
151 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطر دولة يف للمعلمني املهنية الرخص نظام واقع
 ****حمده السميطي            ***فاطمو المطاوعة                **عبداهلل أبو تينة *            حصة صادق         

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 جامعة قطر ، **، ****

 وزارة التربية والتعميم ****

( المقدمة من الصندوق القطري لرعاية البحث NPRP 7 - 1224 - 5 – 178خالل المنحة البحثية )ىذه الدراسة من قدمت 
 العممي )عضو في مؤسسة قطر(.



5112016
 

152 

 قطر دولة يف للمعلمني املهنية الرخص نظام واقع
استيدف البحث دراسة واقع نظام الرخص المينية لممعممين  _ممخصال

في دولة قطر وذلك بالتعرف عمى إجراءات الحصول عمى الرخصة 
المينية، وكذلك مزايا استحداث نظام لمرخص المينية لممعممين 

نيج الوصفي والتحديات التي واجيت تطبيق النظام. استخدم البحث الم
في تحميل الوثائق والبيانات المتاحة لوصف نظام الرخص المينية، 
واستعراض نماذج من أنظمو الرخص المينية في عدد من األنظمة 
التعميمية. كما أجريت مقابمة من خالل مجموعة تركيز مع مجموعة 
من مسؤولي مكتب الرخص المينية لالسترشاد بآرائيم في تقييم النظام 

عمى أىم مميزات النظام والتحديات التي واجيتو. وقد أظيرت  والتعرف
نتائج البحث أن أىم مزايا استحداث نظام الرخص المينية: تطوير 
المعايير المينية، وتطوير قاعده بيانات لممعممين، ومشاركة المجتمع 
الخارجي في عمميو التقييم، وتدريب المدارس وتمكينيا من تحمل 

يا. أما أىم التحديات فقد كانت: عدم احتساب مسؤوليو تقييم معممي
سنوات الخبرة، اعتماد نظام الرخص عمى ممف اإلنجاز الميني فقط، 
عداد المدارس عمى عمميات التصديق،  ضعف عمميات التدريب وا 
صعوبة فيم المعايير المينية، وعدم ارتباط نظام الرخص بنظام تقييم 

م عدد من المقترحات لتطوير المعممين. وفي ضوء ىذه النتائج تم تقدي
 .نظام الرخص المينية لممعممين في دولة قطر

 .: نظام الرخص المينية، المعممين، قطرالكممات المفتاحية
 
 
 

 

 المقدمة. 1
قام المجمس األعمى لمتعميم بإصدار المعايير المينية       

كجزء من  2007الوطنية لممعممين وقادة المدارس في عام 
 2002التعميم العام في قطر والتي انطمقت عام مبادرة تطوير 

تحت إشراف المجمس األعمى لمتعميم، وضمن الجيود التي بذلت 
لالرتقاء بمستوى المعممين كونيم العنصر األساس في العممية 
التعميمية، والذين يعّول عمييم لالرتقاء بأداء الطمبة بما يتناسب 

 .وتوقعات المجتمع
ر إضافة إلى معايير المناىج خريطة وتشكل ىذه المعايي     

شاممة لعمل المعممين والمدارس، كما أنيا تحدد ما يحتاج المعمم 
إلى معرفتو والعمل بو من أجل توفير خبرات تعمم ذات صمة 
ومثيرة لمتحدي لألفراد والجماعات من الطمبة في المدارس 
  المستقمة. كما توفر ىذه المعايير الوسائل التي يمكن من 

         يا أن يتم إعداد الطمبة لمستقبل مختمف بشكل كبير، خالل
بحيث يتمكنون من اإلسيام في مجتمعيم اجتماعيًا وثقافيًا 

 ].1واقتصاديًا ]

معيارًا. ونظرًا  12وتتكون المعايير المينية لممعممين من      
لتفاوت خبرات المعممين ومستوياتيم وقدراتيم عمى النمو في 

مينية تصف ثالث مراحل واسعة في المينة؛ فإن المعايير ال
تنمية المعممين واألداء المتوقع منيم في كل مرحمة. وىذه 

المعممون ، و المعممون المستجدون :المراحل الوظيفية، ىي
 .المعممون المتمرسون، و األكفياء

أما بالنسبة لممعايير المينية لقادة المدارس فإنيا تتألف من       
مستويين ىما: اإلدارة المتوسطة، سبعة معايير، وتمنح عمى 

والتي تمثل منسقي المواد ونواب المديرين. واإلدارة العميا، والتي 
 .تمثل مديري المدارس

ويتولى اإلشراف عمى عمميات منح الرخص المينية مكتب       
الرخص المينية التابع لييئة التقييم التي تعد إحدى ىيئات 

الرخص المينية الجية  المجمس األعمى لمتعميم. ويعد مكتب
التنظيمية التي تصدر رخصًا لممعممين وقادة المدارس. ويعمل 
المكتب مع المدارس ولجنة التصديق في كل مدرسة عمى وجو 
الخصوص لضمان التحقق من أفضل وأحدث المعمومات ذات 
الصمة لمتصديق عمى كفاءة المعممين أو قادة المدارس في 

 ].2الميني لممتقدمين ] المدرسة من خالل ممف اإلنجاز
وقد أجريت دراسة واحدة حول موضوع الرخص المينية في      

دولو قطر وذلك في السنوات األولى من إقرار النظام، وشممت 
الدراسة عينة محدودة من قاده المدارس وتركزت حول رأي القادة 

[، ودراسة أخرى أجريت حول 3في نظام الرخص بشكل عام ]
 ].4] لمينية من وجيو نظر المعممينتأثير المعايير ا

 ونظرًا لحداثة نظام الرخص المينية في الوطن العربي     
الدراسات التي أجريت عمى ىذا النظام في قطر؛ فإنو ومحدودية 

من الصعب صناعة قرارات مناسبة بشأن تعديل أو تطوير 
النظام الحالي. لذا تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا أول دراسة 

يدف وصف وتقييم نظام الرخص المينية لممعممين عممية تست
 .والقادة المدرسين بدولة قطر

 مشكمة الدراسة. 2
عمى الرغم من حداثة تجربة الرخص المينية لممعممين       

وقادة المدارس في دولة قطر، إال أنيا قوبمت بالعديد من 
االنتقادات لمعديد من األسباب، بعضيا يعود لصعوبة المعايير 
أو صعوبة فيميا أو نقص الدعم المقدم لممدارس لمساعدة 
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تب المعممين عمى تطبيقيا وغيرىا. وقد سبق أن أجرى مك
الرخص المينية استطالعات لمرأي لتعرف أىم التحديات التي 
يواجييا المعممون وقادة المدارس لمحصول عمى الرخصة، إال 
أن نتائج االستطالع لم تكن رسمية ولم يتم نشرىا أو اتخاذ 
تعديالت جذرية في ضوئيا، لذا فإن الدراسة الحالية حاولت 

خالل الوثائق الرسمية  دراسة النظام الحالي لمرخص المينية من
المتاحة، والدراسات السابقة حول الموضوع، ومقابالت مع 
مجموعة من القيادات التربوية ذوي العالقة بنظام الرخص، ومن 
خالل اإلجابة عن السؤال التالي: ما واقع نظام الرخص المينية 

 ؟قطرلممعممين في دولو 
 أ. أسئمة الدراسة

 :األسئمة الفرعية التالية مجموع الرئيس عن السؤال ينبثق     
ما إجراءات الحصول عمى الرخص المينية لممعممين في  -1

 دولو قطر؟
ما مزايا استحداث نظام لمرخص المينية لممعممين والتحديات  -2

 التي واجيتو؟
 أىمية الدراسةب. 

تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضوء عمى أحد       
األنظمة الجديدة التي أفرزتيا مبادرة تطوير التعميم لالرتقاء 
بجودة التعميم ومينة التدريس، وىو نظام الرخص المينية الذي 
يحدد المعارف والميارات التي ينبغي أن يمتمكيا المعممون وقادة 

 .الميني المدارس خالل فترة عمميم ونموىم
ويعد النظام التعميمي في دولة قطر أول نظام عمى مستوى       

الذي يقر نظام الرخص المينية دول مجمس التعاون الخميجي، 
تماشيًا مع متطمبات مبادرة تطوير التعميم، والتي تستدعي ضمان 

د من الخبراء جودة أداء من ينتمي لممينة. وبالرغم من أن العدي
األجانب قد ساىموا في تطوير ىذا النظام إال أنو يعد نظاما 
منفردًا نوعًا ما ومرتبطًا بطبيعة النظام التعميمي القطري. وتوثق 
ىذه الدراسة لتفاصيل ىذا النظام واإلجراءات المستخدمة 
لمحصول عمى الرخصة المينية، وذلك بيدف التعريف بيذا 

 .ى نقاط القوة والتحديات التي واجيتوالنظام وتسميط الضوء عم
 :وعميو، فإن أىم أىداف الدراسة الحالية

وصف نظام الرخص المينية لمعممي وقادة المدارس في دولة  -
 .قطر

استعراض مزايا استحداث نظام الرخص المينية لممعممين في  -
 .دولو قطر وأىم التحديات التي واجيتو

