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يســتهّل هــذا التقريــر الشــامل بالتأكيــد علــى أنــه مــع حلــول 
عــام 2030 ســُيضحي عاملنــا بحاجــة إلــى نحــو 163 مليــون 
إعــداد  فــي  املتمثلــة  الفارقــة  بمهمتهــم  لاضطــاع  معلــم 
أطفالنــا وشــبابنا وتهيئتهــم لخــوض غمــار مســتقبل يكونــون 
ــون بالقــدرة 

ّ
فيــه مواطنيــن مثقفيــن يتســمون بالنشــاط ويتحل

علــى العمــل فــي زخــم عالــم تكتنفــه املصاعــُب مــن كل جهــة. 
لــذا، فــا عجــب مــن التصريــح بــأّن تلكــم األعمــال املنوطــة 
باملعلميــن تقــع علــى رأس األعمــال وتحتــل مرتبــة الصــدارة 
بينهــا. وممــا يرثــى لــه أن املعلميــن فــي شــتى ربــوع الكــون يعانــون 
من ضغوط متواصلة ينفذ أثرها في اســتبقائهم في وظائفهم 
ويعــود مردودهــا علــى فّعاليتهــم فــي أدائهــم، لتخــرج محصــات 

جــودة تعليــم أطفالنــا وشــبابنا بنتائــج غيــر محمــودة. 

وعلى الرغم من الشروع في دراسة رفاه املعلم قبل 40 عاًما، 
أو نحوهــا، إال أن الجهــود املبذولــة فــي العقــد املا�ضــي كان لهــا 
دوٌر بالــغ فــي تســليط هالــٍة مــن الضــوء علــى أهميــة االرتبــاط 
الواقــع بيــن املعلميــن ومحّصــات الطــاب. فلقــد جــاوزت 
الدراســات الســابقة املدى في التأكيد على العوامل الســلبية 
التــي تســببت فــي تــرّدي أوضــاع املعلميــن، غيــر أنهــا غّضــت 
الطــرف عــن تقديــم مزيــد مــن الحلــول لتحســين رفاههــم. 
إن الطبيعــة الوجدانيــة ذات األثــر البالــغ لعمــل املعلميــن، 
وأهميــة الحفــاظ علــى العاقــات الفّعالــة، والتأثيــر امللحــوظ 
لقــادة املــدارس، والتركيــز املفــرط علــى الــدور الحيــوّي لنتائــج 
الســريع،  التكنولوجــي  التطــور  فتــرات  خــال  التصنيفــات 
يــة فــي املــدارس، 

ّ
وزيــادة التحديــات االجتماعيــة التــي تظهــر جل

وحــاالت الفقــر وتدهــور األوضــاع، لتســهم فــي مجموعهــا فــي 
شــعور املعلميــن باإلجهــاد، وتعمــل علــى زيــادة معاناتهــم جــّراء 

اإلرهــاق وعجــز القــدرات واالســتنزاف فــي العمــل.

والحق يقال، لقد بذلت جهود كثيرة لتحقيق رفاه 
الطاب، غير أن مثل هذه الجهود كانت دون املستوى 

املطلوب تجاه رفاه املعلمين، وهو أمٌر في غاية التناقض، إذ 
إن جودة أوضاع املعلمين ال تنفكُّ بحال من األحوال عن 

جودة أوضاع األطفال؛ فاملعلمون هم أكثر العناصر أهمية 
بين أروقة املدارس، وال تخفى أهمية دورهم في الخروج 

بمحّصات الطاب وشعورهم بالرضا والسعادة. وبالتالي، 
نهم من االرتقاء 

ّ
يحتاج املعلمون إلى أوضاع جيدة تمك

بأوضاع األطفال ومن إخراج أفضل ما لديهم. ولقد وّجهت 
القضايا الناشئة املتعلقة برفاه املعلمين، ال سيما خال 

جائحة كوفيد-19 وفي أعقابها، األنظاَر إلى الدور بالغ 
األهمية للمعلمين باعتبارهم أعضاء فاعلين في املجتمع، 
يتميزون بقدرتهم على جلب بريق من األمل وغرس مزيد 

من التفاؤل لدى األطفال، وأسرهم واملجتمع برّمته، خال 
أحلك األوقات. كما أظهر املعلمون أنهم، بشكل عام، ذوو 

مرونة فائقة، وقابلية كبيرة على التكّيف، وقدرة مبهرة على 
االبتكار، ناهيك عن أهبتهم لاستجابة السريعة والتغير 

اإليجابّي. لذا، فإن هناك مزيًجا من األسباب املتعددة 

 الحكومات، وصّناع السياسات، وأصحاب 
ّ

التي تحث
العمل، والهيئات التنظيمية، واألسر، واملجتمع على تقدير 

األعمال التي تقع على كاهل املعلمين ودعمها.   

بروشــولد- جيــن  راي  قامــت  التقريــر  هــذا  إعــداد  وخــال 
بيــل وفريقهــا بإجــراء تحقيــق شــامل، انطــوى علــى مراجعــة 
املقــام  فــي  املعاصــرة،  األعمــال  مــن  الســابقة  الدراســات 
األول، والبحــوث امليدانيــة التــي شــارك فيهــا معلمــون مــن 
مــن  وبالرغــم  وقطــر(.  وكينيــا  كمبوديــا  )وهــي  دول  ثــاث 
اختــاف الســياقات والبحــوث ذات الصلــة برفــاه املعلميــن 
فــي هــذه الــدول الثــاث، والتــي لــم تكــن متواجــدة فــي البحــوث 
الســابقة، إال أن قضايــا رفــاه املعلــم التــي تــم الوقــوف عليهــا 
فــي طّيــات هــذه الدراســة تكشــف اللثــام عــن عناصــر مشــتركة 
مــن األبحــاث التــي تــم إجراؤهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــا 
يجعــل هــذا التقريــر وثيــق الصلــة بالســياقات كافــة. ومــن 
اتخــذ  قــد  البحــث  هــذا  أن  إلــى  نشــير  أن  بمــكان  األهميــة 
منهجيــة تقديريــة لتســليط الضــوء علــى نقــاط القــوة فــي رفــاه 
املعلميــن عنــد تحقيقهــا بشــكل إيجابــّي، مــع مشــاركة عــدد 
 مــن الطــرق اإليجابيــة لتعزيــز 

ً
مــن املبــادئ التــي تقتــرح باقــة

رفــاه املعلميــن.

يرســم الفصــل األول مــن البحــث املشــهَد الراهــن مســتخدًما 
ا 

ً
عــدًدا مــن الدراســات الحديثــة، فــي املقــام األول، مســلط

الضــوء مــن خالهــا علــى أهميــة األعمــال التــي يضطلــع بهــا 
ملشــروع  الســتة  البحثيــة  األســئلة  توضــح  كمــا  املعلمــون. 
ــل الحاجــة إلجــراء البحــث 

ّ
»رفــاه املعلــم« هيــكَل التقريــر وتعل

فــي كل مــن كمبوديــا وكينيــا وقطــر. إضافــة إلــى ذلــك، تحــدد 
املامــح املوجــزة للتعليــم فــي هــذه البلــدان ســياَق مــا تبقــى مــن 

التقريــر. 

عليهــا  يقــوم  التــي  املنهجيــة  فيعــرض  الثانــي  الفصــل  أمــا 
ــا تفصيلًيــا لكيفيــة 

ً
مشــروع »رفــاه املعلــم«، ويتضمــن مخطط

لضمــان  الســابقة  للدراســات  املنهجيــة  املراجعــة  إجــراء 
تنفيــذ املشــروع البحثــي بشــكل صــارم. كمــا تمــت اإلشــارة 
التالــي  الجــزء  فــي  الحالــة  دراســة  فــي  املتبعــة  املنهجيــة  إلــى 
للعمليــات األخاقيــة والتحليليــة، وذلــك لتوضيــح عمليــات 
البيانــات  وترميــز  املشــاركين،  واختيــار  العينــات،  أخــذ 

األســاليب.   وتحديــد 

وأمــا الفصــل الثالــث فيقــدم النتائــج الخاصــة بدراســة »رفــاه 
املعلــم«. وبهــدف إظهــار حجــم العينــة التــي تمــت دراســتها، 
قــام الفريــق بتنظيــم عوامــل الرفــاه بطريقــة نظريــة، كمــا 
قــام بعرضهــا بوضــوح فــي الشــكل رقــم )1( وفــق فئــات ثــاث: 
تنظيميــة وتبادليــة وفرديــة. وتســلط هــذه النتائــج الضــوَء 
علــى أهميــة الرفــاه باعتبــاره مســؤولية فرديــة وجماعيــة، كمــا 
تحدد الفئاُت ســالفة الذكر اســتراتيجياِت التدخل املتعلقة 
بالسياســات  الصلــة  وثيقــة  والتوصيــات  املعلميــن  برفــاه 

تمهيد
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والتــي بإمكانهــا معالجــة النتائــج الســلبية لألوضــاع املترديــة 
للمعلــم. وتشــير البيانــات التــي تمخضــت عــن دراســات الحالــة 
فــي كمبوديــا وكينيــا وقطــر إلــى املجــاالت البــارزة التــي يتعيــن 
علــى صّنــاع السياســات واملديريــن واملوّجهيــن أخذهــا بعيــن 
أساســية  مكّونــات  ســبعة  املؤلفــون  يقتــرح  كمــا  االعتبــار، 
مــن شــأنها التمكيــن لرفــاه املعلــم، مــع قيامهــم بإمعــان النظــر 
فيهــا، وهــي املكّونــات التــي تتفــق مــع بعــض الدراســات الحاليــة. 
ــص هــذه االقتراحــات إلــى أن رفــاه املعلــم يعــّد مســؤولية 

ُ
وتخل

تقــع علــى عاتــق املعلميــن، والطــاب، وأوليــاء األمــور، ومديــري 
املــدارس، وصّنــاع السياســات.

التــي  النتائــَج  األخيــر  الفصــل  يجمــع  املطــاف،  نهايــة  وفــي 
ودراســات  الســابقة  الدراســات  مراجعــة  عنهــا  تمخضــت 
الحالــة. ويقتــرح املؤلفــون فــي هــذا الفصــل طيًفــا واســًعا مــن 
التوصيــات املثيــرة لإلعجــاب واملوّجهــة للشــركاء املعنييــن، 
واملعلميــن، والطــاب، وأوليــاء األمــور، واملديريــن، وصّنــاع 

كافــة. السياســات 

بروشــولد- جيــن  راي  بقيــادة  البحــث  فريــق  قــّدم  ولقــد 
بيــل للمجتمــع الدولــّي تأكيــًدا جلًيــا علــى األهميــة البالغــة 
للمعلميــن وعلــى دورهــم الفــارق بالنســبة لألجيــال القادمــة 
مــن األطفــال والشــباب. لــذا، فــإن التقريــَر املاثــل بيــن أيدينــا 
ذو قيمــٍة فائقــة، ال ســيما وقــد خــرج إلــى النــور فــي وقــٍت حاســم 
مــن تاريخنــا وخــال حقبــٍة تكافــح فيهــا البلــدان للحفــاظ علــى 
مجــرى حياتهــا االعتياديــة جــّراء جائحــة كوفيــد-19، التــي 
للمعلميــن  الكبيــر  الــدور  عــن  الســتاَر  األخــرى  هــي  كشــفت 
باعتبارهــم منــاراٍت فــي مجتمعاتنــا. هــا قــد حــان وقــُت التغيير، 
بقيمــة  واإلقــراُر  الجائحــة،  تلكــم  تبعــات  مــن  والتعلــُم 
ممــا  األماميــة،  الخطــوط  فــي  باعتبارهــم عامليــن  املعلميــن 
يعنــي ضــرورة إعطــاء األولويــة لرفاههــم. وعليــه، يقــدم تقريــر 
»رفــاه املعلــم: النتائــج املســتخلصة مــن املراجعــة النطاقيــة 
للدراســات الســابقة ودراســات الحالــة فــي كل مــن كمبوديــا 
 عامليــة 

ً
وكينيــا وقطــر« الصــادر عــن مبــادرة »وايــز«، مســاهمة

فــي قضيــة رفــاه املعلــم التــي لطاملــا طــال انتظارهــا. وال يســعني 
إال أن أقــدم أحــرَّ التهانــي لفريــق العمــل الــذي بــذل جهــًدا 
دؤوًبــا للخــروج بهــذا العمــل خــال فتــرة حالكــة مــن تاريخنــا. 

البروفيسور فاي ماك كالوم
عميد وأستاذ التربية

مستشار خبير، وباحث ومؤلف في قضايا رفاه التعليم
جامعة أديايد، أستراليا 

تمهيد
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فــي العالــم علــى املعلميــن، إذ  يقــوم مســتقبُل كل مجتمــع 
طــرق  عبــر  األطفــال  علــى  التأثيــر  فــي  الطولــى  اليــُد  لهــم  إّن 
 بتعليمهــم مهــارة التعلــم مــدى الحيــاة، 

ً
متشــعبة، اســتهاال

مــروًرا بصقلهــم باملهــارات العمليــة لإلبحــار فــي دروب الحيــاة 
القائمــة  الصحيــة  التفاعــات  بنمذجــة  وانتهــاًء  اليوميــة، 
علــى االحتــرام. ومــع النمــو الســكانّي، ُيتوقــع ازديــاد الطلــب 
مليــون  بمقــدار 69  العالــم  أنحــاء  فــي شــتى  املعلميــن  علــى 
معلــم خــال الفتــرة مــا بيــن 2019 و2030، ليصبــح املجمــوع 
ا  ــي 163 مليــون معلــم. لــذا، بــات ضرورًيــا أن نضــع حــدًّ

ّ
الكل

لإلنهــاك واالســتنزاف الــذي يعانــي منــه املعلمــون، كــي يتســنى 
لنــا االســتبقاء علــى عــدد كاٍف منهــم فــي وظائفهــم وإتاحــة 
الوقــت الــازم لهــم لتطويــر مهــارات التعليــم علــى أســاٍس مــن 
الخبــرة واإلتقــان. ومــع ذلــك، لــم يعــد كافًيــا أن نتحــدث عــن 
وقــف اإلنهــاك، إذ إن تقديــم تعليــم مثالــّي لألطفــال يتطلــب 
وجــود معلميــن علــى درجــة كبيــرة مــن الرفــاه، وهــو األمــر الــذي 
إلــى تقديــم الخيــر لآلخريــن،  يرتبــط بشــكل وثيــق باملبــادرة 
وبــذل جهــود حثيثــة للخــروج بحلــوٍل إبداعيــة للمشــكات 
وتوثيــق عــرى التواصــل االجتماعــي. وهــو جهــٌد ُمضــٍن ينتظــره 

أطفالنــا مــن املعلميــن. 

ــَل األول فــي إجــراء 
َّ
يغطــي هــذا التقريــر مســعيين كبيريــن: تمث

مراجعــة نطاقيــة لدراســات ســابقة بلــغ عددهــا 102 مقالــة 
صحفيــة تــم جمعهــا مــن شــتى أنحــاء العالــم حــول رفــاه املعلــم 
علــى مــدار ســنوات خمــس امتــدت مــا بيــن 2016 و2020. 
وفــي هــذا الصــدد، قمنــا بتكثيــف نتائــج الدراســة حــول األمــور 
اســتقصينا  وكذلــك  املعلــم،  رفــاه  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي 
مســألة إنهــاك املعلــم، لنخــرج بتوصيــات مفّصلــة علــى نحــو 
املعلــم.  رفــاه  لتعزيــز  الازمــة  املتطلبــات  حيــال  مســتقل 
إضافــة ملــا ســلف، قمنــا بالبحــث فــي الثغــرات التــي انطــوت 
ــل فــي 

ّ
عليهــا الدراســات الســابقة. أمــا املســعى الثانــي، فتمث

مجموعــة مــن دراســات الحالــة التــي تضمنــت تجميــع بيانــات 
أصيلــة ومتعمقــة ملقابــات أجريــت مــع 90 معلًمــا و16 مديــًرا 
ملــدارس تتميــز بأدائهــا املرتفــع فــي كل مــن كمبوديــا وكينيــا 
وقطــر، إضافــة إلــى 11 مقابلــة مــع صّنــاع السياســات. ولقــد 
حيــال  املشــاركين  ردود  خــال  مــن  التقريــر،  اســتخلص 
ســلوكياتهم وأوضاعهــم أثنــاء أفضــل أوقــات رفاههــم عنــد 
اضطاعهــم بمهــام التعليــم، العمليــاِت األساســية التــي مــن 

شــأنها تعزيــز رفــاه املعلــم.  

العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  املعلميــن  رفــاه  تجــارب  تتشــابه 
ــا مــن توافــق األوضــاع التــي عزاهــا املعلمــون  وهــو مــا بــدا جليًّ
ومديــرو املــدارس وصّنــاع السياســات إلــى رفــاه التعليــم فــي 
كل مــن كمبوديــا وكينيــا وقطــر. ولقــد ســلطت نتائــُج مراجعــة 
الدراســات الســابقة الضــوَء علــى التوصيــات املتداخلــة عبــر 

الوقــت  وفــي  واالســتقصاء.  بالبحــث  املشــمولة  الدراســات 
املتعلقــة  االختافــات  مــن  عــدد  علــى  الوقــوف  تــم  ذاتــه، 
كمبوديــا  مــن  كل  فــي  الحالــة  دراســات  بيــن  املعلــم  برفــاه 
 

َ
اختــاف املثــال  ســبيل  علــى  منهــا  نذكــر  وقطــر،  وكينيــا 

البدنيــة، والتجمعــات  بالصحــة  املتعلقــة  التركيــز  مجــاالت 
الوافديــن.  املعلميــن  واحتياجــات  االجتماعيــة، 

 مبــادئ أساســية 
ُ
ومــن خــال دراســات الحالــة، ظهــرت ســبعة

لرفــاه املعلــم. فيمكــن التأكيــد علــى تمّتــع املعلميــن بدرجــة 
كبيــرة مــن الرفــاه عندمــا:

إليهــم . 1 والنظــر  بهــا  واإلشــادة  خبراتهــم  تقديــر  يتــم 
قــادة باعتبارهــم 

التــي . 2 األعمــال  فــي  عميــق  نحــو  علــى  إشــراكهم  يتــم 
بهــا يقومــون 

ــا مــن وراء مــا يقومــون بــه مــن . 3
ً
يجــدون مغــزًى وهدف

أعمــال

يشعرون بالنجاح. 4

املتعلقــة . 	 غيــر  الشــخصية  احتياجاتهــم  تلبيــة  تتــم 
لعمــل با

يقومون بإدارة حالتهم الوجدانية والصحية. 6

ينُعمون ببيئة عمل إيجابية وداعمة. 	

أكــدت الدراســاُت املدرجــة فــي املراجعــة علــى أهميــة العديــد 
مــن هــذه املبــادئ، غيــر أن عــدًدا كبيــًرا مــن الدراســات تنــاول 
مبــادَئ أخــرى مثــل البيئــات اإليجابيــة، والتنظيــم الوجدانــي، 
والشــعور بالنجــاح )كفــاءة املعلــم الذاتيــة(. فمــن بيــن الـــ102 
مقالــة، خرجــت 		 مقالــة بنتائــج ذات صلــة بالتدخــات 
التــي أجريــت لتعزيــز رفــاه املعلــم. وعلــى الرغــم مــن تركيــز 
املســتوى  علــى  العمــل  أوضــاع  علــى  الســابقة  الدراســات 
التنظيمــي، قامــت التدخــات باختبــار املمارســات الفرديــة 
التــي يمكــن للمعلميــن املشــاركة فيهــا )ممارســات الحــّد مــن 
وكــذا  الوجــدان(،  وإدارة  اليقظــة  علــى  القائمــة  اإلجهــاد 
التدخــات الازمــة لتقويــة العاقــات بيــن املعلميــن والطــاب 
أو الزمــاء. غيــر أن جميــع هــذه الدراســات لــم تخــرج بنتائــج 
هنــاك  كان  كمــا  السياســات،  مســتوى  علــى  للتدخــات 
غيــاٌب ملحــوظ للدراســات التــي أجريــت فــي أمريــكا الاتينيــة 
وأفريقيــا والشــرق األوســط. ولــم يتــم العثــور علــى دراســات 
تتنــاول رفــاه املعلميــن خــال فتــرة الخمــس ســنوات فــي أّي مــن 

كمبوديــا أو كينيــا أو قطــر. 

ولعــّل مــن األخبــار الســاّرة وجــوُد طــرق عديــدة لتعزيــز رفــاه 
مراجعــة  مــن   ظهــرت  التوصيــات  مــن  فالعديــد  املعلــم. 
الدراســات الســابقة، إضافــة إلــى ظهــور املزيــد منهــا مــن خــال 
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دراســات الحالــة. ومــن الضــرورة بمــكان أن نفهــم أن العوامــل 
ا لإلنهــاك يمكــن أن تختلــف عــن تلــك  التــي قــد تضــع حــدًّ
التــي مــن شــأنها تعزيــز رفــاه املعلــم. ففــي مراجعــة الدراســات 
السابقة، على سبيل املثال، ارتبط اإلنهاك بشعور املعلمين 
بالتهميــش أو وقوعهــم تحــت التنمــر الصــادر مــن املعلميــن 
هــذا  تفــادي  للمديريــن  يمكــن  وعليــه،  تجاههــم.  اآلخريــن 
التهميــش والحيلولــة دون وقــوع هــذا التنمــر، غيــر أن الحــّد 
مــن هــذه املشــكات فــي حــّد ذاتــه لــن يعــزز بالضــرورة مــن رفــاه 
املعلــم. وعوًضــا عــن ذلــك، يلــزم توفيــر منــاخ مــن االحتــرام، 

واملشــاركة، والدعــم املتبــادل للمعلميــن لتعزيــز رفاههــم. 

العاقــات  ورســوخ  عمــق  مــدى  الحالــة  دراســاُت  كشــفت 
لــدى املعلميــن –ال ســيما مــع مديــري املــدارس، واملعلميــن 
اآلخريــن، والطــاب وأوليــاء األمــور– وأظهــرت تأّصــل العمــل 
الوجدانــي الــذي يأتــي مصاحًبــا للتفاعــات املســتمرة. لــذا، 
 
ً
يمكننــا القــول بــأن التفاعــات بيــن الجهــات الفاعلــة، كا
املنبــع واملصــّب، فعندمــا  تؤثــر علــى تفاعــات  علــى حــدة، 
ُيثنــي املديــرون علــى املعلميــن ويمتدحونهــم، فمــن الراجــح 
أن يمتــدح املعلمــون، هــم اآلخــرون، طاَبهــم. وكــذا، فعندمــا 
املعلمــون  يعمــل  أن  الراجــح  فمــن  بجــّد،  الطــاب  يعمــل 
واملديــرون أيًضــا بجــّد. غيــر أن التحديــات متاطمــة. فعلــى 
مــدار اليــوم، يتخــذ املعلمــون قــراراٍت ال حصــر لهــا للحفــاظ 
ــرت أم كُبــرت. 

ُ
علــى محّفزاتهــم فــي مواجهــة املحبطــات، صغ

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن إمكانيــة إيجــاد مغــزًى أثنــاء العمــل 
اليومــي موجــودة فــي كل مــكان. فلقــد أشــارت النتائــج إلــى 
وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن حاجــة املعلميــن إلــى الثنــاء والتقدير، 
ناهم من الحفاظ على إحساســهم بوجود مغزًى 

ّ
اللذين يمك

وقيمــة لعملهــم، ومســتوى رفاههــم. إضافــة ملــا ســلف، أكــدت 
النتائــُج أن احتــرام املعلميــن باعتبارهــم قــادة مــع الحفــاظ 
علــى اســتقاليتهم وفــق مــا هــو ممنــوٌح للخبــراء اآلخريــن، مــن 
شــأنه أن يدعــم رفاههــم. كمــا أن األعمــال اإلداريــة املرهقــة، 
ــر عــن وجــود مغــزًى، تحــّل محــل األعمــال األخــرى التــي 

ُ
التــي تفت

تعتبــر ذات مغــزًى، وقــد تتســبب فــي إنهــاك املعلــم. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لــكل مــن املعلميــن، ومديــري املــدارس، 
وأوليــاء األمــور، والهيئــات التعليميــة علــى األصعــدة الوطنيــة 
رفــاه  تعزيــز  فــي  األهميــة  بالغــة  أدواٌر  واملحليــة  واإلقليميــة 
املعلــم. ويمكــن تلخيــص هــذه األدوار مــن خــال مجموعــة 

التوصيــات التاليــة: 

أوليــاء األمــور يمكنهــم املســاهمة فــي رفــاه املعلــم مــن خــال 
التواصــل مــع معلمــي أطفالهــم وتوجيــه الشــكر لهــم واإلقــرار 
كمــا  ذلــك.  يســتحقون  عندمــا  عليهــم،  والثنــاء  بفضلهــم 
يمكنهــم تهيئــة أطفالهــم وإعدادهــم للتصــرف بشــكل جيــد 

فــي املدرســة وإظهــار االحتــرام الائــق ملعلميهــم، ممــا يســّهل 
العمــل الــذي يقــوم بــه املعلــم.

خــال  مــن  رفاههــم  بمســتوى  االرتقــاء  يمكنهــم  املعلمــون 
املشاركة العميقة والهادفة في أعمالهم. فعلى سبيل املثال، 
يمكنهــم مــدح طابهــم وتشــجيعهم علــى التقــدم للحصــول 
علــى الجوائــز واملشــاركة فــي املســابقات. كمــا يمكــن للمعلميــن 
فــي  االســتفادة مــن فــرص التطويــر املنهــي والتطــوع للعمــل 
لجــان علــى مســتوى املدرســة أو املنطقــة. ويعــّد التفاعــل مــع 
املعلميــن اآلخريــن أمــًرا مهًمــا، بمــا فــي ذلــك تبــادل املعــارف 
مــع بعضهــم البعــض وطلــب املســاعدة عنــد الحاجــة. فمــن 
الناحيــة املثاليــة، يعتنــي املعلمــون بأنفســهم بشــكل منتظــم 
ويخصصــون بعــض الوقــت الشــخ�ضي أو العائلــي ألنفســهم. 
كمــا أن هنــاك عــدًدا مــن املهــارات التــي يمكنهــا املســاهمة 
إدارة  كيفيــة  ــم 

ّ
تعل منهــا  نذكــر  املعلــم،  رفــاه  تحقيــق  فــي 

العواطــف، وممارســة مهــارات الحــّد مــن التوتــر القائمــة علــى 
يلــة 

ّ
اليقظــة، والتركيــز علــى الصــورة الكبيــرة ووضعهــا فــي املخ

عنــد الشــعور باإلحبــاط أو اعتــراء املشــاعر الســلبية األخــرى.  

مديــرو املــدارس يقومــون بــدور مهــم فــي تعزيــز رفــاه املعلــم. 
فهــم يعملــون علــى إيجــاد بيئــة عمــل إيجابيــة ووضــع طــرق 
بشــكل  البعــض  بعضهــم  مــع  التفاعــل  للمعلميــن  تتيــح 
خــال  مــن  املعلــم  رفــاه  تعزيــز  للمديريــن  ويمكــن  إيجابــي. 
تحديــد أهــداف املدرســة بوضــوح، وتعزيــز الشــعور باالتحــاد 
والتركيــز علــى تعزيــز الســلوك الجيــد للطــاب. كمــا يمكنهــم 
مــدى  عــن  وســؤالهم  الجيــد،  عملهــم  إزاء  املعلميــن  مــدح 
الحــّد  وبغيــة  معقــول.  بقــدر  لهــم  املرونــة  وتوفيــر  رفاههــم 
مــن إنهــاك املعلميــن، يمكــن للمديريــن منحهــم درجــة كبيــرة 
مــن االســتقالية فــي الفصــل، وتقليــل حجــم العمــل اإلداري 
والبيروقراطي وإعطائهم مســؤوليات على مســتوى املدرســة.

