق الوطني ،وضمان االتساق واملساءلة (.)OECD, 2013b

يجب عىل السلطات التعليمية أن تتوخى الحذر من استخدام
املعايري كأداة لتحجيم مهنة التدريس وقرصها عىل تلك التي
يمكن تدقيقها وقياسها.

 3.8مساءلة املعلم
 3.8.1المساءلة واألداء والجودة

 3.8.2تقييم األداء والتقييم الوظيفي

إن مبدأ مساءلة املعلمني عن أدائهم وجودة تعليمهم هو كلمة
الرس لضمان مكانة عالية ملهنة التدريس وتعزيز التعلم .واملبدأ
اآلخر املقابل له هو أن أنظمة التعليم مسؤولة أمام املعلمني ،من
حيث توفري الدعم الفعال وظروف العمل الالئقة .وهذه نقطة
مهمة ،حيث ال يسيطر املعلمون عىل العديد من العوامل التي
تؤثر يف أدائهم وأداء طالبهم .ولذلك يجب أن تؤكد السياسة
املعنية باملعلم مبدأ املساءلة ،وأن يكون هذا األمر جزءا ً من
سياسة أوسع لتحسني جودة التدريس والتعليم .ومن الرضوري
أال تُرتجم الدعوات العامة والسياسية ملساءلة املعلمني إىل إلقاء
اللوم عىل املعلمني يف جميع املشاكل يف نظام التعليم.

من املمارسات الجيدة املعنية باملعلمني  -كما هو الحال بالنسبة
لجميع املوظفني  -الخضوع لتقييم منتظم لتقييم أدائهم
ومالحظة تطورهم املهني .ويمكن استخدام التقييم لقياس
تطور املعلمني األفراد تبعا ً لخطة التطوير املهني الخاصة بهم.
وأن يكون التقويم – خاصة التقييم الوظيفي  -مرتبط ارتباطا ً
وثيقا ً بالتطوير املهني املستمر (OECD, 2013c; also see Section
 . )3.2 aboveوكما ذكر أعاله ،من املرجح أن تستند عمليات
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ناوجلا

التقييم القائمة عىل األداء إىل أطر املعايري .وأن يكون تقييم
املدرس تكوينياً ،ويركز عىل تحسني املمارسة املهنية؛ ويرتبط
بالتقييم واالسرتاتيجية واألهداف عىل مستوى املدرسة؛ ويستند
إىل معايري شاملة ،تشمل جوانب محددة يف السياق املدريس.
وينبغي ألهداف التقييم أن تكون واضحة ومشرتكة بني جميع
املعنيني؛ وعىل وجه الخصوص ،أن يكون التقييم شفافا ً ومنصفاً،
وأن يوازن بني الحاجة إىل التطوير وعملية تقديم املالحظات
والردود اإليجابية .فضالً عن ذلك ذلك ،ينبغي توضيح ما إذا
كان استخدام التقييم من أجل املساءلة أو التطوير ،أو ربما
كليهما .ومع ذلك ،فإن الجمع بني األمرين قد ينطوي عىل بعض
املخاطر ،كأن يؤدي إىل إخفاء املعلمني نقاط ضعفهم ،بدال ً من
ً
فرصة ملناقشة اسرتاتيجيات للتغلب عليها.
استخدام التقييم

ويرتبط التقييم الوظيفي بتقييم أداء املعلم املتدني  /الضعيف
األداء .وفيما يتعلق باألداء الضعيف املرتبط بالتدريس ،تطبق
املبادئ املتعلقة بتقييم األداء نفسها  -اإلنصاف والشفافية.
ومع ذلك ،ينبغي استخدام املسار القانوني لتقييم األداء إجرا ًء
أخرياً .وذلك بأن تحدد معايري تقييم األداء الجيد ،املتجذرة يف
ثقافة التطوير املستمر واملمارسة التفكريية ،نقاط الضعف يف
مرحلة مبكرة وتضع التدابري الالزمة لتحسينها .وعندما تفشل
هذه اإلجراءات ،ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر رصامة كاستبعاد
املعلمني ذوي األداء الضعيف.
ويوفر مجلس التعليم العام إلطار العمل االستكتلندي
( ، )2012املتضمن دعما ً للمعلمني ذوي األداء الضعيف بوصفه
عنرصا ً رئيسيا ً يف اسرتاتيجية التطوير ،ملخصا ً مفيدا ً لتجربته
يف التعامل مع ضعف األداء (الشكل .)3.2

الشكل  :3.2التعامل مع المعلم الضعيف األداء
األداء الضعيف
القصير األمد

األداء الضعيف
الطويل األمد

املرحلة األولية
مرحلة الدعم

إجراءات رب العمل
التأديبية الرسمية

املرحلة التأديبية الرسمية
اإلحالة الى مجلس
التعليم العام  -اسكتلندا

املصدر :مقتبس بإذن من مجلس التعليم العام – اسكتلندا ()http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/teacher-regulation/framework-on-teacher-competence.pdf
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 3.8.3تقييم األداء والحوافز

 3.8.4ضمان الجودة

كما نوقش يف القسم  3.7.5أعاله ،قد يُربط تقييم األداء بالحوافز،
بصيعة مكافآت مالية أو غري مالية ،مثل االنتفاع بالتطوير
املهني أو اإلجازة الدراسية .وعندما تستخدم الحوافز املرتبطة
باألداء ،يجب أن تكون معايري إدارتها منصفة وشفافة وتمتاز
باملصداقية ،وأن يكون األفراد املسؤولون عن تطبيقها مدربني
تدريبا ً جيدا ً وقادرين عىل استخدامها عىل نحو متسق ومنصف،
فعمليات تقييم األداء التي تدارعىل نحو ضعيف وغري منصف
بنا ًء عىل معايري ذاتية أو مجاملة أو محاباة ،تعد مصدرا ً
رئيسيا ً لإلحباط وتثبط من عزيمة املعلمني .وعندما يتبني أن
أداء املعلمني ال يفي باملعايري ،يجب إعطاؤهم مالحظات واضحة
وبناءة توضح جوانب األداء التي يحتاجون إىل تحسينها ،وكيفية
القيام بها ،وتوفري الدعم لهم.

يمكن اضطالع زمالء مؤهلني بالرصد والتقييم املنتظمني
للتدريس دعم املعلمني يف استخدام األساليب واملمارسات
املناسبة وتعزيز تطورهم املهني ،ومن ثم ،اإلسهام يف جودة
التدريس بوجه عام.

27

ويجب أن يتضمن تقييم املعلم دعم املعلمني لتحديد ما إذا
كان الطالب يحقق نتائج التعلم املطلوبة ،وتنفيذ اإلجراءات
العالجية املناسبة عند الرضورة .ويف العديد من البلدان،
يضطلع املفتشون بعمليات تقييم املعلمني ،أو يجريها أعضاء
إدارات التفتيش املتخصصة امللحقة بسلطات التعليم اإلقليمية،
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أو تُجرى تحت رعاية إدارات أو وزارات التعليم الوطنية.
ونظرا ً إىل أن هؤالء املفتشني الخارجيني قد يخشاهم املعلمون
وال يثقون بهم ،فإن زياراتهم يمكن أن تعطل الروتني املدريس
وتكون مصدرا ً رئيسيا ً لقلق املعلم وتوتره .فعندما يُستعان
باملفتشني الخارجيني ،يتوجب تعيينهم وفقا ً ألطر عمل كفؤة
وجيدة التصميم ،مما يضمن توفر املعرفة والسمات والكفاءات
لديهم لتقييم ودعم املعلمني .فضالً عن ذلك ،ينبغي أن يستخدم
املفتشون أطر التقييم الشاملة والواضحة بطريقة متسقة
وموضوعية ومنصفة .وأن يتلقوا التدريب ،وال سيما فيما يتعلق
باإلنصاف وعدم التمييز وتجنب التحيز .وأن تكون عمليات
التفتيش بناءة وغري عقابية ،مع الرتكيز عىل توفري مالحظات
تقويمية لالستفادة منها يف التحسن املستمر.
وبات يتنامى التوجه املتمثل يف االبتعاد عن عمليات التفتيش
الخارجية نحو نظم تقييم املعلمني التي يضطلع بها الزمالء
والتي تنطوي عىل قدر أكرب من املرونة وتجرى يف املدرسة
( .)ILO, 2012: 94يمكن للمدرسني الزمالء والقادة وهيئات إدارة
املدرسة واملجالس املدرسية ،أو مجالس أولياء األمور واملتعلمني
أن يؤدوا جميعا ً دورا ً محوريا ً يف تقييم املعلمني ،الذي يمكن أن

يشمل أيضا ً التقييم الذاتي .ولدى استخدام هذه األساليب ،يجب
أن يتلقى املسؤولون عن تقييم املعلمني التدريب املناسب إلجراء
تقييم متسق وموضوعي ومنصف وبناء.
ويجب أن تنص السياسة املعنية باملعلم عىل تقييم أداء قادة
املدارس ،وتحديد وترية التقييم وطريقته ،ووضع معايري
تقييم واضحة وشفافة .وينبغي ألنظمة تقييم قادة املدارس
جمع التعليقات بشأن أدائهم من املعلمني واألفراد اآلخرين
تحت إدارتهم ،وكذلك من مديريهم .ومواءمة معايري التقييم
ودمجها مع السياسة املعنية بالتعليم واألولويات الوطنية؛ التي
قد تتضمن معايري مثل نتائج تعلم الطالب ورعايتهم؛ واإلدارة
واإلرشاف عىل املعلمني؛ والرضا الوظيفي للمعلمني واستبقائهم.
وأن تُدمج أنظمة التقييم والتقييم الوظيفي مع التطوير املهني
املستمر والفرص األخرى للتطوير الوظيفي .وتدريب األشخاص
املسؤولني عن تقييم أداء قادة املدارس عىل نحو سليم .ويجب أال
تصبح عملية التقييم “ممارسة شكلية وصورية ،بل أن تكون
متميزة بما يكفي لفهم أنماط السلوك األساسية التي نشأت
نتيجة لإلدارة الفعالة” (.)ILO, 2012: 45

 3.9احلوكمة املدرسية
حُ دِّدت الحوكمة املدرسية بوصفها عامالً حاسما ًيف تحفيز املعلمني
(رفع معنويات املعلمني واألداء ومعدالت االستبقاء) وأداء املتعلم
ونتائج التعليم (.)Hightower et al., 2011; UNESCO, 2014a
ومن األمثلة عىل عواقب ضعف الحوكمة املدرسية التي تؤثر
سلبا ً يف املتعلمني :تغيّب املعلمني وعدم االلتزام بأوقات العمل؛
واتجاه املعلمني للدروس الخاصة غري الخاضعة للرقابة كبديل
لتنفيذ واجباتهم التعليمية األساسية ،أو لرفع دخلهم؛ والعنف
الجنساني وسائر أنماط السلوك غري املهنية .ويعزز تقرير
الرصد العاملي للتعليم للجميع ( )EFA 14/2013التكامل بني
الحوكمة املدرسية والجوانب املتعلقة بإدارة املعلمني املعروضة
يف هذا الفصل من خالل تحديد أربع اسرتاتيجيات لتطوير
الحوكمة :جذب أفضل املعلمني؛ وتطوير تعليم املعلمني حتى
يتمكن جميع األطفال من التعلم؛ وتوظيف املعلمني يف املناطق
ذات الحاجة املاسة إليهم؛ وتقديم الحوافز الستبقاء أفضل
املعلمني ( .)UNESCO, 2014a: 266وتشمل الجوانب الرئيسية
األخرى لتعزيز الحوكمة التدريب عىل القيادة املدرسية ،وتحمل
سائر الجهات املعنية مسؤولية القيام بأدوارها بفعالية ،وضمان
أن كل من أسهم يف إنشاء البيئة املدرسية املادية والثقافية
والحفاظ عليها يدرك الوظيفة الرئيسية التي يؤديها هذا الدور
يف تعزيز جودة التدريس والتعلم.

 3.9.1القيادة المدرسية
إن دور القيادة يف نجاح املدارس وتعزيز حوكمة املعلمني موثق
جيدا ً (انظر ،عىل سبيل املثالPont, Nusche, and (Moorman, ،
) .2008; Hightower et al., 2011; (UNESCO,2014aوعىل الرغم
من الوعي املتزايد بالحاجة إىل توظيف وتدريب فعالني لقادة
املدارس أو مديريها (انظر القسمني  3.1و  ،)3.2ال تزال العديد
من البلدان مفتقرة إىل اسرتاتيجيات واضحة الختيار قادة
املدارس وإعدادهم ،الذين عاد ًة ما يكونوا من هيئة التدريس
ويصلون إىل هذه املناصب من خالل الرتقية ويتوقع منهم إدارة
املدرسة ومواردها ،املادية والبرشية عىل حد سواء ،مع القليل من
اإلعداد والتدريب ،إن لم يكن الضعيف.
وكما هو موضح يف القسم  ،3.2فإن قادة املدارس هم املسؤولون
يف نهاية املطاف عن التعليم الذي يتلقاه املتعلمون داخل
املدرسة ،سواء أكان مبارشا ً يف الفصل الدرايس أو عىل نحو غري
مبارش يف املناطق املجتمعية للتجمعات املدرسية وأماكن الرتفيه.
كما أنهم مسؤولون عن إدارة أعضاء هيئة التدريس ودعمهم،
ويشمل ذلك مراقبة حضور املعلمني والتزامهم باملواعيد ،وكذلك
البيئة املادية واملعنوية للمدرسة وباقي املنظومة املدرسية.
وتشمل أدوار قادة املدارس ومسؤولياتهم اإلرشاد والدعم
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وتوجيه املعلمني واملتعلمني؛ والتفاعل والتواصل مع أولياء
األمور واألوصياء؛ وإدارة الشؤون املالية وغريها من الوظائف
اإلدارية؛ وتحديد أسلوب وثقافة وروح املدرسة .وبناء عىل ما
تقدم ،يجب أن تم ّكن السياسة املعنية باملعلم قادة املدارس
من أداء هذا الدور الحاسم ،مع أحكام من أجل :تحديد قادة
املدارس املوهوبني املتحمسني وتوظيفهم واستبقائهم (انظر
القسم )3.1.6؛ وضمان توفري التدريب األويل املناسب ،والتطوير
املهني املستمر (انظر القسم ) 3.2.10؛ وإجراء عمليات تقييم
منتظمة ألدائهم مع تقديم التوصيات بصورة دورية (انظر
القسم .)3.8.4

 3.9.2أدوار سائر الجهات المعنية ومسؤولياتها
يؤدي العديد من املجموعات وسائر الجهات املعنية دورا ً مهما ً
يف الحوكمة املدرسية .وتشمل أولياء األمور؛ وقادة املدارس؛
وجمعيات أولياء األمور -املعلمون؛ وأفراد املجتمع والقادة؛
ومسؤولو التعليم املحليون؛ وأعضاء هيئة التدريس؛ والعاملون
غري املدرسني ،مثل املديرين ومقدمي الرعاية أو عمال النظافة،
وموظفي الصيانة والبستانيني .وكل شخص يعمل يف املدرسة
بانتظام أو يأتي إىل املدرسة  -املثال ،أي متطوع يساعد يف
األنشطة املدرسية ،مثل الرياضة أو الوجبات املدرسية  -كل
له دور يؤديه يف تعزيز ثقافة املدرسة وروحها .ويجب عىل
جميع هؤالء األفراد التأكد من توافق سلوكهم مع أعىل املعايري،
وأن يكونوا قدوة حسنة للمتعلمني ،وأن ال يرضوا املتعلمني أو
املعلمني أو املوظفني اآلخرين بأي حال من األحوال .ويعد مدير
املدرسة ونائبه مسؤولني عن توصيل وتطبيق هذه القواعد
واملعايري؛ وأن يدعمهم األعضاء يف ذلك ،وخاصة رئيس مجلس
إدارة املدرسة أو الهيئة اإلدارية.

 3.9.3البيئة المدرسية
إن القيادة املدرسية ،بالرشاكة مع سائر الجهات املعنية،
مسؤولة عن إنشاء بيئة مدرسية آمنة ومالئمة للغرض املنشأة
من أجله وقادرة عىل تعزيز جودة التعليم ،وهي مسؤولة أيضا ً
عن املحافظة عىل هذه البيئة .وتشمل البيئة املدرسية كالً من
البيئة املادية والثقافية.

البيئة المادية
تشمل إنشاء بيئة مدرسية فعالة والحفاظ عليها وإدارة وصيانة
البنية التحتية وأثاث املدرسة ،وضمان املحافظة عىل نظافة
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املدرسة ،وأن تكون خالية من القمامة والتلوث واملخاطر .عىل
سبيل املثال ،أن تكون املراحيض آمنة ،مع توفري املياه النظيفة
واملناديل لغسل اليدين ،بحيث يمكن للمتعلمني (وخاصة
الفتيات) استخدامها بثقة وبال تردد .ويشتمل إنشاء بيئة
مواتية للتدريس والتعلم وإدارتها عىل أن تكون املدرسة خالية
من الضوضاء املفرطة ،وممتعة جماليا ً بقدر اإلمكان .واملدارس
التي تعرض مواهب املتعلمني وأعمالهم الفنية بصورة بارزة،
تعطي املتعلمني وأولياء األمور والزوار رسالة مفادها أن هذا
العمل مهم وقيم .فالبيئة املدرسية الفعالة صديقة للمتعلم
وللفتيات وللمعلمني ،وذلك لتعزيز أداء املتعلمني واملعلمني
ورفعه (انظر املناقشة بشأن التفاعل مع بيئة العمل وتحفيز
املعلمني وتطوير أدائهم يف القسم  .)5.3وتقع مسؤولية الحفاظ
عىل مثل هذه البيئة عىل عاتق جميع من يستخدمونها ،ولكنها
املسؤولية النهائية لقادة املدارس.

البيئة الثقافية
البيئة الثقافية مرتبطة بالبيئة املادية للمدرسة ولها نفس األهمية.
فيجب أن تكون املدرسة مكانا ً يعطي للتعلم قيمته الثقافية وأن
يشعر املتعلمون واملعلمون بالدعم والتقدير .وأن تكون مشبعة
بقيم التسامح والتكافل واإلنصاف عىل جميع املستويات ويف
جميع األنشطة .وتجب حماية أي مجموعة مستضعفة ،وتعزيز
ثقافة املساواة .ويتطلب إنشاء بيئة ثقافية يتعلم فيها املتعلمون
العيش يف املجتمع ومعاملة بعضهم البعض ومعلميهم باحرتام،
قيادة قوية ،تقع عىل عاتق مدير املدرسة.
استعرض هذا الفصل وناقش عدة جوانب مختلفة ،ولكنها
مرتابطة ،تدعمها السياسة الشاملة واملتكاملة املعنية باملعلم.
ويوضح الشكل  3.3بعض القضايا أو املشكالت الرئيسية التي
نوقشت يف هذا الفصل والتي تسعى السياسة املعنية باملعلم
إىل معالجتها .ويوضح أن وضع السياسات والربامج الفعالة
للمعلمني يعتمد عىل العالقة بني املتغريات الرئيسية يف بيئات
التعليم وتعليم املعلمني ،مع األخذ بعني االعتبار السياقات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،املستوى
الوطني والعاملي.
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الشكل  :3.3مخطط لقضايا السياسة المعنية بالمعلم
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يبحث الفصل اآلتي يف عملية إعداد سياسة كهذه.
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حارملا

يتناول هذا الفصل بعض القضايا العملية المتعلقة بعملية إعداد السياسة
المعنية بالمعلم .ويستند إلى الفصل الثاني ،الذي يناقش أطر السياسات
المعنية بالمعلم في سياقات مختلفة ،والفصل الثالث ،الذي يصف
الجوانب المختلفة للسياسة المعنية بالمعلم .ويجب قراءته باالقتران
مع الفصل الخامس ،الذي يأخذ في االعتبار الجوانب الرئيسية لتنفيذ
السياسات الوطنية المعنية بتعليم المعلمين.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

تعد السياسة املعنية باملعلم جانبا ً رئيسيا ً من السياسة العامة.
وهي بمثابة أداة لتخصيص املوارد بصورة مبارشة .وهدفها
تعزيز جودة املعلم ،وعليه تحسني جودة التدريس والتعلم .ولكي
تنجح عملية إعداد السياسة يجب التخطيط لها جيدا ً منذ البداية؛
فهنالك روابط قوية بني وضع السياسة ،والتخطيط لتنفيذها،
والتنفيذ واملوارد .وعادة ما تؤدي وحدات التخطيط يف وزارة
التعليم دورا ً رئيسيا ً يف هذه العملية .فعىل سبيل املثال ،لدى وزارة
التعليم يف سنغافورة قسم تخطيط مهمته “صياغة السياسات
املعنية بالتعليم ومراجعتها فضال ًعن اتخاذ بيانات وزارة التعليم
الرئيسية وتحليلها لدعم إدارة التعليم يف صنع القرار” (http://
.)www.moe. gov.sg/about/orgstructure/pld/
وتعد وزارة التعليم  /إدارة التعليم الفاعل الرئييس يف تنظيم
عملية إعداد السياسة املعنية باملعلم .وعند البدء بهذه العملية،
يجب عىل وزارة التعليم توضيح الخطوات واملراحل ،والهيئات
املعنية املشاركة بها ،واإلطار الزمني والتكاليف .ومن االعتبارات
املهمة يف تطوير أي سياسة معنية باملعلم التأكد من وجود فريق
عمل أو مجموعة تديرها .ويف كثري من األحيان ،تقوم الحكومات
بتعيني فريق عمل أو لجنة من موظفي وزارة التعليم ،إىل جانب
الخرباء ،ومنهم األكاديميون وممثلو املنظمات الرشيكة ،مثل

نقابات املعلمني والوكاالت املانحة ،إلدارة العملية وقيادتها .وقد
تتضمن مهام اللجنة عقد االجتماعات ،والتكليف بإجراء البحوث
يف هذا املجال ،واإلرشاف عىل املشاورات مع الجهات املعنية،
وتنظيم عملية تطوير السياسة بوجه عام .إن مثل هذا الفريق
أو املجموعة هو املسؤول يف نهاية املطاف أمام وزارة التعليم.
ويجب إدراك أن عملية إعداد سياسة معنية باملعلم غالبا ً
ما تكون مهمة طويلة ومعقدة ومرهقة .فال يوجد نهج عاملي
“معيار واحد يناسب الجميع” إلعداد السياسة ،كون عملية
اإلعداد محددة السياق جداً .وتشري السياسة املعنية باملعلم
(لعام  )2013لوكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني
يف الرشق األدنى وتشغيلهم (األونروا) إىل أنه “لدى وضع أي
سياسة ينبغي لها أن تكون متسقة مع السياق” ،مع إدراك أن
هذه السياسة هي جزء من “اإلصالح التعليمي املتعدد الجوانب”
لألونروا الذي تمثل السياسة املعنية باملعلم جانبا ً رئيسيا ً منه.
إن نوع السياسة التي سيجري إعدادها  -سواء كانت ستتخذ
صيغة قانون أو برنامج عمل ،أو مجموعة من اللوائح أو املبادئ
التوجيهية التنظيمية (الفصل الخامس)  -تميل أيضا ً النهج
الذي يجب اتباعه يف عمليات إعداد السياسة ،فلكل بلد قواعده
وإجراءاته الواجب اتباعها.