م الرخص المينية الخروج بتوصيات عامة لتطوير نظا -
 .لممعممين في دولو قطر

 حدود الدراسةج. 
تتناول الدراسة موضوع نظام الرخص المينية لممعممين       

وقاده المدارس في دولة قطر مع التركيز عمى تحميل وتقييم نظام 
 .ترخيص المعممين
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

ال شك أن ىناك اتفاقًا عامًا عمى أن تحصيل الطمبة يرتبط       
بجوده أداء المعممين، لذلك اىتمت العديد من األنظمة بعممية 
تقويم المعممين وترخيصيم لممينة، وتطمب ىذا األمر العديد من 
الجيود لتطوير الطرق واألدوات الالزمة لمتحقق من جودة أداء 

بادرات إلصالح التعميم المعمم. وقد ظيرت العديد من الم
تضمنت االىتمام بكفاءة أداء المعممين، واختمفت ىذه المبادرات 
في استخدام المنيجية والطرق واألدوات الالزمة لمتحقق من 

 .فعالية أدائيم
وال شك أن تقويم المعممين كان نشاطًا تربويًا منذ عصر       

 سقراط غير أنو لم يظير كإطار أو تصور متبمور متماسك
لتقدير المعمم وتقييمو حتى ستينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح تقويم المعمم جانبًا جادًا وظاىرًا من الجوانب التي 
تدرسيا المدارس البحثية. وينظر الباحثون إلى تقويم المعمم كأداة 
لتحسين التعميم والتعمم. ولقد بينت البحوث التي تجرى عمى 

يد اىتمام المدارس بأىمية المعمم في تعميم التدريس بوضوح تزا
 ].5التالميذ مما يبرر قضية جودة المعمم ونوعيتو ]

وىناك ىدفان رئيسان لتقويم المعمم ىما: ضمان الجودة،       
والتعمم الميني. ولعل طرق تقويم المعمم ىي الطرق الوحيدة التي 
ل تضمن بيا المدرسة أو المنطقة أن يتعمم كل طالب من قب

أشخاص مؤىمين، ويجب أن تكون ىذه الطرق قادرة عمى إعطاء 
 ].6ىذا الضمان ]

[ أن وجود نظام صادق وثابت لتقييم 7وترى ىاموند ]       
أداء المعممين بناء عمى معايير عامة يمكن أن يقدم اتساقًا في 
قياس فعالية أدائيم، كما يساعد عمى تتبع نموىم الميني ويحدد 

تيم ويؤسس لسمسو متصمة من األداء لجميع مجاالت احتياجا
من ينتسب إلى مينو التدريس. إضافة إلى ذلك فإن ىذا النظام 
      يمكن أن يستخدم لتأسيس معايير الترخيص لممعممين 
          خالل العشرين سنة القادمة إذ تبنت العديد من الدول 

  Standard –Based مبادرات اإلصالح المستندة إلى المعايير
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Reform .[4,7,8] 
في مقدمتيا لكتاب قيادة المدرسة في  Volante [8]وترى       

ضوء اإلصالح المستند إلى المعايير أن مفيوم المعايير مختمف 
باختالف األماكن، ففي الواليات المتحدة األمريكية كان التركيز 
في مبادرات اإلصالح لتطوير محتوى المواد الدراسية عمى 

ات لقياس مدى اكتساب الطالب مستوى الواليات وتطوير أدو 
ليذا المحتوى، وأنيم قد اكتسبوا ميارات محدده يعكسيا المحتوى. 
أما في إنجمترا فركزت مبادرة اإلصالح المعروفة باستراتيجية 
القراءة والحساب عمى معايير طموحة لمتعمم ولكنيا لم تحدد 
محتوى معينًا ولكن حددت مستوى النجاح المتوقع لكل مدرسة، 

تم إعداد تقارير من قبل المفتشين التربويين عن أداء كل وي
مدرسة. وفي كمتا الحالتين فقد كان ىناك اعتماد عمى التقييم 

  .كآلية لتحديد النجاح
 

وبالرغم من أن التطوير المبني عمى أساس المعايير قد بدأ       
نجمترا إال أن فكرة اإلصالح  في الواليات المتحدة االمريكية وا 

 ].8ستند إلى المعايير قد انتشرت حول العالم ]المنيجي الم
لذلك راجت فكرة تحديد معايير واضحة لممناىج تحدد ما       

ينبغي أن يكتسبو الطالب مع نياية كل مستوى وفق خصائصو 
النمائية، وتم تقييم كفاءه المعممين في ضوء كفاءتيم وقدرتيم 

. كما راج عمى إكساب طالبيم ما تم تحديده ضمن ىذه المعايير
مفيوم المعايير المينية التي تحدد الكفايات والممارسات التي 
يفترض أن يكتسبيا المعمم لكي ينتسب إلى المينة ويتم ترخيصو 
لمعمل في مجال التدريس. إضافة إلى أنيا كانت تستخدم 
     ألغراض التوظيف واالستقطاب وترقية المعممين واستبقائيم

 .في المينة
[ أيضًا إلى أن أسموب تقييم المعممين 7ىاموند ]وتشير       

المستند إلى المعايير قد تم تطويره في الواليات المتحدة األمريكية 
 بداية من خالل المجمس الوطني لممعايير المينية لمتدريس
National Board for Professional Teaching Standards ،

تضم وىو أول ىيئة  1987وقد أنشئ ىذا المجمس عام 
مجموعة من المعممين والخبراء والباحثين الذين ساىموا في 

 accomplished تطوير معايير التدريس المتميز أو البارع

teaching  وتؤطر ىذه المعايير لما ينبغي أن يكون عميو
التدريس البارع في أكثر من ثالثين مجااًل من مجاالت التدريس 

 .فة إلى التخصص ومستوى نمو الطمبةإضا
  ا ينبغي أن يكتسبوـدد مــي تحــة التــر المينيــاييــف المعــوتختم     

المعمم من معارف وميارات لكي يكون مييأ ومرخصًا لو 
لمتدريس من مكان آلخر. كما تختمف طرق وأساليب التثبت من 
توفر ىذه الكفايات من نظام الى آخر. وتستخدم بعض األنظمة 

البعض أداء  االختبارات كوسيمة لتقييم المعمم، ويستخدم
وتحصيل الطالب كداللة عمى كفاءه المعمم. كما تستخدم بعض 
األنظمة المالحظات الصفية والمقابالت، وأيضًا األدلة عمى 
فعالية تصميم الدروس وتقديميا التي تظير إتقان المعمم لمعديد 

 .من الميارات
 :نظام الرخص المينية لممعممين

مة لضمان جودة أداء يستخدم نظام الرخص المينية وسي     
المعممين وقياس نموىم الميني طوال فترة حياتيم العممية. 
وتختمف ىذه األنظمة في إجراءاتيا وأنماطيا من دولة إلى 

 .أخرى
ففي اليابان عمى سبيل المثال، وباإلضافة إلى الشيادة      

الجامعية التربوية التي يحددىا القانون كمتطمب أساسي لممارسة 
يم، ُيمزم المعمم الجديد بالعمل بشكل مؤقت لمدة سنة مينة التعم

قبل أن يتم تعيينو بشكل دائم، يرافقو أثناءىا معمم المادة 
األساسي الذي يدخل معو إلى حجرة الصف لمالحظاتو 
ومساعدتو. وفي نياية ىذه السنة يتقرر مدى صالحية المعمم 

تعميمي المتدرب لمعمل في التدريس. وينظم المجمس التربوي وال
التابع لإلدارة المحمية امتحانا قوميًا لمتعيين يعقد مرة واحدة في 
العام، لمحصول عمى الترخيص بمزاولة مينة التدريس، يشمل 
مقابالت فردية وجماعية واختبار كتابي في المواد المينية 

عداد ورقة عمل صغيرة واختبارات عممية ]  ].9واألكاديمية وا 
قد كان يطمب من المعممين اجتياز أما في بريطانيا ف     

امتحان ترخيص، إضافة إلى االختبارات النيائية بالكمية. أما بعد 
، فقد حدث تعديل عمى 2001حركة اإلصالح التعميمي عام 

 QTSنظام الرخص وأصبح عمى المعمم أن يحقق معايير

Qualified Teacher Status  حتى يكون مؤىاًل ومرخصًا
 .تعميم من الروضة إلى الثانويلمتعميم في مراحل ال

 :وتقسم معايير الترخيص إلى ثالث فئات     
 .السموك التعميمي واالتجاىات والقيم -1
 .المعرفة وفيم طرق التدريس -2
 .ميارات التدريس العممية -3

 وعمى المرشحين الذين ينيون دراستيم في كميات معتمدة أن      
 الذين لم يمتحقوا بمؤسسات م حققوا ىذه المعايير، أما ـروا أنيـــيظي
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معتمدة فيطمب منيم أن يتم تقييميم بعد إنياء برنامج تدريبي 
[. كما أن عمى جميع المعممين الجدد في بريطانيا أن 10قصير ]

يجتازوا اختبارًا في ميارات الرياضيات، والمغة، والحاسب اآللي 
قبل أن يتم ترخيصيم. وال يوجد عدد محدد من المرات التي 

