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 تمهيد

دريبه وقيمه ومواقفه، مهارات المعلم وتتحدد وفي التعليم من أجل رؤيتنا األفريقية المشتركة، يضطلع المعلم بدور محوري. 

إذا و. النظامهذا خريج وسمات نجاح النظام التعليمي  ، تحددم وإلى حد كبيريتائج عملية التعلنوربما أكثر من أي شيء آخر، 

التي  ظروفعملية تطوير المعلم، والبالمعلومات  وجهمن أجل رؤية النهضة األفريقية، فإن هذه الرؤية يجب أن تتعلم أردنا أن ن

 .في ظلها المعلميعمل متوقع أن من ال

في الدول المعلمين معيشة وظروف عمل وولذلك، فمن دواعي االرتياح الكبير أن أقدم دراسة االتحاد األفريقي بشأن تدريب 

 األعضاء.

تؤثر  مؤتمر القمة لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي من أجل تحديد القضايا الرئيسية التيالجراء هذه الدراسة، دعا و

يؤدي إلى تحسين أداء النظم التعليمية في الدول األعضاء. وكان بما ر أساس لتحسين ظروفهم، ويعلى المعلمين في أفريقيا، وتوف

بشأن فريقي األمؤتمر النية من فاستنادا إلى مشورة  باالتحاد األفريقيوزراء التعليم السادس لمؤتمر الذلك استجابة لتوصية من 

 المعلمين. طويرت



3 
 

تعزيز فعالية من أجل السياسات  ، وتوجيهالمعلمين، وإدارة المدارس وصنع السياساتوتدريب وتقترح الدراسة نماذج لتقييم 

 فتراضي والتعليم اإللكتروني.من خالل التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والتعليم اال المعلمين

الهدف تنفيذ اطار األفريقي، في  علمالمبوضع  سبل لإلرتقاء وفي نهاية المطاف، ستوفر نتائج هذه الدراسة أساسا القتراح

ضمن أن يكون يوس. المعلمين تطويرشأن ب( 25-16أفريقيا )في  لتعليمة لستراتيجية القارياال( من 1االستراتيجي رقم واحد )

ذي يوفر القدرات البشرية المعلم مجهزا جيدا لضمان قدرة أفريقيا على جني العائد الديمغرافي للشباب من خالل التعليم ال

 .2063 أجندةمن أجل تحقيق أفريقيا التي نريدها، المطلوب  نظيمالالزمة والت

 هو "تسخير العائد 2017وتصل هذه الدراسة بشكل مالئم في الوقت المناسب حيث أن موضوع االتحاد األفريقي لعام 

يق االتحاد الركائز المواضيعية المترابطة لخارطة طر في الشباب". ومع العلم بأن أحد الديموغرافي من خالل االستثمار

 همعملوظروف  مهارات التعليم والتنمية: فال يوجد استثمار أفضل من االستثمار في تدريب المعلمين وه 2017األفريقي لعام 

 .تهمومعيش

المعلمين ومهنة التدريس. ونظرا وكما تؤكد هذه الدراسة، من واجبنا كمواطنين في أفريقيا أن نضمن أن مجتمعنا يحترم ويكرم 

ألن التعليم حق من حقوق اإلنسان وشرط أساسي لتنمية األمم، يجب السعي إلى إيجاد حل كمسألة ملحة لمعالجة النقص الحالي 

مع ية، ، بما يكفي من النوعية والكمكبير في التعليم االبتدائي والثانوي والعام والفني بشكل تهمالحظوالذي يتم في عدد المعلمين 

 مراعاة مرتباتهم وظروفهم المعيشية.

 بول إكونجا -الدكتور مارسيال دي

 مفوض الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا

 

 إعتراف
في الدول األعضاء من قبل إدارة الموارد البشرية والعلم المعلمين معيشة وظروف عمل وأعدت الدراسة المتعلقة بتدريب 

بشكل ودي من مبادرة المجتمع المفتوح للجنوب األفريقي. ورأس  ة االتحاد األفريقي، وتم تمويلهاوالتكنولوجيا التابعة لمفوضي

قسم التعليم، ادارة الموارد البشرية والعلم  ةبياتريس نجينجا )مفوضية االتحاد األفريقي، رئيس ةالفريق األساسي الدكتور

زمالة فولبرايت كلينتون، قسم  وةبرنامج وعض ةاد األفريقي، معاونوالتكنولوجيا، والسيدة هيلدا نيوكابي موهو )مفوضية االتح

( رئيسة الخبراء االستشاريينكونور )أو -التعليم، ادارة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا(، والدكتورة مارجريت ميهيسو

 (.ةاستشاريخبيرة والدكتورة هيالري شيتامباسي )

 

دكتور ماهاما أويدراوجو )مفوضية االتحاد األفريقي، القائم بأعمال المدير، ادارة الموارد تم إعداد دراسة المعلمين بدعم من ال

البشرية والعلم والتكنولوجيا( وتحت إشراف الدكتور مارسيال دي بول إكونجا )مفوضية االتحاد األفريقي، مفوض، ادارة 

 الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا(.

عملية تشاورية واسعة النطاق مع مختلف الخبراء والممارسين وأصحاب المصلحة في أفريقيا. ، ينوشمل إعداد دراسة المعلم

. وقدم المشروع األول 2016المؤهلين تأهيال عاليا بين مايو وأكتوبر  يينقيوتم إجراء الدراسة من قبل فريق من الخبراء األفر

قدت في مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا في ع ،للدراسة المتعلقة بالمعلمين ونوقش خالل حلقة عمل للتحقق

 .2016ديسمبر  9 - 8الفترة 

مصلحة في مجال تطوير المعلمين، تعليم ومنظمات أفريقية وأصحاب  مجموعات اقتصادية اقليمية ووزاراتأيضا قدمت و

مجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، مدخالت وتعليقات قيمة لتطوير دراسة المعلمين في دول مختلفة. وهي تشمل: ال

ث )السنغال(، ووزارة التعليم )كينيا(، ووزارة التعليم ووالهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )إيجاد(، ووزارة التعليم العالي والبح

، ا"كندالسادسة، منطقة الية الوحدة األفريق"العالي )بوتسوانا(، ووزارة التعليم الثانوي )الكاميرون(، ووزارة التعليم )إثيوبيا(، و

