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 في ضوءالترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين  عمليةتصور مقترح لتطوير 
  بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة

  **   د. رنده عيد شرير
   **د. مروان وليد المصري

  الملخص
تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين في مقترح ل تقديم تصورهدفت الدراسة إلى      
من أجل ضمان اختيار أفضل العناصر وحماية ء بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة، ضو 

، وذلك في إطار دراسة شاملة تتناول التأصيل المهنة من العناصر متدنية الكفاءة األكاديمية والمهنية
التجارب بعض ة لالقراءة المتبصر ، و لمزاولة مهنة التعليملقضية الترخيص والتحليل التاريخي والفلسفي 

وخلصت إلى تقديم ، الوصفيج المنهاستخدمت الدراسة  هذا المجال، وقد العالمية فياإلقليمية و الخبرات و 
فلسفة ومنطلقات وأهداف تصور مقترح لتطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين، متضمنًا 

، وقد تم عرض التصور المقترح التطبيق وآليات تطبيق، وكذلك ضوابط وتوصيات ينبغي مراعاتها لنجاح
   لضبطه وتدعيمه والتأكد من صدقه واتساق بنوده ومحاوره. على مجموعة من خبراء التربية في فلسطين

Abstract  
A Suggested Proposition for Developing the Licensing Process for 

Practicing the Profession of Education in Palestine in the Light of Some 
Contemporary Regional and International Experiences 

     The study aimed at providing a proposal through which the licensing 
process for practicing the profession of education in Palestine in the light of 
some contemporary regional and international experiences can be developed, in 
a framework of a comprehensive study of rooting and historical and 
philosophical analysis of the issue of licensing the practice the teaching 
profession, and thorough reading of some contemporary regional and 
international experiences and expertise in this field, the study used a descriptive 
approach. In the conclusion, the study brought a proposal to develop the 
licensing process for practicing the profession of education in Palestine in the 
light of some contemporary regional and international experiences, after 
analyzing those experiences and taking advantage of them and adapting them to 
the Palestinian environment, the proposal included a philosophy and 
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perspectives, objectives and implementation mechanisms, as well as limitations 
and recommendations should be taken into account for the success of the 
implementation, A Suggested proposition has been presented to a group of 
education experts in Palestine to adjust and strengthen and ensure consistency 
and sincerity of its clauses and themes. 

  :مقدمة
، التي تفرضها التطورات العلمية والتكنولوجية التي يموج بها العالم المعاصر لتحّدياتنتيجة ل     

أضحى التعليم أولوية وطنية تتسابق الدول المتقدمة والنامية على حّد سواء إلى االهتمام به 
، وقد تعددت ومراجعته بهدف إصالحه وتطويره، لتمكينه من مواجهة متطلبات العصر وتحدياته

الدعوة إلى المهنية أو  االتجاهات والفلسفات والمشاريع اإلصالحية والتطويرية للتعليم، ولعل أبرزها
   والترخيص المهني للمعّلم كركائز أساسية لعمليات اإلصالح والتطوير التعليمي. تمهين التعليم

مكانة  وازديادتسابه صفة المهنية، وٕاذا أردنا للتعليم أن يتحرك سريعًا على طريقة التمهين واك"     
سمح بأن ينضم للمهنة إال من تأهل للعمل بالتعليم على مستوى يم في مجتمعه فال يجب أن المعلّ 

). "السيما وأن تمهين التعليم 37: 1992" (عبد الجواد، جامعي وتدرب في هذا المجال فترة كافية
يجوز أن تعهد إال لمن تلقى إعدادًا وتدريبًا  يعني ضرورة اعتبار مهنة التعليم دقيقة ومعقدة، وال

   ).77: 2011(سويلم، عاليًا، وثبت أنه يمتلك االستعدادات والمعارف والمهارات الالزمة لممارستها" 
ويقصد بتمهين التعليم "كل الجهود التنظيرية واإلدارية واإلجرائية والتشريعية والتدريبية، الفردية      

ي تبذل من أجل جعل التعليم مهنة ذات مواصفات علمية، وذات قانون منها والمؤسساتية الت
أخالقي، وتقوم على نهج مضبوط يمكن قياسه وتعلمه والتدّرب عليه حتى يكون المعّلم تمامًا مثل 
الطبيب أو المهندس عارفًا ومحترفًا لمهنة التعليم على أسس علمية موضوعية قابلة للقياس 

  ). 35: 1997وملي، والمالحظة والتقويم" (الش
حيث  Craftحيث ينفذ المعّلم برامج صاغها له اآلخرون، والتعليم حرفة  Laborعمل فالتعليم      

حيث يملك المعّلم  artيمتلك المعّلم فنيات متخصصة ويفهم القواعد التي تحكم التطبيق، والتعليم فن 
ي تطبيقات جديدة وغير تقليدية، معارف مهنية ومهارات شخصية تمكنه من استخدام هذه المعارف ف

حيث يمتلك المعّلم فنيات متخصصة ويمارس األحكام المتعلقة بتطبيقها  Professionوالتعليم مهنة 
)David ،1998 :16 والتعليم علم له مقوماته الخاصة التي تكتسب بالتحصيل، فالتعليم كعلم .(

  القول بأن التعليم هو فن استخدام العلم. يعلمنا كيف نعرف؟ وكفن يعلمنا كيف نعمل؟ وبالتالي يمكن
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"وٕاصالح نظام التعليم رهن بمدى صالحية المعّلم وقدرته على األداء، إذ ال معنى لجودة      
 المناهج أو اإلدارة أو التوجيه واإلشراف دون أن يكون هناك معّلم ُأحسن اختياره وٕاعداده وتأهيله،

النظام التعليمي،  عناصر من أهم ). فالمعّلم65: 2011 (سويلم،معّلم راض عن مهنته ومتقبل لها"
لكافة المدخالت التعليمّية، وتطوير أداء المعّلم  األمثل التفعيل تحقيق على بشرية قادرة قوة باعتباره

ُيعد ركيزة أساسية لرفع مستوى جودة التعليم، ولذلك أصبح االهتمام بتطوير أداء المعّلم يشكل أهمية 
  لها على الخبراء والمستشارين.خاصة تلقي بظال

الترخيص  ومن االتجاهات الحديثة في مجال تطوير أداء المعّلم هو االتجاه نحو تطبيق نظام    
م واستمراره (االعتماد المهني للمعّلم)، وربط التجديد لهذا الترخيص بكفاءة المعلّ للمعّلم لمزاولة المهنة
ُيعد الترخيص لمزاولة المهنة بمثابة اآللية التي يضمن  "إذ). 439: 2013(وهبه، في التنمية المهنية

بمقتضاها النظام التعليمي امتالك المعّلم للقدر المناسب من المعارف والمهارات الفنية المطلوبة 
لتحقيق أهداف العملية التعليمية، وفي ذات الوقت يضمن بمقتضاها الجمهور حماية مهنة التعليم من 

  ). 69: 2011الكفاءة" (سويلم،  العناصر الدخيلة متدنية
بالتالي فالترخيص لمزاولة مهنة التعليم هو بمثابة سند قانوني للمعّلم باألهلية والكفاءة لمزاولة و     

غير األكفاء، وفي ظل تحديات العصر بات  مينالمعلِّ المهنة، وفي الوقت نفسه حماية للمجتمع من 
ربوي للمعّلم ليكون صاحب مهنة متخصصة، فالمعّلم هو لزامًا تطوير اإلعداد العلمي والمهني والت

المسئول األول عن الهندسة البشرية للمجتمع، وبالتالي فإن الدعوة إلى المهنية أو تمهين التعليم هي 
  .مينعلِّ تلموما يقدمونه ل مينالمعلِّ دعوة مشروعة تستمد مشروعيتها من كونها تحسن فكر وممارسة 

يكفي للعمل المتقدم لم يعد في معظم دول العالم " هأنَّ ) على 1996الل، (عبد الفتاح جويؤكد     
وٕانما ال بد من االطمئنان إلى ، العمليالحصول على الدرجة الجامعية والتدريب  في مهنة التدريس

جودة الخريج وأهليته للقيام بالمهمة ثم الترخيص له بمزاولة المهنة، ففي فرنسا مثًال يتم تحديد 
وي على مستوى الدولة لكل من يرغب في العمل بمهنة التدريس، ُيمنح من يجتازه امتحان سن

الترخيص بالعمل، كما تشترط ألمانيا أن يمر الفرد بنظام للتدريب بعد التخرج من الجامعة أو 
مؤسسات إعداد المعّلم مدته عامان، ويتقدم بعد ذلك المتحان معين بعد اختياره في وظيفة معّلم 

رخيص بمزاولة المهنة، كما أن اليابان تتشدد في اختيار أفضل العناصر للعمل كمعّلمين وُيمنح الت
من خالل امتحان قومي للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة التعليم يعقد مرة واحدة في العام وفي 
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). وللحصول على رخصة مزاولة 317: 2002األغلب ال يجتازه الكثيرون من أول مرة"(مجاهد، 
تعليم في الواليات المتحدة هناك شروط أساسية يجب أن تتوفر في الُمرشح أهمها: الحصول مهنة ال

، وتوفر الخبرة في التدريس، مينالمعلِّ على الشهادة الجامعية من برنامج أو كلية معترف بها إلعداد 
  ).Oyaziwo and Philipa ،2014 :108واجتياز المرشح بنجاح لالختبارات المعتمدة (

خالل ما سبق يتضح حرص الدول المتقدمة على انتقاء أفضل العناصر للعمل بمهنة  من     
التعليم، واالطمئنان لجودة الخريج وأهليته للقيام بالمهمة، من خالل رخصة مهنية، وٕاذا كان هذا هو 
الحال في الدول المتقدمة فما أحوج نظم التعليم العربية بعامة والفلسطينية بخاصة إلى مواكبة 

  تطورات الجارية التي ال تسمح بمزاولة مهنة التعليم إال لمن يثبت قدراته المهنية ومهاراته الكافية. ال
  مشكلة الدراسة وأسئلتها:

السابقة وتأكيدها على ضرورة  الدِّراساتفي ضوء ما سبق، ومن خالل ما أشارت إليه العديد من     
م من أجل تجويد العملية التعليمية واالرتقاء بها، االهتمام بالترخيص للمعّلم للعمل في مجال التعلي

الترخيص لمزاولة ) التي توصلت إلى أن Zipora Libman ،2012ليبمان  مثل دراسة (زيبورا
عمل في مهنة التعليم، أكثر المرشحين الموهوبين والمتحمسين لل مهنة التعليم يساعد على جذب

أكدت على ضرورة تمهين التعليم واالهتمام ) التي 2001(جاسم الكندري وهاني فرج، ودراسة 
بالترخيص لممارسة مهنة التعليم في البالد العربية باعتبارها الركيزة األساسية إلصالح وتطوير 

) التي أكدت على أن الترخيص لمزاولة المهنة هو وسيلة 2010التعليم، ودراسة (وفاء كفافي، 
  معايير مهنية قوية للدخول للمهنة.  إلحداث التغير التربوي وٕاصالح التعليم، وتقديم

تطوير  بضرورة )2008مين (أوصت استراتيجية إعداد وتأهيل المعلِّ وعلى الصعيد الفلسطيني      
وزارة التربية والتعليم ، وتحديد آلية تقييم المعّلم ليمنح رخصة مزاولة المهنة (مينالمعلِّ معايير لبرامج إعداد 

امتحان مزاولة  غزة عن عقدبأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي م 2013م وفي العا .)44: 2008العالي، 
وجاء في الحكوميين،  مين، الخاص بكادر المعلِّ 3/2013بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم  مهنة التعليم،
حقق  كليات التربية، وٕاذا امتحان مزاولة المهنة هو امتحان يتقدم له كل من يرغب من خريجياإلعالن أن 
يحق له دخول امتحانات  كما ،يحصل على رخصة مزولة مهنة التدريس لمدة خمس سنوات  النجاح فإنه

  ).1: 2014(وزارة التربية والتعليم العالي،  التوظيف التعليمية السنوية
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وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية السيما في اعتماد     
م، إال أن هذه الجهود جاءت متأخرة بالمقارنة 2013تحانات لمزاولة مهنة التعليم اعتبارًا من العام ام

والعالمية في هذا المجال، فهي حديثة التطبيق وغير مكتملة وال زالت محاطة  اإلقليميةمع الجهود 
قد إلى المعايير، بالضبابية، كما أن عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين الزالت تفت

  والتغّيرات المتوقعة في التعليم. المستقبلّيةوينقصها التركيز على األبعاد التجديدية و 
  على السؤال الرئيس التالي:وعليه تسعى الدراسة لإلجابة 

كيف يمكن تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين في ضوء بعض التجارب 
  رة؟ اإلقليمية والعالمية المعاص

