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املعلمون: القيادة يف أوقات األزمات وإعادة تصوُّر املستقبل

املعلمون هم حجر الزاوية الذي نبني عليه تعليامً شامالً ومنصفاً وعايل الجودة. وقد أّدت جائحة "كوفيد-19" إىل اإلرضار بشكٍل كبري بقدرة املعلمني عىل الحفاظ عىل جودة التعليم يف 

ضوء إغالق املدارس، واالنتقال إىل نظام التدريس عن بُعد، والتحديات التي تواجه العودة إىل املدارس. بيد أّن جائحة "كوفيد-19" سلطت أيضاً ضوءاً جديداً عىل الطريقة التي ينتهجها 

املعلمون يف قيادة الفصول الدراسية واملدارس واملجتمعات املحلية. 

ولضامن استمرار التعليم والتعلُّم الجيديْن، حتى ال تفقد البلدان وترية الجهود الرامية إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة، فإن القيادة سوف تنهض بدوٍر متزايد األهمية يف هذا الصدد. 

ومن أجل تعزيز بيئة تعليمية صحية ومنصفة للجميع، مبا يف ذلك للطالب الذين زادت الجائحة من تهميشهم، تحتاج البلدان إىل توفري تدريب جيد عىل نحو يضمن إتاحة الفرصة 

للمعلمني الكتساب املهارات ذات الصلة بغية تعزيز أدوارهم القيادية.

شهدت أعداد املعلمني منواً رسيعاً عىل الصعيد العاملي منذ عام 2000، ومع ذلك هناك حاجة إىل العديد من املعلمني

زاد إجاميل عدد املعلمني يف شتى أنحاء العامل بنسبة 50٪ بني عامي 2000 و2019، من 62 مليون معلم إىل 94 مليون معلم )الشكل 1(. 	

لتوفري التعليم االبتدايئ والثانوي الشامل بحلول عام 2030، هناك حاجة إىل 69 مليون معلم إضايف: 24 مليون معلم للتعليم االبتدايئ و44 مليون معلم للتعليم الثانوي.  	

يتجسد نقص املعلمني عىل نحو أكرث حدة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، حيث يواجه 70٪ من البلدان نقصاً يف املعلمني عىل مستوى التعليم االبتدايئ يف حني يواجه ٪90  	

من البلدان نقصاً يف املعلمني عىل مستوى التعليم الثانوي )معهد اليونسكو لإلحصاء، 2016(.

منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة

أهداف 
التنميه 
املستدامة

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs39-the-world-needs-almost-69-million-new-teachers-to-reach-the-2030-education-goals-2016-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs39-the-world-needs-almost-69-million-new-teachers-to-reach-the-2030-education-goals-2016-en.pdf
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التدريب هو املفتاح لدعم القيادة الفاعلة غري أن العديد من املعلمني يفتقرون إىل املؤهالت األساسية 

بغية تقديم تعليم جيد، يكتيس وجود معلمني مدربني يتمتعون باملهارات األساسية يف علم أصول التدريس، والتوجيه الرتبوي، والتعليم الشامل وإدارة الفصول الدراسية أهميًة بالغة 

)الجدول 1 والشكل 2(. 

الجدول 1.  النسبة املئوية للمعلمني املدربني ونسبة التالميذ إىل املعلمني املدربني، 2019 أو أحدث عام متاح

املنطقة

التالميذ/املعلمون املدربوناملعلمون املدربون )%(

التعليم الثانويالتعليم االبتدايئالتعليم الثانويالتعليم االبتدايئ

81782821عاملياً

65515843أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

85842318شامل أفريقيا وغرب آسيا

98972111آسيا الوسطى

74774029جنوب آسيا

…………رشق آسيا

97951920جنوب رشق آسيا

83842520أمريكا الالتينية والكاريبي

…………أوقيانوسيا

…………أوروبا وأمريكا الشاملية

75585138بلد منخفض الدخل

75763928بلد متوسط الدخل من الرشيحة الدنيا

…848427بلد متوسط الدخل من الرشيحة العليا

…………بلد مرتفع الدخل

املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 20202020..

