
  إلى أين؟؟.... واقع مهنة التدريس في عالمنا العربي

 علياء العسالي.أ 

 
نعيش اليوم أزمة يثيرها معظم المفكرري  والررورويي   ري الرول  العروري وهري الزمرة المرعل رة وفةر  النظمرة 
الرعليميررة  رري و انررا العرويررة  يررز أننررا عررالزة عرر  ر ررريع للوررة وأليررا  يرمرعررو  و ررفا  الرفكيررر ا نر رراا  

ر لة وقرراارة علررل  رر  مةررك رنا واإلوررااعي والر ليلرريي  نرري وررمل    رعمرر  علررل ميلرراا أليررا  مواعررة ومسرر
 . وموضوعية ووأساليب علمية

 
نلا اليوم هما الزمة مثار ن اش لاى العايا م  اللراف وومسرويا  مرعرااة ر رررك كر  مننمرا رتيررا  معينرة 
نرررى معظمنررا   يرلرراوز كونررا ةرركلي  ررالربى لررم ررلررور وعررا ملررل  لررل واسرررراريليا  رركررز علررل أسررواب 

ون ر  الوررامع ولكننرا لرو موضوعيا ولوهريا لألزمةي  الوعض يرى الزمة علل أننا انعكاس لسوء المناهع 
قّيمنا الموضوع وةك  أكثر موضوعية لولانا أ  مناهلنا   ر رلف لمرياً ع  مناهع او  أ رى   رعاني م  
نفس الزمة مما ي وانا ملل أ  السواب   وا وأ  ركرو   ري مكرا    رر ولرومرا كرا  السروب هرو مرا أرا  ويررا  

ريس وموا فا  المارس  ي ةرل المرا   والرري أر رص  روري عاليراً الكثير م  الرروويي  م  وهو نوعية الرا
لقو  أنرا قرا    الوا  إلعرااة النظرر ولر يريم   ر  الرعلريم  ري عالمنرا العروري ولر لير  لميرص ألرراف العمليرة 
الررووية و ا ة ما يرعلق والمارس للو و  ملل رتميا  رالعة   وا مننا  سرارا  ما و لنا مليرا مر   الرة 

 . ررا  وضياع لألليا 
 
 

 "مجتمع المعرفة ةنحو إقام" 3002تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
 

رم  اإلةارة " ن و مقامة ملرمص المعر ة"والم   م  عنوا   3002و ي ر رير الرنمية اإلنسانية العروية للعام 
أ لر الر رايا  الرري روالرا الرو ا  ملل  لر ررا  مسروى الرعليم  ي العالم العروي واعرور نوعية الرعليم أ ا

العرويررةي وو ررف النظمررة الرعليميررة الم رلفررة وملموعررة منرراهع منرنيررة ال رر  ية ومارسرري   يررر أكفرراءي 
 . وممكانا  او  المسروى ال ياسيي وسياسا  ومبسسا   ير  عالا

 
  ولسراليب الرراريس وررأثير ملر  وقا أورز ر رير الرنمية اإلنسانية العروية أيضاً أهمية اإلعرااا الليرا للمارسري

علررل الرلررور الفكررر  لأللفررا ي علررل سرروي  المثررا   ررو  اور ال ضررانا  وريرراض اللفررا  الليرراة رركررز علررل 
الرلرروير الفكررر  والنفسرري لأللفررا ي كوعلررالنم  ر ررة للعررب و ريررة ال ركررةي والرعويررر عرر  أنفسررنمي وار ررام 

 ري ويلرة رفاعليرا وليسر  نمليرة أو رل ينيرةي ولكر  واقرص  را   قرارارنم ورنمية ا ررامنم لمارنمي كر  ملر  يكرو 
 . رعليم اللفا   ي المرا   الولل  ي الو ا العروية ما زا  يركز علل رعليم ال راءة والكراوة

 
 

 طبيعية مهنة التدريس ما بين الوراثة والمحيط
 

  ي رج السلو  اإلنساني ع  االرة العاملي  الساسي  اللمي  ي رررا  هرما السرلو  ويعمر   معراً علرل ركروي  
وقا ا رلف علمراء الرنفس  ري أهميرة كر  . الفرا ويبثرا   ي سير نمو ي أ  همي  العاملي  هما الوراثة والم يل

 . م  همي  العاملي   ي ر رير سلو  اإلنسا  وركوينا
 



لوكيي  ويرزعمنم العالم النفسي والسو  أ  عام  الويلة أو الم يل لا الثر الكور  ي رةكي  السلو   يرى الس
عنا اإلنسا ي وعلل عكسرنم يررى الوراثيرو  أ  ا ر  السرلو  والمربثر القروى  يرا هرو عامر  الوراثرة ولريس 

