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 ؟ما هي نوراك

  

، أسست نوراك لنفسها شبكة واسعة متعددة األطراف، تتكون من الباحثين وصناع 0891منذ تدشينها عام 
إلى التوسط بين البحث والسياسات، مقدمين  السياسات والمنظمات غير الحكومية والمستشارين الذين يهدفون

 :وتتمثل أهداف نوراك الرئيسية في. ومنتجين معرفة محايدة وتحلياًل نقديًا لمواضيع دولية معقدة متعلقة بالتعليم

 جمع المعلومات والتحليل النقدي وتأليف البحوث. 
 نشر وتوزيع المعلومات والمعرفة في الوقت المناسب. 
  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى إلى التحليل النقديدعوة الحكومات. 
  ،التعااااون ماااع مجموعاااات أخااارى، خصوصاااًا فاااي دول الجناااوب العاااالمي، مااان أجااال تباااادل المعلوماااات

 .وتنظيم البرامج المشتركة، وبذل الجهود المشتركة في دعم الشبكات المختلفة

 :يركز برنامج نوراك الحالي على المواضيع اآلتية

  4101التعليم وتنمية المهارات التقنية والمهنية في خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام. 
 سياسات تنمية المهارات التقنية والمهنية. 
 إنتاج المعرفة والبحوث والمعلومات والنتائج واألدلة لغايات صنع السياسات. 
 التعليم والتدريب في سياقات الدول الضعيفة والطوارئ. 
 قوق اإلنسان للتعليم والتدريبنهج قائم على ح. 

 www.norrag.org: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا

 

 

 

http://www.norrag.org/
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 ما هي نوراك نيوز؟

 

ويحتاوي كال عادد مان أعادادها علاى . نوراك نيوز هي نشرة إخبارية إلكترونية تصدر مرتين فاي السانة
البحوثاات  القصيرة ذات النظرة الثاقبة، التي تركز على آثار السياسات على نتائجمجموعة كبيرة من المقاالت 

أو على اآلثار العملية للسياسات الدولية المعنية بالتعليم والتدريب التي تضعها وكاالت التنمياة والمؤسساات /و
التااي " الجوهرياةالمواضاايع "وقاد كااان اختصاار نااوراك دائماًا هااو تحدياد عاادد مان . ومنظماات المجتماع الماادني

تاادخل فااي النقاشااات المعقاادة وفااي خطاااب المعونااات والتعاااون الحااالي، كمااا تعنااى نااوراك بتخصااير أعاادادها 
 .الخاصة من نوراك نيوز للتحليل النقدي لمثل هذه المواضيع

 طرق أخرى للتواصل مع نوراك

 :مدونة نوراك الجديدة حول التعليم والتدريب ومعونات وسياسات التنمية

http://norrag.wordpress.com/NORRAG NEWSBite  

 NORRAG_NEWS@: تابع نوراك على تويتر

 تابع نوراك على فيسبوك

  

http://norrag.wordpress.com/
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 االفتتاحية

 نظرة معمقة في نوراك نيوز في عددها الخمسين: بلوغ الخمسين

 اليونيسيف، مركز أبحاث التنمية الدولية سابقا  شيلدون شايفر، مستشار، اليونيسكو، 

 s_shaeffer@hotmail.com: البريد اإللكتروني

تظهاار الشاابكات والنشاارات اإلخباريااة وتختفااي بسااهولة تامااة، فقااد يفقااد مؤسسااوها حماسااهم وتمااويلهم أو 
تجد فااي مجااالهم، فيفقاادون مكااانتهم والمساااهمين، وماان ثاام يخساارون قااد ال يبقااون علااى اتصااال بمااا يساا( األسااوأ)

نجاز عظيم 11وصول نوراك لهذا العدد . قيادتهم فال يستطيعون مواكبة آخر المستجدات  .هو  أمر مهم وا 

 The Research Review and Advisory)أسسات مجموعاةا االستشاارات ومراجعاة األبحااث 
Group – RRAG )  عاماًا تقريباًا مجموعاةغ صاغيرةغ مان البااحثين المختصاين فاي مجاال التعلايم مان  51قبال

وقاااد جمعهااام قسااام التعلااايم التاااابع للمركاااز الااادولي ل بحااااث التنموياااة . حاااول العاااالم، يمتاااازون باااالخبرة وااللتااازام
(International Development Research Centre-IDRC )بيار في أوتااوا، مان أجال فهام الحجام الك

ماان األبحاااث التااي ينشاارها الباااحثون حااول العااالم، وخصوصااًا ماان أجاال االرتقاااء بمسااتوى الباااحثين المختصااين 
، "دول الجناوب العااالمي"وكانات وظيفااتهم الرئيساية أن يشااجعوا . باالتعليم وباألبحاااث الصاادرة فااي العاالم النااامي

كبارت مجموعاة االستشاارات ومراجعاة . يولذلك كان معظمهم مان البااحثين المتميازين فاي دول الجناوب العاالم
األبحااااث لتصاااب  أكثااار مااان مجموعاااة تعمااال علاااى نطااااق إقليماااي، وقاااد عملااات بفاعلياااة لعااادة سااانوات فاااي رباااط 

وكانت ناوراك . الباحثين ببعضهم البعض وتحفيز األبحاث، على الرغم من مواجهة التحديات التي سبق ذكرها
 . إحدى هذه المجموعات

، ومن كان ليصدق حينها أنها (NORRAG News 1 (NN1)) 0نوراك تمخض عن نوراك أخبار 
ستساااتمر فاااي اساااتقطاب مسااااهمين مااان أهااام المختصاااين باااالتعليم مااان حاااول العاااالم، وأنهاااا ساااتكبر فاااي أهميتهاااا 
وتأثيرهااا وتاانج  فااي العثااور علااى التموياال علااى الاارغم ماان صااعوبته، باإلضااافة إلااى تكيفهااا بطريقااة خالقااة مااع 

وفيسااابوك، ولهاااا  NORRAG_NEWS@جتماعياااة الحديثاااة، فناااوراك حاضااارة فاااي تاااويتر وساااائل اإلعاااالم اال

mailto:s_shaeffer@hotmail.com
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واألهم مان ذلاك، كماا (. ) NORRAG NEWSBite(Blog( )www.norrag.wordpress.com)مدونة 
اب الادائر حاول خطاة التنمياة لمرحلاة رأينا في هذا العدد والعدد السابق، حافظت نوراك على أهميتها في الخطا

وكأحاد األعضااء مان الجيال . ، خصوصًا تأثيرها على أهمية دور المهارات في تلك الخطة4101ما بعد عام 
لى العدد رقم  األول لنوراك أتطلع الستمرار دورها وأهميته في النقاش الذي  !011يحيط بالتعليم، وا 
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 الوطنية والمحلية بيئاتما بين الخطط العالمية والتحقيق جودة التعليم والتعلم . كلمة محرر النسخة العربية

 هناء محمد امين
 محرر النسخة العربية

hana.ameen@mohe.gov.om  

: التعليم والتعلم  :4102-4105أصدرت اليونسكو التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام  
تحقيق الجودة للجميع،  الذي يرصد التقدم الذي احزرته الدول في تحقيق اهداف التعليم للجميع الستة التي 

حوالي عامين من الموعد النهائي لتحقيق هذه  ويأتي إصدار التقرير قبل. 4111اعتمدت في دكار عام 
 . االهداف

( مليون 15 ( التي تتمثل في وجود أزمة التعلمسلط التقرير الضوء بشكل خار على ما أسماه  
نجحوا في  –والعديد منهم من الفئات المحرومة والمهمشة  -( مليون طفل 411)طفل خارج المدرسة، ووجود 

ال يتعلمون المهارات االساسية للقراءة والكتابة، ناهيك عن المهارات التي يحتاجونها  االلتحاق بالتعليم إال أنهم
ويعزو التقرير ذلك الى عدم االهتمام بجودة التعليم . للحصول على عمل الئق يوفر لهم سبل العيش الكريم

 .والفشل للوصول للفئات المحرومة والمهمشة 

وفير العدد الكافي من المعلمين المدربين، والمتحمسين ويرى التقرير ان حل أزمة التعلم يتطلب ت
وقدم التقرير اربع . للعمل ويمتلكون متعة التدريس والقدرة على تشخير  المتعلمين الضعفاء والتعامل معهم

اجتذاب أفضل : استراتيجيات  مقترحة لصانعي السياسات في الدول المختلفة لتامين أفضل المعلمين وهي
ين إعداد المعلمين، ووضع المعلمين في األماكن التي بأمس الحاجة اليهم، وتوفير الحوافز المعلمين ، وتحس

ودعا التقرير الى تحرير طاقات المعلمين لحل ازمة التعلم  من خالل . المناسبة لالحتفاظ بأفضل المعلمين
 .عشر توصيات  ينبغي لواضعي السياسات اعتمادها

مليون  طفل في ( 49)ل العربية ،  يفيد التقرير بوجود ما يقارب  أما عن موقع أزمة التعلم في  الدو 
العالم من هم في سن التعليم االبتدائي هم حاليا خارج المدرسة ومن غير المتوقع التحاقهم بالمدرسة على 
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 حيث تشير إحصائيات الدول العربية  بأن االطفال الذين. اإلطالق، وان نسبة  كبيرة منهم من الدول العربية
% (  5)منهم من غير المتوقع أن يلتحقوا بالمدرسة على اإلطالق ، و%(  19)هم حاليا خارج المدرسة ، 

كما اوضحت البيانات . فقط يتوقع ان يلتحقوا بالمدرسة% ( 51) منهم سبق ان  التحقوا بالمدرسة وتسربوا، و
اللواتي هن خارج المدرسة من غير  من الفتيات% ( 42) بأن االناث هن االكثر تضرا بأزمة التعلم حيث ان 

ويعزو التقرير ذلك  إلى ضعف نوعية نظم التعليم وجودته في . المتوقع ان يلتحقن بالمدرسة على االطالق
الدول العربية حيث أنها عجزت عن ضمان اكتساب التالميذ حتى أبسط المهارات األساسية في القراءة 

سن التعليم االبتدائي الذين بلغوا الصف الرابع واكتسبوا  الحد  والرياضيات ، حيث بلغت نسبة   االطفال في
، ونسبة  األطفال  الذين بلغوا الصف الرابع ولكنهم لم يكتسبوا  الحد %(19)االدنى من المهارات االساسية 

إن هذه النتائج تظهر . من االطفال  لم يبلغوا الصف الرابع%( 5)، وان %(55)االدنى المهارات األساسية 
إلى انه  في الوقت الذي حققت الدول العربية نجاحا في إتاحة التعليم على مدى العقد الماضي إال أن تحسين 

 .جودته لم تكن على نفس الوتيرة

إن أزمة التعلم تناولتها جهات أخرى معنية بالتعليم ، فقد نشر مركز بروكينجز للتعليم تقرير  بعنوان 
، الذي وفر نظرة على حالة (4) ”سس التعليمية التي تكفل لهم حياة منتجةهل يفتقدون اال: الشباب العربي " 

فقد تم قياس جودة التعليم والتعلم  من خالل دراسة اربعة . التعليم والتعلم في الشرق االوسط وشمال افريقيا 
والربط ما بين االلتحاق بالمدرسة، والبقاء في المدرسة ، واكتساب التالميذ المهارات االساسية  ،  : مجاالت

ولم يتطرق الى حالة  4104 – 4110دولة عربية خالل الفترة  41وقد غطى التقرير . التعليم وبطالة الشباب
دولة عربية   05وبناء على بيانات . التراجع في مؤشرات التعليم والتعلم في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة

من التالميذ في التعليم % ( 29) تعليم االبتدائي ، ومن التالميذ في ال% (14)توفرت بياناتها تبين بأن 
ن ازمة التعلم كانت أكثر تأثيرا بشكل كبير على  الثانوي لم يكتسبوا الحد االدنى من المهارات االساسية، وا 
االوالد من الفتيات، حيث ان نسبة االوالد الذين لم يكتسبوا الحد االدنى من المهارات االساسية كانت أعلى 

 . دى الفتياتمنها ل

يأتي تقرير اليونسكو في الوقت الذي يقف التعليم في منعطف حاسم في الدول العربية  التي شهد 
قسما منها ما يعرف بأحداث الربيع العربي والبعض االخر يشهد صراعات مسلحة لغاية اليوم مثل العراق 



14 

 

في هذه الدول خلقت مأساة لجيل  إن الصراعات المسلحة. وسوريا واليمن وجنوب السودان وليبيا وفلسطين
لقد أدت الصراعات المسلحة في . من االطفال الذين فرر التعليم الجيد او حتى االلتحاق بالتعليم قد اختفت

هذه الدول الى تهجير ماليين العوائل في داخل بلدانهم او اللجوء الى مخيمات الالجئين في دول مجاورة ، 
ونتيجة  لكل هذا  تراجع أداءها  في تحقيق . اسية ، وهروب المعلمين وتهديم المدارس وغياب البنى االس

وفقا لبيانات اليونسكو فإن اكثر . أهداف التعليم للجميع التي سبق لها من قبل ان سجلت تقدما ملحوظا فيه
 . مليون من االطفال والشباب داخل سوريا وخارجها بحاجة الى التعليم(  4.0) من 

االزمة الخفية النزاعات المسلحة  والتعليم  في عام : يونسكو التعليم للجميع وقد تناول  تقرير ال
تشيع الخراب ...فال تزال الصراعات المسلحة " آثار النزاعات المسلحة على التعليم حيث أشار إلى   4100

من %  ( 21)فالبلدان المتأثرة بالنزاعات تضم ما يربو على  ...في نظم التعليم وتوصد أبواب االنتفاع به
األطفال غير الملتحقين بالمدارس، ولديها أعلى مستويات التفاوت بين الجنسين، وأدنى مستويات القرائية في 

 (.5صفحة ")العالم

تحقيق جودة التعليم والتعلم  نرى ان التقرير قدم أربع :  4102وبقراءة ثانية لتقرير التعليم للجميع 
استراتيجيات وعشر توصيات  لمواجهة أزمة التعلم كخطة عالمية تصل  للجميع، في حين ان الظروف 

تجويد التعليم ، ومن يقرأ  االقتصادية والسياسة واالجتماعية الخاصة بكل بلد تؤثر في اي خطة استراتيجية ل
المشهد التعليمي في بعض الدول العربية يرى أن اولوياتها باتت لتوفير التعليم ل طفال الذين هم خارج 
المدرسة ، وتوفير المباني المدرسية ، وتوفير المعلمين بحد أدنى من التأهيل بدال من ضمان أفضل 

وقد أشار . ل بالمعايير الدنيا للتعليم في حاالت الطوارئإن هذه الدول هي بحاجة الى خطة  تعم. المعلمين
بأنه يجب علينا ان نقبل الفوارق الوطنية والمحلية ليس فقط في التوازن "بيتر كيلي في مقالته في هذا العدد 

واالهمية من االهداف التعليمية التي تتعلق بسياقات مختلفة، لكن كيف تتشكل  الممارسة لتناول تلك 
في مقالته في  نويل ماكين، ناهانتأكد   وفي نفس السياق ". ن خالل الظروف التي تجري فيهااالهداف م
ومع أن البيئات التي قدمنا لها الخطط كانت تختلف اختالفًا كبيرًا عن بعضها البعض، فقد " هذا العدد

، لتبرير التوصيات التي قدمناها للدول النامية، تلك "العوامل األخرى جميعها متساوية"استخدمنا فرضية أن 
ل، وتجاهلنا االختالفات الثقافية واالقتصادية الكبيرة المبنية على الممارسات المتعارف عليها في دول الشما
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فلم يكن هدفنا أن نتعلم ما قد يكون األفضل في بيئة (. وحتى االختالفات الكبيرة بين األفراد)بين البلدان 
 ."أخرى، بل كانت غايتنا نقل المعرفة وليس اكتسابها

ضمن خطة التنمية لما بعد  4101وتعمل اليونسكو حاليا على  وضع خطة التعليم لما بعد عام 
فقد عقدت اليونسكو  االجتماع العالمي للتعليم للجميع . 4101التي اقترحتها االمم المتحدة في عام  4101
، الذي استضافته سلطنة عمان، وهو االجتماع العالمي األخير قبل انعقاد المنتدى العالمي 4102لعام 

، تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتحقيق 4101مايو /أيار 44إلى  08للتربية في جمهورية كوريا في الفترة من 
 . أهداف داكار للتعليم للجميع

التعليم يشكل حقا "، أعاد المشاركون تأكيد أّن "اتفاقية مسقط"وفي البيان الختامي، او ما يعرف 
 4101ترة ما بين عام ويتعّين وضعه في طليعة جدول أعمال التنمية العالمية للف" أساسيا من حقوق اإلنسان

ضمان التعليم الجيد المنصف "وقد تعّهدوا بتعزيز الدعم الدولي للهدف الشامل المتمثل في . 4151وعام 
، الذي يوفر مرجعا متينا للمفاوضات بشأن جدول " 4151والشامل والتعّلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 

ذ تعمل . على مكّون تعليم قوي قائم بحد ذاتهبحيث يسلط الضوء  4101أعمال التنمية لما بعد عام  وا 
، فإنها بحاجة للتأكد من أن األهداف  التي 4101اليونسكو على  وضع خطة كاملة للتعليم  لما بعد عام 
 .صيغت عالميا يجب تأخذ سياقها وفقا ل ولويات االقليمية

وطنية ، وتعمل على االستفادة وأخيرا فإنه ينبغي على الدول العربية أن تجعل جودة التعليم أولوية 
وقد أشارت  بياترس أفالوس  في مقالها . من تقرير التعليم للجميع بما يتناسب مع السياق الوطني لكل منها

فإنه ينبغي للصورة الكبرى التي يقدمها التقرير والتي تتعلق بكفاءة المعلمين أن تدخل  "لها في هذا العدد ، 
ات كل دولة، مع تحديد األولويات المناسبة وشروط تحقيقها ضمن فترة في تشكيل السياسات حسب احتياج

زمنية واقعية، إلى جانب فهم تام للعوامل التي ال بد من توفرها في كل مرحلة من المراحل لضمان إحراز تقدم 
 "حقيقي

لعب أما عن الدول لعربية التي شهدت وما زالت تشهد نزاعات مسلحة ، عليها ان تدرك بأن التعليم ي
وأن تبدأ رحلة طويلة لبناء السالم  على أسس متينة   دورا محوريا في بناء القدرة للصمود ضد العنف،

وراسخة من خالل وضع السياسات التعليمية  التي تجعل المدارس أماكن لتنشئة االجيال على مبادئ 
ع االخرين وكلها مهارات ال واخالقيات وسلوكيات التسام  واالحترام المتبادل والقدرة على العيش بسالم م

 .غنى عنها لمجتمع ينشد نبذ العنف والعيش بسالم
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فاي  0894فالوس عام أ، الذي حررته بياترس Teaching Children of the Poor"" صدر كتاب
موضااوع التعلاايم والمعلمااين هااو الموضااوع . (NN)الساانة ذاتهااا التااي صاادر فيهااا العاادد األول ماان نااوراك نيااوز 

وقد اختير هذا الموضاوع لهاذا العادد قصادًا، ألناه يتازامن ماع صادور . من نوراك نيوز 11الجوهري لهذا العدد 
. 4102حول التعلايم والاتعلم الاذي صادر فاي ينااير  4105/4102لعام العالمي لرصد التعليم للجميع  التقرير

 ".دعم المعلمين في إنهاء أزمة عملية التعلم"فقد ُخصِّر أكثر من ثلثي هذا التقرير الضخم لا

تعلم هااي أن األكثاار تضااررًا ماان أزمااة الاا: تركااز فصااول التقرياار األربعااة علااى المعلمااين وبالتحديااد علااى
الفئااات األقاال حظااًا، وعلااى جعاال التعلاايم أولويااة وطنيااة، وعلااى اسااتراتيجية ماان أربعااة أجاازاء لتزويااد الماادارس 

 .بأفضل المعلمين، وعلى إيجاد استراتيجيات منهجية وتقيمية من شأنها أن تنهض بمستوى التعلم

mailto:Kenneth.King@ed.ac.uk
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لمناقشاة موضاوع ( World Education Report)، ُخصر التقرير العاالمي حاول التعلايم وبالمقابل
وغطاات فصااوله الثالثااة . أي قباال سااتة عشاار عامااً  0889وكااان ذلااك عاام  المعلماين والتعلاايم فااي عاالم متغياار،

وضع المعلمين الدائم التغير، وملفاتهم الشخصية، والساياقات والضاغوطات التاي تواجاه التعلايم : هذا الموضوع
ز التقرياار العااالمي حااول التعلاايم كثياارًا علااى وضااع المعلمااين، ركاا. والمعلمااين والتاادريس والتكنولوجيااات الحديثااة

. بشاأن تحساين أوضااع المعلماين 0844وعلى التوصيات التي قدمتها اليونيساكو ومنظماة العمال الدولياة عاام 
مصااطلحين ماان أكثاار المصااطلحات اسااتخدامًا فااي التقرياار " وضااع المعلمااين"و" وضااع"بااالطبع يعااد مصااطلحا 
التقرياار العااالمي لرصااد التعلاايم  فااي" أزمااة الااتعلم"وبالمقاباال، يكثاار اسااتخدام مصااطل  . (1)العااالمي حااول التعلاايم

يقاااال إنهااام ال  وهاااو عااادد مااانملياااون طفااال،  411 بالعااادد، وكثيااارًا ماااا ياااتم ربطاااه 4105/4102لعاااام  للجمياااع
 .  يتعلمون أو فشلوا في التعلم، على الرغم من السنوات التي أمضوها على مقاعد الدراسة

 توقعات المعلمين: التعليم بالتعلمربط 

لااربط أزمااة الااتعلم بأيااة أزمااة فااي  التقرياار العااالمي لرصااد التعلاايم للجميااع ال يوجااد محاااوالت مباشاارة فااي
ال يركااز علااى موضااوع مسااؤولية المعلمااين عاان  التقرياار العااالمي لرصااد التعلاايم للجميااع وبالفعاال، فااإن. التاادريس

. الذي قد تتركه توقعات المعلمين علاى عازم األطفاال فاي إحاراز األفضال عملية التعلم، واألثر الهائل المحتمل
 :أفالوسبالمقابل، بدت هذه اإلمكانية الهائلة واضحة جدًا في دراسة  

كان المعلمون في هذه الدراسة، بحكم افتراضهم طوعًا أنهم في موقاع مساؤولية هائلاة وسايطرة 
علاى سابيل المثاال نجااح )ل كبيار على ماا يجاري فاي الصاف، مساؤولين عان المخرجاات بشاك

مااع ذلاك فاإن إدراك المعلمااين لهاذه المساؤولية ال ياازال ضاعيفًا بشاكل عااام (. طالبهام أو فشالهم
(Avalos, 1986: 162). 

فقاد . آسياشرق ألطفال عالية في العديد من دول مينج فإن توقعات المعلمين من ا-ووفقًا لتشينج كاي
 :، مالحظًا أن"الدراسة في شرق آسياثقافة "عن  0881كتب في عام 

                                                           
 .يعللجمن التقرير العالمي حول التعليم لم يذكر في قائمة مراجع تقرير الرصد العالمي لتوفير التعليم أمن المثير لالهتمام   (1)
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المعلماااين فاااي الصاااين غالباااًا ماااا يعتقااادون أناااه ماااع باااذل الجهاااد الاااالزم يساااتطيع الطفااال تحقياااق 
ويعتقااادون أن العوامااال الوراثياااة ثانوياااة دائماااًا، ماااا دام الطالاااب يااادرس . المساااتوى المتوقاااع مناااه

لطالاااب يعكاااس أداء المعلااام وكنتيجاااة مباشااارة لهاااذا التوقاااع، يعتقاااد المعلماااون أن أداء ا... بجاااد
.(Cheng, 1990: 164-5) 

 اً تاارك أثاار يوعلااى صااعيد شخصااي، كناات دائمااًا أعتقااد أن عليااك أن تقاباال معلمااًا واحاادًا يااؤمن بقاادراتك ل
: وهذا بالضبط ما قاله ألبرت كاموس لمعلمه الساابق عنادما حصال علاى جاائزة نوبال لا دب. على أدائك اً كبير 

التااي مااددتها لااذلك الطفاال الفقياار الااذي كناات، ودون تدريسااك وقاادوتك لمااا كناات هنااا لااوالك، ولااوال اليااد الحنااون "
 .(Camus quoted in WER, 1998: 94)" اليوم

 ثقافات التعليم المتنوعة 

سلسلة كاملة من أصوات معلمين بارزين لتوضي  األبعاد  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع اختار
. فاي الفصال الساادس" لتاوفير أفضال المعلماين( المكونة مان أربعاة أجازاء)االستراتيجية الرباعية "األساسية في 

وجد خانة في التقرير العاالمي حاول وكذلك ت. وتظهر بعض هذه األصوات مجددًا على الغالف الخلفي للتقرير
ولكان هاذه األصاوات ال تعكاس، تماماًا، . (WER, 1998: 20)فيهاا عادة أطفاال المعلام الجياد  التعلايم يصاف

مااا يسااميه تشااينج ثقافااة الدراسااة ومااا قااد يسااميه الاابعض ثقافااات التعلاايم ومااا يصاافه كيلااي بطريقااة فعالااة فااي هااذا 
أياًا مان هاذه العباارات ال تُاذكر ولكن، مان المثيار لالهتماام أن ". التعليم كممارسة ثقافية"العدد من نوراك نيوز با

 . 4105/4102لعام  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في التقرير العالمي حول التعليم وال

التقريار العاالمي لرصاد التعلايم وهذا يعني أن الدراسات اليابانياة المعروفاة حاول المعلماين لام تُاذكار فاي 
ان ُيظاّن أن المعلمين هم من يقف وراء التعليم ذي الجاودة العالياة وتستنج هذه الدراسات أنه غالبًا ما ك للجميع

ماان دون شااك أن الساابب فااي هااذا ربمااا يعااود إلااى صااعوبة لفاات . فااي الماارحلتين األساسااية والثانويااة فااي اليابااان
لكااان ال يساااهل تطبيقهاااا فاااي بيئاااة تدريساااية " ممارساااة جيااادة"االنتبااااه، فاااي تقريااار عاااالمي كهاااذا، إلاااى ماااا قاااد ُيعاااد 

ولكان مااذا عان كفاة الميازان األخارى، حياث قاد يبادو فاي بعاض المواقاف أن أزماة الاتعلم قاد تنشاأ عان . لفةمخت
، على سبيل المثال مع نهاية الدراسات األثنوغرافية حول التعليم أفالوسفقد استنتجت  ؟ثقافة الدراسة بحد ذاتها
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يعاود إلاى الظاروف، ولكان معظماه تنتجاه  يبدو لنا أن بعض فشال المادارس"في بوليفيا وكولومبيا وتشيلي، أنه 
 .(Ibid. 163)" المدارس بجدارة

ثقافاة التادريس ( "فاي هاذا العادد)من نوراك نيوز على أمثلة عديدة لماا تساميه ناايلور  11يحتوي العدد 
مالحظاات مكتوباة بخاط الياد "، من وجهة نظرها، عبارة عن "النر المقدس"بينما قد يكون ". والتعلم المحافظة

، لكن فاي بلاد ماا مثال ميانماار قاد يكاون "قلت من معلم إلى معلم ومن طالب إلى طالب ومن جيل إلى جيلانت
ولكان ُتعاد . عباارة عان كتاب تحتاوي علاى اإلجاباات الصاحيحة يشاتريها الطالاب مان المكتباات" النر المقادس"

عااان الااانقر فاااي الكتاااب  نتجاااتثقافاااات الدراساااة المحافظاااة هاااذه فاااي العدياااد مااان الساااياقات اساااتراتيجيات للبقااااء 
نااارى هاااذه النقطاااة (. أو الفرنساااية)الدراساااية والمعااادات، وبااااألخر عااان عااادم القااادرة علاااى فهااام اللغاااة اإلنكليزياااة 

مئاااات : "األخيااارة بوضاااوح خصوصاااًا فاااي دول جناااوب الصاااحراء األفريقياااة، إذ يقاااول تااارودل فاااي هاااذا العااادد إن
تحااول دون  فممارساااتهم اللغويااة فااي الصااف: طياارةيعااانون ماان مشااكلة تربويااة خ األفارقااةاآلالف ماان المعلمااين 

 ".التواصل مع الطالب وتعليمهم بشكل فعال، ألنهم ال يفهمون اللغة المستخدمة في التدريس

 واقع التعليم 

واقااع التعلاايم،  ماان نااوراك نيااوز تحديااد نسااخ مختلفااة ماان 11اسااتطاع العديااد ماان المساااهمين فااي العاادد 
لاذا يتحادث . تبتعد كل البعد عن األساليب التشااركية التاي قاد يتلقاهاا المعلماون بحمااس عناد الدراساة بالجامعاة

وهناااك تسااليم بااأن ". أهميااة فهاام المعلمااين المساابق وتااأثيره علااى فهاام ماهيااة التعلاايم"شااندل فااي هااذا العاادد عاان 
 اقترباات نااايلور ماان وقااد. ن ال يوجااد نقاااش حااول أسااباب ذلااكالمعلمااين يميلااون إلااى التاادريس كمااا  ُدرِّسااوا، ولكاا

تااادريب المعلماااين ووضاااع  إزاء مهاجماااةمدركاااًة مااادى تاااأثير الثقافاااة علاااى التااادريس والاااتعلم، حتاااى "الشااايء ذاتاااه 
جاراء تعاديالت أخارى مان شاأنها أن تشاجع تبناي  يعبار "". منهجياة تادريس تشااركية"المناهج الدراسية الجديادة وا 

 :لفكرة ذاتها في تقرير يشير إليه الباحثون في هذا العددشيفيلبينز عن ا

الاذي مان شاأنه أن يشاجع علاى التفكيار فاي  ،في غياب التدريب أثنااء الخدماة أو قبال الخدماة
الممارساااات، يظااال المعلماااون يدرِّساااون كماااا ُدرِّساااوا قبااال التحااااقهم بالخدماااة أو كماااا تعلماااوا فاااي 

الدراساااية المحسااانة أو الصااافوف األصاااغر أو  ولااان يكاااون للتعاااديالت، مثااال الكتاااب. المااادارس
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التدريب أثناء الخدمة لتعزيز معلومات المعلمين حول موضوع معين، أي أثر يذكر على هذه 
 .الممارسات

تكشف العدياد مان مسااهمات هاذا العادد مان ناوراك نياوز هاذه الواقاع القاساي المتعلاق بالتادريس والاتعلم 
ويسلط كل من أماين ودانبااث . الوسطى أمريكايقيا ومن ماليزيا إلى من جنوب السودان وأوغندا إلى جنوب أفر 

يمثال "، فيفسارا بعناياة تاريخياًا كياف فاي ضاوئه ُيادراس أداء المعلماين الاذي" خطااب العجاز"هذا العدد على في 
الوضااع الساايت للتعلاايم فااي معظاام أجاازاء جنااوب أفريقيااا، بااال شااك،  جاازءًا ماان المشااكلة المحيطااة بنشااوء صاافات 

يتجااوز كال مان و ". قاتال"فإن وضع التعليم ( 4101)وبكلمات بلوخ  .مسيئة للمعلمين وللعمل الذي يقومون به
لايس الهاادف ماان ". بااالتميز"مان أجاال التمهياد إلطااار  يتسام " لالخاتالل الااوظيفي"أماين ودانباااث النقاد الجااوهري 

نماااااا بعباااااارة قوياااااة الياااااأس المقنعاااااة إلاااااى بياااااداغوجيا  مااااان أجااااال تحويااااال بياااااداغوجيا: "هاااااذا التعظااااايم والتبجيااااال وا 
 ".االحتماالت

 الحاجة إلى أخبار جيدة 

ركازت السانوات األخيارة، ماع التركياز الادولي علاى التعلايم فاي مرحلاة ماا  ،11كما قلنا في بداية العادد 
 ، فإن الجملة األولى فايالصددوبهذا . ومراجعة خطة التعليم للجميع، على فشل عملية التعلم 4101بعد عام 