لممرشح أن يعيد فييا االختبار إذا أخفق. ويمكن لممعممين  يمكن
الذين يخفقون في اجتياز االختبار العمل كمعممين غير 

 ].10مرخصين لمدة أقصاىا خمس سنوات ]
 1999وفي فرنسا أيضا وكجزء من مبادرة اإلصالح عام      

تم تطوير نظام جديد لترخيص المعممين بالتعاون مع الجامعات. 
ل عمى ترخيص لمينة التدريس فإن عمى المرشح أن ولمحصو 

يحصل عمى درجة عممية، ثم يجتاز عددًا من االختبارات 
التنافسية في التخصص الذي سيقوم بتدريسو. وعادة ال تتعدى 

%. ويعد المرشحون الذين 60نسب النجاح في ىذه االمتحانات 
جر يجتازون االمتحان مؤىمين لبدء العمل لمدة عام مدفوعة األ

مع نوع من التدريب الميداني. وبنياية العام يتم اختبارىم من قبل 
لجنة من الحكام وتقييميم من قبل مشرف المعمم. ويتم ترخيص 

 ].10المعمم بعد أن يجتاز جميع ىذه المتطمبات ]
أما في الواليات المتحدة األمريكية فيختمف نظام الترخيص      

استخدام االختبارات التي  من والية إلى أخرى، وعادة ما يتم
تركز عمى الميارات األساسية، والقدرات األكاديمية، ومحتوى 
مادة التدريس والمعرفة البيداغوجية المرتبطة بالتدريس. وتستخدم 

 Professional Assessments for)أغمب الواليات اختبار

Beginning Teachers) Praxis  والذي تم تطويره من قبل
    ويتضمن ثالثة  ETS ختبارات التعميميةمركز خدمات اال

 :أبعاد رئيسة
 .اختبار القدرات األكاديمية -1
 .اختبار مادة التخصص والمعرفة البيداغوجية -2
 .تقييم األداء الصفي -3

وفي السنوات األخيرة ونظرًا لعدم الرضا عن االختبارات      
الكتابية المستخدمة لتقييم المعممين الجدد، ظيرت الحاجة لتقييم 
أكثر واقعية عن أداء المعمم. لذا طمبت تسع واليات من المعممين 

خالل السنة  Performance test الجدد اجتياز اختبار أداء
 Praxisاستخدمتم الواليات األولى والثانية من عمميم. ومعظ

III Protocol والذي يتطمب من المعمم أن يصف الصف ،
الذي يقوم بالتدريس فيو، وكذلك الخطط الدراسية. كما تجري 
معيم مقابالت أكثر عمقًا ويتم مالحظتيم صفيَا من خالل مقيم 

خارجي يزور المعمم مرتين خالل العام. كما تطمب بعض 
عداد ممف ميني يتضمن أشرطة فيديو الواليات من المعممين إ

كوثائق وأدلة عن التدريس في الصف، ويتم تقييم الممف من قبل 
 ].10مقيمان خارجيان ]

أما في الفمبين يشترط حصول المعمم عمى رخصة لمزاولة      
المينة، وعمى المعمم أن يجتاز اختبارًا كتابيًا يعقد مرة واحدة في 

وتعد االختبارات الخاصة بمعممي السنة ويحدد لو تاريخ معين. 
المرحمة االبتدائية مختمفة عن االختبارات الخاصة بمعممي 
المرحمة الثانوية. ويتضمن اختبار معممي المرحمة االبتدائية جزءًا 

 professionalخاصَا بالتربية المينية أو طرق التدريس

education فيتضمن اختبارىم  أما معممي المرحمة الثانوية
 ين السابقين بجزء خاص بمجال التخصصأإلى الجز إضافة 

[11]. 
وفي تشيمي فيستخدم أربع أدوات لتقييم أداء المعمم: ممف       

اإلنجاز، ومقابمة شخصية مع مقيم زميل، واستبانة تقويم يتم 
تعبئتيا من قبل مشرفين تربويين، والتقييم الذاتي لممعمم. وتخمص 

يحتوي عمى شرح واف ألـداء عممية التقويم إلى كتابة تقرير 
المعمم داخل المدرسة. وعميو، يتم تصنيف المعمم في أحد 
المجموعات التالية: متميز، كفؤ، أساسي أو يقابل التوقعات، 

 ].12وأخيرا غير مرضي ]
التي  -بحسب عمم الباحثين  –وتقل الدراسات العربية      

توضح أنماط التراخيص المينية لممعممين وقادة المدارس، وعادة 
ما تعتبر معظم الدول العربية حصول المعمم عمى مؤىل تربوي 
معيارًا رئيسًا في ترخيص المعمم لمزاولة المينة، فيما قد يرى 

جامعي يعد كافيا  البعض اآلخر أن مجرد الحصول عمى مؤىل
لمزاولة المينة. أما في حال قادة المدارس فيعتبر المؤىل 
الجامعي والخبرة الطويمة في التدريس معايير كافية لتولى وظيفة 

 .إدارية في المدرسة
ففي المممكة السعودية مثاًل ال يوجد نظام لمرخص، بل       

غالبًا ما يعد حصول الشخص عمى درجة البكالوريوس في 
خصص يُدرس في المدارس العامل األساس لاللتحاق بمينة ت

التدريس. كما أن اختبار الكفايات، وىو اختبار تعده وزارة التربية 
لم يبمغ بعد الحد األدنى من الجودة ال عمى مستوى البناء وال 
عمى مستوى التطبيق. كما ال يوجد جمعية مينية تنظم أمور 

إطارًا ممزمًا لمنمو  التدريس وتشرف عمى تنظيماتو وتضفي
الميني في عمل المعممين، بمعنى أن المعمم قد يبقى طوال 
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سنوات عممو دون أن يمتحق ببرنامج نمو ميني، وليس ىناك ما 
يمزمو بذلك. إال أنو في السنوات األخيرة تم تطبيق بعض 

 :الخطوات التي يمكن أن تكون مؤثرة في تميين التعميم، وىي
ن كان ال يعد تطبيق اختبار الكف -1 ايات لممعممين الجدد، وا 

معيارًا لقبول المتقدم لمينة التدريس، بل يعتد بو في المفاضمة 
 .بين المتقدمين

 .إقرار الميثاق األخالقي لمينة التعميم -2
إقرار نظام رتب المعممين بحيث يكون ىناك معمم أول،  -3

 ].13ومعمم خبير، بناء عمى معايير مينية ]
في دولو قطر التي أقرت المعايير المينية لممعممين أما        

ومن ثم نظام الرخص المينية؛ فقد أشارت دراسة 
Romanowski & Amatullah [4 حول تأثير المعايير ]

المينية في أداء المعممين من وجية نظر المعممين أن حوالي 
% من عينو الدراسة يرون أن المعايير المينية ال تقدم إطارًا 50

%من عينو  71جودة التعميم والتعمم. كما يرى  فعااًل لتطوير
الدراسة أن المعايير ال تعكس جودة الممارسات الصفية 

% من عينة الدراسة بأن المعايير 37لممعممين. كما أشار 
% أن ليا 32المينية ليا تأثير إيجابي عمى التدريس بينما أجاب 

% بأن ليس ليا تأثير يذكر. وعزى 31تأثير سمبي، ويرى 
باحثان ىذه االتجاىات السالبة نحو المعايير المينية إلى أن ال

المعايير تم استيرادىا من نظام تعميمي آخر ولم يتم تكييفيا 
لتتناسب مع طبيعة النظام القطري. إضافة إلى اعتبار المعممين 
بأن ىذه المعايير منفصمة عما يدور داخل الصفوف وأن ىدف 

 ].4] صىذه المعايير ىو الحصول عمى ترخي
[ والتي استيدفت 3كما أشارت دراسة ميا الميمي وآخرون ]     

 74تحميل وجية نظر مجموعة من قاده المدارس بمغ عددىم 
ممن كانوا يحضرون برنامجًا تدريبيًا لمرخص المينية من خالل 
استبانة مفتوحة وزعت عمييم بأنيم يرون أن ىناك مصطمحات 

جراءات الحصول عمى غير مفيومة تتضمنيا المعايير الم ينية وا 
الرخصة. كما أن إجراءات الحصول عمى الرخصة صعبة، 
وىناك تجاىل لوجيات نظر القادة المواطنين عند وضع ىذا 
النظام إضافة إلى أنو يتضمن توقعات غير واقعية. وبشكل عام 
تحاول الدراسة أن توضح أىمية أن يوضع في االعتبار البعد 

 .وير مثل ىذه السياسات واإلجراءاتالثقافي لممجتمع عند تط
إلى أن من ضمن المقترحات التي  [14]وقد أشار فخرو        

تم تقديميا لقمة مجمس التعاون الذي انعقد في الكويت في نياية 

، بشأن التطوير الشامل لمتعميم بدول مجمس التعاون 2003عام 
االحتراف والتي تمت الموافقة عمييا: "اعتبار التعميم مينة تتطمب 

ووجود المعايير والشروط الالزمة لمزاولتيا واالستمرار فييا، 
وتقييم الكفايات األساسية والضوابط المناسبة لسموكياتيا 
وأخالقياتيا". ومن بين ستة مشاريع كبرى اقترحيا التقرير كان 
مشروع تميين التعميم في دول مجمس التعاون. ويتعمق المشروع 

يقي لتميين التعميم ووضع مواصفات األول منيا بنموذج تطب
ومعايير إلعداد المعممين، وكذلك بناء معايير وأدوات الختبار 
المعممين عند توظيفيم وترخيص مزاولتيم لمينة التدريس. ولكن 
يبدو أن ىذه البرامج لم تدخل حيز التنفيذ إلى اآلن، إذ ال توجد 

قطر ودولة حاليًا أنظمة واضحة لترخيص المعممين، إال في دولة 
 .اإلمارات العربية المتحدة عمى حد عمم الباحثين

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منيج الدراسةأ. 