الهيئــات التعليميــة تعمــل علــى توفيــر فــرص التطويــر املنهــي 
للمعلميــن، وال يقتصــر ذلــك علــى طــرق التدريــس فحســب، 
بــل ينطــوي أيًضــا علــى اســتراتيجيات التنظيــم الوجدانــي 
وإدارة قاعــة الدراســة. ولتعزيــز رفــاه املعلــم، يمكــن لســلطات 
التعليــم إنشــاء برامــج علنيــة لإلشــادة بــدور املعلميــن ومديــري 
املــدارس وتكريمهــم. كمــا أن التعليقــات املوضوعيــة الصادرة 
عــن املفتشــين للمعلميــن يمكــن أن تكــون ذات فائــدة كبيــرة، 
وكــذا فــإن لاســتقرار املالــي، وتوافــر املــوارد الازمــة لتلبيــة 
بيئــات عمــل  للمعلميــن، ووجــود  الشــخصية  االحتياجــات 
إيجابيــة، تســهم جميُعهــا فــي تعزيــز رفــاه املعلــم. وقــد يســهم 
ومراجعــة  للمعلميــن  املوكــول  اإلداري  العمــل  مــن  الحــّد 
السياســات املتعلقــة بأخــذ اإلجــازات وســاعات العمــل املرنــة 

فــي الحــّد مــن احتماليــة إنهــاك املعلــم.

ملخص تنفيذي
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وفــي الختــام، يمكــن للجميــع املســاهمة فــي رفــاه املعلميــن مــن 
خــال إظهــار االحتــرام لهــم وإبــاغ معلمينــا الســابقين أنهــم 
مقــّدرون لدينــا، ال ســيما َمــن كان منهــم ســبًبا فــي إحــداث 
فــارق فــي حياتنــا. وبذلــك، يمكــن للجميــع دعــم عمليــة تحفيــز 
إبــداء  فــي  األثــر  بالــغ  لــه  يكــون  ممــا  ومناصرتهــا،  املعلميــن 

احترامنــا لهــم وحّثهــم علــى بــذل املزيــد. 

وال شــك أن مــن األهميــة بمــكان أن نعمــل، كمجتمــع، بشــكل 
جماعــي لدعــم 94 مليــون معلــم فــي شــتى أنحــاء العالــم. فعلــى 
الرغــم مــن وجــود باقــة كبيــرة مــن البحــوث الدائــرة حــول 
ملحوظــة،  فجــوات  هنــاك  تــزال  مــا  أنــه  إال  املعلــم،  رفــاه 
ناهيــك عــن محدوديــة الدراســات فــي أفريقيــا وآســيا والشــرق 
األوســط. ولقــد تمّيــز النهــُج املــزدوج لدراســتنا باالبتــكار فــي 
تصميمــه وبتقديمــه نتائــج وتوصيــات ذات تركيــز أكبــر علــى 
رفــاه املعلــم مــن خــال اســتقائها مــن الدراســات الســابقة، 
إضافــة إلــى طرحــه رؤًى أكثــر تعلًقــا بمجــال رفــاه املعلــم فــي 
ســياقات أفريقيــة وآســيوية وشــرق أوســطية؛ غيــر أن هنــاك 
حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات ملعالجــة الفجــوات املحــددة 
فــي مراجعــة الدراســات الســابقة. وهنــاك حاجــة أيًضــا إلــى 
املزيــد مــن الدراســات املعنّيــة بفحــص الســياقات الثقافيــة 
ذات التمثيــل الضعيــف، وذلــك الكتســاب مزيــد مــن األفــكار 
حــول كيفيــة تعزيــز رفــاه املعلــم بشــكل كامــل علــى مســتوى 
 مؤلفــو الدراســة الشــركاَء 

ّ
العالــم. وفــي نهايــة املطــاف، يحــث

املعنييــن ويشــّدوا علــى أيديهــم للعمــل علــى تعزيــز رفــاه املعلــم 
والحفــاظ عليــه مــن خــال تنفيــذ التوصيــات التــي توائــم 

الســياقات الخاصــة بهــم.  

ملخص تنفيذي
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يعــّد انتماؤنــا للجنــس البشــري داللــة علــى ادخارنــا ملجموعــة 
مذهلــة مــن األدوات املتأّصلــة فينــا منــذ الــوالدة، غيــر أننــا لــم 
ننا من اكتساب 

ّ
نكتسب حين والدتنا تلكم املعارف التي تمك

أقواتنــا أو حتــى الحفــاظ علــى أرواحنــا. لــذا، وجــب علينــا 
ــم كل �ضــيء. وفــي زخــم القــرن الحــادي والعشــرين الــذي 

ّ
تعل

شــمل بيــن جنباتــه عصــَر املعلومــات وحقبــة التأثيــر البشــري 
)األنثروبوســين(، قررنا في جميع أنحاء العالم أنه يجب على 
األطفــال البــدء فــي تحصيــل العلــم فــي األوســاط األكاديميــة 
الرســمية فــي ســّن مبكــرة مــن أجــل اكتســاب املهــارات التــي 
ستســهم علــى أقــل تقديــر فــي الحفــاظ علــى بقائهــم، وربمــا 
الحصــول علــى وظيفــة مجزيــة وتقديــم إســهامات مجتمعيــة 
كبيــرة. إن التعليــم ضــرورة، كمــا أنــه ِهبــة فــي الوقــت ذاتــه، 
فهــو فــي أقــل درجاتــه يرمــي إلــى الحفــاظ علــى جــودة حيــاة 

الجنــس البشــري واالرتقــاء بهــا. 

فــي عــام 2019، كان هنــاك 94 مليــون معلــم فــي جميــع أنحــاء 
اليونســكو  معهــد  عــن  الصــادرة  البيانــات  )وفــق  العالــم 
لإلحصــاء، 2020(. وعلــى الرغــم مــن هــذا الرقــم املذهــل، 
املســتدامة  الدوليــة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وأثــره 
والوصــول إلــى تعليــم ابتدائــي وثانــوي شــامل بحلــول عــام 
2030، إال أنــه ســتكون هنــاك حاجــة إلــى 69 مليــون معلــم 
آخريــن. لــذا، وجــب علينــا االهتمــام برفــاه معلمينــا، ســواًء 
مــن أجــل املعلميــن أنفســهم أو مــن أجــل األطفــال الذيــن 

لتعليمهــم.   يجتهــدون 

تتنــاول قضيــة  كبيــرة  مؤلفــات  وجــود  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الباحثيــن  بعــض  حــّول  ولقــد  وإنهاكــه.  املعلــم  اســتنزاف 
انتباههــم فــي اآلونــة األخيــرة نحــو رفــاه املعلــم، وهــو مصطلــٌح 
واســع لــه تعريفــات متعــددة. فمــن جانبهمــا، اقتــرح ماكالــوم 
وبرايــس، مؤلفــا مراجعــة الدراســات الســابقة ذات الصلــة 
بتصــور رفــاه املعلــم، تعريــف الرفــاه التالــي باعتبــاره ذا فائــدة 

للمعلميــن:

إن مصطلــح الرفــاه متنــوٌع وســلس، فهــو يولــي احتراًمــا 
للفــرد، ولألســرة، وملعتقــدات املجتمــع، وقيمــه، وخبراتــه، 
باختــاف  تختلــف  التــي  وســياقاته  وفرصــه،  وثقافتــه، 
الزمــن والتغيــرات التــي تطــرأ. إنــه �ضــيء ننشــده جميًعــا، 
ذو  فهــو  ذلــك  ومــع  إيجابيــة،  بمفاهيــم  مدعــوم  وهــو 
طبيعــة فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة لــكل منــا، حيث يمنحنا 
 McCallum( .شــعوًرا بماهّيتنــا، والتــي ال بــّد مــن احترامهــا

)1	 .p ,2016 ,and Price

ومــن ثــّم، فــإّن الرفــاه ذو أهميــة بالغــة بالنســبة لألفــراد، وهــو 
دائــم التغيــر ويحتــاج إلــى رعايــة وحمايــة، بــل ويتأثــر باملجتمــع 

وبالســياقات التــي تتجــاوز األفــراد. 

يتميــز العمــل املنــوط باملعلميــن بكونــه ذا طبيعــة تفاعليــة 
وتبادليــة بدرجــة كبيــرة، حيــث ُعهــد إلــى املعلميــن بتوجيــه 
أفضــل  تحقيــق  بغيــة  واختبارهــم  وإرشــادهم  الطــاب 
النتائــج. واملعلمــون ال يتفاعلــون مــع الطــاب وحدهــم، بــل 
ومــع املديريــن واملعلميــن اآلخريــن وأوليــاء األمــور علــى مــدار 
خمســة أيــام فــي األســبوع ورّبمــا أكثــر. وعملهــم عمــٌل مجهــد 
يتطلــب امتــاك حزمــٍة مــن املهــارات املتنوعــة، تبــدأ باملحتــوى 
التعليمــي وتمــّر بالعمليــة التعليميــة وتنتهــي بتعليــم األطفــال 
ــه 

ّ
املهــارات االجتماعيــة وغرســها فيهــم. واألهــّم مــن ذلــك كل

 وموّجًهــا، 
ً
قــدوة بوصفــه  املعلــم  إلــى  ينظــرون  الطــاب  أن 

فيطرحــون عليــه مــا يخطــر ببالهــم مــن أســئلٍة طــوال اليــوم، 
 أم شــخصية. وفــي ظــل هــذا العــبء، ال ريــب 

ً
أكانــت أكاديميــة

أن رفــاه املعلــم معــّرٌض للخطــر علــى الــدوام، ولكــْن هنــاك 
باملقابــل فــرٌص للتحســين علــى الــدوام.        

ولقــد أصبحــت دراســة رفــاه املعلــم التــي بيــن أيدينــا ممكًنــة 
بفضــل التمويــل الــذي قدمتــه مبــادرة »وايــز«، أحــد مبــادرات 
فــي  للدراســة  األول  الهــدف  تمثــل  حيــث  قطــر،  مؤسســة 
توســيع دائــرة املعــارف املتعلقــة برفــاه املعلــم فــي وقتنــا الراهــن 
فــي ســياقات أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا مــن خــال 
إجراء دراسات حالة للمعلمين في كمبوديا وكينيا وقطر. أما 
ــَص فــي إجــراء مراجعــة نطاقيــة  الهــدف الثانــي للدراســة فتلخَّ
للدراســات الســابقة لتحديــد التوصيــات ذات الصلــة برفــاه 
املعلــم والوقــوف علــى الثغــرات املوجــودة فــي هــذه الدراســات. 
وبالنســبة للهــدف الثالــث فهــو الجمــع بيــن دراســة الحالــة 
واملعلومــات املســتخلصة مــن مراجعــة الدراســات الســابقة 
أو  النظريــة  الدراســات  فــي  املبتكــرة  االتجاهــات  لتحديــد 
دراســات الحالــة، والخــروج بأدلــة قويــة لدعــم التوصيــات 

املتعلقــة بتعزيــز رفــاه املعلــم.

اشتملت أسئلة بحثنا على ما يلي:

والهيــاكل . 1 والحكوميــة  الوطنيــة  السياســات  هــي  مــا 
رفــاه  كبيــر  بشــكل  تدعــم  التــي  املحليــة  التعليميــة 

؟ ملعلميــن ا

هــل يحظــى املعلمــون ذوو الخبــرة األطــول بقــدرٍة أفضــل . 2
علــى إدارة الرفــاه؟

مــا الرابــط، إْن وجــد، الــذي يــراه املعلمــون ومســؤولو . 3
التعليــم بيــن رفــاه املعلــم ورفــاه الطــاب، مــن جهــة، 

وبيــن املحصــات التعليميــة، مــن جهــة أخــرى؟

مــا هــي الخصائــص واألفعــال املميــزة للمعلــم التــي يعتقــد . 4
املعلمــون أنهــا تعمــل علــى تحفيــز الطــاب علــى التعلــم؟

مــا هــي العمليــات، ســواًء الواقعــة داخــل نطــاق العمــل . 	
أو خارجــه، التــي يعزوهــا املعلمــون إلــى رفاههــم؟

ما هي التدخات التي تعزز من رفاه املعلم؟. 6
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تغيــب دراســاُت رفــاه املعلــم عــن املشــهد فــي كل مــن أفريقيــا 
وآســيا والشــرق األوســط وفــي الــدول ذات الدخــل املنخفــض 
مــن  لاســتفادة  مضنًيــا  جهــًدا  بذلنــا  لــذا،  عــام.  بشــكل 
ســياقات ثقافيــة وجغرافيــة وسياســية متنوعــة، كمــا قمنــا 
باختيــار باتامبانــج فــي كمبوديــا، وبونغومــا فــي كينيــا، والدوحــة 
فــي قطــر. ارتكــزت هــذه الخيــارات علــى العاقــات القويــة التــي 
أقمناهــا مــع الباحثيــن، فــي كل مــن هــذه املواقــع، والذيــن 

قامــوا بدورهــم بمشــاركتنا العمــل طــوال فتــرة الدراســة. 

سياقات كل من البلدان الثالثة 
ُبنيــت دراســات الحالــة علــى الســياقات الخاصــة بــكل بلــد. 
ولتحقيــق الغايــة املنشــودة، نــورد فيمــا يلــي وصًفــا موجــًزا 
للســياقات التعليميــة فــي كل مــن دراســات الحالــة الثــاث.

كمبوديا 
تشرف وزارة التعليم والشباب والرياضة على نظام التعليم 
مراحــل:  أربــع  مــن  هنــاك  التعليــم  ويتألــف  كمبوديــا.  فــي 
والعالــي.  والثانــوي،  واالبتدائــي،  االبتدائــي،  قبــل  التعليــم 
ويمكــن للطــاب الذيــن تبلــغ أعمارهــم ثــاث ســنوات فأكثــر 
االلتحــاق بمــدارس التعليــم قبــل االبتدائــي العامــة. تمتــد 
)الصفــوف 6-1(،  ملــدة ســت ســنوات  االبتدائيــة  املرحلــة 
بينمــا تســتمر املرحلــة الثانويــة لثــاث ســنوات )الصفــوف 
	-9( وتســتكمل املرحلــة الثانويــة الدراســة لثــاث ســنوات 
أخــرى )الصفــوف 10-12(. وعنــد انتهــاء الطالــب مــن الصــف 
الـــ12، يحصــل علــى دبلــوم املدرســة الثانويــة الــذي يؤهلــه 
لالتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي. هــذا، ويمتــد العــام 
الدرا�ضــي مــن نوفمبــر وحتــى يوليــو، مــع وجــود فتــرة إجــازة 
 بــرأس الســنة الخميريــة الجديــدة. تحتــوي 

ً
فــي أبريــل احتفــاال

كمبوديــا علــى 13,300 مدرســة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء 
البــاد. وفــي عــام 2018-2019 تــم تســجيل 3.19 مليــون 
يبلــغ متوســط حجــم املدرســة  طالــب و03	,93 معلميــن. 
فــي كمبوديــا 240 طالًبــا، مــع وجــود ســبعة معلميــن فقــط فــي 
املتوســط. وعليــه، تبلــغ نســبة الطــاب إلــى املعلميــن 1:34 

.)2019 ,MOEYS( 3 طالًبــا	ومتوســط حجــم الفصــل 

تختلــف املرافــق املدرســية والبنيــة التحتيــة واملــوارد فــي جميــع 
أنحاء الباد. ففي عام 2019، لم يكن لدى 088,	 مدرســة 
لــدى 4,161 مدرســة  يكــن  ولــم  ميــاه موثوقــة،  إمــداداُت 
مراحيــض )MOEYS, 2019(. ولــدى العديــد مــن املــدارس 
بعــض التنــوع فــي املاعــب وكذلــك فــي املرافــق الرياضيــة، مثــل 
ماعــب كــرة القــدم وماعــب الكــرة الطائــرة. كمــا يوجــد فــي 
بعــض املــدارس مكتبــات، ومختبــرات للحواســيب وصــاالت. 
ويتوافــر لــدى العديــد مــن املــدارس مقاصــف وأكشــاك لبيــع 

األطعمــة داخــل الحــرم املدر�ضــي. تتــراوح املبانــي املدرســية مــا 
بين الهياكل املصنوعة من الخيزران، والهياكل الخرسانية، 
والطــوب. وتتــراوح جــودة ُســّبورات الطباشــير، والُســّبورات 
البيضــاء، واملكاتــب، وغيرهــا مــن املــوارد التعليميــة، مــا بيــن 

الحالــة املترديــة والجيــدة. 

املعلميــن  تدريــب  برنامــُج  كان   ،2018 عــام  حلــول  وقبــل 
التعليــم  ومرحلــة  االبتدائــي  قبــل  مــا  التعليــم  مرحلــة  فــي 
االبتدائــي يمتــد لعاميــن، أمــا التــدرب للحصــول علــى شــهادة 
فــكان يســتلزم عاًمــا إضافًيــا. ومــع حلــول  الثانــوي  املعلــم 
عــام 2020، خططــت وزارة التعليــم والشــباب والرياضــة 
مــن  عاًمــا   12 إلــى  املعلميــن  لتدريــب  األدنــى  الحــد  لزيــادة 
التعليــم األسا�ضــي وأربعــة أعــوام مــن تدريــب املعلميــن. وفــي 
فــي  عــام 2019، كان توزيــع التحصيــل العلمــي للمعلميــن 
كمبوديــا علــى النحــو التالــي: 1.8% مــن التعليــم االبتدائــي، 
و	.18% مــن التعليــم الثانــوي األدنــى، و4.2	% مــن التعليــم 
الثانــوي، و24.2% مــن شــهادات التعليــم العالــي والتدريــب، 
و	.1% فــي مرحلــة مــا بعــد التخــرج، و0.01% مــن الحاصليــن 
لت املعلمــات نســبة قوامهــا 2.1	% 

ّ
علــى الدكتــوراه. كمــا شــك

 MOEYS,( 2019 مــن القــوى العاملــة مــن املعلميــن فــي عــام
2019(. وفــي الســنوات األخيــرة ومــع وجــود خطــط لقــدر أكبــر 
مــن الزيــادات، ارتفعــت رواتــب املعلميــن بشــكل ملحــوظ. 
فخــال الفتــرة مــا بيــن 2014 و2016، قفــز متوســط الحــد 
األدنــى ألجــور املعلميــن مــن 80 دوالًرا شــهرًيا إلــى 193 دوالًرا، 
مــع وجــود خطــط لزيــادة األجــر إلــى 230 دوالًرا شــهرًيا بحلــول 

.)2016 ,Khmer Times( 201	 منتصــف عــام
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بلــغ إنفــاق كمبوديــا علــى التعليــم 2.2% مــن إجمالــي الناتــج 
بلــغ  كمــا   .)2020 ,World Bank( عــام 2018  فــي  املحلــي 
إجمالــي معــدل االلتحــاق بالتعليــم 1.	2% فــي مرحلــة التعليــم 
مــا قبــل االبتدائــي )2019(، و	.106% فــي التعليــم االبتدائــي 
)2019(، و1.	4% فــي التعليــم الثانــوي )2008(، و	.%14 
يمكــن ماحظــة أن  العالــي )2019(. وبالتالــي،  التعليــم  فــي 
إجمالــي االلتحــاق بالتعليــم يتجــاوز نســبة مائــة فــي املائــة عنــد 
تســجيل الطــاب األكبــر أو األصغــر مــن الســن القانونيــة، 
وهــو مــا قــد يحــدث عندمــا يعيــد الطــاب أحــد الصفــوف 
 .)2021 ,UNESCO( أو يدخلــون املدرســة فــي ســن مبكــرة
ويظهــر مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين، وهــو مقيــاس لنســبة 
الوصــول إلــى التعليــم بيــن البنيــن والبنــات، إلــى وجــود تكافــؤ 
 للبنيــن، كمــا 

ً
نســبي بيــن الجنســين، مــع وصــول أكبــر قليــا

يظهــر مــن وصــول املؤشــر لنســبة أقــل مــن 1.0. وبالنســبة 
لالتحــاق باملــدارس االبتدائيــة، كان مؤشــر املســاواة بيــن 
الجنســين عنــد 4	0.9 )2019( و		0.8 بالنســبة للمــدارس 
الثانويــة )2008( و0.943 بالنســبة للتعليــم العالــي )2019( 
)World Bank, 2020(. ُيذكــر أن أكثــر مــن 000,	 مدرســة 
فــي كمبوديــا كانــت قــد حصلــت علــى تمويــل مــن املنظمــات 
الدوليــة واملنظمــات غيــر الحكوميــة خــال العــام الدرا�ضــي 
2018-2019، وعلــى الرغــم مــن مجانيــة التعليــم للطــاب، 
إال أن أكثــر مــن 1,000 مدرســة ســعت للحصــول علــى تمويــل 

 .)2019 ,MOEYS( مــن املجتمــع املحلــي

كينيا
تشــرف وزارة التعليــم علــى نظــام التعليــم الوطنــي فــي كينيــا، 
مــن  ســنوات  ثمانــي  مســتويات:  ثاثــة  مــن  يتكــون  والــذي 
التعليــم االبتدائــي اإللزامــي )تبــدأ فــي ســن السادســة(، وأربــع 
ســنوات مــن التعليــم الثانــوي، وأربــع ســنوات مــن التعليــم 
العالــي )الجامعــي(. وتقــوم الحكومــة بتوفيــر التعليــم االبتدائــي 
بشــكل مجانــي وتدعــم الرســوم الدراســية للتعليــم الثانــوي، 
بينمــا يتعيــن علــى الطــاب دفــع ثمــن الــزّي الرســمي. تعمــل 
املــدارس الكينيــة بشــكل يومــي أو داخلــي، حيــث يقــوم أوليــاء 
أمــور الطــاب بدفــع مصاريــف املــدارس الداخليــة. وينقســم 
العــام الدرا�ضــي إلــى ثاثــة فصــول مســتقلة. وبســبب جائحــة 
كوفيــد-19، تــم تعطيــل نظــام الفصــول الثاثــة، غيــر أنــه مــن 
املتوقــع أن يعــود إلــى طبيعتــه بحلــول عــام 2023. ُيذكــر أن 
الفصــل األول يمتــد مــن يوليــو وحتــى أكتوبــر، بينمــا يمتــد 
الفصــل الثانــي مــن منتصــف أكتوبــر وحتــى ديســمبر وينتهــي 
بإجــازة عطلــة، ليبــدأ الفصــل الثالــث فــي ينايــر ويســتمر حتــى 
مــارس أو أبريــل، مــع إجــراء االمتحانــات الوطنيــة بعــد شــهر 
االلتحــاق  ملعــدالت  وبالنســبة   .)2021  ,Gachie( مــارس 
اإلجماليــة فتبلــغ 109% )لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن 3 و	 ســنوات(، و100% للتعليــم االبتدائــي، و1	% 
Ministry(. وفــي  of Education, 2019( للتعليــم الثانــوي
عــام 2019، وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن وزارة التعليــم 
الكينيــة، كان هنــاك 89,361 مدرســة فــي جميــع أنحــاء كينيــا 
فــي كل مراحــل التعليــم، تتألــف مــن 30	,46 مدرســة لتنميــة 
الطفولــة املبكــرة، و32,344 مدرســة ابتدائيــة، و	10,48 
وبلــغ   .)Ministry of Education, 2019( ثانويــة مدرســة 
ملــدارس تنميــة  بالنســبة  العامــة  متوســط حجــم املدرســة 
الطفولــة املبكــرة 68 طالًبــا، و363 طالًبــا بالنســبة للمــدارس 
الثانويــة  للمــدارس  بالنســبة  طالًبــا  و341  االبتدائيــة، 

.)Ministry of Education, 2019(
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إضافة ملا سلف، التحق ما يقدر بنحو 10.9 مليون 
طالب باملدارس االبتدائية في عام 2019، و3.26 مليون 

طالب باملدارس الثانوية )Faria, 2021(. وفي العام 
ذاته، قّدر عدد املعلمين في املدارس االبتدائية العامة 

بنحو 60	,218 و234.	10 في املدارس الثانوية العامة 
)Ministry of Education, 2019(. وفي املتوسط، كان 
هناك 40 و	4 طالًبا لكل معلم في املرحلتين االبتدائية 

والثانوية، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، توجد 
تفاوتات في أحجام القاعات الدراسية في جميع أنحاء 

الباد )Ministry of Education, 2019(. ولقد حققت 
كينيا التكافؤ بين الجنسين في مستويات التعليم االبتدائي 

والثانوي، ليصل املؤشر عند 	0.9 و1.00 على الترتيب 
)Ministry of Education , 2019(. ومن بين جميع 

 ,Faria( %	2.1 املعلمين في كينيا، كان تمثيل النساء حوالي
2021(. وتقدم املدارس خدماتها، في الغالب األعم، بشكل 

مختلط بين البنين والبنات. 

تخصص الحكومة الكينية األموال للمدارس من خال 
منح التعليم االبتدائي املجانية، وصناديق التعليم الثانوي 

املجانية، وصناديق تنمية الدوائر، وصناديق تنمية 
املقاطعات. وبالنسبة لإلنفاق الكيني على التعليم، فبلغ 

 World( 2018 % من إجمالي الناتج املحلي في عام	3.
Bank, 2018(. ومع ذلك، ال يكسب املعلمون، في بعض 
املناطق، ما يكفي لتلبية جميع احتياجاتهم، مما يفرض 

عليهم إيجاد طرق لكسب أموال إضافية من أولياء األمور، 
مثل التدريس خال فترة ما قبل املدرسة وبعدها. ويعتبر 

هذا املستوى من التدريس ضرورًيا بشكل عام للطاب 
من أجل تحصيل درجات أفضل في االختبارات والنجاح في 

التعليم العالي.

تختلف املدارس من حيث املوارد والبرامج الاصفّية التي 
تقدمها، فبعض املدارس لديها مزرعة أو حديقة، بينما 

تمتلك العديد من املدارس ماعب. وفي الوقت الذي 
تمتلك فيه بعض املدارس معدات للماعب أو قاعات 
مخصصة للطعام، تقدم البعض اآلخر وجبات غداء 

ل 
ّ
للمعلمين. وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب، فهي تشك

تحدًيا في بعض مناطق كينيا، فليس لدى جميع املدارس 
أنابيب داخلية لنقل املياه. 

هذا، وتتفاوت املستويات التعليمية للمعلمين في كينيا على 
الرغم من إتمام معظمهم للمرحلة الثانوية على األقل مع 

حصولهم على تدريب للمعلمين على املستوى الجامعي. 
فقبل عام 	201، منحت وزارة التعليم ترقية للمعلمين 

الذين أتّموا تعليمهم العالي من خال تقديم زيادة في 

رواتبهم، غير أن هذا األسلوب توقف اآلن. فاليوم، يتم 
ترقية املعلمين بناًء على عوامل أخرى، يرتكز أغلبها على 
أدائهم وخبراتهم في العمل. وبإمكان املعلمين االنخراط 

في التطوير املنهي خال العطلة أو بعد أخذ إجازة دراسية 
والحصول على نصف الراتب. أما عن تعيين املعلمين، 
فيتم من قبل »لجنة خدمات املعلمين« ويتم توزيعهم 
على مديري املقاطعات الفرعية. يتألف هؤالء املديرين 

من موّجهين أو مشاركين في قطاعات املوارد البشرية، وهم 
من يقومون بتعيين املعلمين في املدارس. يتم إعادة تعيين 

املعلمين بشكل عام في مدرسة مختلفة كل خمس سنوات، 
وفي بعض األحيان يحتاجون للتنقل إلى مسافات طويلة 

للوصول إلى مدارسهم الجديدة. يندرج هذا التوزيع تحت 
مبادرة حكومية جديدة تهدف إلى إملام املعلمين بثقافات 

مختلفة. وال يخفى أن هناك حاجة إلى تغيير ذي مغزًى 
في نظام التعليم بحيث ال يطّور الطاب قاعدة معارفهم 
فحسب، بل يتسنى لهم أيًضا تطوير املهارات واملواقف 

والقيم التي ستسهم في تطويرهم على نحو يجعلهم 
أشخاًصا قادرين من ذوي األخاق الفاضلة. ووفًقا 

لهذا التصور، ُيطّبق اآلن منهج جديد قائم على الكفاءة 
 ,Kenya Institute of Curriculum Development(

.)2016

إضافة للمدرس العامة التي تديرها الحكومة وتقوم 
بتمويلها، هناك مدارس خاصة تحّصل رسومها الدراسية 

بشكل كامل من أولياء أمور الطاب. تدار هذه املدارس 
بشكل خاص، وتتميز بكونها أقل ازدحاًما من املدارس 

العامة، وُينظر إليها على نطاق واسع بأنها تقدم تعليًما على 
مستوى أفضل.

