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 فسلر لوصف دورة احلياة املهنية للمعلم منوذج
 ترمجة وإعداد: هبه مروان املرموري
 التعليم اخلاص

، يسالتدر  وأصبحت احلاجة ماسة الجتذاب أفراد مؤهلني متميزين مبهنة املعلم عنصر أساسي يف املؤسسات التعليمية املميزة،
هذه املهنة معطاءة  وجعل يسلالحرتافية ابلتدر  وصوالامج وخطط وتوصيات من بر  واستجابة لتلك احلاجة جند جهود اإلصالح املتعددة

 جمزية.
للتغري  ة التدريسنتطوير املعلمني يتم من خالل خضوع مراحل مه نصالحات توو  عل  افرتا  أأفالعديد من تلك اإل

 .أاملستمر
ارف ومهارات وسلوكات متنوعة يف حمطات اجتاهات ومع تور العديد من األدبيات والدراسات السابوة أن املعلمني لديهم

 وفهم، والسلوكات التعليمية، للمعلمني املتمثلة يف: خماوفهم وتشري أيضا إىل أن اخلصائص الشخصية، خالل حياهتم املهنية خمتلفة
التغيري  غيري، فهذاحول أنفسهم وعملهم ومهنهم خصائصا خاضعة للت ووجهة نظرهم، والوعي والتفهم لبيئة التدريس واملدرسة، األطفال

فالفكرة ، النظرية والتنمية املعرفية وتطوير مهارات التعامل مع اآلخرين واملعرفة الذي يصفه األدب حيدث يف جماالت الوعي الشخصي
 الحتياجاهتم املتعلوة ابألنشطة املهنية والعالقات واملصاحل. الضمنية تشري أن خصائص املعلمني تتغري تبعا

وتطورهم  السابق املتعلق مبراحل مهنة التعليم ومراحل منو األفراد كل ما جاء يف األدب متضمنا (2991)فجاء منوذج فسلر 
فدورة احلياة  دورة احلياة املهنية للمعلم يف سياق نظا  اجتماعي ديناميكي مرن فكان هذا النموذج حماولة لوصف، (2الشكل  )انظر

التنظيمية والبيئة  وتبعا لعوامل ذات عالقة ابلبيئة، دينامية وليس خبطوات اثبتة طريوةاملهنية يتود  هبا املعلم من خالل مراحلها ب
 الشخصية.

املنافذ  اإلجيابية، احلوادث، املرحلة العمرية، احلياة العائلية: الدورة املهنية فمن ضمن متغريات البيئة الشخصية اليت أتثر يف
 املخاطر، امليول الشخصية.، املهنية

 الووانني واألنظمة،: احلياة املهنية للمعلم ومن متغريات هذه الفئة يف دورة سة يشكل الفئة الرئيسية الثانية يف التأثرينظا  املدر 
 العا  هلا. أنشطة املنظمات والنواابت املهنية واملناخ، لنظامها التعليمي توقعات اجملتمع، ثوة اجملتمع، طبيعة اإلدارة، التنظيم املهين

 من مناخ متضمن بداليف التود  املهين  اإلجيابيةالسعي لتحويق  موذج توفري بيئة داعمة وراعية تساعد املعلم يفيورتح هذا الن
املهنية  فنموذج فسلر لوصف دورة احلياة، سليب يف املسار املهين للمعلم الضغوطات السلبية والصراعات اليت من املمكن أن يكون هلا أثر

واملواقف جتاه الطلبة  الفاعلة يسعل  متغريات احلماس والدافعية ومهارات التدر  خصية الذاتية للمعلمنيللمعلم يوو  عل  اخلصائص الش
 ومهنة التدريس. يسوالتدر 

 ويتكون هذا النموذج من مثاين مراحل:
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 رسالة املعلم

84 

 ةدمخلعداد قبل ااإل ةمرحل
 األولية يف إحدى مؤسسات التعليم العايل )جامعة، وتشمل الدراسة هي فرتة إعداد الفرد من أجل الويا  بدور مهين حمدد،

 أو إعادة تدريب الفرد لنيل دور جديد.، كلية(
 احلاجة حلصول املعلم عل  إعادة التدريب. فاملعلم ابلعادة يستطيع أن يغري موقعه داخل مهنته فتربز

