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شكر وتقدير
أود أن أعرب عن امتناين ملساهامت األربعني مساهام يف هذا الكتاب، ليس فقط لكتابتهم، ولكن أيًضا لعملهم املهني يف خدمة 

الشباب الذين ميرون عرب مدارسنا وخدمة عائالتهم.  بدون مهنيتهم وشجاعتهم وتفانيهم، لن يكون هناك قصصا لرنويها.

يوجد وراء هؤالء املؤلفني، العديد من الزمالء اآلخرين يف املدارس واملنظامت األخرى املعنية الذين تعاونوا وشاركوا وبطرق أخرى 

شكلوا القصص التي يرويها هذا الكتاب. آمل أن يفيهم رسد أعاملهم التطويرية حقهم. أود أيًضا أن أعرب عن تقديري لفطنة وحكمة 

أولئك الذين يحتلون مناصب قيادية حكومية وأكادميية ممن قاموا بدورهم يف النهوض مبامرسة قيادة املعلمني غري املنصبية.

أنا ممنت أيًضا لإلذن الرسمي للنرش من جميع املؤسسات واملنظامت املذكورة يف الكتاب. وهناك العديد من اآلخرين 

الذين ظهروا يف القصص التي تتكشف عن قيادة املعلمني غري املنصبية مبا يف ذلك مؤسسات املجتمع املفتوح 

)Open Society Foundations OSF( وجامعة هريتفوردشاير، وخاصة مركز القيادة الرتبوية. أريد أن أبرز بشكل خاص، الدولية 

 للتعليم )Education International EI(، االتحاد العاملي ملنظامت املعلمني، التي منها استمددينا التشجيع ومنها أيضا 

مؤلف للمقدمة.

أود أيًضا أن أعرب عن امتناين لـ »القيادة من أجل التعلم: شبكة كامربدج«، املجموعة األكادميية يف كلية 

الرتبية بجامعة كامربيدج، والتي أشعر بالفخر لكوين كنت عضًوا فيها. وأود أن أشكر بشكل خاص روث 

سابسيد، ملساعدتنا يف إنشاء سلسلة الكتب هذه وكاثرين شو عىل التدقيق اللغوي املمتاز.

أخريًا، أود أن أعرب عن امتناين ألماندا روبرتس التي قدمت الدعم املعنوي واملساعدة العملية طوال عملية إنتاج هذا الكتاب.

أنا ممنت جدا لحنان الرمحي واملدرسة األمريكية يف فلسطني عىل إدارة عملية ترجمة هذا الكتاب إىل اللغة العربية.

وأود أيًضا أن أشكر عباب مراد، وهي فلسطينية أردنية، والتي انجزت الرتجمة.

ديفيد فروست

الطبعة األوىل، 2017

النارش: القيادة من أجل التعلم، شبكة كامربيدج

كلية الرتبية يف جامعة كامربيدج

 CB2 8PQ 184 طريق هيل، كامربيدج

www.educ.cam.ac.uk/centres/lfl

© 2017 ديفيد فروست

التصميم واإلرشاف الفني: إتش 2 أسوسييتس )H2 Associates(، كامربيدج

متت الرتجمة إىل اللغة العربية بواسطة شبكة هورتسكام )HertsCam(، ومبساعدة حنان 

الرمحي يف مدرسة فلسطني األمريكية، وبتمويل من مؤسسات املجتمع املفتوح.

جميع الحقوق محفوظة. ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه يف نطاق استعادة املعلومات، أو 

نقله بأي شكل من األشكال - إلكرتوين أو ميكانييك أو نسخ مستندات أو تسجيل أو غري ذلك – دون إذن كتايب مسبق.

 فهرسة املكتبة الربيطانية يف بيانات النرش

سجل كتالوج الكتاب متاح من املكتبة الربيطانية

 يلودلا ميقرتلا:

ISBN 978-1-5272-0841-4 
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مقدمة
بقلم يلمر ايفرز

أنا معلّم منذ أربعة عرش عاماً، وعىل مّر هذه السنني، تغرّيت نظريت ملاهية املعلّم بشكل جذري. وخالل تعليمي األّويل 

ألصبح معلاّمً – واستخدمت هذا املصطلح ألنني ال أحب عبارة “تدريب” – قيل لنا أن التعليم هو مهنة، لكن ماذا يعني 

ذلك حقاً؟ بحسب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ينطوي التعليم عىل ثالثة مجاالت: املعرفة واالستقاللية 

والتعاون. وبالنسبة يل، املحرتف هو من دون شك الشخص الذي يتحّمل مسؤولية عمله مبا يتخطّى مكان العمل املبارش، 

آخذاً يف عني االعتبار مصلحة املجتمع برّمته عىل األجل الطويل. ويعني ذلك بصفتنا معلّمني أنه علينا أن ندافع عن 

جميع األوالد وجميع زمالئنا. وتوّصلت إىل هذا اإلدراك عىل نحو بطيء بعد أن نجوت من سنوايت األوىل كمعلّم. أحببت 

التعليم، لكن غالباً ما فّكرت باالستقالة، يف األغلب بسبب ضيق الوقت وغياب الدعم واالستقاللية. ومل أستطع أن أنظر 

إىل ما وراء حدود غرف الدراسة واملدرسة إاّل بعد أن بدأت العمل يف مدرسة تتوفر فيها هذه الرشوط األساسية، متسائالً 

ملاذا ال تتوفر هذه الرشوط يف كافة املدارس. وعندما نظرت إىل ماذا يجري يف نظام التعليم يف هولندا وخارج حدودنا، 

وجدت مجموعات من األشخاص متارس هذه املهنة عىل نحو سليم، فألهمتني وزادتني معرفة ودعامً للمدافعة عن 

.HertsCam Network 1ذلك من أجل الجميع. وأوصلني مسعاي هذا إىل ديفيد فروست وشبكة هورتسكام

وبفضل القمة العاملية حول مهنة التعليم التي ُعقدت يف أمسرتدام، بدأت صلتي بالدولية للتعليم 

– وهي اتحاد عاملي لنقابات املعلمني - وجون بانغز. وكان لتقرير هذا األخري املشرتك مع ديفيد 

فروست واملُعنون »كفاءة املعلم الذاتية وصوته وقيادته: نحو إطار سياسايت للدولية للتعليم« 

 »Teacher self-efficacy, voice and leadership: Towards a policy framework for education international»

)بانجز وفروست، 2012( أهمية بالغة يف صياغة كتاب بقلم معلّم والذي شاركت يف تحريره. نرشنا كتابنا املُعنون 

»البديل« »The Alternative«  العام 2013، مدافعني فيه عن اعتامد نظام تعليمي هولندي بقيادة املعلّمني 

)كنيرب وايفرز، 2013(. وأحدث الكتاب أثراً فورياً عىل السياسات الهولندية وطريقة تفكرينا باملعلمني واالتجاه الذي 

يجب أن نسلكه. واستخلصت درسني اثنني: ميكن للمعلمني ويجب أن يقودوا التغيري يف مجال التعليم، وعلينا أن نقيم 

الروابط مبا يتخطى حدودنا الخاّصة إليجاد اإللهام وإنشاء الروابط التعاونية.

ويف بحثي خارج هذه الحدود، أصبحت عىل صلة بالعديد من املبادرات بقيادة معلمني، وعىل األرجح شبكة 

»هورتسكام » هي أكرثها إثارة لإلعجاب. رّشفني أن تتم دعويت إىل مؤمتر شبكة هورتسكام السنوي يف 2015، والذي 

يقوم خالله معلمون، ومنهم من دول رشق أوسطية وأوروبية أخرى، بعرض مبادراتهم التي يقودها املعلمون 

والتي تحدث تغيرياً حقيقياً من األسفل إىل األعىل. ما لفت انتباهي أيضاً هو برنامج املاجيستري القائم عىل املهنة 

لشبكة هورتسكام والذي سيبدأ بإعداد مجموعته األوىل يف شهر سبتمرب/أيلول 2015. ويف هذا الصدد، سأقتبس من 

الفصل الحادي عرش من هذا الكتاب، نظراً إىل أنني ما كنت ألجد عبارات أفضل إلعطاء هذه الفكرة حقها:

ال يُدرّس هورتسكام ميدHertsCam MEd( 2( من قبل أكادمييني قد يفتقرون إىل املعرفة الداخلية 

لإلطار املهني؛ وال ميكن تفسريه عىل أنه تدريب »بحثي«؛ وال تؤدي االفرتاضات التقليدية حول 

كيفية إحداث املعرفة وتأكيد صحتها بالرضورة إىل تطوير املامرسات يف املدارس.

يعكس هذا القول فحوى ما أطلقنا عليه »قَلْب النظام« )ايفرز وكنيرب، 2015(، من أجل إنشاء نُظم تثق باملعلّمني وتدعمهم، وتتيح 

املجال للمعلّم مامرسة القيادة غري املنصبية3، عوضاً عن تزويدهم بالخطط والتوجيهات الصادرة من األعىل، والعمل عىل أساس 

1 *مؤسسة خريية مستقلة تهدف إىل تحسني التعليم والتعلم يف املدارس وبذلك تعزز فرص الحياة للشباب.

2 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

3 مالحظة املرتجم: تعني عبارة »القيادة_غري منصبية« القيادة غري املتعلّقة أو املرتبطة بأي منصب كان.

مقدمة إضافية
حنان الرمحي وأمينة التاممي

الدكتورة حنان الرمحي هي مؤسس مشارك ومدير عام مدرسة فلسطني األمريكية يف فلسطني يف رام الله.

الدكتورة أمينة التاممي هي مديرة كايروكام CairoCam، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، مرص.

إننا سعيدتان كوننا استطعنا تقديم هذا الكتاب إىل العامل الناطق باللغة العربية. هذا املجتمع الناطق بهذه اللغة هو أكرب بكثري مام 

يتخيل الكثري من الناس بتقديرات ترتاوح بني 333 إىل 420 مليون شخص يتحدثون اللغة العربية يف أكرث من 30 دولة. يف رأينا، يعد 

 نرش كتاب »متكني املعلمني كعوامل للتغيري« إنجازًا مهاًم، ليس فقط لفلسطني ومرص ولكن ملنطقة الرشق األوسط وشامل

إفريقيا بأكملها.

لهذا الكتاب أهمية حيوية ألسباب عديدة. ولعل السبب األكرث وضوحا هو أن مقاربة قيادة املعلم غري املنصبية التي ينادي 

بها هذا الكتاب بأكمله تقدم حال ملشكلة أزمة التعليم العاملية. يف تعليقاته التحريرية الختامية، يذكرنا ديفيد فروست 

بضخامة التحدي املتمثل يف توفري تعليم جيد لجميع األطفال عىل مستوى العامل. وتظهر األدلة التي تضعها اليونسكو 

أمامنا بشكل منتظم أنه عىل الرغم من إرشادات األمم املتحدة والوعود التي قطعتها الحكومات الوطنية، هناك املاليني 

من األطفال الذين ال ميكنهم الحصول عىل التعليم املناسب. وسواء كنا نتحدث عن التعليم يف أماكن ميسورة نسبيًا مثل 

اململكة املتحدة أو يف مخيامت الالجئني التي يعيش فيها الكثري من األطفال الفلسطينيني، فهناك نفس الحاجة إىل عمليات 

تحسني فعالة. فإذا ما أردنا فعال تحسني توفري التعليم، فيتعني علينا متكني املعلمني بطريقة مبارشة وأصلية ويوضح هذا 

الكتاب كيف ميكننا القيام بذلك. وعىل الرغم من أن صانعي السياسات قد يستمرون يف االفرتاض بامتالكهم األدوات 

الالزمة للتأثري عىل نتائج التعلم، إال أن تجربة اإلصالح املكلف به مركزياً عىل مدى عقود عديدة تقودنا إىل االستنتاج بأن 

هذا هو تصور وهمي متكرر. يف النهاية، املعلمون هم فقط القادرون عىل تغيري ما يحدث يف الصفوف الدراسية.

السبب اآلخر ألهمية هذا الكتاب للعامل العريب يتعلق بنقص عدد املعلمني العاملي )قدرت اليونسكو UNSECO يف عام 2016 أن 

العامل يحتاج إىل حشد ما يقرب من 69 مليون معلم إضايف لبلوغ هدف التعليم حتى عام 2030(. يقدم هذا الكتاب وسيلة لتعزيز 

روح الكفاءة املهنية للمعلمني والتي لها تأثري عميق يتجاوز التحسينات الجزئية يف املامرسة الصفية. توضح األدلة املقدمة هنا 

كيف أن املعلمني الذين يتم متكينهم كقادة للتغيري يشعرون بتحوالت شخصية تنطوي عىل مستويات كفاءة ذاتية أكرب بكثري. إن 

إحساسهم بالهدف األخالقي وتحقيق الذات يعني أنهم من املرجح أكرث أن يبقون يف املهنة ويواصلون جهودهم لتحسني مامرساتهم 

ومامرسات زمالئهم. وهذا يجعل مهنة التدريس اقرتاًحا أكرث جاذبية لهؤالء الشباب الذين يبحثون عن حياة وظيفية مهنية هادفة.

السبب الثالث الذي يجعل املعلمني وصانعي السياسات يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يحيطون بهذا الكتاب يتعلق 

بتاريخ من اإلمربيالية واالستعامر، والتي شعر بآثارهام الكثريون منا. إن فرض مناهج وابتكارات أجنبية غري مالمئة يبدو أنها قد 

جحت يف ثقافات مختلفة متاًما وضع العديد من أنظمة التعليم يف جميع أنحاء العامل العريب يف وضع غري مؤات. يقدم كتاب 

»متكني املعلمني كعوامل للتغيري« مقاربة ميكن ان تكون تحريرية ألنها تطلق القوة الهائلة للهدف األخالقي والقدرة اإلنسانية 

التي ظلت حتى اآلن خاملة نسبيا. يعالج املعلمون املؤهلون املشكالت التعليمية ويستنبطون لها حلوالً متأصلة يف ثقافاتهم. 

وكام توضح األدلة املقدمة يف هذا الكتاب، يطور املعلمون املُمكَّنون تفكريهم النقدي ويبدأون يف بناء املعرفة التي تخدم مصالح 

مجتمعاتهم. وبهذه الطريقة، ميكننا أن نبني رسدنا نحن عن التعليم ونحرر أنفسنا من الهيمنة التي قد نواجهها بجميع أشكالها.
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سياسات منتجة وقيمة املامرسات. يتطلب ذلك اعتامد نظم تعليمية قامئة عىل املهنة عىل كافة املستويات. ويساند هذا الكتاب وكل 

ما فيه من أمثلة رائعة مستقبالً مهنياً وإنسانياً يعرّب عاّم أطلق عليه »جريت بيستا » الخطر الجميل للتعليم )بييستا، 2013(، الذي 

يرى يف التعليم توازناً دقيقاً بني املعرفة والعالقات وتطوير األفراد، ما ال ميكن لنا أن نحققه من دون وجود حسن التقدير املهني.

وعىل الصعيد العاملي، تؤثر ثالثة اتجاهات رئيسية بشكل كبري عىل املجتمع. تقوم األمتتة بتغيري عمل املحرتفني وتهدد الوظائف 

عىل نحو غري مسبوق. فتحت العوملة الحدود والتجارة، ما مّكن من انتشار األفكار، اإليجايب منها والسلبي. ويؤدي انعدام الشعور 

باألمان ومشاعر الخوف إىل ازدياد الشعبوية وغلق الحدود، لكن األهّم من ذلك كله، يؤدي أيضاً إىل إغالق العقول. يجادل البعض 

أنه حّري بنا أن نعتمد أسلوب تطبيق "أوبر" يف قطاع التعليم: ملاذا ال نقوم بفصل التعليم وأمتتته وتسويقه عىل غرار أي تجارة 

أخرى؟ ميكن أن يزيده ذلك فعالية، لكن التعليم ليس مثل أي تجارة أخرى، فهو يف جوهره منفعة عامة. يف مستقبل مؤمتت 

سنحتاج إىل أن نصّب تركيزنا عىل إنسانيتنا، وهذا ما يدافع عنه هذا الكتاب: أن يكون للمعلمني قوة تأثري، وأن ينظروا إىل ما هو 

أبعد من غرف الدراسة، وأن يتولوا مسؤولية جعل ذلك املستقبل اإلنساين خيارا واردا لطلبتهم وزمالئهم من خالل القيادة بالقدوة.

مل ميارس أحد القيادة بالقدوة أكرث من ديفيد فروست. ما كان لهذا الكتاب أو لـشبكة هورتسكام أن يبرصا 

النور من دون قيادته. لقد قرأت أعامل ديفيد ورأيته يجادل من دون كلل دفاعاً عاّم يؤمن به. ألهمني يك 

أقوم باملثل، وألهمني من جديد من خالل هذا الكتاب. آمل أن يقرأ هذا الكتاب عىل نطاق واسع الزمالء 

يف جميع أنحاء العامل، وأن نسري معاً عىل خطى هؤالء املعلمني الرائعني وخطى ديفيد نفسه.

بقلم يلمر ايفرز

املحتويات
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مقّدمة للكتاب بقلم املحّر
الكتاب املُعنون "متكني املعلمني كعوامل للتغيري: مقاربة غري منصبية لقيادة املعلم" 

"Empowering teachers as agents of change: a non-positional approach to teacher leadership" هو الثاين 

ضمن سلسلة من الكتب، وينطبق عليه معظم ما قلته يف مقدمة الكتاب األول. ورشحت يف تلك الكلمة االفتتاحية أن سلسلة 

الكتب هذه انبثقت عن مجلة "قيادة املعلم" "Teacher Leadership" التي تم نرشها بني األعوام 2006 و2012. قلُت إن 

نظرية قيادة املعلّمني غري املنصبية هي جوهرية بالنسبة لذلك الكتاب واملجلة السابقة، وإن عرضها "مرتسخ يف القصص" 

الواردة فيهام. أكملُت ُملَِخصاً النظرية التي مفادها أنه ميكن لجميع العاملني يف مجال التعليم أن ميارسوا القيادة بصفتها 

بُْعد من أبعاد مهنيتهم، عوضاً عن مامرستها بحكم دورهم الرسمي املحّدد يف املدارس، رشيطة حصولهم عىل النوع الصحيح 

من الدعم. بعد أن ذكرت أن الكتاب يعكس اسرتاتيجيتنا لتوضيح "صوت املعلّم" وتوسيع نطاقه، أنهيت مقّدمتي مبناقشة 

موجزة حول الرابط بني العمل التحوييل الذي "يبني" من خالله املعلّمون وغريهم من النشطاء "املعرفة ويزرعون األمل". 

يف القسم األخري من مقّدمة الكتاب األول، تحدثت عن قصص املعلّمني كونها يف آٍن معاً ملهمة وغنية باملعلومات.

عندما يرسد معلّم قصة "مسرية األمل" الخاصة به، يذكّرنا جميعاً بأن التغيري ليس ممكنا وحسب، بل هو أيضاً واجب أخالقي. 

وبهذه الطريقة تزرع مجتمعات املعلّمني بذور األمل، الذي اعتربه فريري )1994( رضورة وجودية )فروست، 2014:3(.

ملن يوّد قراءة مقّدمة الكتاب األول لكن ال ميلك نسخة منه، تتوفر املقّدمة عىل الرابط التايل: 

http://www.teacherleadership.org.uk/resources.html أّما الذين يجيدون اللغة الرصبية، 

http://www.cep.edu.rs/publications :فيمكنهم قراءة الكتاب بأكمله عىل الرابط التايل

طموح إحداث األثر
ينترش قرّاء الكتاب األول يف كّل مكان من حول العامل. متت ترجمته إىل اللغة الرصبية ليصبح متاحاً للمعلّمني وصّناع السياسات 

يف منطقة غرب البلقان. كام متت ترجمته حديثاً إىل اللغة الروسية، وسيُتاح عاّم قريب يف منطقة واسعة تشمل االتحاد الرويس 

ودول البلطيق وعدد من الدول يف منطقتي القوقاز وآسيا الوسطى. يظهر بعض فصول الكتاب الحايل أنه تم تناول السبب 

وراء قيادة املعلّمني غري املنصبية يف مناطق عّدة من حول العامل، حيث تم إطالق برامج ذات صلة منذ 7 سنني تحت شعار 

مبادرة "قيادة املعلم الدولية" "International Teacher Leadership ITL". وتظهر فصول أخرى أن الربامج التي تم إطالقها 

ضمن شبكة "هورتسكام" يف منطقة هارتفوردشري يف اململكة املتحدة ومن حولها القت أيضاً النجاح. وواصلت تطلعات التأثري 

منّوها، من خالل املنشورات وغريها من األشكال األكرث مبارشة إلقامة الروابط. وبالتايل ميكننا يف هذا الكتاب أن نشمل سجالت 

مفصلة لربامج راسخة يف بلغاريا ومقدونيا والربتغال، إىل جانب سجالت الربامج الجديدة يف مرص وفلسطني. ننوي أن يشتمل 

كتابنا التايل عىل وصف لربنامج جديد يستند إىل مبادئ قيادة املعلّمني غري املنصبية يف منطقة طراز جنوب كازاخستان.

يتّضمن هذا الكتاب أيضاً فصوالً تظهر كيف تبدأ رسالتنا باخرتاق األوساط السياسية من خالل تعاوننا مع منظامت عّدة والتحاور 

 .)Open Society Foundation OSF( ومؤسسة املجتمع املفتوح )Education International EI( معها، منها الدولية للتعليم

نحن نوصل رسالتنا بشكل متزايد. ما هي هذه الرسالة؟ مفادها بكل بساطة هو إن إصالح مجال التعليم وتحسني املدارس 

يتطلّبان رفع مستوى مهنية املامرسني يف مجال التعليم جميعهم. وهذا يشمل دعم قيادة املعلّمني، ما يضّم اتخاذ املبادرات، 

والتشاور والتعاون والتحاور واالستفسار واالبتكار. يرفع ذلك من مستوى الكفاءة الذاتية، ويزيد الشعور بالهدف األخالقي، ما 

يؤثر بشكل بارز يف قدرة املعلّمني عىل التّحمل، والتزامهم املهني ورغبتهم بالبقاء يف مجال التعليم والتطّور عوضاً عن استقالتهم 

من هذه املهنة. وتتمثّل الطريقة الفضىل لتحقيق ذلك بتوفري الدعم عىل شكل منهجية تقوم عىل قيادة املعلّمني للعمل 

التنموي وتسهيل الخرباء للربامج التي توفر الدعم لعمليات التفكري والحوار والتخطيط لألعامل. وتكمن القدرة عىل توفري هذا 

الدعم يف مهنة التعليم ذاتها. يتمتع العديد من املعلّمني ذوي الخربة باملهارات وااللتزام الالزم ليصبحوا مسّهلني )ميرسين(، 

وتظهر األدلّة التي نقّدمها هنا أنه ميكن حشد هذه القدرة عرب التوفري البسيط لألدوات املناسبة وبعض الدعم التنظيمي.

مستويات قيادة املعلّمني
ميكننا أن نرى هنا عدة مستويات لقيادة املعلّمني:

يقود املعلّمون العمل التنموي يف مدارسهم	 

يعمل املعلّمون ذوي الخربة كمسّهلني )ميرسين( من أجل دعم قيادة املعلّمني	 

يتعاون املعلّمني من أجل تنظيم شبكتهم، البنية التحتية لبناء املعرفة	 

يشارك املعلّمني يف جهود املنارصة بإقامة اتصال مع املنظامت الكبرية من أجل إيصال أصواتهم إىل أبعد ما ميكن.	 

ميثل هذا الكتاب الدليل لتوضيح وتجسيد كافة هذه املستويات. يجب أن يرى صّناع السياسات أن هذه املقاربة ليست 

أكرث احرتاماً ملهنة التعليم وحسب، بل هي أيضاً مقاربة فّعالة من حيث التكلفة من أجل إصالح مجال التعليم.

املؤلفني والهوية
يرشّفني أن أحّرر هذا الكتاب. مل أعلّم أية طلبة يف املدارس منذ منتصف الثامنينات، لكنني حافظت خالل سنوايت الـ 30 كأكادميي 

جامعي عىل تركيزي عىل تحّدي تغيري مهنة التعليم وتحسينها، وقمت بذلك عرب التعاون الوثيق مع املعلّمني. معاً، وضعنا 

االسرتاتيجيات العمليّة والتقنيات واألدوات؛ لقد شاركنا يف البحث العلمي واملعريف املعمق والتقييم والبحث، ووضعنا النظريات. 

مّكننا ذلك من التوّصل إىل وجهة نظر ناقدة، وعّزز منارصتنا التعاونية. أقوم بدوًر رئييس بصفتي منظّم ومحرر، لكن نظراً إىل أن 

الرسالة األساسية يف هذا الكتاب هي أن املعلّمني يجب أن يتولّوا هم زمام القيادة، من املهم جداً أن تكون مؤلفاتهم يف الواجهة.

باإلضافة إىل عميل كمحّرر لهذا الكتاب، ساهم 40 شخصاً فيه. ستة وعرشون من بينهم هم معلّمون عاملون حالياً يف مدارس 

حكومية عادية بشكل يومي. ومن بني هؤالء الـ 26، مثانية يتولّون مناصب قيادية عليا. ال يجب خلط ذلك مع املفهوم األمرييك 

للـ"مدير". فاملوضوع ال يتعلّق بالتوجه نحو دور إداري، بل يتعلّق باالستمرار يف مامرسة التعليم وتويّل مسؤولية إضافية كعضو 

يف فريق قيادة عليا. باإلضافة إىل ذلك، هناك مثانية كتّاب أيضا يعملون لحساب منظامت غري حكومية وثالث طلبة دكتوراه 

عملوا جميعهم كمعلّمني يف وقت سابق. أربعة من املساهمني يف هذا الكتاب هم أكادمييون، وأحدهم مدير مدرسة سابق.

يُعّد املساهمون كتّاباً من ناحيتني اثنتني: مل يكتبوا فقط مسودات للكتاب الذي هو أكادميي وعميل يف آٍن معاً، والذي تكمن 

جذوره يف خربتهم اليومية من التعليم والقيادة، لكنهم أيضاً كتّاب حياتهم املهنية الخاصة. مل يرَض أي من املساهمني أن يكون 

أسريا لظروفه. قاوموا الضغوطات التي هدفت إىل الحّد من نطاق عملهم يك ال يتخطّى السعي املضلّل وراء النتائج األكادميية 

التي تُقاس بصورة ضيقة، ومطالب نظام يتحول إىل النظام السوقي بشكل متزايد. لقد رسموا ألنفسهم مالمح هويات مهنية 

ميكن وصفها باملتقدمة أو املحّسنة أو واسعة النطاق، وهي هويات تتسم بالرغبة باالرتقاء إىل مستوى مبادئهم التعليمية.

الروح الفردية والجامعية
قد يبدو أنه مثة تناقض يف هذا الكتاب من حيث طريقة تكلّمنا عن مهنة التعليم. نسلّط الضوء عىل فكرة املؤلفات الفردية؛ ونتكلّم 

عن سبل تعزيز قوة تأثري املعلّمني وقدرتهم القيادية، لكننا نسلّط الضوء أيضاً عىل قوة روح الزمالة والتعاون وإقامة الروابط وبناء 

املجتمعات وغريها من أشكال الروح الجامعية. يف الواقع، هذه األمور ال تتناقض بأي شكل من األشكال. ما نقوم به كمعلّمني 

هو منطقي عندما نأخذ يف عني االعتبار طبيعة مدارسنا وفرقنا املهنية ومجتمعاتنا. فعلينا كأفراد أن نوضح قيمنا ومصادر قلقنا، 
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وأن نترصّف يف محاولة منا للتأثري عىل ما يجري من حولنا، لكن ال ميكننا أن نحقق ذلك إاّل من خالل التعاون مع زمالئنا وأفراد 

شبكاتنا ومجتمعات التعلم املهنية. وباملثل، اخرتنا يف هذا الكتاب أن نعتمد مقاربة تحرير موزعة ال تنطوي عىل اسرتاتيجيات 

معقدة قامئة عىل شبكة اإلنرتنت أو أي يشء من هذا القبيل. كال، تعلّقت املسألة أكرث بتشارك مسؤولية تحرير املسودات.

إن املعلّمني أشخاص مشغولون جداً. يعملون بجهد وبالكاد يجدون ما يكفي من الوقت لتناول الطعام والنوم، بالتايل يشّكل 

طلبك منهم أن يكتبوا فصول كتاب تحدياً كبرياً. ال ميكننا أيضاً أن نعترب متتّع املعلّمني باملهارات الالزمة لكتابة املنشورات 

من املسلاّمت. فهذا ليس ما يقومون به كل يوم. يك يستكمل صوت املعلّمني ويك يتم توضيحه وتوسيع نطاقه، ال بّد أن 

تستفيد شبكة مثل "هورتسكام" / ومبادرة قيادة املعلم الدولية من مواردها بصفتها مجتمع وأن تنظم التحرير املوزع. هذا 

يشمل عىل سبيل املثال تحرير قصة كتبها أحد أفراد الفريق من قبل شخص أّدى دور امليرس يف مجموعة لقيادة املعلّمني. 

ويشكل باملثل اعتامد مشارٌك يف برنامج "هورتسكام" للامجيستري عىل املرشف عليه، وهو معلّم أكرث خربة، ليحّرر قصته. 

وبهذه الطريقة، ميكن للشبكة أن تبني القدرة عىل املنارصة وأن تتيح املجال ليسمع القايص والداين صوت املعلّم.

يحتوي هذا القسم من الكتاب عىل 10 فصول تقدم قصص املعلمني عن قيادتهم 
ملشاريع تطويرية. أستخدم مصطلح "املعلم" ليعني أي شخص بالغ يعمل معلام 
مهنيا يف املدارس. نشأت هذه املشاريع من مشاركة املعلمني يف الربامج املصممة 

لتمكينهم. مفهوم التمكني ال يخلو من الخالف، وميكن القول أنه قد تم التقليل من 
قيمته بسبب االستخدام الزائد له. مناقشة فيلدينغ يف هذا الشأن مفيدة.

التمكني، ككلمة تقال، بغض النظر عن تسفيهه أو االبتذال يف استخدامه، ليس تافهاً 
وال مبتذالً يف طموحاته أو نتائجه. تجاهل أو تهميش استخدامه هو إساءة فهم 

جدية للغة وقوتها حتى لو كان استخدامها بدون مباالة أو بطريقة فظة، أو عىل 
وجه الخصوص عندما يتم استخدامها عىل هذا النحو )فايلدنغ، 1997:177(.

 ،)International Teacher Leadership ITL( يف شبكات هورتسكام / قيادة املعلم الدولية
نستخدم مصطلح التمكني للداللة عىل الطرق التي مُتكن فيها أنشطتنا، التي نستخدم فيها 

اسرتاتيجيات وتقنيات وأدوات معينة، املعلمني من أن يصبحوا عنارص فعالة يف التغيري. هذه 
املقاربة هي يف األساس تيسريية وليست تعليمية. والعمل الذي يقوم به املعلمون نتيجة لهذا 

التيسري هو عمل تحويل. غالًبا ما يكون تعلمهم املهني مكثًفا وعميًقا، لكننا نقاوم تصنيف 
ما نقوم به هنا عىل أنه "تطوير مهني". إنه أكرث من ذلك بكثري. يغري التطوير الذي تم 

عرضه يف هذا القسم املامرسة إىل ما هو أبعد من الصف الدرايس لقائد املرشوع وغالًبا ما 
يؤثر عىل املدرسة ككل. كام أنه تحوييل يف الطريقة التي يتم بها تغذية الرسد الخاص به يف 

عملية الحوار التي يتم من خاللها توسيع املعرفة املهنية وإثرائها عرب الشبكة وخارجها.

كُتيت الفصول يف هذا القسم بالتشارك. يف معظم الحاالت، اسم املؤلف الوارد أوال هو اسم 
معلم أم مامرس تعليمي، قاد مرشوعا تطويريا. اسم املؤلف الثاين هو إما أحد املوجهني 

الذي يرس عمل مجموعة قيادة املعلمني يف املدارس أو املرشف عىل برنامج املاجستري. 
وهذا يتيح لزميل أكرث خربة لتقديم الدعم والتعليقات النقدية يف كتابة القصة. ورمبا 

األهم من ذلك هو املنظور اإلضايف من شخص أقل إحجاما عن إبراز إنجازات املعلم. ميكن 
للمؤلف املشارك أن يضمن إظهار صورة أكمل عن تأثري زميلهم وتأثري املرشوع.

القسم األول:
قصص التغيري بقيادة املعلم
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مرشوع لتطوير شخصية الطفل من 

خالل التعليم ومنذجة الفضائل
ميليسا أويدوورا وترييس غيتريي

مقدمة املحرر

تعلِّم ميليسا أوييديورا األطفال يف سن 8 سنوات يف مدرسة وورميل االبتدائية، التي تديرها ترييس غيتريي. وكانت ميليسا 

يف السابق عضًوا يف مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم )Teacher Led Development Work TLDW( التي 

استضافتها مدرسة وورميل خالل السنوات الثالثة املاضية. بصفتها معلمة مساعدة للمجموعة، استطاعت ترييس أن 

ترى أن اهتامم ميليسا بالفضائل ينسجم مع التزام املدرسة بـ "أجندة التعلم االجتامعي" بقيادة مركز التميز يف التعلم 

االجتامعي )http://sociallearners.org/(. ما أبرزه هذا بالنسبة يل هو أنه ميكن أن يكون هناك تفاعل مثمر للغاية 

بني ما قد يبدو للوهلة األوىل شاغل ذايت خاص مبامرس فرد وأولويات التطوير األوسع الخاصة باملدرسة. تكمن قیمة نھج 

مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم يف أنھا تدعو کل فرد إلی التفکیر يف قیمھ وتحدید ما ھو مھم له ومن ثم التشاور 

مع الزمالء لتحقیق رؤیة مشترکة لما یمکن القیام بھ لتطویر الممارسة يف المدرسة. يف حشد العمل من أجل التطوير، 

تدرك ترييس بطبيعة الحال الحاجة إىل االستعانة بالهدف األخالقي للمامرسني ومتكينهم من متابعة ما يحرصون عليه. 

كانت مليسا تدرك أيضاً الحاجة إىل التعبري عن اهتاممها، وتوضيح املنطق من ورائه وإقناع الزمالء بدعم املبادرة.

قصة ميليسا
يف -2014 2015، قدت مرشوعا مصمام ملحاولة تطوير شخصية األطفال من خالل التدريس الضمني والرصيح للفضائل. بدأ االهتامم 

من دوري كمدرس صف لست فقط مسؤوال عن تطوير النجاح األكادميي لطلبتي بل وأيضا تطوير شخصيتهم. يحتاج األطفال 

إىل فرص لتطوير "مشاعر أخالقية" محددة تساعد عىل إرشاد الدافعية وتوجيه السلوك )تانغني، ستوينغ و ماشك، 2007(.

كنت قد الحظت عددا من األطفال الذين كان تنظيم العواطف والسلوك مسألة رئيسية بالنسبة لهم. يأيت بعض األطفال 

إىل النظام املدريس دون القدرة عىل فهم ما هو مهم أخالقياً يف املواقف وكيفية الترصف لألسباب الصحيحة، ما يحد 

من قدرتهم عىل أن يصبحوا أكرث استقاللية وتأمال. ال ميكننا أن نعترب قدرة الطفل عىل اختيار كيف يريد أن يكون يف 

املستبقل مفروغ منها، ولكننا نعلم أن بإمكان األطفال أن يتعلموا االختيار بني البدائل وتطوير حس سليم بالحكمة 

العملية )آرثر ، كريستجانسون، هاريسون، ساندرس ورايت، 2016(. أردت أن أساهم يف رفع مكانة العواطف األخالقية 

يف مدرستي ودعم بناء الصفات الشخصية يف األطفال من خالل التعليم الضمني والرصيح للفضائل ومنذجتها.

استحداث تنمية الشخصية
بدأت بالتحدث إىل زماليئ يف مدرسة حرة أنشئت مؤخرا وضعت إطارا لتنمية الشخصية لبناء شخصية األطفال من خالل 

الرتكيز عىل الفضائل، وهو مفهوم ميكن إرجاعه إىل أعامل أرسطو يف اليونان القدمية. تم وضع إطار تنمية الشخصية يف 

املدارس )2013( من قبل مركز اليوبيل للشخصية والفضائل )Jubilee Centre for Character and Virtues JCCV( والذي 

تأسس لدراسة كيفية تأثري الشخصية والفضائل عىل األفراد واملجتمع. ولقد أسسه جيمس آرثر يف عام 2012، ومقره 

يف جامعة برمنغهام، وبالعمل مع الزمالء من مجموعة من التخصصات مبا يف ذلك الفلسفة وعلم النفس والتعليم 

والالهوت وعلم األحياء. من خالل إجراء األبحاث حول تنمية الشخصية الجيدة والفضائل، والفوائد التي يقدمونها 

لألفراد واملجتمع، يتعاون املركز مع أكادمييني من جامعات أخرى يف جميع أنحاء العامل.

القناعة األساسية وراء وجود املركز تتمثل يف أن الفضائل، التي تشكل الشخصية الجيدة، ميكن تعلمها وتعليمها. وعىل هذا النحو، 

يضطلع املركز مبشاريع تنموية تسعى إىل تشجيع التطبيق العميل ألدلة أبحاثه. كان تطوير كتيب وإطار جهًدا تعاونيًا، بنى عىل 

خربة األكادمييني واملعلمني وغريهم من الرتبويني. ويحدد اإلطار طرق تنفيذ تنمية الشخصية يف بيئة مدرسية كاملة عىل أساس 

.)JCCV، 2013: 8 أن "الشخصية الجيدة هي األساس لتحسني التحصيل واالزدهار البرشي" )مركز اليوبيل للشخصية والفضائل

ميكن القول إن ازدهار اإلنسان يجب أن يكون الهدف النهايئ ألي تعليم يستهدف تنمية الشخصية، أي متكني الطلبة من تحقيق 

إمكاناتهم وبالتايل اإلزدهار )رايز ووايت، 2013(. يدعو إطار العمل جميع املدارس أن توضح برصاحة كيفية تنمية شخصية 

تالمذتهم والدور الذي يلعبه املعلمون يف تشكيل شخصية الشباب. مكنني ذلك من الوصول إىل ثروة من دراسات الحالة واألدبيات 

من منظامت أخرى حيث كان هناك نجاح يف تنفيذ تنمية الشخصية. كانت هناك أيضا مجموعة من األنشطة التي ميكن استخدامها 

يف الفصول الدراسية إلدخال الفضائل. واقرتحت قراءيت أن احتامل نجاح تنمية الشخصية األكرب هو عندما يصبح مبادرة عىل مستوى 

املدرسة بأكملها. كان هذا تحديًا بالنسبة يل ألنني قررت أنني بحاجة إىل البدء باألطفال يف صفي بدالً من املدرسة األوسع. ومع ذلك، 

كنت أعتقد أنني إذا ما نجحت، فإن األطفال يف صفي ميكن أن يصبحوا بشكل ما قادة وموجهني لهذه الفضائل يف املدرسة ككل.

الفعالية املنظمة من قبل شبكة هورتسكام
قدمت ملصًقا يف فعالية منظمة من قبل شبكة هورتسكام لتقديم تنمية الشخصية وتربير الحاجة لبناء الشخصية من خالل 

الفضائل. كام أوجز امللصق أيضا أفكاري األولية واألفكار واملعضالت املحتملة. ساعدت ردود الفعل التي تلقيتها يف جلب 

بعض الرتكيز والوضوح والطأمنينة حيث تشارك اآلخرون بأفكارهم حول تنمية شخصية الطلبة وقدموا اقرتاحات لفضائل 

محددة ذات قيمة عالية. مبا أن هناك العديد من الفضائل، فقد قررت الرتكيز عىل الفضائل التي ترتبط بقيم مدرستنا. 

بعد فرتة وجيزة، التقيت مبدير مدرسة من مدرسة أخرى كانت تدعم أجندتنا للتعلم االجتامعي. سلط االجتامع الضوء 

يل عىل العقبات املحتملة للتفكري فيها. هل سيصبح عميل عىل تطوير الفضائل مبثابة إلهاء ويرصف االهتامم عن أجندة 

املدرسة للتعليم االجتامعي أو هل ميكن أن يكملها؟ كنت بحاجة للنظر يف كيف ميكن أن يعمل املرشوعني مًعا.

أخذ هذا التفكري عميل يف اتجاه مختلف عن االتجاه الذي خططت له أصالً، ولكن لألفضل. قررت أن أستخدم اسرتاتيجية سبق 

أن وضعت وربط "قبعات التفكري" التي ابتكرها دي بونو )2000( بالفضائل. كان لدي 52 فضيلة لالختيار من بينها، لذلك 

كنت أعرف أن هذه مهمة سهلة. هذا التغيري يف االتجاه عنى أيضا أن يكون لكل فضيلة قبعة كتمثيل برصي واألطفال يف جميع 

أنحاء املدرسة قد أصبحوا بالفعل خرباء يف استخدام القبعات. كان من املهم التأكد من أن عميل سيسمح لألطفال مبامرسة 

القيادة اذا أعطيتهم مسؤولية اختيار الفضائل التي يعتقدون أنها تناسب كل قبعة. مع بعض التسيري مني، اختاروا ستة فضائل 

تناسب متاما كل نوع من التفكري وكل قبعة. كان رائعا رؤية األطفال وهم يناقشون الفضائل وقبعات التفكري، ويربطون بني 

مهارة التفكري والفضيلة املتعلقة بها. قال أحد األطفال: " أحتاج إىل أن تكون تلك الفضيلة يف قلبي ألفكر بتلك الطريقة!"

اإلضافة إىل الفريق
بعد مشاركة مرشوعي يف املدرسة خالل دورة تطوير مهني، طلبت مني زميلة يل أن ارشح أكرث العمل الذي قمت به. 

لقد الحظت واستمدت اإللهام بشكل خاص من الكيفية التي عززت فيها ترصفات األطفال وسلوكياتهم جوا من الرعاية 

واالحرتام املتبادلني يف الصف. وأشارت أيضا إىل أن األطفال بدو وكانهم يُقدرون التعلم. وقد فتح هذا نقاًشا وأرادت 

هذه الزميلة مشاركة هذه الفضائل مع األطفال يف صفها. وعرضت بعض األفكار واالقرتاحات حول كيف ميكننا التشارك 

والعمل بشكل تعاوين. زودين ذلك ببعض األفكار املفيدة حول الطريقة التي ميكنني فيها تطوير املرشوع. تعلم هذه 
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املعلمة الصف الرابع، ما يعني أن منهج الشخصية كان ينفذ طوال املرحلة الرئيسية 2 )7-11 سنة(. بدأ كال الصفني 

رحلتهام معاً، واخذ الصف الخامس دور املوجه ودرّس بشكل رصيح الصف الرابع الفضائل الست التي ارتبطت بجدول 

أعامل التعلم االجتامعي يف مدرستنا، واستفادت من تقنية قبعات التفكري التي ابتكرها دي بونو )دي بونو، 2000(.

التأثري مع اقرتاب نهاية العام
تغري السلوك والتفاعل بني األطفال يف صفي. كان السبب يف ذلك هو أن التعلم يف صفنا مل يكن يركز فقط عىل معرفة املادة ، 

ولكن أيًضا عىل الحاجة إىل تطوير السلوك الشخيص، والذي ، وفًقا لهاريسون وموريس وريان )2016(، يلعب دوًرا حاساًم يف 

تحديد الفعالية الشخصية يف الحياة املستقبلية. أصبح األطفال أكرث ذكاًء عاطفيا وأخالقيا بغض النظر عن تحصيلهم الدرايس 

أو خلفياتهم االجتامعية وكان تطور السلوك الحسن واضحا. هذا يشمل معرفة الفضائل األخالقية األساسية مثل االحرتام 

واملسؤولية والصدق واإلنصاف والعطف واالهتامم بها والقيام مبا يرتتب عليها. حدث ذلك ألن االتعليم الرصيح والضمني 

للشخصية من خالل الفضائل مل يكن مجرد عنرص "مضاف إليه" ولكنه جزء من ثقافة صفنا. وهي مقاربة شاملة تعزز 

الفضائل األساسية يف جميع مراحل الحياة املدرسية وميكن أن تنترش يف ثقافة املدرسة بأكملها )هاريسون وآخرون، 2016( 

. لذا، أصبحت هذه الفضائل الركيزة واألساس لكيفية ترصفنا جميًعا، محددة املواقف والتفاعالت االجتامعية والقيادة.

أصبح األطفال يف الصفني سفراء للفضيلة، يقودون اجتامعات الصفوف من خالل القصص، ولعب األدوار، والقصائد واملناقشات. 

كان لدينا أيضا أطفال أصبحوا مراقبني لفضيلة معينة. وكان دورهم هو نرش األفكار واملعلومات حول الفضيلة التي اختاروها 

لجمهور املدرسة األوسع، وعندما يرون اآلخرين يجسدون الفضيلة، يحتفلون بهم ويثنون عليهم باملكافآت مثل امللصقات 

أو دفاتر الثناء. كان من املجزي للغاية رؤية األطفال يفكرون يف الفضائل، مثل املثابرة، عندما تواجههم العقبات. خالل 

املهام، دعموا وذكّروا بعضهم البعض بهذه الفضائل والتي أصبحت األساس للقيادة الفعالة والتعاون فيام بينهم.

االقرتاحات والتوصيات
تقدمت بطلب ليك أكون جزًءا من مرشوع جمعية التعليم الشخيص واالجتامعي والصحي 

)Personal, Social, Health and Economic Education PSHE( لتطوير وتجريب منهاج الشخصية يف مدرستي. كان 

يحب، وفقا للجمعية )2014(، تقييم املرشوع تقييام مستقال لقياس أثره عىل تنمية سامت شخصية ايجابية من خالل املناهج 

الدراسية وتطوير الصفات الشخصية اإليجابية لدى الطلبة. كان من املمكن أن تكون هذه فرصة ممتازة لتطوير عميل بشكل 

أكرب يف املدرسة ككل وتوفري الفرص لتطوير معرفتي ومهارايت ووعيي يف بناء الشخصية، إىل جانب الفرصة للعمل بشكل 

تعاوين مع معلمني آخرين يشاركونني نفس الشغف. لألسف، مل يتم اختيار مدرستنا للمشاركة. ومع ذلك، فإن عميل ما زال 

يف بدايته األوىل. حرصت زميلتي التي تعلم الصف الرابع وثالثة معلمني آخرين عىل مواصلة العمل مع صفوفهم الجديدة لذا 

فإن تنمية الشخصية قد بدأ يف ترسيخ نفسه يف ثقافة املرحلة الرئيسية، املرحلة 2. ستكون هذه تجربة مثرية ومجزية متكنني 

من تطوير مهارايت القيادية أكرث، والعمل جنبا اىل جنب مع املزيد من الزمالء وبدء رحلة بناء الشخصية مع صفي الجديد.

إذا كان الزمالء يف املدارس األخرى يرغبون يف تحقيق أهداف مشابهة لتلك التي اردت تحقيقها يف هذا املرشوع، فإين 

أحثهم عىل التفكري يف الطريقة التي متكنهم من تقييم مامرساتهم وأحكامهم فيام يتعلق بتنمية الشخصية. سأشجعهم 

عىل مواصلة القراءة ملعرفة كيف ميكن لبناء الشخصية أن يساعد يف تطوير طلبة واثقني من أنفسهم ومتعاطفني 

يساهمون بشكل فعال يف املجتمع، ومتعلمني ناجحني ومواطنني مسؤولني. بعد أن قلت ذلك، أحذر من أن هذا العمل 

ال ينبغي أن ينظر إليه عىل أنه حل رسيع، بل إنه يتعلق بتطوير ثقافة مدرسية حيث يتم تعزيز فضائل الشخصية يف كل 

مكان: يف ساحات اللعب، ويف الصفوف الدراسية واملمرات، ومن خالل التفاعل بني املعلمني والطلبة، ويف اإلجتامعات، 

وعىل امللصقات، ويف رسائل واتصاالت مدير املدرسة، وخالل تطوير املوظفني، ويف العالقات مع أولياء األمور.

وجهة نظر ترايس
كان ملرشوع ميليسا تأثري عميق عىل صفها. منت العالقات يف الصف وتعززت من خالل التعليم الضمني والرصيح للفضائل. ومن 

خالل املالحظات الرسمية وغري الرسمية، متكنت من مالحظة التحسن يف السلوكيات والدافعية. ويف أكرث من مناسبة، قمت بزيارة 

الصف الدرايس ألرى األطفال يرتدون إحدى القبعات أو ينظرون إىل اللوح مع القبعات، وعندما كنت أسأل األطفال عن هذا األمر، 

كانو يقولون يل إنهم يحاولون تطبيق فضيلة معينة. بعد مرور ما يقرب من عام عىل مرشوع ميليسا للعمل التطويري بقيادة املعلم، 

طُلب منها التحدث يف مؤمتر هورتسكام السنوي وقررت إجراء مقابالت مع طلبتها السابقني عىل أرشطة فيديو. أدهشتها الطريقة 

التي تحدث فيها األطفال عن الفضائل وكيف استمروا يف استخدامها يف حياتهم. اعرتف أحد األطفال أنه تحدث عن الفضائل فقط 

إلرضائها، لكنه اآلن فهم كيف ساعدوه عىل تغيري سلوكه العدواين. ويعود طفل آخر، انتقل إىل املدرسة الثانوية، للمساعدة يف 

املدرسة يف كل أسبوع. تحدث عن الكيفية التي تساعده فيها الفضائل عىل إدارة الحياة يف املدرسة الثانوية، مع إعطاء أمثلة.

صار التعليم الواضح للفضائل متغلغال يف املرحلة الرئيسية، املرحلة 2، وهو اآلن جزء من منهج مدريس كامل لتطوير األطفال 

بأوسع معانيه، كجانب من جوانب أجندة التعلم االجتامعي لدينا. إذا أردنا إعداد أطفالنا لعامل يتطور باستمرار وعامل ينطوي 

عىل تحديات، فإننا بحاجة إىل تطوير مواطنني متكيفني ومهرة ونحتاج إىل التفكري يف بناء شخصيات أطفالنا. تشاركنا هذه النظرة 

وزارة التعليم يف الورقة البيضاء بعنوان: التميز الرتبوي يف كل مكان )وزارة الرتبية، 2016a(. ترُبز "النظرة العامة حول إسرتاتيجية 

التعليم" )وزارة الرتبية، 2016b( أهمية إعداد الطلبة لحياة الكبار، ويف الوقت نفسه تجعل بناء الشخصية واملثابرة إحدى أولويات 

إنجازات الوزارة. ودعامً لهذا الهدف، تعهدت الوزارة بدعم املدارس لتطوير الطلبة إىل "أفراد أسوياء، واثقني، وسعداء، ومثابرين 

.)2016b ،لتعزيز تحصيلهم األكادميي، وإمكانية توظيفهم وقدرتهم عىل االنخراط يف املجتمع كمواطنني نشطني" )وزارة الرتبية

ليس من السهل قياس أثر تنمية الشخصية، ولكن ال ينبغي لهذا األمر أن مينع أي شخص من معالجة هذا 

املوضوع، وأنا عىل ثقة من أن لدى زماليئ التجارب والخربات الالزمة للتقدير بشأن قيمته.
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اإلصالح الشامل ملامرسات التصحيح
بَن كرييس وديفيد فروست

مقّدمة املحرر

 )Sir John Lawes( "بَن كرييس هو معلّم ذو خربة، وهو مسؤول حالياً عن قسم اللغات الحديثة يف مدرسة "سري جون لوز

يف "هاربندن". كان وقت كتابة هذه املقدمة قد أعري بشكل مؤقت للعمل ضمن فريق القيادة العليا يف املدرسة. عندما 

انضّم بَن إىل برنامج هورتسكام ميدHertsCam Med 1 يف العام 2013، كان قد حظي بالدعم بصفته مشارك يف فريق العمل 

التويري بقيادة املعلم يف املدرسة، الذي أنشئ يف العام 2004، وتم تجديده يف كل عام منذ ذلك الحني. يعكس ذلك عزم 

املدرسة عىل بناء ثقافة مهنية ميكن للمعلمني فيها أن يطّوروا قدراتهم القيادية وأن يعملوا بصفتهم عوامل للتغيري. يكمن 

األساس املنطقي لربامج هورتسكام يف قيادة املعلمني غري املنصبية التي يستطيع فيها أي مامرس أن يضع الخطط لألعامل 

االسرتاتيجية الخاصة به بهدف تطوير جانب معنّي من هذه املامرسة، بغض النظر عن دوره أو مسؤوليته. بالتايل قد يبدو 

غريباً أن القصة الواردة يف هذا الفصل تركّز عىل عمل معلّم يتوىّل منصباً قيادياً رسمياً، لكن يف الواقع ال يشء غريب هنا. 

بصفتك مدير قسم يف مدرسة يف إنكلرتا، تقع عىل عاتقك مسؤولية إدارة عملية توفري التعليم ضمن مجال مادتك الدراسية 

وتحسني جودة هذا التعليم. بكل تأكيد، أنت املسؤول عن ذلك يف هذه الحالة. لكن، ستواجه يف مطلق األحوال تحدي 

القيادة املعقد واملتعدد الجوانب. يف مدرسة "سري جون لوز"، ال يعتربون من املسلاّمت أن املعيّنني لتسلّم مناصب ذات 

مسؤولية يتمتعون جميعاً بكافة املهارات القيادية والدراية التي سيحتاجون إليها. باملقابل، كام سرنى يف الفصل السادس 

عرش لـ"جو مايلز"، يُفرتض أنه ميكن لجميع أفراد مجتمع التعلم املهني اإلستفادة من الفرصة لتعزيز قدرتهم القيادية.

قّصة بن
يشّكل التقييم الخطي أو ما يُعرف أكرث باسم التصحيح جزءاً موافقاً عليه يف مهنة التعليم. باإلضافة إىل وجوب تسجيل 

املعلومات حول التقّدم الذي يحرزه الطلبة، يُتوقع أيضاً منا بصفتنا معلمني التحقق من أن جهودنا تفلح، وأننا سنقّدم 

املزيد من النصائح لتالميذنا استناداً إىل ما الحظناه. من املعروف أن إعطاء املالحظات مفيد ويساعد الطلبة عىل إحراز 

املزيد من التقدم )بتلر، 1998(، لذلك تحرص املدارس بشكل متزايد عىل إنجاز عملية التصحيح. لكن عندما ننظر إىل 

التصحيح كنشاط بحّد ذاته، نرى أنه يتطلب الكثري من الوقت، يف حني أن نتائج الوقت املستغرق يف التصحيح ليست 

دامئاً واضحة. سأعلن يف هذه اللمحة العامة املوجزة عن بعض املشاكل املشرتكة التي يواجهها املعلّمون عىل مستوى 

التصحيح، وسأرشح كيف نشأت هذه املشاكل. ثم سألّخص يف البحث الحايل عدداً من مبادئ املامرسة الجيدة. ثالثاً، سأصف 

مرشوعاً صّممتُه لتحسني كيف يصّحح املعلّمون أعامل الطلبة، إىل جانب االسرتاتيجيات القيادية التي اعتمدتها لقيادة 

هذا املرشوع. أخرياً، سأراجع النتائج وسأنظر يف الخطوات التالية املخطط لها من أجل تحسني فهمنا للتصحيح الجيد.

املشاكل املتعلّقة بالتصحيح
خططت يك يكون هذا املرشوع تعاونياً منذ البداية، إذ إنني وافقت "فوالن" )1991( الرأي بقوله إنه مثة حّد أقىص ملا 

ميكن إنجازه عندما نعمل مبفردنا. صحيح أنني تولّيت مسؤولية معيّنة بصفتي مدير قسم اللغات الحديثة، لكنني اعتمدت 

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

مقاربة قيادة املعلّم غري املنصبية. ومن خالل عريض ملصادر اهتاممي بطريقة غري تسلّطية، نجحت يف تشكيل مجموعة 

من الزمالء ذوي التفكري املامثل الذين أرادوا جميعاً أن يحّسنوا عملية التصحيح. كام علمت سابقاً عرب املناقشات غري 

الرسمية مع الزمالء أن عملية التصحيح قد ازدادت صعوبة بالنسبة لعدد كبري من املعلّمني يف مدرستي، القت فكرة إيجاد 

طريقة لتحسني هذه العملية من خالل املناقشة والتعاون القبول بسهولة من قبل 15 معلاّم، ومل يتطلّب ذلك إاّل حّد أدىن 

من التسويق. كانت مهمتنا األوىل إعداد قامئة بكل ما استصعبناه. وتلخص القامئة التالية ما أىت املعلّمون عىل ذكره:

عدم توفر الوقت الكايف للتصحيح	 

ال يبدو أن الطلبة يأخذون املالحظات يف عني االعتبار	 

املعلّمون ال يستفيدون من عملية التصحيح	 

اعتربت التوقعات املؤسساتية متطلّبة	 

شّكلت مشكلة الوقت الشكوى الكربى عىل اإلطالق التي قّدمها املعلّمون يف ما يتعلق بالتصحيح. لذلك درسنا بالتفصيل هذه 

املسألة يف االجتامعات الالحقة. ارتفع الوقت املستغرق يف التصحيح عىل مّر السنوات األخرية، ألن املدرسة، عىل غرار غريها من 

املدارس، رفعت مستوى التدقيق يف املالحظات الخطية )روجرز، 2016(. بالتايل، كان من املثري لالهتامم أن ترى أن الدافع وراء 

التصحيح انتقل من طبيعته التعليمية إىل حامية الذات؛ أي تجّنب انتهاك سياسات املدرسة. أدركنا أن التصحيح من أجل إرضاء 

قاعدة ما، عوضاً عن إفادة تعلّم الطلبة، كان وإن جزئياً، ما يصّعب عىل املعلّمني النظر بعني إيجابية إىل عملية التصحيح. قبلنا أن 

التصحيح يهدف إىل توفري البيانات لخدمة املتطلبات املؤسساتية، لكن ال يجب أن ننىس أنه نشاط مفيد بطبيعته للطلبة أيضاً.

عندما نظرنا إالم كان املعلّمون يفعلون خالل جلسات التصحيح، أصبح جلياً أن املعلمني يعملون أحياناً بشكل غري 

فعال. عىل سبيل املثال، كان املعلمون يستغرقون الوقت يف البحث عن أعامل الطلبة وترتيبها وتنظيم أجزائها، أو يف 

كتابة املالحظة نفسها بشكل متكّرر. كام عمَد بعض الزمالء إىل وضع مهام للطلبة، مهام يُسهل وضعها، لكن يستغرق 

تصحيحها الكثري من الوقت؛ وخري مثال عىل ذلك املقاالت الطويلة. ابتكر غريهم من الزمالء أوراق مالحظات إعالمية 

وعنارص توصيف املستوى وخطط للتصحيح. صحيح أنها بدت مثرية لإلعجاب، إاّل أن التوصل إليها واالمتثال لها وإنجازها 

يستغرق الكثري من الوقت. أخرياً، مثة بعض األدلة التي تشري إىل أن عدداً من املعلمني لديهم توقعات غري واقعية حول 

ما يُعترب وقت منطقي للتصحيح، حتى عندما كان ذلك أقّل من دقيقة واحدة للطالب الواحد كل أسبوعني.

الحظت خالل االجتامع وجود التباس حول ماهية الطريقة السليمة للتصحيح. أرّص عدد من املعلّمني عىل سبيل 

املثال عىل وجوب وضع العالمات دامئاً أثناء التصحيح. البعض اآلخر اعترب لون القلم املُستخدم أمراً مهاّمً. وقال 

البعض أن التصحيح الذي يقوم به الزمالء له ذات فعالية التصحيح الذي يقوم به املعلم، يف حني أن آخرين ارتأوا 

أن التصحيح الفعال يعتمد عىل املوضوع الذي تتم دراسته. عندما سألتهم عن سبب غياب مفهوم مهني واضح 

للتصحيح، اقرتحوا أنه رمبا مل مُتنح مسألة التقييم ما يكفي من االهتامم خالل تدريب املعلمني األويل أو أي تطوير 

مهني الحق. وأنا أيضاً، شعرت أن هذا الجانب من عميل قد تم إيالئه أقل قدر من االهتامم خالل سنوايت املهنية، 

لذلك قّررت أن أزيد معرفتي قدر اإلمكان. وسأتناول اآلن مبادئ التصحيح الجيد التي اكتشفتها خالل قراءايت.

فهمنا لكيفية التصحيح الفضىل
انطالقاً من روح القيادة غري املنصبية )فروست، 2014(، ترددت باتخاذ الخطوة التي ستجعل مّني خبري التصحيح يف 

املدرسة، ألنني مل أرد إضافة طابع التسلسل الهرمي عىل مرشوعي وأن أقوده بنفيس. عوضاً عن ذلك، متّكنت من خالل 

زيادة معاريف أن أحّول نفيس إىل مصدر ميكن للمتعاونني معي أن يستفيدوا منه خالل االجتامعات الالحقة املخصصة 

للتخطيط السرتاتيجيات التحسني. فعلت ذلك من خالل قراءات مسهبة عن مسألة التقييم، بغية مشاركة ما تعلّمته مع 

املتعاونني معي، واالستفادة من النتائج املستخلصة من أجل وضع االسرتاتيجيات الرامية إىل تحسني طريقتنا يف التصحيح. 
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حرصُت عىل مقاومة نزعة التوّصل بنفيس إىل حلول للمشاكل التي حددناها يف االجتامعات السابقة. اعتمد املرشوع عىل 

امللكية املشرتكة ألي حلول مقرتحة يك يحظى بأي فرصة لالنتشار عىل نحو واسع يف مجتمع املعلّمني يف املدرسة.

من املوافق عليه عموماً )سوافيلد، 2008؛ ويتون، 2009( أن توفري املالحظات هو القسم األكرث منفعة لتعلم الطلبة من التصحيح. 

لإليضاح، هذا ال يعني استخدام أي نوع من أنواع نظم وضع العالمات أو نظم القياس التي تقوم يف نهاية املطاف بتخفيف 

أثر املالحظات عىل الطلبة )بالك وويليام، 1998(، بل يعني بكل بساطة توفري النصائح حول ماذا كان جيداً، وما هي الخطوات 

التالية التي يجب أن يتخذها الطالب يك يتقدم يف تعلّمه. نيس نظامنا التعليمي إىل حّد ما هذا املنطق )سوافيلد، 2009(، ويعود 

 )Assessment Reform Group، 1999 ذلك بشكل رئييس إىل التأثري الحكومي )ستيورت، 2012؛ مجموعة إصالح التقييم

الذي مزج هذه املُثل مع الحاجة إىل مراقبة الطلبة وتتبعهم. وبات جليّاً أن كافة املشاريع الرامية إىل تحسني التصحيح 

بحاجة إىل الرتكيز عىل تعزيز األهمية القصوى للمالحظات ذات الجودة العالية بهدف تحسني عملية تعلّم الطالب.

أدركت أنه ميكن تقسيم مهام التصحيح إىل ثالثة مجاالت مختلفة: دعم التعلّم، املراقبة، والتقييم النهايئ. مل تكن 

الوسائل املستخدمة يف كل منها ذات فائدة متبادلة. تدعم املالحظات التعليم، أّما املراقبة فتحتاج إىل درجات قابلة 

للمقارنة، يف حني أن وضع العالمات يحتاج إىل نظم شفافة ومخطط لها. يجدر باملعلمني أن يكونوا قادرين عىل القيام 

بهذه األمور الثالثة، وغالباً ما يقومون بها عىل نحو متزامن من أجل توفري الوقت، بالرغم من أنه ميكن ملتطلبات أحد 

هذه األهداف أن يعرقل تحقيق هدف آخر من بينها. قّررت أن هديف الثاين يف هذا املرشوع يقيض بإعالم اآلخرين 

عن الحاجة إىل توفري النوع األكرث إفادة من مالحظات التصحيح، بحسب املستفيد منها. كام أردت أن أسلّط الضوء 

عىل أنه ميكن للتصحيح أن يرّض تقّدم الطالب يف حال مل يقم به املعلّم بشكل صحيح )هايت ومتربيل، 2007(.

عند التدقيق يف سبل التصحيح، مل أفلح يف العثور عىل أي دليل ملموس يشري إىل أن نهجاً معيّناً هو أكرث إفادة أو رضراً من 

غريه، سواء كان التصحيح باللون األخرض أو األحمر، أو التقييم من قبل الزمالء أو املعلّم، أو املالحظات املطبوعة أو املكتوبة 

بخط اليد. كان من املفيد أن أتوّصل إىل نتيجة ألنها ستتيح يل أن أقّدم هذا االستنتاج إىل اآلخرين يف االجتامع املقبل، وأن 

نتجّنب التوهان يف مسرية عمل أقّل فعالية. عىل سبيل املثال، استطعُت القول إنه ال بأس من استخدام اللون األخرض أو 

األحمر لتصحيح عمل الطالب، طاملا أن الكلامت التي تكتب هي مالحظات بّناءة ونصائح تساعده عىل التحّسن.

أخرياً، نظرت بشكل خاص يف الوسائل التي تدعم مراقبة الطلبة من قبل املعلّمني. تشّكل املالحظات املكتوبة النوع األكرث 

دقة من املالحظات، لكنها األقّل قابلية للتحليل واملقارنة. يتعنّي عىل املعلمني أن يحددوا من يحرز تقدماً جيداً ومن يحرز 

تقدماً بطيئاً؛ أو إن كانت مجموعة معيّنة من الطلبة يتعلّمون بشكل أفضل من غريهم، ما يحتاج إىل تشكيل مجموعات 

من الطلبة بحسب احتياجاتهم مثالً؛ أو إن كان أحد التالميذ يعمل من أجل الحصول عىل عالمة مستهدفة ومحددة 

سابقاً. لتسهيل املسألة، يساعد اعتامد نوع واحد من البيانات أو استخدام العالمات بشكل متسق يف تسهيل هذا األمر 

ألنه يساعد عىل القيام باملقارنة، وبذلك تكون جميع العالمات من أصل 20 أو بني "أ" و"ه"، مهام كان النظام املعتمد. 

وبهدف املساعدة عىل تفسري العالمات يف مرحلة الحقة، من املهم ربط هذه العالمات بكفاءات معينة، عوضاً عن مزج 

العديد من الكفاءات معاً عىل ورقة عالمات واحدة. كام يساعد ذلك عىل إضفاء طابع برصي أكرث عىل قاعدة بيانات املعلّم 

وجداول البيانات ودفرت العالمات، من خالل استخدام األلوان والرموز، ما يساعد املعلّم عىل رؤية االتجاهات واألمناط.

إعداد االسرتاتيجيات لتحسني التصحيح
كنت قد كّونت حتى هذه اللحظة فهامً واضحاً حول ما اعترُب تصحيح فعال، لكنني احتجت أيضاً أن آخذ يف عني االعتبار قامئة 

املشاكل التي أعّدها زماليئ والتي اعتربوا أنها تّصعب عملية التصحيح، ال سيّام مشكلة الوقت. كانت النتيجة املثالية لهذا 

املرشوع تحسني أثر التصحيح علينا نحن املعلمون وعىل تعلّم الطلبة، وجعلها أكرث جدوى لنا جميعاً، ويف الوقت نفسه الحرص 

عىل أن االسرتاتيجيات التي نقرتحها تحّد من الوقت الذي نستغرقه يف التصحيح أو تقلّصه إىل توقعات قابلة للتحقيق.

أطلقت عىل املرشوع عنوان "جعل التصحيح أكرث جدوى وسهل التدبري" 

"Making Marking More Meaningful and Manageable"، ويُعرف أيضاً مبرشوع الـ "5M"، من أجل توجيه 

مناقشات الجميع نحو هذه النتائج الواضحة. طُلب من الزمالء أن يشاركوا أفكارهم، واستطعت أن أنصح حول ما إذا 

كانت االسرتاتيجية املقرتحة تحّسن التصحيح ومن قد يحقق االستفادة األكرب منها. بيّنت أيضاً إذا كانت االسرتاتيجية تركّز 

أكرث عىل توفري الوقت أو تحسني األثر. اقرُتحت أحياناً اسرتاتيجيات توفر الوقت وتزيد األثر املحتمل. باختصار، مل تزّودين 

قراءايت حول هذا املوضوع بحد ذاتها املعرفة الالزمة لصياغة االسرتاتيجيات، لكنها ساهمت يف هيكلة ما ابتكرناه وشّكلت 

سبيالً من سبل مراقبة جودة األفكار. وميكن القول إن  ذلك غاب عن املشاريع األخرى التي تركز عىل تحسني التصحيح. 

يرد يف ما ييل بعض االسرتاتيجيات التي قُّدمت والتي استوفت معايري االسرتاتيجيات 

ذات الجدوى وسهلة التدبري، والتي تركز عىل تحسني نتائج التعلّم.

استخدام بطاقات العناوين )الوسائم( للمالحظات الخطية الشائعة	 

استخدام أقالم التظليل إلظهار مختلف أنواع األخطاء	 

التقييم من قبل الزمالء قبل تقييم املعلّم	 

تعليق لوائح التعليقات عىل جدران الصفوف	 

تحديد أسابيع التحّسن ضمن خطط العمل لالستجابة للمالحظات	 

التخطيط لفروض أفضل يُسهل تصحيحها أكرث	 

التحقق من أن الجهد الذي يبذله الطالب واضح قبل إعطاء املالحظات	 

االستعانة باألهل بصفتهم "العالمة األوىل"	 

تقليص الوقت الذي يستغرقه الطلبة يف الكتابة	 

استخدام أوراق املالحظات الصغرية الالصقة	 

تحديد وسائل جمع املعلومات يف العمل	 

استخدام الوسائل اإللكرتونية من أجل التصحيح الذايت	 

النتائج والخطوات التالية
تشاركنا نتائج املرشوع مع املعلّمني كلهم يف املدرسة بطرق مختلفة. متت كتابة كتاب قصري تعرّف صفحاته عن ماهية 

التصحيح الفعال، إىل جانب تبادل االسرتاتيجيات التي قّدمها من شارك يف املرشوع. ومنذ ذلك الحني متت مشاركة الكتيب 

مع عدد من الزمالء يف بعض املدارس املمثلة يف الندوات واملؤمترات التي ُعرض فيها مرشوع الـ"5M". باإلضافة إىل ذلك، 

نظرت املدرسة عن كثب إىل مستوى التدريب عىل التقييم املشمول يف الربامج األولية للتدريب عىل التعليم، ومثة خطط 

لتطوير ذلك أكرث خالل السنوات القادمة. أنشأُت موقعاً إلكرتونياً )www.marking.org.uk( من أجل نرش استنتاجات 

مرشوع الـ"5M" عىل نطاق أوسع، ويك تُتاح أكرث من دون الحاجة إىل معالجة التعقيدات املرتبطة بالكلفة.

نجح املرشوع خالل وقت قصري يف معالجة سلوكيات املعلمني التصحيحية ووفر الحلول العملية لدعمها. مثة حالياً 

خطط تهدف إىل دراسة كيف يؤدي التصحيح إىل اسرتاتيجيات فعالة ملعالجة تدين مستوى الطلبة، يك يصبح املعلمون 

أكرث دراية بشكل دقيق بنقاط الضعف الواجب معالجتها. باإلضافة إىل ذلك، إنني أفكر بطرق ميكن فيها إدارة 

البيانات بشكل أسهل، يك يرى املعلمون فحوى البيانات بشكل أسهل ويك يترصّفوا بشكل أرسع عند االقتضاء.
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وجهة نظر دايفيد
ال تنطلق مالحظايت هنا من وجهة نظر محرر هذا الكتاب، لكن من وجهة نظر املرشف األكادميي عىل بن خالل مشاركته يف برنامج 

"هورتسكام ميد". كان فرداً يف الجيل األخري للربنامج عندما كانت "جامعة كامربيدج" هي املؤسسة الراعية )أنظر إىل الفصل الحادي 

عرش(. رّشفني أن أجتمع بصورة منتظمة بنب، يف العادة أيام السبت يف الصباح يف مقهى يقع فوق متجر لألغذية ال يبعد كثرياً عن 

منزلينا. شّكلت هذه االجتامعات التي دام كل منها نحو 30-40 دقيقة مصدراً للبهجة ألسباب عديدة. أوالً، ألن بن اعتمد نهجاً 

أكادميياً استثنائياً لحّل مشكلة يومية مهنية عملية جداً. كان دؤوباً يف قراءاته وشّكك يف افرتاضاته وافرتاضات األشخاص اآلخرين. 

من الواضح أن بن استمتع مبنافع العمل يف مدرسة ناجحة حيث وفرت الثقافة املهنية املنترشة فيها الدعم ومل تتجنب املخاطر 

)انظر إىل الفصل 16(. وكان من الواضح أيضاً أن بن ساهم إىل حّد كبري وبشكل فردي يف تعزيز هذه الثقافة، كونه متفاٍن يف 

العمل عىل تحقيق أهداف املدرسة ويف تعاونه مع زمالئه. وبالنسبة يل، كان عمليات اإلرشاف هذه أيضاً فرصة يل يك أبقى نفيس 

عىل معرفة مبامرسة التعليم يف املدارس وللمشاركة يف حوار يخدم فيه البحث العلمي واملعريف املعمق هدفنا األخالقي املشرتك.