 :التالية الفرعية األسئلة السؤال الرئيس هذا من ويتفرع
 ما األطر الفكرية والنظرية للترخيص لمزاولة مهنة التعليم؟ .1
 ما الجذور التاريخية لرخصة مزاولة مهنة التعليم؟ .2
 ما أبرز التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة في مجال الترخيص لمزاولة مهنة التعليم؟ .3
  في فلسطين؟الترخيص لمزاولة مهنة التعليم ة ما واقع عملي .4
ما التصور المقترح لتطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين في ضوء بعض  .5

 التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة؟
  أهداف الدراسة:

تصور مقترح لتطوير عملية الترخيص يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الحالية في التوصل إلى   
، وينبثق من هذا لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين في ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة

 الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:

 األطر الفكرية والنظرية للترخيص لمزاولة مهنة التعليم. على الوقوف .1
 إلقاء الضوء على الجذور التاريخية لرخصة مزاولة مهنة التعليم. .2
 ض أبرز التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة في مجال الترخيص لمزاولة مهنة التعليم.عر  .3
  في فلسطين.الترخيص لمزاولة مهنة التعليم واقع عملية الكشف عن  .4
عملية الترخيص لمزاولة مهنة يمكن أن يصلح كإطار عام لتطوير التوصل إلى تصور مستقبلي  .5

  ب اإلقليمية والعالمية المعاصرة.التعليم بفلسطين في ضوء بعض التجار 
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  الدراسة فيما يلي: أهميِّةتكمن   الدراسة:أهميِّة 
  :دراسةاألهميِّة النظرية لل .1

  :ما يلي من خالل نظريةال تهاأهميِّ دراسة تكتسب هذه ال
 تعتبر تأصيًال تربويًا وٕاطالله تاريخية فلسفية في مجال الترخيص لمزاولة مهنة التعليم.  - أ 
الفلسطينية للوصول إلى  العالي والتعليم التربية وزارة جانب من المبذولة الجهود مع متزامنة تأتي  -ب 

 ترخيص مهني للتعليم مبني على مستوى عاٍل وأساس سليم. 
تأتي استجابة لتوصيات العديد من المؤتمرات والندوات التربوية في السنوات األخيرة، والتي نادت   -ج 

 منتسبين إليها والمستفيدين منها من العناصر متدنية الكفاءة.   بضرورة حماية مهنة التعليم وكافة ال
ينعكس إيجابًا على تطوير النظام التعليمي ككل، وذلك انطالقًا من أن  مينالمعلِّ أن تطوير أداء   - د 

المعّلم يعتبر أحد المكونات الرئيسية للعملية التعليمية، وعامًال مؤثرًا فيها وأساسًا في تطويرها 
 التالي تبرز أهمية الدراسة الحالية في اهتمامها بهذه الناحية.وتقدمها، وب

  :دراسةاألهميِّة التطبيقية لل .2
  :ما يلي التطبيقية من خالل تهاأهميِّ  دراسةتكتسب هذه ال

تستهدف تقديم قراءة متبصرة لتجارب عالمية رصينة في مجال الترخيص لمزاولة مهنة التعليم،   - أ 
ية لمقارنة ممارسات الذات مع ممارسات الغير األقدم خبرة واألكثر األمر الذي قد يتيح فرصة موات

تقدمًا، وهو ما قد يترتب عليه إما االطمئنان على ُحسن المسير، أو اتخاذ القرار السليم بضرورات 
 التغيير واتجاهاته.

لوضع تساير االتجاهات والتجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة من الناحية التطبيقية في السعي   -ب 
 عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين.تطوير ل تصور مستقبلي

إلفادة من خبرات على ا في وزارة التربية والتعليم العاليقد تساعد مخططي السياسات التعليمية   -ج 
  تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين.اآلخرين واالسترشاد بها في 

  الدراسة بالحدود التالية:تتحدد   حدود الدراسة:
الترخيص لمزاولة مهنة  بناء تصور مقترح لتطوير عمليةاقتصرت على  الموضوعية: الحدود .1

ى األطر الفكرية والنظرية لموضوع الترخيص لمزاولة علف التعليم في فلسطين، من خالل الوقو 
 .اصرة في هذا المجالوأبرز التجارب اإلقليمية والعالمية المعمهنة التعليم وجذوره التاريخية 
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من أعضاء الهيئة تم عرض التصور المقترح على بعض خبراء التربية  الحدود البشرية: .2
، وذلك في وزارة التربية والتعليم العاليوبعض القيادات التربوية بالجامعات الفلسطينية  التدريسية

 أهداف الدراسة. لضبط التصور المقترح وتدعيمه والتأكد من صدقه واتساق بنوده ومحاوره مع
 .ةتم إجراء الدراسة في محافظات غزة الفلسطيني :المكانية ودالحد .3

  م.2014-2013 تم إعداد هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي :ةالزماني ودالحد .4
  مصطلحات الدراسة:

  تعتمد الدراسة على مصطلحين رئيسيين وهما:  
 التطوير )Development(: 

: "تغيير يتصف بالنمو لبنية معينة أو لوظيفة أو مهارة معينة، وهو يعتمد هبأنَّ  التطويرُعّرف 
ه: "مصطلح عام يشير إلى بأنَّ أيضًا  ُعّرفو ). 103: 2004على مراحل متعددة" (فلية والزكي، 

عملية مقصودة هادفة ينتج عنها ترقية الشيء موضع التطوير من طور أدنى إلى طور أعلى" 
  ). 217: 2002(صبري، 

منظومة عمليات متكاملة ومحددة الخطوات، تهدف إلى : هبأنَّ وُيعّرف الباحثان التطوير إجرائيًا 
 واتجاهاتإحداث تغييرات جوهرية في عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم من خالل إدخال أفكار 

  ف.  وتزيد قدرتها على تحقيق األهدا تحسين كفاءة العملية، تقود إلى، وخبرات وتجارب
 رخيص لمزاولة المهنة (التLicensing for Practicing the Profession(:  

العملية التي تمنح من خاللها هيئة ما الرخصة أو اإلذن " :هبأنَّ ُعّرف الترخيص لمزاولة المهنة 
لفرد قام بالوفاء بمتطلبات محددة، وعادة ما تمثل هذه المتطلبات الحد األدنى، وترمي إلى إقناع 

 ُعّرف). و 78: 2006هير بأن الفرد الذي ُيمنح له الترخيص ذو كفاءة وحيوية" (عبد الفتاح، الجما
"االعتراف من قبل الجهات المختصة بأهلية المعّلم وتمتعه بالمواصفات الالزمة لممارسة  :هأيضًا بأنَّ 

  ).319: 2002المهنة" (مجاهد، 
تصريح قانوني بأهلية الفرد وكفاءته  بأنَّه:وُيعّرف الباحثان الترخيص لمزاولة المهنة إجرائيًا 

وضع ضوابط لمهنة ويتم منح التصريح من خالل عملية نظامية تهدف إلى ، لمزاولة مهنة التعليم
التعليم وفق معايير ومستويات أدائية تكفل الحد المالئم من الكفايات األكاديمية والمهنية الالزمة 

  .للمعّلم ألداء دوره بكفاية وفاعلية
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  لدِّراسات السابقة:ا
العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة  تعرض الدراسة فيما يلي بعضًا من الدِّراسات    

  على النحو التالي:، حسب ترتيبها الزمني من األحدث إلى األقدموذلك الحالية، 
،  Aluede Oyaziwo and Idogho Philipa ايليبفوٕادوجو  أويازيو (ألوديدراسة  .1

م من أجل التنمية الوطنية في نيجيريا: قضايا تعليم المعلّ  النظر في بعنوان: "إعادة )2014
في نيجيريا والتحّديات التي تواجه  مينالمعلِّ هدفت الدراسة إلى تحليل واقع تأهيل  لتنفيذ".لوسياسات 

استخدمت في ظل عدم وجود هيئة أو أكاديمية مهنية لتنظيم مهنة التعليم، وقد  مينالمعلِّ هؤالء 
غير المؤهلين في نيجيريا هي نسبة  مينالمعلِّ الدراسة منهج البحث المكتبي وتوصلت إلى أن نسبة 

%)، وأن عدم وجود مجلس أو هيئة مهنية لحماية مهنة التعليم وتنظيم 80عالية قد تصل لحوالي (
عادة النظر في برامج ، وقد أوصت الدراسة بضرورة إمينالمعلِّ أثر سلبًا على أداء  مينالمعلِّ تدريب 
وٕانشاء مجلس أو هيئة للتدريب والتنمية المهنية، وعدم السماح بمزاولة مهنة التعليم  مينالمعلِّ إعداد 

 مينلمعلِّ إال بعد الحصول على الترخيص وفقًا لمعايير معتمدة، وتأسيس جمعية أو أكاديمية مهنية ل
  . مينالكفاءة المهنية المعلِّ  لتنظيم المهنة وضمان

بعنوان: "إجراءات الترخيص: فعالية  )Zipora Libman  ،2012ليبمان  (زيبورادراسة  .2
الكشف عن مبررات اختبارات الترخيص لمزاولة مهنة  الدراسة هدفت ".ت منطقيةم وتوقعاالمعلّ 

التعليم في إسرائيل والنتائج المترتبة على تطبيق تلك االختبارات، كما هدفت إلى تحليل متطلبات 
وتحليل وجهات الواليات المتحدة، ونيوزيلندا، ، فرنسا ،بريطانياص لمزاولة مهنة التعليم في الترخي

النظر المؤيدة والمعارضة لفكرة عقد اختبارات لمزاولة مهنة التعليم، وقد استخدمت الدراسة منهج 
كبير انخفاض مستوى األداء المدرسي في إسرائيل يعود في جزء  البحث المكتبي، وتوصلت إلى أن

مين وضعف عمليات التحفيز والتنمية المهنية، وأن الترخيص لمزاولة مهنة منه إلى ضعف المعلِّ 
أكثر المرشحين الموهوبين والمتحمسين للعمل في  التعليم يساعد على تحسين الوضع المهني وجذب

أنه تهرب من مهنة التعليم، وأن من يعارض فكرة عقد امتحانات لمزاولة مهنة التعليم يمكن تفسيره ب
  لة ودفاع عن الفوضى.ءالمسئولية والمسا

) بعنوان: "الترخيص المهني للمعّلم في مصر: رؤية مقترحة في 2011دراسة (محمد سويلم،  .3
هدفت الدراسة إلى المساهمة في انتقاء العناصر الجيدة للعمل بمهنة  ضوء بعض الخبرات العالمية".
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في مصر، بحيث ال ُيسمح بمزاولة هذه  مينلمعلِّ خيص لالتعليم، من خالل وضع رؤية مقترحة للتر 
المهنة إال لمن أعد لها إعدادًا خاصًا من حيث اكتساب المعارف والمهارات والخبرات المطلوبة، 
وذلك في إطار دراسة شاملة تتناول التأصيل لقضية التمهين والترخيص المهني للمعّلم، واإلفادة من 

في هذا المجال، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وخلصت إلى  بعض الخبرات العالمية الرائدة
في مصر، انطالقًا من مراحل التكوين المهني للمعّلم  مينلمعلِّ تقديم رؤية مقترحة للترخيص المهني ل

(مرحلة ما قبل اإلعداد للمهنة، ومرحلة اإلعداد للمهنة، ومرحلة ممارسة المهنة، وأخيرًا مرحلة النمو 
عّلم)، وقد أكدت الدراسة على ضرورة توافر عدد من الشروط والمعايير في كل مرحلة المهني للم

  تضمن تمهين التعليم وتوفير أفضل العناصر لمزاولة مهنة التعليم.
االعتماد المهني وعالقته بالتنمية المهنية المستدامة ) بعنوان: "2011دراسة (ماهر محمد،  .4

ت الدراسة التعرف على آثار وانعكاسات عصر التدفق هدف ".م في عصر التدفق المعرفيللمعلّ 
المعرفي على االعتماد المهني والتنمية المهنية المستدامة للمعّلم، وتوجيه نظر المسئولين إلى أهمية 

ومنحهم صالحية العمل في مهنة التعليم، وأهمية وضع معايير  مينالمعلِّ وضع معايير النتقاء 
لضمان تجديد الصالحية أو الترخيص، وقد  مينلمعلِّ لمهنية للتصميم وتخطيط أنشطة التنمية ا

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت إلى أن جميع الدول تربط بين االعتماد المهني 
، وقدمت الدراسة تصور مقترح للربط بين االعتماد المهني مينلمعلِّ والتنمية المهنية المستدامة ل
، وأوصت بوضع مجموعة من االختبارات والمعايير النتقاء مينعلِّ لموالتنمية المهنية المستدامة ل

أفضل العناصر وتشجيعها على الدخول إلى مهنة التعليم، واألخذ بسياسة الترخيص للعمل في مهنة 
  التعليم.

بعنوان: "أسواق عمل المعّلم في الدول ) Ladd Helen  ،2007(الد هيليندراسة  .5
على السياسات التي تتبعها الدول المتقدمة للتأكد من إقبال األفراد  التعرفالدراسة هدفت  المتقدمة".