فريقي للمدارس واالتحاد األفريقي للهيئات التنظيمية للتعليم، ومنتدى النساء األفريقيات العامالت في مجال التعليم، والمرصد األ

أفريقيا(، ، والمدرسة الخاصة للمكفوفين )كينيا(، ورابطة المعلمين اإلثيوبية، ومدرسة ماباندي الثانوية الشاملة )جنوب والمهن
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 األلمانية للتعاون الدولي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والوكالةومشروع مدرسة ليبو الدولية )إثيوبيا(، 

مشروع تعزيز تعليم التعليم في أفريقيا، و تطوير(، ومعهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقيا، ورابطة )اليونسكو

لمدارس والمجتمعات اإللكترونية، ومركز الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، العالمية لمبادرة الفي أفريقيا، و موالعلوالرياضيات 

 جامعة لومي.والتعليم الدولية،  ؤسسةوالمعهد اإلفريقي للتعليم من أجل التنمية، وم

 

 ملخص تنفيذي
 

 مقدمة .1

في أفريقيا. وهذه دراسة لالتحاد المعلمين ظروف عمل ومعيشة لغرض من هذا التقرير هو تقديم نتائج من دراسة عن تدريب وا 

. ومولت بشكل 54تنفذ في جميع الدول األعضاء البالغ عددهم لكي األفريقي دعا إليها رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، 

ذات الصلة لجمع البيانات ودي من قبل مبادرة المجتمع المفتوح من أجل الجنوب األفريقي. وشملت الدراسة تطوير األدوات 

في لتعليم القارية لستراتيجية الهذا القرار متماشيا مع أهداف ا جاءاإلقليمي في الدول المشاركة. وعلى الصعيدين الوطني و

يا باستخدام في جميع أنحاء أفريقالمعلمين معيشة والهدف من الدراسة هو تحديد تدريب وظروف عمل ان (. وك25-16أفريقيا )

لدراسة. وجمعت هذه الدراسة بيانات وطنية مجمعة من وزارات التعليم ومؤسسات دعم المعلمين لالعضو كوحدة الدولة 

 وشركاء البحوث في مجال تطوير المعلمين.

   

ستبيانات ومقابالت مفوضية االتحاد األفريقي والتي تم التحقق من اوجاءت نتائج الدراسة من البيانات التي تم جمعها من 

مختلفة شملت: االنترنت، والهاتف، وسكايب وجها لوجه. واستمدت البيانات  طرقدارة هذه األدوات باستخدام جرى اوصحتها. 

 في أفريقيا التابع لليونسكو تخاصة من المعهد الدولي لبناء القدرا)قواعد بيانات البحوث التعليمية  الثانوية من مراجعات

والموارد المشتركة المتعلقة بالمعلمين، ومجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك ودراسات البنك الدولي(، وشبكة اإلنترنت، 

دراسات خاصة في دول بشأن  منوالمختصة التعليمية  سلطاتالسياسات التي تعدها وزارات التعليم واالتحادات الدولية وال

للبيانات والممارسات المجمعة في جميع  محصلة، تاجات الواردة في هذا التقريرالمعلومات واالستنتعد قضايا ذات صلة. و

 في حد ذاتها. معينةأنحاء القارة وال تعكس بالضرورة سياسات دولة 

 

ية للقارة على النحو المبين في ائنماالهداف األللمعلمين في تحقيق  المحوريوكان الدافع وراء هذه الدراسة هو الدور 

 مدفوعة"أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية،  2063 ةدنجوتتصور أ. 2063 دةأجن( و25-16استراتيجية التعليم القاري ألفريقيا )

والمكلف  الجيد لدافعتسم باالذي ي ،بمواطنيها ويمثلون قوة دينامية على الساحة العالمية ". ولتحقيق هذه الرؤية، يعتبر المعلم

 أساسيا. مطلبا ،اي نريدهالتبتوفير المهارات والمعرفة والتوجيه لمواطنيه من أجل أفريقيا 

 

مستدامة نحو إضفاء الطابع الكبيرة وال الجهود ، الضوء علىللمعلمين في القارة راهنالوضع ال حولهذا المسح األساسي  وألقى

والمسؤولية  مهمعكس الدور اليي الذللمعلمين في القارة  المناسب الحيزالمهني على قوة التدريس. وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد 

 .في القارةالتنمية  أجندةلى عاتقهم في الملقاة ع

 

وتوفر هذه الدراسة نتائج مفيدة قابلة للتكرار يمكن استخدامها للتفكير في عمليات إدارة المعلمين وتعزيز الجهود بشأن تدريب 

 .المعلمين وظروف عمل ومعيشة

 

العمل أصحاب المصلحة الرئيسيين  وعقدت حلقة عمل فنية للتحقق من صحة نتائج الدراسة واستنتاجاتها. وجمعت حلقة

وقدموا توصيات من أجل التحسين وأسهموا في  دقيقةوالممارسين من الدول األعضاء الذين استعرضوا العمل بصورة 

 التوصيات المتعلقة بما ينبغي عمله كوسيلة للمضي قدما.
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 النتائج الرئيسية للدراسة .2

وبالمقارنة، تبين أن بعض نعكاسا مباشرا للناتج المحلي اإلجمالي للدولة. حسب الدولة ليس ا المعلمينأثبتت الدراسة أن وضع 

ن إلى المعلمين المدربين تدريبا يفئات الدخل المنخفض توفر لمعلميها ظروف عمل أفضل. وال يزال وصول الدارس منالدول 

معلمين للاستخدام هناك وال يزال  حتى في الدول التي أعلنت عن فائض في المعلمين المدربين. اجيدا يشكل مصدر قلق كبير

ت بعض الدول، مثل نيجيريا، عن علنذلك، فقد أ غير المدربين على نطاق واسع لتعويض النقص في المعلمين في القارة. ومع

في المائة في جميع مراكز التعليم في الدولة. ويعني ذلك أن هدف وصول جميع الدراسين  100وضع المعلمين المدربين بنسبة 

معلمين مدربين يمكن تحقيقه. وتشكل الجهود التدريبية المتزايدة والتوزيع العادل واالستراتيجيات الفعالة الجتذاب أفضل إلى 

 المعلمين في المهنة واالحتفاظ بهم، أساس الحل لتحقيق هذا الهدف.