 تكوينهو تقال الشعورنا ةمرحل
، واجملتمع ، ودخول املعلم للنسيج املهين واالجتماعي للمدرسةيسالتدر  وىل يفيتم تعريف هذه املرحلة عموما أبهنا السنوات األ

السعي الدائم لتحويق شعور  وأيضا، للحصول عل  قبول ورضا الطلبة والزمالء واملشرفني فخالل هذه الفرتة يبدأ املعلمون اجلدد ابلسعي
عل  أهنا انتوال املعلم من  يف الغالب يُنظر إليها لة تكوين الشعورعل  الرغم أن مرح، اليومية األمن والراحة يف التعامل مع املشاكل
 بدوا  كامل يف الفصول الدراسية. مرحلة اإلعداد قبل اخلدمة إىل العمل

 بناء املهارات وتنميتها وتطويرها ةمرحل
 ية من خالل السعي الدائم ملاحتسني املهارات والودرات التدريس حيرص املعلم عل ، خالل هذه املرحلة من دورة احلياة املهنية
 العمل ر ورشلألفكار اجلديدة وحضو  توبالهذه املرحلة يُظهرون  فاملعلمون يف، هو جديد يف الوسائل واألساليب واالسرتاتيجيات

، يشونهيع دائم دوينظرون إىل مهنتهم عل  أهنا حت، العليا مببادرة خاصة واملؤمترات عن طيب خاطر، واالخنراط يف برامج الدراسات
 ة.وثهم ابلمية شعور تنوحريصون عل  حتسني ذخريهتم املهارية و 
ومهاراهتم  فمن املرجح جناح املعلمني يف تودمهم املهين وبناء ثوتهم، املهنية يف دورة احلياة حرجةيرى فسلر أن هذه املرحلة فرتة 

وال يتودمون يف بناء  أولئك املعلمون الذين يواجهون اإلحباط أما، احلياة املهنية للمعلم وكفاءاهتم التدريسية عرب مراحل الحوة من دورة
 يف وقت مبكر. خرباهتم فهم مرشحون للخروج من مهنتهم

 عطائِه وجيصل املعلم ألة هذه املرحل يف والتطورة ماس والثقحلاة مرحل
 فرتاهم حيبون مهنهم، املهنية مع االستمرار ابلتود  كمحرتفني يف هذه املرحلة يصل املعلم إىل مستوى عال من الكفاءة

 دائم إلجياد سبل جديدة إلثراء التجربة التدريسية. ويسعون بشكل، ويتطلعون للذهاب إىل املدرسة والتفاعل مع الطلبة
 املهني واإلحباطمن العمل  فوخلاة مرحل

 وحىت قد يشكك املعلم يف خيار، مرحلة عد  الرضا عن املهنة هينخالفا ملرحلة احلماس والثوة والتطور، يعكس اإلحباط امل
 من أهم ما مييز هذه املرحلة املهنية. فاإلحباط واإلرهاق وخيبة األمل يف التدريس، دخول مهنة التعليم

مت  ذيويكون سببه اخلوف من فودان النجاح ال، املشوار املهين فاإلحباط كما أشار إليه األدب السابق حيدث يف منتصف
فودان الوظيفة  سنواهتم التدريسية األوىل تبعا للشعور ابلتهديد املستمر من وقد ترتفع مشاعر اإلحباط لدى املعلمني يف، الوصول إليه

 يواجهون مشاكل حادة يف بيئاهتم. أو لدى أولئك املعلمني الذين، ألسباب متنوعة
 الستقرار والسكونا ةمرحل

يف  كبريا دورا ويف هذه الفرتة تلعب العوامل البيئية، حلماستهم ملهنة التعليم ستورار وفودان املعلمنيمتثل هذه املرحلة الركود واال
الركود يف دورة احلياة املهنية  ، فمرحلةيسمرحلة احملافظة عل  الكفاءة والتزا  اثبت للتدر  فهي، حتديد االجتاه الذي سيذهب إليه املعلم

اختالفا كبريا عن ابقي املراحل مما  واحتياجات املعلم يف هذه املرحلة ختتلف، ألسباب متنوعة تبعا من املمكن ظهورها يف أي وقت
 ملهين.التطوير ا يستدعي إحلاق املعلم بفرص