ملحوظة  : تم تنقيح اسم املؤرش الذي وافق عليه فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة )ملحوظة  : تم تنقيح اسم املؤرش الذي وافق عليه فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة )IAEG-SDGIAEG-SDG( يف ( يف 1313 آذار/مارس و آذار/مارس و22 نيسان/أبريل  نيسان/أبريل 20202020..
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التعلیم الجامعي  المرحلة العلیا من التعلیم الثانوي    المرحلة الدنیا من التعلیم الثانوي  التعلیم االبتدائيمرحلة ما قبل التعلیم االبتدائي

ون
ملی

املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 20202020..

الشكل 1. عدد املعلمني يف جميع أنحاء العامل حسب املستوى التعليمي )2019-2000(

http://tcg.uis.unesco.org/4-c-1-proportion-of-teachers-in-a-pre-primary-education-b-primary-education-c-lower-secondary-education-and-d-upper-secondary-education-who-have-received-at-least-the-minimum-organized-t/
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عىل الصعيد العاملي، حصل 81٪ من معلمي التعليم االبتدايئ و78٪ من معلمي التعليم الثانوي عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة، مع وجود اختالفاٍت كبريٍة بني املناطق.  	

يوجد يف آسيا الوسطى أعىل نسبة من املعلمني ذوي املؤهالت التعليمية، وميثلون 97٪ من معلمي التعليم االبتدايئ و95٪ من معلمي التعليم الثانوي.

تعد أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أقل املناطق من حيث نسب املعلمني الحاصلني عىل مؤهالت حيث كان 64٪ فقط من معلمي التعليم االبتدايئ و50٪ من معلمي التعليم  	

الثانوي من الحاصلني عىل الحد األدىن من املؤهالت املطلوبة. يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تلقى 100٪ من معلمي التعليم االبتدايئ يف بوروندي وكوت ديفوار وجيبويت 

وموريشيوس التدريب. يف املقابل، تلقى 37٪ فقط من معلمي التعليم االبتدايئ يف غينيا االستوائية و27٪ من معلمي التعليم االبتدايئ يف سان تومي وبرينسيبي، و15٪ من 

معلمي التعليم االبتدايئ يف مدغشقر التدريب.

تعد جنوب آسيا ثاين أقل منطقة من حيث نسبة املعلمني الحاصلني عىل مؤهالت، حيث كان لدى 72٪ من معلمي التعليم االبتدايئ و77٪ من معلمي التعليم الثانوي الحد  	

األدىن من املؤهالت املطلوبة. ويف جميع أنحاء املنطقة، تلقى 78٪ من معلمي التعليم االبتدايئ يف باكستان، و73٪ يف الهند و50٪ يف بنغالديش التدريب مقارنة مع 89٪ يف 

جزر امللديف.

الشكل 2.  نسبة معلمي املرحلة االبتدائية الحاصلني عىل املؤهالت املطلوبة، 2019 أو آخر سنة متاحة

املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 20202020..

 ملحوظة  :  ملحوظة  : البيانات خاصة مبؤرش التنمية املستدامة 4-ج-1. وقد تم تنقيح اسم املؤرش الذي وافق عليه فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة )IAEG-SDG( يف 13 آذار/مارس 

و2 نيسان/أبريل 2020. املوافقة النهائية يف انتظار الدورة الثانية والخمسني للجنة اإلحصائية املقرر انعقادها يف آذار/مارس 2021.

تتلقى نسبة أقل من املعلمني يف غرب أفريقيا التدريب مقارنة باملناطق األخرى يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى. ويُعزى أحد أسباب ذلك إىل أنه منذ عام 2000، استجابت هذه 

املعلمني املتعاقدين. يتمتع املعلمون املتعاقدون بشكل عام  بالتعليم االبتدايئ والطلب عليه من خالل توظيف املعلمني من خارج الخدمة املدنية أو  لزيادة االلتحاق  البلدان جزئياً 

 مبؤهالت أكادميية أقل ويتلقون تدريباً تعليمياً أقل وال يتلقون التدريب اإلضايف أثناء الخدمة. ويف النيجر، كان 71٪ من معلمي التعليم قبل االبتدايئ إىل الثانوي يعملون مبوجب عقود 

يف عام 2017 )النيجر، 2020(.

يتحمل العديد من املعلمني أعباء كبرية بسبب ضخامة أحجام الفصول الدراسية، ال سيام يف البلدان التي يؤدي نقص التدريب فيها 
بالفعل إىل تقويض جودة التعليم

يساهم ارتفاع نسبة التالميذ إىل املعلمني املدربني، والذي يرتتب عليه زيادة الفصول الدراسية كبرية الحجم، يف الحد من قدرة املعلمني؛ إذ يقلل ذلك من مقدار الوقت الذي يقضيه الطالب 

يف أنشطة التدريس والتعلُّم )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2019( )الجدول 1(. 