 

، الجماعي فاوضتأن اتفاقات اللنقابات للتفاوض بشووجد أن معظم الدول األعضاء تشجع وجود نقابات المعلمين. وتستخدم ا

لتطوير المهني للمعلمين. وبالرغم من الطبيعة الحساسة لعمل المعلمين التي تركز على التفاعل مع الفئات اوتناول بعضها برامج 

 هذا الشرط الهام فيدول األعضاء دولة من الأي لم تنفذ طلب توفير شهادة حسن السلوك، القصر، تتوهم الضعيفة من السكان، 

الموظفين  التعامل معالنضمام إلى المهنة. ووجدت الدراسة أن المعلمين إما يتم تعيينهم بموجب شروط المتعلقة باسياساتها 

المدنيين أو من قبل هيئة تنظيمية مكلفة بإدارة قضايا المعلمين منفصلة عن أنظمة الخدمة المدنية. وتبين أن االختالفات في 

 تختلف حسب الدولة. وهذا التنوع في النهج هو ما يتم تجميعه في هذه الدراسة. مهنة التدريسلتحاق بشروط اال

 

تطوير المعلمين من خالل برامج التدريب وظروف العمل والمعيشة ل اإطارشكل التي ت شروطوبحثت هذه الدراسة وقيمت ال

 تمنح لهم ساالعاشة التي  يةهة الفعلية ومات النظرية والممارسالتي تشمل شروط المشاركة في كل من األحكام المتعلقة بالسياسا

مخصصات مثل اإلسكان والرعاية العامة. وكشفت الدراسة عن اختالفات في االستراتيجيات المتعلقة بكل موضوع من ضمن 

موضوعات المناقشة حسب الدولة. وفي هذه الدراسة نسلط الضوء على تلك الممارسات التي تمثل خطوات تدريجية نحو إضفاء 

 طابع المهني على التعليم: وفيما يلي ملخص النتائج تحت كل عنصر:ال

 

 مهنة التدريس واالستمرار فيهاااللتحاق بمتطلبات  2.1

فيها حسب  ستمرارمهنة التدريس وااللتحاق بلال تلبيتهايتعين الدراسة الضوء على المتطلبات القانونية التالية التي هذه تسلط 

 ت الدراسة إلى:وخلص. ولةدال

 في جميع أنحاء القارة. هاوالبقاء في لتحاق بالمهنة. تنظم وزارات التعليم أو وكالئها متطلبات االأوال

أو المستوى الثانوي،  :ى الذي سيعمل فيه المعلم المرتقبثانيا. باستثناء عدد قليل من الدول، تختلف هذه المتطلبات حسب المستو

ني أو المستوى األساسي/االبتدائي في نظم التعليم ذات الصلة. وفي معظم الدول، كانت التعليم والتدريب في المجالين الفني والمه

المتطلبات األكاديمية للمعلمين المحتملين في المدارس االبتدائية أقل من متطلبات التدريس في المدارس الثانوية أو التعليم 

 والتدريب في المجالين الفني والمهني.

 مهنة التدريس هي التركيز األخير في معظم الدول.ب االلتحاقالتحولية بشأن متطلبات ثالثا. يبدو أن التغييرات 

أقل للمعلمين في  تصوراالتعليم أمرا شائعا بين الدول. ووجد أن هناك درجة المعلمين حسب  التصور عنرابعا. يعد اختالف 

 لمين في التعليم الثانوي.المدارس االبتدائية الذين تكون ظروف العمل والمعيشة أقل نسبيا من المع

لمعلمين يغيم ل. وبالتالي فإن النظرة ساسيةمن قوة التدريس في مستويات المدارس االبتدائية أو األ ٪80أكثر من توجد خامسا. 

 عليها قوة التدريس هذه.

وجد سياسات في يما. وتسادسا. وجد أن شروط االلتحاق بالمدارس الخاصة وغير الرسمية في جميع الحاالت تكون أقل تنظ

 ال تنفذ. هاولكن دولبعض ال

مهنة التدريس، بصرف النظر عن درجة المشاركة في لتحاق بعن بعض المتطلبات المتسقة المتعلقة باالعالن سابعا. تم اإل

 التدريس.
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وة التدريس. وحققت منسقة تتبع مسارا سريعا نحو إضفاء الطابع المهني على ق تحاقمتطلبات ال التي لديهاثامنا. يبدو أن الدول 

 في المائة من الموظفين المدربين في المدارس كما أن ظروف عمل ومعيشة المعلمين أفضل نسبيا. 100هذه الدول 

 ة الخاصة لعمل المعلمين.عبالرغم من الطبي لتحاقأن شهادة حسن السلوك شرطا لال يتبينتاسعا. لم 

 

 اإلعداد األولي للمعلمين 2.2

وزارات التعليم في مختلف الدول. غير أن التركيز من حيث المضمون والعملية تفويض لالمعلمين هو وجد أساسا أن تدريب 

يجب أن ، الذي التعليم الرسمي والتدريب العمليهذا يختلفان حسب الدولة. وأكدت الدراسة أن جميع الدول تدرك حقيقة أن 

ف التي يجلبونها إلى الفصول الدراسية. وباإلضافة إلى ذلك، يؤثر على المهارات والمعار ،يستكمله األفراد ليصبحوا معلمين

افع والقرار بأن تصبح معلما في المقام ع االجتماعي للمهنة والدتؤثر سياسات التعليم الرسمي والتدريب العملي على الوض

مج األولية لتعليم م البراماذا يتعلق، ومن الذي ينظ القضايا التالية:في هذه الدراسة نظرت األول. وللرد على هذا القسم، 

التعليم المتاحة ألولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا معلمين، وكيف تكون البرامج االنتقائية لتعليم  مساراتللمعلمين، و

المعلمين، والمؤهالت التعليمية التي يقدمها برنامج لتدريب المعلمين وما يعنيه ذلك للنمو المهني للمعلمين ومدى ما يتضمنه 

لمعلمين يختلف من حيث المضمون والعملية، مما شكل تحوال لالمبدئي عداد االوجد أن ألولي للمعلم من خبرة عملية. وداد ااإلع

 اللتحاقكبيرا في نوعية المعلمين المدربين في القارة. وال تزال شهادة معلم المدرسة االبتدائية هي الحد األدنى من المتطلبات ل

 عليم بالمرحلة االبتدائية. ووجدت الدراسة أن،مهنة التدريس في معظم التب

أوال. ال يزال التركيز على أصول التربية بدال من مسألة الموضوع هو المحتوى األساسي لجميع المعلمين في إعدادهم األولي 

 للمستوى االبتدائي.