تطوير اسرتاتيجيات لتحسني 

العالقات بني الطلبة يف مدرسة من 

مدارس فلسطني
رنا داود وحنان الرمحي

مقّدمة املحرر

رنا داود معلمة يف املرحلة االبتدائية يف مدرسة أسستها حنان الرمحي يف رام الله )انظر الفصل 17(. قصتها هي مساهمة مهمة 

للغاية يف هذا الكتاب ألنها توضح أن بإمكان قيادة املعلمني غري املنصبية أن تزدهر يف بيئات تتناقض بشكل حاد مع ما يُعتقد أنها 

ضواحي هريتفوردشاير املورقة باململكة املتحدة. إنها قصة تبعث عىل األمل وتسلط الضوء عىل قدرة املعلمني عىل إحداث التغيري. 

مقارنة بإعالنات السياسة العظيمة التي نسمعها من الحكومات يف كثري من األحيان، قد تبدو للوهلة األوىل صغرية جدا يف الحجم 

لتكون مهمة، لكنها يف الواقع عميقة يف آثارها. أحدثت رنا تحسينات ملموسة لجودة التعليم يف مدرستها، ولكنها ساهمت، مع 

أعضاء آخرين يف مجموعة "املعلمون يف املقدمة" يف مدرستها، يف بناء ثقافة مهنية إيجابية يف املدرسة. أولئك الذين أظهروا أنه من 

املمكن للمعلمني مامرسة القيادة وإحداث تغيري يف تعليم األطفال هم رواد، ميهدون الطريق لزمالئهم، ليس فقط يف هذه املدرسة 

ولكن يف فلسطني وخارجها. من املثري لالهتامم أيًضا مالحظة توافقها مع القصة األوىل يف هذا الكتاب )الفصل 1( والتي تحيك عن 

مدرسة ابتدائية يف شبكة هورتسكام تعمل عىل "أجندة التعلم االجتامعي" و"الفضائل". هذا تذكري بأن املعلمني يف جميع أنحاء 

العامل مهتمون بقضايا مهنية متشابهة للغاية، وهناك الكثري الذي ميكن أن يُجنى من مساعدتهم عىل االنخراط يف التشبيك. 

قصة رنا
يف عام 2014، تغريت مامرستي التدريسية عندما تم إعطايئ واجبات مربية صف )مجموعة إرشاد( للصف الرابع 

)الذين ترتاوح أعامرهم بني 9 و10 سنوات(. خلقت هذه املسؤوليات الرتبوية تحديات جديدة ملامرستي التعليمية. قبل ذلك، 

تركز عميل عىل تدريس مهارات الكمبيوتر لطلبة املرحلة االبتدائية. يأخذ الطلبة يف مدرستي سبع حصص يوميًا يتم فيها 

تدريس املواد من قبل معلمني مختلفني. وتقيض مربيات الصفوف الدقائق العرشين األوىل من كل يوم مع طلبتهم لإلرشاف 

عىل احتياجاتهم ويدرسن برنامجا ثقافيا مدرسيا. عرّفني دوري الجديد بحقائق غري معروفة لدي بشأن عالقات الطلبة.

الحظت عىل الفور أن الطلبة كانوا غري سعداء. اشتكوا وتقاتلوا ومل يستمعوا إىل بعضهم البعض خالل برنامج الصباح. مل 

يكن تأثري العدوان والفظاظة والتذمر مقترصا عىل وئامهم االجتامعي بل عمل أيضا عىل تعطيل تعلمهم عىل مدار اليوم. 

استطعت رؤية األعراض لكنني مل أستطع إجراء تشخيص أو العثور عىل عالج. كانت توقعايت بعيدة عن الواقع املعقد وهذا 

ما حثني عىل إيجاد حل. لذلك عندما قدمت حنان الرمحي، مديرة مدرستي، برنامًجا للتعلم املهني يعد مبساعدة املعلمني يف 

حل مشكلة متعلقة بالعمل، كنت متحمًسة للغاية لالنضامم اليه. مُيكِّن برنامج "املعلمون يف املقدمة" املعلمني من االبتكار 

وبناء املعرفة املفيدة، ثم يقودون هم بعد ذلك املعلمني اآلخرين إىل تبني ما ابتكروه. وعىل الرغم من أنني تطوعت بحامس 

للمشاركة، إال أنني مل أتوقع التأثري الكبري الذي سيحدثه الربنامج عىل مامرستي املهنية وعىل قيمي ومواقفي الشخصية.
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االستكشاف
أوالً، كنت بحاجة لفهم املشكلة بشكل أفضل .استمرت هذه املرحلة االستكشافية من نهاية ترشين أول / أكتوبر 2014 

حتى كانون األول / ديسمرب 2014. كانت خطويت األوىل هي استشارة أشخاص ميكنهم مساعديت يف فهم املشكلة بشكل 

أفضل. بدأت يف التشاور مع مربية صف أخرى تعلم أيضا الصف الرابع حول تجاربها يف إدارة سلوك الطلبة. ثم طلبت 

نصيحة مرشد املدرسة حول كيفية تعزيز عالقات األقران .بعد ذلك قررت استشارة طالب يف الصف الرابع من دولة أخرى 

الستطالع السبل التي يساعد فيها املعلمون الطلبة عىل تحسني مهاراتهم االجتامعية وطريقة تعاملهم مع اإلعتداءات 

الجسدية واللفظية. كانت املشاورة األخرية مهمة بشكل خاص لهذه املرحلة ألنني أردت أن أفهم تأثري البيئة الوطنية 

عىل سلوك الطلبة وكيف يؤثر الوضع السيايس واألمني يف فلسطني، بوجود تأثري لالحتالل العسكري أو الرصاع عىل سلوك 

الطلبة وعالقاتهم. يف نفس الوقت، أردت أن أتعلم كيف يدير املعلمون من سياقات أخرى هذا األمر يف مدارسهم.

ثم التفت إىل طلبتي لفهم وجهات نظرهم ومواقفهم بشأن العالقات يف الصف. قمت بإنشاء أداة والتي طرحت أسئلة مثل:

هل عالقات الصف جيدة أم سيئة؟	 

ما هي جوانب العالقات السيئة يف الصف؟	 

كيف ميكن جعل العالقات يف الصف أفضل؟	 

وصف الطلبة اإلعتداءات الجسدية بأنها املشكلة. وذكروا أيًضا التطفل ثم اإلعتداءات اللفظية، مثل املقاطعة والرصاخ. ومع ذلك، 

مل يقدموا اقرتاحات عملية لتحسني الوضع. مكنتني هذه الخطوة من أن أستمع لصوت الطلبة وأن أضع نفيس يف مكانهم. وقادتني 

أيًضا إىل عمل جدول مراقبة لتسجيل املشكالت بني الطلبة ملدة شهر كامل. سجلت يف هذا الجدول تاريخ املشكلة ونوعها والطلبة 

املشاركني فيها للمساعدة يف فهم طبيعة وحجم املشكلة وكان الجدول مبثابة نقطة مرجعية يل لتقييم تطور ونتائج مرشوعي. وقد 

ساعدين أيًضا يف تحديد الطلبة الذين يعانون من سلوكيات شديدة العدوانية، والذين ميكنني الرتكيز عليهم عند إدارة صفي الدرايس.

قمت أيًضا بتحضري منوذج تأمل يكمله الطلبة بعد حدوث نزاع كانوا مشاركني فيه. كان هديف أن أعرف ما الذي 

كانوا يفكرون فيه عندما ترصفوا بعنف. ساعدتني هذه الخطوات عىل فهم املشكلة بشكل أكرث عمقا ووضع 

اسرتاتيجية لحلها. وساعدتني املعلومات التي جمعتها يف معرفة أن السبب الرئييس وراء السلوك العدواين للطلبة 

هو عدم وجود مهارات اجتامعية تساعد يف حل املشكالت. لذلك، قررت أن يكون أحد أهدايف الرئيسية هو 

مساعدة الطلبة عىل تطوير مهاراتهم االجتامعية لحل املشكالت بني األفراد. ومع ذلك، فإن هذا ليس سهال.

أوال، وقبل كل يشء، يحتاج التعلم إىل وقت )براندزفورد، بروان وكوكنغ، 2000(. العرشون دقيقة املتاحون يل 

يوميا مع الطلبة مل يكونوا كافني لتعليمهم املهارات االجتامعية الرضورية. التحدي اآلخر هو الثقافة املجتمعية 

يف فلسطني. يبدو أن هناك تسامًحا مع العنف حيث يتم تشجيع السلوك العدواين أو تربيره أو ببساطة تجاهله 

يف بعض األرس. بالطبع، هناك أسباب تاريخية لهذا التسامح ترتبط بعقود من االحتالل العسكري اإلرسائييل 

وآثاره املدمرة عىل الفرد واملجتمع. ومع ذلك، كان هذا هو الواقع الذي كان عيل التعامل معه.

كنت بحاجة لتطوير أدوات ميكنني استخدامها إلحداث تغيري يف هذه املشكلة. تعلمت عن طريق التجربة والخطأ 

األدوات التي تنجح واألدوات التي ال تنجح. واحدة من األدوات التي مل تنجح كانت مدونة أنشأتها للطلبة ملساعدتهم 

يف توفري الوقت عند التواصل معي. توقفت عن استخدامها عندما اكتشفت أن ليس بإمكان الطلبة تسجيل الدخول. 

التجربة األخرى التي مل تنجح هي محاولة معرفة آراء أولياء األمور عن طريق إرسال مجموعة من األسئلة إليهم. 

ومن املفارقات أن اآلباء املستهدفني الذين كانوا متسامحني مع العنف مل يستجيبوا. لذلك، غرّيت طريقة االتصال 

ورصت أعقد اجتامعات فردية أو أتصل بأولياء األمور مبارشة. كلام فشلت أداة وجدت أداة أخرى.

لحسن الحظ، ساعدتني أنشطة الربنامج وهياكل الدعم يف إدارة بعض هذه التحديات. أوضحت يل جلسات املجموعة 

املنتظمة مع زماليئ يف برنامج "املعلمون يف املقدمة" مقدار القواسم املشرتكة بني املعلمني يف مامرستهم. يف التعلم من 

بعضنا البعض، قمنا بزيادة معرفتنا وتطوير شبكة دعم. تشاركنا أيضا يف الطموحات والشواغل واملشاعر. وأظهرت يل 

"املعايري األخالقية" التي طورناها ملجموعتنا كيف ميكننا أن نقرر ما هو مناسب لنا ومدرستنا بناء عىل معتقداتنا وظروفنا. 

وباملثل، ساعدتني االستشارات الفردية مع حنان، مرشدة الربنامج، عىل البقاء عىل املسار الصحيح وفهم القيادة بشكل 

أعمق. كام مكنتني من رؤية مرشوعي كعملية مستمرة وكفرصة للتعلم املستمر، بدالً من التحضري ملرة واحدة لالختبار أو 

االمتحان. بشكل عام، زادت هذه املرحلة االستكشافية من معرفتي، وعززت ثقتي وأعدتني للمرحلة التالية - التخطيط.

التخطيط 
استخدمت إجازيت الشتوية يف شهر كانون الثاين / يناير للتخطيط ملرشوعي. منحتني اإلجازة من العمل فرصة 

للتفكري يف ما وصلت إليه يف عميل التطويري وأفضل السبل للميض قدًما. استخدمت وقت فراغي لقراءة 

األدبيات التي طورت من تفكريي. نضجت خطة عميل بشكل ملحوظ من خالل املشاورات واملالحظات والقراءة 

واألفكار. استغرق األمر ثالث محاوالت قبل أن تصبح الخطة جيدة مبا يكفي لتوجيه مرشوعي.

خططت لقياديت للنشاط وقمت بتطوير مجموعة من األدوات واالسرتاتيجيات التي من شأنها أن تساعد يف 

مامرستي القيادية. هدف كل ما قمت بإنشائه إىل تعزيز املهارات االجتامعية للطلبة للتعامل مع األسباب الرئيسية 

للنزاعات يف الصف. اآلن، كنت بحاجة لتجريبها. كنت مستعدة للبدء يف املرحلة الثالثة، "اإلقالع."

"اإلقالع"
عىل الرغم من أن أعامل التطوير هي عبارة عن مسار، مل أستطع إال أن أفكر أن هذه املرحلة متثل بداية رحلتي 

الفعلية - اإلقالع. شعرت حينها باملزيد من الثقة بالنفس حيث أن أهدايف كانت واضحة وخطتي كانت معدة. كانت 

هذه املرحلة إيذانا بفهم جديد للقيادة والتأثري الذي ميكن أن أحدثه عىل رفاه طلبتي ومامرسة زماليئ. كنت أرى 

أيًضا تغيريات إيجابية يف شخصيتي، مثل كوين أتحكم يف عميل وآخذ زمام املبادرة لتحسني املامرسة يف مدرستي.

عند عوديت من العطلة الشتوية حصلت عىل موافقة املديرة ملرشوعي للتطوير. كان دعمها أمرًا حيويًا بالنسبة يل، وهو ما 

قدمته عن طيب خاطر. بعد ذلك بدأت يف قيادة اآلخرين إىل تبني نهجي الجديد. عقدت عدة اجتامعات منفردة مع املعلمني 

الذين يقومون بتدريس صفي ملناقشة اسرتاتيجيايت. ولكن، ومبجرد البدء باستخدام هذه االسرتاتيجيات، بدأت تظهر املشاكل. 

لكنني مل أحبط. تابعت بعقد اجتامعات إضافية لحل القضايا. واتفقنا عىل ثالثة أمور: أن نوضح للطلبة بشكل أكرث وضوحا 

آثار وعواقب السلوك العدواين؛ توحيد الطريقة التي يطبق فيها املعلمون أساليبي؛ وضامن اتساق التطبيق من قبل كل معلم. 

يف النهاية، قدت إعداد دليل للمعلم يهدف إىل مساعدة املعلمني يف التعامل مع سلوك الطلبة العدواين. وسيكون هذا الدليل 

مبثابة أداة عملية لنرش ابتكارايت. اتفقنا عىل اإلجتامع بصفة دورية لتعديل الدليل حسب الحاجة. وهكذا، أطلقت مامرسة 

تعاونية بني معلمي املرحلة االبتدائية. كان هذا أمر جديد عىل مستوى مدرستي ورمبا أيضا عىل مستوى فلسطني كلها.

ولعل أكرث األدوات فعالية التي أنشأتها تم توليدها من العمل الذي قمت به مع الطلبة. أوال، وقبل كل يشء، بنك من 

مقاطع الفيديو التي أنشأها طلبتى. أظهرت مقاطع الفيديو هذه مجموعة من السلوكيات العدوانية والطرق املختلفة 

التي ميكن للطلبة من خاللها اختيار االستجابة، بالقوة، بقوة معتدلة وبأدب، عىل سبيل املثال. استخدمت مقاطع الفيديو 

لتوعية الطلبة بالطرق األفضل للرد. بعد مشاهدة مقطع، يناقش الطلبة ما شاهدوه، وهو ما فعلوه بحامس.

وكان جدول املراقبة فعال أيضا. اقرتح عضو آخر يف مجموعة "املعلمون يف املقدمة"، أن عرض التقدم الذي يُظهره الطلبة 

قد يزيد من دافعيتهم بشكل كبري. ألهمني هذا اإلقرتاح إلنشاء جدول مراقبة كأداة تحفيزية. الجدول، الذي قسمته حسب 

األسابيع، أعطى الطلبة ملصًقا أبيضا لحلهم ملشكلة مبفردهم وملصقا أحمرا لفشلهم يف حلها أو لجوئهم إىل العنف. يف نهاية 

الفصل الدرايس، يذهب طلبة الصف الذي يجمع العدد األقل من امللصقات الحمراء يف نزهة. كان الطلبة حريصون عىل حل 

مشاكلهم وتراجعت السلوكيات العنيفة بشكل كبري. يف نهاية الفصل الدرايس فاز طلبة صفي بالتحدي وذهبوا يف نزهة جميلة.

منوذج "تأمل الطلبة" كان األداة املبتكرة ملساعدة الطلبة عىل التفكري يف سلوكهم. هدف هذا التمرين إىل تشجيع الطلبة الذين 
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ترصفوا بطريقة عدوانية عىل التفكري فيام حدث، والسبب يف ما حدث وما الذي كان ميكنهم القيام به بطريقة مختلفة. عملت هذه 

األداة بشكل أفضل مع بعض الطلبة أكرث من غريهم. يف النهاية، جعلت العديد منهم يفكر بسلوكه وأعطاين املزيد من التبرص يف 

طريقة تفكريهم. لقد قمت باملساعدة يف تعزيز التأمل بني طلبة الصف الرابع، وهذا ليس باألمر الهني.

األداة األخرى التي قمت بإنشائها هي رسم بياين لـ "مستوى صوت" الطلبة. قرأت عنها عىل شبكة اإلنرتنت وقمت بتطوير واحدة 

مناسبة بشكل خاص لصف. يقدم الرسم أربعة مستويات للصوت: املستوى الصامت، ومستوى الهمس، واملستوى الطبيعي، 

ومستوى الصوت يف الهواء الطلق. استخدمها املعلمون لتذكري الطلبة مبستوى الصوت املقبول يف الصف، ولتعليمهم مهارات االستامع 

وتقليل االنقطاعات. بدت وكأنها ناجحة.

قمت مبشاركة اسرتاتيجيايت وأدوايت مع أعضاء مجموعة "املعلمون يف املقدمة" خالل مناسبة داخلية للشبكة عقدت يف أيار /

أبريل 2015، بقيادة حنان. قدمنا عملنا باستخدام عروض الرشائح وتبادلنا تجاربنا والتقدم والعقبات التي واجهناه. قدمت هذه 

املناسبة الكثري من الدعم والدعائم من األقران )وولفولك، 2007(، اللذين يحتاج اليهم املعلمني بقدر ما يحتاج إليهم الطلبة. وفر 

هذا النشاط متريًنا لتقديم مشاريعنا النهائية إىل جميع معلمي املدرسة وموظفي الدعم وكبار القادة يف نهاية العام، وهو مناسبة 

من شأنها أن تزيد من ثقتنا بأنفسنا وتأثرينا.

التأثري
كان ملرشوعي تأثري عىل العديد من املستويات. تراجع السلوك العدواين بني الطلبة. من بني مثانية طلبة كانوا يترصفون بعنف يف صفي، 

تحسن ستة منهم بشكل ملحوظ. وطور غالبية الطلبة مهارات اجتامعية لحل املشكالت وأصبحوا أكرث وعياً بعواقب اإلعتداءات عىل 

عالقاتهم .بدالً من التحدث عن املشكالت طوال الوقت، يتحدث الطلبة اآلن عن الحلول والتسامح. لقد تغريت أيضا نوع لغتهم ونربتها.

طبق زماليئ أساليبي يف صفوفهم الدراسية عندما سمعوا بنتائجها اإليجابية. انخفض مستوى شكاويهم حول االنقطاعات واألصوات 

العالية واإلعتداءات. تعاونوا معي أيًضا يف مرشوعي من خالل تقديم املالحظات واألفكار واملشورة والتشجيع. بدأنا نعمل أكرث مع بعضنا 

البعض لدعم تحسني مامرستنا التعليمية.

تبنت إدارة املدرسة اسرتاتيجيايت وجعلتها أساس سياسة املدرسة للمرحلة االبتدائية يف العام الدرايس التايل. باإلضافة إىل واجبايت 

التعليمية، ُعهد إيل مبهمة تطوير برنامج إلدارة السلوك املدريس للقسم االبتدايئ بالتعاون مع مرشد املدرسة. للقيام بهذا العمل حصلت 

عىل لقب منسق دعم سلوك طلبة الصفوف األساسية يف مدرستي.

كان برنامج "املعلمون يف املقدمة" مبثابة فرصة رائعة للتعلم ملامرستي. مل أقم فقط ببناء معرفة جديدة مفيدة، ولكنني قدت املعلمني 

واملدرسة لتطبيقها لصالح ازدهار الطلبة. عىل الصعيد الشخيص، أصبحت أكرث ثقة بنفيس، وأصبحت مبادرة ومؤثرة. لذلك، مل تعد القيادة 

مفهوًما غريبًا بالنسبة يل. إنها تعني العمل الذي له أهداف، ويتم التخطيط له بشكل جيد ويرشك اآلخرين.

وجهة نظر حنان
مييل املعلمون إىل كتامن إبراز تأثري نشاطهم القيادي عىل تحسني املدارس بسبب تواضعهم. كان لالسرتاتيجيات التي طورتها رنا 

لتعزيز عالقات الطلبة وتحسني إدارة سلوك طلبتها يف الصف الرابع تأثري أكرب عىل مدرستنا من الذي أشارت هي اليه. كأول األمثلة، 

أنشأت رنا طريقة منهجية لحل املشاكل السلوكية لطلبة املرحلة االبتدائية من خالل إرشاك الطلبة انفسهم واملعلمني وموظفي 

الدعم وأولياء األمور. ومن خالل دورها اإلرشايف، أدى الرصد الدقيق لتطبيق املعلمني لنهجها إىل زيادة ثقتهم يف أساليبها والتزامهم 

بها، كام وأدى إىل انخفاض ملحوظ يف سلوك الطلبة العدواين. أنقص هذا من عبء عمل املعلمني، وقلل من وقت املتابعة اإلدارية 

والتنظيمية. وقد قامت بذلك من خالل التعاون مع املرشد الرتبوي يف املدرسة لتوحيد أساليب إدارة السلوك التي يستخدمها معلمو 

الصفوف االبتدائية .وقد ساعد ذلك يف حل مشكلة اإلرباك املستمرة لدى الطلبة نتيجة استخدام معلمي املواد ألساليب متنوعة 

إلدارة السلوك، ما أدى بالتايل إىل انخفاض يف اتهامات أولياء األمور بأن املعلمني يتعاملون مع أطفالهم عىل أساس شخيص. ونتيجة 

لذلك، تم اعتامد اسرتاتيجياتها الناجحة رسمياً كسياسة مدرسية ويستخدمها حاليًا جميع املعلمني يف املرحلة االبتدائية. وقصة رنا 

ليست سوى مجرد مثال واحد عىل اإلمكانات الضخمة الخاملة لدى املعلمني للقيادة الرتبوية عندما تقدم لهم فرصة إطالقها.

تطوير سبل تعزيز قدرات الطلبة 

وتحديهم يف صفوف الدراما
رايتشل ولرِتش وبَن غارسيا

مقّدمة املحرر

رنا داود معلمة يف املرحلة االبتدائية يف مدرسة أسستها حنان الرمحي يف رام الله )انظر الفصل 17(. قصتها هي مساهمة مهمة 

للغاية يف هذا الكتاب ألنها توضح أن بإمكان قيادة املعلمني غري املنصبية أن تزدهر يف بيئات تتناقض بشكل حاد مع ما يُعتقد أنها 

ضواحي هريتفوردشاير املورقة باململكة املتحدة. إنها قصة تبعث عىل األمل وتسلط الضوء عىل قدرة املعلمني عىل إحداث التغيري. 

مقارنة بإعالنات السياسة العظيمة التي نسمعها من الحكومات يف كثري من األحيان، قد تبدو للوهلة األوىل صغرية جدا يف الحجم 

لتكون مهمة، لكنها يف الواقع عميقة يف آثارها. أحدثت رنا تحسينات ملموسة لجودة التعليم يف مدرستها، ولكنها ساهمت، مع 

أعضاء آخرين يف مجموعة "املعلمون يف املقدمة" يف مدرستها، يف بناء ثقافة مهنية إيجابية يف املدرسة. أولئك الذين أظهروا أنه من 

املمكن للمعلمني مامرسة القيادة وإحداث تغيري يف تعليم األطفال هم رواد، ميهدون الطريق لزمالئهم، ليس فقط يف هذه املدرسة 

ولكن يف فلسطني وخارجها. من املثري لالهتامم أيًضا مالحظة توافقها مع القصة األوىل يف هذا الكتاب )الفصل 1( والتي تحيك عن 

مدرسة ابتدائية يف شبكة هورتسكام تعمل عىل "أجندة التعلم االجتامعي" و"الفضائل". هذا تذكري بأن املعلمني يف جميع أنحاء 

العامل مهتمون بقضايا مهنية متشابهة للغاية، وهناك الكثري الذي ميكن أن يُجنى من مساعدتهم عىل االنخراط يف التشبيك. 

رايتشل ولرِتش هي معلّمة دراما )أو متثيل( يف مدرسة "سري جون لوز" يف هاربندن. تشارك حالياً، عىل غرار زميلها بن 

غارسيا، يف هورتسكام ميدHertsCam MEd( 2( يف قسم القيادة والتعلم. يعمل بن كمساعد مدير يف املدرسة عينها، 

ويتوىّل مسؤولية تطوير التعليم والتعلّم يف كافة أرجاء املدرسة. يُعترب رايتشل وبن زميالن كونهام يعمالن يف املدرسة 

نفسها، لكن يختلف مستوى خربة كّل منهام عن اآلخر ومنصبه. وبصفتهام مشاركان يف برنامج "ميد"، إنهام بكل بساطة 

نظراء ميكن لهام أن يتحاورا عىل قدم املساواة. كان بن أيضاً مرشد للعمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرسة "سري 

جون لوز" عندما انضمت رايتشل إليه وأطلقت هذا املرشوع الذي يشّكل محور تركيز هذا الفصل. كان عمله بصفته 

مرشداً تيسري أعامل املجموعة ومتكني رايتشل وزمالئها يف املجموعة من إطالق التغيري وقيادته. كان بن آخر من توىّل 

هذا الدور يف سلسلة طويلة من األفراد الذين سبقوه منذ نشأة املجموعة يف العام 2004 )انظر الفصل 16(.

تشّدد قصة رايتشل، شأنها شأن قّصة كريستينا بايج الواردة يف الكتاب السابق )بايج، 2014(، عىل ترابط املنهج. يربهن 

عمل رايتشل أن املهارات والقدرات الفكرية التي يطّورها الطلبة من خالل الدراما تتسق مع املعايري التي تطبقها 

جامعات مثل جامعة كامربيدج لقبول الطلبة. كام يَظَهر هذا الرتابط يف الطريقة التي اعتمدتها رايتشل الستشارة زمالئها 

حول مجموعة واسعة من املجاالت، أكان يف املدرسة أو خارجها. وهنا نالحظ أحد الجوانب الرئيسية للـ"مهنية واسعة 

النطاق" )انظر الفصل 13( حيث يعترب املعلمون أنفسهم أعضاء يف مجتمعات مهنية ذات هدف أخالقي مشرتك.

2برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.
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قّصة رايتشل
انضممُت إىل مدرسة "سري جون لوز" كمعلمة دراما )أو متثيل( يف شهر أيلول/سبتمرب 2015. أردت أن أحدث 

فرقاً بالنسبة لتالميذي، لذلك انضممت إىل مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم الذي يقوم بن غارسيا بتيسري 

أنشطته. أطلقت مرشوعاً تطويريا ألنني اهتممت بتقدميه إىل الطلبة "األقدر" يف مجال الدراما. لكن فئة "األقدر" 

ليست واضحة للغاية. ال يكون الطلبة الذين يعتربون "قادرون إدراكياً" بالرضورة "مؤديني قادرين". يرجح أن 

يربهن الطلبة "املوهوبون" يف الدراما عن قدرتهم يف هذا املجال أكرث من الطلبة "املتفوقني" أكادميياً. أردُت أن 

يطّور مرشوعي سبالً لتحّدي كاّلً من الطلبة القادرين إدراكياً والطلبة املوهوبني أللبّي حاجاتهم املختلفة.

تطّور مرشوعي 
ازداد محور تركيز مرشوعي دقة عىل مّر العام. بدأت بإعداد اسرتاتيجيات لتعزيز قدرات الطلبة املوهوبني واملتفوقني من 

كافة األعامر ولتحديها. اكتشفت أن قسم الدراما عاىن يف املايض الستبقاء الطلبة األقدر بعد الصف التاسع، أي عندما يصبح 

صف الدراما اختيارياً. لذلك، بات من املنطقي بالنسبة يل أن أركّز عىل الطلبة األصغر سّناً. بدا أن تطوير الفرص وتقدميها 

للطلبة خالل مرحلة االنتقال من صفوف الدراما اإلجبارية إىل االختيارية هي مرحلة التعليم التي ستتيح يل إحداث أعىل قدر 

ممكن من األثر. استرشت الكثري من األشخاص عىل نطاق واسع، حيث اجتمعت مع فريق القيادة العليا يف املدرسة الذي 

شجعني عىل تحديد سبب عدم استكامل الطلبة لصفوف الدراما يف السنوات الالحقة. أّدى ذلك إىل اكتشايف سبل الستبقاء 

الطلبة من خالل إنشاء نظرة إيجابية تجاه هذا الصف مع األهل وتقديم املزيد من املحفزات البرصية والطموحة أكرث.

يف البداية، تأثرت كثرياً مبلخص بحث يتناول تعليم الطلبة األقدر )روجرز، 2007(. بعد التفكري بأبرز املجاالت التعليمية التي 

تسلّط هذه الدراسة الضوء عليها، اكتشفت سبل دمجها يف الخطط املتبعة حالياً لتعلّم الدراما. تتمثّل إحدى االسرتاتيجيات 

الرئيسية بإعطاء الطلبة بشكل منتظم فرصة العمل عىل نحو فردي. كان يتم يف املايض تشجيع تالميذنا عىل تنظيم التدريبات 

خارج الصفوف، لكن يف الواقع مل يحصل ذلك دامئاً. أردت أن أتبع نهجاً ميكن االعتامد عليه أكرث، لذلك، بعد التواصل مع 

قسم اللغات يف املدرسة، صممت كتيّبات إضافية ترتبط مبواضيع الدراما الحالية. وزعتها عىل الطلبة األقدر جميعهم، لكن 

ما إن انترش الخرب، حتّى طلبها الطلبة اآلخرون أيضاً. أسعدين أن هذه االسرتاتيجية أثبتت قّوة التحفيز الذايت: ال يزيد األمل 

بالحصول عىل جائزة ما مستوى إرشاك الطلبة، بل رغبتهم إثبات قدرتهم عىل مواجهة هذا التحدي. باإلضافة إىل ذلك، كان 

التحفيز معدياً وولّد منافسة إيجابية، حيث أن تحّول ما اعتربه أحدهم تحدياً إىل تحٍد أيضاً بالنسبة لآلخرين. ذكّرين ذلك 

بنظرية "بنك" )2009( التحفيزية، التي تقول إن منح األشخاص شعوراً باستقالليتهم يزيد من درايتهم. لكن نشأت بعض 

املشاكل، إذ متت إعادة أربعة كتيبات من أصل الكتيبات التسعة التي وزعتُها. قال الطلبة إن غياب الوقت الكايف هو العائق 

األبرز أمام إنجازهم لهذه التحديات، لكن من أنهوا الكتيب متّكنوا من تحديد بوضوح كيف نظّموا وقتهم بفعالية. كام أن 

طالبا واحداً طلب كتيّباً آخر للموضوع التايل مقرتحاً أنه مفيد كتعليم أويل لوحدة العمل التالية. انطوت االسرتاتيجية أيضاً 

عىل إمكانية توفري التحديات بشكل منتظم، ألن الطلبة املنظمني بشكل جيد كانوا يختارون املهام اإلضافية لينجزوها يومياً.

شعرت أيضاً أن اسرتاتيجية "تخطي الصفوف" جديرة باالهتامم وال بد من النظر فيها. يف هذه الحالة يعطى الطلبة العمل 

املستهدف قبل عام عىل األقّل من املرحلة التعليمية. احتجت إىل أن أطبق هذه االسرتاتيجية بحساسية وأن أقيّمها بدقة. من 

املثري لالهتامم أن املالحظات أظهرت أن هذه االسرتاتيجية هي من بني االسرتاتيجيات التي يفضلها الطلبة، إذ إنها تعطيهم حساً 

مرتفعاً بقدرتهم وبالتايل تولّد التزامهم؛ ورمبا استمتعوا بالشعور أنهم أعىل شأناً من نظرائهم. بدا أن ذلك يتناسب مع ما قرأته 

من "هايت" )2011(، الذي اعترب يف دراسته التوضيحية أن نظرة الطالب لذاته هي املؤثر األكرب عىل النتائج. وعىل املنوال نفسه، 

دعوت املزيد من الطلبة القادرين ليشاركوا يف مرشوع املرسح اليوناين، حيث عمل الطلبة مع آخرين لديهم املستويات نفسها 

من القدرات ويتشاركون االهتاممات عينها، من أجل تقديم مرسحية مثالية. اكتشفت عندما طلبت من الطلبة تقييم هذه 

االسرتاتيجية أن معظمهم يشعر أن التقدم الذي يحرزونه خالل هذه الجلسات التي تجرى بعد الدوام يتخطى ذلك املحرز 

خالل الصف. يبدو أن ذلك يُعزى إىل أن الطلبة مل يشعروا أن وترية الصف أو النظراء ذو القدرة األقّل يحوالن دون تقدمهم. 

بعد التفكري، رمبا كان هؤالء الطلبة محفزين من قبل هذه الجلسات الخارجة عن املنهج بفضل تأثري "سوير" )بينك، 2009(: يف 

أعني الطلبة، حّول مرشوع املرسح اليوناين العمل إىل لعب، كام قّدروا يف آن معاً االستقاللية واالنتامء إىل مجموعة مختارة.

استشارة الزمالء
عندما قرأت يف البداية عن ترسيع الوترية كاسرتاتيجية للطلبة األقدر، مل أقتنع بها. شعرت أنني أفّضل أن يفهم تالميذي موضوعاً 

ما بعمق عوضاً عن االنتقال إىل موضوع آخر جديد. لكن بعد أن تواصلت مع قسم الرياضيات، اكتشفت طريقة ملعالجة مشاغيل. 

أنشأت صندوق التحديات، حيث ميكن للطلبة أن يختاروا التحديات املرتبطة بنشاط الصف الرئييس. سمح ذلك للطلبة بالسيطرة 

عىل مستوى التحدي ووتريته. استمتع الطلبة يف صفويف بفرادة الصندوق، وحرصُت عىل أن أشيد بالجهود املبذولة )دويك، 2006(، 

حتّى أن اختيار تقبّل تحديات أكرب اعترُب تقدماً. لكن تدعو الحاجة إىل املزيد من الوقت لتجربة ذلك قبل أن أتأكد أن هذا 

النوع من التاميز الذايت سيواصل تحفيزه للطلبة. عىل سبيل املثال، اخترَبَت زميلة يل صندوق التحديات، لكن تالميذها وجدوا أن 

الصندوق مكشوف جداً، وفضلوا أن تقّدم لهم التحديات عىل انفراد، إذ إنهم ال يريدون أن يعتربهم اآلخرون من الطلبة "املهووسني 

باالستذكار" )أو ما يعرف باللغة اإلنكليزية بالـ"nerd"(. رمبا قد تكون االسرتاتيجيات املامثلة لصندوق التحديات أكرث فعالية للطلبة 

يف حال أنشأنا بيئة "تتقبّل الفشل"، حيث ال تثنيهم مخاوفهم الداخلية عن املحاولة علناً ملواجهة مهام أكرث تحدياً )سيد، 2015(.

وتوّصلت بفضل املزيد من املشاورات مع قسم اللغات إىل اسرتاتيجية فعالة تقيض بتطوير املنافسة بصفتها محفز خارجي 

إلرشاك تالميذ الدراما األقدر يف الفرص واسعة النطاق. بدأنا مبنافسة لكتابة السيناريوهات. تتطلب كتابة السيناريوهات 

مهارات قوية يف اللغة اإلنكليزية، وألن اإلنكليزية هي موضوع يتميّز برتابط إيجايب بني اختبارات القدرة اإلدراكية ونتائج 

االمتحان، شعرت أنه ميكنني أن أرشك فيها الطلبة "املتفوقني" و"املوهوبني" عىل حد سواء. كانت املشاركة اختيارية، وكان 

عدد الطلبة املشاركني مرتفعاً، إذ حرض تقريباً 30 باملئة من كل مجموعة، لكن مل تكن هذه هي النسبة التي أملتها. إثر 

املزيد من املناقشات مع معلّمي اللغات الذين ينظمون املنافسات الشهرية، بات واضحاً أنه ال بد أن تستند هذه األنشطة 

إىل أساليب تعليم متنوعة وأن تراعي التفضيالت املختلفة من أجل زيادة إرشاك الطلبة إىل أقىص حّد ممكن. لذلك، كلاّم 

زاد عدد املنافسات التي وفرتها للطلبة، كلاّم ارتفع احتامل وصويل إىل كل طالب. ونتيجة لذلك، بدأ اآلن قسم الدراما لدينا 

بعملية تشكيل مجموعة متنوعة من املهام عىل شكل جدول زمني للمنافسات، ويرتبط الجدول بكل خطة تعليم.

تهدف جميع االسرتاتيجيات التي درستها حتى اآلن، بالرغم من تنّوعها، إىل تحفيز الطلبة. لكن رسعان ما اتضح أنني 

أحتاج إىل إرشاك األهل من أجل زيادة األثر الذي تحدثه األنشطة التي أقوم بها. وبعد التشاور مع نائب مدير املدرسة، 

أدهشني اقرتاحها أن املستوى املتدين للطلبة األقدر يف اختبار الدراما قد يُعزى إىل نظرة األهل. يعّد السياق املؤسسايت 

مهامً يف هذه الحالة، ألن مدرستي تقع يف مدينة سكنية ثرية يف "هارتفوردشري"، لذلك قد يركز األهل بشكل أكرب عىل 

أهمية املواضيع األكادميية، وبحسب العديد من األهل، ال تعّد الدراما من بينها. طبعاً، كان شعوري مختلفاً: أدركت القيمة 

األكادميية التي تقّدمها الدراما، وشعرت من كل قلبي أنه ميكن إزالة هذا العائق يف حال تشاركت مع األهل وجة نظري 

حول هذه املادة. لذلك، أردت أن أجد طريقة إلرشاك األهل يف تعليم أوالدهم، ويف الوقت نفسه تثقيفهم حول قيمة 

الدراما يف األوساط األكادميية. بدأت بالبحث عن الصفات التي تبحث عنها جامعة كامربيدج يف الطلبة الجامعيني، من ثم 

تشاورت مع مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم بشأن عالقتها بالدراما يف مدرستنا. من املهم أنني مل أبتدع معلومات 

ملفقة: عوضاً عن "إقحام" ماديت يف معايري التعليم العايل، سعيت إىل إظهار أنها تعزز أصالً املهارات األكادميية.

ساعدتني كثرياً املشاورات التي أجريتها ضمن شبكة هورتسكام األوسع عىل هذا الصعيد. يف فعالية للشبكة، شاركت يف ورشة عمل 

حول مقاربات إرشاك األهل يف تعليم أوالدهم، واكتشفت سبيالً جديداً يجب النظر فيه: التطبيقات اإللكرتونية. تعترب التطبيقات 

اإللكرتونية رسيعة وسهلة االستخدام بالنسبة لألهل، ومثة العديد منها يف السوق. بعد إجراء املزيد من البحوث، توصلت إىل أن 

تطبيق "كالس ماسنجر" )ClassMessenger( يتيح يل إمكانية توجيه رسائل رسيعة إىل األهل، وميكنهم أن يردوا عليها. طوال فرتة 

مرشوع تالميذي، استخدمت تطبيق "كالس ماسنجر" إلبقاء الطلبة واألهل عىل اطالع مبا حققناه يف الدروس، وكيف يرتبط ذلك 

بالسامت التي تبحث عنها أبرز الجامعات. كام مكنني هذا التطبيق من اقرتاح تحديات منفصلة للطلبة األقدر، وهي أنشطة 

ترتبط أيضاً بهذه السامت. أشارت مالحظات األهل أنهم مرسورون إلمكانية التكلم مع أوالدهم عاّم يفعلونه يف املدرسة. شعر 

األهل أن ذلك إنجاز عظيم، ألنه يصعب إجراء الحوارات بني األهل واألوالد بشأن العمل املنجز يف املدرسة. كام كان األثر عىل 

النتائج بارزاً: حصل 63 باملئة من الطلبة الذين شاركوا يف املرشوع عىل العالمة التي أرادوها، يف حني أن 38 باملئة تخطوها.

ول
األ

م 
س

لق
: ا

ير
غي

للت
ء 

كال
كو

ن 
مي

عل
لم

ن ا
كي

تم

ول
األ

م 
س

لق
: ا

ير
غي

للت
ء 

كال
كو

ن 
مي

عل
لم

ن ا
كي

تم

19 18

SECTION 1: CHAPTER 4 SECTION 1: CHAPTER 4



أثر املرشوع واملقرتحات للمستقبل
لقد استمتعت حقاً يف وضع االسرتاتيجيات هذه السنة، ووجدت أن عملية التشاور، أكان مع املعلمني أو الطلبة، هي 

عملية ملهمة. من بني مجاالت اإلحباط هي أن ما ينفع مع فريق معني من الطلبة قد ال ينفع بالرضورة مع فريق آخر. 

فام من طريقة متييز "واحدة تصلح للجميع" وتسمح بتعزيز مهارات الطلبة األقدر وتحديهم بشكل فوري يف مجال 

الدراما. بعد التفكري، هذا ليس باألمر املفاجئ. كام أرشت يف البداية، إن مفهوم أن يكون الطالب "أقدر" معقد للغاية 

وحساس. الطلبة متفوقون وموهوبون بطرق مختلفة، وتكمن مهمتي أنا يف التغيري يف تلبية هذه االختالفات. آمل أيضاً 

أنني ساهمت يف حل التناقض بني الحاجة إىل تعزيز قدرات الطلبة الذين يعتربون أقدر واملبادئ الرئيسية لعقلية النمو، 

التي تقول لنا أن جميع الطلبة يتمتعون بإمكانية التحقيق، يف حال متت إزالة القيود املتصورة التي تعرقل قدراتهم )دويك، 

2012(. خالل هذا العام، انغمست بشكل متكرر يف البحث األكادميي، وراقبت الزمالء، ووجدت أفكاراً جديدة واختربت 

اسرتاتيجيات عديدة. لدى القسم اآلن مجموعة هائلة من االسرتاتيجيات الجاهزة ليتم دمجها يف خطط التعليم، وميكن 

أيضاً لعميل التطويري أن يحدث أثراً يتخطّى املدرسة. آمل اآلن أن أطّور طريقة العمل هذه مع الطلبة األكرب سّناً.

كشف إرشاك األهل عن اسرتاتيجيات تحسني بارزة ميكن أن تحدث أثراً كبرياً خالل السنوات الالحقة. كان الطلبة يف صدد تحديد 

اختياراتهم عندما بدأت بإرشاك األهل هذا العام؛ لكنني أشعر أنه إن بدأت بإرشاكهم يف وقت أبكر، لكنت شهدت أثراً إيجابياً عىل 

الطلبة الختيار الدراما يف الشهادة العامة يف التعليم الثانوي. مع ذلك، 78 باملئة من تالميذنا األقدر اختاروا الدراما كامدة إثراء يف 

الصف التاسع. ومثة شاغل آخر هو أن بعض االسرتاتيجيات التي اعتمدتها هي بطبيعتها مستغرقة للوقت. لذلك، ال بد من القيام 

باملزيد من أجل تقييم إمكانية تنفيذ هذه االسرتاتيجيات يف حال كانت اسرتاتيجيات إرشاك األهل هذه مستدامة. رمبا سنحتاج 

إىل تخصيص وقت محدد يف البداية، لكن إن نجحنا يف تغيري مواقف األهل من الدراما، سيكون ذلك استثامراً يستحق العناء.

للميض قدماً، سأحرص عىل إيجاد السبل التي ميكن أن يخترب بها مرشوعي التطويري هديف األخالقي )فوالن، 1993(. أشعر أنه 

ال بد من تشجيع املزيد من الطلبة القادرين عىل تحدي أنفسهم يف مجال الدراما. لكنني أتعاطف مع الرأي الذي يعترب أن 

توجيه مهام التحديات إىل الطلبة األقدر هو عمل نخبوي. أفّضل فكرة أن يكون التحدي متاحاً للجميع، وبحسب مشاورايت مع 

الزمالء، أعلم أن وجهة النظر هذه مشرتكة عموماً. لذلك تعاونت مع منسق الفنون يف املدرسة من أجل تحضري عرض دراماتييك. 

بالرغم من أن ذلك أبرز العالقة بني مهارات الدراما والصفات التي تبحث عنها جامعة كامربيدج يف الطلبة، إاّل أنه مثة فرصة 

استخدام ذلك بشكل شامل لتشجيع عقلية النمو. باإلضافة إىل ذلك، بالرغم من حامستي للتحفيز الذايت )برويف، 1983(، شعرت 

أن االحتفال مهم لتكريم إرث عميل التطويري. لذلك أضاف القسم، كاستجابة ملالحظات كبار القادة، الخريجني إىل لوحة 

اإلعالنات من أجل االحتفاء بتالميذ مدرسة "سري جون لوز" الذين أكملوا طريقهم نحو مقررات جامعية قامئة عىل الدراما.

وجهة نظر بن
يشّكل مرشوع رايتشل مثاالً عىل كيف ميكن لقيادة املعلمني غري املنصبية )فروست، 2014( أن تحدث أثراً بارزاً عىل التحسينات 

يف املدرسة كلها. يف هذه الحالة، تحّول ما كان يهدف يف البداية إىل تغيري ما يقّدمه معلم واحد إىل مجموعة واحدة من 

الطلبة إىل مقاربة تعتمدها قسم الدراما. عزمت رايتشل عىل أن تكون مرنة يف حال مل ترِس االسرتاتيجيات بحسب الخطة. كان 

موثوق برايتشل لحل املشاكل واختبار األفكار، وقامت بالنظر ملياً يف تجاربها. لذلك سمحت هذه الكفاءة الذاتية لرايتشل 

)بانغز وفروست، 2012( أن تبتكر: أن تقوم باألشياء بطريقة مختلقة يك تقوم بها بشكل أفضل )فوالن وهارغريفز، 2012(.

بعد مرور عام، متت ترقية رايتشل وهي تنسق اآلن مبادرات املدرسة الهادفة إىل دعم "املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

الجنيس ومغايري الهوية الجنسية والشاذين جنسياً" ومكافحة ظاهرة تسلّط األقران. تطّور رايتسل هذا الدور بصفته شاغل 

مهني يف مرشوعها الحايل الذي يحظى بدعم هورتسكام ميد. ويف ما يتخطى قسم الدراما، أبرزت رايتشل أهمية كيفية تحدي 

املعلمني لتالميذنا من خالل اإلرشاك والتحفيز؛ عىل هذا النحو، أصبح جزءاً ال يتجزأ من األولويات التطويرية يف مدرستنا.

تطوير دور "معلمة املرسم" 

)األتيلياريستا(
فينيشيا نورتون- تايلور وسارة اليتفوت

مقدمة املحرر

منيل يف هورتسكام، إىل استخدام كلمة "املعلم"، كام يف "قيادة املعلم" أو "أعامل التطوير التي يقودها املعلم"، بشكل فضفاض 

يشمل بحق كل مامرس له دور يف دعم تعليم األطفال. فينيسيا نورتون - تايلور هي واحدة من هؤالء األشخاص، وقصتها تستحق 

أن تروى. كنت أعرف ذلك حتى قبل أن أقرأها ألنه كان يل رشف أن أكون من بني املشاركني يف ورشة عمل قادتها هي يف مناسبة 

من مناسبات شبكة هورتسكام. كانت تجربة ال تنىس. كانت سارة اليت فوت، هي نفسها أخصائية السنوات املبكرة، حارضة 

أيًضا يف ورشة العمل هذه، وكان واضحا أنها كانت مرسورة لرؤية فينيشيا وهي تعمل، وتقنع املزيد واملزيد من الزمالء بقيمة 

وأهمية تويل دور "معلمة املرسم" )األتيلياريستا(. كانت فينيشيا واحدة من العديد من املامرسني الذين استفادوا من عمل سارة 

كميرسة ملجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم للسنوات املبكرة )انظر الفصل 13(. أطلقت سارة هذه املجموعة، وغريها 

من املجموعات التي تركز عىل املدارس االبتدائية، ألن هورتسكام أرادت أن تكون الشبكة أكرث شموالً ومتتع بتمثيل مجموعة 

كاملة من السياقات – التعليم الثانوي، واالبتدايئ، ومرحلة الحضانة، والتعليم الخاص. فالشمولية قيمة أساسية يف هورتسكام، 

ولكنها تتعلق أيًضا بتعظيم التعلم من خالل التعاون والحوار بني األشخاص الذين لديهم خربات ووجهات نظر مختلفة. يف ورشة 

عمل فينيشيا يف املؤمتر السنوي، تعلمت أشياء عن البيداغوجيا يجب عىل الزمالء العاملني يف قطاع التعليم العايل مراعاتها.

مقدمة سارة
كانت فينيشيا مشاركة يف أول مجموعة للعمل التطويري بقيادة املعلم والتي ركزت عىل مرحلة سنوات التأسيس املبكرة والتي قمت 

أنا بتيسريها يف أيلول /سبتمرب )اليت فوت وفروست 2016(. كان تركيز مرشوعها للعمل التطويري بقيادة املعلم مبنيا حول تطوير 

جديد يف مدرستها االبتدائية. وكان مدير املدرسة قد استلهمه من العمل الرائد لحضانة ريجيو إميليا يف إيطاليا. تستخدم هذه 

املدارس التي متولها البلدية بيداغوجيات متميزة تبني عىل قدرة األطفال الصغار عىل التساؤل، والتفكري، واالستنتاج، وحل املشكالت، 

والتجربة والتعبري عن فهمهم وتجاربهم من خالل "مائة لغة" عىل األقل )مالغوزي، 1996(، وهذا الوصف هو استعارة يعني أن لدى 

األطفال طريقتهم الخاصة يف التفكري والتحدث. كانت لهذه البيداغوجية تأثريها الكبري يف جميع أنحاء العامل )مثال جادويل، 2002(.

هذه املقاربة البيداغوجية املتبعة تتناقض مع الطرق الراسخة للعمل يف مرحلة التأسيس للسنوات املبكرة يف إنجلرتا 

والذي كتب عنه بتفصيل كبري )عىل سبيل املثال، داهلربغ، موس وبينس، 2007(. ال يعتمد عمل ريجيو للتعليم 

السابق لاللتحاق باملدارس )املبكر( عىل تنميط )normalising( مراحل النمو أو النتائج املحددة مسبًقا لألطفال 

الصغار الذي نعرفه يف هذا البلد؛ بدالً من ذلك، فإن الرتكيز هو عىل بيداغوجيا االستامع، والذاتية، والتعاون، 

والحوار والحرية الذاتية. يُنظر إىل التعلم عىل أنه عملية ال متيض يف مسارات مستقيمة، وعىل أنه عملية مبتكرة 

بشكل مكثف تشجع الروابط والتجمع والقواسم املشرتكة بني الفئات واللغات واملوضوعات املختلفة.

يتم تسليط الضوء بشكل خاص عىل دور البيئة، االجتامعية منها واملادية. كل من هذه املدارس التمهيدية، لألطفال حتى عمر 

6 سنوات، لديها مرسم، أي ورشة عمل فنية، معلمة مرسم، وهي معلمة ذات خلفية بالفنون املرئية. تعمل معلمة املرسم من 
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املرسم، ولكن ليس دامئًا، مع األطفال وغريهم من البالغني يف مرحلة ما قبل املدرسة. إنها تسهم يف إعطاء بعد جاميل لعملية 

التعلم، وتطوير ودعم اللغات الشعرية أو املرئية لألطفال كجزء من عملية التعلم املعقدة. يوضح رينالدي )2006( أن اللغات 

الشعرية هي أشكال للتعبري مثل الفن أو املوسيقى أو األغنية أو الرقص أو التصوير الفوتوغرايف ويتم متثيلها وتوصيلها والتعبري 

عنها بوسائل إعالم املختلفة ووسائل رمزية. تجهز املراسم مبجموعة متنوعة من األدوات: الطاوالت، حوامل اللوحات، أجهزة 

الكمبيوتر، الطابعات، الكامريات، واملجاهر. وستكون أيًضا املواد املعتادة املرتبطة بالفنون املرئية مثل الورق بأحجام وألوان 

وقوام مختلف واأللوان وأقالم التظليل من مختلف األلوان والظالل والتناسق واألسالك والصوف ومتبقيات مواد، وقطاعات، 

ومواد معاد تدويرها وغريها متاحة لألطفال، ما يتيح لألطفال متثيل آرائهم وأفكارهم بأشكال مختلفة. يسلط الضوء عىل عملية 

ونتائج عمل األطفال من خالل التوثيق البيداغوجي للمعلمني، الذين يعتربون مبثابة باحثني داخل صفوفهم الدراسية.

قصة فينيسيا تتعلق بكيفية تفسريها لعمل معلمة املرسم وجعلها قضيتها؛ ونجحت بالتفاوض مع زمالئها حول كيفية 

وضع هذا الدور موضع التنفيذ يف فصل استقبال إنجليزي. هناك عدد من الرشوط التي تدعم طريقة العمل هذه مع 

األطفال الصغار، وكان إلثنان منهم أهمية خاصة بالنسبة لفينيشيا: عمل املرشوع والتوثيق البيداغوجي. ما أجده رائًعا 

هو الطريقة التي متكنت فيها فينيشيا من تقديم هذا املناخ للتعلم وتعزيزه بطريقة تعاونية، وإرشاك زمالئها وتوسيع 

الشبكة املتنامية من األفراد املتقاربني يف التفكري واستخدامها واالستفادة منها. كمساعدة تدريس، انبثقت قيادتها 

ملرشوعها للعمل التطويري بقيادة املعلم من هذه العالقات بدالً من أي استخدام للسلطة أو لسلطة املنصب.

قصة فينيسيا
أنا مساعدة تدريس يف صف االستقبال يف مدرسة كنيسة سانت أندروز يف إنجلرتا، وهي نوع من أنواع املدارس 

االبتدائية يف هيتشن، هريتفوردشاير. عملت يف هذا الدور القائم عىل الصف الدرايس ملدة 4 سنوات. يف السياق الذي 

أعمل فيه، يكون الطلبة عموًما فضوليني ويحسنون الترصف ويكون أولياء األمور داعمون كثريا للمدرسة.

يف وقت هذا املرشوع، كنت عاملة رئيسية لعرشة أطفال، وشملت واجبايت مراقبة وتقييم ورصد وتسجيل تعلمهم. شاركت 

يف تخطيط فرص التعلم لألطفال، والتي شملت تدريس جلسات التعليم عن طريق سامع الّصوت، وقيادة جلسات القراءة 

املوجهة مع مجموعات صغرية والتخطيط لألنشطة الصغرية التي يقودها الكبار. كان دوري واسع النطاق. وشملت 

مسؤوليايت إعداد البيئة التعليمية وتحضريها وتنظيف موارد الصف وترتيبها، وكذلك تحمل مسؤولية مجال معني من 

التعلم واملوارد الالزمة لدعم ذلك. وأعمل مع معلم الصف ومساعد تدريس آخر. أسلط الضوء أدناه عىل بعض املالمح 

الرئيسية ملرشوع عميل التطويري بقيادة املعلم والتي تضمنت تطوير دور معلمة املرسم يف صف االستقبال.

قيمي املهنية وشواغيل املهنية
إنني ملتزمة باالستامع إىل األطفال والتعرف عىل اهتامماتهم. أحاول بعد ذلك أن أوفر لهم بيئة محفزة وفرصا الستكشاف 

أفكارهم وآرائهم والتعبري عنها يف مجموعة من املواد والتنسيقات. أعتقد أنه من املهم البناء عىل ما يعرفه األطفال بالفعل. أعتقد 

أن جزء من دوري هو أن أكون منوذًجا لألطفال لكيفية احرتام بعضهم البعض وبيئتنا ومواردنا، وكيفية إبقاء الجميع أمناً.

حرصت مديريت عىل تطوير مقاربة ريجيو إميليا يف املرحلة التأسيسية للسنوات املبكرة. كجزء من هذه املبادرة، طُلب مني 

تطوير دوري كـ "معلمة مرسم " ما أحدث تركيزا مناسبا عىل مرشوعي التطويري. فهمت أن الدور سيمكنني من قيادة 

وتطوير مهارات األطفال ومعرفتهم من خالل وضع العالمات3، باستخدام األدوات واستكشاف األلوان والظالل وبأن أكون 

حسنة التدبري. أردت أيًضا تطوير القدرات الفنية لألطفال من خالل رسد قصتهم من خالل املنحوتات ووضع العالمات. 

سأكون قادرة عىل تدعيم تعليمهم واستكشاف األشياء التي تهمهم ومساعدتهم عىل معرفة املزيد عن العامل الذي يعيشون 

فيه. وأردت أيًضا أن أترك لحظات للتأمل واملناقشة مع األطفال واستخدام مالحظايت إلثارة املزيد من األفكار وفرص التعلم. 

3وضع العالمات هو مصطلح يستخدم لوصف الخطوط واألمناط واألنسجة املختلفة التي نقوم بإنشائها يف قطعة فنية. 

ينطبق عىل أي مادة فنية عىل أي سطح، وليس فقط الطالء عىل قامش أو قلم رصاص عىل الورق.

تناسب ذلك بشكل جيد مع وجهات نظري حول التعليم يف السنوات املبكرة، وارتبط بشهاديت الفنية ومامرستي كفنانة.

التحدي األول الذي واجهته هو فهم مقاربة ريجيو. كنت بحاجة ملعرفة املزيد عن املرسم وكيف ميكنني توفري 

املوارد له. كنت بحاجة إىل تقدير أسلوب التوثيق املستخدم يف املقاربة وكيف ميكنني تكييفه للسياق الذي 

أعمل فيه. كنت أعرف أن توفري الوقت للقيام بكل ما هو مطلوب مني قد يكون أيًضا مشكلة.عىل سبيل املثال، 

أردت أن أفهم بشكل أفضل كيفية تخطيط وتعليم املهارات واألفكار التي تركز عىل اهتاممات األطفال، ولكنني 

كنت أيًضا بحاجة يك أفهم كيف ميكنني دمج هذا العمل يف جدول صف االستقبال الزمني املشغول جًدا. كنت 

أعرف أنني سأحتاج إىل التفاوض مع زماليئ وتطوير املقاربة بشكل تعاوين إذا ما كان لها أن تنجح.

عىل الرغم من أنني أصبت قليالً بالذهول مبا شعرت أنه يجب عيل تحقيقه يف فرتة زمنية قصرية، إال أنني كنت أعرف أن 

لدي بعض نقاط القوة. كنت ملتزمة بإحداث تغيري يف مدرستي وكنت قادرة للغاية ومتحمسة وشغوفة بعميل مع األطفال 

الصغار. لدّي مهارات تواصل جيدة وشعرت أنه مع القليل من تعزيز الثقة، سأكون قادرة عىل تقديم التغيري وإدارته.

املشاورات األولية مع الزمالء
يف وقت مبكر جًدا، التقيت بزميلتني ساعداتاين بشكل خاص يف تشكيل تفكريي وتعزيز ثقتي بنفيس. واحدة منهام 

كان اسمها شانتيل، مشاركة آخرى يف برنامح العمل التطويري بقيادة املعلم. عىل الرغم من أن حضانة شانتيل مل 

يكن فيها مرسم خاص أو شخص يقوم بدور معلم املرسم، فقد طورت هي وزمالؤها طريقة للعمل تتامىش مع 

فلسففة ريجيو. زرت واكتشفت بعض املوارد واالسرتاتيجيات املفيدة التي ميكنني استخدامها يف عميل.

كام تحدثت مع زميلتي إستري، التي تدير مدرسة فورست يف نفس السياق الذي أعمل فيه. قدمت يل إستري ثروة من األفكار حول 

املواد الرخيصة أو املجانية، خاصة يف البيئة الطبيعية، والتي ميكن استخدامها يف املرسم. شاركت مناذجها للتخطيط لفرص التعلم 

وأدركت أنه ميكنني استخدامها يف البداية للمساعدة يف تخطيطي الخاص. ودعتني أيًضا إىل مراقبتها أثناء جلسة ملدرسة فورست. 

عىل الرغم من أنني تركت أتساءل عام إذا كنت سأحتاج أيًضا إىل مرسم دائم يف الصفوف الدراسية الخارجية وكان لدّي مشاغل 

بشأن نسبة البالغني إىل األطفال املطلوبة، فقد وجدت املناقشة حًقا مفيدة وعميقة. لقد جعلتني مناقشتنا متحمسة لإلمكانيات 

الهائلة وأكرث ثقة بقليل يف العثور عىل زميل ينسجم تفكريه مع تفكريي. أرتني إستري كتاب صور لألطفال بعنوان "كتاب العيص" 

"The Stick Book" من تأليف جو شوفيلد وفيونا دانكس )2012(. وكان هذا الكتاب الصغري هو امللهم ملشاريعي مع األطفال.

تصميم خطة عمل
كانت هناك خطوة أخرى تتمثل يف وضع خطة عمل مرئية لعميل التطويري. كانت نقطة النهاية واضحة: كنت بحاجة لتزويد 

األطفال مبساحة مخصصة للمرسم. أحتاج إىل جعل املرسم مكانًا ميكن فيه توضيح أفكار األطفال وتفكريهم، وتسجيل أفكارهم 

وأن التحقيق يف اهتامماتهم موثق بشكل مريئ أو مسموع. أحتاج إىل تزويد املنطقة باملصادر بشكل مناسب. كنت بحاجة أيًضا إىل 

معرفة كيف ومتى ميكن لألطفال الوصول إىل املنطقة وكيف سأدعمهم. أثناء تصميم خطة العمل، فكرت يف التحديات ومفاتيح 

النجاح. كنت أعرف أنه سيكون هناك بعض اآلثار املالية. كنت أرغب يف زيارة أي مكان آخر كان مهتام بتطوير مقاربة ريجيو. 

أدركت أنني بحاجة لالجتامع بانتظام مع معلم الصف لالتفاق عىل طريقة للعمل ومشاركة املرشوع مع فريق املدرسة األوسع.

قيادة املرشوع
يف املراحل األوىل من مرشوعي، فكرت يف فهمي املتنامي ملفهوم القيادة. الحظت أن القيادة تدور حول "القيام 

باملحاولة" واستكشاف األفكار واالستامع إىل اآلخرين. أدركت أنني إذا أصبحت واثًقا من مامرستي، فسوف أكون 

قادرة عىل التنظيم والتحكم بشكل أكرب بالطريقة التي أعمل بها مع األطفال. بدأت أقرأ املزيد عن عمل مالكوزي، 
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املنشئ ملقاربة ريجيو. كان عمله وتصويره لألطفال كمتعلمني أقوياء ملهام يل. قدم رسم الطفل لعدة خطوط 

مختلفة أول حافز للمرشوع األويل. لقد شاركت خططي الخاصة بـ "مرشوع العصا" مع معلمة الصف. أحبت طريقة 

تفكريي. لقد نجحت يف التفاوض عىل بعض الوقت وعىل منطقة يف الصف إلرشاك األطفال يف املرشوع.

عىل الرغم من أنني كنت سعيدة مبحاواليت األوىل واستجابات األطفال، كانت هناك بعض املشكالت. بعد انتهاء املرشوع 

بفرتة وجيزة، قمت برتتيب اجتامع مع مدير مرحلة التأسيس للسنوات املبكرة ملراجعة التقدم الذي أحرزته. تحدثت عن 

الحاجة إىل مزيد من الوقت واملساحة للعمل مع األطفال. أدى هذا إىل تغيري يف الجدول الزمني األسبوعي مبعنى أنني 

سأكون قادرة يف كل يوم جمعة عىل مقابلة مجموعة من 10 أطفال ملدة 45 دقيقة، ما يتيح الكثري من الوقت للمناقشة 

والتفكري باإلضافة إىل النشاط. فهمت اآلن أن طلب املشورة واالستامع إليها هو جزء من القيادة. تعززت ثقتي أكرث من 

خالل لقاء مع فنانة محلية كانت تدير يوًما من أيام التطوير املهني للمعلمني يف مدرستي. مل تعطني فقط الكثري من أفكار 

األنشطة واملوارد التي ميكنني استخدامها مع األطفال، بل بدت وكأنها أيضا تحب خططي وأفكاري املتعلقة باملرسم.

كان اسم املرشوع الثاين "الخطوط واألمناط والفضاء". تضمنت الجلسة األوىل تعريف األطفال بقاعة املرسم. إلثارة التعلم 

واالستكشاف تم استخدام كتاب "الخطوط" "The Line" وهو عبارة عن كتاب مصور. بنينا يف كل أسبوع عىل األسبوع 

الذي مىض. وانخرط األطفال يف عدد من التحديات وأجابوا عىل األسئلة التي طرحتها أنا وتلك التي طرحها أقرانهم 

حيث استخدموا وضع عالمات جديدة لعمل أنواع مختلفة من الخطوط؛ وأضافوا رسوما إىل هذه الخطوط واستجابوا 

لصور أعامل كاندنسيك. عرفت الدورات الالحقة األطفال بالنحت باستخدام مجموعة متنوعة من املوارد واألدوات.

بدأت بتوثيق عمل األطفال. أظهر عرض الحائط بوضوح الرحلة إىل هذه النقطة، ولكنه مل يكن مجرد سجل للتعلم. لقد أظهر 

تدوينات ملالحظات األطفال ومناقشاتهم وصور نشاطهم. تم أيضا عرض متثيل فعيل لتفكريهم وتعلمهم باستخدام العديد 

من الوسائط. كان هذا مفيًدا حيث ساعدين عىل إرشاك األطفال يف حوار حول أفكارهم وأتاح الفرص لهم للتفكري يف عملهم 

)إدوارد‘ غانديني وفورمان 1998(. وجدت أيًضا أن العرض كان مبثابة إثارة أخرى للتعلم املستمر، ليس فقط لألطفال، ولكن 

لزماليئ أيًضا. لقد أظهر ذلك كيف استطعت كشف تفكري األطفال وما الذي قمت به كنتيجة لذلك. ربطت مالحظايت بـ 

"نتائج السنوات املبكرة" الخاصة بوزارة التعليم، 2013، وهي وثيقة حكومية تحدد السلوكيات النموذجية لألطفال يف مرحلة 

التأسيس للسنوات األوىل. ساعدين ذلك يف مالحظة تقدم األطفال ولكنه عنى أيًضا أن عميل قد غذى عملية التتبع اإللزامية.

املساهمة يف بناء املعرفة
كنت حريصة عىل دفع مرشوعي للعمل التطويري بقيادة املعلم إىل األمام وشعرت أنني عىل استعداد لتقديم عميل إىل زماليئ 

يف واحدة من مناسبات شبكتنا. استمتعت بفرصة مشاركة عميل وشعرت بنمو ثقتي بنفيس. اقرتح الزمالء أن أقود نوًعا من 

جلسة التطوير املهني للمدرسة ملشاركة مرشوعي وتشجيع زماليئ يف مدرستي عىل استكشاف مقاربة ريجيو بأنفسهم.

قابلت مديرة املدرسة ملناقشة ذلك. طلبت بعض الوقت خالل يوم التطوير املهني ملشاركة مرشوعي مع زماليئ. 

دعوت فريق مرحلة التأسيس للسنوات األوىل. أردتهم أن يختربوا ما شعرت وكأنه القيام بيشء ما مل يقوموا به من 

قبل. يف البداية كان بعضهم خجوال أو مرتدًدا يف إرشاك أنفسهم يف نشاط فني. اقرتحت أن استفزازا، مثل كتاب أو 

مصنوعة يدوية، أقل إرهاقًا ويسمح مبقاربة للتعلم متّكن األطفال من االكتشاف والبحث وفق إيقاعهم ووقتهم. 

كان لهذا اليوم تأثري إيجايب عىل زماليئ. لقد الهموا للتخطيط للمشاريع بطريقة مامثلة وهذا ما خلق استمرارية بني 

الصفوف ولخربات األطفال املستقبلية. يتغري فهمنا ومامرستنا شيئًا فشيئًا كنتيجة ملرشوعي للعمل التطويري بقيادة 

املعلم. ومع مرور الوقت، سنكون قد طورنا أسلوبًا تعليميًا فريًدا من نوعه ولكنه يتأثر بعمل حضانات ريجيو.

تطوير اسرتاتيجيات لتحسني طريقة 

التفكري يف الرياضيات
ليوين ساكاتيس وهيلني ووتون

مقدمة املحرر

ليوين ساكاتيس معلمة رياضيات يف مدرسة دام أليس أوين يف بوترز بار. وكانت ليوين عضًوا يف مجموعة العمل التطويرية 

بقيادة املعلم يف املدرسة عندما قادت مرشوًعا يركز عىل كيفية التفكري .كانت هيلني ووتون نفسها عضًوا يف املجموعة 

عندما تم تشكيلها ألول مرة يف عام 2010 وبعد ذلك ترقت لتصبح ميرس مشارك مع زميلتها كلوديت أندرسون، التي ظهرت 

يف كتابنا السابق )أندرسون ، 2014(. يوضح هذا جيًدا أن القدرة عىل دعم قيادة املعلم ميكن أن تكون ذاتية التوليد. يف 

هورتسكام، األشخاص الذين ييرسون مجموعات قيادة املعلمني هم مامرسون أحسوا أنفسهم بالرىض الذي يجلبه وضع 

مشاريع التطوير الرائدة وقيادتها. يجب عىل صانعي السياسة أن يعلموا أن القدرة عىل متكني املعلمني من أن يصبحوا قادة 

رئيسيني للتغيري، وقادرون عىل إنجاز مآثر مثل تلك املوضحة يف قصة ليوين، موجودة حًقا يف مهنة التدريس ويف املدارس.

متثل قصة ليوين املقاربة غري املنصبية لقيادة املعلمني، خاصة يف الطريقة التي تبدأ فيها يف الرتكيز عىل اهتاممها املبارش 

والفوري - بالطلبة يف صف الرياضيات الذي تعلمه - ولكن بسبب الطريقة التي مكنها برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم 

من تطوير قدرتها عىل القيادة، ارتقت بطموحها وكان لها يف نهاية املطاف تأثري قوي عىل املامرسة عرب املدرسة بأكملها.

قصة ليوين
عند انضاممي إىل مدرسة دام أليس أوين كمعلمة ملادة الرياضيات، كنت مهتمة بصف معني. قرر معظم الطلبة يف صف السنة 

التاسعة أنهم "ال يجيدون الرياضيات". لقد بدوا غري مهتمني، وغري متحمسني، وكثرياً ما شاركوا يف سلوكيات معيقة. لقد أظهروا 

ما بدا وكأنه " عقلية ثابتة )دويك، 2012(، ما أرض بشكل كبري بتقدمهم وثقتهم بأنفسهم. كان من الشائع أن يرى الطلبة 

األخطاء عىل أنها مخزية، وكانوا يتجنبون املخاطرة، ويعطون أهمية كبرية لنتائج االختبار. لقد رأيت هذه الصفات يف العديد 

من الصفوف الدراسية ولذا فقد وضعت نفيس يف تحدي مساعدة الطلبة عىل تطوير عقلية أكرث إيجابية. ركزت يف البداية 

عىل الصف الدرايس التاسع ولكن كنت أبحث عن طرق لتوسيع نطاق تأثري عميل يف مجال التطوير عرب املدرسة بأكملها.

نظرية طريقة التفكري
إن فهمي لـ "طريقة التفكري" مستمد من قراءيت لعمل كارولني دويك التي تجادل فيه بأن الطريقة التي ينظر فيها املتعلم إىل نفسه 

تشكل الطريقة التي سيقود بها حياته )دويك، 2012(. إنها تصف طريقتني يف التفكري مختلفتني متاًما: العقلية الثابتة والعقلية املتطورة .

األفراد الذين لديهم عقلية ثابتة يعتقدون أن قدراتهم ثابتة. ويُنظر إىل الذكاء والشخصية واإلبداع كخصائص غري قابلة للتغيري. نتيجة 

لذلك، يصبح هؤالء األفراد دفاعيني، ويستسلمون بسهولة، ويتجنبون التحديات، ويشعرون بالتهديد من قبل اآلخرين ويحدون من 

تنميتهم باستمرار. إنهم يتوقعون النجاح فقط عندما تتطلب املهمة ما يرون أنه ضمن صفاتهم املحددة مسبًقا. ومع ذلك، فإن أولئك 

الذين لديهم عقلية متطورة يعتربون أنفسهم عمالً قيد التقدم. إنهم يعتقدون أن الذكاء مرن وميكن تطويره من خالل الوقت والجهد. 

يتعلم هؤالء األفراد من النقد ويستمرون رغم الصعوبات ويقبلون التحديات. إميانهم بأنفسهم هو عامل متكينهم.
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تتعلق املشكلة الرئيسية بالكيفية التي يتعامل فيها الطلبة مع الفشل أو األخطاء يف تعلمهم. ترشح ماري كاي ريتيش كيف ميكن 

لطرق التفكري التأثري عىل استجابات الطلبة لألخطاء يف الصف الدرايس:

عندما يفشل الطلبة أو يرتكبون الكثري من األخطاء، فقد ينظرون إىل هذا كعالمة عىل ضعفهم 

وعدم كفاءتهم، مام قد يؤدي يف الواقع إىل مزيد من الفشل. يبدأون يف تجنب أي يشء 

يبدو عن بُعد صعباً حتى ال يضطروا إىل مواجهة الفشل )ريتيش، 2013:72(.