الرعليميرة و  سرفة الررويرةي  الم يلي ويةرا اللا  هنا لي   ملل  فوف المروي  والمعلمي  وواضعي المنراهع
ولنما  و  الو ز  ي الوراثة والم يل أّثر كثيراً علل انر اء المواا الاراسية لمناهع الرعليم  ي م رلف المرا ر  

 . الرعليمية و ي لرق الراريس وأساليواي و ي انر اء المارسي  وكيفية راريونم  ي الورامع الم رلفة
 

س هو قاولية وراثية يرثنا الفرا م  أسر  ا كمرا يررز أيرة قاوليرة لسرمية أو ع ليرة  الوراثيي  ي ولو  وأ  الراري
أ رىي  نو يرز ال اولية  ي موالنة الللوة والوقوف أمامنم وراريسنم ومرةااهمي ومر  هنرا يةريرو  ملرل أ  

ثرم ي ضرعونا  معاها واور معااا المعلمي  يلرب أ  ر ررار ال رراا الرمي  يمرلكرو  لنرم  الميرزة الموروثرة ومر 
 . وورامع راريب م رلفة

 
وينما يرى السلوكيو  وأنا لريس مةررولاً ومر  ير رب أ  يكرو  معلمراً أ  يمرلر  أيرة سرما   ا رة رميرز  عر  
 ير ي  يكفري م ضراعا ملرل وررامع الرراريب والرأهير  لل رروج معرا وموا رفا  المعلرم الموراع والمرميرزي  نرم 

 . يبمنو  وأ  الراريس هو    مكرسب وليس   لة موروثة كما الوراثيي 
 

أ  اسروضرر نا اللررا  مررا ورري  المارسررري  أوا أ  أةررير ملررل أننررا اليرروم نرررى مننررة الررراريس علررل أننررا  رر  وعررا 
مكرسب ملل  ا وعيا  يز رلمرص مرا وري   لسرفة الروارثيي  والسرلوكيي ي  الرراريس هرو مننرة ررللرب مر  المعلرم 

 : مرللوي  رليسي  وهما
الة  يةي اللامويةي الللفي ال ضوري ال ارة علرل الف  الموروز والمرعلق وة  يرا وسمارنا ك وة    -1

ا ر ا  والروا  ي ال اقي ال زمي المرك والر ايا و يرها م  السما  الري لو اق نا  ينرا لولرانا 
 . سما   ير مررولة والراريب و ار ما هي سما  ة  ية موروثة أ  ً 

العلم المكرسب وهو ما يرعلق واللانب العلمي الم  يلب أ  ير نا ويرمك  وا المعلم والرم  يرللرب منرا    -2
أ  يكو  معلماً ومرعلماً  ي  ٍ  وا ا  ي ر  علل المراوعة والوقوف علل ك  ما هرو لايرا ومسررلا 

واراسررا  وثي ةلم ع قة  ي   لا ليكو  واث اً مما ي و   يلا هم  الث ة لاى للورا والم او ي كما أ  للع
 .للرق الراريس الم رلفة والر نيا  الررووية ال ايثة

و  وا هنا وأ  أضيف أ  ما وي  العلرم والفر  يلرب أ    نتفر  كررورويي  أهميرة عن رر  ةر  وأنرا مر   
    نعنصر اإليمان والرغبة في ممارسته للتعليم ي اا ماى نلاك أو  ة  المعلم  ي هم  المننة م  وهو 

نار  رماماً ورأ  الاا عيرة هري أهرم ةررل ل راوز ونلراك الررعلمي والرعلريم أيضراًي  رو  لرم يكر  المعلرم م وراً 
لمننرا را واً  ينا  ام ً لرسالة يعيش لنا وم  أللناي  عناها   ل سيكو  مسل اً لموالنة لميرص الر رايا  

 الرضررااليا  ما  ع قررة وعنا ررر سررواء مررا كررا  مننررا  رري المررننع أو النظررام اإلاار  أو  رررل  رري مةررك
 . الوظيفي وأهمنا الا   الماا  الم  انر ا ووةاة رولا وأااء المارس وم اار  ونوعيرا

 
 

 حاضر ومستقبل مهنة التدريس في واقعنا العربي
 

 ي  ي  نلا الياوا  رللق علل المعلم لاينا ل ب منناساً وةرياًي نلا   ي واقعنا العروي يعاني م  ر اير ررالرص 
وأعر ا أ  لنرما العايرا مر  السرواب مننرا م فالنرا للموا رفا  الة  رية لللالرب  ملرمعارناع  الساوق م  قو  