أعلى. إنجاز م في المهنة إلى مستويات ثانيا. لوحظت ممارسات جيدة حيث تم تهيئة االعداد األولي للمعلمين لتمكينهم من التقد

 وفي مثل هذه الحاالت، يكون للمعلمين خيار الترقية من خالل المؤهالت األكاديمية المهنية المتقدمة.

 . لم يالحظ أن توجيه المعلمين يشكل جزءا من التدريب األولي في جميع الدول المشاركة تقريبا.ثالثا

هذا هو التدريب العملي ولفصول الدراسية تشكل عنصرا حاسما في برنامج ما قبل الخدمة. . وجد أن المراقبة المستمرة لرابعا

 لوحظ التباين في العملية والتكرار قبل التخرج.ووالمتوقع من جميع المعلمين المحتملين. 

 ارس االبتدائية.. وجد أن إعداد المعلمين لمعلمي المدارس الثانوية في بلدان كثيرة يختلف عن تدريب معلمي المدخامسا

ه الدراسة . تم تحديد ثالثة نماذج على أنها مهيمنة في االعداد األولي للمعلم في جميع مستويات التعليم. وألغراض هذسادسا

( أفقي، حيث يتشابه التدريب 2حيث يتم التدريب على مستويات مختلفة بشكل مستقل. )( منفصلة، 1)سوف يشار إليها باسم، 

كاديمية أ( تدريجي، حيث يتم تحقيق مستويات من المشاركة من خالل مؤهالت 3مع خيار التخصص و ) لجميع المستويات

 مشترك. وسيناقش هذا األمر بمزيد من التفصيل في هذا التقرير.أولي  تعرضاضافية بعد 

 

 التوظيف والعمل 2.3

 وظيفياسات والعمليات القائمة المصممة لجذب وتمهنة التدريس ويظلون فيها بالسلتحقون بتتأثر صورة وفعالية أولئك الذين ي

يشغل المعلمين الذي الدراسة إلى فهم هذه السياسات من خالل اإلجابة على القضايا التالية: من هذه األفراد في التدريس. وسعت 

 ن للعمل في المدارسقرر توزيع المعلمين عبر مراكز التعليم، وما هي الحوافز المتاحة للمعلميي يالذيصرفهم، ومن الذي ومن 

أخذ أدوار قيادية، وما هو الوضع الوظيفي واالستقرار الوظيفي للمعلمين المواد المهمة، مع  دريسالشاقة بالنسبة للعاملين، وت

 المعلمين. ووجدت الدراسة أن، نفقاتو

م البلدان عن شروط موظفي أوال. تتولى وزارة التعليم المعنية، تعيين المعلمين. وتختلف شروط مشاركة المعلمين في معظ

هيئة مختلفة بإدارة شؤون المعلمين. غير أن بعض الدول تشرك معلميها في  فويضت يتم الخدمة المدنية. وفي هذه الحاالت،

 شروط خدمة مماثلة كموظفي خدمة مدنية.

م الدول. وعلى الرغم من المدارس الخاصة والمؤسسات غير الرسمية من قبل رؤساء المدارس في معظفي توظيف الثانيا. يتم 

م، فإن الحكومات بصفة عامة ائفهالمعلمين في وظادخال  فيأن بعض الدول تشجع هذه المدارس على استخدام السياسات القائمة 
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المدارس الخاصة. وفي حاالت قليلة جدا، تدعم وزارات التعليم المدارس الخاصة بتقديم بتسيطر بشكل محدود على المعلمين 

 ت.بعض اإلعانا

 ثالثا. يعتمد توظيف المعلمين في المدارس العامة على مخصصات ميزانية التعليم.

للدولة. ووجدت الدراسة أن أكثر من  حاليارابعا. تبين أن مخصصات الميزانية الوطنية للتعليم ال تعكس الناتج المحلي اإلجمالي 

 من مخصصات الميزانية تستخدم لدفع رواتب المعلمين في المدارس العامة. 70٪

في  ينتمونمن قبل اآلباء الذين  علمينللمفي المدارس الخاصة. ولكن هذا الدعم من الدفع  المعلمين نفقاتخامسا. يتحمل اآلباء 

 الدول األعضاء.بال تعترف به الحكومات القائمة  ،خلفيات اقتصادية منخفضة إلىالغالب 

 

 عبء العمل واالستقاللية 2.4

 

ثبت أن توثيق عبء العمل والمهام واالستقاللية والظروف العامة لبيئة عمل المعلمين يسهم باتجاه فهم أعمق ألداء عمل 

الوقت الذي يتوقع أن يعمل فيه المعلمون،  حجمشمل ، تناولت الدراسة القضايا التالية التي تلكالمعلمين ودوافعهم. ولالستجابة لذ

. المعلمينعلى أعباء عمل دارس تنفيذها، ومدى استقاللية المعلمين، وكيف تؤثر ظروف الم المعلمينوالمهام التي يتوقع من 

بالغ بنقل لإل م عبء العمل في الغالبااستخدتم ووجدت الدراسة أن عبء عمل المعلمين واستقالليتهم مسألة مثيرة للجدل. و

من المهنة. ولم تتحقق توصية خطة توفير التعليم للجميع بأن  المعلمينشكل هذا اإلجراء السبب الرئيسي لخروج المعلمين، و

في الكثير من الدول. ويمثل هذا القياس المعياري وصفا لعبء العمل على العديد من  35: 1تكون نسبة المعلم إلى التلميذ 

 المعلمينل معلمو الخدمة المدنية بشكل إضافي بسبب عبء العمل بما يتجاوز ما هو منصوص عليه، فإن في حين عمفالجبهات. 