تداعيات ذلك هي أننا نحتاج إىل تعليم الطلبة أن يروا األخطاء باعتبارها فرًصا مفيدة للتعلم، وأن 

يتم تحليل البيانات من أجل تحسني تحصيلهم. قال مايكل جوردان يف إعالن ناييك:

أضعت أكرث من 9000 تسديدة. خرست يف ما يقرب من مائة مباراة. خذلت فريقي 26 مرة، يف الوقت الذي 

كانت نتيجة املباراة تعتمد عىل تسديدة مني. فشلت مرارا وتكرارا يف حيايت. وهذا هو سبب نجاحي.

مل يحبط بسبب أي من اإلخفاقات لكنه تعامل معها وكأنها فرص للتعلم والتطوير والتكيف. األخطاء أمر ال مفر منه 

عندما يدفع الشخص حدود منطقتة اآلمنة. ولكن هكذا بالضبط  توسع منطقتك اآلمنة وتقوم برحلتك نحو التميز.

غالبًا ما يتأثر الطلبة وعائالتهم بافرتاضات حول املوهبة الطبيعية. عىل سبيل املثال، نسمع قصًصا يف وسائل اإلعالم عن 

األطفال املعجزة. يبدد سيد )2011( أسطورة املواهب ويوضح أن النجاح ميكن أن يعزى إىل مزيج من املامرسة الفعالة، 

والشغف، وطريقة التفكري والفرص. يتحدث عن تايجر وودز، الذي سجل يف منتصف فرتة شبابه 10000 ساعة من املامرسة 

الفعالة، والشقيقتان ويليامز، اللتان بدأ والدهم يف تدريبهم يف عمر 3 و 4 سنوات، وديفيد بيكهام الذي كان كطفل 

صغري يركل كرة قدم من نفس املكان لساعة بعد ساعة، وبيليه الذي نسب نجاحه إىل التدريب يف الفوستال، وهي لعبة 

كرة قدم بخمسة العبني لكل فريق، يف سنواته األوىل. تعامل أيًضا مع هذا املوضوع مالكومل غالدويل يف  "القيم العزالء" 

"Outliers"  الذي يصف فيه كيف طور أشخاص مثل بيل جيتس قدرته عىل إنتاج برامج، وكيف شحذ لينون ومكارتني 

مهاراتهام يف الكتابة واألغاين من خالل آالف الساعات من التدريب والتجربة والخطأ واملثابرة )جالدويل، 2009(. وتبني 

كل هذه األمور أن التميز هو نتيجة السعي وليس مجرد املهارة، وهذا ما نحتاجه أن نساعد طلبتنا عىل فهمه.

جعل التقدم مرئًيا للطلبة
قبل أن أجعل الطلبة يعتقدون أن الذكاء ميكن أن ينمو، كان عيل إيجاد طريقة إلظهارأنه ينمو 

.للقيام بذلك، قررت إنشاء "أوراق ملخصات" لكل موضوع، مقسمة إىل ستة أقسام:

األسئلة التي ميكنني اإلجابة عليها - ويشمل ذلك مجموعة مختارة من األسئلة من املوضوع الحايل.	 

عندما يسجل الطلبة ما ميكنهم اإلجابة عليه يف نهاية كل درس، ميكنهم رؤية تقدمهم.

األهداف - توفر أهداف التعلم هذه نظرة عامة عىل املوضوع.	 

نصائح حول املواضيع - تتيح هذه املساحة للطلبة امتالك تعلمهم عن طريق إنشاء نصائحهم هم حول املوضوع	 

تركيز طريقة التفكري - يركز هذا القسم عىل صفة معينة من العقلية املتطورة مثل: 	 

"األخطاء التي تعلمت منها"، عندما ثابرت "و" أمثلة عىل العمل الجامعي ".

اقتباس ملهم - هذا اإلقتباس خاص بكل موضوع ويرتبط بصفة محددة من صفات العقلية املتطورة.	 

لجعل عقيل ينمو بدرجة أكرب - وهذا يوفر للطلبة امتداًدا أو تحديًا داخل املوضوع.	 

تم دمج أوراق امللخصات هذه يف مخطط عمل قسم الرياضيات للصف التاسع وتصدر لجميع صفوف السنة التاسعة. علق 

الطلبة عىل مدى جدوى هذه األوراق يف عملية املراجعة - لديهم كل ما يحتاجونه يف ورقة واحدة. وعلقت طالبة قائلة:

تعجبني ألنها تعطيني أسئلة تبدو مستحيلة يف البداية، ثم عندما أعود إليها أشعر بالفخر الكبري بأنني قادر عليها.

لقد رسرت بهذا التعليق. رأت الطالبة بوضوح أن تعلمها قد تقدم – وهذا هو هديف الدقيق. بعد أول موضوعني، يبدأ 

الطلبة يف إخراج األوراق دون أن تطالبهم بذلك. إنهم يحبون رؤية تقدمهم وعندها أشعر أنا "بلحظة املعلم الفخور".

تدريس العقليات املتطورة
كان قرار تعليم صفي العقليات املتطورة صعب للغاية. كانت املشكلة عقليتي أنا الثابتة. كنت أفكر: ماذا لو فشلت؟ ماذا لو 

اعتقدوا أنه عمل غبي؟ ماذا لو مل أمتكن من إقناعهم؟ مبجرد أن أدركت مدى رضر هذه األفكار عىل تقديري لذايت، كان بإمكاين 

أن أرى بوضوح أكرب كيف أن العقليات السلبية للطلبة كانت تقيد تقدمهم. لذلك، مارست ما برشت به وقبلت التحدي. 

تحول الدرس إىل نجاح كبري ونقطة تحول رئيسية للصف. تحسن السلوك والدافع والجهد بشكل كبري منذ ذلك اليوم.

أردت أن أنرش تأثري عميل التطويري. ننظم أنفسنا يف مدرستنا يف "مجتمعات تعلم" ومتكنت من إنشاء "مجتمع تعلم العقلية 

املتطورة" للعمل مع زماليئ عىل هذه املشكلة. عملت مع قائد اإلرشاد يف املرحلة األساسية، املرحلة 3، ورئيس قسم الرتبية 

الشخصية واالجتامعية والصحية إلنشاء وحدة تعليمية لطريقة التفكري واليقظة الفكرية )mindfulness( الدماجها يف دروس 

الرتبية الشخصية واالجتامعية والصحية. تتضمن الوحدة للصف السابع ستة دروس تغطي مفهوم العقلية املتطورة واللغة اإليجابية 

واليقظة الفكرية )ويليامز وبنامن، 2011(، وتتيح للطلبة الفرصة لتجربة التأمل الذهني. ولرفع مستوى الوعي بالعقلية املتطورة 

إىل أبعد من ذلك، عملت مع زماليئ وُميرسة مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم، هيلني، إلقامة "مسابقة طريقة التفكري 

واملثابرة". كان لدينا بعض املشاركات الرائعة التي أظهرت حًقا فهم الطلبة وإميانهم مبا علمناهم إياه. يتم اآلن استخدام الشعار 

الرابح عىل البطاقات الربيدية الجديدة يف مدح املثابرة وملصقاتنا التحفيزية. ويتم استخدام املشاركات األخرى أيضا كملصقات.

استخدام "اقتباسات ملهمة"
استقبل صفي التاسع االقتباسات يف أوراق امللخصات بشكل جيد جًدا وكانت غالبًا موضوع محادثة للطلبة. لتشجيع 

الزمالء عىل وضع اقتباسات يف صفوفهم الدراسية، قمت بإنشاء وتخزين مجموعة مختارة من امللصقات املغلفة يف 

املكتب ليستخدمونها مع عالمات "اقتباس األسبوع". شجعت عىل استخدام عالمات االقتباس امللهمة أثناء "إحاطة 

املوظفني" وأنشأت مجلًدا عىل اإلنرتانت الخاص باملدرسة حيث ميكن للزمالء الوصول بسهولة إىل نسخ قابلة للطباعة. 

قام اثنان من أعضاء قسم املوسيقى يف مجتمع تعلم العقلية املتطورة بإنشاء أقتباسات مع موسيقى خاصة رائعة إللهام 

تالميذهم. غالبًا ما يُختزل النجاح يف موضوعهم إىل مقولة "املوهبة املوسيقية الطبيعية" ووجدوا بعض املقتطفات 

الرائعة من املوسيقيني الذين يؤكدون عىل العمل الجاد واألخطاء واإلميان بالنفس الذي أوصل إىل نجاحهم.

كمعلمني، كل رأي وثناء نعطيهام للطلبة يرسالن لهم رسالة. أثناء املحادثات مع أعضاء آخرين من املوظفني، كان يتم طرح 

موضوع اللغة املستخدمة يف الصفوف الدراسية بانتظام، لكنني كنت أميل إىل رفض الفكرة ألن العبارات الشائعة االستخدام بدت 

يل وكأنها متعالية. ومع ذلك، عندما فكرت يف لغتي أنا يف الصف الدرايس، وجدت أنها كانت يف الواقع تتغري دون نية متعمدة. 

أدركت أن مشاركتي يف هذا املرشوع أثرت عىل معتقدايت وقيمي األساسية. ونتيجة لذلك، تطورت لغتي واستخدامي للثناء.

ألخص أدناه ما أجده اآلن االستخدام األكرث فاعلية للغة يف الصف الدرايس:

تركيز الثناء واآلراء حول عملية التعلم، عىل سبيل املثال الجهد، املخاطرة، املثابرة، العمل الجامعي، الخيال واالسرتاتيجيات. 	 

ال متدح الرسعة أو السهولة أو املواهب ألن هذه األمور تشجع عىل العقلية الثابتة - "إذا كنا نعتقد أن تحقيق 

التميز يتوقف عىل املواهب، فمن املرجح أن نستسلم إذا أظهرنا وعًدا مبكرًا غري كاف" )سيد، 2011: 16(.

عندما يقول الطلبة "ال أستطيع أن أفعل هذا" أو أي عبارات سلبية مامثلة، قم بإنهائها بكلمة 	 

"بعد" أو قم مبواجهتها بعبارة إيجابية مثل "نعم ميكنكم" أو "نعم أنتم تفعلون".

استخدم يف الدروس عبارات تغرس اإلميان بالنفس مثل "ميكنك القيام بذلك!" و "أنا أؤمن بك!" عىل الرغم من 	 

كونها مبتذلة، فقد وجدت أن الطلبة يحبون هذه العبارات ويحبونها أكرث عندما تقال بشكل مرسحي.
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ذكّر الطلبة أن األخطاء طبيعية وميكننا استخدامها لنتعلم منها. ومبا أن الطلبة يتعلمون 	 

من خالل املثال، من املهم جًدا عدم إخفاء أخطائنا يف الصف.

استخدم عبارات لتوعية الطلبة بتقدمهم .ذكرهم أين كانو، وإىل أين وصلوا من خالل العمل الجاد والجهد.	 

لقد تحدثت عن هذه النتائج يف اجتامعات املوظفني، وقمت بإنشاء مطبوعات عن اللغة اإليجابية 

لتوزيعها عىل الزمالء. وعملت أيًضا مع مجتمعي التعلمي إلنشاء "دليل لكتابة التقارير" للزمالء يتضمن 

أمثلة من العبارات التي يجب أن نستخدمها والتي يجب أال نستخدمها يف التقارير.

التأثري
لقد رأيت تغيرياً جذرياً يف مجموعتي يف السنة التاسعة. مزيد من الرتكيز والتصميم والثقة يف املشاركة 

والجهد. عند سؤالهم عن ردود فعلهم، قال العديد من الطلبة أنهم شعروا مبزيد من التصميم واملثابرة، 

وبخوف أقل من ارتكاب األخطاء، ودوافع أكرب يف الدروس. علق أحد الطلبة قائالً: " اعتقدت أن املجموعة 

3 كانت مخصصة للسيئني يف الرياضيات، لكنني أدركت اآلن أنها فقط للذين يسريون بوترية أبطأ".

أدهشني األثر الذي أحدثه هذا املرشوع عىل تحصيل الطلبة. راجعت نتائج االمتحانات لجميع صفوف السنة التاسعة 

والتي أظهرت أن أداء صفي كان أفضل بكثري من اآلخرين. ومع ذلك، فإن أهم نتيجة هي التحسن الحقيقي يف ثقة 

الطلبة وإميانهم بأنفسهم. كانت هذه املكاسب التعليمية امللحوظة مثرية، لكنني رأيت يف هذا التقدم مجرد بداية. 

لحسن الحظ، فقد تم االعرتاف بفوائد هذا املرشوع بشكل جيد من قبل املدرسة وكنت شاكرة جدا للدعم والتشجيع 

طوال الوقت. أحدث املرشوع "ضجة" يف املدرسة ومتت اآلن إضافة املثابرة طريقة التفكري إىل خطة تحسني املدرسة. 

عملت عن كثب مع مرشديت التي كان لها تأثري كبري عىل زيادة أهمية املثابرة داخل املدرسة وتحسني نظام الجدارة 

من خالل تضمني جدارة الجهد. يتم اآلن إشادة الطلبة باملدرسني ملا قاموا به من عمل شاق باإلضافة إىل إنجازاتهم. 

كمدرسة، فإننا نقول للطلبة أننا نقدر الجهد، وأن األخطاء هي جزء من التعلم واملثابرة هي مفتاح النجاح.

وجهة نظر هيلني
عندما بدأت ليوين مرشوعها الخاص بالعقلية املتطورة، مل يكن باستطاعة بعض الزمالء رؤية إمكانية تطبيق بحث 

كارول دويك. ما أوضحه لنا مرشوع ليوين هو كيفية استخدام أساليب عملية إلحداث تغيري حقيقي يف الصف الدرايس. 

كان الستخدامها للغة العقلية املتطورة تأثري كبري عرب املدرسة وكان العديد من املعلمني يستخدمون عبارات مثل "أمل 

تفهم بعد! بدأ مرشوع ليوين بصفوفها الدراسية وانترش يف قسم الرياضيات حيث كنا نعمل معا. وقد منحها ذلك الثقة 

إلدارة مجتمع مدريس تعليمي كامل يف العام املايض ضم معلمني من خمسة أقسام مختلفة وأُحدث عدوى ايجابية 

يف املدرسة. لقد كان التقدم الذي أحرزته كقائدة رسيع، كام حظي عملها بتقدير كبري من قبل القيادة العليا.

كنت حريصة عىل البناء عىل عمل ليوين ووضع "املثابرة" يف خطة تحسني املدرسة. تزامن ذلك مع إعاريت لفريق القيادة العليا 

.لقد كان من دواعي رسوري العمل مع ليوين التي كانت العامل املساعد لعميل مع الزمالء إلصالح نظام الجدارة إصالحا شامال 

من أجل إعطاء الطلبة إطار عمل لدعم مثابرتهم. اآلن يتم منحهم مكافآت ملثابرتهم وللمشاركة والتطوع، ويتم تشجيع املعلمني 

عىل استخدامها وكذلك املكافآت القياسية للعمل املمتاز. يحتوي برنامج "تعلم التعلم" للصف السابع اآلن عىل مزيد من املثابرة 

التي تم دمجها فيه مع دروس حول الجوانب املختلفة للمرونة. بدأنا ما أسميناه "يوم املثابرة" عرب املدرسة وهو يوم يُطلب 

فيه من جميع املعلمني تسليط الضوء عىل األنشطة يف دروسهم حيث ميكن للطلبة إظهار املثابرة. تضمن أول يوم من هذه 

األيام تجمعات عن املثابرة ونشاط بناء الفريق جرت صباحا وقت الذهاب إىل غرفة تسجيل الحضور الخاصة باملجموعات 

الطالبية. تم اإلعالن عن الفائزين يف مسابقة شعار املثابرة يف التجمع، واآلن لدينا بطاقات مرونة بريدية مع الشعار الذي يرسله 

املعلمون إىل املنزل ألولياء األمور عندما يظهر الطلبة املثابرة يف تعلمهم. بدأ مرشوع ليوين رحلة مدرسية كاملة مل تنته بعد!

دمج التكنولوجيا يف التعلم يف 

مدرسة يف القاهرة
أمل الفويل وأمينة التاممي

مقدمة املحرر

أمل الفويل هي معلمة علوم يف مدرسة بالقاهرة، مرص. وأمينة التاممي كانت هي املرشدة التي تبنت وكيفت مقاربة 

العمل التطويري بقيادة املعلم لشبكة هورتسكام يف تصميم برنامج لدعم قيادة املعلمني غري املنصبية يف شبكة من 

املدارس يف القاهرة. وقد أطلقت عليه اسم كايروكام )CairoCam( )انظر الفصل 15(. متثل قصة أمل تقدما كبريا 

بطرق مختلفة. أوالً، يتعلق األمر باالبتكار يف املامرسة الصفية حيث يواجه املعلم التحدي املتمثل يف إيجاد طرق 

جديدة إلرشاك طلبته يف التعلم. بدًءا بصف أمل، امتد هذا االبتكار عرب املدرسة ليحدث تحوال يف عملية التعلم يف 

العديد من الصفوف الدراسية. ثانياً، إنه مثال ممتاز لقيادة املعلم. إنه يوضح أنه من خالل الدعم املناسب، ميكن 

للمعلمني يف جميع أنحاء العامل، بغض النظر عن البيئة الثقافية، مامرسة القيادة. تعكس أعامل أمل آراء التفسريات 

األكرث موثوقية لقيادة املدرسة؛ وهذا التفسري مأخوذ من تقرير مقدم إىل الجمعية األمريكية للبحوث الرتبوية:

يوجد يف صميم معظم تعريفات القيادة وظيفتان: توفري التوجيه ومامرسة النفوذ )اليتوود وريل، 2003:2(.

يف بلد مثل مرص، تعترب قصة أمل مهمة للغاية يف إظهار ليس فقط كيف أن بإمكان املعلمني 

مامرسة القيادة ولكن أيًضا كيف أن هذه القيادة ستفيد الطلبة بشكل كبري جدا.

مقدمة أمينة
يف عام 2014، بدأنا أول مجموعة عمل تطويري بقيادة املعلم يف مرص )رمحي والتاممي، 2014(. عملنا مع 

أربع مدارس، مبا يف ذلك مدرسة الهدى الدولية. كان تواجدي بني معلمني متحمسني من هذه املدرسة كمرشدة 

للمجموعة، مبهجا حقا بالنسبة يل ولهم، وأعتقد أن الربنامج كان فرصة إلطالق العنان إلمكاناتهم.

يسعدين أن أقدم قصة واحدة من قصص هؤالء املعلامت املتحمسات، أمل الفويل .رغم أنها بدت هادئة يف 

الجلسات األوىل من برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم؛ تراقب أكرث مام تشارك بشكل نشط، إال أنها الحًقا 

رضبت مثااًل نابًضا بالحياة لزمالئها لقيادة التطوير وتحسني املدرسة. كان من بني الصفات املميزة لعملها التطويري 

قدرتها عىل تثقيف نفسها بدقة حول موضوع اهتاممها وأن يكون لها تأثري مستدام واسع تجاوز مدرستها.

قصة أمل
كان مصدر القلق الرئييس للعديد من املعلمني يف مدرستنا هو "توجيه تعلم" الطلبة )واتكينز، 2003( ونقص يف الحافز. 

"يأيت الطلبة إىل املدرسة ألن عليهم القدوم إليها"؛ هذا ما ردده البعض منا كمصدر من مصادر القلق يف جلسات 

مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم األوىل. أنا معلمة علوم وخالل 8 سنوات من مسرييت التعليمية، شعرت أن 
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هناك فجوة بني أسلويب التدرييس والطريقة التي يتعلم بها طلبتي. حاولت البحث عن طرق إلرشاك الطلبة مثل 

استخدام األساليب التي تركز عىل الطلبة )جونز، 2007(، لكن رغم ذلك مل االحظ إال تأثريًا ضئياًل مل يرضني.

عندما انضممت إىل املجموعة، كان من السهل بالنسبة يل تحديد شواغيل، عىل الرغم من صعوبة إنشاء اسرتاتيجية للعمل عليها. 

طرق التدريس التقليدية القدمية مل تعد فعالة يف املدارس، ما يؤدى إىل سلوكيات معيقة وضعف االهتامم. من خالل مراقبة الطلبة، 

الحظت مدى ارتباطهم بهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية والشبكات االجتامعية وبدأت يف التخطيط لالستفادة من إدمانهم عىل 

التكنولوجيا لتحفيزهم عىل التعلم. استندت خطة عميل إىل افرتاض أنني إذا متكنت من تطوير اسرتاتيجيات الستخدام التكنولوجيا 

يف درويس إلرشاك الطلبة يف التعلم، فسوف أقوم بتهيئة جو تعليمي تفاعيل وتعاوين. أردت أن يقود طلبتي تعلمهم وأن يكتسبوا 

املهارات الالزمة ملسايرة الوترية الرسيعة للحياة حيث التكنولوجيا بالغة األهمية )روس، 2009(. يعتقد الكثري من الزمالء وأولياء 

األمور الذين استرشتهم أن استخدام التكنولوجيا من خالل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ميكن أن يرصف انتباه الطلبة عن 

التعلم. ومع ذلك، كنت مقتنعة بإمكانية اسستخدام هذه األدوات لتعزيز تعلم الطلبة وتطوير موقف أكرث إيجابية تجاه املدرسة.

موارد مفيدة
أدركت أنني بحاجة إىل تطوير عميل بشكل أكرب من مجرد دمج العروض التقدميية املتحركة التي تجلب املفاهيم العلمية والتجارب 

إىل الحياة والتي مل تكن جذابة مبا يكفي لطلبتي. ونظرًا ألنني مل يكن لدي أي فكرة عن طبيعة األدوات أو التطبيقات الواجب 

استخدامها، فقد قمت بعملية بحث مكثفة إليجاد معلمني يشاركونني شواغيل. اكتشفت عاملا جديدا بالكامل ووجدت مجموعة 

مفيدة من املوارد.

’Free Technology for Teachers‘ "مدونة "التكنولوجيا املجانية للمعلمني

قام ريتشارد بايرن، مطور مدونة" التكنولوجيا املجانية للمعلمني" ‘Free Technology for Teachers’ ، بقلب 

خطة مرشوعي رأًسا عىل عقب. بعد قراءة مدوناته، اكتسبت رؤى مفيدة حول دمج التكنولوجيا واألدوات 

والتطبيقات املجانية القامئة عىل الويب. علمتني مدونته أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يتم تحديده من خالل 

أهداف املناهج الدراسية وقدرتها عىل مساعدة طلبتي عىل االكتشاف واملناقشة.

Simple K12 12 سيمبل ك

سينمبل ك Simple K12 12 هو موقع للتطوير املهني عىل شبكة االنرتنت يشجع تعلم املعلمني. يتم مكافأة املعلمني 

من خالل هذا املوقع عىل مشاركتهم ما يحفزهم عىل الحفاظ عىل مواصلة تواجدهم يف املنتديات. تتضمن املوارد 

حلقات دراسية شبكية وخطط الدروس ومجموعات األدوات واأللعاب واملناقشات. كان لسيمبل ك 12  تأثري كبري عىل 

مرشوعي، ال سيام الحلقات الدراسية الشبكية التي تقدم أنشطة عملية للعديد من التطبيقات واألدوات. كان لدي قامئة 

بالحلقات الدراسية الشبكية التي ميكنني التسجيل فيها والحلقات املسجلة األخرى التي ميكنني الوصول إليها. خالل هذه 

الحلقات، أجاب املعلمون عىل الفور عىل أسئلتي وشاركت األفكار مع املعلمني. أعطوين فرصة تجربة التطبيقات التعليمية 

مع طلبتي. وعالوة عىل ذلك، تلقيت نسخة من الدورات التي حرضتها وشهادات مشاركة وثقت تطوري املهني.

استغرق األمر مني بعض الوقت لتثقيف نفيس وليك أجرب باملامرسة قبل أن أمتكن من نرش هذه الفكرة بني زماليئ. جربت 

باألدوات وقمت بتقييم مامرستي من خالل التفكري، ومالحظات طلبتى واملناقشات مع الزمالء من خالل الواجهات عىل 

الشبكة. جربت مبجموعة متنوعة من األدوات التي ساعدت يف إحداث تحول يف تجربة تعلم طلبتي. أناقشها باختصار أدناه.

استخدمت سكولوجي Schoology ما وسع مجتمع الصف الدرايس. وسكولوجي هو عبارة عن نظام مجاين إلدارة 	 

التعلم وتطبيق للهاتف املحمول ميكنني من خالله إنشاء مناقشات واستطالعات رأي ومناسبات ومشاركة املهام 

واالختبارات كام وميكنني من أن يكون يل تقويم، وكل هذا متوفر يف مكان واحد لصفي. يحتوي عىل واجهة فيسبوك 

سهلة االستخدام تشجع الطلبة عىل التعاون واملشاركة يف منتديات املناقشة وتحميل مهامهم. ما أعجبني يف سكولوجي 

هو التعاون مع املعلمني اآلخرين يف مجموعات املناقشة املختلفة التي تتيح التواصل عىل نطاق العامل.

حلت املسابقات التفاعلية محل االختبارات الورقية. وقد جلب هذا املرح واملشاركة إىل االختبارات خاصة 	 

 .Socrative وسوكراتيف Quizizz وكويزيز Plickers و بليكرز Kahoot مع تطبيقات مثل كاهوت

ما هو رائع يف هذه األدوات هو أنها تعطي الطلبة مالحظات فورية حول أدائهم.

كان تطبيق نريبود Nearpod مفيًدا يف إنشاء عروض تقدميية تفاعلية متعددة الوسائط، مثل 	 

االختبارات ومقاطع الفيديو وأدوات الرسم يشارك فيها الطلبة إجاباتهم باستخدام هواتفهم املحمولة 

أو أجهزتهم اللوحية. كمعلمة، كنت قادرة عىل رؤية إجابات الطلبة وتلقي تقرير فوري.

جذبت أرشطة الفيديو التفاعلية الطلبة. وسمحت يل تطبيقات مثل إدبازل Edpuzzle وزابشون Zaption طرح أسئلة 	 

أثناء تشغيل مقاطع الفيديو فيام كان الطلبة يستخدمون هواتفهم املحمولة أو أجهزتهم اللوحية إلعطايئ اإلجابات يف نفس 

الوقت. هذا جعل مقاطع الفيديو تجارب تعليمية تفاعلية وساعد طلبتي عىل أن يكونوا أكرث انتباهاً وعىل تعميق فهمهم.

رموز االستجابة الرسيعة QR codes هي أداة رائعة ساعدت الطلبة عىل بناء معارفهم بطريقة تفاعلية وإبداعية. إنها 	 

تنشئ" رموز استجابة رسيعة" ميكنني من بواسطتها "قلب" درويس بتوجيه الطلبة إىل مواقع شبكية أو مقاطع فيديو معينة 

للعثور عىل إجابات ألهداف الدرس. كان بإمكان الطلبة التعلم بشكل مستقل بدالً من مجرد تلقي املعلومات مني.

حل الباوتون Powtoon محل عروض الباور بوينتPowerpoint القدمية التقليدية. ويتيح الباوتون 	 

للطلبة استخدام الرسوم املتحركة التي تعزز إبداعهم ألنهم يجب أن يتعلموا تقنية إعداد األفالم 

القصرية والتحكم يف دخول وخروج الشخصيات والنصوص واألصوات واملوسيقى. وكونهم منشئي مقاطع 

الفيديو جعلهم يشعرون بالفخر وساعدهم عىل التفكري يف الدروس بكلامتهم وصورهم.

يف بداية املرشوع، كانت لدي مخاوف من رصف انتباه الطلبة وكنت خائفة من عدم متكني من إدارة وقتي يف الصف 

وإعدادهم لالمتحانات النهائية. ومع ذلك، ونظرًا لشدة إثارة هذه األدوات والتطبيقات، قررت املجازفة. لقد أسعدين أن أجد 

أن املرشوع قد عزز انجازات طلبتي، خاصًة ذوي االنجازات املتواضعة. كان لدى هؤالء الطلبة إمكانات مل يتم استخدامها يف 

بيئة الصفوف الدراسية التقليدية. أتاحت التكنولوجيا والتعلم عرب اإلنرتنت فرصة لهم الستخدام إمكاناتهم الكاملة للتفوق.

طور الطلبة موقفا أكرث إيجابية تجاه حصص العلوم. أصبح التعلم مثريا بالنسبة لهم ما أدى إىل تحسن 

سلوكهم، وخاصة بني الطلبة الساخطني. كام طوروا الثقة يف استخدام التكنولوجيا لتعلمهم.

مواجهة التحديات
إذا نظرنا إىل الوراء يف قصتي، يبدو األمر وكأنها انتهت نهاية سعيدة، ولكن أثناء الطريق كانت هناك العديد من 

العقبات التي يجب التغلب عليها. عىل سبيل املثال، عندما بدأت، كان هناك مخترب كمبيوتر واحد فقط يف املدرسة. 

كان البديل هو أن أسأل الطلبة أن يحرضوا هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية وأن تكون موصولة عىل اإلنرتنت. 

مل يوافق جميع أولياء األمور عىل هذا الطلب؛ ونيس بعض الطلبة إحضارهم أو شحنهم. ثانيا، تطلب املرشوع قدراً 

هائالً من الجهد والوقت الستكشاف املوارد وإنشائها وتعليم الطلبة كيفية استخدامها. ثالثًا، اضطررت إىل متكني الطلبة 

من فهم أن هواتفهم كانت لألغراض األكادميية فقط وإىل وضع قواعد الستخدام الهواتف الذكية يف الصف.

شعرت يف بعض األحيان بأنني يف ورطة وشعرت باالكتئاب وعدم القدرة عىل املتابعة، لكن جلسات العمل 

التطويري بقيادة املعلم جعلتني أستمر بالسري قدما. لقد وفرت يل اإلرشادات ومكنتني من تنظيم خطوايت املقبلة 

والتفكري يف مامرستي مع زماليئ اآلخرين. أعتقد أنني بدون هذا الدعم، كنت سأستسلم. كان هناك عامل مهم 

آخر هو تعليقات الطلبة التي أخربتني أن صفوفهم العلمية كانت من بني أكرث التجارب إثارة يف املدرسة. ألهمني 

هذا ملعرفة املزيد والبدء يف محاولة التعاون مع اآلخرين لتوسيع مرشوعي ليشمل املدرسة بأكملها.
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توسيع مرشوعي إىل ما هو أبعد من صفي الدرايس
شجعتني املناقشات مع مدير املدرسة، الذي كان أيًضا موجها للعمل التطويري بقيادة املعلم، عىل نرش أفكاري بني الزمالء. قمت 

بإعداد اجتامعات لتقديم بعض األدوات وفتحت صفي الدرايس للمعلمني الذين يريدون مراقبة درويس. قمت بتنظيم ورش 

.CairoCam عمل لزماليئ لتقديم التطبيقات التي ميكنهم استخدامها، وأحد هذه الورش كانت يف مناسبة لشبكة كايرو كام

عندما قدمت عميل إىل مدراء املدرسة، دعموين بشدة يف تحويله إىل مرشوع عىل مستوى املدرسة 

بأكملها. لقد أدركوا مدى أهمية دمج التكنولوجيا يف تعلم الطلبة. لذلك، يف نهاية العام الدرايس 

وضعنا خطة لضامن استدامة وتوسيع املرشوع ليشمل املدرسة باكملها. وأدى هذا إىل:

ورش عمل حول التطبيقات وكيف ميكن للمعلمني استخدامها. طُلب من املعلمني 	 

وضع خطط مستقبلية وتحديد التطبيقات التي سيستخدمونها.

تطوير مختربي كمبيوتر إضافيني، أحدهام يحتوي عىل أجهزة كمبيوتر بحيث يكون لكل 	 

طالب جهاز واآلخر يحتوي عىل أجهزة لوحية بحيث يكون لكل طالب جهاز.

تعيني مستشار تعليمي لتكنولوجيا املعلومات ملساعديت يف دعم استخدام املعلمني للتكنولوجيا عرب املواد واملستويات الدراسية.	 

أصبحت سكولوجيSchoology املنصة الرئيسية للتواصل مع أولياء األمور.	 

تأماليت يف تجربة العمل التطويري بقيادة املعلم
كانت هذه الرحلة نعمة كبرية. كنت قادرة عىل استكشاف همومي وشواغيل وأن أقوم بدور إيجايب بشأنهام. 

إنني أعترب العمل التطويري بقيادة املعلم أكرث برنامج تطوير مهني تأثريا بني الربامج التي اختربتها. لقد غري 

آرايئ حول التعلم، وسمح يل بتطوير مهارايت بشكل مستقل، ومهد الطريق للتعلم التعاوين وتبادل الخربات، 

وخلق روح فريق قوية يف املدرسة حيث شعر املعلمون بأنهم عامل قوي يصب يف تحسني املدرسة.

تغريت وجهات نظري حول التعلم بشكل كبري، من معلمة كانت مهتمة باملعلومات التي يحصل عليها الطلبة، 

إىل معلمة تقدر عملية التعلم. اآلن، أرى التعليم كعملية لتطوير املهارات بدالً من الحصول عىل معلومات 

من الكتب. عزز دمج التكنولوجيا يف صفي الدرايس من دافعية الطلبة وإبداعهم ومهاراتهم يف حل املشكالت. 

متكن الطلبة من إتقان تعلمهم والعمل وفق وتريتهم الخاصة، مدركني أنه بإمكانهم أن يكونوا أكرث توجيه 

لذواتهم يف تعلمهم. وهذا ينطبق عيل أيًضا، حيث متكنت من تطوير مهارايت وتويل ملكية تعليمي.

مهد العمل التطويري بقيادة املعلم الطريق للتعاون؛ لقد كان البيئة األمثل لاللتقاء ومشاركة األفكار والتفكري يف 

مشاريعنا مع زمالئنا. سمحت يل منتديات التعاون مثل سينبل ك 12 بتوسيع نطاق تعاوين خارج حدود الدولة. 

وبرصف النظر عن الجنسية، فإن تبادل الخربات هو طريقة لنتصل ونوسع ما نتعلمه وهو يؤثر بشكل كبري عىل 

مامرساتنا. وعىل عكس توقعايت السابقة، كان العديد من املعلمني عىل استعداد للتعاون وتقديم املشورة.

كمعلمة، أستمتع حًقا مبشاركة قصة نجاحي وكانت هذه تجربة نادرة بالنسبة يل. كانت مناسبة شبكة كايروكام 

CairoCam  أول تجربة يل عىل اإلطالق ملشاركة قصة نجاحي مع معلمني من مدارس أخرى. تتيح مناسبات الشبكة 

للخربات أن تنترش وتصل إىل املعلمني اآلخرين وتؤثر يف النهاية عىل عدد أكرب من الطلبة. لقد كانت تجربة ملهمة 

رؤية كيف قدر املعلمون اآلخرون العمل الذي قمت به واستعدادهم لتطبيقه يف صفوفهم الدراسية.

وأخرياً، جعل هذا املرشوع تطوير املدرسة مسؤولية مشرتكة بني املعلمني. لقد رأيت فرقًا كبريًا يف طريقة عملنا كمدرسة كاملة. 

ساعدنا العمل التطويري بقيادة املعلم عىل توحيد أهدافنا نحو تطوير املدرسة والعمل بشكل متسق نحو تحقيق أهدافنا.

وجهة نظر أمينة
بفضل الدعم الذي قدمته اإلدارة للمعلمني من هذه املدرسة، كان منوذج العمل التطويري بقيادة املعلم عمال تحويليًا، 

غري الدور الذي يلعبه املعلمون يف املدرسة. كان ملرشوع أمل تأثري كبري يف مدرسة الهدى الدولية، حتى بعد انتقالها إىل 

مدرسة أخرى يف عام 2016. تحدث اآلباء عن التغيريات يف مواقف أطفالهم تجاه التعلم بعد أن كانوا يف صف أمل. 

رأيت تأثريًا كبريًا عىل عالمات الطلبة حيث أصبح الطلبة أكرث اهتامًما بالعلوم. بذلت أمل الكثري من الجهد يف تثقيف 

املعلمني اآلخرين حول استخدام التكنولوجيا من خالل ورش العمل التي قادتها أو من خالل الدعم الفردي. أصبحت 

جزًءا من عملية إنشاء املعرفة عندما أصبح معلمون من مدارس أخرى يطبقون عملها بشكل مفيد يف صفوفهم الدراسية. 

كانت قادرة عىل الوصول إىل هدفها عىل الرغم من محدودية املوارد التكنولوجية ومتكنت من إقناع املدرسة بتطوير 

مختربين إضافيني للكمبيوتر. تُظهر هذه القصة دلياًل واضًحا كيف أن التغيري الذي يبدأه ويقوده املعلمون له تأثري أكرب 

من التغيري املفروض عليهم، سواء عىل الطريقة التي يرون فيها دورهم املهني وينفذوه وأيضا عىل تطوير املدرسة.
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تطوير اسرتاتيجيات لتنمية العقلية 

التطورية عرب املدرسة بأكملها
ستيبي هايز ولويس طومسون

مقدمة املحرر

كانت ستيبي هايز تدرس طلبة السنة األوىل )األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 4 و 5 سنوات( يف أكادميية 

صموئيل رايدر Samuel Ryder Academy، وهي مدرسة شاملة )تضم الطلبة من عمر 4 إىل 19 سنة( يف 

سانت ألبانز، عندما قادت مرشوع التطوير املقدم يف هذا الفصل. لويس طومسون هي نائبة رئيس املدرسة، 

وكانت واحدة من امليرسين ملجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم التي تنتمي إليها ستيبي.

قصة ستيبي هي مثال رائع آخر عىل كيف ميكن ملعلمة لديها اهتامم وحامس مهنيني أن يكون لها تأثري أبعد بكثري 

من مجرد تأثريها عىل صفها الدرايس. بدعم من لويس، استطاعت املساهمة يف التغيري عرب املدرسة. كان هناك عامل 

مهم هنا وهو التشاور والتفاوض وهام من الخطوات الرئيسية يف مسار العمل التطويري بقيادة املعلم )هيل ، 

2014(. مبجرد ان تصبح اهتاممات املشاركني املهنية واضحة ومصاغة بشكل جيد، يتم حثهم عىل مناقشتها مع 

مجموعة من األطراف املعنية يف املدرسة. هذه فرصة ليصبح ما يهم فرادا واحدا شاغال للمؤسسة بأكملها.

 Sir يأخذ التشبيك أشكاال عديدة. عىل سبيل املثال، تعد أكادميية صموئيل رايدر جزًءا من استئامنية أكادمييات سري جون الوز

John Lawes Academies Trust، ومدرسة سري جون الوز Sir John Lawes هي املكان الذي بدأ فيه برنامج العمل التطويري 

بقيادة املعلم ألول مرة يف عام 2004. تضمن التأثري والدعم من السري جون الوز تبادل تجاربه الناجحة يف العمل التطويري بقيادة 

املعلم. عندما تم تعيني لويس تومبسون يف األكادميية التي تم تشكيلها حديثًا يف عام 2012، كانت قادرة عىل مشاركة تجربتها 

يف املشاركة يف مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرستها السابقة. كانت شيال بول مرشدة تلك املجموعة، وهي اآلن 

قائدة برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف هورتسكام. وليس غريبا أن تصبح لويس أول مرشدة للعمل التطويري بقيادة 

املعلم يف أكادميية صموئيل رايدر، ويف وقت كتابة هذا التقرير كانت تقدم الدعم للمرشد الجديد للعمل التطويري بقيادة 

املعلم يف أكادميية روبرت باركيل Robert Barclay Academy التي انضمت مؤخرًا إىل استئامنية أكادمييات السري جون الوز.

قصة ستيبى
كان تركيز مرشوعي هو "العقلية املتطورة" )دويك، 2006(، خاصة فيام يتعلق بأطفايل يف السنة األوىل .كان شاغيل هو أن املرحلة 

األبتدائية يف أكادميية صموئيل رايدر كانت يف العام الثاين فقط من وجودها وأن بعض األنظمة والسياسات، التي تكون متأصلة 

بشكل طبيعي يف مدرسة ابتدائية متأسسة جيدا، مل تكن قد وضعت بعد. باإلضافة إىل ذلك، عرفت أن التفكري اإليجايب هو عامل 

رئييس يف أن تصبح متعلامً فعاالً وأن تطوير هذا التفكري يف سن مبكرة أمر بالغ األهمية للتنمية املستقبلية للطفل. كنت أدرك 

أيًضا أن تطوير العقلية املتطورة كان محوًرا رئيسيًا بالنسبة للويس، بصفتها عضوا يف القيادة العليا وتقع عليها مسؤولية تطوير 

التعليم والتعلم عرب املدرسة، لذلك كان هناك احتامل يف أن يسهم مرشوعي يف تطوير ثقافة تعلم عىل مستوى املدرسة.

يف مدرستي السابقة قدمنا املفهوم األسايس للعقلية املتطورة عندما دخل األطفال إىل الحضانة واستخدمنا بنجاح 

االسرتاتيجيات للرتويج لهذا املفهوم كجزء من روتيننا اليومي حتى غادر األطفال يف السنة السادسة. خالل املقابلة التي 

أجريتها للحصول عىل وظيفتي كمعلمة صف أول، وجدت أنني كنت أشري بشكل طبيعي إىل فوائد العقلية املتطورة 

وأدركت برسعة أنني إذا ما أردت أكادميية صموئيل رايدر أن تستخدم اسرتاتيجيات لتعزيزها، فسأحتاج إىل التصدي 

لتحدي تنفيذها .كان مرشوع العمل التطويري بقيادة املعلم وسيلة مثالية ميكن من خاللها القيام بذلك. أدركت أيًضا 

أنني سأحتاج إىل التأكد من أن كل مجموعة من مجموعات السنوات الالحقة تواصل هذه الفلسفة بحيث ميكن رؤية 

التأثري األقىص يف السنوات املقبلة . مل أكن أدرك مدى رسعة ونجاح املرشوع ، ليس فقط خالل املرحلة االبتدائية، ولكن 

عىل مستوى املدرسة بأكملها .نظرًا ألنني كنت أمتلك سابًقا الكثري من الخربة املبارشة يف استخدام االسرتاتيجيات الخاصة 

بالعقلية املتطورة لدى أطفال االستقبال )رياض األطفال( وأطفال السنة الثالثة، فقد أدركت أهمية منذجة هذه العقلية:

نحن بحاجة إىل منذجة عقليتنا املتطورة وحبنا للتعلم من خالل التأكيد عىل عمليات التعلم، وأهمية اإلثارة يف 

التصدي للتحديات، ووضع الجهد واستخدام االسرتاتيجيات التي تساعدنا عىل التعلم )كالرك، 2008:21(.

كانت النمذجة، يف صفي الدرايس أوالً، املكان املثايل يك أبدأ رحلتي.

عندما اجتمعت مع طلبة صفي للمرة األوىل، عرّفتهم بإيجاز بشخصيات األلعاب املحببة التي سأستخدمها 

ملساعدتهم عىل التعرف عىل العقليات املتطورة والعقليات الثابتة، ويف تلك الليلة أتيحت يل فرصة مشاركة هذه 

املعلومات مع أولياء أمورهم يف امسية "الجديد يف منهاج السنة األوىل". قررت أن أستخدم نفس الشخصيات التي 

استخدمتها يف مدرستي السابقة ألنها قد اختربت وكانت جذابة لألطفال يف تلك السن. ظهرت هذه الشخصيات 

يف كتاب األطفال بعنوان "الجرافالوThe Gruffalo "4 )دونالدسون وشيفلر، 1999(. استخدمت اللعبة املحببة، 

الجرافالو، لتمثيل شخصية العقلية الثابتة واللعبة األخرى املحببة، الفأر، لتمثيل شخصية العقلية املتطورة.

كان التعاون سمة أساسية يف هذا العمل التطويري، وبعد تلك البدايات، واملشاركة مع الطلبة وأولياء األمور يف ذلك األسبوع 

األول، بدا أنه من املهم إرشاك معلمي الصف األول اآلخرين. لذلك، عندما بدأ األطفال يف شهر أيلول / سبتمرب 2014 صفهم 

األول، كان لدى كال الفصلني ألعاب جرافالو والفأر الخاصة بهام حتى نتمكن من الرجوع إليها خالل اليوم الدرايس. كنت 

مسؤولة عن مشاركة معاريف مع موظفي الصف األول اآلخرين، املعلمني منهم واملساعدين التدريسيني، للتأكد من قيامنا 

جميًعا باسخدام الشخصيات بطريقة متسقة حتى ال نربك األطفال عندما يتبادل املعلمون الصفوف الدراسية بعد الظهر.

أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون كان التطوير التشاريك للحوار حول التعلم الذي قدمناه لألطفال، من خالل شخصيات 

الجرافالو والفأر. وضعناه عىل ملصق عىل باب الصف حتى نتمكن من الرجوع إليه بانتظام وحتى يتمكن أي شخص 

يعمل مع األطفال من الرجوع إليه أيضا. االتساق مهم دامئًا مع األطفال الصغار، وألننا مدرسة تدرس املرحلتني اإلبتدائية 

والثانوية، فلدى أطفالنا معلمون آخرون ملوضوعات مثل املوسيقى، لذلك فإن جعل هذا الحوار مرئيًا ومشاركته من 

خالل االجتامعات كان أمرًا مهاًم. وكانت النتيجة أن جميع املعلمني واملساعدين الذين كانوا عىل اتصال بطلبة السنة 

األوىل أصبحوا يستخدمون برسعة لغة متشابهة يف حوارهم للتعلم. أدناه مثال عىل توجيهاتنا بشأن هذا املوضوع:

جرافالو، شخصية العقلية الثابتة قد تقول:

طلب املساعدة يجعلني أبدو سخيًفا.	 

أستسلم إذا كان هناك شيئا صعبا.	 

إذا كان هناك شيئا صعبا، لن أكلف نفيس العناء.	 

الذكاء ال ينمو.	 

ارتكاب األخطاء أمر يسء.	 

4 'الجرافالو' من أشهر كتب األطفال للكاتبة املرسحية جوليا دونالدسون، بالتعاون مع املصمم الشهري أكسل ذات الرسومات الجذابة التي تروي قصة 

الفأر" بطل الرواية " يف الغابات األوروبية التي باعت أكرث من 13 مليون نسخة، والحاصلة عىل العديد من جوائز أدب األطفال.
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الفأر، شخصية العقلية املتطورة قد تقول:

يظهر طلب املساعدة أنني أرغب يف معرفة املزيد.	 

غالبا ما أسعى جاهدا حتى عندما يكون األمر صعبًا.	 

انا ال استسلم ابدا.	 

ينمو الذكاء طوال الوقت عندما نتعلم.	 

إنه ألمر رائع أن أرتكب خطأ ما ألنني أتعلم منه.	 

عندما أجد شيئًا ما صعبًا، أنظر اليه كتحدي وأتعلم دامئًا شيئًا جديًدا.	 

أردت أن أشجع األطفال عىل االعتقاد بأن معظم األشياء ممكن أن تتحقق إذا بذلوا قصارى جهدهم 

واستمروا يف املامرسة وقبلوا الدعم من اآلخرين وأدركوا أنه من املقبول ارتكاب األخطاء. كام ذكرت 

األطفال أيضا أنه ميكن أن يكون للناس طرق تفكري مختلفة يف جوانب مختلفة )دويك، 2006(.

تطور تركيزي عىل امللصقات والبيئة التعليمية بشكل أكرب عندما أدركت أن ملصقاتنا التي ترشح شخصيات 

طرق التفكري كانت وراء باب صفوفنا الدراسية؛ ما عنى أننا ميكن أن نراهم من املساحة داخل الجدران/

الداخلية، ولكن الزوار كانوا يف الغالب ال يدركون أهمية طرق تفكري شخصياتنا. قررت إضافة ملصقات أخرى 

يف ممرنا الرئييس خارج صفنا الدرايس، ليكون لكل شخص شيئا ما ميكنه الرجوع إليه بسهولة.

استمر الرتكيز عىل الحوار واللغة. خالل العام تعلمنا أهمية اتباع نصيحة دويك يف استخدام كلمة "ليس بعد" لتحدي 

العقلية الثابتة )دويك، 2010(. إذا وجد األطفال أنفسهم يف عقلية ثابتة، وكانوا يقولون إنهم ال يستطيعون القيام بهذا 

األمر أو ذاك، كنا نضيف كلمتي "ليس بعد" فقط يف نهاية العبارة: "ال ميكنني فعل ذلك ... ليس بعد!" ما يدفع األطفال 

نحو عقلية أكرث إيجابية. أصبح األطفال يف الصف األول يشريون بشكل طبيعي إىل كيف يشعر جرافالو، شخصيتنا 

التي متثل العقلية الثابتة، والفأر، شخصيتنا التي متثل العقلية املتطورة، وبالتايل فهموا الوقت الذي يشعرون فيه بأنهم 

جرافالو أو بأنهم الفأر. غالبًا ما يرغب األطفال بوضع لعبة الفأر املحببة بجوارهم عندما كانوا يشعرون بأنهم مثل 

جرافالو وكثرياً ما طلبوا أن يكون جرافالو بجانبهم عندما كانوا يشعرون كالفأر ألنهم يريدون مساعدة جرافالو.

كان التأثري واضًحا أيًضا فيام يتعلق بدعم أولياء األمور. استلمت بعض الرسائل الربيدية اإللكرتونية الداعمة من 

أولياء األمور عندما طلبت منهم رأيهم حول استخدام اسرتاتيجيات العقلية املتطورة مع أطفالهم. أشار الكثريون 

إىل حقيقة أن األطفال كانوا يطبقون معارفهم يف مواقف يف املنزل ويعلمون إخوتهم وأولياء أمورهم عن العقلية 

املتطورة. يف الواقع، علق أولياء أمور أحد الطلبة بأنهام عندما تخليا هام نفسيهام عن صنع الفطائر، بعد محاولة 

فاشلة، تم تذكريهم من قبل طفلهام يف الصف األول بـ "أن يكونا أكرث شبهاً بالفأرة وأن يحاوال"!

يف الفصل الصيفي، كنت قادرة عىل تقديم طلبة صفي االستقبال، الذين سيكونون يف السنة األوىل يف العام التايل، إىل شخصيتي 

جرافالو والفأر عندما قمت بتغطية )استبدال( صفوفهم الدراسية. أعطاهم هذا ميزة حيث أنهم سيأخذون املزيد من الجلسات 

ليتعلموا بطريقة مريحة حول كيفية شعور هاتني الشخصيتني يف املواقف وكيف يرتبطان بهم. يف اجتامع "الجديد يف منهاج الصف 

األول" يف متوز / يوليو، يبدأ أولياء األمور عملية التعرف عىل شخصياتنا لطرق التفكري. حتى أن أولياء األمور يف املجموعة األصلية 

تطوعوا لدعم الدفعة الجديدة، وهو بُعد من التعاون مل أكن أتوقعه. بعد هذا النجاح يف تقديم جرافالو والفأر، لطلبة الصف األول 

للعام املقبل، قرر معلمو مرحلة التأسيس للسنوات األوىل تقديم أبطالهم هم للعقلية املتطورة – أبطالهم هم يف التعلم. هذا يعني 

أنه عند الدخول إىل املدرسة يف سن الرابعة، سيتعرض األطفال لثقافة العقلية املتطورة التي أصبحت اآلن تتغلغل يف مدرستنا اآلن.

يف هذه املرحلة من املرشوع، واجهت بعض التحديات. التحق ستة أطفال بصفي خالل العام يف أوقات مختلفة من السنة 

ومل يكن لدى أي منهم خربة يف التحدث عن العقلية املتطورة يف مدارسهم السابقة. كان األطفال اآلخرون مفيدون للغاية 

يف توضيح ما الذي يجب عىل األطفال الجدد القيام به، لكنني أدركت أنني مل أوضح ذلك ألولياء األمور، لذا، وباإلضافة 

إىل التحدث مع أولياء األمور بشكل فردي، عرضت تقديم جلسة مناهج مسائية لجميع أولياء األمور الجدد وغريهم من 

الذين شعروا بعدم اليقني، وحتى يشعروا مبزيد من الثقة يف التحدث مع أطفالهم حول هذا املوضوع يف املنزل.

كان املرشوع يكتسب املزيد من االهتامم من الزمالء عرب املدرسة. قمت بالتواصل مع لويس، ويف فصل الصيف قمت 

بتنظيم "نزهة تربوية" لتبادل املامرسات الجيدة والتعبري عن أهمية وجود العقلية املتطورة. حرض النزهة مزيج من 

أعضاء هيئة التدريس مبا يف ذلك أعضاء من جميع املراحل، من املعلمني ومساعدي التدريس، وشعرت بأنها كانت 

ناجحة نجاحا كبريا. كانت هذه النزهة يف الواقع نقطة تحول بالنسبة ملرشوعي، حيث اتفقنا، كمجموعة، عىل إمكانية 

تبني املفهوم بسهولة من قبل املرحلة الثانوية يف أكادميية صموئيل رايدر وأن هذه الثقافة ستفيد مجموعة متنوعة 

من األطفال من ذوي القدرات املختلفة. كان لدي أبطال للميض قدما يف هذا املرشوع عرب املدرسة بأكملها.

وجهة نظر لويس
كميرسة للعمل التطويري بقياددة املعلم )هيل، 2014(، أناقش دامئا دميومة املشاريع إىل ما هو أبعد 

من السنة التي يتم فيها تنفيذ مرشوع ما. لقد كان األمر دامئًا عىل هذا النحو يف أن نرى املرشوع 

كفصل أول من رسد مستمر وبالتأكيد فقد ترسخ هذا املرشوع يف املدرسة بأكملها.

أرادت ستيبي، إىل ما هو أبعد من مرشوعها، ضامن مواصلة استخدام األطفال وأولياء األمور واملعلمني فكرة العقلية 

املتطورة واإلشارة إليها يف السنوات الالحقة ولذلك استمرت يف تقديم أنشطة تطوير مهني مستمرة ويف دعم جميع 

املعلمني الجدد، كجزء من برنامجنا التعريفي للموظفني الجدد. نظرًا ألن لدينا املزيد من املجموعات امللتحقة يف 

كل سنة يف املرحلة االبتدائية ألكادميية صموئيل رايدر، فقد عملت ستيبي مع الفريق الستكشاف كيفية البناء عىل 

ما تم تحقيقه بالفعل. يف املرحلة االبتدائية، يواصل جميع موظفي السنوات املبكرة والتأسيس تطوير استخدامهم 

ألبطال التعلم؛ يف املرحلة األساسية، املرحلة )1( - لألطفال يف سن 5-7 سنوات، نستخدم جرافالو والفأر طوال الوقت 

واآلن يف املرحلة األساسية، املرحلة )2( - لألطفال يف سن 7 إىل 11 سنة، لدينا بطل عقلية متطورة جديد.

) Yoda مل ينته تأثري مرشوع ستيبي مع املرحلة اإلبتدائية. ثقافة العقلية املتطورة تتغلغل يف املرحلة الثانوية أيًضا. يودا

من أفالم حرب النجوم( هي شخصية نستخدمها يف املرحلة الثانوية و "ليس بعد" هو مصطلح يستخدم بشكل جيد يف 

جميع أنحاء املدرسة. يتم استخدام الحوار لتطوير العقلية املتطورة باستمرار ولدينا بنية ملكآفات كاملة عىل مستوى 

 FORCE املدرسة ملكافأة السلوكيات التي تتوافق مع العقلية املتطورة؛ عىل سبيل املثال، لدى طلبة الثانوي جائزة فورس

 Creativity واالبداع Resilience واملثابرة Optimism والتفاؤل Focus والتي تعطى تقديرا للطلبة الذين يظهرون الرتكيز

والنشاط Energy. يستمتع الطلبة بالحصول عىل الشارة الصدرية املرموقة والنقاط املدرسية. ويحتوي كل درس عرب 

املدرسة عىل أسئلة تعلم عن العقلية املتطورة وال يزال ميثل أولوية رئيسية يف برنامجنا للتطوير املهني املستمر.

يتمثل أحد جوانب تطور ثقافة العقلية املتطورة يف تأصيل الفكرة لدى فريق التدريس. وكام يقول كالرك، 

"يجب أن يكون هدفنا بالطبع تطوير العقلية املتطورة - ألنفسنا، لجميع البالغني املنخرطني يف العمل مع 

األطفال، ألولياء األمور وجميع طلبتنا" )2008:19(. هذا االلتزام من جميع املعنيني، البالغني واألطفال، 

هو الذي أّصل بالفعل العقلية املتطورة إىل حد أنها تغلغلت يف جميع جوانب ما نقوم به.

تفتخر ستيبى كثريا، ولها الحق يف ذلك، مبرشوع العمل التطويري بقيادة املعلم، الذي تسبب، وال يزال يتسبب 

بارتدادات أكرب، أو حتى "موجات"، يف األكادميية .إنها تعتقد اعتقادا راسخا أنه يجب تشجيع املعلمني عىل 

رؤية قيادة العمل التطويري كجزء من دورهم املهني..." )فروست ودورانت، 2003:184(. يجسد مرشوع 

ستيبي، الذي بدأ كمرشوع صغري قائم عىل الصف وتحول إىل مبادرة مدرسية كاملة وأحدث تحوال يف الثقافة 

البيداغوجية، ومنو قدرتها عىل قيادة التغيري، يجسد بحق روح العمل التطويري بقيادة املعلم.
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تطوير فرص القيادة للطلبة املحرومني
ليز براون وجو مايلز

مقدمة املحرر

ليز براون هي معلمة لغات يف مدرسة "سري جون لوز" يف هاربندن. شاركت منذ سنني عديدة يف املجموعة األقدم 

للعمل التطويري بقيادة املعلم يف هورتسكام، وبالتايل شاركت يف هورتسكام ميد )HertsCam MEd(، وانضمت 

يف العام املايض إىل فريق ميد التوجيهي )انظر الفصل 11(. أّما جو مايلز فهي نائب مدير يف املدرسة نفسها، 

وتوفر روايتها يف مكان آخر من هذا الكتاب حول مقاربة القيادة وتحسني املدارس اإلطار لقّصة ليز.

يشمل فصل جو مايلز )الفصل 16( رواية ترشح كيف متّكنت مدرسة "سري جون لوز" من أن تتطّور بصفتها 

مجتمع تعليم مهني. اقتبست جو الكتاب العظيم لـ"ميتشال" و"ساكني" املُعنون: "تحسني املدارس بعمق" 

"Profound School Improvement"، وتعكس الفقرة املقتبسة منه عمل التطوير الذي أجري يف صلب قصة ليز براون:

يف مجتمع محفز عىل التعلم، يشعر األفراد بحّس عميق من التمكني واالستقاللية، وبالتزام 

شخيص عميق نحو عمل املدرسة. وهذا يعني ضمناً أن األشخاص يف املدرسة ال يشّكلون مجتمعاً 

من املتعلمني وحسب، بل أيضاً مجتمعاً من القادة )ميتشل وساكني، 2000:93(.

يبدو يل هذا القول نوعاً ما كمقولة رومانسية ومثالية، لكن تظهر لنا قصة ليز أنه باالمكان تطوير ثقافة مامثلة يف 

املدارس العامة رشيطة أن يكون املعلمون وكبار القادة مستعدين للعمل بجهد وتوظيف إبداعهم للمساهمة يف حّل 

املشاكل. عندما تكون مدرسة ما ملتزمة بصدق بالقيادة املوزعة، تسري قيادة املعلمني وقيادة الطلبة جنباً إىل جنب.

قصة ليز
انبثق مرشوعي من قلقي إزاء محدودية املشاركة يف أنشطة القيادة عىل الطلبة الذين يتطّوعون للمشاركة يف 

املشاريع وذلك عىل الرغم من التطور الجيد جداً لقيادة الطلبة يف مدرستي )انظر مثالً إىل موريف، 2007(. مل 

يتطّوع الطلبة املحرومون بسهولة للمشاركة يف مشاريع القيادة وفرص التعبري عن "صوت الطلبة".

أردت أن أطلق مرشوعاً من شأنه أن يوفّر املساندة لتمكني الطلبة املحرومني من قيادة حدث للمدرسة بأكملها يُدعى "هل قابلت؟" 

ونقوم به أربع مرات سنوياً. توّسعت هذه األحداث وخرجت عن نطاق مرشوعي للعمل التطويري بقيادة املعلم الذي هدف إىل 

دعم الطلبة للتفكري بتعلمهم والعوامل التي قد تدعمه أو تعوقه. يقود املعلمون الجلسات الرامية إىل مساعدة الطلبة عىل التحضري 

لحدث "هل قابلت؟"، يف حني يقيم الطلبة منصة يعرضون عليها األعامل واملصنوعات اليدوية التي أعّدوها يف املنزل واملدرسة، والتي 

تعرّب عن يشء ما فيهم. تتم دعوة األهل واملعلمني والحكام والطلبة اآلخرين، حيث ميكن لهم أن يتحاوروا مع منظمي املنصات. كان 

املرشوع ناجحا لكنني حرصت عىل امليض قدماً نحو مقاربة يقودها الطلبة بشكل أكرب، لتعزيز قيادة الطلبة وجعلها أكرث شمولية.

ما دفعني للرشوع يف حدث "هل قابلت؟" بقيادة الطلبة هو الرغبة بتعزيز ثقة جميع الطلبة يف املدرسة بأنفسهم واحرتامهم 

لذاتهم، وإتاحة املزيد من الفرص لعدد أكرب من الطلبة، مبا يشمل املحرومني منهم. يقّدم رودك وماكنتاير )2007( خمسة أسباب 

رئيسية تفرّس ملاذا يجب أن تشارك املدرسة يف مشاريع مامثلة: الدميوقراطية وحقوق الشباب؛ الشمولية، والتطوير الشخيص 

واالجتامعي؛ وأخرياً إمكانية تعزيز االلتزام بالتعلم. تشاورت مع الزمالء من أجل تحديد 16 طالبا محروما قد يستفيدون من املشاركة 

يف مشاريع مامثلة. اقتنعت بحجة هايغ أن بعض الطلبة ال يحتاجون فقط إىل فرصة املشاركة، بل أيضاً إىل الدعم )هايغ، 2011(. 

عنت املشاركة يف هذا املرشوع أن املجموعة املختارة من الطلبة ستقود الجلسات التي تحرّض الطلبة اآلخرين لحدث املدرسة 

املُعنون "هل قابلت؟". احتاج الطلبة يك يتمّكنوا من قيادة عملية "هل قابلت؟" بنجاح إىل تطوير مهاراتهم يف تقديم العروض، 

وفهم عوامل نجاح األحداث، والتفكري بعالم تنطوي عليه القيادة وتحضري املواد التي تساعد الطلبة اآلخرين عىل التفكري بالتعلم.

تحضري الطلبة للقيادة
خططت مع أحد زماليئ سلسلة من األنشطة لتمكني الطلبة من تطوير فهمهم للقيادة. ولتسهيل ذلك، استخدمنا مجموعة 

متنوعة من األدوات عىل غرار أنشطة كرس الجليد، ونشاط املاسة ذات املربعات التسعة، وصور لتحفيز النقاش. قاد زميالن آخران 

املناقشات حول لغة الجسد، ومهارات تقديم العروض وتنظيم األحداث واسعة النطاق. ساعدت هذه الجلسات يف إنشاء روح 

الجامعة بني الطلبة، ومكنتهم من البدء باكتشاف ما هي القيادة، وهدفت أيضاً إىل مساعدتهم يف التخطيط للجلسات مع الطلبة.

انطالقاً من جلسة القيادة، بدأ الطلبة التخطيط لجلسات نظرائهم وقيادتها. وتم الحّد تدريجياً من الدعم 

املقدم للطلبة. كانت املساندة ذات أهمية بالغة )وود، برونو وروس، 1976( لنجاح املرشوع.

مل تلَق محاولتي األوىل لدعم مقاربة ترتكز أكرث عىل قيادة الطلبة النجاح. اختلفت تصّورات الطلبة وتصّورايت عن مدى استعدادهم 

للجلسات مع الطلبة اآلخرين. كان املقصود دعم الطلبة بصورة مكثفة يف هذه املرحلة. لكن عندما اجتمعنا كفريق، أكّد الطلبة 

أن لديهم صورة واضحة حول ما يجب أن يقوموا به وحول كيفية تنظيم الجلسات مع نظرائهم وقيادتها. كنت مدركة أن بعض 

الطلبة مل يكونوا يعرفون ما الذي سيقولونه أو يفعلونه، لكنني قررت إرادياً أن أترك لهم املجال لقيادة الجلسة مع الطلبة، ومن 

ثم مناقشة املشاكل التي نشأت عنها. كان بوسعي أن أتدخل، لكنني أردت أن يشعروا بحّس من امللكية واملسؤولية. يقرتح ما 

قرأت لـ"دويك" )2012( أننا منيل بصفتنا مجتمع إىل حامية األوالد من الفشل، ما قد يكون عىل املدى الطويل مؤذياً لهم. إن 

تعليم األوالد أن الفشل هو أحد الخيارات، يعني أن بإمكانهم التعلّم منه، ما ميّكنهم من النجاح يف املستقبل، رشيطة أن يحصلوا 

عىل مالحظات بناءة. بعد هذه البداية الخاطئة، التقينا بشكل غري رسمي من أجل مراجعة األدوار. اتسم الطلبة باالنفتاح 

والتجاوب خالل االجتامع، وأقّروا بالحاجة إىل املزيد من التحضري بعناية ودراسة. كام طلبوا املزيد من الدعم يف ما يتعلق مبهارات 

تقديم العروض، إذ وجدوا أنفسهم إّما يقرؤون ما كتبوه مسبقاً عىل الورق أو يتكلّمون برسعة فائقة خالل قيادة الجلسات.

تدعيم العملية
قبل الحدث الثاين لـ"هل قابلت؟"، عقدنا اجتامع تخطيط للتأكد من أن الجميع يعلم عاّم هو مسؤول. شّكل 

هذا االجتامع تجربة إيجابية وساهم الطلبة فيه بشكل فعال، وأمعنوا التفكري يف التطّورات التي تشهدها 

مهاراتهم القيادية. ثم قاد الطلبة جلسات التحضري بدرجات أعىل من الثقة بالذات، وكانوا أكرث استعداداً. 

بان ذلك واضحاً يف لغة جسدهم ويف أنهم كانوا يطلبون درجة أقّل من الدعم من معلميهم.

كان اجتامع املالحظات التايل إيجابياً، وشعر الطلبة أنهم قد قاموا بعمل جيد. كام أنني صّورت الطلبة يف لقطات فيديو تعكس 

ما ناقشناه من تطّورات يف مهاراتهم يف تقديم العروض ومهاراتهم التنظيمية. متكنا من تحليل التواصل غري اللفظي واللفظي، 

وأملت أن مشاهدتها سيحفز تذكر الحدث، ما سيؤدي بدوره إىل التفكري والتعلم )روزنشتاين، 2002(. أظّن أن هذه العملية 

كانت ناجحة، ألن الطلبة الحظوا أنه يجب أن يقفوا عوضاً عن الجلوس، وأنهم يجب أن يحافظوا عىل التواصل بالعني عوضاً 

عن قراءة أوراقهم. كان الطلبة اآلن يف موقع يسمح لهم تويّل املزيد من املسؤولية وبدأوا باملشاركة أكرث يف املرشوع.

قبل الحدث الثالث لـ"هل قابلت؟"، تقّربت من طالبني اثنني وطلبت منهام أن يقودا االجتامع األول للتخطيط للحدث 

التايل. مل يكن الطالبان واثقني من أنفسهام، لذلك اتفقنا عىل أنني سأقود االجتامع، وأنهام سيفكران خالله كيف لهام 

أن يقودا االجتامع الذي سيليه. وبهدف توجيه أفكار الطلبة املتعلقة بالقيادة، استخدمت صور الطلبة أنفسهم وهم 
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يقودون، وطلبت منهم أن يكتبوا عليها مالحظات توضيحية لإلشارة إالم كانوا يفعلون يف ذلك الوقت، وتحديد املهارات 

القيادية التي كانوا يستخدمونها. إثر عملية املساندة هذه، باتت الحاجة إىل تدخل املعلمني ضئيلة. أعّد الطلبة مواداً 

ليستخدموها مع الطلبة اآلخرين، كام أعّدوا جدوالً زمنياً من شأنه أن يساعدهم عىل االلتزام باملواعيد املحددة إلحراز 

التقدم نحو الحدث. شّكل استخدام الصور وسيلة فعالة لتمكني الطلبة من توضيح ما كانوا يتعلمون عن القيادة 

)رشاتز-هدويتش، واكر وأغ، 2004(. ووافق طالبان، إثر الجلسة، أن يرتأسا االجتامع التايل، وحرّضا جدوالً ألعامل االجتامع مبساعديت.

بهدف التحضري لحدث "هل قابلت؟" األخري للعام، قلت للطلبة أنني لن أمتكن من حضور اجتامع التخطيط، لكنه 

من الرضوري عقد االجتامع. كان لديهم جدول أعامل، واملستندات الالزمة عىل غرار املواد التي حرضوها مسبقاً، 

وأسامء الطلبة الذين سيشاركون وجدوالً زمنياً. أخذ الطلبة االجتامع عىل محمل الجّد، وعملوا وفقاً لجدول األعامل. 

طلبت من نائب املدير املعنية بهذا املرشوع الدخول إىل الغرفة وإعطائهم املالحظات حول كيف يديرون االجتامع. 

أظهرت مالحظاتها أن الطلبة كانوا يترصّفون مبهنية ويديرون املهمة املسندة إليهم. أظهر يل نجاح هذه االسرتاتيجية 

أنه ميكن تطوير القيادة وتعزيزها، وأن الثقة واإلميان بالنفس يؤديان الدور األبرز يف نجاح القيادة.

تقييم مدى نجاح املرشوع
أحد أهداف املشاركة هو زيادة الشعور بالقدرة )كرييب، النيون، كرونني، وسنكلري، 2003(، ويشعر الطلبة اآلن أن صوتهم 

يُسمع وهو ذات صحة بني األصوات األخرى. فهم الطلبة أنه ميكنهم مامرسة قوة تأثريهم ضمن مدرستنا طاملا أنهم 

يشاركون فيها. وقال أحد الطلبة: "... قبالً، كنت انفرادياً جداً واحتفظت باألمور لنفيس عوضاً عن املشاركة يف األنشطة".

وقال طالب آخر: "تعلمت أن القيادة ليست قيادة شخص واحد لآلخرين، لكنها مجموعة من األشخاص يتشاركون القيادة". 

هذا التعليق قوي ويشري أيضاً إىل أن الطلبة يدركون أكرث أن القيادة هي نشاط تعاوين حيث يعمل القادة مع اآلخرين من أجل 

تحقيق األهداف املشرتكة )ليثود وريل، 2003(. ميتد تأثري هذا املرشوع أيضاً عىل نطاق واسع، حيث بدأ 15 طالبا باملشاركة أكرث 

يف مجتمع املدرسة. ّعلق أحد الطلبة بعد املشاركة قائالً: "أشارك اآلن يف أنشطة ما كنت ألفّكر فيها يف شهر سبتمرب/أيلول".

سألت الطلبة ما إذا كانوا ليتطوعوا للمشاركة يف هذا املرشوع، واثنان فقط من أصل الطلبة السبعة الذين طرحت عليهم 

هذا السؤال قاال نعم. ناقشنا جعل املشاركة طوعية، لكنهم شعروا أن الكثري يف هذه الحالة لن يشاركوا. فالطلبة قّدروا 

قيمة املنافع فقط ألنهم شاركوا يف األنشطة. علّق أحد الطلبة: "كال، ال يجب أن تكون املشاركة طوعية. أنا مل أرد أبداً 

أن أقوم بالـ ’هل قابلت’ لكن اآلن أقوم بقيادته". أقنعني ذلك أن املشاركة ال يجب أن تكون بالرضورة طوعية بالرغم 

من توجيهات "رودك وماكنتاير" )2007( التي تفيد بأن اإلرشاك يجب أن يكون طوعياً دامئاً. بعض الطلبة يحتاجون إىل 

أن يتم وضعهم يف موقف تحٍد، وأن يتم إرشادهم ودعمهم. ويصعب تحقيق هذا التوازن. ال أريد أن أجرب الطلبة عىل 

القيام مبا ال يريدون فعله، لكنني أريد أن يتمتع الطلبة بعقل منفتح وأن يتخذوا قراراً مستنرياً حول مشاركتهم.

باإلضافة إىل ذلك، شعر الطلبة عرب مشاركتهم يف هذا املرشوع أنهم أصبحوا جزءاً من مجتمع املدرسة. يعّد بناء الروح املجتمعية 

مهامً لبناء "الكثافة القيادية"5 )أو ما يُعرف باللغة اإلنكليزية بـ leadership density( يف املدرسة )سريجيوفاين، 1984(. 