ع قرة ومننرة الرراريس كرا ااب والعلرومي  ر  ورا هنرا أ  قو  اعرماانا ميا   ي كليا  الرروية أو  ي أية كليرة لنرا 
نعوا ونركز علل قضية ا ريار الة  يا  المناسروة لنرم  المننرة أو ً ومر  ثرم العمر  علرل م ضراعنا لوررامع 
اإلعااا والراريب المناسوةي وأيضاً علينا أ  نعير اللانب المرعلق وأساليب الراريس و نونا ا هرمام الكرا ي ممرا 

نا ملل ضرورة اةرما  ورامع الر    الم رلفة للمعلمي  مساقا  ووررامع  ا رة وفر  الرراريس ولرقرا ي وا
 . واسرراريليارا كالرعام  مص المةك   ال فية والفروق الفراية وال ا   ال ا ة

 
علرل أ  مبسسرارنا الرعليميرة العرويرة ملالورة والو راء علرل ملر ع مسررمر ورالرتيرا  الركنولوليرة  م  هنرا أوكرا

السريعة علل مسرروى العرالمي  رو  الرراريس وةرك  عرامي ورعلريم المارسري  وةرك   را  ملرالوي  ورنفس الةر  
للرراريس ولر نياررا الم رلفرة  المارس التير ملم واسرراريليا  الرعلريم الفعالرةي و يرر المرار  لألنمرال الم رلفرة 

الم فزة علل الرعلم والرعليمي وكرمل   يرر المرار  ل الرا  الر ميرم الم رلفرة و سررعاااارنم المرفاوررةي  ونرا   
ول  يرمك  يوماً م  م راز الرتير المللوبي    وا مماً م  ا رر اء ملل أ كار رعليمية أ رى كرالرعليم المرمركرز 

نا  ل فية الرفاعلية  ل  يكفي ما را  الر نيرا  والركنولوليرا ال ايثرة ملرل ماارسرنا و رفو و  اللالب والترف ا



ورر  أ  الهررم هررو ولرروا مررارس  عررا  مرربم  ورسررالرا ويعمرر  علررل رسررليم نفسررا وكرر  مررا هررو لايررا مرر  معر ررة 
لرب أ    وراريب مللووي  ليسرليص معنما م راز رتيرا  لمرية  ي موا فا  اللي  اللايرا  رالمعلم اليروم ي

يسرررمر كناقرر  و ررا ظ للمعر ررة وم رراراً و يررااً لنررا ورر  أنررا يلررب أ  يرتيررر لي رروم مرةررااً ومولنرراً وميسررراً 
 . للعمليري  الرعليمية والررووية

 
 

 من أين يبدأ التغير المطلوب
 

 علل أسارمة  أرى كما يرى الكثير م  الرروويي  أنا   وا وأ  يواأ الرتير وأولل  لوارا م  اللامعا  والمعاها
اللامعا  والمعاها  ي العلم العروري أ  يكونروا أو  مر  ير رص رايرة الرتييرر للمضري قراماً ن رو عمليرة م ر ك 
الرعليم ونوعيرا وملر  مر   ر   ر يريم وررامع معرااا ورراريب المارسري  وملرراء الرتيررا  المناسروة علرل هرم  

مص ضرورة الرركيز علل ا رواء الوررامع علرل أ ضر   الورامع وأسس انر اء ل ونم كر ص معا   ال وو   ينا
و  ر المسرلاا  وأساليب الراريسي م  هنا   ل نسرليص ميلاا نواة م  المعلمي  الكفاء المعاي  معااااً علميراً 

قرااري  ورمل  مر  ر  يرق " الكاريزمرا"ممرازاً ملل لانب امر كنم لموا فا  وم ومرا  لة  رية المعلرم ال الرا 
قااراً علرل الرعويرر  اً اها ميلاا لي  ي م  موا فا  موااعية قاارة علل موالنة ر ايا  الع ري  ررسالة مفا

 .عما يريا وير بي قااراً علل ر  يق  ايا  ملرمعا ولميص أوعااها
 

ووالننايرة   ورا لنررا وأ  نرر ري ومعلمينررا ملرل  ضراءا  أكثررر مورااعا وسرر راً وررأثيراً لنعيرا لنررم  المننرة العظيمررة 
سمعرنا الري للالما كان  ال ض   ي ملرمعنا ولنلا مص هما المعلم لي ً لايااً ن    ي أمسرل ال الرة لرا  نرو 

 .  لنواأ معاً ن و الرتيير..... الثورة ال  ي ية الري مما   لنا علينا  ل  يكو  للمسر ي  مكاناً  ي واقعنا العروي
  

 

 