الذين ليسوا من موظفي الخدمة المدنية ال يحصلون على تعويض عن الفصول الكبيرة والدورات الدراسية اإلضافية. باإلضافة 

 :إلى ذلك وجدت الدراسة أن

التقدم األكاديمي للعقول الشابة، غالبا ما يتوقع من المعلمين توفير التوجيه والمشورة لألطفال  وتقييم التدريسأوال. إلى جانب 

الجسدية. وهذه المسؤوليات التي تأتي مع االحتياجات النضج واالحتياجات المتعلقة بذوي االحتياجات العاطفية والثقافية و

 العمل بالرغم من أنه من المتوقع أن يتم تنفيذها.التدريس تزيد من عبء عمل المعلمين، وال يعترف بها صاحب 

تؤثر على عبء عمل المعلم. وتبين أن العديد من الدول  مهمةثانيا. وجد أن الفصول الدراسية الكبيرة والموارد تشكل عوامل 

 .1: 80تصل إلى  المعلمينلديها نسبة عالية من التالميذ إلى 

جة للفصول الكبيرة إلى جانب عدم كفاية رأس المال، أصبح المعلم غير المدرب الخطة ثالثا. نتيجة لساعات العمل الطويلة، ونتي

 البديلة لكثير من المدارس بعلم وزارات التعليم.

على االمتحانات في معظم الدول إلى منافسة غير صحية تضيف المزيد من عبء العمل  ةالقائم الدراسية رابعا. أدت المناهج

 لمعلمين.على ا

على لميذ لشرح أعباء العمل اإلضافية كن استخدام نقص الموارد وأهداف التعليم للجميع فيما يتعلق بنسبة المعلم إلى التيمخامسا. 

 لمعلمين.ا

. تبين أن استقاللية المعلمين تكتسب أهمية في بعض الدول حيث يشارك عدد أكبر من المعلمين في صنع القرار الذي اسادس

 إن معظم البلدان لم تصل إلى هذا المستوى من المشاركة مع المعلمين.يؤثر على عملهم. ومع ذلك، ف

  

 التطوير المهني 2.5

يعتبر التطوير المهني والدعم أثناء العمل للمعلمين من المكونات األساسية لسياسات المعلمين. ونظرت هذه الدراسة في المسائل 

المهني، وما هي قواعد وسياسات التطوير المهني التي  طويرويمول الت ي للمعلمين والذي يوفرالتالية فيما يتعلق بالتطوير المهن

تنطبق على معلمي المدارس العامة، وما هي أشكال الدعم المتاحة خصيصا للمعلمين المبتدئين. وفي هذا الصدد، لم تجد الدراسة 

ون المسارات الوظيفية دورية ومتكررة. مسارا واحدا أو مسارا خطيا أو مسارا وظيفيا للمعلمين. وبدال من ذلك، غالبا ما تك

 وبشكل أكثر تحديدا، وجدت الدراسة ما يلي:

 أوال. تبين غياب تطوير الكفاءة واإلحساس بالفعالية الذاتية عن طريق توجيه الجهود لتلبية احتياجات الطالب.
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 للمعلمين. دريسطوير المهني والتبدأ في تحديد معايير للتوالذي بعض الدول مؤخرا إطارا للتعليم المهني  وضعتثانيا. 

ثالثا. يتطلب التعليم المهني الفعال، الوقت والموارد والهياكل الداعمة، وقد وجد أن ذلك يفتقر إلى مخصصات ميزانية 

 الوزارات. ويتم معظم التطوير من خالل الدعم الخارجي )المنظمات غير الحكومية أو الجهات المانحة(.

لديهم بالتطوير المهني، أصبح من الواضح بشكل جيد وجود معلمين مبتدئين  تتعلقسياسات عت فيها في الدول التي وضرابعا: 

لتدريب الداخلي. وفي الحاالت التي ال يكون فيها التطوير المهني قائما على أسس جيدة، وهذا ما يحدث في معظم الدول، لسياسة 

في الدول متاحا يات للرصد. ولم يكن هناك برنامج توجيهي المعلمين المبتدئين أي دعم رسمي أو حتى آل ال يكون لدى

 غير الخاضعة للرقابة شائعة لدى المعلمين المبتدئين. اتاألعضاء، وبدال من ذلك، كانت فترات االختبار

ائيون ليم وشركاء انمقوم بها وزارات التعي. تبين أن عملية التطوير المهني تنفذ من خالل برامج مخصصة أثناء الخدمة خامسا

 دعم بشكل عاجل.عتباره فجوة تحتاج إلى معالجة ور المهني باي. وحددت الدراسة التطومستوى الدولآخرون على 

 

 ستحقاتالتعويضات والم 2.6

مهنة لجذب لما محددا لمهغير النقدية، عامال ستحقات كال من الرواتب والمتضمن التي تأن التعويضات اعتبرت هذه الدراسة، 

هم. ومن النتائج المهمة لهذه ئخر يؤثر على تحفيز المعلمين وأدارض أن يكون أكثر احتماال من أي عامل آالتدريس، ويفت

غير الرواتب وب القائمة الخاصة قواعدالالذي يحدد رواتب المعلمين، وما هي  : منالدراسةوجهت التالية  مسائلالأن الدراسة، 

ينعكس المعلمين إذا كان تغيب ما تعويض المعلمين، ول قائمالالعبء المالي  هوالرواتب التي تحدد مستوى مشاركة المعلم، وما 

التقاعد فيما يتعلق بوجودها وممارستها.  واستحقاقاتفي حزمة التعويضات. وباإلضافة إلى ذلك، نظرت الدراسة في قواعد 

 تحقات القائمة وأن:المسو يناتب المعلمووتشير نتائج الدراسة حول هذه المسألة إلى وجود اختالفات في ر

زوجين تختلف متال استحقاقاتن إومع ذلك فوالمعلمات، علمين لكل من الم درجةالمستوى . يتساوى المرتب األساسي حسب أوال

 .األنثى وليس للشريكالذكر ، على سبيل المثال، يمنح بدل السكن للزوج الدول. ففي بعض الذكر بين البلدان لصالح الزوج

الكبار أو معلمي المدارس الثانوية  المعلمينأن حيث درجة حسب مستوى ال المعلمينقاقات التقاعد لجميع ثانيا. تختلف استح

 تعويضات أعلى بالمقارنة مع نظرائهم في المدارس االبتدائية. لديهم حزم

 .الدولفي جميع  همواستحقاقاتالمعلمين تقاعد نه ال يوجد فرق بين الجنسين في ثالثا. وجد أ

يتقاعدون عند بلوغهم سن الستين. وما لم تكن هناك حاجة  المعلمينولكن معظم  أخرىتلف سن التقاعد من دولة إلى رابعا: يخ

 التقاعد المبكر. المعلميختار أن أو لعاملين على ا صعبةالمناطق الأو  بالموضوعاتفيما يتعلق  خاصةلى خدماتهم، وإ

 ة.قائمبل اإلرادة السياسية للحكومات ال للدولةقتصادي الوضع اال االستحقاقاتلم يعكس التباين في خامسا. 