أظن أن ذلك هو من بني أهم نتائج هذا املرشوع بالنسبة ملدرستنا. إن أردنا أن يشعر الطلبة أنهم أعضاء ذو قيمة يف 

مجتمع مدرستنا، علينا أن نتيح لهم فرص املشاركة فيه. إن ذلك يزيد من تعلّقهم باملدرسة، وتظهر مالحظات الطلبة أن 

املشاركة يف هذا املرشوع تشعرهم حقاً أنهم جزء من مجتمع املدرسة. وميكن أن يؤثر كونهم جزءاً من مجتمع التعليم 

إيجاباً عىل كيف ينظر الطلبة إىل عملهم، كام ميكن أن يؤثر عىل تطّور الطالب عىل الصعيدين الشخيص واالجتامعي 

)واتكنز، 2005(. علّق أحد الطلبة قائالً: "قبالً، كنت مجرّد طالب – أّما اآلن فأصبحت طالبا ضمن مجتمع".

أّما عىل صعيد التطور الشخيص واالجتامعي، فشعر الطلبة جميعهم باملزيد من الثقة بأنفسهم وشعروا أنهم مجهزون 

بشكل أفضل لتسلّم أدوار القيادة. وتعكس هذه االستنتاجات تلك املستخلصة من العديد من مشاريع قيادة الطلبة 

)فلرت ورودوك، 2004؛ فريبورن، 2000؛ مفتشية التعليم HM Inspectorate of Education، 2006(. يبدو أن املالحظات التي 

5 تعزيز مسار ييرس االنخراط النشط ألعضاء املدرسة يف عملية القيادة وتعرف باالضطالع املتعمد ألي عضو من أعضاء املنظمة بأدوار تؤدي إىل تحقيق أهداف خاصة و/أو أهداف تنظيمية.

أبداها "فريبورن" )2000( والتي مفادها أن هذه األنواع من املشاريع تؤثر إيجاباً عىل الثقة بالنفس واحرتام الذات ُعكست يف 

املالحظات التي قّدمها يل الطلبة. عىل سبيل املثال: "أتوىل اآلن دوراً أكرب يف العمل الجامعي وحّسن ذلك مهارايت يف املخاطبة".

أحدثت املشاركة يف مرشوع القيادة أثراً عىل موقف الطلبة من عملهم. ال أزعم أن عالماتهم تحّسنت بالرضورة، لكن 

بدا أن التزامهم ومشاركتهم يف التعلم قد ازدادا. ازدادت قناعتي أن الطلبة بحاجة إىل اقرتاف أخطائهم الخاّصة وأن 

مينحوا فرصة تصحيحها من أجل تطوير وبناء فكرة عقلية النمو. يتكلم "بندورا" )1977( أيضاً عن التعلم االجتامعي 

حيث يجب أن ننظر يف العالقة بني السلوكيات والنتائج. فالطالب الذي شارك يف هذا املرشوع بدأ بإظهار عالمات عقلية 

النمو. قال أحد الطلبة: "ازدادت مشاركتي يف النقاشات التي تدور يف الصف ومل أعد أخاف من أن أتوىّل القيادة".

تشّكل القيادة نافذة للدميوقراطية ضمن املدارس. ومن خالل فتح نافذة القيادة عىل مرصاعيها، ستزداد املدارس دميوقراطية 

وستتاح أمام املزيد من أعضاء مجتمع املدرسة فرص مامرسة قوة التأثري. ميكن تعليم القيادة من خالل املساندة الفعالة، ومن 

خالل التشجيع والثقة ميكن للطلبة والراشدين عىل حّد سواء أن يتطوروا. إن أردنا أن يشارك الطلبة يف العامل عىل نطاق واسع وأن 

يساهموا فيه، علينا أن نلتزم بالتغيري الدميوقراطي يف املدرسة. يجب أن يستجيب معلمو املدرسة يف تفكريهم بالتغيري الدميوقراطي 

للمجتمع ويجب أن يلتزموا بشكل فاعل بإحداث التغيري )وست- بورنهام، 2009(. إن أردنا أن نوسع نطاق قيادة الطلبة 

وتشجيعهم عىل املشاركة، علينا أن نخصص الوقت والطاقة الكافيني من أجل إيقاظ العمالق النائم يف كّل من الطلبة واملعلمني.

وجهة نظر جو
كنت أتوىل منصب نائب مدير واملرشفة عىل ليز يف "ميد" عندما كانت تقود هذا املرشوع. بالتايل مل أكن معنية فقط بدقة 

املرشوع، لكن أيضاً بأثره املحتمل عىل املامرسات يف املدرسة. تشمل آثاره البارزة كيف متكنت ليز من تطوير قوة تأثري الطلبة 

وقيادتهم، إىل جانب تطوير قيادتها الخاصة. ومن خالل صفوف املاجستري، فكرت يف كيفية مامرسة القيادة بنفسها. وقدمت ما 

تعمل عليه لفريق القيادة لتحرص عىل وصولها إىل املوارد التي تحتاج إليها وللحصول عىل دعمهم ونصائحهم. كام استفادت من 

فرص عدة عىل غرار جلسات إحاطة املوظفني للتكلم مع الزمالء عن مرشوعها، ولتشجيعهم عىل حضور أحداث "هل قابلت؟". 

سعت بشكل استباقي إلرشاك الزمالء يف مختلف القدرات من أجل دعم الطلبة. وأنشأت ليز، من خالل تطوير قدرتها القيادية، 

أنشطة دعم للطلبة لتمكينهم من تطوير أنفسهم كقادة. وعىل هذا النحو، أظهرت بشكل ملموس كيف ميكننا أن ندعم 

الطلبة ليكونوا يف قلب املشاريع عوضاً عن هوامشها، ولقيادة األعامل وإطالقها. أظهرت لنا أنه ال يكفي أن نقوم بكل بساطة 

بدعوة الطلبة للمشاركة: ال بد من التدخل بحذر يف هذه الفرص ودعمها قبل أن يتمكن الطلبة من التطور بشكل مستقل. 

علّمتنا أننا بحاجة إىل نكون صبورين، وأن قيادة الطلبة ذات الجدوى تستغرق الوقت يك تنمو وأنها تحتاج إىل الرعاية.
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املعلمون كمقيمني خارجيني
جو هيويتسون، بول روز وجوناثان باركنسون

مقدمة املحرر

جو هيويتسون هو معلم تربية دينية وقائد لإلرشاد يف مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية 

The John Henry Newman Catholic School يف ستيفنيج، هريتفوردشاير. يف الوقت الذي كان فيه مشاركا يف 

املرشوع املذكور يف هذا الفصل، كان جو قد أتم ثالثة مشاريع عمل تطويري بقيادة املعلم عىل مستوى الشهادة 

وكان يف منتصف طريقه نحو إنهاء املاجستري يف قيادة التعلم والتعليم بنجاح من جامعة كامربيدج، سلف هورتسكام 

ميدHertsCam MEd( 6(. بول روز هو مساعد مدير املدرسة يف نفس املدرسة. وكل من جو وبول هام عضوان يف 

فرق توجيه برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم لهورتسكام وبرنامج هورتسكام ميد. وجوناثان باركينسون هو 

مدير مدرسة سانت توماس مور الكاثوليكية St Thomas More Catholic School، باليدون، جيت شيد.

هذا الفصل مهم ألنه يعرض مرشوًعا يقوده املعلم وهو مظهر آخر من مظاهر قيادة املعلم وهو غري عادي إىل حد ما. 

تعتمد املدارس يف إنجلرتا عموًما عىل مفتيش الحكومة للتقييم الخارجي وهذه التجربة ليست دامئاً إيجابية. كان لدى 

الزمالء يف شبكة هورتسكام بعض من الخربة يف البحث التعاوين بني املدارس )روبرتس وروبرتس، 2011( داخل الشبكة، 

ولكن كانت هذه هي املرة األوىل التي تدعى فيها الشبكة ملساعدة مدرسة يف جزء آخر من البالد عىل تقييم مامرساتها .

وجهة نظر بول
كنت قد شاركت يف مرحلة التخطيط لهذا املرشوع. عندما أخربين جو أنه قد دعي للمشاركة يف هذا املرشوع، كنت عىل الفور داعاًم 

له. لقد أحرز جو تقدًما جيًدا يف تطوير دوره داخل املدرسة وأصبح واحًدا من العديد من الناشطني يف هورتسكام، لذلك رأيت أن 

هذا املرشوع ميثل فرصة جيدة ليزيد من مجموعة مهاراته وخربته. كان من الواضح يل أيًضا أنها كانت فرصة جيدة لنا كمدرسة 

للتعلم من مدرسة أخرى ناجحة مع ميزة إضافية تتمثل يف أن سانت توماس مور هي أيًضا مدرسة كاثوليكية مثل مدرسة جون 

هرني نيومان. كنت آمل أن ال يؤدي هذا فقط إىل بعض التشبيك املنتج بني املدارس فحسب بل أيضا إىل املزيد من العمل التعاوين.

قصة جو
نشأ مرشوع التقييم الذايت للمدرسة بقيادة املعلم عندما قامت جويل روبرتس، وهي احدة من أعضاء فريق القيادة 

العليا يف مدرسة سانت توماس مور الكاثوليكية يف باليدون، مقاطعة دورهام، يف عام 2014، باالتصال بـ هورتسكام 

لطلب إجراء تقييم ملبادرة الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة والتي تم البدء بتنفيذها منذ بضع سنوات.

كانت فرصة املشاركة يف هذا املرشوع جذابة بالنسبة يل ألسباب مختلفة. فالحوار بني املامرسني حول التعلم والقيادة هو يف صميم 

أنشطة هورتسكام. كنت واثقا من أن الهياكل واألدوات والتقنيات التي أصبحت عىل دراية أكرث بها ميكن تطبيقها بهذه الطريقة 

الجديدة يف مدرسة تقع عىل بعد مسافة من شبكة هورتسكام .رحبت بها كفرصة لتوسيع مجموعة مهارايت املهنية. كانت أيًضا 

6 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

جذابة ألنها ستساعدنا عىل تعميق فهمنا للبيداغوجيا وإلدارة التغيري يف آن واحد. كانت األسئلة البيداغوجية التي أثريت أساسية 

ألنها تعلقت بطبيعة التعلم وكيف ميكن متكينه عىل أفضل وجه عىل مستوى املدرسة والصفوف الدراسية بأكملها عىل حد سواء. 

كانت األسئلة التي طرحت حول التغيري أساسية أيًضا، حيث يبدو مهامً بالنسبة يل بشكل متزايد أن تتفهم مهنة التعليم حَقا طبيعة 

التغيري والطرق التي ميكن بها للمدارس واملعلمني دعم بعضهم البعض لضامن استمرار التحسن الذايت .يف هورتسكام، من املفهوم 

أن املعلمني هم عوامل تغيري مهمة )فوالن، 1993( وأن روح الصداقة هي أداة رئيسية يف تحسني املدارس )سوافيلد، 2003(. كانت 

فرصة التشبيك مع زمالء من مدرسة كاثوليكية أخرى جذابة أيًضا. يف عملية التفتيش األخرية التي أجريت ملدرسة سانت توماس 

مور، اعترُبت مرة أخرى أنها مدرسة "متميزة"، وحقيقة دعوة فريق القيادة ملقيمني خارجيني، كان مؤرشاً آخر عىل أنها مدرسة لديها 

من الثقة ما يجعلها تنفتح عىل الرقابة. كان لدى املدرسة فريق قيادي قوي ومتوطد وله رؤية واضحة تركز عىل إلهام الشباب 

لريوا أنفسهم كمتعلمني مستقلني. وكانت هناك ثقافة االبتكار يف املدرسة ما مكنها من اتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة من أجل 

التحسني الرتبوي. كان لهذه القيم وقع قوي جدا عىل شبكة هورتسكام، لذلك تم تبني الفرصة للمشاركة يف هذا املرشوع بالكامل.

أقدم فيام ييل رسدا للمرشوع مبا يف ذلك منهجية التقييم، وجوانب من التحليل التي ظهرت خالل 

زيارة التقييم، والتوصيات التي قدمت إىل مدرسة سانت توماس مور واآلثار الناشئة املرتتبة عىل 

املامرسات. أبدأ بإلقاء نظرة عامة عن نشأة وتطور مبادرة الدرس املمتدة ملدة 100 دقيقة.

نشأة وتطور املبادرة
شارك اثنان من أعضاء فريق القيادة يف مؤمتر سمعا خالله عرًضا تقدمييًا عن مقاربة الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة، 

واقتنعا عىل الفور بقيمة ذلك بالنسبة ملدرسة سانت توماس مور. كانت األدلة من املدارس األخرى مقنعة، وبعد 

املناقشة الداخلية بني أعضاء فريق القيادة العليا لهذا األمر، تم اتخاذ قرار بإطالق املرشوع. كانت األجزاء الرئيسية 

لألساس املنطقي للمبادرة تتعلق بتحسني تجربة التعلم للطلبة يف املدرسة. كان من املتوقع أن يتيح وقت الدرس 

األطول حدوث تعلم "أعمق" من خالل الحد من تجزئة الوقت واالنقطاع الناتج عن التغيري املتكرر للدروس. وكان 

من املتوقع أيًضا أن تتيح الدروس الطويلة مزيًدا من الوقت للتاميز وأنشطة التعلم اإلبداعي وتعزيز التعلم.

استند تطوير املبادرة إىل مشاورات واسعة. تم استكامل ذلك مبدئيا داخل املدرسة، لكن إعادة الهيكلة الالزمة لتنفيذ 

الدرس الذي ميتد ملدة 100 دقيقة كمعيار عنت الحاجة إىل استشارة األطراف املعنية األخرى، مبا يف ذلك أولياء األمور 

والطلبة واملدارس االبتدائية الدنيا ورشكات الحافالت. بعد مراجعة هيكل املناهج الدراسية ومناقشة املبادرة يف سلسلة 

من اجتامعات رؤساء اإلدارات وبعد التجارب والتفكري بناء عىل ردود الفعل، تم التصديق عىل األساس املنطقي املبديئ 

للمبادرة. أثارت املشاورات قضايا تتعلق بشكل أسايس برضورة التفكري بشكل مختلف يف تخطيط الدروس، وكان من املفهوم 

جيًدا أن الدرس الذي ميتد ملدة 100 دقيقة ال ميكن أن يكون مجرد نتاج إضافة درسني أقرص إىل بعضهام البعض.

منهجية التقييم
بعد تبني هذه الفرصة، تم تشكيل فريق من داخل شبكة هورتسكام .كان ديفيد فروست، مدير برامج هورتسكام يف ذلك الوقت 

منسق املرشوع واضطلع بول روز، مساعد مدير املدرسة يف مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية يف ستيفنيج ولويس تومبسون، 

مساعدة مدير املدرسة يف أكادميية صموئيل رايدر Samuel Ryder Academy يف سانت ألبانز بدور مستشاري املرشوع. وقد كنت 

 Nobel School أنا واحدا من فريق جمع البيانات، إىل جانب هيلني فوي، مامرسة رئيسية للرتبية البدنية والرياضة يف مدرسة نوبل

يف ستيفنيج وتوم موريف، مدرس املهارات املتقدمة يف العلوم يف مدرسة سري جون لويس Sir John Lawes School، هاربيندين.

بدأ التقييم بقيام أحد أعضاء فريق القيادة العليا بجمع األدلة الوثائقية. وتعلقت هذه األدلة باألجزاء املختلفة من املرحلة 

االستشارية لتطوير مبادرة الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة، مبا يف ذلك املقرتحات ومحارض االجتامعات ووثائق مراجعة املناهج 

الدراسية. ثم قام فريق التقييم بعد ذلك بفحص هذه الوثائق وحدد مجموعة من القضايا التي يتعني استكشافها والتي 
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بدورها شكلت األساس يف تصميم أدوات جمع البيانات مبا يف ذلك األسئلة التي ستوجه يف نشاط مجموعة الرتكيز وأسئلة 

املقابالت مع أعضاء فريق القيادة العليا واستبيان لتسجيل مالحظات الدروس لالستخدام عند القيام "بجوالت تعلم7".

تم استخدام هذه األدوات بطريقتني: أوالً، رتبت املدرسة أنشطة مجموعات الرتكيز التي عقد خاللها طلبة 

املرحلة األساسية )68( اجتامعات مع الطلبة اآلخرين يف أعامر مختلفة وبقدرات مختلفة يف جميع أنحاء 

املدرسة. بعد ذلك، أمىض فريق التقييم يوًما يف املدرسة يف املراقبة وإجراء املقابالت . وقد تم تحديد 

عدد من املوضوعات خالل هذا اليوم، ، تم استباق بعضها كقضايا يجب استكشافها وبرز البعض اآلخر 

يف اليوم نفسه. أوجز أدناه بعض االستنتاجات املحددة التي تم استخالصها يف يوم الزيارة.

االستنتاجات املستخلصة خالل اليوم
تشري الدالئل التي تم جمعها من خالل قراءة الوثائق املدرسية ومن خالل زيارتنا إىل مدرسة سانت توماس مور 

إىل أن مبادرة الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة كانت ناجحة. لقد تم تطوير قدر كبري من املعرفة املهنية وتعلم 

املعلمون الكثري حول كيفية استخدام صيغة الدرس األطول لتحسني جودة تجربة التعلم لدى الطلبة.

رأينا أمثلة عىل تخطيط إبداعي للدروس وتيسري مجموعة واسعة من أنشطة التعلم، تم ربطها بعضها ببعض بعناية 

لخدمة أهداف تعليمية واضحة حققت وترية ودفًقا. ومع ذلك، فإن ما رأيناه وقت الزيارة مل يكن صورة متسقة. كان 

لدينا سبب للتكهن بأن عدم االتساق هذا قد يكون ألن بعض الزمالء مل يكونوا موافقني عىل فرضية أن الدرس الذي ميتد 

ملدة 100 دقيقة يعمل عىل تحسني التعليم والتعلم وبالتايل مل يلزموا أنفسهم بعد بتطوير مقاربات بيداغوجية جديدة. 

عالوة عىل ذلك، حددت ردود فعل املعلمني والطلبة التي تم جمعها يف املقابالت شبه املنظمة الشاغل املفهوم بأن بعض 

الطلبة من فئات القدرة األدىن يف املدرسة سيجدون صعوبة يف االستفادة الكاملة من االحتامالت املمكنة للتعلم العميق 

التي يوفرها وقت الدرس املمتد دون دعم االسرتاتيجيات التي تساعدهم عىل "تعلم كيفية التعلم". اقرتحنا أيًضا أنه 

بينام يتم توفري الوقت لحدوث التعلم العميق، ومن أجل تطور مقاربة للتعلم والتعليم أكرث توجهاً نحو الطالب، فإن 

الخطوة التالية الرضورية هي اعتامد اسرتاتيجيات التعليم التي تركز عىل متكني الطلبة من تعلم التعلم. استنتجنا أن هناك 

حاجة إىل مزيد من العمل لتمكني الجميع من أن يكونوا أكرث قدرة عىل تحمل املزيد من املسؤولية عن تعلمهم.

توصيات ملدرسة سانت توماس مور
لقد خلصنا إىل أن مبادرة الدرس املمتدة ملدة 100 دقيقة كان لها تأثري كبري عىل جودة تجربة التعلم للعديد من الطلبة يف 

مدرسة سانت توماس مور. ومع ذلك، ال يزال هناك مجال ملزيد من التوضيح وترسيخ واتساق تطبيق املعرفة املهنية التي تم 

توليدها حتى اآلن. قدم فريق التقييم التوصيات الواردة أدناه فيام يتعلق مبا ميكن عمله للبناء عىل ما تم تحقيقه بالفعل.

كان جزًءا كبريًا من األساس املنطقي لتطوير وإدخال مبادرة الدرس الذي ميتد ملدة 100 دقيقة هو توقع أن يسمح الدرس 

املوسع بحدوث تعلم عميق، ما يسمح بفهم حقيقي للمفاهيم والقضايا التي تشكل بنية املوضوع )انتويسل، 2000(. أوصينا 

بإجراء املزيد من التفكري املتعمد يف هذا املفهوم وباتخاذ املزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية املتعمدة لتنفيذه. أوصينا أن 

باالمكان تحقيق ذلك من خالل النظر يف مفهوم التعلم التشاريك )ماكبيث، وآخرون، 2008؛ DEMOS ، 2004(. كان واضحا 

أن التحديات التي أثارها تنفيذ مبادرة الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة قد استدعت اتباع مقاربة جديدة يف تخطيط الدروس 

التي استلزمت االبتعاد عن منوذج نقل املعرفة املرتكز عىل املعلم تجاه تجربة تعليمية ترتكز أكرث عىل الطلبة )واتكينز، 2005(. 

تدعم أدلة برنامج أبحاث التعليم والتعلم )The Teaching and Learning Research Programme TLRP( عىل 

7 تهدف جوالت التعلم للمعلمني مراقبة املعلمني اآلخرين أثناء قيامهم بالتدريس من أجل الحصول عىل ملحة عام يحدث يف 

الصفوف الدراسية لتقديم تعليقات غري تقييمية للتحسني وهي جزء من عملية التطوير املهني للمعلمني.

8 يف أنظمة التعليم يف إنجلرتا وأيرلندا الشاملية وويلز وبعض دول الكومنولث األخرى، متثل املرحلة الخامسة، آخر 1-3 سنوات من التعليم الثانوي 

)املدرسة الثانوية( ، حيث يبدأ الطلبة )عادة بني سن 16 و 18 عاًما من العمر( االستعداد المتحانات املستوى املتقدم )أو ما يعادلها(.

نطاق واسع بوضوح فكرة أن االنخراط واملشاركة النشطة يف عملية التعلم تؤدي إىل "تطوير اتجاهات تعلم إيجابية، 

وإىل وجود اإلرادة والثقة لدى الطلبة ليصبحوا هم الفاعلني الرئيسيني يف تعلمهم" )جيمس وبوالرد، 2011(.

كانت هذه التطورات البيداغوجية تشق طريها بوضوح يف سانت توماس مور ووافق فريق التقييم عىل 

أن هناك الكثري من املامرسات الجيدة املعمول بها بالفعل والتي ميكن االعتامد عليها كموارد قيمة لتمكني 

جميع املوظفني من تطوير املامرسة. أوصينا أن يقوم فريق القيادة بالتفكري يف إسرتاتيجيته يف إدارة املعرفة 

)كامبل وبالكويل، 2001(، حتى يتم استخدام املعرفة املهنية املوزعة عىل مستوى املدرسة لدعم التطوير املهني 

للمعلمني، وهو ما دافع عنه دافيد هاركريفرز يف التسعينات من القرن املايض )هاركريفرز، 1999(.

اقرتحنا أن املعلمني يف مدرسة سانت توماس مور قد يستفيدون من تقديم الدعم لهم يف املشاركة يف نشاط قائم عىل االستقصاء 

عىل مستوى الصف الدرايس. كنا مدركن، نظرًا لتجربتنا يف أعامل التطوير التي يقودها املعلمون داخل شبكة هورتسكام، 

أن التوصية مبامرسات التي قد تبدو مفيدة لبعض املعلمني ال تؤدي بالرضورة إىل تغيري ذي معنى. ما نحتاجه لتحقيق أقىص 

قدر من جودة التعليم والتعلم هو وجود هياكل داعمة وتعاونية تتيح للمعلمني متابعة هذا الهدف بأنفسهم حتى يصبحوا 

هم مؤلفي رحلتهم يف طرح األسئلة وجمع األدلة واملداوالت والتشاور والتأمل يف فعالية اسرتاتيجيات الصف الدرايس.    

اآلثار يف ما يتعلق باملامرسة
تعد مبادرة الدرس املمتدة ملدة 100 دقيقة يف مدرسة سانت توماس مور مثااًل جيًدا عىل االبتكار املدريس الشامل 

املنضبط، ولكن ما كان واضًحا من هذا التقييم هو أن العملية مل تكن قد اكتملت ومل تكن قد انتهت بعد. كان الفريق 

عىل دراية مببدأ أن االبتكار هو عملية استيضاح )ستينهاوس 1975؛ فوالن 1993( وأن املعلمني، إذا ما أرادو تحقيق 

أقىص فائدة ممكنة من أي مبادرة، فيجب عليهم االستمرار يف العمل عليها وأنها قد تستغرق وقتًا طويالً.

يعزز هذا املرشوع االفرتاض القائل بأن بإمكان املعلمني التعلم من بعضهم البعض وبإمكانهم القيام بنوع العمل 

الذي ميكن من حدوث مثل هذا التعلم. إنه تذكري جاء يف الوقت املناسب بأن مهنة التدريس تحتوي، ضمن 

حدودها، عىل القدرة عىل التطوير املستمر يف السعي لتحقيق كفاءة مهنية أعىل وأوسع. ومن املؤكد أن التشبيك 

املهني والتعاون املشرتك بني املدارس من هذا النوع ال يتيح فقط مشاركة املامرسة التي ترثي وتوسع معرفتنا املهنية 

فحسب، ولكنه أيضا ميكن املعلمني من مامرسة مهارات املالحظة واالستقصاء والتحليل والتفكري وتطويرها.

وجهة نظر جوناثان
بحلول عام 2008 تقريبًا، تطورت بنية املنهج يف مدرسة سانت توماس مور إىل منط يتكون من أربعة حصص يف اليوم 

مدة كل منها 70 دقيقة. ثم سمعنا عن األسبوع املكون من 15 حصة، 3 حصص يف اليوم مدة كل منها 100 دقيقة وقررنا 

التحقيق فيها. زرنا األماكن التي استخدمت النموذج ورأينا أنه مل يؤد إىل الفوىض. كانت قضايانا، التي شعرنا بأنها ستعالج 

بواسطة النموذج، هي أن الطلبة سيكون لديهم وقت للكتابة املطولة يف الدروس وسيكون لديهم وقت للتعمق يف األمور. 

كام انه سيسمح لنا أيًضا بإدخال املزيد من وقت التعليم دون متديد يوم العمل. يف الواقع، قرص اليوم املكون من 3 حصص 

يوم العمل 20 دقيقة وكان نقطة ربح كبرية. أول سنة نفذ فيها الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة كانت سنة 2009.

بعد بضع سنوات أردنا تقييم هذا النموذج. كان هناك رأي داخل املدرسة مفاده أنه نجح جيًدا بالنسبة لبعض املواد الدراسية، ومع 

الطلبة األكرب سناً ومع الطلبة من ذوي التحصيل األكادميي العايل. أثبت وجود التقييم الخارجي أنه تجربة مثرية لالهتامم. هنا كانت 

مجموعة مل يكن لديها آراء قوية حول املوضوع تريد منا قبولها والتي قامت ببساطة بطرح األسئلة والنظر يف األشياء وجمع البيانات 

بشكل عام. كانت استنتاجات وتوصيات الفريق محفزة للتفكري. كانت وجهة نظرنا أن النموذج قد كان إىل حد بعيد تطوًرا ناجًحا 

أدى إىل تحسني جودة التعليم والتعلم بشكل كبري، لكننا نحن الذين نعتقد ذلك، مبا أننا نحن الذين قمنا بتنفيذه. األسئلة التي 

طرحها فريق التقييم جعلتنا نفكر فيام إذا كنا قد نفذنا املبادرة بشكل جيد أم ال. استخدمنا فرقًا أخرى من مراقبي الدرس للنظر 
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يف االختالفات يف تجارب تعلم الطلبة يف مراحل الدروس املختلفة وتوصلنا إىل استنتاج مفاده أن هناك الكثري من العمل الذي يتعني 

علينا القيام به إذا أردنا االستفادة املثىل من آخر 25 دقيقة يف الدرس املمتد ملدة 100 دقيقة. شعرنا بالقلق أيًضا من أنه مع إجراء 

تغيريات عىل نظام االمتحانات من قبل الحكومة، فإننا سنحتاج إىل النظر يف تخصيص الوقت للمواد الدراسية. كان استنتاجنا النهايئ 

هو االنتقال إىل يوم درايس مكون من 4 حصص مدة كل حصة 75 دقيقة، دون الطلب ببساطة من املعلمني تقديم درس مدته 

100 دقيقة يف 75 دقيقة. بشكل عام، كان لتجربة االنتقال إىل دروس مدتها 100 دقيقة تأثري إيجايب عىل تجربة العديد من الطلبة 

يف املدرسة ولكن ليس مبا فيه الكفاية. ومع ذلك، فقد وسعت قاعدة املهارات البيداغوجية للمعلمني، وطورت لديهم مجموعة من 

املهارات التي تستخدم كثريا يف الدرس املمتد ملدة 75 دقيقة. كان استخدام املقيِّمني الخارجيني لتقييم أثر التغيري أمرًا بالغ األهمية 

يف جعلنا ننظر إىل األمور بأمانة وكان التقرير ذا قيمة هائلة يف دعم تطوير األساس املنطقي لنموذج املنهاج القائم عىل 75 دقيقة.
يحتوي هذا القسم من الكتاب عىل 12 فصالً يقدمون قصًصا تجسد وتوضح املستوى الثاين 

والثالث لقيادة املعلمني املقرتحة يف مقدمتي لهذا الكتاب. وهذه املستويات هي التي يعمل فيها 
"املعلمون املتمرسون كميرسين لتدعيم قيادة املعلمني" وفيها "يتعاون املعلمون لتنظيم شبكتهم، 

البنية التحتية لبناء املعرفة ". متكني املعلمني ليس مجرد مسألة أن يسمح أولئك الذين يشغلون 
مناصب عليا للمعلمني مبامرسة القيادة أو مينحوهم اإلذن مبامرستها. إنها يف الواقع تتطلب التدخل 

اإليجايب لتشجيعهم ومتكينهم من القيام بذلك وأيضا التوقع منهم أن يقوموا بذلك. سأستخدم كلمة 
"إطار" هنا لتعني أن الدعم يجب أن يكون عىل شكل مجموعة متامسكة من االسرتاتيجيات.

يتضمن إطار الدعم برنامًجا يحتوي عىل سلسلة من االجتامعات املخطط لها مقدًما، تُعقد يف 
تواريخ محددة ولكل منها مدة محددة. ولدى الربنامج فرتة زمنية محددة، عادة ما تتطابق 

مع السنة الدراسية، ويؤدي االنتهاء الناجح من الربنامج إىل الحصول عىل جائزة مثل شهادة أو 
يف حالة املاجستري، درجة علمية. يتضمن اإلطار أيًضا البنية التحتية التنظيمية التي توفر فرًصا 
للتشبيك من خالل املناسبات ومواقع الويب وغريها من العمليات التي تساعد عىل التواصل 

والتفاعل. من األمور األساسية يف هذا اإلطار إدارة املوظفني عىل شكل فريق من املعلمني ذوي 
الخربة، ورمبا العمل مبساعدة آخرين من خارج املدارس - مثل األكادمييني أو موظفي املنظامت 
غري الحكومية - القادرين عىل العمل كموجهي برامج ومستضيفني ملناسبات التشبيك. ستعمل 
فرق كهذه مًعا لتوضيح مبادئها للمامرسة وتطوير فن التيسري. هذا ليس مجرد أسلوب شخيص 
يتم فيه إزالة التسلسل الهرمي من خالل املجامالت الشخصية والحوار الودي. يتطلب التيسري 

االستخدام املتعمد واملخطط له لألدوات والتقنيات املصممة جيًدا لتوفري الرتكيز والتحفيز 
والبنية للحوار الذي ميكن من خالله للمشاركني من املعلمني توضيح قيمهم وأولوياتهم وإنتاج 

خطط عمل وأن يقدموا لبعضهم البعض فرص صداقة مهمة. ومتكّن أنشطة ورش العمل القامئة 
عىل هذه األدوات املشاركني من تطوير قدراتهم القيادية، والتي تشمل املهارات والثقة يف 

استخدامها. الجزء األخري من اإلطار هو خلق الظروف التي تعمل عىل تفضيل قيادة املعلمني 
داخل املدارس. تتضمن هذه الرشوط الثقافة املهنية والهياكل التنظيمية والطرق التي يضع بها 

أعضاء فرق القيادة العليا، مبا يف ذلك مديري املدارس، مامرساتهم القيادية موضع التنفيذ.

تقدم الفصول التالية قصًصا ألولئك الذين شاركوا بشكل مبارش يف توفري نوع األطر املبينة أعاله.

القسم الثاين:
أطر دعم قيادة املعلم
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تطوير املامرسات يف املدارس. إنه تدريس يقوده املعلم مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة 

خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون .وال تتمتع هورتسكام بصالحيات منح الشهادات، ولكن منح 

درجة املاجستري أصبح ممكنا من خالل مصادقة جامعة هريتفوردشاير. وتتوافق جدولة الربنامج مع اليوم املدريس، ويُدرس 

يف الصفوف الدراسية يف نهاية األيام الدراسية، ما نسمية "جلسات الشفق" )من الساعة 4:30 بعد الظهر – 7:30 مساء(. 

إضافة إىل ذلك، هناك مؤمتر مع إقامة ملدة يومني يف عطلة نهاية األسبوع يعقد يف واحد من الفنادق يف كل فصل درايس.

يف مدرستي ودعم بناء الصفات الشخصية يف األطفال من خالل التعليم الضمني والرصيح للفضائل ومنذجتها.

يتألف فريق التدريس من "باحثني مامرسني"2 )شولتز، 2010( يعملون حاليًا كمعلمني يف املدارس الثانوية واالبتدائية. وعىل 

الرغم من أن التعليم والقيادة املدرسية هام أهم شواغلهم، لدى أعضاء الفريق أيًضا خربة يف الكتابة للنرشات واملشاركة يف 

املحارضات العامة حول التعليم. أعضاء الفريق هم أيًضا خريجو الربنامج وبعض منهم يدرسون الدكتوراه بدوام جزيئ. ولقد 

شاركوا أيًضا يف البحث والتطوير عىل الصعيدين املحيل والدويل ونرشوا ما كتبوه )مايلز، 2006؛ هيل، 2014 عىل سبيل املثال(، 

وبالتايل فهم قادرون عىل االستفادة من خرباتهم املهنية اليومية ومعرفتهم األكادميية يف تعليمهم للربنامج ويف اإلرشاف الفردي. 

توضح األدلة من املشاركني، وجامعة هريتفوردشاير واملقيّمة الخارجية للربنامج، مدى تقدير جودة هذه امليزة الفريدة للربنامج.

أبرزت املقيّمة الخارجية قوة فريق التدريس يف "جعل محتوى الدورة التدريبية مناسبا" والحظت 

املوجهة التي تعمل كحلقة وصل يف الجامعة، أثناء زيارتها لجلسة الشفق، "االلتزام املشرتك لفريق 

التدريس بدعم الطلبة" و "استخدام أنشطة منظمة" لدعم املناقشة وتنمية التفكري.

يجد املشاركون جلسات الشفق "رائعة" و "ملهمة". وقال أحد املشاركني ما ييل:

إنهم )قادة الجلسات( يفهمون التحديات واملشاكل التي نواجهها، وليسوا مجرد أشخاص 

يتكلمون عن املثالية. أنهم يفهمون القضايا التي نواجهها حول هذا الكالم.

كام يقدر املشاركون الدور اإلرشايف الذي يلعبه فريق التدريس. بوصفهم "باحثني مامرسني"، ميكن ألعضاء فريق التدريس االستفادة 

من مامرساتهم اليومية ومعرفتهم األكادميية لتوجيه وتنوير تفكري املشاركني. وتعتمد العالقة بني املشارك واملرشف أساسا عىل 

منوذج التوجيه. لدى املشاركني إمكانات داخلية ودور اإلرشاف هو إطالق هذه اإلمكانات ومتكني املشاركني من حل املشكالت التي 

يطرحونها ألنفسهم )تولهريست،2010(. علق أحد املشاركني عىل أن اإلرشاف "رضوري" وقال آخر "أنه مفيد للغاية يف تركيز التفكري 

والتأمل". عند دعم كتابة املشارك، يقدم املرشف إرشادات محددة له. وكمبتدئني يف الكتابة األكادميية، يعرب املشاركون عن تقديرهم 

ملثل هذه التوجيهات: "إنها إيجابية حًقا، وهو نقد بناء للمهمة. منتظمة مبا يكفي لتعديل املهمة وتحسينها بني توجيه وآخر."

البيداغوجيا للتمكني
تعتمد مقاربة تدريس هورتسكام ميد عىل قيم ومهارات املعلمني الذين يقومون بتصميم وتخطيط 

وتعليم الجلسات واألنشطة ذات الصلة. وترتكز هذه املقاربة عىل سبعة مبادئ بيداغوجية:

املبدأ 1: رعاية الهدف األخالقي كبعد لروح الكفاءة املهنية املمتدة3

هناك فهم مشرتك بأن هدفنا الرئييس هو تحسني فرص حياة الشباب يف مدارسنا. لذا فإن تعزيز الغرض األخالقي 

هو بعد رئييس لنوع روح الكفاءة املهنية التي تروج لها الدورة )فروست وروبرتس، 2013(، وتم توضيحه للمرشحني 

أثناء مقابلة االختيار. توضح التعليقات التالية كيف ساعد الربنامج حتى اآلن يف حشد غرضهم األخالقي.

2 يعرب املصطلح "باحث مامرس" عن مثل التميز املهني املرتكز عىل النظرية والبحث، واملستند إىل املعرفة التجريبية، وتكمن وراءه 

دوافع القيم الشخصية وااللتزام السيايس والسلوك األخالقي.  

3 ترتكز املهنية املمتدة عىل فكرة "الباحث النقدي" الذي يتبنى مقاربة تأملية وتنموية يف مهنة البحث.

برنامج ماجستري بقيادة املعلم: 

إنجاز يف تطوير املدرسة واملعلم
شيال بول، سارة اليتفوت وفال هيل

مقدمة املحرر

كانت شيال بول معلمة مدرسة ثانوية بخربة متتد ملدة 20 سنة، وعملت مؤخرًا بوظيفة نائب املدير يف أكادميية أسباير 

Aspire Academy يف هارلو. وهي حاليًا نائب قائد برنامج هورتسكام ميدHertsCam MEd( 1( لقيادة التعليم 

والتعلم. علمت سارة اليت فوت يف املدارس االبتدائية، وعملت كمستشار للسلطة املحلية وهي قد أنهت جزءا من 

دراسة الدكتوراه. هي حاليًا قائدة برنامج هورتسكام ميد. فال هيل هي مساعدة مدير املدرسة يف مدرسة بريشوود 

الثانوية Birchwood High School يف بيشوبز ستورتفورد وكانت قائدة برنامج ميد عند إطالقه يف عام 2015. 

إنهم يكتبون هنا نيابًة عن فريق التدريس الكامل يف ميد الذي يضم حالياً: ليز براون، معلمة يف مدرسة سري جون لويس، 

هاربيندين، ترييس جايتريي، مديرة مدرسة وورميل االبتدائية، بروكسبورن، كلري هريبرت، مديرة مدرسة بريتري االبتدائية، ويلوين 

جاردن سيتي، جو هيويتسون، مدرس يف مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية، ستيفنيج، جيني ماكلني، معلمة يف مدرسة دام أليس 

أوين، بوترز بار، جو مايلز، نائب رئيس املدرسة يف مدرسة سري جون لويس، هاربيندين، أليس روكا، مديرة حضانة ومدرسة مورغانز 

االبتدائية، هريتفورد، بول روز، مساعد مدير املدرسة يف مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية، ستيفنيج، ماريا سانتوس- ريتشموند، 

مساعدة رئيس املدرسة يف مدرسة سري جون لويس، هاربيندين وأدريان فيال، منسقة االحتياجات التعليمية الخاصة، يف مدرسة 

ورميل االبتدائية، بروكسبورن. إضافة إىل ديفيد فروست، عضو مجلس أمناء شبكة هورتسكام والذي يعمل كمستشار متطوع.

هذه الالئحة باألسامء غنية عن البيان. يعد برنامج درجة املاجستري هذا إنجازًا جذريًا حيث يتم 

تدريسه من قبل املعلمني وهو مصمم لدعم تطوير املامرسة املهنية بطريقة مبارشة.

املاجستري بقيادة املعلم
نقدم يف هذا الفصل برنامج املاجستري الجديد للمعلمني، هورتسكام ميد، ونستكشف ما الذي يجعله مميزًا. بدأ هذا الربنامج مع 

أول مجموعة من 16 مشاركًا من املدارس االبتدائية والثانوية يف أيلول / سبتمرب 2015. تم اختيار مجموعة ثانية بنفس الحجم 

يف أيلول / سبتمرب 2016. يف وقت كتابة هذا الفصل، كان العمل جاريا عىل اختيار املجموعة الثالثة. وتتمثل أهم ميزتني من 

ميزات برنامج درجة املاجستري املمتد لسنتني الذي يخدم املعلمني وغريهم من املامرسني يف مجال التعليم، يف أنه )أ( يقاد حقا 

باملهنة، )ب( وأن تدريسه يتشكل من خالل "البيداغوجيا للتمكني" )فروست وآخرون، 2016(. وسنستكشف هذين الجانبني يف 

هذا الفصل، باالعتامد عىل األدلة التي تم جمعها من خالل املراقبة والتقييم الروتيني خالل العامني األولني من عمل الربنامج.

ال يُدرّس هورتسكام ميد )HertsCam MEd( من قبل أكادمييني قد يفتقرون إىل املعرفة الداخلية لإلطار املهني؛ وال ميكن 

تفسريه عىل أنه تدريب "بحثي"؛ وال تؤدي االفرتاضات التقليدية حول كيفية إحداث املعرفة وتأكيد صحتها بالرضورة إىل 

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.
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إن فرصة التحدث عن األشياء املهمة بالنسبة يل يف عميل وقراءتها تعطيني اإلحساس 

بالثقة والقوة. واالستامع إىل اآلخرين وهم يتحدثون أمر مثري للغااية.

اآلن أفهم أن هناك لغة حولها وأفهم أن هناك آخرون يؤمنون بها. أنت لست وحيًدا - الجميع يريد تحسني 

التعليم والتعلم. ضجيج األحاديث بعد الجلسات مع أشخاص من نفس التوجه الفكري - متكني واثارة.

....شعور قوي بالغرض األخالقي. أكرب االكتشافات يف جميع جوانب ميد حتى اآلن.

يتم رعاية القوة الذاتية الكامنة للمشاركني )جيدنز، 1984( وتعزيز قدرتهم عىل توجيه تعلمهم من خالل رفع درجة 

وعيهم، ومن خالل التأمل وتقييم أعاملهم )برنر، 1996(. ويتم رعاية اإلدراك املتنامي بأنهم مطورون للمامرسة البداغوجية 

وأنهم نشطاء )ساكس، 2003( بطريقة تعاونية، وكذلك من خالل العملية الفردية للتفاعل مع األدب والكتابة.

توضح األدلة من سري املشاركني التي توثق تصميمهم وتخطيطهم ملشاريع تطويرية مركزية الهدف األخالقي 

يف تحقيق مرشوع من شأنه التأثري عىل املامرسة يف مدارسهم. هذا مقتطف كتبه أحد املشاركني:

.... رمبا أقوى مكون فيها [خطة املرشوع] هو اإلحساس القوي باألهداف األخالقية 

الشخصية والجامعية والذي أطلق بنائها وسيضمن اإلمتام الناجح لها.

املبدأ 2: متكني تطوير املامرسة املهنية من خالل تصميم وقيادة مشاريع التطوير

ويسرتشد الربنامج مبفاهيم قيادة املعلمني غري املنصبية )فروست، 2014( ويستند عليها وبالعمل التطويري بقيادة 

املعلم )فروست ودورانت، 2003(. يعتمد مفهوم القيادة غري املنصبية عىل االعتقاد بأن املعلمني، بغض النظر عام 

إذا كانوا يشغلون مناصب مسؤولية أو أدوار قيادية رسمية أم ال، ميكنهم أن يقودوا التغيري والتحسني عند تزويدهم 

بالدعم املناسب. يتم تقديم مفهوم العمل التطويري وإعادة النظر فيه خالل الربنامج. ويتم تعريف أعامل التطوير عىل 

أنها: عمل اسرتاتيجي ومركّز ومدروس يهدف إىل تحقيق تحسينات يف املامرسة املهنية. ويأخذ شكل عمليات تعاونية 

تتميز بأنشطة مثل التشاور والتفاوض والتفكري والتقييم الذايت واملداوالت التي تجري بتسلسل مخطط له.

يخربنا املشاركون أن التوقعات بأن يقودوا مرشوعا تطويريا تؤدي إىل شعورهم "بالقوة والقيمة والثقة". هناك 

إدراك بأن عملية قيادة أعامل التطوير، تعمل عىل تطوير "لغة القيادة" والتي يجدونها ممكنة بنفس القدر. 

تشري تعليقات املشاركني إىل أن فهمهم للقيادة قد تأثر من خالل عملية قيادة أعامل التطوير.

القيادة ليست بالرضورة أن تكون قيادة من خالل تصدر الصفوف األوىل؛ ميكن 

أن تكون متعلقة بالتأثري من خالل تبادل األفكار مع اآلخرين.

تعكس التعليقات أدناه القدرة التحويلية لتمكني املشاركني من قيادة أعامل التطوير:

يجربنا التوقع بأن نقود مرشوعا ما، بطريقة إيجابية، إىل الخروج إىل هناك وتطوير القيادة الحية.

أشعر بالقوة يف القيام بأشياء كمعلم. قبل ذلك كنت أشعر أن كل التغيري سيكون بقيادة فريق القيادة العليا.

املبدأ 3: تدعيم تطوير مجتمع تعليمي يتيح فيه رأس املال االجتامعي املعزز ازدهار الصداقة الناقدة

يتضمن تطوير مجموعة ميد كمجتمع تعليمي بناء ما يكفي من الثقة واليرس يف التواصل مع اآلخرين للسامح 

مبناقشة قوية يكون فيها كل عضو يف املجموعة قادًرا عىل تقديم التحدي والنقد. وتعتمد هذه الفرصة عىل النمو 

الرسيع لأللفة والقبول املتبادل، وبالتايل يشتمل الربنامج عىل مؤمترات مع إقامة ملدة قصرية وكذلك اسرتاحة مع 

املرطبات خالل جلسات الشفق. وتُظهر تعليقات املشاركني أنهم يقدرون املجموعة املتنوعة من الفرص مثل 

جلسات الشفق واملؤمترات مع اإلقامة والتوجيها ومناسبات الشبكة لتنمية الصداقة الناقدة. تصف تعليقات مثل 

"مرثية ومفيدة"، و"تعميق الفهم"، و"مثمر" و"يساعد يف تركيز اتجاهي" كيفية تثمني هذه الصداقة الناقدة.

تشري التغذية الراجعة من املشاركني أيًضا إىل تقديرهم لفرص الصداقة الناقدة التي أنشأوها بأنفسهم مثل "رفيق 

املكتبة"، مع االعرتاف أيًضا بالدور الذي لعبه الفريق التدريبي يف تهيئة الظروف إلزدهار الصداقة الناقدة.

املبدأ 4: متكني التأمل يف الخربة والتفكري من خالل املشاركة يف أنشطة الحوار.

تهتم هورتسكام ميد بتطوير املعرفة املهنية التي يكون فيها املشاركون منشئني للمعرفة. يتم التحقيق بتجربتهم 

يف املامرسة من خالل التأمل واملقارنة والتحليل، املدعم بأدوات تستخدم يف جلسات الربنامج وعرب اإلنرتنت. 

يتم طرح األطر املفاهيمية ووصف البحوث املستمدة من األدب يف املناقشة من أجل تعزيز فهم املشاركني. 

ويتم تقدير خلق الفرص لهذا بوضوح من قبل املشاركني كام هو موضح يف تعليقاتهم التالية.

عندما تتاح لنا الفرصة للتحدث مع بعضنا البعض، يكون الحديث مفيد حًقا – إنه األكرث فائدة.

بعد مشاركة مشاغيل ثم خطتي املقرتحة مع مختلف الحضور، متكنت من صقل تفكريي ونواياي لتناسب املشاركني. 

من خالل االستامع إىل املالحظات بعقل متفتح وسعيي لفهم كل تعليق عىل أنه 

تعليق بناء، متكنت من تطبيق نصيحة اآلخرين لتحسني خططي.

لقد دهشت كيف أن أفكاري قد ُصقلت منذ بداية الوحدة، وسبب ذلك أننا قد ُشجعنا عىل مشاركة تفكرينا. لقد جعلني 

التحقيق الذي أجراه اآلخرون معي أفكر وأعيد التفكري وأعيد الصياغة، ويف بعض األحيان كنت ألغي ما كتبت وأبدأ من جديد.

الفرص املنظمة للنشاط الحواري عرب الفوجني وداخل كل فوج هي يشء جديد هذا 

العام وهي تحظى بتقدير كبري، ال سيام من قبل مشاريك السنة األوىل.

املبدأ 5: بناء القدرة عىل التأمل الناقد والكتابة الرسدية التي ينري فيها البحث 

العلمي واملعريف املعمق حل املشكالت يف السياقات املهنية

تبني هورتسكام ميد املعرفة األكادميية كمورد ال كمحتوى يتم نقله. ويتم استخدام مجاالت املعرفة الرئيسية ومجاالت األدب 

ذات الصلة، إىل جانب الخربات واألدوات املشرتكة الحالية، لتمكني املشاركني من املشاركة يف املناقشة والتأمل، مام يؤدي إىل 

تحليل سياقاتهم املؤسسية وتحديد شواغلهم املهنية والتشاور مع الزمالء وأصحاب املصلحة لوضع جدول أعامل للتغيري ولتصميم 

وقيادة وتقييم مشاريع التطوير .تم تصميم الواجبات لدعم قيادة املشاركني يف أعامل التطوير بدالً من اختبار إتقانهم للمعرفة.

تُظهر تعليقات املشاركني أنهم يقدرون تشجيعهم عىل تطوير صوت نقدي والتفاعل مع األدب بشكل نقدي 

"ال مجرد أن يتفقوا معه." بالنسبة لواح من املشاركني، كان لتطوير فن الرسد النقدي تأثري كبري.

كان هذا الجانب هو الجانب األكرث إثارة بالنسبة يل، وكان جانب منري للدورة. توسعت مكتبتي الشخصية.

املبدأ 6: التيسري والدعم من خالل استخدام األدوات االستداللية واملفاهيمية التي 

تعمق فهم املوضوعات ذات الصلة بتطوير املامرسة التعليمية

تتميز الجلسات التي يتم تدريسها يف هورتسكام ميد عادًة بأنشطة التفكري واملناقشة، والرتكيزمن خالل استخدام 

األدوات التي تم وضعها للموضوع األسايس املحدد. قد تكون هذه األدوات يف شكل قامئة بالفئات أو رمبا مجموعة من 

الخطوات اإلجرائية. تُظهر تعليقات املشاركني أن األدوات تساعدهم عىل التأمل، والعصف الفكري والتفكري "بشكل 

منطقي". لقد وجدوا أن األدوات "مالمئة" و "مثرية للتفكري" وهم يستخدمونها أيًضا لتطوير املامرسة يف مدارسهم.
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األدوات عن الدورة كانت مفيدة وذات صلة. لقد قمنا بتصميم أدواتنا وكانت لنا فرصة تجربتها.

املبدأ 7: بناء املعرفة املهنية وتعزيز اإللهام املتبادل من خالل تنظيم التشبيك وفرص املشاركة الدولية

يتضمن بناء املعرفة املهنية من خالل التشبيك وجود فرص للمشاركني لتبادل الوصف الرسدي 

ملشاريعهم التطويرية. يتم بناء املعرفة عندما يخضع الرسد للمناقشة مام يؤدي إىل تعزيز فهم 

جوانب معينة من املامرسة وعملية التغيري، وهي نتيجة مفاجئة لبعض املشاركيت:

قبل هذه الدورة مل يكن بإمكاين التفكري أن باالمكان بناء املعرفة من التجربة دون الحاجة إىل وجود خبري. كنت 

أعتقد أنه يجب عيل البحث عىل اإلنرتنت أو يف الكتب، ولكني أدرك اآلن أنه بإمكاين خلق املعرفة مع اآلخرين.

إىل جانب تطوير الدراية الفنية والبصرية هناك أيضا بناء روح الكفاءة الذاتية الجامعية وتعزيز الغرض األخالقي. 

خالل العام الدرايس، يساهم املشاركون يف مناسبتني عىل األقل من بني ستة من املناسبات الخاصة بالشبكة 

وباملؤمتر السنوي. ويف هذه املناسبات، يقّدر املشاركون "فرص الدردشة مع اآلخرين الذين يعانون من مشاكل أو 

يعملون عىل مشاريع مامثلة". "تساعد" الفرصة ملناقشة املخاوف املهنية "بجد يف تطويرهم يف العقل."

التحديات والتطلعات
عىل الرغم من النجاح الكبري كام يتضح أعاله، فإن الربنامج ال يخلو من التحديات. واألمر املهم هو أن ما تم 

تعلمه هذا العام هو أن التطوير االسرتاتيجي رضوري لضامن اتساق جودة الربنامج واستدامته. لقد مّكننا توسيع 

فريق التدريس واستحداث دوري قائد برنامج ميد ونائب رئيس برنامج ميد من تطوير اسرتاتيجيات الدعم 

لفريق التدريس مثل ورش عمل وضع العالمات والتخطيط لالجتامعات وضامن االتصال املنتظم مع املوجهني 

العاملني كحلقة وصل "Link Tutor" مع الجامعة للتأكد من أن الجودة األكادميية مضمونة ومعززة.

أخريًا، وبينام نحن يف صدد اختيار املجموعة الثالثة، فإننا نطمح إىل تطوير برنامج قيادة التعليم والتعلم الخاص بهورتسكام ميد 

إىل برنامج دويل ولقد بدأنا بالفعل يف تطوير رشاكات مع منظامت مناسبة يف الكثري من أنحاء العامل. إننا نرغب يف تطوير برنامج 

ميكن أن يفتح إمكانات أعضاء مهنة التدريس للمساهمة يف اإلصالح التعليمي وبالتايل تحسني فرص حياة الشباب أينام كانوا.

 تصاعد وتصاعد قيادة

 املعلم يف مقدونيا
ماجدة جوزيفسكا وسوزانا كرياندزيسكا

مقدمة املحرر

ماجدة جوزيفسكا هي منسقة "مجتمعات التعليم املهنية" يف مؤسسة خطوة خطوة للمبادرات التعليمية والثقافية يف مقدونيا 

)Step by Step Foundation for Educational and Cultural Initiatives of Macedonia(، أّما سوزانا كرياندزيسكا 

فهي مديرتها. كانت سوزانا إحدى املشاركات يف ندوة ُعقدت يف بلغراد ودامت يومني يف العام 2009، عندما قدم فريق من 

هورتسكام مقاربة العمل التطويري بقيادة املعلم يف التحول التعليمي. إثر هذا اللقاء، حصلت مبادرة قيادة املعلم الدولية 

 ،)Open Society Foundations OSF( عىل متويل من منظمة املجتمع املفتوح International Teacher Leadership ITL

ما مّكن منظامت من دول عدة يف غرب البلقان من إطالق برامج تدعم قيادة املعلم عىل نطاق محدود. أطلقت برامج 

مامثلة يف 15 بلداً يف العام 2010، لكن مل تُدم أغلبيتها أكرث من عام أو عامني. يف حال مقدونيا، مل تدم قيادة املعلم وحسب، 

بل ازدهرت وباتت بعداً رئيسياً يف برنامج عىل نطاق البلد لدعم املعلم وتطوير املدارس. أظن أن ذلك يُعزى إىل الـ " نحن" 

)nous( االسرتاتيجية التي أظهرت عنها مديرة "خطوة خطوة". متتعت سوزانا بالرؤية ملالحظة كيف ميكن أن تكون قيادة املعلم 

مفتاح تحقيق أهداف برامج أخرى يتم أصالً متويلها. بالتايل، أصبحت ماجدة جوزيفسكا التي قصدنا معاً جامعة كامربدج 

 ’Readers as Leaders‘ "للحصول عىل شهادة املاجستري منسقة مكون "مجتمعات التعلم املهني" ضمن مرشوع "القراء كقادة

.)US Agency for International Development USAID(املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

قد يبدو ذلك متناقضاً، لكنني أريد أن أسلّط الضوء عىل الرابط املوضح يف هذا الفصل بني، رؤية املعلم املهنية التي تبدو 

فردية وتحررية حيث تكون رؤية املعلم ملا هو مهم هي يف الصدارة، من جهة، ومن جهة أخرى، التخطيط املركزي من 

قبل منظمة غري حكومية من خالل برنامج وطني ممول من الخارج. هذه ليست مقاربة اإلصالح من األعىل إىل األسفل 

التي قد يشّك البعض فيها. بالنسبة يل، القصيد هو أنه ميكن ملنظمة كثرية املوارد مثل "خطوة خطوة" أن توفر التسهيالت 

املنتظمة التي تؤدي إىل متكني املعلم. ومثة درس هنا لصناع السياسات الذين يبحثون عن سبل إلحداث التغيري املنتظم.

قصة ماجدة وسوزانا
تتسابق الدول بشكل دائم إىل تحقيق أعىل النتائج يف االختبارات الدولية املوحدة )مثالً برنامج التقييم الدويل للطلبة 

Programme for International Student Assessment PISA، والدراسة الدولية لتوّجهات مستويات األداء يف الرياضيات 

والعلوم Trends in International Mathematics and Science Study TIMMS( ألنه يقع عىل عاتقها توفري طريقة 

ملقارنة مستويات نجاح نظم التعليم الوطنية. يُعزى تحسن األداء يف التصنيفات املامثلة إىل التطبيق الناجح للسياسات عوضاً 

عن التعليم عايل الجودة، ومع ذلك غالباً ما توجه أصابع االتهام إىل املعلمني عندما ال تتحسن التصنيفات. يحب املعلمون 

عموماً جوانب مهنتهم التي تتيح لهم الرتكيز عىل تعليم األوالد والتواصل معهم، ومساعدتهم يف التحّول إىل مواطنني مسؤولني. 

لكن غالباً ما يشعر املعلمون املقدونيون أن جهودهم غري مقدرة مبا فيه الكفاية، وأن استقالليتهم تُحّد بشكل متزايد نتيجة 

القوانني الحكومية التي تعاقب عىل القيام بالتجارب وتصّنف كل اختالف يف عملية التعليم الحساسة وتضفي طابعاً رسمياً 
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عليه. ونظراً إىل ضعف استعداد املعلمني ملواجهة تحديات صف حديث متعدد الثقافات، تضمحل ثقتهم بأنفسهم.

قد نجادل أنه ال بد من تطوير جودة املعلم والحكم عليها عىل نحو أكرث شمولية، تبعاً ملفهوم "هويل" )2008( 

املتعلق باملهنية "املمتدة". أثار اهتاممنا أن نتعلم أن قيادة املعلم غري املنصبية، كام مُتارس ضمن شبكة 

هورتسكام، تدعم تطوير مهنية مامثلة ممتدة من خالل التزامها بدعم كفاءة املعلم صوتاً وقيادة )بانغز 

وفروست، 2015(. وأظهرت نتائج الدراسة االستقصائية التي أجرتها وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة 

والتي شملت املعلمني، الحاجة إىل مقاربة مامثلة لتطوير املعلمني واالبتكار يف املامرسات املهنية.

أنشأ فريق ضمن مجموعة "القيادة للتعلم" )Leadership for Learning( يف جامعة كامربيدج أداة لدراسة 

استقصائية دولية مكلفة من قبل الدولية للتعليم )بانغز وفروست، 2012(، وتم تكييف هذه األداة واستخدامها 

للنظر يف كيف يحدد املعلمون املقدونيون جوانب هويتهم املهنية. أظهرت النتائج الحاجة إىل دعم املعلمني 

لتطوير مجتمع مهني يسمح لهم بالعمل معاً من أجل تحسني التعليم من خالل نشاط مهني حقيقي.

قّصة قيادة املعلم يف مقدونيا: البدايات والنمو
خالل فرتة 2010-2012، طُرحت قيادة املعلم غري املنصبية يف مقدونيا كجزء من مبادرة "قيادة املعلم الدولية" 

)International Teacher Leadership ITL(، املدمجة يف مرشوع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للتعليم االبتدايئ 

)فروست، 2011(. تلقت املدارس الثامنية املعنية، باإلضافة إىل املعلمني التسعني الذين يعملون فيها، التوجيهات من 

فرق املتخصصني يف مجال التعليم يف كّل من القطاعني العام والخاص الذين زاروا املدارس مرة يف الشهر من أجل توفري 

الدعم. ركّزت جلسات الدعم األوىل عىل تكوين فهم مشرتك لدى املعلمني حول فلسفة قيادة املعلم غري املنصبية؛ ثم 

أصبحت الجلسات الالحقة أكرث تركيزاً عىل املدرسة، محللة حاجات املعلمني ومنافع هذه املقاربة املتصورة، واستخدمت 

األدوات والوسائل الواردة يف كتيب املعلم الصادر يف إطار مبادرة "قيادة املعلم الدولية". تم الرتكيز بصورة خاصة 

عىل أهمية تشكيل محافظ تطوير شاملة، وإثبات نشاط املعلمني وما يتعلمون منها. ومن خالل اكتساب عادة جمع 

األدلة، كان لدى املعلمني ما يزيد عن مجرّد مصادقة لفظية عن عملهم الشاق ونجاحاتهم. استناداً إىل قصص املعلمني 

وتقارير املرشدين، ميكن تلخيص أهم إنجازات مبادرة "قيادة املعلم الدولية" يف مقدونيا عىل النحو التايل:

إنشاء مجتمعات تعلم تستند إىل املدارس	 

تحسني املهنية وتعزيز ثقافات التعلم املدرسية	 

تكوين حس امللكية وزيادة مستويات الكفاءة الذاتية	 

كانت هذه األنشطة والنتائج مشجعة للغاية يف ما يتعلق بدعم توسيع نطاق املرشوع. أصبح من الواضح أن 

كل املبادرات أو اإلصالحات املستقبلية يف نظام التعليم، ال سيام تلك املتعلقة بالتعليم، تستوجب وجود مجتمع 

تعلم يقوم بوظائفه من املعلمني ضمن املدرسة. يسمح ذلك باستيعاب إرث التدريب والندوات وورش العمل 

وغريها من أشكال التطوير واالبتكار املهني، ومامرستها، وتعديلها وترسيخها يف السياق الخاص باملدرسة.

يستخدم مرشوع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية "القراء كقادة" "Readers as Leaders RAL"، والذي يركز عىل تحسني 

مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الطلبة يف الصفوف املبكرة، مقاربة قيادة املعلم غري املنصبية من أجل تحقيق 

أهدافه. تشارك يف هذا املرشوع 65 مدرسة يف شتى أنحاء مقدونيا. تضّم مجتمعات التعلم يف املدارس الـ65 املرشدين 

املعينني، واملهنيني يف مجاالت مختلفة يف نظام التعليم: معلمون ذوو خربة يف التعليم االبتدايئ، الرتبويون املدرسيون، املدراء، 

أساتذة الجامعات، املفتشون الرتبويون وغريهم من املهنيني يف مجال التعليم. خالل االجتامعات الشهرية، أنجزت مجتمعات 

التعلم، بتوجيه من مرشديها، مجموعة متنوعة من املهام التي تشمل تشكيل الهياكل املهنية والتنظيمية، والتخطيط ألنشطة 

التطوير ولعمليات التدخل يف املدرسة/الصفوف وإجرائها. ووفر بعدها املعلمون مالحظاتهم حول كفاءة هذه التدخالت.

يوفر مجتمع التعلم مكاناً آمناً للحوار املهني الذي يتناول أهم املسائل التي تواجهها املدارس. الهدف هو بناء مجتمعات 

من املهنيني الذين يعتمدون عىل قيم بعضهم البعض املشرتكة املتعلقة بالتعليم وااللتزام بالتعلم مدى الحياة بصفته 

الوسيلة الرئيسية إلحداث التغيري اإليجايب. ونعلم استناداً إىل خرباتنا السابقة أن التدخالت صغرية النطاق واملركّزة ميكن 

أن تكون أكرث فعالية بكثري لتحسني املامرسات، وإن كان يف مجتمع معقد سياسياً مثل مقدونيا، ألنها تتمتع بفرص أفضل 

ليتم ترسيخها يف ثقافة التعليم يف املدرسة. توفر هذه الهيكلية نسيجاً ضاماً بني التدريب ومامرسات املدرسة واإلصالح، 

وتشكل أساساً جيداً للتطوير املهني املحيل يف املدارس، ما يجعلها أكرث استدامة. ُصممت أهداف الربنامج ومهامه من أجل 

دعم املعلمني للرتكيز عىل مشاريع/أنشطة التطوير الفردي، واكتساب عادة جمع األدلة من خالل تطوير املحافظ، وتعزيز 

التفكري وإدراك اإلدراك، وحث املشاركة يف إنشاء الشبكات االجتامعية بهدف تحسني املامرسات وتوسيع نطاق التأثري.

تركز أنشطة التطوير الفردي عىل التحديات املرتبطة باإلملام بالقراءة والكتابة والحساب مبا يتامىش مع أهداف 

مرشوع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. تصمم أنشطة التطوير يك يتم إجراؤها خالل العام، إىل جانب جمع األدلة 

بشأنها يف حافظة خاصة باألدلة. يشمل ذلك األدوات والوسائل املنجزة، والتعليقات التي يقدمها املعلمون وزمالؤهم، 

ومالحظات املشاورات، وعمل الطلبة، واملهام املنجزة التي يطلبها املرشدون، وغريها من األعامل األخرى.

يصف املعلمون كيف تؤدي حافظة التطوير إىل تقصري وقت التخطيط يف املرة الالحقة، وكيف تساعدهم يف تنظيم 

تدخالتهم وتوفري سبل املقارنة والتواصل مع املعلمني اآلخرين. باإلضافة إىل ذلك، تقدم عملية توثيق التدخل الذي يقوم 

به املعلم يف صف ما املعلومات للمعلم نفسه حول التفكري املنطقي وعملية التعليم، ما يشّكل عامالً أساسياً يف أي نوع 

من أنواع االبتكار والتطوير املهني. عىل الرغم من الشكوك األولية يف كمية املعامالت الورقية والطبيعة غري التوجيهية 

لألدوات والوسائل املعتمدة يف مقاربة قيادة املعلّم غري املنصبية، القى املعلمون النجاح الكبري يف توثيق أدلة مجدية 

حول عملهم التطويري ويف استخدام الحافظة كدليل وسجل لدعمهم يف تحسني مامرساتهم ومامرسات زمالئهم.

يشّكل التأمل وإدراك اإلدراك مجالني من التعلم يهدف مجتمع التعليم القائم عىل قيادة املعلم إىل تعزيزهام. يُعرف 

ذلك بأن ينظر الفرد بعني ناقدة إىل العملية التي يقوم هو بها من أجل اكتساب املعرفة. بالرغم من أن ذلك قدرة 

عاملية، إاّل أنها ال تزال مهارة ميكن تعلّمها واتقانها )ليفينغستون، 1997(. تعلّمنا من خالل دراسة فهم املعلمني لكيفية 

تعلّمهم، ومن خالل تجريد الجانب األهم يف يشء ما، وتصميم التدخالت القابلة للقياس والتحقيق واملالمئة لسياقهم 

 )North Central Regional Educational Laboratory 1995( ،املخترب التعليمي اإلقليمي الشامل وسطي(

، أنه باالمكان تعميق مدى هذا التعلم القائم عىل التفكري. غالباً ما يكون هذا النوع من التأمل سطحياً 

ونادراً ما يستخدم. ونسعى من خالل الربنامج إىل تطوير هذه املهارة، أي التعلم مدى الحياة.

ترمي فعاليات إنشاء الشبكات االجتامعية إىل منح املعلمني فرصة مواصلة الحوار حول املامرسات الرتبوية الجيدة، من أجل 

معالجة التحديات التي تطرأ عىل مهنة املعلم ومكانته. جمعت فعاليات إنشاء الشبكات التي نظمناها حتى اليوم مجتمعات 

التعلم من مدرستني إىل أربع مدارس، حيث تكون إحداها املضيف، واألخرى )األخريات( الضيوف. ويف هذه املناسبات الودية 

جداً، يتم إيجاد توازن بني التنشئة االجتامعية من جهة وتبادل املعرفة يف إطار أقّل رسمية من جهة أخرى، إذ يتبادل املعلمون 

أنشطتهم من خالل العروض وامللصقات. والفكرة هي أن العالقات التعاونية هذه ستصبح جزءاً من عادات املدرسة، وستوفر سبالً 

أكرث تنوعاً من أجل إحياء التواريخ املهمة يف املدرسة وتوسيع نطاق فرص التطوير املهني. كام تربط فعاليات إنشاء الشبكات 

املعلمني كمهنيني يف ما بعضهم، ما يسمح لصوتهم بأن يُسمع، ويحسن مكانة النشاط املستقبيل بقيادة املعلم ومعناه.

املالحظات الختامية
يستوجب التعليم الفعال الذي ميّكننا جميعاً من أن نصبح مواطنني منتجني ومسؤولني اجتامعياً تغيرياً يف نظام التعليم ويف طريقة 

تطوير املعلمني. ناقشنا أعاله أن االتجاه نحو االعتامد دوغامئيا عىل ما يحققه الطلبة من أجل تقييم املعلمني هو يف آٍن معاً اختزايل 

ومعيب منهجياً )ريغيل، 2004(، نظراً إىل أنه يركز عىل كفاءة التعليم. غني عن القول إن الكفاءة رضورية من أجل النجاح يف أي 

مهنة كانت، لكن هذه املقاربة توفر قدراً محدوداً جداً من املعلومات املفيدة حول كيفية اختيار املعلمني الجيدين وتدريبهم 

وتطويرهم بشكل دائم. أنتج العديد من الدراسات لوائح طويلة من الكفاءات والخصائص الشخصية الرئيسية للتعليم ذي الجودة، 
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وتم قبولها عموماً ومل تقابل إاّل بالقليل من النقد أو املعارضة. لكن تطوير مهنة التعليم يعتمد عىل الهدف واملسؤولية األخالقية 

)كورتاغني، 2004(، ما ال ميكن قياسه. عوضاً عن ذلك، مثة حاجة إىل تكوين فهم أكرث شمولية للتعريف الحقيقي للمعلم الجيد. 

املعلم الجيد هو الذي يجمع ما بني إتقان املادة والكفاءة البيداغوجدية، وهؤالء املعلمون محفزون للعمل ويرشدهم هدف 

أخالقي يف عملهم هذا. لديهم شغف تجاه التعلم مدى الحياة وتجاه التغيري اإليجايب مبا يتخطى الحواجز الرسمية لدورهم.

أشارت الدراسة االستقصائية إىل الثغرات الكبرية املذكورة أعاله بني حاجات املعلمني وأعامل الحكومة، كام شددت عىل 

مستوى انعدام الثقة املتبادل بني الطرفني. تحتاج طريقة رعاية روح الكفاءة املهنية التي تشبه كثرياً ما أطلق عليه هويل 

"املهنية املمتدة" )2008( إىل عكس أوجه تعقيد الخصائص التي يربهن املعلمون عنها. تعكس الفلسفة التي مفادها 

أن كل معلم يتمتع بالقدرة عىل قيادة تأثري إيجايب )فروست، 2014( هذه القيم، وبالتايل تم إدماجها كمبدأ كامن يف 

مرشوع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية "القراء كقادة". توفر منهجية برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم هيكلية 

للعمل املنهجي من أجل معالجة املسائل التي يؤمن املعلمون أنفسهم أنها مهمة من أجل تحسني مامرساتهم، ومنحهم 

مكانة الخرباء يف خربتهم ومهاراتهم الخاصة. فهي متنحهم حرية االختيار واإلجراء واإلرشاك وحرية استخدام املوارد التي 

يرونها رضورية ليس فقط إلحداث تغيري إيجايب يف صفوفهم، بل أيضاً من أجل إحداث التأثري عىل نطاق أوسع.

ميكن القول إن إنشاء شبكات املعلمني التي تسعى جاهدة إىل إيجاد سبل تحسني مكانة مهنة التعليم واملشاركة بشكل 

مستمر يف أنشطة التطوير املهني يُطلق نقاشاً عاملياً حول إعادة تعريف مهنة التعليم، وهو حوار بقيادة املعلمني. نادراً 

ما يسعى صّناع السياسات إىل الحصول عىل آراء املامرسني حول ما تقتضيه الحاجة ضمن املهنة، وبالتايل تفشل العديد 

من اإلصالحات التعليمية أو يتم تنفيذها بشكل مصطنع. الطريقة الفضىل من أجل معرفة ما إذا كان التدخل فعاالً هي 

سؤال األشخاص املتأثرين به واستشارتهم يف عملية التصميم. ميكن أن يشّكل ذلك بداية حركة إلعادة املعلمني إىل قلب 

عمليات اتخاذ القرار. بذلك، ستستند السياسات وعن حق إىل املعلومات التي تقدمها املامرسة، بدالً من العكس.

بناء روح الكفاءة1 املهنية ملريب 

السنوات املبكرة من خالل القيادة 

غري املنصبية
سارة اليت فوت

مقدمة املحرر

سارة اليت فوت هي خبرية يف شبكة هورتسكام، وقد تخرجت من برنامج املاجستري يف عام 2003 يف وقت مل يكن قد تم 

بعد تأصيل مقاربة العمل التطويري بقيادة املعلم يف برامج هورتسكام .انضمت بعد ذلك إىل فريق تدريس ميد وكانت 

بالتايل جزًءا من عملية تحسني وتوضيح مقاربة العمل التطويري بقيادة املعلم. كانت سارة جزًءا من الفريق الذي قاد 

عملية إعادة التحقق الخاصة بربنامج املاجستري يف الفرتة 2014-2015 وهي اآلن قائدة للربنامج. قبل بضع سنوات، قادت 

مناقشة حول مستوى شهاداتنا، والعمل التطويري بقيادة املعلم عىل مستوى املدارس والذي بدا وكأنه يف الغالب تأسس يف 

املدارس الثانوية مع مشاركة عدد صغري فقط من املشاركني من املدارس االبتدائية. قررت سارة معالجة هذا الخلل والنظر 

يف ما قد يلزم القيام به لتمكني املنهجية من العمل أيضا مع معلمي األطفال الصغار. تؤكد قصتها يف هذا الفصل رؤيتها.