مااان الواضااا  أناااه "... هاااي األجااادر بالاااذكر وهاااي  4105/4102عاااام  تقريااار العاااالمي لرصاااد التعلااايم للجمياااعال
وقاد أشاارنا ". 4101فلان ياتم تحقياق أي هادف عالمياًا بحلاول عاام  ،باالرغم مان التقادم خاالل السانوات الماضاية

التقرياار العااالمي لرصااد  نويعلااق هااوكر فااي هااذا العاادد بااأ. هااي إحاادى المعيقااات الشااائعة" ازمااة الااتعلم"إلااى أن 
فاال  -يرسم صاورة كئيباة للوضاع الحاالي للقاوى العاملاة فاي مجاال التعلايم فاي العدياد مان الادول" التعليم للجميع

يوجد عدد كاٍف من المعلماين، والمتاوفر مانهم ضاعيف التأهيال وال يملاك المهاارات األساساية للتادريس، وأحياناًا 
سااي،  فضاااًل عاان أنهاام يتقاضااون أجااورًا منخفضااة ومسااتخف بهاام، وفااي يفتقاارون هاام أنفسااهم إلااى التعلاايم األسا

أغلاااب األحياااان ال يملكاااون الحمااااس للعمااال، وال يتلقاااون الااادعم الكاااافي مااان السااالطات، ويخضاااعون لسياساااات 
ماع األخباار " أخباار جيادة"لذلك من المهم جدًا، بكلمات جوزماان، أن نبشِّار باا..." عشوائية ال تراعي أوضاعهم
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ستطيع االحتفاال ماع أماين فاي هاذا العادد باإلنجاازات الرائعاة للطالباات اإلنااث ومعلمايهم فاي ُعماان، فن. السيئة
 .  المتردي للغاية للطلبة الذكور في جميع المراحل الدراسية التحصيل وفي الوقت ذاته ال بد من القلق حيال

منهجياة أثنوغرافياة فاي كينياا، أن ، لكن سوامورا استنتج في هاذا العادد، بعاد دراساة ثمة سلبياتبالطبع 
العديااد ماان المعلمااين الملتاازمين بمهنااتهم، علااى الاارغم ماان األوضاااع الصااعبة، وهاام ملتزمااون باادعم تعلاام "هناااك 

" نااتفحر أنفساانا"ويقااول إن علينااا أن . طلبااتهم بصاارف النظاار عاان اسااتالم رواتاابهم فااي آخاار الشااهر أو عدمااه
ن من  هم األوضااع التاي يعمال فاي ظلهاا المعلماون واإلقارار بأنهاا أوضااع الواجب علينا أن نبدأ في ف"أكثر، وا 

 أزمة مالية في السبعينيات، إذ وغندا بعد عقد منويروي لنا هاينمان رواية مشابهة في البلد المجاور أ". صعبة
الشايء الوحياد الاذي لام . والحشارات الطقاساختفت الكتب، وُحطمات آالت التصاوير وُتركات المكاتاب لتقلباات "
ما نقر عنهم من مواد عوضوه بالوقت اإلضافي ، و يومًا بعد يوم موجودينختِف هو المعلم؛ فكان المعلمون ي

 ".والذاكرة واالجتهاد

 تغيير الجدول الزمني 

التقاااارير والمباااادرات  التقريااار العاااالمي لرصاااد التعلااايم للجمياااع تعاااد إحااادى المشاااكالت التاااي يعااااني منهاااا
، هاي افتاراض أن الجادول (Global Education First)التعلايم أواًل العالمياة  األخارى، مثال مباادرة" العالمية"

مااع اقتااراب : "فكاام ماارة قرأنااا. يمكاان تطبيقااه علااى نطاااق عااالمي 4101الزمنااي للخطااة األمميااة لمااا بعااد عااام 
؟ لكاان هااذا لاايس هااو ..."الموعااد النهااائي ألهااداف خطااة تااوفير التعلاايم للجميااع الااذي يبعااد أقاال ماان عااامين فقااط

-يصاف فيرناناديز. الوقت لعملية إصالح التعليم على نطاق وطني، بما في ذلك إصالح ما يتعلاق باالمعلمين
بداًل من الجدارة الحقيقياة، " الجدارة القائمة على العرق"تشانغ في هذا العدد الوضع في ماليزيا بأنه مبني على 

ويشاير . ناي السياساة االقتصاادية الجديادةوتب 0850وهو وضع يعود إلى أكثر من أربعين عامًا، أي مناذ عاام 
وتنااقش . لي في هذا العدد إلى أن اهتمام الصين بتشجيع التعليم المفتوح هاو التازام لمادة خمساة وثالثاين عامااً 

أماااا دراساااة هااااتي . مااان منظاااور عشااارين عامااااً  4105/4102 التقريااار العاااالمي لرصاااد التعلااايم للجمياااع أفاااالوس
فاسااتغرقت خمسااة عشاار عامااًا، وزعماات أنهااا " Visible learning"الااتعلم بعنااوان المكثفااة إلنجااازات عمليااة 
التاي يبادو أنهاا تعازز عملياة الاتعلم بشاكل ( العديد من هذه العوامال متعلقاة باالمعلمين)حددت العوامل الرئيسية 
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تجربتاه ل هاذا فاإن دراساة مااجوين المتواضاعة حاو باإلضاافة إلاى (. انظار مايساون فاي هاذا العادد)لياة اعأكثر ف
نتجاهال االختالفاات الثقافياة واالقتصاادية باين الادول "تقار بأنناا  "التخطايط"التي امتدت لخمسة عشر عامًا في 

هاادفنا لاايس أن نااتعلم مااا قااد يكااون األنسااب فااي السااياقات (. حتااى أننااا نتجاهاال االختالفااات الكبياارة بااين األفااراد)
 (.انظر هذا العدد)" فالهدف أن ننقل المعرفة ال أن نكتسبها - -األخرى

التقريااار العاااالمي  للنظااار فاااي توصااايات واساااتراتيجيات ن يكاااون الموعاااد النهاااائي للااادوللاااذلك ال يجاااوز أ
 .شهرًا من اآلن 05، أي أقل من 4101هو سبتمبر  4105/4102 لرصد التعليم للجميع

 ثنائيات أخرى

المكاون  4105/4102 التقريار العاالمي لرصاد التعلايم للجمياع سيبدأ العديد من القراء الاذين سايقرؤون
صفحتان  –من أجل حل أزمة عملية التعلم " إلطالق إمكانيات المعلمين"صفحة بالتوصيات العشر  244من 

وتباادو جميعهااا مقبولااة جاادًا وتتبااع المنطااق ذاتااه الااذي . فقاط ماان الملخاار ثاام أربااع صاافحات ماان الجاازء األخياار
وقد أوليت هذه التوصيات أهمياة ". صانعي السياسات أن يتبنوه"لكنها تستهدف ما على . ملهيقدمه التقرير بأك

وقاد . مليون طفل ال يتعلماون األساسايات ويجاب أاّل يصابحوا جاياًل  ضاائعاً  411عن طريق تذكير القارئ أن 
، "ضااع مسااؤوليةماان أجاال ضاامان أن المعلمااين فااي مو "وذلااك  ،فااي المقترحااات" القيااادة المدرسااية"ُذكاار موضااوع 

ويشير هوكر فاي هاذا العادد إلاى أن السابب فاي هاذا يعاود . لم يذكر بتاتاً " المعلملدى قيادة ال"موضوع  نغير أ
 :حتمًا، في جزء منه، إلى إطالق العنان للطاقات

من المهم جدًا أن نحدد الممارسين األكفاء ونساتمع لنصاائحهم ونشاجعهم علاى قياادة اآلخارين 
وسيكون التحاد المعلمين والمجتمعات المحلية دور . لممارسة عملهم بكفاءةونزودهم بالموارد 

والنقطاة المهماة هناا هاي أناه إذا كناا نبحاث عان تحسان كبيار فاي القاوى العاملاة فاي . في ذلك
 .امجال التعليم على نطاق عالمي، فعلينا أال نستخف بالكفاءة القيادية الموجودة بالفعل داخله

التقرياار العااالمي  وهااو كمااا أشاارنا مصااطل  اسااتخدم فااي–" أزمااة عمليااة الااتعلم"رة باااتتعلااق الثنائيااة األخياا
لاام " أزمااة التاادريس"وماان المثياار لالهتمااام أن عبااارة !(. ماارة 041تقريبااًا ) 4105/4102 لرصااد التعلاايم للجميااع
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( ملياون 411)ولكن هذا من شاأنه أن يناتج عناه ناوع مان الثنائياة باين الارقم األيقاوني . تستخدم قط في التقرير
الماارتبط بأزمااة عمليااة الااتعلم واإلقاارار بااأن معظاام غياار المتعلمااين هااؤالء هاام، فااي الواقااع، ملتحقااون بالماادارس، 

 :وكان العديد منهم ملتحقين بالمدارس لسنوات عدة

مليااون ال يتعلمااون أساساايات القااراءة  411مليااون طفاال فااي المرحلااة االبتدائيااة  411ماان بااين 
مليااون طفاال لااديهم خباارة قليلااة، أو لاايس لااديهم خباارة علااى  041ء وماان بااين هااؤال. والحساااب

 051أماا العادد المتبقاي . اإلطالق في المدرسة االبتدائية، ولم يصلوا حتى إلى الصاف الراباع
 ,UNESCO)مليااون فهاام فااي المرحلااة االبتدائيااة، لكاانهم لاام يحققااوا المعااايير الاادنيا للااتعلم 

2014: 18.) 

مليااار دوالر أمريكااي   048مليااون طفاال ال يتعلمااون األساساايات تعااادل  411وقااد قياال لنااا إن تكلفااة 
. وقد قيال لناا أيضاًا إن العدياد مان هاؤالء األطفاال ينتماون إلاى الطبقاات  األقال حظااً (. 084. المرجع السابق)

يكي حاول لذا ينتهي بنا المطاف إلى رقم درامات. ولكننا ال نعلم إال القليل عن تجاربهم في المدرسة أو التدريس
. األطفااال الااذين ال يتعلمااون، ولكنااه ال يماات بصاالة إلااى مااا يصاالنا حااول التاادريس الااذي يتلقونااه أو ال يتلقونااه

وغالباًا حاول عادم )يضع ماكلين في هذا العدد إصابعه علاى الثنائياة هاذه حياث يقاول إن ماا نتلقااه حاول الاتعلم 
 :هو في صومعة منفصلة تمامًا عن التدريس( التعلم

عاماًا، النقااش العاالمي حاول هادف التعلايم فاي مرحلاة ماا بعاد  51بعاد  ،ن نشاهدب أمن الغريا
ل للتحاادث حااول الاتعلم كأنااه منفصاال عاان التاادريس وغياار ماارتبط مياا ، حيااث يوجااد4101عاام 

كيااف وصاالنا إلااى هنااا ومااا الااذي . بااالمعلمين، ومختلااف عاان التعلاايم كأنااه تاام اكتشااافه حااديثاً 
 يحدث؟ 

مشاركًا فاي هاذا العادد الخاار  21ت القليلة إلى ثلث المشاركين من أصل لقد أشرنا في هذه الصفحا
 . والذكرى السنوية الخمسين لنوراك نيوز
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 3502/3502التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع دور المعلمين الرئيسي في 

 (وزارة التعليم سابقا  )بيفان، جامعة تشيلي، سانتياغو،  -بياترس أفالوس
  bavalos@terra.cl :البريد اإللكتروني

وتوظيفهاااا، ظاااروف عمااال المعلماااين والبنياااة  السياسااااتتوظياااف المعلماااين، تحضاااير  :المصططططلحات الرئيسطططية
 .الوظيفية، معايير أفضل الخطط المتعلقة بتحسين أداء المعلم

تساااالط هااااذه الورقااااة الضااااوء علااااى شاااامولية الجاااازء المتعلااااق بااااالمعلمين فااااي تقرياااار الرصااااد الاااادولي  :الملخطططط 
مين، لكنهااا أيضااًا السياسااات المتعلقااة بااالمعل نعاااني مان شاا ، وعلاى العديااد ماان النااواحي، حيااث 4105/4102

لها من وقت طويل، وينبغي أن ُنفعّ  منذتشير إلى أن العديد من االقتراحات المقدمة من أجل التحسين موجودة 
 .خالل االنتباه لما نضعه من أولويات وشروط للتحسين

 Global Monitoring Report)لاام يتغيااب المعلمااون قااط عاان تقااارير الرصااد الدوليااة السااابقة
(GMRs)    خصوصااًا فااي(GMR 2005) "Quality Imperative"،  فببساااطة ال يمكاان أن نناااقش أي

ولكاان، ألول ماارة يقاادم تقرياار الرصااد العااالمي . موضااوع متعلااق بااالتعليم، دون أن نشااير إلااى مكوناتااه األساسااية

mailto:bavalos@terra.cl
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يااااع تحلااااياًل شااااافيًا ووافيااااًا، يتمحااااور حااااول المعلمااااين ودورهاااام فااااي تحقيااااق غايااااات التعلاااايم للجم 4105/4102
(Education for All .) وتعد المحاور التي جاءت في التقريار أهام الموضاوعات التاي تحتااج إلاى عناياة فاي

اسااااتقطاب معلمااااين جياااادين وتحضاااايرهم ألداء مهمااااة التعلاااايم بكفاااااءة، : السياسااااات المتعلقااااة بااااالمعلمين، وهااااي
ملهااام بتاااوفير هيكلاااة مهنياااة وتاااوظيفهم بعدالاااة حتاااى يقوماااوا باااواجبهم فاااي مواقاااع متعاااددة، وينبغاااي دعمهااام فاااي ع

وكاذلك ينااقش . وظروف عمل من شأنها أن تحافظ على المعلماين األكفااء فاي المادارس وال تفارط بهامورواتب 
وكماا هاو . التقرير الحاجة إلى تقييم أداء المعلمين بطرق مناسبة، وطارق التعامال ماع التصارفات غيار المهنياة

، وفااي "األداء الجيااد"ر توضاايحات ماان دول مختلفااة كأمثلااة علااى يقاادم هااذا التقرياا ،الحااال فااي التقااارير األخاارى
الوقاات ذاتااه يساالط الضااوء علااى الممارسااات المثياارة للجاادل، التااي ماان شااأنها أن تااؤثر علااى المعلمااين، وعلااى 

المنشاااورة حاااديثًا  بحااااثواألهااام مااان ذلاااك يخلااار التقريااار إلاااى احتمالياااات للتغييااار، مااان خاااالل األ. مصااالحتهم
وال يقتصر التقرير على الدول الفقيرة جدًا، إنما يشير كاذلك إلاى مواقاف شابيهة تاؤثر . وضوعوالمتعلقة بهذا الم

 . على الدول األكثر نمواً 

فااي تقرياار الرصااد العااالمي  4و 1وعلااى الاارغم ممااا قياال سااابقًا، فااإن قااراءة ثانيااة للفصاالين األساساايين 
خيارة مان حياث الفجاوة العشارين األ السانوات ، إذ يبدو أاّل شيء قد تغير فيبالقلق اً تثير شعور   4105/4102

باين ماا ( خصوصًا دول جنوب الصحراء الكبارى فاي أفريقياا ودول جناوب غارب آسايا)الكبيرة في بعض الدول 
وعلاى الارغم مان أن التقريار . هو مرغوب فيه وما هو ممكن تحقيقه، مان حياث تاوفير المعلماين وجاودة عملهام

جارب الوطنية اإليجابية، فهاو بشاكل عاام يقادم صاورة فيهاا القليال مان يشير إلى بعض االستثناءات وبعض الت
التطور والتحسين في هذه الشؤون، األمر الذي من شأنه أن يفسر األسباب وراء عدم إنجاز العديد من غايات 

ولساوء الحاظ ال يوجااد الكثيار ماان الدراساات حاول أسااباب ذلاك أبعااد . 4101تاوفير التعلايم للجميااع بحلاول عااام 
اإلشااارة إلااى المسااتويات المنخفضااة لىنفاااق علااى التعلاايم، والظااروف المعيشااية غياار المالئمااة للمعلمااين، ماان 

إن الفرضاااية . الصااراعات والحااروب ومااا تتركااه ماان أثاار علااى البلاادان المختلفااة: وأسااباب أخاارى بديهيااة، مثاال
ساااات، حياااث تااام وضاااع المحتملاااة هاااي أن فاااي العدياااد مااان البلااادان لااام تكااان هنااااك بيئاااة مناسااابة لصاااياغة السيا

نجم  األمر الذياألولويات دون االنتباه بفاعلية إلى كيفية تأثير مجموعة من األولويات على بعضها البعض، 
 . عنه تدخالت متقطعة لم تنجز إال القليل
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ليسااات المشاااكالت والمعضاااالت التاااي تتعلاااق باااالمعلمين والتاااي تعااااني منهاااا الااادول، بالضااارورة، واحااادة 
وتشااترك بهااا مااع دول أخاارى، وتاانعكس مثاال هااذه المعضااالت فااي القاارارات المتخااذة حااول األولويااات المتعلقااة 

ين يعيشااون فااي فعلااى ساابيل المثااال، قااد يكااون موضااوع الحاجااة إلااى تحسااين فاارر التعلاايم للااذ. بزيااادة النفقااات
هذه السياقات، ماع تقاديم  إلىمناطق نائية أو لبعض المجموعات الثقافية متعلقًا بتوظيف معلمين جدد ينتمون 

. حوافز إضافية، أو قد يكون أكثر تعقيدًا من ذلك ومرتبطًا بظروف العمل وعدد المعلمين المتوفرين في الدولة
المعلمين من خارج هذه المجتمعات، فساتتمحور القضاية حاول  فإذا كان الموضوع متعلقًا بتوفير عدد أكبر من

إعداد هؤالء المعلمين بتوفير التدريب المناسب لهم وتحسين مناهج برامج التعليم، باإلضافة إلى تحسين فرر 
أما إذا كان الموضوع متعلقًا بأن ظروف الخدمة ال تجذب المعلماين، فاال باد . التطور المهني في تلك األماكن

ومان وجهااة نظار أخاارى قاد تكااون حاجاة دولااة . تكاون أولويااة صاانعي السياسااات تحساين هااذه الظاروف مان أن
معينة هي زياادة وعاي المعلماين الجادد بموضاوع معاين والمهاارات الضارورية لتدريساه، بطريقاة تناساب الساكان 

تنموياة مهنياة،  على تنوعهم، وهذا يحتاج إلى مدربين يساهمون فاي زياادة قاعادة المعرفاة، مان خاالل نشااطات
 . باإلضافة إلى تقديم النصائ  حول ممارساتهم

تواجاااه الااادول مشاااكالت عديااادة وعااادم قااادرة علاااى التعامااال ماااع جمياااع توصااايات التقريااار حاااول كفااااءة 
المعلمين، لذلك عليها أن تقيم بشكل واقعي حيثيات اختيار بعض التوصيات وترك التوصيات األخارى لفارر 

وبكلماات أخارى . ي ال باد مان توفرهاا للحصاول علاى أفضال النتاائج بعاين االعتباارالحقة، مع أخذ العوامل التا
فإنه ينبغي للصاورة الكبارى التاي يقادمها التقريار والتاي تتعلاق بكفااءة المعلماين أن تادخل فاي تشاكيل السياساات 

إلى جانب ، ةواقعي ةزمني فترةحسب احتياجات كل دولة، مع تحديد األولويات المناسبة وشروط تحقيقها ضمن 
فهم تام للعوامل التي ال بد من توفرها في كل مرحلة مان المراحال لضامان إحاراز تقادم حقيقاي؛ وكاذلك  ينبغاي 

وفاي الرسام اآلتاي توضااي  للعالقاة باين أهاداف ثالثااة . أن تكاون هاذه المعاايير جاازءًا مان بارامج معوناة خارجيااة
 . ظروف العمل/يم المعلمين والهيكل الوظيفيتعل: وعاملين ال بد من توفرهما لتحقيق  تلك األهداف وهما
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 نظرة معمقة: وضع التدريس في خطط التعليم

 (هارفرد سابقا  )نويل ماكين، ناهانت، ماس 
 nmcginn@igc.org:  البريد اإللكتروني

 .التخطيط للتعليم، التعقيد، الشك، أفضل الممارسات، التعليم وصنع القرار :المصطلحات الرئيسية

التعلاايم هااو الااذي يمكِّاان الطااالب ماان إنتاااج معرفااة جدياادة تعتمااد علااى كاال ماان المعلومااات  أفضاال :الملخطط 
أي أن فيهااا شااكوكًا تجاااه نتااائج  المحااتم،بالتفاعاال والتعقيااد  العمليااةوتتساام هااذه  .المنقولااة والتجااارب الشخصااية

إن الطالب والمعلمين يتنقلون من موقف إلى موقف آخر فاي محاولاة للفهام بشاكل أفضال، وهاذا . أفعال معينة
 .يتطلب نوعًا من التخطيط يختلف عن معظم التخطيط للسياسات الذي يتم هذه األيام

ن األكفاااء علااى خطااط يصااممونها لكاال درس، وتعتمااد هااذه الخطااط علااى معرفااة المعلاام يعتمااد المعلمااو 
لكال طالااب فااي الصاف، سااواء أكااان ياتعلم بشااكل أفضاال بواسااطة تقاديم الاادرس شاافويًا أم كتابياًا، ومااا قااد يحققااه 

 إن الطاالب فاي غرفاة الصاف يختلفاون فاي معارفتهم الساابقة وفاي. الطالب عند إعطائه أساليب تادريس معيناة

 فرصة للتعلم والتحسن: جودة ومناهج تدريب المعلم
 

تحسين معرفة المعلم . 1

بموضوع تخصصه 
 .التعليمومهارات 

•  

زيادة في عدد المعلمين . 2

األكفاء وضمان فرص 
 عمل عادلة

 

تقييم أداء المعلم . 2

 ومراقبة السلوكيات المهنية
 

الوضع االجتماعي )ظروف العمل  -الهيكل الوظيفي

والراتب والتطور المهني  وعدد ساعات العمل وعدد 

 (.الطالب في كل صف

 

mailto:nmcginn@igc.org
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أساليب تعلمهم، والمعلم الجيد هو مان يساتطيع توقاع ماا قاد يكاون مناسابًا لابعض الطاالب، وماا قاد يكاون غيار 
اار المعلاام عاادة أساااليب تعليميااة مختلفااة ،مناسااب لطااالب آخاارين، وأن الطلبااة يتعلمااون باادرجات مختلفااة . فيحضِّ

وعنادما يفهام الطاالب شايئًا ياذهب وعندما ال يستجيب الطلبة ألسلوب ما يكون في جعبة المعلم أسالوب آخار، 
وفاي نهاياة الادرس يقايم . وقد يقرر المعلم الكفؤ مئات القارارات فاي ياوم عمال واحاد. المعلم إلى المستوى التالي

. المعلم فاعلية األساليب التي استخدمها، من حيث تقييم ما تعلمه كل طالب مقارنة بما كان يعرفه قبل الدرس
. فشاكل التقيايم ُيعادل حساب الطاالب-شفوية أو كتابياة أو حتاى عان طرياق التمثيال" االمتحان"قد تكون أجوية 

 . وتغذي نتائج التقييم التخطيط لتدريس الوحدة التالية

الاذي تشارف علياه الوكااالت الدولياة ووزارات التعلايم " تخطايط التعلايم"هذا النوع مان التخطايط ينااقض 
في تحقيق بعض المعايير التي سبق تحديدها، كأن يحارز " شلالف"فذاك التخطيط يثيره القلق من . بشكل كبير

وبعااد تحديااد الفشاال فااي (. PISA)طااالب دولااة مااا أقاال ماان المعاادل الاادولي فااي البرنااامج الاادولي لتقياايم الطلبااة 
، فيااتم نقاال "األكثاار نجاحاااً "تحقيااق المعااايير يقااارن المخطِّااط بااين مخرجااات نظامااه أو عملياتااه وتلااك األنظمااة 

وباااذلك يفتااارض المخطاااط أن أنظماااة التعلااايم جميعهاااا . المخرجاااات الناجحاااة إلاااى النظاااام الاااذي فشااالالعلملياااات و 
إن ماا . تعاني مان المشااكل ذاتهاا، وماا قاد يكاون ناجحاًا فاي مكاان ماا ال باد أن يكاون ناجحاًا فاي أمااكن أخارى

اعها لتحقياق الهادف ُيسمى بالتخطيط هو في الحقيقة تصميم المشاريع، أي تحديد الخطوات التي ال بد من اتب
إن تصااميم المشاااريع يكااون أكثاار منطقيااة عناادما يمكاان تحديااد الهاادف بحااد ذاتااه، وعناادما يكااون . المحاادد ساالفاً 

فهاو منطقاي علاى سابيل المثاال فاي المصاانع التاي تمتلاك جاودة . الطريق للوصول إلاى الهادف محاددًا بوضاوح
(. وف فإن العديد مان المنتجاات تكاون رديئاة الجاودةحتى في هذه الظر . )موحدة للمواد الخام والعمال المدربين

قاادرات واهتمامااات ومعرفااة مساابقة كمااا أن تصااميم المشاااريع منطقااي فااي صاافوف يمتلااك جميااع الطااالب فيهااا 
 .  متشابهة

أي )مااا نواجهااه هنااا هااو منهجااان مختلفااان حااول كيفيااة تفكيرنااا اآلن بمااا نريااد أن نفعلااه فااي المسااتقبل 
سااانة افتااارض أناااه يمكااان أن نعلااام اآلن ماااا قاااد يحااادد  11الاااذي تعلمتاااه قبااال " التخطااايط للتعلااايم(. "كياااف نخطاااط

بعضاااها الااابعض، فقاااد وماااع أن البيئاااات التاااي قااادمنا لهاااا الخطاااط كانااات تختلاااف اختالفاااًا كبيااارًا عااان . المساااتقبل
، لتبريار التوصايات التاي قادمناها للادول النامياة، تلاك "العوامال األخارى جميعهاا متسااوية"اساتخدمنا فرضاية أن 
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وتجاهلنااا االختالفااات الثقافيااة واالقتصااادية الكبياارة . المبنيااة علااى الممارسااات المتعااارف عليهااا فااي دول الشاامال
فلاام يكاان هاادفنا أن نااتعلم مااا قااد يكااون األفضاال فااي بيئااة (. ن األفاارادوحتااى االختالفااات الكبياارة بااي)بااين البلاادان 

 . أخرى، بل كانت غايتنا نقل المعرفة وليس اكتسابها

سنة تحقق بشاكل كبيار الهادف الرئيساي لهاذا التخطايط عان طرياق تصاميم المشااريع،  11وبعد مرور 
يااع البلاادان اليااوم تعطااي لجمياااع إن جم. الحصااول علااى التعلااايم لجميااع األطفااال إتاحااةوكااان هااذا الهاادف هااو 

األطفااال تقريباااًا حاااق االنتسااااب إلااى مؤسساااة اسااامها المدرساااة، تشااابه الماادارس الموجاااودة فاااي الااادول الصاااناعية 
 . وقد يكون تصميم المشاريع، بعد كل هذا، هو التخطيط المناسب لمثل هذا النوع من اإلنتاج. المبكرة

تحقياق الفارر  يحاول دونعف بشاكل متزاياد عائقاًا تتضاا التاي من جهة أخرى تعد األنظماة المدرساية
لقاد كاان التخطايط (. وهذا ينطباق علاى دول الشامال كماا ينطباق علاى دول الجناوب) 40وحل مشكالت القرن 

عان طريااق تصااميم المشاااريع ناجحااًا فاي نقاال بعااض المعرفااة التااي سااهمت فااي التطااور المبكاار لاادول الجنااوب، 
ل الفقيرة عبئًا هائاًل في المحافظة على فاعلياة المادارس فاي عصار ساابق، ولكن خالل هذه العملية حّملنا الدو 

 . وتعلمنا القليل حول الطرق البديلة للتعليم

يتطلاااب التخطااايط عااان طرياااق تصاااميم المشااااريع حلاااواًل حساااابية، فقاااد ال تمثااال اإلحصاااائيات التقليدياااة 
فقاد أعادت  ،بحااثيعازا هاذا إلاى قلاة األولام . الحوادث غير المتوقعاة التاي قاد يواجههاا المعلماون فاي كال درس

آالف الدراسااات حااول التعلاايم فااي الساانوات الماضااية، ولكنهااا فااي معظمهااا كاناات دراسااات نوعيااة تحتااوي علااى 
وقااد تاام تجاهاال هااذه الدراسااات خااارج نطاااق الجامعااات . تفاصاايل زائاادة، وتباادو ضااعيفة ماان ناحيااة الدقااة العلميااة

التخطيط للمعلمين أواًل على وجود شخر فاي الصاف يادير عملياة  ومن قبل معظم مخططي التنمية، لذا ركز
 .التدريس، وفي المرحلة الثانية على أن هذا الشخر حاصل على الشهادات المناسبة للتعليم

ال . ارتبطاات وزارات التعلاايم بنمااوذج واحااد حااول مااا ينبغااي أن يكااون عليااه تنظاايم الماادارس والمعلمااين
ولام يكان هنااك أي نقااش . م سأل عما يحصال فاي الصافوف المدرساية فاي الواقاعأعلم أحدًا في أية وزارة للتعلي

وال يوجااد هناااك أي نقاااش حااول . المعلمااين حااول كيااف يااتم تعلاايم المعلمااين أو مااا تعلمااوه فااي مؤسسااات تاادريب
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( وبالتأكيااد تخطيطااي أنااا)االختالفااات بااين ظااروف الطااالب وكفاااءة ممارسااات التعلاايم المختلفااة، لااذا فااالتخطيط 
 . وليس حول التعليم( غير األكفاء)ن حول المعلمين كا

استمرت عولمة التعليم بهذا التقليد، فشجعت المجموعات الدولية مثل ماكينزي والبنك الادولي ومنظماة 
التاااي تركاااز علاااى المعلماااين ال علاااى التعلااايم، وقاعااادتهم األساساااية هاااي " أفضااال الممارساااات"التعااااون والتنمياااة 

وعلاى الارغم مان . ارات، ال ما يحصل في الصفوف وكيف يتعلم الطاالب ماا يتعلموناهالمدخالت ونتائج االختب
نعرف الكثيار حاول التعلايم والاتعلم، إال أن القليال مان تلاك المعرفاة أدرج فاي توصايات المجموعاات الدولياة أننا 

ماان التنااوع، "( للتعلاايم"ربمااا القتناااعهم بااأن هناااك طريقااة أفضاال )إن التقااارير الدوليااة تقلاال . علااى نطاااق واسااع
متجاهلين األدلة التي تفيد بأن ممارسات التعليم التي تناسب طفاًل ماا قاد ال تناساب طفااًل آخار، وأن ماا يانج  

 . على مستوى معين من التعليم قد ال ينج  على مستوى آخر

ونظاارًا ألن الااتعلم ال يااأتي كلااه ماان المعلمااين، عرفاات مااع ماارور الوقاات المزيااد حااول الااتعلم، وماان هااذا 
فااي " للتخطاايط"وقااد كااان مااؤثرًا معرفااة القيمااة الضاائيلة . تعلماات حااول األشااكال المتنوعااة للتعلاايم واآلثااار النساابية

ماا ن األجياال التاي جااءت بعادي السنوات الثالثين األولى من عملي، ولم يخفف شعوري بالذنب ساوى إدراك أ
 .د لطبيعة التعليم والتعلمنفس الفهم المحدو  زالت تدور في فلك

 

 التعليم حول التعلم والتعلم حول التعليم

 ، لندنالمجتمع المفتوحهيو ماكلين، مؤسسة 
 n@opensocietyfoundations.orghugh.mclea: البريد اإللكتروني

 .، نوعية التعليم4101التعلم، مخرجات التعلم، المعلمون، مرحلة ما بعد عام : المصطلحات الرئيسية