، والمزايا االئتمانية وغيرها من البدالت ذات المواصالتواإلسكان، وبدل  ،التأمين الصحي دولد لدى بعض ال. يوجسادسا

 الصلة مثل بدل المشقة المطبق على معلميهم.

 

 المعلم. نوعيةمراقبة وتقييم  2.7

هذه الدراسة  حثتبوالرسمية.  /مؤهالتهافي موقع العمل في نهاية المطاف تهم أكثر من مؤهالته /المعلمةالمعلم كفاءةصحيح أن 

القضايا التالية: ما إذا كان يتم تقييم معلمي المدارس على أساس منتظم، ومن الذي يقيم أداء المعلمين، وما هي المعايير 

نتائج تقييمات أداء المعلمين. استخدامات ومات لتقييم أداء المعلمين، وما هي المستخدمة لتقييم أداء المعلمين، وكيفية جمع المعل

 ووجدت الدراسة أن،

أوال. تقييم المعلمين ليس ممارسة شائعة وحينما يتم تنفيذها، تجرى أساسا من قبل مفتشي المدارس على المعلمين في المدارس 

عقود أداء، وقامت بلدان أخرى بتكييف  لادختم اولكن في بعض البلدان، ، فعلية للمواقعيتم ذلك من خالل الزيارات الالعامة. و

 أسلوب تقييم النظراء.

 ثانيا. ثبت أن تقييم المعلمين يتم أساسا ألغراض االنضباط أو الترقية.

لمعلمين األوائل ثالثا. يجري اإلبالغ عن تقييمات أكثر تواترا نسبيا في المدارس الخاصة. ومع ذلك، يتم ذلك في الغالب من قبل ا

 ألغراض تجديد العقود.
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المعلم من خالل أداء الطالب في االمتحانات الوطنية وتوضع حوافز من قبل الوزارات من خالل الترقية  جدارةرابعا. يتم قياس 

 أو الهدايا النقدية من قبل اآلباء والمدارس.

ن مهنة عن طريق المقابلة، تبين أ دوللم. وفي أحد البشأن وضع المع . لم تجد الدراسة قاعدة بيانات وظيفية وقويةخامسا

سنوات ألن المهنة ال تجذب المعلمين  10خالل فترة . وسوف يتقاعد جميع المعلمين حتضرةالتدريس هي مهنة شائخة وم

 الشباب. وهذه إحصائية مهمة غير معروفة بالنسبة لوزارة التعليم المذكورة.

 

 تمثيل المعلمين وصوتهم 2.8

كافية للتأثير على سياسات التعليم بشكل عام صالحيات ظى بقابات المعلمين أو المنظمات األخرى مصالح المعلمين وتحتمثل ن

على الحياة اليومية للمدارس  ض الجماعي في مجال التعليم وأثرهتبين أن التفاوات المعلمين على وجه الخصوص. ووسياس

ذ الجارية في كثير من الدول األفريقية فيما يتعلق بمهنة التدريس. ولفهم الدور يشكل عامال حاسما في إصالحات التصميم والتنفي

الذي تلعبه نقابات المعلمين وكيفية مشاركة منظمات المعلمين في النقاش التعليمي، تناولت الدراسة القضايا المتعلقة بحقوق 

مهنة التدريس، والقضايا التي تخضع من أجل عي فيه التفاوض الجما جريبها المعلمون والمستوى الذي ي العمل التي يتمتع

نقابات المعلمين لكي تؤثر  تحظى بهات، وما هية الصالحيات التي للمساومة الجماعية، والجهات التي تتأثر بنتائج المفاوضا

 على سياسات التعليم بشكل عام. وأظهرت النتائج ما يلي:

ولة واالعتراف بالجهود والمشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات أوال. تشمل حقوق المعلمين الوصول إلى ظروف عمل مقب

 التي تؤثر عليهم مباشرة مثل تغيير المناهج الدراسية.

 مهنة التدريس.من أجل المعلمين قيادة التفاوض الجماعي ثانيا. تتولى نقابات 

 اعي.ثالثا. تمثل الرواتب واالستحقاقات الموضوع الرئيسي التفاقات التفاوض الجم

بنتائج اتفاقات التفاوض الجماعي. ال يتأثر المعلمون ون م معلمون بالمدارس العامة، يتأثررابعا. أعضاء النقابات فقط، الذين ه

 والمعلمون في المدارس الخاصة باتفاقات التفاوض الجماعي.المتعاقدون األوائل والمعلمون 

 نفيذ سياسات التعليم التي تؤثر على المعلمين.خامسا. وجد أن نقابات المعلمين قوية جدا ومؤثرة في ت

وفي بعض الدول، أصبح المعلمون محصنين، حيث تحميهم النقابات من القرارات التأديبية أو القرارات المتعلقة بالسياسات التي 

نقابات المعلمين أحيانا أم ال. وتميل  مع النقل نتعيي حصل علىما إذا كان المعلم يمكن أن ي ستؤثر عليهم. ويمكن للنقابات تحديد

إلى التركيز على حقوق المعلمين على حساب حقوق الدراسين. ووجد أن معظم النقابات أقل تركيزا على التطوير المهني 

 ر على األجور.بأكبشكل للمعلمين، ولكن تركز 

ير وضع المعلمين فيما يتعلق وتوضح هذه الدراسة أنه توجد في أفريقيا ممارسات جيدة يمكن تكرارها أو تكييفها من أجل تغي