تعتبر املدارس الخاصة أفضل من نظيراتها العامة بسبب 
ما تمتلكه من فرص معززة ومن تجربة تعليمية ثرية 

يحصل عليها الطاب في قاعات دراسية صغيرة تحتوي 
على مزيٍد من املوارد. وتتميز املدارس الخاصة بقدرتها 

على منح الطاب ميزة تنافسية بسبب تركيزها األكاديمي. 
وقبل إقرار التعليم االبتدائي املجاني في كينيا خال 

عام 2003، كانت املدارس االبتدائية العامة تتقا�ضى 
مستويات مختلفة من الرسوم واملصاريف الدراسية. ففي 
الباد، يقرر االختبار الوطني لتحصيل الشهادة االبتدائية 

)أو ما ُيعرف بالشهادة الكينية للتعليم االبتدائي( ترقية 
الطالب إلى أنواع املدارس الثانوية املختلفة، كما أن هناك 

قدًرا من االرتباط بين مبلغ الرسوم واملصاريف الدراسية 
واألداء املدر�ضي املقّرر في الشهادة الكينية للتعليم 

االبتدائي )Lloyd, Mensch, andClark, 2000(. وبعد 
تطبيق سياسة التعليم االبتدائي املجاني في عام 2003، 
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وجدت املدارس االبتدائية التي كانت سابًقا عالية التكلفة 
»طريًقا للحفاظ على الحواجز، والتي ترتكز غالًبا على 

تحصيل رسوم متنوعة إزاء استخدام املرافق أو األنشطة 
اإلضافية – مثل حمامات السباحة، أو الحافات 

املدرسية، أو أجهزة الحاسوب، أو املكتبات أو الزيارات 
.)8 .p ,2010 ,Oketch and Somerset( »املدرسية

يبلغ إجمالي عدد سكان بونغوما في كينيا حوالي 	1.6 
مليون نسمة، 48.6 باملائة منهم من الذكور و1.4	 باملائة 
 Bungoma( 2019 منهم من اإلناث وفًقا إلحصائيات عام
County, 2021(. تبلغ مساحة بونغوما 2.069 كيلومتًرا، 

وتبلغ الكثافة السكانية نحو 2		 نسمة لكل كيلومتر 
مربع. وتعّد بونغوما منطقة حضرية تحتوي على مدارس 

تتخذ من املدينة مقًرا لها، وأخرى تقع في املناطق املحيطة 
ل بونغوما إحدى املقاطعات الـ 	4 املوجودة في 

ّ
بها. وتشك

كينيا وتنقسم إلى تسع مقاطعات فرعية. تقوم املقاطعة 
في املقام األول على صّناعة السكر، حيث يقع على أرضها 

أكبر مصانع السكر في الباد، إضافة إلى العديد من 
مصانع السكر الصغيرة. كما تقوم املقاطعة بزراعة الذرة 

الصفراء للتقّوت عليه، إضافة إلى الشمام السنبلي والذرة 
شتهر املقاطعة بصّناعة األلبان على نطاق 

ُ
البيضاء. كما ت

واسع، وكذلك تربية الدواجن. 

قطر

قطر شبه جزيرة تقع على الساحل الشمالي الشرقي للخليج 
العربي، وهي دولة عربية شرق أوسطية نالت استقالها 

عن الحماية البريطانية في عام 1	19 وانضمت إلى 
عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند إنشائه 

عام 1981. تبلغ مساحة دولة قطر 	11,43 كيلومتًرا 
مربًعا، وفي مايو 2021 ناهز تعداد سكانها 2,63 مليون 

نسمة )PSA, 2021( من املواطنين القطريين وغيرهم من 
املقيمين. وعلى مدار تاريخها املنصرم، ارتكز اقتصاد قطر 

ا عن اللؤلؤ، وصيد األسماك وتربية 
ً
على الغوص بحث

الجمال. ومع اكتشاف النفط على أراضيها خال فترة 
ت قطر حقبة جديدة من تاريخها 

ّ
األربعينيات، استهل

الحديث الذي اكت�ضى بالرفاه واالزدهار والتقدم االجتماعي 
.)200	 ,Stasz, etal(

وعلى مدار العقود الخمسة املاضية، استقطبت قطر 
املغتربين من شتى أنحاء العالم للمساهمة في تطوير 
الدولة، ودعم إنشاء املؤسسات الحكومية، وتوسيع 

القطاع الخاص، واملساعدة في تشغيل املدارس 

واملستشفيات واملؤسسات الخدمية. ولقد كان لعائدات 
النفط والغاز الوفيرة دور بالغ في تمكين قطر من تنفيذ 
مشروعات تنموية كبرى في جميع املجاالت. بدأت هذه 

الجهود الحثيثة مع تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
)األمير الوالد حالًيا( إمارة الباد في عام 	199، وبعد 
بضعة سنوات تبلورت هذه املساعي وأضحت ماثلة 
للعيان، ال سيما بعد تأسيس العديد من املنظمات 

الحكومية وشبه الحكومية الجديدة بغية تنفيذ إصاحات 
رئيسة في القطاعات الحيوية، مثل املجلس األعلى لشؤون 

األسرة في عام 1998، واملجلس األعلى للتعليم في عام 
2002، واملجلس األعلى للصحة في عام 	200. وإضافة إلى 

التقدم امللموس في توفير الخدمات االجتماعية، أطلقت 
الحكومة مشروعات كبرى للبنية التحتية في شتى أنحاء 
الباد، استهدفت بناء طرق ومستشفيات ومطار جديد، 

وهي املشروعات التي تطلبت وجود أعداد كبيرة من 
العمالة األجنبية، املاهرة وغير املاهرة، لتلبية احتياجات 

.)2016 ,Tok, etal( سوق العمل املتزايدة

تسّنى لقطر تحقيق إنجازات كبيرة مع إطاق رؤية قطر 
الوطنية 2030 في عام 2008، والتي تضع إطاًرا لألهداف 

التنموية الطموحة للدولة يقوم على أربع ركائز رئيسة: 
 ,MDPS( اقتصادية، واجتماعية، وبشرية، وبيئية

2021a(. وبدورها، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم 
العالي على دعم جهود الحكومات الرامية إلى تطوير 

التعليم عبر وضع استراتيجية واضحة املعالم لكل من 
.)201	 ,MOEHE( املدارس ومؤسسات التعليم العالي

نت العائدات الوفيرة للنفط والغاز من جهود 
ّ
ولقد مك

اإلصاح والتطوير الرئيسة في قطر. فلقد حققت هذه 
ا في مستوى معيشة املواطنين 

ً
العائدات ارتفاًعا ملحوظ

القطريين، تمثل في توفير مزايا سخّية في صورة خدمات 
تعليمية وصحية واجتماعية مجانية، ناهيك عن فرص 

ابة في القطاع العام، مما حدا بالبعض الفتراض 
ّ
عمل جذ

أن هذه املزايا السخّية كان لها دور في التقليل من تحفيز 
الطاب، وبالتالي انخفاض مستويات التحصيل الدراسية 

)Stasz et al., 	200(. ومع ذلك، تعمل وزارة التربية 
والتعليم والتعليم العالي على االرتقاء بجودة التعليم 
والتعلم في املدارس، وعلى زيادة مستويات التحصيل 

الدرا�ضي، وتعزيز بيئة التعلم واالستفادة من التكنولوجيا 
في تحسين محّصات تعلم الطاب.

يتألف نظام التعليم العام في قطر من أربع مراحل: 
مرحلة ما قبل املدرسة، واملرحلة االبتدائية، واملتوسطة 

)املعروفة أيًضا باسم اإلعدادية(، والثانوية. ويمكن 
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للطاب الذين تبلغ أعمارهم أربعة أعوام فأكثر االلتحاق 
باملدارس التمهيدية العامة التي ال تعتبر جزًءا من التعليم 

اإللزامي. ومع ذلك، فإن الحضانات ورياض األطفال 
الخاصة تقبل األطفال األصغر سًنا في برامج التعليم 
الرسمي أو برامج الرعاية النهارية. وكحال العديد من 

البلدان األخرى في املنطقة، تمتد املرحلة االبتدائية لست 
سنوات، بينما تستمر املرحلة املتوسطة إلى ثاث سنوات، 
والثانوية إلى ثاث سنوات أخرى. وعند إتمام 12 عاًما من 
التعليم الرسمي، يتخرج الطاب وينالون شهادة الثانوية 
العامة التي تؤهلهم لالتحاق بمؤسسات التعليم العالي 

أو االنضمام إلى القوى العاملة. وخال العام الدرا�ضي 
2019-2020، كان هناك حوالي 300 مدرسة وروضة 

حكومية تقدم خدماتها ألكثر من 124,600 طالب قطري 
وغير قطري )MOEHE, 2020(. وتتميز معظم املدارس 
الحكومية في قطر بالفصل بين الجنسين، إال أن بعض 

املدارس االبتدائية ما تزال مختلطة. 

ولقــد أن�ضــئ العديــد مــن املــدارس الخاصــة التــي تخــدم فــي 
املقــام األول أبنــاء املوظفيــن الوافديــن، إضافــة إلــى املواطنيــن 
القطرييــن الذيــن يفّضلــون إرســال أطفالهــم إلــى املــدارس 
الخاصــة حيــث تتوافــر لديهــم األمــوال الازمــة لذلــك. واعتباًرا 
مــن 2019-2020، بلــغ عــدد املــدارس الخاصــة فــي قطــر أكثــر 
مــن 330 مدرســة تقــدم خدماتهــا لحوالــي 211,000 طالــب 
وطالبــة. تحصــل هــذه املــدارس علــى تراخيــص عملهــا مــن 
وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، والتــي تقــوم بدورهــا 
باعتمــاد املناهــج ومراقبــة االلتــزام بمعاييــر الجــودة. تتبنــى 
هــذه املــدارس مناهــج تعليميــة مختلفــة والتــي تنــدرج تحــت 

فئــات رئيســية ثــاث:

خدماتهــا . 1 تقــدم  التــي  الخاصــة  العربيــة  املــدارس 
للوافديــن والقطرييــن الناطقيــن باللغــة العربيــة وتتبنــى 

العربيــة. باللغــة  بتدريســه  وتقــوم  القطــري  املنهــج 

لجاليــات . 2 خدماتهــا  تقــدم  التــي  الجاليــات  مــدارس 
أجنبيــة محــددة )مثــل املــدارس الهنديــة، والفلبينيــة، 
املناهــج  وتتبنــى  ونحوهــا(،  واللبنانيــة،  واملصريــة، 
الوطنيــة لتلــك البلــدان وتدّرســها باللغــة األم أو باللغــة 

اإلنجليزيــة.

خدماتهــا . 3 تقــدم  التــي  الخاصــة  الدوليــة  املــدارس 
ملجموعــة متنوعــة مــن الطــاب )القطرييــن والوافديــن( 
البريطانيــة  املناهــج  مثــل  دوليــة،  مناهــج  وتتبنــى 
هــذه  معظــم  تــدّرس  وغيرهــا.  الدوليــة،  والبكالوريــا 

اإلنجليزيــة.  باللغــة  املــدارس 

تتولــى وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي إدارة النظــام 
بتوفيــر  تقــوم  كمــا  مركــزّي،  بشــكل  قطــر  فــي  التعليمــي 
التمويــل، واإلشــراف، وتســجيل الطــاب، وتوظيــف املعلميــن 
قــادة  فلــدى  ذلــك،  ورغــم  الحكوميــة.  املــدارس  وتقييــم 
املــدارس تفويــض بــإدارة شــؤون مدارســهم علــى أســاس يومــي 
ويمكنهــم التحكــم فــي ميزانيــة صغيــرة للنفقــات العرضيــة. 

وبدورهم، يقوم املفتشون التابعون للوزارة بتفقد املدارس 
بانتظــام ملراقبــة الفصــول الدراســية وتقييــم أداء املعلميــن.

مهنــة  باعتبــاره  التدريــس  إلــى  ُينظــر  ال  قطــر،  دولــة  وفــي 
ممــن  املواطنيــن  مــن  للذكــور  بالنســبة  مرموقــة، ال ســيما 
لديهــم العديــد مــن فــرص العمــل األخــرى التــي تتميــز بقلــة 
 Gonzalez,( متطلباتهــا وارتفــاع رواتبهــا فــي القطــاع العــام
etal., 2008(. وعلــى الرغــم مــن قيــام عــدد مــن املواطنــات 
بالتدريــس فــي املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، إال أنــه ال يوجــد 
مــا يكفــي لتلبيــة احتياجــات املــدارس. لذلــك، تعتمــد الدولــة 
بشــكل ملحــوظ علــى القــوة العاملــة الكبيــرة الوافــدة مــن 
الــدول العربيــة األخــرى واملختصــة فــي مجــال التعليــم. ومــا 
يــزال هــذا الوضــع قائًمــا منــذ أربعــة عقــود، وهــو مــا يكشــف 
عــن العديــد مــن التحديــات املتعلقــة بحركــة دوران )تنــاوب( 
املعلميــن ومــردود االســتثمار فــي املعلميــن والتغييــرات طويلــة 

األمــد فــي السياســيات. 

بلــغ إنفــاق قطــر علــى التعليــم فــي عــام 2019 حوالــي 	,%2 
مــن إجمالــي الناتــج املحلــي )World Bank, 2020(. وتضمنــت 
امليزانيــة الحاليــة لدولــة قطــر لعــام 2021 تخصيًصــا بنســبة 
8,9% للتعليــم )4,	1 مليــار ريــال قطــري، أي مــا يعــادل 		,4 
مليــار دوالر أمريكــي( )Ministry of  Finance, 2021(، وهــي 
النســبة التــي تشــير إلــى زيــادة االســتثمار فــي نظــام التعليــم 
بالتعليــم  االلتحــاق  معــدل  إجمالــي  بلــغ  كمــا  القطــري. 
االبتدائــي نحــو UIS( %103, 2020(. وفــي عــام 	2018-201 
)العــام األخيــر الــذي تتوفــر عنــه بيانــات(، كان توزيــع الطــاب 
)بنــاًء علــى الجنــس( املســجلين فــي املرحلــة االبتدائيــة هــو 1	% 
للذكــور و49% لإلنــاث )MOEHE, 2018(. وبشــكل أسا�ضــي، 
مــن  قطــر  دولــة  فــي  للمعلميــن  وتطويــر  تدريــب  توفيــر  يتــم 
خــال مركزيــن للتدريــب: مركــز التدريــب والتطويــر التربــوي 
بــوزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي، واملركــز الوطنــي 

للتطويــر التربــوي بكليــة التربيــة، جامعــة قطــر. 

تتبــع رواتــب املعلميــن فــي قطــر مقياســين منفصليــن، حيــث 
يتقا�ضــى املعلمــون القطريــون رواتــب تتــراوح مــا بيــن 00		 
غيــر  املعلمــون  يتقا�ضــى  بينمــا  شــهرًيا،  دوالر  و00	9 
بــدل  إلــى  إضافــة  شــهرًيا،  دوالر   4000 حوالــي  القطرييــن 
الوافديــن  للمعلميــن  ســفر  وتذكــرة  واملواصــات  الســكن 
وأفــراد أســرهم لزيــارة وطنهــم ســنوًيا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ابــة، إال أن تكلفــة املعيشــة فــي 

ّ
هــذه الرواتــب قــد تبــدو جذ

قطــر مرتفعــة نســبًيا مقارنــة بالبلــدان األصليــة للمعلميــن 
الوافديــن. وفــي اآلونــة األخيــرة، وبالتحديــد فــي عــام 2020، 
خّفضــت  عندمــا  القطريــة  السياســة  فــي  تحــّول  حــدث 
الحكومــة رواتــب املعلميــن الوافديــن املعّينيــن محلًيــا، ممــن 
يقيمــون علــى كفالــة أزواجهــم العامليــن بالفعــل فــي قطــر 
ويحصلــون علــى مزايــا االغتــراب مــن قبــل أربــاب عملهــم، 

 .%40 بنســبة 
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2-1 طرق وأساليب املراجعة النطاقية 
للدراسات السابقة 

أظهــر بحثنــا األول عــن املقــاالت والتقاريــر ذات الصلــة برفــاه 
املعلــم تقريــًرا بعنــوان رفــاه املعلــم: مراجعــة األدبيــات والــذي 
وموريســون  وجراهــام،  وبرايــس،  ماكالــوم،  مــن  كل  فــه 

ّ
أل

)2008، 191 دراســة دوليــة تغطــي الفتــرة مــن 2001 وحتــى 
	201، مــع التركيــز علــى الفتــرة مــا بيــن 2008 و	201(. وعــن 
قصــد، اختــارت ماكالــوم وزماؤهــا املقــاالت التــي اعتبروهــا 
املعلــم  رفــاه  علــى  القــوّي  تركيزهــا  علــى  بنــاًء  صلــة  أكثــر 
 مــن تكــرار عملهــم بالكامــل، قمنــا بإجــراء 

ً
وعافيتــه. وبــدال

مراجعــة للدراســات الســابقة خــال الســنوات الخمــس مــن 
2016 وحتــى 2020. وقمنــا، علــى وجــه التحديــد، باســتخدام 
النطاقيــة، والتــي تحــدد نطــاق تغطيــة  منهجيــة املراجعــة 
منهجيــات  وأنــواع  الســابقة،  الدراســات  مــن  مجموعــة 
الدراســة وأنــوع األدلــة املتاحــة )Munn et al., 2018(. وتعــّد 
املراجعــات املبنيــة علــى النطــاق مفيــدة بشــكل خــاص فــي 
تحديــد الفجــوات فــي املعــارف والعوامــل املتعلقــة بمفاهيــم 
رفــاه املعلــم، فــي هــذه الحالــة. وفــي هــذه الدراســة، اســتخدمنا 

قــة وقابلــة للتكــرار. 
ّ
عمليــة صارمــة وموث

مصطلحــات وقواعــد بيانــات البحــث. اخترنــا مصطلحــات 
ومراجعــة  دراســتنا  أهــداف  مــع  تتوافــق  التــي  البحــث 
ــة 

ّ
الدراســات الســابقة. ومــن أجــل الرفــاه، اســتخدمنا الدال

البحثيــة املكّونــة مــن »املدرســة أو املعلــم أو املوّجــه أو الرفــاه 
أو  التجربــة  أو  الخدمــة  أو  التدخــل،   - النف�ضــي  الرفــاه  أو 
ــة البحثيــة 

ّ
البرنامــج«. وبالنســبة لإلنهــاك، اســتخدمنا الدال

أو  اإلنهــاك   - املوّجــه  أو  املعلــم  أو  »املدرســة  مــن  املكّونــة 
أو  التجربــة  أو  الخدمــة  أو  التدخــل،   – املنهــي  الضغــط 
البرنامــج«. وبنــاًء علــى نصيحــة أســديت إلينــا مــن أحــد أمنــاء 
املكتبــات، بحثنــا فــي ثــاث قواعــد للبيانــات، وهــي: املعلومــات 
 ،)Scopus( وقاعــدة بيانــات ســكوبس )Psycinfo( النفســية
 EducationFull Text( )H.W.( والنــص التعليمــي الكامــل
Wilson(. وبالنســبة لعّينــات الدراســات الســابقة املتحّصــل 
فــي  بتطبيقهــا  قمنــا  التــي  االنتقــاء  معاييــر  تمثلــت  عليهــا، 
اإلنجليزيــة  باللغــة  الصــادرة  الكاملــة  النصّيــة  املقــاالت 
خضعهــا ملراجعــة النظــراء. 

ُ
واملنشــورة فــي دوريــات علميــة ت

لــذا، اســتبعدنا املراجعــات املنهجيــة للدراســات الســابقة، 
واملراجعــات الســردية، والتحليــل التلــوي )التجميعــي(، حيــث 
إن هــذه املراجعــات تــم جمعهــا وترجمتهــا بالفعــل فــي العديــد 
مــن الدراســات. وبهــدف البنــاء علــى النتائــج الســابقة ملراجعــة 
الدراســة التــي قامــت بهــا ماكالــوم وزماؤهــا )2018(، قمنــا 
باختيــار إطــار زمنــّي للمقــاالت املنشــورة خــال الفتــرة مــن 1 

ينايــر 2016 وحتــى 21 نوفمبــر 2020.

عمليــة الفــرز. أســفرت عمليــات البحــث األّوليــة عــن 1,391 
مقالــة، مــا حــدا بنــا الســتخدام برنامــج Covidence إلزالــة 
الدراســات املكــّررة وفحــص الدراســات ذات الصلــة، األمــر 
الــذي أســفر عــن الخــروج بـــ934 دراســة. وفــي أعقــاب قــراءة 
قــراءة  الحــاالت  بعــض  وفــي  وملخصهــا،  الدراســة  عنــوان 
املقالة كاملة، قمنا بتضمين 102 مقالة فريدة تفي بمعايير 
الدراســة لتكــون هــي العينــة النهائيــة. كمــا قمنــا أيًضــا بإضافــة 
واصفــات الدراســات )علــى ســبيل املثــال، املوقــع الجغرافــي 
ونــوع املــدارس( والنتائــج الرئيســة للدراســة فــي جــدول إلجــراء 

تحليــل مســتقبلي.

تحليــل  منهجيــة  اســتخدمنا  البيانــات.  ترميــز  إجــراءات 
املحتــوى لوصــف املقــاالت التــي فــي العينــة وإنشــاء »جــدول 
النتائــج الرئيســة«. ولقــد قــام ثاثــة باحثيــن بقــراءة واصفــات 
خروجهــم  قبــل  الرئيســة،  النتائــج  وجــدول  الدراســة 
باقتراحــات للرمــوز ذات الصلــة. وبعــد اجتمــاع الباحثيــن 
رمــًزا   12 علــى  االتفــاق  تــم  املقترحــة،  الرمــوز  ومناقشــة 
وعكســت  املحتــوى  تنظيــم  فــي  ســاهمت  والتــي  للبيانــات، 
التعليميــة  الخبــرة  ســنوات  تأثيــر  )مثــل  الدراســة  أهــداف 
علــى رفــاه املعلــم( علــى نحــو جيــد. ومــن أجــل وضــع عمليــة 
ترميــز متســقة، قمنــا بكتابــة التعريفــات التشــغيلية لهــذه 
الرمــوز )يرجــى الرجــوع إلــى رمــوز وتعريفــات املقــاالت الــواردة 
فــي املراجعــة النطاقيــة للدراســات الســابقة فــي الجــدول رقــم 

امللحقــات(. فــي  )أ1( 
 

التحليــات. اســتخدم الباحثــون طريقتيــن لتحليــل املحتــوى: 
 ,Wilson( تحليــل املحتــوى املفاهيمــي والتحليــل العائقــي
2016(. يؤكــد التحليــل املفاهيمــي إلــى حــد كبيــر علــى كلمــات، 
أو مفاهيــم أو موضوعــات معينــة، حيــث يقــوم الباحثــون 
بعمــل اســتنتاجات بنــاًء علــى األنمــاط التــي تظهــر. يتضمــن 
املفاهيــم  بيــن  العاقــات  استكشــاف  العائقــي  التحليــل 
واملوضوعــات التــي تظهــر مــن النــص الــذي تــم تحليلــه. تــم 
توجيــه تحليــل مــن خــال نهــج التحليــل النوعــي املــرن الــذي 
فــي   )Deterding  and Waters( ووتــرز  ديتيردنــج  أعدتــه 
عــام 2018 والــذي يقتــرح اســتخدام رمــوز الفهــرس لترميــز 
مجموعــات واســعة مــن البيانــات التــي ُيشــترط أن تكــون ذات 
صلــة باملوضوعــات، ومــن ثــّم تنقيــح التحليــات داخــل كل 

رمــز مــن رمــوز الفهــرس. 

في البداية، قرأ أحد أعضاء الفريق جميع النتائج 
املستخرجة من الدراسات التي تم أخذ عينة منها وقام 

بجمع النتائج املتشابهة في كل خمس دراسات وكتب 
ملخًصا لكل مجموعة تتألف من الدراسات الخمس. 

وبعد ذلك، تمت قراءة هذه امللخصات مرة أخرى لتحديد 
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املوضوعات. كما تم تكرار هذه العملية من قبل باحث آخر 
للتحقق مرة ثانية من املوضوعات املختارة والتأكد من 

عدم استبعاد أي مكّون رئي�ضي. في أعقاب هذه العملية، 
قمنا بوضع قائمة تشغيلية للتوصيات التي قدمها مؤلفو 
الدارسة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التوصيات لم تستند 

في جميع األحوال إلى النتائج املستخلصة من الدراسة التي 
، توصياٍت للبحوث 

ً
قام بها املؤلفون، ولكنها تضمنت، مثا

املستقبلية.

2-2 طرق وأساليب دراسات الحالة 

اإلعداد وأخذ العينات. بالنسبة لدراسات الحالة، 
ل هدفنا في جمع البيانات من سياقات متعددة 

ّ
تمث

والتي اعتقدنا أنها قليلة التواجد في الدراسات املتعلقة 
 من كمبوديا وكينيا وقطر، 

ً
برفاه املعلم. ولقد اخترنا كا

نظًرا لتنوع تلك الباد في الجوانب الثقافية، والعرقية، 
والدينية، والسياسية، والجغرافية، إضافة إلى رغبتنا في 
االستفادة من البحث طويل األمد مع الباحثين املاهرين 
في كل موقع. وخال الفترة ما بين فبراير وأبريل 2021، 

قمنا بجمع البيانات من املعلمين ومديري املدارس وصّناع 
السياسات التعليمية عبر البلدان الثاثة.

وبالنسبة للطبيعة النوعية للدراسة، قررنا أن حجم 
العّينة املناسب ملقابات املعلمين ينبغي أن يبلغ حوالي 36 
مقابلة تقريًبا في كل دولة. وفي كل مجموعة تتميز بخاصية 

ديموغرافية، ققرنا أن ثماني مقابات هوو عدد كاٍف 
للخروج بنسبة مماثلة من املوضوعات في حال عقد عدد 

 Namey, Guest, McKenna, and( أكبر من املقابات
Chen , 2016(. لذلك، كان تقديرنا للمقابات البالغة 

36 مبنًيا على 4 أو 	 اختافات ذات صلة باملتغيرات 
الديموغرافية داخل البلد الواحد )أو املوقع الواحد(، 
مثل جنس املعلم، واملدرسة االبتدائية مقابل املدرسة 

الثانوية، ومدة التدريس. كما استهدفنا ست مدارس في كل 
من املواقع الثاثة، وحاورنا ستة معلمين في كل مدرسة 

)أي بمجموع 36 معلًما في كل موقع(، ومدير مدرسة واحد 
في كل موقع )ليصبح املجموع ستة مديرين في كل موقع(، 
إضافة إلى محاورة اثنين إلى أربعة من صّناع السياسات 

على املستوى املحلي والوطني في كل موقع. ونتيجة 
لتبعات جائحة كوفيد-19، كانت العّينة النهائية في جميع 

املواقع الثاثة هي 90 معلًما و16 مديًرا و11 من صّناع 
السياسات.

موافقة لجنة أخاقيات البحث العلمي. قمنا 
بالحصول على موافقة أخاقيات البحث العلمي من 

مجلس املراجعة املؤسسية بجامعة ديوك، وكذا مجالس 
املراجعات املؤسسية والوكاالت التنظيمية في البلدان 
املشاركة كافة، بما في ذلك لجنة األخاقيات الوطنية 

للبحوث الصحية )الواقعة تحت إشراف وزارة الصحة 
في كمبوديا(، ومعهد كينيا للبحوث الوطنية، ومعهد قطر 

لبحوث الطب الحيوي، عضو جامعة حمد بن خليفة. كما 
قمنا بالحصول على املوافقات الخطّية املستنيرة من كل 

معلم ومدير وصانع سياسات مشارك. 