يف ضوء األعباء الثقيلة امللقاة عىل كاهل قوة العمل، كان هناك معلم ابتدايئ واحد مدرب لكل 58 تلميذاً يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ولكل 40 تلميذاً يف جنوب آسيا.  	

كانت الفصول الدراسية مكتظة يف العديد من البلدان. وبلغت نسبة التالميذ إىل معلمي التعليم االبتدايئ املدربني 1:240 يف مدغشقر و1:114 يف سان تومي وبرينسيبي. ويف  	

جنوب آسيا، بلغت نسبة تالميذ التعليم االبتدايئ إىل املعلمني املدربني يف بنغالديش 1:60.

 كانت نسب التالميذ إىل املعلمني املدربني أقل بشكل عام يف التعليم الثانوي يف جميع املناطق بيد أنها ال تزال مرتفعة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )1:43( مقارنة  	

بآسيا الوسطى )1:10(.

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/review-use-contract-teachers-sub-saharan-africa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373174/PDF/373174fre.pdf.multi.page=1&zoom=auto,-13,709
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373174/PDF/373174fre.pdf.multi.page=1&zoom=auto,-13,709
http://uis.unesco.org/en/glossary
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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كيف ميكننا مقارنة تدريب املعلمني عىل الصعيد الدويل؟

تطبق البلدان مسارات مختلفة متّكن املعلمني من أن يصبحوا معلمني مدربني للتعليم االبتدايئ. وميكن مقارنة هذه املسارات يف ضوء 1( مستوى تدريب املعلمني، 2( عدد سنوات الدراسة 

األكادميية، و3( مدة تدريب املعلمني. وتسلط البيانات التي جرى الحصول عليها من سبعة بلدان مختارة الضوء عىل تفاوت جودة تدريب املعلمني )الشكل 3(:

يتفاوت عدد سنوات التعليم املوحد وتدريب املعلمني املطلوب حتى يصبح املعلم معلامً ابتدائياً من 12 عاماً يف النيجر إىل 18 عاماً يف الربازيل من خالل برامج تدريب  	

املعلمني الذي يستمر ملدة عامني يف النيجر و4 أعوام يف الربازيل.

يستويف عدد قليل من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى معايري تدريب املعلمني التي وضعها االتحاد األفريقي لاللتحاق بالتعليم االبتدايئ )اإلطار 1(. عىل سبيل املثال، يف  	

بوروندي والكامريون والنيجر وتنزانيا، تبدأ برامج التدريب املهني للمعلمني يف املرحلة العليا من التعليم الثانوي   بعد إمتام املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي  . 

يف تنزانيا، ونتيجة لنقص املعلمني، يدرس متدربو الدبلوم يف الكليات ملدة عام واحد ويقضون العام الثاين يف املدارس كجزء من مامرسة التدريس، األمر الذي يفرض تحدياً  	

بالنسبة لفاعلية عملية اإلرشاف )مركز التعليم الدويل، 2020(.

يف كمبوديا، تلقى معلمو التعليم االبتدايئ تعليامً دام 14 عاماً؛ 12 عاماً منها يف التعليم االبتدايئ والثانوي وعامني يف برنامج التعليم بعد الثانوي غري املندرج يف إطار التعليم العايل. 	

ويف الربازيل، عىل الرغم من املعايري الواردة يف خطة التعليم الوطنية )2014-2024( التي تتطلّب إكامل 18 سنة من التعليم العام وتعليم املعلمني من أجل التمكُّن من  	

التدريس يف املرحلة االبتدائية، ال يزال تدريب املعلمني يقدم يف الربامج املهنية للمرحلة العليا من التعليم الثانوي   بسبب التحديات التي تواجه توفري أماكن مالمئة عىل مستوى 

التعليم العايل )املعهد الوطني للدراسات والبحوث، 2018 (.

اإلطار 1. تطوير املعايري األفريقية اإلقليمية لتدريب املعلمني

يهدُف االتحاد األفريقي إىل إضفاء الطابع املهني عىل التعليم عىل نحو متزايد، وذلك لتحسني جودة التعليم يف أفريقيا. وسعياً نحو وضع معايري ملؤهالت املعلمني، يشدد 

إطار العمل األفريقي للمعايري والكفاءات ملهنة التدريس عىل أن املعلمني بحاجة إىل الكفاءات التالية يف نهاية تدريبهم: 

املعرفة املهنية والفهم،  	

واملهارات واملامرسات املهنية،  	

والقيم املهنية والسامت وااللتزام،  	

والرشاكات املهنية،  	

والقيادة املهنية. 	