المؤهلين ذوي الجودة العالية على مهنة التعليم، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ووضعت 
معايير للمقارنة بين الدول، وتوصلت إلى أن الدول األعلى مرتبات في العالم مثل ألمانيا واليابان 

هذه النسبة في أمريكا %)، بينما 4غير المؤهلين وهي حوالي ( مينالمعلِّ فيها نسبة  وكوريا تنخفض
الدول التي توحد أجر المعّلم مهما كان تخصصه أو أن %) حيث تمنح مرتبات أقل، و 10(حوالي
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أن وعجز في بعض التخصصات، و  مينالمعلِّ المنطقة الجغرافية التي يعمل بها تعاني من سوء توزيع 
  قبل اختيارهم. في الدول المتقدمة يمرون باختبارات دقيقة ينمالمعلِّ 

) بعنوان: "االعتماد المهني للمعّلم مدخل لتحقيق الجودة في 2002دراسة (محمد مجاهد،  .6
هدفت الدراسة التعرف على نظام االعتماد المهني للمعّلم وفلسفته وأنواعه وأهدافه  التعليم".

المهني للمعّلم وتحقيق الجودة في التعليم، والصعوبات التي قد  وٕاجراءاته، والعالقة بين االعتماد
تواجه تطبيق نظام االعتماد المهني للمعّلم، وبعض الخبرات األجنبية في مجال االعتماد المهني 
للمعّلم وبخاصة النموذج الياباني واألمريكي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وأوصت 

تشكيل هيئة عليا أو مجلس وطني العتماد مهنة التعليم برئاسة وزير الدراسة بضرورة البدء في 
التربية والتعليم وعضوية بعض القيادات التعليمية وبعض أساتذة كليات التربية وممثلين عن نقابات 

  .مينلمعلِّ ويختص بالتصريح للمعّلم بمزاولة المهنة، وتجديد الترخيص ل مينالمعلِّ 
) بعنوان: "الترخيص لممارسة مهنة التعليم رؤية 2001فرج، دراسة (جاسم الكندري وهاني  .7

لتعرف على دور الترخيص في االرتقاء هدفت الدراسة امستقبلية لتطوير مستوى المعّلم العربي".
وتحليل مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، وتحليل نموذجين مختلفين إلجراءات  ،بمهنة التعليم

في الواليات المتحدة األمريكية وهما: نموذج والية ماساشوستس  وقواعد الترخيص المعمول بها
Massachusetts ووالية ديالوير ،Delaware كتجربتين يمكن االستفادة منهما، وقد استخدمت ،

الدراسة المنهج الوصفي، وأكدت على حتمية تمهين التعليم باعتباره الركيزة األساسية إلصالح 
ة النمو المهني للمعّلم وتحسين قدراته من جهة أخرى، وخلصت وتطوير التعليم من جهة، وزياد

  الدراسة إلى وضع تصور مقترح للترخيص لمزاولة مهنة التعليم في البالد العربية.  
  على الدِّراسات السابقة:عام تعليق 

  السابقة، يمكن استنتاج ما يلي: الدِّراساتمن خالل االطالع على 
من خالل إرساء القواعد والمرتكزات التي تضمن اإلصالح التربوي السابقة إلى  الدِّراساتهدفت  .1

التأكيد على أهمية تمهين التعليم من خالل اختيار أفضل العناصر للعمل بالمهنة، كما هدفت 
السابقة أن الطموح إلى بناء نظام تعليمي  الدِّراساتالترخيص لمزاولة مهنة التعليم، وقد أوضحت 

 على أسس التمهين. مينلمعلِّ جيدًا ل عصري متطور يفترض إعداداً 
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السابقة أن عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم تعتبر ركيزة أساسية إلصالح  الدِّراساتبينت  .2
والترخيص لهم بمزاولة مهنة التعليم  مينالمعلِّ وتطوير النظم التعليمية، وأن وضع شروط النتقاء 
 أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العصر وتداعياته.

عن جميع السابقة من حيث المنهج، وتختلف  الدِّراساتالحالية مع بعض الدراسة وقد اتفقت     
عملية الترخيص لمزاولة مهنة تطوير تقديم تصور مقترح ل السابقة في أنها تهدف إلى الدِّراسات

ادها كما تختلف في انفر التعليم بفلسطين في ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة، 
بالجامعات الفلسطينية  من أعضاء الهيئة التدريسية التربية خبراء على بعضبعرض التصور المقترح 

لضبط التصور وتدعيمه والتأكد من في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض القيادات التربوية 
، رغم اسات السابقةالدِّر  منالدراسة الحالية  تاستفادوقد ، صالحيته للتطبيق في البيئة الفلسطينية

أبرز على  االطالعوفي الدراسة، وفي تدعيم إطارها النظري، في بناء فكرة  االختالف عنها،
  . عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطينلتطوير  المعاصرة التي يمكن تطبيقهاالتجارب 

   منهج الدراسة:
واألدبيات المتصلة  ليل الدِّراساترصد وتحلوذلك  ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي    

الفكرية  أطرهعلى ف لوقو لعلى أسس علمية منهجية  بموضوع الترخيص لمزاولة مهنة التعليم
ووصف وأبرز التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة في هذا المجال، وجذوره التاريخية والنظرية، 

في ضوء بعض  فلسطين، وسبل تطويره فيالترخيص لمزاولة مهنة التعليم الواقع الراهن لعملية 
  التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة.

  خطوات الدراسة:
  :اإلجرائية اآلتية خطواتالعن أسئلتها، وتحقق أهدافها من خالل  الدراسة تجيب   

  الوقوف على األطر الفكرية والنظرية للترخيص لمزاولة مهنة التعليم. الخطوة األولى:
  تتبع الجذور التاريخية لرخصة مزاولة مهنة التعليم. الخطوة الثانية:
استعراض بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة في مجال الترخيص لمزاولة  الخطوة الثالثة:

  مهنة التعليم.
  في فلسطين.الترخيص لمزاولة مهنة التعليم الكشف عن واقع عملية  الخطوة الرابعة:
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لتصور المقترح لتطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم التوصل إلى ا الخطوة الخامسة:
  بفلسطين.

  الفكرية والنظرية للترخيص لمزاولة مهنة التعليم:  الخطوة األولى: األطر
تتناول الدراسة في هذا الجزء مفهوم الترخيص المهني، والفرق بين الترخيص وبعض المصطلحات 

  أهمية ودواعي الترخيص لمزاولة مهنة التعليم: األخرى كالشهادة واإلجازة واالعتماد، و 
  مفهوم الترخيص المهني: .1

تعرض الدراسة فيما يلي بعض التعريفات اللغوية واالصطالحية المرتبطة بمفهوم الترخيص 
  لمزاولة المهنة، والمفاهيم ذات الصلة، وذلك على النحو التالي:

 المعنى اللغوي للترخيص:  -أ 
خََّص، ويقال َرخََّص له في األمر: أي سهله ويسره، ويقال: كلمة ترخيص مشتقة من الفعل رَ 

َصه فيه: أذن له فيه بعد النهي عنه، وتَرخَّص في األمور: أخذها فيها  َرخََّص له في كذا، وَرخَّ
بالرخصة، والرَُّخصُة أو الرُُّخصُة: هي التسهيل في األمر والتيسير، وفي الشرع: ما يغيَّر من األمر 

سر وتخفيف، والرَُّخصُة: هي إذن تبيح به الحكومة لحامله مزاولة عمل ما أو استعمال األصلي إلى يُ 
  ).336: 2004شيء ما كرخصة السيارة (مجمع اللغة العربية، 

 المعنى االصطالحي للترخيص لمزاولة المهنة:  - ب 
ة م يدخل الفصول الدراسيآلية تنظيمية تهدف إلى التأكد من أن كل معلّ  Licensureالترخيص 
 ).Libman ،2012 :153( يمتلك الحد األدنى من المعايير الالزمة لمزاولة المهنة بلتعليم الطال

ومستويات  الترخيص لمزاولة المهنة يهدف إلى وضع ضوابط لمهنة التعليم وفق معاييربالتالي فإن و 
ء دوره بكفاية وفاعلية، أدائية تكفل الحد المالئم من الكفايات األكاديمية والمهنية الالزمة للمعّلم ألدا

  وهنا يمكن إثارة سؤال مهم، وهو ما الفرق بين الترخيص والشهادة؟
) فإن "الترخيص يختلف عن الشهادة 2007وفقًا لرأي (برهامي زغلول وحمدي عبد العزيز،      

دنى كونه إجراء يضمن أن الممارسين المسموح لهم بالممارسة في مهنة التدريس يتوافر لديهم الحد األ
من معايير الكفاءة، بينما الشهادة عبارة عن إجراء يضمن تحصيل المعارف الالزمة للتدريس" 

). وفي محاولة لضبط مفهوم الترخيص أكثر يمكن إثارة سؤال آخر، ما الفرق 657: 2010(كفافي، 
  بين الترخيص واإلجازة؟
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 Shulmanسايكس ) و(شولمان و Roth and Mastain ،1984وهنا يرى (روث وماستين      

and Sykes ،1986 أن "اإلجازة هي تلك العملية التي يصادق بها رسميًا على مهارات فرد ما (
كمعّلم ومن ثم فإنها إجراء مشروع يتم وفق معايير لها أصولها المهنية، أما الترخيص فهو العملية 

) فيرى أن اإلجازة Shimberg، 1976التي ُيسَمح بموجبها لفرد ما بممارسة التعليم"، أما (شيمبرج 
ليس لها سند قانوني وُتمنح حين تنطبق على المتقدم بعض الشروط فضًال عن الوفاء ببعض 
المتطلبات التي تحددها الجهة المانحة لإلجازة، في حين أن للترخيص طبيعة إجبارية أو إلزامية من 

يه فإن مصطلح "إجازة منطلق أنه يهدف إلى حماية الجمهور من الممارسين غير األكفاء، وعل
التدريس" ُيعدُّ خطأ في التسمية على أساس أن ممارسة التدريس تتضمن متطلبًا قانونيًا هو حماية 

غير األكفاء، ذلك أن عدم الكفاءة ليس عيبًا ونقيصة فحسب، بل هو خطر  مينالمعلِّ المواطن من 
لمزاولة المهنة من أكثر ). وألن مفهوم الترخيص 31: 2001يتهدد اآلخرين (الكندري وفرج، 

المفاهيم تداخًال مع مفهوم االعتماد المهني في أذهان الكثير، يمكن إثارة السؤال التالي، ما الفرق 
  بين الترخيص لمزاولة المهنة وبين االعتماد المهني؟ 

االعتماد المهني هو االعتراف بالكفاية لممارسة مهنة معينة في ضوء معايير تصدرها هيئات     
نظمات مهنية متخصصة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، ويختص هذا النوع باالعتراف وم

بجودة وأهلية األفراد لممارسة المهن المختلفة، ويمنح هذا النوع من االعتمادات للشهادات األكاديمية 
مهنية الخاصة والمهنية، وذلك من قبل مؤسسات اعتمادية تقوم بها االتحادات والروابط والنقابات ال

). "فهو نظام يتم بموجبه االعتراف بالمؤسسات التعليمية والبرامج Beaty ،2001 :75بكل مهنة (
أو الشهادات العلمية، أو الترخيص لمزاولة المهن المختلفة في ضوء معايير تحددها المنظمات 

  ). 13: 2006والهيئات المختصة" (عبد الفتاح، 
طلحي الترخيص واالعتماد من حيث أن كليهما يهدف إلى التحسين وعلى الرغم من التشابه بين مص

والتطوير، إال النظرة المتأنية للمفهومين تشير إلى وجود فروق دقيقة بينهما أهمها أن االعتماد يشير 
إلى االعتراف بالجوانب المهنية البارزة بينما الترخيص يشير إلى الوفاء بالحد األدنى المطلوب توافره 

ر الكفاءة في العمل، كما أن االعتماد عملية اختيارية بينما الترخيص عملية إجبارية وُتعد من معايي
  شرطًا قانونيًا لالنضمام إلى المهنة. وفي ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى المالحظات التالية:
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 تعليم، أن الترخيص هو جواز مرور للدخول إلى المهنة، وأداة فعالة لتوفير رقابة الجودة في مهنة ال
 وأسلوب منظم النتقاء أفضل العناصر للعمل في التعليم.

  انتقاء ألفضل المرشحين أن الترخيص لمزاولة المهنة هو تصريح بأهلية الفرد لمزاولة مهنة التعليم، و
  المتقدمين لشغل الوظيفة وأكثرهم صالحية لها.

بما يتفق مع أهداف وفي ضوء ما تم عرضه من مفاهيم، وما تم التوصل إليه من مالحظات، و 
الدراسة الحالية، يمكن تحديد مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم إجرائيًا بأنَّه: تصريح قانوني 

عملية نظامية تهدف إلى  بأهلية الفرد وكفاءته لمزاولة مهنة التعليم، ويتم منح التصريح من خالل
الحد المالئم من الكفايات األكاديمية  وضع ضوابط لمهنة التعليم وفق معايير ومستويات أدائية تكفل

  والمهنية الالزمة للمعّلم ألداء دوره بكفاءة.
  أهمية ودواعي الترخيص لمزاولة مهنة التعليم: .2

إن مجرد استعمال صفة مهنة أمر يجعل التعليم يرتقي إلى مستوى أرفع في سلم األعمال 
ها، ولما كانت المهن الراقية تتطلب ويتيح له التنافس مع مهن أخرى راقية كالطب والهندسة وغير 

رخصة لمزاولتها وشروطًا معينة لراغبيها أوجبت مهنة التعليم أن يكون لها رخصة خاصة بها، 
  وشروطًا تفرض علي الراغبين بمزاولتها.