اختيار املدرسة. كان ملعظم الباحثين في املواقع عاقات 
عمل قوية مع املدارس املحلية، حيث عمل معظمهم 

مع املنظمات املعنّية باألطفال واملعلمين. ولهذا السبب، 
طلبنا من الباحثين املحليين العاملين معنا تقديم قائمة 

ننا من إجراء العّينة املستهدفة التي 
ّ
باملدارس التي تمك

تنطوي على ست مدارس. ولقد تضمنت معايير اختيار 
املدارس أن تكون املدرسة ذات أداء عاٍل، وأن تختلف 
عن غيرها بناًء على السياق الثقافي )وغالًبا ما تضمن 

هذا املعيار بعض املتطلبات، مثل التمتع بسمعة طيبة، 
وتحصيل درجات اختبار عالية، وتوافر الرغبة لدى 

املوظفين للعمل فيها(. ومن بين املدارس الست عالية 
األداء التي تم اختيارها في نهاية املطاف، تقّرر أن تتميز 

ثاث مدارس منها بارتفاع مواردها وأن تتسم الثاث 
األخرى بانخفاض مواردها، وهو تصميم متعّمد للعّينة 

ويهدف إلى تمكين فريق البحث من النظر في النتائج 
املختلفة للموارد املالية واملادية للمدرسة. وبالنسبة لكل 
مدرسة مدرجة في القائمة، سعى الباحثون املحليون في 
املقام األول إلى الحصول على موافقة املدير أو املشرف 

على املدرسة للمشاركة في البحث عن طريق إرسال بريد 
إلكتروني يتضمن نموذج املوافقة وشرح الدراسة. وفي 

حال عدم رغبة املدير أو املشرف في مشاركة مدرستهم أو 
معلميهم في الدراسة، بادر الباحثون إلى االتصال باملدرسة 

التالية في القائمة حتى يتم استيفاء العدد املطلوب 
للعّينة املستهدفة. وفي حال موافقة املدير أو املشرف 

على املشاركة في الدراسة، طلب الباحثون املحليون منهم 
إخطار جميع املعلمين بشأن الدراسة، وطلبوا منهم تقديم 

قائمة بجميع أسماء املعلمين. وفي كل من كينيا وقطر، 
لم يقاَبل طلب الباحثين املحليين بالرفض من قبل أّي 
من املدارس، غير أن مدرسة واحدة في كمبوديا رفضت 

املشاركة في الدراسة.

اختيار املعلم واملدير. اختار الباحثون املحليون في كل 
موقع من خمسة إلى عشرة معلمين في املدارس الست 

من أجل تحّري االستقطاب للدراسة عن قرب، تمهيًدا 
ا عن الفئات الديموغرافية املطلوبة مللء 

ً
لتصفيتهم بحث
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كل مجموعة ديموغرافية. وقد أتيح للمعلمين حرية 
املشاركة أو الرفض، ولم يكن لدى املدير علم باملعلمين 

املشاركين وغير املشاركين في الدراسة. وفي كمبوديا، رفض 
ثاثة من املعلمين املشاركة بسبب مشكاتهم الصحية، 
ولم يستطع معلم واحد في كينيا املشاركة بسبب جدول 

أعماله املزدحم، ولم يرفض أيٌّ من املعلمين في قطر 
املشاركة )ومع ذلك، لم يتمكن أربعة من املعلمين في 

نهاية املطاف من املشاركة بسبب تشخيصهم باإلصابة 
بكوفيد-19 أو التزامهم الحجر الصحي خال وقت 

لت عّينة املعلمين واملديرين في قطر من 
ّ
املقابلة(. وقد تشك

مزيج من )	( مواطنين و)18( وافًدا.  

قــام الفريــق باختيــار املعلميــن بغيــة تحقيــق التــوازن بيــن 
بالتدريــس  قامــوا  الذيــن  املعلميــن  وبيــن  واإلنــاث،  الذكــور 
لصفــوف مختلفــة بــدًءا مــن الصــف الثالــث وحتــى الثامــن 
)لألطفــال مــن عمــر 8 و14 ســنة(، وبيــن املعلميــن الذيــن 
يمتلكــون ســنوات خبــرة متنوعــة فــي التدريــس )مثــل، الخبــرات 
التــي تراوحــت مــا بيــن 1 و	 ســنوات، و6 و	1 ســنة وأكثــر مــن 
	1 ســنة(. وبالنســبة لعمليــة اختيــار املعلميــن، فقــد تمــت 
بشــكل عشــوائي فــي كل مــن كمبوديــا وكينيــا، بينمــا تمــت مــن 
خــال توجيــه دعــوة للمعلميــن املدرجيــن فــي قوائــم املــدارس 
فــي قطــر. وفــي كل مــن املــدارس الســت فــي املواقــع الثاثــة، 

وّجهنــا دعــوة ملديــر واحــد للمشــاركة فــي البحــث.

اختيــار صّنــاع  تــم  قطــر،  فــي  السياســات.  ــاع 
ّ
اختيــار صن

ونظــًرا  والخــاص.  العــام  التعليــم  نظاَمــي  مــن  السياســات 
لعــدم وجــود قســم أو وحــدة مســؤولة عــن رفــاه املعلــم فــي 
فــي  املســؤولين  بكبــار  االتصــال  تــم  العــام،  التعليــم  نظــام 
األقســام ذات االرتبــاط الوثيــق بعمــل املعلميــن، والتــي كان 
والتفتيــش  التربــوي،  والتطويــر  التدريــب  مركــز  بينهــا  مــن 
التربــوي، والبحــوث والسياســات. وفــي القطــاع الخــاص، قمنا 
باالتصــال بمســؤول كبيــر يتولــى مســؤولية عــدد مــن املــدارس 
العاملــة تحــت مظلــة منظمــة خاصــة غيــر ربحيــة. وفــي النهايــة، 
مــن  السياســات  صّنــاع  مــن  أربعــة  مــع  مقابــات  أجرينــا 

القطرييــن. املواطنيــن 
أمــا فــي كينيــا، فقــد اســتهدفنا صّنــاع السياســات فــي مقاطعــة 
بونغومــا وعلــى املســتوى الوطنــي فــي كينيــا. لــذا، تــم اختيــار 
مســتوى  وعلــى  الوطنيــة  املكاتــب  مــن  السياســات  صّنــاع 

التاليــة:  املقاطعــات 

فــي لجنــة خدمــات  	 الفرعيــة  مديــر تعليــم املقاطعــات 
ملعلميــن ا

نائب مدير لجنة خدمات املعلمين لشؤون التعليم 	

مســاعد مديــر التعليــم املســؤول عــن ضمــان الجــودة  	
الوطنيــة واملعاييــر 

ممثل النقابة الوطنية الكينية للمعلمين 	

مسؤول ضمان جودة في املقاطعة 	

مدير شؤون التعليم في املقاطعة 	

مسؤول دعم املناهج. 	

السياســات،  صّنــاع  مــن  بســتة  باالتصــال  قمنــا  وعليــه، 
ر إجــراء 

ّ
وأعقــب ذلــك إجــراء مقابــات مــع ثاثــة منهــم، مــع تعــذ

مقابــات مــع الثاثــة اآلخريــن نظــًرا النشــغالهم بالتدريــب 
اإللزامــي الــذي أعقبــه إشــرافهم علــى االمتحانــات الوطنيــة. 
ولعــّل الخــاف بيــن صّنــاع السياســات الذيــن أجرينــا معهــم 
ر إجــراء هــذه املقابــات معهــم 

ّ
املقابــات وهــؤالء الذيــن تعــذ

ُيعــزى إلــى عامــل الوقــت.

املســؤولين  كبــار  بتحديــد  قمنــا  لكمبوديــا،  وبالنســبة 
العامليــن فــي املنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل بنشــاط مــع 
املــدارس وكليــات تدريــب املعلميــن علــى مســتويات املقاطعــات 
الوطنيــة. وإضافــة لذلــك، قمنــا باالتصــال بمســؤول فــي وزارة 
نهايــة املطــاف، أجرينــا  التعليــم والشــباب والرياضــة. وفــي 
ثــاث مقابــات مــع ثاثــة مــن قــادة املنظمــات غيــر الحكوميــة 

فــي باتامبانــج واثنيــن علــى املســتوى الوطنــي. 

تدريــب املحاِوريــن. كان لــدى كل موقــع فريــٌق يتألــف مــن 
تــم  والذيــن  الجنســين  مــن  املحاوريــن  مــن  ثاثــة  أو  اثنيــن 
هــذا  تــم  وإجراءاتهــا.  الدراســة  بروتوكــول  علــى  تدريبهــم 
أســابيع  مــدار  علــى  أســبوعية  اجتماعــات  خــال  التدريــب 
عــدة عبــر منصــة علــى اإلنترنــت. انطــوى التدريــب علــى القيــام 
وإجــراء  نوعيــة،  مقابــات  وإجــراء  املمارســات،  بأفضــل 

للمقابلــة. التوجيهــي  للمحتــوى  متعمقــة  مراجعــة 

اإلجــراء. قمنــا بإجــراء اســتطاعات تشــتمل علــى عناصــر 
االجتماعيــة  املعلومــات  جمــع  إلــى  وتهــدف  محــددة 
للصحــة  موحــدة  مقاييــس  واســتخدام  والديموغرافيــة 
النفســية. كمــا قــام املحــاورون املحليــون فــي كل مــن املواقــع 
املســتهدفة بإجــراء مقابــات عبــر مزيــج مــن الطــرق، بمــا فــي 
خــال  ومــن  الهاتــف،  وعبــر  الشــخصية،  املقابــات  ذلــك 
إحــدى منصــات اإلنترنــت. وفــي غالــب األحيــان، اعتمــدت 
طريقــة إجــراء املقابلــة علــى القيــود التــي تفرضهــا مجالــس 
املراجعات املؤسســية املحلية، إضافة إلى التقلبات الطارئة 
الخاصــة بجائحــة كوفيــد-19.  الســامة  بروتوكــوالت  علــى 
ونظــًرا للتخوفــات التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19، فقــد 
قمنــا بالحصــول علــى املوافقــات األخاقيــة مــن قبــل جميــع 
مجالــس املراجعــات املؤسســية والهيئــات التنظيميــة املحليــة 

إلجــراء املقابــات عبــر مختلــف الطــرق ســالفة الذكــر. 
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إعــداد دليــل املقابلــة. ســعينا إلــى الوقــوف علــى ثــراء التجربــة 
التــي مــّر بهــا املعلمــون خــال فتــرات رفاههــم القويــة. وللقيــام 
باألمــان  فتــرة شــعروا خالهــا  منهــم تحديــد  بذلــك، طلبنــا 
واالندمــاج والنجــاح خــال عملهــم فــي التعليــم. قــد تكــون 
هــذه الفتــرة فــي الوقــت الراهــن أو فــي وقــت ســابق. طرحنــا 
بعــد ذلــك سلســلة مــن األســئلة علــى املشــاركين تتنــاول ذلــك 
الوقــت الناجــح والظــروف التــي يعتقــدون أنهــا كانــت ســبًبا فــي 
شــعورهم بالنجــاح. ونظــًرا ألن التفكيــر فــي املا�ضــي يخضــع 
الســتحواذ الذاكــرة أو فقدانهــا لألشــياء، فقــد طرحنــا أيًضــا 
علــى املشــاركين نفــس السلســلة مــن األســئلة لكنهــا تناولــت فــي 

هــذه املــرة وقتنــا الراهــن. 

كمــا ســألنا املشــاركين عــن أّيــة برامــج أو فــرص رســمية أو غيــر 
رســمية، وعــن عاقاتهــم مــع الطــاب، واملعلميــن، وقيــادة 
وغيرهــا  املدرســية،  والسياســات  واملمارســات  املدرســة، 
مــن العناصــر املفيــدة أو اإلبداعيــة التــي قــد يعتقــدون أنهــا 
ســاهمت فــي رفاههــم خــال تلكــم الفتــرة الناجحــة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، طلبنــا منهــم التفكيــر فيمــا إذا كانــوا يعتقــدون أّن 
لرفــاه املعلــم تأثيــًرا علــى رفــاه الطالــب ومــا إذا كانــت تجربــة 

ــرت علــى رفاههــم.
ّ
التعليــم قــد أث

أســئلة  طرحنــا  السياســات،  وصّنــاع  للمديريــن  وبالنســبة 
إضافيــة حــول أّيــة سياســات وطنيــة أو حكوميــة يعتقــدون 
أنهــا ســاهمت فــي رفــاه املعلــم ومــا إذا كانــت لديهــم أّيــة أفــكار 
االرتقــاء  فــي  تســهم  أن  يمكنهــا  حاليــة  برامــج  أو  إبداعيــة 

بمســتوى رفــاه املعلــم.

التوجيهيــة  األدلــة  ترجمــة  تمــت  واملاحظــات.  الترجمــات 
للمقابــات ونســخها باللغــة املحليــة لــكل بلــد )الخميريــة فــي 
كمبوديــا والعربيــة فــي قطــر(، باســتثناء كينيــا التــي تســتخدم 
اإلنجليزيــة باعتبارهــا لغــة رســمية. وفــي أعقــاب كل مقابلــة، 
يكمــل املحــاورون، بشــكل مباشــر، ملخًصــا يتنــاول النقــاط 
الرئيســة فــي املقابلــة. ولوضــع بيانــات للتحليــل، قــام املحــاور 
فــي قطــر بتدويــن ماحظــات مفّصلــة أثنــاء املقابــات. أمــا فــي 
كمبوديــا، قمنــا بنســخ جميــع امللفــات الصوتيــة للمقابــات. 
وكثــرة  أجريــت  التــي  املقابــات  لطــول  ونظــًرا  كينيــا،  وفــي 
عددهــا، تــم اســتخدام نهــج ذي شــقين، حيــث قمنــا بنســخ 
نصــف امللفــات الصوتيــة بالكامــل واالســتماع إلــى النصــف 
اآلخــر مــع أخــذ ماحظــات تفصيليــة مكتوبــة. وعنــد إجــراء 
تدقيــق مناســب بيــن أعضــاء الفريــق، فــا يعــّد النســخ الحرفــي 
.)2006 ,Halcomb and Davidson( مطلوًبــا علــى الــدوام

تحليــل البيانــات. اســتخدمنا نهــج التحليــل النوعــي املــرن 
 ,Deterding and  Waters( الــذي اقترحــه ديتيردنــج وواتــرز
2018(. وعلــى وجــه التحديــد، قمنــا برفــع نصــوص املقابلــة 
أو املاحظــات التفصيليــة علــى برنامــج NVivo فــي نســخته 
رقــم 12.6.1. بعدهــا، قمنــا بعمــل ترميــز للفهــارس يتوافــق مــع 
أســئلة املقابلــة، كمــا قمنــا بترميــز النصــوص كافــة. بدورهــم، 
قــام ســبعة مــن أعضــاء الفريــق بقــراءة البيانــات عــن طريــق 
الرمــز املحــدد ملوضوعــات تــم وضعهــا فــي جــدول وتنظيمهــا 
تبًعــا للدولــة وللمســتويات باســتخدام منظــور إطــار العمــل 
االجتماعــي البيئــي )املســتوى الفــردي، ومســتويات العاقــات 
الشخصية )مثل املعلم – الطالب، واملعلم – املعلم واملعلم 
– املديــر(، ومســتوى املدرســة، ومســتوى وزارة التعليــم، 
)يرجــى   )1988 ,.McLeroy et al( السياســات(  ومســتوى 
الرجــوع إلــى الجــدول رقــم )أ3( فــي امللحقــات والــذي يحــدد 
املوضوعــات مرتبــة حســب الدولــة ومراجعــة الدراســات ذات 
الصلــة(. ولقــد قررنــا أن املوضوعــات التــي تمــت ماحظتهــا فــي 
الســياقات الثاثــة هــي األكثــر أهميــة واألولــى بتضمينهــا فــي 
النتائــج. كمــا قمنــا بدراســة بعــض املوضوعــات البــارزة التــي 
ظهــرت فــي ســياٍق واحــد فقــط فــي النتائــج. وتجــدر اإلشــارة 
فــي  النتائــج  هــذه  مثــل  تظهــر  أن  املمكــن  مــن  أنــه كان  إلــى 
ســياقات الــدول األخــرى فــي حــال أجرينــا مقابــات مــع مزيــد 

مــن املعلميــن.
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3-1 نتائج املراجعة النطاقية 
للدراسات السابقة

رفــاه  عــن  مقالــة   102 عددهــا  البالــغ  املقــاالت  اشــتملت 
دراســتنا  فــي  التضميــن  معاييــر  اســتوفت  والتــي  املعلــم، 
وأظهــرت مواقعهــا، علــى 41 مقالــة لبحــوث تمــت فــي أوروبــا، 
و29 فــي أمريــكا الشــمالية، و14 فــي آســيا، و10 فــي أفريقيــا، 
و6 فــي أســتراليا، وواحــدة فــي أمريــكا الجنوبيــة )يرجــى الرجــوع 
إلــى الجــدول رقــم )أ	( فــي امللحقــات للحصــول علــى املراجــع 
الكاملــة للمقــاالت علــى حســب القــارة(. وباســتقراء أســئلة 
البحــث األساســية التــي وضعناهــا، قمنــا بتقســيم النتائــج 
التــي توصلنــا إليهــا إلــى قســمين رئيســيين: 1( العوامــل الكامنــة 
وراء رفاه املعلم، و2( العوامل الكامنة وراء اإلنهاك املرتبط 
بعمــل العمــل. نعــرض أدنــاه النتائــج التــي تمخضــت عنهــا هــذه 
ــت 

ّ
املراجعــة فــي شــكل نقــاط موضوعيــة رئيســة والتــي تجل
خــال تحليــل املحتــوى املفاهيمــي والتحليــل العائقــي. 

3-1-1 الرفاه
العلميــة  الدراســات  فــي  التاليــة  العوامــل  عــن  اإلبــاغ  تــم 
الســابقة باعتبارهــا عناصــر تســهم فــي تحقيــق رفــاه املعلــم، 
وهــي: املنــاخ التنظيمــي، والدعــم االجتماعــي املتحصــل عليــه، 
املســتوى  )علــى  والتدخــات  املقــدم،  االجتماعــي  والدعــم 
الفــردي والتبادلــي(، واملشــاركة ذات الصلــة بالعمــل )يرجــى 

الرجــوع إلــى الشــكل رقــم )1((.
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الشكل رقم )1(

عوامل الرفاه: يشير حجم الدائرة لعدد املقاالت ذات الصلة والتي تم تضمينها في املراجعة النطاقية

املناخ التنظيمي

- أوضاع عمل إيجابية
- استقالية مهنية

- عاقات بين املعلم والطاب
- تقدير العمل واإلشادة به
- صياغة وتخطيط املهام 

التدريسية
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 املتحصل عليه
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املنــاخ التنظيمــي. أكــدت مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات 
ورفــاه  اإليجابــي  التنظيمــي  املنــاخ  بيــن  صلــة  وجــود  علــى 
املعلــم، إذ أفــادت الدراســات أن أوضــاع العمــل اإليجابيــة 
 ;2019 .Barbieri et al( تســاعد علــى تحســين رفــاه العمــال
Schoeps et al ;2018 .Ouellette et al., 2019(. ويمكــن 
أن تســهم الفّعاليــات اإليجابيــة فــي مــكان العمــل فــي شــعور 
 .)2018  ,.Richards et al( املتزايــدة  بقيمتهــم  املعلميــن 
إيجابــي  عمــل  منــاخ  فــي  العاملــون  املعلمــون  صــّرح  فقــد 
 Framke et( عــن شــعورهم بمســتويات عاليــة مــن الرضــا
al., 2019(. كمــا كان لاســتقالية املهنيــة دور فــي ارتفــاع 
 ,Simões and  Calheiros( مســتوى الرفــاه لــدى املعلميــن
2019(. وكشــفت النتائــج التــي أســفرت عنهــا التحليــات التــي 
قمنــا بهــا عــن أهميــة العاقــة بيــن املعلــم والطالــب لتحقيــق 
رفاه املعلم )Hoogendijk et al., 2018(. إضافة ملا ســلف، 
وجــدت بعــض الدراســات أن قــدرة املعلميــن علــى االنخــراط 
فــي صياغــة وظائفهــم )إعــادة تنظيــم العمــل لتعظيــم املغــزى 
رفاههــم  تحقيــق  فــي  دور  لهــا  بــه(  االســتمتاع  وزيــادة  منــه 
 .)2016 ,Peral and Geldenhuys ;201	 ,.Fouché et al(
وعلــى نفــس الشــاكلة، كان الشــعور باالنتمــاء ملــكان العمــل 
 ,.Benita et al( مــن العوامــل املســاعدة فــي تحقيــق الرفــاه

.)2018 ,.Johnsen  et al ;2019

الدعــم االجتماعــي املتحصــل عليــه. وجــدت هــذه املراجعــة 
أن العديــد مــن الدراســات تشــير إلــى أهميــة الدعــم االجتماعــي 
لتحقيــق رفــاه املعلميــن. كمــا ظهــر أن الدعــم االجتماعــي فــي 
ــا وثيًقــا بالرفــاه والرضــا الوظيفــي 

ً
مــكان العمــل يرتبــط ارتباط

 ,Hoefsmit and Cleef ;2018 ,.Johnsen et al( واملشــاركة
Wu et  al ;2018., 2020(. فاملعلمون الحاصلون على دعم 
اجتماعــي بدرجــة أكبــر مــن زمائهــم أظهــروا قــدًرا أكبــر مــن 
 .)2020 ,.Wu et al( املشــاعر اإليجابيــة واإلحســاس بالرفــاه
كمــا كان لــروح الزمالــة لــدى املعلميــن ارتباطــات إيجابيــة 
مســتويات  وانخفــاض  الوظيفــي  الرضــا  مســتوى  بارتفــاع 
التوتــر، وكــذا ارتبطــت العاقــات الطيبــة مــع زمــاء العمــل 
 Hur ;201	 ,.Fouché et al( بالعمــل الهــادف ذي املغــزى
etal., 2016(. وبالنســبة لبعــض املعلميــن، بــرزت األســرة 

االجتماعــي  الدعــم  مصــادر  أهــم  مــن  واحــًدا  باعتبارهــا 
لجــأ  حيــث   ،)2020 ,.Wu et al  ;2019 ,.Fiorilli et al(
املعلمون إلى أسرهم عند شعورهم باإلرهاق املنهي وحاجتهم 
إلــى الدعــم الوجدانــي )Fiorilli et al., 2019(. إضافــة ملــا 
بيــن  ســلف، وقفــت بعــض الدراســات علــى وجــود عاقــة 
رأس املــال االجتماعــي فــي مــكان العمــل، أي املــوارد التــي يتــم 
الوصــول إليهــا مــن خــال الشــبكات والروابــط االجتماعيــة 
بيــن زمــاء العمــل، والنتائــج اإليجابيــة علــى الصحــة النفســية 
بيــن املعلميــن )Framkeetal., 2019(. كمــا ارتبــط الدعــم 
املنهــي واالجتماعــي والوجدانــي الــذي حصــل عليــه املعلمــون 
 ,.Camacho et al( ــا وثيًقــا بانتشــار األفــكار اإلنتاجيــة

ً
ارتباط

2018(. وأظهــر الحــوار حــول ضغــوط العمــل بيــن املوظفيــن 
العمــل                              متطلبــات  فــي  طفيــف  انخفــاض  وجــود  واإلدارة 

.)Bakhuys Roozeboom et al., 2020(

الدعــم االجتماعــي املقــدم. كشــف اســتقصاؤنا للدراســات 
الســابقة أن التعاطــف مــع الــذات قــد يقــدم العديــد مــن 
 Bradley( الفوائد للصحة النفسية، بما في ذلك رفاه الفرد
Daveetal., 2020 ;2018 ,.et al(؛ فللتعاطــف والســعادة 
 De( الذاتيــة تأثيــر إيجابــي مباشــر علــى املشــاركة فــي العمــل
 .)2016  ,Sharp and Jennings  ;2020  ,.Stasio et al
وقــد بّينــت الدراســات أن التعاطــف والســعادة الذاتيــة فــي 
العمــل يمكنهمــا تعزيــز املشــاعر التــي مــن شــأنها توليــد املواقــف 
كمــا  أفضــل.  بنتائــج عمــل  والخــروج  للمعلميــن  اإليجابيــة 
ا بشكل 

ً
أفادت الدراسات أن التعاطف مع الذات كان مرتبط

إيجابــي بممارســات التدخــل القائمــة علــى اليقظــة والتفكــر 
أخــرى  وتنبــأت دراســاٌت   .)2016 ,.Beshai et al( الواعــي 
أن التقــارب بيــن املعلــم والطالــب يزيــد مــن شــعور املعلميــن 
بالكفــاءة الذاتيــة، كمــا بّينــت ارتبــاط الكفــاءة الذاتية بدرجة 
 ,.Hoogendijk et al( كبيــرة بالشــعور بالرضــا بيــن املعلميــن
Simões and Calheiros ;2018, 2019(. عــاوة علــى ذلــك، 
كان املعلمــون ذوو الكفــاءة الذاتيــة العاليــة أقــل عرضــة 
 ,.Koenen et al( ملعانــاة قســوة املشــاعر الســلبية وتنوعهــا

.)2019
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القياديــة  األدوار  زادت  بالعمــل.  املتعلقــة  املشــاركة 
 ,Hollweck( املمنوحــة للمعلميــن مــن إحساســهم بالرفــاه
2019(. ونظــًرا لتقديــر جهودهــم، وجــد املعلمــون أن عملهــم 
 .)2019 ,.Barbieri et al( عبــارة عــن تجربــة ممتعــة ومجزيــة
كمــا ارتبــط تعزيــز التوجــه نحــو اتخــاذ القــرارات، أي عندمــا 
قيمــة  أو  كبيــر  مغــزًى  ذا  باعتبــاره  عملــه  إلــى  املــرء  ينظــر 
عاليــة، وارتبطــت العاقــات بيــن زمــاء املهنــة بالعمــل الهادف 
)Fouché et al., 	201(. عاوة على ذلك، ُوجد أن »صياغة 
ملحــوظ  بشــكل  ارتبطــت  التدريســية«  املهــام  وتخطيــط 
 ,Peral and Geldenhuys( املغــزى  ذي  الهــادف  بالعمــل 
التدريســية«  املهــام  وتخطيــط  وتحــدث »صياغــة   .)2016
عندمــا يعيــد املــرء تنظيــم أنشــطة العمــل والعاقــات مــع 
ــم مــن 

ّ
الزمــاء وتصوراتــه عــن مهــام العمــل علــى نحــو يعظ

.)Berget al., 2013( املعنــى الذاتــي للمهــام املنشــودة

التدخــات. مــن األهميــة بمــكان أن نشــير إلــى أنــه تــم تضميــن 
ــل فــي عّينــة الدراســات الســابقة التــي تغطــي 

ّ
		 دراســة تدخ

	3 اســًما مــن أســماء التدخــات املتميــزة )يرجــى الرجــوع إلــى 
فــي امللحقــات(. فقــد تمخضــت معظــم  الجــدول رقــم )أ6( 
التدخــات عــن وجــود تأثيــر إيجابــي علــى املشــاركين، وذلــك 
الشــتمالها علــى نوعيــن مــن اســتراتيجيات الرفــاه، أال وهمــا: 
1( اســتراتيجيات الرفــاه الفــردي، و2( اســتراتيجيات الرفــاه 
ــل علــى 

ّ
التفاعلــي. غيــر أننــا لــم نعثــر علــى أي دراســات تدخ

مســتوى السياســات )يرجــى الرجــوع إلــى الشــكل رقــم )2((.
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السياسات
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اســتراتيجيات رفــاه املعلــم علــى املســتوى الفــردي. علــى 
تمخضــت  البيئــي،  االجتماعــي  لإلطــار  الفــردي  املســتوى 
الدراســات الســابقة عــن ظهــور تدخــات الحــّد مــن اإلنهــاك 
القائمــة علــى اليقظــة والتدخــات املرنــة. وبدورهــا، ســاهمت 
مســتويات  خفــض  فــي  اليقظــة  علــى  القائمــة  التدخــات 
التوتــر واإلرهــاق العاطفــي بشــكل فّعــال، إضافــة إلــى تحســين 
 ,.Jennings et al ;201	 ,.Jennings et al( رفــاه املعلميــن
 ,.Sharp Donahoo et al ;2019 ,. Preston et al ;2019
Telles et al ;2018., 2019(. عــاوة علــى مــا ســبق، ارتبطــت 
اليقظــة بشــكل كبيــر بخفــض مســتويات اإلجهــاد الوظيفــي، 
 ,.Beshai et al( واإلنهــاك املنهــي وأعــراض االكتئــاب والقلــق
Harris et al ;2019 ,.Braun et al ;2019., 2016(. كمــا 
عــن  الناجمــة  بالضغــوط  ســلبي  بشــكل  اليقظــة  ارتبطــت 
 Johnson and  ;2019  ,.Guidetti et al( العمــل  أعبــاء 
Naidoo, 	201(. كمــا أظهــرت الدراســات أن زيــادة ممارســة 
مســتويات  انخفــاض  إلــى  أدت  الواعــي  والتفكيــر  اليقظــة 
 ,.Ruijgrok-Lupton et al ;2020 ,.Fabbro et al( التوتــر
Taylor et al ;2018., 2016(. وأشــارت نتائــج املراجعــة التــي 
قمنــا بهــا إلــى وجــود عاقــة محتملــة بيــن اليقظــة والقــدرة علــى 
 Guidetti ;2016 ,.de  Carvalho et al( تنظيــم العواطــف
 ,.Schussler et al ;2019 ,.Preston et al ;2019 ,.et al
2019(. وباملثــل، كان هنــاك بعــض األدلــة علــى أن تدريــب 
 فــي الوقايــة 

