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 نادحدّ تُ  ،اءمنواإل  ةبيللرت  عاّمةة رؤية وسياسة وطنيّ  يف ظّل  جذريإلصالح  ملحّ  بشكل يف لبنان الرتبوينظام اليحتاج 
إصالحه  عندم النظا وعىللقرن الحادي والعرشين. لة ة والعامليّ الحقائق املحليّ مع عىل نحو أمثل  مءال تي ومبابوضوح 
 ،ناجحةحياة الئقة و  تكون لهمول هذاتكّل منهم ق حقّ يمكاناتهم لشامل وعادل إل من تطوير  *ةجميع الطلبأن ميكّن 

 نميةالتتأمني وسيادته، ويف  الوطن قّوة تعزيزة يف بفعاليّ  عندها سهميُ أن  كام وعليهة. ة قويّ ة وطنيّ وهويّ 
  والوطني.واملستدامة عىل الصعيدين املحّيل ة الهامّ  االقتصاديّة واالجتامعيّة

 يكة، التنظيميّ و  البيداغوجيّة-الرتبويّة، من النواحي وشامالً كامالً، قاطعاً و  اً ثاقب املنشودينبغي أن يكون اإلصالح 
ىل يف جميع النواحي وع وحاسمةة ب تدابري جوهريّ تطلّ ي وذلك .بأفضل ما ميكن أن يكون اً أصليّ و  يكون حقيقيّاً 

مة الَحْوكَ، و ، والنظام)(أي الرتبية النظاميّة للرتبيةفاهيم جديدة مب يأيت اإلصالحوأن ، جميع املستويات
)governance( ،رصنم، وكل عالطالب، واملعلّ التلميذ، و ة، و واملناهج الدراسيّ والجامعة، ، واملدرسة، والبيداغوجية 

 .الرتبوي النظام يف ُمنشأةو  ،وسيلةآخر، و 
 

عليم "تالمذة" املدارس من الحضانة وحتى املرحلة الثانويّة و"طالب" التأي تُشري كلمة "طلبة" فيام ييل إىل املتعلّمني يف جميع مراحل التعليم، * 
     العايل / الجامعي.

 ية" فيام ييل)(املشار إليها بكلمة "الرتب جميع العنارص املشاركة يف الرتبية النظاميّةو الطلبة (التالمذة والطالب) تكّون النظام الرتبوي من ي ،
َمني وجهاً لوجه أو عن بُعد أي مخّصصة للتعليم  منشآتملجموعات من املتعلّمني يف أطر منتظمة، ويف كثري من األحيان يف  الرتبية والتعليم املقدَّ

  برنامجاً دراسيّاً محّدداً يكون عادة جزءاً من منهج محّدد. تُكمل كّل مجموعةكغرف الصّف واملختربات يف املدارس والجامعات، يك 

بية النظاميّة، يف الرت  ساهميُ  غري الطلبة "العامل" هو أي شخصيف النظام الرتبوي. تشري كلمة "عنارص" إىل العاملني األفراد واألجهزة املختلفة 
 سواء كان مدرًّسا أو مدير مدرسة أو غري ذلك، و"الجهاز" هو مجموعة متامسكة من هؤالء األشخاص، سواء كانوا يف القطاع العام أو القطاع

  مرافق. تشمل األجهزة:، مع كّل ما يتوفّر لهم من موارد و الخاص، يف هيئة محليّة أو هيئة وطنّية
  .يف التعليم العام والتعليم املهنيوحتّى نهاية املرحلة الثانويّة،  من الحضانةدارس، امل  •

  مؤسسات التعليم العايل.غريها من الجامعات و   • 
  مؤسسات إعداد املعلمني، قبل الخدمة وأثناء الخدمة، والتي قد تكون أو ال تكون جزءاً ماّم سبق.  • 
  مؤسسات تعليم الكبار والتعليم املستمر.  • 
  الوطنيّة (املركزيّة) واملحليّة مثل وزارة الرتبية وإدارات املناطق الرتبويّة.السلطات   • 
تعليميّة، تصميم املناهج الدراسيّة، ونرش الكتب املدرسّية، والتكنولوجيا الب التي تهتمّ مؤسسات البحث والتطوير الرتبوي، مبا يف ذلك تلك   • 

 وتطوير مختلف املوارد والوسائل التعليميّة.
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اإلصالح عىل  ، أنّ CAREالرئيسة التي نعتقد، يف )  )systemicةالنظاميّ م هذه الوثيقة ملخًصا للتغيريات تقدّ 
يف خمسة  فنستعرضها . أّما هنا☼وثائق أخرىيف  بإسهاب ومرتكزاتها وقد تطرّقنا إىل هذه التغيريات. املنشود تحقيقها

، واملناهج بويالرت ، والنظام الرتبيةصالح، وأسس لإل  اإلطار العام: بالجوانب الخمسة التاليةق عىل التوايل جداول تتعلّ 
 الرتبوي.القطاع  واالحرتاف املهني يف الدراسيّة،

ن ملحة رسيعة ع تعطي فهي. كّل منها حتوىمأو  جوانب املذكورةة وال شاملة، سواًء يف الالجداول حرصيّ ليست 
تتّم االشارة ا مل ميف املستقبل القريب. اً و فور اإلصالح يتطرّق إليها التي من املفرتض أن و  إلحاحاً ة و القضايا األكرث أهميّ 

ليم وحتى التع الروضة، من مرحلة ما قبل مراحل التعليمبجميع  يف هذه الجداول كّل بندق تعلّ ي، خالف ذلك إىل
هذا وتجدر االشارة إىل أن مراحل التعليم األساسيّة، من الروضة وحتى الثانوي، تحوز عىل عناية خاّصة يف  العايل.
نوان عدون غريها، تتّم اإلشارة إىل ذلك يف  (أو أكرث) مرحلة معيّنةعىل  ينطبق بند ما ماعندكام وانّه  الجداول.هذه 

 ذه املراحل،بني هالتمييز  يتمّ مختلفة،  يف مراحلمتاًما  ةمختلف طرقب ماعندما ينطبق بند  هذا البند. كذلك األمر،
 .بقهمقارنة باملراحل التي تسأو أي مؤسسة أخرى للتعليم العايل)  التعليم العايل (الجامعاتب فيام يتعلّقخاصة 

الجداول  املذكورة يف التغيريات إنجازمن أجل  املعنّينيتنسيق اإلجراءات املناسبة بعناية بني جميع  ال بّد من
 انسجامهذه اإلجراءات ب وقد تطرّقنا إىل آليّة تنفيذومستدامة.  ،ةومنهجيّ  نظاميّة،و  ،ومتامسكة ،الةبطرق فعّ  الخمسة
 .يف الوقت املناسب نرشتُ سوف  CAREلـمنفصلة  يف وثيقة وتناغم

   

 

  نظاميّ النظور املتفاصيل حول العىل  طّالعلال )systemism( ،مثالً يرا:  

Halloun, I. (2019). Cognition and Education: A Bungean Systemic Perspective. In: M. R. Matthews (Ed.), Mario 
Bunge: A Centenary Festschrift. Boston, MA: Springer. 

Halloun. I. (2018). Scientific models and modeling in the framework of Systemic Cognition and Education. 
Jounieh, LB: H Institute. 

Halloun. I. (2016). Mind, brain, and education: A systemic perspective. Jounieh, LB: H Institute. 