تبحاث و . ال ياؤدي، ببسااطة، قيااس مخرجاات الاتعلم أتوماتيكياًا إلاى تحساين الاتعلم أو أنظماة التعلايم :الملخ 
 .يعتقدون غير ذلك 4101العالمية لمرحلة ما بعد عام هذه الورقة أن بعض من يناقشون األهداف 

mailto:hugh.mclean@opensocietyfoundations.org


31 

 

وهاي منظماة غيار حكومياة ( Learn and Teach) (2)"تعلم وعّلم"في الثمانينيات عملت في منظمة 
وكانات هاذه المنظماة تركاز علاى محاو األمياة وملهمهاا هاو بولاو فرياري، وهاو معلام برازيلاي . في جنوب أفريقيا

في مجال التعليم، وتعتمد هذه المنظمة على فهمهاا أن االرتبااط باين الاتعلم وصاحب نظريات ذات تأثير كبير 
 51بعاد ولاذا مان الغرياب جادًا  وقاد اعتبارت هاذا منطقياًا طيلاة حيااتي،. والتعليم يعد رئيسيًا للبياداغوجيا الجيادة

للحاديث عان  ، فهنااك نزعاة4101سنة أن أشهد النقاش العالمي الدائر حول هدف التعليم لمرحلة ما بعد عاام 
. التعلم وكأنه غير مرتبط  بعملية التدريس ومنفصل عن المعلمين ومختلف عن التعليم، وكأنه مكتشاف حاديثاً 

 كيف وصلنا إلى هنا وما الذي يجري؟

طبعااًا يعاااني التعلاايم ماان أزمااة دوليااة متعلقااة بااه؛ فالعديااد ماان األنظمااة تفشاال فااي تقااديم مهااارات تعلاايم 
خل المتدني، وأصابحت نوعياة التعلايم التاي يريادها اآلبااء امتياازًا للقلاة التاي تساتطيع أساسية للمتعلمين ذوي الد

وأخيارًا ركازت األهاداف اإلنمائياة ل لفياة اهتماام العاالم علاى اإلنهااء الشاامل للتعلايم االبتادائي، . الحصول عليه
(. NESCO, 2013U) 4111فاانخفض عادد األطفاال المتساربين مان المادارس بسارعة كبيارة نساببيًا بحلاول 

ولكاان تشااير جميااع المعلومااات المتااوفرة إلااى أنااه لاام ينااتج عاان الزيااادة فااي حااق الوصااول إلااى الماادارس مسااتوى 
بال إن الضااغط النااتج عاان ارتفااع معاادل االلتحااق بالصاافوف واألنظماة الدراسااية شاكل ضااغطًا . الاتعلم المتوقااع

ملياون طفال فاي سان الصافوف  15هنااك ماا يقاارب  وماا زال. كبيرًا، بحياث تارك أثارًا سايئًا علاى نوعياة التعلايم
الوصااول إلاااى فااإن االبتدائيااة خااارج الماادارس، ومااا زالااات أزمااتهم متعلقااة بحااق االلتحاااق بالمااادارس، وبااالطبع، 

 . التعليم يعني التعلم بالنسبة لهم

لي الجاودة، بتاوفير التعلايم عاا ،مناذ فتارة طويلاة ،تحمل أهاداف التعلايم للجمياع فاي طياتهاا التزاماًا دوليااً 
وُيعااد هااذا االلتاازام مهمااًا وجوهريااًا، . 4111، الااذي تاام تأكيااده فااي دكااار عااام 0881منااذ اجتماااع جااومتين عااام 

جااودة التعلاايم وكأنهااا  زمااةوال يجااوز التحاادث عاان أ. وتحقيقااه أصااعب ماان مجاارد إدخااال األطفااال إلااى الماادارس
ن فعلنا هذا فلن نستطيع التحدث عن أسباب ع . دم فعل شيء سابقًا من أجل تحسين التعليماكتشفت مؤخرًا؛ وا 

فقد وفرت األهداف اإلنمائية ل لفية ما لم تستطع أهداف التعليم للجميع بعد اجتماع جاومتين تاوفيره، وهاو نباذ 

                                                           
: صاااااافحة صااااااغيرة علااااااى الفايساااااابوك ،لماااااادة عقااااااد ماااااان الاااااازمن واسااااااتمرت 0895، التااااااي باااااادأت تصاااااادر عااااااام "تعلاااااام وعلّاااااام"لمجلااااااة الخاصااااااة بااااااال  (2)

Magazine/101548616581452-Teach-and-https://www.facebook.com/pages/Learn. 

https://www.facebook.com/pages/Learn-and-Teach-Magazine/101548616581452
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. أي اآللياات العالياة المساتوى لتنظايم العالقاات االجتماعياة المساتقلة والمصاال  الوطنياة: فكرة التنظيم العاالمي
كذلك تعكس هذه . العمليات بمصال  قوية، ولكنها منعزلة عن الواقع المحلي والديمقراطية المباشرةوترتبط هذه 

ات النامياة ل سااليب اإلدارياة والحلاول التساويقية االقتصاادالعمليات خيارات الحكومات النيوليبرالية السائدة في 
كيفيااة دعاام هااذه االفتراضااات تقرياار  ويشااير سااايمون ماااغراث عنااد كتابتااه فااي نااوراك إلااى. للقطاااع االجتماااعي

إعاادة صاياغة لتساوية األهاداف اإلنمائياة ل لفياة باين حقاوق "فريق الشخصايات الباارزة، الاذي يعاد، فاي نظاره، 
 (.McGrath, 2013" )اإلنسان والنيوليبرالية

ولاايس ماان المفاااجت أن يااؤدي القلااق حااول اسااتمرار مخرجااات ضااعيفة للتعلاايم فااي الاادول ذات الاادخل 
دني، على مستوى التنظيم العالمي في منتصف األلفية، إلى حلول ضايقة األفاق تعتماد علاى البياناات مثال المت
"EGRA" و"EGMA" وهي تقييمات القراءة المبكرة والرياضيات التي مولتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،
(USAID .) الخاصااة، علااى تحسااين القياااس عماال قياااس الااتعلم، مدفوعااة ماان مصااال  المااانحين  فرقااةتركااز و

وال بد أنها على دراية بأن المخرجات ذات الجاودة تعتماد علاى نوعياة المعلماين واألدوات ونوعياة . وليس التعلم
البيئااة التعليميااة اآلمنااة والمضاامونة للطااالب، لااذا فااإن المتطلااب الجااوهري لتحسااين مخرجااات التعلاايم هااو إرادة 

وال يوجااد حاال سااحري لمساااعدة . هااذا تااوفير الاادعم الكااافي للمعلمااينويتضاامن . وطنيااة إلصااالح نظااام التعلاايم
 .الحكومات والجهات المانحة والوكاالت الدولية للهروب من هذه الحقيقة

فاي منتصاف الثمانينياات بشاكل ضايق علاى  انصب اهتمامهاا تحول تركيز نظرية إدارة األعمال، التي
ماان التركيااز علااى اإلدارة عاان  ،(Edwards Deming, 1986) العامااةبااالجودة هااداف المتعلقااة تحقيااق األ

نقاشاات األهاداف  وتاذهب. إلاى األنظماة الفكرياة وتولياد األفكاار حاول إدارة األعماال( MBO)طريق األهاداف 
أن التنظايم العاالمي ال يازال عالقاًا  إلى (The Sustainable Development Goals)اإلنمائية المستدامة 

إن مان المهاام جادًا أن تحااافظ . أي ياتم تحقياق مااا ياتم قياسااه: طرياق األهااداففاي المنطاق الضاايق لاىدارة عاان 
والبنك ( Global Partnership for Education)الوكاالت الرئيسية، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم 

علااى  الاادولي واليونيساايف، التااي تعااد هماازة وصاال بااين اهتمامااات التنظاايم العااالمي والحقيقااة علااى أرض الواقااع؛
 . دعم أنظمة التعليم بطريقة شموليةااللتزام ب
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التنمياااة العالمياااة، التاااي كتبهاااا اقتصااااديون عملاااوا فاااي البناااك الااادولي ساااابقًا  مركااازطرحااات ورقاااة عمااال 
من أجل هدف الاتعلم ل لفياة، باداًل مان هادف التنمياة ل لفياة  4114ومولتها مؤسسة هيوليت، قضية في عام 

وأشااارت الورقااة إلااى أن تركيااز (. Filmer, Hasan and Pritchett, 2006)للتعلاايم االبتاادائي الشااامل 
الهدف اإلنمائي ل لفية على إنهاء المرحلة الدراساية يولاد مسااءلة بيروقراطياة حاول الكمياة فقاط، حياث ناقشات 

صافوف أن الهدف ينبغي أن يركز على التعلم، وأن المؤشرات ينبغي أن تعتمد على الفئات العمرية بداًل مان ال
بااالتركيز علااى تعلاام الطااالب علااى يااد اقتصاااديين مهتمااين بااالتعليم ( 4100)وترحااب أنجيلينااا بارياات . الدراسااية

، ولكنها تكرر تحذير المختصين بالتعليم ذاته (Hanushek and Wößmann, 2007)والنمو االقتصادي 
تادريس مان أجال االمتحاان، ومان على مخرجات التعلم تؤدي حتماًا إلاى ال ذات التركيز الضيقمن أن الغايات 

بداًل من هذا تطم  باريت إلى غاياات تركاز علاى عملياات التعلايم والاتعلم، . ثم ستؤثر سلبًا على نوعية التعليم
مشااركة جمياع األطفاال فاي كال مكاان فاي "مان شاأنه أن ياؤدي إلاى  4101وهدف عالمي لمرحلة ما بعد عام 

، مااع وجااود مؤشاارات يااتم تحدياادها علااى (Barrett, 2011" )واقعالاتعلم الشااامل والااديمقراطي الااذي يتصاال بااال
ال و . إن هاذا يجعال التركياز منصابًا علاى المادارس والصافوف الدراساية. نطاق وطناي باداًل مان تحديادها عالميااً 

إلاى  إالتشاير  ال العالمية إلى المعلمين، وال تدرك أية صالة باين التعلايم والاتعلم، فهاي التنميةتشير ورقة مركز 
 (.Filmer et al., 2006: 9" )مرتبطة بالجودة"ؤهالت المعلم، ولكنها تعدها م

الاتعلم ومخرجاات الاتعلم فاي الخطااب الحاالي حاول األهاداف العالمياة  علاىهذا التركياز غيار المتارابط 
المنظماة بمخرجاات التعلايم وعملياتاه، التاي تعاد  االرتباطااتيقلل من التركياز علاى  4101لمرحلة ما بعد عام 

تاحاااةضااامان الجاااودة وجاااودة التعلااايم : مهماااة لمواضااايع مثااال الحصاااول علاااى التعلااايم والعدالاااة فاااي التعلااايم أو  وا 
للماانحين فااي ظاال جاذبااًا قااد يكاون عاادم التاارابط هاذا . البياداغوجيا التااي مان شااأنها أن توحاد بااين التعلاايم والاتعلم

  التقشف المالي أو الحكومات الوطنية التي تركاز علاى القيااس باداًل مان إصاالح األنظماة بأكملهاا، ولكناه لايس 
 . للطالب أو أولياء أمورهم أو المعلمينجاذبًا 

أن التعلاايم إحصااائيًا هااو أقااوى مااؤثر علااى "ووفقااًا آلناادي هااارغريفز وديناايس شاايرلي فإنااه لاايس مفاجئااًا 
وهناااك أمثلااة علااى تفااوق التعلاايم دون المساااءلة أو وجااود معااايير ... إنجااازات الطااالب ضاامن نطاااق المدرسااة
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معلمااين مااؤهلين وتعلاايم  لكاان لاان تكااون هناااك حاااالت للتميااز التعليمااي دون تااوفر. مشااتركة أو تكنولوجيااا رقميااة
 (.Hargreaves and Shirley, 2009" )عالي الجودة
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 تقديمه التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ما يستطيع -تحقيق الجودة للجميع :التعليم والتعلم

 3502/3502لعام  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بولين روز، جامعة كامبردج، مدير
 pmr43@cam.ac.uk: البريد اإللكتروني

 .4101السياسة العالمية، المعلمون، مرحلة ما بعد عام  :المصطلحات الرئيسية

ي التاأثير علاى تغييار التقرير العالمي لرصد التعلايم للجمياع فا تقدم هذه الورقة نظرة عامة حول دور :الملخ 
 . 4101السياسات، والتشجيع بصوت واحد على إيجاد إطار عالمي للتعليم بعد 

مااااس ردود التقريااار العاااالمي لرصاااد التعلااايم للجمياااع ح كامااال ينتظااار فرياااق عمااال لعاااامبعاااد العمااال بجاااد 
وليس مبالغًا به القول بأننا تأثرنا للغاية بردود األفعال التي جاءت حول التقريار . األفعال حول النسخة األخيرة

ت ألكبار عادد مان وقد فرحنا جدًا بأن الرساالة وصال. 4102يناير  48بعدما ُدشن في أديس أبابا، أثيوبيا يوم 
باي باي "مقالة حول التقرير، ووصال إلاى العنااوين الرئيساية فاي نشارة أخباار الاا 4111الجماهير، بعدما ُنشرت 

 ".سي

ال . إن كتابااة هااذه الورقااة لنااوراك نيااوز تعطينااي فرصااة للتفكياار فااي الهاادف وراء التقرياار ومااا قااد يحققااه
بعااض هااذا الوقاات )نظاارًا إلااى أنااه ُكتااب فااي أقاال ماان ساانة يهادف تقرياار مثاال هااذا إلااى نشاار مااواد بحثيااة جدياادة، 

علاااى  يساااتطيع وينبغاااي أن يقااادم دلااايالً  هولكنااا(. ُخصااار للتصاااميم الجرافيكاااي والتحقياااق والطباعاااة وغيااار ذلاااك
فعااال شااايء لتحقياااق  ، ساااريعًا،الدقيقاااة المتاااوفرة، ليكاااون رسااالة مقنعاااة لصاااانعي السياساااات باااأن علاايهم بحاااثاأل

 .4111أهداف التعليم التي وضعوها ألنفسهم عام 

المنشاورة فاي المجاالت األكاديمياة أو  األبحااثنعلم أن صانعي السياسات قلماا يمتلكاون الوقات لقاراءة 
لذلك فإن وظيفة التقريار تاوفير !(. غامضة بحاثولنكن صريحين، حتى لو حاولوا، فإن بعض هذه األ)الكتب 

إن مان خصاائر هاذا . نعي القرار، علاى أمال أن يساتفيدوا مان األدلاة المتاوفرة عناد صانع القارارلصا بحاثاأل
التقرير أنه ال بد أن يقدم تحلياًل للبيانات بطريقة مبتكرة، ليكون كإنذار لصانعي القرار باأن هنااك حاجاة ماساة 

 .مليون طفل ال يتعلمون األساسيات 411مثل أن  -للتغيير
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أكثاار بكثياار )تقرياار هااذا العااام حااول التعلاايم والااتعلم مراجعااة كثيفااة للمااواد  شاامل ،رأي تقرياا وشااأنه شااأن
، كمااا شاامل استشااارات لمختصااين (صاافحة 251ممااا قااد يشااار إليااه فااي المراجااع حتااى فااي تقرياار مكااون ماان 

ثاام تتحااول هااذه المعلومااات إلااى رسااائل يأماال الفريااق . وممارسااين، بمااا فااي ذلااك المعلمااون واتحااادات المعلمااين
وبالفعاال نعلاام ماان خااالل التجربااة أن . عاماال علااى التقرياار أن يسااتفيد منهااا صااانع القاارار ويبنااي قراراتااه عليهاااال

صانعي القرار حول العالم ينتبهون للرسائل الواردة في التقرير، بما في ذلك الدول التي تعاني من أعاداد كبيارة 
إثيوبياا ونيجيرياا : تعلايم رديء النوعياة، مثالمن حاالت أطفال متسربين من المدارس، والتاي تعااني أيضاًا مان 

 . والباكستان

أن المعلمين المؤهلين هم محور أي نظام تعلايم عاالي الجاودة، ولكان  4105/4102يثبت تقرير عام 
تتاراوح باين الحاجاة إلاى  –توصايات  01ولتصحي  هذا يقدم التقرير . األطفال األقل حظًا هم الخاسرون غالباً 

ن وتزويد المعلمين بالتدريب المناسب قبل بدئهم بالمهنة وخالل عملهم، والتأكد مان التاوازن سد الحاجة للمعلمي
ينبغااي أن تقادم هااذه الرسااائل . فاي تااوفير المعلمااين، وتاوفير بنيااة مهنيااة تنافساية لهاام وتزوياادهم بمنااهج إبداعيااة

توجاااب عليناااا التركياااز علاااى ة علاااى األدلاااة لمجتماااع التعلااايم ذخيااارة كافياااة حاااول األساااباب التاااي نياااالواضاااحة المب
المعلمين بشكل أكبر من، على سبيل المثال ما قدمه تقرير فريق الشخصيات البارزة حول مرحلاة ماا بعاد عاام 

4101 . 

الطويال حاول المعلماين، الاذي يادعم  بحااثغيره تااريخ األ شأنه شأنيدرك فريق تقرير الرصد العالمي 
فكيف يأمل تقرير ما اإلضافة إلاى معرفاة . العدد من نوراك نيوزبما في ذلك المساهمون في هذا  ،هذه النتائج

مثااال هاااؤالء البااااحثين المتمرساااين؟ إحااادى الطااارق التاااي اتبعهاااا التقريااار لتحقياااق ذلاااك هاااي تساااليط الضاااوء علاااى 
وثمااة . التااي تتناااول موضااوع المعلمااين بحاااثالمتعلمااين األقاال حظاًااا وهااو، ل سااف، مااا ال يفعلااه الكثياار ماان األ

، وباااألخر تلااك التااي يشااجعها بعااض الوكاااالت التنمويااة الكبياارة، إلااى بحاااثهااي مياال بعااض األ طريقااة أخاارى
. إلقاااء اللااوم علااى المعلمااين فااي فشاال التعلاايم، ألنهاام غياار موجااودين فااي الصاافوف الدراسااية علااى ساابيل المثااال

ة تقع، في النهاية، علاى توض  المراجعة الدقيقة ل دلة المتوفرة التي يقدمها تقرير الرصد الدولي أن المسؤوليو 
 .   بما في ذلك وضع الحوافز الصحيحة للمعلمين ،المشاكل في نظام التعليم صناع القرار في التعامل مع
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بااالطبع ال يسااتطيع أي تقرياار تغطيااة كاال شاايء، وال ينبغااي لااه محاولااة فعاال ذلااك، ألنااه قااد يااؤدي إلااى 
علاااى أن مالياااين األطفاااال ال يتعلماااون  4105/4102تركياااز تقريااار الرصاااد الااادولي لعاااام . إضاااعاف الرساااالة

وأن هؤالء األطفال ينتمون إلى بيئات فقيرة جدًا، ويعيشاون فاي منااطق ريفياة وفاي أغلاب األحياان  ،األساسيات
. من ضامنهم فتياات وأطفاال ذوي احتياجاات خاصاة؛ هاو تركياز اساتراتيجي ألن هاؤالء األطفاال ال صاوت لهام

يستطيع هؤالء األطفال من االساتفادة مان المهاارات األخارى التاي تقادمها أنظماة  ومن دون تعلم األساسيات لن
 . التعليم، مثل المهارات القابلة للنقل كالتفكير النقدي والقدرة على حل المشكالت

يحمال كاال تقرياار أكثاار ماان فكاارة رئيسااية، وفااي صاالب تقرياار الرصااد الاادولي تقياايم التقاادم باتجاااه تحقيااق 
يقدم تقرير هذه السنة قراءة واقعية مفادها أنه ال يمكن توقاع تحقياق أي و . التعليم للجميع األهداف الستة لخطة

ويشاير التقريار إلااى أناه إذا اساتمر الوضااع علاى ماا هااو . وبعضاها بعياد جااداً  4101مان األهاداف بحلاول عااام 
 .4154بحلول عام  عليه، فإن أفقر الفتيات في دول جنوب الصحراء الكبرى األفريقية سيتعلمن القراءة فقط

صاوت قاوي مشاترك  ساينتج عناهآمل أن التعاون ماع الشاركاء األساسايين، بماا فاي ذلاك شابكة ناوراك، 
، بناااًء علااى األدلااة التااي قاادمتها 4101ونحاان نعماال علااى تعزيااز أهميااة وضااع إطااار عااالمي للتعلاايم بعااد عااام 

 .تقارير الرصد العالمي  في مراقبة تقدم التعليم عبر السنوات

 

جعل التعليم والتعلم محور خطة التنمية والتعليم لمرحلة ما بعد عام : 3502/3502ر الرصد الدولي تقري
3500 

 مارك مايسون، مؤسسة هونج كونج للتعليم ومكتب اليونيسكو الدولي للتعليم، جنيف
 mmason@ied.edu.hk: البريد اإللكتروني

 .جودة التعليم، التعلم، التعليم :الرئيسيةالمصطلحات 
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ترى هذه الورقة أنه ينبغي فهم جودة التعليم من خالل جودة تعلم الطلبة، التي تعتمد، بشاكل كبيار،  :الملخ 
أفضااال  غالبااااً وتنااااقش الورقاااة أن تغييااار ممارساااات المعلماااين الحااااليين وتحساااينها سااايكون . علاااى نوعياااة التعلااايم

 . تحقيق جودة التعليم ومن ثم ،ين تعلم الطالباستراتيجية فعالة لتحس

تحريار إمكانياات "إلاى عشار توصايات تحات عناوان  4105/4102توصل تقرير الرصاد الادولي لعاام 
وتادريب  ،خرى، استقطاب أفضل المرشحين لمهنة التعلايممور أتتضمن، من بين أو " مة التعلمالمعلمين لحل أز 

ل، والمحافظة على أفضل المعلمين وتزويدهم بمناهج إبداعياة لتحساين المعلمين لتلبية احتياجات جميع األطفا
 .عملية التعلم

 4101عاام ومن المحتمل جدًا أن تتضمن األهداف المتعلقة بالتعليم في خطة التنمية لمرحلة ما بعاد 
لام الطاالب، التاي بالطبع ينبغي فهم جودة التعليم أواًل وأخيارًا مان خاالل جاودة تع. االلتزام بجودة التعليم للجميع

ولذلك ستكون األسئلة األساسية في بداية فترة التنمية التعليمية لمرحلة ما . تعتمد بقدر كبير على جودة التعليم
أخااذ تقرياار الرصااد الاادولي لعااام . متعلقااة بطبيعااة العواماال التااي تنمااي مخرجااات الااتعلم بفاعليااة 4101بعااد عااام 
، وكااذلك جعاال عمليااة 4101التعلاايم لمرحلااة مااا بعااد عااام منحااى واضااحًا نحااو خطااة التنميااة و  4105/4102

باالطبع فاإن العوامال . وتعد هذه خطوة جيدة ألن دور المعلماين دور جاوهري. التعليم والتعلم محور هذه الخطة
ولكان بمقارناة . المرتبطة بالخلفية االجتماعية واالقتصادية للطالب تعد مهماة جادًا فاي تحدياد مخرجاات التعلايم

يرات المرتبطااة بالتاادريس الخصوصااي فااإن العواماال المرتبطااة بااالمعلمين والتعلاايم أهاام بكثياار ممااا هااو ذلااك بالتااأث
 . معترف به

: ياااتعلم الطاااالب فاااي صااافوف أفضااال المعلماااين ضاااعف ماااا يتعلموناااه فاااي صااافوف المعلماااين العااااديين
يتعلمااون فااي سااتة أشااهر مااا يتعلمااه آخاارون فااي ساانة، وفااي صاافوف معلمااين أقاال فاعليااة يااتعلم الطااالب المااادة 

لفيااات باإلضااافة إلاى هااذا، فاي صاافوف أفضال المعلمااين ياتعلم الطااالب الاذين ينتمااون إلاى خ. ذاتهاا فااي سانتين
الطااالب الااذين ينتمااون إلااى خلفيااات أفضاال، وكااذلك الااذين يعااانون ماان صااعوبات كمااا يااتعلم  تماماااً أقاال حظااًا 

 . سلوكية والذين ال يعانون من أية صعوبات
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عماال  811الموضااوع بأكملااه، حيااث يجمااع نحااو ( Visible Learning)يشاارح كتاااب جااون هاااتي 
دراساة وعيناة  110111مان  البحاث وجماع المعلوماات مان أكثارسانة مان  01–تحليلي مرتبط بإنجازات التعلم 

معظم االبتكارات التي تقدم "استنتج هاتي أن . عامل 0240111تحتوي على ماليين الطالب وتقييم أكثر من 
ثااام اساااتخدم تحسااان االنحاااراف المعيااااري ". 1.21فاااي المااادارس تحسااان االنحاااراف المعيااااري لىنجاااازات بنسااابة 

ووجااد أن العواماال المرتبطااة بالخلفيااة االجتماعيااة واالقتصااادية تااؤثر . ى آثااار الااتعلمكمقياااس للحكاام علاا 1.21
وهااي مرتبااة  لاانالحظ أهميااة العواماال المرتبطااة بشااكل وثيااق بااالمعلمين فااي قائمااة العواماال أدناااه. 1.15بحجاام 

 . حسب حجم االنحرافات المعيارية

 (Hattie, 2009)علية أكبر احجم التأثير للعوامل المختارة التي تحسن عملية التعلم بف

 1.81    توفير المعلم التقييم الرسمي

 1.91    عوامل السلوكيات الصفية

 1.51      وضوح المعلم

 1.55      التغذية الراجعة

 1.54    العالقة بين الطالب والمعلم

 1.48    االستراتيجيات المتعلقة باإلدراك

 1.45     إنجازات الطالب المسبقة

 1.44     المعلم المهنيتطور 

 1.41     استرتيجيات التعليم

 1.18      اإلرشاد المباشر

 1.15      البيئة البيتية
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 1.14   الوضع االقتصادي واالجتماعي في البيت

 1.11    الدروس الخصوصية ل قران

    1.14      إدارة الصف

 أهمية أن يقدم المعلمون التغذية الراجعة لطالبهم 

تاااوفر "فهااي بالنسااابة لهااااتي . غذياااة الراجعاااة الفعالااة التاااي يوفرهاااا المعلماااون لطالبهاام مهماااة جاااداً تعااد الت
وهاي ". معلومات حول كيف ولماذا يفهم الطفل أو ال يفهم، وما هي السبل التي على الطالب اتباعهاا ليتحسان

مان  حصايلة الطاالبتعني أن أفضل المعلمين يبذلون أقصى جهدهم لتقييم فهم طالبهم من أجل معرفة حجام 
 .عملية التعلم، ومن ثم استخدام هذه المعلومات عند استعدادهم للتدريس في المستقبل

 هل تحسن اإلبداعات البنيوية عملية التعلم؟

إن معظاام اإلبااداعات البنيويااة التااي تهاادف إلااى تحسااين عمليااة الااتعلم، مثاال المااوارد الماليااة والصاافات 
ن أثارت مثال . المدرساية وماا إلاى ذلاك، ال تاؤثر كثيارًا علاى تعلام الطاالب المادية كنوعية المرافق والسياساات وا 

 .هذه اإلبداعات البنيوية فهي تؤثر بواسطة التغذية الراجعة وتحديد األهداف وعملية التدريس الفعلية

نجاازات الطلباة حاين يضام الصاف ماا باين  هناك على سابيل المثاال عالقاة خطياة باين حجام الصاف وا 
طالبااًا، ولكااان ال نااارى أن إنجاااازات الطلباااة تنمااو بشاااكل أساااي إال عنااادما يحتاااوي  41لاااى حاااوالي مئااات الطلباااة إ
ما نستنتجه من هذا التغيير في العالقة من الخطي إلاى األساي هاو أن صاغر . طالبًا أو أقل 01الصف على 

كاان الصاافوف بحااد ذاتااه لاايس هااو مااا يقااف بالضاارورة وراء النتااائج الفضاالى، باال إن صااغر حجاام الصاافوف يم
وهاذا ينطباق علاى . المعلم من تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة بشكل أفضل، وهو الذي يقف وراء تحسن النتاائج

دارة الصااف  ،والتكليااف بالمزيااد ماان الواجبااات المنزليااة ،عواماال أخاارى مثاال إدخااال الحاسااوب إلااى الصاافوف وا 
 . بفاعلية أكبر
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 كيف إذا  نحسن كفاءة المعلم؟

من االستراتيجيات المتبعة في دول مثل فنلندا والياباان وسانغافورة عملياة التوظياف الصاعبة واالنتقائياة 
أمااا الاادول األخاارى فينبغااي فيهااا إيجاااد . جاادًا للمعلاام، ألن لمهنااة المعلاام مكانااة اجتماعيااة رفيعااة فااي تلااك الاادول

لكن تأثير هذا على فاعلية التعلم لن نراه قبل استراتيجيات على المدى البعيد ترفع المكانة االجتماعية للمهنة، 
 . عقود

 هل نستبدل بالمعلمين الضعفاء آخرين أفضل؟

محاولة تحسين نوعية المعلم بأن نستبدل بالضعفاء منهم معلمين جددًا أكثر كفاءة يتطلب وقتًا وجهدًا 
لاو يساتبدل باالمعلمين الضاعفاء وقد وض  إريك هانوشيك أنه . وموارد، ولن نرى النتائج إال على المدى البعيد

وساتكون النتيجاة . سانة لتظهار نتائجهاا علاى جاودة المعلام 51آخرين متوساطين ساتأخذ هاذه االساتراتيجية مادة 
 .نقطتين مئويتين على برنامج التقييم الدولي للطلبة

 تحسين ممارسات المعلمين الحالية وتغييرها قد يكون االستراتيجية األكثر فاعلية

التطور المهني ينبغي أاّل ينصب باألساس على تحسين معلوماات المعلماين فاي مجااالت  ولكن تركيز
فإن موضوع اختصار المعلم يحتل جزءًا بسيطًا مان جاودة المعلام  همية ذلك،اختصاصهم، وعلى الرغم من أ

ا هااو األهاام ماان هااذ. فااي المرحلااة الثانويااة% 51فااي المرحلااة االبتدائيااة ولاايس أكثاار ماان % 01فقااد يقاادر بااا –
فالموضاوع هاو التطاور المهناي المساتمر للتحساين . وتغيير ما يفعلاه فاي الصافوف معرفة المعلم التربويةتغيير 

 .المستمر ألداء المعلم في الصفوف

يحتاااج المعلمااون ماان أجاال مساااعدتهم فااي تغييااار أدائهاام فااي الصاافوف المرونااة واالسااتقاللية المهنياااة 
مع شخصياتهم، وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ خطاوات صاغيرة، ولكان  لالجتهاد في تبني األفكار التي تتناسب

اتخاذهااااا باسااااتمرار لتغيياااار أدائهاااام، وأن يقاااادم لهاااام الاااادعم لتغيياااار أدائهاااام وأن يكونااااوا مسااااؤولين عاااان تحسااااين 
 .ممارساتهم
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يمكن تحقيق هذا من خالل تأسيس مجتمعات تعلم للمعلمين في المدارس، حيث يقدم المعلمون الدعم 
واألهم من هذا أنه ينبغي لمدير المدرسة أن يكون على قدر . البعض في تطوير أدائهم في الصفوفلبعضهم 
 .ولتحفيز التزام المعلم بتحسين أدائه ،لخلق ثقافة ومساحة للتطور المهني المستمر ،من القيادة

 القراءة المقترحة

Hattie, J. (2009) Visible Learning: A synthesis of over 900 meta-analyses  
relating to achievement. London & New York: Routledge. 