ً
املعلميــن علــى اليقظــة الذهنيــة قــد يكــون فّعــاال

مــن اإلجهــاد واإلنهــاك وإدارتهمــا مــن خــال تنميــة عمليــة 
أفــادت  كمــا   .)DiCarlo et al., 2019( املشــاعر  تنظيــم 
تأثيــر  لهــا  كان  الذاتيــة  الســعادة  أن  املتبقيــة  الدراســات 
 ،)2020 ,.De Stasio et al( إيجابــي علــى املشــاركة فــي العمــل
حيــث ارتبطــت الســعادة الذاتيــة بشــكل كبيــر باســتراتيجيات 
املعلميــن ذاتيــة التنظيــم وذات التنظيــم املشــترك، إضافــة 
إلــى دورهــا امللحــوظ فــي التشــجيع علــى املشــاركة فــي العمــل 
وتعزيــز التعاطــف فــي بيئــة العمــل. كمــا زادت التدخــات التــي 
أجريــت مــن مرونــة املعلميــن، حيــث ارتبطــت مرونــة املعلميــن 
بشــكل إيجابــي برفاههــم املنهــي. فمــن بيــن 		 دراســة ركــزت 
علــى التدخــات، بحثــت دراســتان فقــط فــي قضيــة املــزاح فــي 
ســياق رفــاه املعلميــن. وانتهــت الدراســتان إلــى أن املعلميــن 
الذيــن يتمتعــون بحــس الدعابــة واملــزاح بدرجــة أعلــى مــن 
غيرهــم أظهــروا مســتويات أقــل بشــكل ملحــوظ مــن اإلرهــاق 
أعلــى  ومســتويات  الشــخصية  )فقــدان(  وتبــّدد  الوجدانــي 
 .)201	 ,.Ho et al ;201	 ,Ho( مــن اإلنجــاز الشــخ�ضي
وأشــارت بعــض الدراســات إلــى أن غــرس املهــارات الوجدانيــة 
واالجتماعيــة فــي الطــاب واملعلميــن مــن شــأنه تعزيــز رفــاه 
 Simões and  ;Ravalier and Walsh, 2018( املعلميــن 

.)2019 ,.Koenen et al ;2019 ,Calheiros

اســتراتيجيات رفــاه املعلــم علــى املســتوى التفاعلــي. علــى 
املســتوى التبادلــي لإلطــار االجتماعــي البيئــي، بــرزت العاقــات 
فــي  بيــن املعلميــن والزمــاء باعتبارهــا مــن العناصــر املهمــة 
 ;2019  ,.Framke et al( بالتدخــات  املعنّيــة  الدراســات 
 ,.Wu et al ;2019 ,.Şahinetal ;2019 .Rodríguez et al
2020(، حيــث بّينــت العديــد مــن الدراســات أن الســلوك 
الجيــد مــع املعلميــن األقــران عمــل علــى تعزيــز تعلــم املعلميــن 
وتوفيــر بيئــة عمــل أفضــل )Hollweck, 2019(. كمــا وجــدت 
أن التطويــر املنهــي للمعلميــن يســاعدهم علــى التعامــل مــع 
 ;2019  ,.Barbieri et al( بوظائفهــم  املرتبطــة  الضغــوط 
Sandilos et al ;2019 ,.Jennings et al., 2018(. عاوة على 
ذلــك، أفــادت ثمانــي دراســات أن لتدريــس الكفــاءة الذاتيــة 
 ,Capone and Petrillo( دوًرا مهًمــا فــي تعزيــز رفــاه املعلميــن
 ;2019,.Fernandes et al  ;2018  ,.Cook et al  ;2018
 Koenen ;2018 ,.Jeon et al ;Hoogendijketal., 2018
 Ouellette  ;2020  ,.Karjalainen et al  ;2019  ,.et al
االزدهــار،  تأثيــر  دراســتان  تناولــت  كمــا   .)2018  ,.et al
الــذي ُيعــّرف بأنــه الرفــاه الوجدانــي والنف�ضــي واالجتماعــي 
للموظفيــن، علــى رفــاه املعلميــن، حيــث كان لــدى املعلميــن 
 باملعلميــن 

ً
املزدهريــن نوايــا منخفضــة لتــرك وظائفهــم مقارنــة

غيــر املزدهريــن )Redelinghuys et al., 2020(. وفــي إحــدى 
مســتويات  عــن  املزدهــرة  املجموعــة  أبلغــت  الدراســات، 
أعلــى مــن الرضــا الوظيفــي ومعتقــدات الفّعاليــة وانخفــاض 
 ,Capone and Petrillo( معــدل انتشــار االكتئــاب واإلنهــاك
2018(. كمــا بــرزت الصــاة فــي إحــدى الدراســات باعتبارهــا 
)Chirico et al., 2020(، حيــث وجــدت   

ً
 محتمــا

ً
مدخــا

دراســة أجريــت علــى خمســين معلًمــا فــي مدرســة كاثوليكيــة 
أن املعلميــن الذيــن اعتمــدوا علــى الصــاة باعتبارهــا إحــدى 
التدخــات خــال يــوم عملهــم كان لديهــم رًضــا وظيفــي بدرجــة 
ــر 

ّ
والتفك واليقظــة  الصــاة  ــل 

ّ
تقل فقــد  مــن غيرهــم.  أعلــى 

الواعــي بشــكل فّعــال مــن مســتويات اإلجهــاد والتعــب الناتــج 
كمــا   .)2018  ,.Sharp Donahoo et al( التعاطــف  عــن 
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن الصــاة قــد يكــون لهــا نفــس 
فّعاليــة التأمــل والتقنيــات واألســاليب القائمــة علــى الذهــن 
والجســد فــي الحــّد مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن اإلجهــاد 

واإلنهــاك بيــن املعلميــن فــي مــكان العمــل.
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3-1-2 اإلنهاك
خال عمليات تحليل املحتوى حّددت الدراسات السابقة، 
بشــكل عــام، أربعــة عوامــل تتنبــأ بإنهــاك املعلــم، وهــي: املنــاخ 
الســلبي فــي مــكان العمــل، وبيئــة املدرســة، والعوامــل املتعلقــة 
بالوظيفــة والعوامــل الوجدانيــة الســلبية )يرجــى الرجــوع إلــى 
الشــكل رقــم )3((. كمــا بــرز النــوُم بيــن هــذه العوامــل، لكــن 
بدرجــة أقــل. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن املفهــوم الشــائع لإلنهــاك 

هــو عبــارة عــن نمــوذج يتألــف مــن ثاثــة مكّونــات قــام بوضعــه 
 .)2001  ,Maslach, Schaufeli, and Leiter( ماســاتش 
ويشــير هــذا النمــوذج إلــى وجــود ثاثــة عناصــر تعــّد مظلــة 
لإلنهاك، وهي: 1( اإلنهاك الوجداني، و2( تبّدد الشخصية، 
ويرمــز إلــى الســخرية أو التباعــد الوجدانــي عــن األشــخاص 
الذيــن يعكــف املــرء علــى تقديــم الخدمــة لهــم، و3( عــدم 
الشــعور باإلنجــاز الشــخ�ضي فــي العمــل. كمــا تناولــت بعــض 

الدراســات التــي قمنــا بمراجعتهــا هــذه العناصــر. 

الشكل رقم )3(

عناصر اإلرهاق: يشير حجم الدائرة إلى عدد املقاالت ذات الصلة باملراجعة النطاقية. 
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العوامل على املستوى التنظيمي

اإلنهاك

العوامل املتعلقة
بالوظيفة 

- عدم األمان في الوظيفة
- عدم الرضا عن الوظيفة

- قلة الفرص

املناخ السلبي 
في مكان العمل 

- أوضاع العمل السيئة
- أعباء العمل

- البيروقراطية املفرطة
- التهميش

- قواعد إبداء املشاعر 

الوسط االجتماعي

- ضعف الدعم االجتماعي
- السلوك السلبي للطالب

- التنمر
- انخفاض مستوى املزاح

املشاعر السلبية

- اإلجهاد
- تبّدد الشخصية
- اإلرهاق الوجداني
- أعراض االكتئاب

النتائج
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املناخ السلبي في مكان العمل. كشفت الدراسات التي عّولنا 
عليها في أخذ العّينات عن باقة متنوعة من العوامل املسببة 
لإلنهاك، بما في ذلك أوضاع العمل السيئة، وأعباء العمل، 
والبيروقراطيــة املفرطــة، والتهميــش، وقواعــد إبــداء املشــاعر 
)والتــي تشــير إلــى القواعــد غيــر املعلنــة إلخفــاء مشــاعر الفــرد(. 
كمــا تضمنــت الدراســات التــي تناولــت اإلنهــاك الوظيفــي، 
بشــكل عــام، أوضــاع مــكان العمــل غيــر املواتيــة والتــي تســهم 
في اإلنهاك الوظيفي. فمن املمكن أن تؤدي البيئات املجهدة 
واألوضــاع املدرســية املترديــة إلــى إنهــاك املعلميــن وشــعورهم 
باإلجهــاد. وقــد أظهــرت الدراســات أن متطلبــات أعبــاء العمــل   
 Ravalier and  Walsh( املعلميــن،   بيــن  ــا 

ً
تســبب ضغوط

 ;2019 ,.Harmsen et al ;2009 .Guidetti et al ;2018
Hoefsmit and Cleef, 2018( كمــا أوضحــت أن تقليــل 
أعبــاء العمــل تســهم فــي الحــّد مــن املطالبــات املرتفعــة التــي 
 Harmsen(  تفرضهــا املهــام علــى الحالــة النفســية للمعلميــن
فــي عملهــم  أكبــر  الذيــن يشــعرون بضغــط   )2019 ,.et al
نتيجــة حّثهــم علــى تبّنــي أســاليب تعليميــة جديــدة علــى الــدوام 
هــذه  مواجهــة  وفــي   .)2018  ,Alvarado and Bretones(
ــا إلدارة رفاههــم بنجــاح 

ً
األعبــاء، وجــد بعــض املعلميــن طرق

تمثلــت فــي الحصــول علــى قســط كاف مــن النــوم، وممارســة 
إحــدى الهوايــات، واملشــاركة فــي أنشــطة ال عاقــة لهــا بالعمــل 
املدر�ضــي، وعــدم الشــعور بالذنــب إزاء قضــاء   بعــض الوقــت 
 ,.Kutsyuruba et al( ألنفســهم، والحصول على استشــارات
2019(. وقد كان للبيروقراطية املفرطة وغياب االستقالية 
 Alvarado(الوجدانــي واإلنهــاك  اإلرهــاق  فــي  ملحــوظ  دور 
 .)2018 ,Hoefsmit and Cleef  ;and Bretones, 2018
كمــا ألقــت الدراســات الضــوَء علــى التهميــش وأثــره فــي إنهــاك 
املعلــم، حيــث أشــارت إلــى أن التهميــش علــى العكــس مــن 
اآلخريــن،  واملعلميــن  املديريــن،  لــدى  باألهميــة  الشــعور 
 ,.Richards et al(  واملوظفيــن كان لــه أثــر بالــغ علــى املعلميــن
2018(. وقــد ســاعدت الفّعاليــات اإليجابيــة فــي مــكان العمــل 
 Richards et( علــى غــرس شــعور باألهميــة لــدى املعلميــن
al., 2018(وذكــرت إحــدى الدراســات أن الصــراع مــع أســر 
الطــاب أدى إلــى إثــارة مشــاعر اليــأس والعجــز والخــوف مــن 
 Alvarado(  العــدوان اللفظــي أو الجســدي لــدى املعلميــن
قواعــد  أن  دراســتان  وأوضحــت   )2018 ,and  Bretones
إبــدا املشــاعر والتــي تعنــي أنــه ال يمكــن للمــرء أن يظهــر بعــض 
املشــاعر وتعبيــرات الوجــه واإليمــاءات بشــكل علنــي فــي مــكان 
 Horner et(العمــل كان لهمــا تأثيــٌر ســلبي علــى رفــاه املعلميــن

.)Huangetal., 2019 ;2020 ,.al

الوســط  أن  علــى  قاطــع  دليــل  ثّمــة  املدر�ســي.  الوســط 
االجتماعــي املدر�ضــي يؤثــر بشــدة علــى رفــاه املعلميــن. ويشــتمل 
الوســط املدر�ضــي علــى مســتوى الدعــم االجتماعــي املقــدم مــن 

الزمــاء، والدعــم املؤس�ضــي، وســلوك الطــاب، ومســتوى 
التواصــل غيــر الرســمي بيــن املعلميــن. وتشــير الدراســات إلــى 
أن ضعــف الدعــم االجتماعــي مــن شــأنه أن يلحــق الضــرر 
 Fiorilli et( بالرفــاه االجتماعــي والوجدانــي لــدى املعلميــن
فــي  الزمــاء  بيــن  الضعيفــة  العاقــات  وتعــّد   .)2019  ,.al
مــكان العمــل مصــدًرا بــارًزا لإلجهــاد فــي مــكان العمــل، وهــو 
األمــر الــذي يــؤول إلــى اإلنهــاك )Fouché et al., 	201(. كمــا 
أدى غيــاب الدعــم املجتمعــي واملؤس�ضــي إلــى حــدوث تدهــور 
فــي رفــاه املعلــم )Acheson et al., 2016(. وكان للعاقــات 
غيــر الرســمية بيــن زمــاء العمــل دوٌر بالــغ األهميــة لعــدد مــن 
األســباب، منهــا أن التفاعــل غيــر الرســمي فــي مــكان العمــل 
االجتماعــي  الدعــم  علــى  الحصــول  علــى  املعلميــن  ســاعد 
 .)2020 ,. Meredith et al ;2019 ,.Kutsyuruba et al(
وتشــير األدلــة التجريبيــة إلــى أن االفتقــار إلــى املــزاح وروح 
الدعابــة بيــن املعلميــن ارتبــط باملزيــد مــن تبــّدد الشــخصية 
 .)201	 ,Ho( والســخرية، وهمــا مــن بيــن مكّونــات اإلرهــاق
الدراســات  بعــض  مــن  املســتخلصة  النتائــج  ســلطت  كمــا 
الضــوَء علــى أهميــة العاقــة بيــن املعلــم والطالــب ودورهــا فــي 
تحقيق رفاه املعلم، حيث يؤثر السلوك املمزوج باملشكات 
مــن قبــل الطــاب فــي القاعــة الدراســية ســلًبا علــى رفــاه املعلــم 
وأدائه )Horner et al., 2019(. لذا، ارتبط السلوك ال�ضيء 
 Simões and( للطــاب بانخفــاض الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم
بيــن  الكبيــر  التناغــم  ارتبــط  وباملثــل،   .)2019 ,Calheiros
املعلــم والطالــب بانخفــاض ملحــوظ فــي اإلرهــاق العاطفــي، 
 Hoogendijk et( وهــو أحــُد مكّونــات اإلنهــاك، بيــن املعلميــن

.)2018 ,.al

العوامــل املتعلقــة بالوظيفــة. تنــاول عــدٌد مــن الدراســات 
أن  إحداهــا  ذكــرت  حيــث  بالوظيفــة،  املتعلقــة  العوامــل 
املعلميــن  إنهــاك  فــي  تســّبب  الوظيفــة  فــي  األمــن  انعــدام 
)Hoefsmit and Cleef, 2018(. كمــا أظهــرت دراســة أخــرى 
أن عــدم الرضــا عــن العمــل ارتبــط بشــكل وثيــق بــكل مــن 
 ,.Kidger et al( ســوء الحالــة الصحيــة وأعــراض االكتئــاب
2016(. إضافــة ملــا ســبق، كان االفتقــار إلــى فــرص التطويــر 
 Helms-Lorenz and( مهًمــا مــن عوامــل اإلنهــاك 

ً
املنهــي عامــا

Maulana, 2016(. فقــد كان اإلحبــاط واحــًدا مــن املشــاعر 
التــي انتابــت املعلميــن نتيجــة لإلجهــاد الناجــم عــن االســتثمار 
فــي  التحكــم  علــى  القــدرة  بعــدم  املعلمــون  وشــعر   ، املنهــي 
علــى  الحصــول  ومحدوديــة  بوظيفتهــم  املتعلقــة  القــرارات 
 Simões and ;2018 ,.Sandilos et al( فــرص النمــو املنهــي

 .)2019  , Calheiros
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املشــاعر الســلبية. أقــّرت إحــدى الدراســات أن اإلجهــاد فــي 
 ,.Fiorilli et  al( مــكان العمــل يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلنهــاك
ــزت أخــرى علــى الــدور امللحــوظ للمشــاعر 

ّ
2019(. كمــا رك

وعــدم  والعجــز،  واإلحبــاط،  الرضــا،  عــدم  مثــل  الســلبية 
 Alvarado and( القــدرة علــى التحكــم فــي القــرارات واإلنهــاك
 ,.Kidger et al ;2020 ,.Horner et al ;Bretones, 2018
 .)2018 ,.Sandilos et al ;2019 ,.Koenen et al ;2016

النــوم. أشــارت أربــع دراســات مبنيــة علــى املاحظــات إلــى أن 
 ;2020 ,.Dave et al( مشكات النوم تعّد جزًءا من اإلنهاك
 Johnsen et ;2019 ,.Framke et al ;2019 ,.Hwang  et al
al., 2018(، بينمــا أكــدت دراســتان وجــود تحّســن فــي النــوم 

 ,.Hwang et al ;2020 ,.Dave et al( بعــد إجــراء التدخــات
ا من الدراسات لم يتناول صعوبات النوم  2019(، غير أن أيًّ

باعتبارهــا ســبًبا لإلنهــاك.

3-1-3 توصيــات متعلقــة بالرفــاه علــى 
مســتوى السياســات

تضمنــت تســع وعشــرون دراســة توصيــاٍت عمليــة مــن شــأنها 
 الخطــى نحــو رفــاه املعلميــن. تتــراوح االســتراتيجيات 

ّ
أن تحــث

املو�ضــى بهــا بيــن التدخــات علــى املســتوى الفــردي والتغيــرات 
علــى مســتوى السياســات فــي منــاخ العمــل املدر�ضــي )يرجــى 

الرجــوع إلــى الشــكل رقــم )4((.

الشكل رقم )4(
التوصيات املستخرجة من املراجعة النطاقية للدراسات السابقة

الرفاه 

اإلنهاك

ت
انا

لبي
ى ا

عل
ة 

ئم
 قا

ت
صيا

تو

زيادة دعم الزماء 	
دعم اإلدارة 	
تحسين رأس املال االجتماعي في مكان العمل 	
العمل الجماعي بين املعلم والطالب  	
تعزيز التوجه نحو اتخاذ القرارات  	
صياغة وتخطيط املهام التدريسية 	
االستقال الوظيفي 	
تعزيز التعاطف في العمل 	
تعزيز ممارسات اليقظة والتفكير الواعي 	
التدريب على اإلدارة الوجدانية  	
التدخات اإليجابية  	
تعزيز املشاعر اإليجابية والسعادة 	

التدريب على املهارات الوجدانية 	
التدريب على تنظيم ردود األفّعال االنفّعالية  	
بناء الفريق 	
جدوى العمل واملغزى منه 	
التدريب على اليقظة والتفكير الواعي 	
تعزيز التعاطف مع الذات 	
الصاة/التأمل 	
تنمية الكفاءات االجتماعية والوجدانية 	
استراتيجيات استباقية للتنظيم الذاتي 	
تقديم االستشارات للمعلم أو تدريبه  	
أخصائيو العاج الوظيفي 	
استخدام املزاح اإليجابي 	
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ها  
م ب

قيا
 ال

غي
ينب

اء 
شي

أ
ها 

دي
تفا

ي 
بغ

ين
اء 

شي
أ

ني
حث

لبا
ت ا

صيا
تو

إجراء تدخات من أجل التحفيز، واملرونة،  	
والتعاطف والسعادة

تعزيز الكفاءة الذاتية بين املعلمين 	
تنظيم فّعاليات إيجابية في مكان العمل 	
التعلم االجتماعي والوجداني للطاب واملعلمين 	
ممارسات اليقظة والتفكير الواعي 	
الدعم االجتماعي والوجداني  	
دعم اإلدارة 	
االستقالية املهنية 	
تعزيز التفاعل بين الطالب واملعلم 	
بناء الفريق بين زماء العمل 	
صياغة الوظائف واملشاركة في العمل  	
الصاة/ التأمل 	
تعزيز االزدهار 	
املزاح الذي يحقق التآلف ويعزز الذات  	
العمل الهادف ذو املغزى 	

التهميش امللحوظ للمعلمين 	
الصراع مع الطاب أو أسرهم، أو كليهما 	
العجز وقلة الحيلة 	
البيروقراطية املفرطة  	
انعدام األمن في الوظيفة 	
املطالب الوجدانية ذات الصلة بالطاب 	
أوضاع العمل املتردية 	
التنمر في مكان العمل 	
سوء سلوك الطالب  	
انخفاض مستوى التوجه نحو اتخاذ القرارات  	
اإلفراط في قواعد إبداء املشاعر 	
غياب فرص التعلم  	
أعباء العمل املفرطة 	
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أظهــرت الدراســات أن املعلميــن الذيــن يتلقــون تدريبــات علــى 
املهــارات العقانيــة والوجدانيــة واالجتماعيــة قــد يكونــون 
 ;2018 ,.Onuigbo et al( أقــل عرضــة للمعانــاة مــن اإلنهــاك
فــي  التوصيــات  إحــدى  وتتمثــل   .)2018 ,.Ugwoke et al
وفهــم  تصــورات  لتحقيــق  للمعلميــن  املهــارات  هــذه  توفيــر 
وتنظيــم أفضــل لــردود أفّعالهــم الوجدانيــة ورود األفّعــال 
)Schoeps et al., 2019(. كمــا شــدد  الخاصــة باآلخريــن 
والــذي  الرضــا،  تعــزز  التــي  البيئــات  توفيــر  الباحثــون علــى 
يــؤدي بــدوره إلــى توليــد شــعور قــوي باإلنجــاز الشــخ�ضي بيــن 
املعلميــن )Maior et al., 2020(. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن 
ــز التدخــات علــى الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم والفّعاليــة 

ّ
ترك

 ,Capone and Petrillo( الوظيفــي  والرضــا  والجماعيــة 
2018(. وأشــار الباحثــون إلــى أن هنــاك حاجــة ماّســة إلــى 
وجــود مستشــارين صحييــن، وأخصائــي ســلوك، ومعالجيــن 
مهنييــن ملســاعدة الطــاب فــي املــدارس، األمــر الــذي مــن شــأنه 
 Ugwoke( أن يســهم في إجهاد العمل واإلنهاك بين املعلمين

.)2018 ,.et al

وأوصــت الدراســات بتوفيــر فــرص التطويــر املنهــي والتدريــب 
الــازم للمعلميــن للحفــاظ علــى ســعادتهم وتعزيــز املواقــف 
 Camacho( اإليجابيــة لديهــم والخــروج بنتائــج عمــل أفضــل
Şahin., 2019(؛ إذ يشــعر املعلمــون  et al ;2018 ,.et al
الســعداء برغبــة للمزيــد مــن املشــاركة فــي عملهــم ويظهــرون 
املجتمــع  وفــي  العمــل  فــي  زمائهــم  بيــن  داعمــة  ســلوكيات 
املدر�ضــي )Şahinetal., 2019(. فقــد خلصــت الدراســات 
إلــى أن الســعادة الذاتيــة للمعلميــن تعمــل علــى توليــد املوافــق 
التــي تســهم فــي اتخــاذ القــرارات، وحــل املشــكات وتخطيــط 
.)2020 ,.De Stasio et al( املهــام التعليميــة بصــورة أفضــل

مــن   
ً
مجموعــة دراســات  عــّدة  اقترحــت  آخــر،  جانــب  مــن 

االســتراتيجيات القائمــة علــى ممارســات اليقظــة والتفكيــر 
الواعــي باعتبارهــا طريقــة فّعالــة مــن حيــث التكلفــة لتعزيــز 
لــدى  والوجدانــي  االجتماعــي  والتراحــم  والتعاطــف  الرفــاه 
 ,.De  Stasio et al ;2020 ,.Dave et al( املعلميــن والطــاب
 Matsuba and  ;2020  ,Luthar and Mendes  ;2020
 Zinsser ;SharpandJennings, 2016 ;2020 ,Williams
et al., 2016(. كان من بين االقتراحات أن يحصل أخصائيو 
علــم النفــس فــي املدرســة علــى تدريبــات علــى اليقظــة واليوغــا 
وأن يقومــوا بتدريــب املعلميــن علــى االرتقــاء بمســتوى رفاههــم 
 ;2016 ,.Beshai et al( والحــّد مــن مظاهــر اإلجهــاد لديهــم
 ;2020 ,Matsuba and Williams ;2019 ,.Huang et al

.)2019 ,.Preston et al

كمــا وجــدت دراســتان أن الصــاة، وكــذا التأمــل والتقنيــات 
واألســاليب القائمــة علــى الذهــن والجســد، يمكــن أن تكــون 
وســيلة فّعالــة ملعالجــة اإلجهــاد والتوتــر املرتبطيــن بالتعليــم 

.)2020 ,.Chirico et al(

إضافــة ملــا ســلف، تــم إســداء نصائــح للمــدارس بتصميــم 
برامجهــا التعليميــة علــى أســاس اســتخدام املــزاح اإليجابــي 
ملســاعدة املعلميــن علــى تعزيــز رفاههــم والتعامــل مــع اإلنهــاك 
وضغــط العمــل )Ho et al., 	201(. ويمكــن إلدارة املدرســة 
 ،

ً
تطويــر آليــات، أثنــاء البرامــج التدريبيــة للتطويــر املنهــي مثــا

 ,Ho( لتوظيــف املــزاح ليكــون واحــًدا مــن مهــارات التأقلــم
.)201	

مــن ناحيــة أخــرى، دعــت العديــد مــن الدراســات إلــى اتبــاع 
نهــج متعــدد املســتويات لتعزيــز الدعــم االجتماعــي مــن قبــل 
اإلدارة وزمــاء العمــل بغيــة الحــّد مــن إجهــاد املعلــم وزيــادة 
 Wu ;2019 ,.Fiorilli et al( معــدالت الرضــا الوظيفــي لديــه
ــم نــدوات 

ّ
etal., 2020(. ومــن ثــّم، يمكــن للمــدارس أن تنظ

للدعــم  والعمليــة  النظريــة  الجوانــب  حــول  عمــل  وورش 
الوجدانــي واملعرفــي للمعلميــن، إذ يمكــن للدعــم االجتماعــي 
املقــدم للمعلميــن أن يعــزز مــن العاقــات اإليجابيــة فــي مــكان 
العمــل )Şahinetal., 2019(. كمــا اتفقــت الدراســات علــى 
أن رأس املــال االجتماعــي فــي مــكان العمــل )أي الشــبكات 
االجتماعيــة املوثوقــة بيــن الزمــاء والتــي تتيــح للفــرد الوصــول 
 Framke( يعــّد ميــزة مهمــة لتحســين رفــاه املعلمين )إلــى املــوارد

.)2019 ,.et al

كمــا أو�ضــى الباحثــون بتحســين بيئــة مــكان العمــل علــى نحــو 
مــن  مدر�ضــي صحــي  منــاخ  توفيــر  ويمكــن  املعلميــن.  يخــدم 
خال تعديل املسؤوليات الوظيفية املنوطة باملعلمين ورفع 
 Brouskeli ;2016 ,.Beausaert et al( مســتويات كفاءتهــم
Maior et al ;2018 ,.et al., 2020(. ويجــب كذلــك توفيــر 
تعــّزز  بطريقــة  اإلدارة  مــن  للمعلميــن  الدعــم  مــن  املزيــد 
مــن روح الزمالــة )Hur et al., 2016(. وتشــتمل العوامــل 
املهمــة األخــرى التــي تؤثــر علــى رفــاه املعلــم علــى توافــر املــوارد 
والسياســات فــي املدرســة )Barbieri et al., 2019(، ناهيــك 
عــن زيــادة البرامــج القائمــة علــى علــم النفــس اإليجابــي والتــي 
 ,.Şahin et al( يمكنهــا أن توِجــد بيئــات مدرســية ســعيدة

.)2019
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وينطــوي تحســين مــكان العمــل علــى االرتقــاء بطبيعــة العمــل 
املنــوط باملعلميــن. فقــد اقترحــت الدراســات تقديــم خيــارات 
للمعلميــن لصياغــة وتخطيــط املهــام التدريســية، والزمالــة، 
واالســتقالية فــي التعليــم مــن أجــل تعزيــز تصــورات العمــل 
الهــادف ذي املغــزى )Fouché et al., 	201(. فمــن شــأن 
االســتقالية الوظيفيــة ومرونــة التدريــس أن تيّســر الســبيل 

.)2019 ,.Huang et al( لتحقيــق رفــاه املعلميــن
 

اســتراتيجيات  علــى  القائــم  املنهــّي  للتدريــب  بالنســبة  أمــا 
التنظيــم الذاتــي بيــن املعلميــن، فيمكنــه أن يقلــل مــن اإلنهــاك 
 .)201	 ,.Tikkanen et al( املعلمــون  لــه  يتعــرض  الــذي 
لــذا، يجــب علــى املــدارس تصميــم سياســات لزيــادة الدعــم 
واملــوارد للمعلميــن بهــدف تزويدهــم باملعــارف واملهــارات التــي 
 Camacho( نهــم مــن حــل مشــكات الرفــاه بشــكل فّعــال

ّ
تمك

.)2018 ,.et  al

ثّمة عاقة وثيقة بين أعباء العمل املرتفعة واإلجهاد املرتبط 
مديــري  علــى  يجــب  وبالتالــي  الوظيفــي،  واإلنهــاك  بالعمــل 
ي الحذر فيما يتعلق بزيادة أعباء عمل املعلمين 

ّ
املدارس توخ

)Ravalier and Walsh, 2018(. هــذا، ولــم يحالفنــا الحــظ 
فــي الوقــوف علــى أّي دراســة تتنــاول تخفيــض أعبــاء العمــل أو 

األعبــاء اإلداريــة. 