قصة سارة مفيدة حيث أنها تظهر بوضوح كيف بإمكان قيادة املعلم أن تكون هي األساس لتطوير روح الكفاءة املهنية 

professionality"" للمامرسني بغض النظر عن مناصبهم املهنية أو أدوارهم يف نظام التعليم. وهذا له آثار عىل توفري 

التعليم عىل مستوى العامل حيث تكافح الحكومات ملواجهة التحدي املتمثل يف تجنيد أعداد كافية من املعلمني وتدريبهم، 

وحيث تكافح األرس إليجاد طرق لدعم تنمية وتعلم أطفالها الصغار مع االضطرار أيًضا إىل العمل لكسب العيش.

قصة سارة
كان تركيز بحثي للدكتوراه مدفوًعا باملحادثات مع مامريس السنوات املبكرة ومساعدي التدريس وممرضات الحضانة ومعلمي 

السنوات املبكرة ومعلمي املدارس االبتدائية الذين قابلتهم خالل عميل كمستشارة تعليمية للسنوات املبكرة. وعىل الرغم من أن 

البعض بدا متحمًسا لالبتكارات الحديثة يف السياسات، وحريًصا عىل االلتحاق بالربامج التي متنح وضًعا احرتافيًا أو ملهام بسبب 

التدريب الذي قدم مؤخرا أثناء الخدمة، إلجراء تغيريات عىل بيئات الصفوف الدراسية، بدا العديد من اآلخرين مرتبكني من 

معدل التغيري داخل القطاع وما بدا وكأنه تكثيف متزايد لظروف العمل. وصفوا مجموعة من املشاعر مبا يف ذلك خيبة األمل من 

دورهم، والشعور بفقدان السيطرة عىل مامرستهم اليومية والقلق من الضغط النزويل املتصور إلعداد األطفال للمرحلة الرئيسية 

)املرحلة األوىل(. وعىل الرغم من سنوات خربتهم الطويلة يف التدريس، شعر البعض بأنهم مجربون عىل أن يكونوا مجرد فنيني 

أو مرسلني محايدين للمعرفة بدالً من يكونوا مربني أو مشاركني يف بناء املعرفة مع األطفال )دالربغ، موس وبنس،2007(.

سلطت دراسة استكشافية الحقة مع مجموعة من مامريس السنوات املبكرة الضوء بشكل خاص عىل درجة القوة 

1 موقف مستند عقائديا ومواقفيا وفكريا ومعرفيا يتخذه الفرد فيام يتعلق مبامرسة املهنة التي ينتمي إليها والذي يؤثر عىل مامرساته املهنية.
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الذاتية الكامنة لدى ذوي الخربة يف عملهم مع األطفال وأرسهم )اليتفوت وفروست، 2015(. بالنسبة لهم، ينطوي 

إحداث تغيري عىل اتخاذ القرارات بشأن كيفية أدائهم لدورهم، والبيئة لدعم التعلم، وتفاعالتهم مع األطفال، ورؤيتهم 

ملا يعترب منهًجا مناسبًا لألطفال الصغار، والطرق التي تنشأ فيها العالقات مع أولياء األمور ومقدمي الرعاية وتنمو، 

وطبيعة ودور التقييم وما يبدو عليه التعليم والتعلم يف بيئات السنوات املبكرة. كان األمر ليس فقط أن هذه األمور 

مهمة. تحدث العديد من املامرسني عن رغبتهم يف أن يكونوا مؤثرين، ليس فقط كمعلمني يف صفوفهم الدراسية، بل 

يف أن يكون لهم صوتا ميكن سامعه يف مجال أوسع. كان تطلعهم إىل منارصة األطفال الصغار وأرسهم واضًحا.

بدت هذه املقاربة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مرتبطة مبفهوم "روح 

الكفاءة املهنية املمتدة"، وهو مصطلح استخدمه هويل.

بالنسبة ألولئك الذين كان التعليم بالنسبة لهم نشاطًا عقالنيًا، والذين سعوا لتحسني املامرسة 

من خالل القراءة ومن خالل االنخراط يف التطوير املهني املستمر، والذين عملوا بشكل جامعي 

بسعادة، والذين وضعوا مامرسة الصف يف إطار اجتامعي أكرب )هوييل، 2008:29(.

كان تفسري فروست )2013( لروح الكفاءة املهنية كطيف من مجموعات من الخصائص البديلة، كام 

هو موضح أدناه )أو يف الصفحة املقابلة حسب الرتقيم(  إطاًرا مفيًدا بالنسبة يل ألضعه يف اعتباري 

عندما خططت لتدخل لتوفري فرص التطوير املهني لشبكتي من مامريس السنوات املبكرة.

استفدت من تجربتي كعضو يف مجموعة إدارة شبكة هورتسكام خالل عملية التخطيط هذه. توافقت مبادئ نظم القيادة غري 

املنصبية والدعم املصممة لتمكني املعلمني من االنخراط يف أعامل التطوير اإلسرتاتيجية والتعاونية التي يقودها املعلم بشكل جيد 

مع أهدايف الخاصة لتطوير وتوفري الفرص التي من شأنها أن تساعد يف بناء مهنة املامرسني. القصص والروايات التي تعرض هذه 

األعامل للقيادة غري املنصبية وتأثرياتها التحويلية موثقة جيًدا ووفرية )فروست، 2014(، وقد جعلتني متفائلة بحق وشجعتني.

مفهوم القيادة أمر بالغ األهمية يف طريقة العمل هذه. تظهر رؤية القيادة باعتبارها عالئقية وتعاونية ومرتابطة من داخل 

قطاع السنوات املبكرة )رساج وهاليت، 2014؛ رود، 2013(. وهذا يناقض مع املقربة التي يتم فيه تعيني قادة املعلمني 

داخل املدرسة، كام هو الحال يف الواليات املتحدة األمريكية )انظر كاتزمنري ومولر، 2001؛ وغروثر،كاغان، فريجسون وهان، 

2002(، ويف اململكة املتحدة حيث يوجد منط معقد من األدوار الرسمية للمسؤولية )سوبوفيتز، 2015(. بدالً من ذلك، يُنظر 

إىل القيادة عىل أنها نشاط شامل، ومسؤولية جميع العاملني يف مراكز األطفال، يف البيئات الخاصة، والتطوعية واملستقلة، 

ومرحلة التأسيس للسنوات املبكرة )ناترباون، 2012(. يقدم كل من ماك دويل وموراي )2012(، منوذًجا لـ "القيادة الداخلية" 

يتوافق مع توصيف هيل )2014( لـ "القيادة غري املنصبية" يف هورتسكام. بالنسبة لهام، تعترب القيادة يف السنوات املبكرة 

"غري هرمية ومرنة ورسيعة االستجابة" بنفس القدر وقد "تظهر يف أي مستوى من مستويات املؤسسة أينام توجد املعرفة أو 

الخربة املناسبة أو املبادرة ومع القدرة عىل التعامل مع التحديات والفرص )ماك دويل- كالرك وموراي، 2012:33(. يف صميم 

هذه الصياغة للقيادة تطور املامرسة، وتعزيز التعلم والتنمية والرفاهية لألطفال والشباب. كالهام ينقل الرتكيز من القيادة 

الرسمية، املرتكزة عىل اإلعتبار الشخيص واملنصب، إىل تعزيز القيادة باعتبارها "بُعًدا من أبعاد كوننا برشا" )هيل، 2014:74(.

أردت إنشاء هياكل واسرتاتيجيات متكنهم من يضعوا موضع التنفيذ روح الكفاءة املهنية املمتدة، من خالل قيادة 

االبتكار، وبناء املعرفة املهنية، وتطوير القدرات القيادية، والتأثري عىل الزمالء وتطوير املامرسات يف بيئاتهم. جندت 

14 مشاركًا من مختلف املدارس والبيئات للمشاركة يف املجموعة األوىل للعمل التطويري بقيادة املعلم الخاصة 

بالسنوات املبكرة. كان من بينهم: أربعة من مامريس السنوات املبكرة، ومعلمني اثنني من معلمي السنوات املبكرة، 

واثنني من معلمي املدارس االبتدائية، وأربعة معلمني من معلمي الحضانات، وقائد واحد من قادة مرحلة ما قبل 

املدرسة، ومساعد تدريس واحد جاءوا من الحضانات واملدارس االبتدائية ومراكز الرعاية النهارية واملراكز املجتمعية 

الخاصة باألطفال قبل سن املدرسة ومراكز األطفال. واستضافت واحدة من دور الحضانة الجلسات.

كانت السبل التي وضع يف املشاركون مهنتهم موضع التنفيذ، ال سيام فهمهم لعنارص مامرسات القيادة 

والسلوك ونظرتهم ألنفسهم كمحرتفني مثرية بالنسبة يل. وسأركز اآلن عىل ثالثة أمثلة توضيحية.

مرشوع كييل ماري: العمل الناشئ عن التفكري
داخل شبكة هورتسكام، يتم تفعيل قيادة املعلمني من خالل العمل التطويري بقيادة املعلم. وما يلفت االنتباه من 

األدلة هو األهمية املركزية للرعاية الجيدة باعتبارها محركا لتحسني املامرسة املهنية ومامرسة القيادة. تتحدث هنا 

كييل ماري، مامرسة يف الحضانة، عن كيف أزعجتها مالحظاتها لألطفال وهم يلعبون. باستخدام معرفتها بتطور الطفل 

واستناداً إىل املعرفة التي اكتسبتها سابًقا من الدرجة العلمية التي حصلت عليها يف العالج عن طريق الفن، كانت 

قادرة عىل شحذ مخاوفها إىل الرتكيز الذي ميكن التحكم به من أجل التنمية. تم اقتباس ما ييل من سريتها.

مرشوع كييل - ماري

لغة خفية: تطوير لغة العواطف من خالل االستكشاف الحيس

كنت قلقة بشأن مجموعة من األطفال. ظننت أن ليس لديهم تجربة حسية كافية كأطفال ورضع. سألت نفيس 

- إذا مل يكن لدى األطفال هذه التجارب االستكشافية املبكرة، فام الذي ميكنني القيام به لتحسني تعلمهم ويك 

أدعم أيًضا مقدمي الرعاية لهم ؟ تحدثت إىل أولياء األمور يف مقابلة أولياء األمور واملعلمني وسألتهم عن أفكارهم 

حول التجارب الحسية. كان هذا بادئة لحوار حول كيفية دعمهم لتعلم أطفالهم بطرق بسيطة يف املنزل.

استجوبت الزمالء حول تجاربهم الخاصة يف اللعب الحيس وأيًضا ما وفرناه لذلك يف الحضانة. قدت عملية 

التغيري داخل فريقنا. طورنا طرق جديدة لدعم وإرشاك األطفال يف التجارب الحسية خالل فرص التعلم 

مببادرة من الطفل وجعلناه جزءا ال يتجزأ من روتني مامرستنا. كان من الواضح أن مرشوعي قد مّكن 

زماليئ من اكتساب وعي أكرب مبركزية التجارب الحسية يف تطور لغة األطفال ومنوهم العاطفي.

مل يقترص تركيز كيىل ماري فقط عىل قضية تهمها، بل إنها تعاونت مع زمالئها لتخطيط وقيادة عمليات التغيري، وجمع وتفسري 

األدلة عن تأثري ما قاموا به، وتبادل فهمهم املعزز مع األرس. وبقيامها بذلك، ألهمت الزمالء للعمل عىل تغيري األمور لألفضل بالنسبة 

للمجتمع بأكمله. هذا مثال جيد ملا قد يصفه ماكدول - كالرك وموراي )2012: 82( بأنه "قدرة تحفيزية منترشة". تركيزها عىل 

التطوير ال ينبع من العدم. مصدره من داخل كييل – ماري نفسها، وكام الحظ مويلز )2001( وتغارد )2011(، فإن هذا يكمن 

يف االلتزام برفاهية األطفال الصغار وأرسهم. منت عملية القيادة وتطورت من ارتباطها العاطفي ومن مالحظة األطفال الصغار.

يوضح املثال التايل أداة استخدمت يف وقت مبكر من جلسات الربنامج لتمكني املشاركني من 

التخطيط بشكل اسرتاتيجي لقيادة التغيري املتجذر يف االهتاممات املهنية.

مرشوع سارة: تحقيق ما نصبو إليه
يف منوذج هورتسكام، يتم صياغة قيادة املعلم عىل أنها العملية التي يشارك فيها املعلمون يف النشاط الذي يصفه فال هيل أدناه:

... توضيح قيمهم، وتطوير رؤيتهم للمامرسة املحّسنة والترصف بشكل اسرتاتيجي لتحريك العمليات 

التي يتم فيها جذب الزمالء إىل أنشطة مثل التقييم الذايت واالبتكار )هيل، 2014(.

يعترب متكني املشاركني من إدراك أن القيادة عملية اسرتاتيجية أمر أسايس. ركزت الجلسة الثانية للربنامج بشكل خاص عىل 

متكني املشاركني من تصميم خطة من شأنها معالجة اهتامماتهم املهنية. لذلك، فإن كل خطة مرشوع كانت مشخصنة 

وذات صلة بسياق املشارك عىل الرغم من تشجيع جميع املشاركني عىل وضع القيادة والتعاون واالبتكار موضع الصدارة 

يف خطط مشاريعهم. كانت خططهم برصية وموضحة للغاية برسوم بيانية، وذلك باستخدام أوراق كبرية من أوراق 

السبورات الورقية مع خطوط وبيانات مكتوبة بأقالم التحبري وموضوع عليها أوراق مالحظات الصقة ملونة.

بدأت سارة خطة عملها من خالل تحديد شاغلها املبديئ باختصاربشأن مواصلة التقديم يف بيئتها عىل ورقة مالحظات كبرية أرجوانية 
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اللون. عىل ورقة برتقالية كبرية، مثلت الحالة املستقبلية املثالية بعد التصدي للشاغل والترصف لتحسني املامرسة يف بيئتها. من أجل 

امليض قدما، تم تحويل الرحلة بني هاتني النقطتني إىل مشكلة تتطلب الحل. عرضت العديد من أوراق املالحظات امللونة أفكارها 

حول مكونات الخطة عرب الوقت، مبا يف ذلك األنشطة واملهام الرئيسية واملواد واملوارد واآلثار املالية. واألهم أن سارة قد تشجعت 

عىل التفكري يف فرص التشاور مع زمالئها ومناقشة الجدوى والتقدم واألثر التدريجي للمرشوع عىل جميع املعنيني ودمجهم يف 

خططها. خصصت هذه النقاط الرئيسية لنقاط محددة يف جدولها الزمني. ثم استخدمت الخطة كأداة للتأمل. قامت سارة بتعديل 

ووضع رشوحات عىل رحلتها عىل مدار العام الدرايس لتوضيح كيف تغريت الخطة وتحسنت مع سعيها إلحداث تغيري يف بيئتها.

هذه املقاربة مشابهة لنموذج انغسرتوم )2000( الخاص بـ "عمل العقد"2 )knot working( والتي تقوم فيها 

مجموعة من الزمالء باستئصال األسباب املشرتكة لشاغل مشرتك يف املامرسة اليومية. ما هو مختلف هنا هو 

أن سارة تخطط لكيفية قيادة عملية التطوير بدالً من مجرد إنشاء وإدارة إكامل عدد من املهام. نتيجة لذلك، 

شجعنا املشاركني يف الجلسة عىل التفكري يف سياق التغيري، وطرح التساؤالت حول املامرسة الحالية، والنظر 

يف العقبات واالحتامالت املمكنة التي قد تنشأ، وتشارك هذه املالحظات مع بعضهم البعض.

قدمت سارة التقييم التايل لهذه األداة املعينة خالل برنامج التوجيه الشخيص.

 كيفية تقسيم املرشوع إىل أقسام ميكن التحكم فيها - فكرت يف التحدي املحتمل واملوارد التي قد أحتاج 

إليها واإلجراءات الالزمة والتأثري املستمر. لقد ساعدين ذلك يف إدراك وجود أجزاء مختلفة ملرشوعي تحتاج 

إىل عناية. لقد ساعدنا جميًعا عىل أن نضع يف االعتبار حجم العمل الذي يجب أن يوضع يف مرشوعنا. 

فهم سارة املتطور للقيادة كعملية هو واضح. تم بناء الفرص للمشاركني لتقديم نقد إضايف لقيادتهم 

وتلك التي يواجهونها ضمن بيئتهم يف الربنامج عىل مدار العام الدرايس كام هو موضح أدناه.

مرشوع فينيسيا: توسيع مفاهيم القيادة
يتعلق هذا القسم بنشاط يستخدم يف الربنامج يهدف إىل تشجيع املشاركني عىل استكشاف فكرة 

القيادة غري املنصبية. شمل هذا استخدام املشاركني ملجموعة متنوعة من املواد يف إنشاء توليفة صور 

عابرة لتمثيل القيادة يف بيئاتهم والنظر يف كيفية قيادة مشاريعهم الخاصة يف هذا التمثيل.

توضح تعليقات فينيسيا دورها املتصوَّر يف قيادة عملها التطويري كام وصفت ما صورته يف 

توليفة صورها. كمساعدة تدريس يف وحدة املرحلة التأسيسية يف مدرسة ابتدائية، بدت أنها 

تستمتع بشكل خاص بفرصة قيادة التطوير التي تنطوي عىل تعاون مع زمالئها.

هؤالء هم املعلمني الذين أعمل معهم يف بيئتي، املعلمني ومساعدي التدريس، ولديهم جميًعا أفكارهم الخاصة. إنهم 

يرمون أفكارهم يف الريح السحرية التي تتحرك صعودا من خالل هذا الدرب املغامر، وتصل إيل هنا فاقوم بخلطها 

جميًعا فأحصل عىل انفجار فكرة هنا ثم تعود إىل األسفل من خالل جسدي هنا وتأخذ شكال دائريا قويا، يشبه إىل 

حد ما خاتم الزواج، ال تتوقف أبًدا، وكل ما فكرنا به جميعا يجتمع مًعا. ثم أنا كقائدة، أقوم بعمل شيئ ما به.

علقت فينيشيا فيام بعد عن فائدة هذا النشاط عىل النحو التايل:

... أعطاين نظرة معمقة عن نفيس، وكيف كنت أرى القيادة، واآلن أنا يف الواقع أتساءل يف بيئتي ... أتساءل عن 

معنى القيادة. لقد أعطاين نظرة معمقة حول كيفية تعامل جميع اآلخرين يف املجموعة مع القيادة ...

2 عمل العقد هي عملية ممتدة يتم فيها تشكيل العقدة وحلها وإعادة تشكيلها حيث يتم تكوين الجسم 

بشكل تشاريك مرة تلو األخرى، مع عدم وجود موعد نهايئ واضح أو نقطة نهاية ثابتة.

من كونها مجرد "مساعدة تدريس يف مدرسة" ’أرسلت’ عىل الربنامج، تصورت "فينيشيا" لنفسها دور جديد 

وتفاوضت عليه بنجاح بناًء عىل تفسريها لـ "معلمة املرسم" )األتيلياريستا( املستخدمة يف حضانات ريجيو )انظر 

الفصل 5(. بالنسبة لفينشيا، كان الربنامج وفرص االنخراط يف التفكري والحوار كهذه الفرصة يف الواقع حاسام 

يف تحرير فهمها للقيادة بعيدا عن التفسريات املهيمنة ومكن التحول من الحدوث )وسرتن، 2008(.

ضمن شبكة هورتسكام، جمعنا األدلة التي تثبت أنه من املمكن متكني جميع املعلمني من تطوير قدراتهم 

القيادية بطرق تتناسب مع ظروفهم وشواغلهم املهنية، بغض النظر عن أي منصب وظيفي أو دور 

معني قد يكون تم تكليفهم به. لقد وجدت أن هذه املقاربة غري املنصبية والشاملة كانت قوية بشكل 

خاص يف دعم معلمي السنوات املبكرة لوضع روح الكفاءة املهنية املمتدة موضع التنفيذ.

روح الكفاءة املهنية

الرتكيز

التوجه

الدوافع

املعرفة

القيادة

روح الكفاءة املهنية املحدودة

فرداين، الرتكيز عىل مامرسة الصف الدرايس

إذعان، تنفيذ

املعايري، القواعد, نتائج اوفستد

مدرب جيدا، مطلع، مواكب

يُقاد

جمعي، عضو يف مجتمع تعلمي

قدرة، إبداع

املبادئ، الغرض األخالقي, االستقصاء

منشئ للمعرفة، مستفرس

يقود

روح الكفاءة املهنية املمتدة

الشكل 1: فروست )2013(
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 تحقيق أقىص قدر من تأثري

 قيادة املعلم
أليسون بيلبيم وأنجيال مارتينو

مقدمة املحرر

أليسون بيلبيم هي رئيسة قسم العلوم يف مدرسة بروكسبورن، وقد عملت كمعلمة ملدة 18 عاًما. وهي 

ميرسة مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرستها. أنجيال مارتينو هي مساعدة مدير املدرسة 

بالوكالة وتعمل يف نفس املدرسة وهي مسؤولة عن تطوير التعليم والتعلم عرب املدرسة.

توثقان يف هذا الفصل كيف تعاونتا لضامن أن يكون لربنامج العمل التطويري بقيادة املعلم أقىص قدر من التأثري عىل املامرسة 

املهنية يف جميع أنحاء املدرسة. تتناول هذه القصة أحد التحديات الرئيسية ملقاربة هورتسكام لقيادة املعلمني. ظهر هذا التحدي 

قبل بضع سنوات عندما جاء ديفيد هارجريفز للتحدث يف واحدة من مناسبات شبكة هورتسكام. قدم ديفيد حجته حول ما أسامه 

"االبتكار املنضبط" )هارجريفز، 2003( التي تعتمد عىل فكرة أن املدارس ال تستطيع التعامل مع الكثري من االبتكار يف وقت واحد، 

لذلك يجب عىل املدارس، وحتى شبكات املدارس، معالجة هذه النواحي من املامرسة واحدة فواحدة. ويتم تحديد ذلك بواسطة 

مدير املدرسة أو مجموعات املدارس بدالً من املعلمني الفرديني. كنت هناك يف تلك األمسية وأتذكر أن املعلمني قد استمعوا بأدب 

إىل املتحدث ولكنهم قاموا بعد ذلك مبجادلته بقوة. قالوا أنه عندما يتم متكني املعلمني من التفكري بشكل اسرتاتيجي حول كيفية 

معالجة املخاوف التي حددوها بأنفسهم، لن يكون هناك بالرضورة عدم كفاءة وفوىض. قالوا أنه بسبب كون كل مرشوع تطوير 

من مشاريع املعلمني هو موضوع للتشاور والتفاوض، فإن الوئام والتامسك سيتحققان. ما لدينا يف القصة املقدمة هنا من قبل 

أليسون وأنجيال هو مثال جيد عىل كيفية عمل موجهي العمل التطويري بقيادة املعلم مع أعضاء فريق القيادة العليا لضامن 

أقىص تأثري لالبتكارات املتعددة. يف هذا الفصل نسمع عن االبتكار املنضبط حًقا، ولكن ليس كام يعرفه ديفيد هارجريفز.

قصة أليسون وأنجيال
العمل التطويري بقيادة املعلم متأصل بعمق يف روح مدرسة بروكسبورن. ويقع تطوير التعليم والتعلم يف صلب 

املؤسسة وقد رحب العديد من أعضاء فريق العمل بفرص املشاركة يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم. تم 

إطالقه ألول مرة يف أيلول/سبتمرب 2010، وشارك فيه حتى اآلن، 44 موظفا. املشاركون مل يكونوا فقط معلمني بل 

أيضا زمالء يضطلعون بأدوار الدعم مثل أمني املكتبة وموظفو دعم التعلم ومرشفو التغطية1، مام يؤكد ووجهة 

نظر هورتسكام بأن القيادة ليست امتيازا لفئة قليلة وال ترتبط بالقوة املنصبية )فروست، 2011(.

لقد وضع فريق القيادة العليا عدًدا من االسرتاتيجيات املصممة لدعم قيادة املشاركني للمشاريع. تضمن هذه الفرص أن 

يطور املشاركون أفكارهم من خالل التعاون بحيث يكون للمشاريع تأثري مدريس مستدام. تدعم االسرتاتيجيات يف مدرستنا 

املعلمني أثناء قيامهم بقيادة عملية تطوير تهدف إىل التأثري عىل اآلخرين وإرشاكهم من خالل نشاط املرشوع نفسه. تشمل 

الفرص ما ييل: اجتامعات مجموعة التعليم والتعلم، ومدونة املدرسة، والنرشات اإلخبارية نصف السنوية، ومناسبات 

1 املرشفون الذين يقومون مبراقبة الطلبة أثناء قيامهم باملهام املطلوبة منهم عند غياب املعلم لفرتة قصرية.
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الشبكة الداخلية، والعروض التقدميية الجتامعات فريق القيادة العليا، وأيام التطوير املهني واملنتديات املنتظمة.

مجموعة التعليم والتعلم نشطة للغاية يف املدرسة ويتم حضور االجتامعات دامئًا بشكل جيد. ترسل كل دائرة ممثاًل إىل هذه 

االجتامعات النصف سنوية حيث يتم تبادل األفكار العملية اللصفوف الدراسية ومناقشة البحث الرتبوي .يتم تشجيع املشاركني 

يف العمل التطويري بقيادة املعلم أيًضا عىل حضور هذه االجتامعات وقيادة جلسة بناًء عىل مرشوعهم. يتم تشجيعهم عىل 

تحديد مشاغلهم وتقديم أفكارهم األولية ومشاركة خطط عملهم ومقرتحاتهم مع بقية املجموعة. ثم ييرس املشاركون يف 

العمل التطويري بقيادة املعلم مناقشة مع زمالئهم حول مشاريعهم املقرتحة. من املمتع أن نرى كيف أن بعض الزمالء، الذين 

مل تتح لهم الفرصة مطلًقا قيادة ابتكار، يستحوذون عىل هذه الفرص لطلب املالحظات النقدية وتلقيها من زمالئهم.

تعد مدّونة التعليم والتعلم باملدرسة والنرشة اإلخبارية نصف السنوية من املنابر التي يستطيع من خاللها أفراد 

العمل التطويري بقيادة املعلم مشاركة مشاريعهم. يتم تشجيعهم عىل كتابة التدوينات واملقاالت التي تحدد 

أفكارهم ووصف نهجهم التطويري لتحسني املامرسة. هذا غالبًا ما يكون قويًا للغاية حيث يتلقى جميع أعضاء 

املجتمع املدريس نرشة التعليم والتعلم ويتم إرسال تذكريات لقراءة مدونة بروكسبورن عىل أساس أسبوعي. نتيجة 

لذلك، يتم التواصل مع مشاريك العمل التطويري بقيادة املعلم من قبل زمالء آخرين الذين يريدون الحصول 

عىل مزيد من املعلومات أو الذين هم عىل استعداد لتجربة بعض األفكار التي يقرتحونها يف مشاريعهم.

ومع تطور املرشوعات عىل مدار العام الدرايس، يشارك أعضاء العمل التطويري بقيادة املعلم يف مناسبة داخلية للشبكة تعقد وقت 

الغداء. وتعمل هذه املناسبات عىل إعادة إنشاء الطبيعة الحوارية ملناسبات شبكة هورتسكام التي يأخذ فيها املشاركون املعرفة 

الضمنية املكتسبة من خالل التجربة الفردية ويجعلونها مرئية )بوالين، 1967(. يقوم الكثريون بإنشاء عرض يعرضون فيه بعض أفكار 

مشاريعهم وأي دليل عىل التأثري الذي وثقوه يف هذه املرحلة. وهذه أيضا فرصة ممتازة أخرى للزمالء للتواصل مع أعضاء مجموعة 

العمل التطويري بقيادة املعلم. بالنسبة للمشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم، يتطلب هذا الحدث املفتوح قدًرا معيًنا من 

الثقة؛ لرشح مشاريعهم بإيجاز مفيد، ولإلجابة عىل األسئلة التي يطرحها أعضاء آخرون من املوظفني وتلقي املالحظات .إننا يف 

هذه املناسبة نبدأ برؤية هؤالء األفراد ميتلكون زمام مشاريعهم بحق ألنها تتعلق بقصص املامرسات املحسنة يف الصفوف الدراسية، 

والتعاون مع الزمالء والتأثري اإليجايب عىل تعلم الطلبة وميولهم. أما الفائدة اإلضافية من عقد هذه املناسبات الداخلية للشبكة فهي 

اإللهام الذي يدفع أعضاء آخرين من املوظفني للمشاركة، عىل الرغم من أنهم رمبا مل يفكروا يف السابق يف تنفيذ مرشوع تطويري.

مع اقرتاب نهاية العام الدرايس، عندما يكون الزمالء قد أكملوا مشاريعهم تقريبًا، تتم دعوتهم لحضور اجتامع 

لفريق القيادة العليا ويطلب منهم تقديم عرض تقدميي مدته 15 دقيقة استناًدا إىل مرشوعهم. قد يكون هذا 

األمر شاقا بعض اليشء لبعض األفراد غري املعتادين عىل تقديم أفكارهم لزمالئهم الكبار، لكنها فرصة ممتازة 

لعرض القدرة الشخصية املحسنة. مع حضوري لبعض هذه املناسبات، رأينا أفرادا قد ازدهروا حقا وهم يقدمون 

عروضهم. لقد تأثر كبار القادة بجودة املرشوعات وبطريقة تقديم العروض. مرة أخرى، من خالل املشاركة يف 

هذه املناسبة، أتيحت للمشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم الفرصة لعرض عملهم يف بيئة رسمية.

ملساعدة املشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم يف تأصيل عملهم عىل مستوى املدرسة، يتم تشجيعهم عىل املشاركة يف 

جلسات التطوير املهني للمدرسة بأكملها. مبجرد اكامل الزمالء ملشاريعهم، يتوقع منهم أن يخططوا ويوجدوا بعض املوارد واألفكار 

ألعضاء هيئة التدريس يف أول يوم للتطوير املهني يف العام الدرايس التايل، املكرس للتعليم والتعلم. ويأخذ ذلك عادة شكل مجموعة 

من أنشطة الكاروسيل2 التي يقودها الزمالء ويشارك فيها غريهم. لقد كان هذا ناجًحا حًقا عىل مدار السنوات القليلة املاضية، 

وعادة ما يكون املشاركون يف العمل التطويري بقيادة املعلم هم املزودون الرئيسيون ألنشطة الكاروسيل. إنها قيمة نظرًا ألن 

أعضاء هيئة التدريس سيكونون قادرين عىل التعرف عىل املرشوع املكتمل. يف هذه املرحلة، ميكن للمشاركني يف العمل التطويري 

بقيادة املعلم تقديم املشورة العملية حول املوارد التي قاموا بإنشائها أو األفكار التي أطلقوها وتشجيع الزمالء اآلخرين بشكل 

إيجايب عىل تجربة بعضا منها. هذا هو املكان الذي يساهم فيه برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف تطوير املدارس، ويلعب 

املشاركون يف العمل التطويري بقيادة املعلم دوًرا نشطًا يف إنشاء املعرفة املهنية وتطويرها داخل مجتمع املدرسة )هيل، 2014(.

2 أنشطة الكاروسيل هي فرصة تواصل وتفاعيل للمشاركني للتحرك والتنقل يف الغرفة بطريقة دائرية، والتوقف بشكل متقطع 

للتعليق أو املناقشة أو الرد )لفظيًا أو كتابيًا( الستكشاف العناوين / األسئلة / املواضيع / املوضوعات املنشورة.
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إىل جانب ذلك، يتم تشجيع املشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم عىل املشاركة يف منتديات املدرسة التي تبلغ 

مدتها 15 دقيقة كل أسبوعني. وهذه مبثابة برنامج تطوير مهني منتظم لتوفري فرصة للموظفني لتبادل املامرسات 

الجيدة. يتم عقد هذه املنتديات يوم الجمعة قبل املدرسة مرة كل أسبوعني ويتم تشجيع الزمالء عىل قيادة جلسة 

مدتها 15 دقيقة حول اسرتاتيجية أو مورد يودون مشاركته. وتعمل مشاريع العمل التطويري بقيادة املعلم كحافز 

ملزيد من العمل )ويرنغ، 2011(. الزمالء الذين يغادرون هذه املنتديات يكونون معبئني إلحداث تغيري هم أنفسهم 

ويشعرون بأن لديهم ما يلهمهم ولديهم الحيوية وأنهم عىل استعداد لتجربة ما سمعوه للتو يف صفوفهم الدراسية.

صمد العديد من مشاريع العمل التطويري بقيادة املعلم البالغ عددها 44 مرشوًعا يف بروكسبورن يف اختبار الزمن 

وكان له تأثري دائم عىل مامرستنا الحالية. يلتزم مجتمع مدرستنا بتطوير وتبادل املامرسات الجيدة بني اإلدارات، وقد 

لعب املشاركون يف العمل التطويري بقيادة املعلم دوًرا كبريًا يف هذه العملية. تضمن مشاركتهم يف الربنامج أن يكون 

هناك تفكري وتقييم مستمر ملامرساتنا يف الصف الدرايس. لقد ذكرونا بأن أعامل التطوير املخطط لها اسرتاتيجيا مهمة 

وأنها قد ألهمت وشجعت الزمالء اآلخرين عىل التعاون، وبالتايل تحسني املامرسة عرب املدرسة بأكملها. نعرض أمثلة 

عىل هذه املرشوعات يف امللخصات التالية التي كتبها اثنان من مشاركينا يف العمل التطويري بقيادة املعلم.

مرشوع ريبيكا بروكرت للعمل التطويري بقيادة املعلم
مل يكن مرشوع ريبيكا مرتبطًا باملادة التي تدرسها بل ركز بدالً من ذلك عىل تطلعات الطلبة 

للدراسة ما بعد املستوى املتقدم واحتياجات مجموعة معينة من املتعلمني.

رفع مرشوعي مستوى الوعي مبجموعة جامعات راسل )ذات املرتبة العالية(. قمت بإعداد برنامج تجريبي أويل لدعم 

تطلعات طلبة السنة العارشة القادرين للذهاب إىل جامعات مجموعة راسل. وشمل الربنامج جلسات تصف ما تتطلبه 

هذه الجامعات واختيار املواد وكذلك جلسات متخصصة لطلبة الطب والبيطرة والقانون املحتملني. استمر هذا الربنامج 

منذ ذلك الحني مع كل مجموعة من طلبة الصف العارش. كام تم تطويره يف املرحلة الخامسة األساسية )الطلبة بعمر 

16-18(. مجموعتي األوىل اآلن يف الصف 13، وستقدم إىل الجامعة هذا العام. حتى االن لدى ستة من الطلبة مقابالت 

مقابالت يف جامعتي أكسفورد وكامربدج، ونحن نأمل أن يؤدي ذلك إىل مقاعد أكرث من السنوات السابقة. لقد كان 

لهذا قيمة خاصة بالنسبة ملقدمي طلبات االلتحاق يف الطب والطب البيطري والقانون كام استخدمنا الطلبة السابقني 

لزيادة الوعي بخربة العمل التي يحتاجون القيام بها وما هي الفروقات بني املواد. بدأ املزيد من طلبتنا يف اكتساب 

خربة يف العمل والبحث يف وقت أبكر حتى يكون لطلباتهم فرص أكرب بحلول الوقت الذي يصلون فيه إىل السنة 13.

أخريًا، واصلت اهتاممي يف هذا املجال وشاركت يف برنامج التطوير املهني يف أكسفورد والذي سمح يل التشبيك 

مع املدارس األخرى واكتساب أفكار جديدة، وكذلك إرشاك موظفي التواصل من أكسفورد يف تقديم دورة 

لطلبتنا. ستكون النتيجة اإلجاملية هي زيادة عدد الطلبة الذين سيذهبون إىل جامعات مجموعة راسل، وزيادة 

الوعي يف املدرسة بني املوظفني والطلبة وزيادة استخدام التشبيك لتحسني جودة طلبات االلتحاق.

مشاريع سو شابر للعمل التطويري بقيادة املعلم
ينبثق املرشوعان الخاصان بسو من منظورها كأمينة مكتبة مدرسية. سعى املرشوع األول إىل تطوير 

القراءة عرب املنهج، يف حني كان الثاين مبثابة وسيلة إلرشاك أولياء األمور يف متتع الطلبة بالقراءة.

لقد رشعت يف مرشوعي للعمل التطويري بقيادة املعلم ووجدت التجربة تطويرية ومجزية. كان مرشوعي األول هو 

الرتويج لقراءة أوسع عرب املناهج الدراسية، وشعرت أنه يف ذلك الوقت، نجح يف زيادة وعي املوظفني بالحاجة إىل الدفع 

بفاعلية باتجاه املزيد من القراءة والطرق التي ميكنهم القيام بذلك. اعتمدنا شعار "القراءة للنجاح" وال تزال بعض العروض 

التي وضعت يف املمرات مستخدمة بعد سنوات عديدة من املرشوع. أحد األشياء التي قمت بها هو تصوير الكتب يف 

الصفوف الدراسية حول املدرسة وأريتها للموظفني الذين شعروا بالصدمة من الرسائل التي كانت ترسلها فوىض أرفف 

الكتب والكتب املمزقة أو عدم وجود الكتب عىل اإلطالق. وتحسنت عروض الصفوف الدراسية حول القراءة يف العديد من 

املجاالت، خاصة اإلنجليزية، بشكل كبري بعد ذلك. من الصعب عزل إرث هذا املرشوع، لكن ليس لدي شك يف أن مواقف 

املوظفني قد تأثرت به، حتى لو مل يكن لديهم وقت يف املناهج الدراسية املعبأة للقيام بالكثري مام يرغبون القيام به.

املرشوع الثاين كان استمرارا الهتاممي بالقراءة وركزهذه املرة عىل إرشاك أولياء األمور يف دعم تشجيع القراءة للمتعة. كان 

لهذا املرشوع نتائج ملموسة أكرث من خالل تطوير مجالت قراءة لكل طالب يف الصفني 7 و 8. كانت الفكرة هي إرشاك أولياء 

األمور وأمناء املكتبات واملدرسني يف التوضيح للطلبة بأنهم مهتمون بكل طالب ويقدرونه وما يقرأه. مىض حتى األن 4 سنوات 

عىل املرشوع ويف كل سنة تزداد مجاالت املناهج التي يشملها والتي تستفيد من املجالت لواجبات القراءة املنزلية األوسع.

إضافة إىل رفع مستوى القراءة يف مدرستنا، فقد أثر برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم عيل شخصيًا بطرق غري متوقعة. 

دور أمني املكتبة كمهني مؤهل مختلف ولكنه مساو بالقيمة ألدوار املهنيني اآلخرين قد يكون الوحيد من نوعه يف 

مؤسسة كبرية، وعىل الرغم من أنني عملت بالفعل يف املدرسة لسنوات عديدة، فإن هذا املرشوع ساعدين بالتأكيد يف 

التعرف عىل املزيد من املوظفني، مام أدى إىل مزيد من التكامل والتعاون. الطبيعة الداعمة ملجموعة العمل واملوظفني 

الرائعني يف بروكسبورن والذين سوف بذلوا جهًدا إضافيًا لدعم زمالئهم، منحتني الثقة يك أكون مبادرة أكرث.

هدف مرشوع مدريس كامل آخر إىل تحسني فعالية دروس التغطية )البديلة( وقد نفذه "مرشف تغطية" يف بروكسبورن يف عام 

2010 .نتيجة لهذا العمل التطويري، يتم تخطيط جميع دروس التغطية بنموذج خاص يعطي معلم التغطية معلومات عن أهداف 

التعلم، ودعم مساعد دعم التعلم، واملوارد وجهة اتصال. وهو يتيح ملعلم التغطية إضافة تعليقات حول كيفية سري الدرس .ثم يتم 

إرجاع هذا املستند إىل معلم الصف لسجالته. تم تأصيل طريقة التخطيط والتغذية املرتدة هذه بعد درس التغطية يف املامرسة 

اليومية للموظفني عىل مدار السنوات الست املاضية وحّسنت بشكل كبري من جودة هذه الدروس وسريها بشكل سلس. تم دعم 

مرشفة التغطية املسؤولة عن هذا العمل بنفس الطريقة املوضحة سابًقا، مام يوفر لها منصة ملامرسة قدرتها القيادية وتطويرها.

كان تطوير"التقييم للتعلم" مرشوعا قد نفذ يف عام 2010، وما زالت االسرتاتيجيات التي تم اختبارها يف ذلك الوقت مستخدمة 

يف مختلف أقسام املدرسة. تم تقسيم عملية التغذية املرتدة للطلبة بعد التقييم إىل أهداف تعليمية محددة. تم تقديم 

هذه األهداف عىل ورقة منوذج ملونة يقوم الطلبة بوضع العالمات ألنفسهم باستخدام نظام إشارات املرور. ثم يستخدمون 

إشارات املرور إلنتاج أهداف للتحسني يتم تسجيلها عىل النموذج امللون .يتم بعد ذلك وضع النموذج يف الكتب ويوفر سجالً 

واضًحا لألمكنة التي قام فيها الطلبة بتحسني عملهم .قامت اإلدارات املختلفة بتكييف النظام ليناسب احتياجاتها ولكن بقي 

املفهوم ثابتًا عرب األقسام ويشكل جزًءا من سياسة العالمات والتغذية الراجعة للمدرسة بأكملها. لقد أدى تأثري هذا التطوير إىل 

اتساق عرب املدرسة وهو أمر مفيد للطلبة وأولياء األمور عند تحديد األماكن التي ميكن إجراء تحسينات فيها عىل العمل.

كان تأثري برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف بروكسبورن بعيد املدى. وقد تم تحقيق ذلك جزئيًا بسبب الطرق 

التي أنشأ بها كبار القادة ثقافة املدرسة وأداروها. وفًقا لشاين )1985(، فإن زيادة رأس املال التنظيمي والقدرة البرشية 

هو أهم يشء ميكن للقادة فعله للتأثري عىل تحسني املدارس. ويف الحقيقة، فإن معلمي الصفوف واملوظفني املساعدين 

مل يقدموا فقط العديد من الحلول العملية للشواغل املهنية التي تم الحًقا تأصيلها يف املامرسة املدرسية بل إن مشاريع 

التطوير قد عملت أيضا عىل تيسري التعاون بني الزمالء وبني األقسام، مام عزز بيئة تعليمية وتعلمية إيجابية للغاية.
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 تأسيس برنامج لقيادة

املعلمني يف مرص
أمينة التاممي

مقدمة املحرر

أمينة التاممي يف املراحل األخرية من دراستها للدكتوراه يف جامعة كامربيدج، ويرشفني أن أكون املرشف عليها. أن أقول أنها 

طالبة ممتازة هو مبثابة ما قد يبدو تقليال من شأنها ألنها أكرث من ذلك بكثري. أمينة ناشطة، وإن كانت غري سياسية. عندما بدأت 

بالدكتوراه، أوضحت أنها لن تكون راضية بتحليل الوضع فحسب، بل إنها تريد أن تكون جزًءا من اسرتاتيجية اإلصالح. وكمواطنة 

مسؤولة يف بلد كان ينادي بصوت عال باإلصالح، واجهت التحدي وكانت مصممة عىل بناء ما من شأنه أن يحدث تأثريا تحوليا.

قصة أمينة ملهمة حًقا. إنها توثق إنشاء برنامج رائع لقيادة املعلمني والذي كان له بالفعل تأثري عميق يف املدارس 

املعنية كام هو موضح يف قصة أمل الفويل )الفصل 7(، ولكن األهم من ذلك، أنه قد أدخل طريقة جديدة 

للتفكري يف تطوير املعلم واملدرسة لها القدرة عىل تحويل مهنية املعلمني يف مرص والعامل العريب األوسع.

قصة أمينة
يف كانون الثاين / يناير 2011، قامت ثورة يف مرص هدفت إىل وضع حد للفساد وعدم املساواة والركود االقتصادي 

والبطالة. وأدت األحداث يف ميدان التحرير إىل سقوط نظام مبارك. أمل املرصيون كان الكرامة والحرية 

واالزدهار االقتصادي والعدالة االجتامعية )شينباه ومايث، 2016(. ومع ذلك، أثرت األزمة االقتصادية وانعدام 

األمن وعدم االستقرار السيايس بعد الثورة عىل حياة الكثري من املرصيني وأدت إىل تدهور الخدمات العامة 

.)Project on Middle East Democracy POMED 2014 ،مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط(

يعد النظام التعليمي يف مرص أحد العقبات الرئيسية أمام اإلصالح االقتصادي والسيايس واالجتامعي يف البالد. 

ومهنة التعليم هي واحدة من أكرب املشاكل ولكن لديها أيضا القدرة عىل أن تكون هي الحل. يف بحثي األويل، 

سألت مجموعة من املعلمني العاملني يف املدارس الحكومية املرصية عن آرائهم حول املهنة )التاممي، 2012(. كانوا 

قلقني جدا بسبب النظرة إليهم كموظفي تقديم خدمات ال كمهنيني يقومون بدور فعال يف قيادة التغيري.

يف عام 2012، حرضت حلقة دراسية لفريق قيادة املعلم الدولية لشبكة هورتسكام يف كلية الرتبية بجامعة كامربيدج وكنت 

مذهولة. تأثرت بكيفية منح املعلمني املساحة والثقة يف تقرير كيفية تطوير مدارسهم بأنفسهم. يعاين املعلمون يف مرص من سياق 

مختلف متاًما، بسبب النظام املركزي للغاية الذي يجرب املعلمني عىل اتباع منهج يتم تطبيقه يف جميع أنحاء البالد )إبراهيم، 2010(. 

املناهج الدراسية التي وضعتها وزارة الرتبية والتعليم ليست فقط مجرد تحديد لنتائج التعلم؛ بل انها أيضا تتضمن الكتب والتواريخ 

الدقيقة التي يجب أن يتم فيها تغطية كل درس. ينصب الرتكيز الرئييس عىل االختبار ذو األهمية الكبرية للطلبة بدالً من التعلم 

الجيد )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا MENA-OECD، 2010(. يتمثل دور املعلمني 

الرئييس يف إعداد الطلبة لالختبار عن طريق تدريس اإلجابة النموذجية املقبولة للذين يضعون العالمات )صبحي، 2012(. هذا ال 

يرتك للمعلمني أي مجال للمرونة يف االستجابة الحتياجات طلبتهم )الفالك، 2012(. عالوة عىل ذلك، تم فرض اسرتاتيجيات اإلصالح 

عىل املعلمني من خالل نسخ السياسات عرب الحدود بشكل رئييس. وقد أثر ذلك عىل ثقة العديد من املعلمني يف قدرتهم عىل 

التقرير بأنفسهم كيفية تطوير أنفسهم مهنيا وكيفية تطوير طلبتهم. ينتظر املعلمون باستمرار حتى يخربهم الخبري األجنبي ما يجب 

أن يقوموا به )الرمحي والتاممي، 2014(. ومنذ القرن التاسع عرش، أثناء حكم العثامنيني، كانت مرص دامئا تقوم بنسخ السياسات 

التعليمية األجنبية، ولذلك ميكن اعتبار النظام التعليمي يف مرص كنتاج "تبني النقل الخارجي غري املالئم" )إبراهيم، 2010(.

تقديم الربنامج يف مرص
كان هديف عندما قدمت برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف مرص هو متكني املعلمني من التطور مهنيا 

من خالل إطالق وقيادة مشاريع التطوير التي يختارونها بناًء عىل قيمهم وشواغلهم. لقد كانت طريقة 

ملساعدتهم عىل تطوير مهاراتهم القيادية باإلضافة إىل السامح بإسامع صوتهم يف اسرتاتيجيات اإلصالح.

بدأت شبكة كايروكام يف عام 2014 كشبكة من أربع مدارس خاصة. كانت فكريت األولية هي محاولة إدخال 

الربنامج يف املدارس الحكومية، لكنني واجهت مشكلة الوصول إىل هذه املدارس يف ذلك الوقت، إىل جانب افتقار 

مديري املدارس إىل القوة يف اتخاذ القرار بشأن إدخال الربامج يف مدارسهم. كنت آمل أنه بعد بداية جيدة يف 

املدارس الخاصة، سأمتكن من نرش هذه املامرسة يف املدارس الحكومية. اخرتت املدارس التي كانت توجد فيها 

ثقافة داعمة وحيث ميكنني أن أجد متعاونني. كان املتعاونون معي معلمني، بعضهم يشغل مناصب قيادية. 

خططنا للربنامج مًعا عن طريق تكييف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم ليناسب سياقنا املحيل.

كان دور املتعاونني من داخل املدارس أمرًا حيويًا لنجاح هذا التدخل. ويك يدعموا الربنامج بالكامل يف مرص، أردت منهم أن 

يختربوا ما قصدته بأن يكون لدى املعلمني القدرة وملكية عملية اإلصالح. لذلك، كان من املهم بالنسبة لهم تجربة كيفية عمل 

شبكة هورتسكام يف اململكة املتحدة وااللتقاء باملعلمني الذين يشعرون بالقوة الكافية لتغيري املواقف يف مدارسهم لألفضل.

رحلة املتعاونني إىل اململكة املتحدة
زار املتعاونون من املدارس املشاركة كامربيدج يف أيلول / سبتمرب 2014. التقوا بديفيد فروست وأعضاء آخرين يف شبكة 

هورتسكام. وقمنا بزيارة مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية، والتي أصبحت جزءا من شبكة هورتسكام منذ 10 

سنوات. قابلنا املشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم الذين تحدثوا عن مشاريعهم التنموية. سنحت يل الفرصة 

خالل الزيارة لعقد اجتامعات جامعية مع الفريق ألول مرة. كانت هذه خطوة إيجابية للغاية نحو بناء شبكة قوية بني 

املدارس األربعة خاصًة بالنظر إىل أن التعاون ليس شائًعا يف سوق تنافيس قوي بني املدارس الخاصة يف مرص. شعرت بأنني 

محظوظة جًدا يف تلك املرحلة حيث رأيت درجة االنسجام بني املجموعة، ومدى أهمية التغيري بالنسبة لها ورغبتها فيه. 

سمحت التجارب التي حصل عليها املتعاونون بتطوير اهتامم حقيقي بالقيم واملبادئ التي تكمن وراء هذا الربنامج.

قيادة الجلسات
قمت بقيادة سبع جلسات يف كل مدرسة مبساعدة املتعاونني معي. تم تكييف األدوات املستخدمة يف 

الجلسات من دليل املوجهني الخاص بهورتسكام وبعد كل جلسة كنا نعقد اجتامعا للتفكري يف تعديالتنا 

واإلضافة إليها. وعىل الرغم من اتباع نفس الخطة يف الجلسات، إال أنها كانت مختلفة من مدرسة إىل 

أخرى. ومع ذلك، كانت هناك بعض القواسم املشرتكة يف طريقة تفاعل املعلمني معها.

كان املعلمون الذين ال يتحدثون إال باللغة العربية ممتنني جًدا لهذه الفرصة؛ كانت التوقعات يف بعض املدارس أن برنامجا 

هو جزء من الدراسة يف جامعة كامربيدج لن يستوعب املعلمني الناطقني فقط باللغة العربية الذين تم إهاملهم بالفعل 

يف مبادرات التطوير املهني األخرى املقدمة باللغة اإلنجليزية. شعر بعض املعلمني أن الربنامج قد قدم لهم فرصة يك يثبتوا 

إلدارة املدرسة أنهم قادرون عىل قيادة املشاريع. كانت فرصتهم الوحيدة للقيام مبا يعتقدون أنه من الرضوري القيام به.
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نوقش مفهوم الصداقة الناقدة يف الجلسات األوىل، وطُلب من املعلمني استشارة اآلخرين بشأن خطط عملهم. تشاور املعلمني 

مع بعضهم البعض أو إعطاء بعضهم البعض مالحظات نقدية ليسا من املامرسات الشائعة بني املعلمني وقد ال يتم قبولها 

بصدر رحب يف مرص. بالنسبة للعديد من املعلمني، كانت هذه أول تجربة لهم للتشاور مع زمالئهم حول عملهم. كانت 

املشاورات هي الفائدة األكرث ذكرًا والتي واصل املعلمون مامرستها بعد االنتهاء الرسمي للربنامج. لقد ادهشتهم بشدة 

الطريقة التي فتحت بها املشاورات الباب أمام طرق مختلفة للتعلم، فضالً عن بناء شعور قوي بالزمالة يف مدارسهم.

شجعت الجلسات املشاركني عىل التأمل يف عملهم، ومع ذلك فقد استغرق األمر بعض الوقت للمعلمني ليك يبدأو يف تطوير عادة 

التأمل. وسبب ذلك أن مفهوم التقييم الذايت ال ميارس بشكل شائع بني املعلمني يف مرص. لذلك، فإن اكتشاف مشاكلهم والعمل عليها 

من خالل وضع خطة عمل كان مصدر إلهام مل يؤثر فقط عىل طريقة ترصفهم كمهنيني فحسب، بل أيًضا عىل طريقة ترصفهم كأفراد.

شعر بعض املعلمني أن هذا الربنامج غري نظرتهم للحياة؛ لقد غريالطريقة التي يستجيبون بها للتحديات التي يواجهونها.

غري انضاممي إىل الربنامج الطريقة التي أنظر بها إىل املشاكل التي تواجهني. أفكر اآلن يف الطرق التي ميكنني بها 

أن أخطط اسرتاتيجيا لحل هذه املشكالت، بدالً من مجرد الشكوى. يؤسفني أنني مل أفعل هذا من من قبل.

)املشارك "ز"، جلسة توجيهية فردية(

أثر الوضع السيايس والتحديات التي تواجه مهنة التدريس عىل قدرة العديد من املعلمني عىل الشعور 

بالقدرة عىل إحداث التغيري. كان الربنامج بالنسبة للبعض نقلة نوعية يف تفكريهم.

صقل هذا الربنامج عقولنا.

)مشارك د، جلسة توجيهية فردية(

بالنسبة لبعض املشاركني، كانت هذه مجرد البداية. تحدثوا عن مشاريع التطوير التي أرادوا أن يقودوها 

يف املستقبل وكيف ميكنهم توسيع نطاق األثر إىل ما هو أبعد من الصفوف الدراسية.

أرادت مجموعة صغرية من املعلمني الحصول عىل مزيد من اإلرشادات املبارشة التي تخربهم بالضبط ما عليهم القيام بها، 

لكن هدفنا كان دعمهم يف اتخاذ القرار بأنفسهم وأخذ زمام املبادرة بدالً من قيادتهم. اتفقنا كفريق عىل أن املعلمني املرصيني 

يحتاجون إىل دعم أكرب من الدعم الذي يحتاجه معلمو هورتسكام اآلخرون، ألن قيادة املعلم كام هي محددة لغرض هذا 

التدخل تكمن يف سياق اجتامعي وثقايف وسيايس مختلف عن السياق الذي عادة ما يختربه املعلمون املرصيون. كانت هناك 

رغبة ثابتة من املشاركني يف تلقي تأكيد بأنهم يقومون باألمر الصحيح، كام لو كان هناك طريقة واحدة للقيام باألشياء. ناقشنا 

هذه املسألة واتفقنا عىل رضورة تكييف الربنامج لتقديم املزيد من الدعم، لكننا كنا مدركني أن تقديم الكثري من الدعم 

سيقوض تنمية مهاراتهم القيادية. قررنا عقد املزيد من االجتامعات اإلرشافية لضامن حصول جميع املشاركني عىل دعم 

فردي. يف العام الثاين، كان الوضع أفضل بكثري، ألن املشاركني من السنة األوىل قدموا الدعم لزمالئهم يف السنة الثانية.

شعر املشاركون بأنهم مدعومون بشكل أكرب يف قيادة املشاريع عندما كان للمتعاونني موقًعا قياديًا 

يف املدرسة. مارسوا القيادة، لكنهم، وبرؤيتهم أن إدارة املدرسة تشارك مشاركة كاملة يف الربنامج، 

إطأمنوا بأن املدرسة تقدر مساهامتهم وأعطتهم الثقة ملعالجة القضايا عند ظهورها.

أنشطة الشبكة
أنشطة الشبكة هي جزء مهم من الربنامج. رمبا كان لدى املعلمني يف مرص فرص من قبل للبدء يف مشاريعهم 

التطويرية؛ ومع ذلك، فإن عقد مؤمتر بقيادة املعلمني بالكامل يف مرص كان تجربة جديدة. يف املؤمترات التعليمية، 

يحرض املعلمون كمستمعني، يف حني أن اآلخرين الذين مل يسبق لهم الدخول إىل الصف الدرايس من قبل يفرضون 

عىل املعلمني ما يجب عليهم القيام به. كان أول نشاط للشبكة هو أول تجربة للمعلمني للحديث عن عملهم 

يف بيئة مهنية، حيث ميكنهم قيادة جلسة أو تقديم ملصق وأن يشعروا بأنهم جزء من إنشاء املعرفة.

عند التخطيط للمؤمتر، تذكرت اإللهام الذي شعرت به عندما قدمت خططي يف املؤمتر السنوي 

لـهورتسكام يف العام السابق. وعربت الرسالة اإللكرتونية التي أرسلتها للمرشف عن ذلك.

عزيزي دفيد،

يف الواقع كانت هناك لحظات متكني كثرية جعلتني أمتنى لو كان معي الكثري من املعلمني املرصيني ليفهموا ما أعنيه بعبارة 

معلمني ميتلكون القدرة ومعلمني يسيطرون عىل مهنتهم بدالً من أن يكونوا تحت سيطرة اآلخرين. لقد أظهرت صورة قوية 

للمعلمني املتحمسني الذين يؤمنون بالتأثري الذي يحدثونه. لقد عكست كيف أن التعليم والتدريس هام عملية تعتمد عىل 

التفاعل الشخيص وبالتايل ال ميكن إعطاؤها كوصفة. بدالً من ذلك، يحتاج املعلمون إىل مرونتهم ليبتكروا وأن ميتلكوا/يسيطروا 

عىل مشاريعهم التطويرية. كام أنهم بحاجة إىل الدعم الذي يقدمه حدث مثل هذا املؤمتر ملواصلة االبتكار والتطور.

الطريقة التي مثن بها املعلمون مهنتهم هي ما أشعر أن املعلمني املرصيني يفتقدونه يف خضم جميع 

التحديات التي يواجهونها. لقد جعلني ذلك أشعر أن الرشق األوسط يحتاج فعليًا إىل "ربيع مهني 

تعليمي"، حيث يعيد املعلمون فهم روح مهنتهم ويقدرونها أكرث، ويؤمنون بأنفسهم كمهنيني.

شكرا ديفيد عىل كل ما تبذلونه من جهود. لقد كانت تلك رؤيتك منذ عدة سنوات، ومن الجميل جدا أن 

نرى حلمك يتحقق، ورؤية جميع هؤالء املعلمني )مبن فيهم أنا( متمكنون يف قيادة التغيري بأنفسهم.

تحيايت الحارة، أمينة

كان مؤمتر العمل التطويري بقيادة املعلم يف مرص يف شباط/ فرباير 2015 ناجًحا وفاق كل توقعايت. أدركت 

يف تلك اللحظة بالذات أن هناك الكثري من املعلمني املتحمسني يف مرص الذين هم فقط بحاجة إىل الظروف 

املناسبة ليزدهروا. لقد كانت تجربة ممتعة للغاية ورائعة بالنسبة يل وللمتعاونني معي واملشاركني يف 

برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم، وكذلك األمر بالنسبة للضيوف الذين حرضوا املؤمتر.

ردود فعل املشاركني عىل املؤمتر
كان املشاركون فخورون جًدا بأنهم كانوا جزًءا من حدث تعليمي مهني جيد التنظيم نظم باللغة 

العربية. كان هذا األمر غري عادي يف مرص حيث كانت معظم الفعاليات التعليمية املهنية تقام 

باللغة اإلنجليزية. ذكر الكثريون كيف جعلهم هذا الحدث يشعرون باالحرتام كمهنيني.

 جعلني هذا الحدث أشعر بالفخر مبهنتي ودوري يف مجتمعي.

)مناذج التقييم، املشارك "ز"(

شعروا أن لديهم دوًرا يف تحسني وضع املعلمني املرصيني اآلخرين يف مرص.

 شعرنا أننا كنا نعبد الطريق لآلخرين.

)مجموعة الرتكيز، املدرسة "ج"(

علق املعلمون عىل مدى إلهام الحدث، خاصة أنه جعلهم يدركون أن هناك مدرسني مرصيني آخرين كانوا متحمسني 

للدور الذي يلعبونه يف املجتمع. ذكر بعض املعلمني أنه من الجيد العثور عىل أشخاص يفكرون مثلهم.

 جعلني املؤمتر أشعر أنني لست وحيدا.

)مناذج التقييم، املشارك "و"(
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بالنسبة لكثري من املعلمني، كانت هذه املناسبة للشبكة هي ألوىل التي يلتقون فيها مبعلمني من مدارس أخرى ملناقشة 

قضايا التعليم والتعلم. استلهم الكثريون أيًضا من مدى انفتاح املعلمني عىل مشاركة أفكارهم الجديدة. شعر املعلمون 

أن هذه كانت إحدى اللحظات النادرة للغاية بني مدريس املدارس املختلفة. كان هذا صحيًحا بشكل خاص، نظرًا لكون 

جميعها كانت مدراس خاصة موجودة يف نفس املنطقة الجغرافية. أعطى واحد من املتحدثني الضيوف هذا التعليق:

كل ما قلته بشأن قيادة املعلمني واملعلمني الذين يقودون التطورات يف مدارسهم باإلمكان القيام به. ما ال أعتقد أنه باإلمكان 

 القيام به عىل اإلطالق هو كرس الحواجز بني املدارس الخاصة يف مرص للتشارك يف املامرسات يف مثل هذه البيئة التنافسية.

)املتحدث الضيف(

تفاجأ متحدثنا الضيف برسور مبشاهدة مشاركة املعرفة بني املدارس املتنافسة يف مرص.

ذكر املعلمون أنهم تعرفوا عىل أفكار جديدة ميكنهم استخدامها يف صفوفهم الدراسية وتكييفها لتناسب دروسهم. 

ونظرًا ألنهم وجدوا أنها مفيدة جًدا لهم كمعلمني، فقد قرروا أن يفعلوا اليشء نفسه مع املعلمني اآلخرين.

ما حملته معي من هذا الحدث هو قيمة العطاء.

تعكس التعليقات األخرى للمشاركني مدى شعورهم بالحامس واإلثارة تجاه مشاريعهم التطويرية.

ملعت عيون الناس عندما تحدثوا عن مرشوعهم.

كان التعليق األكرث تكراًرا من قبل املتعاونني بعد هذه املناسبة هو أنها قد ألهمت املشاركني عىل مواصلة العمل عىل 

مشاريعهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يستصعبون اكاملها. وعكست الكثري من تعليقات املشاركني يف مناذج التقييم ذلك.

كنت سعيًدا جًدا وألهمت بالطاقة اإليجابية التي أعطتني دفعة كبرية للعمل عىل مرشوعي والكثري من األمل.

نرشت هذه املناسبة مشاعر إيجابية، ليس فقط بني الذين حرضوا ورش العمل، ولكن األهم من ذلك بني الذين قدموا العروض. 

شعر املعلمون الذين قدموا مشاريعهم مبدى أهمية وفائدة هذه املشاريع لآلخرين. ويف حني كان البعض مرتددا للغاية قبل 

الحدث بشأن تقديم أعاملهم وفكروا حتى يف اإلنسحاب، إال أنهم بعد املناسبة بدأوا يفكرون يف تحويل مشاريعهم إىل حمالت.

يف العام الذي تىل، توسعت شبكتنا لتشمل ست مدارس، كانت واحدة منها مدرسة عربية يف منطقة محرومة. 

كان املعلمون من مدرسة اللغة العربية قادرين عىل قيادة مشاريع تعالج املشكالت التي يواجهها قطاع كبري من 

املجتمع املرصي. وعىل الرغم من أنهم قد واجهوا صعوبات اقتصادية شديدة، إال أنهم كانوا قادرين عىل االبتكار 

وعىل الشعور بالثقة الكافية لنرش العمل الذي قاموا به من خالل مناسبات الشبكة. وهذا ما جعلنا كفريق نطمح 

ملزيد من التنوع بني املدارس املعنية، حيث يتم متكني املعلمني أنفسهم إلعادة بناء هوياتهم املهنية.
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SECTION 2: CHAPTER 16 SECTION 2: CHAPTER 15

بناء ثقافة مدرسية من خالل 

البحث العلمي واملعريف املعمق: 

اسرتاتيجية طويلة األجل
جو مايلز

مقدمة املحرر

جو مايلز هي نائب مدير مدرسة سري جون الوز. وكانت العبة رئيسية يف تطوير شبكة هورتسكام. تخرجت 

يف عام 2005 من ما كان سلف هورتسكام ميدHertsCam MEd( 1( وتشغل حاليًا منصب قائدة منوذج 

تدريبي لربنامج ماجستري هورتسكام ميد الجديد بعنوان "قيادة التعلم والتعليم" )انظر الفصل 11(. كانت جو 

مسؤولة عن بدء برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم عندما دعتني إىل مدرستها للحديث عن كتاب "التحسني 

املدريس بقيادة املعلم" "Teacher Led School Improvement" )فروست، دورانت، هيد وهولدن، 2000(. 

يف ذلك الوقت كانت تعمل مديرة مساعدة غري متفرغة ومسؤولة عن التطوير املهني املستمر.

جو هي باحثة مامرسة بارعة. إنها ليست مجرد مسألة تدريس برنامج ماجستري يف أوقات فراغها. إنها مسألة تتعلق ببحثها 

العلمي واملعريف املعمق باعتباره بُعًدا ال يتجزأ من مامرستها كواحدة من كبار القادة. لقد استندت دامئًا إىل األدبيات 

إلثراء النقاش يف اجتامعات فريق القيادة العليا يف السري جون الوز ولتتحدى تفكريها وتفكري زمالئها يف املامرسة املهنية 

وعالقتها بهدفهم األخالقي كمربني. يف تصميم وتدريس الربنامج التدريبي يف برنامج املاجستري بعنوان "تحليل السياقات 

املؤسسية للعمل التطويري"، ال تستفيد جو فقط من متكنها من األدبيات الخاصة مبواضيع مثل القيادة الرتبوية والثقافة 

التنظيمية ولكنها أيضا تطبق وتوظف تجربتها الغنية للقيادة املدرسية الناجحة. ومع ذلك، وألنها رائعة كفرد، فإن جو 

ستكون أول من يدرك أن قدرتها عىل القيام بذلك قد متت رعايتها يف بيئة مهنية حيث وجدت فضاء وتشجيعا ميكنا من 

ازدهار الفكر، كام توضح يف هذا الفصل. وبهذا املعنى، ميكن القول بأن جو هي تجسيد للحكمة املهنية الجامعية.

قصة جو
عندما منحت مدرستنا مركز مدرسة تدريب يف عام 2004، أصبحت مسؤولة عن تنسيق األنشطة يف إطار هذا التعيني 

الجديد )إدارة التعليم والتوظيف Department for Education and Employment DfEE، 1998(. قبل ذلك، كانت 

املدرسة، ولفرتة طويلة، ذات سمعة سيئة يف املجتمع املحيل وكانت مهددة باإلغالق يف الثامنينيات من القرن املايض. ومع 

ذلك، بحلول أواخر التسعينيات، كانت سمعة املدرسة داخل املجتمع املحيل يف ارتفاع كام كان أيضا مستوى تحصيل الطلبة 

وتقدمهم. جاء الزخم ملواصلة تطوير املدرسة من خالل التفتيش الناجح مكتب معايري التعليم وخدمات ومهارات الطفولة 

)أوفستيد( The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills Ofsted يف عام 2003. سلط 

1برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.
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التفتيش الضوء عىل القيادة املمتازة التي قدمها مدير املدرسة، وأشاد بجودة التعليم والتعلم ووصف برنامج القيادة والتطوير 

املهني باملدرسة بأنه ممتاز. كانت ثقافة املدرسة أو، كام وصفها ديل وكينيدي "الطريقة التي نفعل بها األشياء هنا" )1983(، 

مرئية ومشرتكة يف جميع أنحاء املدرسة. كان لدى املدرسة رأس مال اجتامعي وفكري قوي )هارجريفز، 2001( وطريقة 

للعمل بني املوظفني والتي كانت جامعية وتعاونية وتتميز بأبواب الصف املفتوح، واملراقبة املتبادلة، والكثري من الضحك بني 

املوظفني والطقوس األسبوعية يف جلسات اإلحاطة للموظفني لتبادل املعرفة البيداغوجية )فوالن وهارجريفز، 1992(.

كانت القراءة عن املزيد من أشكال القيادة املوزعة لزيادة قدرة املدرسة عىل االبتكار مقنعة للغاية )بينيت وآخرون، 2003؛ 

هاريس، 2004(. قدمت مقاالت هارغريفز )1999( رؤية ملا ميكن أن تكون عليه املدرسة التي تنشئ املعرفة. وجدت يف طرحه 

بأن اإلمكانات والحكمة والقوة الدافعة للتغيري متجذرين يف املدارس وليسوا أشياء ميكن تدبريها أو تدريسها من الخارج، وهي 

طريقة ملهمة ودميقراطية للتفكري يف التطوير املدريس. كانت حجته القائلة بأن املدارس االبتكارية تحتاج إىل االنخراط يف 

إنشاء املعرفة من أجل متكني املعلمني من جعل معارفهم "الضمنية" مرئية ومبينة بوضوح لآلخرين للبناء عليها يف مامرساتهم، 

كانت مبثابة تحد وتحفيز يف نفس الوقت للتفكري االسرتاتيجي لفريق القيادة واإلجراءات الالحقة )نوناكا وتاكوتيش، 1995(.

لذلك، وعىل هذه الخلفية، ويف هذه اللحظة ذات اإلمكانات الكبرية للمدرسة يف صيف عام 2004، قررنا إطالق املجموعة االوىل 

للعمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرستنا. وتهدف هذه العملية إىل تشجيع تطوير قيادة املعلم من خالل دعم القوة الذاتية 

الكامنة للمعلمني للعمل بشكل اسرتاتيجي، "نحن بحاجة إىل اسرتاتيجيات لتحسني املدرسة تكون قوية يف دعم األفراد بطريقة 

متكنهم عىل نحو متزايد من مامرسة قدراتهم وليكونوا قادرين عىل التأثري بشكل أكرب )فروست، دورانت، هيد وهولدن، 2000:11(. 

كانت هذه املجموعة، وما زالت، بعد 14 عاما، جزء من جهودنا األوسع نطاقا لتحقيق التحسني املدريس.

لقد مكننا ارتباطنا بـهورتسكام من توضيح مقاربتنا لبناء القدرات وتحسني املدارس بشكل أوضح. إننا نفهم اآلن، من خالل عملنا 

بالعمل التطويري بقيادة املعلم وعملنا األوسع مع هورتسكام، أن "اإلبداع" ال "السيطرة" هو ما يهم )فيلدينغ، 1999(. وهذا 

يعني أن نهجا أكرث دميقراطية يف التطوير يف املدارس أمر رضوري ليك يحدث املعلمون التغيري. إذا متكن املعلمون من تحديد 

أولوياتهم للتطوير، ضمن فهم وإطار أولويات التطوير الشاملة للمدرسة والقيم املشرتكة، بدالً من "تنفيذ" أفكار فريق القيادة 

العليا، فمن األرجح أن ترتسخ االبتكارات عىل صعيد املامرسة وأن تصبح جزءا ال يتجزأ من نسيج املدرسة. إننا قد طورنا فهام أفضل 

للعمليات التي ينطوي عليها دعم تطوير املعلمني واملدارس. ويجب أن يكون الحوار والتعاون يف صميم إنشاء املعرفة وتشاركها.

يشكل هذا األمر تحديا لفرق القيادة العليا حيث يتحدى بشكل مبارش النظرة التقليدية للقيادة التي تتمركز حول األشخاص الذين 

لديهم ألقاب ومكاتب والذين لديهم الحكمة والخربة إلحداث التغيري )ساوثورث، 2002(. يتطلب دعم "اإلبداع" ثالثة أشياء: أوالً، 

مستوى عال من الثقة - الثقة يف املعلمني وموظفي الدعم لتقرير ما يجب تطويره وصقله يف مامرستهم. ثانياً، التواضع من جانب 

القيادة العليا للمدارس والذي ينبع من فهمها للحاجة إىل توفري الدعم لربامج مثل العمل التطويري بقيادة املعلم وخلق ثقافة 

ميكن من خاللها للمعلمني وموظفي الدعم أن يزدهروا . ثالثا، يجب استخدام الصالحيات التي يتمتع بها كبار القادة وقدرتهم عىل 

التأثري والنفوذ يف العمل جنبا إىل جنب مع املوظفني ونيابة عنهم ويف دعم عملهم يف املدارس. يشكل كل ما سبق بديال أكرث إنتاجية 

ملا هو مألوف جدا ويرمي بكل ثقله عىل الزمالء من خالل الهياكل الهرمية مع التعليامت املبارشة والتدخل يف دقائق االمور.

