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م،  حول ية والتعليم في البالد والعالم ثّمة إجماع واسع في أوساط الباحثين واملختّصين في مجال الترب
ّ
م املنهّي املستمّر للمعل

ّ
أهّمّية التعل

ا من
ً
مين اا  أهّمّية قصو   اإلدراك أّن جودة امل انطالق

ّ
في  عديدة دول  تشرعوبموازاة الك، فقد برّمته.  والتعليم جهاز التربية جودةعل

في القيام بإصالحا  في مجال التربية والتعليم، وكان التطوير املنهّي لطواقم التدريس مكّوًنا بارًزا من ضمنها. ُينظر إلى العقود األخيرة 

مين كعامل رئيس ّي في 
ّ
بل وكالء التغيير األكثر أهّمّية، كما أّن املدارس هي  ،لتغييرا هدفصالحا . وهم ليسوا فق  جمهور هذه اإل املعل

، أخذ  ع، التي كانت حّتى وقت قريب متواضعةالبؤرة الرئيسّية إلجراء التطوير املنهّي. وفي اآلن ااته، فحّتى األبحاث في هذا املوضو 

ز في مجا
ّ
الذي يجري  التطوير املنهيّ  من مفهوم إحد  توّجها  التغيير في هذه السنوا  االنتقالتفيد املنهّي.   ل التطوير تنخرط بشكل مرك

ا الذي يعتبر التطوير املنهّي سيرورة 
ً
متواصلة من في األطر الرسمّية مثل، االستكماال  واملساقا  القصيرة، إلى التصّور األوسع نطاق

م ياة حالتطّور، تتداخل مع 
ّ
 مجموعة متنّوعة من التجارب واألنشطة.  تضّمنوتاليومّية املعل

 التوّجها  على غرار 
ٌ
م في املركز، فقد جر  في البالد محاوالٌ  كثيرة

ّ
لتعزيز التغييرا  التي تحّسن سيرورا  أيًضا العاملّية التي تضع املعل

مين وعلى األجهزة التربوّية ككّل. على املستو  املنهّي لل وزيادة تأثيرهاالتطوير املنهّي لطواقم التدريس، 
ّ
ُعّينت  جنة خبراء ملسألة اإلدارة معل

، وأجر  اللجنة لقاءا  تعليمّية على مد  عامين لدراسة املوضوع. عقد  جهاز التربية والتعليماألمثل للتطوير املنهّي واإلرشاد في 

ها، ودرست املوضوع من خالل األبحاث يلإ رفعتالنظر في املواّد التي  تمعنوأاملحادثا  واللقاءا  الفردّية مع اوي االختصاص، 

ه وعلى الرغم من التغييرا  التي طرأ  والتي أفضت إلى بعض التح
ّ
ّية. وقد تبّين من كّل هذه األمور أن

ّ
سينا  في مجال األكاديمّية املحل
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بوسع هذه التغييرا  ضرورّية من أجل أن يكون تعتبر واسعة النطاق. جوهرّية و  التطوير املنهّي، ال تزال هناك حاجة إلى تغييرا  إضافّية

م ومكانته.  مهارا واستنفاد الطاقة الكامنة فيه لتحسين  التطوير املنهّي تحقيق الغرض منه
ّ
من أجل إحداث ، عالوة على الكاملعل

 تحسي
ّ
مين طوال عملهم ضمنم ن كبير في مجال التعل

ّ
م فحسب، بل ، ةالوظيفيّ مساراتهم  املنهّي للمعل

ّ
ال يكفي تناول ا جوانب التربوّية للتعل

 يجب التعامل مع ا جوانب التنظيمّية أيًضا. 

فاعلّية التطوير املنهّي، إلى جانب التحّديا  العملّية القائمة في تحسين باللجنة بخصوص املبادئ ا جديرة تصّور تعرض الوثيقة ا حالّية 

 و  كماهذا املضمار. 
ُ
من الفجوا  القائمة بين الوضع القائم وبين  ين القريب والبعيدعلى املديّ  العينيةالعمل والتوصيا   مبادئ خرجستت

عرض في البداية أحدث التوّجها . الوضع املحّسن
ُ
م املنهّي، وفي أساسها التصّور الذي  ت

ّ
م ب ير  العاملّية للتعل

ّ
مين وسيرورا  التعل

ّ
املعل

 ا خاّصة بهم 
ً

اعامال مين تعمل على تحسين  مهنّيةوظيفية مسارا  ك، هناك حاجة لبناء في النهوض بجهاز التعليم. ونتيجة لذل  هاما
ّ
للمعل

م، وتشّجع على استقطاب القو  البشرّية عالية ا جودة، وتعلي من شأن مهنة التدريس. 
ّ
 الرفاهّية الشخصّية واملهنّية للمعل

م امل صورة الوضع الراهن الحًقاعرض ت
ّ
مين في البالد، للتعل

ّ
عرض  هذا عرض التحّديا  في إلى جانبنهّي للمعل

ُ
نتائج كذلك املجال. ت

مين، وما الذي يمكن استخالصه منها مستقاة
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
  عامّ طرح بعد هذا يُ . من أحدث األبحاث في موضوع التعل

ّ
نمواج ل مخط

وبحسب رأي اللجنة فمن  ،تنظيمّية تسهم في التعامل مع التحّديا  القائمة وتحّقق املبادئ الالئقة لتحسين التطوير املنهيّ  لّيا إدارّي وآل

ع أن يؤّدي 
ّ
  العاّم إلى تحسين التخطي اهذا املتوق

ّ
م املنهّي للمو  ملخط

ّ
ميناإلدارة والرقابة على سيرورا  التعل

ّ
أو  على مستو  املدرسة -عل

م وآخر -وكذلك على املستو  القطرّي  ،أو على مستو  مجتمع ما اإلقليم
ّ
. الوظيفي بمساره والنهوض ،ومالءمتها الحتياجا  كّل معل

م املنهّي، تتناول جودة السيرورا  وتحسين 
ّ
قترح في ا ختام آلّيا  رقابة وتقييم حول التعل

ُ
مين املوت

ّ
 هنّية. مهارا  املعل

  

 تعكس توصيا  اللجنة سّتة مبادئ أساسّية: 

م املنهّي املدرس يّّ .1
ّ
م املنهّي،  في املدرسة (Regularities) ة دائمةمظنأ خلق. تعزيز ثقافة التعل

ّ
تساهم في تعزيز ثقافة التعل

مين مع نظرائهم في مجاال  تخّصصهم. وترب  وت
ّ
ي عملّية التدريس وتعاون املعل

ّ
م املنهّي املدرس يّ ز ثقافة كذلك، تعزّ غذ

ّ
 التعل

 مع املشاكل التربوّية. مل والتعا االنعكاس يّ   أملالت

مين وتحّدد  ةالوظيفيّّاملسارات إقامة هيئة مهنّية تحّدد  .2
ّ
ة، على شكل . تقّدمهممعايير للمعل

ّ
يجب إقامة هيئة مهنّية مستقل

مين" على
ّ
 ةيّ وظيفاملسارا  الهذه الهيئة حّدد . تةاالجتماعيّ  خدمةالنفس وا  علم حقليفي غرار الهيئا  املوجودة  "مجلس معل

 . واضحة وتشرف عليها معاييربحسب  ألعضاء الهيئا  التدريسّية

. ّيينيتّم التعبير عن هذا املبدأ في مستو . زيادة التنسيق والتغذية الراجعة بين الجهات التي تدير منظومة التطوير املنهيّّ .3

يتطّرق املستو  األّول إلى زيادة التنسيق والتغذية الراجعة بين الوحدا  في وزارة التربية والتعليم التي تتناول تطوير املضامين 

مين، 
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
م املنهّي في الوزارة. يتطّرق املستو  الثاني إلى زيادة التنسيق  رئيس يّ منتد  من خالل إنشاء والك للتعل

ّ
للتعل
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 عن فيرئيس ّي منتد  جها : )أ(  بين ثالثذية الراجعة والتغ
ً

السياسا ،  مسألة وضع وزارة التربية والتعليم، يكون مسؤوال

ّية قريبة أكثر من  فرضو  ،األطر تشكيلو 
ّ
ّيةو إدارة اللواء،  -ا حقلالرقابة والتقييم، )ب( جها  محل

ّ
ومديرو  ،السلطة املحل

ة تكون 
ّ
م املنهّي وإدارته على أرض الواقع، )ج( جهة مهنّية مستقل

ّ
مسؤولة عن  املدارس، الذين يكونون مسؤولين عن تنفيذ التعل

مين.  ةالوظيفيّ  ا املسار مسألة تنظيم 
ّ
 للمعل

م املنهّي.  ركيّزت .4
ّ
م املنهّي واملضامين ركيز تموارد التعل

ّ
ة واحدة، أنواع مختلفة من التعل

ّ
املوارد التي  ال سيما، ودمجها مًعا في سل

 
ُ
م املنهّي املساقا ، ت

ّ
ا في بدل االستكماال . تشمل أنواع التعل ، (Mentoring) اإلرشاد الشخص ّي أو التوجيهو ستثمر حاليا

م الشخص ّي وا جماعّي داخل املؤّسسة وخارجها، و 
ّ
م املنهّي تربوّية أو تكون األكاديمّية وغيرها.  واالستكماال التعل