 The) على أن مهنة التعليم "قد اعتبرها البعض المهنة األم 2007ويؤكد (مجدي المهدي، 

mother Profession ها تسبق جميع المهن األخرى في الوقت الذي تكون فيه الزمة لها، فهي ألن
الذي يمهد للمهن األخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميًا واجتماعيًا وفنيًا  يالمصدر األساس

) على ضرورة "تمهين 2004وأخالقيًا"، يضاف إلى ذلك تأكيد (الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، 
ينفذون التعليمات والنصائح  Techniciansومساعدتهم على االنتقال من كونهم تقنيين  ينمالمعلِّ 

يبنون ثقافة مدرسية جديدة وقاعدة معرفية متجددة" (الشعراني،  Professionalsإلى كونهم متمهنين 
2010 :500.(  

فة الجودة إلى جانب ذلك يمكن القول بأن فكرة الترخيص لمزاولة مهنة التعليم تنطلق من فلس
والتمكن في األداء وحتمية التحسين والتطوير المستمر وذلك في ضوء نظام معتمد، وبالتالي فإنها 
مطلبًا ملحًا وأساسًا لعمليات اإلصالح والتطوير التعليمي. "إذ أنها تشكل ضابطًا للنوعية في برامج 

مكانة في المجتمع مثلهم مثل سائر بأنهم مهنيون ذوو استقاللية و  مينالمعلِّ ، وتشعر مينالمعلِّ تربية 
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ممارسي المهن المرموقة كالطب والهندسة والمحاماة وتزيد دافعيتهم، وتقضي على المقولة الشهيرة: 
"أن التعليم مهنة من ال مهنة له"، وبالتالي يرفع مكانتهم االجتماعية ويحفظ للمهنة هيبتها" (مجاهد، 

2002 :336 .(  
ليم وسيلة لضمان جودة التعليم، حيث وجد أن المعّلم الُمرشح والترخيص لمزاولة مهنة التع

لمزاولة المهنة، في منطقة معينة، لديه من المعارف والمهارات ما يؤهله للعمل في المهنة، وعادة يتم 
الحصول على الرخصة بعد االنتهاء بنجاح من دراسة مقررات معينة واجتياز مجموعة من 

). إلى جانب Oyaziwo and Philipa ،2014 :108ر األخرى (االختبارات وتوفر بعض المعايي
ذلك فإن الترخيص لمزاولة مهنة التعليم هو تطبيق عملي لمبدأ المحاسبية في التعليم، بمعنى أنه إذا 
ارتكب المعّلم عمًال يخل باألمانة أو الشرف أو ألحق الضرر بالغير يمكن حرمانه من مزاولة المهنة 

  له.بعدم تجديد الترخيص 
) أن األنظمة الخاصة بمنح رخصة التعليم تهدف إلى التأكيد على أن 200(كمال زيتون، ويرى

األفراد الذين يمارسون المهنة يتمتعون بالمتطلبات الخاصة بها، ولديهم من المعرفة والمهارات ما 
تمع يجعلهم يستحقون أن يمنحوا رخصة مزاولة المهنة، كما يحقق هذا النظام عنصر أمان للمج

فقط هم الذين يسمح لهم بدخول المهنة ومزاولتها  مينالمعلِّ يتمثل في التأكيد على أن المؤهلين من 
إلى جانب ذلك فإن العصر الحالي يشهد تغيرات معرفية وثورة معلوماتية ). 652: 2010(كفافي، 

يمية لم تكن وتطورات تكنولوجية تتم في صورة موجات متتالية وبإيقاعات متسارعة، والنظم التعل
التعامل مع التطبيقات العلمية  عليهاالعصر وتداعياته، وقد بات لزامًا  تغيراتبمنأى عن 

والتكنولوجية واالستفادة منها كي تتمكن من أداء مهامها ومسئولياتها على الوجه األكمل، األمر الذي 
تلخيص أهداف ودواعي ، وعليه يمكن يستوجب التدقيق فيمن يتم اختيارهم للعمل في مهنة التعليم

  الترخيص لمزاولة مهنة التعليم فيما يلي:
 .مهنته ةم وتصون هيبته وكرامالمعلّ تحافظ على مستوى   - أ 
 .ترتقي بجودة ونوعية التعليم وتطبق مبدأ المحاسبية وتتوافق مع متطلبات العصر  -ب 
 فاءة.ة مهنتهم بكتضمن أن المرشحون للمهنة قد اتقنوا المعرفة التي يحتاجونها لممارس  -ج 
 مين غير األكفاء. والمجتمع من المعلِّ التعليم تحمي مهنة   - د 
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  الخطوة الثانية: التطور التاريخي لرخصة مزاولة مهنة التعليم:
المهنة مصطلح له مدلول وصفي يشير إلى مجموعة السمات األساسية التي تتصف بها كثير      

) Ruby Trow ،1987(روبي ترو يرىو  من األعمال التي اصطلح على تسميتها تقليديًا بالمهن.
أن "ممارسة العديد من المهن اقترنت، منذ أمد بعيد، بما أطلق عليه الترخيص لممارسة المهنة، كما 
هو الحال في مجاالت الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة وغيرها، حيث ُيعد امتالك الحد األدنى 

لمهنة، من أجل حماية المستفيد من أداء من كفاءة األداء المهني شرطًا ضروريًا لممارسة ا
) على أن "حماية المواطن Ruby Trow ،1994الممارسين غير األكفاء"، كما يؤكد (روبي ترو 

في أمنه وصحته ورفاهيته من أي ممارسة خاطئة هو الذي يعطي الترخيص األساس والسند 
عمًال غير قانوني" رخيص القانوني، بحيث يصبح انخراط الفرد في بعض األعمال والمهن دون ت

  ).29- 28: 2001(الكندري وفرج، 
) فإن مهنة التعليم تتميز على ما عداها Chandler, et al. ،1971(شاندلر وآخرون ووفقًا لـ     

من المهن األخرى، ذلك أن تلك المهن تعد األفراد للقيام بمهام محددة في نطاق مهنة بذاتها، بينما 
األخرى جميعًا بالتدخل في تكوين شخصية هؤالء األفراد قبل أن يصلوا إلى  تسبق مهنة التعليم المهن

سن التخصص في أي مهنة، إذ إن جميع أفراد المجتمع الذين يتولون مسئولياتهم في شتى الميادين 
قد تأثروا بشخصيات معّلميهم وبالقيم التي غرسوها فيهم، ولعل هذا ما دفع البعض إلى أن يصفوا 

بأنها المهنة األم ألنها تسبق جميع المهن األخرى، كما أنها الزمة لها، وبذلك تعتبر  مهنة التعليم
المصدر األساسي الذي يمهد للمهن األخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميًا واجتماعيًا وفنيًا 

  ).181-180: 1993وأخالقيًا (متولي، 
ى بزوغ مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، وهذا "ولقد أدى االهتمام بقضية تمهين التعليم إل     

التوجه له إرهاصاته ومقدماته، وله دالالته ومقاصده، وله إجراءاته وقواعده وجميعها مسائل تتطلب 
اإلفادة منه في  دراسة تحليلية فاحصة بهدف التعرف على طبيعة هذا التوجه، فضًال عن إمكانية

). أما عن اإلرهاصات والمقدمات فقد كانت جميعها 15: 2001(الكندري وفرج، تعليمنا العربي"
أمريكية المنبت، حيث أن الواليات المتحدة األمريكية سبقت جميع دول العالم في وضع ضوابط 

  وشروط للعمل بمهنة التعليم، ومن ثم توالى هذا االهتمام في العديد من الدول األخرى.
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المهني رة الترخيص "فك) إلى أن Angus and Mirel ،2001(أنجوس وميرل ويشير
لم تكن حديثة في المجتمع األمريكي، ولكنها فكرة قديمة ترجع بجذورها إلى الحقبة  مينلمعلِّ ل

االستعمارية، وكان شائعًا آنذاك ضرورة أن يحصل كل من يرغب في العمل بالتدريس على 
البداية لحجم المعلومات االعتراف من واحد أو أكثر من رجال الدين، ولم ُيعط االهتمام في 

والمهارات والخبرات التي يمتلكها الفرد للنجاح في التدريس، وٕانما انصب التركيز على كونه شخصية 
سوية مستقيمة، وعندما انتقلت سلطات الترخيص المهني من الكنيسة إلى السلطات المدنية في القرن 

يمية في المقام األول والمعرفة التربوية التاسع عشر، توسعت معايير الترخيص لتشمل المعرفة األكاد
  ).84-83: 2011في المقام الثاني" (سويلم، 

) فإنه حين واجهت الواليات Gregory Marchant ،1992(جريجوري مارشنت وطبقًا لــ      
والعلوم اضطرت معه إلى  مي الرياضياتعجزًا كبيرًا في معلّ المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي 

كليًا عن المعايير الواجب توافرها في المتقدمين للعمل بمهنة التعليم، وأخذت العديد من التغاضي 
، عرفت بصيغة "إجازة التدريس مينالمعلِّ الواليات بصيغة مستحدثة لمواجهة حدة العجز في أعداد 

ألولئك الذين يرغبون في ممارسة مهنة التعليم عقب  Alternative Certificationالبديلة" 
جهم من الجامعة، وهو األمر الذي ُيعد تحوًال عن األسلوب المتبع، وقد القت هذه الصيغة تخر 

استحسانًا لدى البعض لما تتيحه من أساليب إجرائية سريعة الجتذاب كثير من العناصر إلى مهنة 
التعليم األمر الذي يعين على تخفيف حدة العجز، إال أن هذه الصيغة تعرضت النتقادات حادة 

ها ال تلبي احتياجات الدخول لمهنة تفرض على صاحبها أن يحوز من المعارف والمهارات ما كون
  ).24- 23: 2001(الكندري وفرج، رسة بنجاح في بيئة تعليمية معقدةيمكنه من المما

وفي الجزء األخير من القرن العشرين، اجتاحت الواليات المتحدة موجة كبيرة مطالبة بإصالح      
: "أمة منتدى كارنيجي الشهير تقريرصدور مة في خطر"، وذلك بعد كونها "أ منالقلق التعليم بعد 
وقد نادي اإلصالحيون بضرورة التأكيد على الممارسات والمعايير المهنية الترخيص في  في خطر"،

ووفقًا  ).Libman ،2012 :155( مين، وتطوير سياسات التنمية المهنيةالتدريس، وتدريب المعلِّ 
) أنه "في إطار NBPTS ،2011(ني للمعايير المهنية للتدريسفي تقرير المجلس الوط لما ورد

م المجلس 1987تأسس عام  مينلمعلِّ تنامي االهتمام بقضية تمهين التعليم والترخيص المهني ل
 National Board for Professional Teachingالوطني للمعايير المهنية للتدريس
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Standards (NBPTS)   يكا كهيئة مستقلة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية، بهدف في أمر
 مينالمعلِّ النهوض بجودة ونوعية التعليم من خالل وضع معايير مهنية للتدريس واالستفادة من 

  ). 85: 2011الحاصلين على الترخيص في الجهود التطوعية لإلصالح التعليمي" (سويلم، 
) على "أن الواليات المتحدة سبقت Wise Arthur  ،2001إلى جانب ذلك يؤكد (وايز آرثر     

دول العالم في تأسيس منظمات قومية غير حكومية لوضع معايير العتماد مؤسسات إعداد المعّلم، 
ومعايير للمهنة لضمان ممارستها بشكل عال الجودة، ومن أكثر هذه المنظمات شهرة هو المجلس 

 National Council for Accreditation of Teacherالقومي العتماد إعداد المعّلم 

Education (NCATE)  ،330: 2002(مجاهد .(  
أميركا مستقبل قبل اللجنة الوطنية للتعليم و م من 1996 وقد نشرت وثيقة اإلصالح في عام     

The National Commission on Teaching and America's Future (NCTAF)  وهي
تأثير كبير على السياسة التعليمية في الواليات المتحدة، حيث تضم  منظمة قومية غير حكومية لها

والمجلس )، NBPTS( العديد من المؤسسات مثل: المجلس الوطني للمعايير المهنية للتدريس
، وقد وصفت عناصر اإلصالح التي نشرت من قبل (NCATE)مالوطني العتماد إعداد المعلّ 

)NCTAFمين، لمعلِّ لاعتماد برامج التدريب المهنية : شمليو  مقعد ذو ثالث أرجل"ا ") بأنه
الجدد واإلشراف على ترخيص  مينلمعلِّ لم خبير، ووضع معايير ) معلّ 100.000والترخيص لحوالي (