 4.1املراحل الرئيسية
يجمع هذا القسم العديد من النماذج املختلفة لتوفري إطار
لعملية إعداد السياسة .28ويمثل النموذج أدناه أداة تحليلية
ملساعدة واضعي السياسات يف تحديد العنارص الرئيسية يف
صياغة السياسة .ومع ذلك ،ينبغي إدراك أن صياغة السياسات
وتنفيذها نادرا ً ما تكون ممارسة تقنية  -منطقية .إنها باألحرى
عملية سياسية متأصلة .ويتأثر وضع السياسة يف حد ذاته
بالنزاعات االجتماعية والرصاعات ،وكذلك املقايضات بني
األولويات املتنافسة واألهداف .وتنطوي عىل تنافس بني القوى
والحركات االجتماعية يف جميع مراحل عمليات وضع السياسة،
من وضع جدول األعمال إىل الصياغة واالعتماد والتنفيذ .ونعني
بذلك أن الحركات الشعبية يمكن أن تؤدي دورا ً يف صياغة
السياسة ومخرجاتها ،ويمكنها تعديل السياسة املعنية باملعلم
كما وردت يف النصوص الرسمية.
وإن الجدل حول ما يمثل أطر السياسة ،ثم ما يجب تضمينه يف أي
سياسة معنية باملعلمّ ،
يعب عن وجهات نظر مختلفة بشأن ما هو
مرغوب وما هو ممكن .والحظ ريزيف ولينغارد ()Rizvi and Lingard
أن القيم أساسية لوضع السياسات .فالسياسة ّ
تعب يف قالب
 28يقدّم املؤلفان ( )Rizvi and Lingard, 2020استعراضا ً مفيدا ً بشأن املعاني
املتعددة واملثرية للجدل للفظة السياسات وعملية رسم السياسات.

نص أو مستند عن قيم معينة وهي “القيم الرسمية املتعارف
عليها” ( .)Rizvi and Lingard, 2010وكممارسة محملة بالقيم،
يعد إعداد السياسة عملية معيارية تحظى فيها بعض األصوات
باالمتياز واالستماع لها ،بينما تُهمش أصوات أخرى ،مما ّ
يعب
عن فارق القوى يف املجتمع .لذلك يبدأ هذا القسم بمناقشة
مشاركة الجهات املعنية بوجه عام ،وإرشاك املعلمني بوجه
خاص .والتشاور واملشاركة الجادة لجميع الجهات املعنية،
وال سيما أولئك املهمشني ،أمر حاسم لجميع جوانب عملية وضع
السياسة ،وال سيما خالل مرحلة وضع جدول األعمال.
ونستدل مما سبق مناقشته بأن عملية وضع السياسة ليست
بالعملية البسيطة واملبارشة .ولذلك ينبغي فهم نهج دورة حياة
السياسة املقرتحة أدناه عىل أنها أداة تحليلية ملساعدة الوزارات
يف صياغة السياسات .واستخدام هذا اإلطار دليالً مرنًا يسرتشد
به لتطوير السياسة املعنية باملعلم ،وليس ً
دليال نموذجيا ً يجب
اتباعه خطوة بخطوة.
ويجب التأكيد بأن املراحل املقرتحة غالبا ً ما تكون مكررة
ومتداخلة ،وال يمكن تمييزها بوضوح كما هو متضمن غالباً.
ويعد رسم السياسة العامة ،كما ذكر أعاله ,نشاطا ً معقدا ً
ومتعدد املراحل ومكرراً ،وغالبا ً ما يجري تنفيذ عدة مبادرات
متعلقة بالسياسات بصورة متزامنة (.)Badat, 2014
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 4.1.1التشاور المستمر والهادف طوال عملية
صياغة السياسة
يجب إجراء املشاورات مع مجموعات املصالح طوال عملية
وضع السياسة املعنية باملعلم؛ ومع ذلك ،فإن التشاور مع
مختلف الجهات املعنية ومجموعات املصالح بعد صياغتها أمر
مهم أيضاً.
وتشمل املجموعات التي يجب استشارتها الهيئات الحكومية
املحلية (حيثما وجدت) ،والوزارات األخرى ناهيك عن وزارة
التعليم ،ومنظمات املجتمع املدني الوطنية والدولية ،والوكاالت
الدولية ،وهيئات التعليم الخاص ،واملعلمني ،وأولياء األمور
واملتعلمني ،واملنظمات التي تمثلهم.
وتضمن املشاركة الواسعة واألصوات املتنوعة يف عملية وضع
السياسة االستماع الهتمامات ووجهات نظر مختلف الجهات
الفاعلة وأخذها بعني االعتبار .كما أنه يزيد من احتمال حصول
السياسة ،بمجرد اكتمالها ،عىل دعم الجمهور وأصحاب املصلحة
وموظفي الخطوط األمامية املتوقع منهم تنفيذها ،واملمولني
والجهات املانحة ( .)UNESCO and UNICEF, 2013ولعملية التشاور
تأثري حاسم يف االستجابة العامة للسياسة بمرحلة تنفيذها ،ومن
ثم تأثري يف نتائجها ومخرجاتها (Adams, 2001; ILO/UNESCO,
.)2003; Ratteree, 2004; VSO, 2002a; VSO, 2002b; VSO, 2002c
وينبغي مراعاة القوى والسياقات السياسية عند الدعوة إىل
التشاور وتنسيق املشاركة ( .)Lewis and Naidoo, 2004وأن
يضمن التنسيق أن لكل مشارك صوتا ً يُحرتم ويؤخذ بعني
االعتبار ،بغض النظر عن قوته أو تأثريه داخل أو خارج عملية
وضع السياسة (ILO/UNESCO, 2003; ILO/UNESCO, 2008; VSO,
 .)2002a; VSO, 2002b; VSO, 2002cوكما جادل الكثريون ،يجب
أن تشمل هذه العملية الشاملة الطالب أيضاً ،مثلما تشمل
املعلمني (Flutter and Ruddock, 2004; Morgan, 2011; Pedder
.)and McIntyre, 2006; Ratteree, 2004; Thompson, 2009
ونادرا ً ما يكون اختيار خيارات السياسة لتحقيق أهدافها
واضحا ً تماماً ،حيث قد تعالج االسرتاتيجيات املختلفة القضية
نفسها .ويمكن أن تصبح عملية التشاور مكثفة وتحدث خالفات
بشأنها ،مما يتطلب التفاوض بني مجموعات املصالح .ومن
ثم ،تعد عملية التشاور حاسمة يف اعتماد خيارات السياسة،
وال سيما عند اقرتاح اسرتاتيجيات وعلميات تدخل بديلة ملعالجة
املشكالت والقضايا املحددة.
والكل يعلم بأن الحوار االجتماعي والتشاور يتخذ أوجها ً
مختلفة يف بلدان مختلفة .ففي نيجرييا ،تضمّ ن التشاور إجراء
مسح للرأي العام يف مناطق مختارة (اإلطار .)4.1
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اإلطار  :4.1مثال على الصعيد القُ طري /التشاور
بشأن السياسة المعنية بالمعلم في نيجيريا
تضمنت عملية تطوير السياسة املعنية باملعلم تعاون فرق عمل
اللجنة الوطنية ألساليب التدريس وممارساته مع اليونسكو والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية من خالل مرشوع «( »ENHANSEتمكني
القطاع االجتماعي من التعامل مع فريوس نقص املناعة البرشية
واإليدز والسل) .وتمحورت أهداف فرق العمل حول تقييم السياسة
الحالية املعنية بتعليم املعلمني يف نيجرييا ،وتحديد املشكالت
وتحليلها والتأكد منها ،وتقديم توصيات للحكومة والجهات املعنية
بمجال التعليم لوضع سياسة وطنية شاملة .وتضمنت العملية
مجموعة واسعة من الجهات املعنية املشاركة بنشاط يف تحديد
املشكالت.
وتضمنت عملية إعداد السياسات اجتماعات ومشاورات يف ست
واليات يف البلد ،باستخدام االستبيانات ورصد واقع الفصول
الدراسية ،وإجراء املقابالت وعقد املناقشات .وكانت النتيجة تحديد
العديد من خيارات السياسة ،ويشمل ذلك :وجوب التطوير املهني
اإللزامي للمعلم ،وإعادة العمل بنظام اعتماد املعلم وترخيصه
املهني ،وعمل مدونة لقواعد السلوك املعنية باملعلمني ،وتوافر الحد
األدنى من املؤهالت والخربة العملية للمعلمني ،ووضع متطلبات
جديدة لتعيني مفتيش املدارس ،ومأسسة اإلرشاف املنتظم عىل
املدارس.
املصدر.)UNESCO, 2007( :

وكما لوحظ يف الفصل الثاني ،فإن إرشاك نقابات املعلمني يف
إصالح التعليم ليس حقا ً فقط ،ولكنه رضوري أيضا ً للتنفيذ
الناجح .وإن مشاركة املعلمني يف التعليم ويف إعداد السياسة
املعنية باملعلم هي أكثر من مجرد تشاور بسيط؛ فيجب إرشاك
املعلمني مشاركة جوهرية يف تحديد التغيريات الالزمة وتطبيقها
لتحسني جودة التعليم (مرحلة التنفيذ) ،وإدراك أن املعلمني
مهنيون محرتفون .ويف هذا الصدد ،تؤدي نقابات املعلمني دورا ً
حاسما ً يف التأثري يف السياسات واستقاللها .ويتضمن استعراض
مشاركة نقابات املعلمني يف التعليم يف أمريكا الالتينية
( )Gindin and Finger, 2013عدة أمثلة لكيفية إسهام نقابات
املعلمني يف تعزيز الجودة واإلنصاف .ويسلط املؤلفون الضوء
عىل حالة بوليفيا (دولة متعددة القوميات) ،حيث أدّت نقابة
املعلمني ،واتحاد معلمي التعليم الريفي يف بوليفيا ،دورا ً رئيسيا ً
يف الدعوة إىل تعليم لغة السكان األصليني ملجموعات السكان
األصليني غري املتحدثني بها (.)Gindin and Finger 2013:17–20
ويشريون إىل أن النقابة كانت من املدافعني املهمني عن حقوق
تعليم السكان األصليني يف بوليفيا ،مما يضمن أن هذه الحقوق
مكرسة دستورياً.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 4.1.2المرحلة األولى :تحديد القضية ووضع
جدول األعمال
إن نقطة البداية يف أي عملية إلعداد سياسة معنية باملعلم هي
وضع جدول األعمال الذي يتضمن تحديد القضايا أو املشكالت
وتوضيحها ،واالتفاق عىل تلك التي تتطلب مزيدا ً من اهتمام
الحكومة.
وقد تنبثق أجندة السياسة املعنية باملعلم من مصادر أخرى إىل
جانب الحكومة ،مثل الرأي العام والوكاالت الدولية ونقابات
املعلمني .وأيا كان املصدر ،تؤدي الحكومة دورا ً حاسما ً يف تناول
ّ
وتعب عملية وضع جدول األعمال
جدول األعمال والترصف فيه.
للسياسة املعنية باملعلم عن عالقات القوى  -خاصة فيما يتعلق
بأسئلة مثل “من يمكنه التحدث ومتى وبأي سلطة” (Ball, 1990:
 .)17وتمتلك العديد من الجهات الفاعلة والجهات املعنية مواقع
قوى مختلفة يف املجتمع تفرضها عىل عملية وضع السياسة.
ولذلك ،من املهم االنتباه إىل الطريقة التي يتعامل بها مع قضية
معنية بالسياسة  -ومن هي الجهة التي تحددها وتؤطرها؛
فديناميكيات القوى تؤثر يف كامل عملية إعداد السياسة املعنية
باملعلم ،من الطريقة التي يوضع بها جدول األعمال املقرتح
والتعامل معه ،إىل الجوانب التي ستصبح سياسات يف النهاية.
ويستعرض القسم  4.2أدوار الهيئات املعنية ومسؤولياتها يف
تصميم السياسة الوطنية املعنية باملعلم وصياغتها والتحقق
من فعاليتها.

 4.1.3المرحلة الثانية:
صياغة السياسات  -التحليل
والمبادئ والخيارات  /االختيارات
بمجرد تحديد القضايا التي تتطلب اهتمام السياسة بها
واملوافقة عىل أجندة السياسة املعنية باملعلم ،فإن املرحلة التالية
هي تحديد خيارات األفكار والسياسة للتشاور الالحق .وتتطلب
هذه املرحلة جمع املعلومات وإجراء البحوث لتحديد خيارات
السياسات املمكنة والقابلة للتنفيذ ،التي يمكن تضمينها يف
جدول األعمال املتفق عليه.

االحتياجات  /التحليل  /التشخيص
كما ذكر يف املرحلة األوىل أعاله ،يجري تحديد خيارات السياسة
لتناسب سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية
معينة .ولذلك تتطلب تحليل االحتياجات لفحص الوضع عىل
نحو منهجي ،والتوصية بشأن القضايا التي تتطلب اهتماما ً
فوريا ً وتحديد سبل معالجتها .وينبغي تحديد تكاليف خيارات
السياسة ،والنظر يف أدوات السياسة  -الترشيعات أو الربامج أو
اللوائح  -األكثر مالءمة.

ومن األنشطة املهمة خالل هذه املرحلة تحليل الوضع الشامل
للمعلمني يف بلد معني ،ويشمل ذلك الجوانب التي تؤثر يف فعالية
املعلمني ،والتناقص والنقص .وفيما يتعلق بسياقات ما بعد
النزاع وما بعد الكوارث ،يجب إيالء اهتمام خاص للجوانب
الرئيسية مثل توظيف املعلمني ونرشهم ،فضالً عن دور املعلمني
بوصفهم عنارص لبناء السالم واملصالحة والتأهب للكوارث.
ويعد البحث مكونا ً رئيسيا ً يف تحليل املوقف ،لتحديد الحقائق
والتدابري الناجحة .ويقدم الفصل الثالث دليالً لبعض هذه
الجوانب الرئيسية.
ويجب أن يم ّكن هذا الجهد ،يف هذه املرحلة ،واضعي السياسات
من اتخاذ قرارات مستنرية بشأن التغيريات السياسية املطلوبة
ملعالجة قضية محددة .فمن املحتمل أثناء تطوير خيارات
السياسة ،أن تتغري القضايا التي حدِّدت سابقاً ،ثم تحدَّد قضايا
جديدة أخرى.

االتفاق على المبادئ خالل صياغة السياسة
يجب أن توجه مجموعة واضحة من املبادئ والعوامل عملية
إعداد السياسة املعنية باملعلم ،التي يجب أن يكون جوهرها
االلتزام بجودة التدريس والتعلم (انظر اإلطار  4.2لالطالع عىل
سياسة األونروا كمثال) .وأن تشمل مجموعة املبادئ والعوامل
ما ييل:

اإلطار  :4.2مبادئ سياسة وكالة األونروا
المعنية بالمعلم
إن الهدف من السياسة املعنية باملعلم هو إضفاء الطابع املهني عىل
قوة التدريس داخل األونروا لتحسني جودة التدريس والتعلم يف
املدارس ،مع إدراك الدور الرئييس الذي يؤديه املعلمون يف ضمان
جودة التعليم .وتسعى السياسة إىل تقديم الدعم للمعلمني عىل
مستوى املدرسة والتطوير املهني املستمر ،مع ضمان تنوع فرص
العمل وتحفيزها .وتقدم أدوارا ً جديدة لتسهيل ضمان الجودة يف
املدرسة والتوجيه والتقييم والتنسيق الشامل للتطوير املهني.
وتدرك السياسة املعنية باملعلم الحاجة أيضا ً إىل دعم معزز ملكتب
رئيس الوكالة.
وترتكز رؤية السياسة املعنية باملعلم عىل تفويض األونروا لتوفري
التعليم املجاني لجميع أطفال الالجئني الفلسطينيني .وترمي
إىل إنشاء قوة تعليمية "ملتزمة بتقديم أعىل مستويات التعليم
بمستويات عالية من األداء والسلوك املهني إلعداد األطفال والشباب
الالجئني الفلسطينيني للقرن الحادي والعرشين حيث يمكنهم عيش
حياة ذات قيمة ومنتجة ومبدعة وتحقق لهم االكتفاء ،واملساهمة يف
التنمية الخاصة بهم وبمجتمعهم املحيل واملجتمع األوسع والعالم".
املصدر( )UNRWA, 2013( :مقتبس بإذن رسمي)
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$ $اإلنصاف :هل ستؤدي السياسة إىل قدر أكرب من اإلنصاف
يف التعليم؟ وهل تنظر الخيارات واالختيارات يف احتياجات
الفئات املهمشة واملحرومة؟ وكيف ستتعامل خيارات
واختيارات السياسة مع ذوي اإلعاقة؟
 $ $الجمع والشمول :هل السياسة شاملة؟ وهل تعالج
بصورة جامعة جميع الجوانب املتعلقة بجودة املعلم
ووضعه وظروفه وتعليمه؟ وهل تعد متكاملة ومرتبطة
بالوضع املجتمعي – السياسات االجتماعية  -والسياسات
التعليمية القائمة؟
$ $االستدامة املالية :هل خيارات واختيارات السياسة ميسورة
التكلفة ومستدامة مالياً؟

 4.1.4المرحلة الثالثة :االعتماد  /القرار
يتخذ املسؤول أو الهيئة الحكومية املناسبة ،مثل الرئيس أو
الكونغرس أو الوزير املعني ،أو مرشعي الوالية أو مسؤويل
الوكاالت أو املحكمة ،قرارا ً بشأن السياسة النهائية .وقد تؤدي
مداوالت هذه األطراف والهيئات يف بعض األحيان ،إىل تغيري
السياسة أو تعديلها ،ويف حاالت استثنائية ،رفضها بالكامل.
ومع ذلك ،ينبغي أن تساعد مرحلة التشاور املوىص بها سابقا ً يف
التخفيف من هذه التداعيات.

يجب أن تكون صياغة خيارات واختيارات السياسة متسقة مع
تحليل الوضع يف البلد واملبادئ املتفق عليها .وغالبا ً ما تكون
مهمة مجموعة محددة من األشخاص ،قد تتكون من فريق عمل
أو لجنة أنشأتها الحكومة ،أو مسؤولني يف وزارة التعليم .ويف
بعض الحاالت ،قد يختار فريق العمل أو وزارة التعليم التعاقد
مع خرباء معنيني بالسياسة .وغالباً ،تستعني هذه املرحلة بخرباء
تعليم املعلمني.

وتعتمد عملية املوافقة عىل السياسة واعتمادها عىل السياق
الوطني .ففي العديد من البلدان  -حيث تعد السياسة النهائية
بندا ً رئيسيا ً يف برنامج الحكومة  -يوضع مرشوع نهائي لكي
يقره الربملان ويوافق عليه .ويف حاالت أخرى ،تصبح السياسة
وثيقة خاصة بوزارة التعليم ،تتطلب موافقة وزير التعليم.
فقد تتطلب أي سياسة معتمدة إجراءات حكومية ،ويشمل ذلك
تخصيص امليزانية ،والتغيريات يف القواعد القائمة واللوائح
الجديدة .وتختلف عملية وإجراءات سن القوانني يف كل بلد.
ففي جنوب أفريقيا ،عىل سبيل املثال ،تصاغ جميع السياسات
الرئيسية املعنية بالتعليم ،بصورة مبدئية ،بصيغة مرشوع -
ورقة بيضاء ( -ويف بعض الحاالت  -ورقة خرضاء) ،وتتبعها
بعد ذلك العملية الربملانية للقراءة والنظر يف مرشوع القانون
وأخريا ً سن القانون .ويرشح اإلطار  4.3اإلجراءات العامة لسن
قانون يف جنوب أفريقيا ،التي تنطبق أيضا ً عىل اعتماد السياسة
املعنية باملعلم.

ويجب أن تحدد السياسة الجيدة املعنية باملعلم رؤيتها
الواضحة ،والقضية التي يجب معالجتها ،وخيارات السياسة
املمكنة وحل املشكالت .وأن تشمل أيضا ً تكاليف وفوائد كل
خيار من خيارات السياسة ،فضالً عن القضايا املعنية بالتنفيذ
التي يجب معالجتها لنجاح السياسة.

وتخضع عملية سن القانون للطعن والنزاع بشأنها ،وغالبا ً ما
تنطوي عىل تحديات قانونية .ففي الواليات الفدرالية ،عىل سبيل
املثال ،قد تتحدى املقاطعات أو الواليات أو املناطق الحكومة
املركزية ،يف حال توليها املسؤولية عن تمويل تنفيذ القانون.
ويصف اإلطار  4.4الطعن يف قانون حق التعليم املجاني يف الهند.