ّ
مضامين التعل

 معرفّي معّين.  حقلوكذلك التخّصص في بالعموم إليها تنتمي 

م املوازنة بين احتياجات الجهاّز .5
ّ
م املنهّي بين املرن لستخدام اال يوازن . وبين التطّور الشخص ّي لكّل معل

ّ
ة موارّد التعل

ّ
سل

م املنهّي، كما حّدد  من طرف احتياجا  
ّ
ّية مقّر الوزارة جهاز التعل

ّ
لطة السو اللواء، إدارة ) لحقلاألقرب لوا جها  املحل

ّية
ّ
م املهنّية وقدرا  وظروف طموحا املدرسة(، وبين مديرو و  ،املحل

ّ
 . املعل

م املنهّي،  ام بالرقابة. القيبة والتقييماقزيادة الّر .6
ّ
تشمل أيًضا: )أ( تحديد األهداف الواضحة، )ب( و املنتظمة والناجعة على التعل

م، )ج( إجراء اقاملعطيا  بانتظام والر جمع 
ّ
م املنهّي أو على التطّور املنهّي لكّل معل

ّ
بة املنهجّية، سواء على جودة نشاطا  التعل

م املنه حول  يةتقييم دراسا 
ّ
با  التعل

ّ
م وتحسين األنشطةمرك

ّ
 . ّي كأداة للتعل

 

  

بعة في البالد  التوّجهاتحول 
ّ
ّالعاملّية والتغّيرات املت

مين اإلصالحا  التعليمّية في العالم والنمااج التي صّممت في إطارها فيهناك طيف واسع من 
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
لكّنها اا  و ، مجال التعل

د تلك اإلصالحا  عادة على أهّم 
ّ
م بعيدة املد خصائص مشتركة. تؤك

ّ
م على حتياجا  الفردّية لال ا تنسجم مع ّية سيرورا  التعل

ّ
كّل معل

مين شركاء فّعا .حدة
ّ
م املنهّي في السياق املدرس ّي  لين في صياغةتعتبر هذه اإلصالحا  املعل

ّ
ّي و سيرورا  التعل

ّ
في إطار والسياق املحل

ر  سيرورا  البحث، 
ّ
م وتعزيز  في تجارب زمالئهم. والتمّعن االنعكاس يّ والتفك

ّ
د اإلصالحا  أيًضا على ا حاجة إلى تطوير معرفة املعل

ّ
وتؤك

حقل التربية  املنتمي بالعموم إلىالتطوير املنهّي مهاراته التربوّية في مجال املعرفة املحّدد، وبالتالي فإّنها تطمس التمييز التقليدّي بين 

 . مجاال  التخّصص وبين والتعليم

مين. وي ها جو تّ الو التصّورا   علىرا  يتغي نا كذلكبالدفي طرأ   لقد
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
يا  الك  نلمسمكن أن السائدة في مجال التعل

ّ
تجل

را  االصطالحّية، مثل، تغيير اسم القسم املسؤول عن التطوير املنهّي في وزارة التربية والتعليم، من "قسم االستكماال " إلى يفي التغي

أداة  املدرسة مديررا  العملّية، مثل، وضع ي(، وكذلك في التغية أخر  مرّ  ر االسم الحًقاتّم تغييوقد واإلرشاد" )"قسم التطوير املنهّي 

م املنهّي.  (Formative Assessment) للتقييم التكوينيّ 
ّ
 كموّجه للتعل
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 مسألتي "، التي كانت تهدف إلى تنظيمكان من املقّرر إدراج قسم من هذه التغييرا  في إطار إصالحا  "أفق جديد" و "عوز لتموراه

م املنهّي. وهكذا، ومن جملة أمور أخر ، كانت هناك محاولة اتدريس وظائف 
ّ
مين ورواتبهم، كما أّنها تضّمنت اإلشارة إلى مجال التعل

ّ
ملعل

م 
ّ
مين.  تشغيلووظائف تتيح أفق  منظومة ُرتب وإنشاءعلى احتياجاته واحتياجا  ا جهاز، بناًء إلنشاء برنامج تطوير فردّي لكّل معل

ّ
 للمعل

م املنهّي. من جهود اإلص كبير ق قسم حّق يتلم  ،لكن على الرغم من النوايا ا حسنة
ّ
ا جها  املشاركة لقد مّس تعّدد الحا  في مجال التعل

م املنهّي بالقدرة على تقديم برنامج تطوير منهّي شامل ومتماسك يتالءم مع االحتياجا  املحّددة للمدارس،  في سيرورا 
ّ
 ومّس كما التعل

م،  أعاق قد ا جها  تعّدد املوارد في املجال. عالوة على الك، فإن   تركيز بالقدرة على 
ّ
إمكانّية التخطي  والنهوض بالتطوير املنهّي لكّل معل

التي ة الوظيفيّ ي الك النقص في املسارا  وقد أسهم ف .الوظيفيفي مساره تي يتواجد فيها بالشكل الذي يتالءم مع احتياجاته واملرحلة ال

م وتعّزز مكانة مهنة التدريس بشكل عاّم. كما أن  
ّ
ا للمعل بة والتقييم على اققواعد البيانا  وغياب سيرورا  الر ب غيا تتيح أفًقا مهنيا

م وعلى 
ّ
م املنهّي لكّل معل

ّ
مين التعل

ّ
لى ترسيخ منظومة نوعّية القائم يحّد من القدرة عاملواد واملساقا  التعليمية املعروضة  جمهور املعل

مين ةاملختلف تتالءم مع االحتياجا  وناجعة،
ّ
 املدرسة وجهاز التعليم. و  للمعل

 

ّأحدث األبحاث  في التوّجهات

مين. تشير  بشأن األمثل للبرامج الرسمّية تشكيلتحديد خصائص ال في السنوا  األخيرة بشأن امتزايًد  ااًم اهتم نشهد
ّ
التطوير املنهّي للمعل

املختلفة إلى بعض ا خصائص الرئيسّية لبرامج التطوير املنهّي الفّعالة، أي ا خصائص التي  األدبّيا  مراجعةن ستخلصة مماستنتاجا  

مين أو تحصيل التالميذ: 
ّ
م املعل

ّ
ضح أّنها تحّسن تعل

ّ
م التالميذ له يّ ضمون التخّصص امل( التركيز على 1)ات

ّ
( التعاون 2) ؛وكيفّية تعل

م 3والتفاعل بين الزمالء؛ )
ّ
مين ( املالءمة مع البرامج والسياسا  القائمة، وكذلك املالء4) الفّعال؛( دمج مهاّم التعل

ّ
مة مع معتقدا  املعل

م )مّدة البرنامج(5) وقَيمهم؛
ّ
 .  كافية ( تحديد ساعا  تعل

اا  في املقام األّول على أبحاث مناقشة هذه ا خصائص عتمد ت، يةالبحث دبّيا األ الذي يبدو في  جماعوبالرغم من اإل في الوقت نفسه، 

فعلى سبيل املثال، تعتمد للبرامج.  الالفعّ  تشكيلفي موضوع ال املوثوقةستخالص االستنتاجا  جعل من الصعب اي اقيود منهجّية، وهذ

حص فيها تأثير برنامج تطوير منهّي معّين على مجموعة منتقاة منمراجعة األدبّيا  الكثير من 
ُ
مين، باملقارنة مع  على األبحاث التي ف

ّ
املعل

مين التي لم تشارك في برنامج تطوير منهّي على 
ّ
في املشاركة في برنامج  ليس ،مختلفتاناملجموعتان . اإلطالقمجموعة ضب  من املعل

كر  سابًقا في سياق تحسين  ولكن تجدر اإلشارة إلى أن  . أيًضا التطوير املنهّي فحسب، بل في خصائص ا خلفّية األخر  
ُ
ا خصائص التي ا

مين وتحصيل التالميذ تتماش ى مع امل
ّ
م املعل

ّ
م الكالسيكّية وا خبرة او السليم،  نطقتعل

ّ
الذين يعملون في  ملتراكمة للمختّصيننظرّيا  التعل

، وفي األبحاث التي ال تقبل التأويلة في صارملعمل على الرغم من عدم وجود نتائج ل هذا املجال. في العديد من املجاال ، نحن مضطّرون

 . تتمّتع بدرجة صدقية أعلىمثل هذه ا حاال  ينبغي التصّرف على أساس أفضل املعلوما  القائمة واستثمار ا جهد في إجراء أبحاث 
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ر أ من الهام
ّ
م املنهّي ال أيًضا أن نتذك

ّ
بل تضمين أو حذف هذا املمّيز أو ااك، من خالل البرامج،  تشكيليعتمد فق  على ّن نجاح التعل

ر أيًضا 
ّ
النظرية واإلمبريقية )التي تفحص ، تشير الدراسا  مع الكو البحث في هذا السياق محدود أيًضا، إن  وعملّيا  تنظيمّية.  ببنىيتأث

م املنهّي وتحّسن جودة وجود عالقة بين املتغيرا ( 
ّ
مين: إلى العوامل التي تعّزز نجاعة سيرورا  التعل

ّ
)أ( البيئة املهنّية تدريس املعل

)ب( وجود سيرورا  التقييم  ة الداعمة من ِقبل إدارة املدرسة؛التعاون بين الزمالء والقيادو الداعمة، التي تتمّيز بالثقة املتبادلة، 

م في املدرسة )ج( التطّرق إلى سيرورا  ؛راجعة البّناءةوالتغذية ال
ّ
املعطيا  في البحث الذي دمج بين . هكذا على سبيل املثال، فالتعل