  ).Libman ،2012 :155م (المعلّ 
من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى حقيقة مفادها أن التغاضي عن المعايير الواجب توافرها     

ي أدمين للعمل بمهنة التعليم يؤدي إلى تدهور المهنة، وتدهور المهنة من أشد مشكالتها، و في المتق
ت آليا إلى إعدادهر ومعايي بسياسات ابتداء مالمعلّ  تطوير يصاحبه ال للتعليم إصالحي مشروع
   .أهدافه يحققن أ يمكن ال أبتر تطويراً  يعدّ  المستمر، نيالمه تطوره وضمان وتعيينه، اختياره

) "أن مفهوم إجازة التدريس اكتسب أهمية Leonard Kaplan ،1994(ليونارد كابالن ويرى     
وٕالحاحًا، واكتسى المفهوم بدالالت ومضامين جديدة ُتعبر وتستجيب للتطورات الجديدة واألدوار 
ا المتجددة للمعّلم، كما تبلور إجماع على ضرورة أال ُيترك أمر إجازة الترخيص ألي إنسان، مهم

كانت درجة إخالصه واهتمامه، وٕانما يتعين على مؤسسات إعداد المعّلم أن تلعب دورًا رياديًا في هذا 
ستلزم ي للتعليمالسعي لتحقيق تطوير نوعي ). وبالتالي فإن 28-27: 2001األمر" (الكندري وفرج، 
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رف نظرية وضع ضوابط ومحددات لمزاولة مهنة التعليم، فمزاولة المهنة تقوم وتؤسس على معا
واسعة، وتحتاج معايير انتقاء محددة، وبحسب ما تمتلكه المهنة من معايير تتحدد مكانتها المهنية، 

  وٕاذا افتقدت مهنة التعليم إلى المعايير المهنية أصبحت مجرد حرفة أو صناعة. 
قانون الترخيص للعاملين بالتربية فإن  )Atsushi Yoshida  ،1992(اتسوشي يوشيداوفقًا لـو 
ساسية لحصول الطالب على شهادة التدريس في حدد المتطلبات األ ،م1988لعام الياباني والتعليم 

المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها كل مؤسسة معتمدة إلعداد وتدريب  اليابان، كما حدد أيضاً 
). وعلى صعيد الدول العربية، 90: 2011(سويلم،  المعلمين عند إصدار ومنح شهادات التدريس

، كما قامت 1999امت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطوير معايير إعداد المعّلم منذ عام ق
). وفي 39: 2010م (حيدر، 2008بتطوير معايير أداء للمعّلم وسّلم رواتب يعتمد عليها في عام 

 م، ليكون منوط بها إصدار شهادة2007في العام  مينلمعلِّ مصر تم إنشاء األكاديمية المهنية ل
: 2008الصالحية لمزاولة المهنة واعتماد معايير الترقي للوظائف العليا في مجال التعليم (النجار، 

). وبذلك يمكن القول بأن التوجه نحو فكرة الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بدأت في 183-184
ها التعليمي الواليات المتحدة األمريكية التي لم تتمكن من االحتفاظ طويًال بأحد أهم أسرار تفوق

  فسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية دول العالم األخرى التي تطمح إلى تطوير نظمها التعليمية. 
التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة في مجال الترخيص لمزاولة  الخطوة الثالثة: بعض

  مهنة التعليم:
زاولة المهنة، ويمكن إثراء هذا بم مينلمعلِّ تتعدد خبرات وتجارب الدول في مجال الترخيص ل   

المحور ببعض تلك التجارب بغية اإلفادة منها في وضع تصور مقترح لتطوير عملية الترخيص 
    لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين، وفيما يلي عرض لبعض تلك التجارب:

   :مريكيةاأل التجربة .1
بقضية تمهين التعليم والترخيص ُتعد الواليات المتحدة األمريكية الدولة الرائدة في االهتمام 

لمزاولة مهنة التعليم، فقد سبقت جميع دول العالم في هذا المجال. وطبقًا لــ (فايستريتزر وتشيستر 
Feistritzer and Chester ،2000 فإن "كل والية أمريكية تتحمل مسئولية إصدار التراخيص (

الذين  مينلمعلِّ الترخيص، وال يسمح ل لممارسة مهنة التدريس، حيث تقوم كل والية بوضع متطلبات
حصلوا على الترخيص في والية ما بالتدريس في الواليات األخرى، إال بعد حصولهم على الترخيص 
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بين الواليات المختلفة، اتجهت  مينالمعلِّ من الوالية التي يرغبون العمل والتدريس فيها، ولتسهيل تنقل 
والتي بموجبها  Reciprocity Agreementsملة بالمثل بعض الواليات إلى توقيع اتفاقيات المعا

باالنتقال والتدريس بين الواليات دون الحاجة إلى الحصول على الترخيص من أكثر  مينلمعلِّ ُيسمح ل
  ).86: 2011من والية" (سويلم، 

إلى أنه "وعلى الرغم من أن ) Ballou and Podgursky ،1999(باللو وبودجورسكي ويشير
بات الترخيص لممارسة مهنة التعليم تختلف من والية إلى أخرى، إال أن هناك اتفاق قواعد ومتطل

عام بين معظم الواليات على ضرورة أن يتوافر في أي مرشح يرغب العمل بمهنة التدريس عدة 
: 2011(سويلم، ار رخصة المعّلم، لعل من أبرزها" مواصفات وشروط تمثل المعايير الحاكمة إلصد

86:(  
  على درجة البكالوريوس على األقل، وتتطلب بعض الواليات حصول المرشح على سنة الحصول

معترف بها  مينالمعلِّ خامسة أو درجة الماجستير، وأن يكون المرشح خريج برنامج أو كلية إلعداد 
 ومعتمدة.

 .بالنسبة للعمل في التعليم االبتدائي يشترط أن يحصل المرشح على مواد أساسية في التربية 
  بالنسبة للعمل في المدارس المتوسطة أو الثانوية يشترط أن يحصل المرشح على مواد أساسية

Majors  في مادة التخصص، وأن يكون لدى المرشح وعي حقيقي بأصول الفنون واآلداب الحرة
Liberal Artsوأن يجتاز بنجاح االختبار الذي تعقده الوالية ، State Test أو أي اختبار آخر ،

 الجهات المسئولة بالوالية.تحدده 
 Temporaryالتي تعتمدها الوالية يمنح ترخيص مؤقت  مينالمعلِّ "وفي حالة اجتياز اختبارات 

Certificate  لمزاولة المهنة، وهذا الترخيص هو أساس التعيين في الوظيفة، وتختلف مدة صالحية
دته من عام إلى ثالثة أعوام، الترخيص المؤقت من والية إلى أخرى، ففي بعض الواليات تتراوح م

وقد تصل إلى خمسة أعوام، وحتى يستمر المعّلم في تنمية مهاراته وقدراته ال بد من تجديد 
الترخيص المؤقت، وفي حالة عدم تجديد الترخيص يسقط حق المعّلم في ممارسة المهنة، وعليه 

هني لضمان بلوغ متطلبات المشاركة والمساهمة في أنشطة لنمو الم مينالمعلِّ يتعين على جميع 
 Professional Development Pointتجديد الترخيص وفق آلية تعرف باسم نقاط النمو المهني 

والتي بموجبها تحول أنشطة النمو المهني إلى نقاط تبعًا لعدد الساعات التي أمضاها المعّلم في كل 
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: 2002تجديدها" (مجاهد،  نشاط، ويشترط أن تكون هذه األنشطة وثيقة الصلة بالرخصة المراد
331.(  

) إلى "أن منح الرخصة لمزاولة مهنة التعليم قد تطور وفقًا لثالث 2004ويشير (كمال زيتون، 
مراحل، األولى أكدت على ضرورة استخدام االختبارات لمنح التراخيص، وقد تكون اختبارات قومية 

التحول إلى تقييم أداء المعّلم من خالل على مستوى الدولة أو عالمية، ثم في المرحلة الثانية بدأ 
تصميم أدوات لتقييم أدائه وتحديد الكفايات الالزمة له لممارسة المهنة، وتضمنت هذه األدوات 

 مينالمعلِّ اختبار منح شهادة التدريس، بحيث تتضمن ثالثة مجاالت األول إطار عام لمعلومات 
وتحديد درجته، والثاني يتضمن المهارات األكاديمية المبتدئين ومهاراتهم، مع تحليل األداء التدريسي 

األساسية، والثالث يقيس معلومات عن المادة التي يقوم بتدريسها المعّلم، وفي المرحلة الثالثة برزت 
لمنح الترخيص  Performance-Based Standardsحركة تقييم األداء القائم على المعايير 

  ).658-657: 2010بمزاولة المهنة" (كفافي، 
  :ةالياباني تجربةال .2

) "فإن متطلبات الترخيص لمزاولة Naoko Moriyoshi  ،2003وفقًا لــ (ناوكو موريوشي
مهنة التدريس في اليابان تستوجب على كل من يرغب االنضمام لمهنة التدريس أن تتوافر فيه عدة 

  ):92: 2011شروط ومتطلبات، أهمها" (سويلم، 
 معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم  أن يكون خريج مؤسسة تعليمية

 ).MEXTوالتكنولوجيا (
  حضور التدريب الميدانيField Training  (التدريب العملي)، وبالنسبة لمعّلمي التعليم االبتدائي

س المتوسطة يشترط (أربع ساعات معتمدة) من التدريب الميداني أسبوعيًا، وبالنسبة لمعّلمي المدار 
 والثانوية يشترط (ساعتان معتمدة) من التدريب الميداني أسبوعيًا.

  مينالمعلِّ اجتياز اختبار تأهيل Teacher Qualification Examination  ،الذي تعقده الوالية
وعادة ما يتكون هذا االختبار من جزئين، ويسمح للطالب الذي اجتاز االختبار األول بنجاح أن 

الثاني من االختبار، وعادًة ما يحتوي االختبار على تقييم المعرفة األكاديمية للطالب، يتقدم للجزء 
حيث يختبر مدى مالئمة وكفاءة الطالب للعمل في مهنة التدريس، كما يتضمن اختبارات تحريرية 
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ومقابالت شخصية واختبارات للمهارات العملية (كالسباحة مثًال)، ويشتمل كذلك على بعض 
 الطبية.الفحوصات 

القانون الياباني يقضي ) على أن "Yoshitaka Kojima ،1996ويؤكد (يوشيتاكا كوجيما 
م على الدرجة الجامعية األولى كمتطلب أساسي لمزاولة مهنة التعليم، حيث بضرورة حصول المعلّ 

ه أثناء م المادة األساسي لمالحظتم بصورة مؤقتة لمدة عام دراسي يرافق خالله معلّ يتم تعيين المعلّ 
م المتدرب بشكل دائم يصبح لزامًا قيامه بتدريس المادة واالستفادة من خبراته، ولكي يتم تعيين المعلّ 

عليه أن يجتاز اختبارًا وطنيًا يعقد مرة واحدة في العام للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، 
كتابة مقال صغير (ورقة ، و ريسهاامتحانًا في المادة أو المواد التي سيقوم بتد ويتضمن هذا االختبار:

اجتياز اختبار عملي في ، و اجتياز اختبار شخصي في شكل مقابلة، و عمل) في موضوع يحدد له
  ).329: 2002(مجاهد، " بعض المجاالت كالتربية الموسيقية والفنية والرياضية

  تجربة المملكة المتحدة: .3
أي مرحلة تعليمية في التعليم، و  تشترط المملكة المتحدة على كل من يرغب في العمل بمهنة

ابتداًء من رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية، أن يكون خريج إحدى المؤسسات التعليمية 
 Training and Developmentالمعترف بها من قبل هيئة التدريب والتطوير للمدارس 

Agency for Schools (TDA) ،وهو ما يستدعي  المؤهلة، وأن يلبي الحد األدنى من المعايير
، وتنقسم Qualified Teacher Status (QTS( م المؤهلحصول المرشح على شهادة المعلّ 

م المؤهل" إلى ثالث فئات رئيسية، وهي: المعايير المهنية الالزمة لمنح المرشح شهادة "المعلّ 
يم، ومهارات التدريس (السلوكيات التعليمية والقيم واالتجاهات، والمعرفة والفهم في مجال التربية والتعل

العملية)، إلى جانب ذلك يجب أن يجتاز المرشح اختبارات المهارة في الرياضيات واللغة وتكنولوجيا 
- Libman ،2012 :154( م المؤهلالمعلومات واالتصاالت، وذلك للحصول على شهادة المعلّ 

155.(  
  تجربة كوريا الجنوبية: .4

ية كوريا الجنوبية المقدم من وزارة التربية والتعليم طبقًا لما ورد في تقرير التعليم في جمهور 
السعودية لمشروع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم أنه: "نظرًا للتقدير االجتماعي 
والثقافي الذي تحظى به مهنة التعليم في كوريا الجنوبية، فهي تسعى إلى انتقاء أفضل المتقدمين 
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مهنة التعليم، حيث يتوجب على الراغبين في الحصول على إجازة للتعليم وأكثرهم استعدادًا لممارسة 
، والثاني هو مينالمعلِّ أن يخضعوا الختبارين أساسيين، األول هو اختبار الدخول إلى برامج إعداد 