استخدم البحث الحالي المنيج الوصفي، إذ تم تحميل       
الوثائق والبيانات المتاحة لوصف واقع نظام الرخص المينية، 

 مع عدد focus group (كما تم إجراء مقابمة )مجموعة تركيز
من المسؤولين عن نظام الرخص لالسترشاد بآرائيم في تقييم 
النظام وتعرف أىم مميزات النظام والتحديات التي واجيت نظام 

 .الرخص المينية، وذلك إضافة الى اإلطار النظري لمدراسة
 :إجراءات الدراسة

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول في الدراسة والخاص بالتعرف 
ل عمى الرخصة المينية في دولو قطر فقد عمى اجراءات الحصو 

تم اإلجابة عميو باالعتماد عمى الوثائق الرسمية المتاحة حول 
 :ىذا الموضوع، حيث تم تناول ما يمي

 .المعايير المينية لممعممين والقادة التربويين -
 .مكتب الرخص المينية -
 .ممف اإلنجاز الميني -
 .مستويات الرخص المينية -
 .عمى ممفات اإلنجازالتصديق  -
 تدريب لجان التصديق -

ولإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني في الدراسة والخاص بمزايا 
استحداث نظام الرخص المينية لممعممين والتحديات التي واجيتو 

 :فقد اعتمد الباحثون عمى أسموبين
األول: مقارنو النظام الحالي مع أنظمة أخرى من خالل 

 .المتاحةالدراسات والوثائق 
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التربويين الذين عمموا  ةإجراء مقابمة مع ثالثة من القاد الثاني:
في مكتب الرخص المينية أو الذين كان ليم عالقة بنظام 

 .الرخص المينية
 نتائج. ال5

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس والخاص بدراسة واقع نظام 
الرخص المينية في دولة قطر، فقد تم اإلجابة عن السؤال 
 الفرعي األول ثم السؤال الفرعي الثاني وفق اإلجراءات التي تم 

 :اإلشارة إلييا عمى النحو التالي
أوال: إجراءات الحصول عمى الرخصة المينية لممعممين وقاده 

 :مدارس في قطرال
تتناول الدراسة ىنا الحديث عن عدد من العناصر المرتبطة 
 .بنظام الرخص المينية إلعطاء لمحة متكاممة عن نظام الرخص

 :المعايير المينية لممعممين والقادة التربويين
أطمقت المعايير المينية الوطنية لممعممين وقادة المدارس       

مبادرة تطوير التعميم في  وكجزء من 2007في دولة قطر عام 
قطر. وتيدف ىذه المعايير المينية الوطنية إلى إيجاد مرجعية 
مشتركة لتوصيف األعمال التي يقوم بيا المعممون وقادة 
المدارس المستقمة وتعزيز العمل المتنوع المتشعب الذي يقومون 
بو، إضافة إلى تقديم الدعم ليم أثناء عمميم في المدارس 

 ].15المستقمة ]
وتتألف المعايير المينية من مجموعتين منفصمتين من      

المعايير مترابطتين بشكل ما، تركز إحداىا عمى عمل المعممين، 
بينما تركز األخرى عمى قادة المدارس. وعمى الرغم من ذلك فإن 
ما يرسخ ىذه المعايير لدى كل من المعممين وقادة المدرس ىو 

 :االلتزام بالتالي
 .طمبةتعزيز تعمم ال -
 .إيجاد بيئة تعمم تتسم باألمان والدعم والتحدي -
 .التوظيف األمثل لممصادر التي تدعم عممية تعمم الطمبة -
 .بناء عالقات شراكة فاعمة بين المدرسة والمجتمع -
 .العمل بروح الفريق الواحد -
 ].15] التدبر في الممارسة المينية -

 :التربويينالمعايير المينية لممعممين والقادة 
توضح المعايير المينية الوطنية لممعممين ثالث مراحل طويمة 
من مراحل نمو المعممين الميني خالل حياتيم المينية واألداء 
 :المتوقع منيم في كل مرحمة، وىذه المراحل تتعمق بالفئات التالية

 .المعممون المستجدون -

 .المعممون األكفياء -
 .المعممون المتمرسون -

ويوصف المعممون المستجدون بأنيم المعممون الذين      
يمتحقون بالعمل في المدارس المستقمة لممرة األولى. وتشمل ىذه 
الفئة أولئك الذين ال يمتمكون خبرات تعميمية في دولة قطر، أو 
الذين يدخمون سمك التعميم لممرة األولى. ويوصف المعممون 

مشيودًا في العمل في األكفياء بأنيم الفئة التي حققت نجاحًا 
مدرسة أو أكثر من المدارس المستقمة، وبرىنت عمى قدرتيا عمى 
تخطيط عممية تعمم الطمبة وتوظيفيا ومتابعتيا وتقييميا، وترجمة 
معايير المناىج والمناىج التي تطورىا المدارس وتوظيفيا في 
تصميم خطط تعمم مصممة خصيصًا لتحقيق المتطمبات الحقيقية 

لمطمبة سواء عمى المستوى الفردي أو الجماعي. أما  والمحتممة
المعممون المتمرسون فيم الذين حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة 

 ].15] في عمميم في مدرسة أو أكثر من المدارس المستقمة
معيارًا ينبثق من  12وتتكون المعايير المينية لممعممين من      

معيار. وىذه  كل معيار عدد من النقاط الفرعية التي توضح كل
 :المعايير ىي

تصميم خبرات تعمم تتميز بالمرونة واالبتكار لمطمبة أفرادًا  -1
 .وجماعات

توظيف طرائق التعميم ومصادره التي تشرك الطمبة في تعمم  -2
 .فاعل

 .تعزيز الميارات المغوية والحسابية وتطويرىا -3
 .تييئة بيئات تعمم آمنة وداعمة ومثيرة التحدي -4
 .تصميم خبرات تعمم تربط الطمبة بالعالم خارج المدرسة -5
توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إدارة عممية  -6

 .تعمم الطمبة
صدار تقارير بذلك -7  .تقييم تعمم الطمبة وا 
توظيف معرفة الطمبة وطريقة تعمميم في دعم عمميتي  -8

 .التعميم والتطوير
ة التخصص في دعم تعمم توظيف المعرفة الخاصة بماد -9

 .الطمبة
 .العمل في الفرق المينية -10
 .بناء عالقات شراكة مع األسر والمجتمع -11
 ].15التدبر في الممارسة المينية وتقييميا وتطويرىا ] -12

أما المعايير المينية لقادة المدارس فتتكون من سبعة معايير لكل 
 :المعايير ىيمعيار عدد من النقاط الفرعية لتوضيحو. وىذه 
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دارتيما -1  .قيادة التعميم والتعمم في المجتمع المدرسي وا 
صياغة الرؤية االستراتيجية لممدرسة ورسالتيا وأىدافيا  -2

 .ونشرىا في المجتمع
دارتو -3  .قيادة التغيير وا 
 .قيادة األفراد والفرق وتطويرىم -4
دارتيا -5  .تطوير العالقات بين المدرسة والمجتمع وا 
دارتيا -6  .إعداد الموارد وا 
 ].15] التدبر في القيادة واإلدارة وتقييميما وتحسينيما -7

 :مكتب الرخص المينية
أصبحت دولة قطر أول دولة خميجية لدييا  2008في عام      

نظام لرخص المعممين وقادة المدارس. ولقد أسند المجمس 
ثالث األعمى لمتعميم إلى ىيئة التقييم )وىي إحدى الييئات ال

التابعة لممجمس األعمى لمتعميم والمسؤولة عن متابعة أداء 
المدارس والمعممين والطمبة( مسؤولية منح الرخص المينية 
لممعممين وقادة المدارس حسب وثيقة المعايير المينية لممعممين 
وقادة المدارس، وذلك بيدف تجويد التعميم والقيادة المدرسية 

ل األسس واألساليب المعتمدة بدولة قطر من خالل اتباع أفض
 2009-2008محميا وعالميًا. وقد بدأ العمل بالمكتب منذ عام 

 :[، وتحددت أىداف المكتب باآلتي2]
إدارة عمميات تأسيس واتخاذ إجراءات وأنظمة معتمدة محميًا  •

 :ودوليًا من أجل
O  تسجيل البيانات والمعمومات المينية واألكاديمية لممعممين

 .ارسوقادة المد
O منح الرخص المؤقتة والكاممة لممعممين وقادة المدارس. 
O  اعتماد برامج تعميمية وتدريبية من شأنيا تعزيز جودة أداء

