البيان الختامي للورشة اإلقليمية

واقع التراخيص المهنية للمعلمين في الدول العربية وسبل تطويرها
التاريخ :اخلميس 2021/9/9م

التوقيت 11 :ص –  1:30م بتوقيت السعودية
من خالل التواصل املرئي واملسموع

املقدمة
انطالقاً من رؤية ورسالة مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم يف تعزيز ثقافة اجلودة والتميز يف التعليم ،ونشر
املعرفة وأفضل املمارسات التعليمية ،ودعم وإعداد البحوث عالية اجلودة املعنية بقضااي اجلودة والتميز يف التعليم لتلبية احتياجات
الدول العربية جبانب االستجابة لدعم مستهدفات ومؤشرات اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 2030م وسبل حتقيقها يف
الدول العربية؛ نظّم املركز ورشة إقليمية لعرض نتائج دراسة املشروع البحثي املنفذ حلساب املركز وإبشرافه بعنوان" :واقع الرتاخيص
املهنية للمعلمني يف الدول العربية وسبل تطويرها" يوم اخلميس  9سبتمرب لعام 2021م حبضور معايل وزير الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ابململكة املغربية السيد سعيد أمزازي.
واليت هدفت إىل:
 .1تشخيص واقع الرتاخيص املهنية للمعلمني يف الدول العربية.
 .2دراسة نظم الرتاخيص املهنية للمعلمني يف الدول املتقدمة.
 .3حتديد املعايري العاملية لنظم الرخصة املهنية للمعلمني.
 .4تقدمي مقرتح إطار إقليمي للرتاخيص املهنية للمعلمني ابلدول العربية يف ضوء أفضل التجارب واملمارسات العاملية.
 .5تعزيز نشر ثقافة اجلودة يف التعليم على الصعيد اإلقليمي والدويل.
 .6التعاون والتكامل مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة جبودة التعليم ومتيزه.
أمهية الورشة
من منطلق أمهية إعداد املعلم وتطويره ليكون مؤهالً وكفؤاً قادراً على املنافسة العاملية يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة ،ويف
ضوء ما تشهده الدول من تنمية مستدامة ،تكمن أمهية هذه الورشة فيما يلي:
 .1إلقاء الضوء على أحد األنظمة اجلديدة لالرتقاء جبودة التعليم ومهنة التدريس يف الدول العربية ،وهو نظام الرتاخيص املهنية
للمعلمني ،من خالل حتديد املعارف واملهارات اليت ينبغي أن ميتلكها املعلمون والعاملون يف مؤسسات التعليم قبل اجلامعي
خالل فرتة عملهم ومنوهم املهين.
 .2حتديد ووصف نظام الرخص املهنية للمعلمني يف الدول العربية ،من خالل االستفادة من جتارب الدول األخرى العربية
واألجنبية يف هذا اجلانب.
 .3استعراض مزااي استحداث نظام الرخص املهنية للمعلمني وحتديد أهم التحدايت اليت قد تواجههم عند التطبيق.
 .4املساعدة يف حتقيق احلد األدىن من الكفاءة لدى املعلمني وتنميتهم مهنيًا ،واإلسهام يف تطوير برامج إعداد املعلم وحتقيق
اجلودة يف التعليم ،ابإلضافة إىل وجود حمفز للتطوير الذايت للمعلمني.
 .5إفادة واضعي السياسات التعليمية وصانعي القرار.

 .6تقدمي تصور مقرتح هليئة للرتاخيص املهنية للمعلمني تعمل على التنسيق بني الدول العربية ،وتيسري تبادل اخلربات بينها،
وتقدمي الدعم الالزم يف جمال الرتاخيص واملعايري املهنية جلميع الدول العربية مبا يرفع من مهنية وجودة التعليم ،وفق إطار
إقليمي عريب ومعايري موحدة من خالل االستفادة من التجارب واملمارسات العاملية املتقدمة.
 .7تقدمي مقرتح إطار إقليمي للرتاخيص املهنية للمعلمني ابلدول العربية يف ضوء أفضل التجارب واملمارسات العاملية.
حماور وفعاليات الورشة
 .1كلمة االفتتاح من قبل صاحب معايل وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ابململكة املغربية
السيد سعيد أمزازي ،وكلمة الرتحيب من قبل مدير عام املركز د .عبد الرمحن املديرس.
 .2جلسة حوارية بعنوان (مستقبل متهني التعليم والرخصة املهنية للمعلم يف الدول العربية) وتناولت حتدايت متهني التعليم
والرخصة املهنية للمعلم ،والتطلعات املستقبلية لتمهني التعليم والرخصة املهنية للمعلم وكانت حبضور معايل د .عبدالرمحن
بن حممد العاصمي مدير عام مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،سعادة أ.د .يوهانسن حيي عيد رئيس اهليئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد جبمهورية مصر العربية ،سعادة د .جواهر شاهني املضحكي الرئيس التنفيذي هليئة جودة التعليم
والتدريب مبملكة البحرين ،سعادة أ.م.د .فالح حممود القيسي وكيل وزير وزارة الرتبية يف مجهورية العراق للشؤون اإلدارية،
سعادة د.نياف بن رشيد اجلابري املشرف العام على اإلدارة العامة للبحوث وإدارة البياانت هبيئة تقومي التعليم والتدريب
ابململكة العربية السعودية ،سعادة