دعم املعلمني إلحداث فرق: دور فريق القيادة
طيلة مدة تعليمي يف املدارس، مل يتغري الهيكل التنظيمي فيها إال قليال. يف بعض النواحي، عزز إدخال اإلستئامنات متعددة 

 .)DfE، 2016c األكادمييات، مع مجالسها ولجانها اإلستئامنية، الطبيعة الهرمية للهياكل املدرسية وقواها )دائرة التعليم

وميكن القول أن عملية صنع القرار وتوجيه السياسات قد متت إزالتهام بشكل أكرب يف بعض اإلستئامنات األكادميية أكرث 

من أي وقت مىض من املعلمني يف الصفوف. األدبيات عن قيادة املعلمني داخل املدارس ضعيفة بشكل مخيب لآلمال حول 

الكيفية التي ميكن بها للقادة الكبار يف املدارس أن يدعموا القوة الذاتية الكامنة للمعلمني وقيادتهم والكيفية التي دعموا 

فيها هذه القوة والقيادة. ويبدو أن معظم األدبيات تركز )سبيالنس، هالفرسون وداميوند، 2001؛ غرون، 2000( بطريقة 

مجردة عىل كيفية وصف القوة الذاتية الكامنة لدى املعلم وقيادته، وعىل الرغم من اإلعرتاف بأهمية السياق، ال يوجد إال 

القليل من دراسات الحالة واألوصاف الغنية التي تجسد لآلخرين كيف ميكن دعم املعلمني. توحي يل تجربتي يف تطوير 

برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرستي والعمل داخل هورتسكام بأنها مهمة معقدة ومتناقضة إىل حد ما.

يتم إعادة تشكيل وإعادة توجيه دور مدير املدرسة وفرق القيادة العليا يف ثقافة ترتكز فيها هذه العملية عىل تطوير القوة 

الذاتية الكامنة للمعلمني. لقد مكننا عميل يف هورتسكام يف مدرسة سري جون الوز أن نعرف أن هناك حاجة إىل مجالني واسعني 

للعمل ضمن فرق القيادة العليا لدعم القوة الذاتية الكامنة للمعلمني وهام: بناء الثقافة والهياكل العملية للدعم. عىل مر السنني، 

متيزت اجتامعات ومؤمترات فريق قيادتنا العليا بقراءة بعض األدبيات الرئيسية املشار إليها يف هذا الفصل. ناقشنا أهميتها 

ملدرستنا وعملنا. عىل سبيل املثال، يناقش بارث )1990( دور مدير املدرسة يف تهيئة الظروف التي يشعر فيها املعلمون بالثقة 

والقدرة عىل مامرسة القيادة لتطوير التعليم والتعلم. وهو يرى أن مدراء املدارس لديهم القدرة عىل تغيري الهياكل والرشوط 

يف مدارسهم للسامح لقيادة املعلمني باالزدهار ومتكني املعلمني من التالعب ببيئة التدريس )1990: 59(. تنعكس حجج بارث 

يف مامرستنا. يقوم مديرة املدرسة يف مدرستي بإصدار موارد لدعم مؤمتر سنوي لجميع املوظفني للرتكيز عىل التعليم والتعلم. 

كام أنها تفتح اجتامعات فريق قيادتنا العليا لتزويد الزمالء مبنصة للتحدث عن أعاملهم التطويرية ولتشجيعهم عىل العمل 

خارج املدرسة مع املعلمني اآلخرين. غالبًا ما يعمل فريق القيادة العليا جنبًا إىل جنب مع املعلمني يف مشاريعهم كأعضاء يف 

الفريق بدالً من قيادة املشاريع بأنفسهم. عندما يأيت املعلمون إىل فريق القيادة، نسأل: كيف ميكننا املساعدة؟ ما هي املوارد 

التي تحتاجونها؟ بدال من توجيههم نحو نتيجة معينة. هذا يتطلب بعض الثقة والتواضع. إنه يتطلب أن نستخدم القوة التي 

تأيت مع ألقاب وظيفتنا نيابة عن املعلمني بدالً من استخدامها لتحقيق أهداف معينة. لقد اعتمدنا هذه املقاربة بوعي وعن 

عمد. تأثرت مقاربتنا مبفهوم القيادة الخادمة )غرين ليف، 1977؛ هانرت، 2004(، والتي تشري إىل أن القادة يف املنظامت ميكن أن 

يكونوا قادة وأتباع وأن القيادة تحتاج إىل التأكيد عىل خدمة اآلخرين، وينبغي أن تعزز اإلحساس باالنتامء للمجتمع وأن تتبنى 

املزيد من العمليات الدميقراطية يف صنع القرار. مل نكن ساذجني حيال هذا األمر وكنا مدركني متاًما كيف ميكن لهذه األساليب 

أن تتعارض مع أجندة املساءلة الفردية يف املدارس، ولكن من خالل االعرتاف بهذه األولويات املتنافسة، ميكننا اإلبحار فيها.

عمليات لدعم ظهور القوة الذاتية الكامنة للمعلم وقيادته
يف صميم العمل التطويري بقيادة املعلم، هناك عملية تعاونية لبناء املعرفة حول التعليم والتعلم ومشاركتها. لتمكني الربنامج 

من النجاح، فكرنا يف كيفية متكني الحوار والتعاون. لقد فهمت أن التعاون عرب املدرسة وبني املعلمني لن يظهر باستمرار ويصبح 

جزًءا من طريقة عمل املدرسة دون إجراء متعمد من جانب أعضاء فريق القيادة وغريهم. يعتمد هوبكنز )2001( عىل األعامل 

السابقة لروزنهولتز )1989( يف توصيف املدارس التي ميكن للمعلمني أن يتعاونوا فيها "كمدارس تتقدم بتوافق كبري" حيث 

يكون تعلم املعلمني وافرا وحيث يكون التعاون واضحا. يف مدرسة السري جون الوز قمنا بتطوير عمليات مدمجة يف نسيج 

املدرسة للزمالء للقيام بذلك. لدينا طقوس خالل إحاطة املوظفني كل يوم جمعة لتمكني املوظفني من الحديث عن التعليم 

والتعلم. وكان املوضوع الذي اختري مؤخرا هو " إحباط فالمل" حيث ينقذ كل أسبوع ببطولة، وعىل أساس التناوب، فريق 

قائم عىل موضوع، اسرتاتيجيات التعليم والتعلم من الرشير فالمل ويقدمها إىل أحد مساعدي مدير املدرسة الذي يبقيها آمنة. 

متكن هذه الطقوس الزمالء من تبادل معارفهم مع اآلخرين الذين ميكن بعد ذلك أن يكيفوها ويستخدموها يف مامرستهم. 

وغالبا ما تكون اإلحاطات مليئة بالضحك والنكات عند التشارك باالسرتاتيجيات التي تساعدنا جميعا عىل إعادة تأكيد قيمنا 

وغاياتنا املشرتكة. وتساعد مثل هذه العمليات عىل تطوير الثقة واالنفتاح والتعاون الذي يركز عىل التعلم والذي يقرتح ستول 

وآخرون )2006( أنها من خصائص مجتمعات التعلم املهنية. وتوثق هذه املناسبات والهياكل أيضا عرى "رأس املال االجتامعي"، 

وهو أمر رضوري لتطوير "رأس املال الفكري والتنظيمي" اللذين هام قوة دينامية محركة ألية مدرسة )هارجريفز، 2001(.

يف املؤمتر السنوي للموظفني، يرأس ورش العمل والعروض العامة أعضاء هيئة التدريس. ونادرا ما يكون لدينا متحدثني من الخارج. 

يحدد لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس "مجموعة تعلم" بناًء عىل الشواغل املهنية التي يعرب عنها املعلم أو مساعد التدريس. 

يجتمعون بانتظام للميض قدما بعملهم من خالل التعاون ومن ثم تتشارك مجموعات التعلم تعلمها من خالل نشاط "السوق". 

تساعد هذه املقاربة التدعيمية جميع أفراد املجتمع املدريس عىل التعامل مع أرسار التعلم بطريقة تفكرية ونشطة، ما يقال أنهام 

رضوريان يك ينشأ مجتمع تعلم مهني ويزدهر )ميتشيل و ساكني، 2000(. متكن جميع هذه العمليات وجود حوار بني الزمالء، وهو 
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متكني قيادة التغيري يف الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا: بدءا من 

املعلمني
حنان الرمحي

مقدمة املحرر

لدى حنان الرمحي هويات متعددة. فهي معلمة وباحثة وفلسطينية وقد أسست مدرسة يف رام الله يف الضفة الغربية، فلسطني. 

وهي تدرس حاليًا يف جامعة كامربيدج وتضع ملساتها األخرية عىل أطروحتها للدكتوراه، والتي من حسن حظي أن أكون مرشفها. 

دراستها، التي تركز عىل تطوير برنامج مصمم لدعم قيادة املعلمني يف مدرستها، موثقة يف مخطط تفصييل يف هذا الفصل.

أرغب يف تسليط الضوء عىل ثالثة محاور رئيسية ستثار يف هذا الفصل. األول هو أن الشبكة التي تشكل إرث مبادرة قيادة املعلم 

الدولية املشار إليه سابقا يف فصول أخرى من هذا املجلد )الفصول 3 و 7 و 12 و 15 و 21 و 25( آخذة يف النمو ولديها اآلن 

القدرة عىل أن تكون عامال للتغيري يف الدول الناطقة باللغة العربية. ثانياً، تؤكد حنان النقطة التي مفادها أن التعليم يف مكان مثل 

فلسطني يساء إليه بسبب املحاوالت اإلنتقائية واالستريادية للمامرسات التعليمية من أماكن أخرى ما مل تكن اسرتاتيجيات تقوم 

عىل العمليات التي وميكن تكييفها لتناسب السياق. وأخريًا ، أود أن أبرز النقطة التي تثريها حنان بشدة يف هذا الفصل: أن تجديد 

املجتمع وتنشيطه يعتمد عىل جهود املعلمني يف تطوير املامرسات التي ميكن أن تسهم يف تهيئة بيئة تحررية وتحويلية حقيقية. 

تم تصميم مقاربة دعم قيادة املعلم يف األصل كإسرتاتيجية لتحسني املدارس، ولكن، ومن خالل حوارنا مع زمالئنا يف البلقان يف 

عملية مبادرة قيادة املعلم الدولية، وجدنا أنه ميكن أن يخدم غرًضا أكرث جوهرية وهو تعزيز طريقة حياة أكرث دميقراطية.

قصة حنان
يتمتع التعليم بالقدرة عىل إحداث تحول: لتمكني الناس من أن يصبحوا أفرادا ومجتمعات ودواًل متكيّفة جيًدا 

ومنتجني وأفرادا مؤثرين. كفلسطينية، أشعر أن هذا األمر هو عاجل بالنسبة لشعب فلسطني الذي عاىن طويال 

وُجرد من ممتلكاته. بنفس القدر كإنسانة عربية، وهي الهوية املشرتكة للفلسطينيني، أعتقد أن الحاجة إىل تعليم 

قادر عىل إحداث تحول تنطبق عىل العامل العريب بأرسه. عىل مدى عقود، تخلفت البلدان العربية عن جزء كبري 

من املجتمع العاملي يف املساهمة يف التقدم الفكري والعلمي واملادي )قربيص، 2016(. ويزداد هذا الواقع املحبط 

تفاقام بوجود ثروات برشية وثقافية ومادية هائلة يف جميع أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

لتصحيح هذا الوضع، يجب اتخاذ إجراءات فورية، ويفضل أن تتخذ من قبل العرب أنفسهم. وهذا يستلزم البدء يف عمليات التغيري 

الهادفة إىل تنشيط املواطنني واألمم العربية لصالح بلدانهم ومكانتهم يف االقتصاد السيايس العاملي. ومع ذلك، هناك حاجة إىل 

توخي الحذر يف اختيار املبادرات، حيث أن نوع العمل الذي يتم سيحدد إىل حد كبري جدوى تأثريه. عىل سبيل املثال، عىل املستوى 

الوطني، ولبعض الوقت، نرى هذا يحدث مع استرياد الوزارات الحكومية للسياسات والربامج الخارجية التي اثبتت مراًرا وتكراًرا 
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،Socialisation 2أمر أسايس لعملية إنشاء املعرفة ونقلها، ويدعم عمليات "التنشئة 

والتجسيدExternalization3 ، والضمCombination4 ، والتذويبInternalisation 5، التي حددها نوناكا وتاكوتيش )1995(.

يف حفل التخرج يف عام 2006 لحصويل عىل املؤهل املهني الوطني للقيادة 

)National Professional Qualification for Headship NPQH(، ألقى جيف ساوثورث، نائب مدير الكلية 

الوطنية للقيادة املدرسية، خطابًا قصريًا لكبار القادة الذين أكملوا الدورة التدريبية مؤخرًا. كان السؤال الذي طرحه 

عىل الجمهور هو: ما هو الغرض من القيادة؟ واقرتح ببساطة أن الغرض هو تحرير املوهبة. عىل مر السنني ومنذ أن 

أنشأت مدرستي أول برنامج للعمل التطويري بقيادة املعلم يف املدارس ومشاركتنا الالحقة يف هورتسكام، كنت أعود كثريًا 

إىل هذه الفكرة. عمليات وهياكل "تحرير" قيادة املعلمني معقدة وتحتاج أن يكون لدى فرق القيادة نية إسرتاتيجية 

لتحقيقها، ولكن يبدو يل أن هذه الحكمة البسيطة تعرب بسهولة من خالل كل ما هو مكتوب عن القيادة يف املدارس 

وتشري إىل الغرض األخالقي من القيادة املدرسية. كانت جميع مساعينا يف مدرسة السري جون الوز تنصب عىل متكني 

املعلمني من القيام مبا يريدون القيام به بحسهم الغريزي وهو تحسني مامرساتهم بحيث يستفيد الطلبة الذين هم 

يف رعايتهم ويزدهرون. لقد قدمت لنا هورتسكام اإلطار األخالقي والعميل، والذي هو مرجعيتنا وموجه لنا.

2 وهي العملية التي يتم خاللها خلق معرفة ضمنية عن طريق تبادل الخربات واألفكار واملهارات الفنية بني األفراد، حيث تنتقل املعرفة الضمينة بني 

األفراد وتظهر عملية التنشئة يف العالقات اإلنسانية يف أو خارج أوقات العمل، حيث يتم تشارك النامذج العقلية والنظرة إىل العامل.

3 أي تجسيد املعرفة الضمنية وتحويلها إىل معرفة رصيحة، وتتم عن طريق عملية االتصال الشفوي، باستخدام اللغة يف الحوار والتفكري الجامعي، 

وتحويل املعرفة الضمنية إىل معرفة رصيحة يعمل عىل بلورتها يف صورة نظامية، منطقية، يسهل التشارك فيها مع اآلخرين.

4 وهي عملية لتحويل املعرفة الرصيحة، إىل شكل أكرث تعقيدا ونظامية من املعرفة الرصيحة مثل إجراء البحوث وإعداد التقارير، حيث تجمع املعرفة الرصيحة من 

مصادر مختلفة ثم تضم وتحرر لتشكل معرفة رصيحة جديدة، قابلة لالنتشار بني مجموعات متعددة، من خالل آليات تداول الوثائق املكتوبة، والنرش اإللكرتوين.

5 هي عملية إضفاء الصفة الذاتية عىل املعرفة الرصيحة، وتحويلها إىل معرفة ضمنية، وتحدث عملية التذويب يف جانبني: أ. تعلم كيفية مامرسة األعامل، 

واكتساب املهارات، وتتم من خالل املامرسة العملية، سواء تقليد ذوي الخربة، أو إتباع تعليامت مكتوبة، أو التجريب، ويُستخدم يف عملية التذويب اإلرشادات 
واألدلة يف التدرب عىل عمل األشياء واكتساب املهارات؛ ب. التغري يف املعتقدات والتصورات التي يكونها األفراد، عن عاملهم، وعن مجمل ما ميارسونه.
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عدم فاعليتها )رمحي، 2013؛ شتايرن خميس، 2004(. مؤخرا، فإن االضطراب السيايس والقتال املدمر يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا هام سببني كافيني لعدم إضاعة الوقت واملوارد الثمينة يف تجريب اسرتاتيجيات التغيري. بدالً من ذلك، نحن بحاجة 

إىل عمليات تجديد برشية ومجتمعية تناسب سياقنا الخاص والتي أثبتت بالفعل نتائج مثالية، ونحن بحاجة إىل العمل عليها اآلن.

أفضل ما يخدم هذا النوع من التغيري املؤثر والواسع النطاق هو عملية تحشيد جميع أفراد املجتمع، حيث ينتقل موضع القدرة 

واملسؤولية من القادة واملؤسسات إىل الفرد. وهذا يستدعي أن ينظر كل فرد إىل نفسه كعامل للتغيري، قادر عىل تحسني ظروفه 

وحقائقه الحالية وظروف وحقائق مجتمعه )فراير، 1970(. ويتطلب ذلك أن يعيد الفرد صياغة عالقتة بالتغيري، من كونه استجابة 

سلبية ملطالبات خارجية إىل كونه مبادرة ونشاطا نابعا من اإلرادة الذاتية )فوالن، 1993(. إنه نداء للشعب العريب لتحسني 

فرص حياته من خالل استعادة القيادة يف تشكيل مستقبله ومكانته يف املجتمع العاملي. وهنا ميكن للتعليم أن يكون املحفز.

التعليم واملعلمني وشبكة هورتسكام
ميكن للتعليم أن ميّكن الناس من تصور وتعلم املامرسات التي تعزز قدرتهم وتؤدي إىل تأثري إيجايب عىل املستويني 

الفردي والجامعي. وحتى يقوم التعليم بهذا الدور، تحتاج املؤسسات التعليمية أن توفر للطلبة فرص إنجاز وفرصا 

تعزز منوهم. ويتم القيام بذلك عىل أفضل وجه عندما يعطى املتعلمني فرًصا الكتساب وبناء املعرفة العملية وذات 

الصلة بواقعهم وبيئتهم اليومية )رمحي، 2015(. وتشري األدلة الوفرية إىل أن "نوعية املعلم" هي املتغري الوحيد 

األكرث أهمية الذي يؤثر عىل تحصيل الطلبة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، 2009، 2011a(. وفًقا 

لذلك، إذا أردنا متكني املتعلمني يف العامل العريب من الترصف كفاعلني أقوياء ومن قيادة حياتهم ومجتمعاتهم من 

أجل مستقبل أفضل، فإننا نحتاج إىل ضامن إتاحة الفرصة ملعلميهم للحصول عىل تجارب مامثلة. خالف ذلك، قد 

تستغرق عمليات التغيري مدة أطول، وهو أمر ال تستطيع بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا تحمله.

طورت شبكة هورتسكام، ومقرها اململكة املتحدة، منوذًجا لتمكني املعلمني من تحسني التعليم والتعلم )فروست، 2014(. 

حددت منهجية العمل التطويري بقيادة املعلم الهياكل واألنشطة الداعمة واألدوات التي ميكن من خاللها تسهيل نشاط 

قيادة املعلم )فروست، 2013(. وقد برهنت مبادرة قيادة املعلم الدولية قابلية نقل هذا النموذج إىل السياقات الدولية 

)فروست، 2014(، والتي تستمر يف النمو مع أحدث إضافة ملرص وفلسطني ومؤخرًا كازاخستان. تعد الطبيعة الصديقة للسياق 

لنموذج هورتسكام، وقدرته عىل التكيف من األسانيد الكثرية الستخدامه كوسيلة لحشد املوارد البرشية من داخل مجتمع 

املعلمني العرب إلعادة بناء النظم التعليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وأقدم اآلن األدلة عىل هذا االدعاء.

حالة فلسطني
لقد دفعني إمياين بالقوة التحويلية للتعليم يف عام 1995 ألن أشارك يف تأسيس مدرسة يف رام الله، فلسطني. توفر املدرسة التعليم 

لألطفال من مرحلة الروضة إىل املرحلة الثانوية. وعىل الرغم من التحديات الهائلة املتمثلة يف قيادة مدرسة تحت االحتالل العسكري 

اإلرسائييل القمعي، ووسط ظروف سياسية واقتصادية غامضة، فقد سعيت دون توقف إىل إيجاد سبل لتحسني جودة التعليم 

والتعلم. وهكذا، عندما عرفت عن شبكة هورتسكام، أدركت عىل الفور أن لديها مقاربة للتطوير املهني للمعلم والذي يحمل مفتاح 

احتاملية تحويل املامرسات التعليمية، وتحسني أداء الطلبة وازدهارهم، وتغيري الثقافة املهنية يف مدرستي. لذلك، قمت بتكييف 

النموذج مبا يناسب مع سياق مدرستي، وعرضته كربنامج مصمم خصيصا للمدرسة يف صيف عام 2014 )رمحي والتاممي، 2014(.

وباملثل، أدركت قيمة تطوير مثل هذا الربنامج املبتكر والذي جاء يف الوقت املناسب يف مدرستي ويف سياق فلسطني، 

ودراسته يف دفق العمل .من خالل توثيق دراستي، ميكنني نرش املعرفة القامئة عىل األدلة عىل جمهور عريب ودويل أوسع. 

هناك ندرة يف البحوث يف البلدان العربية )اليونسكو، 2010(، خاصة تلك التي تستخدم املنهجيات القامئة عىل العمل 

)أكاري، 2014(، وعندما تكون متاحة، فهي ذات جودة مشكوك فيها )الرشدان، 2009(. ومن ثم، فإن بحثي يهدف 

إىل تقديم مساهمة متواضعة يف مجال مهم حيث ميكن بناء البحث العلمي واملعريف املعمق املستقبيل عليها.

"املعلمون يف املقدمة"
يهدف برنامجي، برنامج "املعلمون يف املقدمة"، إىل متكني املعلمني من قيادة إصالح التعليم وتحسني املدارس يف فلسطني. 

وعىل الرغم من أن اسم الربنامج يلقى صدى جيًدا لدى الغالبية العظمى من املعلمني، إال أن أولئك الذين يتمتعون 

بسلطة منصبية، مثل املسؤولني الحكوميني واملدراء، ال يستجيبون يف البدء دامئًا بشكل إيجايب. يشري فروست )2012 ( 

إىل أنه يف بعض الدول التي تبنت مبادرة قيادة املعلم الدولية، تم النظر إىل مفهوم قيادة املعلم كتهديد، وبالتايل تم 

استبداله مبفاهيم توحي بأنه أقل تحديا ملا هو قائم. يف البلدان العربية، حيث ال تزال خطوط السلطة راسخة اجتامعياً 

)كباسكال، داستاملشني، كاراكاي وبريقتار، 2013( وحيث املامرسات الدميقراطية ما زالت يف مهدها، قد تحتاج فكرة أن 

يشارك كبار موظفي املدارس القيادة مع املعلمني بعض التفاوض والوقت .ومع ذلك، ميكن ترسيع هذه العملية.

عىل الرغم من أن مدرستي تتمتع بثقافة قامئة عىل املساواة حيث يتم تطبيق مقاربة القيادة املوزعة، إال أنني كنت عىل 

دراية بالحاجة إىل طأمنة املدير وكبار القادة اآلخرين بأن متكني املعلمني من قيادة االبتكار يف مدرستنا لن يعني فقدان 

السيطرة اإلدارية؛ بل عىل العكس من ذلك متاما. أكدت أن ذلك سيتيح لهم فرصة الحصول عىل فريق من املعلمني 

وموظفي الدعم الذين يعملون بنشاط لتحسني املامرسة إىل جانب جهودهم هم يف التطوير املدريس. بدا وكأن هذا 

التقديم يعمل بشكل جيد مع كبار املوظفني وقد يكون قابال للتكرار يف بيئات تعليمية واجتامعية وثقافية مامثلة.

وعىل هذا، وبروح من فلسفة مدرستنا الدميقراطية، رشعت يف إنشاء فريق برنامج يتوىل مسؤولية رصد وتقييم وتقديم توصيات 

لتطوير الربنامج. كان الفريق مكونًا من كبار قادة املدرسة، واملوجه املشارك للربنامج وأنا بنفيس بصفتي املزدوجة كمديرة وموجهة 

للربنامج. كان لتكوين الفريق أهمية حاسمة من حيث أنه ضمن اإلرشاف من قبل املامرسني الذين يعرفون تاريخ املدرسة وبيئتها 

وظروفها .وهذا يتباين مع وجود فريق من الخرباء الخارجيني الذي لن يكون عىل دراية باملدرسة أو املشهد التعليمي الفلسطيني.

عملت عن كثب مع أعضاء الفريق لضامن تيسري الربنامج بشكل جيد، مع التأكيد عىل الحاجة إىل تعزيز الظروف الثقافية 

والتنظيمية الالزمة التي تسمح لقيادة املعلم بالتطور. كان الهدف هو التأكيد عىل اسرتاتيجيات القيادة التي من شأنها 

تعبئة الغرض األخالقي والدعوة إىل املشاركة الطوعية )فروست ودورانت، 2003(. كانت الخطوة األوىل هي استكشاف 

رؤية املعلمني ألدوارهم املهنية فيام يتعلق باإلصالح التعليمي. وباملثل، أردنا أن نعرف رأيهم فيام يجب أن يكون عليه 

دور املدرسة يف عملية التغيري. قررنا تنفيذ مهمة استطالعية )كار وكيميس، 2003(، استهدفت قياس مواقف املعلمني من 

برنامج التطوير املهني يف املدرسة والثقافة املهنية. طلبنا من جميع املعلمني وموظفي الدعم املشاركة يف عملية التقييم 

الذايت للمدرسة، حيث قمنا بدعوتهم للتأمل يف نوع املجتمع املهني الذي يتصورون أن تكون عليه املدرسة. يعد التقييم 

الذايت للمدرسة وسيلة لتحسينها من خالل التفكري الذايت الناقد يف جودة التعليم والتعلم دون االعتامد عىل األطراف 

الخارجية )ماكبيث، 1999(. مّكن هذا التمرين الفريق من فهم آراء املعلمني حول نقاط القوة والضعف فيام يتعلق 

بتقدميات التطوير املهني السابقة. وباملثل، ومن خالل إرشاك املعلمني يف سلسلة من الحوارات حول التحسني عىل مستوى 

املدرسة، تم التأكيد عىل قيمتهم وقدرهم يف تنظيم املدرسة وعزز من ملكيتهم لعملية التغيري )رمحي، 2016(.

كشف النشاط عن حرص املعلمني عىل مناقشة سبل تحسني مامرساتهم وبيئة العمل. قاموا بإنشاء قامئة من امليزات 

التي تصف ما يعتربونه برامج تطوير مهني ناجحة. ومن املثري لالهتامم أن توصياتهم توافقت مع ميزات برنامجي 

املقرتح. وهذا ما يوضح أنه بوجود الفرصة وتوفر الظروف املناسبة، يكون املعلمون قادرين للغاية عىل تصور 

عمليات التغيري التي تنطوي عىل تعزيز قوتهم الذاتية الكامنة، ونشاط القيادة وبناء املعرفة ذات الصلة، وهي 

جميعها سامت مميزة لعمليات التغيري التعليمي الفعال )فروست، 2014(. بعد ذلك، كنت بحاجة ملعرفة ما إذا 

كان هؤالء املعلمون املتحمسون أنفسهم عىل مستوى التحدي الفعيل املتمثل يف االبتكار والقيادة التعليمية.
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برصيات التغيري
 مّكن الربنامج املعلمني من تغيري جوانب من هوياتهم املهنية وتحسني مامرسات التدريس. مل يفلت 

أي من املشاركني االثني عرش من اكتشاف القوى التي كانت كامنة داخلهم لبناء املعرفة والتأثري 

عىل زمالئهم واملجتمع املدريس بأكمله. أتطرق أدناه إىل بعض التغيريات األكرث أهمية.

التوجه التعلمي

من األمور األساسية لقيادة املعلمني هي التعامل مع االبتكار كمامرسة وعملية، وليس مجرد نتائج .يستلزم ذلك تحويل أمناط التفكري 

من الرتكيز عىل األداء إىل توجه تعلمي )واتكنز، 2010(. بالنسبة لألنظمة التعليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، حيث 

يستمر استفحال النقل والتوجه القائم عىل النتائج يف الهيمنة عىل البيداغوجيا )تقرير املعرفة العريب، 2012(، فإن هذا التغيري يعد 

أمرًا حيويًا. يجعل الربنامج املعلمني منغمسني يف نشاط تعليمي وقيادي ذايت ملدة عام حيث تكون العملية نفسها مهمة، إن مل تكن 

أكرث أهمية من النتيجة. وقد حمى هذا املشاركني من ضغوط ضامن تدابري تحسني النتائج وأدى إىل مشاركة حقيقية ومنو مهني. 

ويف حني استغرق إدراك املشاركني لهذا التغيري يف مقاربة التعلم بعض الوقت إال أنه كان رضوريا يف تحويل عالقتهم يف التعليم 

والتعلم. يستخدم املعلمون اآلن املامرسات البيداغوجية التي تسهل تجارب التعلم والنمو، بدال من مجرد عالمات االختبار األفضل.

التأمل

التأمل يف املامرسة، عىل عكس اتباع القواعد واللوائح يتامىش أكرث مع طريقة عمل املهنيني )شون، 1987(. وفًقا لذلك، 

يستخدم برنامجي أنشطة وأدوات تعزز تأمل املعلم يف املامرسة. يف البداية، واجه املعلمون صعوبات يف االنخراط يف 

مثل هذه التامرين. بدا التفكري العميق يف جوانب من املامرسة املهنية جديدا بالنسبة للكثريين منهم. ما مل تتم املطالبة 

به خارجيًا، نادًرا ما وجد املعلمون وقتًا للقيام بذلك .بدأ املشاركون يرون أفكارا جديدة تم تعزيزها بالتأمل الجدي 

واملركز يف جوانب من مامرساتهم. ولد هذا التأمل االبتكار وأصبح جزءا ال يتجزأ من نهجهم يف املشاكل املهنية.

القدرة املعززة

تعد القدرة املُعززة أمرًا أساسيًا لقيادة املعلمني )فروست، 2006( وبالتايل فهي هدف لربنامجي. تتم دعوة املعلمني لتحديد 

مشكلة مهنية ويتم إرشادهم لحلها من خالل املنهجية املفيدة واألدوات واألنشطة الخاصة بالربنامج. يف البداية، تردد املعلمون 

يف أخذ زمام املبادرة يف أعاملهم التطويرية؛ لقد اعتادوا كثريا عىل أشكال التعلم القامئة عىل النقل. كانت فكرة وضع أجندتهم 

وتصميم اسرتاتيجياتهم هم غريبة ومثرية للقلق بالنسبة ملعظمهم. ومع ذلك، ومع تقدم الربنامج ومع بدء املعلمني يف بناء 

املعرفة التي اعتمدها املعلمون اآلخرون، بدأوا يف التعبري عن الشعور بالتمكني وبالتعجب من قدرتهم عىل حل املشكالت التي 

شعروا سابًقا أنهم عاجزون حيالها )رمحي، 2015؛ وودز وروبرتز وتشيفرز، 2016(. وبالتدريج، انتجوا بعض أكرث االسرتاتيجيات 

إثارة لإلعجاب وفعالية لحل قضايا الصف واملدرسة، وقادوا زمالئهم إىل تبنيها. لقد أصبحوا خرباء يف املعرفة التي بنوها.

التعاون

يعمل املعلمون يف ظروف انفرادية والتعاون يقلل من هذه الظروف )أوستوفار- نيمغي وشيخامادا، 2016( ويدعم 

التقدم نحو قيادة املعلم )هانزيكر، 2012(. عزز برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم عالقات املعلمني االجتامعية 

والروح الجامعية. ووفرت أنشطة مثل اجتامعات املجموعة ومناسبات التشبيك للمعلمني الفرص ملقارنة املامرسات، 

والتشارك يف الشواغل والنظر يف الحلول مع الزمالء. اكتشفوا فيام بينهم مصدًرا هائالً للمعرفة املهنية والدعم 

الجامعي الذي ميكنهم االعتامد عليه لتحسني املامرسة. وعىل األخص، فإنه قد قام بتفكيك التنافس بني املعلمني، 

وجمع معلمي مختلف املواد والصفوف الدراسية بعضهم ببعض. وهكذا تم توليد املعرفة لصالح املجتمع املدريس 

بأكمله ولصالح ما هو أبعد منه. أصبح تعاون املعلمني لتحسني التعليم والتعلم مامرسة عادية يف مدرستي.

قيادة املعلم

يدور برنامجي حول قيام املعلمني بقيادة التغيري لتحسني املدرسة .ومع ذلك، فإن تطوير هذه القدرة كان املكون 

األكرث تحديا يف برنامجي )رمحي، 2016(. ففكرة أن القيادة هي من اختصاص القائد األوحد الذي يتمتع بشخصية 

كاريزماتية كانت راسخة بعمق. وكشكل من أشكال التأثري، مل يتم فهم القيادة من قبل املشاركني ومامرستها إال 

بعد أن قاموا بإنشاء معرفة جديدة. مبجرد تطوير املعلمني السرتاتيجيات مفيدة لتحسني التعليم والتعلم، شعروا 

بثقة بالنفس وأصبحوا أكرث استعداًدا لتغيري مامرساتهم ومامرسات زمالئهم. يف نهاية املطاف، قادوا ورش العمل يف 

املدرسة، وقدموا الندوات، وأنشأوا األدوات والوسائل والكتب اإلرشادية للمعلمني اآلخرين. قصة رنا داود، كام وردت 

يف الفصل 3 هي مثال جيد. ومنذ ذلك الحني اعتمدت املدرسة العديد من مشاريع املشاركني كسياسات.

اآلثار
األدلة واضحة: ميكن للمعلمني يف فلسطني مامرسة القيادة عندما تتاح لهم الفرصة. ميكن لربنامج "املعلمون يف املقدمة" 

أن يوفر لهم الدعم الالزم. توضح نتائج الربنامج اإليجابية املوارد الفكرية واملهنية الهائلة الكامنة يف القوى التعليمية. 

إن تسخري هذه الطاقة غري املستغلة يف السعي نحو التجديد البرشي واالجتامعي أمر رضوري للفلسطينيني والعرب عىل 

حد سواء. هذا له تأثريات عميقة عىل نظام التعليم يف فلسطني وأنظمة التعليم يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

املجاورة. يتطلب عدد املعلمني يف حد ذاته وتأثريهم الواضح عىل تحصيل الطلبة من املسؤولني الحكوميني وواضعي 

السياسات والناشطني االجتامعيني وأولياء األمور واملواطنني االعرتاف بقيادة املعلمني ومتكينهم وتعبئتهم يف السعي 

نحو إصالح التعليم. هذه طريقة مؤكدة إلحداث التغيري لألجيال الحالية واملستقبلية من الفلسطينيني والعرب.
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اسرتاتيجيات تنظيمية ملضاعفة تأثري 

قيادة املعلم
تويب ساذرالند

مقدمة املحرر

تويب ساذرالند هو نائب مدير املدرسة يف مدرسة كوينز يف بويش. تخرج من هورتسكام ميدHertsCam MEd( 1( لقيادة التعليم 

والتعلم يف العام 2015 وهو أيًضا عضو يف فريق هورتسكام التوجيهي للعمل التطويري بقيادة املعلم ويستمر يف تيسري مجموعة 

العمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرسته. كواحد من كبار القادة، فقد كان قادراً عىل االستفادة من البحث العلمي واملعريف 

املعمق والدعم املقدم من مجتمع تعلم ميد لتطوير منهج مثمر للغاية لتحسني املدرسة يف مدرسة كوينز )ساذرالند، 2015(.

تعطينا قصة تويب فكرة حقيقية عن التفكري االسرتاتيجي الذي ميكن لكبار القادة االنخراط فيه وكيف أن تقليد العمل 

التطويري بقيادة املعلم الراسخ اآلن ميكن تكييفه لتعظيم التأثري املدريس بأكمله. من املثري لالهتامم مقارنة هذه الرواية 

برواية اليسون بيلبني وأنجيال مارتينو )الفصل 14( أو ليزا تيمسون )الفصل 20(. يتناول ثالثتهم مسألة كيف ميكن مضاعفة 

تأثري العمل التطويري بقيادة املعلم ولكل منهم مقاربة مختلفة. كانت مقاربة تويب منهجية للغاية يف الطريقة التي ضم 

بها عددا من الهياكل التنظيمية من أجل جذب املجتمع املهني بأكمله إىل عملية حوار تركز عىل تطوير املامرسة. هناك 

أدلة قوية هنا عىل أنه كان ناجًحا يف بناء ثقافة قامئة عىل القدرة حيث أصبح كل فرد تقريباً طرفا فاعال يف التغيري.

قصة تويب
واحدة من أدوات املراقبة التي نستخدمها يف مدرسة كوينز هي "استبانة لقياس اهتامم املوظفني" )باركس، 2015(. عندما 

استخدمنا هذه االستبانة قبل 4 سنوات، أظهرت أن أعضاء فريق عملنا قد شعروا بأن غياب االهتامم يف تطورهم املهني 

كان يقوض دوافعهم. كفريق من كبار القادة، تأملنا يف احتاملية أن تكون النظرة إىل اسرتاتيجياتنا عىل أنها تتجه "من 

األعىل إىل األسفل" وأنها مل تعزز الثقة والحوار مبا فيه الكفاية .كنا نريد مقاربة من شأنها أن تستفيد بالكامل من إمكانات 

جميع معلمينا البالغ عددهم 120 معلام. كنا بحاجة إىل معالجة نقص التحسن امللحوظ يف جودة التعليم والتعلم، 

واعتقدنا أن متكني املعلم هو املفتاح. لحسن الحظ، تزامن ذلك مع انضاممي إىل هورتسكام ميد يف عام 2013.

أردت تصميم اسرتاتيجية تلبي كل من احتياجات املنظمة التطويرية واالحتياجات التطويرية لكل معلم وتؤدي إىل تحسني النتائج 

.)a2012 ،للطلبة. من خالل ميد، أصبحت مدركا ملفاهيم أعامل التطوير التي يقودها املعلم وقيادة املعلمني غري املنصبية )فروست

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

النظرية
تشكلت رؤيتي وخطتي لقيادة املعلمني للمدرسة ككل من خالل قراءيت للنصوص الرئيسية لديفيد هارجريفز وإريك هويل 

ومايكل فوالن وديفيد فروست. يتحدث هويل )1974( عن املهني املمتد الذي يتحمل مسؤولية تطوره املهني وتطور 

اآلخرين، وهذا ما أردت أن يكون عليه املعلمني يف مدرسة كوينز. ويتحدث فوالن )1993( عن املعلمني كأطراف فاعلة يف 

التغيري، يحققون هدفهم األخالقي يف إحداث فرق. كنت أريد تسخري وتطوير رأس املال االجتامعي والفكري الذي اقرتح 

هارجريفز )2001( بأنهام ركائز أساسية لرأس املال التنظيمي، لذلك أنشأنا هياكل وعمليات سمحت للمعلمني بالتشبيك 

وتطوير رأس املال االجتامعي للمؤسسة، ويف الوقت نفسه زيادة رأس املال الفكري للمنظمة. لقد تبّنيت مفهوم العمل 

التطويري بقيادة املعلم )فروست ودورانت، 2003(، كبديل لنموذج التدريب الذي اعتمدنا عليه سابًقا لتطوير التعليم 

والتعلم يف املدرسة. كان الخيط القيادي الذي امتد عرب جميع العنارص هو ما وصفه يوكل )2010( بالتأثري املتعمد، حيث 

كنت أهدف إىل مامرسة النفوذ من خالل األفراد وعليهم لتوجيه وبناء وتيسري األنشطة والعالقات يف املدرسة.

املامرسة
كانت الخطوة األوىل هي إثبات الحاجة إىل التغيري والسامح ألن يكون للزمالء بعض التأثري عىل شكل هذا التغيري .وقد تحقق ذلك 

من خالل إجراء مشاورات مع جميع املوظفني حيث التقى الزمالء يف قاعة واحدة وتم تشجيعهم عىل االختالط عىل طاوالت يجلس 

عىل كل واحدة منها 8 أشخاص. وقد ساعد ذلك يف تحطيم ثقافة "البلقنة" املوجودة عادة يف األقسام )فوالن وهارجريفز، 1992(. 

طُلب من الزمالء استخدام أوراق مالحظات حمراء سداسية الشكل الصقة ليكتبوا عليها، كأفراد، مشكالتهم أو قضاياهم – 

قضية واحدة فقط عىل كل ورقة مالحظات. تم تشجيعهم عىل النظر يف جميع القضايا التي يريدونها وتسجيلها. بعد ذلك، ويف 

مجموعات، قاموا مبشاركة قضاياهم مع زمالئهم وفرزها إىل فئات؛ عىل سبيل املثال، التعليم والتعلم، والسلوك، واملناهج الدراسية، 

والتواصل. وكمجموعة، طُلب منهم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن املسألتني الرئيسيتني اللتني يعتقدون أنهام األكرث أهمية بالنسبة 

للمدرسة للتحسن. جاء عضو واحد من كل مجموعة إىل املقدمة ووضعوا جميعهم أهم قضاياهم عىل األوراق املعطاة لهم.

كان السؤال التايل: ما هي امليزات يف املدرسة التي تجعلها جيدة؟ تم تصميم هذا السؤال لتمكيننا من النظر يف 

نقاط القوة يف املدرسة إذ أننا قد بدأنا يف النظر يف كيفية امليض قدما. وقد ضمن هذا السؤال أيضا أن ال تركز عملية 

املشاورات فقط عىل ما هو سلبي، ولكن ليك تعطي كل شخص اإلحساس بأنه، ومن خالل استخدام اإليجابيات التي 

يحددها هو بنفسه، ميكن للمدرسة البناء عىل نقاط القوة للميض قدًما. طُلب من الزمالء استخدام أوراق مالحظات 

سداسية خرضاء اللون الصقة ليكتبوا عليها األشياء اإليجابية يف املدرسة. يف مجموعات تم تشجيعهم عىل مشاركة 

تعليقاتهم اإليجابية. كانت هذه املعلومات أساس النقاش حول ما ميكن عمله لحل املشكالت التي حددوها. ويف 

مجموعات، طُلب منهم تحديد حلول للقضايا الرئيسية واختيار الحلول لكل منها .اختتم االجتامع مبوجز للقضايا 

الرئيسية التي تم تحديدها ورشح واضح للغاية لكيفية تشارك جميع املعلومات واملعرفة التي تم إنشاؤها.

كانت الخطوة األوىل حاولت بفاعلية الوصول إىل أعامق القضايا يف مدرسة كوينز هي الـ2INSET )اليوم التدريبي أثناء 

الخدمة للمعلمني( )التطوير املهني( حيث طلب من كل فرد يف املدرسة تحديد نقاط القوة والضعف فيها. اآلن، وإذا 

كنت قد قمت بذلك من قبل يف دروسك )سألت الطلبة عن مالحظات صادقة( فهذا يشء مخيف وشاق! إنه عمل 

شجاع للغاية أن يفتح الفرد نفسه للنقد وأعتقد أن هذا العمل، أكرث من أي يشء آخر، قد أظهر بحق الرغبة يف تغيري 

الثقافة يف كوينز إىل ثقافة أكرث إيجابية، حيث رأي كل فرد مهم للغاية ونحن جميًعا يف مركب واحد )املعلم أ(.

أكدت املشاورات أننا أردنا تطوير ثقافة تعلم مهنية أكرث تعاونًا. كانت الخطوة التالية هي إدراك كيفية تسخري 

هذه الرغبة وإنشاء الهياكل والعمليات التي من شأنها أن تسمح لثقافة التعلم املهنية بالتطور.

.In-Service Training Day 2 اختصار لـ
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املجموعة البيداغوجية
كنت أعرف أن العديد من املعلمني يف املدرسة قد أكملوا شهادة املاجستري يف التعليم وشاركوا يف برامج التطوير 

املهني املعتمدة األخرى. ويف األغلب، مل يكن هؤالء املعلمون يشغلون مناصب قيادية تقليدية مثل منصب رئيس 

قسم. كانت املهمة الرئيسية بالنسبة يل هي إعادة تنظيم معنى القيادة املوزعة يف مدرستنا. ستمكن فكرة القيادة غري 

املنصبية من استخدام خربات املعلمني ومعرفتهم بشكل أفضل. وستتاح للمعلمني األكرث خربة الفرصة للوفاء بالرشط 

املطلوب لوظائفهم وهو "املساهمة يف املجتمع املهني األوسع." دعوت املعلمني الذين شاركوا بالفعل يف أعامل 

تطويرية بقيادة املعلم لتقديم طلبات إلنشاء مجموعة من عرشة معلمني والذين أتيحت لهم الفرصة لقيادة مشاريع 

ألربع فصول تركز عىل مجال االهتامم املهني. وسيُطلب منهم أيًضا قيادة جلسة تطوير مهني ملشاركة تعلمهم.

صممت مجموعة البيداغوجيا ملعالجة مسألة التعليم والتعلم وتحريك الثقافة املهنية نحو ثقافة تعاون حقيقية ال زائفة 

)هارجريفرز وداوز، 1990(. حرية املجموعة يف تقرير مواضيغ مشاريعها تتناغم بشكل جيد مع فكرة الهوية املهنية 

املواتية للتعاون وتحسني املدرسة الحقيقي. وكام يشري هارجريفز وفوالن )2012(، وحيث يكون لدى املعلم القدرة عىل 

أن يكون مهنيا، يتم تعزيز "رأس مال اتخاذ القرارات" )decisional capital(3 للمدرسة. ويتم تعزيز ذلك أيًضا بالتجارب 

الرسمية وغري الرسمية للمعلمني ومامرستهم للتأمل ما ميكنهم من الوصول إىل قرارات سليمة بشأن التعليم والتعلم.

تشجع )أعضاء هيئة التدريس( عىل التفكري بشكل ناقد يف مامرساتهم وعىل مشاركة أفكارهم مع زمالئهم من 

خالل مجموعة البيداغوجيا واملجتمعات بقيادة املعلم وغريها من املبادرات التنموية )مديرة املدرسة(.

أشكركم جزيل الشكر عىل إتاحة الفرصة يل للمشاركة يف عمل مجموعة البيداغوجيا هذا العام؛ لقد كانت 

تجربة ممتعة للغاية. عملية زادت من ثقتي عند إجراء مناقشات عرب املناهج الدراسية وتقديم التدريب 

لجميع املوظفني. لقد أتاحت يل أيًضا الوقت للنظر يف مقاربتي كمعلم واستكشاف مجال من مجاالت 

البيدغوجيا الذي عمل عىل تحسني عميل اليومي بشكل كبري )عضو يف مجموعة البيداغوجيا(.

ميكن القول إن العمل عىل بناء ثقافة تعليمية مهنية أكرث تعاونًا أمر مهم يف حد ذاته وليس فقط ملجرد تلبية أية 

عنارص محددة يف خطة تطوير املدرسىة. أكدت يل قراءيت لفوالن أيًضا أن املقاربة التعاونية للتعلم املهني هي مقاربة 

صحيحة. فإذا أراد املعلمون مساعدة الطلبة عىل تطوير مهاراتهم يف إنشاء املعرفة، فإنهم سيحتاجون إىل الخربة يف 

بناء املعرفة املهنية )فوالن، 2006(. هذا أيًضا يجد له صدى قوي مع "نظرية رأس املال للفعالية املدرسية" لديفيد 

هارجريفز )2001( والتي رأيناها تنعكس يف عمل مجموعة البيداغوجيا. ليس هناك شك بأنها قد حسنت رأس 

املال الفكري للمدرسة. عندما أجرينا استطالع مؤرش االهتامم مرة أخرى، أظهر أن هناك زيادة بنسبة 21 يف املائة 

بني أولئك الذين يقولون إن لديهم فرصة ملشاركة تعلمهم ومهاراتهم مع بعضهم البعض )باركس، 2015(.

ناقشنا ضمن مجموعة البيداغوحيا نظرية ما كنت أحاول تحقيقه ونظرنا يف السياق الخاص للمدرسة؛ قررنا أن 

يشارك املعلمون يف تطوير التعليم املهني من خالل ما أصبح يعرف باسم املجتمعات بقيادة املعلم ، ومن أجل 

تقديم مشاريعهم إىل املعلمني، سيقود أعضاء مجموعة البيداغوجيا أول يوم للتطوير املهني يف العام الدرايس.

يوم التطوير املهني
قاد يوم التطوير املهني أعضاء مجموعة البيداغوجيا. تم تنظيم ثالث ندوات صباحية مدة كل منها 40 دقيقة ودعي كل 

معلم لالختيار من بني قامئة تضم تسعة شواغل مهنية. استندت يف هذا النهج عىل منوذج هورتسكام ملناسبات الشبكة 

التي جربتها، والتي تم اختبارها عىل مر الوقت وأثبتت فعاليتها يف فسح املجال للحوار والتعاون وبناء املعرفة املهنية 

من خالل التشبيك )فروست، 2013(. كانت هذه هي الخطوة األوىل يف نرش االستقصاء كاسرتاتيجية قيادية، حيث 

3 الحكمة والخربة يف اتخاذ أحكام سليمة بشأن املتعلمني.

يشارك املعلمون، بتشجيع من مجموعة البداغوجيا، يف جمع وتفسري األدلة يف مواقف تعاونية )فروست، 2013(.

تم تشجيع الزمالء عىل املشاركة عن طريق التأكد من أن أ( العملية يقودها زمالئهم بدالً من فريق القيادة العليا، ب( قامئة 

الخيارات متسقة جيًدا مع خطة تطوير املدرسة وأهداف األداء الشخيص الخاصة باالدارة. باإلضافة إىل ذلك، كنت آمل أن 

يكون للمشاركة يف هذه املناسبة عنرص من عنارص التحفيز الذايت الجوهرية. كنت أحاول االستفادة من الغرض األخالقي 

للمعلمني )فوالن، 1993(، من خالل إعادة تصميم وإعادة بناء الطريقة التي كان يتم بها التطوير املهني يف املدرسة، ولكني 

شعرت أنه إذا مل يكن هناك اتجاه لهذا الغرض األخالقي فإنه سوف يفقد الزخم ولن يؤدي إىل التأثري عىل التعليم والتعلم.

كان التأثري املبارش لهذه املقاربة واضًحا يف تقييامت املعلمني التي تم إكاملها يف نهاية املناسبة.

كان أفضل برنامج تطوير مهني مستمر حرضرته منذ فرتة طويلة. فاقت كفاءة موظفينا كفاءة ما يسمى بالخرباء )املعلم أ(.

حلقات عمل رائعة حقا )املعلم ب(.

مقاربة أكرث فاعلية يف تطوير تعليمي )املعلم ج(.

يرسين أن أرى زماليئ يقودون INSET )اليوم التدريبي أثناء الخدمة للمعلمني( )املعلم د(.

كانت املرحلة التالية من املرشوع هي كيفية تعميم هذه العملية املحدودة لقيادة املعلمني وإرشاك 

املدرسة بأكملها بحيث يشارك جميع الزمالء بانتظام يف قيادة املعلمني غري املنصبية.

املجتمعات بقيادة املعلم
كانت املجتمعات بقيادة املعلم مبنية حول مشاريع أعضاء مجموعة البيداغوجيا وكانت املجموعة هي التي تيرس أعاملها. 

 .)2012a ،صممت مجموعة البيداغوجيا واملجتمعات بقيادة املعلم مبا يتالءم مع مفهوم قيادة املعلم غري املنصبية )فروست

وكان املهني املمتد الذي ميتلك القدرة املعززة واملسؤولية ويجيد البحث العلمي واملعريف املعمق يف قلب كل مجتمع. 

كانوا قادرين عىل تيسري شبكة مستدامة من املعلمني وأن يتعاونوا، وبدعم من أقرانهم، عىل معالجة شواغلهم.

كان اقتناعي بإمكانية تحسني جودة التعليم والتعلم من خالل تسخري الغرض األخالقي للمعلمني، ومتكني 

بناء املعرفة من خالل الحوار وتطوير املامرسة من خالل املشاريع )فروست، 2012a(، قد بدأ يكون له 

تأثريه. كانت الرسالة الصادرة عن عملية التفتيش القصرية ملكتب معايري التعليم وخدمات ومهارات الطفولة 

 ،)The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills )Ofsted( )أوفستد(

يف ترشين الثاين / نوفمرب 2014 يف املراحل األوىل من مرشوعي مشجعة.

يشارك عدد كبري متزايد من املعلمني، الذين يتم اختيارهم من العديد من األقسام ويف جميع مراحل حياتهم 

املهنية، يف نرش املامرسات الجيدة والبحث عن طرق لتحسني جودة التعليم. مثال عىل ذلك، نرشة املوظفني، 

بعنوان" حكايات" )Tales(، والتي تهتم حرصيًا باسرتاتيجيات وتقنيات لزيادة اإلنجاز. تتم كتابة جميع املساهامت 

من قبل املعلمني، باالعتامد إما عىل تجاربهم الخاصة أو عىل البحوث التي قاموا بها )أوفستد، 2014(.

وترددت هذه النظرة الخارجية بتعليقات من املعلمني الذين شاركوا يف املجتمعات بقيادة املعلم.

أتاحت مجموعة املجتمعات بقيادة املعلم ومجموعة البيداغوجيا، باجتامعاتها الفصلية الفرصة لألشخاص ذوي 

االهتاممات املتشابهة أن يجتمعوا ويؤثروا بشكل فاعل عىل التغيري يف تعليمهم وتعلمهم )املعلم أ(.

يف تقرير مؤرش اإلهتامم لعام 2015، أكد املعلمون أن أكرب مجال منفرد للتحسني يف 

املدرسة هو الوقت املخصص الستكشاف كيف ميكنهم تحسني املامرسة.
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التأثري
يف عام 2015، أي بعد عامني من بدء الرحلة، حققت املدرسة أفضل نتائج يف الشهادة العامة للتعليم الثانوي 

General Certificate of Secondary Education GCSE عىل اإلطالق، وأدرجت ضمن أفضل 100 مدرسة 

حكومية غري انتقائية يف البالد. اعرتف تقرير املفتشني عقب زيارتهم يف نهاية عام 2015 مبا حققناه:

لقد وضعتم جودة التعليم يف املدرسة عىل رأس جدول أعاملكم. لقد شجعتم عىل النقاشات 

الصحية حول ما يعمل وما ال يعمل بشكل جيد. يناقش جميع املوظفني بانتظام اسرتاتيجيات 

التدريس الناجحة ويتم تشجيعهم عىل مشاركتها يف كل مناسبة )أوفستد، 2016(.

إىل أي حد كان هذا بسبب قيام املعلمني بقيادة تطويرهم املهني هو أمر مطروح للمناقشة، 

ولكن تشري هذه املؤرشات إىل أنه ينبغي االستمرار يف هذا النهج.

كان مفيًدا أيًضا إلقاء نظرة عىل القصص الفردية للمدرسني املشاركني يف العملية. فعىل سبيل املثال، فإن ليزا هريست، التي مل 

تشارك يف السابق يف التطوير املهني املستمر، أصبحت اآلن تقود دورات املدرسة بأكملها. وأصبح أعضاء مجموعة البيداغوجيا 

اآلن من أمثال سو تابلني و إيلني سانت ليدجر وزوي نيجل رئيسات إدارات. وأصبح أليكس يوكاو، والذي شارك يف مجموعة 

العمل التطويري بقيادة املعلم واملجتمعات بقيادة املعلم عضو نشط يف مجموعة البيداغوجيا وأصبحت كورال سميث عضوا يف 

مجموعة البيداغوجيا. وقد تم تعيينها أيًضا كمامرسة رائدة وتشارك يف هورتسكام ميد. وتشارك اآلن جيل نايت، التي وجدت 

صوتها وغرضها األخالقي من خالل مشاركتها يف املجتمعات بقيادة املعلم يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم، وتشارك 

ميشيل غانون اآلن يف قيادة مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم. لقد رأى كل هؤالء األشخاص، وغريهم الكثري، أن مجتعمعات 

التعلم بقيادة املعلمني أماكن آمنة ألخذ املخاطرة، واستخدموا الحوار كأداة تعليمية لتسهيل تحسني املدرسة. قامت مجموعة 

البيداغوجيا واملجتمعات بقيادة املعلم ببناء قدرات القيادة للمدرسة بشكل كبري وبأقل قدر ممكن من االستثامر )المربت، 2003(.

أدى عمل املجتمعات بقيادة املعلم واألشخاص املشرتكني فيها إىل االبتكار؛ فعىل سبيل املثال، أصبحنا اآلن "مدرسة غوغل" 

بفضل مات فوكسال وكيث ماهون اللذين توليا زمام املبادرة يف تقنيتنا للمجتمعات بقيادة املعلم . بنينا املعرفة عرب املدرسة 

بأكملها وأصبح بإمكان جميع الزمالء اآلن تلبية احتياجات الطلبة املختلفة بشكل أفضل من خالل عمل املجتمعات بقيادة 

املعلم عىل "التحدي املناسب." لقد تأثر جميع الزمالء بعضهم ببعض بتعمد من خالل قصص املامرسة التي متكنوا من مشاركتها. 

ولعل أهم ما يف هذه املبادرة انها قد أتاحت منفذا للغرض األخالقي للمعلمني ويف بعض األحني أتاحت لهم فرصة إعادة 

اكتشاف غرضهم األخالقي، ورمبا قد يكون ذلك معجزة بسيطة يف مثل هذا الوقت الحافل بالتحديات للمهنيني الرتبويني.
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تنمية األمل من خالل قيادة 

املعلمني يف الربتغال
ماريا فلوريس وماريا سانتوس ريتشموند

مقدمة املحرر

ماريا أسونساو فلوريس فرنانديز أكادميية تعمل يف جامعة مينهو يف براغا، الربتغال، وكانت أول شخص من بلد آخر يزور 

كامربيدج للتحقيق يف مقاربة هورتسكام لدعم قيادة املعلمني. ماريا سانتوس ريتشموند هي مدرسة بريطانية، وتعمل 

حالياً مساعدة مديرة يف مدرسة سري جون لويز يف هاربيندين، والتي تصادف أن لديها بعض الرتاث الربتغايل. وهي أيًضا 

.)HertsCam MEd( 1ميرسة متمرسة يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم وعضو يف فريق تدريس هورتسكام ميد

تعزز قصتهام يف هذا الفصل عن بعض األحداث الرئيسية يف تعاوننا املستمر التفاؤل والشعور باألمل الذي جادل ريجيل 

)2003( بأنه يجب أن يكون محوريًا يف مساعينا يف مجال تطوير املدارس واملعلمني. كنت محظوظًا بأن أكون حارضاً يف 

 Profissionalismo e أحد املناسبات التي عقدت يف براغا، الربتغال عندما تم إطالق كتاب ماريا فلوريس )2014( بعنوان

Liderança dos Professores. وثق الكتاب املرحلة األوىل من مرشوع بحث وتطوير طويل األجل يركز عىل مهنية املعلم 

وقيادته. ومع ذلك، وكام توضح قصتهام يف هذا الفصل، فإن الكتاب مل يكن أهم جانب يف هذه املناسبة، كانت القصة الرئيسية 

- القصة التي كانت مثرية للصحافة الربتغالية - حول املعلمني الذين يتحدثون مع بعضهم البعض؛ التحدث مع املعلمني 

اآلخرين من طول الربتغال وعرضها والتحدث مع مجموعة كبرية من املعلمني يف شبكة هورتسكام. من بني مجموعة هورتسكام 

كانت ماريا سانتوس ريتشموند، التي استخدمت خربتها الكبرية كميرس للمساعدة يف تشكيل الحوار الذي جرى. كان إحساس 

املعلمني الهائل باألمل، والذي عربوا عنه املعلمون يف ختام هذه املناسبة، وهي أول مناسبة دولية للشبكة، ملهاًم حًقا.

ماريا وقصة ماريا
خالل السنوات القليلة املاضية، واجهت الربتغال أزمة اقتصادية ومالية متيزت بارتفاع مستويات البطالة، وتخفيض 

الرواتب، والرضائب املرتفعة ما أثر عىل مهنة التعليم. وقد أدى ذلك إىل اإلرضابات واملظاهرات العامة .ناضل 

املعلمون ضد زيادة عبء العمل وفقدان مزايا التقاعد والسياسات التي تركز عىل التنقل وإعادة التأهيل 

.وواجه املعلمون أيًضا آليات جديدة لتقييم املعلمني واملدارس. وزادت هذه السياسات من الضغط عىل املدارس 

واملعلمني لرفع مستوى التعليم وتحسني وضع الربتغال يف التصنيف العاملي )فلوريس وآخرون، 2016(.

يعتمد هذا الفصل عىل برنامج بحثي مدته ثالث سنوات تم متويله من قبل املؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف 

الربتغال، والذي بحث يف آراء املعلمني حول مهنيتهم. تضمنت الدراسة تدخاًل تم فيه دعوة املعلمني للمشاركة يف برنامج 

مصمم لتمكينهم من مامرسة القيادة من أجل تحسني ظروف التعليم والتعلم يف مدارسهم وصفوفهم الدراسية. وسبق 

التدخل مسح وطني أجري من خالل املقابالت ومجموعات الرتكيز .مّكن برنامج دعم قيادة املعلمني، الذي تم إجراؤه يف 

خمس مدارس، فريق البحث من معرفة املزيد حول كيفية بناء املعلمني ملهنيتهم وتطوير اسرتاتيجيات لتعزيز قيادتهم.

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

ي
ثان

 ال
سم

لق
: ا

ير
غي

للت
ء 

كال
كو

ن 
مي

عل
لم

ن ا
كي

تم

ي
ثان

 ال
سم

لق
: ا

ير
غي

للت
ء 

كال
كو

ن 
مي

عل
لم

ن ا
كي

تم

85 84

SECTION 2: CHAPTER 18SECTION 2: CHAPTER 19



لقد تغريت مفاهيم قيادة املعلمني مع مرور الوقت، خاصة يف العقدين األخريين )ألكساندرو وسوافيلد، 2012(. ميكن 

لقيادة املعلمني أن تكون متصلة بأدوار ومسؤوليات رسمية )سابوفيتز، 2015( وميكن أن تعمل بشكل غري رسمي 

)دانيلسون، 2006(. ومع ذلك، فقد اعتمد مرشوع "املعلمون ميارسون القيادة،" املوضح يف هذا الفصل، مقاربة "القيادة 

غري املنصبية للمعلمني" الذي روجت له هورتسكام )فروست، 2012a ،2011(. يتضمن ذلك قيام املعلمني بالترصف 

بشكل متعمد واسرتاتيجي سواء كانوا يشغلون مناصب أو كانت لديهم السلطة أو املسؤولية أم ال. كان ينظر إىل 

الربنامج يف الربتغال كعامل محفز، ميّكن املعلمني من املشاركة والتعاون يف بناء املعرفة املهنية كام وميكنهم من التشبيك. 

هدف فريق البحث من خالل هذا التدخل إىل استكشاف الظروف الالزمة للمعلمني ملامرسة القيادة والحفاظ عىل 

األمل. نقدم هنا عرًضا مفصالً لحدثني رئيسيني تم إجراؤهام كجزء من هذا املرشوع، للتأمل من تعلمنا منهام.

حدث قيادة املعلم، براغا، أيار / مايو 2014
يف أيار / مايو 2014، رافقت مجموعة من 13 معلاًم من شبكة هورتسكام ديفيد فروست إىل جامعة مينهو، براغا، الربتغال 

لدعم مؤمتر ملدة يومني ملرشوع "املعلمون ميارسون القيادة"، والذي تم تطويره بشكل تعاوين بني هورتسكام والجامعة. 

بدأ هذا املرشوع يف عام 2008 عندما قامت ماريا فلوريس من جامعة مينهو بزيارة استقصائية أولية إىل هورتسكام 

الكتشاف طرق فعالة لدعم املعلمني لقيادة التغيري. تم تطوير املرشوع يف الربتغال وفًقا لخطوط مشابهة لربنامج هورتسكام 

للعمل التطويري بقيادة املعلم، مع الرتكيز عىل املعلمني الذين يعملون بشكل تعاوين لرتسيخ تغيري إيجايب للطلبة.

يف فرتة بعد الظهر من اليوم األول حرض املندوبون ندوة "مهنية التعليم والقيادة." كانت عبارة عن عرض تقدميي 

لنتائج مرشوع" املعلمون ميارسون القيادة" الذي استمر ملدة ثالث سنوات واملشار إليه أعاله وإطالق كتاب 

Professionalismo e Liderança dos Professores )فلوريس، 2014(. ألقى ديفيد فروست كلمة رئيسية ردد فيها النقطة 

التي أثارها يف مقدمة الكتاب، وهو أن القيادة يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من دور جميع املعلمني. سلطت الدراسة الضوء 

عىل أهمية الجوانب الرتبوية لعمل املعلمني والكفاءة املهنية الجامعية بالنسبة للمعلمني، وعىل الرغم من أن العديد من 

املعلمني قد تم تخفيض عددهم بسبب التخفيضات يف عدد املوظفني، إال أنهم يشعرون بالبهجة من فرحة تعليم الطلبة.

بدت قيم واهتاممات املعلمني يف الربتغال متشابهة جًدا مع قيم املعلمني يف اململكة املتحدة. فعىل سبيل املثال، تضمنت 

املواضيع الرئيسية من الدراسة دافعية التعلم، داخل املدارس ويف املجتمعات املحلية وكيف أن وجهات نظر الطلبة اإليجابية 

مهمة لجميع املعلمني. كان اإلحساس بالكفاءة املهنية، مبا يف ذلك أخالقيات الرعاية، موضوًعا رئيسيًا كان له صداه لدى املندوبني، 

ما يدل عىل أن التعليم، عىل املستوى الدويل، هو أكرث بكثري من مجرد وظيفة ومقارنة اليأس واالستقالة بطاقة ومثابرة.

بعد كلمة ديفيد وتعليقات من أنطونيو نيتو مينديز، جامعة أفريو وأميليا لوبيز، جامعة بورتو، كان هناك حوار مع الجمهور والذي 

كان مبعظمه من معلمني وقادة املدارس. كان واضحا أن الكثريين قد تبنوا مبادئ مرشوع" املعلمون ميارسون القيادة" وشاركوا يف 

مستويات مختلفة بفكرة قيادة املعلم للتغيري من الداخل. كان هناك مستوى من اإلحباط، وبدرجة ما، خوف من السري عكس 

تيار الحكومة الواضح ملواصلة ما شعروا بأنه غرضهم األخالقي كمربني. كان من املفيد أن نسمع عن بعض العقبات التي يواجهها 

قادة املدارس وبعض اإلحباطات، ومع ذلك، كانت هناك رغبة مستمرة يف التحسني. شاركت مديرة إحدى املدارس قصتها حول 

تخفيض رتبتها بسبب رفضها االمتثال ألمر حكومي لفتح مدرستها، ألنها شعرت ان أرضية املدرسة اصبحت غري آمنة .تم تأكيد 

املوقف املحظوظ للمعلمني ومدراء املدارس يف اململكة املتحدة، الذين ميكنهم تحدي السلطة والترصف ببعض االستقالل الذايت 

مع عنرص معني من األمن الوظيفي، من خالل هذه القصة. كان من املبهج أن نسمع أنه عىل الرغم من الحواجز الواضحة يف كثري 

من األحيان، استمر قادة املدارس يف االسرتشاد بهدفهم األخالقي لفعل ما هو صواب والسعي من أجل التغيري داخل مدارسهم.

يف اليوم الثاين، انضم مدرسو هورتسكام مع عدد من املعلمني من منطقة شامل الربتغال، الذين جاءوا ليشاركوا أعاملهم التطويرية. 

ساعدنا "معرض الصور"، حيث قام املعلمون بعرض ملصقات تصور أعاملهم التطويرية، عىل معرفة كيف أننا كمعلمني من ثقافات 

تعليمية مختلفة، ال نزال نشرتك يف مواضيع مشرتكة مثل الرغبة يف إرشاك الطلبة ومساعدتهم عىل تفجري طاقاتهم، واستكشاف كيفية 

العمل مع الزمالء لتعزيز قيادة املعلمني. قاد زمالء انجليز وبرتغاليون حلقات دراسية اسرتشدت برؤية مشرتكة لتمكني املعلمني 

كمحّكمني للتغيري. قدمت مجموعة هورتسكام عرًضا تقدمييًا حول اسرتاتيجيات لدعم قيادة املعلمني مبا يف ذلك دور امليرسين.

توج هذا اليوم مبا أصبح يعرف بتمرين "الرؤوس واأليدي والقلوب" حيث يشارك الجميع أفكارهم وتحدياتهم واألشياء 

القيمة جدا التي سيأخذونها معهم ليضعوها موضع املامرسة .مل نحل أية مشكلة تعليمية كبرية، ومل نغري السياسات 

التعليمية الحكومية، لكن غادر الجميع تلك الغرفة بشعور أن عملهم كان مهاًم، وبأن لديهم القدرة عىل إحداث التغيري 

نحو األفضل، وأن هذا التغيري، مهام كان صغريا، فإنه سيحدث فرقا. غادرت مجموعة هورتسكام جامعة منهو يف ذلك 

املساء يف مزاج تأميل ولكنه ملهم، وبشعور حقيقي بالزمالة والتضامن الدوليني، حيث يأيت التمكني من الزمالء وال يعتمد 

عىل أهواء الوكاالت الخارجية. عىل مدار عامني )2014-2016( تم تنظيم ثالثة أحداث تشبيك يف املدارس الربتغالية .يف 

هذه األحداث، تجمع معلمو املدارس الخمسة وشاركوا يف تطوير مشاريعهم املختلفة .تم إصدار رسالة إخبارية يستطيع 

فيها املعلمون الكتابة والتأمل يف اجتامعاتهم ويف أحداث التشبيك وأيًضا الكتابة حول شواغلهم وإنجازاتهم.

حدث بقيادة املعلم، لشبونة، أيار / مايو 2016
يف أيار / مايو 2016، ذهب فريق آخر من هورتسكام إىل موتنيجو، لشبونة، حيث شارك مع الدكتورة ماريا 

أسونساو فلوريس يف حدث آخر للشبكة. كان هناك عمل كبري مستمر خالل فرتة الـ 18 شهرًا التي مضت وهو 

تنامي قيادة املعلمني يف الربتغال. استضافت هذا الحدث مارتا ألفيس، مديرة مركز معلمني سنفورما.

قدم عرض ديفيد فروست االفتتاحي ملحة عامة عن عمل قيادة املعلمني الدولية واألساس املنطقي للمقاربة غري املنصبية. 

كانت املجموعة الواسعة من املشاريع التي عرضت يف معرض الصور من قبل كل املعلمني االنجليز والربتغاليني ملهمة. 

طُلب من املعلمني الوقوف إىل جانب امللصقات التي تصور مشاريعهم التطويرية ومناقشتها مع أولئك الذين شاهدوها. 

وكانت سلسلة ورش العمل التي قادها املعلمون من الشبكتني فرًصا لعرض املشاريع التطويرية. خالل ورش العمل، متكن 

املعلمون الربتغاليون واالنجليز من عرض مشاريعهم ومشاركتها ومناقشتها مبزيد من التفصيل. تراوحت املوضوعات من 

تطوير االسرتاتيجيات لتعزيز القراءة يف املدارس االبتدائية إىل تصميم أساليب إلرشاك الطلبة بشكل أكرث فاعلية يف تعلم 

حساب التفاضل والتكامل .كانت املناقشة ثرية للغاية ومّكنت جميع املشاركني من تشارك شواغلهم وإنجازاتهم.

قبل الغداء بوقت قصري، قدمت ترييس جاتريي، مديرة مدرسة وورميل االبتدائية، وماريا سانتوس ريتشموند، مساعدة مديرة املدرسة 

يف مدرسة سري جون لويز، عرًضا تقدمييًا بعنوان: "مشاركة رؤية أعامل التطوير التي يقودها املعلم". ركز العرض عىل أهمية الدعم 

املقدم من فريق القيادة العليا ودوره يف املساعدة عىل توليد ثقافة مدرسية تثمن التطوير املهني الجيد. شارك املتحدثون الزمالء 

الربتغاليني كيفية متكني الدعم لقيادة املعلمني، وكيف ميكن أن يؤدي إىل تأثري حقيقي عىل املدرسة وطلبتها واملعلمني واملجتمع 

ككل. بالنسبة لبعض قادة املدارس، يُعترب إعطاء املعلمني االستقاللية أمرًا محفوفًا باملخاطر، فيام يعتربه اآلخرون تحريرا. قال الزوار 

الربيطانيون إنه لرشف لهم أن تتاح الفرصة لتبادل هذه األفكار يف املؤمتر. إال أن هذا اليوم بأغلبه كان يوًما لالحتفال بإنجازات 

املعلمني ولفهم االلتزام باملهنة التي تجذبهم للتجمع يف عطلة نهاية األسبوع للتفكري يف اهتامماتهم املهنية وتطوير املامرسة مًعا.