وكمــا هــو موّضــح فــي الجــدول رقــم )1( أدنــاه، ففــي غالــب 
األحيــان ترتبــط العوامــل فــي االتجــاه اإليجابــي برفــاه املعلــم 
الســلبي  االتجــاه  فــي  وترتبــط  املهنيــة(  االســتقالية  )مثــل 
باإلنهــاك )مثــل االفتقــار إلــى االســتقالية املهنيــة(. ومــع ذلــك، 
ــرد علــى 

ّ
يجــب االنتبــاه قبــل افتــراض أن هــذا هــو الحــال املط

الــدوام. ففــي املقــام األول، قــد ال تكــون الدراســات أجريــت 
ــَن  َبيَّ

َ
فــي كل مــن االتجاهيــن لعامــل مــا. فعلــى ســبيل املثــال، ت

أن انعــدام األمــن الوظيفــي ارتبــط باإلنهــاك، لكــن هــذا ال 
وفــي  بالرفــاه.  يرتبــط  الوظيفــي  األمــن  أن  بالضــرورة  يعنــي 
حيــن أن األمــن الوظيفــي قــد يتعلــق بشــكل حد�ضــي بالرفــاه، 
فقــد وجــدت بعــض الدراســات فــي علــم النفــس االجتماعــي 
أنــه بمجــرد أن يعتــاد األفــراد علــى نمــط الحيــاة اإليجابــي، 
فإنهــم يتوقعــون ذلــك، ممــا قــد يــؤول فــي نهايــة املطــاف إلــى 
عــدم جنــي ثمــار هــذا النمــط فيمــا يعــرف بالتكّيــف اللذيــذ 

 .)2010  ,Lyubomirsky(

وفــي مراجعتنــا النطاقيــة ، وجدنــا بعــض الدراســات التــي 
تتنــاول االفتقــار إلــى األمــن الوظيفــي، غيــر أننــا لــم نجــد مــا 
يناقــش وجــود األمــن الوظيفــي. ومــن املثيــر لاهتمــام، كمــا 
البلــدان  فــي  املعلميــن  أن  أدنــاه،  الحالــة  دراســة  فــي  يظهــر 
منخفضــة الدخــل وصفــوا األمــن الوظيفــي بأنــه أمــٌر مهــم 
لرفاههــم. وفــي املقــام الثانــي، قــد ال تكــون درجــة قــوة العامــل 
مع الرفاه هي نفسها مع اإلنهاك. فعلى سبيل املثال، أشارت 
املراجعــة النطاقيــة التــي أجريناهــا إلــى وجــود ارتباطــات قويــة 
بيــن الســلوك الســلبي للطالــب وإنهــاك املعلــم، لكــن قــد يكــون 
هنــاك ارتبــاط أضعــف بكثيــر بيــن الســلوك اإليجابــي للطالــب 
ورفاه املعلم. وفي املقام الثالث، من املمكن أال يكون العامل 
ــا بــكل مــن الرفــاه، وعكســه، أي اإلنهــاك، فــي الوقــت 

ً
مرتبط

ذاتــه. فعلــى ســبيل املثــال، قــد تمنــع إزالــة متطلبــات العمــل 
املفرطــة مــن وقــوع اإلنهــاك، لكنهــا قــد ال تــؤدي وحدهــا إلــى 
تحقيــق الرفــاه. وفــي دراســاتنا املهنيــة األخــرى )يرجــى الرجــوع، 
، إلــى Proeschold-Bell et al., 	201(، غالًبــا مــا كان 

ً
مثــا

وجــوُد عامــل إيجابــي مطلوًبــا لتحقيــق الرفــاه، وليــس فقــط 
غيــاب العامــل الســلبي.

النتائج
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اإلنهاك الرفاه

الدعــم االجتماعــي مــن زمــاء العمــل للمهــام املرتبطــة 
الشــخصية والعاقــات  بالعمــل 

غيــاب الدعــم مــن زمــاء العمــل للمهــام املرتبطــة بالعمــل 
واالفتقــار للعاقــات الشــخصية مــع زمــاء العمــل

الشــعور باالنتمــاء، شــعور املــرء بأنــه ذو أهميــة بالنســبة 
للمديــر وزمائــه فــي العمــل

التهميش والتنمر

البيئات املجهدة واألوضاع املتردية للمدرسةمناخ العمل اإليجابي

عدم وجود استقالية مهنيةاالستقالية املهنية

اإلجهاد، أعراض االكتئاب، اإلرهاق العاطفي، السعادة الذاتية واملشاعر اإليجابية
اإلحباط

البيروقراطية املفرطةتعزيز التوجه نحو اتخاذ القرارات

غياب املزاح املزاح

ندرة الفرصفرص التطوير املنهي

انخفــاض الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم )يمكــن أن يرتبــط زيادة الكفاءة الذاتية للمعلم
ذلــك بالســلوك ال�ضــيء مــن قبــل الطالــب(

دعم من أفراد األسرة

الوصــول إلــى املــوارد مــن خــال العاقــات االجتماعيــة 
مــع زمــاء العمــل

املشاركة املرتبطة بالعمل )مثل األدوار القيادية(

املمارسات القائمة على اليقظة للحّد من اإلجهاد 

الصاة

التنظيم الوجداني للمعلم

تعليم املهارات الوجدانية واالجتماعية للطاب

صياغة وتخطيط املهام التدريسية

أعباء عمل كبيرة ومطالب مفرطة

سلوك �ضيء من قبل الطالب

تعلــم جديــدة علــى  أســاليب  باعتمــاد  املعلــم  مطالبــة 
الــدوام

قواعد العرض الوجداني/ ال يمكن إظهار املشاعر 

انعدام األمن الوظيفي

الصراع مع أسر الطاب

قلة النوم/ االفتقار لجودة النوم

الجدول رقم )1(

نتائج املراجعة النطاقية للدراسات السابقة: العوامل املرتبطة بالرفاه مقابل العوامل املرتبطة باإلنهاك
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3-2 دراسة الحالة 
أجرينــا، فــي املجمــل، مقابــات مــع 90 معلًمــا )21 فــي قطــر 
منهــم خمســة معلميــن قطرييــن، و33 فــي كمبوديــا و36 فــي 
كينيــا(. خمســون باملائــة مــن املشــاركين كانــوا مــن الذكــور، 
وكان متوســط عمــر املعلميــن 42 عاًمــا وبمتوســط 	1 عاًمــا 
مــن الخبــرة فــي التدريــس. وللحصــول علــى معلومــات حــول 
الخصائــص الديموغرافيــة للمعلميــن، إضافــة إلــى الحالــة 
اإليجابيــة لصحتهــم النفســية، واإلنهــاك ودرجــات اإلجهــاد 
املالــي، يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول رقــم )أ2( فــي امللحقــات. 

ولتوجيه دراســة الحالة، طرحنا عدة أســئلة بحثية مســبقة. 
كمــا قمنــا بتنظيــم نتائــج دراســة الحالــة أدنــاه وفًقــا ألســئلة 
البحــث. ولقــد كان للعديــد مــن األســئلة إجابــات موجــزة إلــى 
حــد مــا، وكانــت هنــاك إجابــات أطــول بدرجــة كبيــرة تبًعــا 

للعمليــات التــي ينســبها املعلمــون إلــى رفاههــم. 

ما هي السياسات الوطنية والحكومية . 1
والهياكل التعليمية املحلية التي تدعم 

بشكل كبري رفاه املعلمني؟

أفــاد صّنــاع السياســات أنهــم قامــوا بتصميــم العديــد مــن 
رفــاه  لتحســين  منهــم  محاولــة  فــي  وتنفيذهــا  السياســات 
املعلــم. فعلــى ســبيل املثــال، أشــاروا إلــى توفيرهــم املعــدات 
 عــن توفيــر التدريــب 

ً
املدرســية والتقنيــات املتقدمــة، فضــا

التكنولوجــي، ممــا كان لــه دور فــي تحســين رفــاه املعلــم. كمــا 
اقتــرح بعــض صّنــاع السياســات تقديــم سياســات أفضــل 
للمعلميــن فيمــا يتعلــق باإلجــازات وتوفيــر أنشــطة ترفيهيــة 
وتحفيزهــم.  االلتــزام  مــن  مزيــد  علــى  املعلميــن  لتشــجيع 
واقترحــوا أيًضــا إنشــاء مســاحات وتوفيــر فــرص للمعلميــن 
مخاوفهــم،  تثيــر  التــي  القضايــا  عــن  والتعبيــر  للتجمــع، 
خــال  مــن  املعلميــن  برفــاه  املتعلقــة  القضايــا  ومناقشــة 
نقابــات املعلميــن واملجالــس واملنظمــات املعنّيــة بهــم. ولقــد 
دعــا بعــض صّنــاع السياســات إلــى توفيــر مزيــد مــن املرونــة 
فــي مدونــات قواعــد الســلوك، وذلــك بهــدف إيجــاد بيئــة أقــل 
ناقــش  واملعلميــن،  باملديريــن  ومقارنــة  للمعلميــن.  عقابيــة 
صّنــاع السياســات عمليــات الرصــد والتقييــم بدرجــة أكبــر.

ونظــًرا ألن أعبــاء العمــل الثقيلــة تؤثــر ســلًبا علــى رفــاه املعلــم، 
فقــد أو�ضــى بعــض صّنــاع السياســات بإنشــاء نظــام تدريــب 
داخلــي لتدريــب املعلميــن الجــدد وتوفيــر املتدربيــن ملســاعدة 
املعلميــن فــي االضطــاع بأعبــاء عملهــم. وكان مــن بيــن العديــد 
مــن أفــكار السياســة تقديــم دعــم مالــي للمعلميــن، عــن طريــق 
زيادة رواتبهم أو تقديم قروض للمعلمين في حاالت الطوارئ 

الشــخصية، علــى ســبيل املثــال. باإلضافــة إلــى ذلــك، أوضــح 
بعــض صّنــاع السياســات أن األفــكار التــي يفضلونهــا تواجــه 
أحياًنــا ضعًفــا فــي التنفيــذ. فعلــى ســبيل املثــال، بالرغــم مــن 
ماحظــة أن تدريــب املعلميــن يعمــل علــى تحســين رفاههــم، 
وجــد العديــد مــن املشــاركين أنهــا تأتــي غالًبــا علــى حســاب 
الســاعات املخصصــة للتدريــس، ممــا يتطلــب مــن املعلميــن 
التضحيــة بوقتهــم الثميــن فــي الفصــل واملغــادرة مــن أجــل 
التدريبــات. ونتيجــة لذلــك، اقتــرح صّنــاع السياســات توفيــر 
وقــت إجــازة للمعلميــن لحضــور دورات التطويــر املنهــي دون 
ــق أحــد 

ّ
االضطــرار للتضحيــة بواجباتهــم التعليميــة. كمــا عل

التنفيــذ ال يصــل  أن  : »أرى 
ً
قائــا الكمبودييــن  املشــاركين 

إلــى جميــع العناصــر الــواردة فــي السياســة. فبالرغــم مــن أن 
جميعهــا جيــد، إال أننــا لــم ننفــذ ]أفــكار السياســة[ علــى نحــو 

جيــد، ممــا يؤثــر أيًضــا علــى رفــاه املعلــم«.

ذكــر معظــم مديــري املــدارس أنهــم يعطــون األولويــة للمرونــة 
إقــراًرا  وذلــك  طــوارئ،  أّيــة  حــدوث  حــال  فــي  املعلميــن  مــع 
الكثيــر  فــي  املعلمــون  يحملــه  الــذي  الثقيــل  بالعــبء  منهــم 
مالًيــا  املعلميــن  لدعــم  لقــد أعطــوا األولويــة  مــن األحيــان. 
بنــاًء علــى الوضــع، ســواًء مــن خــال الراتــب، أو املكافــآت، 
التمويــل  أو  األجــر،  مدفوعــة  اإلجــازات  أو  القــروض،  أو 
املخصــص للطــوارئ الشــخصية. كمــا أفــاد بعــض مديــري 
ــا مدرســًيا 

ً
املــدارس أن بعــض املــدارس اســتخدمت صندوق

لريــادة األعمــال، وهــو صنــدوق مركــزي يســاهم فيــه جميــع 
منــه وســداد  يمكــن ألحدهــم االقتــراض  املعلميــن، بحيــث 

املبلــغ فــي غضــون 12 شــهًرا.

بيئــة  تنميــة  أهميــة  املديــرون  ناقــش  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــق عــرى الترابــط بيــن 

ّ
متماســكة مــن خــال األنشــطة التــي توث

املشــتركة،  والوجبــات  األعيــاد،  احتفــاالت  مثــل  املعلميــن، 
واألنشــطة الترفيهيــة األخــرى. وتحــدث العديــد مــن مديــري 
املــدارس عــن الــدور القــوي الــذي يلعبــه الطعــام فــي جمــع 
املعلميــن  تقديــر  وأهميــة  البعــض،  بعضهــم  مــع  املعلميــن 
لعملهــم بشــكل جيــد. وأخيــًرا، أكــد غالبيــة مديــري املــدارس 
علــى أهميــة إعطــاء األولويــة للتحســين املســتمر مــن خــال 
التعلــم املســتمر، ومــواد التعلــم الحديثــة، والحفــاظ علــى 

بيئــة ماديــة إيجابيــة للمعلميــن. 

هل يحظى املعلمون ذوو الخربة األطول . 2
بقدرةٍ أفضل على إدارة الرفاه؟

إزاء  مــن قطــر وكينيــا وكمبوديــا  فــي كل  املعلمــون  انقســم 
نظرتهــم للعاقــة بيــن ســنوات الخبــرة ورفــاه املعلــم. ففــي 
قطــر، اعتقــد غالبيــة املعلميــن أن طــول الخبــرة لــه تأثيــر 
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إيجابــي علــى رفــاه املعلــم، وأن إدارة الوقــت بشــكل أكثــر 
فّعاليــة يعمــل علــى الحــّد مــن اإلجهــاد ويدعــم الرفــاه. ومــع 
ذلــك، يعتقــد عــدد قليــل مــن املعلميــن أن الخبــرة ال عاقــة 
لهــا برفــاه املعلــم بــأي شــكل مــن األشــكال. وفــي كينيــا، أعــرب 
العديــد مــن املشــاركين عــن اعتقادهــم بــأن الخبــرة تعــزز مــن 
رفــاه املعلــم. والحــظ املشــاركون الكينيــون وجــود تحّســن فــي 
ــي بمزيــد مــن 

ّ
كيفيــة التعامــل مــع الطــاب، إضافــة إلــى التحل

الحكمــة، والقــدرة علــى أداء الوظائــف والثقــة فــي النفــس مــع 
ازديــاد ســنوات الخبــرة. أمــا فــي كمبوديــا، فلــم يشــعر العديــد 
من املشاركين بوجود عاقة بين سنوات الخبرة والرفاه، بل 
أفــاد العديــد منهــم أن املزيــد مــن ســنوات الخبــرة كان لــه تأثيــر 
ســلبي علــى الصحــة البدنيــة للمعلميــن. وأشــار املشــاركون إلــى 
أن استنشــاق غبــار الطباشــير واألبخــرة الصــادرة عــن أقــام 
الســبورة، إضافــة إلــى التحــدث أو الصــراخ بصــوت مرتفــع 
تســببوا فــي إصابتهــم بالصــداع، والتهــاب الحلــق، وتلــف الرئــة. 
باإلجابــة بشــكل  لنــا تصميــم دراســتنا  لــم يســمح  وأخيــًرا، 
لــذا فــإن هنــاك حاجــة إلجــراء  قاطــع علــى هــذا الســؤال، 
مزيــد مــن الدراســات القائمــة علــى التصميمــات الطوليــة مــع 

املعلميــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة. 

ما الرابط، إن وجد، الذي يراه املعلمون . 3
ومسؤولو التعليم بني رفاه املعلم ورفاه 

الطالب، من جهة، وبني املحصالت 
التعليمية، من جهة أخرى؟

فــي كل مــن كمبوديــا وكينيــا، قــال املعلمــون إن تغّيــب املعلميــن 
الناجــم عــن ســوء الرفــاه كان لــه تأثيــر ســلبي علــى محصــات 
تعلــم الطــاب، نظــًرا الفتقــاد الطــاب للمحتــوى املســتهدف 
أن  الكينيــون  املعلمــون  ذكــر  فقــد  الركــب.  عــن  فهــم 

ّ
وتخل

ــر ســلًبا علــى قدرتهــم علــى تقديــم 
ّ
ســوء الرفــاه بيــن املعلميــن أث

تأثيــر غيــر محمــود علــى  لــه  بشــكل صحيــح وكان  املحتــوى 
الحفــاظ علــى عاقــات صحيــة وإيجابيــة مــع الطــاب. كمــا 
أفــاد العديــد مــن املشــاركين أنــه عندمــا تكــن حالتهــم املزاجيــة 
أو الصحيــة فــي وضــع متــرٍد، فــإن الطــاب ياحظــون ذلــك، 
ممــا يــؤدي إلــى تشــتيت انتباههــم خــال حصصهــم الدراســية 
أو إبــداء قلقهــم حيــال معلميهــم. وفــي قطــر، اعتقــد غالبيــة 
املعلميــن أن لرفاههــم تأثيــر ملحــوظ علــى رفــاه طابهــم وعلــى 
أدائهــم األكاديمــي. كمــا أعــرب املعلمــون عــن أن ســعادتهم 
تنعكــس علــى ســعادة طابهــم، وأن فقدانهــم لهــذا الشــعور 
قــد يتســبب فــي إحســاس الطــاب بالعزلــة أو الضيــق، ممــا 

يكــون لــه مــردود علــى أدائهــم األكاديمــي.

مــن  قليــل  عــدد  يشــعر  لــم  مــن كمبوديــا وقطــر،  وفــي كل 
املعلميــن أن لرفاههــم تأثيــر علــى الطــاب، حيــث يتوقــع هــؤالء 
حياتهــم  بيــن  الفصــل  فــي  املعلمــون  يجتهــد  أن  املشــاركون 
الشــخصية وحياتهــم املهنيــة، وبالتالــي يتوجــب عليهــم عنــد 
تواجدهــم فــي العمــل، وبصــرف النظــر عــن حالــة رفاههــم، 
أال تتغيــر حالتهــم املزاجيــة أو يقــل تفاعلهــم مــع طابهــم علــى 

نحــو ينعكــس علــى أدائهــم.

ما هي الخصائص واألفعال املميزة . 4
للمعلم التي يعتقد املعلمون أنها تعمل 

على تحفيز الطالب على التعلم؟

كان هنــاك تداخــل كبيــر فــي خصائــص وســلوكيات املعلــم 
التــي يعتقــد املشــاركون فــي كل مــن قطــر وكمبوديــا وكينيــا أنهــا 
تعــّد تحفيزيــة للطــاب. فقــد أعــرب املشــاركون مــن البلــدان 
الثاثــة عــن أن الثنــاء اللفظــي والتقديــر، إضافــة إلــى الجوائز 
واملكافــآت املمنوحــة نظيــر الجهــود واملحصــات االســتثنائية، 
شــحذت مــن همــم الطــاب ودفعتهــم نحــو العمــل الجــاد. كمــا 
أفــاد املعلمــون الكينيــون والكمبوديــون أن شــرح الفوائــد 
املتحصلــة مــن التعليــم مــن شــأنه أن يحفــز الطــاب علــى 
تقديــم أداء أفضــل. وذكــر معلمــون مــن كمبوديــا وكينيــا أن 
املعلميــن القريبيــن مــن طابهــم يقدمــون لهــم نموذًجــا يحتذى 
كذلــك  وصــّرح  تحفيــز طابهــم.  علــى  قــدرة  أكثــر  وأنهــم  بــه 
املشــاركون مــن البلــدان الثاثــة أن املعلميــن املتحمســين، 
وكذلــك املعلميــن الذيــن يتبنــون مناهــج إبداعيــة ومبتكــرة 

لتدريــس املحتــوى، يمكنهــم شــحذ همــم طابهــم بنجــاح. 

ما هي العمليات، سواًء الواقعة داخل . 5
نطاق العمل أو خارجه، التي يعزوها 

املعلمون إىل رفاههم؟

واملديريــن  املعلميــن  مــع  أجريناهــا  التــي  مقاباتنــا  ركــزت 
وصّنــاع السياســات علــى العمليــات واألوضــاع التــي تعــزز مــن 
رفــاه املعلــم. وإلظهــار تجــارب املعلميــن الفرديــة مــع الرفــاه، 
طلبنــا منهــم اختيــار فتــرة اتســمت بقــوة رفاههــم، ممــا دفــع 
بعضهــم  اختيــار  مــع  املا�ضــي،  مــن  فتــرة  الختيــار  املعلميــن 
الفتــرة الراهنــة. وبالنســبة ملــن وقــع اختيارهــم علــى فتــرات 
مــن املا�ضــي، أســقطنا األســئلة ذاتهــا علــى وقتنــا الراهــن بعــد 
تكريرهــا عليهــم، نظــًرا ألن الحاضــر ســيكون أوضــح وأقــرب 
للذاكــرة. كمــا قمنــا بتحديــد املوضوعــات بشــكل منفصــل 
وأعقبناهــا  املعلميــن،  مــع  أجريناهــا  التــي  املقابــات  قبيــل 

بمقابــات مــع املديريــن وصّنــاع السياســات. 
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تشــابهت العديــد مــن النتائــج بشــكل ملحــوظ عبــر الســياقات 
الثاثــة فــي كمبوديــا وكينيــا وقطــر، غيــر أننــا الحظنــا بعــض 
املســتقبل  فــي  املتابعــة  تســتحق  قــد  التــي  االختافــات 
، بالتركيــز علــى النتائــج التــي 

ً
وســنذكرها أدنــاه. وقمنــا، أوال

تقاربــت عبــر الســياقات الثاثــة. كمــا قمنــا بتنظيــم النتائــج 
بطريقتيــن: 1( تحديــد ســبعة مجــاالت –أو مكّونــات رئيســة– 
تــم النظــر إليهــا علــى أنهــا تعمــل علــى تعزيــز رفــاه املعلــم، و2( 
ســرد املمارســات واألوضــاع املتعلقــة برفــاه املعلــم، والتــي تــم 
نقلهــا بعــد تكييفهــا مــع اإلطــار االجتماعــي البيئــي، وهــو نمــوذج 
لتفاعــل العوامــل السياســية، واالجتماعيــة، واملجتمعيــة، 

والتبادليــة التــي تؤثــر علــى األفــراد.   

املكّونــات الرئيســة لرفــاه املعلــم. يمكــن تصنيــف أوضــاع 
الرفــاه التــي تمخضــت عــن بيانــات املقابــات مــع املعلميــن 

واملديريــن وصّنــاع السياســات، علــى النحــو التالــي:

املعلمون هم قادة ومحل تقدير واحترام. 1

املعلمون يشاركون بعمق في أعمالهم. 2

املعلمــون يحصلــون علــى املغــزى والهــدف مــن خــال . 3
أعمالهــم

املعلمون يشعرون بالنجاح . 4

لبى احتياجاتهم الشخصية . 	
ُ
املعلمون ت

املعلمون يديرون مشاعرهم ورفاههم. 6

املعلمون ينعمون ببيئة عمل إيجابية وداعمة. 	

لــم يصــّرح املشــاركون بالضــرورة قائليــن »شــعرنا بالتقديــر 
بعــض  منهــم  كلٌّ  ذكــر  بــل  رفاهنــا«،  فتــرات  أفضــل  خــال 
العمليــات واألوضــاع التــي كانــت موجــودة خــال فتــرة رفاههم. 

الــدوام،  علــى  البيانــات  بجمــع  معنييــن  باحثيــن  وبصفتنــا 
وبدورنــا كمحلليــن نوعييــن متخصصيــن فــي مراجعــة البيانــات 
بطريقة منهجية، قمنا باســتخاص املكّونات الرئيســة، مثل 
أكثــر الحــاالت التــي يغمــر املعلمــون خالهــا شــعوٌر بالتقديــر. 
وفــي حيــن أن بعــض هــذه املكّونــات ذات داللــة مشــتركة، إال 
أن قيمــة البحــث تتلخــص فــي أن هــذه املكّونــات ترتكــز علــى 
عمليــة منهجيــة وقابلــة للتكــرار، ومــن غيــر املرجــح أن تكــون 
ــة مــن األفــكار املثاليــة لبعــض األفــراد والتــي تكــون 

ّ
نتاًجــا لثل

بالتالــي متحّيــزة أو غيــر دقيقــة.

الطــرق  مــن  متنوعــة  إلــى مجموعــة  املشــاركون  أشــار  وقــد 
التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق كل مــن املكّونــات الرئيســة 
الســبعة. لــذا، نقــدم فــي األشــكال الــواردة أدنــاه هــذه الطــرق 
باعتبارهــا »وصفــات« ُيحتمــل أن تســهم فــي صياغــة أحــد 
املكّونــات )علــى ســبيل املثــال، يعــّد شــعور املعلميــن بالنجــاح 
واحــًدا مــن هــذه املكّونــات الســبعة لرفــاه املعلــم والتــي بــرزت 
باملعلميــن  املديريــن  إشــادة  أن  كمــا  البيانــات،  خــال  مــن 
فــي  ســهم 

ُ
ت أن  ُيرّجــح  التــي  الوصفــة«  »مكّونــات  أحــد  يعــّد 

شــعورهم بالســعادة(. ونحــن نشــجع القــّراء علــى التفكيــر فــي 
طــرق أخــرى غيــر مدرجــة فــي هــذه األشــكال والتــي مــن شــأنها 
أن تســهم فــي صياغــة أحــد املكّونــات. علــى ســبيل املثــال، لــم 
نــدرج فــي األشــكال أن املعلميــن قــد يغمرهــم شــعوٌر بالنجــاح 
عندمــا يطلعهــم أوليــاء األمــور علــى قصــص نمــو أطفالهــم 
املكّونــات  يتجــاوز  فيمــا  التفكيــر  خــال  ومــن  وتحســنهم. 
املدرجــة فــي كل وصفــة، يمكــن للقــّراء تكييــف هــذه النتائــج 
وفًقــا ألوضاعهــم الخاصــة )باعتبارهــم صّناًعــا للسياســات، 
لســياقاتهم  وتبًعــا  للتعليــم(  وقــادة  ومعلميــن،  ومديريــن، 

الخاصــة.  الثقافيــة 
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تشــرح معظــم املمارســات املفيــدة لرفــاه املعلــم واملكتوبــة 
فــي األشــكال نفَســها بنفِســها. لــذا، نــدرج فيمــا يلــي بعًضــا مــن 

النقــاط اإلضافيــة:

مــن  واحتــرام.  تقديــر  ومحــل  قــادة  باعتبارهــم  املعلمــون 
أن  نــدرك  أن  بمــكان  األهميــة  مــن  املفاهيميــة،  الناحيــة 
املعلميــن مندمجــون فــي العديــد مــن العاقــات الشــخصية 
على مســتويات متعددة: موظفو املنطقة، ومديرو املدارس، 
وأوليــاء األمــور، والطــاب. وبالتالــي، يؤثــر املعلمــون علــى كثيــر 
مــن األفــراد ويتأثــرون بالقــرارات التــي يتخذهــا العديــُد مــن 
األفــراد وبالدعــم املقــدم لهــم، وبغيابهمــا كذلــك. وال يخفــى 
لــدى املعلميــن عــدد كبيــر مــن املســؤوليات، واملهــارات  أن 
واملعــارف، فُهــم خبــراء وينشــدون احترامهــم واستشــارتهم. 