  /www.halloun.net/sceهذه املراجع وغريها متوفّرة عىل: 
 

 يرا. مثالً: ☼

 .H Institute). نحو إصالح حقيقي للرتبية يف لبنان (واملراجع املذكورة فيه). جونيه، لبنان: ٢٠١٨، ا. والزبري، و. (هلّون

 .H Instituteجونيه، لبنان:  .). مرتكزات أساسّية لشهادات مصداقة يف إطار مناهج ونظم تربويّة متطّورة٢٠١٦هلّون، ا. (

 .H Instituteجونيه، لبنان:  باالمتحانات الرسميّة التقليديّة جرمية بحّق الطلبة واملجتمع.التمّسك ). ٢٠١٦هلّون، ا. (

  هذه الوثائق وغريها متوفّرة باللغتني العربيّة واالنكليزيّة عىل:
www.halloun.net/educational-policy/   
www.hinstitute.org/Site/blogs 
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١الجدول   

 رات المطلوبة إلصالح حقيقي للتربية فيييالتغ
 اإلطار العام لإلصالح

  

 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب

ح
صال

إطار اال
 

طبيعة  .١
 االصالح

أعمى لمناهج  استقدامأو  اعتباطيتقليد 
ات أجنبية ال تلبي بالضرورة شهادو

 الحقائق اللبنانية والتطلعات الوطنية.

 ئعقابشكل حقيقي بالواالصالح ط ارتبا
) ة(بما في ذلك الثقافيّ  رتقبةوالم ةالحاليّ 

في تحقيق  مهمّ وذلك للمساهمة بشكل 
 الوطن وعّزتهة ألفراد وقوّ دى االذات ل

 .والتنمية المستدامة

 بأكمله. الوطن   .ةحكوميّ  زةجهأالشأن أصحاب .٢

/ على القيّمون .٣
وكالء التغيير

و/أو الموارد  تنقصهمغالبًا أشخاص 
ن ن غير راغبيون تقليديّ وتربويّ والخبرة 

الذي  الجمود كسرو/أو غير قادرين على 
 .هم عليه

يتحلّون بالكفاءة، والخبرة، أشخاص 
ع اصنّ ويضّمون الجرأة، والبصيرة، و

مديري ومين، معلّ و، القرارالسياسات و
أساتذة وين، يّ مسؤولين محلّ ومدارس، 

ين ، وغيرهم من الخبراء والمهنيّ يّينجامع
ً ، يعملون عنيّينالم  .اتيةوم ظروففي  معا

من أصحاب أشخاص ومجموعات  وكالء الدعم .٤
لون الحفاظ الذين يفضّ  ةالخاصّ  المصالح

 .على الوضع الراهن

ة، المؤسسات التعليميّ ، أولياء األمور
ت العمل المدني، نّظماوسائل اإلعالم، م

ين المهتمّ و وغيرهم من المعنيّين
 .باإلصالح الحقيقي

 االجرائيّة / السياسات بعضر على تصمق النطاق .٥
 غير المتناسقة وغير الفاعلة، الخاّصة

 في مرتجلة وال أساس لها تغييراتعلى و
 تخّطاها الزمن.ة يّ برامج دراس

 البنيويّةشامل على جميع المستويات 
كال ، وفي جميع أشربوية للنظام التوالتربويّ 

ن بعد م ع، بما في ذلك التعلّ النظاميّة ربيةالت
المستمر، مع مفاهيم جديدة للنظام، التعلّم و

المدرسة، والمعلم، والطالب، والتلميذ و
 ة، إلخ.المناهج الدراسيّ والجامعة، و

السلطات  تضعها نيّة مرتجلةإجراءات آ السيرورات .٦
 .ذ بشكل منهجينفَّ تُ دون أن ة المركزيّ 

على البحوث،  ةقائمإجراءات وقواعد 
ة الحقائق المحليّ  ئم، تالحاسمةثاقبة و
ً ذ تدريجيّ ة، وتنفَّ والعالميّ   .ولكن بحزم ا

 التنفيذ .٧
 

 غير كافٍ شامل على عجل، مع تدريب 
مين وغيرهم من معلّ للوغير منتظم 

 سيروراتعدم وجود  في ظلّ  ين،المعنيّ 
دة بوضوح على ة ومخرجات محدّ منهجيّ 

األفراد وجميع  لبةالط محمستوى مال
 .ةالمعنيّ  واألجهزة

 ،العلميّة المحصورة تدريجي، بعد التجربة
المستمر، والتدريب  ضبطمع المراقبة وال

 األفراد واألجهزةجميع لتمكين الالمكثف و
 .ةالمعنيّ 
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 الوضع المرتقب الحاليالوضع  الجانب
ح

صال
إطار اال

  
ً غالب مقتصرة المخرجات .٨  نجورّ خيتالذين  بةعلى الطل ا

ير لّم غتع واتج، ونتينة ورؤية غامضبهويّ 
الة وغير مستدامة، وغير فعّ  متماسكة

 بالتالي إلى مستهلكين للمعرفةفيتحّولون 
مالمح ضحلة ال تناسب القرن الحادي  لهم

 صحابأل شبه تام، مع استبعاد والعشرين
غير الطلبة الذين يُفترض بالنظام  الشأن

 التربوي أن يهتّم بهم.

واثقون من مكتملو المواصفات، يجون خرّ 
 ببعد عالميإلى مواطنين يتحّولون  ،أنفسهم

 ،عّزة الوطنة وة الوطنيّ التزام قوي بالهويّ و
إلنتاج المعرفة ة نظاميّ ِسمات ب ونعمتّ يتو
في القرن الحادي والعشرين؛  تفّوقلوا

ة ذات ن ومؤسسات تعليميّ ون محترفوممعلّ 
 ة، أمّ انمستوى عالمي؛ ثقافة واقتصاد مزدهر

 واسع االطالع،زة؛ مجتمع ة، وسيادة معزّ قويّ 
ة ذات جود ربيةشارك في توفير تمو ،ملتزم
حتى  سةاالدر في سنّ  من هملجميع  عالية

 .الجامعة

األثر  .٩
 واالستدامة

لحوظاً ويقتصر على اًال ومال يكون فعّ يكاد 
، كان هناك أّي أثر، إن الطلبة دون سواهم

ال علماً أنّه  ،مستداًما أن يكون ودون
يستحق حتى االستدامة في كثير من 

 األحيان.

طويل األجل على جميع قطاعات المجتمع  أثر
ما تمكينهم ك تمّ يالخريجين الذين  جميعوعلى 

من أجل  همأعاله ودعم ٨هو مذكور في البند 
ر والتقدي ،المعرفة إنتاجو ،م مدى الحياةالتعلّ 

 المهّمةنجازات غير األعمى لإلالثاقب و
في  ها والتكيّف معها، وذلكدعمو ،ةوالجماليّ 

الفنون والعلوم وجميع المجاالت المرتبطة 
 ةمباشرة بتنمية الشخصية والرفاهية الشخصيّ 

 .ةوالجماعيّ 

التقويم  .١٠
 والضبط

 ألصولو منهجيّ اليم وللتق غياب
 وقواعدها. اإلجراءات الواجب اتباعها

 السيروراتيم المنهجي والدوري لجميع والتق
والمخرجات واألثر، وفقًا لطرائق ومؤشرات 

ا ، ممولجميع العناصر بةللطل بعنايةدة محدّ 
/ التحسين المستمر للنظام  ضبطي إلى اليؤدّ 
 .بأكمله ربويالت

تحفيز  .١١
 المجتمع

ً توجيوجد، ة الوعي، إن وُ قلّ  ً خاط ها  ئا
تنفيذ اإلصالح خاصة  يتطلّبهلما أحياناً 