 .المعممين وقادة المدارس وفق المعايير المينية الوطنية
وضع أنظمة وسياسات موضوعية لتقييم ممف اإلنجاز الميني  •

 .لممعممين وقادة المدارس
آلية التصديق لممف اإلنجاز الميني إلصدار الرخص اعتماد  •

 .الكاممة وفق المعايير المينية
جراء األبحاث والدراسات  • إصدار التقارير وتحميل النتائج وا 

  [2].الالزمة لتطوير العمل
وتتمثل آلية عمل مكتب الرخص المينية باستالم طمبات       

صول عمى التسجيل لمنح الرخص المؤقتة كمرحمة أولى لمح
الرخصة الكاممة، ومتابعة ممف اإلنجاز الميني بالتعاون مع 
لجان التصديق المدرسية، ومنح الرخص الكاممة بعد التحقق من 

استيفاء كافة الشروط المطموبة لممف اإلنجاز الميني وأعمال 
التصديق المدرسي، ومنح الرخص الكاممة وفق ترتيب مستويات 

رس حسب المعايير المينية الوطنية. األداء لممعممين وقادة المدا
كما يتضمن عمل مكتب الرخص المينية تجديد الرخصة الكاممة 
من خالل المرور بمستويات األداء المختمفة لممعايير المينية 
الوطنية وفق الفئات المستيدفة، واتخاذ مكتب الرخص المينية 
اإلجراءات التي يراىا مناسبة لمتحقق من استيفاء شروط 

ل عمى الرخص الكاممة، وتأىيل لجان التصديق المدرسية الحصو 
خالل إتاحة التدريب المناسب لمحصول عمى شيادة التصديق 

 ].2] التي تمنحيم صالحية التصديق عمى ممف اإلنجاز
ويمنح المتقدم لمحصول عمى الرخصة ما يسمى بالرخصة      

نح المؤقتة بعد شير من االنتياء من عمميات التسجيل. كما تم
الرخصة الكاممة بعد استيفاء كافة الشروط واإلجراءات وآليات 
العمل المعتمدة لممف اإلنجاز وفق المعايير المينية الوطنية 
المعتمدة التي تعكس مستوى كفاءة المتقدم لمحصول عمييا سواء 

 .من المعممين أو قادة المدارس
وتتحدد مستويات الرخصة المينية لممعممين وقادة المدارس      

 :في مستويات أربعة عمى النحو اآلتي
أصحاب التراخيص/ مديرو ومديرات المدارس: يتقدمون  -1

لمرخصة الكاممة عمى مستوى القيادة العميا وفقا لممعايير المينية 
 .سنوات قابمة لمتجديد 3لقادة المدارس لمدة أقصاىا 

ون بالرخصة الكاممة عمى ؤ نواب مديري المدارس: يبد -2
 دة الوسطى وفقًا لممعايير المينية لقادة المدارس لمدة مستوى القيا

 .سنوات قابمة لمتجديد إلى المستوى األعمى 3أقصاىا 
ون بالرخصة الكاممة عمى ؤ منسقو المواد الدراسية: يبد -3

مستوى المعمم الكفء، وفق المعايير المينية لممعممين لمدة 
 .ىسنوات قابمة لمتجديد إلى المستوى األعم 3أقصاىا 

معممون: يبدؤون بالرخصة الكاممة عمى مستوى المعمم  -4
المستجد وفقًا لممعايير المينية، وتكون قابمة لمتجديد إلى المستوى 

  [2].األعمى
 :ممف اإلنجاز الميني والتصديق

يحتوي ممف اإلنجاز الميني عمى األدلة والبراىين التي       
تحدد المستوى الميني لممعمم وقائد المدرسة، وكذلك مدى التطور 
وحداثة الممارسات التي يقوم بيا في عممو وفق مستويات األداء 
المختمفة لممعايير المينية الوطنية لممعممين وقادة المدارس. 

صديق عمى مستوى الرخصة ويستخدم ممف اإلنجاز الميني لمت
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الكاممة لممعمم أو قائد المدرسة وفقًا لتوصيات لجان التصديق 
المدرسية وآليات التحقق لمكتب الرخص المينية لممعممين وقادة 

 [. 2المدارس ]
ويعد ىذا النظام مشابيًا إلى حد كبير لنظام الرخص المينية     

 ديةفي نيوزلندا، إذ ساىمت مؤسسة كوجنشون النيوزلن

Cognition  [16] في تطوير وتطبيق وتقييم سياسة الترخيص 
ويتضمن الممف الميني بيانات شخصية عن المتقدم وسيرتو 
الذاتية وتقارير عن تقييم أدائو، وأدلة عمى المؤىالت العممية 
وبرامج التنمية المينية. والجزء األىم ىو األدلة والبراىين عمى 

 .ق المعايير المينيةالممارسات الفعمية لممتقدم وف
ويشير مصطمح التصديق إلى العممية التي تتم داخل      

المدرسة من قبل لجنة التصديق المدرسية لتقييم معايير المستوى 
الميني لممعممين وقادة المدارس )عدا أصحاب التراخيص/ 
مديرو ومديرات المدارس، حيث يتم التصديق عمى ممفاتيم من 

ارج المدرسة(، وذلك بيدف منحيم قبل لجنة محايدة ومن خ
الرخص الكاممة بعد التصديق عمى ممف اإلنجاز الميني 
لممستوى المطموب، وبمتابعة وموافقة مكتب الرخص المينية 

 .لممعممين وقادة المدارس بييئة التقييم بالمجمس األعمى لمتعميم
وتعرف لجنة التصديق المدرسية بأنيا لجنة مدرسية داخمية       

سيا صاحب الترخيص/ مدير المدرسة، ويناط بيا مسؤولية يترأ
تدقيق ممف اإلنجاز الميني لممعمم لمبت في أمر الموافقة عمى 
تصديق الممف، ومن ثم تزكية المتقدم ورفع ذلك لمكتب الرخص 
المينية لمنحو الرخصة الكاممة عمى المستوى المتقدم إليو. 

ى أحد عشر وتتكون لجنة التصديق المدرسية من سبعة إل
شخصًا من ضمنيم مدير المدرسة والنائب األكاديمي، وأربعة 
من منسقي المواد كحد أقصى يمثمون المسارين العممي واألدبي، 
ومعممين اثنين كحد أقصى يمثمون المسارين العممي واألدبي، 

 .وشخصين مستقمين كحد أدنى
ئة أما المجنة المحايدة فيتم اختيار أعضائيا من قبل ىي      

التقييم ممن ليم عالقة مباشرة بميام العمل مع أصحاب 
التراخيص ومديري المدارس بالمجمس األعمى لمتعميم، إضافة 
إلى ممثمين عن المجتمع القطري من ذوي الخبرة التربوية 
والتعميمية. ويبمغ عدد أعضاء المجنة خمسة أعضاء، وتتولى 

حاب تراخيص ىذه المجنة عممية التصديق عمى ممفات إنجاز أص
 ].2ومديري المدارس ]

 ب الرخص المينية بتوفير الدعم والمساندة لمجان ــوم مكتــويق     

التصديق المدرسية من خالل توفير الخبرات الالزمة لمتابعة 
العمل مع لجان التصديق المدرسية لمقيام بكافة أعمال التصديق 
رشادات مكتب الرخص المينية. ويتعين أن يكون  وفق سياسة وا 
لكل متقدم لمحصول عمى الرخصة مدربًا يقوم بدعم المتقدم 
إلعداد ممف اإلنجاز الميني، وعادة ما يقوم منسق المادة أو 
معمم ذو خبرة من المدرسة بتدريب المعمم عمى إعداد ممفو 
الميني. أما المنسق فيقوم بتدريبو النائب األكاديمي أو منسق 

م مدير المدرسة أو نائب زميل من ذوي الخبرة في المدرسة. ويقو 
زميل ذو خبرة من المدرسة بتدريب النائب األكاديمي، أما المدير 
فيقوم بتدريبو صاحب ترخيص إن وجد أو مدرب زميل ذو خبرة 
من خارج المدرسة. ويعمل مكتب الرخص المينية عمى توفير 
التدريب عمى التصديق سواء التدريب التمييدي أو المتقدم لمجان 

لمدرسية يخوليم ذلك لمقيام بأعمال لجنة التصديق التصديق ا
المدرسية عمى أكمل وجو. ويتم مراعاة التعاون بين المتقدم لممف 
اإلنجاز الميني ومدربو، وتكون أساس العالقة بينيما عالقة الثقة 

 ].2المتبادلة واالحترام ]
ويحق لممتقدم التظمم عمى قرار لجان التصديق، ويكون      

ًا لمفئة التي ينتمي ليا المتقدم. ويوجو التظمم أواًل إلى التظمم وفق
لجنة التصديق المدرسية التي نظرت في ممف اإلنجاز الميني 
لممتظمم. وفي حالة عدم رضى المتظمم عن قرار لجنة التصديق 
المدرسية يمكن لممتظمم رفع سقف التظمم إلى مستوى آخر من 