قة
ّ
مين حب املتعل

ّ
  ،جوانب في البيئة املدرسّيةول تحصيل التالميذ وتقارير املعل

ّ
مين الذين يعملون تبّين أن

ّ
في بيئا  مهنّية  ه في أوساط املعل

 الذي انعكس في تحصيل التالميذ.  وهو التغيير  -داعمة طرأ تغيير أكبر في نجاعة تدريسهم

  من أّن هذه األبحاث ال تقّدم إجابا    لرغمعلى ا
ً
بيئا  مهنّية كهذه ودعمها، فإّنها تشير إلى ا حاجة إلى قيادة قوّية  لكيفّية تكوين واضحة

مين و 
ّ
 املكافأة الالئقة لرؤساء تعاون بين الطاقم التربوّي، مثل،واآللّيا  املدرسّية التي تتيح ال املديرين، وكذلك ا حاجة إلى الهياكلللمعل

ر االنعكاس ّي للتخطي ، تخصيص الوقت الطواقم وكذلك 
ّ
رحت حول املمارسة وحّل والتفك

ُ
 . في الدرس املشاكل التي ط

م ا حديثة ومع التجربة  في أدبّيا  البحثنظًرا ألّن خصائص التطوير املنهّي الفّعال التي حظيت باألجماع 
ّ
تتناسب مع نظرّيا  التعل

مين. إضافة إلى  اللجنة أن  تعتقد السريرّية للخبراء في هذا املجال، 
ّ
م املعل

ّ
هناك الكثير من املنطق في دمج هذه ا خصائص في سيرورا  تعل

م املنهيّ 
ّ
مين من و الداعمة في املدرسة، بعيد املد ، التي تشمل إنشاء البيئة  الك، توص ي اللجنة على سيرورا  التعل

ّ
التعاون بين املعل

ر االنعكاس ّي ، التخّصصا مختلف 
ّ
مين وحول التعامل مع املشاكل التربوّية. وفي هذا السياق، توص ي اللجنة والتفك

ّ
حول تقّدم املعل

 بالتطّرق إلى عّدة جوانب: 

  م
ّ
با  املختلفة، املجاال  ليست هناك صيغة واحدة للتطوير املنهّي تلّبي جميع جوانب التعل

ّ
ب املرك

ّ
املنهّي. من املحتمل أن تتطل

م مختلفةاملختلفة والسيا
ّ
 ؛قا  املختلفة ِصَيغ تعل

   م املنهّي، من بين
ّ
بعض ا جوانب في التدريس أسهل للتغيير من ا جوانب  -مور أخر ، على نوع التغيير املطلوبأتعتمد فّعالّية التعل

با
ّ
   ؛غيير قابلة للقياس أكثر من غيرها  التاألخر ، كما أّن بعض مرك

 ،م املنهّي له دور حاسم في سيرورة التطوير املنهّي
ّ
في  خاّصة ةاملطلوب  خبرةنوع ا ولذلك يجب تحديد املرشد ا خبير لسيرورا  التعل

م املنهّي داخل املدرسة.  
ّ
 سياقا  التعل

 ا م املنهّي، مثل بعض السيرورا  الواعدة جدا
ّ
 و التوجيه الشخص ّي، من الصعب تنفيذها على نطاق واسع. اإلرشاد أ للتعل

 مين، و  )االستكماال  ملدمجةيفّضل الدمج بين السيرورا  ا
ّ
م املنهّي في غرفة املعل

ّ
ر التجربة و املساقا  وورش العمل(، والتعل

ّ
والتفك

 مّية. سمدرسّية أو إقليمّية ترافق ورش العمل أو االستكماال  الر  . فعلى سبيل املثال، يمكن املبادرة إلى سيرورا االنعكاس يّ 
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ّ
ه مفهوم ضمًنا: من الهاّم أن نتذك

ّ
طريقة على نجاعة برامج التطوير املنهّي عتمد تتحديد ا خصائص وحده ال يفيد. ر ما يبدو أحياًنا أن

وزارة التربية والتعليم، إدارة اللواء، مراكز التطوير املنهّي، قسم دار بها من ِقبل السلطا  اا  الصلة: يُ تنفيذ البرنامج وبالطريقة التي 

ّية ومديرو املدارس. عالوة على الك، فإّن خصائص التطوير املنهّي التي 
ّ
عتبر اا  جودةالتربية في السلطة املحل

ُ
في املجال، إلى جانب  ت

قة بأهّمّية البيئة الداعمة، وال سّيما ا حاجة إلى 
ّ
جميع هذه تشير إلى ا حاجة لتغيير  -أجواء الثقة واآللّيا  التي تتيح التعاون النتائج املتعل

م املنهّي املوجودةط
ّ
ا في إسرائيل.  رق إدارة التعل مين العديد من حاليا

ّ
م املنهّي للمعل

ّ
ب اإلدارة املثلى للتعل

ّ
وبصورة أكثر تحديًدا، تتطل

 ا خصائص: 

ّية، اإلقليمّية واملدرسّية. ولهذا الغرض  احتياجا  ا جهاز املوازنة بين  . أ
ّ
واعتبارا  السياسة الواسعة وبين االحتياجا  املحل

ّية، التي 
ّ
 بإمكانها مالءمة السياسا  للحقليتعّين على املقّر أن يضع السياسا  املنتظمة وتفويض الصالحّيا  للجها  املحل

 وتنفيذها على أرض الواقع. 

مة مع املعايير الوااة الوظيفيّ تحديد املسارا   . ب
ّ
م. وظيفي ضحة للتقّدم، ومالءمة مسار ملنظ

ّ
 شخص ّي لكّل معل

م املنهيّ  تركيز ج. 
ّ
م ضمن الطاقم، و ّية، إرشادا  شخصو مساقا ،  -مجمل موارد التعل

ّ
وما شابه  ةاألكاديميّ  ةالتكميليّ  الدراسةو التعل

مون، ويبلور املسار واالستخدام الذكّي واملرن لها.  -الك
ّ
م التي ينخرط فيها املعل

ّ
االستخدام املرن سيخلق التماسك في سيرورا  التعل

م، الوظيفي 
ّ
با  السياسة، االحتياجا  املح بناًء علىللمعل

ّ
ّية وا خيارا متطل

ّ
م.   ل

ّ
 الشخصّية للمعل

م في املدرسة. آلّيا  وأدوا  داخل املدرسة تشّجع على التعاون وتعّزز أجواء التد. إنشاء 
ّ
 عل

م املنهّي عبر عملّيا  الرقابةهـ. مرافقة سيرورة التع
ّ
م.  ل

ّ
م والتقّدم الشخص ّي لكّل معل

ّ
 والتقييم الفّعالة، التي تفحص جودة التعل

ّ

م املنهّي ذي الجودة نعّزّزكيف نتعامل مع التحّديات القائمة ّو
ّ
 ؟التعل

م املنهّي يجب أن تشمل التنسيق والتغ من
ّ
م املنهّي الفّعال، تعتقد اللجنة أّن إدارة التعل

ّ
مين وتعزيز التعل

ّ
ذية أجل تحقيق احتياجا  املعل

مين. تكون 
ّ
ّية القريبة للمدارس واملعل

ّ
 لفعلهذه الهيئا  مسؤولة باالراجعة بين وحدا  املقّر في الوزارة، وكذلك بينها وبين الهيئا  املحل

مين، ويستند عملها 
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
ة املوازنة بين احتياجا  مع محاول بالتزامنلسياسة التي يقّررها املقّر، ل ا خطوط العريضة لىإعن التعل

م. ا جهاز
ّ
ّية، احتياجا  املدرسة واحتياجا  التطوير املنهّي الشخص ّي للمعل

ّ
 ، االحتياجا  املحل

مين. القسم أ للتطوير املنهّي للعاملين في  تنخرط في الوقت الراهن
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
العديد من الوحدا  في وزارة التربية والتعليم في التعل

القسمان الرئيسّيان في وزارة التربية  هما التدريس في مديرّية العاملين في سلك التدريس، وقسم العاملين في التدريس في وظائف اإلرشاد

فصال. نتحت سقف تنظيمّي واحد وبعد الك ا يندرجانكان هذان القسمان  2014عام ركان في التطوير املنهّي. حّتى والتعليم اللذان يشا

املين في ويعمل إلى جانبهما أيًضا املديرون، األقسام املهنّية املختلفة واأللوية، التي تتناول هي أيًضا التخطي  وتفعيل التطوير املنهّي للع

 لتذويت برامج جديدة والنهوض بأهدافها.    تقريًبا التطوير املنهّي كأداةفة إلى الك، تستخدم جميع الوحدامجال التدريس. باإلضا



7 
 

م املنهّي للعاملين في وازي األسئلة بخصوص أدوار الوحدا  املهنّية املسؤولة عن التطوير املنهّي: تيثير العمل امل
ّ
هل هي متخّصصة في التعل

 فروععتبر ت في الوزارة؟دورها فق  في توفير املوارد لغرض تفعيل هذه األداة القّيمة من ِقبل وحدا  أخر  ينحصر مجال التدريس أو 

غير ثابت وموّحد، وهو  ر املنهّي في منطقتهم، لكّن دورهاالعنصر الرئيس ّي في توفير خدما  التطوي هي على أرض الواقع مراكز التطوير املنهيّ 