 ،بةة مباشرة (الطليّ معنالمجموعات ال لدى
 عون، إلخ).أولياء األمور، المشرّ 

 العام الرأي لتوعية صائبة ومكثّفةحملة 
بمساعدة جميع أنواع وسائل  تهوتعبئ

 غير الحكوميّة ةالمدنيّ  منظماتاإلعالم وال
 .عات الضغطامجو
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 ٢الجدول 
 رات المطلوبة إلصالح حقيقي للتربية فيييالتغ

 أسس التربية

 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب

س التربية
س

أ
 

 من قبل أولياء األمور الذين موضع تقدير قيمة التربية .١
نما كالتزام عائلي بي يتحّملون كلفة التعليم

لفة هذه الك المعنيّين في الحكميعتبر معظم 
في المدارس أعوانهم نفقات غير مربحة و

 للتسويق. قابلة تجاريّةالخاصة سلعة 

 معه تعامليرفيع المستوى  صالح عام
بأكمله كاستثمار وطني آمن من  الوطن

المستدامة لألفراد المهّمة وأجل التنمية 
والوطن بجميع ة والمجتمعات المحليّ 

 .وعناصره قطاعاته

وظيفة التربية .٢
 

ة متوفّرة البنقل المعرفة األكاديميّ  حدودةم
عليها الزمن في التعليم العام  فّىوالتي ع

من الروضة حتى الصف الثاني عشر، 
 األكاديميّةمزيج من المعرفة بنقل و

التعليم في التعليم المهني و نمطيّةوال
، في الغالب من أجل استهالك العالي

أو  رسميّةالمعرفة واجتياز امتحانات 
 جامعيّة تقليديّة.

طويلة األجل الخدمة التطلعات الوطنية 
 ،الحقائق المحلية والعالمية تتماهى معالتي 

الحالية والمحتملة، ال سيما لتحقيق الذات 
 ،ألفراد، والهوية الوطنية القويةدى ال
طن ومية المستدامة للالفخر، والتنالعّزة وو

 على جميع المستويات. 

ً  الحق بالتربية .٣  حتى الصّف التاسع، التعليم الزامي قانونا
وتفاوت في فرص ق، ولكن غير مطبّ 

 ضمن المراحل الدراسيّة وعبرها، النجاح
لبة من الط قلّة مع األرجحيّة لصالح

 ىأو ما يسمّ  القادرين على التعلّم الذاتي
 .زين""المتميّ "الموهوبين" أو بـ

 الزاميّة التعليم من الحضانة وحتّى الجامعة
مع وللجميع  عاليةجودة بمطبقة بصرامة 

 – فّوقالت ال بل –فرص متساوية للنجاح 
 عامل بغض النظر عن أيّ  ةلجميع الطلب

 ديمغرافي أو اقتصادي.

نظريّاً من خالل  مفترض ضمانها جودة التربية .٤
االمتحانات الرسميّة ومثيالتها في التعليم 

ً ، ولكن غير العالي ام تغياب و، قائم فعليّا
لمراقبة للضوابط، ولو ،جودةالمعايير ل

 بقصد الضبط وتحسين األداء.الشاملة 

وضع معايير جودة عالية وتطبيقها بشكل 
عاملين في وال ةصارم على جميع الطلب

)، ظروفه(وشروط عملهم و حقل التربية
وغيرها  والمنشآت،، والموارد، جهزةواأل

 من العناصر المعنيّة.

، واإلنصاف، والجودة مقيدة بالتربية الحق الكلفة .٥
وضعيّة بظروف التعليم الحالية وال

تتخّطى ة، ال سيما عندما الديموغرافيّ 
قدرة أولياء في القطاع الخاص  األقساط
 األمور.

معنيّون بتأمين جميع األفراد والقطاعات 
ة بأموال عامّ  ةالجودة مدعوم ةعالي تربية

من شراكة بين القطاعين العام والخاص 
الطلبة في الحصول لجميع العدالة لضمان 
 في التحصيل العلمي.النجاح و التربية

النظام  .٦
 التربوي

نخفضة م فعاليّتها ،يعتريها الخللبنية قديمة 
التي تستقطبها جهات  تهاأجهزوللغاية، 

في كثير من األحيان بمعزل  متنافرة تعمل
وضوح  عدمظل عن بعضها البعض في 

العاّمة للتربية وطنية السياسة الرؤية وال
 واالنماء.

مع بعضها  تعمل بفعاليّة وتناغمأجهزة 
 َحْوَكمة نظاميّة حقيقيّة بموجبالبعض 

متماسكة من أجل خدمة  وسياسات اجرائيّة
 عاّمةدة بوضوح وسياسة رؤية وطنية محدّ 
تتناسب مع القرن الحادي  للتربية واالنماء

 .والعشرين

 .١الحاشية ص.  ترا  
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 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب
س التربية

س
أ

 
السلطات تضبطها ة وخاصة حكوميّ أجهزة   إدارة النظام .٧

وتديرها على بنسب متفاوتة، الحكومية 
لها وجماعات  هذه السلطات التوالي

 ة في(الطائفيّ  ةالخاصّ  مصالحها واهتماماتها
المشاركة، إن  ندرةكثير من األحيان)، مع 

وجدت، لمختلف قطاعات المجتمع، وكل 
استراتيجيات ات وذلك في غياب سياس

 .وطنية واضحة

 التربويالنظام  تعاون منهجّي بين عناصر
(بما في ذلك  المختلفة وقطاعات المجتمع

) في إدارة هذا األعمال والصناعة يقطاع
سياسات و نظاميّة َحْوَكمةالنظام بموجب 

 ّ وتحت لة، واستراتيجيات متماسكة وفعا
 النظام تقويممن أجل  مراقبة منتظمة

 ين.المستمرَّ  هوضبط

السلطات مع االفتقار إلى االستمرارية  االستمراريّة .٨
بسبب اعتماد كّل سلطة  خاّصةالمتعاقبة، 

مختلفة عن سياسات  ظرفيّةسياسات  قائمة
 وعدم إفساح المجال، السلطات التي سبقتها

لهذه السياسات أن تأتي بثمارها من قبل 
 .السلطات التي تعقبها

عاّمة ضمان االستمرارية من خالل سياسة 
 يةربطويلة المدى تخدم الرؤية الوطنية للت

منها  وتُستَمدّ  ،بالشكل المناسب واالنماء
ومبنيّة متماسكة  إجرائيّة خاّصة،سياسات 

واستراتيجيات  على معطيات موثوق بها،
 لنظاما عناصرل لبرامج واقعيّة يمكن تنفيذيّة
 .تنفيذها

 غير أسسو خرافاتغالبًا ما تهيمن عليها  االبيداغوجي .٩
-٢عليها الزمن لنموذج أو عفّى  راسخة

 ةتربويّ  مرجعيّةضمن أطر  ،للتعليم ٦-٤
 ة بوضوح.دغير محدّ 

ً  أطر مرجعيّة متماسكة لخدمة  مالئمة واقعيّا
 منسجمة مع كيفيّة عملو لتربيةوظيفة ا