 

 أفكار حول الهدف :التعليم يغير حياة األفراد

 بيتر كيلي، جامعة بليموث
 peter.kelly@plymouth.ac.uk: البريد اإللكتروني

 
 .هدف التعليم والقيم المتعلقة به، التعليم كممارسة ثقافية :المصطلحات الرئيسية

نماا هاو نشااط منضابط ياأتي هدفاه مان قايم الثقافاة الساائدة حولاه :الملخ  إذًا . ليس التعلايم عملياة محايادة، وا 
م فاي خطاة تاوفير بداًل من افتراض الشمولية من األفضل إدراك أن آراء تقرير الرصد الدولي حول هدف التعلي
 . التعليم للجميع هي طموحات عامة، وكذلك السماح لبعض التدخالت من المجتمع المحلي

هناااك الكثياار ماان اآلراء مفادهااا أن شااكل التعلاايم يتعلااق بالمجتمعااات وأنظمااة التعلاايم التااي يتواجااد فيهااا 
(for example, Osborn et al. 2003 .) بحاث الادولي الاذي ، وكجازء مان مهاام فرياق ال4115مناذ عاام

يركااز علااى شاامال أوروبااا، كناات أقااارن كيااف تتاارجم القاايم االجتماعيااة والسياسااية إلااى أفعااال فااي بيئااات تعليميااة 
فاي البيئاات التاي يحااول فيهاا المعلماون التوفياق باين (. Kelly et al., 2013a; 2013b; 2013c)مختلفة 

تعد أنظمة القيم الحالية مهمة من حيث إضاافة . أثيراً المتطلبات المختلفة، تكون المتطلبات األهم هي األكثر ت
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ومااا يشااكل عمليااة . وزن لاابعض الحقااائق الملحااة فااي السياسااات وأهااداف التعلاايم المتعلقااة بهااا أكثاار ماان غيرهااا
 . التعليم الناتجة أيضًا هي البيئات والظروف من حولها

مشتركة " منطقية"على افتراضات  ولكن، بشكل متزايد، أصب  صنع السياسات المتعلقة بالتعليم يرتكز
، ويعامل التعليم وكأنه مرتبط باأداء الطالاب بطريقاة عاابرة، وغالباًا ماا (Adams, 2008)حول الحياد الثقافي 

لكن تقدم نتائج االمتحان مؤشرًا . في تحسين نتائج الطلبة في االمتحان" ما هو فعال"ُيقلر التعليم الجيد إلى 
أي أن تحقيقناا للنجااح : بعاض االتجاهاات األكثار تطاورًا النجااح باتراء متعلقاة بالهادففقد تاربط . جزئيًا للنجاح

 .يعتمد على ما كنا نحاول فعله

تصانيفًا مفيادًا لخماس وجهاات نظار للتعلايم متعلقاة ( 0880)في تعلايم الرياضايات يقادم باول إيرنيسات 
فيشاير . خريطاة واضاحة لابعض منااهج التعلايمويرسام عملاه . بالهدف العام المرتبط بتعزياز القايم واالفتراضاات

المنااهج والتادريس علاى مسااعدة الطاالب فاي  إلى أن البعض يقاول إن الواقاع االقتصاادي هاو األهام؛ إذ تركاز
اكتساااب مهااارات قابلااة للنقاال، ويااتم قياااس مخرجااات التعلاايم بواسااطة امتحانااات موحاادة مرفقااة بشااهادات مناساابة 

حادود المهاارات األساساية التاي يحتاجهاا الطلباة لتحساين مساتواهم المعيشاي ويقف آخرون عناد . ألرباب العمل
ويسعى تقليد ثالث إلى رعاية تطور األفراد ودعمهام . ولكن ال ينظرون إلى أبعد من هذه المهارات ،بشكل عام

لطارق في بناء آراء قوية حول فهم العاالم مان حاولهم ومكاانهم فياه، بينماا يساعى آخار إلاى توجياه الطلباة نحاو ا
ويسعى المنظور األخير لدى إرنيست إلى تعزيز مكاناة . المتينة التي فهم من خاللها آخرون العالم من حولهم

األفراد لتقديم اهتماماتهم الشخصية، حتاى يتمكناوا مان العايش بالطريقاة التاي يرونهاا مناسابة، وفاي الوقات ذاتاه 
نماااا أقاااول ال أرى أن آراء إرن. احتااارام أسااالوب عااايش اآلخااارين ومصاااالحهم  ,Kelly)يسااات شااااملة وقطعياااة وا 

إن التاوازن بااين هااذه المواقااف فااي البيئااات المختلفااة يتاي  المجااال لتقااديم ممارسااات جياادة وتعلاايم عااالي ( 2006
المعلمين في محاولة إنجاز العديد من األهداف التي قد تكون متناقضة  جهد يتوزعالجودة، ففي حقيقة األمر، 

 (. Kelly et al., 2013a)في الوقت ذاته 

لتوفير التعليم للجميع يقدم وجهة نظر معينة  4102-4105في ضوء هذا فإن تقرير الرصد العالمي 
حول الهدف التعليمي، ولكنه يعدها شاملة حيث ُتعطى المهارات األساساية والضارورات االقتصاادية والسياساية 
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. امتيازًا، مع اإلشارة إلى القلق المتنامي حول مشاركة الطلبة المتزايدة في تعليمهم( وقد يتفق كثيرون مع ذلك)
االمتحانات الموحدة القابلة للقياس كمخرجات تعليمية مباشرة، ماع أنهاا مرتبطاة بالفوائاد  نتائجيتم التركيز على 

. علاى األهاداف التعليميااة الثقافياة علاى تعااددها لايس بااارزاً الصاحية واالقتصاادية الطويلااة األماد، ولكان التركيااز 
( 0: )وما يثير قلقي هنا أن أي ضايق أفاق فاي التركياز علاى الثقافاة والتقيايم سايكون مان شاأنه أن يقياد التعلايم

 . التركيز على المشاكل المحلية واالحتياجات المباشرة( 4)من حيث ما تحدده الممارسات الثقافية المحلية، أو 

عد دراسة إيرنيست وغيرهاا مان هاذه الدراساات مفيادة فاي تاذكير صاانعي السياساات باألهاداف العديادة ت
وعلينااااا أن نحتاااارم . جميعهااااا مهمااااة ولااااذلك علينااااا أن نحااااذر ماااان وجهااااات النظاااار المقياااادة لالحتماااااالت. للتعلاااايم

لبيئااات المختلفااة فحسااب، ال علااى صااعيد موازنااة األهااداف التعليميااة المرتبطااة با ،االختالفاات المحليااة والوطنيااة
وفي حاين تكشاف الطموحاات . بل من حيث إن التعامل مع هذه األهداف تشكله الظروف الخاصة بتلك البيئة

المشتركة االحتماالت وترفع التوقعات، على افتراض أنه يمكن تحقيق هذا مان خاالل وجهاة نظار ضايقة حاول 
 . ة التي تخاطب االحتياجات المحليةهذه الطموحات األساليب المحليتقيد التدريس والتقييم، 
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 هل حقا  قدمنا الدعم والتشجيع للمعلمين في أفريقيا؟

 نوبوهايد سوامورا، جامعة أوساكا، اليابان
 u.ac.jp-sawamura@hus.osaka: البريد االلكتروني

 .المعلمون، ظروف العمل والظروف المعيشية، جودة التعليم :المصطلحات الرئيسية

يحمال المعلماين مساؤولية رداءة  لتوفير التعليم للجمياع 4105/4102يبدو أن تقرير الرصد الدولي  :الملخ 
وباداًل مان . ء المعلماين بعاين االعتباارنوعية التعليم، ولكن يجب أخاذ ظاروف العمال والظاروف المعيشاية لهاؤال

ماان أجاال فهاام مخرجااات بعمااق، التركيااز علااى التوقعااات الكميااة والتقااديرات فقااط، علينااا أن ننظاار إلااى القضااية 
 .التعليم

ن فاي أفريقياا فاي مقدماة االنتقاادات كلماا ُذكارت المشااكل التاي يعااني منهاا التعلايم، انتقاد المعلمي يأتي
الضاااوء علاااى تصااارفات  4105/4102ويسااالط تقريااار الرصاااد الااادولي . خصوصاااًا عناااد الحاااديث عااان الجاااودة
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دوافاع غلبية الساحقة من المعلمين في الدول النامية ال يملكون الكفاءة، وليس لديهم وكأن األ المعلمين السيئة،
ولكاان هاال نفهاام حقيقيااة ظااروف هااؤالء المعلمااين المعيشااية وظااروف عملهاام؟ وهاال نعاارف أسااباب . كافيااة للعماال

فهناااااك أحيانااااًا مبااااررات لمثاااال هااااذه . أدائهاااام الساااايت أحيانااااًا؟ ال يصااااف التقرياااار حقيقيااااة حياااااة هااااؤالء المعلمااااين
 .التصرفات

نتائج دراسات كمية بداًل من أن تكاون نوعياة، تبدو األدلة التي يحاول التقرير اإلشارة إليها منبثقة من 
لمعلمااين أو األطفااال، أو تمياال إلااى تقااديم تقاادير االت معينااة غالبااًا مااا تصاارح بنسااب ابمااا فااي ذلااك دراسااات لحاا

إن الدراسااات الكميااة تقاادم . لسايناريوهات مسااتقبلية ساايئة فااي معظاام األحيااان، دون النظاار إلااى المسااتوى الفااردي
 . ولكنها ال تفيد في فهم األفرادتقديرات وقواعد واضحة 

" عشاات"وقاد . عاماًا عبار دراسااات إثنوغرافياة 01لقاد بحثات فااي التعلايم االبتادائي فااي رياف كينياا لماادة 
هاذا يادل . ويختلف انطباعي اآلن كثيرًا عما كنت أعتقده في البداياة. مع المعلمين حين كنت أقابلهم للدراسات

صحي  أن هناك معلمين لم يكونوا . هات، ألننا ال نرى إال ما هو أمام أعينناعلى أننا أحيانًا ال نفهم السيناريو 
ولم يكونوا يذهبون إلى المدرسة بانتظام، ولكن من ناحية أخارى هنااك العدياد مان المعلماين الملتازمين  ُيدرِّسون

 .أم لم ُتدفعبمهنتهم على الرغم من الظروف الصعبة، ويقدمون الدعم لتعليم طلبتهم سواء أُدفعت أجورهم 

الطااااالب أهميااااة المدرسااااة  ياااادركولااااذلك . يبااااذل المعلمااااون جهاااادًا ألنهاااام يهتمااااون بطالبهاااام وبحياااااتهم
األطفااال ليسااوا كائنااات ساالبية كمااا يااراهم الاابعض أحيانااًا؛ فغالبااًا مااا يبااذلون كاال جهاادهم ماان أجاال . لمسااتقبلهم

 .تحصيل نتائج جيدة على الرغم من الصعاب

يعاااني التعلاايم ماان مشاااكل علااى : يااروي قصااة مبسااطة للموضااوع 4105/4102ولكاان يباادو أن تقرياار 
ولااذلك علينااا أن نقاادم لهاام المزيااد ماان . مسااتوى الجااودة، ألن المعلمااين ليسااوا مااؤهلين وليسااوا ملتاازمين بمهنااتهم

وباإلضاااافة إلاااى هاااذا هنااااك العدياااد مااان المشااااريع . الااادورات التدريبياااة حتاااى نحسااان مااان معلومااااتهم ونشاااجعهم
وهااؤالء بااالطبع يرياادون تقااديم أمثلااة علااى قصاار . يقاادمها المشاااركون فااي عمليااة تنميااة التعلاايم الناجحااة التااي

ولكان التقريار . ناجحة وممارسات جيدة يجب االعتراف بها، ولكن، مع أنها ناجحة ما يزال هناك بعض القياود
 . يقدم القضايا كل واحدة على حدة دون التطرق إلى مخرجات مثل هذه المشاريع
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اجااه هنااا قااد ال يكااون علااى صااعيد المعلومااات أو تقااديم المزيااد ماان التاادريب للمعلمااين، لكاان مااا مااا نحت
يلزمنااا اليااوم هااو تغيياار عقليتنااا، وأن نصااب  أكثاار وعيااًا تجاااه البيئااة التااي يعاايش فيهااا المعلاام، بااداًل ماان لومااه 

فيهاااا المعلااام واالعتاااراف  أعتقاااد أناااه ينبغاااي أن نبااادأ فاااي فهااام البيئاااة التاااي يعمااال. وتحميلاااه المزياااد مااان األعبااااء
 .بالصعوبات التي تواجهه

هل ما جاء في التقريار . أود أن أعرف ردود أفعال المعلمين الذين يبذلون أقصى جهدهم تجاه التقرير
 ؟يزهمحفتعهم و يشجزاد ت

لم تلعب اتحاادات : المعلمين في اليابان المعروفة جداً  أود أن أقول كلمة أخيرة حول مجموعات دراسة
نما يقاال إناه تام الحفااظ علاى جاودة التعلايم المعل مين في اليابان دورًا كبيرًا على صعيد تحسين جودة التعليم، وا 

 .االبتدائي والثانوي في اليابان عن طريق مجموعات دراسة المعلمين التطوعية

 

 ما تعلمناه في خمسين سنة: المعلمون والتعليم

 ستيفين هينمان، جامعة فانديربيلت
 s.heyneman@vanderbilt.edu: البريد اإللكتروني

 

 .المعلمون في الدول النامية، سياسة المعلم :المصطلحات الرئيسية

لقد ُأثبت في الماضي أن احترافية المعلم عنصر مهم جدًا من أجل استدامة نظاام التعلايم فاي وساط  :الملخ 
ولكاان قااد تخلااق بعااض السياساات الحاليااة المتعلقااة بااالمعلم بعااض العوائااق التااي ماان . قتصااادية وسياساايةمحناة ا

 . شأنها أن تولد نتائج عكسية من حيث جودة التعليم

لقااد تاام االعتااراف بأهميااة المعلمااين منااذ عقااود، فعلااى ساابيل المثااال تضاامنت دراسااة إلنجااازات ماادارس 
وقد تم تحدياد خصيصاتين بشاكل . ها تأثير كبير على إنجازات طالبهمأن نوعية المعلمين ل 0850أوغندا في 
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فبعاد مارور (. Heyneman, 1975)جاودة قادراتهم فاي اللغاة اإلنجليزياة ومساتوى معارفتهم المنهجياة : خار
فترة على األزمة المالية في قطاع التعلايم وساقوط حكوماة عيادي أماين تام زياارة المادارس ذاتهاا، ووجاد أناه بعاد 

فاختفات الكتاب . عشر سنوات من المعاناة المالياة فقادت المادارس المرافاق التاي كانات تمتلكهاا فاي الساابقفترة 
وُكسرت آالت الطباعة وتتكلت المكاتب، لكن لم يختِف المعلمون فقد كانوا موجودين يوماًا بعاد ياوم علاى رأس 

م شااكر األهااالي عاان عاادم وعوضااه. عوضااوا مااا ضاااع ماان مااواد بالجهااد والعماال المضاااعف والااذاكرة. عملهاام
وبسابب جهااد المعلماين وكادهم تحساان أداء المادارس عماا كاناات . اساتالم أجاورهم ألكثاار مان سانة ماان الحكوماة

وبالمثااال، بعاااد االنهياااار (. Heyneman, 1983)علياااه قبااال عشااار سااانوات، علاااى الااارغم مااان قلاااة الماااوارد 
لمعلمااين أجاارة الحافلااة للعااودة إلااى منااازلهم االقتصااادي فااي التسااعينيات فااي الفيدراليااة الروسااية لاام يملااك بعااض ا

 .بال شك المعلمون مهمون للغاية(. Heyneman, 1997; 1998)فباتوا الليل في مكاتبهم 

ُيدفع للمعلمين في المدارس الحكومية بناًء على جدول رواتب واحد، ال يعطي . ولكن ثمة قصة أخرى
  إن الحكوماااات بالكااااد تساااتيطع. ء المتمياااز أياااة مكافاااتتالمعلااام الاااذي يمتلاااك مهاااارات ناااادرة أو المعلااام ذا األدا

تغطية رواتب تقاعد المعلمين مما ال يتي  المجال لتوظيف معلمين جدد، ألن الموارد المادياة ال تكفاي لتغطياة 
غالبااًا مااا يااتم تاادريب المعلمااين بواسااطة المااال العااام، ولكاان ال يمكاان تااوظيفهم . االلتزامااات الحاليااة واإلضااافية

أماا الطاالب فيختاارون التادريب ليصابحوا معلماين، ألناه علاى . مما يبدد االستثمار في التعليم العاالي كمعلمين
 ;Heyneman and Stern, 2012)نفقاة الدولااة، ولكاانهم فااي الحقيقااة ال يرياادون أن يصاابحوا معلمااين 

Heyneman and Stern, 2013 .) عازم وكاون المادارس الحكومياة مكتظاة فاي أغلاب األحياان يثابط مان
أمااا أولياااء األمااور، حتااى الفقااراء ماانهم، فيختااارون إرسااال . المعلاام، فيختااار البقاااء فااي البياات بااداًل ماان التاادريس

. أبنائهم إلى مدارس خاصة رسومها منخضة، بداًل من تعلم القليل أو ال شيء في المدارس الحكومية المجانية
، ولكاان أداءهاام أعلااى ماان أداء الماادارس توظااف الماادارس الخاصااة فااي أغلااب األحيااان معلمااين غياار ماادربين

 ,Heyneman and Stern)وهااذه هااي القصااة التااي اكتشاافناها . الحكوميااة ماان حيااث اإلنجاااز الدراسااي
2014  .) 

هاال سااتختبر الحكومااات التااي تتعاااون مااع وكاااالت التنميااة . السااؤال المطااروح اآلن هااو حااول المسااتقبل
ها؟ وهاال ماان المحتماال االعتااراف بالمعوقااات المؤسسااية السياسااات الخاصااة بااالمعلمين لمعالجااة بعااض صاارامت
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الجليااة للمعنيااين؟ وهاال ممكاان التحااادات المعلمااين، التااي غالبااًا مااا أرادت المحافظااة علااى الوضااع الحااالي، أن 
تتحفااز لمحاربااة العوائااق التااي تحاايط جااودة التعلاايم؟ إن هااذه القضااايا مهمااة جاادًا، ومهمااا ُبااذل ماان جهااد وطاقااة 

، فساتكون هاذه الجهاود مضانية، إذا لام 4101تي تواجه التعلم في خطة مرحلاة ماا بعاد عاام لتحديد المشاكل ال
 .نتغلب على العوائق المؤسسية التي تحيط بمهنة التعليم

األول مرونااة سااوق العماال، إذ ينبغااي أن تكااون أجااور : هناااك ثالثااة مبااادئ مهمااة يجااب االنتباااه إليهااا
أة المعلمين الذين يتمتعون بمهارات ناادرة، والاذين يعملاون فاي أمااكن فيجب مكاف. المعلمين أعلى ولكن انتقائياً 

عطاائهم . صعبة أو نائية، أو الذين يعاد أداؤهام أعلاى مان غيارهم باساتمرار وينبغاي ترقياة المعلماين باساتمرار وا 
ويجاااب دعاااام تقاعاااد المعلااام مااان قباااال االتحاااادات المهنياااة والحكومااااات . شاااهادات بنااااًء علاااى أدائهاااام وترقيااااتهم

وينبغااي أن يكااون تاادريب المعلاام مجانيااًا، ولكاان هااذا االسااتثمار العااام ال بااد أن يقابلااه فتاارات تاادريب . المعلمااينو 
 .عملية، يعمل المعلم خاللها مقابل أجر زهيد جداً 

إن اساتخدام التكنولوجيااا فاي التعلايم والتاادريب، بماا فااي ". االساتعداد التكنولااوجي"أماا المبادأ الثاااني فهاو 
الهواتاف الخلويااة، فاي تغيار مسااتمر وساريع، وقاد أصابحت الاادول، حتاى ذات الادخل الماانخفض، ذلاك اساتخدام 

 .وينبغي أن يكون استخدام هذه التكنولوجيا بكفاءة جزءًا ال يتجزأ من أداء المعلم. قادرة على تحمل تكلفتها

هي نشااط مساتقل، فكال  فمهنة التعليم، من ناحية تقليدية،. وأما المبدأ الثالث فهو المراقبة التكنولوجية
وتتااوفر اآلن . صااف مسااتقل، وقلمااا يااتم مراقبااة الماادارس والمعلمااين ممااا ال يتااي  المجااال للمشاااركة فااي العماال

أساليب تكنولوجية لمراقبة المعلم، األمر الذي يمن  الناس الثقة بأن ثمة معلمين محترفين موجودين على رأس 
 (.  Moses, 2014)عملهم 
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 ما المفقود؟: أربع استراتيجيات في تقرير الرصد الدولي لتزويد المدارس بأفضل المعلمين

 فيد هوكر، كلية المعلمين في معهد التعليم، جامعة لندندي
 davidandjudyhawker@gmail.com: البريد اإللكتروني

 

الرصااد الاادولي، جااودة التعلاايم، اسااترتيجيات التعلاايم، تاادريب المعلمااين، التطااور  تقرياار :الرئيسططيةالمصطططلحات 
 .المهني المستمر، القيادة لدى المعلم

الضااوء علااى حاجااة الاادول للتركيااز علااى تااوفير  4105/4102يساالط تقرياار الرصااد الاادولي األخياار  :الملخطط 
ويقترح التقرير . التعليم لجميع األطفال علىالتعليم وجودة المعلمين، إذا ما أرادت الدول ضمان حق الحصول 

ويشاير هاذا المقاال إلاى عااملين أساسايين بحاجاة إلاى المزياد مان التركياز، إذا ماا . أربع استراتيجيات لفعل ذلاك
أهمية التطاور المهناي المساتمر للمعلام، والحاجاة إلاى إطاالق : أردنا نجاح االستراتيجيات األربع المقترحة وهما

 .لتولي القيادة في مجال التعليمالعنان للمعلم 

بشااكل مناسااب علااى التاادريس والااتعلم، فهمااا يشااكالن معااًا  4105/4102يركااز تقرياار الرصااد الاادولي 
فاال  -ويرسام التقريار صاورة قاتماة لوضاع القاوى العاملاة فاي مجاال التعلايم فاي العدياد مان الادول. عملية التعليم

المتااااوفرين ليسااااوا مااااؤهلين كفايااااة، وال يمتلكااااون المهااااارات يوجااااد عاااادد كاااااٍف ماااان المعلمااااين، كمااااا أن المعلمااااين 
األساساااية فاااي التعلااايم، وفاااي بعاااض األحياااان يفتقااارون هااام أنفساااهم إلاااى التعلااايم األساساااي، ويتقاضاااون أجاااورًا 

 .منخفضة وال يقدم لهم الدعم الكافي، وغالبًا ما يخضعون لقرارات سياسية عشوائية

التوظياف ( 0: )جيات مألوفاة نسابيًا مان أجال تحساين التعلايميتضمن تقرير الرصد الدولي أربع اساتراتي
تادريبهم بشااكل )التادريب ( 4)، (توظياف أفاراد حاصالين علااى تعلايم أفضال ويمتلكااون الادافع ليصابحوا معلمااين)

المحافظااة علااايهم فاااي )المحافظاااة ( 2)، (تااوزيعهم علاااى الماادارس األكثااار حاجاااة إلاايهم)التوزياااع ( 5)، (مناسااب
ويحلاال التقرياار هااذه المجاااالت األربعااة، (. قااديم أجااور مناساابة، وماانحهم آفاااق مهنيااة جياادةالنظااام عاان طريااق ت

كماااا يااادرج التقريااار عشااارة إصاااالحات رئيساااية . ويقااادم أمثلاااة علاااى االساااتجابات العملياااة لمعالجاااة قضاااايا معيناااة
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يم عااادل معتمادة علااى هااذه االسااتراتيجيات األربااع، ينبغااي علااى صاانعي السياسااات تبنيهااا ماان أجاال ضاامان تعلاا
 . للجميع

 هل االستراتيجات األربع كافية حتى اآلن؟

كمااا هااو الحااال دائمااًا، . بااالطبع إذا تماات ترجمااة التوصاايات جميعهااا إلااى فعاال فساايحدث تغيياار كبياار
 . المشكلة في التفاصيل ولكن، هناك قضيتان تبرزان لدي؛ يشير التقرير إلى إحدهما أم األخرى فال يذكرها قط

مااان المفااااجت أن جااازءًا بسااايطًا جااادًا مااان ميزانياااة المعوناااات . ي فاعليطططة تطططدريب المعلمطططينالقضطططية األولطططى هططط
وينبغااي أن تحااث هااذه النساابة الحكومااات . يااذهب إلااى عاماال أساسااي كهااذا%( 4)المخصصااة للتعلاايم العااالمي 

م السياساات وكذلك، بالنسبة للمهناة المعنياة باالتعلم، مان المادهش أن عاال. ووكاالت المعونة على إعادة التقييم
 . لم يسرع إلى تبني مفهوم التعلم المستمر

بالتأكيد، يعد التدريب األولي للمعلمين أولوية أساسية من أجل تحسين التعليم، ألنه في أغلب األحيان 
مبني على النظرية البحتة وال يتضمن تطبيقًا عمليًا، حيث ال يقضي المعلمون الذين يتلقاون التادريب أي وقات 

وبال شك تحتاج البرامج التي تقدم هذا التادريب األولاي إلاى الكثيار مان . ليتعلموا مهارات التدريسفي المدارس 
 . اإلصالحات حتى يستعد المعلمون المتدربون لالضطالع مهنة التعليم

 لكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟

خصوصاًا أن المتادربين يبادأون وهام ال يمتلكاون  ،بالطبع ال يستطيع التدريب األولي تغطية كال شايء
لذلك فهناك حاجة ماسة للبرامج المستمرة التي من شأنها التركيز على تطوير . إال القليل من المهارات والتعليم

تشااير جميااع األدلااة فااي الاادول التااي تمتاااز باااألداء العااالي، حيااث تعااد مثاال هااذه الباارامج أماارًا و . مهااارات المعلاام
ى أنها فعالة بشكل أساسي في السنوات األولى للتدريس، وأنها تعزز توقعات التحسن المستمر على طبيعيًا، إل

والتحادي الاذي يواجاه األنظماة ذات األداء المتادني هاو تطاوير . المدى الطويل للقوى العاملة في مجال التعلايم
األحياان، تكاون الحاجاة الملحاة وفاي كثيار مان . استراتيجية عملية للتطور المهناي المساتمر ذات تكلفاة معقولاة

وال يكااون هااذا ماان . فااي الصاافوف األداءوتحسااين  االختصاااراألساسااية فااي موضااوع  المعلوماااتهااي تعزيااز 
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خااالل دورات رساامية بالضاارورة، فباارامج الااتعلم الماادارة ذاتيااًا أكثاار فاعليااة، إذا وجااد الاادعم الااالزم عباار اإلرشاااد 
تحتااج الحكوماات و . ذا أردنا أن تاأتي بالنتيجاة المرغوباةإ منظمة،ولكن ينبغي أن تكون هذه البرامج  -المكثف

ووكاالت المعونة أن تتعاون من أجل تطوير مثل هذه االستراتيجيات، ومن ثم دعمها بالموارد، أي على سبيل 
 . المثال مضاعفة حصة تدريب المعلمين في ميزانية المعونة الكلية للتعليم

نحان بحاجاة . األولى، وتتعلق بتولي المعلمين القيطادة فطي مهنطتهمأما القضية الثانية فهي متصلة ب
ماسة إلى تحرير أنفسنا من العقلية األبوية التي تنظر إلى نظام ما من فوق، وتعامل المعلمين وكأنهم متلقاون 

اء فالمعلمون بشر، وغالباًا ماا يكوناون فاي غاياة الاذك. سلبيون يتلقون التدريب والمعايير من صانعي السياسات
فضاااًل عاان هااذا ثمااة معلمااون متمياازون حتااى فااي أضااعف . والطمااوح، ويعرفااون الكثياار عاان حاجاااتهم المهنيااة

ذا مااا تاام اسااتغالل هااذا األماار بفاعليااة فساايكون لااه نتااائج مثماارة . األنظمااة أداًء وباسااتطاعتهم قيااادة اآلخاارين وا 
 .للغاية

عظايم أو مان عظايم إلاى متمياز هاي ووفقًا لمااكينزي وآخارين فاإن األنظماة التاي تتحارك مان جياد إلاى 
قباال هااذه المرحلااة كااان يسااود افتااراض أن . األنظمااة التااي تمتاااز بمجتمعااات تعلاام محترفااة تحساان ذاتهااا بااذاتها

ولكن بالطبع، من الخطاأ أن نظان أن المعلماين . المعلمين ينبغي معاملتهم كأطفال أكثر من معالمتهم كبالغين
تعلمااوا مان معلمااين آخارين فاي النظااام ذاتاه، أو أن مثال هااذا الاتعلم لاايس فاي األنظماة األقاال نماوًا ال يمكان أن ي

 . عنصرًا مهمًا لتطور النظام

فاإن دور القياادة  ،إذا كان التطاور المهناي المساتمر مهماًا بحاق فاي تحساين نوعياة المعلماين، كماا أرى
أكثاار علمااًا وخباارة منااه هااو والنمااوذج الااذي يااتعلم فيااه المعلاام ماان معلمااين آخاارين . لاادى المعلاام ال يمكاان تجاهلااه

ومان المهام جادًا تحدياد . نموذج يستحق المزيد من االحترام، كما أنه أكثار فاعلياة اقتصااديًا علاى المادى البعياد
الممارسين الجيدين واالستماع إلى نصائحهم وتشجيعهم على قيادة اآلخارين، وتزويادهم باالموارد الالزماة للقياام 

فالنقطاة األساساية هناا . المعلمين والمجتمعاات المحلياة أن تلعاب دورًا فاي ذلاكوينبغي التحادات . بهذا بفاعلية
أنه إذا أردنا إحراز تحسن هائل في القوى العاملة في مجال التعليم على نطااق عاالمي، فعليناا أال نهمال القادرة 

 .          على القيادة المتوفرة داخل هذا المجال
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 المصلحة العامةإدارة التدريس الخصوصي من أجل 

 مارك براي، جامعة هونج كونج
 mbray@hku.hk: البريد اإللكتروني

 .التدريس الخصوصي، المعلمون، التعليمات :المصطلحات الرئيسية

ظاهرة كبيرة في الدول ذات " shadow education"أصب  التدريس اإلضافي الخار المعروف با :الملخ 
وللتادريس الخصوصااي أبعااد إيجابياة، ولكنااه قاد يضاعف مكانااة . لادخل المانخفض والادول ذات الاادخل المرتفاعا

لقااء أعبااء مادياة إضاافية  أهداف خطة تاوفير التعلايم للجمياع، مان خاالل اساتنزاف ماوارد التعلايم االعتياادي، وا 
 .سين القوانين والمعلوماتتحلهذه الظاهرة و لانتباهًا أكبر  نعيرتحتاج هذه األمور إلى أن . خفية

التاادريس الخصوصااي ؛ فعلااى ساابيل المثااال توصاالت  مجااالاتساامت العقااود الماضااية بنمااو كبياار فااي 
مااان األسااار تااادفع رسااومًا إضاااافية لتااادريس طاااالب المرحلاااة % 29إلاااى أن  4119حاااول غاناااا فاااي عااام  دراسااة

مان الطاالب فاي الرياف  %55ن إلاى أ 4104االبتدائية؛ وفاي غارب البنغاال، الهناد، توصالت دراساة فاي عاام 
وكذلك النسب عالية وفي ازديااد مساتمر فاي أجازاء أخارى مان أفريقياا . يتلقون تدريسًا إضافياً  02-4بين عمر 

 . وجنوب آسيا وفي الدول العربية وشرق آسيا

يساير  ، أي تعلايم الظال، ألناه "shadow education"التادريس الخصوصاي معاروف بشاكل عاام باا
فااأي تغيياار فااي مناااهج التعلاايم العااادي تتغياار معااه مناااهج التاادريس الخصوصااي، . م العاااديالتعلااي علااى خطااى

فاااي ناااوراك (  4104)وقاااد أشاااار باااراي . وعنااادما يتوساااع نظاااام التااادريس العاااادي يتوساااع التااادريس الخصوصاااي
نيوزبايااات إلاااى أن بإمكاااان التعلااايم الخصوصاااي أن يضاااعف أهمياااة أهاااداف خطاااة تاااوفير التعلااايم للجمياااع، عبااار 