 ة.المعيشبالتدريب وظروف العمل و

 اتاحةااللتحاق، وطريقة التدريب و وتوصي الدراسة بإعادة توجيه تدريب المعلمين في أفريقيا مع التركيز على متطلبات

دعم  فيايير المهنية، ستنادا إلى المعالتطوير المهني. وسيساعد نمو المعلمين داخل المهنة، إذا ما تم توضيحه بوضوح وا

إضفاء الطابع المهني على قوة التدريس. ونظرا ألن غالبية المعلمين في القطاع االبتدائي، فإن اإلصالحات التي تركز على هذا 

قوة التدريس. وتعد ظروف العمل والظروف المعيشية انعكاسا لمتطلبات االلتحاق  فيعلى األرجح  حوالحدث تالقطاع ست

هذه العملية ويمكن  دولات دوافع جيدة. وبدأت بعض الذا التركيز، فمن المرجح أن تظهر قوة تعليمية ذالمهنة. ومع هب

وتجديد شهادات  المعلمينتكرارها. ومع ذلك، فإن الحفاظ على قوة التدريس خالية من مخالفات جنائية يتطلب النظر في نفقات 

ة لدعم النمو يتعليم رساإذا قدمت الدول األعضاء بنية تحتية لمد حسن السلوك. وأخيرا، يمكن تعقب التطوير المهني بسرعة

  الوظيفي للمعلمين.

 

 الدراسةالتي خلصت اليها ستنتاجات ال. ا3

 

ظروف العمل والمعيشة وصوت وتم ترتيب االستنتاجات من هذه الدراسة وفقا لالهتمامات الموضوعية للدراسة. التدريب، 

 وثيقة إلى العديد من االستنتاجات.المعلمين. وقد أشير في سياق ال
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وبوجه عام، تتبع إدارة المعلمين القواعد والسياسات المنصوص عليها والتي اعدتها وزارات التعليم. غير أن هذه السلسلة 

استخدام المعلمين غير المدربين لتعويض النقص في ويسلط المشتركة تختلف من حيث الشكل والمحتوى على مستوى الدول. 

الضوء على القضايا المتعلقة بتوزيع المعلمين الذي مازال يؤثر  ،مين حتى عندما يكون لدينا فائض من المعلمين المدربينالمعل

 سلبا على وضع المعلم والجهود المهنية في التدريس.

 

 االستنتاجات العامة 3.1

 

 ألخرى.أوال. يدخل المعلمون في مهنة التدريس بدرجات أكاديمية أقل نسبيا من المهن ا

 ثانيا. ال تعتبر شهادات حسن السلوك شرطا للدخول في مهنة التدريس.

 ثالثا. الدول التي وضعت معايير أو مبادئ توجيهية إلدارة المعلمين لديها قوة معلمين تتسم بدوافع أفضل.

وطنية معينة )على سبيل المثال، لجنة رابعا. فيما يتعلق بالتعيين، يعمل المعلمون إما في إطار الخدمة المدنية أو في هيئة تعليمية 

 الخدمات التعليمية(. وتميل أنماط المشاركة إلى تحديد الظروف التي يعمل فيها المعلمون.

انعكاسا لمخصصات ميزانية التعليم. غير أن هذا المخصص في  للمعلمينخامسا. تعد ظروف التدريب والعمل والمعيشة 

 الناتج المحلي اإلجمالي للدولة المعنية.الميزانية ليس بالضرورة مرتبطا بحجم 

في المائة على األقل من ميزانية التعليم رغم تكاليف المعلمين التي يدفعها اآلباء في المدارس  70سادسا. تأخذ نفقات المعلمين 

 الخاصة.

ايا المعلمين. ومع سابعا. توجد نقابات المعلمين والمنظمات ذات الصلة في جميع الدول وتؤدي دورا حاسما في توضيح قض

ذلك، فإن القضايا المتعلقة باحتياجات المعلمين المهنية ال تغطيها هذه النقابات على نحو شامل، وعلى سبيل المثال، تبادل األفكار 

 المبتكرة ذات الصلة بالفصول الدراسية.

 ت التعليم ذات الصلة.ثامنا. معظم الدول ليس لديها نظام للمعلومات اإلدارية للمعلمين وغير ذلك من إحصاءا

 

 خاصةاستنتاجات 

 

 التدريب 3.2 

أوال. يتم استخدام المعلمين غير المدربين على نطاق واسع لتعويض النقص في المعلمين. ويؤثر هذا االستخدام للمعلمين غير 

 المدربين سلبا على وضع المعلم.

 تي اعتمدتها مختلف الدول.نوع نموذج التدريب الط االلتحاق في مهنة التدريس شروتحدد ثانيا. 

( والسياسات التي تعالج مسألة تدريب تدريب المعلمين خالل الخدمة)قبل الخدمة أو  سياقهياكل محددة اللديها دول الثالثا. جميع 

 المعلمين.

 ول.ألقام املاعلم وقراره ليصبح معلما في لماووضع فيز تحبقة مباشرة العله  نقدم للمعلميملا. نوع التدريب رابعا

أدت االختالفات في اإلعداد من حيث المضمون والعملية إلى اختالفات في نوعية المعلمين المدربين في القارة سواء خامسا. 

  .الدولأو داخل  الدولفيما بين 

 النمو المهني. علىصول حال ،سادسا. تحدد االختالفات في شهادة )شهادة ودبلوم ودرجة( تعليم المعلمين

ثالثة نماذج على أنها مهيمنة في اإلعداد األولي للمعلم لجميع مستويات التعليم في جميع أنحاء القارة.  سابعا. تم تحديد

وألغراض هذه الدراسة، يشار إليها باسم، )أوال( منفصل، حيث يكون التدريب على مختلف المستويات بشكل مستقل، )ثانيا( 

تدريجي، حيث يتم تحقيق مستويات المشاركة من التخصص و )ثالثا( ويات مع خيار أفقي، حيث يتشابه التدريب لجميع المست

 .تعرض أولي مشتركخالل مؤهالت أكاديمية اضافية بعد 
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 ظروف العمل 3.3

 

. ويؤثر نمطا شروط دولي التدريس موجودة في جميع الأوال. السياسات والعمليات المصممة لجذب األفراد وتوظيفهم ف