مين كالعبها. عالوة على الك، تالش ى دور الة واملدارس التي تخدملظروف ومنوط بالبلدمرهون با
ّ
في  هاّم ومنهيّ  كلّيا  لتأهيل املعل

ّية تشارك بشكل فّعال في التطوير املنهّي. يؤّدي
ّ
مين. زد على الك، حّتى األلوية وبعض السلطا  املحل

ّ
م املنهّي للمعل

ّ
توزيع  سيرورا  التعل

  لها، غي التطوير املنهّي، لكّن الكثرةيعة ا حال إلى التنّوع الهاّم في وسائل ومضامين األنشطة بين هيئا  مختلفة بطب
ّ
ر ُمدارة غير مخط

  وتخلق الكثير من الصعاب:

م املنهيّ  بالنسبة ألهداف الغموض . أ
ّ
تنمية  جديدة، في مقابلعّدة الحتياجا  تذويت البرامج واملعرفة ا ُم  بأّي درجة هي -التعل

مين؟ را  املهنيّ قداملهارا  وال
ّ
 ة والقيادّية في أوساط املعل

مي ا . ب
ّ
   ملدرسة؛املنافسة املفرطة بين جها  التطوير املنهّي على الوقت املحدود ملعل

مة، التي تتكّون اآلن من مزيج من السيرورا  قصيرة األمد وغير املستمرّ 
ّ
  ؛ةج. صعوبة في صياغة سيرورة موّحدة ومنظ

م املنهّي؛للتعّرف على النجاحا  والتحّديا د. إمكانّية محدودة 
ّ
  ، والعمل لتحسين التعل

م، احتياجاته ورغباته. . عدم وجود هـ
ّ
 االستجابة الكافية للتطّور املنهّي للمعل

ظروف داعمة )أ( أهّمّية تكوين بيئة و هذه التحّديا  اا  أهّمّية خاّصة في ضوء استنتاجا  البحث حول التطوير املنهّي املذكورة أعاله: 

م املستمّرة في املدرسة، 
ّ
)ج( األهّمّية الكبيرة في املدرسة، )ب( ا حاجة للدمج بين السيرورا  الرسمّية للتطوير املنهّي وبين سيرورا  التعل

طاق واسع مثل لكيفّية تنفيذ سيرورا  التطوير املنهّي على أرض الواقع، على سبيل املثال، ثّمة سيرورا  فّعالة ال يمكن تنفيذها على ن

ا، مثل اإلرشاد و  التوجيه، )د( حقيقة أن   جاها  البحث املنهّي الواعدة جدا
ّ
، تستدعي التخطي  (Mentoring)التوجيه جزًءا من ات

ّي ومن الصعب على ا جهاز تنفيذها. 
ّ
 املحل

املشاركة  بين ا جها  دوار ع الصالحيا  واأل توضيح توزيعلى خلفّية التحّديا  التي تّمت اإلشارة إليها سابًقا ونتائج البحث، تقترح اللجنة 

تدمج بين األهداف العليا  بحيث، قدًما سياسة موّحدة ومتماسكةالدفع بعالوة على الك، تقترح اللجنة املنهّي بشكل أوضح.  التطويرفي 

م املنهّي.  لوحدا  املقّر في وزارة التربية والتعليم
ّ
ا بها تنفيذ سيرورا  التعل

ً
ّية التي يكون منوط

ّ
باإلضافة إلى الك، تقترح وبين ا جها  املحل

 تقييم املالئمة وتحرص على التنسيق والتغذية الراجعة بين الشركاء. الرقابة و الاللجنة أن تشمل هذه السياسة آليا  

هدف بتوافق اآلراء  مهتّمين في النقاش وتسعى إلى بإشراك عاّمةتقوم فيه وكالة نظام حكم  -ا حوكمة التعاونّيةلى فكرة إيستند االقتراح 

خاا القرارا . ا
ّ
لثقة بين الشركاء ورأس املال االجتماعّي ا لزً توافقا  تعزيالوصول إلى عملّية ب تر  فكرة  تكمن في أساس هذا النظامت

صياغة السياسا  املثلى بهدف وأصحاب املصا ح اآلخرين ن السلطا  ا حكومّية تيح الشراكة الفّعالة بيتاملطلوب للعمل املشترك، و 
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 في هذا اإلطار فرضّيتان.  تكمنوتنفيذها.  
ً

 إلى املواطن إلى خدمة أفضل ة األقرببل السلطة ا حكوميّ ، سيؤدي تنفيذ السياسة من قِ أوال

 ة ، هناك حاجة لدعم السلطا  املركزيّ اثانيً  للمواطن. ومالَءمة
ّ
السياسة  مكان تحديد بينالفاصلة املسافة الكبيرة إن  ة. يّ للهيئا  املحل

يتعّين عليها إيجاد الطرق جعل السلطة املركزّية ال تملك السيطرة على تنفيذ السياسا . في  تتسّبب با حقل تنفيذها وارتباطهاوبين مكان 

وبالتالي تجنيدهم إلجراءا  التنفيذ. في مقابل مناقشتهم وإلقناعهم بطريقها، و إلشراك شركائها اآلخرين في سيرورا  إقرار السياسا ، 

ّية ميسورة ا حال  ّن تحويل الصالحّيا  إلى ا حقلالفرضّيا  يكمن ا خوف من أهذه 
ّ
سيزيد من الفجوا  بين السلطا  املحل

  أدناه هو املوازنة بين هذه املبادئ واملخاوف. والضعيفة، وكذلك ا خشية من إهدار املوارد نتيجة ملضاعفة األدوار. الغرض من ا
ّ
 ملخط

 

  ثالثة أجزاء:  التنظيميّ  البناء شملي. الجهازالخطوط العريضة املمكنة لتنظيم 
ّ
 لتنفيذ املخط

مين، السياسا  الوضع  يسعى إلى رئيس يّ  جهاز  . أ
ّ
م املنهي للمعل

ّ
من خالل منح األدوا  واملعرفة،  تنفيذهادعم و عليا للتعل

 .(accountability) لرقابة واملساءلةلمنظومة وجود كفل يو 

ّية واحتياجا  كّل  حقل من اآلّيا  عمل قريبة  . ب
ّ
تتناول هذه كما و مجتمع وآخر.  تالِئم السياسا  لالحتياجا  املحل

م الوظيفيي املدارس وكذلك في املسار اآللّيا  التخطي  وإدارة التطوير املنهّي ف
ّ
حيث يكون مالئًما ب -الشخص ّي لكل معل

م على حدة ويكون األكثر كفاءة. 
ّ
هذا الدور، ومن ضمنها السلطا  ب تقوماقترحت اللجنة عّدة جها  يمكن أن لكل معل

ّية، 
ّ
ّية. و التطوير املنهّي،  كز امر وفروع املحل

ّ
ل اللواء في املنطقة، وفًقا للظروف املحل

ّ
ّية، أو ممث

ّ
 عنقود من السلطا  املحل

مين وعن منح التصاريح لترقية أّي عضو من  مجلس منهيّ ج. 
ّ
 عن تحديد املسارا  الوظيفّية للمعل

ً
مستقّل يكون مسؤوال

با  التي وضعها املجلس املنهّي، 
ّ
مو أعضاء الهيئة التدريسّية في املسار املنهّي الذي اختاره. تتّم الترقية وفًقا للمتطل

ّ
 املعل

ّ
 ،ملف

ّية: مدير امل
ّ
ّية أو و درسة، وتوصيا  ا جها  املحل

ّ
ل السلطة املحل

ّ
لممث

ّ
  اللواء.  ممث

. بعد الك سنبحث بإسهاب في موضوع الهيئة حقلوآلّيا  العمل القريبة من ا سنبحث في الفقرا  التالية في ا جهاز الرئيس ّي 

 املهنّية. 

مكّونة من أربعة مكّونا  سيتّم  ، تقترح اللجنة تركيبة أساسّيةحقلوآلّيا  العمل القريبة من ا بالنسبة للجهاز الرئيس ّي 

لغرض التوضيح، وباإلمكان  جاءالتفصيل التالي  في ا حال. باإلضافة إلى الك، من األهّمّية بمكان االنتباه إلى أن   هاتفصيل

 التفكير في مكّونا  أخر  رئيسّية وآللّيا  العمل: 

 

ز على تحديد السياسة العليا،  الوزارةمقّر . 1
ّ
لتطوير ل رئيس يّ يتّم إنشاء منتد   ،توفير املوارد والرقابة. تحقيًقا لهذه الغايةو يرك

لين عن  املنهّي،
ّ
مديرّية اإلرشاد، وباقي األقسام في وزارة التربية والتعليم التي و التدريس،  مجال العاملين في ةيمدير والذي سيضّم ممث

 عن تحديد السياسا  العليا، والذي سيشمل، من جملة أمور أخر ، 
ً

ا التطوير املنهّي. يكون هذا املنتد  مسؤوال تتناول حاليا

 املجاال  التالية: 
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م املرغوب فيها تحديد األهداف الواضحة للتطوير املنهّي وتفاصيل مخرجا  التعأ. 
ّ
 . ة لهذا الغرضخّصصاملواملدخال  ل

با  الدنيا لبرنامج التطوير املنهّي و 
ّ
، هل االشتراك في تقسيمهاب. صياغة املتطل

ً
، وإاا كان األمر سيرورا  التطوير املنهّي إلزامّي ، مثال

 .  الذي ينتمي إليه بالعموم حقلوير املنهّي في مجال التخّصص وا العالقة بين التط هي أو ما ،بأّي وتيرة -كذلك