أصوات املعلمني
كان املعلمون املشاركون يف مبادرات" املعلمون ميارسون القيادة" إيجابية للغاية بشأن تجاربهم والتعلم من 

خالل التشبيك. يف نهاية املؤمتر، استخدمنا نفس نشاط "الرؤوس واأليدي والقلوب" الذي استخدمناه يف مؤمتر 

براغا وطلبنا من املشاركني لصق تعليقاتهم عىل الحائط. وعىل الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون فيها، 

والناجمة عن ظروف العمل السيئة، وعدم التقدم الوظيفي، وعدم االعرتاف االجتامعي وتراجع رواتبهم )انظر 

فلوريس، 2014(، تحدث املعلمون عن املثابرة واألمل ومصادر إلهام مختلفة تبقيهم يف مهنة التعليم:
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اهتاممي الرئييس هو القدرة عىل الحصول عىل الطاقة الالزمة ألبقي نفيس متحمسا وأثري حامس طلبتي للتعلم.

أظل أحاول االبتكار وتحسني مامرستي، وأحاول تحفيز الطلبة عىل التعلم وتطوير كفاءاتهم.

كعلم، تشعر أنك غري متحمس لكل ما يجري يف نظام التعليم، لكنك تحتاج إىل موقف إيجايب لتحفيز طلبتك عىل التعلم.

أحاول بذل جهد ملواصلة عميل آخذا يف االعتبار الهدف الذي جعلني أختار هذه املهنة، أعني، طلبتي!

كانت قضايا الثقافة املدرسية والقيادة الداعمة والشعور بالتعليم املهني والقيم املهنية القوية يف مقدمة قصصهم. شددوا 

عىل فرص التعلم والتعاون مع الزمالء يف جو أقل رسمية بريوقراطية، مع الرتكيز عىل مشاكلهم واهتامماتهم الحقيقية. كام 

سلطوا الضوء عىل إمكانات تعاون بني املعلمني والتشبيك وكذلك الوعي بدورهم كعوامل تغيري يف سياقاتهم املدريس.

أنا محظوظ لوجود مناخ منفتح يف مدرستي لتطوير املشاريع يف اإلدارات املختلفة ...

أهم يشء بالنسبة يل هو التعاون الذي تشعر به يف هذه املدرسة ... من السهل 

التواصل مع الزمالء للمشاركة يف مشاريع يف املدرسة.

تشعر أنك مدعوم من قيادة املدرسة. كمعلم لديك حرية تطوير أفكار ومبادرات جديدة ...

أن تكون قادًرا عىل خلق فرص للتأمل ومشاركة األفكار مع الزمالء يف بيئة آمنة يساعدك عىل تغيري مامرستك.

لقد تعلمت كيفية التأمل بطريقة أكرث منهجية ومحاولة تغيري يشء ما يف مامرستي.

لقد حسنت مهارايت التأملية من خالل األنشطة التي شاركنا فيها ...

لقد تعلمت أين كمعلم ميكنني أن آخذ زمام املبادرة وأن أفعل شيئًا لنفيس وملدرستي وملهنة التعليم.

كان التعلم الرئييس هو القدرة عىل العمل بشكل تعاوين يف مشاريع مع زمالء آخرين يف مدرستي. وقد عزز هذا تقديري لذايت.

تعلمت أنه ميكن بناء املعرفة املهنية بطريقة جامعية ... كمعلم، ميكنك أن تكون قائًدا يف مدرستك ...

ساعدين الحصول عىل مالحظات من الزمالء بطريقة غري رسمية ويف بيئة آمنة وداعمة كثريًا يف تغيري وجهة نظري كمعلم ...

خالصة القول، يشري مرشوع "املعلمون ميارسون القيادة" يف الربتغال إىل إمكانية بناء املعرفة املهنية وتشارك الخربات واألفكار 

وتعزيز الدافع املهني والروح املعنوية من خالل الربامج الجيدة التنظيم لدعم قيادة املعلمني. برزت قضايا هيكلية وثقافية - 

وهي الثقافة املهنية واملدرسية، القيادة املدرسية والقيم الشخصية واملهنية كمعلمني - كتأثريات تلعب دورا أساسيا يف الوساطة 

يف تعلم املعلمني وتطورهم املهني. بشكل عام، تقدم هذه الدراسة دلياًل تجريبيًا رائًعا عىل تعقيد تعلم املعلم والقيادة. كام 

تسلط الضوء عىل الحاجة إىل دعم التطوير املهني املستمر للمعلمني والحفاظ عليه يف مكان العمل من خالل رؤية املعلمني 

كمتعلمني مدى الحياة واملدارس كمجتمعات تعليمية مهنية .التعاون بني الزمالء يف الربتغال وشبكة هورتسكام مستمر.

ون
رش

لع
ل ا

ص
لف

ا

منارصو التعلم كعنارص تغيري
ليزا تيمبسون، روث فولر، جانني كيتسون، سارة غاالغر، بول 

روز وشيال بول

مقدمة املحرر

ليزا تيمبسون هي مدرسة تاريخ وهي من "كبار منارصي التعلم" يف مدرسة جون هرني نيومان الكاثوليكية. بعد 

أن شاركت يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم يف مدرستها، ذهبت إلكامل دراسة برنامج هورتسكام ميد1 

)HertsCam MEd( يف قيادة التعليم والتعلم يف عام 2014. روث فولر وجانني كيتسون وسارة غاالغر هم أيًضا معلمون 

يف نفس املدرسة، وهم أيًضا أعضاء يف فريق "منارصة التعلم". بول روز هو مساعد مدير املدرسة باملدرسة، وهو خريج 

هورتسكام ميد وعضو يف فريق ميد التعليمي. بول هو أيًضا موجه ذا خربة كبرية لربنامج العمل التطويري بقيادة 

املعلم والذي أعد ليزا وروث لهذا الدور. شيال هي قائدة برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم ككل، وكعضو يف فريق 

ميد التعليمي، كانت املرشفة األكادميية عىل ليزا عندما قامت مبرشوع يركز عىل دور منارصي التعليم والتعلم.

يثري هذا الفصل اقرتاًحا مثريًا لالهتامم والذي يتحدى أحد مبادئ مقاربة هورتسكام، أال وهو فكرة قيادة املعلمني 

غري املنصبية. يتضح من الفصول األخرى يف هذا املجلد أن لدى كبار القادة أدوارا حيوية يلعبونها يف تهيئة الظروف 

لقيادة املعلم )انظر الفصل 16(، وخلق فرص لنتائج أعامل التطوير التي يقودها املعلم لتكون مؤثرة يف املدرسة )انظر 

الفصل 14( ويف االستفادة من التضافر بني العمل التطويري بقيادة املعلم وغريها من الهياكل التنظيمية والعمليات يف 

املدرسة لتعظيم نطاق نشاط التطوير )انظر الفصل 18(. ومع ذلك، نرى يف هذا الفصل إنشاء دور خاص للمسؤولية 

وهو دور منارص التعلم. وما مييز هذا الدور هو أنه ال يبدو أن لديه مجموعة ضيقة من الكفاءات املرتبطة به، كام 

أنه ال يشتمل عىل إدارة مجال معني من املناهج الدراسية، وال يتم مساءلة شاغيل الدور عن مستويات قياس اإلنجاز. 

بدالً من ذلك، يستخدمون أسلوبًا ميرًسا يحشد شغفهم وإبداعهم وسعة مواردهم لتعظيم قدرة الزمالء.

قصة ليزا وآخرين
عىل الرغم من نجاح مدرستنا، مع ارتفاع مستويات التحصيل، إال أنه وبحلول عام 2013 كان هناك قلق متزايد بني الزمالء 

من أن تالميذنا كانوا يتلقون املعلومات عنوة عنهم ويُختربون بشكل مبالغ فيه. بدا الكثريون منهم غري مستعدين لالنتقال 

إىل التعليم العايل والتوظيف. كانت مدرستنا تنتج منجزين أكادمييني متفوقني، ولكن ليس متعلمني من ذوي القدرات 

واملهارات املتعددة أو قادة جيدين. الحظنا أنه عىل الرغم من أن العديد من الطلبة يبدأون السنة السابعة مبجموعة 

متنوعة من عادات ومواقف التعلم، إال أنها تضيع إىل حد كبري أثناء تقدمهم يف سنوات الدراسة الثانوية. أدى النموذج 

"املرصيف"2 )فراير، 1970(، إىل التعليم التلقيني لالمتحانات وزيادة مقاييس أداء البيانات أدت إىل تركيز املعلم عىل "جمع 

العالمات" مام يرتك القليل من الوقت للحوار بني النظراء حول اسرتاتيجيات التدريس الفعالة. الحظنا أيًضا تراجًعا يف املثابرة 

لدى الطلبة أثناء االنتقال من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية. أصبحوا أقل استعداًدا للعمل عندما أصبح التعلم 

صعبًا. كانوا يتجنبون األنشطة الصعبة يف الصف كلام أمكن ذلك. ومن املفارقات، كانت النتائج تتحسن، إال أن مستويات 

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 

برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.

2 النموذج املرصيف يف التعليم هو مصطلح استخدمه باولو فراير لوصف وانتقاد نظام التعليم التقليدي. ويشري االسم إىل تشبيه الطلبة بالحاويات التي يجب أن يضع فيها املعلمون املعرفة.
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اإلندفاع واملشاركة كانت يف تراجع. رأينا انخفاض يف الشهية للمخاطرة والفضول. كان املطلوب هو استجابة قوية.

ظهور اسرتاتيجية
نتيجة للمناقشات حول املشكلة املوضحة أعاله، عملت مجموعة صغرية من سبعة مدرسني مع مدير املدرسة 

لوضع اسرتاتيجية تسمى "منارصو التعليم والتعلم". كانت هذه فرصة لتحدي تراجع املثابرة والثقافة املهنية 

"املبلقنة" )هارجريفز، 1994(، حيث يتم وضع قادة املوضوعات ضد بعضهم البعض ويحاسبون عىل بيانات 

أداء الطلبة. كانت هذه فرصة لتحويل مامرسة الصفوف الدراسية من خالل التعاون والتأمل املهني.

قررنا أن نبني عىل برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم الذي ترسخ بنجاح يف املدرسة. ركز العمل التطويري بقيادة املعلم 

عىل تحسني املامرسة يف املدرسة من خالل بناء املعرفة بالتعليم والتعلم )فورست، 2008(. كان العديد من املنارصين 

مشاركني يف مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم باملدرسة أو يف هورتسكام ميد، وكالهام كانا برعاية املدرسة. عىل 

هذا النحو، كنا عىل دراية مبفهوم قيادة املعلمني غري املنصبية كآلية لقيادة التغيري )فروست، 2013(. تدعو القيادة 

غري املنصبية جميع املامرسني الرتبويني إىل تحديد شواغلهم املهنية ومعالجتها من خالل مامرسة القيادة بحيث تصبح 

االبتكارات جزًءا ال يتجزأ من املامرسة الروتينية. كانت مشاركة مدرستنا يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم الخاص 

بهورتسكام تنرش غرًضا أخالقيًا يف مدرستنا منذ عدة سنوات وتحرر تدريجيًا املهارات وتبني الثقة بني الزمالء. كمنارصين 

للتعليم والتعلم تم تعييننا حديثًا، تم متكيننا من نرش هذا الهدف األخالقي بشكل أكرب وأصبحنا عنارص أكرث فاعلية للتغيري 

)فوالن، 1993(. كان هدفنا هو إيجاد طرق تعاونية لتجربة االسرتاتيجيات املبتكرة القامئة عىل الصف الدرايس بحيث 

يصبح الطلبة أكرث مسؤولية عن حياتهم وتعلمهم )ديكني كريك، 2006؛ بالك، مكورميك، جيمس وبيدر، 2006(.

نرش عادات التعلم اإليجابية
خالل فرتتنا األوىل، التقينا بانتظام مع فريق القيادة العليا باملدرسة ملناقشة مبادرات تنمية عادات ومهارات التعلم اإليجابية 

عرب املدرسة. ويك نتمكن من فهم كيفية تطور الطلبة يف انتقالهم من املدارس االبتدائية إىل الثانوية، راقبنا صفوفا يف املدارس 

االبتدائية الصغرية. الحظنا أن أطفااًل ال تتجاوز أعامرهم 7 سنوات يقفون أمام أبناء صفهم يقودون أجزاء من الدروس. وال ميكن 

أن يكون التباين مع طلبتنا يف املرحلة الثانوية أكرث جالء. بعد كل زيارة ملدرسة ابتدائية، التقى املنارصون بشكل غري رسمي 

ملناقشة الرؤى والتأمالت يف االسرتاتيجيات التي لوحظت يف الصفوف االبتدائية وكيف ميكن تكييفها يف بيئة املدارس الثانوية.

طوال السنة األوىل، واصلنا االجتامع مع فريق القيادة العليا ملناقشة املبادرات ويف النهاية تم إطالق مبادرة "هريو" 

"HERO". لقد أدركنا أن نظام التقارير املعمول به قد ضاءل من وضع الطالب بتصنيفه بأنه من فئة األداء املتدين 

أو املتوسط أو املتفوق.  ومن أجل تشجيع الرتكيز عىل الطالب كمتعلم، قدمنا مراجعات تعليمية حيث ميكن 

 ،homework للمعلمني تقييم عادات ومهارات تعلم التالميذ.  تم تصنيف هذه العادات واملهارات كواجب منزيل

 ."HERO" "ومن هنا جاء اختصار "هريو ،organisation وتنظيم reflection وتأمل ،enquiry واستقصاء

تطوير ثقافة تأملية وتعاونية
يف األيام األوىل ملبادرة هريو، عقد املنارصون اجتامعات إفطار شهرية لينضم اليها املعلمني ويناقشوا القليل 

من املامرسة من صفوفهم الدراسية. كانت اجتامعات اإلفطار آلية مفيدة لنتشارك مع املعلمني مالحظاتنا يف 

املدرسة االبتدائية يف جٍو ال يشعرون فيه بأنهم مهددون. ساعدت االجتامعات يف تطوير االعتقاد بني املعلمني 

أننا كان لدينا طلبة وكانوا مستعدين يك يكونوا متعلمني ديناميكيني لو توفر فقط لهم املناخ الذي ميكنهم من 

خالله القيام بذلك، لكن يف مكان ما عىل طول الخط تم تشجيعهم عىل أن يصبحوا متعلمني "جامدين".

احتاجت هذه االجتامعات إىل متثيل مجموعة متنوعة من املعلمني لتجنب خطر "تجاهل املوارد التي ترتك دون االستفادة منها 

يف معظم املدارس" )لويس وجوردون، 2006:2(. فهمنا أيًضا أنه من أجل إحداث تغيري فعال ودائم، نحتاج إىل توفري أكرث من 

مجرد تجربة ليوم واحد. لقد كان مرشوع ضخم وسيستغرق تطويره وقتًا. عىل الرغم من املقاومة املحتملة ملزيد من االجتامعات 

بسبب عبء العمل، فقد وسعنا اجتامعات اإلفطار لتشمل جميع الزمالء، من خالل الرتويج لها كمنتدى إلسامع األصوات الفردية. 

حرض االجتامع 20 يف املائة من الجسم التعليمي ومل ينجح نجاحا باهرا. وبدالً من مناقشة املبادرات، أثريت اإلحباطات، ومن 

دون قصد، أعطينا االنطباع بأن دور املنارصين هو رسد عادات البحث وتقديم الخربة الفنية. كان علينا أن إعادة التجميع.

إذا أردنا متكني معلمي الصفوف الدراسية من املشاركة يف تجارب تعليمية تعاونية قوية )حتي، 2012(، بدالً من فرض األفكار، 

يجب أن يركز دورنا عىل تيسري التفكري والحوار. يف التخطيط للجلسة التي ستيل، قررنا القيام بأربعة إجراءات أساسية. أوالً، اتفقنا 

عىل تذكري املجموعة يف بداية كل جلسة باملبادئ األساسية والحفاظ عىل توجيه "جميع األنظار إىل التعليم والتعلم". ثانياً، طأمننا 

الزمالء بأن الرتكيز ليس عىل رفع عالمات االختبار أو التدقيق يف البيانات، ولكن عىل زيادة قدرة املعلمني عىل التفكري يف كيفية 

تأثري عملهم الجامعي عىل تعلم الطلبة )ستول ولويس، 2007(. ثالثًا، تأكدنا من أن الجلسة سرتكز عىل أمثلة حقيقية ملتعلمني 

يقومون ببناء عاداتهم الشخصية ويحصلون عىل نتائج أفضل من أي وقت مىض )كالكستون،2015(. أخريًا، ومن أجل تشجيع 

االستقاللية فيام يتصل بجدول األعامل وتعزيز املسؤولية وإنشاء يشء قريب من "التلمذة املعرفية" لكالكستون )2008: 93(، 

قمنا بدعوة الزمالء الذين يحرضون اجتامعاتنا التخاذ القرار املتعلق بالرتكيز عىل املواضيع. أرسلنا رسالة الكرتونية إىل الذين 

أعربوا عن اهتاممهم بحضور االجتامع الثاين وطلبنا اقرتاحات لجدول األعامل املقرتح. لتحدي فكرة أن املنارصين هم فقط الذين 

ميكنهم إنتاج األدوات الصحيحة، واخرتنا أيًضا أربعة معلمني من االجتامع األول وطلبنا منهم تقديم مثال عميل لكيفية تشجيع 

عادات ومهارات التعلم يف الصفوف الدراسية. يكون املعلمون أكرث عرضة لتغيري ما يفعلونه إذا ما رأوا شخًصا آخر يقوم بذلك 

بطريقة مختلفة، أو إذا سمعوا قصة عن تدخل صغري )هارجريفز، 2004(. غري توزيع القيادة بهذه الطريقة االجتامعات.

أتاحت املناقشة املشرتكة الناتجة بني اإلدارات تبادالً جامعياً عرب مجاالت االختصاص 

جميعها. علقت معلمة أن اقرتاحها البسيط قد استقبل بحامس:

 اعتقدت أن فكريت كانت أساسية لذا فقد فوجئت برؤية عدد األشخاص الذين رصحوا بأنهم سيجربوها يف صفهم الدرايس.

)املعلمة 1(

كان املستجيبون متحمسني:

 أعتقد أن ملكية جدول األعامل من قبل املجموعة كانت رائعة يف دعوة املتحدثني الضيوف ملشاركة مامرستهم للعادات.

)املعلم 2(

تبنى املعلمون التحديات تدريجياً، وأصبحوا ثابتني يف مواجهة النكسات، واعرتفوا بقيمة الجهد، وتعلموا عن طيب 

خاطر من النقد ووجدوا اإللهام يف نجاح اآلخرين )دويك، 2006(. وأصبحت االجتامعات موردا تنظيميا رئيسيا:

أسمعت رأيي بصوت عال، ولكني شعرت باألمان عند القيام بذلك. تطلبت العملية التزاًما باجتامع شهري لكنها سمحت 

 بامللكية. بدأت العملية يف تشكيل ما ميكنني فعله بجدول أعامل هريو وما ميكن للمنارصين واملعلمني القيام به مًعا.

)املعلم 3(

قدر العديد من املعلمني دعم الزمالء اآلخرين عرب األقسام لبناء جسور التفاهم. قامت مجموعة 

اإلفطار بإرشاك املعلمني يف حل مشاكل التدريس يف الصفوف الدراسية:

 يبدأ التعلم يف التحسن عندما يبدأ املعلمون يف الحديث عن تعليمهم واألساليب األكرث فعالية يف صفوفهم الدراسية.

)املعلم 4(
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قد تكون لدى بعض مواقف رجعية تجاه سياسة ما. سمحت املجموعة بالبدء باملحادثات بني املشاركني يف االجتامعات وأولئك 

 غري املشاركني فيها. لقد نرشت فريوس التعلم.

)املعلم 5(

شجع املنارصون مجتمع التعلم مندفعني برؤية تعلم مشرتكة إليجاد طرق داخل وخارج مجتمعهم املبارش 

لتعلم أساليب جديدة وأفضل لتعزيز تعلم الطلبة )ستول وآخرون، 2006(. عندما شارك املشاركون يف تشارك 

املامرسة، مل يشعروا فقط مبلكية عملهم بل أيًضا مبلكية عمل أقرانهم )ليربمان و وود، 2003(:

أعطت املجموعة فرصة لسامع الكثري من املعلمني وكيف يعملون يف املدرسة أو كيف خاطروا بالقيام ببعض املبادرات الجديدة 

 وهذا أمر ال يقدر بثمن.

)املعلم 6(

كان ميكن النظر يف البداية الجتامعات اإلفطار عىل أنها متجر للحديث. ولكنها كانت بعيدة عن ذلك. كانت فرصة للشعور 

 باألمان يف فهم املبادرات.

)املعلم 7(

دورنا كمعلمني كان يتغري؛ حددنا الحاجة ألن نكون أكرث وعيا ألنفسنا يف صف درايس يركز عىل العادات.

تضاعفت أعداد الذين يحرضون اجتامعات إفطار املنارصين من 20 إىل 40 يف املائة من خالل اإلحاالت الشفهية اإليجابية. أقامت 

االجتامعات روابط وعالقات بني املعلمني الذين مل يعملوا مع بعضهم من قبل عىل تطوير رأس مال اجتامعي وفكري )هارجيفز، 

2001(. لقد شجعت عىل بناء تحالفات جديدة. لقد تم التأسيس لحوار مهني. أكمل املعلمون محادثات لقاء اإلفطار يف غرفة 

املوظفني. وشهدنا ثقافة متنامية حيث شعر املعلمون بأنهم متحررون لرتتيب تجمعات حول املامرسة الفعالة يف الصف. كان 

واضحا أن اإلحساس بالهدف األخالقي قد ازداد مع ظهور اعتقاد بأنه من واجب كل شخص قيادة التغيري يف مامرسات التعليم.

بعد تقديم منارصي التعليم والتعلم، شهدنا بعضا ممن تبنوا عملنا يف وقت مبكر وبعضا آخر كان أكرث حذراً. ففي 

كل مدرسة سيكون هناك دامئًا متحمسون أو "مبرشون" )ماكبيث، رشاتز، مرياي، وجاكوبسون، 2000(. ونظرا لتخوفنا 

من أن ينظر إىل دور املنارصين باعتباره ناديًا حرصيًا، فقد احتجنا إىل زيادة التعاون وهو أداة حيوية يف متكني التغيري 

وإرشاك اآلخرين )فوست ودورانت، 2002(. ومن خالل إعطاء املعلمني الذين يحرضون االجتامع الثاين استقاللية 

حول تحديد جدول األعامل، ميكنهم إعداد األفكار مقدًما وبالتايل زيادة جودة مناقشات التعلم التي ستيل. ألهم هذا 

التمكني الثقة والشعور بالهدف منذ البداية مام أدى إىل مساهمة غري املنارصين بشكل مبارش يف املبادرات.

أصبح من الواضح أنه عندما يشارك املعلمون يف االبتكار، فإنهم يشعرون بعمق بقدرتهم عىل االعتامد عىل 

خيالهم وثقتهم بأنفسهم وتعاطفهم وفهمهم للوضع، وهي سامت تم تعزيزها عند عملهم جنبًا إىل جنب مع 

اآلخرين.  فبمجرد أن أدركوا قيمة التعاون، زاد مستوى الحوار املهني والتعاون. تم تحدي األفراد ليكونوا مسؤولني 

عن مامرساتهم واكتسبوا الثقة عند مشاركة املعرفة واملعلومات )دورانت وهولدن، 2006(. شعر املعلمون بأمان 

أكرث عندما علموا أن الجميع مشاركني وأننا كنا مًعا نحاول بشكل جامعي تحريك وتشكيل ثقافة املدرسة.

الحفاظ عىل الزخم
مع تطور الربنامج، انخفض عدد املنارصين املعينني من سبعة إىل اثنني بسبب الرتقيات خارج وداخل املدرسة وكذلك 

التخفيضات يف امليزانية. وعىل الرغم من املخاوف األولية حول كيفية تأثري ذلك عىل استدامة الربنامج، فإن الدعم املستمر 

الثابت لفريق القيادة العليا مّكن املرشوع من االزدهار. باإلضافة إىل ذلك، وللحفاظ عىل الزخم، تأكدنا من اضالع أصحاب 

املصلحة الرئيسيني بشكل منتظم من خالل منشورات أنشطتنا ونتائجها املوجهة للموظفني والهيئات اإلدارية باإلضافة 

إىل العرض التقدميي الفصيل املقدم إىل مدير املدرسة. بدأ فريق القيادة العليا يف التطلع إىل قيادة املنارصين لجميع أيام 

التطوير املهني للمدرسة واملساهمة يف األمسيات الخاصة بتقديم املعلومات ألولياء األمور، باالعتامد عىل مقاربة العمل 

التطويري بقيادة املعلم وتقنيات هريو وأفضل املامرسات يف الصفوف الدراسية التي يعمل املنارصون عىل تطويرها.

تقييم األثر
تسجيل كيف استفاد الطلبة من مبادرة هريو ال يزال ميثل تحديًا. كانت نتائج طلبتنا رائعة بالفعل يف العديد من املجاالت، 

وكانت الوكاالت الخارجية حريصة عىل معرفة التأثري الفوري للربنامج. ما كان واضًحا هو زيادة ثقة املعلمني بأنفسهم 

وزيادة دافعيتهم، والنمو يف منط تفكري الطلبة كمتعلمني مثابرين وإسهاماتهم التعلمية الشخصية يف املدرسة.

بعد مرور ثالث سنوات، سيكون من الرائع االعتقاد بأن كل معلم أصبح محّسًنا ذاتيًا نشطًا، فضوليًا إىل ما ال نهاية حول كيفية امليض 

قدماً يف مامرسته. ومع ذلك، فإن االسرتاتيجيات التي قدمناها جعلت الزمالء يدركون أن التحول إىل معلمني رائعني ليس مقصًدا بل 

هو رحلة تعليمية مستمرة عميقة وبال حدود. أحد الدالئل عىل أن مدرستنا تسري يف الطريق الصحيح هي أن اجتامعات اإلفطار 

يتم استضافتها وترتيبها من قبل غري املنارصين الذين كانوا يف السابق مجرد حضور يف االجتامعات األوىل. باإلضافة إىل ذلك، يقوم 

املعلمون الذين مل يختاروا حضور اجتامعات اإلفطار األولية اآلن بوضع مبادراتهم الخاصة وتويل ملكية مشاركتهم يف برنامج هريو.

تأمالت نهائية
أكدت اجتامعات اإلفطار أننا إذا ما أردنا أن يحسن املعلمون أنفسهم وتالميذهم بشكل مستمر، فإن منط تفكري 

املعلم هو املفتاح واملؤرش األكرث فعالية )بري، 2014(. باإلضافة إىل ذلك، فإنه من الواضح كيف أن منوذج املنارصة 

يعكس الثقافة التي يروج لها مقاربة العمل التطويري بقيادة املعلم. ويعتمد التأثري الدائم عىل متكني املعلمني من 

الشعور بالثقة ألن يجربوا بأنفسهم. ويتضمن ذلك توفري منتدى ملناقشة التحديات املحتملة يف املستقبل ومشاركة 

قصص نجاح تجارب الصف الدرايس الحقيقية. إن رؤيتنا ألنفسنا كقادة معلمني ومنارصين للتعلم أمر أسايس.

وجهة نظر بول
أصبح نهجنا يف تطوير التعليم والتعلم يف مدرسة جون هرني نيومان نهجا أكرث شمولية. يتضمن إطار العمل لجميع الزمالء هذا 

العام العمل القيم للغاية ملنارصي التعليم والتعلم وبرنامج العمل التطويري بقيادة املعلم. يف املايض، كانت هناك أعداد متزايدة 

مثرية لإلعجاب من الذين كانوا إما جزًءا من العمل التطويري بقيادة املعلم أو ميد، أو يف دائرة نفوذ املنارصين وعملهم. مل 

يشارك الجميع بشكل مبارش فحسب، ولكننا أيضا أخذنا أفضل ما يف مقاربة العمل التطويري وتأكدنا من تأثر الجميع بالنتائج.

وجهة نظر شيال
بصفتي املرشفة عىل ليزا تيمبسون، عندما رشعت بدراسة ماجستري هورتسكام ميد يف قيادة التعليم والتعلم، 

حظيت برشف رؤية سعيها الدؤوب من أجل األفكار وشغفها الذي ال يلني وغرضها األخالقي الحريصة عليه فيام 

يتعلق مببادرة هريو املوضحة أعاله. من خالل حوارنا، ومن خالل كتابة ليزا، متكنت من رؤية كيف أن التعاون 

بني أعضاء منارصي التعليم قد مّكنهم من التأثري بشكل كبري عىل الطلبة والزمالء ومجتمع التعلم ككل. لقد 

حظيت برشف التعرف عىل كيف ميكن ملقاربة مدرسية كاملة أن تولد ثقافة بيداغوجية نابضة بالحياة.
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منو قيادة املعلم يف غرب البلقان
جيزيال ريدوندو سام، غوردانا ميليفيتش، ماريانا جورجيفا، 

ماجدا جوزيفسكا وكلوديت أندرسون

مقدمة املحرر

يف وقت األحداث املوصوفة يف هذا الفصل، كانت جيزيال ريدوندو سام واحدة من املستفيدين من منحة ماري 

كوري ملا بعد الدكتوراه يف جامعة كامربيدج؛ وكانت جوردانا ميليفيتش مديرة برنامج يف مركز سياسة التعليم يف 

بلغراد، وكانت تعمل سابًقا يف برنامج دعم التعليم ملؤسسات املجتمع املفتوح ومحفزًا رئيسيًا ملبادرة قيادة املعلمني 

الدولية يف غرب البلقان؛ وكانت ماريانا جورجيفا مستشارة مستقلة تعمل نيابة عن معهد املجتمع املفتوح يف صوفيا، 

بلغاريا؛ وكانت ماجدة جوزيفسكا منسقة مجتمعات التعلم املهني يف مؤسسة "خطوة بخطوة للمبادرات التعليمية 

 ،"Step Foundation for Educational and Cultural Initiatives of Macedonia" "والثقافية يف مقدونيا

وكانت كلوديت أندرسون عضًوا يف فريق التوجيه الخاص بربنامج العمل التطويري بقيادة املعلم لهورتسكام 

ومعلمة جغرافيا يف مدرسة دام أليس أوين يف بوترز بار، بالقرب من لندن.

يقدم هذا الفصل ملحة مخترصة عن األصداء األخرية ملبادرة قيادة املعلمني الدولية التي استفادت من منح التمويل 

الهادفة إىل جذب املزيد منه من مؤسسات املجتمع املفتوح يف عام 2010. وكان القصد عندها أن تبدأ الكرة بالتدحرج. 

قمنا ببناء شبكة من األشخاص الذين ميكنهم تيسري برامج دعم قيادة املعلمني من خالل سلسلة من االجتامعات الدولية 

داخل املدن أو حولها مثل بلغراد وكورينث وأوهريد وفيليكو وتارنوفو ونويف ساد وكامربيدج. شاركنا الخربات واألدوات 

وعملنا سويًا لوضع مبادئ لدعم عملنا يف املستقبل ثم عدنا إىل الرتكيز عىل برامجنا املحلية. نرى يف هذا الفصل رسًدا 

حول كيف أصبح الوضع يف بلغاريا ومقدونيا، لكننا نعلم أيًضا أن قيادة املعلمني غري املنصبية قد ازدهرت يف أماكن 

أخرى )انظر، عىل سبيل املثال، فرانسيجسيفيتش و سليبيسيك، 2014(. أحد األسباب التي جعلت األفراد واملنظامت 

املشار إليها أعاله يعملون بجد للحفاظ عىل قيادة املعلمني غري املنصبية حية هو أنها تعالج الحاجة إىل اسرتاتيجيات ال 

تؤدي فقط إىل تحسني املدارس، ولكنها، وبشكل أسايس، تعزز طريقة الحياة الدميقراطية التي تحدث عنها جون ديوي 

الرائع. هذا االقتباس من ديوي مأخوذ من مدونة كتبتها معلقة حول روسيا، وهي سارة ليندمان- كوراموفا )2015(.

يف كل مكان سقطت فيه الدميقراطية، كانت ذات طبيعة سياسية بحتة. مل تصبح جزًءا من تكوين األشخاص يف سلوكهم 

اليومي. ما مل تكن عادات التفكري الدميقراطية جزًءا من نسيج الشعب، ستظل الدميقراطية السياسية يف خطر )ديوي، 1937(.

قصة املؤلفني
يوضح التاريخ الحديث لبلدان البلقان كيف تؤثر التغريات االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل النظم التعليمية 

)دميو، 2009(. كانت هناك العديد من املبادرات املختلفة لدعم املعلمني وتحديث النظام. من بني هذه املبادرات 

كان تطوير برامج تطوير لقيادة املعلمني التي ساهمت يف تحسني املدارس يف جميع أنحاء العامل )يورك بار 

وديوك، 2004(. لعبت املبادرة قيادة املعلمني الدولية التي أطلقت يف عام 2008 دوًرا رئيسيًا يف متكني املعلمني 

من قيادة التغيري يف بلدان مثل بلغاريا ورصبيا والبوسنة والهرسك ومولدوفا ومقدونيا )فروست، 2011(.

توفر التقارير الواردة من املنظامت الدولية والجامعات واملنظامت غري الحكومية من مختلف أنحاء العامل نظرة ثاقبة لحالة 

التعليم يف غرب البلقان بعد انهيار الشيوعية. فعىل سبيل املثال، تعد إحصاءات االلتحاق باملدارس التمهيدية واملدارس 

االبتدائية أحد املؤرشات املفيدة عن الصحة التعليمية. أفادت اليونسكو )2015( أنه يف الفرتة 2001-2014 ارتفع معدل 

االلتحاق بالتعليم قبل املدريس من 66.8 يف املائة إىل 83.6 يف املائة يف بلغاريا،. يف مقدونيا، أشار تقرير حالة األطفال يف 

العامل )اليونيسيف، 2016( إىل أن 89 يف املائة من الفتيان و 8 يف املائة من الفتيات التحقوا باملدارس االبتدائية. وكتدبري 

بديل، استكشف يوجوفيتش ودوالن )2013( حالة املترسبني من املدارس املبكرة يف جنوب رشق أوروبا، حيث تشري 

البيانات املتاحة عن البوسنة والهرسك إىل أن أكرث من 30 يف املائة من خريجي املدارس االبتدائية ال يواصلون تعليمهم 

الثانوي )اليونيسيف، 2011(. واملشكلة منترشة بشكل خاص يف مجموعات األقليات العرقية مثل جامعة الغجر.

يواجه املعلمون يف البلقان التحدي املتمثل يف تحقيق بيئات تعليمية شاملة يف املدارس التي تتميز 

بتنوع ثقايف وديني وعرقي. وفقا لتقرير "معلمون من أجل املستقبل، تطوير املعلمني للتعليم الجامع 

 "Teacher development for inclusive education in the Western Balkans" "يف غرب البلقان

)مؤسسة التدريب األوروبية European Training Foundation ETF, 2011(، هناك نقص يف مناذج العبي األدوار اإليجابية 

ويف املقاربات املراعية للثقافات يف التعليم ألن املعلمني ال ميثلون التنوع السكاين وتعيني معلمني للطلبة من األقليات ليس 

باألولوية. عالوة عىل ذلك، يذكر التقرير أن مامرسات التعليم متيل إىل أن تكون تعليمية ثابتة وغري شاملة، مع فرص محدودة 

للمعلمني لوضع اسرتاتيجيات للتعليم الشامل للجميع. ومع ذلك، فإن تطوير مامرسات القيادة الناشئة عن مبادرة قيادة املعلمني 

الدولية يف البلقان هو مثال عن طرق "تحويل الصعوبات إىل إمكانياتت )فريري، 1997(. وهناك قصص رائعة من التعليم 

متعدد الثقافات يف رصبيا )فرانشيسيفيتش و فروت، 2016(، والتي توضح، عىل سبيل املثال، كيف ميكن للمعلمني معالجة 

مشاركة أولياء األمور من األقليات الثقافية من خالل مشاريع التطوير التي يقودها املعلمون. يف أمثلة أخرى، نجحت قصص 

التغيري يف املجتمعات متعددة األعراق يف مقدونيا يف تعزيز االندماج االجتامعي من خالل تعلم اللغة )سيجديني، 2014(.

تحديد املوضوعات، والعمل معا
يف آذار / مارس 2015، قمنا بزيارة مقدونيا وبلغاريا، لنكتشف بعض قصص التحول املثرية لإلعجاب وامللهمة 

من خالل قيادة املعلمني. أردنا أن نعرف املزيد حول الكيفية التي قامت بها مشاريع التطوير التي يقودها 

املعلمون بإحداث تحول يف منطقة البلقان، خاصة فيام يتعلق باإلدماج. اعتمدنا مقاربة تعاونية لتحديد 

مجاالت الرتكيز املحددة لزيارتنا البحثية. يف األشهر القليلة التي سبقت الزيارة، بدأنا سلسلة من املحادثات مع 

املتعاونني مع مبادرة قيادة املعلمني الدولية، خاصة مع مؤسسة خطوة بخطوة للمبادرات التعليمية والثقافية 

يف مقدونيا ومعهد املجتمع املفتوح يف بلغاريا. اتفقنا عىل أن الهدف من الزيارة البحثية هو استكشاف:

مدى استمرارية برنامج قيادة املعلم منذ عام 2010	 

نوع املشاريع التي قادها املعلمون	 

أي مشاريع تضمنت العمل مع أولياء األمور أو املجتمع	 

كيف استطاع املعلمون تطوير قدراتهم القيادية	 

كيف تم تطوير شبكات املعلمني	 

كيف تم تكييف أو تطوير األدوات التي قدمتها يف األصل هورتسكام	 

كيف تيرس مجموعات قيادات املعلمني الحوار بني املعلمني	 

هويات امليرسين الذين قدموا الدعم	 

 	ً املدى الذي أصبح فيه دعم قيادة املعلم مستداما ذاتيا

الطرق التي تم بها اإلسهام يف دعم قيادة املعلم أو متويلها	 

العقبات التي تحول دون توسيع نشاط قيادة املعلم	 
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املدى الذي وجد فيه مديرو املدارس أن عمل قيادة املعلم مفيدا	 

الطرق التي دعم بها مديرو املدارس قيادة املعلم	 

دور أي مسؤول حكومي محيل أو أي وكاالت أخرى	 

اتفقنا عىل أنه من الرضوري مقابلة الزمالء الذين نظموا برنامج قيادة املعلم، والزمالء الذين قاموا بتيسري مجموعات أو 

مناسبات قيادة املعلم، واملعلمني الذين شاركوا يف برنامج قيادة املعلم. عالوة عىل ذلك، اتفقنا أنه من املستحسن مقابلة 

مديري املدارس التي شاركت يف برنامج قيادة املعلم، مبا يف ذلك أحداث الشبكة. استناًدا إىل النقاط أعاله، صممنا ثالث أدوات: 

دليل للمحادثات مع املعلمني، ودليل للمحادثات مع امليرسين وأداة ورشة عمل لدعم استكشاف مستويات القيادة.

مقدونيا: "هناك الكثري من تبادل الخربات"
سافرت كلوديت وجيزيال إىل إسكوبية، عاصمة مقدونيا للقاء ماجدة .ومن أجل إعدادهام ملقابلة املعلمني، قدمت ماجدة ملحة عامة 

عن عمل قيادة املعلم يف مقدونيا. وأوضحت أن املدارس املعنية هي مدارس حكومية ابتدائية، حرضية وريفية، بعضها متجانس 

عرقياً والبعض اآلخر غري متجانس. يف بداية مرشوع قيادة املعلمني الدولية، كانت هناك مثاين مدارس معنية وبحلول بداية العام 

الدرايس 2015-2016، توقعت ماجدة أن ينضم حوايل 70 مدرسة إىل هذا املرشوع. تم أخذ الفريق إىل مدرسة حيث ميكنهم مقابلة 

املعلمني وحضور ورشة عمل كانت جزًءا من برنامج قيادة املعلم. وقامت ماجدة بالرتجمة من اإلنجليزية إىل املقدونية والعكس.

كانت أنجيال، وهي معلمة مشاركة يف الربنامج، تعمل يف نفس املدرسة منذ أن أصبحت معلمة يف عام 2004، مثلها مثل 

العديد من الزمالء اآلخرين من املدارس الحكومية يف مقدونيا. أوضحت أنجيال دور تشارك املامرسات مع الزمالء:

هناك معلمون هم عىل استعداد للتعلم ولطرح األسئلة ... لذلك فهم يسألون، وهم يقرأون أعاميل، وهم يأتون 

إىل صفي الدرايس وعندما يرون شيئا ما قمت به وأعجبهم فإنهم يقومون بنسخه )معلمة من مقدونيا(.

كانت ميلينا، وهي مديرة مدرسة ابتدائية، وإيزيدورا، وهي تربوية، ميرستان لربنامج قيادة املعلم. 

اجتمعوا إسكوبية للمشاركة يف ورشة عمل مع معلمني آخرين من مقدونيا. عملت ميلينا ملدة 20 

عاًما، 12 عاًما منهم كمعلمة و 8 كمديرة. وقد أطلقوا برنامج قيادة املعلم يف عام 2010.

عندما أصبحت مديرًة، مل أرغب يف مشاركة كل هذه املعرفة مع املوظفني فحسب، بل كنت أرغب أيضاً يف نقلها... كنت 

أرغب يف تأسيس مامرسة داخل املدرسة مفادها أنه مهام كان التدريب أو الدراسة التي قد يشارك فيها بعض املعلمني، 

فإنهم ينرشونها داخل املدرسة، بني املوظفني لذلك ... وفر هذا املرشوع املحدد حول قيادة املعلم هذه الفرصة .

كنا مهتمني برؤية قيادة املعلم يف العمل أثناء ورشة العمل نفسها. خالل ورشة العمل، شارك املعلمون يف الربنامج 

يف أنشطة تفاعلية للمجموعات الصغرية. تم تشجيع املعلمني عىل استخدام القبعات كأداة للتمييز بني األفكار )دي 

بونو، 2000(: القبعة الزرقاء لإلشارة إىل الخطوات واألنشطة، والصفراء لتحسني التعليامت، والبيضاء لإلشارة إىل 

العمليات املستمرة. تبادل املعلمون املامرسات يف بيئة هادفة وودية، مام عزز إمكانيات التعاون والتشبيك.

قامت جيزيال وكلوديت أيضا بزيارة مدرسة يف أوهريد .عند وصولهام يف منتصف النهار، تم الرتحيب بهام من قبل 

مجموعة من املعلمني الذين أخذوهم يف جولة باملدرسة. أثري دور مامرسة املشاركة يف الحوار الذي تال ذلك.

هناك الكثري من تشارك التجارب، خاصة بني املعلمني األكرث واألقل خربة. عىل سبيل املثال، عندما بدأت العمل يف هذه 

املدرسة قبل عامني، كنت أرسل االستعدادات اليومية )وهو مستند يتعني عىل املعلم إنتاجه( ونظرت إليه ونُصحُت مبا 

يجب تحسينه وأخذت ذلك يف االعتبار عند مراجعته. لقد تعلمت الكثري من الزمالء األكرث خربة )معلم من أوهريد(.

لقد تعلمنا أيًضا كيف كانت شبكة املعلمني تنمو يف أوهريد، حيث عادة ما يحصلون عىل 

دعم املدير، وكيف تتيح االجتامعات مساحة لتبادل األفكار وقصص املامرسة.

كان االنطباع العام هو أن مامرسة قيادة املعلم كانت مزدهرة يف مقدونيا. ويبدو أن ذلك يرجع باألغلب ألن 

الزمالء يف "خطوة بخطوة" متكنوا من استخدام التقنيات التي اكتسبوها واألدوات من خالل املشاركة يف مبادرة 

قيادة املعلمني الدولية يف 2009-2011 ضمن مكون من مكونا مرشوع " القراء هم القادة" - مبادرة مجتمعات 

التعلم. وقد وفر ذلك البنية التحتية واملوظفني ليكونوا قادرين عىل مواصلة الدعم. كان هناك مربر واضح يف 

أن قيادة املعلم هي إسرتاتيجية مفيدة للغاية لخلق املعرفة املشرتكة، من خالل خلق النسيج الضام يف النظام 

والذي أثبت أنه حاسم يف تأصيل التغري يف الثقافة يف املدارس من خالل التعلم التعاوين املوجه ذاتيا.

بلغاريا: "قيادة املشاريع رفعت من كفاءيت املهنية"
من إسكوبية، سافرت جيزيال إىل مدينة فارنا يف بلغاريا ملقابلة جوردانا ميلجيفيتش .يف فرتة ما بعد الظهر، طوروا 

فهمهم املشرتك لغرض مشاركتهم يف ورشة العمل التي نظمت لليوم التايل يف واحدة من املدارس. تناولوا العشاء 

مع منظمة ورشة العمل، ماريانا جورجيفا من معهد املجتمع املفتوح، وبعض املعلمني. مل يوص املضيفون بأفضل 

األطعمة فحسب، بل شاركوا أيًضا معارفهم الثقافية ومهاراتهم يف الرقص، مصحوبة باملوسيقى التقليدية.

يف اليوم التايل، وصلت جوردانا وماريانا وجيزيال إىل املدرسة وبدأ الحدث برتحيب من ممثيل املدرسة. حرض ورشة العمل 22 

معلامً من مثانية من نوادي املعلمني النشطني، وخصصت الفرتة الصباحية لجلسات عامة حول قيادة املعلم غري املنصبية، ودور 

العمل مًعا يف تطوير مبادرات مستقبلية ومشاركة أولياء األمور واملدارس. كانت هناك لحظة خاصة عندما تم تشغيل مقطع 

فيديو قصري لـديفيد فروست من كامربيدج، يزيد الوعي بأهمية عمل املعلمني يف بلغاريا، حيث يظهر ملصًقا تم إعطاؤه له يف 

عام 2010 يف فيليكو تارنوفو، والذي وضع عىل الحائط فوق مكتبه يف كامربيدج منذ ذلك الحني. احتفظ ديفيد أيًضا بالبطاقة 

الربيدية التي صنعها له األطفال ومعلمهم والتي حملت شعار "نحن ال ننتظر سوبرمان." لقد استخدم هذه الصورة عدة مرات 

للتعبري عن جوهر أخالقيات قيادة املعلم. أتيحت للمشاركني يف ورشة العمل فرصة معرفة كيف مثل طلبة واحد من معلمي 

اللغة اإلنجليزية أجزاء من مرسيحة روميو وجولييتلشكسبري. استندت مشاركة الطلبة عىل اهتاممهم بالنشاط بدالً من مستوى 

إجادتهم للغة اإلنجليزية. متت مشاركة هذه املقاربة غري التمييزية يف نادي املعلمني النشطني، حيث يتم تنظيم اجتامعات قيادة 

املعلم .ال يزال مصطلح "املعلمون النشطون" يستخدم يف أجزاء من العامل حيث كان االتحاد السوفيتي مؤثرًا وحيث يحمل مصطلح 

"قيادة املعلم" دالالت إشكالية )البهام وليندمان كوماروفا، 2014(. وصف أحد املعلمني اجتامعات قيادة املعلم بالطريقة التالية:

لدينا اجتامعات مرة واحدة يف الشهر يف مدرستنا ..... عادة يف بداية العام، نلتقي مًعا ونقرر ما سنفعله يف 

هذا العام، وما هو هدفنا، وما هي غايتنا ..... إذا كان لدينا موضوع خاص قررناه سابًقا، فإننا نكتب بعض 

املالحظات عىل السبورة، وأحيانًا نقوم بصنع فن تصويري، ونعمل أحيانًا يف فرق ... ))معلم من بلغاريا(.

بعد تناول الغداء يف أحد الصفوف الدراسية، تم عرض مشاريع تطويرية أخرى بقيادة املعلمني يف فرتة ما بعد الظهر. 

وشملت مواضيع املرشوعات صفوف املوسيقى لتضم أطفال الغجر وموضوع "مدرسة أولياء األمور". تسمح هذه 

املبادرة للعائالت باملشاركة الفعالة يف املدرسة بهدف التغلب عىل العوائق بني املدارس واألحياء املجاورة من خالل 

تعزيز عالقة تقوم عىل "حوار أكرث" بني املنزل واملدرسة. شاركت واحدة من املعلامت تجربتها يف هذه املبادرة:

كنا نعرف عن املدارس األخرى حيث طوروا مدرسة ألولياء األمور. وأصبح واضحا أننا استطعنا تحقيق ذلك )معلمة من بلغاريا(.

تم إعطاء الوقت والفضاء للمناقشة يف مجموعات صغرية، قام خالله املعلمون باستكشاف الروابط بني مامرساتهم واملشاريع 

املقدمة. شارك البعض يف أنشطة وفعاليات أخرى لقيادة املعلمني، والتي كانت آخذة بالنمو يف السنوات السابقة. عىل 

سبيل املثال، شارك املعلمون يف بلغاريا يف املهرجان الوطني لنوادي املعلمني النشطني لتبادل ملفات مشاريعهم ومناقشة 

قضايا محددة تتعلق بالتطوير املهني. يف عام 2015، دعم معهد املجتمع املفتوح املهرجان الوطني الثالث ألندية املعلمني 

النشطني، بهدف تيسري النقاش املطول حول ما يلهم املعلمني يف عملهم، وكيف يدرس الطلبة واملعلمني وكيفية تطوير 

مهاراتهم التعلمية. وكنتيجة لتوسيع قيادة املعلم يف بلغاريا، لدى املعلمني املزيد من الخيارات لقيادة التغيري:
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قيادة املشاريع تزيد من كفاءيت املهنية وتحسن جودة عميل وتحفز عىل النشاط. إنها مثل 

العضالت التي تدربها، كلام عملت كلام أردت أن تعمل أكرث )معلم من بلغاريا(.

."Aktivno ucitelistovo"تجدر اإلشارة أيًضا إىل أن املعلمني البلغاريني يواصلون التشبيك عىل الفيسبوك باستخدام صفحة

أفكار للمستقبل
خالل هذا األسبوع، أتيحت لنا الفرصة لفهم املزيد حول منو قيادة املعلم يف مقدونيا وبلغاريا. لقد تعلمنا من مشاريع املعلمني 

وتأمالتهم ومناقشاتهم أن قيادة املعلم ال تزال حية يف منطقة البلقان فحسب، بل إنها أيضا آخذة بالنمو. يحدث العمل 

التطويري املذكور يف هذا الفصل يجري دون الدعم املايل الذي قدم بسخاء من مؤسسات املجتمع املفتوح يف عام 2010، بقيام 

املعلمني أنفسهم بالحفاظ عىل عمليات التغيري. يف محادثاتنا النهائية مع العديد من املعلمني، تبادلوا األفكار حول كيفية 

توسيع نطاق قيادة املعلم، واقرتحوا تنظيم حدث عاملي لقيادة املعلم كخطوة تالية أو تطوير مجموعة أدوات لتشارك املوارد 

من جميع أنحاء العامل. إننا متأكدون أنه بوجود هذه الدرجة من اإلبداع والحامس سيكون هناك املزيد يف املستقبل.
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استخدام أسلوب العمل التطويري بقيادة 

املعلم يف تدريب القيادة الوسطى
جوديث ناش

مقدمة املحرر

كانت جوديث ناش عضًوا يف فريق هورتسكام التوجيهي للعمل التطويري بقيادة املعلم لسنوات عديدة، ولكن بشكل غري 

إعتيادي، فهي تعمل كمستشارة مستقلة بدالً من أن تكون عضًوا يف فريق عمل املدرسة املعنية. ينشأ املرشوع املعروض 

يف هذا الفصل من عملها كمستشارة ملدرسة للطلبة الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و 18 عاًما، وهي مدرسة ترينفورد يف 

والتهام كروس، حيث طُلب منها، قبل بضع سنوات، توفري التدريب لفئة القيادة الوسطى. يتعارض مفهوم "التدريب" مع 

املقاربة املتبعة يف تطوير املدرسة واملعلم والتي تظهر يف بقية هذا الكتاب. يف هورتسكام، هناك ميل ملناقشة التدريب 

مبصطلحات سلبية وينظر إليه عىل أنه فكرة سلوكية ضيقة تدعم أساليب التعليم من أعىل إىل أسفل، وأنه مقاربات للتعلم 

مبنية عىل التعليامت وال تعالج الحاجة إىل تعزيزالقدرة البرشية. يتضح من قصة جوديث يف هذا الفصل أنه، بالنظر إىل 

أن املدرسة كانت يف ذلك الوقت تكافح من أجل تحسني األداء، كان التدخل رضوريًا للغاية وكان عىل مدير املدرسة ضامن 

املشاركة الكاملة. قدمت تجربة جوديث يف تيسري قيادة املعلمني غري املنصبية فرصة وتحديًا عند التخطيط لهذا التدخل.

يقدم الفصل نظرة معمقة لدور العمل من أجل التغيري كعنرص رئييس يف التعلم املهني. منذ فرتة طويلة تأسست يف اململكة 

املتحدة فكرة أن التطوير املهني املستمر للمعلمني يحتاج إىل الرتكيز عىل املدارس ومعالجة املشاكل املهنية؛ تم التأكيد عىل ذلك 

منذ أوائل السبعينيات يف تقرير جيمس )دائرة التعليم واملهارات Department of Education and Skills DES، 1972(. ومع 

ذلك، فإن منهجية العمل التطويري بقيادة املعلم والتي استندت إليها جوديث يف برنامجها للقيادة الوسطى تفرتض أن املعلمني 

يطورون القدرة عىل مامرسة القيادة عندما يكون لديهم نوع من الدعم الذي ميّكنهم من مامرستها ومن التعلم مًعا من التجربة.

قصة جوديث
يف اململكة املتحدة، يتزايد االعرتاف بدور فئة القيادة الوسطى يف دفع عجلة تحسني املدارس. 

ليس نادرا، بعد زيارة من مكتب معايري التعليم وخدمات األطفال واملهارات )اوفستد( 

)The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills Ofsted(، بالنسبة للمدرسة أن يكون لها 

هدف يركز عىل تطوير هذه الفئة من القيادة الوسطى، وهم األفراد الذين قد يقودون املناهج الدراسية أو الفرق اإلرشادية. 

كمستشارة مستقلة، طلبت مني املدرسة التي حددت هذا كهدف تحسني لها، توفري برنامج دعم لفئة القيادة الوسطى. كانت 

لدي خربة يف أن أكون ميرسة يف برنامج هوترسكام للعمل التطويري بقيادة املعلم ووجدت أنه وسيلة قوية لتحسني املدارس 

والتطوير املهني. لذلك اقرتحت أن نكيف املنهجية لهذا الغرض. وأثار هذا عىل الفور معضلة يف أن املدرسة تتطلب يف البداية 

مشاركة جميع أولئك الذين هم من فئة القيادة الوسطى. يتمثل أحد املبادئ األساسية لـلعمل التطويري بقيادة املعلم يف أن 

املشاركني يدعون للمشاركة بدال من أن تطلب منهم أو أن يتم إكراهم ليشاركوا. أستكشف يف هذا الفصل تأثري استخدام منهجية 

العمل التطويري بقيادة املعلم عىل قدرة املشاركني عىل إحداث التغيري يف سياق املشاركة املطلوبة، بدالً من سياق االختيار الحر.
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بدأت مبحادثة مع مديرة املدرسة ركزت عىل أهداف الربنامج ونطاقه. استكشفنا رؤيتها ورغبتها يف تغيري الثقافة املهنية 

التي وصفتها بأنها ثقافة "ال نستطيع، لن نفعل" إىل ثقافة "نعم نستطيع" حيث يعتقد الزمالء أنهم ميكن أن يحدثوا فرقًا. 

فكرنا يف القدرة القيادية داخل املدرسة واتفقنا عىل أن تنمية فئة القيادة الوسطى سيكون محوريا يف إحداث التغيري. أرادت 

مديرة املدرسة متكني زمالئها من مامرسة قوتهم الذاتية الكامنة، والتي فرستها عىل النحو التايل: "العمل املتعمد، واملعرفة، 

والرصد الذايت، ومامرسة االختيار والسيطرة عىل األهداف والعمليات" )فروست، 2006(. بناء عليه، اتفقنا عىل أن أطور 

برنامًجا لفئة القيادة الوسطى من شأنه رفع مستويات التعليم والتعلم من خالل تطوير قدرات القيادة املهنية ومجتمع 

التعلم املهني. هذا سيحتاج إىل تيسري دقيق، بالنظر إىل التباين الواضح بني القدرة واالختيار الحر ورضورة املشاركة.

املنظور التاريخي: من مدير من فئة القيادة الوسطى إىل قائد 
من فئة القيادة الوسطى

تتمتع فئة القيادة الوسطى منذ فرتة طويلة مبكانة محورية يف رفع مستوى التحصيل يف املدارس )الكلية الوطنية للقيادة املدرسية 

National College for School Leadership NCSL، 2003(، بحكم موقعها بني كبار القادة وبقية موظفي املدرسة. غالبًا 

ما يكون هناك توتر بني أهداف املدرسة ككل وتوجه رؤساء األقسام لحامية مصالح فرقهم )بينيت وآخرون، 2004(، ما يسمى 

بـ "البلقنة" )فوالن وهارجريفز، 1992( (. من املشكالت الرئيسية التي يجب التغلب عليها يف مدرسة ترينفورد مشكلة تغيري 

دور فئة القيادة الوسطى يف السنوات األخرية: يُتوقع منها اآلن مامرسة القيادة مع فرقها واملساهمة يف بناء القدرات القيادية 

يف املدرسة ككل. يف املايض، كانت فئة القيادة الوسطى تتكون من مديري املوارد واألفراد واألنظمة، دون الرتكيز عىل التعاون 

مع اآلخرين أو تبادل الخربات داخل فرقهم. ومع ذلك، قدم قانون إصالح التعليم لعام 1988 املنهج الوطني الذي وضع منهًجا 

موحًدا يدرس عرب املدارس مع تقييم مناسب )ماكلور، 1988(. تبع ذلك تشكيل مكتب معايري التعليم وخدمات األطفال 

واملهارات )اوفستد( يف عام 1992 والذي ركز بشكل أكرب عىل فئة القيادة الوسطى لقيادة التغيري يف املناهج الدراسية. وبالتايل، 

وجدت فئة "القيادة الوسطى" نفسها مسؤولة عن مراقبة تقدم الطلبة يف مجال مواضيعها وأداء أعضاء فرقها التعليمية.

القيادة الوسطى الحالية
كان يجب أخذ هذا السياق الجديد يف االعتبار عند التخطيط لربنامج القيادة الوسطى ملدرسة ترينفورد. ورثت 

مديرة املدرسة املعينة حديثًا مجموعة مختلطة من القيادة الوسطى؛ تم تعيني البعض يف البداية كمديرين 

متوسطني وكانوا يشغلون مناصبهم لعدة سنوات، يف حني أن آخرين كانوا مدرسني صغار متت ترقيتهم يف 

وقت مبكر من حياتهم املهنية. مل يكن لدى أي من املجموعتني الثقة يف تنفيذ نوع التغيري الرضوري لدفع 

املدرسة إىل األمام. أعربت مديرة املدرسة عن قلقها إزاء ما كانت تتوقعه من أعضاء القيادة الوسطى.

بصفتي مديرة جديدة، فإنني أقوم بتطوير ثقافة يف املدرسة، وهو أمر صعب عىل فئة القيادة الوسطى التي 

كانت موجوة لفرتة من الوقت ألن عليها تغيري طريقة تفكريها. كام أنه من الصعب بالنسبة للقادة الشباب 

الذين متت ترقيتهم يف وقت مبكر ولديهم مشكالت تتعلق بالثقة وإدارة الوقت )مديرة املدرسة(.

أعرب عدد من املشاركني يف الربنامج عن مشكلة الثقة ونقص الخربة كام هو موضح أدناه:

تدريبي األويل مل يحرضين جيدا ملواجهة تحديات القيادة الوسطى. مل أقم بالتدريس سوى لعام واحد عندما توليت منصبًا 

قياديًا متوسطًا، لذا كانت فرصتي ضئيلة أو معدومة يف الحصول عىل أي تطوير مهني مستمر مللء هذه الفجوة )املشارك 2(.

أدركت كل من مديرة املدرسة والقيادة الوسطى الحاجة إىل برنامج للقيادة الوسطى لتنمية املهارات القيادية.

البناء عىل إطار العمل التطويري بقيادة املعلم
فكرت يف كيف ميكنني متكني القيادة الوسطى بفعالية لقيادة التغيري. فكرت مبجموعة من الخيارات شملت برنامج 

هورتسكام للعمل التطويري بقيادة املعلم والربامج التي تديرها الكلية الوطنية للقيادة املدرسية. يعد برنامج الكلية 

إلزامي أكرث من العمل التطويري بقيادة املعلم، ما يسمح للميرسين بتكييف الربنامج ليناسب السياق. تضمن 

برنامج الكلية قدًرا كبريًا من القراءة واملشاركون يف املدارس الصعبة ليس لديهم وقت للكثري من القراءة.

مع أخذ هذه النقاط يف االعتبار، كنت أحبذ العمل مبقاربة العمل التطويري بقيادة املعلم. رأيت كيف ميكن للربنامج 

تطوير مهارات القيادة لدى املشاركني. لذلك اقرتحت أن ننظر إىل املبادئ املنصوص عليها يف نسخة 2010 من دليل 

املشاركني يف العمل التطويري بقيادة املعلم والتي كانت: "أخذ زمام املبادرة لتحسني املامرسة"؛ "العمل اسرتاتيجيا 

لتأصيل التغيري"؛ "جمع األدلة واستخدامها يف العمليات التعاونية"؛ "املساهمة يف إنشاء ونرش املعرفة املهنية."

اتفقت أنا ومديرة املدرسة عىل أن الربنامج الذي تدعمه هذه املبادئ من شأنه أن يطور القيادة الوسطى للمدرسة. خالل 

السنة املقبلة، سيقوم املشاركون بتنفيذ مرشوع قائم عىل مجال معني كانوا هم مهتمني بتطويره. ستتيح املرشوعات 

للمشاركني فرصة لتطوير مامرساتهم ويف الوقت نفسه تعزيز ثقافة التعلم عرب املدرسة. سيكون تصميم مرشوع التطوير 

وقيادته وسيلة جيدة لقيادة التغيري، وتطوير قدرة املشاركني عىل أن يكونوا متأملني ذاتيا وشعورهم بالقدرة )فروست، 

2013(. كانوا ميارسون القيادة ويبدأون يف تأصيل التغيري يف املدرسة مبا يتناسب مع رؤية مديرة املدرسة للقيادة املشرتكة.

التحدي املتمثل يف تكييف منهجية العمل التطويري بقيادة املعلم
العمل التطوعي ومفهوم القيادة غري املنصبية منصوص عليهام يف مبادئ العمل التطويري بقيادة املعلم. عادة ما يختار األفراد 

االنضامم إىل مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم ألنهم يعتقدون أن هناك مجااًل للتحسني ويريدون مواجهة التحدي 

املتمثل يف قيادة التغيري. يوفر برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم نوع الدعم الذي ميكن أن "يوقظ العمالق النائم" للقيادة 

داخلهم )كاتزمنري ومولر، 2001(. يف مدرسة ترينفورد، طُلب من القيادة الوسطى املشاركة ألنها شغلت منصبًا رسميًا داخل 

تنظيم املدرسة. وكانت نتيجة ذلك أنه بدالً من تطوير مرشوع قائم عىل قيمهم واهتامماتهم الخاصة، طُلب منهم الرتكيز 

عىل القيم واألهداف املتفق عليها للمدرسة. مع أخذ هذه املشكلة يف االعتبار، قمت أنا ومديرة املدرسة باستكشاف تلك 

القيم واألهداف وخلصنا إىل أنها كانت واسعة مبا يكفي للسامح للمشاركني مبواءمة قيمهم املهنية مع قيم املدرسة. ما منحني 

الثقة التخاذ القرار النهايئ بتأسيس الربنامج عىل مبادئ العمل التطويري بقيادة املعلم كان استكشاف تقارير عن التعديالت 

األخرى للعمل التطويري بقيادة املعلم حيث تم احرتام املبادئ األساسية ولكن يف سياق االحتياجات السياقية املحددة.

اهتممت بقصة مرشوع "تعزيز مشاركة ومتثيل األقليات العرقية يف التعليم" 

"Advancing the Participation and Representation of Ethnic Minorities in Education APREME" بهذا الخصوص 

)فروست، 2012b(. أرادت مجموعة من دول أوروبا الرشقية معالجة مشكلة عدم مشاركة أولياء األمور بشكل حقيقي يف 

تعليم أطفالهم فيام يتعلق بطلبة األقليات العرقية. سأل مديرو املرشوع عام إذا كان ميكن استخدام مقاربة قيادة املعلم غري 

املنصبية لدعم تدخل ملعالجة افتقارهم إىل املشاركة. لقد تم بالفعل تقاسم املواد واألدوات والتقنيات من خالل مبادرة قيادة 

املعلمني الدولية )انظر الفصل 21( ولذا كان من امليسور نسبياً تكييفها لهذا الغرض املحدد. متت دعوة املعلمني للمشاركة 

عىل الرغم من أن مجال الرتكيز كان مقيًدا إىل حد ما. حقيقة أن برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم قد تم تكييفه بنجاح 

للوفاء باحتياجات معينة قد منحني الثقة لالستفادة من برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم مع الرتكيز عىل تطوير مهارات 

القيادة الوسطى. كنت واثًقة من أنه نظرًا ملستوى االهتامم بالتطوير املهني املستمر الذي أبداه بعض أعضاء القيادة الوسطى، 

سأكون قادرة عىل دعم املشاركني يف تطوير قوتهم الذاتية الكامنة والتخطيط االسرتاتيجي من أجل إحداث تغيري حقيقي.
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تقييم الربنامج
اعتمدت دورة القيادة الوسطى اإلطار األسايس لربنامج العمل التطويري بقيادة املعلم مع جلسات الشفق يف املدارس، وبرامج 

تعليمية فردية، وتطوير مرشوع وأحداث تشبيكية. تم تصميم برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم لتطوير القدرات القيادية 

ولكن يف حالة برنامج مدرسة ترينفورد خططت لجعل الرتكيز عىل مهارات القيادة أكرث وضوًحا. لقد وسعنا عدد الجلسات 

التعليمية الفردية، التي أعطت املشاركني فرًصا إضافية الستكشاف شواغلهم وبناء ثقتهم. وفر الربنامج الذي امتد عىل مدى عام 

واحد فرًصا للتطوير املستمر لثالث مجموعات متتالية من القيادة الوسطى. تم جمع البيانات التقييمية من خالل املقابالت 

شبه املنظمة واالستبيانات ورسائل الربيد اإللكرتوين واملناقشة العامة مع املشاركني وأعضاء فريق القيادة العليا مبا يف ذلك مديرة 

املدرسة وغريهم من املوظفني. قمت بتحليل البيانات وتأملت يف تجربتي كميرسة، ونظرت يف مدى تحقيق أهداف الربنامج.

يف البداية، كانت استجابة املشاركني ملبدأ العمل التطويري بقيادة املعلم األول وهو "أخذ املبادرة لتحسني املامرسة" منفاوتا. 

افتقرت املجموعة األوىل من القيادة الوسطى إىل الثقة يف قدرتها عىل إحداث التغيري، لكن مع تقدم الربنامج اكتسبتها وبدأت 

يف أخذ زمام املبادرة. وعلقت واحدة من قادة اإلرشاد عىل أن تدريبها مل يعدها لتحدي القيادة الوسطى عندما يتعلق األمر 

بأمور مثل اتخاذ قرارات صعبة وعندما يتم الحكم عليها بشأن أداء اآلخرين وكذلك آدائها، عىل الرغم من أن مشاركتها يف 

الربنامج ساعدتها يف تطوير الثقة بنفسها وتطوير هذه املهارات املهنية. استاء بعض املشاركني يف البداية من قضاء بعض 

الوقت بعد املدرسة لحضور جلسات الشفق وأحداث التشبيك. يف املناقشات مع مدير املدرسة حول هذه املالحظات، تحدثنا 

عن تأثري إجبار األفراد عىل االنضامم إىل الربنامج. يبدو أنه عقبة كبرية. تم اتخاذ القرار، فيام يتعلق باملجموعات التي ستيل، 

ستدعو مديرة املدرسة القيادة الوسطى للمشاركة ولكن مع رسالة قوية حول دورها املحوري يف دفع املدرسة إىل األمام.

كان املبدأ الثاين املتمثل يف "العمل بشكل اسرتاتيجي لتأصيل التغيري" ميثل تحديًا يف البداية للمشاركني. ومرة أخرى أثريت 

مسألة الثقة ومن املثري لالهتامم أن أحد املشاركني وصف هذا من حيث املنصب ال املهارات أو مامرسة القيادة.

أعتقد أن الدورة التدريبية معك قد سمحت يل أن أكسب الثقة يف أن أكون يف منصب القيادة الوسطى بني فريق القيادة العليا 

 وأعضاء هيئة التدريس.

)املشارك 5(

تعتمد برامج هورتسكام عىل فكرة قيادة املعلم غري املنصبية، ولكن هذه الفكرة مثلت تحديا 

لبعض الذين مل يكونوا قادرين أن يروا ما هو أبعد من الدور املخصص لهم.

اتساع ثقافة التعلم املهني الغنية بتزايد يف املدرسة كانت من العوامل الرئيسية يف متكني املشاركني يف املجموعات الالحقة من الترصف بشكل 

اسرتاتيجي وإحداث التغيري. تم وضع برامج تطوير مهني أخرى وفكرة أن القيادة الناجحة تتطلب التعلم املستمر والتأمل كانت آخذة بالرتسخ.

املبدأ الثالث املتمثل يف "جمع األدلة واستخدامها" ميكن متييزه بوضوح يف العمل يف برنامج تنمية القيادة الوسطى. جمع جميع 

املشاركني أدلة أثناء تقدم أعاملهم التطويرية، ما أدى إىل مستوى أعمق من التحليل والتقييم الذايت كام هو موضح يف التعليق أدناه.

بدأت أركز بشكل أكرب عىل تعليمي بسبب مرشوعي وفكرت "هل يفهمونه؟" بدال من جعلهم فقط يقومون به ....قبل أخذ 

برنامج القيادة الوسطى، مل أكن أعرف مطلًقا أن ما كنت أقوم به كان جيًدا مبا يكفي للمشاركة مع أعضاء الهيئة التدريسية. 

 لقد رفضت الدعوة لالنضامم إىل املجموعة يف العام املايض ألنني مل أكن واثًقا من طريقة تعليمي.

)مشارك 8(

كان من املجدي أن نرى كيف كان املشاركون اآلخرون يكتسبون الثقة الستكشاف املجاالت التي مل يكونوا قد أخذوها يف االعتبار يف السابق.

ميكن النظر إىل مبدأ "جمع األدلة واستخدامها" وكأنه يعمل جنبًا إىل جنب مع مبدأ "العمل بشكل تعاوين ونرش 

املعرفة املهنية" لتطوير املهارات القيادية للمشاركني. أثناء عملية تطوير مشاريعهم، قام املشاركون بالتشاور والتعاون 

مع اآلخرين للمساهمة يف تحسني املدارس. كانت مشاريع املشاركني واسعة النطاق واستخدمت لتطوير املامرسة 

يف املدرسة وعرب الشبكة. متت مشاركة األدلة من املشاريع مع الزمالء يف املدارس األخرى يف أحداث التشبيك؛ وتم 

عرض ملصقات املشاريع يف غرفة املوظفني وتبادل املشاركون أعاملهم من خالل موقع الويب الداخيل للمدرسة. تم 

تعزيز تعلم املشاركني من خالل التواصل مع الزمالء الذين أجروا اتصاالت معهم يف أحداث التشبيك. مل يؤد كل ما 

سبق إىل مامرسة القيادة بشكل أفضل فحسب، بل أيًضا إىل زيادة الفهم البيداغوجي بني هيئة املوظفني.

االستنتاج
يتمثل أحد املبادئ األساسية للعمل التطويري بقيادة املعلم يف دعوة املشاركني للمشاركة بدالً من أن يطلب منهم ذلك أو 

أن يتم إكراههم عىل املشاركة. لقد استكشفت يف هذا الفصل كيف ميكن استخدام منهجية العمل التطويري بقيادة املعلم 

لدعم التطوير الفردي وقيادة التغيري حتى عندما يكون الحضور مطلوبًا يف البداية وليس اختيارا حرا. أظهر التقييم أن 

املهارات القيادية قد تطورت كنتيجة للربنامج وانتقلت ثقافة املدرسة من "ال نستطيع أن نفعل ولن نفعل"، إىل ثقافة "نعم، 

نستطيع" يعتقد من خاللها أعضاء هيئة التدريس أن بإمكانهم أن يحدثوا فرقًا. تضم املدرسة اآلن مجموعة كبرية من املعلمني 

الذين يعتربون أنفسهم عنارص تغيري يتمتعون بالقدرة وعىل استعداد ألخذ زمام املبادرة إلحداث تغيري يف مدرستهم.
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يتضمن هذا القسم من الكتاب ثالثة فصول فقط تتعلق باملستوى الرابع لقيادة املعلمني املحددة 
يف مقدمة الكتاب: "ينخرط املعلمون يف املنارصة من خالل االتصال مع املنظامت الكبرية لتضخيم 

صوتهم". الحظنا بشكل متزايد تعبريات عن اهتامم الباحثني واملشاركني بشكل مبارش يف صياغة 
السياسات. يف األقسام السابقة من هذا الكتاب، يوجد دليل وفري عىل قيام املعلمني بالحمل 

الثقيل املطلوب إلظهار قوة وإمكانات قيادة املعلمني غري املنصبية، ولكن سيكون من غري الواقعي 
أن نتوقع منهم حمل عبء املنارصة بأكمله. لديهم طلبة ليعلمونهم ومدارس ليديرونها.