$ $الجدوى :هل خيارات واختيارات السياسة مجدية وسهلة
التنفيذ؟ وهل يمكن إدارتها من وجهة نظر إدارية؟ وهل
هناك قدرة كافية عىل تنفيذها؟

صياغة خيارات السياسة واختياراتها  -االهتمام
بالتكلفة والتنفيذ
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وبعد إنهاء عملية التشاور ،يجب إصدار وثيقة نهائية تحدد
خيارات السياسة املتفق عليها.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

اإلطار  :4.3إجراءات سن القوانين في جنوب أفريقيا
الربملان هو الهيئة الترشيعية الوطنية (هيئة سن القوانني) يف جنوب أفريقيا.
وعىل هذا النحو ،فإن إحدى وظائفه الرئيسية هي تمرير القوانني الجديدة،
وتعديل القوانني القائمة ،وإبطال العمل بالقوانني القديمة وإنهاؤها
(إلغاؤها) .وتسرتشد هذه العملية بدستور البالد ،الذي يحكم ويطبق عىل
جميع القوانني ومدونات السلوك داخل جنوب أفريقيا.
من يضع القوانني؟
يؤدي ك ٌل من مجليس الربملان والجمعية الوطنية ،ومجلس املقاطعات الوطني
دورا ً يف عملية سن القوانني .وال يجوز تقديم اقرتاح أو مرشوع قانون إىل
الربملان إال لوزير أو نائب وزير أو لجنة برملانية ،أو عضو يف الربملان .وتقدم
السلطة التنفيذية زهاء  %90من مرشوعات القوانني.
ما القانون؟
القانون هو نظام من القواعد ،يُطبّق عادة من خالل مجموعة من املؤسسات
لتنظيم السلوك البرشي .ويبلور القانون السياسة واالقتصاد واملجتمع
بطرق عديدة .وهنالك أنواع مختلفة من القوانني ،كقانون العقود وقانون
امللكية وقانون توكيل إدارة املمتلكات والقانون الجنائي والقانون الدستوري
والقانون اإلداري .ويوفر القانون الدستوري إطارا ً لسن القوانني وحماية
حقوق اإلنسان وانتخاب املمثلني السياسيني .كما يثري القانون قضايا مهمة
تتعلق باملساواة واإلنصاف والعدالة.
إجراءات سن القوانني
قد تبدأ عملية إصدار القانون وبوثيقة للمناقشة تسمى الورقة الخرضاء
التي تصاغ يف الوزارة أو الدائرة التي تتعامل مع قضية معينة .وتعطي

وثيقة املناقشة هذه فكرة عن األفكار العامة املتعلقة بسياسة معينة .ثم
تنرش إلبداء التعليقات أو االقرتاحات أو األفكار بشأنها .وهذا يؤدي إىل وضع
وثيقة مناقشة أكثر دقة ،تُسمى الورقة البيضاء ،وهي بيان موسع لسياسة
الحكومة .وتضطلع بصياغتها اإلدارة املختصة أو فريق العمل املعني،
ويمكن للجان الربملانية املعنية أن تقرتح تعديالت عليها أو مقرتحات
أخرى .وبعد ذلك ،تعاد إىل الوزارة املعنية ملزيد من املناقشة وإصدار
القرارات النهائية.
ما هو اقرتاح القانون؟
اقرتاح القانون هو مرشوع قانون ،تضطلع إدارة حكومية بإعداده يف معظم
األحيان ،بتوجيه من الوزير أو نائب الوزير املختص .ويجب أن يوافق
مجلس الوزراء عىل اقرتاحات القوانني قبل عرضها عىل الربملان .وتسمى
اقرتاحات القوانني التي يقدمها األعضاء األفراد باملقرتحات الترشيعية
ألعضاء الربملان .ويصبح اقرتاح القانون قانونا ً عندما يوافق عليه رئيس
الدولة يف جنوب أفريقيا  -أي يوقع عىل اقرتاح القانون .ويف حالة اقرتاحات
القوانني يف األقاليم ،فهي تصبح قوانينا ً عندما يعطي الحاكم اإلقليمي
موافقته عليها.
وقبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ،يجب “سنّه” .وتتضمن هذه
العملية إعالن رئيس الدولة عن تاريخ دخول القانون حيز النفاذ يف
الجريدة الرسمية .ولكي يسن القانون بصورة نهائية ،يجب عىل الوزارة /
اإلدارة املسؤولة أن تشري إىل أنها جاهزة ولديها القدرة املطلوبة عىل تنفيذ
القانون الجديد.

املصدر :مكتب التعليم العام ،برملان جمهورية جنوب أفريقيا ( ,2014مقتبس بإذن رسمي).

في الهنداإلطار  :4.4مثال على الصعيد القُطري -سن قانون حق التعليم المجاني لعام  2009في الهند
رشعت الحكومة الهندية يف اتخاذ إجراءات ترشيعية يف عام  2002للتأكد
من أن سياستها التعليمية تتماىش مع التحوالت العاملية لسياسات التعليم
الوطنية ،وسعيا ً منها إىل جعل التعليم املجاني واإللزامي حقا ً أساسيا ً
لجميع األطفال يف الهند بني سن  6سنوات و 14سنة .وتحقيقا ً لهذه الغاية،
وبناء عىل الترشيعات القائمة يف الدستور الهندي ،بدأ العمل عىل القانون
املعدل رقم  )2002( 86املادة  -21أ (الجزء الثالث) يف كانون األول  /ديسمرب
.2002
وبحلول ترشين األول  /أكتوبر  ، 2003صيغ املرشوع األول للقانون،
مرشوع قانون التعليم اإللزامي املجاني لألطفال لعام  ، 2003وأُتيح
للتشاور العام .وتمت دعوة الرأي العام للتعليق واقرتاح مجاالت التغيري
أو التحسني املمكنة.
ويف عام  ،2004وبعد أخذ مالحظات الرأي العام يف عني االعتبار ،تم إصدار
نسخة منقحة ملرشوع القانون بعنوان “قانون التعليم املجاني واإللزامي

لعام  .” 2004وقد قامت وزارة املوارد البرشية والتنمية ورئيس الوزراء
بمراجعته يف عام  .2005ولكن رفضت لجنة املالية ولجنة التخطيط مرشوع
القانون يف عام  2006عىل أساس عدم كفاية التمويل .ونتيجة لذلك أرسل
مرشوع قانون إىل الواليات التخاذ الرتتيبات الالزمة لتمويله وتنفيذه.
وبعد الكثري من الجدل والعديد من الطعون القانونيةُ ،م ِّرر مرشوع قانون
حق األطفال يف التعليم املجاني واإللزامي يف عام  2009يف مجليس النواب
والشيوخ .وحصل القانون عىل موافقة الرئيس يف أغسطس  .2009و ٌعدِّلت
املادة - 21أ “الحق يف التعليم املجاني” ودخل القانون حيز النفاذ يف األول
من نيسان  /أبريل .2010
وعىل الرغم من املوافقة عليه ،كان القانون خاضعا ً لالستئنافات والطعون
ً
خاصة ألنه قد ُ
طلب من الواليات تمويل تنفيذ السياسة .ويف
القانونية،
عام  ،2012أيدت املحكمة العليا موافقة الربملان ،مما جعل التنفيذ مسؤولية
قانونية عىل كل والية.

ملزيد من املعلومات)Selva 2009; Radhakrisshnan, 2012( :
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 4.1.5المرحلة الرابعة :التنفيذ  -التواصل
واإلعالم والنشر
يبحث الفصل الخامس من هذا الدليل يف عملية تنفيذ السياسة
املعتمدة عىل نطاق أوسع .ويناقش هذا القسم قضية التواصل
واإلعالم والنرش.
ونظرا ً ملستوى “الدقة” املنوطة بعملية التنفيذ ،تسلط عملية
التنفيذ الضوء عىل القدرات الهيكلية الحالية ،فضالً عن القدرة
الفعلية للجهات املعنية عىل تحقيق التغيري املطلوب .ويف بعض
الحاالت ،قد يتطلب ذلك إعادة التفكري يف السياسة وتعديل
بعض جوانبها.
وينبغي تعزيز التنفيذ الفعال لهذه السياسة من خالل حمالت
إعالمية جيدة التصميم تستهدف جميع الجهات املعنية ،وكذلك
املجموعات املهتمة األخرى (يقدم اإلطار  4.5مثاال ً من األونروا).
ويزيد نرش السياسة من احتمال التنفيذ الناجح ،لبنائه عىل دعم
الرأي العام للموافقة عىل السياسة ،وهو أمر حاسم لتحقيق
األهداف املرجوة .فيمكن أن يساعد عرض السياسة من خالل
وسائل اإلعالم يف ضمان فهم الرأي العام إلجراءات وضع
السياسة ودعمها.

اإلطار  :4.5مثال على الصعيد القُ طري -
التواصل واإلعالم فيما يتعلق بسياسة األونروا
المعنية بالمعلم
إن التواصل واإلعالم والنرش قبل بدء تنفيذ السياسة املعنية باملعلم
أمر رضوري .ويشمل ذلك:
• • دعوة الحهات املعنية بمجال التعليم إىل التواصل عىل املستوى
امليداني ،ويشمل ذلك موظفي التعليم وأولياء األمور واملجتمعات؛
• • مقرات الدعم امليداني (مكاتب خارج املقر) من خالل:
( )1عقد لقاءات مع النقابات؛ ( )2إنتاج مواد يف املجاالت املتعلقة
باإلصالح الرتبوي بوجه عام ونرشها ،ومواد عن السياسة املعنية
باملعلم بوجه خاص؛ ( )3الدعوة إىل اجتماعات دعم وتأييد يف امليدان.
املصدر( )Source: UNRWA, 2013( :مقتبس بإذن)
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 4.1.6المرحلة الخامسة :الرصد والتقييم
يجب أن تتضمن عملية وضع السياسة خطة واضحة للرصد
والتقييم للمساعدة يف تحديد ما إذا كانت السياسة املنفذة تحقق
األهداف املرجوة .ويمكن أن يؤدي توفري املعلومات الدقيقة يف
الوقت املناسب إىل تحسني مالءمة السياسة للسياق وكفاءتها
وفعاليتها .وتركز الجهود املبذولة عىل تحسني استخدام
املعلومات لتمكني واضعي السياسات من استخدامها ،وال سيما
يف أعقاب دعوات البلدان إىل وضع املزيد من “أنظمة الرصد
والتقييم” وبقيادتهم ( .)UNICEF, 2009ويتحتم أن يقيس الرصد
والتقييم فعالية السياسة يف معالجة القضايا التي حدّدت يف
األصل ،وتحديد ما إذا كانت السياسة قد أدت إىل التغيريات
املطلوبة .وقد تتطلب القضايا التي حدّدت يف أثناء الرصد
والتقييم إجراء تغيريات يف تصميم السياسات .ومع ذلك ،ينبغي
أال تكون عملية الرصد والتقييم تلخيصية أو تُجرى بعد انتهاء
التنفيذ .بل يجب أن تتضمن التقييم التقويمي واملستمر لتعديل
السياسة يف أثناء تنفيذها (انظر الفصل الخامس للمزيد من
التفاصيل بهذا الشأن) .وأن يكون الهدف الرئييس من الرصد
والتقييم الفعال للسياسة املعنية باملعلم هو تعزيز السياسة
وتطويرها؛ وعىل هذا النحو ،ينبغي أن تصاغ السياسة يف إطار
نهج من التطوير املستمر.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 4.2األدوار واملسؤوليات
إن التحديد الواضح ألدوار مختلف الجهات الفاعلة املشاركة يف
إعداد السياسة أمر حيوي لعملية إعداد سياسة فعالة (UNESCO
 ،)and UNICEF, 2013ويضمن مراعاة وجهات نظر مختلف
الجهات املعنية يف النص النهائي للسياسة .ومن ثم ،فإن الخطوة
الحاسمة يف أي عملية إعداد للسياسة املعنية باملعلم هي تحديد
املؤسسات واملنظمات املعنية ،ويشمل ذلك وزارات التعليم،
ووزارات املالية ،واملدارس ،واملنظمات التي تمثل املعلمني
والطالب ،وجمعيات أولياء األمور ،واملنظمات والوكاالت الدولية
( . )OECD, 2005وتؤدي مختلف الجهات املعنية أدوارا ً مختلفة

يف مراحل مختلفة من عملية إعداد السياسة .فعىل سبيل املثال،
عادة ما يكون االعتماد  /اتخاذ القرار من اختصاص الربملانات
أو الهيئة الترشيعية املعنية يف السياقات التي تمر بها السياسة
املعنية باملعلم خالل النظام الترشيعيّ .
ويبي الجدول  4.1بعض
الجهات املعنية الرئيسية ويشري إىل أدوارها املحتملة ومشاركتها
اإليجابية يف دورة وضع السياسة .وكما أرشنا سابقاً ،تعد
مشاركة جميع الهيئات املعنية يف جميع مراحل عملية تطوير
السياسة أمرا ً حاسما ً لضمان وضع سياسة فعالة.

الجدول  :4.1الجهات المعنية  /الهيئات المعنية المشاركة في عملية وضع السياسة
الهيئة  /املنظمة

األدوار

تأثري املشاركة يف عملية وضع السياسة

املعلمون وممثلوهم

تقديم الخربات العملية للمعلمني.

(مثل نقابات املعلمني)

االستجابة الهتمامات  /احتياجات املعلم.

املعلمون أساسيون لتحسني جودة التعليم عىل كل
املستويات.

املشاركة يف صياغة السياسة والتحقق من
فعاليتها.

هم املسؤولون عن تنفيذ السياسة .وتضمن
مشاركتهم تنفيذ السياسة بفعالية وتولد شعورا ً
لدى املعلم بأنه ذو شأن شعورهم بالتقدير
(.)OECD, 2005

املعلم  /الهيئات التنظيمية

توفري منتدى للحوار يسهم يف تطوير السياسات
بقيادة مهنية.

اإلسهام يف إضفاء الطابع املهني عىل مهنة
التدريس ،وتحقيق التوازن بني االستقالل املهني
واملساءلة العامة ،مثل تلك التي ميزت منذ فرتة
طويلة مهنا ً أخرى كالطب والهندسة والقانون.

الحكومة  -ويشمل ذلك وزارة التعليم ووزارة
املالية (يف الواليات الفيدرالية ،يجب أيضا ً إرشاك
حكومات األقاليم  /املناطق  /الواليات ،ال سيما
عندما يمتلكون سلطات متزامنة عىل التعليم
واإليرادات)

تسهيل عملية وضع السياسة.

التأكد من أن التنفيذ يحقق األهداف املرجوة.

املسؤولية عن ضمان اعتماد السياسة وتوفري
املوارد الكافية.

ضمان االلتزام السيايس.

(مثل مجالس املعلمني)

تسهيل تقييم االحتياجات.

ضمان االحرتافية واملساءلة والكفاءة والجودة ،مما
يؤدي إىل وضع سياسة فعالة (.)ILO, 2012

قيادة عملية وضع السياسة.

دور وزارة املالية أمر حاسم يف ضمان تمويل
السياسة عىل نحو كاف ومتسق مع خطة التنمية
الوطنية وامليزانيات.

العلماء والباحثون "مؤسسات الفكر والرأي"

توفري الخربة واملدخالت واألدلة لخيارات السياسة.

(مثل معاهد السياسة والبحوث)

األعضاء املحتملون يف فريق العمل لتحليل وضع /
صياغة السياسة.

التمكني من اتخاذ قرارات مستنرية وصياغة
السياسات املبنية عىل البيّنات.

قادة املدارس (مديرو املدارس ونوابهم)

تقديم الخربات ورشح املفاهيم للمشاركني يف إدارة
املدارس.

دور قادة املدارس أساس لضمان جودة التدريس
والتعلم عىل مستوى املدرسة وتعزيز جودة املعلم.

أولياء األمور وممثلوهم

تمثيل احتياجات  /اهتمامات أولياء األمور /
املجتمعات املحلية.
َ
حلقة وصل مع املجتمعات املدرسية
العمل

تعد املشاركة واالستقالل أساسيني إلعداد السياسة
املعنية باملعلم.

(مثل جمعيات أولياء األمور – املعلمني)

تضمن املشاركة املحلية الفعالة ودعم تنفيذ
السياسة.
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الهيئة  /املنظمة

األدوار

تأثري املشاركة يف عملية وضع السياسة

الطالب وممثلوهم (مثل املجالس الطالبية)

غالبا ً ما يجري تجاهل الطالب وممثليهم .ويجب
أن تشملهم محاوالت إعداد سياسات التعليم بوجه
عام ،والسياسات املعنية بتعليم املعلمني بوجه
خاص.

يؤثر فهمهم للسياسة ومشاركتهم يف وضعها يف
جودة التعليم يف نهاية املطاف.

القطاع الخاص

يمثل احتياجات الرشكات واألعمال ومصالحها يف
إعداد السياسات.

بوجود قطاع خاص مزود لخدمات تعليم املعلمني،
تؤدي الرشكات واألعمال دورا ً مهما ً يف إعداد
السياسات.

يف كثري من البلدان ،هذه الرشكات واألعمال
هي التي تقدم فعالً خدمات التعليم عىل جميع
املستويات ،ويشمل ذلك خدمات تعليم املعلمني من
خالل مؤسسات التعليم العايل الخاصة.
املنظمات والوكاالت الدولية

قد يمولون عملية وضع السياسة.
توفري الضوابط والتوازنات املعنية باملساءلة.
دعم صياغة السياسة.
املساعدة التقنية.

يوفر القطاع الخاص وجهات نظر الرشكات
واألعمال بشأن التعليم بوجه عام ,واملعلمني وتعليم
املعلمني بوجه خاص.
عندما يكون تمويل أو مشاركة املانحني مطلوبا ً أو
رضورياً ،يكون للجهات املانحة ووكاالت املعونة
األخرى دور مهم تؤديه.
تقديم وجهات نظر الوكالة الدولية بشأن السياسة
املعنية باملعلم.

بناء القدرات.
املصدر :من إعداد املؤلفني.

يقرتح الجدول أعاله بعض الجهات املعنية الرئيسية والهيئات
املعنية التي ينبغي أن تشارك يف عملية وضع وصياغة السياسة.
ومن األفضل تحديد قائمة معينة لكل حالة محددة عىل املستوى
الوطني ،مع مراعاة السياقني االجتماعي السيايس واالجتماعي
االقتصادي .وتبنى مشاركة الهيئات املعنية والجهات املعنية
عىل فعالية املشاركة والقدرة عىل اإلضافة .ومن حيث املبدأ،
يجب أن يكون للجهات املعنية رأي (كما هو مذكور أعاله)
يف جميع جوانب إعداد السياسة ،عىل الرغم من انعدامه خالل
عملية الترشيع ،وذلك (عىل الرغم من أن الجهات املعنية قد
تؤثر يف العملية ،عىل سبيل املثال ،من خالل مجموعات الضغط
عىل أعضاء الربملان) ،وهو ما يعد يف األساس من اختصاص
الناخبني .ومن ناحية أخرى ،يعد املعلمون من خالل ممثليهم
(مثل النقابات) مكونا ً رئيسيا ً يجب إرشاكه يف أي عملية إلعداد
سياسة معنية باملعلم.
وتتطلب املشاركة إيجاد مساحات وآليات تسهل الحوار
االجتماعي بني السلطات الحكومية والجهات املعنية ،خاصة
فيما يتعلق باملعلمني .ويف ظل نظام ديمقراطي ،قد تكون
املراحل املختلفة لوضع السياسة وصياغتها عامة نسبيا ً
ومفتوحة ومتاحة للمواطنني ،وقد يسهل القانون مشاركة
الفاعلني االجتماعيني يف وضع السياسات .ويالحظ بادات (Badat
 (2014أن هذه املشاركة قد تجري بسبل مختلفة ،ويشمل ذلك
الطلبات الرسمية وغري الرسمية التي يقدمها القائمون عىل
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إعداد السياسة إلسداء املشورة إليهم ،وإجراء املشاورات مع
الهيئات القانونية مثل لجان خدمة املعلمني ،وقيام الجهات
املعنية بتقديم اقرتاحات وبأنشطة الرتويج يف جلسات االستماع
العامة وغريها من األحداث .وكما هو مذكور أعاله ،من املهم
إدراك أن الجهات املعنية تملك موارد مختلفة تماماً ،وغالبا ً
ما تكون غري متساوية ،ويشمل ذلك الخربة والتمويل للمشاركة
يف وضع السياسات.
وتتطلب املشاركة الهادفة بناء العالقات ،ضمن ثقافة من
الشفافية واالنفتاح :لذا يجب أن تلتزم الجهات املعنية والهيئات
املعنية املشاركة يف وضع السياسات بأعىل مستوى من التواصل
الرصيح واملفتوح ،وأن تكون مستعدة لإلصغاء إىل غريها وتبادل
املعلومات.
إن املعلومات أمر حاسم للمشاركة ،ويجب أن تلتزم الحكومات
بجعل املعلومات متاحة عىل نطاق واسع .وتضمن الحكومة
الوصول املفتوح غري املقيد إىل املعلومات  -الذي التزمت به
العديد من الدول – لضمان قدرة الجهات املعنية والهيئات
املعنية عىل املشاركة يف إعداد السياسة املعنية باملعلم ،واتخاذ
خيارات وقرارات مستنرية.
ويتضمن اإلطار  4.6بعض األسئلة التي قد تساعد يف تحديد
أدوار الهيئات املعنية وتنظيم التشاور بشأن السياسة.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

اإلطار  :4.6قائمة مراجعة للمشاورات المتعلقة بالسياسة المعنية بالمعلم
• • هل ُحدِّدت جميع الهيئات والجهات املعنية املتأثرة بالسياسة املعنية
باملعلم؟
ً
• •هل ضمِّن املتعلمون واملعلمون وأولياء األمور ،فضال عن ممثليهم،
بوصفهم مشاركني رئيسني؟
• • هل أدوار الهيئات املعنية املشاركة يف وضع السياسة محددة بوضوح
ومتفق عليها؟

• • هل زوِّد جميع املعنيني بمعلومات كافية عن الحاجة إىل السياسة
وأدوارهم الخاصة؟
• •هل هناك حاجة لتوفري التدريب والدعم للهيئات املعنية والجهات املعنية
املشاركة يف وضع السياسة؟
• •هل تتطلب هذه العملية إسهام الخرباء؟ إذا كان األمر كذلك ،أي خرباء؟
• • هل املعلومات املتعلقة بعملية إعداد السياسة متاحة لجميع الجهات
املعنية وهل تم تعميمها عليها عىل نطاق واسع؟

املصدر :من إعداد املؤلفني.