املغــزى والهــدف. يشــحذ املعلمــون همــم طابهــم ويدفعونهــم 
مــن جوانــب  العديــد  فــي  بالفخــر  ويشــعرون  النجــاح  نحــو 
والثنــاء،  االختبــار،  درجــات  ذلــك  فــي  بمــا  الطــاب،  نجــاح 
وتربيــة مواطنيــن جيديــن، والوظائــف املســتقبلية، والنجــاح 
الشــخ�ضي. وقــد ظهــر فــي البيانــات أن املغــزى الــذي يحققــه 
املعلمــون فــي عملهــم يجعلهــم فــي انشــغاٍل دائــم بمهامهــم، 
بهــم دون املســتوى  حتــى عندمــا تكــون األوضــاع املحيطــة 

املثالــي.

هــل الســبعة مكّونــات ضروريــة لتحقيــق الرفــاه؟ لــم يذكــر 
املشــاركون في املقابلة بالضرورة أن جميع املكّونات الســبعة 
كانــت موجــودة فــي وقــت تمتعهــم برفــاه أكبــر. وبالتالــي، فــي 
فــي  الســبعة  املكّونــات  جميــع  تكــون  أن  يفّضــل  أنــه  حيــن 
مكانهــا الصحيــح، فإننــا ال نعلــم أن هــذا مطلــوٌب لتحقيــق 
رفــاه املعلــم. وبدورنــا، نفتــرض أن وجــود املزيــد مــن املكّونــات 

سيســهم فــي زيــادة رفــاه املعلــم أو اســتقراره. 
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الشكل رقم )5(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون هم قادة ومحل تقدير واحترام

الشكل رقم )6(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون يشاركون بعمق في أعمالهم

املعلمــون هــم قــادة ومحل 
تقديــر واحرتام

املعلمون يشاركون 
بعمق يف أعمالهم

الثناء من املديرين	 
الثناء من أولياء األمور	 
سؤال أولياء األمور املعلمين عن أفضل الطرق لتعليم أطفالهم	 
إبداء الطاب االحترام والتقدير ملعلميهم 	 
عمل الطاب بجد واهتمام	 
إظهار أعضاء املجتمع االحترام للمعلمين	 
دعم املنظمات غير الحكومية للمعلمين	 

التطوير املنهي	 
االستقالية في القاعة الدراسية، بما في ذلك في اتخاذ القرارات	 
املشاركة في القرارات املوضوعية للمدرسة	 
الجديــدة 	  التعلــم  تحديــات  علــى  للوقــوف  فــرص  علــى  الحصــول 

لهــا التصــدي  وكيفيــة 
االضطاع بمسؤوليات على مستوى املدرسة وعلى مستوى املنطقة 	 

النتائج
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الشكل رقم )7(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون يشعرون باملغزى والهدف من أعمالهم

الشكل رقم )8(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون يشعرون بالنجاح

1

2

3

املعلمون يشــعرون باملغزى 
والهدف مــن أعمالهم

املعلمون يشعرون 
بالنجاح

يساعد املعلمون زماءهم من املعلمين 

الطاب ينجحون وينمون

يشعر املعلمون بالقرب من طابهم

التقدير والثناء من املديرين	 

تعليقات جيدة من املفتشين	 

فرص للتقدم الوظيفي	 

الطاب يظهرون أداء جيًدا خال الحصص املدرسية	 

الطاب ينجحون/ يحرزون الجوائز	 

النتائج
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املعلمون تلبى 
احتياجاتهم الشخصية

املعلمون يتحكمون 
بمشاعرهم ورفاههم

األمن املالي	 
االستقرار الوظيفي	 
سياسات جيدة لإلجازات	 
تأمين صحي	 
يسمح املديرون للمعلمين باالستثناءات ويبدون مرونة معهم	 
يعّبر املديرون عن عنايتهم برفاه املعلمين	 

توازن بين العمل والحياة	 
أنشطة بدنية	 
استشارات غير رسمية بين املعلمين 	 
ــرون أنفســهم بظــروف 	 

ّ
عنــد الشــعور باإلحبــاط، ُيذك

الحيــاة األســرية للطالــب املعنــي

الشكل رقم )9(

لبى احتياجاتهم الشخصية
ُ
أحد مكّونات الرفاه: املعلمون ت

الشكل رقم )10(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون يديرون مشاعرهم ورفاههم
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الشكل رقم )11(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون ينعمون ببيئة عمل إيجابية وداعمة

املعلمون ينعمون ببيئة 
عمل إيجابية وداعمة

يدعم املديرون املعلمين عند وجود مشكلة مع أولياء األمور	 
تتوافر املوارد التعليمية وتوجد املرافق الازمة	 
يرتبط كل فرد في املدرسة بهدف واحد مشترك	 
يتناول املعلمون طعامهم سوًيا	 
ال يشكل حجم العمل عبًئا	 
ال يوجد عمل إداري زائد عن الحّد	 
يتم توفير املوارد التعليمية الحديثة 	 
يتسم سلوك الطاب بالقبول	 
يشعر الطاب بالدفء تجاه بعضهم البعض 	 
ابة	 

ّ
توجد بيئة مدرسية جذ

عقد فّعاليات ممتعة على مستوى املدرسة	 
ُ
ت

اإلطــار  مســتوى  وفــق  وأوضاعــه  املعلــم  ممارســات 
البيئــي  االجتماعــي  اإلطــار  أن  نعتقــد  البيئــي.  االجتماعــي 
)McLeroy et al., 1988( مفيــد ألنــه يمكــن تكييفــه مــع 
سياقات ومواقف اجتماعية وثقافية معينة، كما هو الحال 
فــي دراســتنا الحاليــة؛ إذ يمكــن تكييفــه مــع املعلميــن. كمــا أنــه 
يوفــر تنظيًمــا مفيــًدا للنظــر فــي التدخــات املطلوبــة. وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن اإلطــار االجتماعــي البيئــي يفتــرض أن الســلوك 
الفــردي والتأثيــرات االجتماعيــة مرتبطيــن ببعضهمــا البعــض 
)Stokols, 2000(، وأن كل مســتوًى مــن مســتويات اإلطــار 
االجتماعــي البيئــي يمكــن أن يؤثــر علــى املســتويات األخــرى. 

واســتناًدا إلــى البيانــات الناتجــة عــن املقابــات، قمنــا بتكييف 
وفًقــا  النتائــج  وتنظيــم  واالقتصــادي  االجتماعــي  اإلطــار 
للمســتويات الخمســة التاليــة، والتــي تشــمل أربعــة أنــواع مــن 

التفاعــات الشــخصية:

املستوى الفردي للمعلم

املستويات التفاعلية

املدير – املعلم 	

املعلم – املعلم 	

ولي األمر – املعلم  	

الطالب – املعلم 	

مستوى املدرسة

مستوى الوزارة  	

املستوى املجتمعي 	

يوضــح الشــكل رقــم )12( األوضــاع التــي تتعلــق برفــاه املعلــم 
العلــوي  الجــزء  ففــي  البيئــي.  االجتماعــي  للمســتوى  وفًقــا 
مــن الشــكل، توجــد العاقــات التبادليــة والتــي تعتبــر بالغــة 
األهميــة بالنســبة لرفــاه املعلــم، وتشــتمل علــى: املديريــن، 
واملعلميــن اآلخريــن، والطــاب، وأوليــاء األمــور. وفــي الجــزء 
الســفلي مــن الشــكل، توجــد مســتويات املجتمــع واألنظمــة 
التــي تؤثــر علــى رفــاه املعلــم: الســلطات التعليميــة املدرســية، 
أو  املجتمعيــة،  أو  املحليــة،  أو  اإلقليميــة  أو  الوطنيــة،  أو 
تنظيــم  يســّهل  أن  نأمــل  الصــدد،  هــذا  وفــي  االجتماعيــة. 
علــى  العثــور  علــى  القــّراَء  الفاعلــة  العناصــر  وفــق  النتائــج 

لهــم.  بالنســبة  التوصيــات األكثــر ماءمــة 



45 النتائج

املستوى الفردي للمعلم

ممارســات املعلــم. علــى الرغــم مــن أن الشــكل ال يصــّور 
أن  إال  للمعلميــن،  الفــردي  املســتوى  علــى  املمارســات 
البيانــات كشــفت عــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي يمكــن 
للمعلميــن اتخاذهــا مــن أجــل تعزيــز الرفــاه. تضمنــت بعــض 
األنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــة  املذكــورة  املمارســات 
بممارســة  ومــروًرا  الدراجــات،  بركــوب   

ً
اســتهاال البدنيــة، 

الرياضــة، وانتهــاًء بالبســتنة. فقــد أفــاد املعلمــون أن قضــاء 
الغالــب  فــي  عنــه  يعّبــر  والــذي  الشــخ�ضي،  الوقــت  بعــض 
بتحقيــق التــوازن بيــن العمــل والحيــاة، كان مهًمــا لرفاههــم. 
ومــن املثيــر لاهتمــام أن بعــض املعلميــن أعربــوا عــن أنهــم 
تعاملــوا مــع اإلحبــاط الواقــع فــي عاقتهــم مــع الطــاب مــن 
خــال فهــم الســياق املنزلــي لطابهــم واإلقــرار بالصعوبــات 

التــي قــد يواجههــا الطــاب. 

املستوى التفاعلي

بشــكل  املعلمــون  ــق 
ّ
عل واملعلــم.  املديــر  بيــن  املمارســات 

متكــرر علــى أن التقديــر الــذي يظهــره املديــرون لهــم أمــام 
مــن  حّســن  الجيــد  عملهــم  إزاء  علنــي  بشــكل  أو  أقرانهــم 
رفاههــم. إضافــة لذلــك، تحــدث كل مــن املعلميــن واملديريــن 
عــن مــدى مســاهمة املشــاركة العميقــة فــي املدرســة فــي رفــاه 
املعلم. ويمكن إشــراك املعلمين من خال منحهم مســؤولية 
علــى مســتوى املدرســة، أو إشــراكهم فــي القــرارات املوضوعيــة 
حــول العمليــات ذات الصلــة باملدرســة. وفــي إحــدى الحــاالت، 
عّقــب معلــٌم فــي كينيــا علــى أن إســناد بعــض املســؤوليات لــه 
فــي لجنــة املعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا علــى مســتوى 
املدرســة جعلــه يشــعر بــأن دوره فــي املدرســة أكبــر ومشــاركته 
أعمــق. هــذه النتيجــة غيــر بديهيــة إلــى حــّد مــا ألن املشــاركة 
األكبــر تعنــي املزيــد مــن العمــل بالنســبة للمعلميــن، ولكنهــا 

كانــت ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة لهــم.

ر املعلمون كذلك الفترة التي أبدى املديرون مرونة أكبر 
ّ
تذك

تجاههــم بســبب ظروفهــم الشــخصية، وعندمــا ســاعدهم 
املديــرون أو املعلمــون اآلخــرون فــي أوقــات الحاجــة. وأشــار 
املعلمــون إلــى أن الشــعور بالتقديــر والتفّهــم ســاهم بشــكل 
مباشــر فــي رفاههــم وجعلهــم يشــعرون بالتقديــر. وفــي هــذا 
الصــدد قــال أحــد املعلميــن الكينييــن: »لقــد تحــدث ]املديــر[ 
أيًضــا إلــى أوليــاء األمــور، وباتــوا يدعموننــا مادًيــا. واآلن، بتنــا 
نأتــي فــي الصبــاح الباكــر، فاملواصــات باتــت مدفوعــة األجــر، 
وكذلــك الغــداء، ثــم مواصــات مدفوعــة األجــر للعــودة إلــى 

منازلنــا«. 

قــّدر املعلمــون التشــجيع الــذي القــوه مــن مديــري املــدراس، 
: »عندمــا تكون هناك 

ً
فهــا هــو معلــٌم مــن كمبوديــا يصــّرح قائــا

أّيــة مشــكات، يخبرنــا ]املديــر[ بالحــل. وعندمــا تصــدر منــا 
أخطــاء، فإنــه يتحــدث إلينــا علــى انفــراد ويتحقــق مــن قيامنــا 
باألمــر مــرة أخــرى دونمــا أخطــاء. إنــه يســاعدنا ويقّدرنــا... وال 
يصــدر عقوبــة فــي حقنــا علــى اإلطــاق، بــل يشــحذ هممنــا علــى 

الــدوام«.

املمارسات بين املعلم واملعلم. تبّين من مراجعة الدراسات 
بالتعليــم والحصــول  املتعلــق  الدعــم  الســابقة أن تفعيــل 
عليــه مفيــدان لرفــاه املعلــم. كذلــك قــام املعلمــون بتحديــد 
مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع الدعــم االجتماعــي والعاطفــي 
بالتواصــل  املعلميــن  قيــام  ذلــك  فــي  بمــا  الرســمي،  غيــر 
االجتماعــي خــارج العمــل وتقديــم املشــورة لبعضهــم البعــض.

املمارسات بين أولياء األمور واملعلمين. ذكر أحد 
املعلمين من كينيا أن زيارة أولياء األمور للمعلمين رفعت 
من معنوياتهم. وعندما ُسئلوا عن األمر الذي حّسن من 

رفاههم في مدرستهم الحالية، ذكر معلٌم آخر التفاعل 
اإليجابي مع أولياء أمور الطاب، حيث قال: »تفاُعلنا مع 

أولياء األمور يساعدنا على تقديم أداء أفضل«.

املمارســات بيــن الطالــب واملعلــم. خــال أوقــات رفاههــم، 
مــا  أفضــل  تقديــم  جاهديــن  حاولــوا  أنهــم  املعلمــون  أفــاد 
لديهــم مــع طابهــم، وأنهــم يشــعرون بطعــم النجــاح عنــد 
ــم الطــاب. وأشــاروا كذلــك إلــى أن رفاههــم لــم يتحقــق 

ّ
تعل

تحصيلهــم  عنــد  وال  شــخ�ضي  بشــكل  بهــم  اإلشــادة  عنــد 
للجوائــز فحســب، ولكــن أيًضــا عنــد اإلشــادة بطابهــم، أو 
بــكل بســاطة عنــد قيــام الطــاب بعمــل جيــد فــي الحصــص 

الدراســية.

كمــا أفــاد املعلمــون عــن شــعورهم بالقــرب الوجدانــي مــن 
طابهــم، لدرجــة وصلــت إلــى اســتحضار املفــردات األســرية. 
فعلى ســبيل املثال، قال معلٌم من كمبوديا: »شــعرت وكأنني 
فــي منزلــي ]فــي املدرســة[ وكان جميــع طابــي بمثابــة األقــارب 

بالنســبة لــي... لقــد  كان الفصــل ممتًعــا بوجودنــا ســوًيا«.

إضافــة ملــا ســبق، ظهــرت قضيــة ســلوك الطــاب علــى ألســنة 
املعلميــن بشــكل متكــرر، حيــث اعتبــروا أن الســلوك الجيــد 
انضبــاط  ســوء  أن  حيــن  فــي  لرفاهتهــم،  حيوًيــا  أمــًرا  يعــّد 
الطــاب مــن املحتمــل أن يــؤدي إلــى إزعاجهــم والعمــل علــى 
إنهاكهــم. كمــا أشــار املعلمــون إلــى أن بــذل الطــاب الجهــد 
والتركيــز خــال الــدروس ينعكــس إيجاًبــا علــى رفــاه املعلــم. 
ويبــدو أن رفــاه املعلــم يزدهــر فــي األوضــاع التــي ينصــت فيهــا 
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الحصــة  خــال  األســئلة  ويطرحــون  ويشــاركون  الطــاب، 
الدراســية، وهــي األوضــاع التــي يظهــر فيهــا الطــاب التزاًمــا 
نحــو التعلــم. فبحســب تصريــح أحــد املعلميــن فــي كمبوديــا: 
»كان األطفــال الذيــن أتــوا مــن املناطــق الريفيــة فقــراء، لــذا 
أبــدوا تركيــًزا علــى دراســتهم ... ولهــذا الســبب كان العمليــة 
التعليميــة بالنســبة لــي تســير علــى مــا يــرام. لقــد كانــت نتائــج 
الدراســة جيــدة نظــًرا للجهــود الدؤوبــة التــي بذلهــا الطــاب فــي 

كل مــن املدرســة واملنــزل«.

الســلوكيات  مثــل  الطــاب،  ســلوك  لســوء  بالنســبة  أمــا 
املشــاغبة والكســل وعــدم االحتــرام، فقــد وصفهــا املعلمــون 
برفاههــم. ومــن األمثلــة عليهــا  الضــرر  تلحــق  بأنهــا عناصــر 
بحســب  مشــارك كينــي: »...عــدم االنضبــاط، والســلوكيات 
والُســكر  الوقاحــة  مثــل  الطــاب،  قبــل  مــن  املشــاغبة 
والغيــاب وعــدم تعــاون بعــض أوليــاء األمــور عندمــا يتعلــق 
األمــر بمعالجــة مشــكات التاميــذ«. وبــدوره، تحــدث معلــم 
: »...بصفتنــا معلميــن، ال يحالفنــا 

ً
كمبــودي عــن ذلــك قائــا

الحــظ علــى الــدوام باالجتمــاع بالطــاب الجيديــن فحســب، 
فبعــض الطــاب فــي غايــة اإلزعــاج، مــا يدفعنــا لرفــع أصواتنــا 
لضبطهــم والتحكــم بالفصــل، وهــذا يســّبب لنــا الصــداع«.

 
املمارســات بيــن أوليــاء األمــور والطــاب. فــي هــذا الصــدد، 
ذكــر املعلمــون علــى وجــه الخصــوص، مــدى الحماســة التــي 
تغمرهــم عنــد تشــجيع أوليــاء األمــور لهــم وثنائهــم عليهــم، وإلــى 
أّي حــٍد شــعروا بجــدوى عملهــم عندمــا يتفاعــل أوليــاء األمــور 
معهــم حيــال تعلــم طابهــم. وفــي حــاالت قليلــة باملقابــل، أكــد 
املعلمــون أنهــم شــعورا بالخــوف عندمــا وّجــه أحــد أوليــاء 
األمــور النقــَد لهــم، لكنهــم شــعروا بالحمايــة والتقديــر عندمــا 
وقــف املديــر فــي صفهــم ودعمهــم فــي مواجهــة انتقــادات أوليــاء 

األمــور.

املستوى االجتماعي 
 

مســتوى املدرســة. ذكــر املعلمــون بشــكل متكــرر رغبتهــم فــي 
ابــة، وكذلــك حاجتهــم إلــى توفيــر 

ّ
وجــود بيئــة مدرســية جذ

عمــل  بيئــة  فوجــود  الازمــة.  التعليميــة  واملرافــق  املــوارد 
توليــد  فــي  دور  لــه  كان  حيــث  عنــه،  غنــًى  ال  أمــر  إيجابيــة 
ــا مــن مراجعــة  شــعور باالنتمــاء لــدى املعلميــن، كمــا بــدا جليًّ
الفّعاليــات  أن  كذلــك  بّينــت  والتــي  الســابقة،  الدراســات 
جــرى علــى مســتوى املدرســة كان لهــا دور مهــم فــي رفــاه 

ُ
التــي ت

املعلــم، كمــا هــو الحــال عنــد وجــود بيئــة تســودها الراحــة 
اإليجابــي. والجــّو  والتفــاؤل 

تبّيــن أيًضــا أن لبعــض السياســات املدرســية أهميــة بالغــة 
فــي رفــاه املعلــم. ومــن السياســات التــي حددهــا املعلمــون فــي 
هــذا الشــأن: السياســات الجيــدة لإلجــازات، وفــرص التقــدم 
الوظيفــي، وتقليــل حجــم العمــل اإلداري، وشــعور املعلميــن 
هــدف  مظلــة  تحــت  باالتحــاد  املدرســة  منســوبي  وجميــع 

مشــترك.
 

)»...شــعرت بســعادة غامــرة عندمــا حقــق أحــد طابــي نتائــج 
أشــعرني  مــا  لجهــودي،  تقديــًرا  املدرســة  أبــدت  ممتــازة... 
باألمــان، خاصــة وأن أوليــاء األمــور لــم يشــيروا إلــى أن املعلــم 
لــم يعمــل أو أنــه ال يــؤدي عملــه علــى الوجــه املطلــوب فــي هــذه 

املدرســة« – مشــارك كينــي(.

املســتوى الوطنــي ووزارة التربيــة والتعليــم. ذكــر العديــد مــن 
املعلميــن أن واحــًدا مــن خبــراء التقييــم علــى مســتوى املنطقــة 
أو املقاطعــة تابــع طريقتهــم فــي التعليــم وأشــاد بهــا، وهــو األمــر 
الــذي بــدا لهــم مشــجًعا ومفيــًدا. كمــا ربــط املعلمــون إتاحــة 
فــرص التطويــر املنهــي برفاههــم، فقــد يكــون لــه دور إيجابــي 
ألســباب عديــدة، منهــا قدرتــه علــى تحســين مهــارات التدريــس، 
وتوفيــر فرصــة لاســتراحة مــن األعبــاء التدريســية اليوميــة، 
وإعــادة التأكيــد علــى رغبــة املــرء فــي أن يصبــح معلًمــا جيــًدا، 
الزمــاء  مــن  والثنــاء  اإلشــادة  لنيــل  لــه  الفرصــة  وإتاحــة 
قــام  التــي  املعــارف  عنــد مشــاركته  التدريــس  فــي  العامليــن 

بتحصيلهــا. 

الكثيــر عــن دور املجتمــع  لــم نســمع  املســتوى املجتمعــي. 
وأثــره فــي رفــاه املعلــم، علــى الرغــم مــن إقــرار بعــض املعلميــن 
ــا إيجابًيــا برفاههــم. 

ً
بــأن احتــرام الجمهــور لهــم يرتبــط ارتباط
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الشكل رقم )12(

أحد مكّونات الرفاه: املعلمون ينعمون ببيئة عمل إيجابية وداعمة

الطاب
ا طابًيا جيًدا، 

ً
يظهرون سلوك

يشعرون بالوّد واأللفة تجاه املعلم، 
يؤدون أداًء جيًدا في الحصص، 

ينجحون/يحرزون الجوائز، يبدون 
احتراًما وتقديًرا للمعلم، يعملون 

بجد واهتمام

املديرون
يشيدون باملعلمين إزاء عملهم 

الجيد بشكل علني، يوفرون املوارد 
التعليمية، يمنحون املعلمين 

مسؤوليات، يوفرون للمعلمين 
سلطة اتخاذ القرارات في قاعات 

الدراسة، يحترمون املعلمين، 
يشركون املعلمين في النقاشات 

املوضوعية، يعربون عن اهتمامهم 
برفاه املعلمين، يسمحون 

باستثناءات للمعلمين ويمنحونهم 
املرونة الازمة، يساعدون املعلمين 

عند وجود حاجة شخصية 

املدارس
ابة، توجد املرافق 

ّ
بيئة مدرسية جذ

الازمة، تعقد الفعاليات املمتعة 
على مستوى املدرسة، يعرف 
املعلمون األدوار املنوطة بهم، 

سياسات جيدة لإلجازات، بيئة عمل 
إيجابية، مواد ومعدات تعليمية 

حديثة

املستوى املجتمعي
تأمين طبي وطني، دعم املنظمات 
غير الحكومية للمعلمين، احترام 

املجتمع للمعلمين، حوافز للمعلمين 
للعناية برفاههم، حوافز للمعلمين 

للشعور باالحترام والتقدير

املستوى التفاعلي

املستوى االجتماعي واألنظمة 

الهيئات التعليمية الوطنية أو 
اإلقليمية أو املحلية

تعليقات جيدة من املفتشين، تطوير 
منهي، أمن مالي

أولياء األمور
يشيد أولياء األمور باملعلمين، 

يتشارك أولياء األمور مع املعلمين 
في كيفية تعليم أطفالهم على نحو 

أفضل، تدعم املدرسة املعلمين عند 
حدوث مشكلة مع أولياء األمور

أوضاع رفاه 
املعلم

املعلمون اآلخرون
أصدقاء لبعضهم البعض، متحدون 
ويعملون تحت مظلة هدف مشترك، 

يساعدون غيرهم من املعلمين، 
يحصلون على مساعدة من زمائهم، 
اجتماعيون، يتشاورون بشكل غير 

رسمي

النتائج



48 النتائج

العملية املوازية

يســتخدم املعالجــون النفســيون مفهــوم »العمليــة املوازيــة« 
لإلشــارة إلــى املواقــف التــي يبــدأ فيهــا املعالــج بالشــعور بمــا 
يشــعر بــه العميــل )مثــل اإلحبــاط( تجــاه شــخص آخــر. قمنــا 
بيانــات  فــي تحليــل  باســتخدام مفهــوم »العمليــة املوازيــة« 
وصّنــاع  واملديريــن  املعلميــن  مــع  أجريناهــا  التــي  املقابــات 
السياســات. أمــا املشــاركون عبــر هــذه املجموعــات الثــاث، 
الســمات  نفــس  وناقشــوا  متشــابهة  لغــة  اســتخدموا  فقــد 
املهمــة للرفــاه. لــذا، نجــد أن املعلميــن قــد اســتخدموا لغــة 
مماثلــة عنــد حديثهــم عــن املميــزات التــي ســاهمت فــي رفاههــم، 
وكــذا كان الحــال عنــد حديثهــم عــن عاقاتهــم مــع مديــري 
املــدارس والطــاب وأوليــاء األمــور خــال الفتــرات التــي شــعروا 
فيهــا بدرجــات كبيــرة مــن الرفــاه. فعلــى ســبيل املثــال، تحــدث 
املعلمــون عــن أهميــة شــعورهم باالحتــرام ليــس مــن طابهــم 
بــل ومــن أوليــاء األمــور واملديريــن. وخــال هــذه  فحســب، 
الفتــرات مــن الرفــاه القــوي، غمــر املعلميــن شــعوٌر بتحفيــز 
كبيــر مــن املديريــن وأحّســوا أيًضــا بنجاحهــم فــي شــحذ همــم 

طابهــم، كمــا الحظــوا أن أوليــاء األمــور كانــوا يعملــون هــم 
اآلخــرون علــى تحفيــز الطــاب. وأفــاد املعلمــون أن اإلشــادة 
األمــور،  املديريــن وأوليــاء  مــن جانــب  بهــم وتقديــر عملهــم 
وحتــى صّنــاع السياســات )عنــد التفتيــش عليهــم مــن قبــل 
(، ســاهما فــي رفاههــم. 

ً
املوظفيــن علــى مســتوى املنطقــة، مثــا

وبدورهــم، قــام املعلمــون بتوجيــه الثنــاء لطابهــم واالعتــراف 
بجهودهــم باســتمرار، وطلبــوا مــن أوليــاء األمــور أن ينتهجــوا 
فــي  الطريقــة ذاتهــا مــع أبنائهــم. وهكــذا، وكمــا هــو موضــح 
الشــكل رقــم )13(، تكلــم املعلمــون عــن أهميــة العمليــات 
املطبقــة علــى أي عاقــة ثنائيــة )مثــل العاقــة بيــن املديــر 
واملعلــم( وانعكاســها علــى العاقــات الثنائيــة األخــرى )مثــل 
العاقــة بيــن الطالــب واملعلــم، وولــي األمــر واملعلــم(. لــذا، ال 
يمكننــا االســتغناء عــن هــذه العمليــات الثنائيــة أو إغفالهــا فــي 
ــا 

ً
دراســتنا الحاليــة، ســواًء كانــت هــذه العمليــات تخلــق مناخ

جيــًدا للعمــل أو تســهم فــي تكوينــه، إذ يحتمــل أنــه كلمــا زادت 
الجــودة املطلوبــة لهــذه العاقــات الثنائيــة، انعكــس ذلــك 

بشــكل أفضــل علــى رفــاه املعلــم.