البحث أمر حيوي يف بناء أساس مقنع وملزم للمنارصة وهذا يجب أن يتم، جزئيا عىل األقل، 
من قبل أولئك الذين ال يتشكل منظورهم من خالل االستثامر املبارش يف املامرسة. أنا ال 

أقرتح أن البحوث التي أجراها من هم خارج نطاق العمل املبارش ستدعي الحياد التام أو 
املوضوعية. هذه املفاهيم هي يف أي حال خالفية بالنسبة للبحوث التعليمية، كام استكشف 

إليوت إيزنر يف كتابه "العني املستنرية" )The Enlightened Eye, 1997(. كتب الفصول 
املتضمنة يف هذا القسم أشخاص لديهم مصلحة يف هذا املجال حتى يأتوا إىل هذا العمل 

بقيم وخربات ذات الصلة. قيم مثل الدميقراطية والعدالة االجتامعية هي قيم محددة 
مسبقا. تشكل التجارب السابقة، مبا يف ذلك التعليم، ومتثيل اهتاممات املعلمني والدفاع 

عن صوت املعلم، وجهات نظر املؤلفني. ومع ذلك، فإنهم يجلبون منظوًرا مختلًفا لإلعتبار 
ما ميكنهم من املشاركة يف التحليل النقدي وتقييم مدى أهمية ومالمئة ما يجدونه.

يرتبط املساهمون يف فصول هذا القسم أيًضا بطرق مختلفة بالكيانات واملنظامت 
الدولية، مثل شبكات البحث التابعة لالتحاد األورويب، واالتحاد العاملي لنقابات املعلمني، 
والدولية للتعليم، ومنظامت األعامل الخريية والحمالت مثل مؤسسات املجتمع املفتوح 

واليونيسيف. لذلك فهم يف وضع جيد ال يؤهلهم فقط أن يكونوا قادرين عىل تحليل 
وتقييم املامرسة املتعلقة بالقيادة غري املنصبية للمعلمني، ولكن ملنصارتها أيًضا.

القسم الثالث:
وجهات نظر من السياسات والبحوث
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مبادئ لتعزيز املامرسة التعاونية 

للمعلمني: الدروس املستفادة من 

شبكة هورتسكام
أماندا روبرتس وفيليب وودز

مقدمة املحرر

أماندا روبرتس محارضة رئيسية يف البحوث الرتبوية وفيليب وودز بروفسور السياسة التعليمية 

والدميقراطية والقيادة ومدير مركز القيادة الرتبوية بجامعة هريتفوردشاير.

املرشوع الذي يتحدثان عنه يف الفصل املخصص لهم هو مرشوع املامرسة التعاونية الذي يواجه املسألة القامئة منذ زمن طويل 

من الفردية والعزلة والخصوصية يف التعليم. توضح مناقشة أندي هارجريفز املتوازنة للموضوع مدى تعقيده )هارجريفز، 1994(. 

ومع ذلك، فقد استخدمت الفئات التي وضعها للفردية، والتعاون، والجامعية املفتعلة والبلقنة عىل نطاق واسع ويف ورش العمل 

والندوات لدفع الحجج دعام للمامرسة التعاونية. يف هورتسكام نحتفل باستمرار ونعزز التعاون يف معرفة أن التغيري لن يكون 

متأصال ومستداًما بدونه، ويف معرفة أن املعرفة املهنية لن تنمو وتتحرك داخل النظام بدونه، وأن املعلمني لن يتم دعمهم من 

خالل عضويتهم يف مجتمعات التعلم املهني بدونه. ومع ذلك، يتعني عىل حامسنا للتعاون أن يأخذ يف االعتبار االقرتاح القائل بأنه 

من أجل حدوث تغيري حقيقي فإننا نحتاج إىل تعبئة الغرض األخالقي للمامرسني ومتكينهم من أخذ زمام املبادرة ومامرسة القيادة 

والنهوض مبهنتهم كأفراد. وبالتايل فإن التحدي يكمن يف ابتكار التدعيم الذي يحافظ عىل التوتر األمثل بني الفردية والجامعية.

قصة أماندا وفيليب
يف هذا الفصل، نقرتح املبادئ األساسية التالية لتعزيز مامرسة القيادة التعاونية التي تدعم التعلم والعدالة االجتامعية:

القدرة: رعاية قدرات املعلمني حتى يتمكنوا من البدء بالتغيري وقيادته جامعيا 	 

يف جوانب من املامرسة التي يشعرون بالشغف تجاهها.

الدعم: إنشاء هياكل تساعد املعلمني عىل تطوير هوية جامعية والثقة 	 

واالسرتاتيجيات إلرشاك اآلخرين يف محاوالتهم لتغيري املامرسة.

اإلنصاف: جعل النهوض باملساواة - االحرتام واملشاركة والفرص العادلة للتعلم وتقليل 	 

التفاوتات االجتامعية واالقتصادية - هدفًا واضًحا للمامرسة التعاونية للمعلمني.

التعلم: تشجيع التعلم، يف مامرسة املعلمني التعاونية، التعلم الذي يشمل التطوير املعريف 	 

والعاطفي واالجتامعي، وكذلك االستعداد والقدرة عىل التفكري بشكل مستقل وناقد.

برزت هذه املبادئ من خالل خمس دراسات حالة يف اململكة املتحدة )وودز وآخرون،2016( ركزت عىل أنشطة 

شبكة هورتسكام. تم تنفيذ العمل يف مركز القيادة الرتبوية بجامعة هريتفوردشاير الذي تم إنشاءه لتعزيز الدراسة 

واملامرسة وتطوير القيادة التي تعزز بشكل فعال التعلم والعدالة االجتامعية وقوة الفعل التعاونية.

 مرشوع اإلطار املنهجي األورويب لتيسري التعلم
EFFeCT التعاوين للمعلمني

إعداد دراسات الحالة يف اململكة املتحدة هو جزء من مرشوع اإلطار املنهجي األورويب لتيسري التعلم التعاوين للمعلمني 

 .)European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers EFFeCT(

يجمع املرشوع، املمول من االتحاد األورويب، رشكاء يف جمهورية التشيك وفنلندا واملجر وإيرلندا والتفيا واململكة املتحدة، 

ويهدف إىل إيجاد طرق مبتكرة لتحسني سياسة ومامرسة تعلم املعلمني. ينصب تركيزه بشكل خاص عىل تعزيز فرص التعلم 

التعاوين من خالل تعزيز التشبيك والتعاون املهني بني املعلمني ومعلمي الرتبويني والباحثني وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 

املجال التعليمي. ومن أجل التعلم من املامرسة الفعالة داخل البلدان املشاركة، قام كل فريق مرشوع وطني بتجميع دراسات 

الحالة وتشاركها ملامرسة التعلم التعاوين للمعلمني )مرشوع اإلطار املنهجي األورويب لتيسري التعلم التعاوين للمعلمني، 2014(.

اسرتشدنا يف مقاربتنا التشاركية يف تطوير دراسات الحالة بتقاليد البحث التعاوين مع املامرسني )دينيس وليوكس، 2009؛ زوبر 

سكريت، 2011(، ما ساعدنا عىل سد الفجوة بني الباحث / املامرس. عنى ذلك، عىل سبيل املثال، مناقشة متعمقة ألهداف دراسات 

الحالة واملصادر املحتملة للبيانات مع ممثيل شبكة هورتسكام والسعي إىل الحصول عىل تأكيد املشاركني لصحة تحليلنا التفسريي. 

دفعنا ذلك إىل دمج املقاربة النقدية والتعاونية والتأملية بوعي لفحصنا ملصادر املعلومات من خالل سلسلة من املناقشات.

من أجل تسليط الضوء عىل األنشطة املختارة لشبكة هورتسكام، ركزت أول دراسة حالة عىل مشاريع األعامل التطويرية 

بقيادة املعلم، واملعطى أمثلة عنها يف الفصول 1 – 10. استكشفت الثانية مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم 

متعددة املدارس، والتي نوقشت يف الفصل 13. وركزت الثالثة عىل برنامج هورتسكام ميدHertsCam MEd( 1( يف 

قيادة التعليم والتعلم، الذي نوقش يف الفصل 11. وكان املؤمتر السنوي لهورتسكام موضوع دراسة الحالة الرابعة. ركزت 

دراسة الحالة النهائية عىل تطوير قيادة املعلمني يف البوسنة والهرسك من خالل مبادرة هورتسكام الدولية للمعلمني، 

والتي متت مناقشتها يف الفصول 12 و 15 و 17 و 19 و 21 . وقد قدمت دراسات الحالة يف وودز وآخرون )2016(.

املبادئ
ضمن املرشوع، قمنا بصياغة أربع ميزات للتعلم التعاوين الفعال للمعلم لتوجيه تحديد دراسة الحالة وفحصها. هذه 

امليزات هي املهنية التشاركية والتعاون عىل مستوى عميق والنهوض باإلنصاف والتعلم العميق واستندت إىل أعامل 

يف هذا املجال، مثل بييستا )2009( و فروست )2006( و فانجريجن وآخرون )2015(، ووارد وآخرون )2015( ووودز 

وروبرتس )2015، 2016(. ونقرتح أدناه مبدأً رئيسياً فيام يتعلق بكل ميزة من امليزات، أثريت نتيجة تأمالتنا يف دراسات 

الحالة وما تعلمناه منها، لتقديم إشارة مفيدة لألولويات يف تطوير املامرسة التعاونية للمعلمني وتعزيزها.

املبدأ األول: إعطاء األولوية إلطالق القوة الذاتية الكامنة للمعلمني حتى يتمكنوا من 
 البدء يف التغيري وقيادته جامعيا يف جوانب من املامرسة التي

 يشعرون بالشغف تجاهها.

ينشأ هذا املبدأ عن تفكرينا يف املهنية التشاركية التي هي، كام هي معرفة هنا، تعكس منوذًجا تشاركيًا أو دميقراطيًا للمهنية 

ويتضمن القيادة املشرتكة للمعلمني أو غريهم من أصحاب املصلحة، وتعبئة املعارف والخربات والتفسري النشط وسن السياسات.

1 برنامج ماجستري يدعم املعلمني وغريهم من املهنيني العاملني يف مجال التعليم يف قيادتهم للعمل التطويري يف املدارس من أجل تحسني نوعية التعليم والتعلم. إنه 
برنامج تدريس يقوده املعلم، مبعنى أن املزود املؤسيس هي شبكة هورتسكام، وهي مؤسسة خريية مستقلة يقودها املعلمون وميلكها ويديرها املعلمون.
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توضح دراسات الحالة جوانب مختلفة من املهنية التشاركية. يتم التعبري عنها بوضوح أكرث من خالل دستور هورتسكام ميد 

ومبادئه يف قيادة التعليم والتعلم البيداغوجية والتي هي يف صميم الشبكة. ميّكن برنامج املاجستري املميز هذا، الذي أقرته 

جامعة هريتفوردشاير ويدرسه معلمني مامرسني، املعلمني وغريهم من تطوير روح مهنية نشطة متكن أي معلم من أي مكان يف 

التسلسل الهرمي للمدرسة التقليدية من البدء بالتغيري وقيادته بشكل تعاوين، وبالقيام بذلك، فإنه يقوم ببناء املعرفة. يهدف 

الربنامج إىل تطوير القوة الذاتية الكامنة للمعلمني كأعضاء يف مجتمع مهني تكون فيه مامرسة القيادة املوزعة سمة مميزة.

يف برنامج العمل التطويري بقيادة املعلم، يجتمع املعلمون الذين يرغبون يف إحداث التغيري كمجموعة ويوجههم ميرس 

للعمل من خالل خطوات رئيسية لدعمهم يف قيادة املشاريع لتحقيق التحسني )هيل، 2014(. يجسد هيكل برنامج العمل 

التطويري بقيادة املعلم املهنية التشاركية. يتضمن الربنامج عملية توضيح للقيم، وهي مهمة يف تأكيدها عىل قدرة املشاركني 

وحريتهم يف الرتكيز عىل تطوير جانب من املامرسة يشعرون بالشغف تجاهه. إنها اشمل أنشطة تساعد املشاركني عىل تطوير 

تركيزهم والتخطيط ملشاريعهم التطويرية. وبدالً من املساهمة يف تنفيذ فكرة برزت لقادة املدارس، يصمم املعلمون مقاربتهم 

الخاصة لحل مشكلة يرون هم بأنفسهم أنها مشكلة، وبذلك يظهرون الهدف األخالقي الذي مييز الروح املهنية املتقدمة .من 

األمور األساسية يف عملية املهنية التشاركية وقيادة التغيري هي إعطاء األولوية إلطالق القوة الذاتية الكامنة للمعلمني.

املبدأ الثاين: إنشاء هياكل دعم ثقافية ومجتمعية ملساعدة املعلمني يف تطوير الهوية 
الجامعية والثقة واالسرتاتيجيات إلرشاك اآلخرين يف محاوالتهم لتغيري املامرسة.

هذا املبدأ مستمد من تأمالتنا حول التعاون عىل مستوى عميق والذي نحدده عىل أنه تعاون يتضمن ثقافة متامسكة 

وهوية فريق قوية والدعم املتبادل والتطوير اإلبداعي لطرق مبتكرة وشاملة لدعم تعلم وتنمية األطفال واألرس. تقدم 

دراسات الحالة العديد من األمثلة املضيئة للمعلمني الذين يدركون أنه بإمكانهم تحقيق أهدافهم بشكل أكرث فاعلية 

إذا عملوا مع آخرين. إنه ليس املستوى السطحي من التعاون الذي ينتج غالبًا عن شمل املتعاونني يف وقت متأخر من 

عمر املرشوع. بدالً من ذلك، عادًة ما يدعو املعلمون املتعاونني لالنضامم إليهم يف التفكري والتخطيط والتشكيل األويل 

ملشاريعهم. وقد أدت هذه املامرسة إىل إنشاء املعرفة املهنية التي هي تحويلية عىل املستويني الشخيص واملؤسيس.

يتم دعم التعاون عىل مستوى عميق من خالل ميزات مؤسسية ومجتمعية تدعم النشاط التعاوين وتطوير الهوية 

املشرتكة. وتشمل ألمثلة املبادئ البيداغوجية املذكورة أعاله، والتي توصل التزاًما واضًحا بنية إنشاء مجتمع بيداغوجي 

تكون فيه املشاريع التطويرية يف صلبه، ومؤمتر هورتسكام السنوي الذي يدعى إليه جميع أعضاء الشبكة. لقد 

أصبح املؤمتر مكونًا مهاًم وملموًسا يف إنشاء الشبكة للشعور باالنتامء. و وفر هذا املؤمتر فرصة للتعبري عن مقاربة 

العمل التطويري بقيادة املعلم وتعزيزهت علًنا واالحتفال بالطريقة التي تعزز بها الهوية التشاركية واملهنية النشطة 

والواثقة. يوضح فان هيل، مدير هورتسكام يف 2015-2016، التأثري الذي ميكن أن تحدثه هذه املهنية الجامعية:

... تستمرون يف جلب هذا الشغف والطاقة إىل هورتسكام وهي تنمو ألنكم تنمون. كل ابتكار، 

وكل تعاون، وكل تحسني للمامرسة يحدث تغيريا يف القوة املاحقة ويبني معرفتنا املهنية الجامعية 

وفهمنا ورمبا األهم أنه يبني ثقتنا )خطاب لفال هيل، يف فروست 2016: 5(.

العمل مع اآلخرين لتطوير مامرسات ملكيتها مشرتكة ال يصبح مجرد خيار ميكن للمعلم الفردي القيام به بل مبدأ 

مشرتكا للمامرسات املهنية. يف دراسات الحالة، أظهر املعلمون الذين يقودون العمل التعاوين الحامس والجدية واللذين 

بهام قاموا بدور تيسري توليد األفكار والتحسني العميل مع الزمالء والطلبة. ومفتاح هذه املامرسة التعاونية العميقة 

هو هياكل الدعم التي تساعد املعلمني عىل تطوير الثقة واالسرتاتيجيات والنظرة إىل الذات لقيادة التغيري.

املبدأ 3: جعل النهوض باملساواة - االحرتام واملشاركة والفرص العادلة للتعلم وتقليل 
التفاوتات االجتامعية واالقتصادية - هدًفا واضًحا للمامرسة التعاونية للمعلمني.

يشري تقدم املساواة، كام هو مستخدم هنا مبعناه الكامل، إىل تعزيز تكافؤ الفرص يف التعلم واالحرتام 

املتبادل واملشاركة وتقليل التفاوتات االجتامعية واالقتصادية غري املربرة وتأثرياتها السلبية.

مبدأ الشمول يشكل أساسا لشبكة هورتسكام. يعتمد هيكل وطرق عمل مجموعة العمل التطويري بقيادة املعلم عىل 

االلتزام باملساواة واالعتقاد بأن القدرة القيادية ال تقترص عىل من يشغلون مناصب قيادية محددة )هيل، 2014(. بدالً من 

ذلك، ميكن ألي مامرس تعليمي أن يكون جزًءا من هذه املجموعة، ما يدل عىل التزام هورتسكام بدعم القدرات القيادية 

التي هي سمة من سامت البرش )هيل، 2014(. األمثلة عىل معالجة عدم املساواة واضحة يف املشاريع التطويرية. عىل 

سبيل املثال، مرشوع التوعية باللغة يف إحدى املدارس، حيث يتحدث أكرث من نصف الطلبة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 

هدف إىل تعزيز االحرتام املتبادل وفرص التعلم من خالل تثمني معرفة ومساهمة الجميع عىل قدم املساواة. وأدى ذلك 

إىل فهم أكرب للغات والثقافات، مام كان له تأثري يف زيادة التامسك االجتامعي يف هذه املدرسة املتعددة الثقافات.

تُستخدم مقاربة هورتسكام ويتم تكييفها من قبل املعلمني الساعني لبناء مهنة مبادرة ملتزمة بقوة الفعل التعاونية يف 

الحاالت التي تتسم بدرجات عالية من الحرمان واالنقسامات االجتامعية وتاريخ من الرصاع العنيف. أدى االهتامم بقيادة 

املعلمني الذي عرب عنه الزمالء الدوليون إىل تطوير مبادرة قيادة املعلم الدولية، والتي تم إطالقها يف عام 2008. شملت ندوات 

املؤمتر السنوي لعام 2015 عروضاً من املعلمني حول مشاريعهم يف مقدونيا ومرص وفلسطني. وضحت دراسة حالة تركز عىل 

مبادرة قيادة املعلم الدولية يف البوسنة والهرسك مركزية اإلنصاف واإلدماج، وأهدافها الرئيسية هي العمل عىل التغلب عىل 

الحواجز والتحيزات، وتقليل أوجه عدم املساواة، واملساعدة يف النهوض بحقوق متساوية ومجتمع أكرث متاسًكا يتم فيه دعم 

التعلم . قادنا التأمل يف هذه األمثلة إىل فهم محورية جعل هذه املساواة هدفًا رصيًحا للمامرسة التعاونية للمعلمني.

املبدأ الرابع: التأكد من أن املامرسة التعاونية للمعلمني تعزز نطاًقا واسًعا من التعلم 
يشمل التنمية املعرفية والعاطفية واالجتامعية كأعضاء يف مجتمع من املهنيني، وكذلك 

االستعداد والقدرة عىل التفكري بشكل مستقل وناقد كفرد.

نشأ هذا املبدأ من التأمل يف الطريقة التي يدعم فيها نشاط شبكة هورتسكام تطوير التعلم العميق. يشري مفهوم التعلم العميق، 

كام هو محدد هنا، إىل فهم واسع للتعلم يشمل جوانب مختلفة من التنمية - املعرفية والعاطفية واالجتامعية وما إىل ذلك.

تم استخدام أبعاد بييستا )2009( الثالثة للتعلم لتنظيم مناقشات دراسات الحالة. بُعد التأهيل يتعلق باملعارف 

واملهارات والفهم والترصفات التي تسمح للمتعلم القيام بشئ ما. بينت دراسات الحالة باألدلة أن املعلمني وزمالئهم 

قد طوروا تعلمهم عن البداغوجيا وكيف ميكنهم أن يحققوا بشكل أكرث فعالية تحسينات يف املامرسة الرتبوية التي 

سعوا إليها. طور املعلمون أيًضا مستويات مرتفعة من الثقة والوعي بأنفسهم كمهنيني، مستعدين لتحدي بعض 

االفرتاضات املتعلقة بالتعليم الذي هو يف صلب إطار السياسات السائدة يف إنجلرتا. أظهرت مشاريع التطوير أيًضا 

التقدم يف فهم الطلبة ومشاركتهم وثقتهم يف مواضيع متنوعة بدءا من الكتابة ووصوال إىل فهم الفقر.

التعلم يف بُعد التنشئة االجتامعية يف بييستا، أي أن يصبح الفرد عضواً يف مجتمع اجتامعي أو ثقايف أو سيايس معني، كان واضًحا أيًضا 

.من خالل أحداث التشبيك املنتظمة وجلسات ورشات العمل واملؤمتر السنوي واملشاركة يف مجموعات العمل التطويري بقيادة 

املعلم أو برنامج ميد، يتعلم املعلمون أن يكونوا أعضاء يف مجتمع مهني متميز. نشاطهم يف مجموعات العمل التطويري بقيادة 

املعلم مييزهم عىل أنهم مهنيني قادرين عىل املشاركة ويرغبون يف القيام بدور نشط يف تحسني املدارس ويف بناء املعرفة املهنية.

البعد الخاص بجعل العمل ذاتيا يتعلق بأن يقوم الفرد يف املجتمعات التي يتفاعل معها بتطوير القدرة عىل التفكري بشكل 

نقدي ومستقل. هذا الهدف هو جزء ال يتجزأ من الغرض املتمثل بتطوير القوة الذاتية الكامنة للمعلمني ودعمهم يف 

تحديد املشاكل وأولويات التحسني التي تهمهم. اعترُبت املشاركة يف األدب يف مجال التعليم وفهم وجهات النظر املختلفة 

والناقدة عن املامرسة التعليمية أمرًا بالغ األهمية يف تعزيز القوة الذاتية الكامنة للمعلمني .علق نائب مدير واحدة من 

املدارس تخرج 19 عضو من أعضاء هيئتها التدريسية من برنامج ميد قائال "مكنهم )الربنامج( من تطوير قدرات فكرية 

والثقة يف أفكارهم ومامرساتهم القيادية" )هورتسكام، 2011: 8(. فيام يتعلق بالتعليم العميق، فإن املبدأ األسايس هو أنه 

ينبغي تصميم املامرسة التعاونية للمعلمني لتعزيز مجموعة واسعة من التعلم تشمل جميع أبعاد بييستا )2009(.
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مالحظات ختامية
تأثر قرار اقرتاح مبادئ لتعزيز املامرسة التعاونية للمعلمني بدالً من صياغة مجموعة من املعايري أو التوقعات السلوكية 

بنظرة ليثوود ورايل )2003( للقيادة كنشاط ال كصفة أو دور. وقد شجعنا ذلك عىل الرتكيز عىل مقاربة قامئة عىل القدرة 

للقيادة غري املنصبية – والتي تضع أنشطة مثل توفري التوجيه ومامرسة الحكم كمصدر اهتامم رئييس - وعىل كيف 

ميكن لهذا أن يدعم بشكل أفضل التعلم والعدالة االجتامعية. إننا نتخيل أن املبادئ تستخدم لتحفيز التفكري يف املامرسة 

التعاونية للمعلمني ولتعزيز الفهم املفاهيمي لها ودعم التجريب يف هذه املامرسة. نريد مواصلة اختبار مدى سالمة 

هذه املبادئ وسنشاركها ونناقشها مع زمالئنا يف مرشوع اإلطار املنهجي األورويب لتيسري التعلم التعاوين للمعلمني.
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"املعلمون بتضخيم حرف امليم": 

فرصة ضائعة؟
نوربيك  تيليشالييف

مقدمة املحرر

نوربيك تيليشالييف هو باحث ذو خربة عمل يف منظامت مثل اليونيسيف ومؤسسات املجتمع املفتوح. يف 

العام املايض أكمل دراسة الدكتوراه، املبينة يف هذا الفصل، بناًء عىل أبحاث رائعة يف قريغيزستان، واحدة من 

جمهوريات آسيا الوسطى التي ال تزال تتعامل مع آثار انهيار االتحاد السوفيتي )تيليشالييف، 2015(.

هذا الفصل هو إدراج مهم يف هذا الكتاب لعدة أسباب. أوالً، إنه ميكننا من التفكري بشكل أعمق يف أزمة التعليم العاملية التي 

يتم تسليط الضوء عليها عىل موقع الحملة العاملية للتعليم، من خالل توفري منظور من سياق ال نسمع عنه إال القليل يف الخطاب 

األكادميي حول التعليم. إذا كان السالم واالزدهار يعتمدان عىل التعليم الجيد، فإن دراسات مثل دراسة نوربيك تربز مدى تعقيد 

التحدي ولكنها توفر أيًضا نظرة ثاقبة عىل الحل. ثانيًا، بينام ييضء هذا الفصل عاملاً يبدو مختلًفا متاًما، فإنه يعد تذكريًا مفيًدا 

بأن األساسيات مثل املثابرة املهنية وكيف ميكن للمعلمني دعم بعضهم البعض تنطبق عىل جميع املعلمني يف كل مكان.

السبب اآلخر إلعتقادي أن هذا الفصل مهم هو أنه يعلمنا بأننا مقيدون بسياقنا املحيل وتسليمنا بالكثري من الخطاب 

الذي يجتاحنها. دولة أخرى ولغة أخرى تعني تراثا مفاهيميا مختلفا. يف هذا الفصل عىل سبيل املثال، نتعرف عىل مفهوم 

prizvanie "بريزفاين" الذي ال توجد له ترجمة حقيقية يف اللغة العربية. التأمل يف معنى هذه الكلمة تعليمي يف حد 

ذاته. إنه يذكرنا بقيمة متكني املعلمني من املشاركة يف التشبيك الدويل كام هو موضح يف الفصل 19 من هذا الكتاب.

الجانب األخري من هذا الفصل الذي أود تسليط الضوء عليه هو االستنتاج الرئييس لدراسة نوربيك وهو أن إمكانية 

التحول تكمن يف مهنة التدريس نفسها. إنه يصف إمكانات القيادة الناشئة للمعلمني وما يجب القيام به إلطالقها. 

ورمبا يكون هذا أحد أهم الدروس لواضعي السياسات ما نأمل أن يتذكروها من قراءتهم لهذا الكتاب.

قصة نوربيك
مشاركتي مع معلمي املدارس يف قريغيزستان التي استمرت ملدة 20 عاًما، أتعلم فيها اهتامماتهم وقيمهم وهوياتهم، جعلتنى 

عىل دراية بكيفية استجابتهم لإلصالحات والسياسات املفروضة من األعىل إىل األسفل وأدت إىل اهتاممي املبديئ بالدور الذي 

ينبغي وميكن للمعلمني القيام به يف إصالح التعليم. تواجه مهنة التعليم صعوبات يف كل مرحلة من مراحلها: تقبل معاهد ما 

قبل الخدمة الطلبة الحاصلني عىل أدىن العالمات )دي يونغ، 2011؛ شاماتوف، 2013(؛ ويتخرج فقط %63 من الطلبة املسجلني يف 

معاهد تعليم املعلمني قبل الخدمة بشهادة مؤهل تدريس؛ ويفتقر العديد من الخريجني إىل اإلحساس بالرسالة )شتايرن خاميس، 

مسيب وريدج، 2007( وعدد أقل يذهبون للتعليم يف املدارس )اليونيسف، 2011(. تتوقع الحكومة أن يعمل املعلمون بفعالية 

بينام تقدم لهم نهجا مجزءا وغري متسق ملعالجة ظروف عملهم السيئة. ال تتناول اسرتاتيجية تطوير التعليم يف قريغيزستان للفرتة 

2012-2020 )حكومة قريغيزستان، 2012( مهنة التدريس ككل، وال تقدم أي أفكار حول كيفية إلهام املعلمني وتعبئتهم كقوة 

مهنية )اليونيسيف، 2013(. ويف حني تدرك الحكومة الدور الذي يجب أن يلعبه املعلمون يف تحسني جودة التعليم، إال أنها ال 
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تبذل أي محاولة مجدية لتجنيد مشاركتهم يف إصالح التعليم والتعلم أو تحسني الوضع يف املدارس. عادًة ما يتم تنفيذ السياسات 

املتعلقة باملعلمني دون استشارات مناسبة مع املعلمني ويكون تأثريها تجريد املعلمني من التمكني وتجريد التعليم من مهنيته.

بعد مشاركتي يف دراسة حول نقص املعلمني يف قريغيزستان يف عام 2009 )شتايرن خميس وآخرون، 2009(، تساءلت عن سبب بقاء 

املعلمني ذوي الخربة يف مهنة التدريس، بالرغم من وجود نقص يف الدعم املستمر والذي تحملوه عىل مدار سنوات عديدة. أردت 

أن أفهم بشكل أوضح ما الذي جعل هؤالء املعلمني يظلون مهنيني ملتزمني. ركزت دراستي للدكتوراه عىل املعلمني ذوي الخربة 

الذين أستخدم لهم استعارة شائعة االستخدام يف قريغيزستان، uchitelya s bolshoi bukvy ، ما ميكن أن يرتجم إىل العربية بـ 

"معلمون بتضخيم حرف امليم". عادًة ما يكون هؤالء معلمون مثاليون يحظون باحرتام زمالئهم ويحرتمهم الطلبة وأولياء األمور 

إلظهارهم االلتزام املستمر باملهنة. كان لدي ثالثة أسئلة مرتابطة: ما الذي يحفزهم ويبقيهم ملتزمني يف عملهم؛ كيف يضعون 

مهنتهم موضع املامرسة؟ وكيف يؤثرون ويكون لهم نفوذ عىل املعلمني اآلخرين؟ أردت أن أفهم املهنية التي يتمتع بها هؤالء 

املعلمون عىل أمل أن يتعلم املزيد من املعلمني يف قريغيزستان منهم وأن يُنظر إليهم، كنتيجة لذلك، عىل أنهم "معلمون بتضخيم 

حرف امليم". واألهم من ذلك، كنت مهتاًم بالكيفية التي ميكن بها "للمعلمني بتضخيم حرف امليم" أن يلعبوا دوًرا أكرث بروزًا يف 

إصالح التعليم يف قريغيزستان للتعويض عن أوجه القصور الهيكلية وفشل السياسات. ويكرر هذا االهتامم العاملي املتزايد بكيفية 

.)2012a ،إرشاك املعلمني بشكل أكرث مركزية يف تعزيز مهنة التعليم وتحديد مستقبلها )بانغز وماكبيث، 2012؛ فروست

اخرتت مثانية معلمني من أربع مدارس علموا ملدة 20 عاًما أو أكرث يف قرغيزستان السوفيتية وقرغيزستان فرتة ما بعد الحكم 

السوفييتي. يعكس هؤالء املعلمون إرثاً قيامً يف سياق تدهور الوضع االجتامعي للمعلمني يف قريغيزستان، حيث نجوا من 

تغيريات كبرية يف نظام التعليم بعد انهيار االتحاد السوفيتي يف عام 1991 وأظهروا قدًرا كبريًا من املثابرة يف مواجهة تراجع 

الدعم االجتامعي واملعنويات. اإلصالحات التعليمية األخرية الناتجة عن اقرتاض السياسات )شتايرن-خمسني، 2004( مل تفعل 

الكثري لتغيري هذا الوضع. قابلت هؤالء املعلمني، والحظتهم وهم يقومون بالتعليم وهم يقودون مجموعات الرتكيز مع 

اآلخرين. كام قابلت قادة املدارس األربعة وحللت الوثائق املتعلقة بكل مدرسة. أدناه، أناقش ما اكتشفته عىل نحو موجز.

االلتزام املستمر
يفرس االلتزام املستمر "للمعلمني بتضخيم حرف امليم" بالتفاعل املعقد للعديد من العوامل التي أثرت عىل اختيارهم املبديئ 

لاللتحاق بالتعليم، واختيارهم املبكر لاللتزام بالتعليم وخياراتهم املستمرة ملواصلة التعليم. يف املراحل املبكرة من حياتهم 

املهنية، ساهمت الخربات غري املبارشة والتأكيد املبكر خالل تعليم املعلمني قبل الخدمة والتعريفي يف اختيارهم التعليم 

كمهنة. تم تشجيعهم عىل أن يصبحوا معلمني من قبل آبائهم وتلقوا التوجيه املهني والدعم النفيس من املعلمني ذوي الخربة. 

عززت هذه التفاعالت معتقداتهم املبكرة بالكفاءة الذاتية )باندورا، 1997( ومكنتهم من الشعور باإليجابية والثقة يف خرباتهم 

التعليمية األوىل. أنشأت معتقدات الكفاءة الذاتية األساسية هوية مهنية ليتم تعزيزها بعوامل أخرى طوال حياتهم املهنية.

مبجرد أن يأخذوا قرارهم بااللتزام املبكر، يتعمق الشعور بالربيزفاين )سوخوملينسيك، 1981(، ويتطور لتوفري مبادئ وأساس 

اللتزامهم بالتعليم، حتى خالل الفرتة االنتقالية الصعبة يف التسعينات من القرن املايض والعقد األول من القرن الحادي 

والعرشين، .ليس من السهل ترجمة مفهوم الربيزفاين إىل اللغة العربية. إنه يشبه إىل حد ما الغرض األخالقي )فوالن، 1993(، 

ولكنه خاص جًدا بقرغيزستان ما بعد االتحاد السوفيتي. الدافع وراء الربيزفاين هوlubov k detyam )حب األطفال( واملسؤولية 

األخالقية عن مستقبل الطلبة. إنه يعكس اإليثار يف مهنية املعلمني يف السياق الحايل، كونه نتيجة وسببًا اللتزامهم بالتعليم.

يرتاكم التأكيد االجتامعي والربيزفاين للمساهمة يف مثابرة املعلمني )لوثار وآخرون، 2000(، وااللتزام املستمر الالزم يف 

أوقات الشدائد. تم بناء املثابرة من خالل التفاعالت االجتامعية اإليجابية مع الزمالء ما ساعدهم عىل تبادل املعرفة املهنية 

وتقديم الدعم املتبادل. عوضهم االعرتاف االجتامعي بعملهم الشاق من قبل أولياء األمور والطلبة وأفراد املجتمع وكذلك 

الدعم املستمر من قبل أفراد األرسة عن وضعهم االجتامعي املتدين وعدم وجود اعرتاف وطني بقيمتهم. وبالتايل، فإن 

االلتزام املهني لـ "املعلمني بتضخيم حرف امليم" تم بناؤه اجتامعيًا ويعززه العديد من التفاعالت، الشخصية واملهنية.

املامرسة املهنية
يجد "املعلمون بتضخيم حرف امليم" طرقًا لتأكيد استقالليتهم املهنية عىل الرغم من منهجيات انتزاع 

املهنية والنزعة االدارية "managerialist" السائدة يف إصالح التعليم. ترتبط مامرساتهم املهنية بشكل 

مبارش باملبادئ الراسخة للمهنية الجديدة )غودسون وهارجريفز، 1996( ومعايري التعليم املوضحة دوليًا 

)ماكبث، 2012؛ نيوزوف، 2011(. يف حني أن هذا يشري إىل العاملية يف هذه املبادئ واملعايري، فإن النتائج تظهر 

التأثري التاريخي والثقايف لألفكار يف البيداغوجيا السوفياتية: bilim beruu )التعليم( و tarbiya )الرتبية(.

تنطوي مامرسة املعلمني عىل استنباط أساليب غري تقليدية لتطوير تعلم أفضل، ووضع الطلبة يف قلب 

 ،tarbiyaو bilim beruu عملية التعلم هذه. وهذا يعكس نهجهم الشمويل لتعليم األطفال الذي يشمل

والذي يوصلون من خالله القيم األخالقية. يريد املعلمون أن يعملوا معا مع أولياء األمور ملعالجة املشكالت 

الناشئة عن زيادة الفقر والصعوبات االجتامعية؛ ميثل اعرتاف أولياء األمور بعملهم فيام يتعلق بالرتبية أحد 

العوامل الداعمة املهمة بالنظر إىل عدم االعرتاف بعمل املعلمني الصعب عىل املستوى الوطني.

يقوم املعلمون بتحسني مامرساتهم وتجميع خرباتهم من خالل بناء املعرفة املهنية بالتعلم من املعلمني اآلخرين 

والتأمل يف مامرساتهم الخاصة. إنهم ينتجون مواد قامئة عىل املامرسة لتكمل املواد ذات التوجه النظري التي تنتج 

لهم. ومع ذلك، تبقى هذه املواد يف صفوفهم الدراسية أو يتم مشاركتها داخل دائرة صغرية فقط من زمالئهم.

التفاعالت
يُعرتف بـ "املعلمني بتضخيم حرف امليم" من قبل الزمالء بسبب التزامهم املهني املثايل ومامرستهم املهنية. ومع ذلك، يتم تقييد 

مثل هذه التفاعالت وإمكانات التأثري عىل اآلخرين بالسياقات التي يعملون فيها. وبسبب شعورهم بعدم دعم مدير املدرسة، فإنهم 

يضعون مهنيتهم موضع التنفيذ يف املساحات الصغرية. وبسبب عدم رغبتهم بأن ينظر إليهم عىل أنهم يفتقرون إىل املعرفة، فهم ال 

يطلبون املساعدة، مام يؤثر سلبًا عىل التعلم املتبادل بني املعلمني. ومع ذلك، إذا طلب املعلمون اآلخرون املساعدة، فإنهم يقدمونها 

دون تحفظ أو لوم. وقد أدى هذا االفتقار إىل تبادل املعرفة املفتوح والتعلم املتبادل للجميع يف املدارس إىل التقييد الذايت املهني؛ 

ونتيجته هي زيادة تفرد املامرسة املهنية، ما يخلق املزيد من العقبات أمام التعلم التعاوين ويحد من تأثري املعلمني ونفوذهم.

يعترب املعلمون أن االجتامعات املدرسية الرسمية ال تعالج بشكل كاٍف القضايا البيداغوجية، عىل الرغم من الغرض املعلن 

يف أنusulduk keneshme )اجتامعات املدرسة جميعها( وpedagogicalyk keneshme )اجتامعات إدارات املواد( و

nasaatchylyk )التوجيه( تهدف إىل توفري منصات للمناقشات املهنية واملدخالت. إنهم يجدون أنفسهم مقيدين بالطابع 

الرسمي لهذه االجتامعات، التي متيل إىل أن تهيمن عليها مناقشات حول القضايا البريوقراطية واإلدارية ذات األولوية لقادة 

املدارس والتي متىل عليهم، حرفيا يف كثري من األحيان، من قبل املسؤولني عن التعليم الذين ال يتيحون وقتا للمعلمني أو 

زمالئهم ملناقشة القضايا البيداغوجية. وضعهم كـ "معلمني بتضخيم حرف امليم" يوفر لهم بعض االحرتام والفضاء الستخدام 

خرباتهم املهنية بتدخل أقل، ولكن يف الوقت نفسه يحد تفاعلهم بني الزمالء إىل نقل املعرفة والخربة أحادي االتجاه.

إن االفتقار العام إىل الدعم من قادة املدارس يقوض الزمالة وبناء األهداف املشرتكة. املعلمون غري قادرين عىل 

تعزيز املثابرة لدى املعلمني اآلخرين ألن قادة املدارس ال يشجعون عليها عىل املستوى املؤسيس يف مدارسهم. وتصبح 

مشاركة املامرسة املهنية مقترصة عىل التفاعالت الفردية العشوائية ألن قادة املدارس ال يشجعون املعلمني عىل 

التعلم من بعضهم البعض. هناك أيًضا فشل مستمر من جانب مسؤويل التعليم عىل املستويني املركزي واملحيل يف 

االستفادة من تجربة املعلمني أو تجنيد مشاركتهم النشطة يف إصالح سياسات املعلمني أو تحسني جودة التعليم.

لذلك فلم تتحقق بعد إمكانات القيادة الناشئة للمعلمني .يظهر "املعلمون بتضخيم حرف امليم" أنهم قادرون عىل تحديد 

الجوانب التي تحتاج إىل تحسن. ومع ذلك، فإن جهودهم الفردية مجزأة وعفوية وغري اسرتاتيجية؛ وتظل مبادراتهم 

فردية ومقترصة عىل صفوفهم الدراسية دون أن تؤثر بشكل كبري عىل مامرسة املعلمني اآلخرين. إنهم يظهرون إمكانات 
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القيادة التي ميكن لها أن تحسن مهنتهم من خالل وضع أنفسهم كمهنيني ذوي نفوذ وخربة. إن وجود بيئة أكرث داعام، 

كام يشري بانغز وفروست )2012(، رضوري لتمكني القيادة غري املنصبية وتبادل أكرب للخربات. يف ظل عدم وجود سياق 

أكرث متكيًنا، يضطر املعلمون إىل االعتامد عىل براعتهم ونشاطهم، وبالتايل فإن جهودهم ال تؤدي إىل التحول األعمق الذي 

يبحثون عنه. وبغياب الدعم من قادة املدارس واإلحباط الذي يشعرون به بسبب مسؤويل التعليم، يبدأ املعلمون يف 

القيام بعدد أقل من التفاعالت املهنية مع زمالئهم. وهذا له نتائج خطرية يف الحد من إمكانات التعاون املهني والتعلم 

الجامعي بني املعلمني يف املدارس. هذه فرصة اسرتاتيجية ضائعة إلحداث أثر تحوييل يف مهنة التعليم من الداخل.

باختصار، ال ميكن "للمعلمني بتضخيم حرف امليم" أن يحدثوا أثرا تحويليا يف مهنة التدريس يف قريغيزستان إال عندما 

تعزز جميع جوانب املهنية بعضها البعض. من أجل تحويل هذه الفرصة الضائعة إىل فرصة حقيقة يف املستقبل، 

يجب اتخاذ العديد من اإلجراءات من قبل صانعي السياسات التعليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين.

اآلثار املرتتبة عىل السياسة: ما الذي ينبغي عمله؟
تحتاج قريغيزستان إىل تعيني 23700 معلم واستبدال 17700 معلم )اليونسكو، a2014( بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف 

التعليمي ضمن أهداف التنمية املستدامة . بالنظر إىل ظروف العمل الحالية والوضع االجتامعي املتدين للتعليم، من غري 

املرجح أن تشهد املدارس انضامم مجموعات جديدة من املعلمني املؤهلني وامللتزمني الذين سيصبحون الجيل التايل من 

"املعلمني بتضخيم حرف امليم". وهذا يؤكد الحاجة امللحة إىل االستفادة بشكل فعال من الجيل الحايل من 'املعلمني بتضخيم 

حرف امليم" إذ أنهم مورد مستنفد برسعة ستجد البالد صعوبة يف استبداله. ينبغي أن تتمثل األهداف الرئيسية لسياسات 

املعلمني يف تجنيد أكرث الطلبة الواعدين كمعلمني واالستفادة من خربة الجيل الحايل من "املعلمني بتضخيم حرف امليم" 

كمصدر لتعزيز مهنة التعليم من الداخل. ميثل "املعلمون بتضخيم حرف امليم" إرث املهنة وإمكانية تحولها. انهم يوفرون 

املهارات واملعرفة املهنية التي ينبغي تشاركها عىل نطاق واسع داخل مجتمع التعليم، وهم مورد جاهز لدعم التعلم أثناء 

العمل للمعلمني الجدد. ال يزال اقرتاض السياسات )شتايرن – خميس، 2004( يفشل يف تقديم التحسينات التي يعد بها 

لجودة التعليم يف قريغيزستان بعد عقد من الزمان. هذا ليس تأكيًدا لنزعة قومية ضيقة، ولكنه دعوة الحتضان املهنية 

التي تسن محليًا. من خالل الدعم الكايف لنظام التعليم وداخل مدارسهم، ميكن أن يلعب "املعلمون بتضخيم حرف امليم" 

دورا رئيسيا يف االستفادة من إمكانات املهنيني الشباب لضامن التحول طويل األجل ملهنة التعليم وأفًقا مفعاًم بالتغيري.

يجب أن يكون "املعلمون بتضخيم حرف امليم" واملعلمون من حولهم أكرث تعمًدا يف تبادل األفكار والتعاون ويف تطوير 

القدرة الفردية من خالل مجتمعات التعلم املهني )داي، 2009؛ فروست،2012a(. هنا، ميكن أن يكون "املعلمون 

بتضخيم حرف امليم" مبثابة أصدقاء داعمون ولكنهم ال يتوانون عن تقديم النقد للمعلمني اآلخرين يف مدارسهم. 

رمبا ينبغي أن تركز وكاالت التمويل الخارجية واملنظامت غري الحكومية العاملة يف املدارس بشكل أقل عىل تدريب 

املعلمني بشكل فردي لتحسني املعرفة باملوضوع ومنهجيته وتركز أكرث عىل دعم التعاون الحقيقي بني املعلمني.

مل تُظِهر نقابات املعلمني التي تسيطر عليها الدولة ومنظامت املعلمني الحالية الرغبة أو القدرة عىل قيادة جهود بناء التعاون 

حول البيداغوجيا التي تضع تعلم األطفال يف صلب أنشطتها وتفاعالتها املهنية. هناك حاجة إما إىل التحويل بالكامل أو 

اإلستبدال بالكامل لهذه املنظامت إذا ما أريد االستفادة من قوة الفعل الجامعية للمعلمني لتحويل مهنة التعليم.

يعد وجود بيئة من السياسات املواتية ونهج إدارة داعم أمرين أساسيني حتى ال يتم تفويت هذه الفرصة 

االسرتاتيجية. يجب أن تكون الجوانب الثالثة للمهنية - االلتزام املستمر واملامرسة املهنية والتفاعالت 

املهنية – معززة لبعضها البعض إذا ما أردنا وجود قوة تعليمية قوية وقادرة وعدد متزايد من "املعلمني 

بتضخيم حرف امليم" الذين ميكنهم قيادة عملية التحول يف مهنة التعليم من الداخل.
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قيادة املعلم ومكانته يف الحوار 

العاملي بشأن السياسات
جون بانجز

مقدمة املحرر

جون بانجز هو أحد كبار املستشارين يف الدولية للتعليم )Education International( وزميل زائر فخري 

بجامعة كامربيدج. وهو معروف يف اململكة املتحدة بحياته املهنية الحافلة املمتدة عىل مدى 20 عاًما يف 

االتحاد الوطني للمعلمني )National Union of Teachers(. جذب تركه لالتحاد تغطية صحفية ما يشري إىل 

أنه كان "أفضل زعيم مل يحظو مبثله من قبل" )الجارديان، 2010(. يف عام 2010، تم تعيينه من ِقبل الدولية 

للتعليم، االتحاد العاملي لنقابات املعلمني ) www.ei-ie.org( ومنذ ذلك الوقت كان مؤثرًا جًدا.

يوضح الرسد يف هذا الفصل أن هناك طرقًا مختلفة للتأثري. تعاين مهنة التدريس يف جميع أنحاء العامل من متالزمة "أنا مجرد معلم"، 

لكن الفصل الخاص بجون يوضح لنا أن لدى املعلمني القدرة عىل االرتفاع فوق هذه املتالزمة وأن يصبحوا منارصين أقوياء، ليس 

فقط للتعلم الحقيقي للشباب الذين ميرون يف مدارسنا، ولكن أيضا ملهنة التعليم نفسها. الكتاب الذي يحمل عنوان كتاب" إيقاظ 

العمالق النائم لقيادة املعلمني" "Awakening the Sleeping Giant of Teacher Leadership" الذي هواآلن يف طبعته الثالثة 

)كاتزمناير ومولر، 2009(، يجسد الفكرة القائلة أن هناك إمكانات هائلة، مل تستغل بعد، داخل مهنة التعليم. التحدي يكمن يف 

كيفية تحقيق هذه اإلمكانات. توضح بعض قصص املعلمني يف كتابنا كيف ميكن للمعلم أن يبدأ بالتأكيد عىل روح كفاءتهم املهنية 

من خالل عملية البدء باألعمال التطويرية وقيادتها. وتوضح بعض القصص كيف ميكن للمعلمني أن يصبحوا ميرسين ضمن الربامج 

التي متكن زمالئهم من مامرسة القيادة. ومع ذلك، فإن ما يربزه جون بانجز هنا هو أنه من أجل تضخيم منارصتهم، يحتاج املعلمون 

إىل إنشاء شبكاتهم التي ميكنهم من خاللها الوصول إىل منظامت قامئة مثل الدولية للتعليم وإنشاء رشاكات تعاونية معها.

قصة جون
هذا الفصل ليس طرحا أكادمييا جديدا حول قيادة املعلم. فعىل سبيل املثال، قام ليربمان وميلر )2004(، وسبيالن )2006(، 

وفوالن )1993(، بتغطية جميع هذه املنطقة، وما زالت املناقشة مستمرة. وقد رفع دافيد فروست، من خالل عمله عن 

 )International Teacher Leadership ITL( )2011(سياسة ومامرسة قيادة املعلمني يف مبادرة اقيادة املعلم الدولية

وشبكة هورتسكام، من مستوى النقاش بشكل غري محدود. ألهم ديفيد واملعلمني الذين عمل معهم إىل حد كبري 

التطورات املوضحة أدناه. ما أريد القيام به هو أن أتتبع كيف استحوذ مفهوم قيادة املعلمني عىل املخيلة الجامعية 

للمعلمني والنقابات والحكومات عىل املستوى الدويل وأن أبرز الفرص التي يخلقها وهشاشتها.

يف عام 2009، رشعت مع جان ماكبيث و موريس جالتون، يف تحليل اإلصالحات التعليمية لحكومات حزب العامل الربيطاين يف 

إنجلرتا بني عامي 1997 و 2010 )بانجز، ماكبيث وجالتون، 2012(. حاولنا استخالص الدروس الدولية والوطنية منها. كانت لحظة 

التغري السيايس الكبري فيها عىل وشك الحدوث، ال سيام يف مجال التعليم. كان األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت، وكثري منهم 

كان من السياسيني الرتبويني الوطنيني، منفتحني بشكل ملحوظ يف تأمالتهم إما ألنهم كانوا عىل وشك أن يفقدوا السلطة أو ألنهم 

عىل وشك الوصول إليها. مايكل جوف كان أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم، وقد عني بعد أشهر قليلة وزيرا للتعليم يف حكومة 
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االئتالف الجديدة. لقد رأى اإلمكانات الكاملة لالستشهاد بشكل انتقايئ باألدلة الدولية، وخاصة من منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية )OECD(، لتربير تفكيك النظام التعليمي "ملنح حرية عىل غرار الحرية األكادميية حتى ميكن تحرير الرؤساء واملعلمني" 

)بانجز وآخرون، 2011:188(. يف الواقع، تساءل العديد من املعلمني عام إذا كانت هذه الحريات الجديدة وهمية، حيث اكتسب 

قادة املدارس الحاليون املزيد من املسؤوليات، وبالتايل املزيد من القلق بشأن املساءلة الخارجية، دون تغيري يف هيكل العالقات 

بني معلمي الصفوف وفرق القيادة املدرسية. إال أنه قد فحص أيًضا اآلثار املرتتبة عىل دراسة جديدة لـمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية والتي كانت قد نرُشت للتو: الدراسة الدولية األوىل آلراء املعلمني املهنية - املسح الدويل للتعلم والتعليم )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2009(. وصفه مدير املرشوع، مايكل ديفيدسون قائال: "لن تتمكنوا من إحراز تقدم كبري إذا استمر املعلمون 

بالشعور بأنهم غري قادرين عىل إحداث تغيري" )بانجز وآخرون، 2011:67(. وهكذا، فرض املسح الدويل للتعلم والتعليم احتاماًل 

مثريًا لالهتامم إلثبات وجود عالقة بني الكفاءة الذاتية اإليجابية للمعلم والثقة بالنفس واملستويات املحسنة إلنجاز الطالب.

الربط بني املعلمني وصانعي السياسات – الخطوات األوىل
بحلول عام 2010، كانت مجموعة القيادة من أجل التعلم )Leadership for Learning LfL( التابعة لجامعة كامربيدج 

واملنظمة العاملية لنقابات املعلمني، الدولية للتعليم، مهتمتان بتطوير هياكل سياسات التي من شأنها تعزيز قيادة املعلمني 

عىل مستوى العامل. حرصت شبكة أبحاث الدولية للتعليم من االتحادات التابعة لها عىل جمع األدلة حول كيف ميكن 

للنقابات تعزيز الدور املهني ألعضائها وحول فهم تداعيات املسح الدويل للتعلم والتعليم. لهذا السبب كلفت الدولية 

للتعليم ديفيد فروست وجون بانجز من مجموعة القيادة من أجل التعلم بإجراء دراسة من شأنها أن تقرتح إطاًرا للدولية 

لتعليم بشأن تعزيز الكفاءة الذاتية للمعلم واألصوات والقيادة )بانجز و فروست، 2011(. تضمنت الدراسة مقابالت مع 

نقابات املعلمني التي كانت تنفذ اسرتاتيجيات لتعزيز القدرات املهنية ألعضائها، ومراجعة األدبيات املتعلقة بالكفاءة 

وقيادة املعلمني، وورش عمل استقصائية شملت املعلمني يف مرشوع قيادة املعلم الدولية، ومجموعة من املعلمني الذين 

تلقوا منح ستيف سينوت جنبًا إىل جنب مع مجموعة من خريجي برنامج "علم أوال" )Teach First( التدريبي.

خالل فرتة البحث، تم إنشاء القمة الدولية ملهنة التعليم . كانت نتاًجا ملحاوالت إدارة أوباما األولية لتقديم 

اختبارات التأهل لكل من الطلبة واملعلمني. أدى هذا النهج العقايب إىل تعارض مع نقابات املعلمني يف الواليات 

املتحدة - الرابطة الوطنية للتعليم واالتحاد األمرييك للمعلمني - والذي تم حله مببادرة من النقابات. غري آرين 

دانكن، وزير التعليم األمرييك، رأيه وقرر أنه سيكون من األفضل بكثري إصالح نظام التعليم األمرييك بالرشاكة مع 

االتحادات األمريكية والتعلم عىل املستوى العاملي من الحكومات والنقابات حول ما ينجح عمله يف املدارس.

انعقدت القمة األوىل يف نيويورك عام 2011 وركزت عىل سياسات املعلمني وهذا الرتكيز ظل قامئا منذ ذلك الحني. ومنذ ذلك 

الحني، يتم تنظيم قمم تجمع وزراء التعليم ونقابات املعلمني سنويًا من قبل الدولية للتعليم ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية وبلد مضيف. يعد مصطلح "سياسات املعلمني" تعريًفا فضفاًضا، لكنه يتضمن سياسات حول توظيف املعلمني، 

واالحتفاظ بهم، وتطويرهم، والبيداغوجيا، والتعلم، والتقييم، والفعالية، وعىل نطاق أوسع روح الكفاءة املهنية للمعلمني. 

ساعدت املواضيع يف أدوات االستبيان الخاصة باملسح الدويل للتعلم والتعليم يف تحديد معنى سياسات املعلمني.

ال ميكن التقليل من أهمية مؤمترات القمة. إنها ليست مجرد "متاجر خطابية". يف نهاية كل قمة، من املتوقع 

أن تجلس النقابات والحكومات مع بعضها البعض وتتفق عىل أهداف عملية للعام املقبل. خلقت القمم صدى 

أوسع. نظمت مجموعة القيادة من أجل التعلم الندوات باالشرتاك مع الدولية للتعليم، ومنظمة التعاون والتنمية 

ومؤسسات املجتمع املفتوح )Open Society Foundations OSF( حول مستقبل مهنة التعليم والتي مكنت 

املعلمني واألكادمييني الذين مل يشاركوا يف القمم من مناقشة سياسات املعلمني )ندوات كامربدج، 2016-2011(.

كانت الرشاكة بني الدولية للتعليم ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مهمة لنجاح القمة الدولية ملهنة 

التعليم. تضمن تقرير املعلومات األساسية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للقمة األوىل البيان التايل:

نتائج التعلم يف املدرسة هي نتيجة ملا يحدث يف الصفوف الدراسية، وبالتايل فإن اإلصالحات التي يتم تنفيذها بنجاح 

يف الصف الدرايس هي التي ميكن أن تكون فعالة. لذلك، تعد مشاركة املعلمني يف تطوير اإلصالحات التعليمية 

وتنفيذها أمرًا حاساًم ولن يعمل اإلصالح املدريس إال إذا كان مدعوًما من األسفل إىل األعىل. وهذا يتطلب من 

املسؤولني عن التغيري أن يوصلوا أهدافهم جيًدا وأن يشاركوا أصحاب املصلحة املتأثرين. ولكنه يتطلب أيًضا أن 

يساهم املعلمون كمهندسني للتغيري، وليس فقط كمنفذين له. بعض من أنجح اإلصالحات هي تلك التي تدعمها 

.)2011b: 51 ،النقابات القوية بدالً من تلك التي تبقي دور النقابة ضعيفا )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ال ميكن أن تكون ظروف إنشاء مكان يف الحوار العاملي حول قيادة املعلمني أكرث مالءمة. هل حدث هذا؟

حوار عاملي؟
إىل جانب مبادرة قيادة املعلم الدولية ( فروست، 2011(، ظهر عدد من املواقع لتعزيز النقاش حول 

قيادة املعلمني. كان املوقع األول هو موقع الدولية للتعليم. لقد تبنت إطار السياسة املقرتح من قبل 

بانجز وفروست )2012( . وقد حددت سبعة أبعاد لبيئة سياسات مواتية لقيادة املعلمني:

توفري الفرص والدعم للمعلمني ملامرسة القيادة يف تطوير وتحسني املامرسة املهنية؛	 

تأسيس الحق يف أن يكون صوتهم مسموعا وأن يكونوا مؤثرين عىل جميع مستويات صنع السياسات؛	 

حامية وتعزيز حقوق املعلمني يف تحديد كيفية التعليم يف سياق املساءلة الجامعية؛	 

دعم املعلمني يف تحديد اتجاه تطويرهم املهني واملساهمة يف التعلم املهني لزمالئهم؛	 

االعرتاف بالدور الرئييس الذي يقوم به املعلمون يف بناء عالقات تعاونية مع أولياء األمور واملجتمع األوسع؛	 

تعزيز دور املعلمني يف تقييم التالميذ وتقييم املعلمني والتقييم املدريس؛	 

متكني املعلمني من املشاركة يف األنشطة التي تؤدي إىل إنشاء ونقل املعرفة املهنية.	 

)بانجز وفروست، 2012: 46(

اقرتح بانجز وماكبيث كذلك أن لدى نقابات املعلمني الفرصة ألخذ زمام املبادرة يف دعم املعلمني يف تطوير 

سياسات املعلمني، وهو شكل من أشكال القيادة الجامعية للمعلمني )بانجز وماكبيث، 2012(.

كان املوقع الثاين هو اإلصدار التايل من املسح الدويل للتعلم والتعليم. مّكنت مقاييسه من جمع البيانات عن آراء املعلمني حول 

القيادة. تشارك الدولية للتعليم يف اجتامعات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول املسح الدويل للتعلم والتعليم وضغطت 

بشدة حتى يتضمن التقرير صورة واضحة عن قيادة املعلمني. كان املسح الدويل للتعلم والتعليم لعام 2013 واضحا جدا.

قيادة املعلم مهمة لعدة أسباب. يتمتع املعلمون الذين يقولون أنهم يعطون الفرص للمشاركة يف اتخاذ القرارات عىل 

مستوى املدرسة مبستوى أعىل من الرضا الوظيفي يف جميع البلدان التي أجري فيها املسح الدويل للتعلم والتعليم 

وإحساس أعىل باكفاءة الذاتية يف معظم البلدان ... ال يستحق األمر فقط أن يقوم مديري املدارس بتفويض بعض املسؤولية 

عن اتخاذ القرارات عىل مستوى املدرسة للمعلمني، ولكن يجب عىل صانعي السياسات النظر يف تقديم التوجيه بشأن 

.)2014a: 200 ،القيادة املوزعة وتوزيع سلطة صنع القرار عىل مستوى النظام )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ويف الواقع، اعتمدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إطار السياسة الخاصة بالدولية للتعليم لقيادة املعلمني.

مجال الحوار الثالث هو بالطبع القمم الدولية ملهنة التعليم أنفسها. توجه الدعوة إىل 30 دولة من دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية التي لديها أنظمة تعليم فعالة ومعظمها قد حرض القمم. توفر منظمة التعاون والتنمية تقارير 

أساسية للقمم تلخص األبحاث حول مواضيع سياسات املعلمني التي تناقشها الوفود وتقوم جمعية آسيا بكتابة تقارير 

القمة الرسمية. نوقشت قيادة املعلمني يف قمة 2015 باالعتامد عىل أحدث بيانات املسح الدويل للتعلم والتعليم. 
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أُدرج إطار سياسة الدولية للتعليم )بانجز وفروست، 2012(، يف تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

.)2014b ،لعام 2014 كجزء من مناقشة القمة حول تعزيز التعاون )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

حققت قمة 2015 تطورات مهمة يف النقاش حول قيادة املعلمني. ألول مرة تربط منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية بني الكفاءة الذاتية للمعلم وبني تحصيل الطلبة:

تشري األبحاث املذكورة هنا إىل وجود ارتباطات إيجابية بني كل من الكفاءة الذاتية 

)للمعلم( والرضا الوظيفي وتحصيل الطلبة )شاليترش، 2015:55(.

تضمن تقرير قمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اقرتاح املسح الدويل للتعلم والتعليم لتوجيه السياسة عىل مستوى 

النظام يف توصياته للوزراء والنقابات، مثلام فعلت الدولية للتعليم. وافقت الدول املشاركة عىل األهداف العملية .كام ذكر 

تقرير القمة )جمعية آسيا، 2015(، كانت قيادة املعلمني موضوًعا رئيسيًا. عىل سبيل املثال، وافق وفد الواليات املتحدة 

عىل عقد قمة وطنية لجميع أصحاب املصلحة إلبراز وتوسيع فرص قيادة املعلمني كام وألزمت الدمنارك نفسها مبلكية 

مشرتكة لإلصالحات بني مهنة التدريس والحكومة. أما هولندا فقد تعهدت بتعزيز الكفاءة الذاتية للمهنة من خالل تطوير 

مجلس وطني للمعلمني ووافقت سويرسا عىل تعزيز الكفاءة الذاتية للمعلم من خالل التقييم التكويني ألدائهم.

استمر النقاش حول قيادة املعلمني حتى قمة 2016 حول التعلم والنمو املهني للمعلمني، مبا يف ذلك التزام الواليات 

املتحدة العميق بتعزيز قيادة املعلمني عىل مستوى الدولة. كجزء من وصفها ألهمية التعاون املهني، تضمن تقرير قمة 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام 2016 وصًفا لـ هورتسكام ميد يف قيادة التعليم والتعلم )شاليرش، 2016(.

باختصار، أصبحت قيادة املعلمني جزًءا من الحوار العاملي بني نقابات املعلمني والحكومات بشأن سياسات املعلمني.

الفرصة والهشاشة؟
ال ميكن بأي حال من األحوال أن يغطي هذا الفصل جميع املناقشات العاملية حول قيادة املعلمني، سواء كانت رسمية أو غري 

رسمية. بدال من ذلك، ركز الفصل عىل كيف حقق املعلمون ومنظامتهم تغيريات يف التفكري السيايس واملامرسة يف البلدان األعضاء يف 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. والدليل عىل ذلك هو أن املعلمني استطاعوا أن يحدثوا فرقا وقاموا بالفعل بإحداثه. لكن ضامن 

استمرار التغيري هش. وضعت إدارة أوباما ثقلها وراء تعزيز قيادة املعلمني مبا يف ذلك املوارد. هل ستقوم إدارة ترامب بذلك أيضا؟

يجب اغتنام الفرص. توصية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن يصدر صناع السياسة توجيهات بشأن القيادة 

املوزعة هي دعوة مفتوحة للمهنة لتأطري هذا التوجيه. التزام النقابات والحكومات الذي تم التعبري عنه يف القمم 

الدولية ملهنة التعليم يحتاج إىل أن ينترش. ميكن للمنظامت العاملية مثل الدولية للتعليم ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية أن تفعل الكثري يف صياغة رشوط التغيري. شبكات املعلمني مثل هورتسكام مهمة .بإمكان النقابات إنشاء 

ودعم هذه الشبكات؛ ومع ذلك، فإن املعلمني يف مدارسهم هم وحدهم الذين يستطيعون تأصيل قيادة املعلم.

تأمالت املحرر النهائية
بعد أن عملت كمعلم يف السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض، كنت أكادمييًا جامعيًا عىل مدار الثالثني عاًما املاضية وعملت 

يف مجال التعليم. أعتقد أن هذا يحمل يف طياته التزاًما أخالقيًا ببذل كل ما بوسعي لدعم اإلصالح والتحسني، أينام تنشأ الفرصة 

للقيام بذلك. مهنة التعليم التي اخرتت ان استمر باالرتباط بها، هي بشكل متزايد موضوع سياسات املعلمني، كام أوضح جون 

بانجز يف )الفصل 25(، لكن نرش هذا الكتاب يشري إىل أن الوقت قد حان للمعلمني لتأكيد حقهم، ليس فقط يف قيادة التغيري يف 

مدارسهم، ولكن أيًضا للقيام بدور كامل يف تشكيل تلك السياسات. متكني املعلمني كقوة فاعلة يف التغيري هو رضورة ملحة.

كمهنة، ال ميكننا أن نكون راضني. قد تستهوي املعلم الذي يعمل يف مدرسة يعتربها املفتشون "متميزة" فكرة الشعور بالرضا، 

ولكن كام تظهر الشهادة الواردة يف هذا الكتاب، حتى يف هذه املدارس، ال يزال هناك التزام أخالقي بالسعي لتحقيق النجاح 

لكل طفل. يف إنجلرتا، يتميز نظامنا التعليمي باملنافسة، لذلك من املحتمل أن يكون جوار املدرسة املتميزة واحدة تكافح من 

أجل تحقيق الحد األدىن من الفعالية. هناك أمثلة ممتازة داخل شبكة هورتسكام عن محاوالت تحسني هذا التقسيم، لكن 

 ،www.campaignforeducation.org "عدم املساواة مستمر ويجب معالجته. إذا نظرنا بعد ذلك يف "أزمة التعليم العاملية

فمن الواضح أنه ما زال هناك الكثري مام يتعني القيام به يف جميع أنحاء العامل، كام يربز هذا البيان عىل موقع اليونسكو.

التعليم حق إنساين أسايس ورضوري ملامرسة جميع حقوق اإلنسان األخرى. إنه يعزز الحرية 

الفردية والتمكني ويحقق فوائد تنموية مهمة. رغم ذلك، ما يزال ماليني األطفال والبالغني 

.)www.unesco.org( .محرومني من الفرص التعليميّة، والعديد منهم جرّاء الفقر

تشري اإلحصائيات التي جمعتها اليونسكو إىل وجود مستوى يرىث له من االلتحاق باملدارس، ويقدم تقريرها قبل بضع 

سنوات أدلة تبني أن هناك أيًضا املاليني من األطفال الذين قد يذهبون إىل املدرسة ولكنهم يتلقون القليل من التعليم 

الهادف )اليونسكو، 2014 ب(. لهذا السبب أعتقد أن هذا الكتاب مهم وملاذا، ألنه بالنسبة يل عمل قائم عىل الحب.

كمحرر، حاولت التقليل من تعليقايت إىل أدىن حد ممكن. يهدف هذا الكتاب يف األساس إىل الرتكيز عىل قيادة املعلم. أرى أن 

دوري هنا هو متكني إسامع أصوات املعلمني وغريهم من مامريس التعليم. أعلم أن بعض األكادمييني يعتقدون أن صانعي السياسة 

سيستمعون فقط إىل املقرتحات املدعومة بأدلة قوية. ومع ذلك، فإنني اشكك فيام إذا كانت السياسات بحق قامئة عىل األدلة حًقا، 

كام هو موضح يف الفصل األخري من هذا الكتاب. عىل أي حال، أعتقد أنه إذا متكنت مجموعة كبرية من املعلمني من إثبات قدرتها 

عىل تغيري املامرسة، وإذا ما تم تضخيم أصواتهم بشكل كاف، فقد يكون مبقدورنا أن نحدث فرقا يف الحوار العاملي حول السياسات.

آمل أن يكون القراء قد اكتسبوا فهاًم جيًدا لفكرة قيادة املعلم غري املنصبية من خالل القصص الواردة يف هذا الكتاب، 

سواء كانت حول قيادة املشاريع التطويرية أو تيسري األنشطة التي تعزز قدرة املعلمني ومتكنهم من مامرسة القيادة أو 

تهيئة الظروف التي ميكن أن تزدهر فيها قيادة املعلم. إن عرض نظريتنا لقيادة املعلمني غري املنصبية متأصل يف القصص 

ال بالحجج األكادميية الشاملة. أنا أدرك أن هذا يحيد عن املامرسة األكادميية القياسية، ولكن عملنا هنا هو أن نحتفي وأن 

نروج ملقاربة مختلفة لبناء املعرفة املهنية. ما آمل أن نكون قد حققناه هنا هو إعطاء صورة مقنعة للطريقة التي ميكن 

للمعلمني العمل بها من أجل إنشاء محرك للتغيري والتحسني ال ميكن إيقافه واملحافظة عليه. آمل أن تكون هذه صورة يدركها 

صانعو السياسة باعتبارها رؤية ذات مصداقية لكيفية تحقيق تحول حقيقي دون إنفاق مبالغ ضخمة من املال العام.

لقد وجدت عملية جمع هذه املواد وتحريرها تجربة بناءة. من امللهم للغاية الرتكيز عىل قصص األشخاص الذين يظهرون 

هذا القدر من االلتزام والصدق مثل املعلمني والناشطني االجتامعيني. آمل أن تلهم هذه القصص املعلمني، أينام كانوا يف العامل، 

ألخذ زمام املبادرة والتحدث مع بعضهم البعض حول كيف ميكنهم مامرسة القيادة يف مدارسهم، وكيف ميكنهم التعاون مع 

بعضهم البعض، ومع مديري مدارسهم ورمبا مع مصادر املساعدة الخارجية لبناء أطر دعم لقيادة املعلمني غري املنصبية.

ملعرفة املزيد عن األنشطة الواردة يف هذا الكتاب أو لالتصال بأي من املؤلفني، يرجى االتصال يب: 

.www.hertscam.org.uk :أو زيارة موقع هورتسكام dfrost@hertscamnetwork.org.uk

ديفيد فروست
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هذا الكتاب هو الثاين يف سلسلة قيادة املعلم "القيادة من أجل التعلم" وهو مثل الكتاب األول 
يجسد ويوضح قيادة املعلم غري املنصبية من خالل الروايات الحقيقية للمعلمني الذين قادوا 

التغيري يف مدارسهم. وقد كتب بعض الروايات معلمني أصبحوا ميرسين ومنظمني يعملون 
عىل برامج تدعم قيادة املعلمني. ويتضمن هذا الكتاب أيضا رؤى من األبحاث والسياسات.

كان ديفيد فروست واحدا من الرشكاء املؤسسني ملجموعة 
"القيادة من أجل التعلم" يف كلية الرتبية يف جامعة كامربدج. 

ويستمر يف الرتكيز عىل تطوير االسرتاتيجيات التي تعزز من روح 
الكفاءة املهنية للمعلمني ومتكنهم يك يكونوا عوامل للتغيري. 

وقد عمل بالتعاون الوثيق مع املعلمني واملدارس عىل تأسيس 
وإدامة شبكة هورتسكام التي تدعم منو قيادة املعلمني.

يف مستقبل مؤمتت سنحتاج إىل أن نصّب تركيزنا عىل إنسانيتنا، وهذا ما يدافع عنه 
هذا الكتاب: أن يكون للمعلمني قوة تأثري، وأن ينظروا إىل ما هو أبعد من غرف 
الدراسة، وأن يتولوا مسؤولية جعل ذلك املستقبل اإلنساين خيارا واردا لطلبتهم 

وزمالئهم... آمل أن يقرأ هذا الكتاب عىل نطاق واسع الزمالء يف جميع أنحاء 
العامل، وأن نسري معاً عىل خطى هؤالء املعلمني الرائعني وخطى ديفيد نفسه.

من مقدمة يلمر ايفرز

 :تمكين المعلمين كعوامل للتغيير

مقاربة غير منصبية لقيادة المعلم 

تحرير ديفيد فروست