مين.  الوظيفين درجا  التقّدم في املسار ج. تحديد العالقة بين مضامين التطوير املنهّي وبي
ّ
 للمعل

م املمكنة، سواء التي في داخل املدرسة أو خارجها. إلى د. صياغة املعايير بالنسبة 
ّ
 أنواع التعل

ق ب ومن ضمنهاهـ. تحديد طرق التمويل املمكنة، 
ّ
ة واحدة.  تركيز اإلرشادا  في ما يتعل

ّ
م املنهّي في سل

ّ
يتيح هذا األمر ملدير موارد التعل

م الشخص ّي ا خاّص به
ّ
م بالتخطي  لبرنامج التعل

ّ
بالتعاون مع  -املدرسة وضع برنامج تطوير منهّي يالئم املدرسة، ويسمح لكّل معل

با  
ّ
م  هنالك را  التمويل املختلفة،من بين خيا. املقّر مدير املدرسة ومراعاة متطل

ّ
إمكانّية توزيع قسيمة للتطوير املنهّي، تسمح للمعل

م بحسب اختياره.  ا حصول على اإلرشاد الشخص يّ و اقا ، االشتراك في املس
ّ
 أو ا جماعّي أو االشتراك في أّي نوع آخر من التعل

 الرقابة والتقييم. و  و. تحديد وسائل التبليغ

م -املنهيّ اإلرشادا  في صلب برنامج التطوير تكون هذه 
ّ
التي يتّم التخطي   -على مستو  املدرسة وعلى املستو  الشخص ّي لكّل معل

 . ل ا جها  املسؤولة عن الكلها وتنّفذ من ِقب

ّية والحتياجا  كّل وس  وآخر، ويدعم املدارس، بمالءمة  اللواء يقوم. 2
ّ
ّيةو السياسا  العليا لالحتياجا  املحل

ّ
 فروعو  ،السلطا  املحل

مين. للواء 
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
 عن تركيز املعلوما   شرافدوٌر هاّم في اإل مراكز التطوير املنهّي في تطوير التعل

ً
على التطوير املنهّي، وسيكون مسؤوال

  تحّمل اللواء دوًرا. سيعلياغذية الراجعة في السياسا  المن أجل التالرئيس ّي  نتد املوعن تحويلها إلى  حقلمن ا التي تتراكم 
ً
ل  اثالث

ّ
يتمث

ّية التي ال تملك القّوة الكافية إلدارة التطوير املنهّي ا خاّص بها بنفسها. عالوة على الك، تقع على 
ّ
ف خاص في دعم السلطا  املحل

ّ
في موظ

 عن متابعة اللواء مسؤولّية االهتمام بالتطوير املنهّي الفردّي لل
ً

م، وسيكون مسؤوال
ّ
تحقيق واستيفاء أهداف برنامج التطوير املنهّي معل

م وعن تقّدمه في مساره للمع
ّ
 .  ، كما سيتّم تفصيل الك الحًقاالوظيفيل

يّ يقام منتد  إلدارة وتركيز  -منتد  لإلدارة املدمجة .3
ّ
لين . يشمل املنعلى حدة كّل وس  بما يناسب برنامج التطوير املنهّي املحل

ّ
تد  ممث

ّيةمن السلطة 
ّ
ل و جميعهم في التطوير املنهّي. يترأس هذا املنتد  مدير قسم التربية في السلطة،  يشاركاملدارس، وإدارة اللواء و  املحل

ّ
ممث

مركز التطوير املنهّي في املنطقة أو جهة أخر . وفًقا للسياسا  العليا التي تتقّرر، يحّدد فروع مدير و مّتفق عليه لعنقود السلطا ، 

مين في املدارس في إدارة برامج املنتد  اإلط
ّ
ار لبرنامج العمل املدرس ّي )املضمون وامليزانّية( وبرنامج العمل في كّل بلدة. يرافق املنتد  املعل

ا 
ً
م. التطوير املنهّي على مستو  املدرسة، ويكون شريك

ّ
م والتطّور املنهّي لكّل معل

ّ
ذلك، يكون املنتد  كفي التخطي  وإدارة برنامج التعل

م. ولكونه حلقة الوصل، و جسم الذي يوازن بين متطلبا  املقّر، ا 
ّ
ّي، وكذلك احتياجا  ورغبا  املعل

ّ
احتياجا  املدرسة واملجتمع املحل

ا في تحديد املواقع التي تحتاج إلى الدعم، والرب  بين دارة املدمجملنتد  اإل  فإن   ّية وا حلول ة دوًرا رئيسيا
ّ
ى املوجودة عل االحتياجا  املحل

 املستو  اللوائّي والقطرّي. 
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مين،  املدارستحصل . 4
ّ
الطواقم التربوّية و على الصالحّية واملسؤولّية الرئيسّية للتخطي  وتنفيذ سيرورا  التطوير املنهّي من أجل املعل

مة. صاحب الوظيفة 
ّ
ز التربوّي أو نائب املدير، جنًبا إلىا خاصةواملدرسة كمنظ

ّ
جنب مع املنتد  لإلدارة املدمجة يساعدون  ، مثل، املرك

املالءما  التي جر  من و لى السياسا  العليا، د السنوا . يستند هذا البرنامج إبناء برنامج للتطوير املنهّي متعّد مديري املدارس لغرض 

مين. وحّتى التخو البرامج على مستو  البلدا ، و ِقبل اللواء، 
ّ
نهّي الشخص ّي طي  لسيرورا  التطوير املاحتياجا  املدرسة واحتياجا  املعل

م يستند إ
ّ
وأنواع التطوير لى هذه املكّونا ، وعلى وجه ا خصوص إرشادا  املقّر والواجبا  املشتّقة منها بالنسبة للمضامين، لكّل معل

م،  وظيفيالوالتقّدم في املسار املطلوبة. ألغراض التخطي  وإدارة برنامج التطوير الشخص ّي  املنهّي والتقسيما 
ّ
بإمكان مديري لكّل معل

مين االستعانة بمن
ّ
م املنهّي لكّل  ظومة معطيا  رقمّية، تشمل "امللفاملدارس واملعل

ّ
م. هذه املنظومة موجودة اآلن في  الشخص ّي" للتعل

ّ
معل

با  املقّر، على الشخص ّي  احل التطوير. يجب أن يحتوي امللفمر 
ّ
م ومو متطل

ّ
بمثابة  يكون امللفعايير أخر . تاريخ التطوير املنهّي للمعل

م املنهّي واملسار املنهأداة رئيسّية لتخطي
ّ
م، ويتيح متابعة التنفيذ والتقّدم الفعلّي.   التعل

ّ
 ّي للمعل

م استخدام املجميع أنواع التطوير املنهّي سيتّم تضمين 
ّ
ة واحدة مشتركة، وسيكون بإمكان املدير واملعل

ّ
بغية  وارد بصورة مرنةفي سل

م
ّ
م في برنامج التطوير املنهّي الشخص ّي دمج أشكال مختلفة من التعل

ّ
م. وسيكون بوسع املدير واملعل

ّ
، التخطي  للتطوير املنهّي لكّل معل

االستخدام املرن وا حكيم للموارد للمدير ضمان التماسك بين طرائق التطوير املنهّي  كذلك يتيح مثل، املرافقة والتوجيه الشخص ّي.

ه في الوقت الراهن أيًضا، يجب أن يكون هناك برنامج تطوير منهّي فردّي يتالَءم  املعتمدةنظرّيا  التربوّية وال
ّ
في املدرسة. يجب التوضيح أن

م، 
ّ
 عن التخطي  له. ولكن هذه التعليما  ال يتّم تنفيذها. و مع احتياجا  املعل

ً
 يكون مدير املدرسة مسؤوال

 

م  الوظيفيالتطوير وتقّدم املسار  -الجانب التكميلّي للتطوير املنهيّّ
ّ
ّللمعل

ا لسيرورا  يير الذي طرأ في الطريقة التي ينظالتغيخلق 
ً
م ليس مستهلك

ّ
 للجوانب التي عرضت حّتى اآلن. املعل

ً
م جانًبا مكّمال

ّ
ر بها إلى املعل

 
ّ
 ،. لذلكالذاتية مع احتياجاتهالك يتالءم بحيث سعى إلى التقّدم والتطّور بصورة شاملة يو صاحب خبرة، هو م املنهّي فحسب، بل التعل

منهّي، ومن خالل الك التعبير عن التصّور الذي ير  في  تطوير منهّي وليس تطّور اسم السيرورة  سيكون من األصح أن نطلق على هذه

م خبيًرا يسعى 
ّ
 لتقّدم في مساره املنهّي. إلى ااملعل

م املسار املنه ر تطوّ يعتبر 
ّ
  في الوقت ا حالي في العالمّي للمعل

ً
بحّد ااته. هذا جزء من العملّية الشاملة لتحويل التدريس إلى مهنة  اهدف

ة، يكون لذوي االختصاص فيها املسؤولّية، واال 
ّ
م املنهإلى جانب القدستقاللّية املستمّدة من خبرتهم، مستقل