 4.3التكاليف
يجب دراسة الجوانب املالية للسياسة املعنية باملعلم يف املراحل
األوىل من صياغتها .ويعد الفشل يف الربط الفعال بني وضع
السياسة واملوازنة الوطنية أحد األسباب الرئيسية يف التنفيذ غري
الفعال للسياسة .فعىل سبيل املثال ،قد يؤدي تجاهل النظر إىل
الجانب التموييل ألي سياسة إىل وجود “بنود غري ممولة”.
ولتعزيز العالقة بني السياسة والتخطيط واملوازنة،
تعتمد العديد من البلدان عىل عملية إعداد موازنة متعددة
السنوات ،غالبا ً ما تتمثل يف إطار إنفاق متوسط األجل
(اإلطار .)4.7

اإلطار  :4.7المكونات الرئيسية الثالثة إلطار
اإلنفاق المتوسط األجل
امليزانية األساسية :تحديد تكاليف تنفيذ االلتزامات املرتتبة عىل
السياسة من خالل التحليل الدقيق؛
التقييم الربامجي :تحديد ما هي السياسات الناجحة والسياسات غري
الناجحة ،وملاذا؛
الحيز املايل :توقع مقدار املوارد اإلضافية التي يمكن تخصيصها
لتنفيذ السياسات الجديدة.
املصدر :من إعداد املؤلفني

تدمج أطر اإلنفاق املتوسطة األجل للقطاعات يف األطر املالية
الوطنية املتعددة السنوات ،مما يضمن تخصيص املوارد
ألولويات السياسة ضمن امليزانية الوطنية وضمن إطار طويل
األجل عىل نحو معقول .ويمكن أن يكون هذا مهماً ،خاصة يف
البلدان النامية ،حيث غالبا ً ما يخصص معظم املوارد للربامج
املوجودة ويصعب تمويل تنفيذ السياسات الجديدة.
ويعتمد تمويل سياسة جديدة عىل األولوية املعطاة للقضية
والتكاليف ومدى توافر املوارد لتنفيذ السياسة .ويجب تحديد
أولويات السياسات الجديدة ضمن خطط قطاع التعليم يف
األجلني الطويل واملتوسط بوضوح .فضالً عن ذلك ،يجب وضع
ميزانية جديدة بعناية وواقعية للسياسة الجديدة .29وقد تحتاج
وزارة التعليم إىل تعزيز قدرتها التقنية عىل نمذجة السياسة
املالية والتكاليف وجمع البيانات املالية ( .)Clarke, 2010وعند
النظر يف تكاليف السياسة ،يجب تضمينها تكلفة مرحلة التنفيذ
(.)UNESCO, 2007
ويمكن أن يسهم التخطيط املايل املدروس جيدا ً للسياسات يف
إعداد السياسات املستدامة والفعالة املعنية باملعلم .فقد اعتمدت
بعض الدول اسرتاتيجيات مختلفة يف تقدير تكاليف السياسات
املعنية باملعلم :يف كينيا ،عىل سبيل املثال ،تضمنت السياسة
تحليالً للموارد املوجودة ومصادر التمويل اإلضايف املحتمل
(اإلطار .)4.8

 29أنتجت بعض البلدان دليالً لحساب تكاليف املشاريع الجديدة ،عىل سبيل
املثال ،الكتاب األخرض للمملكة املتحدة ،التقييم والتقييم الوظيفي يف الحكومة
املركزية (HM Treasury, 2011). https:// www.gov.uk/government/uploads/
.system/uploads/attachment_data/file/220541/ green_book_complete.pdf
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اإلطار  :4.8مثال على الصعيد القُ طري  -حساب تكلفة السياسة الكينية المعنية بالتعليم
ضمِّن العديد من جوانب التكاليف يف إعداد السياسة املعنية بالتعليم يف
كينيا لعام  .2005أوالً ،حدِّدت املصادر املحتملة للموارد املتاحة ،مثل
الوكاالت والجهات املانحة املهتمة بالسياسة محل الدراسة .وأبدت مراجعة
التعاون الحايل بني الحكومة واملنظمات األخرى ،مثل صناديق التمويل
االئتمانية املحلية واملشاريع املمولة من البنك الدويل ،تقديرا ً كبريا ً للمشاريع
الجارية ،وكيف سيؤثر أي تعديل أو تطوير جديد للسياسة يف التكاليف يف
األجل القصري أو الطويل.

ويعد تحليل هذه العالقات وتنسيق املوارد الجديدة واملستمرة أمرا ً حاسما ً
يف إعداد وتنفيذ سياسة فعالة من حيث التكاليف.
وعند صياغة السياسة ،قدِّرت التكاليف لكل هدف من أهداف السياسة،
وشمل ذلك كل عنرص من عنارصها ،مثل مخططات االستبقاء ،واملوارد
البرشية ،وإعداد املناهج الدراسية ،وما إىل ذلك .وقدِّرت التكاليف طوال
فرتة العمل املقرتحة للسياسة ،مع األخذ بعني باالعتبار فرتة العمل املتوقعة.

ملزيد من املعلومات.(Kenya: Ministry of Education, Science and Technology, 2005) :

ويف جنوب أفريقيا ،تضمنت التكلفة أيضا ً النظر يف املسؤوليات القانونية للجهات املشاركة يف تمويل السياسات املعنية بالتعليم
(اإلطار .)4.9

اإلطار  :4.9مثال على الصعيد القُ طري – تكاليف السياسة المعنية بالمعلم في جنوب أفريقيا
طوِّر إطار التخطيط االسرتاتيجي املتكامل لتعليم وتطوير املعلمني بالتعاون
بني قسم التعليم األسايس ووزارة التعليم العايل والتدريب .وانطوى حساب
تكاليف السياسة عىل جمع املعلومات عن عدة جوانب:
• • التمست املشورة القانونية بشأن آليات التمويل من الفريق القانوني
إلدارة التعليم؛
• • جمعت املعلومات عن املوارد ،مثل مخصصات ميزانية الدولة لتدريب
املعلمني؛

• • ح ِّللت الوثائق املالية الرسمية ،مثل بيانات امليزانية؛
• • عقدت مناقشات بشأن املوارد املالية املتاحة لتطوير املعلمني مع إدارات
التعليم اإلقليمية والجامعات والربامج املالية الوطنية املعنية بالطالب؛
• • كانت هنالك أيضا ً مشاورات بشأن املوارد املتاحة مع املسؤولني يف
وزارة املالية ،الذين ساعدوا يف توفري معلومات دقيقة بشأن فرص
التمويل املتاحة.
وقدم هذا التحليل الواسع النطاق معلومات عن املوارد املتاحة وأين وكيف
يمكن الوصول إليها أو استخدامها.

املصدر :مقتبس بإذن من إدارة جنوب أفريقيا للتعليم األسايس ووزارة التعليم العايل والتدريب .2011 ،

ويجب النظر يف العوائق املحتملة أمام اتباع مثل هذا النهج  -مثل االفتقار إىل الشفافية بشأن املوارد املتاحة .ومن ثم ،فإن حساب
تكاليف السياسة يتضمن تحديد جميع العنارص واألهداف الرئيسية للسياسة املعنية .وجميع األهداف واإلجراءات الالزمة لتحقيقها،
يجب حساب تكلفتها بصورة فردية.

94

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 4.4شروط إعداد السياسة الناجحة املعنية باملعلم
يرسد هذا القسم بعض القضايا املهمة التي يجب أخذها بعني
االعتبار عند صياغة السياسة املعنية باملعلم ،واملرجح أن تُ ّ
نفذ
بفعالية .فالسياسة الناجحة املعنية باملعلم واضحة ومحددة يف
اختياراتها ملواجهة التحديات الرئيسية.

 4.4.1االتساق بين السياسة الجديدة والهياكل
اإلدارية والسياسات القائمة
ال يجري إعداد السياسة املعنية باملعلم بمعزل عن السياسات
األخرى بوجه عام ،والسياسات املعنية بالتعليم بوجه خاص.
فضالً عن ذلك ،يجب أن تعتمد صياغة أي سياسة جديدة
معنية باملعلم عىل السياسة املوجودة فعالً .وعند تقديم
السياسة الجديدة ،ينبغي إجراء تحليل شامل للبحث يف كيفية
تأثري السياسة الجديدة يف السياسات الحالية وما التغيريات،
إن وجدت ،التي يجب إجراؤها عىل السياسة الحالية .وضمان
االتساق والتعاون بني األقسام  /اإلدارات املختلفة يف وزارة
التعليم ،وكذلك مع الوزارات األخرى .ويف بعض الحاالت ،قد
يتطلب ذلك إنشاء هياكل إدارية وهيئات جديدة ،مثل لجان
خدمات املعلمني ،التي ترشف عىل جوانب مختلفة من إدارة
املعلمني ،ويشمل ذلك التوظيف والنرش .ويف حال وجود مثل هذه
الهياكل اإلدارية ،يمكن إعادة تحديد أدوارها يف ضوء السياسة
املعنية باملعلم  -عىل سبيل املثال ،يف حال دعوة السياسة إىل
اعتماد نظام ال مركزي فيما يتعلق بنرش املعلمني إما عىل
مستوى املقاطعة  /اإلقليم أو املدرسة.

 4.4.2التخطيط االستراتيجي الشامل
التخطيط االسرتاتيجي املتكامل أمر حاسم إلعداد سياسة فعالة.
فالسياسة املعنية باملعلم جزء ال يتجزأ من سياسات التعليم
األخرى والخطط االسرتاتيجية العامة للحكومات.
يف جنوب أفريقيا ،دعا مؤتمر القمة بشأن تطوير املعلمني يف
عام  2009إىل وضع خطة متكاملة لتعليم املعلمني وتطويرهم
ثم تنفيذها .وكلفت الحكومة أفرقة العمل وأصدرت إطار عمل
للتخطيط االسرتاتيجي املتكامل لتعليم املعلمني وتطويرهم يف
جنوب أفريقيا ،الذي يوجه العديد من اإلجراءات للفرتة ما بني
 ،2015-2011بنا ًء عىل املراجعة الشاملة للقطاع ومواءمتها مع
خطته التعليمية للخمس وعرشين سنة القادمة .ولكن حتى يف
ظل هذه الجهود املنسقة ،ال تزال هنالك بعض التناقضات بني
خطة التعليم هذه وخطة التنمية الوطنية ،مما يعزز الحاجة إىل
عملية تخطيط متكاملة (.)DBE and DHET, 2011

 4.4.3إشراك المعلمين
يعد املعلمون الجهات املعنية الرئيسية بالسياسات املعنية
باملعلم؛ ويعد فهمهم وقبولهم ودعمهم للسياسة املعنية باملعلم
أمورا ً حيوية لتنفيذها بنجاح .وهذا املفهوم مكرس يف توصية
 ،1966التي تأخذ يف االعتبار إدراج املعلمني ومنظمات املعلمني
عىل نطاق واسع ضمن خطط إعداد السياسة املعنية بالتعليم -
وكذلك أرباب العمل والعمال وأولياء األمور وغريهم من الجهات
املعنية  -وهم حجر الزاوية يف إعداد السياسة املعنية باملعلم
( .)ILO/ UNESCO, 1966: Articles 9, 10kفاملشاركة النشطة
للمعلمني يف وضع السياسات وتنفيذها ،وشعور املعلمني
“بتويل زمام األمور” ،ذلك ما يكمن وراء نجاح أي إصالح
(.)ILO/UNESCO, 2003; OECD, 2005; Yelland and Pont, 2014: 35
وكما ذكر أعاله ،يمكن للحوار االجتماعي مع املعلمني أن يتخذ
أساليب مختلفة يف مراحل مختلفة من مراحل صياغة السياسة
وتنفيذها.
$ $مشاركة املعلومات من خالل مجموعة واسعة من قنوات
التواصل بني السلطات التعليمية واملعلمني ،بدءا ً من
االجتماعات الرفيعة املستوى املعنية بالسياسة مع منظمات
املعلمني بشأن النطاق الكامل للسياسة املعنية باملعلم ،إىل
املناقشات يف مكان العمل (املدرسة والفصول الدراسية)
بشأن آلية التنفيذ ،ويشمل ذلك التواصل الشفهي أو الكتابي
بدرجات متفاوتة من الشكليات الرسمية.
$ $املشاورات ،التي تستمع فيها السلطات بنشاط وباحرتام
إىل آراء املعلمني ،بال أي التزام فعيل ،رسمي أو غري رسمي
بالعمل بهذه اآلراء ،عىل أن تكون عملية التشاور هادفة
عىل األقل .وبعبارة أخرى ،يجب أن تكون عملية التشاور
مفتوحة ومبنية بالفعل عىل إمكانية تغيري السياسات
بنا ًء عىل مقرتحات السلطات  /أرباب العمل واملعلمني /
النقابات املنخرطة يف عملية التشاور .وقد تشمل املوضوعات
املتشاور بشأنها التعليم األويل للمعلمني وبرامج التطوير
املهني؛ واملناهج؛ وتقييم املعلم؛ ومدونات السلوك املهني أو
األخالقي؛ والتنظيم املدريس واالبتكارات يف التعلم بوصفها
جزءا ً من إصالحات التعليم :وتكيف البنية التحتية املدرسية
مع تفاصيل احتياجات التعلم يف بلد أو نظام معني.
وتعتمد العديد من دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بنجاح عىل هيئات ومؤسسات استشارية إلعداد
عمليات إصالح بشأن السياسة املعنية باملعلم والتعليم (Asia
;Society, 2014; ILO, 2012: 206–207; ILO/UNESCO, 1966
.)Yelland and Pont, 2014: 36
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$ $املشاركة ،التي تنطوي عىل منح املعلمني دورا ً يف اتخاذ القرار
من خالل مجلس أو هيئة قائمة يف املدرسة ،أو يف النظام
بال الحاجة إىل إبرام اتفاق تفاويض بالرضورة ،وهو حل
وسطي بني التشاور والتفاوض .ومجالس التعليم يف العديد
من البلدان ،أو غريها من الهيئات املهنية التي تضع املعايري
مثل تلك املوجودة يف الواليات املتحدة وجنوب أفريقيا،
هي أمثلة عىل إرشاك املعلمني يف عملية إعداد السياسة
( )MacBeath, 2012; 109 ;208-ILO, 2012: 207انظر أيضا ً
الفصل الثالث فيما يتعلق باملعايري).
$ $التفاوض ،الحوار االجتماعي والذي غالبا ً ما يتخذ صيغة
مفاوضات جماعية عىل بنود التوظيف ورشوطه  -ويشمل
ذلك الرواتب وتقييم األداء وساعات العمل وظروف بيئة
العمل املالئمة  -املؤثرة يف سائر السياسات املعنية بالتدريس
والتعلم ،مثل توظيف املعلمني ونسبة التالميذ إىل املعلمني /
أحجام الفصول الدراسية .ومن املرجح أن تجري املفاوضات
بشأن ترجمة السياسة إىل إجراءات عملية أكثر من إجرائها
بشأن بلورة السياسة آخر (.)ILO, 2012: 203, 205, 206
ولكي يكون الحوار االجتماعي فعاالً ،يتطلب بعض الرشوط
(:)ILO, 2012: 205–206
$ $منظمات املعلمني ،القوية واملستقلة والتمثيلية والديمقراطية،
وكذلك منظمات أرباب العمل يف مجال التعليم حيثما وجدت،
سواء كانت عامة أو خاصة؛
$ $اإلرادة السياسية ،والثقة املتبادلة والتزام جميع األطراف
باالنخراط يف هذه اإلجراءات ،ويشمل ذلك السلطات
التعليمية التي تضع السياسة ،ومنظمات املعلمني التي لم
تعتد دائما ً عىل إعداد السياسة وتطبيقها ،أو ليس لديها
القدرة عىل االنخراط يف هذه العملية بصورة دائمة؛
$ $احرتام الحقوق األساسية للحريات النقابية واملفاوضة
الجماعية كأساس للحوار االجتماعي املؤسيس؛
$ $مؤسسات الحوار االجتماعي وهيئاته ،إذ من غري املرجح أن
يكون ألساليب الحوار الجماعي غري الرسمية أو املخصصة
تأثري دائم .ويعد اإلطار القانوني املستند إىل قوانني السلوك
االجتماعي بمختلف أوجهه أمرا ً حيويا ً للهيئات االستشارية
ذات املسؤوليات والهياكل املحددة (للتمثيل يف قضايا مثل
برامج تعليم املعلمني واملعايري املهنية واملناهج للحصول عىل
مخرجات تعليمية أفضل) أو للمفاوضة الجماعية عىل بنود
التوظيف ورشوطه (مثل الرواتب وساعات العمل ،سواء عىل
املستوى الوطني أو املحيل أو مستوى املدرسة).
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وقد تحتوي مختلف أساليب الحوار االجتماعي املستخدمة
إلرشاك املعلمني يف إجراءات صياغة السياسة عىل تداخل كبري
بني إعداد السياسة وتنفيذها (انظر أيضا ً الفصل الخامس).
لذلك ،من املهم التخطيط لهذه اآلثار يف عملية اإلعداد ،عىل سبيل
املثال ،من خالل اعتماد سياسة معنية برواتب املعلمني تتوقع
مجريات عملية التفاوض  -قد تحدد ما إذا كان ستنفذ السياسة
وكيفية ذلك .ويف حني أن التشاور الحقيقي قد يكون صعبا ً
ومجرد استهالك للوقت ،إال أن التشاور الرمزي واإلجراءات
املتسارعة تعرض التنفيذ الناجح للسياسة للخطر.

 4.4.4إعداد سياسة مستندة إلى الب ّينات
عُ ِّززت السياسة املستندة إىل البيّنات يف العقود القليلة املاضية
يف مجال دراسات التنمية .ويجب أن يراعي إعداد السياسة
البيّنات املتوفرة لتصميم السياسات املعنية باملعلم مما يؤدي
إىل نتائج أفضل .وتعد هذه السياسة مهمة بوجه خاص يف
البلدان النامية ( ،)Sutcliffe and Court, 2005ويتطلب تسهيل
العمل بها تطوير القدرة البحثية للبالد ،وتعزيز التكامل
املنهجي للبحوث والسياسات .وباملثل ،لتسهيل تعزيز استخدام
واضعي السياسات للبيّنات ،يحتاج الباحثون األكاديميون إىل
تعزيز فهمهم للسياسة للربط بني أبحاث السياسة وكيفية
إيصال ورشح البيّنات املهمة بطريقة سلسة وواضحة لواضعي
السياسات ).(Segone, 2008
ويتطلب إعداد سياسة مستندة إىل البيّنات إدارة البيانات
وجمعها الستخدامها يف إعداد السياسة املعنية باملعلم (والتنفيذ
 انظر الفصل الخامس) .ويساعد وجود نظام معلومات إدارةالتعليم الفعال يف إدارة البيانات ،سواء كان قاعدة بيانات قائمة
بذاتها أو جزءا ً من نظام معلومات وزارة التعليم األكرب .فقد
يحتوي نظام معلومات إدارة التعليم عىل بيانات تتعلق بجميع
جوانب التدريس املهمة للسياسة املعنية باملعلم .وتحدد بعض
الرشوط فوائد استخدام نظام معلومات وزارة التعليم (أو
نظام معلومات إدارة التعليم) للسياسة الفعالة ،ويشمل ذلك:
موثوقية البيانات واتساقها وتوقيتها املناسب عىل صعيد
مستويات التعليم والحدود اإلدارية (الوطنية والالمركزية)؛
والقدرة عىل التمويل والصيانة والدعم الفني بمرور الوقت؛
ومشاركة املستخدم األسايس واملهني (ال سيما املعلمون
واملديرون  /قادة املدارس) يف التخطيط واالختبار والتجربة
والتنفيذ وتقديم املالحظات والردود؛ والتدريب وبناء القدرات
(.)ILO, 2012: 13–14

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

 4.4.5تولي السلطات القُ طرية زمام األمور
يعد تويل البلدان النامية زمام عملية إعداد السياسات من بني
املبادئ األساسية إلعالن باريس بشأن فعالية املعونات ،الذي
ينص عىل ما ييل:
$ $تلتزم البلدان الشريكة بقيادة إعداد استراتيجياتها الوطنية
وتنفيذها في مجال التنمية من خالل عمليات استشارية
واسعة النطاق؛
$ $تلتزم الجهات املانحة باحرتام قيادة البلدان الرشيكة،
ومساعدتها يف تدعيم قدراتها ملمارسة هذه القيادة
(.)3 :2008/OECD, 2005
لذا فإن الوضوح بشأن األدوار أمر أسايس ،وال سيما فيما يتعلق
بتويل زمام األمور ،خاصة عندما تشارك الوكاالت الدولية يف
وضع السياسات.
ويشري إعالن باريس بوضوح إىل أن وضع السياسات عملية
تقودها البلدان .فالحكومات الوطنية مسؤولة عن إعداد
سياساتها واسرتاتيجياتها املوجهة نحو التنمية من خالل
التشاور الواسع النطاق .وعندما يقدم املستشارون الدوليون
أو الجهات املانحة املساعدة التقنية لوضع السياسات ،يجب
عىل الحكومات الوطنية التأكد من أن العملية مصممة لتنمية
القدرات الوطنية.
ويشري أيضا ً إطار عمل أكرا لعام  2008إىل أن البلدان املتلقية
للمعونات “ستعزز جودة تصميم السياسات” ،ويف الوقت ذاته،
يجب عىل الجهات املانحة االلتزام بـبناء قدرات الجهات الفاعلة
يف التنمية  -الربملانات ،والحكومات املركزية واملحلية ،ومنظمات
املجتمع املدني ،ومعاهد البحوث ،ووسائل اإلعالم والقطاع
الخاص  -بحيث يحري تمكينهم من أداء دور نشط يف عملية
وضع السياسة (.)16 :2008/OECD, 2005

اإلطار  :4.10ملخص عن مديريات وزارة التعليم
التي تضطلع بدور مهم في تخطيط عملية وضع
السياسات التخطيط:
التخطيط :عادة ما تكون وحدات التخطيط التابعة لوزارة التعليم
هي املسؤولة عن تنسيق جميع السياسات التعليمية .ويجب أن
تكون يف وضع يمكنها من إدارة العملية وتنسيقها بفعالية مع
اإلدارات األخرى والخرباء الخارجيني ،مثل األكاديميني أو الخرباء
القانونيني .وأن تمتلك معرفة شاملة بعملية وضع السياسة
واملهارات التي تتطلبها هذه العملية ،ويشمل ذلك وضع السياسات
والتكاليف وإجراء البحوث.
التمويل :تعد الوحدات املالية التابعة لوزارة التعليم ،أو وحدات
السياسة االجتماعية التابعة لوزارة املالية ،عامالً أساسيا ً يف تطوير
السياسة بفعالية .ويبنغي لها أن تكون قادرة عىل حساب تكاليف
السياسة بدقة ،وعىل دراية بقيود والتزامات امليزانية العامة .فعندما
يكون لدى وزارة التعليم وحدات تمويلية ،يجب لها أن تشارك
بفعالية وأن تتفاوض مع فرق وزارة املالية.
املصدر :من إعداد املؤلفني.