) الذي يعّده ويطبقه المعهد  الكوري للمناهج والتقويم، NTET(مينالمعلِّ االختبار الوطني لتوظيف 
رف على مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، ومدى اجتيازهم للمعايير المختلفة الخاصة بمهنة وذلك للتع

(محمد، اٍل من الكفاية العلمية والمهنيةأكفاء ذوي مستوى ع مينمعلِّ التعليم، وذلك للحصول على 
على الترخيص يتم توظيفهم وتثبيتهم في الخدمة حتى سن  مينالمعلِّ ). وبعد حصول 51: 2011

  ).52: 2011(محمد، ية والستين وهي سن التقاعدانالث
  التجربة الماليزية: .5

"تهتم ماليزيا بانتقاء أفضل المتقدمين للعمل في مهنة التدريس، وتشترط أن يكونوا من خريجي 
 Malaysian Qualificationالبرامج األكاديمية المعتمدة من قبل هيئة التقييم واالعتماد الماليزية 

Agency (MQA)ى يمكن الترخيص لهم بالعمل في مجال التدريس، ثم يواصل المعّلمون بعد ، حت
التحاقهم بالعمل في مهنة التدريس حضور الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم 

 (محمد،لرفع مستوى معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم في كافة الجوانب األكاديمية والمهنية واإلدارية" 
2011 :54.(  

 :التجربة الفرنسية .6
لمنح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فرنسا، يجب على المرشحين أوًال الحصول على الدرجة 
الجامعية األولى، ومن ثم اجتياز سلسلة من االمتحانات التنافسية في مجال التخصص وفي مجال 

مؤهلون للتدريب بأجر لمدة عام، وفي التخطيط للتدريس، والذين يجتازوا االمتحانات بنجاح يكونوا 
، وال يتم منح رخصة مينالمعلِّ نهاية المدة يتم اخضاعهم الختبار اللجنة المركزية المشرفة على 

  ).Libman ،2012 :155مزاولة مهنة التعليم للمعّلم إال بعد استيفاء كل هذه المتطلبات (
 :التجربة المصرية .7

، التابع لوزارة التربية والتعليم مينلمعلِّ لألكاديمية المهنية ل وفقًا لما ورد في الموقع اإللكتروني
المصرية، أن "الدولة المصرية قامت بمحاولة لرفع مكانة المعّلم ماليًا وأكاديميًا، ولهذا صدر قانون 

م، وقد تم تنفيذ الكادر على مرحلتين، األولى 2007) لسنة 155(كادر المعّلم المعروف بقانون رقم
%) على رواتبهم، 50(على إضافة قدرها مينالمعلِّ م، وفيها حصل جميع 2007وليو عام بدأت في ي
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واختبارهم  مينالمعلِّ وعند تنفيذ المرحلة الثانية تم إنشاء األكاديمية المهنية للمعّلم وُعهد إليها تدريب 
إلى مرتبات واشترطت اجتياز المعّلم اختبار للحصول على المرحلة الثانية من الكادر والتي تضيف 

بالدرجة العالية"  مينالمعلِّ %) لكبير 150(%) لمعّلم الدرجة الثالثة إلى50نسبًا تتراوح من( مينالمعلِّ 
  ). 180: 2008(النجار، 

في كل المراحل التعليمية، وفي المدارس الحكومية  مينالمعلِّ وشملت امتحانات الكادر كل 
ادة التخصص، ويتكون كل اختبار لكفاءة التربوية، وموالخاصة، وشملت االمتحانات اللغة العربية، وا

) سؤال بطريقة االختيار من متعدد، وفي حالة رسوب المعّلم في االمتحان ال يحصل على 100(من
الزيادة المقررة في الكادر، ولكن له الحق في دخول االختبار مرة أخرى، فإذا رسب للمرة الثانية 

  ).310-309: 2009المتحان (زين، فليس له الحق في الزيادة أو دخول ا
ء األكاديمية المهنية وفق ، أنه "تم إنشامينلمعلِّ وجاء في الموقع اإللكتروني لألكاديمية المهنية ل

م، وهي هيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة، 2007) لسنة 155) من قانون رقم (75(المادة
خص في أنها الكيان المتخصص المسئول عن وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وأن دور األكاديمية يتل

والقيادات التربوية وتنسيقها وتقييمها ومتابعتها،  مينلمعلِّ تصميم وتخطيط أنشطة التنمية المهنية ل
والمدربين  مينلمعلِّ باإلضافة إلى تطبيق نظام لمنح تراخيص أو شهادات صالحية مزاولة المهنة ل

التدريب والتنمية المهنية ويتضمن ذلك اإلرشاد والتأهيل  والمقيمين، ونظام العتماد برامج وهيئات
) علمًا بأن 184: 2008(النجار، ماد معايير الترقي من مستوى آلخرلمزاولة مهنة التدريس واعت

أول (أ)، معلم خبير، كبير هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم  مينالمعلِّ مستويات كادر 
  ).335: 2012(السيد، معلمين

  :ربة القطريةالتج .8
، الذي ُأّسس من قبل المجلس األعلى للتعليم في قطر، مينلمعلِّ ينقسم نظام الرخص المهنية ل

إلى ثالثة مستويات: رخصة المستجد، رخصة الكفء، رخصة المتمرس، ومدة صالحية الرخصة 
توى التقدم بطلب للحصول على رخصة المس مينلمعلِّ هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز ل

األعلى شريطة أن يكون قد مضى ثالث سنوات لحصولهم على الرخصة السابقة، ولتجديد الرخصة 
ضمن نفس المستوى فإنه يتم إجراء مشاهدتين داخليتين من قبل المعنيين في المدرسة مع إمكانية 
حضور المشرف التربوي من المجلس األعلى للتعليم، أما في حال تقدم المعّلم بطلب للحصوص 
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لى رخصة المستوى الثالث فإن ذلك يتطلب منه الحصول على تقدير جيد جدًا على األقل في ع
التقييم السنوي للعامين األخيرين، وللحصول على الرخصة المهنية يتوجب يكون المتقدم أن يكون 
حاصًال على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يجتاز البرامج التدريبية المخصصة للمستوى 

  ).13-4: 2016مرغوب الحصول فيه على الرخصة (وزارة التربية والتعليم العالي، ال
  اإلمارات العربية المتحدة:تجربة  .9

في إطار سعيها لتطوير مهنة التعليم، طورت اإلمارات العربية بالتعاون مع كليات التربية في 
  :)40: 2010 (حيدر،بهاالدولة معايير دقيقة لمهنة التعليم ووضعت شروطًا لاللتحاق 

 الحصول على شهادة ، و الحصول على مؤهل جامعي تربويICDL.أو ما يكافئها ،  
  الحصول على شهادةTOFEL  لخريجي اللغة اإلنجليزية أو ما يعادلها. )550) و (500(بدرجة  
 اجتياز اختبار المادة ، و اجتياز اختبار المهارات األساسية: القراءة، والكتابة، والرياضيات

  .التخصصية
  وفي ضوء العرض السابق أمكن التوصل إلى النقاط التالية:

أن حصول الفرد على مؤهل تربوي لم يعد كافيًا للعمل في مهنة التعليم، إنما يجب حصوله على  )1
الترخيص لمزاولة المهنة ليتم التأكد من أهليته وكفاءته لمزاولة المهنة، إال أن متطلبات الحصول 

 ليم تختلف من دوله ألخرى.على رخصة مزاولة مهنة التع
أن هناك بعض الدول ال تمنح ترخيصًا دائمًا للعمل في التعليم إال بعد الحصول على درجة  )2

تجديد الترخيص خالل فترة زمنية  مينالمعلِّ الماجستير في التربية، وفيما عدا ذلك ينبغي على 
وبالتالي فالترخيص في العديد محددة، وفي حالة عدم التجديد يسقط حق المعّلم في ممارسة المهنة، 

 من الدول مؤقتًا أو مشروطًا.
بالبرامج والدورات التدريبية حتى بعد حصولهم  مينالمعلِّ أن بعض الدول تشترط ضرورة التحاق  )3

على الترخيص، وذلك خالل فترات زمنية محددة، ويمكن أن يدرج ذلك في إطار التنمية المهنية 
 المستدامة.

    في فلسطين:الترخيص لمزاولة مهنة التعليم ع عملية الخطوة الرابعة: واق
في ظل تداعيات العصر الحالي ومتطلباته بات نجاح العملية التعليمية بمحتواها العام وأبعادها المختلفة      

ا مرهون في المقام األول بتوافر معّلم كفء معد إعدادًا جيدًا ومجهز تجهيزًا علميًا وثقافيًا ومهنيًا يوجه مساره
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ويضعها في إطارها الصحيح، السيما وأن عملية التعليم تزداد تعقيدًا، ومهمة المعّلم أصبحت ال تقتصر 
على نقل المعلومات من الكتاب إلى الطالب، بل أصبح مطالبًا بممارسة القيادة والتوجيه والبحث والتقصي 

كافة القوى المسئولة والمهتمة  وبناء شخصية الطالب من جميع النواحي، وفي ضوء ذلك ال بد أن ُتستنفر
وتحسين أوضاعهم وتطوير أدائهم، والعمل على وضع الخطط والبرامج  مينالمعلِّ بالتعليم لمواجهة مشكالت 

الالزمة النتقاء أفضل العناصر للعمل بهذه المهنة، وعدم السماح بدخول المهنة إال لمن يقدر عليها وتنطبق 
توجيه  مؤخراً الفلسطينية بدأت وزارة التربية والتعليم العالي  ولذلك، عليه المواصفات الالزمة للعمل بها

   .االهتمام لقضية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم
الحصول على إعداد ") أن 2008مين في فلسطين(جاء في استراتيجية إعداد وتأهيل المعلِّ  حيث     

يم العالي هو شرط ضروري، ولكنه غير تربوي مالئم من برنامج معتمد من قبل وزارة التربية والتعل
كاٍف، لممارسة مهنة التعليم، وتتطلب ممارسة المهنة شروطًا إضافية للحصول على ترخيص بمزاولة 

   ).24: 2008(وزارة التربية والتعليم العالي، "المهنة
العات التي ) فإن االستط2010(القطاعية وعبر القطاعية للتعليم ووفقًا لما ورد في االستراتيجية     

اجمعت على أن مستوى أداء  التربية والتعليم العاليأجريت من قبل اإلدارة العامة للتخطيط في وزارة 
يعود إلى نقص فعالية  مينالمعلِّ مازال بحاجة إلى اهتمام أكبر، وأن سبب ضعف أداء  مينالمعلِّ 

ة بين برامج التعليم العالي التدريب قبل الخدمة ونقص الخبرة العملّية للخريجين الجدد، ووجود هو 
والتعليم المدرسي، وعدم قدرة نظام التعليم العالي على االستجابة الحتياجات التعليم المدرسي فيما 
يتعلق بالكثير من التخصصات العلمية والتكنولوجية، وقد اقترح المشاركون في االستطالعات وجوب 

    ).46: 2010التربية والتعليم العالي،  (وزارةم على رخصة لممارسة مهنة التعليمحصول المعلّ 

 )2010(االجتماعي النوع منظور دراسة تحليل خدمات قطاع التعليم العام من كما توصلت     
مين ليسوا مدربَّين والخاصة بعمليِّة تشخيص الكادر التعليمي، إلى أن العديد من العديد من المعلِّ 

المناهج، وأن األساليب السائدة في التعليم هي المحاضرة،  تدريبًا كافيًا، وأن تدريبهم ال يدعم تدريس
وذلك على نطاق مدارس الذكور واإلناث، وعلى الرغم من تنظيم العديد من الدورات أثناء الخدمة 

 ). 27: 2010فإنها لم تكن كافية (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية، 

بضرورة قيام هيئة تطوير  )2008(فلسطينمين في هيل المعلِّ وقد أوصت استراتيجية إعداد وتأ     
مهنة التعليم بتحديد آلية تقييم المعّلم ليمنح رخصة مزاولة المهنة، كما أوصت بمنح رخصة مزاولة 
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المهنة للمعلِّمين الذين يعملون حاليًا في مهنة التعليم دون تقييم، إذا كانوا مؤهلين تربويًا، وبعد 
م التأهيل التربوي إذا كانوا غير مؤهلين تربويًا، وبعد حصولهم على درجة حصولهم على دبلو 

البكالوريوس إذا كانوا من حملة شهادة الدبلوم المتوسط، بحيث ُيعطى المعّلم الذي يعمل في التعليم 
(وزارة التربية والتعليم العالي، حاليًا رخصة مؤقتة لحين استيفاء شروط الحصول على رخصة دائمة 

2008 :39( .  
م، والذي ينص على عقد امتحان مزاولة مهنة التعليم، والذي 2013وقد صدر إعالن الوزارة في إبريل      