د.

ديكمارا جيورجسيو أخصائي برانمج تعليم (املناهج واملعلمني) مبكتب اليونسكو

اإلقليمي للدول العربية يف بريوت ،سعادة السيد أمحد مجعة جسيماين مدير إدارة شؤون املعلمني بوزارة التعليم والتعليم العايل
بدولة قطر.
 .3عرض اإلطار العام للمشروع وتصميم الدراسة وخطواهتا اإلجرائية.
 .4حتليل جتارب الدول املرجعية يف جمال الرتخيص املهين للمعلمني.
 .5حتليل نتائج الدول العربية املستهدفة ابلدراسة وحتليل الفجوة بينها وبني الدول املرجعية.
 .6تقدمي مقرتح إطار إقليمي للرتاخيص املهنية للمعلمني يف الدول العربية.
 .7اخلالصة وتوصيات املشروع.
وامتدت فعاليات الورشة على مدى ساعتني ونصف ،وشارك يف حضور فعالياهتا من خالل وسائل برامج التواصل االجتماعي

( (ZOOMوقناة املركز حضور نوعي من عدة دول عربية خنبة من اخلرباء واملسؤولني واملختصني احملليني والدوليني ،والقيادات
عددا من الدول العربية واإلسالمية واملنظمات اإلقليمية والدولية ،مما أضفى على الورشة درجة عالية من احليوية
الرتبوية ميثلون ً
والتفاعل ،حيث طرحوا العديد من األسئلة واالستفسارات ،وفرص احلوار والتواصل بني املشاركني إلثراء توصيات الورشة اإلقليمية.

وتوصلت الورشة إىل النتائج والتوصيات التالية:
أبرز النتائج
أ .املقارانت وحتليل الفجوة:
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7

مازالت الدول العربية بشكل عام يف البداية من حيث تطبيق األدوات بشكل فعال لتقييم فعالية املعلم ،ويطبق بعضها
بعض األدوات مثل ملف التدريس ،واالستطالعات ،وسالمل التقدير.
يتضح مما سبق أنه ال يوجد منوذج واحد ملسار تقييم املعلم يف الدول العربية حمل الدراسة ،فبعض الدول العربية ليس لديها
أنظمة ترخيص ،لكن تعمل بنماذج تقييم لألداء ،والبعض اآلخر بدأ يف وضع األنظمة لكن مل يطبقها ،والفئة الثالثة طبقت
األنظمة لكن ليس بشكل إجباري يشمل مجيع املعلمني ،ومل جتر بعد دراسات على أتثري الرخص املهنية للمعلمني على
جودة حتصيل الطلبة ،وما أجري حمدود.
كذلك احلال ابلنسبة للمعايري املهنية ،فهناك دول لديها معايري للتقييم ،وأخرى وضعت معايري مهنية للمعلمني ،واختبارات
للرخص املهنية وحددت املتطلبات.
أن هناك جوانب تشابه بني بعض ما يطبق لدى الدول العربية حمل الدراسة والدول األجنبية املقارنة من حيث نظم
الرتاخيص املهنية للمعلمني ،ومتطلبات الرخصة ،والتشريعات اخلاصة هبا ،واملعايري املهنية.
مهما يف تصميم ومكوانت منوذج تقييم املعلم ،منها القوانني وكيفية تقييم املعلم داخل الدولة .حيث
يلعب السياق ً
دورا ً
تؤثر أنظمة الدولة لتقييم املعلم يف املمارسات على املستوى الوطين .وقد تراوحت من تطوير معايري مشرتكة ومعايري جودة
ملمارسة املعلم ،إىل السياسات الشاملة اليت تدعم كل من العمليات والتطبيق لتقييم املعلم ،على سبيل املثال االعتماد الوطين
األسرتايل لتعليم املعلمني وأداء املعلم األسرتايل وإطار التطوير.
تعد الدول األجنبية حمل الدراسة متطورة يف هذا اجملال ،فالعديد منها (مثل :سنغافورة ،والوالايت املتحدة ،وكندا) تصمم
أطر األداء كنهج شامل للممارسة يتضمن عمليات واضحة للتقييم التكويين واخلتامي والتغذية الراجعة واملراجعة وأنظمة
تسجيل النقاط وأدوات قائمة على اجلدارة ،إلدارة قرارات التوظيف والعقود والرتقيات ومكافآت الرواتب.
تعترب مراحل الرتخيص واضحة يف الدول األجنبية حمل الدراسة عكس الدول العربية ،إذ حيدث الرتخيص عادةً يف ثالث
مراحل رئيسة من املسارات الرتبوية للمعلمني :الدخول يف برانمج تعليم املعلمني ،والتخرج  /والتوظيف ،وأثناء اخلدمة
كمعلم .يف حني أن بعض النماذج هلا أنظمة ذات مستوى واحد (مثل :الياابن) ،فإن البعض اآلخر حيتوي على مستويني
أو أكثر (مثل :أسرتاليا والوالايت املتحدة األمريكية) .وحتتوي معظم النماذج على إجراءات واضحة لالمتثال .على سبيل
املثال ،مناذج الرتخيص (مثل :أسرتاليا والوالايت املتحدة والياابن) .وحيتاج املعلمون إىل االمتثال لإلرشادات واملعايري ملنح
تراخيص للتدريس يف مراحل معينة من املسار الوظيفي .وعملية الرتخيص عادة "مناسبة للغرض" ومبنية ضمن سلسلة