الجدول  :4.2قائمة مراجعة لتقييم القدرات
• •هل ُخ ِصص وقت ٍ
كاف للعمل عىل وضع السياسات؟
• •هل لدى الوزارة عدد كاف من املوظفني ولديهم املعرفة والخربة الكافية
بشؤون وضع السياسات؟
• •هل لدى املوظفني معرفة كافية بكيفية وضع السياسة؟
• •هل التدريب رضوري لتزويد املوظفني باملهارات واملعرفة الالزمة بوضع
السياسة ،ويشمل ذلك املهارات املتعلقة بسن القوانني الترشيعية؟
• •هل هناك آليات تنسيق فعالة بني األقسام املختلفة يف وزارة التعليم مع
الوزارات األخرى؟
املصدر :من إعداد املؤلفني.

 4.4.6قدرات وزارة التعليم
الرشط املسبق إلعداد السياسات الناجعة املعنية باملعلم أن يكون
لدى وزارة التعليم  /إدارة التعليم املوارد البرشية الالزمة،
مع الخربة التقنية الكافية .وينبغي إجراء تقييم لالحتياجات
التدريبية لضمان قدرة موظفي الخدمة املدنية واملسؤولني
عىل إدارة عملية وضع السياسة العامة بفعالية .ويشري اإلطار
 4.10إىل بعض األقسام يف وزارة التعليم مع أدوارها املهمة
يف وضع السياسات؛ ويتضمن الجدول  4.2قائمة مراجعة
لتقييم القدرات.
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 4.5اإلطار الزمني وخارطة الطريق
كما ذكرنا سابقا ً يف هذا الفصل ،فإن وزارة التعليم  /إدارة
التعليم هي جهة فاعلة رئيسية يف تنظيم عملية إعداد السياسة
املعنية باملعلم .لذا يجب عىل الوزارة ،يف بداية عملية تطوير
املعلمني ،توضيح الخطوات واملراحل ،وتحديد الهيئات املعنية
التي ستُشارك ،واإلطار الزمني والتكاليف.
ويعد وضع السياسات وتنفيذها (الفصل الخامس) مرشوعا ً
مكلفاً ،ويستغرق وقتا ً طويال ً ومعقدا ً  ،تقنيا ً وسياسياً .ومن
ثم ،يعد توفري إطار زمني مناسب أمرا ً بالغ األهمية لضمان
دعم املعلمني وسائر الجهات املعنية للسياسة .ويمكن أن تكون
خارطة الطريق مفيدة يف تحديد كيفية تنفيذ أهداف السياسة
وتحقيقها .عىل سبيل املثالُ ،خ ِّ
طط لإلطار االسرتاتيجي
املتكامل لتعليم املعلمني يف جنوب أفريقيا من خالل إطار
زمني للتنفيذ الشامل للفرتة املمتدة من عام  2011إىل عام .2025
ولكل هدف ضمن هذه السياسة جدول زمني محدد للتنفيذ،
ويشمل ذلك اإلطار الزمني واملوارد واألهداف.
ويمكن أن يساعد تحديد األولويات بوضوح يف تحديد األطر
الزمنية ،والنظام الذي من خالله ستحقق األنشطة املحددة
أهداف السياسة .وقد يعتمد نجاح بعض أهداف السياسة عىل
أهداف سياسة أخرى ستحقق .لذلك ،قد تعمل األطر الزمنية
لبعض األنشطة أو أهداف السياسة كأساس ألنشطة أخرى.
ومن ثم  ،ينبغي تحليل العالقات بني الجوانب املختلفة ألهداف
السياسة وفهمها جيدا ً (.)Haddad, 1995; WHO, 2001; ILO, 2012
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وترد يف قائمة املراجعة يف الجدول  4.3بعض األسئلة الرئيسية
التي يجب التطرق إليها عند وضع إطار زمني لخارطة الطريق.

الجدول  :4.3قائمة مراجعة لوضع إطار زمني وخارطة طريق
للسياسة المعنية بالمعلم
• •هل هناك وضوح تام بشأن ما يجب القيام به أوالً؟
• •هل جميع املوارد الالزمة لتنفيذ السياسة متوفرة؟
• •هل اإلطار الزمني واقعي وعميل؟
• •هل هناك خارطة طريق واضحة لتنفيذ السياسة؟
• • هل تعرف جميع الجهات الفاعلة بوضوح ما يتعني عليها القيام به
ومتى؟
املصدر :من إعداد املؤلفني.

نختتم هذا الفصل بتقديم دراسة حالة تفصيلية إلعداد السياسة
املعنية باملعلم يف جنوب أفريقيا (اإلطار  .)4.11إلذ تقدم جنوب
أفريقيا ً
مثاال مثريا ً لالهتمام لعملية وضع السياسات والتقدم
املحرز حتى اآلن .وهي تشبه يف نواح كثرية دورة السياسة وإطار
التخطيط  -ويشمل ذلك جوانبها املتداخلة وغري املتسلسلة -
التي نوقشت يف هذا الفصل.
ويركز الفصل الخامس عىل الخطط والقدرة التنظيمية لتنفيذ
السياسة الوطنية املعنية باملعلم املتفق عليها.

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

اإلطار  :4.11مثال على الصعيد القُطري  -إعداد السياسة المعنية بالمعلم في جنوب أفريقيا
قبل التحول الديمقراطي الكبري يف عام  ،1994كان تعليم املعلمني
وتطويرهم مجزأين عىل أساس الفصل العنرصي .ويف عام  ،1995انتهت
عملية االستعراض بشأن تعليم املعلمني ،التي أشارت إىل آثار أحكام
الفصل العنرصي ،والتحديات التي تعرتض تحسينها وخيارات معالجتها.
وكان تعليم املعلمني من االختصاصات التي تسيطر عليها املقاطعة ،حيث
تعمل  102كلية تعليم بجودة متفاوتة ،ومنخفضة بوجه عام ،بعملياتها
التشغيلية .وأعقب عملية االستعراض اعتماد قواعد تعليم املعلمني
ومعايريه لعام  ،1996التي وصفت كفاءات ومؤهالت املعلمني والحد األدنى
من الكفاءات لكل تأهيل مهني .ويف املقابل ،أعقب ذلك يف عام  2000وضع
قواعد معلمي املعلمني ومعايريه ،التي أصبح من خاللها تعليم املعلمني
اختصاصا ً محددا ً عىل املستوى الوطني ،حيث دمجت  120كلية للتعليم يف
مؤسسات التعليم العايل .وحددت املعايري الجديدة لكفاءات املعلمني سبعة
أدوار للمعلمني ومفاهيم الكفاءات التطبيقية واملتكاملة .ووصفت الوثيقة
أيضا ً إطار مؤهالت تعليم املعلمني بما يتماىش مع إطار املؤهالت الوطنية.
واألهم من ذلك ،ركزت هذه الوثائق عىل الكفاءات واملؤهالت ،بال الرجوع
إىل السياق األوسع لقضايا مثل العرض والطلب والتطوير املهني املستمر
املعني باملعلم.
وجرى ترشيد الكليات ودمجها يف سياق مؤسسات التعليم العايل يف الدولة.
ومع أن الهدف من إغالق الكليات ونقل تعليم املعلمني إىل مؤسسات التعليم
العايل كان تحسني الجودة واملعايري ،فإن عددا ً من التأثريات والصعوبات
غري املقصودة قد طفت عىل السطح .أحدها كان مخصصات الدعم
املنخفض لكليات التعليم ،مما أدى إىل انخفاض معدالت االلتحاق .وقد أدى
ذلك إىل قلق متزايد ،يف السنوات املاضية ،بشأن انخفاض املعروض من
املعلمني الجدد لنظام يتطلب املزيد من املعلمني األفضل ،وخاصة يف مجاالت
املهارات النادرة مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا واملرحلة التأسيسية
واملواد الجديدة التي أدخلها املنهاج الدرايس الجديد.
وحدثت تطورات هيكلية مهمة :أُنشئ املجلس املعني بعالقات العمل يف
مجال التعليم للتفاوض عىل اتفاقيات بني نقابات املعلمني التي تسجل
معدالت عضوية عالية ( )%88والدولة .وأدَّى املجلس دورا ً مهما ً يف مجموعة
متنوعة من القضايا املتعلقة بالسياسة املعنية باملعلم ،مثل الرواتب
وظروف العمل وتقييم األداء .أما بخصوص التطوير املهني للمعلم ،فكان
التقدم بطيئا ً نوعا ً ما.

والهيكل اإلداري املهم والثاني الذي أ ُ ِ
نشئ هو مجلس املعلمني الجنوب
أفريقي ،الذي يمثل هيئة وطنية مسؤولة عن االعتماد املهني للمعلمني
ومدونة قواعد السلوك املهني الخاصة بهم .وقد عمل املجلس أيضا ً عىل
وضع املواصفات املطلوبة من أجل التطوير املهني .وقد فوِّض مؤخرا ً إلدارة
نظام التطوير املهني املستمر للمعلم ،الذي سيجعل مشاركة املعلمني يف
التطوير املهني إلزامية ومعرتفا ً بها.
وكانت جميع هذه التطورات مهمة ورضورية ،ولكن كان هنالك شعور بني
متخذي القرار الرئيسيني يف هذا الشأن بالحاجة إىل نهج أكثر شموال ً ملعالجة
حجم ووترية القضايا التي يواجهها هذا املجال .ونتيجة لذلك ،أنشئت اللجنة
الوزارية املعنية بتعليم املعلمني يف عام  .2001وأُصد َر تقرير شامل من ستة
مجلدات ،قدم نظرة عىل الوضع يف ذلك الوقت ،ووضع  42توصية أوسع
نطاقا ً للنظر فيها .وتضمن التقرير مناقشات ومشاورات مكثفة مع جميع
الوكاالت والجهات الفاعلة الرئيسية يف هذا الشأن .واعتمدت إدارة التعليم
تقرير اللجنة الوزارية وحوَّلته إىل إطار السياسة الوطنية املعنية بتعليم
املعلمني وتطويرهم ،ووافقت عليه يف نيسان  /أبريل  .2007واستغرقت
العملية اثني عرش عاما ً من الوقت منذ بدء املناقشات يف عام .1994
وتشمل السياسة الوطنية املعنية بتعليم املعلمني وتطويرهم مجموعة من
املجاالت يف التعليم املهني األويل والتطوير املهني املستمر للمعلمني ،وتتضمن
قسما ً بشأن أنظمة الدعم لتعليم املعلمني وتطويرهم .وتسعى تسمية هذين
املجالني إىل تأكيد االحرتافية املهنية للمعلمني واالستمرارية القوية بني
اإلعداد األويل للمعلمني وتطويرهم املستمر فيما يتعلق بممارسات التدريس.
كما استخدمت السياسة عملية تطوير ذات نهج تشاوري واسع النطاق،
يتألف من عروض تقديمية ملستويات مختلفة من متخذي القرار يف وزارة
التعليم ،وإدارات التعليم الوطنية واإلقليمية ،والنقابات ،وسائر الجهات
املعنية الرئيسية.
وعطفا ً عىل ما سبق ،تشمل السياسة مجموعة من املجاالت الرئيسية التي
تتوافق مع تلك املحددة بوجه عام يف أطر إعداد السياسات ،سواء يف دول
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أو عىل الصعيد الدويل .وهي:
• • املوافقة واالعرتاف بربامج تعليم املعلمني أساسا ً للتوظيف؛
• • اعتماد مسارات التأهيل التي تتبعها املنظمة الوطنية للمعلمني املهنيني؛
• • حمالت التوظيف؛
• • إدارة الجودة وضمانها؛
• • نظم دعم تعليم املعلمني.

ملزيد من املعلومات)Sayed and Mohamed, 2010( :
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الفصل اخلامس
التنفيذ

5

ذيفنتلا

كما يوضح هذا الدليل ،فإن تطوير السياسة المعنية بالمعلم
مسعى معقد ،يعتمد على عدد من العوامل السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية ،يقع العديد منها خارج عن نطاق التعليم.
وغالباً ما يختلف التنفيذ في كل بلد بحسب ظروفه .وقد ال تكون
السياسة المعنية بالمعلم «بارزة للعيان» بالقدر المنشود في مرحلة
التنفيذ ،على غرار البروز الذي قد يحظى به إنشاء مدرسة جديدة
أو االلتحاق المجاني لجميع المتعلمين بالتعليم ،على سبيل المثال.
ونظراً ألن الشخصيات السياسية غالباً ما تحتاج إلى إظهار نتائج
فورية لناخبيها ،يصبح إعداد السياسة المعنية بالمعلم أمراً معقداً
ومكلفاً على الصعيد السياسي ،كما هو موضح في سائر الدالئل
اإلرشادية بشأن السياسات اإلقليمية (.)OREALC, 2013: 9, 90
وتشمل العوامل التي تؤثر في التنفيذ ،السياسات والقدرات
والتوجه السياسي العام للحكومة ،فض ً
ال عن حالة النظام التعليمي
ومهنة التدريس في أثناء إعداد السياسة وتنفيذها .وتزيد القوى
السياسية واالجتماعية العاملة في البلد  -على سبيل المثال،
منظمات المعلمين أو سائر الجهات المعنية  -من تعقيد تنفيذ
المشروع.
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مع األخذ يف عني االعتبار كل هذه التأثريات املحتملة ،فإن الهدف
النهائي لوضع السياسة هو تنفيذها إىل أقىص حد ممكن.
لذلك ،كما يقرتح الفصل الرابع ،يجب أن تكون خطط التنفيذ
قد وضعت بالفعل عند وضع السياسة منذ البداية ،مع وضع
جدول زمني وخارطة طريق رسمها معدو السياسات لتناسب
البلد والسياق التعليمي.
بعض البيّنات املقدمة لتوجيه تنفيذ السياسة املعنية بالتعليم يف
دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد تساعد
يف توجيه الجهود املقبلة يف هذه البلدان وغريها من البلدان
(اإلطار .)5.1
وبناء عىل ذلك يتمثل أحد القرارات األوىل ،وفقا ً للسياق السيايس
للبلد ،يف تحديد ما إذا كانت السياسة ستُطبق بصورة أفضل من
خالل برنامج أو حملة حكومية ،أو قرارات  /قوانني ،أو ترشيع،
أو مزيج منها .وتتضمن األسئلة التي يجب وضعها يف االعتبار:
$ $ما الذي سيكون له األثر األكرب يف ضوء البيئة السياسية
واالقتصادية والتعليمية للبالد؟
$ $ما املوارد البرشية والتكاليف املالية املرتبطة باملسار املختار؟
$ $ما املقايضات من حيث هذه التكاليف مقابل األثر املتوقع؟
وكما هو موضح يف الفصل الرابع ،يبدأ التفكري يف خطة التنفيذ
خالل عملية وضع السياسة .والخطوة التالية يف العملية هي
وضع وسيلة تنفيذ واضحة ،وخطة يمكن ملتخذي القرار إدارتها.

اإلطار  :5.1التنفيذ الفعال لعمليات اإلصالح
في مجال التعليم في بلدان منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي
يشري البحث املتعلق بالتنفيذ الفعال لعمليات اإلصالح يف مجال
التعليم التي تركز عىل جهود تحسني املدارس يف بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ذات الدخل املرتفع إىل عدة
عوامل ،ومنها:
• • وضع الطالب والتعلم يف محور مركز عمليات اإلصالح :الرتكيز
عىل التدريس والتعلم والبيئة الصفية لتحقيق نتائج تعليمية
أفضل؛
• • بناء قدرات املوظفني املحرتفني :تطوير مهارات املعلمني
وكفاءاتهم ،ومهارات املوظفني اآلخرين املسؤولني عن عمليات
اإلصالح عىل أي مستوى كان ،من خالل ضمان الوقت الكايف
وتوفر املوارد وفرص التعلم الالزمة للتطوير املهني؛
• • القيادة واملواءمة :ضمان وجود قيادة جيدة عىل مستوى املدرسة
 /النظام للمساعدة يف توجيه تنفيذ السياسات ومواءمتها مع
سياسات نظام التعليم األخرى يف األجل الطويل؛
• • إرشاك الجهات املعنية :االعتماد عىل الحوار االجتماعي املناسب
إلرشاك املعلمني ،ونقابات املعلمني بوجه خاص ،وأرباب العمل
وغريهم من الجهات املعنية ،وذلك من بدء عملية التصميم لوضع
سياسات رشعية مقبولة؛
• • تقييم السياسات :دراسة تأثري السياسة يف نتائج التعلم من خالل
معايري دراسة صارمة وعالية الجودة ،وال سيما التجريبية وشبه
التجريبية.
ملزيد من املعلومات)OECD, 2015( :
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 5.1اإلجراءات التشريعية واملوافقة السياسية والقانونية
كما يوضح الفصل الرابع (يف القسم الخاص باملرحلة الثالثة
من عملية وضع السياسة) ،قد تكون الترشيعات الالزمة لتطبيق
سياسة معنية باملعلم مطلوبة أو غري مطلوبة بموجب النظام
السيايس للبلد ،ولكن تنفيذ السياسة من خالل الترشيعات
الوطنية يضيف جانبا ً سياسيا ً آخر قد يكون حاسماً .ويف
املجتمع الديمقراطي ،القانون الوطني هو األسمى فيما يتعلق
بدستور البلد .وغالبا ً ما يصاحب الترشيع إجراءات تمويل
وتنفيذ إدارية تعزز إىل حد بعيد (ولكنها ال تضمن) فرص تنفيذ
السياسة بنجاح .وكما هو مذكور يف اإلطار  ،2.6تتضمن األمثلة
ترشيع «عدم ترك أي طفل بال تعليم» ،الذي اعتُمد يف عام ،2001
ومبادرة «سباق إىل القمة» يف الواليات املتحدة األمريكية ،التي
قد ْ
ِّمت لتكون جزءا ً من ترشيع التحفيز االقتصادي املعتمد يف
أعقاب االنهيار املايل يف عام  .2008ونطرا ً إىل الطبيعة االتحادية
للواليات املتحدة ،تضمن كال الربنامجني حوافز مالية كبرية
تشجع الواليات واملناطق التعليمية املحلية عىل اتباع أهداف
السياسة ،بنا ًء عىل معايري وخطط محددة بدقة .ووضعت العديد
من الواليات واملناطق التعليمية املحلية خططا ً لتلبية معايري هذه
السياسات ،وتأمني املنح االتحادية الالزمة ،مع الرتكيز غالبا ً عىل
تقييم املعلمني وقضايا التوظيف ،كما هو موضح يف مبادرة
«سباق إىل القمة» .وتكشف التقارير الحديثة عن نتائج تنفيذية
مختلفة ،وتشري إىل تحديات مثل قلة املوارد ،وافتقاد التواصل
مع الجهات املعنية مما يسفر عن تراجع مشاركتهم (انظر
(.))Baker, Oluwole, and Green, 2013; Boser, 2012; Weiss, 2013
ومع ذلك ،فإن املناقشات السياسية بشأن الترشيع والجهود

املبذولة لتنفيذ السياسة مع التحفيز لالمتثال لها ،أعطتها رؤية
وتأثريا ً أكثر بكثري مما كانت ستحصل عليه من غري ذلك.
وال يخلو التخطيط وتقديم الدعم التقني والقانوني للهيئة
الترشيعية العتماد قانون (قوانني) لتنفيذ سياسة وطنية معنية
باملعلم ،من التكاليف والتأخري والنكسات املحتملة .ويصف اإلطار
 4.5العملية والجدول الزمني العتماد قانون الحق يف التعليم
املجاني يف الهند لعام  ،2009ويشمل ذلك التحديات القانونية،
وتمت املوافقة عىل هذه السياسة رسميا ً يف عام  ،2012يف نهاية
عملية استغرقت عرش سنوات .ويعد سن القانون ،وإعادة تأكيد
توافقه مع دستور الدولة ،أداة قوية محتملة للسلطات التعليمية
والجهات املعنية للنهوض بالسياسة املعنية باملعلم ،يف بلد يضم
ما يقرب من  %15من معلمي املدارس االبتدائية والثانوية يف
العالم ،وسيحتاج إىل ما يقرب من ثالثة ماليني معلم إضايف
بحلول عام .)UNESCO, 2014; UIS, 2014( 2030
فإذا كان الترشيع هو املسار املختار لتنفيذ السياسة ،فإن
الدعم الفني من معدي السياسات رضوري خالل مراحل
مختلفة :صياغة الترشيعات لتشمل معارف الخرباء القانونيني
ومدخالتهم؛ والرد عىل االستفسارات الربملانية (الهيئات /
اللجان أو الردود املبارشة عىل املرشعني أو مساعديهم)؛ وبناء
عالقات مع مجموعات املصالح السياسية ،ومنها الجهات املعنية
الرئيسية واملهمة؛ والضغط عىل املرشعني ووسائل اإلعالم؛
وتنقيح القانون بعد املوافقة عليه.

 5.2القرارات التنفيذية أو اإلدارية
قد يُفوّض أو يُك ّلف معدو السياسات داخل وزارة التعليم أو
غريهم من أرباب عمل املعلمني  /املعلمني أو ممثليهم ,لتطبيق
مسارات تنفيذية أو إدارية لتنفيذ السياسة .وهذه السبل،
املستمدة من السلطة املؤسسية ،أقل إرهاقا ً (من حيث املوارد
البرشية واملالية) .وقد يكون تحقيق األثر املنشود أكثر صعوبة،
ألنهم ال يملكون دائما ً السلطة السياسية الالزمة والدعم املايل
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الالزم .ويف الوقت نفسه ،يمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية
من حيث التكاليف لتنفيذ السياسات ،بل وحتى تحسني
األدوات األقل موثوقية ،مثل إصدار األنظمة الالمركزية للمبادئ
التوجيهية .وتعد سياسة توظيف املعلمني يف كينيا مثاال ً عىل ذلك
(اإلطار .)5.2

دليل إعداد السياسات اخلاصة باملعلمني

اإلطار  :5.2سياسة لجنة خدمات المعلمين بشأن توظيف المعلمين في كينيا
تتمتع لجنة خدمات املعلمني بتفويض لتأسيس والحفاظ عىل خدمات
التدريس املهنية والكافية للمؤسسات التعليمية العامة يف البلد .وتسهم
الالمركزية يف عمل اللجنة عىل مستوى املقاطعات واملدارس يف تقريب
الخدمات من املستخدمني ،ولكن أعقب ذلك يف أواخر التسعينات قرار
حكومي بتجميد التوظيف يف القطاع العام ،ومن ثم ،وقف التوظيف
التلقائي للمعلمني املدربني .ثم اعتمدت اللجنة سياسة جديدة لتوظيف
املعلمني عىل أساس الطلب والشواغر إثر التناقص الطبيعي ،وأصدرت
املبادئ التوجيهية السنوية ،التي كان يجري تنقيحها كل عام قبل عملية
التوظيف.