يهدف إلى قياس مجموعة المعارف والمهارات التربوية والثقافية الالزمة لمهنة التعليم، ومن يجتاز هذا 
م جديد، وقد حددت مبدئيًا للتقدم لوظيفة معلّ  االمتحان سيمنح شهادة مزاولة مهنة التعليم والتي تعتبر شرطاً 

أن يكون المتقدم حاصًال على الدرجة الجامعية األولى في : الوزارة الشروط المطلوبة للتقدم لالمتحان وهي
التربية أو تأهيل تربوي أو دبلوم معّلمين بمعدل ال يقل عن جيد أو ما يعادلها، وأن يتم تقديم الطلبات من 

) شيكل من كل متقدم 10مع إبراز بطاقة الهوية الشخصية، وأن يتم استيفاء رسوم ( قبل الشخص نفسه
  ).1: 2013ملتقى طالب فلسطين، (

مين والمرشدين في عن قرارها منح رخصة مزاولة مهنة التعليم لجميع المعلِّ وفي إعالن الحق أعلنت      
مراجعة  بضرورةمؤهالت تربوية،  ونيحملسنوات خدمة فما فوق و خمس المدارس الخاصة والذين لديهم 

 .)1: 2013(وزارة التربية والتعليم العالي،  دائرة التعليم الخاص بالوزارة ألخذ الشهادات الخاصة بهم
وبمراجعة وتحليل عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين، وكذلك امتحان مزاولة مهنة التعليم 

م، بإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم العالي، يمكن 6/5/2013خ: األول، والذي تم عقده في غزة بتاري
  التوصل إلى النقاط التالية:

قواعد وشروط وفلسفة وٕاجراءات الترخيص  ال يوجد في وزارة التربية والتعليم العالي دليل للترخيص يوضح .1
م المتحان مزاولة المهنة لمزاولة مهنة التعليم، وكل ما صدر عن الوزارة إعالنات تتعلق بشروط التقد

 وتعليمات االمتحان وموعده.

أن ما صدر عن الوزارة من إعالنات حول الترخيص لمزاولة مهنة التعليم لم يتحدث عن آلية تجديد  .2
الترخيص، على الرغم من تحديد صالحية الترخيص بخمس سنوات، كما أن ما صدر عن الوزارة 

 م.ممن هم على رأس عمله إعالنات لم تشر إلى المعلِّمين الرسميين
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وأسئلته كانت من  أن امتحان مزاولة مهنة التعليم األول الذي تم عقده في غزة كان ورقيًا وغير محوسبًا، .3
 سؤال)، وللسؤال الواحد أربع اختيارات. 100(النمط الموضوعي(االختيار من متعدد)، وعددها

 ) صفحات.10(ات االمتحانغوية سليمة، وعدد صفحاالمتحان منسق ومرتب ومصاغ صياغة ل .4

 ) دقيقة للمراجعة العامة.20) دقيقة، بمعدل دقيقة واحدة للسؤال و(120(مدة االمتحان ساعتان .5

االمتحان في محتواه يتناول مناهج وأساليب التدريس وٕادارة الصف وعلم النفس والثقافة اإلسالمية،  .6
ان المزاولة ينبغي أن يكون تربويًا وامتحان واالمتحان كان تربويًا وتخصصيًا أكاديميًا، علمًا بأن امتح

تم إلكترونيًا تعليمات االمتحان فكانت سهلة وواضحة، والتصحيح التوظيف تخصصيًا أكاديميًا، أما 
 عبر الماسح الضوئي.

االهتمام  في مجال التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوعلى الرغم من الجهد الملحوظ لوزارة      
ولة مهنة التعليم وٕادراكها بأن ثورة التطوير واإلصالح التعليمي ال يمكن أن تنجح دون بالترخيص لمزا

إال أن الواقع يشير إلى أن عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في  أن يكون على رأسها المعّلم،
فلسطين تعاني العديد من جوانب الضعف وأوجه القصور، وهي الزالت بحاجة إلى مزيد من البحث 

  حديثة النشأة. والدراسة لطرح رؤي جديدة النتقاء أفضل العناصر للعمل في المهنة، السيما وأنها 
السياسية واالقتصادية  التغّيراتفي هذه اآلونة العديد من  الفلسطينيإلى جانب ذلك يشهد المجتمع      

تعليمي على كافة المستويات، ومنها واالجتماعية والتعليمّية، ما يستلزم معها تطوير أداء العاملين بالنظام ال
المعّلم الذي يمثل العامل الرئيس في أي نظام تعليمي، على اعتبار أن النظام التعليمي الفعال هو المسئول 

حتى يمكن مواكبة هذه  توجيه النشاطات االقتصادية واالجتماعية والسياسية داخل المجتمع عن
ترتبط  وير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطينتطوبالتالي فإن والتعامل معها،  التغّيرات

  يأتي في مقدمتها ما يلي:    بالعديد من المبررات والدواعي العصرية،
ومن هذه  لحلها، الكثير تحتاج التي اإلشكاليات، من مجموعة الفلسطيني ما زال يواجه التعليم أن .1

مهنة التعليم، وضرورة تطوير عملية  اإلشكاليات عدم وجود نظام متكامل للترخيص لمزاولة
 الترخيص لمواجهة المطالب المتزايدة للبيئة المعقدة والديناميكية المعاصرة. 

تزايد الدعوات إلصالح منظومة التعليم الفلسطيني على وجه العموم، ونظم إعداد المعّلم على  .2
 وجه الخصوص.
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، فالمعّلم يمثل البعد االستراتيجي مالمعلّ الحديث عن إصالح التعليم بمعزل عن إصالح  ال يمكن .3
 الذي يمكن عن طريقه االنطالق إلى إصالح وتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

أن التعليم مهنة لها خصوصيتها وال ينبغي أن يمارسها إال من تنطبق عليه مواصفات المهني  .4
نتقاء واختيار أفضل القادر على القيام بأعبائها، وأن الترخيص لمزاولة مهنة التعليم وسيلة ال
 العناصر للعمل في مهنة التعليم، ومنع أدعياء المهنة من العمل في مجالها.

أن الترخيص لمزاولة مهنة التعليم والجودة متالزمان، فاألول شرط أساسي لحدوث الثاني،  .5
اهيم أن مفهوم الترخيص لمزاولة مهنة التعليم من أكثر المففالعالقة بينهما عالقة تالزمية، كما 

 طوير وتجويد مهنة التعليم.تالتي استحوذت على االهتمام الواسع لوالفلسفية الفكرية 

أن االهتمام بالترخيص لمزاولة مهنة التعليم مظهرًا عالميًا وضرورة حتمية لمواجهة تحديات  .6
العصر، وأن هناك خبرات وتجارب إقليمية وعالمية متميزة وناجحة في مجال الترخيص المهني 

 يم، ويمكن اإلفادة منها في تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين.للتعل

الجدد في العديد من الدول يمرون باختبارات دقيقة ويخضعون لعمليات فرز وانتقاء،  مينالمعلِّ أن  .7
بحيث ال يمارس المهنة إال العناصر عالية الكفاءة والجودة ممن تخرجوا من الكليات المتخصصة 

 لمعتمدة.وا

  :بفلسطينالترخيص لمزاولة مهنة التعليم  عمليةتصور مقترح لتطوير الخطوة الخامسة: 
من منطلق أن الهدف الرئيس للدراسة الحالية يتمثل في التوصل إلى تصور مقترح يمكن من      

تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين في ضوء بعض التجارب اإلقليمية خالله 
، سوف يتم تقديم التصور المقترح باالستناد إلى ما كشفت عنه الدراسة الحالية والعالمية المعاصرة

من تحليالت نظرية لبعض التجارب المعاصرة، ولتحقيق مزيدًا من اإلحكام المنهجي فقد تم عرض 
ينية بالجامعات الفلسط من أعضاء الهيئة التدريسيةالتصور المقترح على  بعض خبراء التربية 

(ملحق الدراسة)، وذلك لضبط  في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوبعض القيادات التربوية 
التصور المقترح وتدعيمه والتأكد من صدقه واتساق بنوده ومحاوره مع أهداف الدراسة، وقد روعي 

وراه، الخبرة في في اختيار الخبراء مجموعة من األسس والمعايير، وهي: الحصول على درجة الدكت
العمل التربوي والتعليمي، وتنوع التخصصات، وقد تم إجراء التعديالت التي أشار إليها الخبراء 
(المحكمون)، سواء من الناحية اللغوية، أو من ناحية مدى مناسبة العبارات للمحور الذي تندرج 
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القيمة وأفكارهم  تحته، أو حذف بعض العبارات وتعديل بعضها اآلخر، وقد ساهمت مالحظاتهم
العميقة في تنقيح وٕاثراء التصور المقترح، ويتضمن التصور المقترح: فلسفة ومنطلقات، وأهداف 

  وآليات تطبيق، وكذلك توصيات ينبغي مراعاتها لنجاح التطبيق، وفيما يلي عرض لهذا التصور:
  فلسفة التصور المقترح ومنطلقاته: .1
االجتماعية  التحّدياتمدة من طبيعة المجتمع الفلسطيني و يقوم التصور المقترح على فلسفة مست     

واالقتصادية والسياسية والثقافية التي تواجهه، فضًال عن المتغيرات الدولية واإلقليمية، لذا فالتصور 
المقترح يقوم على فلسفة مؤداها ضرورة االنتقال بالتعليم إلى طور المهنية وذلك من خالل تحديد 

كما تأتي فلسفة التصور قة يتم في ضوئها منح الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، معايير ومقاييس دقي
ليس هدفًا في حد ذاته، إنما هو  عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليمالمقترح من منطلق أن تطوير 

  وسيلة لحماية التعليم من العناصر متدنية الكفاءة.
س االستفادة من التجارب اإلقليمية والعالمية إلى جانب ذلك يقوم التصور المقترح على أسا     

المعاصرة في مجال الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، والسيما الناجحة منها، متفاعلة ومتكاملة مع 
الظروف والعوامل المؤثرة في عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين، وبالتالي فإن هذا 

ات التي تمت بلورتها من هذه التجارب، وقد تم مقارنتها التصور يستند على مجموعة من المنطلق
وعليه تقوم بالواقع الفلسطيني ومدى افتقار عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين إليها، 

تطوير عملية فلسفة التصور المقترح على مجموعة منطلقات ومرتكزات توضح أهمية وضرورة 
، سطين في ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرةالترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفل

  وتتمثل أهم هذه المنطلقات والمرتكزات فيما يلي:
أن المكانة المهنية ألي مهنة تتحدد بما تمتلكه هذه المهنة وما تلتزم به من معايير أو خصائص،   - أ 

افر فيه الشروط والتعليم مهنة ذات أصول وقواعد وسمات، وال ينبغي أن يشغلها إال من تتو 
 والمواصفات الالزمة.

ال يمكن إحداث أي إصالح أو تغيير أو تطوير في منظومة التعليم إال من خالل المعّلم فهو   -ب 
، ومهمة معّلم اليوم جوانب العملية التعليميةلجميع إحداث التطوير المالئم  األساسي فيالعامل 

المتسارعة التي تشهدها الساحة  التغّيراتيرة و الكث التحّدياتأصبحت بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل 
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التربوية هذه األيام، وعليه لزم األمر وضع معايير موضوعية الختيار المعّلم على أسس علمية مقننة 
 تضمن القدرة والكفاءة على تحقيق األهداف المرجوة. 

لسماح بمزاولة أن ضمان جودة التعليم تتطلب انتقاء أفضل العناصر للعمل في التعليم، وعدم ا  -ج 
هذه المهنة إال لمن أعد لها إعدادًا جيدًا، وثبتت كفاءته وقدرته على القيام بأعبائها، والترخيص 
لمزاولة مهنة التعليم يعتبر من اآلليات الرئيسية للتحكم في جودة المهنة، كما يعتبر وسيلة إلحداث 

 التغيير واإلصالح.

يعد عليم في ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعالمية أن تطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة الت  - د 
الناجحة  التي تعتمد على التجارب المعاصرةوعيًا فكريًا ناضجًا وممارسة متطورة، وعملية الترخيص 

 تكون أكثر كفاءة وفعالية.
أن الدول المختلفة تسعى إلى تجديد نظمها التعليمية وتطويرها باستمرار لتتمكن من مواجهة   -ه 

 التي تفرضها المتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة. تالتحّديا

في  نظام التعليمتستدعي أن يستوعب الجارية في نظم التعليم العربية والدولية، أن التطورات   - و 
وبما يحقق فلسطين كل ما هو جديد وناجح، ويستجيب له في محتوى إجراءاته وعملياته وأنشطته، 

على كل الجهات المعنية بأمور التعليم ضرورة البحث عن آليات ، و مستمر أهدافه المتجددة بشكل
واضحة يمكن االرتكاز عليها عند السماح لألفراد بمزاولة مهنة التعليم، وذلك كما هو الحال في 

 المهن األخرى.