تقرتح املعايري أيضاً حداً أدىن ملتطلّبات االلتحاق مبهنة التدريس، والتي تشمل: 

الحصول عىل درجة بكالوريوس يف العلوم الرتبوية إما بعد إمتام برنامج متكامل مدته خمس أعوام يف التعليم األكادميي واملهني بنجاح أو بعد إمتام ثالثة أعوام  	
من الدراسة األكادميية وعامني من التعليم املهني؛ أو 

الحصول عىل دبلوم الدراسات العليا يف التعليم بعد درجة البكالوريوس )ملدة أربعة أعوام( أو املاجستري أو الدكتوراه يف مجال أكادميي. 	

املصدر: مفوضية االتحاد األفريقي، املصدر: مفوضية االتحاد األفريقي، 20192019..

http://www.sussex.ac.uk/cie/projects/completed/tpa/tanzania
http://www.sussex.ac.uk/cie/projects/completed/tpa/tanzania
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/1473981
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/1473981
https://edu-au.org/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNqVUE1PwzAM_SuV71NbUQ1wjwiOSAjulVnczVqaVEnKJiH-O0mTsjNcJ9vPeh82Ydvit8c9wmi1Yge9x-4eQSY6sq8pBDqcJjbB1x8cW3a790BGkVN-9-Jo4ot1Z59oUQkWzy4LZQih2VbHhX24mUSPYVixND1kqol6aWwQUtlnVBT0gk0mOdYzhdOas0Oon6wJYmJA0lVJWL0tpGWUAwWxpvpLWYxG0bwZddHiHwrD82ti3SHwNZRuVmO5h6-zOPZb2DZecfsf9J8r-hgZjr-EL-XZCMaaGObnF6UQg8o,
https://edu-au.org/component/easyfolderlistingpro/?view=download&format=raw&data=eNqVUE1PwzAM_SuV71NbUQ1wjwiOSAjulVnczVqaVEnKJiH-O0mTsjNcJ9vPeh82Ydvit8c9wmi1Yge9x-4eQSY6sq8pBDqcJjbB1x8cW3a790BGkVN-9-Jo4ot1Z59oUQkWzy4LZQih2VbHhX24mUSPYVixND1kqol6aWwQUtlnVBT0gk0mOdYzhdOas0Oon6wJYmJA0lVJWL0tpGWUAwWxpvpLWYxG0bwZddHiHwrD82ti3SHwNZRuVmO5h6-zOPZb2DZecfsf9J8r-hgZjr-EL-XZCMaaGObnF6UQg8o,
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الشكل 3. تخطيط التعليم العام واملهني ملعلمي التعليم االبتدايئ، 2019
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املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 2020؛ ومعهد اليونسكو لإلحصاء، 2011. تصنيف التصنيف الدويل املوحد للتعليم.

مالحظة: * ترجمة غري رسمية: شهادة معلمي ما قبل االبتدايئ واالبتدايئ. 
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املعلومات  بُعد وتكنولوجيا  التدريس عن  املعلمني رضورة تطوير مهارات  املرتتبة عليها عىل  تفرض جائحة "كوفيد-19" واآلثار 
واالتصاالت

مل تؤثر جائحة "كوفيد-19" يف زيادة حدة التفاوتات التعليمية فحسب؛ بل ساهمت أيضاً يف تراجع معنويات املعلمني وحامستهم وسبل كسب عيشهم. وال يزال العديد من املعلمني دون 

استعداد كاٍف وغري مجهزين لقيادة التعليم عن بُعد أو تقدميه - خاصة أولئك الذين مل يتلقوا تعليامً أولياً خاصاً بإعداد املعلمني وحظوا بفرص قليلة للتدريب أثناء العمل. 

يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، أشار 56٪ من املعلمني إىل أنهم استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تدريب املعلمني وشعر 43٪ أنهم  	

مستعدون الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس.

يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ذكر 60٪ يف املتوسط من املعلمني أنهم استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتدريس يف أنشطة التطوير املهني املستمرة  	

األخرية )الشكل 4(. 