ويف عام  ،2006وضعت ونرشت اللجنة سياسة شاملة لتعزيز الكفاءة
يف توظيف املعلمني .وتضمنت السياسة املبادئ التوجيهية للتوظيف يف
املستقبل ،وحددت أدوار وكالء التوظيف ،وحددت أدوار الجهات الفاعلة
األخرى املشاركة يف العملية ومسؤولياتها .ووضعت السياسة إطارا ً مؤسسيا ً
للتنفيذ ،وشمل ذلك الوحدات القيادية والتنفيذية ،وحددت أطر التنفيذ
(من بينها املبادئ التوجيهية للوحدات الالمركزية ،وأنواع التوظيف ،ومدونات
قواعد السلوك واألخالقيات املعنية باملعلمني) ،وأسس الرصد والتقييم
(وشمل ذلك مصفوفة التقييم) للتعامل مع القضايا الناشئة .واستمدت
السياسة رشعيتها من (قانون لجنة خدمات املعلمني الكينية) و (مدونة
اللوائح التنظيمية للجنة املعنية باملعلمني).

ملزيد من املعلومات.)TSC, Kenya, 2006( :

 5.3األدوات وجدول العمل
قد تستخدم العديد من األدوات أو اآلليات لتنفيذ السياسة،
ويشمل ذلك خطة العمل ،وإطار السجالت التفصييل ،واملبادئ
التوجيهية ،واألدوات املماثلة .ويتحتم أن تشتمل األدوات
املختارة عىل جدول زمني يأخذ بعني االعتبار مقدار الوقت
املطلوب لتنفيذ السياسة ،والتحديات التي تواجه القيام بذلك،
والقدرات عىل تفعيل وتنفيذ السياسة.

 5.3.1خطط العمل
تعمل خطة العمل بمثابة خارطة طريق للسلطات بشأن تنفيذ
أهداف واسرتاتيجيات وبرامج السياسة ،استنادا ً إىل املوارد
املتاحة واألدوار واملسؤوليات املحددة والتوقيت املطلوب .وتصاغ
بعض خطط العمل بصورة أعم ،كما هو الحال يف خطة اململكة
املتحدة لتعليم املعلمني (اإلطار .)5.3
وأجمعت جل الدراسات واألبحاث عىل أن خطة العمل املصاغة
بعناية تزيد من احتمال التنفيذ الناجح .ومن العنارص التي
يجب أخذها بعني االعتبار عند وضع خطة العمل ما ييل:
$ $بيان النشاط املرتبط بالسياسة والهدف االسرتاتيجي /
الربامجي الذي يدعمه النشاط؛
$ $مخرجات التنفيذ واألهداف واملعايري (املعالم) واملؤرشات؛
$ $الجدول الزمني للتنفيذ؛
 $ $مصادر املعلومات ،مثل نظم معلومات إدارة التعليم ونظم
معلومات وزارة التعليم أو نظام معلومات مماثل؛

اإلطار  :5.3خطة تنفيذ استراتيجية التدريب
األولي للمعلمين في المملكة المتحدة
يف عام  ،2011نرشت إدارة التعليم الربيطانية خطة تنفيذ اسرتاتيجية
التدريب األويل للمعلمني .وشملت الفئات املستهدفة الجهات الفاعلة
الرئيسية يف تدريب املعلمني ،أي املدارس والجامعات واملعلمني
ومدربي املعلمني .مع رسد األنشطة الرئيسية املتوقع تنفيذها:
جودة املتدربني (خمسة أنشطة)؛ واستثمار أفضل  -معلمون أفضل
( 12نشاطاً)؛ وإصالح برنامج التدريب (تسعة أنشطة) .وتتضمن
الخطة أيضا ً مخططا ً بيانيا ً يوضح التواريخ واملعالم املهمة لتنفيذ
االسرتاتيجية.
للمزيد من املعلومات:
( )Department for Education, United Kingdom, 2011وأوىص بأن
"تُ ّ
خصص األموال لهذه امليزانية يف أقرب فرصة".

 $ $تكاليف النشاط ،التي قد تشمل تكاليف النشاط املحدد
واإلشارة إىل النسبة املئوية للتكاليف فيما يتعلق بميزانية
خطة العمل اإلجمالية ؛
$ $مصادر التمويل :املصادر الوطنية العامة والخاصة
(ويشمل ذلك املصادر اإلقليمية واملحلية) ،وحيثما كان
ممكناً ،التمويل من خالل رشكاء التنمية الخارجيني؛
$ $الهياكل والهيئات التنفيذية واألدوار واملسؤوليات املنوطة
بها لتنفيذ السياسة.
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ويتطلب إعداد خطة عمل لديها فرصة معقولة للنجاح يف تنفيذ
السياسة املعنية باملعلم ،إجراء حوار بني مختلف الجهات
الفاعلة ذات املهام واألدوار املختلفة ،كما هو موضح يف الفصل
الرابع واإلطار  .5.1ونظرا ً لكونها عملية سياسية بامتياز ،يجب
إجراء حوار فعال عىل مختلف مستويات اتخاذ القرار ومع أكرب
مجموعة ممكنة من الجهات السياسية الفاعلة ،ويشمل ذلك:
$ $مختلف اإلدارات  /املكاتب  /الوكاالت التابعة لوزارة التعليم
وسلطة التعليم املعنية؛

 $ $بني وزارة التعليم والهيئات الحكومية األخرى املعنية :عىل
سبيل املثال ،وزارة املالية أو لجنة امليزانية؛ ولجنة الخدمات
العامة أو خدمات املعلمني أو الكيان املكافئ املسؤول عن
تعيني وتوظيف املعلمني؛ ووزارة العمل املسؤولة عن تنظيم
بيئة وعالقات العمل؛ وأي هيئة حكومية أخرى تشمل واليتها
املوضوعات املتعلقة بالسياسة والخطة (وزارة الصحة
لفريوس نقص املناعة البرشية واإليدز؛ والوزارات املعنية
بمستوى التعليم مثل مرحلة الطفولة املبكرة ،والتعليم
االبتدائي  /األسايس أو التعليم الثانوي ،أينما وجدت عىل
نحو منفصل عن وزارة التعليم)؛
$ $بني الحكومة الوطنية أو الحكومة املركزية واملستويات
اإلقليمية أو املحلية :عىل سبيل املثال ،السلطات أو اللجان
التعليمية اإلقليمية (الوالية  /املقاطعة) أو املحلية (الحي/
البلدية)؛
 $ $بني الحكومة وسائر الجهات املعنية :عىل سبيل املثال،
املعلمون  /النقابات  /منظمات املعلمني (وهي مهمة
بوجه خاص نظرا ً إىل مكانتها املركزية يف العملية)؛
ومقدمو التعليم الخاص ،خاصة عندما يكون القطاع
الخاص مصدرا ً رئيسيا ً لتوفري خدمات التعليم؛ وأرباب
العمل والرشكات الذين يمكنهم دعم التنفيذ ،بوصفه جزءا ً
من رغبتهم يف رؤية قدر أكرب من االتساق؛ ومؤسسات أو
مقدمو خدمات تعليم املعلمني املستقلة؛ والهيئات املهنية،
مثل مجالس املعلمني؛ وجمعيات أولياء األمور  /املعلمني؛
وممثيل املجتمع  /القرية؛ واملنظمات غري الحكومية .ومن
األهمية بمكان استخدام أنسب أساليب الحوار االجتماعي
مع املعلمني ومنظمات املعلمني ،لتخطيط تنفيذ سياسة
ينبغي إرشاك الجهات املعنية الرئيسية يف إعدادها منذ
البداية (انظر القسم )4.4.3؛
$ $بني الحكومة أو سلطة التعليم ورشكاء التنمية :عىل سبيل
املثال ،الوكاالت املتعددة األطراف والجهات املانحة الثنائية.
ونظرا ً لطبيعتها السياسية ،فإن الحوار بشأن تنفيذ الخطة،
مشابه لعملية وضع السياسة نفسها (الفصل الرابع) ،وينطوي
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حتما ً عىل حلول وسطية يف تحديد أولويات طبيعة األنشطة
املطلوبة وتنفيذها .مع توقع إجراء مراجعات أو تأجيل أو
إلغاء لألنشطة ذات األولوية األقل بحيث يمكن للعدد األقىص
من الجهات املعنية  /الجهات الفاعلة االلتزام بنجاح السياسة
والخطة .فبدال ً من إضعاف الخطة ،ستعزز العملية القائمة عىل
التسوية واملقايضة احتمال التنفيذ الناجح ،إذا جمعت أكرب عدد
ممكن من الرشكاء يف تنفيذ الخطة.
وبمجرد اتخاذ القرار ،ستحتاج خطة العمل إىل حساب تكاليفها
بالكامل وتمويلها (قدر اإلمكان) من املوارد املتاحة ،وفقا ً
للمعايري املذكورة أعاله .وقد يختلف تمويل التنفيذ عن تمويل
إعداد السياسات (القسم  ،)4.3حتى إذا كان كالهما جزءا ً من
ميزانية واحدة ومتوفرة منذ البداية .وحيثما يكون ذلك رضوريا ً
وممكناً ،يمكن طلب توفري التمويل واملوارد من الجهات املعنية
الوطنية و  /أو الرشكاء الدوليني .وهذا يسلط الضوء عىل أهمية
دعم الجهات املعنية للسياسة عىل نطاق واسع ،وعىل خطة
زيادة املوارد املخصصة للتنفيذ :وغالبا ً ما تكون الحاجة إىل
املوارد البرشية بقدر الحاجة إىل املوارد املالية .ويف حال حدوث
فجوة يف التمويل ،فقد يكون من الرضوري إعادة التفكري يف
أهداف الخطة وطموحاتها ،أو تضمني وسائل بديلة للتغلب عىل
القيود يف الخطة .ويجب أن تنظر الخطة دائما ً يف تمويل التنفيذ
بمرور الوقت  -ليس فقط يف األجل القصري أو عىل النحو املرتبط
بالخطة األوىل  -وينبغي توقيته بحيث يتزامن مع دورات
ميزانية الحكومة وسلطة التعليم (ADEA, 2009: 3; GPE, 2014:
350; IIEP and GPE, 2012: 15–16; ILO, 2014: 4, 33; Yelland and
.)32-Pont, 2014: 31

 5.3.2األطر المنطقية وخطط العمل
اإلطار املنطقي هو أداة تم إعدادها بوصفها منهجية لتصميم
املرشوعات وإدارتها وتستخدمه العديد من وكاالت التنمية الثنائية
واملتعددة األطراف يف البلدان املرتفعة الدخل (،).World Bank, n.d
وقد يساعد اإلطار املنطقي ،إذا ما تم تكييفه بصورة مالئمة،
املسؤولني عن التنفيذ يف متابعة التقدم .وتربط مصفوفة اإلطار
املنطقي بني األهداف والغايات واألغراض واملخرجات املتوقعة،
من خالل األنشطة املخطط لها بمؤرشات قابلة للتحقق عىل نحو
موضوعي ،أو قابلة للقياس .والهدف هو قياس التقدم ،مع تحديد
وسيلة للتحقق من املؤرشات (املعلومات) واالفرتاضات .ومن
األمثلة عىل املستوى الدويل اإلطار املنطقي الذي أعدته اليونسكو
لتنفيذ مبادرة تدريب املعلمني الخاصة بها يف دول أفريقيا جنوب
الصحراء الكربىUNESCO, 2007 – http://unesdoc.unesco.( .
)org/images/0015/001539/153940e. pdf
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وتمثل خطة العمل لوضع االسرتاتيجيات أو الربامج موضع
التنفيذ نهجا ً بديالً .وتحتوي خطة عمل غانا لدعم خطتها لقطاع
التعليم (اإلطار  )2.1عىل عدة مكونات ،مجمعة يف إطار أهداف
معنية باملعلم أو التدريس :تحسني جودة التدريس والتعلم؛
وتحسني إدارة خدمات التعليم؛ وتوفري املعلمني ونرشهم.
ومصفوفة خطة العمل هذه تربط أهداف الخطة باألهداف
املطلوبة يف السياسة (النتائج واملخرجات)؛ وتقدم الخطوط
العريضة لالسرتاتيجية واألنشطة واألطر الزمنية والهيئات /
الوكاالت املسؤولة (.)Government of Ghana, 2012
ويمكن أن يوفر إعداد اإلطار املنطقي أو خطة العمل كونهما
جزءا ً من تنفيذ السياسة وضوح الغرض والنطاق ،ويساعدان
يف تطوير التعاون بني الوحدات واإلدارات والوكاالت .ومع ذلك،
يجب االعرتاف بحدود أي من األداتني :االتجاه نحو الصالبة
والرصامة كما هو محدد يف املصفوفة ،وعليه عدم املرونة
يف تكييف التنفيذ مع الظروف والقيود املتغرية  -السياسية
واالقتصادية  /املالية وقبل كل يشء اإلنسان  -وكذلك الصعوبة
يف الحصول عىل مدخالت مفيدة من الجهات املعنية يف املصفوفة،

سواء يف مرحلة التصميم أو التنفيذ أو الرصد  /التقييم .ولذلك،
يبقى اإلطار املنطقي وخطط العمل أدوات لالستخدام الداخيل،
ومفيدة ألولئك املشاركني يف تصميم السياسة  /الخطة وتنفيذها،
رشيطة أن يكون لديهم املعرفة والتدريب عىل استخدام هذه
األدوات بفعالية.

 5.3.3المبادئ التوجيهية واآلليات األخرى
قد يستفيد التنفيذ يف كثري من األحيان من املبادئ التوجيهية -
التفصيلية والعملية  -لتنفيذ السياسة .ويمكن أن تكون املبادئ
التوجيهية  -التي قد تشتمل أيضا ً عىل قوائم املراجعة أو تكون
مصحوبة بها  -مفيدة بوجه خاص للجهات الفاعلة والجهات
املعنية التي لم تشارك بصورة مبارشة يف وضع السياسات،
عىل سبيل املثال :اإلدارة الالمركزية؛ واملؤسسات مثل مقدمي
خدمات تعليم املعلمني؛ والهيئات املهنية املتخصصة ،مثل
سلطات اعتماد املؤهالت ،وهيئات املواصفات واملعايري ،أو هيئات
العمل املعنية .وتتضمن سياسة كينيا املعنية بتوظيف املعلمني
(اإلطار  )5.2إرشادات تنفيذية وأدوات مفيدة أخرى.

 5.4الرصد والتقييم
يجب أن تمثل خطة الرصد والتقييم ،التي تضم األدوات
املناسبة ،جزءا ً ال يتجزأ من أي خطة تنفيذية ،لضمان تنفيذ
األنشطة املخطط لها وتحقيق األهداف .وأن يُعهد إىل إدارة أو
وحدة واحدة (عىل سبيل املثال ،وحدة رصد وتقييم مخصصة،
أو الوحدة املسؤولة عن نظام معلومات وزارة التعليم أو نظام
معلومات إدارة التعليم ،أو فريق متعدد األقسام) القيام برصد
دوري لضمان التنفيذ األمني للخطة .وعندما تكون املوارد
البرشية أو املالية للسلطات التعليمية محدودة (عىل سبيل املثال،
يف البلدان الشحيحة املوارد ،أو الواليات الصغرية أو السلطات
الالمركزية) ،يجب أن يتحمل عضو واحد عىل األقل من وحدة
تصميم الخطة هذه املسؤوليات.
$ $الرصد الدوري من خالل عمليات املراجعة املكتبية أو
امليدانية ،وتحليل سجالت التنفيذ وسجالت األنشطة ،وجمع
البيانات الحالية واالجتماعات املنظمة داخل وبني اإلدارات /
الوكاالت املنفذة .ويعد هذا النوع من الرصد رضوريا ً لتقييم
التقدم ونسبة تحقيق األهداف واملعايري (املعالم) املدرجة
يف خطة التنفيذ ،وتحديد القيود وإيجاد حلول للمشكالت
عند ظهورها .ويمكن استخدام خطط العمل السنوية
والتقارير الدورية للمساعدة يف هيكلة هذه املمارسات
( .)Kusek and Rist, 2004: 97–98كما يف الخطة االسرتاتيجية

للتعليم يف ترينيداد وتوباغو املستندة إىل رصدها للتقارير
الشهرية التي يعدها كل راصد ميداني وجميع األقسام /
الوحدات املشاركة يف الخطة (MoE/Government of the
 .)Republic of Trinidad and Tobago, 2012: 30–31ويمكن
أيضا ً استخدام تحليل املعلومات  -يف الوقت املناسب -
الناتجة عن نظام معلومات إدارة التعليم  /نظام معلومات
وزارة التعليم أو الوحدات اإلحصائية .كما يف الخطة
االسرتاتيجية لبابوا غينيا الجديدة للمساواة بني الجنسني يف
التعليم ،باعتمادها عىل الرصد القائم عىل البيانات املصنفة
حسب الجنس للطالب واملعلمني ومديري املدارس وموظفي
التعليم ،لتي تُجمع سنويا ً (DoE, Papua New Guinea, 2009:
 .)13–25وينبغي أيضا ً أن يشمل الرصد الدوري الهيئات
الالمركزية املسؤولة عن أنشطة الخطة.

$ $تعد تقارير الرصد الدورية الصادرة عن اختصاصيي
الرصد والتقييم ،بنا ًء عىل عمليات املراجعة املنتظمة
التي يجريها فريق أو وحدة الرصد ،واستخدام املبادئ
التوجيهية واألدوات املتفق عليها (عىل سبيل املثال ،استبيان
لتقييم نتائج اإلنجاز أو قائمة مراجعة تتماىش مع أنشطة
التنفيذ) ،مهمة للغاية .وأن تصل التقارير إىل أصحاب
القرار الرئيسيني عىل املستويات املناسبة ،إلبالغهم يف الوقت
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نفسه بالقيود واإلجراءات التصحيحية املوىص بها إلجراء
التعديالت الالزمة عىل خطة التنفيذ.
$ $ينبغي التخطيط إلجراء مراجعة سنوية الجهات املعنية،
واضطالع املسؤولني عن الرصد والتقييم بإجرائها،
ملراجعة تنفيذ الخطة مع الجهات املعنية الرئيسية  -ممثيل
املعلمني والطالب وأولياء األمور واملنظمات غري الحكومية
أو املجتمع املدني .وفضالً عن استخدام نتائج الرصد
الدوري والتقارير ،يجب أن يجري فريق التقييم الذي يعد
املراجعة السنوية عملية تشاورية مفتوحة ،تتيح للجهات
املعنية تبادل االهتمامات وكذلك الجارب الناجحة يف تنفيذ
الخطة ،واإلشارة بوضوح إىل األنشطة التي تحتاج إىل
التغيري .هذه املالحظات مهمة جدا ً لتقييم تنفيذ السياسة.
ويجب أن يكون التقرير الخاص باملالحظات والردود شفافا ً
ورصيحاً ،ويحدد الصعوبات وحتى نواحي الفشل ،وليس
مدفوعا ً بالرغبة يف إرضاء الرؤساء أو أصحاب القرار عىل
املستوى األعىل.

$ $تقرير أداء سنوي موحد ،يشتمل عىل العنارص املهمة من
ممارسات الرصد األخرى .ويعد هذا التقرير بمثابة الوثيقة
األساسية للمراجعة الرفيعة املستوى لإلنجازات ،وأوجه
القصور وعمليات اإلصالح املمكنة .وينبغي أن يكون
التقرير بمثابة ركيزة لخطة عمل منقحة .ولكي تكون
الخطة مجدية ينبغي مواءمتها مع أهداف خطة العمل ،من
حيث الجوانب املعنية باملوارد البرشية واملالية الرئيسية.
ويمكن للرصد أن يكشف عن التغيريات التي طرأت من حيث
املؤرشات املحددة ،كقياسات التقدم أو عدمه ،ولكن ،لن يمكنه
اإلشارة بالرضورة إىل األسباب الكامنة وراء التغيريات  -وهنا
تكمن الحاجة إىل التقييم ،الذي يمكن أن يكشف ما حدث وملاذا
وما الفرق الذي يحدثه ( .)Russon, 2010: 108ويعد التقييم يف
منتصف املدة أو نهايتها (أو كليهما) ،الذي يُستحسن أن يضطلع
بإجرائه أشخاص مستقلون لضمان املوضوعية ،مهما ً يف تقييم
تنفيذ السياسة وتقديم التوجيه للتنفيذ يف املستقبل .ويمكن
للمراجعة النهائية تقييم األثر والنتائج واألهمية والفعالية ،من
حيث التكلفة واالستدامة ،فضالً عن تحديد أسباب نجاح الخطة
أو فشلها ،وال سيما استخالص العرب والدروس لتوجيه مراجعة
السياسة والخطط املقبلة (انظر اإلطار  ،5.4مثال عىل الصعيد
ُ
القطري  -ناميبيا).