ّ
ّي، رة على االرتقاء في السل

حين األكثر جودة إلى موضوع التدريس وتقليص واأل 
ّ

دوار والراتب بحسب جودة أدائهم. يمكن لهذه اإلمكانّيا  زيادة استقطاب املرش

 التسّرب من املهنة. 
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م يعّزز البيئة التربوّية بأكملها هو أحد السما  املشتركة ألجهزة  الوظيفيإدراك حقيقة أّن تطوير املسار  إن  
ّ
التعليم الرائدة التربية و للمعل

قة بهذه السمة هي: املمّيزا  األخر  التفي العالم. 
ّ
)ب(  )أ( الطلب املرتفع ملهنة التدريس؛ي وجد  في صفوف أجهزة التعليم الرائدة واملتعل

مين االستقاللّية  منحيالتي البناء التنظيمّي املدرس ّي 
ّ
 سب مجاال  اهتماماتهم؛املدرسة بحتحّمل املسؤولّية على مجاال  إضافّية في و املعل

مين 
ّ
املكافأة املالّية،  ، مثل)د( استثمار املوارد ّي؛ط رئيس ّي للتقّدم في املسار املنهواستيفاء هذه املعايير كشر )ج( وجود املعايير لتقييم املعل

مو 
ّ
مين؛الوقت وفرص التعل

ّ
مين.  ، بغية تطوير املعل

ّ
 )هـ( التشجيع والدعم الصريحين ألنشطة التطوير املنهّي للمعل

صلة وعالقة متبادلة. فمن جهة،  -املنهّي والتطّور املنهيّ  التطوير -ت مناقشتهما لغاية اآلنبطبيعة ا حال يوجد بين املصطلحين اللذين تّم 

م ر تطوّ يعّد 
ّ
  القدرا  واملهارا  لكّل معل

ً
م املهنّية  حا ره املنهّي. ومن جهة أخر ، ال يمكن االستناد على طمو في تطوّ  اضروريا  عامال

ّ
املعل

 .ا خاّصة به املنهيّ  ر طوّ تالبرامج  تشكيل فحسب عند

محّددة  وظيفّيةتتعامل أجهزة التعليم في العالم مع االحتياجا  املذكورة أعاله بطرق مختلفة. اختار البعض منها بناء مسارا  

مين، حّتى لو كانت مختلفة في طابعها ونوعها )على سبيل املثال، 
ّ
م مسار (. ال يوجد شنغهايو   سنغافورةللمعل

ّ
 وظيفيفي الدول األخر  سل

كر  أعاله بوسائل أخر . ففي فنلندا، على سبيل املثال، ليس ثّمة مس ،محّدد
ُ
 محّدد، لكّن وظيفي ار وهي تتعامل مع االحتياجا  التي ا

حين للتدريس مطلوب من
ّ

با  أكاديمّية مهنة التدريس تحظى بمكانة عالية، ومن بين أمور أخر ، ألّن املرش
ّ
عالية، كما هم استيفاء متطل

مون بقدر كبير من الثقة واالستقاللّية. 
ّ
 يحظى املعل

أو علم النفس، يالحظ أّنها تشمل مسارا   ةاعيّ االجتم خدمةمثل، ا  شتركةاملمّيزا  املباملقارنة بين مهنة التدريس واملهن األخر  اا  

المتحان بعد الك يتقّدمون و  ،النفسّيون، على سبيل املثال، للتأهيل األّولّي والتخّصص األخصائّيون يخضع محّددة للتطّور املنهّي وا خبرة. 

ا خبير  السريري اإلخصائّي النفس ّي ها بإمكانهم التقّدم إلى درجة دين. بعين النفسيّ التخّصص الذي يتيح لهم التسجيل في سجل اإلخصائيّ 

  أو اإلخصائّي النفس ّي املرشد. 

مة للتخّصص. في كال  وجدت ةاالجتماعيّ  خدمةا حّتى في مهنة  يلجأ معظم األخصائّيين إلى هذه القنوا . ،في الواقع
ّ
ا عملّية منظ حاليا

م املهنتين هناك مجلس استشارّي م
ّ
ل دوره في . الوظيفيسؤول عن التقّدم في السل

ّ
ة يتمث

ّ
املجلس االستشارّي هو هيئة مهنّية ومستقل

ن أنفسهم، الجتماعيو ن او يالنفسّيون أو اإلخصائ خصائّيون أل اتقديم االستشارة، ويشارك فيه أصحاب املصلحة املعنّيون، بما في الك 

ق بمهن  خر .الرفاه وا جها  األ ارة الصّحة أو باإلضافة إلى شخصّيا  من وز 
ّ
حّرة،  عالجيةتتماش ى هذه اآللّية مع حقيقة أّن األمر يتعل

 تحديد السياسة املهنّية السائدة. وضع و يكون فيها اإلخصائّيون أنفسهم شركاء كاملين في 

ر ّية. على سبيل املثامهنر محاوال  إلنشاء مسارا  في إطار إصالحا  األجور من العقد األخيجر  
ّ
فاق أفق جديد درجا  تؤث

ّ
ل، أوجد ات

م 
ّ
مع الك، هناك مكّونا  جوهرّية ناقصة وهي مطلوبة إلحراز ة. هنيّ املنهّي املالئم للمرحلة املعلى األجورـ، وكان من املقّرر أن يصحبها التعل

 بزيادة األجور، ول التقّدم املنهّي. 
ً
كن لم يصحبها توسيع مجاال  مسؤولّية فعلى سبيل املثال، ربطت الدرجا  في "أفق جديد" فعال
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مين أو التقّدم في الوظيفة. عالوة على الك، وكما يبدو بسبب الصعوبا  التشغيلّية، فقد ألغيت بعض هذه املمّيزا  بمرور الوقت 
ّ
املعل

م في البالد على )كاملطالبة بمساقا  مختلفة في مختلف الدرجا (، والبعض منها بقي حبًرا على ورق ال غير. وهكذا بقيت مهن
ّ
ة املعل

ا على مهنة -حالها ي نسبيا
ّ
مين. إلى جانب الطلب املتدن

ّ
ره للمعل

ّ
ق بإمكانّيا  التقّدم والتطوير الذي توف

ّ
 اا  إمكانّيا  محدودة في ما يتعل

هذا الوضع إلى ضرورة  التدريس، ونسب التسّرب املرتفعة في السنوا  األولى وحقيقة أّن مكانة املهنة ليست مرتفعة بشكل عام، يشير 

 إجراء تغييرا  في هذا املجال.

في النهوض بجهاز التعليم في البالد عاّمة والنهوض  اكبيرً  اإسهاًم  حّددة يمكن أن يكون لهاملّية املهنسارا  املتحديد أن   تعتقد اللجنة

مين خاّصة. ووفًقا لذلك، توص ي اللجنة على أربع توصيا 
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
 :بالتعل

لكيفّية التقّدم في كّل واحد من  ذلك، يجب تحديد معايير نوعّيةكيجب تحديد مسارا  تقّدم وتحديد املكافأة التي ترافقها.  .1

وطرق تقييم هذه املعايير. يجب رصد املوارد والوقت لغرض تحديد املسارا  وممّيزاتها، ومن األجدر أن يقوم بذلك  املسارا 

مين. ا جسم املستقّل )انظروا التفصي
ّ
ما  املعل

ّ
 ل حول الك في املاّدة التالية( ومن خالل التعاون مع منظ

مين"( شبيه بمجلس األخصائّيين النفسّيين، مجلس العّمال االجتماعّيين أو املجلس  .2
ّ
يجب إقامة جسم مستقّل )"مجلس معل

مين )على سبيل املثال
ّ
لو املعل

ّ
مة األطّباء. يشارك في هذا ا جسم ممث

ّ
مين( إلى جانب العلمّي ملنظ

ّ
ما  املعل

ّ
لون عن منظ

ّ
، ممث

شخصّيا  من املقّر في وزارة التربية والتعليم، شخصّيا  أكاديمّية من مجال التربية والتعليم وأصحاب املصلحة اآلخرين. يكون 

 عن تنظيم املسارا  املهنّية مع مكّوناتها املفّصلة. 
ً

مين مسؤوال
ّ
 مجلس املعل

م وعلى عاتق مدير املدرسة، وتشارك في هذه العملّية  ةاملهنيّ التخطي  للمسارا   .3
ّ
م وآخر ُيلقى على عاتق املعل

ّ
الفردّية لكّل معل

ّية في السلطة أو اللواء. 
ّ
 جها  محل

مين الصالحّية للتصديق على ترقية  .4
ّ
على غرار مجلس األخصائّيين النفسّيين ومجلس العّمال االجتماعّيين، سيكون ملجلس املعل

م وتوصيا  ا جها
ّ
 املعل

ّ
مين، وملف

ّ
با  التي حّددها مجلس املعل

ّ
م في املسار املنهّي الذي اختاره. ُيّتخذ القرار وفًقا للمتطل

ّ
  املعل

ّية، مثل،
ّ
م.  املحل

ّ
ّية أو اللواء واملعل

ّ
ل السلطة املحل

ّ
  مدير املدرسة، وممث

 

ّتأسيس منظومة ناجعة للرقابة والتقييم 

 معايير الترقية التي تحّدد 
ً

م يستحق الترقية املهنّية ومتى، وإاا استوفى فعال
ّ
أمور أخر ، جملة فمن بين  -لكي نحّدد ما إاا كان املعل

م،  الوظيفيصداقّية. ولكن عدا عن الرقابة الفردّية على التطوير املنهّي والتقّدم في املسار بامل ّتعتتمهناك حاجة إلى آلّية رقابة 
ّ
لكّل معل