ياال المااوارد ماان نظااام التعلاايم العااام، وماان خااالل فاارض ضااغوطات علااى العااائالت التااي ال تسااتطيع تحماال تحو 
 .نفقات التدريس الخار
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التعلايم الخاار "لخطة توفير التعليم للجميع جزءًا بعنوان  4105/4102تضمن تقرير الرصد الدولي 
وأشاار التقريار (. (UNESCO 2014: 271-272حماياة مان هام أكثار فقارًا : مقابال التادريس فاي الصافوف

 : إلى أن

التعليم الخصوصي قد يلحق، إذا لم يقيد، ضررًا بمخرجات التعلم، خصوصاًا الطاالب األكثار 
ومهماا كاان رأي صاانعي السياساات باالتعليم . فقرًا، الاذين ال يساتطيعون تحمال نقفاات إضاافية

مانهم،  المطلوباةلضامان أن المعلماين يدرساون السااعات  الخار فاإن إدارة هاذا التعلايم مهماة
 . ويغطون المنهاج بأكمله، حتى ال ُيستبدل بالتعليم في الصفوف التدريس الخصوصي

شكل هاذا التصاري  والمالحظاات المرتبطاة باه أوضا  إدراك حتاى الياوم للحاجاة إلاى معالجاة موضاوع 
 :UNESCO 2007: 151; 2008)ساابقة وقاد ُذكارت هاذه الظااهرة فاي تقاارير . التادريس الخصوصاي

 .ولكن بشكل عابر فقط ،(172

وأشاااار التقريااار إلاااى أن المعلماااين فاااي بعاااض الااادول يغفلاااون عمااادًا بعاااض الااادروس مااان المنااااهج فاااي 
وتمناااع بعاااض الااادول المعلماااين مااان . خصوصااايةالمااادارس العادياااة، حتاااى يجباااروا الطاااالب علاااى طلاااب دروس 

ساام  لهاام بتاادريس طااالب آخاارين، وبااذل جهااد أكباار فااي التاادريس إعطاااء طالبهاام دروسااًا خصوصااية، ولكاان ت
وقاااد يفتااارض بعاااض . الخصوصااي، األمااار الاااذي ياااؤدي إلاااى إهماااال بعاااض واجباااتهم فاااي التعلااايم فاااي المااادارس

ال  وماان ثاامالمعلمااين الااذين ال يقاادمون تاادريس خصوصاايًا أن طالبهاام يتلقااون المعلومااات ماان دروس خاصااة، 
 . صفوفهم يبذلون الجهد المطلوب في تدريس

التاادريس  لتتطلاب هااذه القضاية انتباهااًا أكباار، وتحتااج الاادول معلومااات أفضال وعلااى نطاااق أوساع حااو 
كمااا تحتاااج الحكومااات إلااى قااوانين ولااوائ  . الخصوصااي، الااذي يقدمااه كاال ماان المعلمااين والشااركات الخاصااة

، مالحظاًا فاي صافحة علاى القاوانين الخاصاة باالمعلمين 4105/4102وقد ركز تقريار الرصاد الادولي . أفضل
أن الحظاار التااام للتاادريس الخصوصااي قااد ال يكااون عمليااًا، ولكاان يجااب أن تكااون هناااك اسااتراتيجيات ( 450)

(. p.272" )لمنع تدريس المعلم للطالب المسؤول عن تدريسهم في الصفوف الدراسية اليومياة"فعالة لضبطه، 
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هاا الشاركات الخاصاة، مان أجال حماياة المساتهلك قد تحتاج الحكومات إلى مراجعة القوانين التاي تعمال فاي ظل
 .وتشجيع عالقة بين القطاع الخار والقطاع العام تكفل نجاح خطة توفير التعليم للجميع بداًل من تقويضها

تحلال القاوانين فاي المنطقاة اآلسايوية، وتحتاوي ( Bray & Kwo 2014)ثماة دراساة صادرت ماؤخرًا 
تفرض العدياد مان الحكوماات أن . على أمثلة للممارسات الجيدة التي قد ُيحتذى بها في أجزاء أخرى من العالم

تكااون الشااركات التااي تقاادم التاادريس الخااار مرخصااة ملتزمااة بالمعااايير األدنااى للسااالمة، ولكاان تتاارك األمااور 
تمناااااع بعاااااض الحكوماااااات المعلماااااين مااااان إعطااااااء دروس و . رساااااوم لماااااا تتطلباااااه الساااااوقالمتعلقاااااة بالمنااااااهج وال

وقاد تشاجع الحكوماات الفعالاة العالقاة باين . خصوصية، ولكان تسام  باه حكوماات أخارى تحات ظاروف معيناة
. أولياء األمور والمعلمين والجهات التي توفر التدريس الخصوصي، حتى يتمكنوا من التعاون بداًل مان التناافر

 . هذا التحالفمن تكون اتحادات المعلمين والمؤسسات المجتمعية جزءًا وقد 
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ما ال يقوله تقرير الرصد الدولي لخطة توفير التعليم للجميع حول كيفية تعلم المعلمين األكثر خبرة 
 بالتدريس

 يتستن تشيغماريا تيريزا تاتو، جامعة مي
 mttatto@msu.edu: البريد االلكتروني

إعااداد المعلاام، المعرفااة الرياضااية، المعرفااة فااي أصااول تاادريس الرياضاايات، السياسااة  :المصطططلحات الرئيسططية
 .النيوليبرالية

يعد التركيز على أثر المعلمين على تعلم الطالب مهمًا جدًا، من أجل تحقياق أهاداف تاوفير التعلايم  :الملخ 
تساعى هااذه . للجمياع، إن لام يكاان أكثار أهميااة مان هاذا أن نكااون علاى علاام بكيفياة إعاداد أكثاار المعلماين كفاااءة

دخل األسااليب التاي تتبعهاا المساهمة القصيرة إلى أن تجيب عن هذا السؤال، وتدعو إلى نقااش مفتاوح حاول تا
 .السوق في إعداد المعلمين، التي إن لم تتم مراقبتها فقد ينتهي بها المطاف إلى تدمير المهنة

ى تقااديم أدلااة حااول إحااراز التقاادم نحااو تحقيااق أهااداف التقرياار العااالمي لرصااد التعلاايم للجميااع إلاا ياادعو
 ,UNESCO)تركياز منصاب علاى المعلماين والاتعلم ويقاول لناا عناوان التقريار لهاذا العاام إن ال. إنمائية مهمة

وفااي حااين يعنااى موضااوع التقرياار، فااي واقااع األماار، بالعديااد ماان جوانااب أهااداف خطااة تااوفير التعلاايم (. 2014
للجميع المرتبطة بالتعليم والتعلم، يركز جزء واحد من األجزاء الثالثة المخصصة للمعلماين وثالثاة فصاول مان 

، وينااااقش (4الفصااال )أحاااد الفصاااول، بالتحدياااد، علاااى تاااوفير أفضااال المعلماااين  ويركاااز. السااابعة علاااى التااادريس
كااان )وتاام إعااداد دراسااة جزئيااة . التوظيااف واإلعااداد والتوزيااع والمحافظااة: السياسااات األربااع الخاصااة بااالمعلمين

ماان المفيااد لااو تمكنااا ماان معرفااة المعااايير التااي اختياارت علااى أساسااها الدراسااات التااي اسااتخدمت كأدلااة علااى 
في الوقت الذي ُيتفق فيه علاى أن السياساات المتعلقاة باالمعلم، عموماًا، تنظار (. لتوصيات التي قدمها التقريرا
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إلى جميع جوانب التوظيف واإلعداد والتوزيع والمحافظة، فإن الجانب األكثر أهمية المتعلق بجودة التعليم هاو 
 . بال شك تدريب المعلم

من المبادرات المتعلقاة بالسياساات حاول العاالم، مدعياة أنهاا الحال انتشرت في السنوات األخيرة العديد 
ويتجاهاال هااذا . إلعااداد المعلمااين؛ ولكاان القلياال ممااا يساامى باالبتكااارات مبنااي علااى أدلااة متينااة يمكاان تعميمهااا

لال التقرير هذه النزعات في السياسات التي قد تكون إشكالية للغاية والتي تهادد بارامج تعلايم المعلام، ومان ثام تق
نتااج معلماين ذوي كفااءة عالياة هاو . من كفاءة المعلام وثماة افتاراض مفااده أن تعلام المعلماين كيفياة التادريس وا 
 .أمر بسيط نسبياً 

نظااارًا إلاااى أن إعاااداد المعلااام هاااو موضاااوع معقاااد جااادًا ويوصاااف باساااتمرار بأناااه الحااال لتحساااين عملياااة 
هناك ساؤال مهام لام ُيجاب علياه التقريار . جانب فقط، فسأكرس هذه المساهمة القصيرة لهذا ال(والتعلم)التدريس 

مااا هااي الشااروط التااي تساااهم، إن تااوفرت، فااي إنتاااج معلمااين ذوي معرفااة عاليااة، وقااادرين علااى : تمامااًا، وهااو
؟ وألن التعلااايم المعرفاااي يتضااامن العدياااد مااان الجواناااب مثااال معرفاااة المعلااام مسااااعدة األطفاااال جميعاااًا فاااي الاااتعلم

وأساااااليب تاااادريس هااااذه الموضااااوعات والمعرفااااة المتعلقااااة بالمناااااهج والطاااااالب  للموضااااوعات الااااذي سيدرسااااها،
مجتمعااات وباارامج وماادارس وصاافوف وتجااارب )ومجتمعاااتهم، وألن التاادريس يكااون عااادة ضاامن بيئااات مختلفااة 

لااذلك ماان المهاام للغايااة . ؛ فااإن الباارامج المعاادة ماان أجاال إعااداد المعلاام تختلااف عاان بعضااها الاابعض(شخصااية
إننااي . دة ماان هااذه االختالفااات المتعلقااة بإعااداد معلمااي المرحلااة االبتدائيااة والثانويااة المسااتقبليينمحاولااة االسااتفا

، التاي صاممت لقيااس TEDS-M( "Tatto et al., 2012)"أعتماد، فاي المقاام األول، علاى نتاائج  دراساة 
االبتدائياااة والثانوياااة فاااي تعلااايم المعلماااين، خاصاااة معلماااي المرحلاااة ( خصوصاااًا الرياضااايات)مخرجاااات المعرفاااة 
وفاي النهايااة أطاارح مخاااوف عميقاة يتااداولها مجتمااع المعلماين متعلقااة بالنزعااات فااي . دولااة 05المساتقبليين فااي 

 نااه كااانوأناااقش أ. ودة المعلمااين المقبلاةلجاا( ماادمرة فااي بعاض األحيااان)السياساات فااي إعااداد المعلاام وفاي أثرهااا 
 .ء على مثل هذه التطوراتن يسلط الضو ينبغي على  تقرير الرصد الدولي أ

أدلااة متعلقااة بااأنواع الفاارر لااتعلم كيفيااة التاادريس المتااوفرة للمعلمااين ماان " TEDS-M"كشاافت دراسااة 
معلماااين ذوي كفااااءة عالياااة ومختصاااين بماااادة الرياضااايات فاااي  الساااياقات كافاااة، وآثاااار هاااذه األدلاااة علاااى تاااوفير
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لتااي تنياار توجااه المبااادرات المتعلقااة بالسياسااات وهااذه الدراسااة هااي األولااى ماان نوعهااا ا. القطاعااات األقاال حظاااً 
قابلااة للتعماايم، ألنهااا اسااتخدمت أمثلااة تمثاال  ةوتقاادم هااذه الدراسااة رؤياا". مبتكاارة"الموجهااة إلعااداد المعلاام بطاارق 

دولااة، مان أجاال تقاديم الحال لثالثااة تحاديات معنيااة  05بارامج تادريب المعلمااين للمرحلاة االبتدائيااة والثانوياة فاي 
ي برامج تدعم تعلم المعلمين المستقبليين وفرر تعليمهم كيفية التدريس، واألهم من هذا اتساع بالسياسات، وه

 . وعمق المعرفة التي يكتسبها معلمو المستقبل بعد إعدادهم

ما الذي يمكن تعلمه من الطرق التي تصمم فيها برامج تعليم المعلمين وتطبيقها في العديد مان الادول 
االتجاهااات فااي الدراسااة الدوليااة للرياضاايات و " TEDS-M"ة؟ تشااير مراجعااة لنتااائج المساااهمة فااي هااذه الدراساا

تاوفر بارامج تادريب " TIMSS"إلى أن البلدان التي يكون أداء الطالب فيها جيدًا في تقيايم  (TIMSS)والعلوم 
معلمااين للمرحلااة االبتدائيااة والثانويااة يمتلكااون  المعلمااين فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي، وهااي قااادرة علااى تااوفير

أعادت جمياع الادول فاي هاذه الدراساة معظام المعلماين وقاد . قدرات عالية في مادة الرياضاات وأسااليب تدريساها
وال تملااك هااذه الاادول الناجحااة فااي إعااداد معلمااي . فااي باارامج تاادريب المعلمااين التابعااة لمؤسسااات التعلاايم العااالي

نماا تاوفر فرصاًا المرحلة االبتدائية  والثانوية معايير اختيار صارمة للدخول والتخرج من هذه البرامج فحساب، وا 
الهندساااة واإلحصااااء واالحتمااااالت : مثااال)بعماااق لمعلماااي المساااتقبل وأسااااليب تدريساااها لتعلااايم ماااادة الرياضااايات 

واألهاام ماان ذلااك والتكاماال  ،اإلعااداد والقياااس وحساااب التفاضاال: والوظااائف وماانهج الرياضاايات للماادارس، مثاال
 (.أساليب تدريس هذه المواضيع المختصة

منهجيااة تقااوم علااى " TEDS-M"اتبعاات هااذه المؤسسااات التااي أثباات خريجوهااا كفاااءة عاليااة فااي تقياايم 
إلى تقاديم الجاواب الصاحي  لمساألة رياضاية، فإناه مان المهام باإلضافة : مثال)االستقصاء في إعداد المعلمين 

حة، وينبغي للمعلمين السماح لطلبتهم بأن يأتوا بالحل لمسألة رياضاية ماا بطارقهم جدًا فهم لماذا اإلجابة صحي
رؤيااة أن الرياضاايات عبااارة عاان مجموعااة ماان : مثااال)، بااداًل ماان الماانهج اإلجرائااي لتعلاايم الموضااوع (الخاصااة

دالت القااوانين والعملياااات التااي تحااادد كيفيااة حااال مشاااكلة مااا، وأن الرياضااايات تحتاااج إلاااى حفااظ وتطبياااق المعاااا
إن الماانهج المبنااي علااى االستقصاااء ساااعد المعلمااين فااي اكتساااب القاادرة علااى التطبيااق (. والقااوانين واإلجااراءات

والتفكير بطريقة حسابية، باإلضافة إلى تطبيق منهج المدرسة والتخطيط وتقييم عمل الطلبة بطريقة صحيحة، 
اح، وفهاام أفكااار الطلبااة وتفساايرها، وتاادريس وتحلياال أخطااائهم ومعالجااة تعلاام المواضاايع الرياضااية المعقاادة بنجاا
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ولااذلك ماان الواضاا  للغايااة أن اكتساااب مسااتوى معرفااي جيااد حااول الموضااوع . المفاااهيم األكثاار صااعوبة بنجاااح
 . يؤدي إلى مستويات أعلى لفهمه، فضاًل عن تعلم استراتيجيات لتدريس المادة بنجاح

مياازات مشااتركة بااين الباارامج الناجحااة، مثاال التركيااز علااى المحتااوى " TEDS-M"باختصااار، كشاافت 
لى جانب هذا . ومعرفة أساليب التدريس واالرتباط القوي بين النظرية والتطبيق، والتوجه المبني على التحقيق وا 

. هناااك قااوانين صااارمة الختيااار المعلمااين ومتطلبااات صااعبة لتخاارجهم، ممااا يضاافي قااوة علااى تصااميم البرنااامج
ن سياسة تدريب المعلمين الحالية في العديد من الدول ما زالت متأثرة باأليدولوجيا والسياسة والتقاليد، أكثر ولك

  .  من تأثرها باألدلة التي تشير إلى األساليب الناجحة في عملية التعليم

لقياس مخرجات المعرفة لتعليم المعلماين، لاذلك فهاي محادودة مان حياث " TEDS-M"ُصممت دراسة 
هناااك و . درتها علااى أن تحاادد لنااا آثااار اإلعااداد العااالي الجااودة للمعلاام عنااد ممارسااة العمليااة التعليميااة األوليااةقاا

وتمااول . فااي مرحلااة التجربااة الميدانيااة" FIRSTMATH"ُتساامى بااا" TEDS-M"دراسااة جدياادة اآلن تبنااي علااى 
ويقااوم بهااذه . كيااة الوطنيااة للعلااومن سااتيت المؤسسااة األمريتشاايغهااذه الدراسااة الجدياادة التااي تقااوم بهااا جامعااة مي

التااي تتضاامن -ويركاازون علااى معرفااة العواماال ( واليااات أمريكيااة 5بمااا فااي ذلااك )دولااة  01الدراساة زمااالء ماان 
التي تؤثر في التطوير المبدئي العالي الجودة لمعلمي المرحلاة الثانوياة  -تعليم ما قبل الخدمة وال تقتصر عليه

 .في مادة الرياضيات

 :الختاموفي 

 .عداد معلمي المستقبلإلالناجحة على برامج ما قبل الخدمة  الدولتعتمد  -

 :بطرق مختلفة مخرجات مختلفة المعلمينينتج عن إعداد  -

  ًمعايير االختيار والتخرج مهمة جدا. 
 ينتج عن التخصر في موضوع ما والتحضير لتعلم تدريس الموضوع معلمين مختصين بدقة. 
 لمحتويات رياضية صعبة في المرحلة الجامعية من المهم جدًا التعرض. 
  المعلمين إعدادإن الفهم العميق لمنهج المدرسة وكيفية تدريسه مهم جدًا لبرامج. 
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 من المهم جدًا تقديم اإلرشاد في ممارسات المدرسة التي تعمل إلى جانب برامج تدريب المعلم. 
 مااان الطلباااة  ل تااادريس مجموعاااة واساااعةإن كيفياااة تطبياااق ماااا تعلماااه المعلماااون عناااد إعااادادهم، مااان أجااا

تضمن الطلبة األقال حظااً، ال تحظاى بتركياز كااٍف، مقارناة بفارر تعلام التادريس األخارى فاي معظام ت
 .البرامج التي تقدمها الدول حول العالم

لتتااي  للمعلمااين فرصااًا يتعلماون ماان خاللهااا كيفيااة  ،هنااك حاجااة ملحااة لبارامج إعااداد المعلمااين حااول العاالم -

يحتااج إعاداد المعلماين الاذين يدرساون طلباة مان خلفياات أقال حظااا  و. جموعة متنوعة مان الطلباةتدريس م

وينبغي التدقيق الحذر في أسلوب السوق التي تدعمها السياسات النيوليبرالية، . (ليس أقل)إلى إعداد أكبر 

ة إلضاااعاف تعلااايم والتاااي تعاااد بالتصاااحي  الساااريع والساااهل إلعاااداد المعلماااين وبالسياساااات الناشااائة المصااامم

 .المعلمين المبني على دراسات عالية الجودة

وهااو عمليااة تطوريااة ألنهااا تحتاااج إلااى تعلاام كيفيااة . تعلاام القيااام بعمليااة التاادريس هااو عمليااة صااعبة ومعقاادة -

كما أن عملية التدريس حاليًا ساحة نزاع قوي باين المصاال  . تدريس المعرفة وكيفية تدريس عملية التفكير

 . القتصادية المختلفةالسياسية وا
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 وأثره على التعليم العالي الماليزي 3502/3502تقرير الرصد الدولي لعام 

 ماليزيا-تشانغ ولو كوكوا، جامعة هيلب-يزدروزيليني فيرنان
 rozilini@help.edu.my ،lohkw@help.edu.my: البريد اإللكتروني

 .الماليزي، تقرير الرصد الدولي، جودة التعليم التعليم :المصطلحات الرئيسية

 ضعف نظام التعليم في ماليزيا؛ وهذا اتهام سالبي التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع عن يتحدث :الملخ 
ومع أنه ليس مفاجأة، يدعو هذا التقرير إلى بذل جهاد حقيقاي . له أبعاد كبيرةو  لخطة التعليم العالي في ماليزيا

جهااة التحااديات التااي تحااول دون تحقيااق التعلاايم الجيااد، وخصوصااًا التحااديات المتعلقااة بالسياسااات ماان أجاال موا
 .والتطبيق

التركيااز عاان تراجيااديا وطنيااة أخاارى،  "MH370"الحادثااة العالميااة المؤساافة التااي وقعاات لطااائرة  حولاات
فاجااأ هااذا . الااذي ساالط الضااوء علااى ضااعف نظااام التعلاايم فااي ماليزيااا الاادولي،وهااي اسااتنتاجات تقرياار الرصااد 

أو بسابب مصاال  " MH370"، ولكن لم يعره كثيرون االنتباه، ربما بساب التركياز علاى فاجعاة العديدينالخبر 
واألماار الاذي يثياار الساخرية بشااكل . سياساية، نظاارًا إلاى أن عمليااة التعلايم فااي ماليزياا هااي عملياة سياسااية بحتاة

هو أن التقرير جاء بعد تصري  من وزارة التعليم يفيد بأن التعليم في ماليزيا من الطراز العالمي، وينافس أكبر 
 .العديد من دول العالم المتقدم

فااي هاال التقرياار غياار متوقااع؟ ساالطت العديااد ماان تقااارير البنااك الاادولي الضااوء علااى القنبلااة الموقوتااة 
اساتراتيجية ساي الاذي يواجاه التعلايم فاي ماليزياا هاو عادم تاوفر قياادة والتحادي الرئي. لتعلايم وعلاى رداءة نوعيتاها

أمااا األمااور األخاارى التااي يعاااني منهااا نظااام التعلاايم فتتضاامن عاادم تااوفر  .تقااود نظااام التعلاايمقااادرة موضااوعية 
ًا، لقاد عبار وزيار التجاارة الدولياة، وزيار التعلايم العاالي ساابق. المهارات، وخطاط تادريب المعلماين غيار المناسابة

عااان قلقاااه حياااال موضاااوع نوعياااة التعلااايم التاااي تعاااد دون المساااتوى المطلاااوب، والتاااي تاااؤثر سااالبًا علاااى التمويااال 
 .األجنبي بسبب قلة المؤهلين في سوق العمل

mailto:rozilini@help.edu.my
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وهنااك . تعكس نوعية الخريجين في سوق العمل نوعية التعليم المبكر وتعليم ما قبل المرحلة الجامعية
عادة تدريبالخريجين العديد من الخطط التي تهدف إلى تدريب  ، ولكن نجاح هذه الخطط غير مقنع بسبب هموا 

ماليزياا فاي أن تصاب   ةرؤيا وماا يثيار المزياد مان القلاق أثار هاذا علاى. ضعف التطبيق وعدم تحمال المساؤولية
وثلثااا هااذا العاادد طااالب  ،طالااب أجنبااي فااي التعلاايم العااالي 810111بوجااود مااا يقااارب ف. إقليميااًا للتعلاايم اً مركااز 

تقرياار  كونسااي ؛ينتساابون إلااى جامعااات فااي القطاااع الخااار تتساام بالتنافسااية العاليااة، وياادفعون الرسااوم كاملااة
كان الشركاء من الجامعات األجنبية والطالب يقبلون على التعليم العالي الخار . الرصد الدولي ضربة قاسية

العتقادهم بأنه يتسم بالجودة، ولكن هذا االعتقاد قاد يتغيار اآلن، وبوجاود احتمااالت أخارى فاي المنطقاة، علاى 
 . الدوليماليزيا أن تكون حذرة وواعية في ردها على تقرير الرصد 

. مااا يشاافع لماليزيااا أنهااا، بعااد ساانغافورة، تمتلااك أفضاال بنيااة تحتيااة إقليميااة لاادعم التعلاايم خااارج حاادودها
وقاد حاان الوقات للتركياز علاى التطبياق، باداًل مان . لمسؤولين المااليزيينلوتقرير الرصد الدولي هو بمثابة منبه 

تاي مان شاأنها أن تحسان نوعياة التعلايم ال بااد أن األفعاال ال. العصاف الاذهني، بعباارة أخارى حاان الوقات للفعال
ذا مااا أردنااا تغيياار مااا جاااء فااي تقرياار الرصااد الاادولي، . تباادأ بإبعاااد العاارق والاادين والسياسااة عاان نظااام التعلاايم وا 

 .علينا أاّل نقيس الجدارة بناًء على العرق
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التقارير والعمليات الدولية حول التعليم 
 والتعلم
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 ما هو التحدي القادم؟: التعليم هي األهم جودة

 مايكل باربر، بيرسون، لندن
 denise.todd@pearson.com : لكترونيالبريد اإل 

 michael.barber@pearson.com 

 .التدريس، التعليم، التحول :الرئيسية المصطلحات

 نوعية التعليم هي األهم، فما هو التحدي القادم؟ :الملخ 

 How the World’s Best-Performing“"، نشرت أنا ومنى ُمرشد مقاأل بعنوان 4115في عام 
Education Systems Come Out on Top” (McKinsey 2007) ." جااء فاي هاذا المقاال عادد مان و

 . ولكن الدرس األساسي كان بسيطًا وعميقًا، وهو أن جودة التعليم أهم من أي شيء آخر الدروس الرئيسية،

التاي تركاز  بحااثالتاي تعززهاا المؤشارات الدولياة لماا ُيعاد فعاااًل فاي األ -ومناذ ذلاك الحاين وهاذه الفكارة
مااان البنجااااب إلاااى بولنااادا ومااان ماليزياااا إلاااى ماساتشوساااتس، يختبااار . تُاااؤثر فاااي وزراء التعلااايم  -علااى المااادارس

ختاااار المعلمااون األكفاااء علاااى أساسااها، والتااي تاااروج لمهنااة التعلااايم صااانعو السياسااات جمياااع األساااليب التااي يُ 
 .وتحافظ عليها وتطورها باستمرار

مثال  -فاي بعاض الادولوبينماا يعاد التادريس مهناة مجدياة للغاياة . تغييارال يوجد حل سريع إلحاداث ال
فيتنام وسنغافورة وفنلندا، فإن من المهم للغاية تغيير الثقافة التي تنظر إلى مهنة التعليم نظرة دونية، باإلضافة 

 .يتطلب هذا وقتًا ولكن هناك أمثلة عديدة على دول تحرز تقدماً . إلى تغيير السياسات

 التادريس ألميركاا  ونظيرتها فاي أمريكاا جمعياة -(Teach First) التدريس أوالترا، تعد جمعية في إنكل
(Teach for America)- 41وأكثر من . اآلن أكبر جهة توظيف لخريجي جامعتي أوكسفورد وكامبردج %

مادة التاازامهم مان هاؤالء الاذين ينضامون إلاى مهنااة التعلايم مان خاالل هاذا الطرياق يبقااون فاي عملهام مادة تفاوق 
 .وهي سنتان
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 التاادريس ألميركااا حااذو نمااوذج( Teach for All) التاادريس للجميااع الوقاات ذاتااه حااذت جمعيااةوفااي 
 .، وتبنته وعدلت عليه ليتناسب مع العديد من الدول مثل الهند وأستونيا وتشيليوالتدريس أوال

، فعلااى ساابيل المثااال يقااوم البروفسااور تااوم كاااين ماان جامعااة نوعيااة التطااور المهنااي فااي تحساان وكااذلك
باسااتخدام الفيااديو، ممااا يمكنااه ماان تقااديم تعليقااات مفصاالة حااول كليااة التعلاايم بتحلياال الاادروس المسااجلة -هااارفرد

إن عادد المادارس التاي تتبناى مثال هاذا األسالوب . تطور التعليم إلى الخبراء الذين قد يكوناون فاي أمااكن بعيادة
 . في تزايد مستمر، األمر الذي سيؤدي إلى تطور مهني ملموسلم حول العا

وكذلك توصلت األنظمة اآلن إلى أن جاودة اإلدارة فاي المادارس هاي السابيل الرئيساي للمحافظاة علاى 
فااإذا كااان جااو . باااإلدارة السايئةيتصااف فااال أحاد أيااًا كااان مجااال عملاه يريااد العماال فاي مكااان . المعلماين األكفاااء
يااًا ويتسااام بالتعاااون والطماااوح، فساايتطور المعلماااون وسااتتطور كفااااءاتهم، وهااذا سااايترك أثاارًا علاااى المدرسااة إيجاب

 ،في الواليات المتحادةو . وأستراليا وأنتوريو تتجلى فوائد تطور اإلدارة المنظمةفي بلدان مثل سنغافورة . الطالب
 NewLeaders) القادة الجدد :مؤسسات مثلتنير الطريق اآلن حيث كان دور مدير المدرسة غامضًا دائمًا، 

for the New Schools )مدارس غير شائعة مثل :ومواثيق (Uncommon Schools). 

. مشااجعة، ولكاان مااا تاازال الفوائااد تدريجيااة 4115جميااع هااذه التطااورات فااي سياسااات التعلاايم منااذ عااام 
 دمااجماان خااالل  ،إيجاااد وسااائل لتحسااين مخرجااات الااتعلم وتحقيااق أداء أفضاال بكثياار التحاادي الكبياار اآلن هااوو 

دخال التكنولوجيا، وقد نااقش ذلاك بأسالوب مقناع كال مان مايكال فاوالن  تغيير النظام وتغيير أساليب التدريس وا 
ية ويوجد اآلن اختبارات جار (. Alive in the Swamp” (NESTA 2013)“)وكايتلين دونالي في مقالتهما 

  .تشير إلى ما قد يأتي؛ إن النجاح على نطاق واسع ما يزال بعيد المنال
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 بمقاييس التعلم العمل المعني قيانعكاسات حول فر 

 ديفيد آرتشر، أكشن إيد، لندن
 David.Archer@actionaid.org: اإللكترونيالبريد 

 .التعلم، التقييم، المخرجات: المصطلحات الرئيسية

، بتركيازه (Learning Metrics Task Force)بمقااييس الاتعلم العالمياة  فرياق العمال المعنايإن  :الملخط 
عواقاااب غيااار مقصاااودة، مااان شاااأنها أن تضاااعف  قاااوم باااهعماااا ي إذ يناااتجخااااطر المقتصااار علاااى التقيااايم وحاااده، ي
 .مخرجات التعلم بداًل من تحسينها

 ،(LMTF)بمقااييس الاتعلم  فاي فرياق العمال المعناي علياة عضاواً ابف عملاتُ  ،خالل العامين الماضايين
تخلاااق نقطااة تحاااول فااي المحادثاااات الدولياااة "أن  األسااامىعباااارة عاان جهاااود دولياااة رفيعااة المساااتوى هاادفها  وهااو

". المعنية بالتعليم، لتتحول من التركيز على حق االستفادة من التعليم إلاى حاق االساتفادة باإلضاافة إلاى الاتعلم
 see)ق باااااااااااااااصااااااااااااااادرت عااااااااااااااان الفر  التااااااااااااااايلكااااااااااااااان عنااااااااااااااادما أعااااااااااااااادت قاااااااااااااااراءة التقاااااااااااااااارير 

) www.brookings.edu/learningmetrics وجدت نفسي أنظر بعين الناقد إلى ما أنتجناه . 