بحسب ما  ونمّوهما العقل البشري والدماغ
في العلوم  بها البحوث الموثوق تثبته

 .المعرفية وعلم األعصاب

جهد  .١٠
 الدراسة

اعات لسال في المنزل، بشكل فعّ غالبًا يتم 
طويلة بعد المدرسة، مع أولياء األمور و/ 

في المنزل  الدروس الخصوصيّة ميأو معلّ 
 سة.المدرفي  عليمالت قصور نتعويض علل

في المدرسة  بمعظمهالتعلم الهادف  تمّ ي
وليس في المنزل حيث يتم القيام بمهام 

اة الحي مورمعقولة للتعزيز واالستقراء أل
في ة، األمر الذي يتطلب تغيير اليوميّ 

 في حدود ومواصفاتو الحصص المدرسيّة
 .متعلّ ال إيكولوجيا

 التكنولوجيا .١١
 

من قبل الطلبة وكّل  استهالك أعمى
 ةقنيّ لبدع التل العاملين في الحقل التربوي

في ظل  ،وللفاعليّةقيمة مثبتة ل التي تفتقد
واضحة،  اتوسياسعدم وجود رؤية 

البحث والتطوير مبادرات اقتصار و
 التربويّةفي مجال التكنولوجيا  المحليةّ◌ّ 

غير واألفراد المتحمسين  بعض على
 .من أحد المدعومين

 ،لسياسات البحث والتطوير ثاقباالختيار ال
ة من بتثلوسائل واألساليب التكنولوجية الملو

ة والتي تتناسب مع طرق الناحية المعرفيّ 
الشديد، التدريس المعتمدة، مع الحرص 

والذكاء  التأليةف مع واالستعداد للتكيّ 
االستفادة مّما يمكن أن االصطناعي، و

، التربويالنظام  عناصرلجميع  توفّرها
ى المحتمل عل واالستعداد الستيعاب تأثيرها

 .البشرية هالنظام وموارد َحْوَكمة

  كتاب مدرسي، ثم تفريغها وتسليمها من خالل المحاضرة والعروض ) ٢(ي ة بين غالفَ المعرفة الحقيقيّ  ليبفقًا لهذا النموذج، يمكن تعو
أو مكتّظة  )٦حصص (خالل ست  ،تقليدي أو مختبر لصفّ  )٤( الذين يجلسون صامتين وهادئين بين الجدران األربعة لبةالتوضيحية للط
 .طلبةجامدة وذات مقاس واحد لجميع ال ةمناهج دراسيّ  من أجل تطبيق ،الواحد أكثر في اليوم
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 ٣الجدول 
 رات المطلوبة إلصالح حقيقي للتربية فيييالتغ

 النظام التربوي

 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب

ي
النظام التربو

  

الوظيفة  .١
  األساسيّة

ة مسبقًا ة المعدّ الدراسيّ  برامجإكمال ال
 ،عاّمة تقليديّةالمتحانات  طلبةوإعداد ال
للشهادات ة متحانات الرسميّ االوخاصة 

 المتوّسطة والثانويّة.

ة النظاميّ  م٤بمالمح الـ طلبةتمكين ال
ة ة الوطنيّ ة ذات الهويّ للمواطنة العالميّ 

 ّوقفم مدى الحياة والنجاح والتتعلّ للو القويةّ 
 .رسريع التغيّ الفي عالمنا 

السياسة  .٢
الوطنيّة العاّمة 

للتربية 
  واالنماء

مجموعة متماسكة من مبادئ الدستور  إن وجدت. ،غير محّددة بوضوح
والقوانين والمبادئ التوجيهية للتعليم وتنمية 

والوطن بجميع  المحليّة ألفراد والمجتمعاتا
في القرن الحادي  وعناصره قطاعاته

 .والعشرين

السياسات  .٣
اإلجرائيّة / 

  الخاّصة

من سياسات غير  خليط غير متماسك
من قِبل  وضعهاغالبًا ما يتم  ،متسقة

عنها من قبل  خلّيالسلطات القائمة والت
 .السلطات المتعاقبة

والقواعد  األحكاممجموعات متماسكة من 
التي تحكم مؤهالت وعالقات  اتالتوجيهو

النظام بشكل فردي  عناصروعمليات مختلف 
ومتسق مع بعضها البعض ومع الرؤية 

 الوطنية والسياسة العامة ومعايير الجودة.

ى األثر عل .٤
الطلبة 

 واالستدامة

قاس بشكل حصري تقريبًا بإنجازات يُ 
والتي تنخفض  ،في االمتحانات طلبةال

بشكل كبير ومتزايد بعد إجراء  مإمكاناته
 االمتحانات.هذه 

م يقاس باالستدامة الدائمة لنتائج التعلّ 
واإلبداع في مجاالت  والمالمح تايوالكفا

االهتمام واإلنتاجية في مكان العمل والقطاعات 
 األخرى في المجتمع.

 رأس الهرمة من سلطة حكومية مركزيّ  الَحْوَكمة .٥
ة يّ نسببعض الحرية المع ترك  ه،إلى أسفل

 ةفي المسائل اإلداريّ القطاع الخاص في 
 ة.ة والطائفيّ والماليّ 

بسلطة مشتركة ومسؤولية  نظاميّةمة كَ وْ حَ 
 لتطوير سياسات العناصرموزعة بين جميع 

 .فعالة وتنفيذها بشكل متسق

ً  القيادة .٦  مقتصرةوسيطرة  قّوة أمر اعتبارها غالبا
نين استناًدا إلى على المسؤولين المعيّ 

االنتماء الطائفي والسياسي في كثير من 
المزايا المهنية  إلىاألحيان أكثر منه 

 يعمل هؤالءوبالتالي غالبًا ما  ،واألخالقية
لخدمة المصالح الخاصة لمن يقف وراء 

 هم.تعيين

 ّوقللتفلعمل الجماعي واإلرشاد ل ترشيد ملهم
ع متفانين على جميونظاميين  عاملينمن قبل 

دهم تم تحدي ،ينإداريّ وليس فقط  ،المستويات
وتدريبهم ورصدهم ودعمهم من خالل آليات 

وخاصة الوظيفة  ،لخدمة النظام بها موثوق
 .وفقًا لسياسات واضحة ،ة أعالهالرئيس

   وانببدئي في جميع جموالسلوك ال عّمقة،مُ الوالمعرفة  نتجة،مالوالعادات  تقّدم باستمرار،مالالمواطنين النظاميين ذوي العقل  مالمحهذه
 الحياة.

 لخاّصةاة يمن المهام (الكفا معيّنلتحقيق نوع  الضروريّةوالتوجهات والمواقف  ،يحرك-الحسوومهارات التفكير  ،معارفة من ين الكفاكوّ تت(
  .ة العامة)يأو العديد من المهام في سياقات متميزة (الكفا

  م.٤ومالمح الـات يالتعلم والكفا نواتجللحصول على تفاصيل حول  ٢الصفحة  حاشيةالمراجع المذكورة في  .رات
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 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب
ي

النظام التربو
 

العالقة بين  .٧
القطاعين 
الرسمي 
 والخاص

 ،واالحتكاك ، والتجاذب،االستقطاب
 ضمن كّل منهماو ينوالتنافس بين القطاع

 .الثقة واالحترام في ظّل عدم تبادل

شراكة شاملة مع روح إيجابية من التعاون 
 والمجتمع الطلبةمن أجل رفاهية وتنمية 

الوطن بجميع قطاعاته و المحلّي
 وعناصره.