مين، ومن ضمن الك مستو  املحاضرين 
ّ
ر للمعل

ّ
هناك حاجة أيًضا إلى الرقابة على جودة البرامج والسيرورا  للتطوير املنهّي التي تتوف

م املدرسّية وغيرها. و اإلرشادا ، و املساقا  واالستكماال ، و الذين يقومون بالتأهيل، 
ّ
 مجموعا  التعل
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قدرة الرقابة على التطوير املنهّي في الوقت ا حالي ضئيلة، وال تملك وزارة التربية والتعليم املعطيا  الكافية بخصوص جودة أنشطة إن  

ن ِقبل شركة خارجّية، وهو يشمل باألساس معلوما  محدودة وإدارّية، وال يسمح . فمجّمع املعلوما  الرئيس ّي للوزارة ُيدار مالتطوير املنهيّ 

طوير املنهّي، التي تجري هي تعتبر الرقابة التربوّية على سيرورا  الت قياس نجاعة العملّية أو البرنامج وتحديد نقاط الصعوبة. و باملعا جة، 

قها وتعاني من نقص في املعايير املفّصلة للرقابة. وحّتى الرقابة على املرشدين من ِقبل شركة خارجّية، محدودة للغاية من حيث نطا أيًضا

ا. على سبيل املثال، شروط ا حّد األدنى لغرض إدراج اسم املرشد أو املوّجه م محدودة جدا
ّ
 واملوّجهين الذين يشرفون على سيرورا  التعل

ن يقومون ليست هناك رقابة على َم  ،ة، وعدا عن استيفاء هذه الشروطفي مجّمع املحاضرين التابع لوزارة التربية والتعليم محدود

م، قدرة الرقابة على مرشدي وزارة التربية محدودة.  بالتنفيذ. عالوة على الك، فإن  
ّ
م وعلى ترقية كّل معل

ّ
أّما بالنسبة للرقابة على التعل

 فعلّية.  رقابة حقيقّية وال تجري ، ق ف منظومة املعلوما  القائمة على بعض التفاصيلتحتوي فحّتى هنا أيًضا 

فين )ويشمل  أن   إلى تجدر اإلشارة
ّ
م املوظ

ّ
لد  الوزارة برامج مختلفة لتحسين الوضع، مثل، برنامج أكثر تطّوًرا لتذويت منظومة إلدارة تعل

م رسمّية فق  التي تمنح بدل االستكمال(
ّ
مين ،هو أيًضا سيرورا  تعل

ّ
في وظائف اإلرشاد. تعتبر هذه البرامج  أو إجراءا  الختيار املعل

جاه الصحيح، ولكّنها ال تزال في مراحل مختلفة من النضج. 
ّ
 بالتأكيد خطوة في االت

مين. إلى جانب مراقبة ا جودة املستمرّ  تعتقد اللجنة أن  
ّ
م املقترحة للمعل

ّ
ة هناك حاجة للرقابة على سيرورا  التطوير املنهّي وبرامج التعل

املبادرة إلى تنفيذ و ، املقدمة على مجموعة األنشطة ةاإلداريّ  القيام بالرقابةو قّدمي ا خدمة، حصول على معلوما  حول ممن خالل ا 

للتقييم جودة سيرورا  فّعالّيا  
ّ
تأسيس أنظمة الرقابة والتقييم من هذا القبيل تحّدًيا على املستو   التطوير املنهّي. من البديهّي أن يمث

ب املوارد الكبيرة في مرحلة التأسيس وبشكل منتظم. 
ّ
توص ي اللجنة بأن يكون تنفيذ الرقابة والتقييم موّزًعا بين الهيئا  التنظيمّي ويتطل

ّية التي اكر  من قبل )منتد  
ّ
ّية املقّر ا ( وبينةاإلدارة املدمجاملحل

ّ
لذي تكون لديه صورة عن الوضع التنظيمّي. يتعّين على الهيئا  املحل

االستنتاجا  وتسليم املعلوما  للمسؤولين عن التطوير املنهّي في  تركيز املسؤولة عن إدارة وتنفيذ سيرورا  التطوير املنهّي مراقبة أدائها، 

وفًقا ألنواع التطوير املنهّي أو حسب املزّودين، على سبيل املثال(، ويحولونها إلى األلوية. ويقوم هؤالء املسؤولون بتركيز ومعا جة املعلوما  )

 منتد  التطوير املنهّي في املقّر لغرض تحديد السياسا  املستقبلّية. 

ق بحجم ونوعّية التقييم املطلوبة، وعلى وجه  إضافة إلى ا جوانب التنظيمّية هذه، تبرز أسئلة إضافّية في هذا السياق في
ّ
ما يتعل

وفحص  م ممّيزا  أنشطة التطوير املنهيّ يتناول البحث األكاديمّي على نطاق واسع تقييا خصوص ما الذي يفّضل قياسه وكيف؟ 

ى طواقم التدريس، كما يبدو بسبب وقياس تأثير التطوير املنهّي عل بالنسبة لتحديدث األكاديمّي يتناول بصورة أقّل . لكن البحهمكّونات

جاه ضرورّي. بالطبع، الكثيرة املنوطة بذلك، مع أن  الصعوبا  التطبيقّية 
ّ
أفضل طريقة لفحص تأثير التطوير املنهّي على  فإن   الك ات

لتأثير ا خاّص لبرامج بواسطة إنشاء منظومة منهجّية من التجارب ا خاضعة للرقابة. تتيح مثل هذه املنظومة عزل ا يطواقم التدريس ه

ه من الصعب القيام 
ّ
ه غير مالئم ّيةالتقييم الدراسا بهذا النوع من التطوير املنهّي على الطواقم. مع الك، من الواضح أن

ّ
، والك ألن

تعقيدا   قدرا  وزارة التربية والتعليم محدودة في هذا املجال. عالوة على الك، فإن   ، وكذلك ألن  على نطاق واسع الشاملة للبرامج
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هذه  . وبالرغم منوعادة ما تفتقر املدرسة إلى ا خبرة املطلوبة إلجراء التقييمالبيئة املدرسّية تجعل من العسير عزل املتغّيرا ، 

ه
ّ
، ولتحقيق هذا الغرض من األجدر أيًضا تشجيع الشراكة مع يةقييمت دراسا يجب السعي إلجراء  الصعوبا ، تعتقد اللجنة أن

 املؤّسسا  األكاديمّية. 

ة، ثّمة طيف واسع من التقنّيا   جمع املعلوما  اا  الصلة والتي يتّم استخدامها لتقييم صارمال ّيةالتقييم الدراسا إضافة إلى 

مين، اال 
ّ
 وما شابه. أفضل و ستطالعا  واالستبيانا ، التطوير املنهّي. ومن ضمنها املقابال  مع املعل

ّ
لك ت يه الدراسا املشاهدا  في الصف

 تي تال
ّ
في مين الذين شاركوا في االستكمال. رب  بين املعطيا  حول جودة االستكمال وتحقيق أهدافه وبين املعطيا  حول ممّيزا  املعل

مين كمقياس للتقييم، على الرغم من الصعوبا  الكامنة في هذا املقياس. الكثير من األ 
ّ
ه حيان، يّتم االستعانة برضا املعل

ّ
تعتقد اللجنة أن

مين حول االستكماال ، ولكن من الهامّ 
ّ
ز على االستكمال املحّدد  يجب عدم التقليل من قيمة آراء املعل

ّ
صياغة أسئلة مضمون ترك

ا
ً
م، خالف

ّ
 لألسئلة التي تتطّرق إلى الرضا العاّم.  ومخرجا  التعل

م 
ّ
م وتقّدمه في املسار الرقابة األخر  املطلوبة هي الرقابة على تعل

ّ
والك ألّن املطلوب معايير . هذه رقابة أكثر تعقيًدا للقياس، الوظيفياملعل

مين، وهي معايير غير موجودة في الوقت ا حالي. في الوا
ّ
مين فرصة في الوقت الراهن لقياس القدرا  املهنّية للمعل

ّ
قع، ليس لد  املعل

ما  اوي القدرا  املختلفة لغرض الترقية. 
ّ
 إلثبا  قدراتهم املهنّية، وال يستطيع ا جهاز التمييز بين املعل

جاهين. 
ّ
م املنهّي والتقييم اا  ات

ّ
مينالعالقة بين التعل

ّ
م والتخّصص هما معياران جديران لتقييم املعل

ّ
ورد أيًضا في  اكم ،من جهة، التعل

. من "خريطة مقاييس 
ً

ا جهة الثانية، واألكثر مركزّية، يتيح التقييم والتغذية الراجعة تحديد االحتياجا  التقييم: التي سيتّم اكرها حاال

م،
ّ
مين تحديد وإيجاد زد على الك، يتيح تقييم امل، التحسين والتطّور املنهّي. تعاملووفًقا لذلك تخلق فرًصا لل ونقاط الصعوبة لكّل معل

ّ
عل

ي دور 
ّ
مين اوي القدرا  العالية الذين يمكنهم تول

ّ
 القيادةالريادة و املعل

ّ
 نهّي.امل م، وبالتالي تحسين سيرورا  التعل

مت 
ّ
ظ

ُ
 ،جديد"تقّرر في "أفق  املطالبة بتقييم العاملين في مجال التدريس في إطار اتفاقّيتي األجور "أفق جديد" و "عوز لتموراه". هكذان

ب التقييم التكويني أيًضا. ومن أجل إجراء التقييم التكوينّي طّور  "خريطة األبعاد" التقّدم  أن   ،على سبيل املثال
ّ
لتقييم بدرجة يتطل

ما ، وتحتوي على أربعة أبعاد عليا: االلتزام تجاه التالميذ واملدرسة، 
ّ
مين واملعل

ّ
رة التدريس إداو ا خبرة في مجال املضمون وتدريسه، و املعل

م والتخّصص طوالتعليم
ّ
األوصاف السلوكّية لكّل واحد من فقد جر  العمل لتطوير  ،. إضافة إلى الكالوظيفيوال مساره ، والتعل

ال تشمل املعايير النوعّية ومعايير التنفيذ بحسب نوع الوظيفة خريطة عاّمة، و خريطة األبعاد تعتبر املكّونا  في األبعاد العليا. مع الك، 

 واملرحلة في الوظيفة. 