 المعلمين ودوافعهم. نتائجوطنية والخدمة المدنية( على المشاركة )هيئة التعليم ال

توزيع أنها توجه ثانيا. يسهم عبء العمل والمهام واالستقاللية والظروف العامة لبيئة عمل المعلمين في أدائهم ودوافعهم. كما 

 عامال محفزا لخروج المعلم من المهنة. شكلتالمعلمين و

 في سياسات المعلمين في جميع أنحاء القارة. اسمية ليست واضحة جيدالمهنية الر ثالثا. البرامج االنمائية

 المخصص لبرامج التطوير المهني بشكل كاف نمو مهنة المعلمين، كما أنه غير منظم بشكل جيد. توفيررابعا. ال يدعم ال

مقدمة للمعلمين محددا مهما خامسا. يتضمن تعويض المعلمين كال من استحقاقات المرتبات وغير المرتبات. ويعد نوع الحزمة ال

 لمهنة التدريس، وأكثر من أي عامل آخر، وتؤثر التعويضات والمزايا على تحفيز وأداء المعلمين. ابذجالنل

 سادسا. ال ينطوي التعويض والفوائد بالضرورة على تحيز مرتبط بنوع الجنس.

االقتصادي للدولة بل اإلرادة السياسية للحكومات ، الوضع الدول ستحقاقات فيعكس التغير في التعويضات واالسابعا. ال ي

 القائمة.

وميزة االئتمان وبدل المشقة  المواصالتثامنا. تشمل االستحقاقات المهمة: البدل الطبي مثل التأمين الصحي والسكن وبدل 

 حسب المكان والموضوع.

 س على نطاق واسع.ليس مفهوما جيدا، وبالتالي ال يمارالمعلمين وتقييم من رصد  هدفتاسعا. ال

عاشرا. تؤثر اتفاقات التفاوض الجماعي في مجال التعليم من قبل نقابات المعلمين تأثيرا كبيرا على الحياة اليومية للمدارس، 

 وهي عامل حاسم في تصميم وتنفيذ إصالحات المعلمين التي تجري في كثير من الدول األفريقية.

 

 الظروف المعيشية 3.4

 وما، ظروفا أقل من نظرائهم في المهن األخرى ذات المؤهالت المماثلة:عم يعيش المعلمون،

 أوال. ال يغطي توفير البدل الطبي بما يكفي وبشكل موثوق االحتياجات الطبية للمعلمين.

 .ينمشاركة المعلم بنودغير منصوص عليها بشكل جيد في بدالت السكن والمواصالت  أنماطثانيا. 

مستويات المعيشة للمعلمين والدوافع والبقاء في من  ،لتسهيالت االئتمانية عندما تدعمها الحكومةثالثا. يحسن الحصول على ا

 المهنة.
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 الدراسة التي توصلت إليهاتوصيات ال. 4

 التوصيات العامة  4.1

الصعيدين  ديره االتحاد األفريقي بهدف إنشاء قوة "معلمون بدون حدود" علىياعداد بروتوكول قاري لتنقل المعلمين . 1

 اإلقليمي والقاري.

يجب على حكومات الدول األعضاء أن تتحمل المسؤولية عن المعلمين في جميع مراكز التعليم، بما في ذلك المدارس . 2

 الخاصة.

 . إحياء المؤتمر األفريقي حول تعليم وتطوير المعلمين كأداة لتفعيل مجموعة تطوير المعلمين.3

 

 توصيات لتدريب المعلمين  4.2

 

وجيهية إلدارة المعلمين لتعزيز تحفيز ضع معايير مهنية قارية للمعلمين يمكن أن تتولى الدول تكييفها كمبادئ تو .1

 مهنية المعلم.و

 .في مهنة التدريس على مستوى الدولفرض درجة / دبلومة أكاديمية أساسية كحد أدنى من شروط القبول  .2

 .قبل الخدمة وأثناء الخدمة على مستوى الدول خالل فترة ما إعادة تصميم تدريب المعلمين ليشمل التوجيه والنصح .3

 .الرصد والتقييم على مستوى الدول سنوات( على أساس عائد 5استعراض منهجي لتدريب المعلمين ) .4

مشتركة لجميع مستويات التعليم( على  ياتتنسيق دورات اإلعداد األولية لجميع المعلمين قبل التخصص )دورة أساس .5

 والمستويين اإلقليمي والقاري.مستوى الدول 

 إنشاء مدارس التعليم من أجل التطوير المهني المستمر )كمسألة سياسات( للمعلمين في جميع الدول األعضاء. .6

 .إلدارة المدرسية على مستوى الدولإدخال مؤهالت أكاديمية إدارية للمعلمين الذين سيتولون مهام القيادة وا .7

 جاه إضفاء الطابع المهني على قوة التدريس.ق خاصة بالدول باتط طرائرخ وضع .8

دبلوم الدراسات ها تدريجيا لصالح شهادة ئهادات المعلمين االبتدائية وإلغاوضع برنامج منهجي لرفع مستوى مكافآت ش .9

 .مستوى الدولةعلى  تخرجوشهادات لما بعد التخرج العليا 
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 توصيات بشأن ظروف المعيشة والعمل 4.3

 

 بالمعلمين على المستوى اإلقليمي والقاري. الخاص مرصدتعزيز مسؤوليات ال .1

 تطوير الهيئات التنظيمية للمعلمين لإللشراف على شؤون المعلمين وإدارتها على مستوى الدول. .2

علی  مهنيةوتوضيح المسارات القائمة علی المعايير ال مهنةعرض مسارات نمو المعلمين بشكل صريح داخل ال .3

 إلقليمي والقاري.مستوى الدول والمستويين ا

 واضحة لالعتراف بالمعلمين ومكافأتهم وفقا ألعباء عملهم على مستوى الدول. أنماطوضع  .4

 توفير استحقاقات نقدية وغير نقدية للمناطق والموضوعات الصعبة على الموظفين على صعيد الدول. .5

 الدول. وضع استراتيجيات اسكان للمعلمين التي تدعم ملكية المنازل وبدالت على مستوى .6

 وضع سياسات وآليات للمعلمين للوصول إلى التسهيالت االئتمانية على مستوى الدول. .7

 تطوير البدالت الطبية الحالية المقدمة للمعلمين إلى تغطية لخطة تأمين طبي على مستوى الدول. .8

 

 