 املهني طاهلبو ةمرحل
 لة اهلبوطففي هذه املرحلة يبدأ املعلم برتك املهنية ودخوله مرح ينظر هلذه املرحلة عل  أهنا مؤشر خلروج املعلم من املهنة،

مودمة  أو سنوات عدة، وقد ينظر بعض املعلمني هلذه املرحلة عل  أهنا وقد يبو  املعلم يف هذه املرحلة أسابيع أو شهورا، والرتاجع املهين
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تكون فرصة  ورمبا قد، يوودهم للعودة للمرحلة األوىل )اإلعداد قبل اخلدمة( ولكن قد تكون ابلنسبة لآلخرين طريوا، لرتك املهنة
 جديدة خارج سلك التعليم. للحصول عل  منصب جديد داخل املدرسة أو مهنة

 ةمن املهن جروخلا ةمرحل
الطوعي أو  ترك املعلم ملهنة التعليم بعد سنوات من اخلدمة إما ابلتواعد تتمثل مرحلة اخلروج من مهنة التعليم الفرتة الزمنية بعد

وقد يكون خروج  اإلدارة أو حىت احلصول عل  وظيفة جديدة خارج مهنة التعليم ابإلقالة اإلجبارية أو احلصول عل  منصب جديد يف
 املعلم من مهنة التعليم بسبب أزمات شخصية.

 امللخص
 للمعلم يف سياق نظا  اجتماعي ديناميكي مرن فدورة احلياة لوصف دورة احلياة املهنية حماوال (2991جاء منوذج فسلر )
يتمكن من  فالنموذج يشري أن املعلم قد، دينامية مرنة وليس خبطوات اثبتة الل مراحلها الثمانية بطريوةاملهنية يتود  هبا املعلم من خ

 ذات عالقة ابلبيئة التنظيمية والبيئة الشخصية. الدخول واخلروج يف أي مرحلة من املراحل تبعا لعوامل
حياته  ة وبشكل غري متوقع مثال تتوىف زوجته وتتغريالتخلي عن املهن فود يدخل املعلم مرحلة اهلبوط املهين ويكون عل  وشك

املعلم  فود جيدد، عل  الظروف البيئية الشخصية والتنظيمية ءحياته بنا ذلك يوود املعلم إىل إعادة توييم، الشخصية بشكل جذري
 الركود.و يف هذه املهنة ويدخل مرحلة االستورار  قد يبو  ويدخل مرحلة احلماس والنمو أو يسالتزامه ابلتدر 

 طبيعة دينامية مرنة. فالسيناريو السابق أوضح أن الدورة املهنية حلياة املعلم ذات
 املهين للمعلمني فحاجات املعلم املبتدئ يف مرحلة تكوين الشعور لذا يتعني عل  الوادة الرتبويني أن يكونوا عل  وعي ابلتطوير

 و.والنم اسختتلف عن حاجات املعلم ذي اخلربة الذي وصل ملرحلة احلم
 االجتماعي املهين للنأي به عن العزلة والشك الذايت واإلجهاد يف النسيج املبتدئ لذلك جيب توفري برامج فردية تدمج املعلم

ومن  تعزيز املهارات اليت هتيئ للمعلم حسن إدارة املشكالت وحلها، وتودمي برامج تعمل عل ، األوىل يسوالولق املرتبط بسنوات التدر 
جلميع  تزيد فرص الدراسات املتودمة والتعاون والويادة والتمكني الذايت رى وجود أنظمة داعمة لنمو ومحاس املعلم حبيثانحية أخ

 املعلمني يف مجيع مراحل دورة احلياة املهنية.
 رة مالية،ابالحتياجات الشخصية ومشاكل املعلمني )مثل خسا وينبغي أن يتسع مفهو  التطوير والنمو املهين ليشمل االهتما 

 مر ...(. طالق،
 يف األرجح يف حياهتم اليت قد تؤثر، مع العوامل البيئية والشخصية وينبغي عل  النظم الداعمة للمعلمني مساعدهتم يف التعامل

 املهنية وتعديل املها  واقتسا  الوظائف.
 اانته املهنية.والتمكني لتحويق إمك فاملعلم يف مجيع مراحل مهنة التعليم حيتاج الدعم واملساعدة

* * * 
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