يف النمسا والتشيك والدامنرك وإرسائيل ومالطا والربتغال، أفاد أقل من 50٪ من املعلمني أنهم استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريب خالل العامني املاضيني.  	

يف املقابل، يف كولومبيا وكازاخستان واإلمارات العربية املتحدة وفيتنام، أشار ما يربو عىل 80٪ من املعلمني إىل أنهم استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، 2019(.

الشكل 4. النسبة املئوية للمعلمني الذين استخدموا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس كجزء من أنشطة التطوير املهني األخرية، 2018

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2019. نتائج الدراسة االستقصائية الدولية بشأن التدريس والتعلُّم 2018: املعلّمون ومديرو املدارس كمتعلمني مدى الحياة.

يف مسح أخري مشرتك بني اليونسكو/اليونيسف/البنك الدويل بشأن استجابات البلدان لجائحة "كوفيد-19"، أفادت 62٪ من البلدان أنها قدمت مبادئ توجيهية عملية للتدريس  	

باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومع ذلك، تراوحت هذه النسبة من 71٪ يف البلدان املرتفعة الدخل إىل 44٪ فقط يف البلدان متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا 

والبلدان املنخفضة الدخل. )مسح اليونسكو/اليونيسف/البنك الدويل، 2000(.

كان التدريب اإلضايف عىل التعليم عن بُعد للمعلمني أقل شيوعاً. وجرى تقديم هذا التدريب يف نصف جميع البلدان وكان أكرث تواتراً يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض  	

)56٪( منه يف البلدان ذات الدخل املرتفع )43٪(. ويُعزى ذلك إىل زيادة االحتياجات يف البلدان منخفضة الدخل )اليونسكو، 2020(.

يقدم أقل من ثلث جميع البلدان الدعم النفيس واالجتامعي للمعلمني طبقاً ملا ذكره مسح اليونسكو/اليونيسف/البنك الدويل الستجابات البلدان لالنتقال إىل التعلُّم عن بُعد  	

يف خضم جائحة "كوفيد-19".
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المبادئ التوجیھیة العملیة 
بشأن التعلیم القائم على 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

تدریب إضافي للمعلّمین أثناء الخدمة، 
أو التعلیم/التعلُّم عن ُبعد

الدعم النفسي واالجتماعي

بلد متوسط الدخل من الشریحة الدنیا بلد متوسط الدخل من الشریحة العلیابلد مرتفع الدخلعالمیاً
وبلد منخفض الدخل

الشكل 5. نسبة البلدان التي تدعم املعلمني 

يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم 

عن بُعد والدعم النفيس واالجتامعي حسب 

مستوى الدخل، 2020

املصدر: مسح اليونسكو/اليونيسف/البنك الدويل، 2000

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a-en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book
http://uis.unesco.org/en/news/unesco-unicef-world-bank-survey-national-education-responses-covid-19-school-closures-key UNESCO/UNICEF/World Bank survey, 2000
http://uis.unesco.org/en/news/unesco-unicef-world-bank-survey-national-education-responses-covid-19-school-closures-key UNESCO/UNICEF/World Bank survey, 2000
http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures/
http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures/
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بغية تقليل التفاوتات التعليمية نتيجة لجائحة "كوفيد-19"، يحتاج املعلمون إىل التدريب عىل القيادة

مل تحظ قيادة املعلم بهذا القدر من األهمية يف مجال تقديم التعليم الجيد من قبل. يحتاج املعلمون ومديرو املدارس إىل إبراز الدور الذي تؤديه عملية توزيع األدوار القيادية يف تقليل 

الفجوات يف التدريس املرتتبة عىل الجائحة )اإلطار 2(.

ومع ذلك، يقيض مديرو املدارس يف بلدان مختارة من البلدان املرتفعة واملتوسطة الدخل، داخل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أقل من ربع وقتهم تقريباً عىل  	

املناهج الدراسية واملهام واالجتامعات املتعلقة بالتدريس. ويصل ذلك إىل أعىل معدل له يف شنغهاي بالصني بنسبة 27٪ وأدىن معدل له يف هولندا بنسبة ٪11.

ويف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط  ، يجري تعيني موجه لعدد قليل من املعلمني يف املدارس، وهذا يشمل املعلمني املبتدئني ممن هم يف أمس الحاجة إىل ذلك التوجيه.  	