متصلة من التطوير املهين والتعلم .ويتم تصميم األدوات اليت يتم تطويرها لبناء الكفاءة املهنية للمعلم ،مبا يتوافق مع املعايري
اليت تشري إىل زايدة التطور يف املمارسة املهنية.
 .8هناك اختالف بني الدول يف نظم منح تراخيص أو شهادات صالحية مهنة التدريس ،تبعاً الختالف النظم التعليمية وتوزيع
األدوار واملسؤوليات بني السلطات املركزية واحمللية ،ففي الدول العربية سواء اليت تطبق نظم ترخيص (اململكة العربية
السعودية ،اإلمارات ،ومصر) أو الدول اليت متنح شهادات أتهيل تربوي أو إجازة مزاولة مهنة التعليم (األردن ،واملغرب،
والسودان) مجيعها ذات نظم مركزية اتبعة إما لوزارة الرتبية والتعليم ،أو هيئات أو مؤسسات ذات صفة اعتبارية مستقلة.
 .9معظم الدول األجنبية حمل الدراسة تطبيقها مركزي ،فنظام منح الرتاخيص يف كل الوالايت املتحدة وكندا يقوم على التكامل
والتوازن بني السلطة املركزية واحمللية ،ولكل منهما دوره ومهامه .بينما يقوم نظام منح الرتاخيص يف إجنلرتا على دور أكرب
للسلطة املركزية وتقليص مهام السلطة احمللية ،أما أسرتاليا فتطبق نظم منح الرتاخيص على صالحية كاملة للسلطات احمللية.
وتقوم نظم منح الرتاخيص يف الياابن وسنغافورة على نظام مركزي اتبع لوزارة التعليم.
 .10تشرتط مجيع الدول العربية شهادة جامعية أو ما يعادهلا ،للحصول على الرتخيص ملهنة التدريس أو شهادات أتهيل تربوي
أو إجازة مزاولة مهنة التعليم .ويشرتط على املعلمني للحصول على الرخصة يف كل من السعودية واإلمارات ومصر اجتياز
اختبار الرتخيص أو االختبار املهين املعد لذلك ،كذلك البد من اخلربة العملية (السعودية ومصر) والتدريب العملي
(اإلمارات ،مصر) .أما يف األردن فليس هناك نظام مطبق لرتخيص املعلم ،ويكتفى بتأهيل تربوي إضافة للشهادة اجلامعية
للحصول على إجازة مهنة التعليم .ويف املغرب يستطيع املعلم احلصول على شهادة أتهيل إذا اجتاز التكوين املهين واملنافسة
اليت تشمل اختبارات مهنية .بينما يف السودان حيصل املعلم على شهادة تسجيل مبجرد تسجيله ،ولكن حيتاج إىل اجتياز
اختبار التدرج املهين للرتقي إىل الرتبة األعلى .كذلك تتجه الدول لوضع اختبارات ختصصية للمعلم حسب املرحلة الدراسية.
 .11ال ختتلف الدول األجنبية حمل الدراسة بشكل كبري ،فجميع الدول (ابستثناء سنغافورة) تشرتط درجة جامعية أو ما يعادهلا
للحصول على الرتخيص ملهنة التدريس ،ابإلضافة إىل متطلبات أخرى ختتلف ابختالف نظم الرتخيص يف كل دولة .فالدول
اليت لديها نظم ترخيص تكاملية بني املركزي واحمللي كالوالايت املتحدة وكندا ،لديها متطلبات عامة وأخرى خاصة بكل
والية .بينما جيب على املعلم يف دول أخرى مثل إجنلرتا اجتياز اختبار مهارات للحصول على الرخصة .وكما أن املعلم يف
كندا حيصل على الرتخيص حبصوله على الدرجة اجلامعية ،فإننا جند عدداً من الدول تشرتط التدريب امليداين واخلربة للمعلم
للحصول على الرخصة كأسرتاليا والياابن .كما ختتلف متطلبات الرخصة يف كل دولة ابختالف مستوايت أو درجة الرخصة،
حيث جند أن متطلبات رخصة التدريس يف الياابن ختتلف ابختالف املرحلة الدراسة اليت يدرسها املعلم .ويف أسرتاليا يسمح
للمعلمني احلاصلني على الرخصة ابلتدريس يف مجيع املراحل ،ابستثناء بعض الوالايت تكون ضمن مستوايت .ومتنح
سنغافورة رخصة ملزاولة التدريس لغري اجلامعيني بشرط التحاقهم أبحد برامج املعهد الوطين للتعليم.