العالقة بين  .٨
التعليم العام 

والتعليم 
 المهني

 ،بين نوعي التعليم واالزدواجيّةالنقسام ا
مع فصل التعليم العام تقريبًا عن اهتمامات 

 وسوق العمل. ،ةوالحياة اليوميّ  طلبة،ال

 ،تجاوز االنقسام نحو التعليم "الشامل"
على تعليم  طلبةحيث يحصل جميع ال

مهارات على الأكثر  يرّكزأكاديمي وفني 
ن ويتضمّ المعارف توجهات من محتوى الو

 ذةتدريبًا ميدانيًا عمليًا (مثل التلمَ 
د تترابط فيها المواة) في سياقات الصناعيّ 
 .الدراسيّة

التقّدم عبر  .٩
المراحل 
 الدراسيّة

قبل  المراحلعبر  ضعف االنسياب
ة الثانويّ  رحلةوخاصة من الم ،ةيّ الجامع

ى االفتقار إل بسبب ،المرحلة الجامعيّةإلى 
وإلى  ،واضحة اترؤية واضحة وسياس

واضحة المعالم  مرجعيّة تربويّةأطر 
 .ومتماسكة

جميع الصفوف  عبرالتقدم السلس 
وحتى الدراسات  من الحضانةة (الدراسيّ 

العليا) يتم ضمانه من خالل السياسات 
 ةالبيداغوجيّ  ةالمرجعيّ  األطرو االجرائيّة

الموضوعة بشكل متسق مع بعضها 
 البعض وبما يتوافق مع أسس النظام

 .التربوي

حكمها سياسات خاصة منفصلة عن بقية ت الحضانة .١٠
 التربوي.النظام 

بشكل متسق  )ةالرعاية النهاريّ  مع(دمجها 
جميع النواحي  من التربويفي النظام 

 ة بحيث يكون األطفالة والتنظيميّ التربويّ 
رياض  عند دخولهمم للتعلّ  حاضرين
 .األطفال

المؤسسات  .١١
/  التربويّة
  *التعليميّة

 ةبنية مع لكتب المدرسيّ حاضنة وحافظة ل
، ال بةصلّ متو ،ةلرهّ تم ،قديمة منشآتو

 تالئم متطلبات العصر.

 ،يتطور باستمرار ،نظام بيئي مستقل
يمتد إلى ما  ،ال حدود له ،اتيبتجر ،مريح

أو المعهد أو  وراء جدران المدرسة
مجتمعيّة وانتاجيّة ليشمل قطاعات  الجامعة

 الجوار.مختلفة في 

 تجارب .١٢
 التعلّم

تتحّكم بها سلطة المعلّم والكتاب المدرسي/
ومقتصرة  ،ةكون مملّ توغالبا ما  ،الجامعي
 العروض التوضيحيّةمحاضرة وعلى ال

 .االهتمام ال تثيرحول مواد الُمحبطة 

والثاقب الذي يشرك العقل  التدريب العملي
أنشطة  والحواس بفاعليّة من خالل

 ةقة بالحياة اليوميّ متعلّ وملهمة  باتيّةتجر
 .وسوق العمل

دور  .١٣
لتلميذ(ة) / ا

 الطالب(ة)

، مطيع ،ف األصوليضعانسان خاضع، 
عمى للسلطة األالستسالم لمضطر و

سواء كان ذلك المعلم أو الكتاب  ،ةالخارجيّ 
 ./الجامعيالمدرسي

 ،الرئيسة الوطنيّةاألصول أهّم مكّون في 
على التحّكم بالذات وتقرير  له القدرة التاّمة

تّم تو بوضوح وتأنٍّ صوته  يُسمع المصير،
 إدارته بحكمة.

مالمح  .١٤
 الطلبة

غير وحزم فضفاضة  مع التقليد في االنتاج
يتم حفظها التي  عارفمن الممتماسكة 

 ً  ودون فهم. عن ظهر قلب غالبا

ة مع التركيز على النظاميّ  م٤مالمح الـ
واإلبداع واالبتكار في مختلف  التفّوقأنماط 
 .والهوايات ،يّاتوالجمال ،المهن

من  ل التعليم،مراحعلى جميع  ،مختلفة وإن بنسب البنود،تنطبق جميع  ،لمراحل محّددة وواضح بشكل منفصل البنود المخّصصة باستثناء *
 إلى التعليم العالي. الحضانة
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 الوضع المرتقب الوضع الحالي  الجانب
ي

النظام التربو
  

التالمذة ذوو  .١٥
 الصعوبات

غالبًا ما يتعرضون للتمييز أو التسرب من 
مع أولياء األمور  يتّم تركهمأو  ،المدرسة

 بمفردهم دون مساعدة وموارد مناسبة.

بهم بشكل صحيح من قبل  االعتناءيتم ّ
دين بالموارد الالزمة مين مؤهلين مزوّ معلّ 

(دعم المجتمع  حاضنةبخدمات  دعمهمو
) حتى التالمذةلتقوية األسرة ونجاح 

 .قوا في المدرسة وفي الحياةينجحوا ويتفوّ 

دور  .١٦
المعلّم(ة) / 
األستاذ(ة) 

 (ة)الجامعيّ 

معلومات المعلبة لل بثقناة  أوحزام نقل 
ّل بكد األعمى مع التقيّ  ،المبرمجة مسبقًاو

والسلطات  ما يصدر عن إدارة المدرسة
 لها. عوالخضو ،ةالحكوميّ 

ر تطوّ محترف يتمتّع بمهنيّة عالية ت
يعمل كوسيط  ، وبفكر ناقد،باستمرار
وقائد ملتزم  طلبة،ال مالمحلتطوير 

بالتحسين المستمر والتنمية المستدامة 
 لمجتمع.لو ،التربويلنظام لو ،للمدرسة

دعم المعلّم  .١٧
 والمدرسة

والمدارس على  ،مونالمعلّ ترك غالبًا ما يُ 
بمعزل عن ، ليعملوا بمفردهم وحد سواء

يفتقرون إلى الدعم ف ،بعضهم البعض
 أكثر عند ويُحكم عليهم بالعزل ،األساسي

 .ضعف األداء والحرمان من الموارد

 احالنجلتأمين استدامة ة المسؤولية الجماعيّ 
 ،مين والمدارسللمعلّ  الجودة األداء العاليو

 ،ةثاقببإرادة  ل في الوقت المناسبوالتدخّ 
المستمر بناء لة لوموضوعيّ  ،ومثبتة

غير  في األوضاعوخاصة  ،قدراتلل
 .ية والحاالت الحرجةاتومال

أولياء  .١٨
األمور في 

 المدارس

أو  ،المدارسبشكل تلقائي إلدارة أتباع 
مين لمعلّ لبدائل  ،على العكس من ذلك

ت المشكال لمعالجةمن تلقاء أنفسهم يعملون 
 فنتيجة لتخلّ وبناتهم  أبناؤهمالتي يواجهها 

 .عن القيام بدورها المدرسة

لحد إلى ا والثاقب، فقط م الناقدلّ وكالء التع
 في إطار ،لهالذي يمكنهم ويجب عليهم تحمّ 

في جميع النواحي  ،سياسات واضحة
 .هميتاهورفوبناتهم  أبنائهمالمتعلقة بتعليم 

جمعيّات  .١٩
أولياء األمور

ومعلّمي 
  المدارس

ة وظيف من أيّ  أعضائها تجريد غالبًا ما يتمّ 
ويسيطر عليها مديرو المدارس  ،ةعمليّ 

 .ةخاصّ لخدمة مصالح 

 نظاميّونن ووالن فعّ بوالعأعضاؤها 
في جميع  ن في اتخاذ القراراتوومساهم

ة تلك المتعلقة وخاصّ  ،األمور المدرسية
والمعلّمين  التالمذةبإنتاجيّة مباشرة 

 تهم.رفاهيّ و

مشاركة  .٢٠
 المجتمع

والمشاركة  ،ة وغير منتظمةمغير منظّ 
 قبل من الفرديّة وغير المستدامة

 خارج المدرسةمن  والجماعات األشخاص
ومن خارج سوق العمل، بما في ذلك في 

 .معظم الجامعات

بين المدارس ة المشاركة المنهجية والنظاميّ 
والجامعات، وبين جميع هذه المؤسسات 

 مختلف قطاعات المجتمعالتربويّة و
المجاورة، خاّصة تلك المعنيّة  وعناصره

 .باالختصاصات التي يُعّد لها الطلبة

شهادات  .٢١
 الطلبة

 مؤهالت الطلبة فقط من خاللالحكم على 
ت، وال سيّما امتحانات الشهادات متحانااال

 ،الرسميّة المتوّسطة والثانويّة في المدارس
م مماثلة في التعليمعياريّة وغالبًا امتحانات 