ق فاي تحادي وجهاة النظار التاي تقاول يات الفر واضاحة، فقاد سااعد بعط  المسطاهمات اإليجابيطةكانت 
المدارس بالمقارنة يلتحقون بمليون طفل  11فهناك اآلن )إنه قد تم الوفاء بأهداف التعليم العالمية بشكل كبير 

الضاوء علاى بمقااييس الاتعلم  ياق العمال المعنايفر   تساليطومان خاالل (. DESA, 2013 - 4111ماع عاام 
بالمادارس ولكان ال يتعلماون  يلتحقاونملياون طفال  411)مخرجات التعلم الضعيفة للغاية في العديد من الدول 

- EFA GMR, 2012)، كماا . 4101رحلاة ماا بعاد عاام فاي تجدياد هاذه القضاية فاي خطاة التعلايم لم سااهم
مثال التركياز علاى أناه )راءة والحسااب العمل بالنقاش إلى ما هو أبعاد مان التركياز الضايق علاى القا يقفر  انتقل

مثال أر  -ينبغي أن يتقن جميع األطفال القراءة في الصف الثاني، األمر الذي تدعو إليه العديد مان الوكااالت
وذلك من خالل تسليط الضاوء علاى سابعة  ،(وهي من المعاهد البحثية األمريكية المهمة (3)تي أي إنترناشونال

                                                           
(3) http://www.rti.org/page.cfm/Teaching_amp_Learning. 

mailto:David.Archer@actionaid.org
file://lon-aadfs01/users$/david.archer/Documents/2012%20+%202013%20Programme%20Development%20Dept/3.%20Education%20and%20Youth/2014/brookings.edu/learningmetrics
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الصاحة الجسادية، والوضاع االجتمااعي والنفساي، والثقافاة والفناون، والقاراءة والتواصال، : مجاالت واساعة للاتعلم
   . وطرق التعلم واإلدراك، والحساب والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا

، مدركين أن عدم المسااواة فاي الادول العدالةالعمل على موضوع  يقوينبغي أيضًا الترحيب بتركيز فر 
والوضااع االقتصااادي واالجتماااعي ( المدينااة أو القريااة)المبنااي علااى ساابيل المثااال علااى الجاانس ومكااان السااكن )

غالباًا ماا ُيقن اع ببياناات علاى المسااتوى ( ولغاة األم والعارق والمواطناة واالحتياجاات الخاصاة أو حااالت الطااوارئ
 EFA GMRم المتحادة علاى سابيل المثاال ال ياتم تصانيفها بدقاة فاي التقاارير الوطنياة الُمعادة ل ما)الاوطني 
هو تركيز مهم، حيث يشاير دعم أنظمة تقييم التعليم الوطنية وبالمثل فإن التركيز الُمنصب على (. (2013)

إلى أنه ال يوجد حل واحد يناسب جمياع الادول المتعاددة الثقافاات، التاي لاديها أولوياات مختلفاة لتحساين عملياة 
 (. من األساس... بناًء على ما هو موجود في تلك)علية االتعلم والتقييم بف

حااول المهااارات والكفاااءات  مجتمططع التعلططيم إلططى إجمططا توصاال "العماال إلااى أنااه  يااقيااّدعي تقرياار فر  
هااذا ". ومجموعااة صااغيرة ماان المؤشاارات المالئمااة والمرغااوب بهااا لمتابعتهااا علااى المسااتوى العااالمي... المهمااة

كمااا هااو الحااال دائمااًا بالنساابة للمختصااين )يكااون ثمااة إجماااع حااول أهميااة الااتعلم  البيااان مبااالغ بااه، فبينمااا قااد
فإناه مان الخطاأ االدعااء باإلجمااع علاى مجموعاة ( EFA Framework – WEF, 2000باالتعليم، انظار

مثياارة للجاادل  الموضااوعاتال تاازال هااذه . صااغيرة ماان المؤشاارات والرغبااة فااي المتابعااة علااى المسااتوى العااالمي
، فربمااا ياارى الاابعض أنهااا قااد تااؤدي إلااى فاارض تقييمااات موحاادة وثقافااة االختبااار فااي جميااع أنحاااء بشااكل كبياار

 . العالم

العماال الكباارى  أنااه فااي الوقاات الااذي كااان فيااه الهاادف األساامى للغايااات هااو  فريااققااد تكااون مشااكلة  
قيطاس الطتعلم  علطى كان تركيزها، في الواقع، مبنيا  تمامطا  ، "توصيات ألهداف مشتركة من أجل تحسين التعلم"

ولاام يبااذل أي مجهااود لمعرفااة الااروابط بااين قياااس الااتعلم وتحسااينه، أو . وتقييمططه، ولططيس علططى تحسططين الططتعلم
 !المطورة ال تساهم بطبيعتها في تحسين عملية التعلم حصائياتل قرار بأن اإل

الااتعلم للجميااع وساان الااتعلم والقااراءة : وهااي) سططبع نططواحي لقيططاس المتابعططة العالميططةيقتاارح فريااق العماال 
كاال ماان هااذه النااواحي يعنااي  متابعااة(. واتساااع فاارر الااتعلمالمواطنططة العالميططة والحساااب واالسااتعداد للااتعلم و
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بطريقة موحدة " المواطنة العالمية"فكيف نقيس معنى )استخدام جزء من مؤشرات متعددة والعديد من التحديات 
ذا تم تفصيل الموضوع فسينتهي األ( طانيا؟في بينين وبوليفيا وبري إلى العشرات من المؤشرات المفروضة  مروا 

. عالميًا، التي من شأنها أن تخلق توترًا عند التركيز على دعم األنظمة الوطنية التي تعمل في سياقات متعددة
اناات علاى نطااق واساع، الجهات التي تزود قطاع التعليم بالكتب المدرساية واالمتح الوضعقد يستفيد من هذا و 

 . ولكن سيكون المتعلمون هم الخاسرين، حيث يواجهون تقييمات ال تالئمهم ثقافياً 

الحصري قد يقوض التعلم، " التعليم من أجل االختبار"العمل فشل في االعتراف بأن  يقواألهم أن  فر 
. ر مهارات عملية قابلة للنقالوقد يذهب ببهجته، وأن المتعلمين سيركزون على النجاح في االختبار دون تطوي

ِفلااات األمااور التااي يصااعب اختبارهاااا  مثاال القاايم والمخرجااات االجتماعياااة )فكلمااا ازداد االهتمااام باالختبااارات ُأغا
  . (Popham, 1999)( والنفسية

 بتقيططيموماان أجاال الااربط، بطريقااة جديااة، بااين التقياايم والااتعلم المحساان علينااا االسااتثمار بطريقااة هائلااة 
ال يوجد . العمل في حين يظل المعلمون أسرى صمتهم المطبق يدوي صوت فريق ل سف. الرسميالمعلمين 

أي تحلياااال للمخاااااطر الحاليااااة لمهنااااة التعلاااايم، وال ألهميااااة دور المعلمااااين األساسااااي فااااي تقياااايم عمليااااة الااااتعلم 
ينبغااي فيااه  فااي وقاات ،"الماادخالت"وبالفعاال فتصااور أن التحاادث عاان المعلمااين يعنااي التركيااز علااى . وتحسااينها

 !دون رؤية العالقة البديهية بين الموضوعين—بشكل حصري" المخرجات"التركيز على 

طرح فريق العمال بعاض القضاايا المهماة، ولكان، بينماا نقتارب مان تحدياد هادف تنماوي يخار التعلايم 
نحتااج إلاى  .، نحتاج إلى عملية منهجية موسعة للتوافق بشأن األولويات المستقبلية4101لمرحلة ما بعد عام 

هااادف شااااامل ومؤشاااارات ماااان شااااأنها أن تااااوازن بااااين ماااادخالت ذات جااااودة عاليااااة وعمليااااات ذات جااااودة عاليااااة 
 .(Education International, 2013)ومجموعة شاملة من المخرجات العالية الجودة 

 . 4102فبراير  04في " Poverty Matters"في مدونة الغارديان  ألول مرةظهرت هذه المقالة 

 المراجع
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 التعلم/عشرة أسئلة من أجل إثبات قدرة المعلمين األكفاء على فهم مشكالت التدريس

 رنيستو شيفلباين وبولينا شيفلباين، جامعة أتونوما تشيلي، سان دييغواي
 pschiefe@gmail.com :البريد اإللكتروني

schiefelbeingrossi@gmail.com 

مهناااة التعلااايم، تااادريب المعلااام، األسااااليب، المهاااارات والممارساااات، التااادريب األولاااي  :المصططططلحات الرئيسطططية
 . ريب خالل الخدمةوالتد

أن " ممارساات المعلمااين فااي الاادول الناميااة"ذكاار مجموعاة ماان أعضاااء نااوراك ممان لااديهم خباارة فااي  :الملخطط 
باداًل مان أن ( ولاي علاى التادريسل التادريب األخال)المعلمين يدرسون طالبهم كما فعل مدربوهم أثناء التدريب 

ويقاادم هااذا المقااال عشاارة أساائلة قااد تساااعد المعلمااين فااي التطااوير الاادائم . يدرسااوهم كمااا وجههاام هااؤالء الماادربون
 . لممارساتهمألدائهم المهني من خالل التقييمات المبنية على النقد الذاتي 

لحسااان الحاااظ، ". الطاااالب ال يتعلماااون أو ال يتعلماااون كفاياااة"لااام يكااان التغييااار فاااي التعلااايم فعاااااًل، ألن 
وأتاحاات لنااا هااذه . فعااااًل فااي مجاال التعلاايم خااالل الساانتين الماضايتين تغييااراً اساتطاعت أساائلة معينااة أن تحادث 

الحظ، ليس من الساهل أن نصال إلاى ولسوء . األسئلة النظر إلى المشاكل التي تواجه التعليم من زاوية مختلفة
اتفااااق حاااول حجااام هاااذه المشااااكل فاااي بيئاااة اجتماعياااة معيناااة، ولكااان هاااذه األسااائلة، التاااي تااام طرحهاااا فاااي هاااذا 

 .تغييرًا فعاالً  المساهمة، قد تستطيع توضي  قضايا محتملة من شأنها أن تحدث

الماضاية، تغييارًا إيجابياًا أحدث تحليل وسائل األعالم لخمسة أمور واضحة، خالل السنوات العشرين  
زاد متوساااط أجاار المعلاام عااان متوسااط حصااة الفااارد  0884-0882فااي ثالثااة مجاااالت، وهاااي أن بااين عااامي 

 411مارة، كماا أن عادد السااعات فاي السانة الدراساية ارتفعات مان  0.5العاادي مان الادخل القاومي بماا يقادر باا
من جهة أخرى، لم ُيدار لكن، . باإلنترنت الحواسيب معظم المدارس وربطت دخلتو ساعة،  0111ساعة إلى 

ملياون دوالر  41فلام تُقاي م الكتاب الدراساية، وخصار . التمويل الذي خصر للقضيتين األخيارتين بشاكل جياد

mailto:pschiefe@gmail.com
mailto:schiefelbeingrossi@gmail.com
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مثاال )شااكلية  عاان طريااق مشاااريع ال تااؤدي إال إلااى تحسااينات" الحفااظ التقلياادي الساالبي"أساالوب أمريكااي لتعزيااز 
 (. ضيها المتدربون في المدارساسم المساق أو األوقات التي يم

. من الضروري جدًا فهم المشكلة التي تواجه التعلايم بوضاوح، خاصاة إذا أردناا طارح ساؤال محادد جاداً 
( معلاام كفااوء/الااذي نفتاارض أنااه مااربٍ ) 11علااى ساابيل المثااال، ال بااد أن ماان الصااعب علااى قااارئ نااوراك نيااوز 

القليال جادًا مان األعضااء الاذين ينتماون . شاانتي تااونتخيل المشاكل التاي تواجاه األمياين أو مان يعيشاون فاي 
وتواجاه السالطات المساؤولة عان التعلايم مشاكلة . إلى نوراك عاشوا تجربة شخر أمي أو عاشاوا فاي حاي فقيار

 ألن معظااام أفرادهاااا مشاااابهة، حياااث يصاااعب عليهاااا تخيااال عملياااات الاااتعلم التاااي تحااادث فاااي المااادارس الفقيااارة،
 .مدارس خاصة، وتلقوا تحفيزًا مبكرًا ممتازًا في بيوتهم قبل مرحلة الدراسة تلقوا التعليم في( وأطفالهم)

تعلايم "ممن لديهم خبرة واهتمام باا-ولذلك بحثنا، بالتعاون مع نويل ماكين ومجموعة من أعضاء نوراك
 ,see Schiefelbein and McGinn)، عمليااات التاادريس فااي العديااد ماان الماادارس المختلفااة "المعلاام
، ووجدنا بعض اإلشارات حول األسباب وراء أن مجموعات من الطالب ال يتمكنون من التعلايم او ال (2013

 . يتعلمون كفاية

تشير بيانات المس  إلى أسئلة قاد يكاون مان المفياد أخاذها بعاين االعتباار، مان أجال تصاميم سياساات 
الستفادة منهاا فاي مجتماع متطاور وتطاوير تعليم فعالة، تتي  المجال للطالب لتعلم استخدام المواد المطبوعة وا

مكانياتهم كم صفحة : نسأل( والقراءة)على سبيل المثال، لتقييم جانب أساسي في عملية تعلم الكتابة . ذواتهم وا 
 من الكتابة اإلبداعية يكتب الطالب العادي خالل السنة الدراسية؟

ي أجريناهاااا حاااول ممارساااات كماااا وجااادنا فاااي الدراساااة التااا)صااافحة  51-41إذا كاااان العااادد أقااال مااان 
فعلااى سااابيل . ، يجااب دراساااة العواماال التاااي تقيااد الكتاباااة اإلبداعيااة فااي الصااافوف والواجبااات المنزلياااة(التاادريس

المثاااال، قاااد يكاااون عااادم تاااوفر الوقااات الكاااافي لااادى المعلااام للنظااار فاااي الواجباااات المنزلياااة أو األسااااليب السااايئة 
ونظارًا إلاى أن األطفاال . اباة اإلبداعياة خاالل السانة الدراسايةلتفحصه في الصفوف من األسباب التاي تقياد الكت
فمااا هااي نساابة الصاافوف التااي تحتااوي علااى رفااوف كتااب : يصاابحون قااراء أفضاال إذا ازداد تعاااملهم مااع الكتااب

 يستطيع الطالب استعارتها وقراءتها في المنزل؟
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ماا هاو المتغيار الرئيساي : مومن أجل فهم المشاكل األساسية التي تواجه التعليم قاد يكاون الساؤال األعا
لنموذج جون كارول الذي يقيد تعلم الطالب؟ يمكن اإلجابة عن هذا السؤال بأن نطلب من نسابة مان صافوف 
الرابع والخامس أن تعمل في مجموعات صغيرة مرة واحدة فاي األسابوع علاى األقال، أو باأن نطلاب مان المعلام 

 .رئيسية ويشرحهاأن يخصر نسبة من وقت الصف ليقدم محتوى موضوعات 

وقااد ُيقاادر أثرهااا الحااالي ماان خااالل . المعرفااة المساابقة أساسااية فااي عمليااة الااتعلم، ولكنهااا غالبااًا منسااية
سنوات والملتحق  بمادارس ريفياة أو  5ما عدد المفردات التي يعرفها الطالب العادي الذي يبلغ : السؤال التالي

كال طالاب ال يمتلاك معرفاة كافياة للمفارادات تتناساب حضرية أو مهمشة أو مادارس خاصاة يادفع لهاا رساومًا؟ ف
أماا الساؤال الاذي يقايم توزياع المعلماين . ومرحلته يحتاج إلى معلم جيد، خصوصًا في المراحال الدراساية األولاى

 ؟"أفضل المعلمين في تعليم القراءة"في أية صفوف تضع المدرسة العادية : في كل مدرسة فهو

األساسااااية المتعلقااااة  بحاااااثنتااااائج األلتحقااااق ماااان معرفااااة المعلمااااين والسااااؤال الجيااااد طرحااااه ماااان أجاااال ال
هااال يوجاااد تقاااديرات موضاااوعية حاااول أثااار توقعاااات المعلااام علاااى تعلااام : بالعملياااات الدراساااية فاااي الصااافوف هاااو
ما دقاة قيااس هاذا األثار إلاى اآلن؟ والساؤال المتعلاق بااالطالع علاى : الطالب؟ وهناك سؤال آخر ذو صلة هو

تساتغرقها قاراءة جملاة مكوناة ( كلماة بالدقيقاة)ماا هاي أقال سارعة : لتي تركز علاى القاراءة هاواألخيرة ا بحاثاأل
 ؟(مع قدرة الدماغ على استيعاب المعلومات)كلمة  04من 

تعااد البيانااات الدقيقااة حااول عمليااات التاادريس فااي الصاافوف أساسااية فااي تحديااد المشاااكل التااي تواجااه 
قااد تكااون االسااتراتيجية . راتيجيات فاعليااة لتحسااين تعلاام الطااالبتصااميم أكثاار االساات وماان ثاامعمليااة التاادريس، 

علاى سابيل المثاال )ومتوساطة األماد ( تحسين تدريب المعلمين األولي على سبيل المثال)األنسب طويلة األمد 
الصاافوف األولااى أو  علااىأفضاال المعلمااين  توزيااععلااى ساابيل المثااال )أو قصاايرة األمااد ( تقياايم الكتااب الدراسااية

 .ولكن ال يوجد عصى سحرية لحل جميع مشكالت نظام التعليم(. مجموعات صغيرة العمل في

 المراجع
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Schiefelbein, E. and McGinn, N. (2013) Interim Report on Survey of Teaching 
Practices in Developing Countries, RELIEVE, v. 19, n. 1, art. 5. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v19n1/RELIEVEv19n1_5eng.htm 

 

 نجاح أم فشل؟: إصالح التعليم في إندونيسيا

 (اليونيسكو سابقا  )شيلدون شافير، مستشار، بانكوك 
 s_shaeffer@hotmail.com: البريد اإللكتروني

 .المعلم رخصةالمعلم وتطويره، إندونيسيا، إصالح المعلم، اإلشراف على  :الرئيسية المصطلحات

، تبناات إندونيساايا قااانون المعلاام والمحاضاار، رغبااة منهااا فااي تحسااين مهنااة التعلاايم،  4111فااي عااام  :الملخطط 
ويااااوفر هااااذا القااااانون مجموعااااة ماااان اإلصااااالحات المحااااددة والشاااااملة لىشااااراف علااااى المعلاااام وتطااااوير اآلليااااات 

اتهم مصادقة وعلى الرغم من التعلايم اإلضاافي الاذي ُطلاب مان المعلماين تحصايله، لتصاب  شاهاد. والمؤسسات
. وهو ما نتج عنه بعض المخرجات اإليجابية للطالب، إال أن ذلك لم يؤِد إلى مضاعفة الدخل ،ضمن القانون

اآلن يااتم وضااع عاادد ماان آليااات لضاابط الجااودة تاادعم هااذه العمليااة، التااي ساايكون لهااا أثاار فااي تحقيااق األهااداف 
 . ل كاملكاألصلية للقانون، إذا تفعلت بش

وال بد أن يستخدم المعلم . أهمية دور المعلم في توفير تعليم عالي الجودة تزدادلم في جميع أنحاء العا
أساليب تركز على الطالب، وتعازز عملياة الاتعلم فاي تادريس المنااهج المطلوباة، وال باد أن يشاجع المعلام دعام 

وال باد . وحادها مدرسايةالدارة لاى تابعاةالمجتمع للمدرسة، في ظل النداءات القوياة الساتقاللية المادارس لتصاب  
أن يثبااات المعلااام امتالكاااه للخبااارة الجيااادة والمباااادئ األخالقياااة العالياااة، وأن يشاااجع الطاااالب ويضااامن ساااالمتهم 

 . وصحتهم ويساعدهم في تعلم ما يرغبون وما يحتاجون إلى تعلمه

http://www.uv.es/RELIEVE/v19n1/RELIEVEv19n1_5eng.htm
mailto:s_shaeffer@hotmail.com
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مان مرحلاة -فبوجاود ماا يقاارب ثالثاة مالياين معلام. تعد هذه األدوار المختلفة مهماة جادًا فاي إندونيسايا
الحضانة إلى التعليم الثانوي األكااديمي والمهناي، فاي المادراس الخاصاة والحكومياة واإلساالمية، وبعقاود خدماة 

ولهاذا . ُيعد كادر التعليم في إندونيسيا أحد أكبر كوادر التعلايم فاي العاالم وأكثرهاا تنوعااً  -مدنية أو عقود مؤقتة
لااى صااعيد اإلشااراف علاى المعلمااين ومؤسسااات تاادريب المعلمااين فاإن أثاار اإلصااالحات التااي تقااوم بهاا الدولااة ع

لهاا أهمياة كبيارة  ،المراحل التي يمر بها المعلمون وأثر هذه اإلصالحات على جاودة التعلايم ومخرجاات الاتعلمو 
 . على نطاق الدولة ومستقبل التنمية فيها

لعااااام  02ي ذو الااارقم كاااان حااال إندونيسااايا لهاااذه التحاااديات هااااو قاااانون المعلماااين والمحاضااارين الريااااد
، الذي نظم أدوار المعلمين ومسؤولياتهم والمسؤوليات المطلوبة لتحسين كفاءتهم وشؤونهم االجتماعية، 4111

حااادد قاااانون المعلااام، كماااا هاااو متعاااارف علياااه، الكفااااءات . 4115مااان أجااال دعااام قاااانون التعلااايم الساااابق لعاااام 
، ودمجهااا فااي (وي والشخصااي واالجتماااعي والمهناايالترباا)المطلوبااة ماان المعلاام، ووضااعها فااي أربعااة مجاااالت 

 ،المعايير الوطنية للمعلم ودور الوزارات المختلفة والوكاالت في مساعدة المعلماين للوصاول إلاى هاذه الكفااءات
وكااذلك دمجهااا فااي شااهادات المعلاام ومتطلبااات الحصااول علااى هااذه الشااهادات والظااروف التااي قااد تؤهاال المعلاام 

 . خاصة للحصول على تراخير مهنية

وتتطلاب عمليااة . بصاورة رسامية" مرخصاين "كاان أهام اإلصاالحات اشاتراط أن يكاون جمياع المعلماين 
الترخير هاذه الحصاول علاى درجاة علمياة بعاد دراساة أرباع سانوات، ثام تأهيال مهناي بعاد التخارج فاي أسااليب 

لمون الحاصلون علاى رخصاة وقد استطاع المع. التدريس التربوية العملية حول الموضوع الذي سيدرِّسه المعلم
 .مهنية مضاعفة دخلهم

كما طرح القانون قضايا مهمة متعلقة باإلشراف على المعلم وتطويره، األمر الذي دعا إلى المزيد مان 
التطاااور المهناااي المساااتمر وصااالته بالترقياااة وزياااادة الرواتاااب، وتقيااايم أداء المعلااام، ودور المباااادئ فاااي : االهتماااام

بااارة أخارى وفاار قااانون المعلاام مجموعاة ماان اإلصااالحات الواضاحة والشاااملة التااي أسساات وبع. القياادة التعليميااة
 . لخطة طموحة لتحسين نظام التعليم الوطني
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نساق مكتااب البنااك الاادولي فااي جاكرتااا مااع وزارة التعلاايم والثقافااة مجموعااة واسااعة ماان المشاااريع البحثيااة 
(. Chang et al., 2013) وأثار هاذه الخطاة ونشاطات بارامج الادعم التاي تصاف وتحلال التصاميم والتطبياق

وكان أحد هذه المشاريع التحليل المكثف ألساليب التدريس ونتائج الطالب في موضوع الرياضيات في الصف 
إن تقياايم (. TIMSS)االتجاهااات فااي الدراسااة الدوليااة للرياضاايات والعلااوم الثااامن، معتماادًا علااى دراسااات فااي 

لبرنااااامج الشااااهادات دعاااام الكثياااار ماااان اسااااتنتاجات اتجاهااااات الدراسااااة العالميااااة مخرجاااات تعلاااام الطلبااااة كنتيجااااة 
 :وقد جاءت نتائج هذه التحليالت على النحو اآلتي. للرياضيات والعلوم

  لم تكن نتائج الطلباة الاذين دّرساهم معلماون مرخصاون أفضال مان نتاائج الطلباة الاذين دّرساهم معلماون
رخير وحده ومضاعفة األجر الذي رافقاه لام يحسان مان ن، األمر الذي يدل على أن التيغير مرخص

ويعود السبب في هذا بشكل كبير إلى أن ترخير العدياد مان المعلماين، فاي . جودة المعلم بشكل عام
الساانوات األولااى لىصااالح وبساابب اعتبااارات سياسااية، كااان يعتمااد علااى تقياايم المعلمااين لخباارتهم فااي 

باإلضافة إلى هذا، نج  تقريبًا جمياع المعلماين الاذين . م خبراتهمملفاتهم، بداًل من االختبارات التي تقي
تلقاااوا تااادريبًا إضاااافيًا فاااي اختباااار الكفااااءة، بعباااارة أخااارى، نجااا  تقريباااًا جمياااع المعلماااين الاااذين تقااادموا 

يزال، يانج  جمياع المتقادمين  المع أن عملية اختبار الكفاءات هي العملية الدارجة اآلن و . )للترخير
 (.ريباً للترخير تق

  أيضاااًا لااام يكااان هنااااك أي فااارق باااين نتاااائج تقيااايم الموضاااوع الاااذي ُيااادرس واألسااااليب التربوياااة للمعلماااين
المرخصين والمعلمين غير المرخصين، مما يدل على أن العملية بحد ذاتها لم تحسن من مستواهم أو 

 . تميز بين المعلمين من حيث كفاءتهم
 فاااي الموضاااوع الاااذي يدرساااه واألسااااليب )معرفاااة المعلااام  لكااان أشاااارت الدراساااات إلاااى عالقاااة قوياااة باااين

ويعاااود هاااذا بشاااكل كبيااار إلاااى المتطلباااات التاااي يحققهاااا جمياااع المعلماااين فاااي . نتاااائج الطلباااةو ( التربوياااة
 ،ن التاادريب اإلضااافي الجااودةبكلمااات أخاارى، حّساا .مرحلااة الجامعيااة لماادة أربااع ساانواتالدراسااة فااي ال

 .أي أثر ولكن لم يكن للترخير واألجر اإلضافي
 الخاريجين مان التعلايم الثاانوي  نتج عن إغراء التارخير واألجار األعلاى ازدياادًا كبيارًا فاي عادد وكفااءة

 .والذين يدخلون إلى كليات تدريب المعلم في الجامعات اإلندونيسية
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  أي تطااوير -تعااد المجموعااة الواسااعة ماان آليااات ضاامان الجااودة جاازءًا ال يتجاازأ ماان عمليااة اإلصااالح
فاءة المعلم، وتحسين أنظمة توظيف وتدريب المشرفين والمديرين ووضع عملية منظمة لحث معايير ك

ولاام يااتم وضااعها سااوى اآلن، فااي حااين كااان ماان األفضاال وضااعها فااي  -المعلاام وتوجيهااه وتقياايم أدائااه
والمتوقع أنه إذا عملت هذه اآلليات كما هو مخطط، فإن كفااءة . المراحل األولى من عملية اإلصالح

 . ة إصالح المعلم وفاعليتها ستزدادعملي
  وستظل كاذلك، لاذا ثماة حاجاة إلاى ( خصوصًا التراخير المهنية)أخيرًا، ازدادت تكلفة إصالح المعلم

 .استراتيجيات لتقنين التكلفة، خصوصًا في فاعلية توظيف المعلمين
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 في كوريا" الملك والمعلم واألب: "ثالوث الكونفشيوسية المقدس تأرجح: المعلمون في خطر

 بونج غان تشانغ، جامعة سيؤل الوطنية
 bchung1108@gmail.com: البريد اإللكتروني

 .المعلمون الكوريون، النيوليبرالية :الرئيسية المصطلحات

المعلاام  هااد دت التحااديات األخياارة المتمخضااة عاان التوجهااات النيوليبراليااة فااي إصااالح التعلاايم احتااراما  :الملخطط 
وعلاااى الااارغم مااان أن ضاااغوط الدولاااة وساااوق العمااال ضاااعفت نوعاااًا ماااا مناااذ تاااولي . دام لقااارون فاااي كورياااا الاااذي

الحكوماااة الجديااادة السااالطة العاااام الماضاااي، فاااإن المعلماااين يواجهاااون مهماااة صاااعبة الساااتعادة ماضااايهم المجياااد 
 .والهيبة التي كانت تحيط مهنة التعليم

http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/9780821398296
mailto:bchung1108@gmail.com
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ف الصاايني العظاايم، علااى أهميااة الااتعلم الماارح ، الفيلسااو (قباال الماايالد 258-110)ركااز كونفوشاايوس 
تمحور فاي كورياا فاي العصاور الوساطى التعلايم حاول ثاالوث الملاك والمعلام   وقد. وطاعة الوالدين والوالء للملك

وماااا زال هاااذا التقلياااد موجاااودًا حتاااى الياااوم، . واألب، بمعناااى أناااه ينبغاااي احتااارام كااال واحاااد مااانهم بالدرجاااة نفساااها
مااين الكااوريين واآلباااء يعونااه، وغالبااًا مااا يشااار إليااه فااي المحاضاارات والخطابااات العامااة فااالمجتمع وجميااع المعل

ال يكماال أي طالااب كااوري عااادي تعليمااه فااي المدرسااة دون أن يتعاارض لهااذا الثااالوث المقاادس ماان و . والكتابااات
ويات األجااور وبالتأكيااد يساااعد هااذا الثااالوث فااي تحقيااق أعلااى مساات. المعلمااين أو اآلباااء ماارة واحاادة علااى األقاال

للمعلماااين الكاااوريين باااين الااادول التابعاااة لمنظماااة التعااااون االقتصاااادي والتنمياااة، وقاااد حققاااوا أفضااال النتاااائج فاااي 
بسبب تدريسهم بتفاٍن، كما يحققون أعلى المستويات في الدبلوم وكذلك ( PISA)البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 

لاذلك تساتقطب . 44الوظيفي حتى يبلغوا سن التقاعد فاي عمار في الماجستير، األمر الذي يضمن لهم األمن 
 .مهنة التعليم أفضل العقول دائماً 

ومجمال ماا . اقتراحهاا تخفايض عادد سااعات عمال المعلام 4105أعلنت وزارة التعليم فاي ناوفمبر عاام 
بصااورة  جاااء فااي هااذه الخطااة أن المعلاام يسااتطيع المحافظااة علااى الوضااع العااادي لااه، دون أن يلجااأ إلااى العماال

ساعة في األسبوع بأجر يتفاوض عليه  41جزئية أو مؤقتة حتى التقاعد، بالعمل لساعات مخفضة كأن يعمل 
االقتراح، شأنه شاأن أي اقتاراح متعلاق بإصاالح التعلايم فاي كورياا،  أن هذاوغني عن القول . مع إدارة المدرسة

ن وزارة التعلااايم تتوقاااع االساااتفادة مااان الوقااات يمكااان القاااول إ و.أثاااار جاااداًل واساااعًا حاااول السااالبيات واإليجابياااات
خفيااف الضااغط السياسااي تماان أجاال توظيااف مشاااركين ل ،واألجااور التااي سااتوفرها ماان تخفاايض ساااعات العماال

. بطالة الشباب، وهو الموضوع األول الذي يشغل بال الحكومة والحازب الحااكم اآلنبواالجتماعي الذي يحيط 
الت المتصااعد لمانحهن المزياد مان الوقات لرعاياة األطفاال يبادو مان فضاًل عان هاذا فاإن طلاب األمهاات العاام

 .االتجاهات السياسية المقترحة

لمهناة  الطاابع اإلنساانين الخطة تقف ضد أومن ضمن األصوات المعارضة المرتفعة صوت يوض  
ي والعلماي ماع ويقول إن علاى المعلماين البقااء فاي المادارس فتارة كافياة للمحافظاة علاى االرتبااط النفسا. التعليم