 .12ختتلف أنواع الرخص لدى الدول العربية ،ففي السعودية واإلمارات تكون مؤقتة مبدة زمنية وجيب جتديدها بعد انتهاء مدهتا،
كما أهنا ذات رتب يف السعودية ويتم تدريج التقييم على املعايري املهنية مبا يتفق مع الرتب .أما يف مصر فتوجد عدة
مستوايت لرخصة املعلمني ،وتعترب الرخصة دائمة لنفس املستوى الوظيفي الذي تقدم للحصول على رخصته .ويف األردن
واملغرب تعترب اإلجازة أو شهادة التأهيل دائمة وذات مستوايت حبسب املرحلة الدراسية اليت يدرسها املعلم .وشهادة
التسجيل يف السودان دائمة ولكنها ذات رتب حبسب فئات التدرج املهين.
وضوحا يف الدول األجنبية حمل الدراسة ،حيث إن هناك اختالف يف أنواع الرتاخيص املمنوحة يف
 .13تبدو االختالفات أكثر
ً
كل دولة وهي على أربعة أنواع (مؤقته قابلة للتجديد ،ودائمة ،وبديلة ،وذات رتبة) .كما ختتلف حبسب نظم هذه الرتاخيص
يف كل دولة ،فدول مثل الوالايت املتحدة وكندا نظم الرتخيص فيها تكاملية مركزية وحملية ،ويوجد لديها والايت تعطي
رخصا مؤقتة قابلة للتجديد ،بينما تعطي بعض الوالايت رخصة دائمة .كما توجد ،إضافة للرتاخيص املبدئية والدائمة،
ً
رخص بديلة تعطى للمتخرجني من كليات خالف كليات إعداد العلم يف الوالايت املتحدة وإجنلرتا .بينما يف أسرتاليا
ختتلف أنواع الرخص ابختالف الوالايت واألقاليم .وختتلف نوع الرخص يف الياابن حبسب املستوايت .ويقدم املعهد الوطين
اعا خمتلفة من الرخص للمعلمني ملزاولة مهنة التدريس.
للتعليم يف سنغافورة أنو ً
 .14مجيع التشريعات للرتخيص املهين للمعلمني أو تقوميهم مركزية ،تصدر إما بقرار رائسي أو نظام وزاري ،حيث إن الدول
العربية موضع الدراسة لديها نظم مركزية.
 .15هناك اختالف يف الدول األجنبية حمل الدراسة ،حيث يوجد اختالف يف تشريعات الرتخيص ابختالف النظام العام
للحكم ،ودور السلطات التعليمية املركزية واحمللية ،فنجد مناذج لتشريعات وقوانني فيدرالية ملنح الرتاخيص يف الوالايت
املتحدة وإ جنلرتا وكندا والياابن وسنغافورة .كما توجد قوانني على املستوى احمللي تنظم عملية منح الرتاخيص ،مثل والية
أوهايو ابلوالايت املتحدة ،وقوانني والايت ومقاطعات أسرتاليا وكندا .كما توجد قواعد وإجراءات تنفيذية على مستوى
املديرايت واإلدارات يف الياابن.
 .16مجيع مؤسسات اعتماد الربامج وترخيص املعلمني ،ومؤسسات التقومي أو التطوير املهين للمعلمني يف الدول العربية ،موضع
الدراسة مؤسسات مركزية.
 .17ابلنسبة ملؤسسات اعتماد الربامج وترخيص املعلمني يف الدول األجنبية املقارنة ،ميكن تقسيمها إىل مؤسسات وهيئات
مركزية وجمالس حملية ،حيث تعتمد عدد من الدول على املؤسسات املركزية مثل :إجنلرتا ،وكندا وسنغافورة .بينما يتم إصدار
الرتاخيص من خالل جمالس حملية خاصة بكل والية يف كل من أسرتاليا والياابن .ويتم إصدار تراخيص املعلمني يف الوالايت
املتحدة من خالل املؤسسات الفيدرالية واجملالس احمللية.