اإلطار  :5.4دور المعلمين في إعداد سياسة
ناميبيا وتنفيذها  -تقييم الفصول الدراسية
والتطوير المهني
يف العقد األول من القرن الحايل ،تطلبت السياسات الرئيسية
لوزارة التعليم من املعلمني استخدام اسرتاتيجيات التدريس التي
تركز عىل املتعلم ،ومراقبة أدائه من خالل منهجية التقييم املستمر.
ولدعم جهود اإلصالح ،استند التطوير املهني للمعلمني يف البداية
عىل صياغة سياسة مركزية ،وتوفري مواد مكتوبة عن السياسات
وتنفيذها ،والتدريب التعاقبي ،باالنتقال من الوزارة املركزية إىل
مناطق التعليم إىل مجموعات أصغر من املدارس ،وأخريًا إىل املعلمني
يف املدارس.
وأدت اسرتاتيجية وزارة التعليم الدائمة التطور ،استنادا ً إىل التطوير
الالمركزي للمعلم من القاعدة إىل القمة ،التي تتوخى من املعلمني
االضطالع بدور الوسيط لوضع سياسة جديدة وتنفيذ اإلصالح,
ً
بدال من أن يكونوا موضوع املبادئ التوجيهية وبرامج التدريب ،إىل
قيام وزارة التعليم بإعداد نظام التقييم الذاتي املدريس .وأصبحت
الجوانب املعنية بالتدريس يف الفصل الدرايس أحد مكونات النظام
لدعم التنفيذ األكثر فعالية إلصالح اسرتاتيجية التدريس وتتبع أداء
املدرسة .واستخدم بروتوكول للمراقبة يتضمن محددة بوصفه
أساسا ً يستند إليه املعلمون وأولياء األمور وأعضاء املجتمع ومدير
املدرسة ملناقشة الردود وإعداد موجز أداء املدرسة عىل نحو تعاوني،
الذي استخدم فيما بعد يف وضع خطط املدرسة لتحسني األنشطة.
وأشارت النتائج إىل الحاجة لتعاون أكرب بني املعلمني فضالً عن
زيادة دعم آلية تقديم املالحظات والردود ملنح املعلمني صوتا ً أكرب يف
عملية تطورهم املهني ،ومن ثم تحسني تنفيذ السياسة..
ملزيد من املعلومات.)LeCzel and Gillies, 2006( :

ويتطلب الرصد والتقييم الفعاالن مؤرشات واضحة وقابلة
للقياس مرتبطة باألهداف املحددة .عىل أن تكون املؤرشات
الرئيسية:
$ $محدودة العدد وتركز عىل األولويات الرئيسية؛
$ $مقدمة يف إطار قائم عىل النتائج أو موجه نحو النتائج،
لقياس النتائج عىل نحو هادف؛
 $ $صيغت لتمكني تحليل أوجه التفاوت أو االختالل (املساواة
بني الجنسني ،واملناطق الحرضية  /الريفية ،واملحرومة،
وما إىل ذلك) يف تنفيذ السياسات؛
$ $متسقة ومستقرة طوال دورة التنفيذ ،واألهم من ذلك،
يسهل فهمها عىل جميع املستخدمني ،من أصحاب القرار
من املستوى األعىل إىل املستخدمني األكثر تأثراً ،أي املعلمني
واملتعلمني.
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ويف هذا الصدد ،يجب االتفاق مع الجهات املعنية ،إذا كانت معنية
بتنفيذ السياسة ،والرشكاء يف التنمية عىل املؤرشات والتحقق من
قبولهما لها عىل املؤرشات (IIEP and GPE, 2012: 15–18; ILO, 2012:
.)64, 102, 133–134
ومن خالل آليات الحوار االجتماعي املناسبة (انظر الفصل
الرابع) ،يمكن للمعلمني عىل مستوى املدرسة ومنظمات املعلمني
عىل املستويات األخرى ،تقديم مدخالت قيمة فيما يخص
املؤرشات ذات األولوية لنتائج التعلم القابلة للقياس والهادفة
واملنصفة فيما يتعلق بواقع الفصل الدرايس واحرتام املتطلبات
لتحقيق االتساق بمرور الوقت.
ونظرا ً إىل أن مصممي خطة التنفيذ سيكون لديهم دائما ً
مؤرشات كمية لتوجيه التنفيذ ،فإن االعتماد أكثر عىل املعلومات
النوعية من الجهات املعنية أو الباحثني املستقلني يمكن أن يكون
ً
مكمال قيما ً لقياس النجاح أو الفشل ،ومن ثم ،التأثري يف السياسة
والتخطيط االسرتاتيجي من أجل تأثري أكرب .ويعد هذا النهج
حاسما ً يف تقييم مواقف وسلوك املعلمني ،الذين هم ربما أهم
الجهات الفاعلة يف تنفيذ السياسة ،والذين ألسباب عديدة تتعلق
بخلفياتهم الشخصية واملهنية ،وخرباتهم ،غالبا ً ما يصبحون
منفذين للسياسة التي لهم فيها القليل من املدخالت ،أو لم
يكن لهم أي مساهمة فيها خالل عملية إعدادها (;Smit, 2005
.)Hargreaves, 1994; Hargreaves, 1998
ً
وفضال عن تصورات وتعليقات املعلمني وقادة املدارس بشأن
تنفيذ الخطة وأهداف السياسة العامة ،قد يكون الرصد والتقييم
فرصة الستخدام آلية مؤسسية  -حوار اجتماعي  -لضمان رفع
قيمة صوت املعلم يف العملية عىل مستوى املدرسة ،إذا كان هذا
الصوت غري موجود بالفعل يف مراحل السياسة األخرى (انظر
الفصلني الثاني والرابع) (.)217-ILO, 2012: 216

ويفضل اتباع نهج من القمة إىل القاعدة ،عىل نحو متزايد ،لرصد
وتقييم تصميم السياسات وتنفيذها:
$ $أظهرت أبحاث أجريت يف الصني وجود فجوة بني تقييم
املعلمني والسلطات لنجاح سياسة نقل املعلمني من املناطق
الحرضية إىل الريف .وحُ دِّدت نقاط الضعف يف نظام
الحوافز وآليات التقييم ونظام دعم الحكومة املحلية،
التي تتطلب جميعها عمالً إضافيا ً إلنجاح السياسة.
وكانت إحدى التوصيات للتغيريات الناتجة عن تحليل
السياسات هي إتاحة فرصة أكرب للمعلمني للتشاور معهم،
وتقديمهم للمالحظات واملشاركة يف رسم السياسات
(.)Liu, Li and Du, 2014: 78–80
$ $وباملثل ،حدد تقييم لخطط التعليم الوطنية الباكستانية من
عام  1992إىل عام  2010يف مقاطعة البنجاب الكبرية ،أسباب
الفشل وضعف التنفيذ املرتبط باإلدارة .وكانت إحدى
التوصيات لتعزيز تنفيذ خطط التعليم هي جعل آلية التنفيذ
أكثر نشاطا ً ومسؤولية وخضوعا ً للمساءلة ،باستخدام نهج
منظم من القاعدة إىل القمة بشأن مشاركة أكرب لجمعيات
أولياء األمور  /املعلمني ،واملعلمني وسائر الجهات املعنية
(.)Siddiq, Salfi and Hussain, 2011: 294
$ $وأخرياً ،وجد تحليل لتجارب املعلمني يف تنفيذ سياسة التعليم
الشامل يف مقاطعتني يف غانا ،أن املعلمني لديهم فهم محدود
ومشوَّه غالبًا للسياسة واالبتكارات املطلوبة يف ممارساتهم.
ولتحقيق النجاح ،يجب أن تصبح العملية األولية لوضع السياسة
ً
أكثر وضوحا ً
وشموال ،لتمكني الجهات املعنية من فهم الغرض
من خطة السياسة وقبولها (.)Alhassan, 2014: 127

 5.5اإلجراءات التنظيمية للتنفيذ
يوفر تحديد املسؤول عن أي جزء من أجزاء تنفيذ السياسة وعىل
كل مستوى (انظر أيضا ً الفصل الرابع) سواء يف نظام التعليم
املركزي أو الفيدرايل أو الالمركزي للغاية ،وضوح املسؤوليات
واملهام وخطوط التواصل (IIEP and GPE, 2012: 13; UNESCO,
 .)2012a: 42–45فتحديد املسؤوليات التي ترتاوح من أعىل مستوى
تنفيذي وطني إىل مستوى املدرسة مهم بوجه خاص ألولئك
الذين يتعاملون عىل نحو مبارش مع املعلمني  -عىل سبيل املثال
املديرين  /قادة املدارس واملفتشني ،ومعلمي املعلمني وواضعي
املعايري (هيئات التأهيل املهني) وسلطات التوظيف (املعلم أو
لجان الخدمة العامة ،ومديري املدارس الخاصة/أرباب العمل).

ويعد التخطيط والحوكمة املعنية بعالم مرحلة الطفولة املبكرة
املتعدد الصفوف ،الذي يتوزع غالبا ً عىل العديد من الوزارات أو
الوكاالت الحكومية ،مثاال ً جيدا ً عىل أهمية التنسيق بني الوزارات
/الوكاالت لتحقيق النجاح يف السياسة املعنية بالتعليم.
ولذلك يتطلب تنفيذ السياسة إجراء تقييم لعوامل النجاح
الرئيسية واملعوقات ،فضالً عن القرارات املتعلقة بمن يفعل ماذا
ومتى وأين وكيف .وينبغي أن تحدد هذه القرارات مسؤوليات
القيادة والتنفيذ ،فضالً عن تحديد القدرة البرشية واملالية عىل
التنفيذ .فبتحديد عملية التنفيذ يجب التعامل مع العقبات
السياسية وغريها من العقبات التي تقف يف طريق النجاح .وإذا
111
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لم يتم تضمني هذه العوامل يف خطة العمل ،فيجب تحديدها
يف تقييم مرافق ،ودعمها بالتوجيهات التنظيمية حسب الحاجة.

 5.5.1المسؤوليات :القيادة واإلدارة
يعد تعيني األفراد املسؤولني عن القيادة والتنفيذ الشامل للسياسة،
فضالً عن برامج أو أنشطة محددة ،وتحديد كيفية مساءلتهم،
قضايا رئيسية يجب التطرق إليها يف السياسة املعنية باملعلم ،كما
هو الحال يف سياسة قطاع التعليم بوجه عام .عىل سبيل املثال:
$ $ينبغي أن تكون القيادة قريبة من قمة سلسلة اتخاذ القرار
السيايس قدر اإلمكان :وزير أو مسؤول تنفيذي رئييس (مثل
املدير العام أو املرشف العام أو األمني الدائم) لضمان نجاح
السياسة؛
$ $قد تكون األدوار واملسؤوليات قريبة من أو مكررة عن
األدوار واملسؤوليات املعتادة لوحدات السلطة الحكومية
أو التعليمية ،أو تفوّض إىل فريق متخصص ،رشيطة
أال تؤدي القرارات املتعلقة باملسؤوليات إىل الغموض أو
االرتباك .ويساعد املخطط التنظيمي املصمم بوضوح
يف إظهار هيكلية وأطر السلطة  /القرارات .وقد تشمل
الهياكل اإلدارية الجديدة لجنة توجيهية مشرتكة أو فريق
عمل مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة ،بينما يقوم فريق
التوجيه أو الوحدات القائمة بتنسيق التنفيذ اليومي.
وتقدم جمهورية تنزانيا املتحدة مثاال ً عىل التناقضات بني
املسؤوليات اإلدارية املحددة بوضوح .إذ تتضمن الخطة
الرئيسية لتعليم املعلمني ،التي نُرشت يف عام  ،2001أهدافا ً
واسعة النطاق وتكاليف الخطة ،لكنها تخلو من الرتتيبات
التنظيمية لتنفيذها .يف املقابل ،تفصل خطة تطوير التعليم
االبتدائي ،التي طرحتها الحكومة يف العام نفسه ،مسؤوليات
التنفيذ ،التي تشمل مخططا ً تنفيذيا ً يرتاوح من مستوى
الحكومة املركزية ،إىل املنطقة والحي والقرية ،وصوال ً إىل
مستوى املدرسة (.)BEDC, URT, 2001; MOE, URT, 2001

 5.5.2القدرة على التنفيذ
إن القدرة الكافية عىل تنفيذ السياسة بفعالية أمر حاسم لضمان
النجاح .وهي من العوامل التي يمكن أن تتأثر مبارشة بواضعي
السياسات وأصحاب القرار .لذا عىل تحليل قدرات الفاعلني
الرئيسيني عىل التنفيذ أن يأخذ ما ييل بعني االعتبار:
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$ $اإلدارة واملؤسسات يف القطاع العام :جودة اإلدارة العامة
وإدارة الخدمة املدنية عىل جميع املستويات املشاركة يف
تنفيذ السياسة املعنية باملعلم؛ الشفافية واملساءلة والقدرة
عىل إقامة حوار مع الجهات املعنية؛ وجودة إدارة امليزانية
واإلدارة املالية؛ ومستوى وكفاءة تحصيل اإليرادات؛
$ $اإلدارة الرتبوية وإدارة املعلمني ودعمهم :فعالية األدوار
واملسؤوليات الفردية عىل مختلف املستويات؛ والهياكل
اإلدارية؛ وهياكل السلطة؛ والتواصل والتنسيق؛ والرصد
والتقييم؛
$ $اختصاصات فرادى املسؤولني أو املوظفني :مؤهالت
املسؤولني املشاركني يف تنفيذ السياسة وكفاءاتهم ومهاراتهم
وتدريبهم وحوافزهم ؛

$ $مقدمو خدمات التعليم من القطاع الخاص والجهات
الفاعلة غري الحكومية :املسؤوليات والقدرة البرشية واملالية
الستكمال مسؤوليات القطاع العام.
ويستلزم التنفيذ الناجح حتما ً تطوير وتعزيز القدرة عىل أخذ
هذه العوامل بعني االعتبار .وعند تحديد الثغرات ،ينبغي النظر
يف التدريب عىل التخطيط واإلدارة والتواصل واملهارات األخرى
قبل التنفيذ ،أو معه بالتوازي .واستهداف أي دعم فني خارجي
(مثل األفراد أو املؤسسات  /الوكاالت أو الحكومات) لزيادة
تطوير القدرات الوطنية ،سواء عىل املستوى املركزي أو اإلقليمي
أو املحيل ( .)IIEP and GPE, 2012: 8, 13, 24تشدد خطة ترينيداد
وتوباغو االسرتاتيجية للتعليم الرامية إىل تحويل وزارة التعليم
إىل منظمة عالية األداء ،عىل الهدف االسرتاتيجي  /األولوية فيما
يتعلق بالقدرات املؤسسية ،مع الرتكيز عىل سبعة عرش نشاطا ً
يتعلق بالقيادة والحوكمة واإلدارة املتكاملة؛ ونظم الرصد
والتقييم؛ والتخطيط؛ وإعداد وإدارة السياسات؛ والعمليات
واإلجراءات؛ وإدارة نظم املعلومات (MOE/Government of the
.)Republic of Trinidad and Tobago, 2012: 16–18

 5.5.3الحوكمة :هيئات  /هياكل التنفيذ
إن السياقات الوطنية واإلدارية ،وكذلك القرارات املتعلقة
بالقيادة واملسؤوليات والقدرات ،تحدد إىل حد بعيد هياكل
أو هيئات التنفيذ األكثر مالءمة .وقد تعتمد االسرتاتيجية عىل
الهياكل الحالية لإلدارة العامة أو التعليمية ،ويشمل ذلك الهيئات
املخصصة لتوظيف املدنيني أو املعلمني؛ أو نقل املسؤولية إىل
كيان مستقل أو هيئة واحدة ،مثل مجلس التأهيل املهني؛ أو
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إنشاء هيكل تنفيذي جديد  -ربما خارج السلطة الحكومية -
مثل مؤسسة مهنية وطنية أو هيئة أخرى .ومهما كان املسار
املختار ،يجب أن يجيب عىل بعض األسئلة الرئيسية:
 $ $ما الهيكل اإلداري األكثر إنصافا ً وكفاءة ومساءلة
وديمقراطية عىل األرجح؟
 $ $هل يتمتع بالسلطة التخاذ قرارات أساسية ،من قبيل
الجوانب الرئيسية للسياسة (الفصل الثالث) ،وخاصة تعليم

املعلمني ،والتطوير املهني ،والتوظيف ،وحشد التمويل أو
نقله من نشاط آلخر؟
$ $هل يمتلك القدرة اإلدارية واملالية لإلرشاف عىل التنفيذ،
نظرا ً إىل املخاطر واملعوقات املحددة يف خطة العمل؟
$ $هل لديه القدرة عىل التواصل مع جميع الفاعلني السياسيني
والجهات املعنية املهمة ،وحشدهم لفهم أهداف السياسة
وخططها وااللتزام بها والترصف بناء عليها؟

 5.6تكاليف التنفيذ
يجب إدراج جميع جوانب التنفيذ (عىل األقل الجوانب الرئيسية
املشار إليها أعاله) يف امليزانية ،ويشمل ذلك:
$ $آلية وعملية التنفيذ  -تنفيذية  /إدارية أو ترشيعية؛
$ $خطة العمل واآلليات املتعلقة بها؛
$ $الرصد والتقييم؛
 $ $الرتتيبات التنظيمية  -القيادة ،واإلدارة ،وتنمية القدرات،
والهياكل اإلدارية.
وكما هو الحال مع وضع السياسات (الفصل الرابع) ،ووضع
خطة العمل املوضحة سابقا ً يف هذا الفصل ،قد يأتي التمويل
من مصادر وطنية أو شبه وطنية (امليزانية العامة أو مزيج من
املصادر العامة والخاصة) ،وكذلك من رشكاء التنمية .وقد يكون
لتنفيذ السياسة املعنية باملعلم أولوية أقل لدى رشكاء التنمية،
ولكنهم ال يستبعدونها .ويمكن التماس الدعم الخارجي عند
الرضورة من العديد من الرشكاء املشار إليهم يف الفصل الثاني
(القسم  ،)2.3عىل سبيل املثال ،من خالل الدعم الوطني لفريق
العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام
 ،2030أو من خالل آليات تمويل املنح والتنفيذ التي تقدمها
منظمة الرشاكة العاملية للتعليم .ويجب أن تكون رشوط هذا
التمويل واضحة ،سواء وجِّ هت من خالل دعم امليزانية العامة

أو دعم قطاع التعليم ،أو من خالل التمويل املخصص ألنشطة
مختارة ،مع الحفاظ عىل استقالل البلد املعني .فيمكن لخطة
عمل سياسية مجدية ،أو واحدة يُنظر إليها عىل أنها كذلك ،أن
تساعد يف حد ذاتها يف حشد املوارد لتنفيذ السياسات.
ويف حال وجود فجوات يف التمويل ،قد يتعني مراجعة االسرتاتيجيات
والخطط  -عىل سبيل املثال ،من خالل ابتكار وسائل تنفيذ أكثر
فعالية من حيث التكاليف ،ويشمل ذلك املزيد من دمج الهياكل/
اإلدارة أو األنشطة ،أو تفويض املسؤولية عن األنشطة من الهيئات
املركزية إىل الالمركزية ،أو إلىسائر الجهات املعنية .ويجب دائمًا
أخذ األهداف العامة واألولويات الرئيسية بعني االعتبار خالل
عملية املراجعة (.)IIEP and GPE, 2012: 14
وكما نوقش يف هذا الدليل ،فإن إعداد السياسة وتنفيذها
عملية معقدة وخاضعة للتنازع السيايس .ويتطلب التنفيذ
الفعال للسياسة املعنية باملعلم إدراكا ً للديناميكيات السياسية
والثقافية الخاصة بالسياق ،التي تُعَ ّد يف إطارها السياسات
وترتسخ .ويتطلب هذا األمر نهجا ً تنفيذيا ً يركز برصاحة عىل
القيود السياقية وتوقعات الوكالء املحليني والجماعات الخارجة
عن نطاق الحكومة ،وعىل العوامل املتعلقة بعالقات القوة
القائمة ،لضمان أن تؤدي السياسة املعنية باملعلم إىل تحقيق
التغيريات املنشودة.
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قائمة املفاهيم واملصطلحات
تغيُّب ()Absenteeism
الغياب املتكرر أو املعتاد عن العمل ،بال سبب وجيه؛ وال يشمل
الغياب العريض ألسباب خارجة عن السيطرة ،مثل املرض.
تقييم (أو تقييم األداء أو استعراض األداء) ()Appraisal
طريقة لتقييم األداء الوظيفي للمعلم يف إطار تقييم فعالية
التدريس ،وتوجيه التقدم الوظيفي والتطوير املهني وإدارتهما.
ُ
تناقص ()Attrition
انخفاض القوى العاملة بسبب اإلنهاء الطوعي وغري الطوعي
للعمل والوفيات وتقاعد املوظفني.
مزايا أو استحقاقات ()Benefit
تعويضات مالية أو غري مالية تتعلق بالتوظيف تُضاف إىل
الراتب األسايس ،مثل بدالت السكن ،والنقل ،والرعاية الصحية،
والتأمني ،والتقاعد ،واألمومة ،واإلجازات املرضية أو غريها من
أنواع الحماية االجتماعية ،وتمويل التطوير املهني املستمر ،وما
إىل ذلك.
تعلم مختلط ()Blended learning
برنامج تعليم رسمي يُقدّم من خالله جزء من املضامني
والرتبية باستخدام أساليب التدريب الحضوري ،ويُقدَّم الجزء
اآلخر من خالل األنشطة التي تُجرى باالستعانة بالحاسوب
والوسائل اإللكرتونية.
لجنة الخرباء املشرتكة بني منظمة العمل الدولية
واليونسكو املعنية بتطبيق التوصيتني الخاصتني بأوضاع
العاملني يف التعليم ()CEART
لجنة خرباء مشرتكة بني منظمة العمل الدولية واليونسكو
معنية بتطبيق توصية عام  1966بشأن أوضاع املدرسني
وتوصية عام  1977بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم
العايل ،وتضطلع برصد تطبيق هاتني التوصيتني وتعزيز
تطبيقهما.