المينية، إذ يعرض خالل تقديم طمب التظمم إلى مكتب الرخص 
التظمم عمى لجنة خاصة مكّونة من محكمين من مكتب الرخص 
ومن ىيئة التعميم ومن ىيئة التقييم ومن مؤسسات أخرى 

 ].2تعميمية، ويعتبر قرار المجنة نيائيًا غير قابل لالستئناف ]
أما في حال عدم تمكن المتقدم من الحصول عمى       

في ىذه الدراسة لم يجدوا ما يوثق الرخصة المينية فإن الباحثين 
عواقب ذلك وفق الوثائق المتاحة لدييم، إال أنو وفق عمميم لم 
يتم االستغناء عن أي من العاممين في المدارس ممن لم يحصموا 
عمى الرخصة المينية بسبب إخفاقيم في الحصول عمى 

 .الرخصة
 :وخالصة لما سبق فيمكن استنتاج اآلتي

المينية لممعممين وقادة المدارس كجزء من  تم تطوير المعايير -
 .مبادرة تطوير التعميم والتوجو نحو تميين التعميم

ارتبط تطوير المعايير المينية بنظام الرخص المينية واعتبر  -
 ص المينية ـرخــام الــق نظــالنظام التعميمي في قطر أول نظام يطم
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 .لممعممين وقادة المدارس في دول الخميج
رخص المينية في قطر إلى حد كبير بنظام يتشابو نظام ال -

، إذ ساىم فريق مؤسسة تعميمية االرخص المينية في نيوزلند
 .نيوزلندية في تطوير وتطبيق النظام

تم اعتبار جميع المعممين عمى اختالف خبراتيم ومؤىالتيم  -
معممين غير مرخصين، وتم مطالبة الجميع بالتقدم لمحصول 

 .عمى رخصة معمم مبتدئ
 م اعتبار جميع قادة المدارس )من مديرين، ونواب،ت -

ومنسقين( إداريين غير مرخصين، وتم مطالبتيم بالتقدم لمحصول 
 .عمى رخصة وفقًا لممستوى اإلداري الذي ينتمون إليو

اعتمد نظام الرخص عمى إعداد ممفات اإلنجاز التي تتضمن  -
وعادة ما دالئل عن ممارسات المتقدمين وفقا لممعايير المينية 

تجري مقابمة لممتقدمين لمناقشتيم في محتويات الممف. ويمنح 
المتقدم الرخصة الكاممة إذا تم التصديق عمى ممف اإلنجاز 

 .الميني لممستوى المطموب
تم إنشاء مكتب الرخص المينية لإلشراف عمى جميع       

اإلجراءات الخاصة بالحصول عمى الرخص المينية بدءًا من 
المؤقتة إلى عمميات التدريب عمى إعداد الممفات  منح الرخصة

وتشكيل لجان التصديق واإلشراف عمييا إلى منح الرخصة 
 .المينية الكاممة

ثانيا: مزايا استحداث نظام الرخص المينية لممعممين والتحديات 
 التي واجيتو

 :مزايا استحداث نظام الرخص المينية -أ 
تطوير المعايير المينية  تطوير المعايير المينية: لقد كان -1

أىم ومن  ةاده المدارس إحدى الخطوات الرائدلممعممين وق
تطوير التعميم في دولو قطر. إذ  ةاإلنجازات التي حققتيا مبادر 

حددت ىذه المعايير أىم الميارات والمعارف التي ينبغي أن 
يكتسبيا المنتسبون لممينة وذلك في إطار الجيود لضمان جودة 
أداء من ينتسب لمينو التعميم وتعزيز فعالية أداء المعممين إذ 
 تشير الدراسات إلى وجود مثل ىذا االرتباط بين كفاءة المعمم

 .وتحصيل الطالب
قد عرفت وثائق المجمس األعمى لمتعميم المعايير بأنيا و       

جممة يستند إلييا في الحكم عمى الجودة في ضوء ما تتضمنو 
ىذه الجممة من وصف لما ىو متوقع تحققو لدى المتعمم من 
ميارات أو معارف أو ميمات أو مواقف أو قيم أو اتجاىات أو 

 ].15واتخاذ القرارات ] قدرة عمى حل المشكالت

كما أشارت وثائق المجمس إلى أن ىذه المعايير تستيدف      
إيجاد مرجعية مشتركة لتوصيف األعمال التي يقوم بيا المعممون 
وقاده المدارس المستقمة وتعزيز العمل المتنوع المتشعب الذي 
يقومون بو، إضافة إلى تقديم الدعم ليم أثناء عمميم في المدارس 

 ].15ستقمة ]الم
وفي وجود ىذه المعايير المينية يستطيع النظام التعميمي       

في قطر االعتماد عمييا كمرجعية عند القيام بعمميات تقييم 
األداء أو الترقية إلى وظيفة أعمى أو تحديد االحتياجات التدريبية 

 .أو االستبقاء في العمل أو الترخيص لممينة
 :تطوير قاعدة بيانات لممعممين -2

وقد استدعى استحداث نظام الرخص المينية وجود قاعدة      
بيانات لممعممين تتضمن تفاصيل عن بياناتيم. حيث لم تكن 
ىذه البيانات متوافرة عند إقرار النظام، ولذلك كان من ضمن 
الخطوات اإليجابية التي ارتبطت باستحداث نظام الرخص 

 .ة المدارسالمينية ىو إنشاء قاعدة بيانات لممعممين وقاد
تقول إحدى القياديات التي تم مقابمتيا: "عندما بدأنا العمل      

مدرسة معتمدة من ىيئة التعميم  85مع  2008في شير ابريل 
اكتشفنا أن أبسط البيانات عن العاممين في المدارس غير 
متوفرة، فال وجود لمشيادات وال أية بيانات أخرى. ولقد توقفت 

صحة بيانات ومؤىالت العاممين  الوزارة عن التحقق من
، وأصبح ىذا العمل من اختصاص 2003بالمدارس عام 

المدارس التي أصبحت مستقمة، وكثير من المدارس لم تقم بيذا 
العمل لذلك اكتشفنا عددًا من العاممين بالمدارس الذين ال يممكون 

 ."المؤىالت الكافية لمعمل بيا
المركزية يضمن صحة وال شك أن استحداث قاعدة البيانات      

وثائق ومؤىالت العاممين في المدارس ويسيل عممية تقييم أدائيم 
 .ومتابعو تطورىم الميني حتى مع انتقاليم من مدرسة إلى أخرى

 مشاركة المجتمع الخارجي في عمميو التقييم -3
وتطمب استحداث نظام التراخيص مشاركة أفراد ومؤسسات      

من المجتمع المحمي وبالتالي أصبح الوعي بمبررات ىذا النظام 
جراءاتو أكثر وضوحًا لممجتمع الخارجي؛ فقد شاركت  وأىدافو وا 
كميو التربية بجامعو قطر في تدريب قاده المدارس عمى إجراءات 

كمية من نقل خبرة النظام النظام، ىذه المشاركة مكنت منتسبي ال
الى المتدربين، وكذلك الى طالب الكمية الذين يعدون مدخالت 
مستقبميو لمنظام التعميمي من خالل المقررات الدراسية ذات 
العالقة بيذا الموضوع. تقول احدى القيادات ممن تمت مقابمتيم: 
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"ولكي تصبح إجراءات التصديق أقوى شكمنا لجانا من كمية 
امعو قطر وطمبنا منيم تدريب أصحاب التراخيص التربية بج

والمنسقين والنواب والموظفين عمى المعايير المينية وكيفيو 
 ."التوثيق
إضافة الى ذلك فإن لجان التصديق لممعممين تشترط      

مشاركة أحد أفراد مجمس األمناء بالمدرسة، والذي يعتبر فردًا 
ة التربويين؛ فيشترط من المجتمع المحمي. أما لجان تصديق القاد

وجود ممثمين من جامعو قطر والمجمس األعمى لمتعميم والمدارس 
 .وشركاء التعميم المحميين

 :تدريب المدارس وتمكينيا من تحمل مسؤولية تقييم معممييا -4
كانت اإلجراءات المتبعة لترخيص المعممين تعتمد اعتمادًا       

ماشيًا مع االستقاللية كبيرًا عمى المدرسة، وجاء ىذا األمر مت
التي حظيت بيا المدارس المستقمة مع انطالق مبادرة تطوير 
التعميم في قطر، حيث تتحمل المدرسة مسؤولية توفير الدعم 
الالزم لممعممين لمتعريف بمتطمبات الرخصة وتوفير زميل لمعمل 
معو عمى تطوير ممفو الميني والتقدم بو لمحصول عمى 

اس منتسبي المدرسة في مراجعة المعايير الرخصة. إن خبرة انغم
المينية والتعرف عمى األدلة المطموبة لمداللة عمى تحقيق 

المعايير والتحضير واالستعداد لمناقشة األدلة مع لجان التصديق 
كل ذلك من شأنو أن يكسب المعممين والقيادات المدرسية وعيًا 

ألداء أفضل بالممارسات المطموبة، وقدرة أفضل في متابعو ا
 .وتطويره وفق ما تشير إليو المعايير المينية

 :أىم التحديات التي واجيت نظام الرخص المينية
أنشئ مكتب الرخص المينية التابع لييئة التقييم بيدف      