املسار  نظام معايير وتدريج بحسب الوظائف ومرحلة تشكيلتّم ي بأنإلى جانب مواصلة تطوير "خريطة األبعاد"،  ،توص ي اللجنة وعليه،

 معّقًدا تبر إعت. يالوظيف
ً

هذا النظام مع الترتيبا  املطلوبة التي  تشكيلتحّديا  كبيرة. توص ي اللجنة بفرض يقامة مثل هذا النظام عمال

كر  ساب
ُ
مون أيًضا في  هام امللقاةوامل الوظيفّي ًقا: أنواع مسارا  التقّدم ا

ّ
ه يجب أن يشارك املعل

ّ
في إطارها. كما اكرنا، تعتقد اللجنة أن
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ة االستشارّية التي النظام من ِقبل الهيئة املهذا  تشكيلبتوص ي اللجنة كما و السياسا  في هذه املسألة، و  وضععملّية التفكير و 
ّ
ستقل

مينمجل -نشاؤهاإسيتّم 
ّ
ف من -س املعل

ّ
 املختلفين في السيرورة.  يناملعنيّ  الذي يتأل

ه حّتى من خالل األدوا  املوجودة اليوم ،إضافة إلى الك
ّ
م الفردّية يمكن القيام بالرقابة الفّعالة على  ،تعتقد اللجنة أن

ّ
سيرورا  التعل

مين وعلى تطّورهم املنهّي. كما أن  
ّ
الع على حقلأن تتوّزع على هيئا  "ا وظائف الرقابة نفسها أيًضا يجب  للمعل

ّ
" التي لديها املعرفة واالط

يتّم بطرق مختلفة. على . يمكن لهذا التوزيع أن صورة شاملة تشكيلوينبغي  ،العمل اليومّي، وبين املقّر املسؤول عن أهداف الوزارة

زي التطوير املنهّي، الذين يعملون كجزء من منتد 
ّ
 سبيل املثال، يمكن إلقاء املهّمة على عاتق األلوية. يكون في كّل لواء طاقم من مرك

مين في اللواء. سيفرض عليهم موقعهم في اللواء و  اإلدارة املدمجة.
ّ
 عن مجموعة من املعل

ً
وظيفتهم أن يكونوا يكون كّل واحد منهم مسؤوال

م في اللواء، ويك
ّ
ّية، ويقومون بالرقابة املنتظمة على التطّور املنهّي لكّل معل

ّ
ونون شركاء على دراية جّيدة بأهداف الوزارة واالحتياجا  املحل

زين دوٌر هاّم في ضمان املواز في تحديد برنامجه للتطوير املنهّي. 
ّ
واحتياجا  املدرسة، از نة الصحيحة بين احتياجا  ا جهسيكون للمرك

م ورغباته 
ّ
 . املهنّيةوبين احتياجا  املعل

 

ّإجمال

مدار عامين. االستنتاج  املوضوع على ة وفحصسادر بللتطوير املنهّي واإلرشاد في جهاز التعليم  ا خبراء ملوضوع اإلدارة األمثل جنة قامت 

م املنهّي  الرئيس يّ 
ّ
ه بغية إجراء تحسين جذرّي في مجال التعل

ّ
م الشاملة التي أجرتها هي أن

ّ
مين على مدار للجنة في أعقاب سيرورة التعل

ّ
للمعل

 ، ال يكفي التعامل مع ا جوانب التربوّية للموضوع فق ، بل يجب التعاطي مع الصعوبا  األساسّية. الوظيفّيةهم اتمسار 

ه في أوساط ي
ّ
هناك  -ن في مجال التربية والتعليم، في وزارة التربية والتعليم وخارجهاو حثون واملختصّ البا -املجال يتناولون هذامن بدو أن

جاهاإجماع وا
ّ
بالرغم وهذه تتماش ى مع ا خطاب املنهّي السائد في البالد وفي العالم. املنشودة للتطوير املنهّي،   سع إلى حّد ما بالنسبة لالت

. ال يستهان بها على صعيدي األجهزة والتنظيماملنشود صعب املنال، نظًرا ألّن املطلوب هنا هو التعامل مع تحّديا   التغيير فمن الك، 

م املنهّي، 
ّ
والتحّديا  والعقبا  على طريق تحقيق هذه تعرض اللجنة في الوثيقة ا ختامّية تصّوراتها بخصوص املبادئ الالئقة للتعل

سة عليا التغيير التنظيمّي الذي يتيح ملقّر وزارة التربية والتعليم صياغة سيا. أيسّية للتغييرا  املطلوبة هي: املبادئ. توصيا  اللجنة الرئ

م
ّ
م ب " التي تعمل على تنفيذ السياسا ؛لى إنشاء آلّيا  أقرب لـ "ا حقلاملنهّي، وكذلك ا حاجة إ متماسكة في موضوع التعل

ّ
. مرافقة التعل

  املسار الوظيفّي  تطوير في خلق إمكانّيا   املنهيّ 
ّ
مين، األمر الذي يتطل

ّ
إنشاء آلّيا  الرقابة  .جب تطوير معايير ومبادئ مفّصلة، للمعل

مين وكذلك على مستو  برامج التطوير املنهّي املقترحة لهم.  -والتقييم
ّ
 سواء على مستو  تقّدم املعل

يمكن  ملموسة للتنفيذ، لكن بالطبع تقّدم اللجنة في بعض ا حاال  نمااج. مبدئّية توصيا  اللجنة هي من الهاّم االنتباه إلى أن  

 التفكير في نمااج أخر  لتحقيق املبادئ. 
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 في ا ختام، تعكس توصيا  اللجنة سّتة مبادئ اكر  في مقّدمة هذه الوثيقة: 

م املنهّي املدرسّية .1
ّ
 ؛تعزيز ثقافة التعل

مين الوظيفّيةن مسؤولة عن املسارا  ة تكو إقامة هيئة مهنيّ  .2
ّ
  ؛للمعل

مينتكثيف التنسيق والتغذية الراجعة بين الهيئا  املختلفة املشار  .3
ّ
م املنهّي للمعل

ّ
  ؛كة في التعل

 ؛املوارد تركيز  .4

ماملوازنة بين احتياجا  ا جهاز  .5
ّ
 ؛وبين التطّور الشخص ّي لكّل معل

م. زيادة الر  .6
ّ
م املنهّي وعلى التطّور املنهّي لكّل معل

ّ
 قابة والتقييم على أنشطة التعل

  

ثين مقلوبين، ما يشبه الساعة الرملّية ،من الناحية التنظيمّية
ّ
 ،(1)انطروا الشكل  يمكن توضيح املبادئ من خالل التخطي  على مثل

ث العلوّي من الساحة القطرّية واملدرسة. ينساب املثاملقّر و  ةالتي تعّبر عن العالقة بين منتد  اإلدارة املدمجو 
ّ
ّية إلى ال

ّ
ملنتديا  املحل

مين في منطقة معّينة ملنتد  اإلدارة املدمج اي  بوساطة من املدمجة،لإلدارة 
ّ
ث األسفل من مديري املدارس واملعل

ّ
األلوية، ينساب املثل

ثين هي منتدالصلة 
ّ
 . ة  اإلدارة املدمجبهذه املنطقة. نقطة االلتقاء بين املثل

م املنهّي في مقّر وزارة التربية والتعليم،  ،الساحة القطرّية أما على
ّ
م وهو يعمل منتد  التعل

ّ
الذي يحدّد السياسا  العليا في موضوع التعل

مين، 
ّ
مين. تعمل هاتان  الوظيفّيةرسم السياسا  في املسارا  الذي يو املنهّي. يعمل إلى جانبه مجلس املعل

ّ
ن بالتعاون مع االهيئتللمعل

ّية لإلدارة املاملنت
ّ
ّية مسؤولة عن إدارة التطوير املنهّي والرقاب من وبوساطة دمجةديا  املحل

ّ
ة عليه، وكذلك األلوية. تكون املنتديا  املحل

ّية  الوظيفّيةعن املسارا  
ّ
مين وتقييم تقّدمهم في املسار. لغرض القيام بدورها تكون املنتديا  ملحل

ّ
ن في عالقة مباشرة مع املديريللمعل

 
ّ
مين في املدارس )ممث

ّ
ث األسفل(، ويقّيمون عملهم في تنفيذ برامج التطوير املنهّي وتق لةواملعل

ّ
مين في مساراتهم في الشكل في املثل

ّ
ّدم املعل

 . الوظيفّية
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