منح الشهادات (منح الشهادات أو الرتخيص املهني
للمعلمني) ()Certification
عملية اكتساب املؤهالت أو وحدات االعتماد ،واعرتاف سلطة
التعليم املعنية بهذه اإلنجازات الذي يم ّكن املعلم من تدريس
مواد يف مجاالت معينة يف مستوى تعليمي معني.
مجموعة ()Cluster
انظر مجموعات املدارس.
اتفاق جماعي ()Collective agreement
اتفاق مكتوب بشأن ظروف العمل ورشوط التوظيف يُربم بني
موظف واحد أو أكثر ،أو منظمة موظفني ،من جهة ،ومنظمة
تمثيلية واحدة أو أكثر للمعلمني أو لغريهم من العاملني يف
مجال التعليم ،أو ممثليهم املنتخبني ،من الجهة الثانية.
مفاوضات جماعية ()Collective bargaining
كل املفاوضات التي تجري بني رب عمل واحد أو أكثر ،أو
منظمة أرباب عمل واحدة أو أكثر ،من جهة ،ومنظمة واحدة
أو أكثر للمعلمني أو غريهم من العاملني يف مجال التعليم ،أو
ممثليهم املنتخبني أصوالً ،من الجهة الثانية ،من أجل تحديد
ظروف العمل ورشوط التوظيف أو لتنظيم العالقات بني أرباب
العمل واملعلمني أو غريهم من العاملني يف مجال التعليم.
معلمون عاملون بموجب عقود مؤقتة (أو معلمون
شبه محرتفني ،أو معلمون مساعدون ،أو معلمون من
املجتمع املحيل) ()Contract teachers
معلمون يوظفون عىل أساس تعاقدي مؤقت ،غالبا ً ملواجهة
الصعوبات يف توظيف أعداد كافية من املعلمني املؤهلني،
أو بسبب قيود امليزانية .ويكون هؤالء املعلمون يف األغلبية
الساحقة من الحاالت أقل تدريبا ً ويتقاضون أجورا ً أدنى
ً
مقارنة باملعلمني الدائمني أو
ويتمتعون بأمان وظيفي أقل
املوظفني يف الخدمة املدنية.
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التطوير املهني املستمر/التنمية املستمرة للمهارات
املهنية (CPD: Continuing/continual professional
)development
عملية التعلم املهني املستمرة ،التي يتف ّكر من خاللها املعلمون
يف معارفهم ومهاراتهم وممارساتهم املهنية ويصونونها
ً
ويطورونها .ويمثل التطوير املهني املستمر حقا ً وواجبا يف
جميع املهن ،ومنها مهنة التدريس ،وقد يشمل التعلم النظامي،
واملن َّ
ظم ،وغري النظامي ،والذاتي.
نرش (املعلمني) ()Deployment
تعيني أو توظيف املعلمني يف مناصب يف نظام التعليم ،أو عىل
نطاق املنطقة أو البلد.
تدني مهارات الوظيفة ()De-skilling
عملية االستغناء عن املعلمني املاهرين جدا ً واملدربني جيدا ً
وتعيني معلمني أقل مهار ًة أو عديمي املهارات ،ذوي تدريب
مهني أقل أو تلقوا الحد األدنى من التدريب املهني أو غري
مدربني مهنيا ً محلهم ،وهو ما يسفر عن تدني املعايري
التعليمية ومكانة املهنة.
تمييز مبارش ()Direct discrimination
معاملة أسوأ بصورة رصيحة أو ضمنية عىل أساس واحد أو
أكثر من األسس املحظورة ،ومنها العرق واألصل والدين والرأي
السيايس والجنس واإلعاقة والسن وامليول الجنسية واملنشأ
االجتماعي (ويشمل الطبقة االجتماعية) والجنسية وظروف
امليالد ،أو عىل أساس االنتماء إىل جماعة أو منظمة معينة.
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة (Early Childhood
)Education - ECE
التعليم قبل التعليم اإللزامي ،الذي يع ّد تعليما ً يف حد ذاته
وجزءا ً أساسيا ً من التعلم مدى الحياة ،وليس مجرد إعداد
للمدرسة االبتدائية .ويشار إىل التعليم يف مرحلة الطفولة
املبكرة بوصفه املستوى (صفر) يف التصنيف الدويل املوحد
للتعليم.
التعليم للجميع ()Education for All - EFA
حركة التعليم للجميع هي التزام عاملي بتوفري تعليم أسايس
جيد لجميع األطفال والشباب والكبار .وتعمل الحكومات
ووكاالت التنمية واملجتمع املدني والقطاع الخاص معا ً يف إطار
هذه الحركة لتحقيق األهداف الستة للتعليم للجميع بحلول
عام .2015

118

التعليم من أجل التنمية املستدامة (Education for
)Sustainable Development - ESD
نهج التعليم القائم عىل مبدأ أن التعليم هو عنرص رئييس يف
تعزيز القيم والسلوك وأنماط الحياة الالزمة لتحقيق مستقبل
مستدام.
نظام املعلومات الخاص بإدارة شؤون التعليم (نظام
معلومات إدارة التعليم) (Education Management
)Information System - EMIS
نظام مصمم لجمع البيانات بشأن نظام التعليم وإدارتها
ومعالجتها ،ومنها املعلومات املتعلقة باملدارس واملتعلمني
واملعلمني واملوظفني؛ وتعد هذه املعلومات أساسا ً مهما ً يُستند
إليه يف صياغة السياسات الخاصة بالتعليم وإدارتها وتقييمها.
تعلم إلكرتوني ()E-learning
استخدام الوسائل التكنولوجية للتعليم اإللكرتوني أو
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف التدريس والتعلم.
ممارسات مستندة إىل البيّنات (Evidence-informed
)practice
نهج إلعداد السياسات يرمي إىل استخدام البحوث واملعلومات
واملعارف املتعلقة باملمارسات لتوجيه رسم السياسات
وتنفيذها ،بهدف تحقيق نتائج أفضل للناس واملجتمعات
املحلية.
مبادرة املسار الرسيع ()Fast Track Initiative
انظر الرشاكة العاملية من أجل التعليم.
حوافز مالية ()Financial incentives
تعويض مايل يُضاف إىل الراتب األسايس لتشجيع املعلمني أو
غريهم من املوظفني عىل قبول القيام بمهام يف مناطق جغرافية
معينة أو فيما يتعلق بمسائل معينة ،أو لحفزهم ومكافأتهم
عىل أدائهم.
ساعات عمل مرنة ()Flexible working hours
جداول زمنية تسمح للموظفني يف مجال التعليم بتنظيم
ساعات عملهم وفقا ً ألنشطة تطورهم املهني أو مسؤولياتهم
الشخصية ،غالبا ً من خالل العمل بدوام جزئي أو مشاطرة
الوظيفة أو أسبوع العمل املكثف.

حرية تكوين الجمعيات ()Freedom of association
حق العاملني وأرباب العمل يف إقامة ما يختارونه من منظمات،
ومنها النقابات ،واالنضمام إليها بحرية ،بال تمييز أو إذن
مسبق أو تدخل ،بموجب قواعد املنظمة املعنية فحسب.
إطار تحليل وتشخيص جودة نظام التعليم العام
(General Education System Quality Analysis/Diagnosis
)ramework - GEQAF
إطار وضعته اليونسكو بالتعاون مع الدول األعضاء لتعزيز
القدرات الوطنية عىل تقييم نظم التعليم استنادا ً إىل املعارف
والخربات املحلية .ويحتوي إطار تحليل وتشخيص جودة نظام
التعليم العام عىل خمس عرشة أداة تحليلية تتناول الجوانب
الرئيسية املرتابطة لنظام التعليم ،ويرمي إىل توجيه عمليات
التشخيص والتحليل من أجل تعزيز قاعدة املعارف املطلوبة
لتخطيط عمليات تحسني النظام وتنفيذها.
الرشاكة العاملية من أجل التعليم (Global Partnership for
)Education
رشاكة متعددة األطراف أُنشئت يف عام  2002بوصفها «مبادرة
املسار الرسيع لتوفري التعليم للجميع» ،وتضم زهاء ستني
عضوا ً من البلدان النامية ،والحكومات املانحة ،واملنظمات
الدولية ،والقطاع الخاص ،واملعلمني ،ومجموعات املجتمع
املدني واملنظمات غري الحكومية ،وترمي إىل التحاق جميع
األطفال باملدرسة وانتفاعهم بالتعليم الجيد.
ناتج محيل إجمايل ()Gross domestic product
املؤرش األسايس للنشاط االقتصادي الوطني ،ومن ثم ،الثروة
الوطنية .ويمثل الناتج املحيل اإلجمايل القيمة السوقية لجميع
السلع والخدمات النهائية يف البلد يف سنة معينة .ويُحسب
بمضاعفة القيمة السوقية للسلع والخدمات املنتجة لكل فرد يف
البلد بعدد السكان.
بدل املشقة ()Hardship allowances
البدالت املدفوعة للمعلمني الذين يعملون يف مدارس نائية أو
يصعب الوصول إليها أو يصعب تعيني موظفني فيها ،أو يف
مناطق الفقر املدقع ،أو يف ظروف صعبة أو خطرية ،مثل
مناطق النزاع أو املناطق التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أو ما
بعد الكوارث.

وحمايتها ونرشها ونقلها بوسائل إلكرتونية أو رقمية متنوعة.
وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجال التعليم أدوات
وأساليب عديدة لدعم التدريس والتعلم.
حوافز ()Incentives
مكافآت مالية أو غري مالية ترمي إىل حفز األفراد عىل قبول
وظيفة أو مسؤولية معينة أو عىل تحقيق أهداف معينة.
تمييز غري مبارش ()Indirect discrimination
معاملة أسوأ تجري يف ظل تطبيق الرشوط واملعايري ذاتها عىل
الجميع ،ولكنها تسفر عن عواقب سلبية غري متناسبة عىل
بعض األشخاص بسبب خصائص من قبيل األصل واللغة
والعرق واللون والجنس والدين.
تمهيد/برامج تمهيدية/مرحلة تمهيدية ()Induction
عملية دعم املعلمني لحثهم عىل التفكر يف مهاراتهم املهنية
وتنميتها خالل سنوات عملهم األوىل يف مجال التدريس أو سنة
عملهم األوىل يف مدرسة معيّنة ،من خالل الدمج بني اإلرشاد
والدعم غري النظامي والتدريب النظامي املستمر.
التعليم والتدريب األويل للمعلمني (التدريب ما قبل
الخدمة) ()Initial teacher education/ training
إعداد املعلمني قبل استهاللهم العمل يف الفصول الدراسية أو
أي موقع تعليمي بصفة معلمني مع مسؤوليات كاملة.
التعليم والتدريب يف أثناء الخدمة (انظر أيضا ً التطوير
املهني املستمر) ()In-service education and training
مواصلة املعلمني للتعليم والتدريب من أجل تجديد معارفهم
ومهاراتهم وممارساتهم وتحسينها خالل شغلهم وظيفتهم.
فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار
التعليم حتى عام International Task Force on( 2030
)Teachers for Education 2030
ّ
مخصص للجهات املعنية ،التي تشمل الحكومات
تحالف دويل
الوطنية واملنظمات الدولية الحكومية واملنظمات غري الحكومية
ومنظمات املجتمع املدني ووكاالت التنمية الدولية ومنظمات
القطاع الخاص ،والتي تعمل معا ً لسد الفجوات املتعلقة
باملعلمني سعيا ً إىل تحقيق هدف التنمية املستدامة  4الخاص
بالتعليم.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT - information and
)communication technologies

مشاطرة الوظيفة ()Job-sharing

تقنيات املعلومات واالتصاالت وخدماتها وأنظمتها وشبكاتها
املستخدمة إلنشاء املعلومات واالنتفاع بها وتخزينها وتنظيمها

نوع من أنواع العمل املرن يتشاطر وفقه شخصان الوظيفة
ذاتها.
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نقابات العمال ()Labour unions
انظر نقابات املعلمني.
ترخيص ()Licensing
انظر منح الشهادات.
تعلم عرب األجهزة املحمولة ((M-learning (mobile-
)learning
نوع من أنواع التعلم اإللكرتوني من خالل أوجه التفاعل
االجتماعية والتفاعل بني املضامني باستخدام األجهزة
اإللكرتونية أو «املحمولة» الشخصية (أجهزة الحوسبة
املحمولة) ،مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو
أجهزة املساعدة الرقمية الشخصية.
إرشاد ()Mentoring
عملية فردية بني معلم متمرس ومعلم مؤهل حديثاً ،يوفر من
خاللها املعلم املتمرس الدعم واملشورة والتدريب غري النظامي
للمعلم املبتدئ.
إطار اإلنفاق املتوسط األجل (Medium term expenditure
)framework
إطار اسرتاتيجي للسياسة واإلنفاق يوازن بني ما هو ميسور
التكلفة وأولويات السياسة الحكومية ،يف سياق عمليات إعداد
امليزانية السنوية.
رصد وتقييم ()Monitoring and Evaluation
عمليات جمع املعلومات بصورة مستمرة ومنهجية لتتبع
ّ
التغي وتقييمه
التقدم املحرز يف عملية معيّنة (الرصد) وقياس
وتحليله (التقييم) لتقييم التنفيذ وتحسني عمليات التنفيذ،
واستقصاء النتائج والبيّنات عىل األثر ،وتحقيق املساءلة.
تدريس متعدد الصفوف ()Multi-grade teaching
نظام يكون فيه معلم واحد مسؤوال ً عن املتعلمني يف صفني
دراسيني أو أكثر (أحيانا ً يف املدرسة برمتها) يف الوقت نفسه.
تدريس متعدد املناوبات ()Multi-shift teaching
قيام املعلمني بتدريس املتعلمني بمناوبتني أو أكثر عندما يكون
عدد املدارس (و/أو املعلمني) غري ٍ
كاف لتوفري التعليم بمناوبة
واحدة لجميع املتعلمني؛ وغالبا ً ما يسفر هذا النظام عن أثر
سلبي يف جودة التعليم ،ومعنويات املعلمني ،ووضع مهنة
التدريس بوجه عام.
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الدراسة االستقصائية الدولية ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي بشأن التدريس والتعلم (OECD
))Teaching and Learning International Survey (TALIS
دراسة استقصائية تتناول ظروف العمل وبيئات التعلم
استنادا ً إىل عيّنة تمثيلية من املعلمني واملدارس يف كل بلد،
سعيا ً إىل توفري املعلومات ومساعدة البلدان يف إجراء عمليات
استعراض بشأن السياسات ورسم سياسات كفيلة بالنهوض
بمهنة التدريس بجودة عالية.
تفاوض ()Negotiation
عملية يلتقي فيها طرفان أو أكثر لديهما مصالح مشرتكة
ومتضاربة ويتحدثان بهدف التوصل إىل اتفاق.
حوافز غري مالية ()Non-financial incentives
حوافز بصيغة مزايا واستحقاقات .انظر الحوافز.
معلمون شبه محرتفني ومعلمون مساعدون
()Paraprofessional or ‘para’ teachers
انظر املعلمون العاملون بموجب عقود مؤقتة.
استعراض األداء أو تقييم األداء (Performance review or
)appraisal
انظر التقييم.
تم ُّرن ()Practicum
ممارسة التدريس يف الفصول الدراسية يف أثناء التعليم األويل
للمعلمني لتمكني طالب مهنة التدريس من اكتساب كفاءات
التدريس األولية ،وتطبيق النظريات عىل الصعيد العميل،
وإعدادهم لواقع التدريس.
التدريب ما قبل الخدمة ()Pre-service training
انظر التعليم والتدريب األويل للمعلمني.
فرتة تجربة ()Probation
فرتة تجريبية محددة املدة لتقييم تقدم املوظف الجديد
ومهاراته قبل شغله لوظيفة دائمة بدوام كامل.
ترخيص مهني ()Professional licensing
انظر منح الشهادات.

نسبة التالميذ إىل املعلمني ()Pupil-teacher ratio

جهة معنية ()Stakeholder

عدد التالميذ امللتحقني باملدرسة مقسوم عىل عدد املعلمني يف
املدرسة ،أي عدد التالميذ لكل معلم (أو متوسط حجم الفصل
الدرايس) .وتُحسب نسبة التالميذ إىل املعلمني بحسب مرحلة
التعليم (نسبة التالميذ إىل املعلمني يف املرحلة االبتدائية أو يف
املرحلة الثانوية).

شخص أو جماعة أو منظمة لديها اهتمام بإجراء أو هدف
أو نظام ّ
معي أو سياسة معينة ،أو يمكن أن تتأثر بنتائجها.
ويعد التشاور مع كل الجهات املعنية ومشاركتها يف اتخاذ
القرارات التي تؤثر فيها من املمارسات الجيدة.

معلم مؤهل ()Qualified Teacher Status
وضع قانوني تمنحه هيئة اعتماد املعلمني يف بلد معني ،يأذن
لصاحبه بالتدريس يف املدارس الحكومية .وثمة أوضاع قانونية
مماثلة يف بعض البلدان تحت أسماء أخرى.
استبقاء ()Retention
قدرة نظام تعليم أو منظمة تعليمية عىل استبقاء معلميها أو
غريهم من العاملني يف مجال التعليم .وقد يشري املصطلح إىل
االسرتاتيجيات التي يعتمدها أرباب العمل الستبقاء املوظفني يف
القوى العاملة ،أو إىل نتيجة هذه العملية.
معلمون عائدون إىل العمل ()Returning teachers
املعلمون املتمرسون العائدون إىل مهنة التدريس بعد
انقطاعهم عن العمل (عاد ًة لالضطالع باملسؤوليات األرسية
مثل رعاية األطفال).
مجموعات مدارس ()School clusters
مجموعات من املدارس ،يف املناطق النائية عاد ًة ،تعمل معا ً
من أجل تبادل املوارد وتمكني املعلمني من تبادل الخربات
واملمارسات املهنية ،سعيا ً إىل تحسني مواد التدريس ومهاراته.
وتتلقى مجموعات املدارس عاد ًة الخدمات من مراكز املوارد
املشرتكة للمعلمني.
حوار اجتماعي ()Social dialogue
كل أساليب تبادل املعلومات والتشاور والتفاوض بني السلطات
التعليمية ،العامة والخاصة ،واملعلمني ونقاباتهم/رابطاتهم.
تجمع أفريقيا الجنوبية والرشقية لرصد جودة
التعليم (Southern and Eastern Africa Consortium for
)MonitoringEducational Quality - SACMEQ
منظمة تنمية دولية غري ربحية تضم خمس عرشة وزارة
للرتبية والتعليم يف أفريقيا الجنوبية والرشقية ،تطبق أساليب
علمية لرصد ظروف التعليم يف املدارس وجودة التعليم
وتقييمهما.

معايري ()Standards
املعارف والكفاءات والسمات واألداء املتوخاة من املعلمني ،التي
تصف التدريس الجيد يف سياق معني وما عىل املعلمني معرفته
والتمكن من القيام به ملزاولة التدريس الجيد.
النهج القائم عىل النظم لتحسني نتائج التعليم (Systems
)Approach for Better Results in Education - SABER
مبادرة البنك الدويل إلنتاج بيانات ومعارف مقارنة عن
السياسات الخاصة بالتعليم واملؤسسات التعليمية ،بهدف
مساعدة البلدان يف تعزيز نظمها التعليمية بصورة منهجية.
ويمثل املعلمون أحد مجاالت السياسة التي يركز عليها النهج
القائم عىل النظم لتحسني نتائج التعليم .ويوثق القسم الخاص
باملعلمني يف هذا النهج ويحلل السياسات الخاصة باملعلمني
املطبقة يف املدارس العامة يف نظم التعليم يف جميع أنحاء
العالم ،يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة عىل حد سواء.
شهادات تأهيل املعلمني ()Teacher certification
انظر منح الشهادات.
نقص يف املعلمني ()Teacher gap
الفرق بني عدد املعلمني العاملني يف الوقت الراهن والعدد
املطلوب لضمان التعليم لجميع املتعلمني وفقا ً للنسب املحددة
بني املتعلمني واملعلمني وغريها من املتغريات.
نظام املعلومات الخاص بإدارة شؤون املعلمني (Teacher
)Management Information System - TMIS
نظام يرمي إىل جمع البيانات الفردية عىل مستوى املعلمني
بشأن القوى العاملة يف مجال التدريس ،وإدارة هذه البيانات
ومعالجتها ،سواء يف إطار نظام املعلومات الخاص بإدارة
شؤون التعليم ،أو بوصفه قاعدة بيانات قائمة بذاتها.
نقابات املعلمني ()Teacher unions
منظمات للمعلمني أنشئت لحماية الوضع االقتصادي
واالجتماعي ألعضائها أو تحسينه من خالل العمل الجماعي.
واملعلمون يف بعض البلدان أعضاء يف رابطات تعمل بصفتها
نقابات ،أو أعضاء يف نقابات للعاملني يف مجال التعليم تمثل
بصورة جماعية مختلف فئات العاملني يف مجال التعليم.
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التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني (Technical and
)vocational education and training - TVET
اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة يف سوق العمل؛ وغالبا ً
ما يُقدَّم التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني من خالل
رشاكات بني قطاع الصناعة ومقدمي التعليم يف القطاعني
العام والخاص.
معدالت التغري يف مالك املوظفني ()Turnover rates
نسبة املوظفني الذين يغادرون املؤسسة بالنسبة املئوية
من العدد اإلجمايل للقوى العاملة خالل فرتة محددة (غالبا ً
سنوياً).
تدني األداء ()Under-performance
الفشل يف أداء الواجبات املنوطة بدور ّ
معي وفقا ً للمعايري
املتفق عليها أو املطلوبة .وقد ينجم تدني األداء عن أسباب
عديدة ،ومنها عدم وضوح املعايري والتوقعات ،وعدم كفاية
التدريب ،وعبء العمل املفرط ،والتواصل غري الفعال،
واضطالع الشخص غري املناسب بالوظيفة ،والعوامل
الشخصية الخارجية .وينبغي عدم الخلط بني تدني األداء
وسوء السلوك أو إساءة الترصف.
نقابات ()Unions
انظر نقابات املعلمني.
التوازن بني العمل والحياة الخاصة ()Work–life balance
امتالك الشخص قدر من السيطرة عىل وقت عمله ومكانه
وسبل أدائه ،عىل نحو يم ّكنه من التمتع بالحد األمثل من جودة
الحياة يف نطاق العمل املدفوع األجر وخارجه.
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ال بد للبلدان من وضع رؤية شاملة بشأن المسائل المتعلقة بالمعلمين لكي تتمكن من تحقيق
هدف التنمية المستدامة  4ومعالجة األحكام المتعلقة بالمعلمين الواردة في إعالن إنشيون
وإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام  .2030ويمثل وضع نظام لتوجيه إعداد السياسات
الوطنية الخاصة بالمعلمين و/أو استعراضها أداة مفيدة في هذا الصدد .ويقدم فريق العمل
الخاص المعني بالمعلمين هذا الدليل إلعداد السياسات الخاصة بالمعلمين مستند ًا إلى
ميزته النسبية ،بوصفه ائتالف ًا عالمي ًا متعدد الجهات المعنية يعمل بتضافر من أجل التصدي
للتحديات التي يواجهها المعلمون على الصعيد العالمي .ويوفر هذا الدليل لمستخدميه
تعاريف لمفاهيم مهمة ،ووصف ًا لمختلف جوانب المسائل المتعلقة بالمعلمين والروابط القائمة
بينها ،ومراحل مقترحة لعملية وضع سياسات وطنية خاصة بالمعلمين ،التي تعد مشاركة كل
الجهات المعنية ،وال س ّيما المعلمين ،فيها أمر ًا بالغ األهمية.
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