اإلشراف العام عمى إجراءات منح الرخص المؤقتة والكاممة 
   ومساعدة المدارس في تكوين لجان التصديق واإلشراف عمى 

  المجان وتحديد التعميمات واإلرشادات الخاصة بإعداد ىذه 
 .الممف الميني

لتطبيق  وقد بدأ مكتب الرخص المينية عممو مع المدارس    
النظام وفق السياسات التي أقرت، ولكن يبدو أن تطبيق نظام 
الرخص قد شابو الكثير من التحديات في بداياتو. فقد أشارت 

قييم إلى أن األعداد التي إحصاءات غير منشورة من ىيئة الت
استطاعت الحصول عمى الرخصة المينية وفق المستويات 

 2013وحتى عام  2008المختمفة منذ بدء تطبيق النظام عام 
 كانت محدودة، وعمى النحو التالي:

 1جدول 
 المجموع قطري غير قطري مستوى الرخصة

 53 53 - إدارة عميا -
 65 27 38 إدارة وسطى -

 464 148 316 كفؤ -
 838 143 695 مستجد -

 1420 371 1049 المجموع
 يزيد المستقمة المدارس في لممعممين الكمي المجموع بأن عمماً   
 ].1,2] مدرسة مدير 178 وحوالي ومعممة معمم 12000 عن

 :اآلتي في التحديات ىذه أىم تحديد ويمكن
 التعميمي النظام في يعمل من جميع أن الرخص نظام اعتبر -1

 عمى لمحصول التقديم الجميع وعمى مينياً  مرخص غير العام
 حصل التي المؤىالت ونوع الخبرة سنوات بذلك الغياً  الرخصة،

 أثار مما الميدان، في الطويمة الخبرة ذوي من العديد عمييا
 سنوات قضوا الذين التربويين والقادة المعممين من الكثير حفيظة
 لطمب التقدم منيم الكثير ورفض التربوي العمل في طويمة

 المعممين من العديد حصول تعقيداً  األمور زاد ومما. الرخصة
 العام التعميم في حديثاً  عمموا ممن الخبرة حديثي التربويين والقادة
  في طويمة فترة واقض نــم ىــعم بذلك متقدمين مينية رخص عمى

 .عمييا الحصول بدون الميدان
 في تحدياً  واجينا: "مقابمتيم تمت التي القيادات أحدى تقول     

 التربية كميو خريج من الرخصة تطمب لماذا. المستويات مسميات
 معمم مسمى عميو ونطمق عاماً  20 من أكثر خبرة لديو ممن

 وىو كفء معمم مسمى عمى آخرون يحصل حين في مبتدئ
 ."التدريس في عنو تقل خبرة يمتمك

 عنيا تحدثنا التي األخرى التعميمية األنظمة خالف عمى -2
 فإن الرخصة، لمنح معيار من أكثر تستخدم كانت والتي سابقًا،
 اإلنجاز ممف عمى يعتمد كان قطر في المينية الرخص نظام

 والبراىين األدلة قسم ىو الممف ىذا من األىم والجانب الميني،
 مع تتناسب أن يفترض والتي لممتقدم، التعميمية الممارسات عمى

 من التحقق الصعب من كان يبدو فيما أنو إال. المينية المعايير



5112016
 

162 

 وأن خاصة الممف في المقدمة والبراىين األدلة صدق مدى
 وىذا معينة، جية من رسمية لمراجعة تخضع ال والبراىين األدلة
 الممفات إعداد في المتخصصة المراكز بعض انتشار إلى أدى

 األربعاء يوم عدد في الراية صحيفة أشارت فقد. المينية
 إلى" المينية لمرخص سوداء سوق" عنوان تحت 20/3/2013

 ىناك وأن المعممين، عن نيابة الممفات تعد خاصة مراكز وجود
 تدريبية ورشاً  وأن لممراكز لمترويج المدارس يجولون سماسرة
[. 17] قطرياً  رياالً  2500و 1000 بين ما تتراوح الممف إلعداد

 أن إال فيو، مبالغ أمر المحمية الصحف تداولتو ما يكون وقد
 إذ حقيقية، غير مينية ممفات إعداد سيولة إلى يشير كان الواقع
 واحد معيار عمى فقط تعتمد بالرخص الخاصة السياسات كانت
 عمى والبراىين األدلة توفر معيار وىو الرخصة، منح في

 .التربوية الممارسات
 ىناك" أن عمى مقابمتيم تمت ممن القيادات إحدى وتؤكد      

 ممفاتيم، إلعداد آخرين أفراد أو مراكز أو مكاتب إلى لجأ من
 فإذا لمتحكيم تخضع كانت الممفات فكل قمياًل، كان عددىم ولكن
 كان إذا أما إجازتيا تم لمشروط مستوفية الممفات ىذه كانت
 وافقنا لقد: "أضافت كما". إليو ينظر فال أمره في مشكوكاً  الممف
 الممف إعداد عمى تدريب بتقديم الخاصة لممراكز السماح عمى

 ."خاطئ بشكل التدريب تقدم المراكز ىذه أن اتضح لكن الميني
 تدريب مسؤولية عاتقو عمى المينية الرخص مكتب أخذ -3

 ىذا ولكن المدرسية، التصديق لجان تكوين كيفية عمى المدارس
 المعممين تدريب بدايتو في يتضمن يكن لم التدريب من النوع
 من الكثير تأخر إلى أدى مما الممف، إعداد كيفية عمى والقادة

 الحقاً  المكتب قيام من الرغم وعمى. ممفاتيم إنياء في المتقدمين
 عمى الدورات ىذه أن إال الممف، إعداد عمى تدريبية دورات بعقد
 وذلك المدارس، جميع احتياجات تغطي أن تستطع لم يبدو ما

 جريدة تحدثت وقد. الرخص مكتب موظفي أعداد لمحدودية
 تحت 24/3/2013 األحد يوم الصادر عددىا في القطرية الراية
 من عدد شكوى عن( معقدة المينية الرخص إجراءات) عنوان

جراءات معايير وضوح عدم من المعممين  عمى الحصول وا 
 الرخص مكتب أخصائيي أن لمراية وأكدوا المينية، الرخص
 ومساعدتيم المعممين، لتوجيو الكافية الخبرة لدييم ليس المينية
 من كبيراً  وقتاً  ييدر ما وىو الميني الممف متطمبات إنجاز عمى

 األعباء تخفيف بضرورة وطالبوا. الممفات إعداد في المعممين
 الممف ىذا إلنجاز الكافي الوقت وجود لعدم نظراً  يتحممونيا التي

 كما. الكاممة الرخصة عمى الحصول يمكنيم ال بدونو والذي
 المعممين عزوف أو بطء أسباب أىم أحد أن إلى أشاروا

 نقص ىو المينية ممفاتيم إنجاز عن المدارس وقادة والمنسقين
 ممفاتيم مراجعة إنجاز يؤخر مما المينية الرخص أخصائيي عدد

 ].18] الكاممة بالصورة المينية
 ىذا حول مقابمتيا تمت التي القياديات إحدى وأشارت      

 زاد ولكن بالتدريج كمجموعات المدارس ندرب كنا: "الموضوع
 وفق وذلك مستقمة إلى حكومية من تحولت التي المدارس عدد
 مستقمة، الى المدارس كل بتحول 2010 عام صدر الذي القرار
 الرخص مكتب في الموظفين عدد يزدد لم الوقت ذات وفي

 .الزيادة ليذه ليستجيب المينية
 دراسة أشارت إذ المينية، المعايير فيم صعوبة -4

Romanowski & Amatullah [4 ]الميمي ميا ودراسة 
 تعميمي نظام من مقتبسة المينية المعايير أن إلى[ 3] وآخرون

 مصطمحات ىناك فإن لذلك القطري النظام عن مختمفة ثقافة ذو
 وبالتالي المينية الممفات إعداد تعرقل المعايير في مفيومة غير

 .الرخصة عمى الحصول
 إن: "مقابمتيا تمت التي القياديات إحدى األمر ىذا وتؤيد     
 والترجمة مفيومة غير المعايير بيا كتبت التي العربية المغة

". اآلخر بعضيا في وتداخل النقاط لبعض تكرار وىناك ركيكة،
 عدم في ولكن الميني الممف ليست المشكمة أساس: "وأضافت
 لغة وضوح عدم من الناس يشتكي أن من وبدالً  المعايير وضوح
 .عميو جنى ما وىذا الميني، الممف من اشتكوا المعايير

 في المعممين تقييم بنظام الرخصة نظام ارتباط عدم -5
 نظام وجود ضرورة إلى النظري اإلطار في أشرنا وقد المدارس،

 أو المعمم لترخيص نتائجو تستخدم لممعممين، وواضح ثابت تقييم
 لم األمر أن يبدو ولكن. ترقيتو أو استبقائو أو توظيفو أو تطويره
 المدرسة في المعمم تقييم بين عالقة توجد ال حيث كذلك يكن
 يتعاممون المعممين بعض جعل ما وىذا لمترخيص التقييم وبين
 .إضافي عبء أنو عمى معو
 ىيئو بين التنسيق ضعف إلى كذلك األمر ىذا يرجع وقد     
 عن المسؤولة التعميم وىيئو الرخص نظام عن المسؤولة التقييم
 .المعممين أداء لتقييم العام اإلطار توفر عدم أو المعممين تقييم