وتراوحت نسبة املعلمني املبتدئني الذين يخضعون إلرشاف املوجه من 43٪ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل 5٪ يف سلوفينيا. وتقل هذه النسبة عن 10٪ يف األرجنتني 

وتشييل وفنلندا وإيطاليا وليتوانيا.

يحتاج املعلمون إىل الدعم لتعزيز التعليم الشامل 

ينبغي عىل نظم التعليم وضع أطر عمل قانونية وسياسية لدعم مامرسات التدريس الشاملة. وستكون مامرسة مهارات التدريس الشاملة عند العودة إىل املدارس ركيزًة أساسيًة للتخفيف 

من االنقطاع املحتمل عن التعليم واإلقصاء والترسب. ووفقاً للموقع الشبيك )Profiles Enhancing Education Review )PEER الذي أطلقه التقرير العاملي لرصد التعليم: 

أفاد 61٪ من أصل 168 بلداً تقديم التدريب للمعلمني يف مجال اإلدماج. ومن املرجح أن تقدم بلدان يف أمريكا الالتينية والكاريبي تليها أوروبا وأمريكا الشاملية هذا التدريب  	

بقدر أكرب من املناطق األخرى وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وآسيا الوسطى والجنوبية.

ويدمج زهاء 40٪ من البلدان - معظمها يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي - التدريب املقدم للمعلمني يف مجال اإلدماج ضمن القوانني والسياسات )التقرير العاملي لرصد  	

التعليم، 2020(.

اعتمد أقل من 3٪ من البلدان "قانون التعليم الشامل" الذي يشجع عىل تدريب املعلمني، يف حني يطبق 10٪ من البلدان قانوناً معنياً بالتعليم يضمن اإلدماج للجميع غري  	

أنه ال يشري رصاحة إىل تقديم التدريب للمعلمني يف مجال التعليم الشامل.

اإلطار 2. بناء قدرة املعلم عىل الصمود: تعزيز مفهوم األدوار القيادية املوزعة عرب املدارس

يزداد الدور الذي تؤديه قيادة املعلمني يف الثقافة املدرسية التي توفر بيئة قامئة عىل الثقة واملسؤولية الجامعية عن التعلُّم واالعرتاف واالستقاللية بهدف حل املشكالت ودعم التطوير 

املهني للمعلمني. ويضطلع مديرو املدارس بدور محوري يف تهيئة هذه الظروف. ومن خالل مزيج من مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني، تعمُل الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلمنايئ 

واملساعدة التقنية" – التعليم من أجل التنمية، وهي منظمة غري حكومية بلجيكية، عىل املساعدة يف بناء قدرات مديري املدارس بغية خلق األدوار القيادية املوزعة وتعزيزها عرب 

النظام البيئي للمدارس. 

يف رواندا، أتم 843 من مديري املدارس دورة دبلوم الدراسات العليا يف فاعلية القيادة املدرسية -  وهي دورة تدريبية تتضمن أربع وحدات مدتها 400 ساعة.  تظهر التقييامت  	
أن مديري املدارس الذين يتلقون الدعم يخصصون وقتاً ملجتمعات التدريب والتعلُّم املهني ويشاركون بأنفسهم فيها األمر الذي يعزز املصداقية ويشجع عىل املشاركة.

يفجنوب إفريقيا، جرى وضع إطار عمل وطني هادف إىل تحفيز املعلمني املبتدئني يشجع مديري املدارس عىل إنشاء مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني.  أظهر اختبار أجري  	
مبشاركة 100 من مديري املدارس أن املشاركة يف مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني تحفز املعلمني عىل تويل مسؤولية أكرب يف ما يتعلق بتطويرهم املهني. سيجري أيضاً إطالق 

دورة تدريبية عرب شبكة اإلنرتنت ملجتمعات التدريب والتعلُّم املهني لـعدد 269 من مسؤويل القطاعات و50 من مديري املدارس و300 معلم.

يف اإلكوادور، يشارك 287 من مديري املدارس يف مجال التعليم والتدريب التقني واملهني - 146 رجالً و141 امرأة - يف مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني من أجل تبادل  	
أفضل املامرسات وتحليل البيانات املدرسية وتنظيم الدعم الرتبوي للمعلمني. تتلقى كل من مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني الدعم بواسطة مستشار مؤهل ملدة عامني 
)ملا يزيد عن 110 ساعات( لتمكينها من املتابعة باستقاللية. وتُظهر األدلة أن غالبية مجتمعات التدريب والتعلُّم املهني تحقق نتائج جيدة بيد أن تبديل املديرين عىل نحو 

إلزامي مُيكن أن تشكل تحديات. 