وشااأنه شااأن األب أو الملااك . األطفااال ومساااعدتهم فااي حياااتهم المدرسااية وتوجيااه تعلمهاام ونمااوهم ومااا إلااى ذلااك
. ماان ناحيااة تباادو هااذه النتيجااة وكأنهااا تشااير إلااى مشاااعر ضااد النيوليبراليااة. يعتنااي المعلاام برعاياااه الااذين يحاابهم
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إلصاالح المادارس، عاانى  لى تطبيق مبادئ ساوق العمالبالفعل في ظل الحكومة السابقة التي ركزت كثيرًا عو 
معارضااين االزدياااد فااي التوظيااف الجزئااي  ،"المذلااة"التعاماال مااع سياسااات تقياايم المعلمااين  ماانالمعلمااون كثياارًا 

ماا تازال مشااعر االساتياء كبيارة و . والتنافس مع معلمي التدريس الخصوصاي فاي مؤسساات مكتظاة وغيار ذلاك
 .النيوليبرالية التي تعتبر المعلمين عمااًل عاديين في سوق العملضد السياسات االقتصادية 

ولكاان فااي كوريااا . فااي العديااد ماان الاادول يباادو أن هيجااان النيوليبراليااة باساام إصااالح التعلاايم قااد تضاااءل
يبدو أن شب  النيوليبرالية ما يزال عالقًا، خصوصًا بين معلمين آمنوا بأن هذه السياساات المتهاورة ظلماتهم، وال 

فقااد تاام تغيياار الكثياار ماان . عليااه فااي القاارون الماضااية كمااا كااان يباادو أنااه ساايتم اسااتعادة الثااالوث المقاادس تماماااً 
وعلى الرغم من هذا ال بد للمعلمين . األمور منذ تلك الحقبة، ولعل من المستحيل اآلن العودة إلى ما كنا عليه

 . المدرسة والدولة وسوق العملالكوريين إعادة هيبة مهنة التعليم، من خالل الموازنة بين 

 

 في سلطنة ُعمانثقافة التعليم والتحصيل لدى الجنسين 

 أمين، وزارة التعليم العالي، ُعمان محمد هناء
 محررة النسخة العربية لنوراك نيوز

 hana.ameen@mohe.gov.om :البريد اإللكتروني

 .، التقييمنيسنجلا نيب يملعلا ليصحتلا يف فالالعلمي، االخت حصيلالت :الرئيسيةالمصطلحات 

وساالطنة عمااان إحاادى . اهرة عالميااةبااين الجنسااين ظاا بحت االختالفااات فااي التحصاايل العلماايأصاا :الملخطط 
إذ تتفوق الطالبات باستمرار على الطالب في جميع مقاييس التحصيل العلماي . الدول التي تواجه هذا التحدي

وقاااد تااارك تحصااايل الطاااالب المتااادني أثاااره علاااى االلتحااااق (. 2010وزارة التربياااة والتعلااايم، )بفاااارق كبيااار جااادًا 
هنااك حاجاة إلاى دراساة شااملة لتحدياد طبيعاة . أثر في المهارات المعروضة في سوق العمالو بالدراسات العليا 

 .هذا الفرق بين الجنسين والعوامل التي تقف وارءه في التحصيل العلمي
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فقااد أشااار كاال ماان غيااب فيرغسااون . حصاايل العلمااي بااين الجنسااين ظاااهرة عالميااةأصااب  الفاارق فااي الت
إلى أن هناك أدلة تشير إلى فجاوة فاي التحصايل العلماي باين الجنساين خاالل العقاد الماضاي ( 4119)وهاورد 

وتشااير اإلحصااائيات إلااى أن أداء اإلناااث أفضاال بكثياار ماان أداء الااذكور فااي . فااي العديااد ماان الاادول المتقدمااة
المراحااال الدراساااية، إذ يحصااالن علاااى أفضااال النتاااائج فاااي المدرساااة وماااا بعاااد المدرساااة، ومااان ثااام يلاااتحقن  جمياااع

 .بالجامعات بأعداد كبيرة

فقد تفسر سلوكيات الذكور في . ُقدِّم العديد من التفسيرات لسبب هذه االختالفات في التحصيل العلمي
إهماااًل مان اإلنااث، األمار الاذي قاد يعياق الاتعلم، الصفوف المعدل العالمي المتدني، حيث يكاون الاذكور أكثار 

ويشير غيب فيرغسون وهاورد (. Fergusson & Horwood 1997)ويؤدي إلى تدني مستويات تحصيلهم 
ممااا أدى إلااى نقاار فااي أعااداد المعلمااين الااذكور  ،إلااى تفسااير ديلموناات الااذي ياادعي أن التاادريس والتعلاايم تأنثااا

ألكاااديمي للبنااين، واسااتخفاف فااي االنضااباط ورفااض التنااافس وانحياااز نحااو الااذين يمثلااون قاادوة علااى الصااعيد ا
 . النسوية في المناهج المدرسية

. إن سلطنة عمان إحدى هذه الدول التي تواجه تحدي االختالفات بين الجنسين في التحصيل العلماي
فاارر الحصااول علااى وفااي تناااغم مااع أهااداف خطااة تااوفير التعلاايم للجميااع، التزماات الحكومااة العمانيااة بتكااافؤ 

التعليم وتوفير التعليم لجميع األطفال، مان خاالل تأكياد حاق كال طفال فاي الحصاول علاى التعلايم، ومان خاالل 
ناااتج عااان هاااذا التكاااافؤ فاااي الفااارر باااين اإلنااااث وقاااد . الحصاااول علاااى التعلااايم المجااااني لجمياااع األطفاااال إتاحاااة

والذكور أن شاكلت اإلنااث الغالبياة العظماى فاي مهناة التعلايم، وكاذلك تولات اإلنااث مناصاب رفيعاة عديادة، إذ 
 .  يعملن وزيرات ومديرات وأساتذات في الجامعات، باإلضافة إلى أنهن أصبحن عضوات في البرلمان

مساتوى أساساي ويسامى باالتعليم  كون النظاام التعليماي فيهاا مانشأن ُعمان شأن أي دولة أخرى، إذ يت
ماان )األولااى  يتكااون التعلاايم األساسااي ماان الحلقااةو  .األساسااي ومسااتوى ثااانوي ويساامى بااالتعليم بعااد األساسااي

وقاد ُصاامم النظاام كاي ياوفر باارامج موحادة للصافوف ماان (. 01-1ماان الصاف )الثانياة  حلقاةوال( 2-0الصاف 
ياتم و . ي هذه المرحلة، ولتحسين مخرجات التعلم من خالل المناهج والكتاب المدرسايةلجميع األطفال ف 0-01
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فقاد ( 04الصاف  00الصاف ) مرحلة التعليم ما بعد األساسي أما. الثانيةحلقة فصل الذكور عن اإلناث في ال
 .ملُصممت إلعداد الطالب لمرحلة ما بعد المدرسة، أي للدخول إلى التعليم العالي أو إلى سوق الع

لتساجيل كال مان اإلنااث والاذكور ( GER)معدل القياد اإلجماالي كان التعليم األساسي  حلقتي في كلتا
معاادل القيااد اإلجمااالي  مااا بعااد األساسااي فااإن أمااا علااى صااعيد التعلاايم%. 011عاليااًا جاادًا إذ وصاال لمااا يقاارب 

وتتشاابه تقريباًا معادالت الادخول . وتتشابه معدالت تدفق الطلبة في النظام لادى اإلنااث والاذكور. أعلى للذكور
نهاء الصف الرابع للذكور واإلناث كما أن معدل االنتقال من المراحل المختلفة للتعليم لىناث . للصف األول وا 

فاي ( 84)و فاي التعلايم األساساي( 88)الي حاو ( GPI)ووصل مؤشر التكاافؤ باين الجنساين . مثله لدى الذكور
ومااع أن كاال ماان الااذكور (. 2010وزارة التربيااة والتعلاايم، )   4119/4118فااي عااام  مااا بعااد األساساايالتعلاايم 

فوقن على الذكور باساتمرار فاي جمياع تواإلناث يملكون فرصًا متكافئة ومعدالت تسجيل متشابهة فإن اإلناث ي
تعلااايم، وزارة التربياااة وال) وحجااام تفااااوت المعااادل كبيااار جااادًا تحااات جمياااع المعاااايير. معاااايير التحصااايل العلماااي

2010 .)  

فاااااي عاااااام ( دبلاااااوم التعلااااايم العاااااام)تشاااااير نتاااااائج الطاااااالب فاااااي االمتحاااااان النهاااااائي لمرحلاااااة المدرساااااة 
وقااد %(. 25) الااذكورنجاااح  نساابةتقريبااًا ضااعف  تكاناا%( 95)نجاااح اإلناااث  إلااى أن نساابة 4104/4105

 4115باين عاامي  01و 5و 2التعليم تقييمًا وطنيًا على عينة من الطالب من الصفوف التربية و أجرت وزارة 
 كبيار جادًا  بفاارق، فوجدت أن نتائج اإلناث كانت أفضل مان نتاائج الاذكور فاي جمياع الماواد الدراساية 4119و
  (. 2010وزارة التربية والتعليم، )

 4115فااي عاااام ( TIMSS)ت والعلااوم شاااركت عمااان فااي االتجاهااات فااي الدراسااة الدوليااة للرياضاايا
رق األكبار باين الجنساين فاي انقطةاا وهاي الفا 12وقد كانت نتائج اإلناث أفضال مان نتاائج الاذكور باا. 4100و

نقطاة، األمار الاذي  40في مادة العلاوم كانات نتاائج اإلنااث أفضال مان الاذكور باا. المشاركة 29جميع الدول الا
 (. 2010وزارة التربية والتعليم، ) ناث والذكورجعل عمان ثالث أكبر دولة فجوة بين اإل

فاالمعلمون يعطاون معادالت . ثمة طريقة أخرى لقياس تحصيل تعلم الطلبة وهو تقييم المعلمين للطلباة
علاى سابيل المثاال كانات نسابة اإلنااث اللاواتي . األولى والثانية في التعلايم األساساي الحلقتين أعلى لىناث في
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 02أكثر من الذكور بنسبة  4119/4118في مادتي العلوم والرياضيات في عام B و Aحصلن على معدلي 
  (. 2010وزارة التربية والتعليم، ) نقطة مئوية 

التعليم العاالي، فعادد اإلنااث أكبار مان الاذكور متدني انعكاساته علاى االلتحااق باإن لتحصيل الذكور ال
تشااكل إذ . بااين الطااالب الجاادد فااي التعلاايم العااالي وبااين الطااالب المسااجلين فااي التعلاايم العااالي وبااين الخااريجين

% 15مان مجماال عاادد الطلباة الملتحقااين بمؤسساات التعلاايم العااالي و% 14ماان الطلباة الجاادد و% 18اإلنااث 
  (. 2010ارة التربية والتعليم، وز )من خريجي التعليم العالي 

حادى . يمثل ضعف تحصايل الاذكور مشاكلة متعاددة األبعااد تمتاد إلاى ماا هاو أبعاد مان نظاام التعلايم وا 
فالوظااائف التااي تتطلااب مهااارات عاليااة ستشااغلها اإلناااث . نتائجااه تغياار المهااارات المعروضااة فااي سااوق العماال
ي الوقات نفساه هنااك وظاائف تتطلاب مهاارات عالياة، وفا. وسيشغل الوظائف التي تتطلاب مهاارات أقال الاذكور

وياؤدي هاذا األمار إلاى نادرة فاي القاوى . ولكن ال ترغب بها اإلناث، مثل العمال فاي حقاول الانفط فاي الصاحراء
 .  العاملة ذات المهارة العالية

عناااد النظااار إلاااى بعاااض العوامااال المرتبطاااة باالختالفاااات باااين الجنساااين فاااي التحصااايل العلماااي علاااى 
فعلى سبيل المثال التعليم والتدريس غير مؤنث . وى العالمي، يبدو أنها ال تنطبق على الوضع في عمانالمست

يذهب اإلناث والذكور إلى مدارس منفصلة، وجميع المعلماين فاي  04حتى الصف  1فمن الصف . في عمان
إلناااث يقضااين لطااالب هااو أن ادى اويباادو أن أحااد العواماال وراء ضااعف التحصاايل لاا. ماادارس الطااالب ذكااور

وزارة التربيااة ) أوقاااتهن بعااد المدرسااة بطريقااة بناااءة أكثاار ماان الااذكور، مثاال القااراءة والقيااام بالواجبااات المدرسااية
  (. 2010والتعليم، 

يعااد ضاااعف أداء الاااذكور أحااد المشاااكالت الرئيساااة التاااي تهاادد جاااودة التعلااايم فااي سااالطنة عماااان، وقاااد  
ل سااف هناااك نقاار (. 2010وزارة التربيااة والتعلاايم، ) إلنتاجيااة القاادرة التنافسااية وا يضااعف علااى الماادى البعيااد

في األبحاث التي تركز على دراسة العوامل التي تقف وراء تردي أداء الذكور، لاذلك ثماة حاجاة لدراساة شااملة 
 .عمانسلطنة تحدد طبيعة الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي والعوامل وراءها في 
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وتعاااد األدوار التاااي يلعبهاااا المعلماااون . ُيعاااد المعلماااون والطاااالب الالعباااون األساسااايون فاااي التعلااايم :الملخططط 
كما قد يكون . وتأثيرهم على طالبهم باإلضافة إلى مشاركة الطالب في التعلم عوامل أساسية في نجاح التعليم

 . للقيم التقليدية دور رئيسي في نجاح التعليم

حظاااي  4104و 4118فاااي عاااامي ( PISA)ج الااادولي لتقيااايم الطلباااة البرناااامإن نجااااح شااانغهاي فاااي 
. ويبدو أن الجميع مهتماون بهاذه الظااهرة، ويحااولون معرفاة المزياد وتفساير أساباب هاذا النجااح. باهتمام العالم

 .وكمعلم يعمل في نظام التعليم أود أن أقدم قراءتي لنجاح شنغهاي

 المعلم

، "مان علمااك يوماًا واحاادًا صاار أباااك مادى الاادهر. "يحظاى المعلام بمكانااة اجتماعياة رفيعااة فاي الصااين
وقاد كانات إحادى السابل المتاحاة والمساتقرة فاي . الصينهي مقولة واسعة االنتشار بين أجيال من الطالب في 

متحااان ماادني أساسااي ، وهااو ا(Keju)الصااين القديمااة لتغيياار وضااع أحاادهم اجتماعيااًا أن يقاادم امتحااان كيجااو 
الختيااار األفااراد الااذين ساايعملون مسااؤولين فااي الحكومااة، األماار الااذي قااد يحقااق تقاادمًا مهنيااًا ل فااراد الناااجحين 

مكاناااة عالياااة باااين األفاااراد " الطبيعاااي للعلمااااءالماااتل العمااال كموظاااف رسااامي هاااو "ولمقولاااة إن . وثاااروة لعاااائلتهم
، في الصين القديمة بشكل خار، وسيلة نادرة لتوفير تعليم كان المعلمون. العاديين آلالف السنين في الصين

 . عالي الجودة لنجاح األفراد وعائالتهم، ومن ثم للوصول إلى المكانة االجتماعية المرموقة

نوعياة "و. ينبغي للمعلماين أن يطاوروا أنفساهم ليحاافظوا علاى مكاانتهم المرموقاة، وعلاى جاودة التادريس
أهاام العواماال "و(. McKinsey & Co, 2007" )وق علااى نوعيااة المدرساايننظااام التعلاايم ال يمكاان أن تتفاا

ولاذلك (. Bob Schwartz, Harvard GSE, 2010" )هاو التادريس– فاي المادارسالمرتبطاة باتعلم الطلباة 
وهناك طرق لتحقيق ذلك من أهمها، بالطبع، التحصيل الفردي المبني على . فإن المهنية العالية ضرورة ملحة

ولكان فاي الوقات ذاتاه، ال يمكان تجاهال الدراساات واألبحااث الجماعياة كإحادى . تية والثقافاة الذاتياةالدراسة الذا
ففاي مثال هاذا الجاو الجمااعي تناتج األفكاار الجديادة، وياتم . الطرق الخاصة لتحسين أداء المعلمين في الصاين

 .من تعلم عالي الجودة تداول الطرق اإلبداعية للحصول على تعليم عالي الجودة، ومن ثم ينتفع الطالب
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 الطالب

أعلاى  يناالال "، ومقولاة "العبقرية ال شيء واألهم العمل والجهاد"فمقولة . كان دائمًا للجهد مكانة مهمة
إذا عملت بجد يمكناك "والمقولة الشعبية . للغاية في الصين معروفةجزء من معتقدات " المستويات إال الصبور

التحفيز الاذاتي الاذي يقاوده الجهاد بالتحدياد كاان . كانت دائمًا حافزًا لنظام التعليم في الصين" تحقيق المستحيل
، ومن ثم كان يتوقع من المعلمين والطالب مادة دراسية ذات مستوى رفيع في محتوياتها. األكثر فاعليةاألمر 

 . وبالتالي تم وضع أساس متين الكتساب المعرفة. إلى جانب تطبيق مناهج إضافية لتحسين نوعية الدراسة

 القيم الثقافية

فقاد ُسام  للجمياع بالادخول . لم تكن الهرمياة الثقافياة متشاددة فاي الصاين القديماة وال هاي متشاددة اآلن
. معلماايهملتحقيااق ذلااك واسااتوفوا متطلبااات توقعااات بمااا أنهاام عملااوا بجهااد  ،المرموقااةإلااى المراتااب االجتماعيااة 

الجهاد فاي سان "وياؤمن الشاعب باأن . كيجو في الصاين القديماة البااب أماام الفقاراء لتغييار مصايرهموفت  نظام 
مبكرة قد يؤدي إلى النجاح في المساتقبل فاي هاذا االمتحاان المادني الموضاوعي، وأن الاوزراء والجناراالت لايس 

فال يتلقى من ينج  باالمتحانات المدنية الموضوعية في أعلى درجاتها ". أنساب متميزة بالضرورة أن يأتوا من
(Dian Shi ) غصنًا من إله القمر(Chang-E( )أساطورة ) وهاو ماا )فحساب، بال قاد يتازوج ابناة اإلمبراطاور

أتاى مان هذا األمر قد يغير مصير المرء ووضاعه االجتمااعي ووضاع عائلتاه تماماًا، حتاى لاو (. حصل بالفعل
والقناعااة باأن المعرفااة قاد تغياار مصااير . وماا زالاات هاذه المعتقاادات فعالاة فااي الصاين حتااى الياوم. قااع المجتمااع

قاد تجاد فاي الكتاب : "ولهاذا فاإن المقولاة، خصوصاًا فاي الصاين القديماة، تقاول. المرء هي حقيقة وليسات خيااالً 
وقاد انتقلات جمياع هاذه المعتقادات والقايم . "بيوتًا مبنية مان الاذهب وفتياات جمايالت يصابحن زوجاات المساتقبل

وباالطبع فاإن التعلايم . من جيل إلى جيل في الصين، بحيث أصبحت مجتمعة قوة دافعة لتحسين مستقبل الفرد
 .والتحصيل العلمي ليسا استثناء

األساسي في شانغهاي مثاالي، ففاي الواقاع هنااك حاجاة ماساة لتحساين  التعليمال يعني هذا التحليل أن 
فالموازنااة بااين . إذ يواجااه المعلمااون اآلن قضااايا مهمااة، مثاال تشااجيع اإلبااداع والفكاار النقاادي. ة المعلمااينكفاااء
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اكتساب المعرفة وتشجيع القدرة على التطور وتكييف المتطلبات االجتماعية هي موضوعات على رأس جادول 
 . األعمال

  

 قراءة نقدية لمعجزة شنغهاي ؟3500هل هناك طراز عالمي لتدريب المعلمين لخطة مرحلة ما بعد 

 جن لي، جامعة هونج كونج
 jjunli@cuhk.edu.hk: البريد اإللكتروني

 

 .، تدريب المعلم، إصالح التعليم، التنمية العالمية، الصين4101 عام خطة ما بعد :المصطلحات الرئيسية

وضاع إلاى بادرت الصين، كونهاا الدولاة التاي تملاك أكبار نظاام تعليماي فاي العاالم، مناذ التساعينيات  :الملخ 
وتسلط الدروس المستفادة من حالة الصاين الضاوء . سلسلة من السياسات الوطنية لتحسين نظام تدريب المعلم

جتمعااات المتقدمااة لاايس بالنساابة للاادول الناميااة فحسااب، باال فااي الم ،4101علااى خطاااب مرحلااة مااا بعااد عااام 
 .حيث السعي للتميز وللمساءلة في تدريب المعلم في عصر العولمة هذا ،أيضاً 

البرنااامج الاادولي فااوجت العااالم ماارة أخاارى بالنتااائج المذهلااة لطااالب شاانغهاي فااي جميااع المجاااالت فااي 
فاإن أعااين وعلااى الارغم مان أن هناااك حاجاة للحاذر عنااد تفساير معجازة شاانغهاي هاذه، . (PISA) لتقيايم الطلباة

قاوة تادريس فاي  العالم جميعها تتوجه للتساؤل حول الطريقة التي بهاا أصاب  المعلماون فاي الصاين، وهاي أكبار
فااي زيارتهااا . العااالم، محتاارفين جاادًا لدرجااة أن يتمكنااوا ماان جعاال طالبهاام يتنافسااون علااى هااذا المسااتوى العااالمي

لااايم ورعاياااة الطفااال فاااي المملكاااة المتحااادة، إن األخيااارة إلاااى شااانغهاي، قالااات إليزابياااث تاااروس، نائباااة وزيااار التع
ولكاان الصااورة الكباارى للمعلمااين فااي . بالمقارنااة مااع نظاارائهم فااي بريطانيااا" أكثاار كفاااءة"مااين فااي الصااين المعل

 .الصين أعمق من ذلك بالتأكيد
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معظم القرن الماضي بسبب حروب أهلية واستعمارية واضاطرابات  طوالكانت الصين دولة فقيرة جدًا 
 4101، تبنات سياساة البااب المفتاوح لتنمياة اقتصاادها، وبحلاول عاام 0859وبعد عام . ة  طويلة األمدسياسي

إن السار وراء تحقياق هاذا الحلام الصايني، إن وجاد، يعتماد بشاكل كبيار . أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم
بعملهاا، يمكان أن نساتقي منهاا  على اإلنجازات التعليمية، خصوصًا النجاح في بناء قوة تعليمية متينة وملتزمة

 .4101ثالثة دروس قيمة نستفيد منها في خطة ما بعد عام 

أواًل، سهلت الحداثة في الصين في بداية القرن العشرين بشكل كبير إقاماة بنياة تحتياة مساتقلة لتادريب 
شرات من المؤسسات واستمر هذا التقليد مع الوقت، واآلن يوجد الع. الوطني للتعليم النظامالمعلم منفصلة عن 

وقاد وفارت هاذه البنياة عاددًا مساتقرًا ووفيارًا . المتخصصة في تدريب المعلمين في جمياع أنحااء الدولاة الضاخمة
 . مليون طالب 024من المعلمين ليدرسوا أكثر من 

ثانيًا، دشنت الحكومة الصينية، في العقود الماضية، العديد من المباادرات الوطنياة المتنوعاة إلصاالح 
ويتقادم هاذه السياساات اهتماام كبيار علاى مساتوى الدولاة . ورعايته على مستوى عالمي المعلمسات تدريب مؤس

يمكاان تحسااينها وتعزيزهااا عاان طريااق  -وبشااكل عااام كفاااءة نظااام التعلاايم األساسااي-أن جااودة كااوادر التعلاايم باا
ذي تعاااني منااه هااذه ماان الواضاا  أن العيااب الاا. إصااالح البنيااة التحتيااة المتخصصااة لمؤسسااات تاادريب المعلاام

تلااك التااي مقارنااة ب المؤسسااات هااو عاادم قاادرتها علااى تااوفير باارامج شاااملة ومتعااددة التخصصااات لتاادريب المعلاام
حاّول اإلصاالح الاذي امتاد لمادة عقاد مان الازمن مؤسساات تادريب المعلام إلاى نظاام . توفرها الجامعات الشااملة

قاادمها كاال ماان الجامعااات المتخصصااة والجامعااات متطااور يااتالءم مااع باارامج متنوعااة لتاادريب المعلاام تو مفتااوح 
 . التعليم لديها كوادروهكذا نجحت الصين في تقوية . الشاملة

أخيرًا، وقد يكون األهم، أن للصين تاريخًا طوياًل في احترام المعلمين منذ كونفوشيوس الذي كان سيدًا 
أنهاام متحمسااون وملتزمااون تجاااه  وماان ساامات المعلمااين فااي الصااين. عااام 40111طًا للغايااة قباال يومعلمااًا نشاا

وقااد ضااحوا بأنفسااهم عباار التاااريخ ماان أجاال طالبهاام، وامُتحنااوا فااي األوقااات العصاايبة المتعااددة حتااى . طالبهاام
وبعبارة أخرى، فإن معجزة شنغهاي في جزء منها . خالل الثورة الثقافية، عندما أدار الطالب ظهورهم للمعلمين
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الثقافياااااة المتعمقاااااة فاااااي جيناااااااتهم  جااااااذورال الصاااااينيون ذوولمعلماااااون نتيجاااااة للتضاااااحية الكبيااااارة التااااااي قااااادمها ا
 !الكونفوشيوسية

هذه الدروس بالطبع مهمة للغاية للدول النامية، فالعديد مان هاذه الادول كانات مثال الصاين تعااني مان 
ثقافيااًا وقااد ال تملااك العديااد ماان هااذه الاادول تقلياادًا . مشاااكل تنمويااة دوليااة ووطنيااة وتواجااه مرحلااة العولمااة ذاتهااا

 إلاى جاناب. تاريخيًا الحترام مهنة التعليم، ولكن يمكان تغذياة هاذا االحتارام بطارق متعاددة فاي البيئاات المختلفاة
الاادروس المسااتفادة ماان الصااين ضااوءًا جدياادًا علااى إصااالح تاادريب المعلاام فااي الاادول المتقدمااة مثاال تساالط هااذا 

 . عدد المعلمين وضعف كفاءتهمتعاني من مشاكل مزمنة، مثل نقر  التيالواليات المتحدة، 

وقاد يشاكل هاذا . لن تعيش الصاين علاى أمجااد الماضاي، بال تخطاط للمزياد مان تنمياة تمياز المعلماين
وبينماا بارهن طاالب شانغهاي . 4101تحديًا كبيارًا، ولكناه جازء مان نظرتهاا لخطاة التنمياة لمرحلاة ماا بعاد عاام 

، ال تاازال هناااك مخرجااات تعلاام غياار متوازنااة وغياار (PISA) البرنااامج الاادولي لتقياايم الطلبااةعلااى تمياازهم فااي 
ويشاير . متكافئة بين اإلناث والذكور في مدارس متعددة في المناطق الريفية والمدنياة فاي مختلاف أنحااء الابالد

المتفااائلون إلااى أنااه يمكاان التغلااب علااى هااذه الظاااهرة ماان خااالل تحااديث مؤسسااات تاادريب المعلمااين، باإلضااافة 
وبعبارة أخرى فاإن إصاالح تادريب المعلماين المساتمر هاو . يجيات وطنية تعالج هذا الموضوعإلى وضع استرات

    .  4101بالفعل على رأس أولويات خطة الصين لمرحلة ما بعد عام 

 

 تحسين الجودة التعليمية من خالل رفاهية المعلم وتقديم الدعم المهني له في المدارس في زيمبابوي

 إيلوود، جامعة نيوكاستل، أستراليا ستيفاني بينجتسون وجوان
 stephanie.bengtsson@newcastle.edu.au: البريد اإللكتروني

 .المعلمون، زيمبابوي :المصطلحات الرئيسية

ن الموعااد النهااائي لخطااة التعلاايم للجميااع يقتاارب، فقااد أصااب  واضااحًا جاادًا أن المجتمااع الاادولي أبمااا  :الملخطط 
 داخلسيفشل في تحقيق الهدف ال على صعيد إتاحة الحصول على التعليم فحسب، بل على صعيد ما يجري 
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فاال ال مليااون ط 411مليااون طفاال ماان أصاال  051ووفقااًا لتقرياار الرصااد الاادولي األخياار فااإن . الصاافوف أيضاااً 
نناقش في هذه الورقاة . مع أنهم أطفال ملتحقون بالمدارس بالفعل ،يمتلكون مهارات القراءة والحساب األساسية

النتااائج األوليااة وانعكاسااات زيااارة لمدرسااة فااي ماتابيليالنااد الشاامالية فااي زيمبااابوي ماان أجاال البحااث فااي تاادريب 
ونقادم هناا . دة لمشاروع تادريب المعلماين فاي الدولاةجاءت هذه الزيارة كمرحلة أولى من مراحال متعاد. المعلمين

ما تبدو عليه أزمة التعلم الدولية هذه على المستوى المحلي، وننااقش أناه ينبغاي أن تلعاب على مثااًل مختصرًا 
 . 4101رفاهية المعلم وتقديم الدعم المهني له دورًا أساسيًا فيما اصطل  على تسميته بخطة ما بعد عام 

 الخلفية

فاي العدياد مان الادول " كيفية ممارساة مهناة التعلايم"كانت تعد زيمبابوي لوقت طويل أفضل مثال على 
عنااد % 45ماان  ارتفعااتففيهااا أعلااى مسااتويات معرفااة للقااراءة والكتابااة فااي المنطقااة، وقااد . األفريقيااة الجنوبيااة
عينيات وفاااي منتصاااف التسااا(. Census, 2002) 4114عاااام % 81ألكثااار مااان  0891االساااتقالل عاااام 

 & Musarurwa)تفااااخرت زيمباااابوي بتساااجيل عااااٍل لملتحقاااين باااالتعليم األساساااي علاااى مساااتوى العاااالم 
Chimhenga, 2011 .) وتمثل زيمباوي قصة نجاح على مستوى التعليم في مرحلة ماا بعاد االساتعمار، ألن

(. Chikoko, 2009)عقلية المجتمع الجماعية ركزت على أن االستثمار ال بد أن يكاون فاي تادريس الجمياع 
لمااواطنين، حيااث باادأ ات نتااائج كارثيااة انعكساات علااى اولكاان نااتج عاان األزمااة االقتصااادية فااي أواخاار التسااعيني

، وبعااد فتاارة ماان 4119-4115وبااين عااام (. Shizha & Kariwo, 2011)التعلاايم والصااحة يتراجعااان 
معلاااام فااااي نظااااام التعلاااايم  410111االضااااطرابات السياسااااية واالقتصااااادية الشااااديدة، فقاااادت الدولااااة مااااا يقااااارب 

(UNICEF 2011; MoESAC 2012 .) حاال محاال أولئااك المعلمااين معلمااون غياار  4101وفااي عااام
مؤهلين، أي أن ُخمس كوادر التعليم األساسي فاي الابالد اآلن تفتقار إلاى أدناى الماؤهالت العلمياة للقياام بمهناة 

رجاًا ويتعااونون معاًا، مان خاالل السياساات واآلن يواجاه الزيبماابويون وضاعًا ح(. MoESAC 2012)التعلايم 
إحدى من نعطي القراء هنا مشهدًا . والممارسات، من أجل إصالح البالد التي كانت مزدهرة في يوم من األيام

حتااااج علاااى التحاااديات وماااواطن القاااوى التاااي تالماادارس فاااي زيمباااابوي مااان أجااال تقاااديم الااادليل المحلااي والناااوعي 
 .ابويلتحرير كفاءة التعليم في زيمب
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 أزمة في التعلم 

أنشاااأها . هاااي مدرسااة حكومياااة تعااااني مااان قلاااة الماااوارد( اسااام مساااتعار)مدرسااة ساااابي ساااتار األساساااية 
قبل إنشائها كان على األوالد فاي القرياة أن و . 4115المدير الحالي بدعم من المجتمع المحلي في القرية عام 

ا أدى إلى تأخير تسجيل بعضاهم وتقااعس آخارين كيلومترات ليصلوا إلى أقرب مدرسة، مم 1يسيروا أكثر من 
وعلاى الارغم مان . أما الذين تمكنوا من الوصول إلاى المدرساة فقاد تاأثروا سالبًا مان الجاوع والتعاب. عن الذهاب

ووفقًا . أن األطفال يتمكنون اآلن من الذهاب إلى مدرسة القرية، فال يعني هذا أنهم يحصلون على تعليم فعال
طالب ولمعلمي مدرسة سابي ستار األساسية، لن ينج  إال عدد قليل من الطالب في امتحاان لتحليلنا ألداء ال

ويواجااه هااؤالء الااذين يفشاالون فااي االمتحااان خيااارات حياتيااة محاادودة للغايااة، ممااا يشااير إلااى أنهاام . 5الصااف 
 . درسة سابي ستارتعلموا القليل جدًا من األمور ذات القيمة للمجتمع اليوم، مع أنهم أمضوا سنوات عدة في م

 الدعم المهني ورفاهية المعلم 

إن إحاادى التحااديات الكبياارة التااي تواجااه مدرسااة سااابي سااتار األساسااية هااي قلااة عاادد المعلمااين الااذين 
لايس وال يستطيع المعلم غير المؤهل اختيار مكان خدمتاه، مماا يعناي أناه . يتلقون التدريب والخبرة قبل الخدمة

إن جميع المعلمين في مدرسة ساابي ساتار معلماون جادد؛ حياث حصالت . معرفة بالمجتمع المحلي أيضاً  على
. غيار ماؤهلين 4معلمين كان هنااك  9، ومن ضمن %011بنسبة  4102و 4105تغييرات كبيرة في عامي 

وضاااعف . تحاادث المعلمااون عاان غااالء السااكن والمعيشااة وقلااة الرواتااب علااى أنهااا أمااور تااؤثر فااي أداء عملهاام
هاذه األماور مجتمعاة . عدم تلقي المعلمين التدريب قبل الخدماة شاعورهم بالعزلاة وعادم فهمهام للمجتماع المحلاي
 . تجعل تدريس الطالب الذين يملكون قدرات مختلفة جدًا مهمة صعبة وقد تكون مستحيلة

رغباة واالساتعداد إن الجانب اإليجابي في هذه القصة هو الحب الواض  للتدريس والشعور بالمهنية وال
باإلضااافة إلااى . للااتعلم فااي صاافوف المعلمااين، كمااا رأينااا فااي الصاافوف وورش العماال وجلسااات التعلاايم المشااترك

وعيانهم ( أي الصاف األول والصاف الساابع" )كادفتين أكااديميتن"هذا، وضع مدير المدرساة المعلماين المادربين 
وقد أثبتت النقاشاات ماع المعلماين أن هنااك وعياًا . ينمعلمين مسؤوليين لتقديم الدعم والرعاية للطالب والموظف

وفي أحد ورش . للحاجات المختلفة، وتحدث كثيرون عن تأسيس نظام يدعم الطالب الذين يتطورون بصعوبة
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، وبادأوا فاي تقاديم حلاول "قلة القراءة على مستوى المجتماع"العمل حول حل المشكالت، طرح المعلمون مشكلة 
 (.Workshop, 31 January 2014)ى هذه المشكلة استراتيجية للتغلب عل

 الخاتمة

إذا أتيات إلاى المدرساة وأنااا ساعيد أساتطيع القياام بعملااي . تبادأ بااالمعلمين... أعتقاد أن المدرساة الجيادة"
ماان ( نحاان المعلمااين)يجااد أننااا نعاااني .... فمااثاًل ماان ينظاار إلااى مدرسااة سااابي سااتار األساسااية. بطريقااة جياادة

 ,Interview( )إحادى المقاابالت ماع المعلماين" )ات وأعتقاد أنهاا تحاول دون كفااءة التادريسالكثير من التحادي
SSPS early years’ teacher, 30 January 2014.) 