 المينية الرخص نظام لتطوير مقترحات
 نظام تطبيق واجيت تحديات من عرضو تم لما وفقاً      

 لمعمل المؤقت اإليقاف لمتعميم األعمى المجمس قرر فقد الرخص؛
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   والبحث الدراسة من مزيد إلجراء وذلك 2013 عام بالنظام
 تطور أن شأنيا من التي التعديالت واقتراح التحديات، حول
 .الحالي النظام
 نظام يخص فيما عالمية ممارسات من عرضو تم لما ووفقاً      

 الدراسة فإن مناقشتيا تم التي التحديات ضوء وفي الرخص،
 :بالتالي توصي

 المعممين ومعايير عام بشكل المينية المعايير مراجعة أىمية -1
 في المعممين ومشاركو والتقييم لمفحص واخضاعيا خاص بشكل
 فييا الواردة والمصطمحات العبارات وضوح لضمان العممية ىذه

 الفعمية بالممارسات ارتباطيا وكذلك المحمية لمثقافة ومناسبتيا
 .الصفوف داخل تحدث التي

 المعايير عمى يبنى لممعممين شامل تقييم نظام توفير أىمية -2
 طريق خارطة لرسم التقييم ىذا نتائج وتستخدم المينية،

 لدييم العمل متطمبات توفر مدى ضوئو في تحدد إذ لممعممين،
 احتياجاتيم تحدد كما. المينة لمزاولو ترخيصيم إمكانية وبالتالي
 أن الميم ومن. المينة في وترقيتيم الميني ونموىم التدريبية

 اإلدارة تتحمل وقد. محددة التقييم ونقاط واضحاً  النظام يكون
 مسؤولية والمدارس لمتعميم األعمى المجمس في ممثمة المركزية
 بقيو أن شك ال ولكن المينية الرخصة منح بيدف التقييم

 .المدارس مسؤوليتيا تتحمل أن ينبغي المؤسسات
 إجراءات عمى لممدارس المناسب التدريب توفير أىمية -3

 الالزم الدعم تقديم من بدورىم تمكينيم لضمان الترخيص
 .لممعممين

 المعممين أداء تقييم في المستخدمة األساليب تنويع أىمية -4
 :التالية العناصر ونقترح الترخيص، بيدف

 .والتدريس التخصص مجال في المعرفة -
 .عممية تدريس ميارات -
 .الميني النمو -

 :اآلتي النحو عمى المعايير ىذه تحقق مدى قياس ويمكن
 التخصص مجال في المعرفة توفر لقياس كتابي اختبار -

 .والتدريس
 .عممية تدريس ميارات لقياس صفية مالحظات -
 التدريس، ميارات توفر عمى وبراىين دالئل لتقديم ميني ممف -

 .الميني النمو لقياس وكذلك
 :المعايير تطبيق في اآلتية اآلليات تبني ويمكن    
  ذلكوك ي،ـابـــالكت ارـــاالختب من الخبرة ذوي من المعممون يعفى -

 دالئل توفر حال في أو معتمدة كمية من تخرجيم حال في الجدد
 .الكميات ىذه في اإلعداد برامج وجودة عمى
 .الصفية لممالحظات المعممين جميع يخضع -
 أدلة فقط تتضمن التي المينية بممفاتيم المعممين جميع يتقدم -

 .المينية التنمية برامج وكذلك التعميمية الممارسات عمى وبراىين
 واجيت التي الكبيرة التحديات من الرغم وعمى أخيراً       
 وعياً  أحدثت أنيا إال قطر دولو في المينية الرخص نظام تطبيق
 توفر وأىمية المينية المعايير مفيوم عن التعميمي المجتمع بين
 سياسة تطوير يتطمبيا التي والميارات المعرفة من معين حد

 تخطيطا وتضمن التربوي النظام بمستوى ترتقي تربوية
 أن شك وال والمنشود الشامل التخطيط في يسيم استراتيجيا
 ىذه في المعممين ومشاركة لمنظام والمستفيضة الدقيقة المراجعة
 فعالية أكثر وسياسات إجراءات تطوير في ستسيم العممية

 .التدريس لمينو المنتسبين لترخيص
 المراجع

 أ. المراجع العربية
التقرير (. 2012المجمس األعمى لمتعميم، ىيئة التقييم ) [1]

 : الدوحة.السنوي لمعام الدراسي الحالي
سياسات (. 2011) المجمس االعمى لمتعميم، ىيئو التقييم [2]

 الدوحة. المينية لممعممين وقادة المدارس.الرخص 
اتجاىات وتجارب (. 2002جابر، عبدالحميد جابر.) [5]

القاىره، دار الفكر  معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرس.
 العربي

تحسين إنجاز الطالب: (. 2009) دانييمسون، شارلوت. [6]
، ترجمة: أماني إطار عمل من أجل تطوير المدارس

 الرياض، العبيكان.الدجاني، 
االتجاىات العالمية في إعداد (. 2001حمود، رفيقة ) [9]

. بيروت: المعممين. من: إعداد المعممين في البمدان العربية
 الييئة المبنانية لمعموم التربوية.

 (2016المذكور، مريم أحمد عبداهلل، والعميرة، ريم فيد ) [12]
 ةالكويت، دار المسيم .تقويم أداء المعمم

تميين التعميم وتجربو (. 2006العبدالكريم، راشد حسين )[13] 
مكتب التربية لدول الخميج  المممكو العربية السعودية.

 .العربية. البحرين
(. معايير إعداد المعمم 2004) فخرو، عمي محمد. [14] 

وعضو ىيئة التدريس، من: "نحو إعداد الطفل لمعمم 



5112016
 

164 

. عمان: جامعة السمطان المؤتمر التربويل: المستقب
 قابوس، كمية التربية. 

المعايير المينية  .المجمس األعمى لمتعميم، ىيئة التعميم [15]
 .. الدوحةلممعممين وقاده المدارس في دولو قطر الوطنية

. من سوق سوداء لمرخص المينيةجريدة الراية القطرية. [17]
 /http://www.raya.com/newsالموقع اإللكتروني 

pages/76dc42c2-1cc0-461f-8d01-e20013c59 

3ca. 
. من إجراءات الرخص المينية معقدةجريدة الراية القطرية. [18] 

 http://www.raya.com/home: الموقع اإللكتروني

/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17 

432/31c704ae-a53e-48e2-98d1-2b33bf34d3 

09 

 ب. المراجع االجنبية
[3] Ellili - Cherif, Romanowski, M. H. & Nasser, 

R. (2012). All that glitters is not gold: 

Challenges of teacher and school leader 

licensure licensing system in Qatar. 

International Journal of Educational 

Development, 32 (3),471-481. 

[4] Romanowski, M. H. & Amatullah, T. (2014). 

The impact of Qatar national professional 

standards: Teachers’ perspectives. 

International Journal of Research Studies in 

Education,3(2), 97-114. 

[7] Darling- Hammond, L. (2016). Evaluating 

teacher effectiveness:How teacher 

performance assessments can measure and 

improve teaching. Center for American 

Progress. 

[8] Volante, L. (2012). School leadership in the 

context of standards-based reform: 

International perspective. Studies in 

Educational Leadership 16. Springer: 

Canada 

[10] libman, Z. (2012) Licensing Procedwes 

teacher Cffectiveness and reasonalbe. 

Spring science, Business Media. 58, P.151-

171. 

 

[11] Philippine Teachers Professionalization Act 

of (1994) from http://www.chanrobles.com 
/republicactno7836.htm#.WEB466PfoqQ 

[16] Cognition Education (2016) available at: 

www.cognition.co.nz 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

165 

 

 

 
THE STATUS OF LICENSURE SYSTEM FOR 

TEACHERS IN THE STATE OF QATAR 
 

HISSA SADIQ 

ABDULLAH ABU-TINEH 

FATMA AL-MUTAWAH 

Qatar University 
 

HAMDA AL-SULATIE 

Ministry of Education 
 

ABSTRACT_ The purpose of this study was to investigate the licensure system procedures, 

advantages, and challenges in Qatar. Two sources of data were used to answer research 

questions. Document analysis was used to compare the licensure system for teachers in Qatar with 

other licensure systems in other educational systems in the world and to describe in detail the 

status que of the licensure system in Qatar. Focus group with administrators of Professional 

License Office (PLO) was used to clarify advantages and challenges of the current licensure 

system. Results indicated that the main advantages of the licensure system were developing the 

professional standard of teachers, developing data base for teachers in Qatar, participating of 

Qatar community in evaluation process, and empowering school to be accountable for their 

teachers’ evaluation. However, the main challenges were (a) not counting years of teaching 

experience, (b) depending on teacher professional portfolio as the main qualification tool to the 

teachers’ license, (c) weakness of training programs on the attestation process, (d) difficulty of 

professional standards understanding, and (e) the separation between the licensure system and 

teachers’ evaluation system. Finally, many recommendations and implications were discussed and 

proposed to enhance the effectiveness of the licensure system in Qatar. 
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