املصدر: الرابطة الفلمنكية للتعاون اإلمنايئ واملساعدة التقنية - التعليم من أجل التنمية، 2020.

http://www.education-profiles.org/
https://education-profiles.org/es
https://education-profiles.org/es
https://education-profiles.org/es


 ينبغي أن تكون املدارس مجهزة لتوفري بيئة آمنة للتالميذ واملعلمني ولتمكني استمرار التدريس.

مع بدء عودة األطفال إىل املدارس، فإن الرصف الصحي املناسب ومعدات الوقاية الشخصية رضورينْي لضامن السالمة والرفاهية )الجدول 2(. وبغية ضامن استمرارية التدريس والتعلُّم 

عن بُعد، ينبغي تزويد املدارس باألجهزة واالتصال بشبكة اإلنرتنت.

عىل الصعيد العاملي، تضم 66٪ من املدارس مرافق أساسية لغسل اليدين، ترتاوح من 37٪ يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى و51٪ يف جنوب آسيا إىل97٪ يف أوروبا. 

يُتاح ملا يربوا عىل ثلثي املدارس عىل مستوى العامل )73٪( الحصول عىل الكهرباء، األمر الذي يكتيس أهمية بالغة لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ ويرتاوح هذا من  

31٪ يف أفريقيا جنوب الصحراء و55٪ يف جنوب آسيا إىل 100٪ يف آسيا الوسطى.

الحصول عىل أجهزة الحواسيب املدرسية ليس شامالً يف معظم املناطق ذات الدخل املتوسط واملنخفض، حيث يرتاوح من 96٪ يف آسيا الوسطى إىل 20٪ يف جنوب آسيا. 

يعد الوصول إىل شبكة اإلنرتنت أمراً شائعاً يف رشق آسيا إذ تتمتع 95٪ من املدارس باالتصال بشبكة اإلنرتنت. ال تتوفر البيانات اإلقليمية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  

بيد أن 35٪ من املدارس االبتدائية متصلة بشبكة اإلنرتنت يف رواندا وبنسبة 16٪ يف كابو فريدي و12٪ يف السنغال. يعد الوصول إىل شبكة اإلنرتنت محدوداً للغاية يف بوركينا 

فاسو ومدغشقر وسرياليون حيث أن أقل من 1٪ فقط من املدارس متصلة بشبكة اإلنرتنت. 

وباملثل، يف جنوب رشق آسيا، تتمتع أقل من 1٪ فقط من املدارس االبتدائية يف ميامنار باالتصال بشبكة اإلنرتنت. 

الجدول 2.  نسبة املدارس االبتدائية التي تتمتع بالوصول إىل مرافق أساسية، 2019 أو أحدث عام متاح

املناطق
مرافق غسل اليدين 

األساسية )%(

الحصول عىل مياه الرشب 

األساسية )%(

الحصول عىل الكهرباء 

)%(

الحصول عىل أجهزة الحواسيب ألغراض 

تربوية )%(

الوصول إىل شبكة اإلنرتنت 

ألغراض تربوية )%(

ً 6678734840عامليا

……374431أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

9387888580غرب آسيا وشامل أفريقيا

93951009670آسيا الوسطى

5184552011جنوب آسيا

9697979595رشق آسيا

7367855366جنوب رشق آسيا

896143……أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

9587927562أوقيانوسيا

 أوروبا

وأمريكا الشاملية
9797100……

……434932بلد منخفض الدخل

5378552716بلد متوسط الدخل من الرشيحة الدنيا

8179946762بلد متوسط الدخل من الرشيحة العليا

……959698بلد مرتفع الدخل

املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، 2020.

فريق العمل الدويل الخاص املعني باملعلمني يف إطار التعليم حتى عام 2030 هو تحالف عاملي ومستقل.

www.teachertaskforce.org :ملزيٍد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع الشبيك التايل

 http://uis.unesco.org/ :ملزيٍد من املعلومات حول "معهد اليونسكو لإلحصاء"، يُرجى زيارة املوقع الشبيك التايل

  ،"PEER" ملزيٍد من املعلومات حول تقرير "التقرير العاملي لرصد التعليم" ومنصة 

 https://en.unesco.org/gem-report/ :يُرجى زيارة املوقع الشبيك التايل
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