وكلماتهاا . أن جودة التعليم ال تكون ممكنة إال عناد دعام رفاهياة المعلام هوما تشير إليه هذا المعلمة  
عادم وجاود الادافع والتشاجيع فاي مهناة التعلايم ماا "تحاكي خطة قطاع التعلايم فاي زيمباابوي التاي تشاير إلاى أن 

 ويمكان دعام عمال وزارة التعلايم(. MoESAC, 2012, p.xv" )يزال من التحديات الملحة التاي تواجاه المهناة
والثقافة والرياضة لتحسين الموارد للمعلمين ودعم تدريبهم الرسمي مان خاالل المشااريع المحلياة، مثال المشاروع 
الذي نقاوم باه، حياث ياتم دعام المعلماين الاذين لام يتلقاوا التادريب بتزويادهم بماواد تام تطويرهاا محلياًا، وقاد تاؤثر 

وفااي الوقاات الااذي ينبغااي فيااه أن . التعلاايم للجميااعإيجابيااًا فااي رفاهيااة المعلاام وتساااعده فااي تحسااين الجااودة فااي 
عالميااًا، ال بااد للحلااول أن تكااون ذات طااابع محلااي،  4101 عااام يكااون االلتاازام بخطااة التنميااة لمرحلااة مااا بعااد

 .وتتناسب مع القدرات الموجودة والحاجات التي يجب على المجتمع المحلي التعامل معها
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 مشهد من أمريكا الوسطى: المعلمسياسات 

 ، واشنطن"FHI 360"خوسيه لوي جوزمان، السيلفادور ومنظمة 
 jlguzman125@gmail.com: البريد اإللكتروني

 .أمريكا الوسطى، سياسات المعلم، تدريب المعلم :المصطلحات الرئيسية

ويناتج . فاي مادارس أمريكاا الوساطى سيئةيواجه عدد كبير من المعلمين تحديات كبيرة جدًا وظروفًا  :الملخ 
عن ضعف السياسات والمؤسسات مستوى تعلم ضعيف للطالب، خصوصًا الطالب الذين ينتمون إلى الفئاات 

إغناااء خطااة التعلاايم القاادرة علااى  -علااى المسااتوى المحلااي والاادولي-ولكاان لاادى المبااادرات األخياارة . األقاال حظاااً 
 . ، التي بدورها ستقدم الفائدة للسياسات الوطنية4101لمرحلة ما بعد عام 

أشارت اليونيسكو وعدة دراسات إقليمية إلى أن العديد من الطاالب الملتحقاين بالمادارس األساساية فاي 
دو أن مؤشارات الاتعلم ويبا. عناد قياساها باالختباارات الدولياة متدنياةأمريكا الوساطى يحصالون علاى نتاائج تعلام 

لاذا ال باد . الذين يعانون من نقر متعلق بادخل األسارة والخلفياة الثقافياة ومكاان الساكن الطلبةهي األسوأ عند 

https://www.sensepublishers.com/media/297-education-and-development-in-zimbabwe.pdf
https://www.sensepublishers.com/media/297-education-and-development-in-zimbabwe.pdf
mailto:jlguzman125@gmail.com
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مااان تغييااار يعتماااد علااااى كفااااءة أداء المعلااام، إذا أردنااااا أن نجسااار الفجاااوات فاااي تعلاااام الطاااالب وزياااادة تعلمهاااام 
 .اإلجمالي

سع أن سياسات المعلم أساساية، ألن الضاعف فاي التادريس ُيعاد ويبدو أن من المسلم به على نطاق وا
. وجااه تحسااين نظااام التعلاايم فااي أمريكااا الالتينيااة ومنطقااة البحاار الكاااريبيحااد العقبااات الرئيسااية التااي تقااف فااي أ

 . ومن جهة أخرى، يتوقع من أنظمة المدارس الناجحة أن تختار المعلمين الموهوبين وتحافظ عليهم

 الخبر السيئ

وفااي عادد كبياار مان الصاافوف أعمااار . جاه العديااد مان المعلمااين تحاديات كبياارة فاي أمريكااا الوساطىيوا
باإلضاافة إلاى هاذا، ياأتي . االلتحاق بالمدرساة األساساية وبسابب إعاادة الصافوف الدراسايةتأخر مختلفة بسبب 

ماال المعلاام تحاات وفااي العديااد ماان الحاااالت قااد يع. الطااالب ماان بيئااات عائليااة مختلفااة ماان حيااث الاادخل والعاارق
مثاال ناادرة المااوارد التعليميااة والمرافااق المدرسااية غياار المناساابة وعاادم األمااان وحتااى العنااف فااي  ،ظااروف ساايئة
 . بعض األحيان

عدم كفاءة برامج تدريب المعلم األولية، : هناك مواطن ضعف عديدة في سياسات تطوير المعلم، مثل
غيااب آلياات التقيايم، وعادم وجاود الحاوافز المرتبطاة بااألداء واألثر الضاعيف لتادريب المعلماين أثنااء الخدماة، و 

الجيااد للمعلاام، وُبعااد خطااط منظمااات المعلمااين عاان ضاامان جااودة التعلاايم، وضااعف قاعاادة االسااتدامة ومااا إلااى 
 . ذلك

إلاى جاناب هاذا هنااك فجاوة متزايادة . ونتيجة لهذا فإن مستويات التعليم للعديد مان الطلباة ضاعيفة جاداً 
الطالااب ماان الصااف األول إلااى السااادس فااي  مااع انتقااال( فااي المدرسااة الواحاادة أو الصااف الواحااد)باين الطااالب 

يعااانون ماان كمااا أن عااددًا كبياارًا ماان المعلمااين الااذين يعملااون فااي ماادارس أمريكااا الوسااطى . التعلاايم األساسااي
 . ، ويأتون من بيئات فقيرة وليس لديهم الحماس تجاه مهنتهمضعف المؤهالت

 الخبر الجيد  
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وقااد طرحاات فااي الساانوات األخياارة العديااد . هناااك قلااق متجاادد حااول تحسااين السياسااات المتعلقااة بااالمعلم
وينظاار الكثياارون إلااى المعلاام علااى أنااه عنصاار أساسااي فااي عمليااات . ماان المبااادرات ماان أجاال تحسااين التعلاايم

جياااة منظماااة الحاجاااة إلاااى منه( 0: )وهنااااك نقاشاااات وتحلااايالت سياساااية تسااالط الضاااوء علاااى. إصاااالح التعلااايم
الحاجاة إلاى بارامج قوياة لتادريب ( 5)الحاجة إلى جذب مرشاحين مناسابين للمهناة، ( 4)لمعالجة مهنة التعليم، 

الحاجااة إلااى وضااع معااايير ذات مسااتوى عاااٍل لااتعلم الطااالب ( 2)المعلمااين وتطااوير التعلاايم الرساامي للمعلاام، 
الحاجااة إلااى دعاام تاادريب ( 4)ب للمعلمااين، الحاجااة إلااى حااوافز وتقااديم دعاام مناساا( 1)ولممارسااات المعلمااين، 

الحاجااة إلااى تقياايم المعلمااين ماان ( 5)المعلاام وممارسااات التاادريس باسااتخدام تكنولوجيااا المعلومااات واالتصااال، 
الحاجاة إلاى حاوار ( 8)مسؤولية المعلام أماام العاائالت والمجتماع، ( 9)أجل التغذية الراجعة لمواصلة التحسن، 

لى جانب التحليل والنقاش يجاري اآلن بحاث قارارات متعلقاة و . يين لمواجهة الصعاببناء بين المعنيين األساس ا 
 .  والتعديالتبالسياسات وتوزيع الموارد 

ن أداء المعلااام، تحفاااز المباااادرات الدولياااة الجهاااود الوطنياااة لااادعم أفضااال السياساااات والممارساااات لتحساااي
، واالساتراتيجية اإلقليمياة حاول المعلماين التاي (http://www.preal.org)بريل لتنمية المعرفاة ونشارها : مثل

 Center)بادعم مان مركاز دراساات سياساات التعلايم والتطبياق ( OREALC/UNESCO)اليونساكو تطبقها 
for Education Policy and Practice Studies) وتشااااااااايلي ،

(http://www.politicasdocentesalc.com) وشااااابكة تااااادريب المعلااااام فاااااي الااااادول األمريكياااااة ،(-Inter
American Teacher Education Network ) التاااااي طورتهاااااا منظماااااة الااااادول األمريكياااااة

(http://www.oas.org/en/iten)ضاااافة إلاااى الدراساااات المكثفاااة التاااي يقاااوم بهاااا البناااك الااادولي وبناااك ، باإل
، والتي تهدف إلى تطوير سياساات منطقياة وتحساين مهناة التعلايم؛ واساتحداث (IADB)تنمية الدول األمريكية 

 ه مجموعاااة أمريكاااا الوساااطى للتعلااايم والثقافاااة ومجموعاااة النظاااامتاااطبق (CEDUCAR)موقاااع إلكتروناااي للمعلااام 
 (. CECC/SICA) ألمريكا الوسطىالتكاملي 

 المستقبل 

http://www.preal.org/
http://www.politicasdocentesalc.com/
http://www.oas.org/en/iten
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مع أن القيود والتحديات التي تواجه المعلمين الماؤهلين فاي أمريكاا الوساطى كبيارة جادًا، فهنااك اهتماام 
وقاااد تثاااري الدراساااات الجارياااة والنقاشاااات . مهناااة التعلااايم فاااي المنطقاااة لتحساااين -وبعاااض الممارساااات الجيااادة–

، والتاااي تساااتطيع بااادورها توجياااه التنمياااة التعليمياااة علاااى 4101 عاااام بعااادوالتجاااارب خطاااة التعلااايم لمرحلاااة ماااا 
ويتوقاااع ماانهم مساااؤولية مهنيااة والتااازام : ُيعاااد المعلمااون جااازءًا أساساايًا مااان الخطااة المسااتقبلية. المسااتوى الااوطني

 . الفجوات وتعزيز عملية التعلم لجميع األطفال في جميع المراحل الدراسية لتجسير
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 تدشين الطبعة العربية لنوراك نيوز

 هناء أمين، وزارة التعليم العالي، ُعمان
 محررة النسخة العربية لنوراك نيوز

 hana.ameen@mohe.gov.om: البريد اإللكتروني

 

تاااريخ لااه أهميااة خاصااة فااي تقااويم نااوراك نيااوز، حيااث صاادر فااي ذلااك  4102التاسااع ماان فبراياار عااام 
ُدشاان العاادد فااي وزارة التعلاايم العااالي فااي ساالطنة عمااان وقااد . اليااوم العاادد األول ماان نااوراك نيااوز باللغااة العربيااة

أساتاذ الشارف فاي قسام  بحضور البرفساور كينياث كيانج،عبداهلل الصارمي و . د وكيل الوزارة تحت رعاية سعادة
نوراك  ةمحرر مستشارة الوزيرة للبحث العلمي و هناء أمين . الدراسات االجتماعية والسياسية في جامعة إدنبره ود

 . وحضر الحدث عدد كبير من صناع القرار واألكاديميين والطالب الخريجين. نيوز باللغة العربية

نياوز البرفساور عربية هي حصيلة التعااون باين وزارة التعلايم العاالي ومحارر ناوراك نوراك نيوز باللغة ال
قابلت البرفسور كينج للمرة األولى فاي الادورة الثانياة عشارة للماؤتمر الادولي حاول التعلايم والتنمياة . كينيث كينج

(UKFIET ) ور ، حياااث كانااات ناااوراك مساااؤولة عااان أحاااد محاااا4105فاااي جامعاااة أكسااافورد فاااي سااابتمبر عاااام
 ". مستقبل المساعدة التنموية"المؤتمر في سلسلة من الجلسات بعنوان 

، ونشاار كاال ماان البرفسااور 4101تتبعاات نااوراك النشاااطات المتعلقااة بااالتعليم فااي مرحلااة مااا بعااد عااام 
روبرت بالمر العديد من األبحاث التي تعبر عن االهتماام بخطاة التنمياة لمرحلاة ماا بعاد عاام . كينيث كينج ود

ساااواء كاااان هاااذا االهتماااام حقيقياااًا علاااى الصاااعيد العاااالمي، أم كاااان موضاااوعًا يشاااغل المنظماااات غيااار ، 4101
  .، دون أن يكون موضوع بحث ونقاش في الدول الناميةالعالمي الحكومية في دول الشمال

العربااي إزاء خطااة التنميااة لمرحلااة مااا بعااد عااام العااالم كياانج قضااية دور  خااالل المااؤتمر طاارح البرفسااور
وهااذه كاناات الخطااوة األولااى التااي أدت إلااى التعاااون مااع صااانعي السياسااات والمستشااارين فااي نااوراك  ،4101

. د وقااد قااررت وزياارة التعلاايم العااالي فااي ساالطنة عمااان،. 4101للبحااث فااي خطااة التنميااة لمرحلااة مااا بعااد عااام 
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الباااحثين واألكاااديميين راويااة البوسااعيدية، بعااد ذلااك تموياال نشاار نااوراك نيااوز باللغااة العربيااة، كمبااادرة لتشااجيع 
 .  والمستشاريين في العالم العربي للمشاركة في شبكة السياسات والتعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب

عضوًا من ُعماان مشاتركين فاي ناوراك نياوز باللغاة العربياة، وقاد سااهم ثالثاة  11اليوم يوجد أكثر من 
 . اك نيوز باللغة العربيةمن المسؤولين العمانيين في العدد األول من نور 

يعد هذا التدشين حدثًا مهمًا في التعليم الدولي، فالنقاش الدائر حول األهداف التنموية القادمة وأهداف 
عمااان المكااان الجتماااع المسااؤولين ساالطنة فااي  التربيااة والتعلاايم بالفعاال وفاارت وزارة. التعلاايم للجميااع فااي أوجااه

وكان هذا حدثًا مهمًا آخر يعزز االتفاق حول التعليم . 4102مايو  02-04لمناقشة خطة التعليم للجميع في 
 . 4101والتدريب في خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام 

التعلايم علاى  ينصاب النسخة العربية صلة وثيقاة بالنقاشاات الادائرة حالياًا، ألن جال التركيازلتدشين إن 
ويتناااول هاااذا العاادد ماان ناااوراك نيااوز موضاااوع  .4101والتنميااة فااي إطاااار خطااة التنميااة لمرحلاااة مااا بعاااد عااام 

 . 4102لتعليم للجميع في مايو الدولي لجتماع االالمعلمين، وهو موضوع ذو صلة وثيقة ب

الهدف أن نصل ألكبر عدد من الباحثين واألكاديميين والمستشارين فاي الاوطن العرباي، وأن نشاجعهم 
فاي تاداول قضاايا أساساية  ،من مختلاف أنحااء العاالمعلى المشاركة في نشاطات نوراك والتعاون مع أعضائها 

 . تساهم في تشكيل التعليم في جميع أنحاء العالم
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 سنة على الطريق وهناك المزيد المزيد 32: نوراك وأهدافها

 يوست مونكس، وميشيل كارتون، نوراك، جنيف
 joost.monks@graduateinstitute.ch : البريد اإللكتروني

duateinstitute.chmichel.carton@gra 

الشاامالية واالستشااارات، كمااا كااان اساامها عناادما باادأت عااام  بحاااثباادأت نااوراك كمجموعااة لمراجعااة األ
بقاي االختصاار . شابكة للسياساات والتعااون الادولي فاي مجاال التعلايم والتادريب-ثم تطاورت إلاى ناوراك 0894

سانة مان تفااني  49، ولكن توسعت المجموعة وكبارت ودخلات مجااالت أكثار تحاديًا، وهاي تبناي علاى (نوراك)
 . تداممؤسسيها وداعميها المس

صغيرة تعمل في دول الشمال العالمي، أما اآلن فقد حولت ناوراك نفساها " كشراكة عائلية"بدأت نوراك 
، 4105-4104عمليااة التحااول هااذه عباار ساانوات ولكنهااا تعااززت بااين عااامي وقااد امتاادت . إلااى شاابكة عالميااة

 Swiss)يساااري للتنمياااة والفضااال فاااي ذلاااك يعاااود إلاااى الزياااادة الكبيااارة فاااي الااادعم الاااذي يقدماااه التعااااون السو 
Development Cooperation .) هاذا الادعم جعال الشابكة أكثار مهنياة وتوظياف ماوظفين جاددويتضامن، 

بهدف تقديم تغيير تقدمي يتالءم مع متطلبات الجيل، وتطوير اساتراتيجيات اإلنتااج والتوزياع، وتطاوير محااور 
يتضامن البحاث عان  اء والمماولين الجادد، كمااجديدة للبحث، وتنويع النشاطات والموارد، بفضال وجاود األعضا

، وأخيرًا تعزيز تنظيم وأمريكاة جديدة ومنظمات أخرى شبيهة في دول الجنوب العالمي وأوروبا شراكات مؤسسي
عادة صياغة رسالة نوراك وأهدافها ،الشبكة عن طريق تأسيس المجلس االستشاري لنوراك  . وا 

طاااالع المعنياااين علاااى آخااار إبرناااامج الشااابكة يساااعى إلاااى  وقاااد جااااء فاااي البياااان المتعلاااق باألهاااداف أن
. المستجدات والبحث العميق، كما نأمل أن تؤثر شبكة نوراك علاى سياساات التعلايم والتادريب والتعااون الادولي

وقاد طُاورت علاى مادى  ،ُترجمت هذه المهاام إلاى ثالثاة أهاداف تعكاس تخصار ناوراك علاى المساتوى العاالمي
 :عقود، وهذه األهداف هي

  دقيقة مواكبة ل حداث، وأن تكون بمثابة حاضنة ل فكار الجديدة تحليالتتشجيع وتوزيع. 

mailto:joost.monks@graduateinstitute.ch
mailto:joost.monks@graduateinstitute.ch
https://pod51049.outlook.com/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=michel.carton%40graduateinstitute.ch&nm=michel.carton%40graduateinstitute.ch
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  والسياسات بحاثكوسيط معرفي بين األأن تقدم خدمة. 
  تشااجيع التعااااون بااين دول الجناااوب العااالمي والشااامال العاااالمي والتعاااون باااين دول الجنااوب فيماااا بينهاااا

 .وتشجيع الشراكات المؤسسية

من إيماننا القاوي بأنناا، عان طرياق تشاكيل  خارينطلق عمل نوراك بشكل عام وهذه األهداف بشكل 
المعلومات المتعددة التخصصات وتداولها مع المعنيين في الوقت المناسب، قد نساهم في خلق ظروف أفضل 

السياسات فاعلياة  من أجل التوصل إلى أكثر ،ل خبار واالطالع على تصميمات وتطبيقات مبنية على األدلة
 .في مجال التعليم والتدريب

فيما يتعلق بالهادف األول، مان المهام أن يكاون التاوازن صاحيحًا باين مجارد اإلباالغ والتوزياع والتاأليف 
وتقديم قيمة إضافية من خالل توفير صورة نقدية وتحليلية لتطور معين من جهة أخرى، وهو األمر  ،من جهة

وكاذلك تركاز ناوراك علاى أن تكاون حاضانة ل فكاار . الذي شغل بال نوراك منذ البداية، وما يزال جوهر عملناا
الصراع "وُيعد برنامجنا الجديد . بين المجتمعات والجهات المعنيةمحاولة الجمع من خالل  ،الجديدة واإلبداعية

مثاااًل علاى ذلاك؛ فهاو يجماع آراء مختلفاة للمختصاين فاي مجاال الصاراع وبنااء الساالم ومجاال التعلايم " والتعليم
تساتفيد ناوراك مان موقعهاا  اإلطااروفاي هاذا . وهما مجاالن ماا يازاالن حتاى الياوم منفصالين أكاديميااً  ،والتدريب

 Graduate Institute of)مااع معهااد الدراسااات العليااا للتنميااة الدوليااة  االساتراتيجي فااي جنيااف وعالقاتهااا
International and Development Studies .) التنظايم الادولي للتعلايم والتادريب "كماا يقادم عملناا حاول

وماان خااالل تنظاايم ورشااة عماال للمعنيااين ماان المجاااالت كافااة فااي جنيااف، نسااعى إلااى أن . مثااااًل آخاار" العااالمي
االتجاهاااات المختلفاااة فاااي التنظااايم العاااالمي للتعلااايم، وأن نسااااهم فاااي الحاااوار حاااول السياساااات المتعلقاااة نعكاااس 

بالتنظيمااات العالميااة، التااي انبثقاات فااي الساانوات األخياارة، والتااي ساايكون لهااا دور فااي تشااكيل فتاارة مااا بعااد عااام 
د في دول الشمال الي ستعقونخطط في جعل هذا الحوار عالميًا عبر مجموعة من الجلسات الحوارية . 4101

 . ، وستنطلق من الصينوالجنوب العالمي

في ذلك الباحثون  بمنمن خالل تسهيل إنتاج المعرفة وتداولها مع المعنيين من االختصاصات كافة، 
والسياسات، وهو  بحاثوالممارسون والقطاع الخار وصانعو القرار، تقدم نوراك خدمة كوسيط معرفي بين األ
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جماع اآلراء والمعنياين الاذين  عبار ،"غير اعتياادي اً وسيط"تكون أن كما تسعى نوراك إلى . ثانيهدف نوراك ال
 . هذا من خالل منتجاتنا المعرفية باإلضافة إلى ورش العمل والندواتونقوم ب. ال يجتمعون غالباً 

يرهاا فاي كانت نوراك دائمًا علاى وعاي باأن التحادي األكبار الاذي تواجهاه هاو توسايع نطااق عملهاا وتأث
ومااا تازال هنااك الكثيار مان الحاوارات التاي تادور فااي . ، التاي تختلاف فاي واقعهاا باالطبع"الجناوب العاالمي"دول 

ويشاكل النقااش . ك أو جنياف أو لنادن، والتاي غالباًا ماا تكاون ذات طاابع شامالير دول الشمال، سواء في نيوياو 
. عماال نااوراك المكثااف حااول هااذا الموضااوع مثااااًل جياادًا علااى هااذا، كمااا أشااار 4101 عااام حااول مرحلااة مااا بعااد

. ونعتقد بأن أصوات دول الجنوب العاالمي ووجهاات نظرهاا ليسات مرئياة كفاياة وال ياروج لهاا كفاياة فاي الغالاب
ولااذلك فااإن هاادفنا الثالااث متعلااق بتاارويج التعاااون بااين دول الجنااوب فيمااا بينهااا ودول الجنااوب والشاامال، وجلااب 

 . حواروجهات نظر الجنوب إلى طاولة ال

، وتشااكل مشااروع بحثااي مااع 4105وقااد تأسساات شااراكات جدياادة فااي دول الجنااوب العااالمي فااي عااام 
وتُبااذل جهااود أكباار ماان أجاال . شااركائنا فااي األرجنتااين وجنااوب أفريقيااا حااول تطااور المهااارات وتوظيااف الشااباب

بيااة لنااوراك نيااوز، ُدشاانت النسااخة العر  4102ففااي فبراياار عااام . جعاال إنتاجنااا للمعرفااة وتوزيعهااا أكثاار مركزيااة
الهاادف هنااا لاايس تااوفير إنتاجنااا . 4102وكااذلك ساايكون هااذا العاادد متااوفرًا باللغااة الصااينية ابتااداًء ماان أكتااوبر 

األقاليم المعنية واالنتقال إلى عملياة ( اللغات)المعرفي بلغات متعددة فحسب، بل توفير مضمون معين يتناول 
ذا الساااااياق نحااااان أيضاااااًا ساااااعداء ياااااأن نااااارى مااااادونتنا، وفاااااي هااااا. أكثااااار دولياااااة ماااااع شاااااركائنا فاااااي دول الجناااااوب

(http://norrag.wordpress.com/ ) قاااد أسسااات لنفساااها مرجعياااة عالمياااة 4104التاااي ُدشااانت فاااي عاااام ،
، مثال الهناد مهمة حول سياسات التعليم والتدريب الدولية، فعدد القراء فضاًل عان المشااركات مان دول الجناوب

 .وكينيا وجنوب أفريقيا، في ازدياد مستمر

فاي البداياة دعمات ناوراك . ليس مالئمًا أن نتوقف هنا دون تقديم الشكر للمنظمات التي دعمات ناوراك
، ثاام دعمهااا التعاااون السويسااري للتنميااة 0894منااذ عااام ( SIDA)الوكالااة السااويدية للتعاااون اإلنمااائي الاادولي 

(SDC ) ووزارة التنميااة الدوليااة البريطانيااة ، 0884منااذ عااام(DFID ) 4104منااذ أواخاار التسااعينيات وحتااى .
باادعم ماان المنظمااة الهولنديااة للتعاااون الاادولي فااي مجااال ( SDC)وحاليااًا يمااول نااوراك هيئااة التنميااة المسااتدامة 

http://norrag.wordpress.com/
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لناوراك نيااوز باإلضاافة إلاى هاذا فاإن مؤسساات المجتماع المفتاوح تقادم دعماًا قيماًا (. NUFFIC)التعلايم العاالي 
، كماا تادعم وزارة التعلايم العاالي فاي سالطنة عماان النساخة العربياة الجديادة مان 4102ومدونة ناوراك مناذ عاام 

 . 4102نوراك نيوز ابتداًء من فبراير 

عضااائها وداعميهااا، ونحاان باسااتمرار نبحااث عاان النشااطة ألمشاااركة الماان جهااة أخاارى تزدهاار نااوراك ب
 041عضاو مان أكثار مان  2111تجاوز عادد المنتسابين لناوراك  4102رس منذ ما)سبل لتعزير هذا النشاط 

بالفعال لقاد قطعات ناوراك شاوطًا طاوياًل فاي السانوات الماضاية، وفاي األعاداد (. مان دول الجناوب% 21دولة، 
 . إلى المزيد من التقدم معكم كأعضاء وكداعمين وما زلنا نتطلع كناالخمسين لنوراك نيوز، 

 

 3502أكتوبر  -3502عدد خا  لنوراك نيوز لسياسات التنمية الدولية لعام : تنميةالتعلم والتدريب وال

 تحرير جايلز كاربونيير وميشيل كارتون وكينيث كينج
إلااى أيااة درجااة نسااتطيع تخفيااف التااوتر بااين التعلاايم كحااق إنساااني أساسااي أو كوساايلة اسااتراتيجية لاادعم 

ل التعلايم الجاامعي فاي الادول النامياة؟ هال تعاد المسااقات النمو االقتصاادي؟ ماا دور التادريب المهناي فاي مقابا
كياف فريقياا؟ والتعااون ماع الصاين ماا سايغير التعلايم العاالي فاي أ( MOOCS)الهائلة المفتوحة عبر اإلنترنت 

الاتعلم والتادريب "تؤثر هجرة الطالب على المعرفة في ظل عصر العولمة؟ هذه األسئلة وغيرها تقع في جوهر 
. عامًا مان الخطااب الادولي الاذي يحايط باالتعليم والتنمياة 11هي مجموعة من المقاالت تبحث في و  ،"والتنمية

مهمشااة بشااكل كبياار،  موضااوعاتوباإلشاارة إلااى أمثلااة ماان أفريقيااا وآساايا وأمريكااا الالتينياة تبحااث المقاااالت فااي 
 .ولكنها أهميتها للباحثين وصناع القرار في ازدياد مستمر

ويقاااادمون مراجعااااة  ،ون التحااااوالت فااااي سياسااااات التعلاااايم العالميااااة والممارساااااتيبحااااث العلماااااء والباااااحث
فااي ظاال مساااهمات وتكنولوجيااات  ،4101للاادروس المسااتفادة ونظاارة للمسااتقبل فااي سااياق مرحلااة مااا بعااد عااام 

 .جديدة تشارك في إعادة تشكيل قطاع التعليم
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لتحليااال سياساااات التنمياااة وتوجهاااات مصااادرًا أساسااايًا ( DevPol)وُتعااد مجلاااة السياساااة الدولياااة للتنمياااة 
ويقااوم . التعاااون الاادولي، وهااي مجلااة تسااتهدف العلماااء وصااناع القاارار والعاااملين فااي قطاااع التنميااة والصااحفيين

 The Graduate Institute of International) معهد الدراسات العليا للتنمية الدولية بتحرير هذه المجلاة
and Development Studies .)ن المعلومات يرجى زيارة موقعنا للمزيد م(www.devpol.org .) 

 

 

 

http://www.devpol.org/