التوصيات اخلتامية
ونظرا لالختالفات الظاهرة بني الدول العربية يف تبين أنظمة التقييم املهين مقابل الرتاخيص املهنية للمعلمني ،واختالفاهتا من
ً
حيث مكوانت هذه األنظمة واملعايري والتطبيق ،فهناك أمهية كبرية من قبل اجلهات املعنية على مستوى الوطن العريب لعمل ما يلي:
 .1التأسيس هليئة للرتاخيص املهنية للمعلمني تعمل على التنسيق بني الدول العربية ،وتيسري تبادل اخلربات بينها ،وتقدمي الدعم
الالزم يف جمال الرتاخيص واملعايري املهنية جلميع الدول العربية مبا يرفع من مهنية وجودة التعليم.
 .2إجياد منظومة مرجعية للتأهيل وللرتخيص املهين للمعلمني على مستوى الدول العربية ،وأبدوات متكاملة ،متكن الدول
العربية من االستفادة الكاملة واملشرتكة من اخلربات التعليمية املوجودة لديها ،واخلربات العاملية لتطوير أنظمة ومعايري
وممارسات الرتخص املهين للمعلمني لديها على املستوى احمللي.
 .3وضع معايري مهنية عامة كحد أدىن ألداء املعلمني تتفق مع احتياجات الدول العربية وتتماشى مع أفضل املمارسات العاملية،
مع أدوات وأدلة مساعدة متكن من تطبيقها.
 .4حتديد رتب واضحة مرجعية لرتاخيص املعلمني تتواءم مع أفضل املمارسات لدى بعض الدول العربية والعاملية.
 .5أتهيل الكفاءات املناسبة لعمليات الرتخيص والتدريب ،ووضع برامج تطوير مهين متدرجة ،تناسب رتب الرخص املهنية،
مع توفري خمتصني ابلدول العربية.
 .6التنسيق بني هيئات االعتماد األكادميي ملواءمة آليات اعتماد برامج إعداد املعلمني وبرامج تدريبهم ،مع التنسيق بني وزارات
التعليم ،واملوارد البشرية ابلدول العربية لوضع االختبارات وأدوات التقييم املناسبة للمعلمني وآليات التحفيز وبشكل مشرتك.
 .7تطوير السياسات والتشريعات لدى الدول العربية فيما خيتص بتمهني التعليم ،حبيث تدعم نظم تراخيص متطورة لدى
الدول.
 .8تبين النماذج واألدوات احلديثة يف عمليات الرتخيص املهين للمعلمني.
 .9أتسيس أنظمة ومنصات إلكرتونية مشرتكة ،متكن من تطبيق التدريب وملفات اإلجناز والتقومي ومعايري الرتاخيص املهنية
للمعلمني إلكرتونيا.
 .10العناية مبعايري االلتحاق مبؤسسات اإلعداد بقنواهتا املختلفة يف االختيار واإلعداد وااللتحاق ابملهنة واعتبار الرخصة مبثابة
نظام حتفيز للمعلمني املتميزين.
ختاما يَ ُسّر املشاركني يف هذه الورشة أن يتقدموا جبزيل الشكر والتقدير جلهود حكومة اململكة العربية السعودية ،مثمنني
و ً
ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان
بن عبد العزيز -حفظهما هللا -عظيم الدعم املادي واملعنوي الذي حيظى به مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم،
والشكر موصول ملعايل رئيس جملس إدارة املركز وزير التعليم ابململكة العربية السعودية الدكتور محد بن حممد آل الشيخ لدعمه
املستمر برامج املركز وفعالياته.