  أهداف التصور المقترح: .2
ضمان تحقيق نتائج انطالقًا من الدور الرئيس للمعّلم في تحسين وظيفة النظم التعليمية، و 

تعليمية جيدة، كونه أحد أهم العناصر الرئيسية في عملية التطوير والتحديث، وفي ضوء فلسفة 
 التصور المقترح ومنطلقاته، فإنه يمكن تحديد أهداف التصور المقترح في النقاط التالية:

تميزًا وتجددًا  اإلسهام في تطوير مهنة التعليم من خالل رؤى جديدة تفتح آفاقًا رحبة هي أكثر  - أ 
لتطوير عملية الترخيص لمزاولة مهنة التعليم من أجل تجويد العملية التعليمية وتحسين أداء القائمين 

 عليها.
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اإلفادة من بعض التجارب اإلقليمية والعالمية المعاصرة، وخاصة الناجحة منها، في تطوير عملية   -ب 
افظة على مهنة التعليم في فلسطين الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين، من أجل المح

 والمساهمة في تقدمها.

تقديم مجموعة من اإلجراءات واآلليات إلى صانعي القرار لالستفادة منها في تطوير عملية   -ج 
 الترخيص لمزاولة مهنة التعليم بفلسطين.

 آليات تطبيق التصور المقترح: .3

لقضية الترخيص لمزاولة مهنة استنادًا إلى ما تم عرضه في الدراسة من إطار فكري وفلسفي 
التعليم، وفي ضوء تسارع وتيرة حركات التطوير التربوي وظهور حاجة ماسة إلدخال وتبني الكثير 
من مقومات التمهين في هذا المجال، وبعد دراسة وتحليل بعض التجارب الرائدة في هذا المجال، 

ن الدراسة الحالية تطرح مجموعة من وباالستناد إلى أهداف الدراسة وما كشفت عنه من تحليالت، فإ
منح  عملية طويرعض الخطوات واآلليات التي يمكن االسترشاد لتالمقترحات التي تشتمل على ب

  ، وهذه الخطوات هي:في فلسطين م ترخيص بمزاولة المهنةالمعلّ 
 في فلسطين كهيئة حكومية شبة مستقلة تحت مظلة وزارةلمنح رخصة التعليم وطنية تأسيس هيئة   - أ 

الوطنية لالعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي، هيئة العلى غرار التربية والتعليم العالي، وذلك 
لمزاولة مهنة التعليم، وأن المرجع الوطني والجهة الرسمية المنوط بها منح التراخيص  بحيث تكون

، دائرة التطوير المهني، (دائرة الدعم الفني، دائرة االختباراتهذه الهيئة دوائر رئيسية ست وهي:تضم 
وضع دائرة المتابعة والتدقيق، الدائرة اإلدارية، دائرة االستعالمات)، وأن تعمل هذه الهيئة على 

في  مهنة التعليمم الترخيص بمزاولة مجموعة من المعايير والشروط التي يتم في ضوئها منح المعلّ 
تشكيل لجنة من خبراء التربية من أعضاء  هيئةويمكن لل ية،وتلبي متطلبات المعايير الدول فلسطين

وتقدم الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية، لمساعدتها في وضع هذه الشروط والمواصفات، 
الدراسة الحالية جملة من المعايير االسترشادية التي يمكن االسترشاد بها في هذا السياق، وهي 

  موزعة على ثالثة مجاالت:
  :معايير أكاديمية: ومنها )1
  خريج إحدى الجامعات المعترف بها رسميًا.أن يكون المتقدم  
  حاصًال على دبلوم التأهيل التربوي في حال تخرجه من كلية غير تربوية.يكون المتقدم أن  
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 يجتاز ، وأن يظهر فهمًا واضحًا لمادته التدريسية، و أن يجتاز عدد معين من برامج التنمية المهنية
 .التخصصية المطلوبة للتدريسامتحان الكفاءات التربوية و 

  معايير مهنية: ومنها: )2
 .القدرة على استثمار كافة االمكانات المتاحة وتوجيهها لخدمة العملية التعليمية  
  القدرة على التخطيط وٕادارة الفصل، وٕاجادة مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي، واستخدام

  .مينعلِّ تلمة بين اأساليب تقويم واضحة ومعلنه، ومراعاة الفروق الفردي
  معايير ذاتية (شخصية): ومنها: )3
 .الصحة السليمة بدنيًا وعصبيًا، وقوة الشخصية والقدرة على التأثير في اآلخرين وكسب ثقتهم  
  ،الطالقة اللفظية وما يرتبط بها من سالمة السمع والنطق، والحيوية والنشاط والحماس للعمل

بالصحة النفسية حيث االستقرار واالتزان العاطفي وضبط والخلق الطيب والقدوة الحسنة، والتمتع 
وتحقيق  العمل المتواصل إلحداث التغييرو  الطموح، و لتصرف على مستوى المسؤوليةاالنفعاالت، وا

  ، والتفاعل الحر مع جميع العاملين في المدرسة.الركون للجمود وعدم ،التطوير
 وااللتزام بأخالقيات المهنة.االلتزام باللوائح والقوانين الصادرة عن الوزارة ، 

أن تتاح أمام كل متقدم للعمل في مهنة التعليم أن يمر ببرنامج تدريبي عملي لمدة عام بعد   -ب 
التخرج، على غرار برنامج طبيب االمتياز في المستشفيات، ويكون تحت إشراف أساتذة مقتدرين وأن 

أو المرغوب في التدريس بها، وأن ُيعقد يتم التدريب بإحدى المدارس الحكومية وفي المرحلة المرشح 
  في نهاية العام اختبار لكل المرشحين للكشف عن مدى تمكنهم.

بعد اجتياز المتقدم لجميع الشروط والمتطلبات يمنح  مين:لمعلِّ ل منح الترخيص بمزاولة المهنة  -ج 
ه تجديده ترخيص بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات، كما هو مقرر في الوزارة، ويتعين على صاحب

خالل الشهرين األخيرين في فترة الترخيص، ويكون الترخيص مخصصًا لمرحلة تعليمية معينة 
(رياض أطفال، أساسية دنيا، أساسية عليا، ثانوي)، على أن يجوز للمعّلم تغيير المرحلة التي رخص 

ليمية التي يرغب له بالتدريس فيها، وذلك إذا تقدم بطلب وتوفرت فيه شروط التدريس في المرحلة التع
التدريس فيها، وبعد منح المعّلم الترخيص يؤدي القسم للمهنة، الذي يتعهد فيه بااللتزام بأخالقيات 

  المهنة، ومراقبة اهللا فيها، والوالء للوطن.
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أن يتم التجديد للمعّلم بمزاولة المهنة خالل الشهرين  مين:لمعلِّ ل الترخيص بمزاولة المهنة تجديد  - د 
دة الترخيص (الخمس سنوات)، ويمنح المعّلم ترخيص جديد لمدة خمس سنوات، األخيرين من م

وذلك بناًء على الشروط والمعايير التي تم وضعها كاجتياز المعّلم لعدد معين من برامج التدريب أو 
التنمية المهنية، أو مشاركة المعّلم في عدد معين من المؤتمرات العلمية، أو حصول المعّلم على 

ليا (كالماجستير)، وذلك بما يضمن تحقيق النمو المهني المستمر، على أن يرافق عملية مؤهالت ع
  تجديد الترخيص للمعّلم حصوله على عالوة.

أن يتم سحب الترخيص من المعّلم لعدم الصالحية  :من المعّلم الترخيص بمزاولة المهنة سحب  -ه 
خلة باألمانة أو الشرف أو عدم للمهنة، وذلك كبديل عن فصله من العمل عند ارتكابه جريمة م

التزامه بالقانون، وأن يحول المعّلم بعد إلغاء الترخيص إلى العمل اإلداري أو أي عمل آخر في 
 مجال التعليم بدًال من الفصل النهائي. 

  الضوابط والتوصيات الالزمة لنجاح تطبيق التصور المقترح: .4
اف، ال بد من اإلعداد له والتهيئة لتطبيقه تبعًا حتى يحقق التصور المقترح ما يسعى إليه من أهد    

إلجراءات ومتطلبات عملية وتنظيمية وقانونية وفنية، تسهل من عملية تنفيذه، كذلك ال بد من مراعاة 
  مجموعة من الضوابط والتوصيات لتنفيذه، أبرزها:

لمسئولة عن التعليم في تقديم التصور المقترح إلى وزارة التربية والتعليم العالي باعتبارها الجهة ا  - أ 
 فلسطين، وذلك لدراسته وٕابداء وجهة نظرها فيه.

 في حال قبول واعتماد التصور المقترح، فإن األمر يتطلب:  -ب 
وضع خطة إجرائية توضح خطوات تنفيذ التصور المقترح، مع مالحظة ضرورة التعريف الواضح  )1

 بالتطوير وتهيئة البيئة المناسبة له.
ات الترخيص لمزاولة مهنة التعليم في فلسطين، يتضمن شروط التقديم إصدار دليل يوضح متطلب )2

المتطلبات الالزمة للعمل بمهنة  مينالمعلِّ والتجديد والمواصفات، فذلك هو الضمانة الحقيقية المتالك 
 التعليم واالرتقاء بمستوى األداء التدريسي.

 يص.صدور تشريعات ولوائح تنفيذية توضح كافة تفصيالت عملية الترخ )3
  الشروع في مشروع تكاملي لإلنماء المهني لتمكين المعّلم من أن يسلك سلوك التمهين. )4
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تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية تكون مهمتها تحديد الشروط الالزمة لتجديد   -ج 
 الترخيص.

إنه يمكن في حالة عدم تجديد الترخيص، نتيجة لعدم قدرة المعّلم على استيفاء شروط التجديد ف  - د 
تحديد مدة زمنية محددة، عام دراسي مثًال، ُيحرم خاللها من أية عالوات أو مكافآت أو ترقيات، 
على أن يستكمل متطلبات تجديد الترخيص خالل ذلك العام، وٕاذا لم يستطع فإن الترخيص يصبح 

بالمهنة، أو أن  الغيًا، وعلى المعّلم أن يبدأ إجراءات الترخيص من جديد إذا كان يرغب باالستمرار
 يحول إلى العمل اإلداري أو أي عمل آخر.

الرسميين ممن هم  مينالمعلِّ نظرًا لتعدد وتشابك عدة متغيرات ذات صلة بهذا الموضوع، مثل   -ه 
حديثي التخرج، والمؤهلين تربويًا وغير المؤهلين، وأصحاب المؤهالت  مينالمعلِّ على رأس عملهم، و 

، فإنه ينبغي على الوزارة تشكيل لجنة لبحث هذه المسائل ووضع العليا والمتوسطة وما إلى ذلك
الرسميين يتمتعون بمكتسبات وامتيازات جراء عملهم في  مينالمعلِّ السيما وأن حلول ومعايير لها، 

  النظام التعليمي مما ال يمكن إنكاره.
يات التربية من أن تقوم الجامعات بإعادة النظر في آليات قبول الطالب الراغبين لاللتحاق بكل  - و 

خالل تطبيق مقاييس موضوعية سليمة تضمن انتقاء أفضل العناصر المتقدمة (مثل سالمة البدن 
وحسن المظهر والثقافة العامة والمهارة في الحوار والنقاش والرغبة الجادة في العمل بمهنة التعليم وما 

توازن بين مقررات مجاالت إلى ذلك)، وٕاعادة النظر في توحيد المناهج التي تقدم إليهم بحيث 
اإلعداد التربوي واألكاديمي والثقافي وفق المعمول به في الجامعات العالمية كي يعدوا إعدادًا يتالءم 

 مع متطلبات الترخيص لمزاولة المهنة. 
أن تكون جميع الشروط والمعايير المرتبطة بالحصول على الترخيص معلومة وواضحة لجميع   -ز 

الترخيص مبادئ المهنة ومهاراتها وأطرها النظرية والمعرفية  اتمتحانا أن تعكسالمتقدمين، و 
، المنشورة والرسائل العلمية المحكمة بحاثالدراسات واأل ونتائجباإلضافة إلى التراكم العلمي المعرفي 

أن تكون االمتحانات محوسبة ومخصصة للمرحلة التعليمية التي يرغب المتقدم في العمل بها، وأن و 
  حصيل والقدرات واالستعدادات.تقيس الت

كون االمتحانات الكتابية عادًة ال تضمن اختيار الشخص األكفأ واألجدر بسبب عدم قدرتها على   -ح 
إجراء اختبار كشف جوانب شخصية المرشح وقوته، ومهاراته وقدراته التطبيقية، فإنه يمكن 
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الكشف عن شخصية الفرد وذلك كأداة للتبصير و سيكولوجي خاص بالجوانب الشخصية للمتقدمين، 
المرشح وجزء من سلوكه وصفاته وربما أخالقه، وبالتالي تمكن من إصدار حكم على مدى صالحية 
المرشح للعمل في المهنة، وأن يتم إجراء االختبار في ضوء إجراءات ومعايير محددة وواضحة يتفق 

  عليها.
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