 طلبةمما يؤدي بالعديد من ال ،العالي
 .األكفاء إلى طريق مسدود

ي ف مالمح الطلبةر توثيق موثوق به لتطوّ 
مما يفتح األبواب  ،جميع سنوات الدراسة

 لالختيار المهني والتعليم المناسبين.
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ي

النظام التربو
  

البحث  .٢٢
 والتطوير

 اصرعنا بشكل منهجي من قبل متنفيذه يتمّ  ومع تأثير غير مستدام. اعتباطي،
للتحقق  خاّصةصة بموجب سياسات مخصّ 

من صحة جميع الوسائل واألساليب 
ة والمساعدة في تحسين النظام التربويّ 

 بشكل مستمر. التربوي

التعاون  .٢٣
من  الدوليّ 

أجل أجهزة 
ذات  محليّة

مستوى 
  عالمي

على بعض  غالباً ما يقتصر التعاون
، وفي برامج خاّصة بكّل منهاالجامعات 
وقصيرة األجل، مع  محدودةألغراض 

 أو األجهزةاون بين الجامعات التع ندرة
ومعايير  سياسات وفي غيابالمختلفة، 

  الحدود.وطنية للتواصل خارج 

 واسعةة طويلة المدى وعالقات دوليّ 
ة في جميع المجاالت، خاصّ  في النطاق

 خبراتالتبادل أفضل  بهدف ،التعليم العالي
وإقامة شراكات تؤدي محليًا إلى ممارسات 

يقدرها  عالمي مستوىذات ومنتجات 
  .العالم الخارجي ويتطلع إليها
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٤الجدول   

 رات المطلوبة إلصالح حقيقي للتربية فيييالتغ
 المناهج المدرسيّة*

 الوضع المرتقب الوضع الحالي الجانب

ّة* سي
المناهج المدر

 

الطبيعة  .١
  والوظيفة

 جامدة ،غير متماسكة وغير منتظمةمناهج 
 رللجميع، تقتص واحد قياسذات  ،ومتصلّبة

 ىعلى نقل المعرفة األكاديمية (التي عفّ 
 ئةتنشعليها الزمن في كثير من األحيان) و

جتياز الفقط  واعدادهممستهلكي المعرفة 
 .عياريّةالمواالمتحانات االختبارات 

فيها ومرنة ( ديناميكيةّ  مناهج نظاميّة،
 مع اختالف مالمح تتالءمجوهر مشترك و

 طلبةن التمكّ  كيباستمرار  تتطّور ،)طلبةال
ة لخدمة أغراض مالمح نظاميّ  تنمية من

 ة أصيلة.ة وعالميّ ة ووطنيّ فردية ومجتمعيّ 

اعتباطيّة وغير تربويّة أطر مرجعيّة  البنية .٢
تعود ووسائل وطرق التدريس  ،متماسكة

إلى القرن التاسع عشر وأوائل  مرتكزاتها
ة تركز يّ وبرامج دراس ،القرن العشرين

غالباً ما تكون وعلى مواضيع غير جذابة 
 سوق العملو غير مرتبطة بالحياة اليوميّة

 في عصرنا الحاضر.

نظامية بيداغوجيّة -تربويةمرجعيّة  أطر
 ، ترتكز على العقل والدماغ البشري،أصيلة

 ،هجيبشكل من إطارهافي م والتعليم التعلّ  يتمّ 
لتي اة يّ برامج الدراسلل األمر بالنسبةوكذلك 
ة" تطوير بشكل أكبر على "كيفيّ تعمل 

بدالً من "ماذا" الملمح الشخصي لكّل تلميذ 
 .على الطلبة تعلّمه من معارف

شروط  .٣
 التطبيق

يُفترض أن  سلفاً لتالمذةدة مدخالت محدّ 
في  مهلكنّ  ،ُمحّددةمؤهالت  تكون عندهم

داية في ب ،ال يتمتّعون بهاكثير من األحيان 
 .دراسي أو مقّرركل سنة دراسية 

 مالمحهمر يتطول تالمذةللتوجيه اإرشادات 
مستمدة من ة واقعيّ على طول مسارات 

 ةفي العلوم المعرفيّ  بها األبحاث الموثوق
 .وعلم األعصاب

النظرة إلى  .٤
المواد 

 الدراسيّة 

االجراءات و المعرفة ز على محتوىيركت
لإلجابة على أسئلة االمتحانات  يّةالروتين
 بشكل والممتّدة ،المسائل التقليديّةوحّل 

عبر مجموعة واسعة من  هّش وسطحيّ 
 حقولإلى  والعائدة المبعثرة الموضوعات

 .معرفيّة غير مترابطة
 

 ة في قالبالتقليديّ  المواد الدراسيّة ربط
من أجل التطوير الهادف  نظامّي متالحم

والتفكير  ،ةللمفاهيم األساسيّ  المنتجو
 التي والميول ،والقيم ،ةوالمهارات العمليّ 

 ةات النظاميّ يتشكل بشكل متماسك الكفا
 م٤الـ وتحقيق مالمح مجديةلتحقيق مهام 

 .نظاميةلا

قيمة الحقول  .٥
 المعرفيّة

بشكل مبالغ فيه على المجاالت  التشديد
 ،ة على حساب الفنونة التقليديّ األكاديميّ 

 ،ةوالتربية البدنيّ  ،والتكامل االجتماعي
 القيمةوغيرها من المجاالت ذات 

الحياة ب بشكل هام االدراكيّة والمرتبطة
رج خاووضعها التي يتم تهميشها وة اليوميّ 
 .ةالمناهج الدراسيّ إطار 

دها حدّ وحقل معرفي تمزايا أي مجال 
وتطوير المالمح  ترابط الموادتها في أهميّ 

 المناهج يتّم ضّمها إلىوبالتالي  ،ةالنظاميّ 
 .لهذه األهميّةوفقا  ةالنظاميّ 

العالقة بين  .٦
النظريّات 

والممارسات 
 الصفيّة

 بتعليمات مقيّدةة ية تعليميّ ممارسة صفّ 
مرجعي طار عن إ منبثقةغير محّددة 

 نظريّة ُمفتَرض، وما يرتكز إليه من أسس
 ة.بيداغوجيّ 

المستمّد ة نظريّ المع  منسجمة اتممارس
ة نظريّ مراجعة الو ،المرجعياإلطار منها 

باستمرار نتيجة  المرجعيواإلطار 
القائمة على البحوث  اتللممارس

 .بها والموجهة

ً  تنطبق يتطّرق إليهاالعديد من القضايا التي  إال أنّ . الروضة حتى الثانوي لمدارس منلهذا الجدول مخصص حصريًا  * التعليم  على ايضا
  العالي.



  
Halloun et al. – CARE / H Institute 12 Authentic reform synopsis 

 www.Hinstitute.org 
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المناهج 

سيّة*
المدر

 
 تلقّن غير مجٍد، ،طاعة عمياء للمعلّم التعلّم .٧

م فضفاضة تج تعلّ وانل إعادة االنتاجو
 ةالقصيرفي الذاكرة تُحفظ فقط وعابرة 

 الجتياز للفترة الضروريّةفقط األجل، و
 .محّددة امتحانات

ومثمر (خالق  ،مجدٍ  ،ثاقب ،علّم تجرباتيت
ة ات نظاميّ يوكفا نواتج تعلّممع  ،ومبتكر)

 طويلة األجل.المستدامة في الذاكرة 

جراءات نقل أعمى للمحتوى الجامد واال التعليم .٨
غير ة يّ تقليد صفوفروتينية اإللزامية في ال

 المذةتترك اليُ ف ،محفّزة على التعلّم المجدي
 المثقلة ة التعلمفي عمليّ  وحدهملكفاح ل
 المهام المفرطة في كثير من األحيان.ب

م تعلالة على تعلم كيفيّ  تالمذةمساعدة ال
ة في بيئات النظاميّ  مالمحهموتطوير 

وانجاز األمر بغالبيته أثناء  ،مواتية
 .الحصص المدرسيّة

 "متقيي" ليسغالبًا واالختبار المعياري ( التقييم .٩
 وذلك ،م) على أنه غاية في حد ذاتهلتعلّ ل

 ، وبهدفعلى حساب العدالة واإلنصاف
بناًء على ما يمكنهم إعادة  الطلبة تصنيف
مما يدفعهم إلى سباق  ،من معرفةإنتاجه 
.سدودملتحديد النخبة مع أفق  سيّئ تنافسي

ة وسيل(التقييم ك المجديم لّ وسائل التع
ترشيد لم) والتدريس الثاقب (التقييم لتعلّ ل
م) التي تعد جزًءا ال يتجزأ من لتعلّ ا

 طلبةلا قّدملت تطبيقهاة ويتم المناهج الدراسيّ 
 رمسارات تطوّ  لىبشكل ثابت وتعاوني ع

 الة.ة وفعّ واقعيّ 

إيكولوجيا  .١٠
 التعلّم

إن  ،صفوف ومختبراتيقتصر على 
 ال ةتقليديّ  ذات تصاميم ومنشآت  ،وجدت

 .باتيم التجرتساعد على التعلّ 

ل من خال باتيالتعلم التجر منشآت تحفّز
المرتبطة  والتجارب التعاونية األنشطة
تي وال بالحياة اليومية وسوق العملمباشرة 

 .تشغّل العقل والحواس بشكل واعٍ وثاقب

تي الة الكتب المدرسيّ  تقتصر غالباً على الموارد .١١
ليها ع ىبة عفّ معلومات أكاديمية معلّ  تكتنف

 تستحوذ وال ،الزمن في كثير من األحيان
 مهم على تعلّ وال تحضّ  تالمذةال على اهتمام

 ومنتج. مجدٍ بشكل  األمور

ة وأصيلة متنوعة ترتبط بالحياة موارد غنيّ 
مفاهيم لل باتيم التجرة وتشجع التعلّ اليوميّ 

التي  والميولالنظامية والمهارات والقيم 
 م.٤مالمح الـفي تطوير  حقيقةتساهم 

مرجعيّة أطر  في ظلّ  إضافات تقنيّة التكنولوجيا .١٢
افة مضتربوية مع عدم وجود قيمة  ،ةتقليديّ 
 .في كثير من األحيان مهّمة

 نادباالست البيداغوجيا والتكنولوجيا توأمة
ق من التحقّ و ،البشري إلى العقل والدماغ

ة يّ لمناهج الدراسالتقنيّات التربويّة ل مالءمة
المنبثقة  ووفق األطر المرجعيّةة عتمدالم

 مهّمة.للحصول على قيمة مضافة منها 

وغير مستدامة  عابرة ،م مفرطةج تعلّ واتن نواتج التعلّم .١٣
 ز في الغالب على محتوىتركّ  في الذاكرة،

منفصلة عن بعضها  ،المعرفة األكاديميّة
مع  ،الحاضرالعصر البعض وعن حقائق 

الروتينية بعض المهارات االجرائيّة 
 معياريّة. اختباراتجتياز ال والضروريّة

اً انطالقتعلم اساسية (نواتج  علىز يترك
على و ،)والجودة في القلّةمن مبدأ الوفرة 

ما ب ،أكثر من المحتوىالمهارات التطبيقيّة 
ستدامة في الذاكرة طويلة المدى يؤّمن اال

 ات القرن الحادي والعشرين التي تعدّ يكفال
 ة.النظاميّ  م٤الـ مالمحة لتطوير أساسيّ 
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 ٥الجدول 
 رات المطلوبة إلصالح حقيقي للتربية فيييالتغ

  العاملين في الحقل التربوياالحتراف المهني للمعلّمين وغيرهم من 

  

 الوضع المرتقب الوضع الحالي  الجانب

ي
ف المهن

االحترا
  

وضع  .١
المعلّمين 

وغيرهم من 
 التربويّين

 ،"وظيفة" قليلة القيمة وغير جذابةالتعليم 
مع  خاّصة من الروضة حتى الثانوي،
 استقالليّة وسلطة ذاتيّة غير كافية،

واإلرادة لخدمة جميع  وضعف الموارد
 .والمجتمع بشكل صحيح طلبةال

محترمة وذات  التقدير، "مهنة" عالية
ة والسلطة مستوى عاٍل من االستقالليّ 

 طلبةخدمة جميع البوالدعم وااللتزام 
 والمجتمع بشكل صحيح.

القيم  .٢
 أخالقياتو

 المهنة

معتمدة نة عدم وجود نظام قيم رسمي ومدوّ 
من  فيعود لإلفراد ،ةلألخالقيات المهنيّ 

وغيرهم من العاملين في مين وإداريين معلّ 
قيم وأخالقيات  اعتماد نظم الحقل التربوي

 على حدة. ة بكّل منهمخاصّ مهنيّة 

ة ومدونة األخالقيات قيم نظاميّ مأسسة 
نظام في ال فّوقة مع انتشار ثقافة التالمهنيّ 

 بداع علىالتربوي بأسره، واالبتكار واال
جميع المستويات والمراحل، وال سيّما في 

 التعليم العالي.

الخيار  الدخول إلى القطاع التربوي هو المبتدئون .٣
، وعند انسداد في كثير من األحياناألخير 
عن لين طوالعا الجامعات بلطال األفق،
 .في قطاعات أخرىالعمل 

 والمتفانونن وّوقالجامعات المتف بطال
وفقا لمعايير صارمة الذين يتّم اختيارهم 

 وانتقائية.

اإلعداد ما  .٤
 قبل المهنة

 اتمقّررغير متجانس من ال مبعثر خليط
ها علي ىوالتي عفّ  ،ةالمفرطة، والتقليديّ 

ق ال تتعلّ  ،الزمن في كثير من األحيان
ند ع تي سيتّم تطبيقهابالضرورة بالمناهج ال

غير  ميدانيمع تدريب  ،مباشرة العمل
 ال.وغير فعّ  كافٍ 

 ةأكاديميّ مقررات ( ناهج إعداد منّوعةم
 تافي مؤسسونوعيّة،  )ةتربويّ -بيداغوجيّةو

 ،قائمة على البحثو ،ةصارمدراسات عليا 
تسمح بتطوير الكفايات والمالمح الضروريّة

أثناء الخدمة  التي ستطبّقخدمة المناهج ل
أطر بيداغوجيّة قائمة على عمل  ضمن
ة ات أكاديميّ أساسيّ  وباكتساب ،والدماغالعقل 

ومهارات ن والقرن الحادي والعشر بهايتطلّ 
في مدارس  التدريس المنّظمة والفعّالة

 .نموذجيّة مخّصصة إلعداد المعلّمين

الدخول إلى  .٥
المهنة 

/ والشهادة 
التراخيص 
 الضروريّة

ة للترخيص عدم وجود معايير وطنيّ 
 ،الضروريّة الشهادة والحصول على

ها، مالك ودخولواالنخراط في المهنة، 
بناء القدرات ومتطلبات األداء في و

(وبعض  اكتفاء المدارسمع ، الخدمة
(ال  أكاديميّة ةشهادة جامعيّ بالجامعات) 

 ،، في المدارس الخاصةتتعلق بالضرورة
  ).التي سيتّم تدريسهابالمقررات 

رجة الدراسات العليا (درجة الدكتوراه د
للنقابات دور  ،ترخيصو امعات)ألساتذة الج

ممارسة  بعدوحازمة بموجب معايير فيه، 
 ةطريق على وبدأ العمل ،قبل الخدمة ميدانيّة
ن يمالتوجيه من قبل معلّ مع و الحرفيّةالتلمذة 
 ةالمهنيّ  ومن ثّم التنمية ،صينمتخصّ  أوائل

لالحتفاظ  هاموسجل أداء  ةالمستمرّ 
 .بالترخيص لمزاولة المهنة

اإلعداد  .٦
المستمّر في 

 الخدمة

غير المثمر للتدريب  دورات مرتجلة
 .وغير الفعّال

ي ف تنمية مهنيّة مستمّرة، منهجيّة ونظاميّة،
 تتبع بشكل المؤسسات التربويّة،جميع 

قبل الخدمة وتلبي  اإلعدادمتسق من 
 .والمؤسسات طلبةة للاالحتياجات الفعليّ 
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 المرتقبالوضع  الوضع الحالي  الجانب
ي

ف المهن
االحترا

  
شروط المهنة  .٧

وظروف 
 العمل

العمل  وأنظمةغالبًا ما تكون السياسات 
 في الواقع تقوم على التمييزغير عادلة و

 ،خاصة في القطاع الخاص ،والممارسة
وغالبًا ما يثبط سلم األجور عن بناء 

ال سيما في القطاع العام  ،القدرات المستمر
بشكل دوري بغض  دّرجالت يستحقحيث 

 .النظر عن األداء واإلنتاجية

نزيهة وعادلة وجذابة  أنظمةسياسات و
 ملّ سو أعباء عمل، تأتي مع ،ةوغير تمييزيّ 

 ومسؤوليات،، وحوافز وأجور، تدّرج
 ،خاصة فيما يتعلق بقيادة التطوير المهني

وايكولوجيّة  ،ةوتحسين المناهج الدراسيّ 
محاسبة ألداء ها، كّل ذلك مع بأكمل التعلّم

 .المعلّمين والمؤسسات التعليميّة

عموديّة، من رأس غالبًا ما يتم اعتبارها  اإلدارة .٨
مع سلطة شبه مطلقة  ،هإلى أسفلالهرم 

ة ألعمال اليوميّ للرؤساء في إدارة ا
 .ةوالروتينيّ 

ّور تطل باتيالتعلم التجر إيكولوجياإدارة 
ضمن  ،ةالنظاميّ  المالمحوتطوير ا العقل

 مين وجميعة مواتية للمعلّ بيئة عمل نظاميّ 
 .موكالء التعلّ 

مون األفراد وغيرهم نادراً ما يهتم المعلّ روح الجماعة .٩
م المشترك ة والتقدّ من الوكالء بالرفاهيّ 

 .للمجتمع المدرسي

 البعض مة لبعضهمنهجيّ العاملين الرعاية 
 ةمجتمع المدرسة بأكمله من خالل عقليّ لو

وضمن بيئة مواتية  والتواصلمّد اليد 
 وداعمة.

وغيرهم من مون المعلّ  يُتركغالبًا ما  الدعم .١٠
، ودون الخدمة أثناء نفسهمأل التربويّين

 دعم من أحد.

 ،ي والوطنيلتبادل المحلّ نظم صالحة ل
 الدائم. والدعم ،والتغذية الراجعة ،والرصد

منّصات  .١١
 التواصل

 يّةالظرفعلى التجمعات التواصل يقتصر 
المجموعات على و ،ةوغير الرسميّ 

في وسائل التواصل  حّددة األهدافالم
 االجتماعي.

 منهجيّة ومنتظمةة عات دوريّ تجمّ 
 ،المؤتمرات ،مجتمعات التنمية المهنيّة(

ات النقاش اإللكترونية (بما ومنصّ  ،إلخ)
في ذلك وسائل التواصل االجتماعي) 

 نميةوالت ثقافة بناء القدرات ضمنمتكاملة ال
  المهنيّة المستدامة.

الجمعيّات  .١٢
األكاديميّة / 

 التربويّة

فيها متروكة  ة والمشاركة النشطةالعضويّ 
لمبادرة األفراد دون أن تكون جزًءا من 

 .العاّمة للمهنة الثقافة

من قبل منّظمة ضمن النظام التربوي و
على اعتبارها  ،المؤسسات التربويّة

والتنمية  لقدرات بناء امصدرا هاما ل
 المهنيّة المستدامة.

ز على التعليم ركّ تجّمعات نضاليّة ت النقابات .١٣
 .لتلبية الحاجات المعيشيّة" يفة"وظكـ

"مهنة" الـ ترعى شؤونة مات مهنيّ منظّ 
 .عالي تقديرعالية الجودة وذات لجعلها 

ً  البحث .١٤ ة دون أن لمبادرة الفرديّ ل متروك غالبا
المهنة، وحيث هناك  تكون جزءا من ثقافة

أنظمة ترعاه، تختلف هذه األنظمة 
 .من جامعة ألخرىوالمعايير المرادفة 

من  سواء ،يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالممارسة
أو  ،خالل االستفادة من أبحاث اآلخرين
ة يّ لممن خالل المشاركة في البحوث الع

والتربويّة المختلفة وفق أنظمة ومعايير 
 .مشتركة

 المدارسوخاصة في  ،ر قيمتهما تقدّ  نادراً  النشر .١٥
ً حيث  قتصر على تأليف الكتب يما  غالبا

  ، وال يتكامل بشكل منهجي مع ةالمدرسيّ 
 وما عداثقافة التعليم العالي حيث، 

ادرة لمباألساتذة ل تُتركاستثناءات قليلة، 
 غير مهّمة.مكافأة وبرعاية  بالنشر

التنمية كجزء من  منّظمذات قيمة عالية و
ُمدرج ضمن شروط و المهنيّة المستدامة،

 مع التشجيع على العمل التعاوني ،الترقية
قدر اإلمكان لتعزيز التواصل المثمر 

 .وتطوير المهنة
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 الوضع المرتقب الوضع الحالي  الجانب
ي

ف المهن
االحترا

 تعاون غير رسمي بين األجهزة، وحتى الشراكة .١٦
داخل  العاملينوغيرهم من مين المعلّ  بين

، أو الجهاز الواحد الواحدة المدرسة
مع المجت عناصر ويقتصر في الغالب على

 التربوي دون سواه.

، ومفتوحة نظاميو بشكل منهجيّ  تقوم
وبين  الجهاز الواحدداخل  األفرادلجميع 

 لكتة والبعيدة، بما في ذلك المحليّ  األجهزة
القائمة في قطاعات المجتمع غير التربويّة.
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