الشكل رقم )13(
العملية املوازية: تؤثر التفاعات القائمة بين أي مجموعتين من األفراد على تفاعاتهم القائمة مع أفراد آخرين

املعلمون

الطالب

احترام املعلمين
الثناء على املعلمين

يتم تحفيزهم
العاقات االجتماعية

العمل الجاد

احترام املعلمين
الثناء على املعلمين
-----------------------

الثناء على الطاب
تحفيز الطاب

االحترام
التحفيز
الثناء

العناية باملتطلبات غير 
املدرسية

العاقات االجتماعية
العمل الجاد

االحترام
التحفيز
الثناء

العناية باملتطلبات غير 
املدرسية

العاقات االجتماعية
العمل الجاد

االحترام
التحفيز
الثناء

العناية باملتطلبات غير 
املدرسية

أولياء األمور

املديرون

صناع السياسات



49

نتائــج مميــزة. علــى الرغــم مــن أن بعــض النتائــج كانــت مميــزة 
لتفــادي  الحــذر  بتوخــي  ُينصــح  فإنــه  الثاثــة،  للســياقات 
الخــروج باســتنتاجات غيــر كاملــة، نظــًرا ألن هــذه املحصــات 
جميعهــا فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة للســياق. وال يعنــي عــدم 
ظهورهــا فــي أّي مــن البلــدان األخــرى أنهــا غيــر موجــودة فيهــا، 
أجرينــا  حــال  فــي  مماثلــة  نتيجــة  أســماعنا  إلــى  نمــا  فلربمــا 

مقابــات مــع مزيــد مــن األفــراد. 

قطــر. فــي قطــر، ناقــش املعلمــون قضايــا فريــدة مــن نوعهــا 
ذات صلــة باملعلميــن الوافديــن، حيــث يعمــل العديــد مــن 
املعلميــن الوافديــن فــي قطــر بعيــًدا عــن عائاتهــم، نظــًرا ألن 
بــدل الســكن للمعلميــن الوافديــن املعّينيــن مــن الخــارج يكــون 
فــي بعــض األحيــان غيــر كاٍف لتأميــن ســكن مناســب للمعلميــن 
ذوي األســر الكبيــرة. وبالتالــي تتأثــر حيــاة املعلميــن الشــخصية 
والعائليــة، وينعكــس ذلــك علــى جهودهــم املبذولــة لدعــم 
يتطلــب  وهــذا  التعليميــة.  محصاتهــم  وتحســين  الطــاب 
أحياًنــا وجــود مزايــا إضافيــة، مثــل ســاعات العمــل املرنــة أو 

أيــام إجــازة إضافيــة مــن أجــل الرفــاه.

كمبوديــا. فــي كمبوديــا فقــط، أثــار املعلمــون قضايــا الصحــة 
البدنيــة، حيــث تحــدث أحــد املعلميــن عــن أهميــة التركيــز علــى 
النظافة ولوازمها في الفصل بغية الحفاظ على بيئة مدرسية 
جيدة. إضافة لذلك، أعرب العديد من املعلمين عن قلقهم 
إزاء استنشــاق غبــار الطباشــير واألبخــرة الصــادرة عــن أقــام 
التحــدث  أن  املشــاركين  مــن  العديــد  ذكــر  كمــا  الســبورة. 
والصــراخ بصــوت مرتفــع فــي كل يــوم ألحــق الضــرر بالرئتيــن 

والحنجــرة لديهــم وتســبب أيًضــا فــي إصابتهــم بالصــداع.

كينيــا. فــي كينيــا، ناقــش املعلمــون مســألة مشــاركة الوجبــات 
والشــاي باعتبارهــا أداة لتوفيــر وقــت مهــم للترابــط االجتماعــي 
وتسهيل االستعداد لليوم الدرا�ضي. ففي البيئات منخفضة 

الدخــل، ُينظــر إلــى توفيــر الغــداء باعتبــاره ميــزة. 

ما هي التدخالت التي تعزّز من رفاه . 6
املعلم؟

مــن الناحيــة اإلجماليــة، أشــار املعلمــون ومديــرو املــدارس 
وصّنــاع السياســات فــي كل مــن كينيــا وكمبوديــا إلــى عــدد 
قليــل جــًدا مــن التدخــات أو البرامــج التــي اعتقــدوا أنهــا تعــّزز 
ل هــذا ابتعــاًدا عــن مراجعــة الدراســات 

ّ
مــن رفاههــم. شــك

الســابقة، حيــث أبلغــت 		 دراســة مــن أصــل 943 عــن نتائــج 
للتدخات )يرجى االطاع أعاه(. ففي كينيا وكمبوديا، كثيًرا 
 
ً
مــا تمــت اإلشــارة إلــى التطويــر املنهــي للمعلميــن باعتبــاره تدخــا
لتحقيــق الرفــاه، وكذلــك تــم وصــف التجمعــات االجتماعيــة 

منــازل  فــي  جــرى 
ُ
ت التــي  التجمعــات  مثــل  الرســمية،  غيــر 

مديــري املــدارس وحضــور الفعاليــات الرياضيــة املدرســية 
واملهرجانــات واالحتفــاالت ســوًيا باعتبارهــا أيًضــا تدخــاٍت 
لتحقيــق الرفــاه. وفــي أحــد التدخــات املبتكــرة القليلــة التــي 
تــم اإلبــاغ عنهــا، ناقــش املعلمــون فــي كينيــا برنامًجــا يطلــق 
عليــه اســم »merry-go-round«، والــذي ســاهم فيــه جميــع 
املعلميــن باملــال مــن خــال صنــدوق يمكــن أن يســتفيد منــه 
املعلــم عنــد الحاجــة. إضافــة ملــا ســلف، يعمــل هــذا البرنامــج 
علــى تقديــم النصائــح املتعلقــة بكيفيــة اســتخدام األمــوال 
ويجمــع شــمل املعلميــن بشــكل مســتمر ملناقشــة األمــور التــي 
قامــوا بهــا خــارج إطــار املدرســة. وقــد أفــاد أحــد املعلميــن أنــه 
اســتخدم املــال املتحصــل مــن الصنــدوق فــي »تحســين وضعــه 

املعي�ضــي«.

فــي كمبوديــا، جمعــت قيــادة إحــدى املــدارس األمــوال مــن 
ريــادة  وســائل  عبــر  وكذلــك  اآلخريــن،  واملوظفيــن  املعلميــن 
األعمــال، مثــل تأجيــر أماكــن وقــوف الســيارات واملســاحات 
الطعــام  تقديــم  فــي  الســتخدامها  للبائعيــن  املدرســية 
واملشــروبات واللــوازم املدرســية. وعبــر »صنــدوق املدرســة« 
هذا، تسّنى لقيادة املدرسة مساعدة املعلمين على التصدي 
للنفقــات غيــر املتوقعــة، مثــل فواتيــر املستشــفيات. وفــي حــال 
احتــاج املعلمــون إلــى دعــم مالــي ألي ســبب مــن األســباب، 
فبإمكانهــم االقتــراض مــن صنــدوق املدرســة وســداد املبلــغ 
مــع مــرور الوقــت مــن خــال الراتــب الشــهري. وبالتالــي، يمكــن 
شــعر املعلميــن 

ُ
للمــرء أن يــرى كيــف أن مثــل هــذه البرامــج ت
بالدعــم والتــآزر وتدفــع عنهــم الوهــن املالــي.

فــي قطــر، تحــّدث صّنــاع السياســات عــن مزيــد مــن البرامــج 
اإلبداعيــة، حيــث ذكــروا مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التــي 
يقدمهــا فريــق إدارة األزمــات والرفــاه فــي مــدارس مؤسســة 
قطــر فــي اســتجابة منهــا لتف�ضــي فيــروس كورونــا املســتجد، 

وكانــت هــذه البرامــج علــى النحــو التالــي:

مقاطع فيديو موجزة تتناول باقة من املوضوعات،  	
صحيــة،  حــدود  وإنشــاء  الذاتيــة،  الرعايــة  مثــل 
والتأثيــرات  الواعــي،  والتفكيــر  اليقظــة  وتقنيــات 
إدارتــه،  وكيفيــة  املزمــن  اإلجهــاد  عــن  الناجمــة 
وبنــاء القــدرة علــى التكّيــف، واألســاليب الســلوكية 
املعرفيــة األساســية إلدارة القلــق والتأثيــر العصبــي 

املزمــن؛ لإلجهــاد 

منتديــات افتراضيــة ألخصائيــي الصحــة النفســية فــي  	
املدرسة، والتي تركز على دعم املدارس أثناء جائحة 
كوفيــد-19، واملــدارس الواعيــة للصدمــات، وفتــور 

هّمــة املتعاطفيــن؛

النتائج
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دورات تدريبيــة افتراضيــة للعامليــن فــي عــدد مــن  	
تتنــاول الوقايــة مــن اإلنهــاك؛ املــدارس 

مــن  	 يعانــون  الذيــن  للموظفيــن  الفــردي  الدعــم 
افتراضًيــا؛  أو  لوجــه  وجًهــا  إمــا  صعوبــات، 

دعم مجموعة صغيرة، وجًها لوجه أو افتراضًيا؛ 	

وجبــات إفطــار جماعيــة صغيــرة تهــدف إلــى تقديــم  	
الدعــم؛

مشــاركة املــوارد املتعلقــة بــإدارة اإلجهــاد والرعايــة  	
الذاتيــة بيــن املــدارس. 

املــدارس  أن  السياســات  صّنــاع  أفــاد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
تهــدف  التــي  فــي مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة  شــاركت 
إلــى دعــم الرفــاه، بمــا فــي ذلــك تســجيات الوصــول الفرديــة 
مــع املشــرفين املباشــرين، وتقديــم برقيــات شــكر بســيطة 
للموظفيــن بصــورة إفراديــة أو لفــرق املوظفيــن، واألنشــطة 
االجتماعيــة )قبــل جائحــة كوفيــد-19(، ودروس اليوغــا فــي 
املبكــرة خــال  املدر�ضــي، وإتاحــة فرصــة »املغــادرة  الحــرم 
اليــوم الدرا�ضــي« فــي بعــض األحيــان وتقديــم وجبــات إفطــار 
وهكــذا،  كوفيــد-19(.  جائحــة  )قبــل  للموظفيــن  وغــداء 
ظهــرت برامــج إبداعيــة مــن البيانــات املتحصــل عليهــا مــن 

قطــر بشــكل أكبــر مــن تلــك الــواردة مــن كينيــا وكمبوديــا.

النتائج
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4-1 االستنتاجات 

فــي  األول  يتمثــل  كبيريــن،  مســعيين  التقريــر  هــذا  يغطــي 
الدراســات  مراجعــة  عــن  الناتجــة  االســتنتاجات  مناقشــة 
الســابقة، بينمــا ينطــوي الثانــي علــى اســتقراء االســتنتاجات 
املســتخلصة مــن دراســات الحالــة، وُيختتــم التقريــر بالتعليــق 
علــى الــدروس املســتفادة مــن الجمــع بيــن هذيــن املســعيين.

4-1-1 مراجعة الدراسات السابقة
تشــير الدراســات التــي أجريــت خــال الفتــرة مــن 2016 وحتــى 
2020 إلــى أن تحّســن رفــاه املعلــم يعــّد ضــرورة ملّحــة لارتقــاء 
بــأداء املعلــم ومحّصــات الطــاب. ففــي الـــ102 دراســة التــي 
شــملتها املراجعــة، تناولــت 22 منهــا املفاهيــم ذات الصلــة 
بالرفــاه، بينمــا استكشــفت 22 منهــا املفاهيــم ذات الصلــة 
واإلنهــاك  الرفــاه  مفاهيــم  منهــا   	4 ودرســت  باإلنهــاك، 
مًعــا. أجريــت معظــم الدراســات فــي الواليــات املتحــدة )	2 
دراســة(، وإيطاليــا )10( وهولنــدا )	( وبريطانيــا العظمــى 
)	( وأســتراليا )6(. وبشــكل عــام، أجريــت معظــم الدراســات 
فــي البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، حيــث أجريــت 42 دراســة 
فــي أوروبــا و31 دراســة فــي أمريــكا الشــمالية. وفــي آســيا، أكبــِر 
القــارات، لــم نعثــر ســوى علــى 14 دراســة فقــط: 11 منهــا 
أجريــت فــي هونــغ كونــغ والهنــد وإســرائيل. أمــا بالنســبة للــدول 
مــن  كل  فــي  واحــدة  دراســة  فأجريــت  الدخــل،  منخفضــة 
غانــا وأوغنــدا. وفــي نيجيريــا، ذات الدخــل املتوســط األدنــى، 
أجريــت ثــاث دراســات. )مــن الجديــر باملاحظــة، فيمــا يتعلــق 
بالــدول املشــاركة فــي دراســة الحالــة الخاصــة بنــا، أن البنــك 
ذات  الــدول  مــن  وكمبوديــا  كينيــا  مــن   

ً
كا يعتبــر  الدولــي 

الدخــل املتوســط األدنــى.( )يرجــى الرجــوع إلــى الجدوليــن رقــم 
)أ4( و)أ	((. 

قامــت  الدراســات  أن  إلــى  املنهجيــات  مراجعــة  تشــير 
باســتخدام تصاميــم صارمــة علــى شــكل دراســات نوعيــة، 
واشتملت على استقصاءات متعددة القطاعات، ودراسات 
طوليــة، وتجــارب عشــوائية خاضعــة للمراقبــة، وعــدد قليــل 
مــن الدراســات شــبه التجريبيــة. وانطــوت معظــم الدراســات 
الكمّيــة علــى عّينــات كبيــرة الحجــم، بينمــا اشــتمل عــدد قليــل 
مــن الدراســات النوعيــة علــى عّينــات صغيــرة الحجــم. وكان 
املشــاركون فــي الغالبيــة العظمــى مــن الدراســات فــي نفــس 
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي والعرقــي. لــذا، فــإن هنــاك 
حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات حــول املعلميــن مــن مختلــف 

والبلــدان. الثقافــات 

الذيــن  املعلميــن  أن  إلــى  الدراســات  أشــارت  عــام،  بشــكل 
ُيرّجــح تمتعهــم بدرجــة جيــدة مــن الرفــاه هــم الذيــن يمتلكــون 

مهــارات تنظيــم ذاتيــة قويــة، ولديهــم دعــم اجتماعــي، وكفــاءة 
ــون بحــّس التعاطــف. كمــا وجــدت 

ّ
ذاتيــة للتدريــس، ويتحل

الدراســات أن األوضــاع املدرســية التــي تســاعد علــى تحقيــق 
رفــاه املعلــم هــي األوضــاع التــي توفــر الدعــم االجتماعــي وتنّمــي 

الشــعور بــروح الزمالــة بيــن املعلميــن.

يرتبــط  الوظيفــي  اإلنهــاك  أن  كذلــك  الدراســات  أفــادت 
الرضــا  وعــدم  واالكتئــاب،  باإلجهــاد،  إيجابًيــا  ــا 

ً
ارتباط

الوظيفي. كما ارتبط اإلنهاك الوظيفي بشكل سلبي بالرفاه. 
وقــد تعمــدت مراجعــة الدراســات الســابقة التــي أجريناهــا 
البناء على مراجعة رفاه املعلم التي أجرتها مكالوم وزماؤها 
)2008(، حيــث ركــز تقريرهــم بشــكل أسا�ضــي علــى النتائــج 
املتعلقــة بالتكّيــف والكفــاءة الذاتيــة، والكفــاءة االجتماعيــة 
والوجدانيــة والــذكاء العاطفــي، واالســتجابات الشــخصية 
لعمــل املعلميــن )اإلنهــاك، والتعــب، واإلرهــاق، والضغــط( 
والعوامــل العائقيــة. وفــي املقابــل، حــددت مراجعتنــا، التــي 
اســتهدفت أحــدث األبحــاث، عوامــل أكثــر تنوًعــا تســهم فــي 
تحقيــق الرفــاه، منهــا: املنــاخ التنظيمــي، والدعــم االجتماعــي، 
واســتراتيجيات رفــاه املعلــم الفرديــة والتبادليــة. عــاوة علــى 
ذلــك، اســتقصت بعــض الدراســات الــدور الــذي تقــوم بــه 
الصــاة، وتعزيــز التوجــه نحــو اتخــاذ القــرارات فــي العمــل، 
وصياغــة وتخطيــط املهــام التدريســية، باعتبارهــا عوامــل 
تســهم فــي تحقيــق الرفــاه. وتفيــد النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
ــر الواعــي مــن 

ّ
بــأن املمارســات القائمــة علــى اليقظــة والتفك

شــأنها أن تثمــر عــن فوائــد مســتمرة تجــاه رفــاه املعلــم. كمــا 
أكــدت املراجعــة التــي قمنــا بهــا علــى وجــود نقــص فــي البحــوث 
التــي تتنــاول القضايــا ذات الصلــة بمســتوى السياســات فــي 
املــدارس، والتدخــات علــى املســتوى التنظيمــي، والروابــط 

بيــن رفــاه املعلــم والطالــب. 

نقــاط القــوة والقصــور التــي بــرزت فــي مراجعــة الدراســات 
ملعظــم  وصفًيــا  ســرًدا  املراجعــة  هــذه  تقــدم  الســابقة. 
الدراســات ذات الصلــة التــي تــم نشــرها مؤخــًرا. كمــا قمنــا فــي 
الوقــت ذاتــه بتحليــل قضايــا رفــاه املعلــم واإلنهــاك، إضافــة 
إلــى تحليــل محتــوى الدراســات التــي تــم أخــذ عّينــات منهــا 
تفاصيــل  بتوثيــق  قمنــا  كمــا  عنهــا.  الصــادرة  والتوصيــات 
ــغ عنهــا فــي الدارســات التــي اشــتملت 

ّ
جميــع التدخــات املبل

للدراســات  الجغرافــي  التوزيــع  عــن   
ً
فضــا العّينــة،  عليهــا 

حســب القــارة، ممــا ألقــى الضــوء علــى الفجــوات البحثيــة 
املراجعــات  توفــر  عــام،  وبشــكل  حالًيــا.  القائمــة  الكبيــرة 
النطاقيــة ســرًدا وصفًيــا للمعلومــات التــي غالًبــا مــا تخــرج 
بنتائــج واســعة النطــاق وذات تركيــز أقــل. ومــع ذلــك، فــإن 
مجموعــة الخطــوات التــي اتخذناهــا فــي املراجعــة النطاقيــة 

ــزة لرفــاه املعلــم.
ّ
أســفرت عــن نتائــج وتوصيــات مرك

االستنتاجات والتوصيات
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مــن بيــن نقــاط القصــور التــي واجهــت مراجعتنــا النطاقيــة 
مــن  الدليــل  لجــودة  رســمي  تقييــم  بإجــراء  نقــم  لــم  أننــا 
خــال وضــع معاييــر ملراجعــة منهجيــة حاســمة للدراســات 
التــي تــم أخــذ عّينــات منهــا. كذلــك، أجــرى الفحــص األولــي 
 
ً
 واحــد فقــط، مــا يشــكل خطــًرا محتمــا

ٌ
للدراســات باحــث

للتحّيــز فــي اختيــار املقــاالت التــي اشــتملت عليهــا الدراســة. 
إضافــة ملــا ســبق، لــم تشــمل املراجعــة النطاقيــة ســوى فتــرة 
خمــس ســنوات، وكان هــذا اختيــاًرا مقصــوًدا بهــدف تدعيــم 
مراجعــة الدراســات الســابقة ذات األهميــة البالغــة فيمــا 
يتعلــق برفــاه املعلــم التــي أجراهــا مكالــوم وزمــاؤه )2018(، 
والتــي تناولــت الدراســات التــي تمــت خــال الفتــرة مــا بيــن 
2001 و	201. ُيذكــر أن منهجيــة تقريــر مكالــوم اتســمت 
بمرونــة أكثــر ومنهجيــة أقــل مــن دراســتنا الحاليــة. كذلــك 
لــم ُيِشــر مكالــوم وزمــاؤه إلــى كيفيــة تتبــع مســار التحويــل 
وفحــص املقــاالت، وال إلــى معاييــر اختيــار أو اســتبعاد العّينــة 
ــرق واألســاليب فــي تقريرهــم. 

ُ
النهائيــة مــن املقــاالت فــي بــاب الط

وعليــه، تســاهم دراســتنا فــي تعزيــز أســاليب تحديــد املعــارف 
املعلــم،  برفــاه  املعنيــة  الســابقة  املؤلفــات  فــي  والثغــرات 

إضافــة إلــى تغطيتهــا الفتــرة مــا بيــن 2016 و2020. 

4-1-2 دراسات الحالة
لعــّل مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســات الحالــة 
وجــود أوجــه تشــابه أكثــر مــن أوجــه االختــاف فيمــا يتعلــق 
رة لتحقيــق رفــاه املعلميــن فــي الســياقات  بالعوامــل املتصــوَّ
الدراســة.  تناولتهــا  التــي  والقطريــة  والكينيــة  الكمبوديــة 
الدراســات  عنهــا  تمخضــت  التــي  الرفــاه  عوامــل  وتشــتمل 
الثــاث علــى الثنــاء والتقديــر، والوقــت املخصــص للفعاليــات 
داخــل  الوقــت  ذلــك  فــي  )بمــا  الرســمية  غيــر  االجتماعيــة 
واالحتفــاالت(،  املهرجانــات  وحضــور  وخارجهــا،  املدرســة 
وفهــم الســياقات العائليــة، وإشــراك املعلميــن فــي القــرارات 
الفنيــة املهمــة، وتقديــم يــد العــون للمعلميــن عندمــا يكــون 
فــي  الجميــع  لديهــم احتياجــات شــخصية، وتوحيــد جهــود 

الهــدف.  نفــس  لتحقيــق  املدرســية 

ترتبــط العديــد مــن جوانــب رفــاه املعلــم التــي كشــفت عنهــا 
اإليجابــي.  النفــس  بعلــم  املعنيــة  بالدراســات  مراجعُتنــا 
فلطاملــا تبّيــن أن الحيــاة ذات املغــزى تعــزز الرفــاه، وأن رفــاه 
دييــن 

َ
املعلميــن يرتبــط بإحــداث فــارق فــي حيــاة الطــاب علــى امل

القصيــر والبعيــد. واملعلمــون قــادرون علــى تعزيــز وتعميــق 
وتخطيــط  صياغــة  مفهــوم  خــال  مــن  وظيفتهــم  جــدوى 
املهــام التدريســية، والــذي ُيقصــد بــه إعــادة تنظيــم أنشــطة 
العمــل بمــا يعنــي تخصيــص املزيــد مــن الوقــت لألنشــطة التــي 
 عــن التركيــز علــى 

ً
تمنــح املــرء مغــزًى أو متعــة أكبــر، فضــا

أنشــطة محــددة تضفــي مزيــًدا مــن الجــدوى علــى عملهــم 
تكليــف  أن  الحالــة  دراســات  بيانــات  كشــفت  وقــد  ككل. 

املعلميــن بمســؤوليات علــى مســتوى املدرســة أضــاف ُبعــًدا 
ومعنــًى لوظيفتهــم وســاعد فــي شــعورهم باملزيــد مــن االرتبــاط 

باملدرســة واملســاهمة فــي نجاحهــا. 

املهــام  وتخطيــط  صياغــة  فــي  االنخــراط  للمعلميــن  يمكــن 
فــي  املوضحــة  الســبعة  املكّونــات  إلــى  اســتناًدا  التدريســية 
دراســة الحالــة التــي بيــن أيدينــا. فعلــى ســبيل املثــال، يمكنهــم 
تنظيــم عملهــم وتحديــد أولوياتهــم بمــا يضمــن لهــم تخصيــص 
أكبــر وقــت ممكــن للمهــام التــي يشــعرون بأنهــا ذات مغــزًى، 
وكذلــك االنخــراط فــي بعــض األنشــطة علــى مســتوى املدرســة 
أو علــى مســتوى املنطقــة أو توســيع نطــاق التركيــز فــي مهنــة 
الداعميــن  الزمــاء  مــع  للعمــل  وقــت  إيجــاد  أو  التدريــس، 
الذيــن يســتطيعون مــّد يــد العــون لهــم فــي إدارة املشــاعر 
املتعددة خال اليوم املدر�ضي. ومن جانبنا، نشجع املعلمين 
التدريســية،  املهــام  وتخطيــط  صياغــة  فــي  املشــاركة  علــى 
ونشــجع املديريــن علــى دعــم ذلــك وتوفيــر الفــرص للمعلميــن 
ـكـي يتســنى لهــم تعزيــز إســهامهم فــي املدرســة ورؤيــة الصــورة 
األكبــر للعمــل الــذي يقــوم بــه كلٌّ منهــم. فصياغــة وتخطيــط 
املهــام التدريســية، وتعزيــز املشــاركة، تتوافقــان مــع مفهــوم 
»االنخــراط« الــذي يرتبــط بالصحــة النفســية اإليجابيــة فــي 
الدراســات الســابقة. أمــا فكــرة التطويــر املنهــي الــذي أبرزتــه 
وصّنــاع  واملعلميــن  املديريــن  مــع  أجريــت  التــي  املقابــات 

السياســات، فهــو اآلخــر شــكٌل مــن أشــكال االنخــراط. 

كتــب الفاســفة عــن تحقيــق الهــدف )فــي ’نظريــة الرغبــة‘( 
فــي   .)201	  ,Crisp( الرفــاه  فــي  مســاهًما   

ً
عامــا باعتبــاره 

إلــى أن  البلــدان الثاثــة  فــي  هــذا الصــدد، أشــار املعلمــون 
إنجــازات الطــاب تنعكــس إيجاًبــا علــى رفاههــم، وكذلــك إلــى 
الــدور الــذي يلعبــه التقديــر واإلشــادة والتقــدم الوظيفــي فــي 

رفاههــم.

إضافــة إلــى ذلــك، كشــفت دراســات الحالــة عــن وجهــات نظــر 
ــَل العامــل الرئيــس 

َّ
ذات صلــة بشــأن إنهــاك املعلميــن. تمث

لــذا، يجــب  فــي العــبء اإلداري.  املســّبب إلنهــاك املعلميــن 
علــى صّنــاع السياســات أن يحــددوا بعنايــة املهــام اإلداريــة 
الضروريــة ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر واالختبــارات، وأن 
لــوا مــن األعبــاء اإلداريــة للحيلولــة دون إنهــاك املعلميــن. 

ّ
يقل

أمــا العوامــل األخــرى التــي ارتبطــت فــي الســياقات الثاثــة 
باإلنهــاك، فهــي: 1( قلــة انضبــاط الطــاب، و2( أعبــاء العمــل 
الثقيلــة املرتبطــة بنقــص التــوازن بيــن العمــل والحيــاة، و3( 
كمــا كشــفت  املنخفــض.  األجــر  أو  الوظيفــي  األمــن  غيــاب 
مــن  إضافيــة،  عوامــل  عــن  الســابقة  الدراســات  مراجعــة 
بينهــا املشــاعر الســلبية )مثــل اإلجهــاد واإلرهــاق الوجدانــي(، 
واالفتقــار إلــى الدعــم االجتماعــي، ومنــاخ العمــل الــذي يهّمــش 
بعــض املعلميــن أو ال يســمح لهــم بالتعبيــر عــن مشــاعرهم.
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 بالرفــاه. لــذا، 
ً
بالطبــع ليســت كلُّ عوامــل اإلنهــاك مرتبطــة

ال ينبغــي النظــر إلــى الجهــود املبذولــة ملنــع اإلنهــاك باعتبارهــا 
 للرفاه على الدوام. كما يجب على صّناع السياســات 

ً
داعمة

االهتمــام باإلنهــاك والرفــاه كليهمــا مــن أجــل تعزيــز األوضــاع 
التعليميــة املثاليــة؛ إذ غالًبــا مــا تختلــف الجهــود املبذولــة 
فعلــى  الرفــاه.  لتعزيــز  املبذولــة  تلــك  عــن  اإلنهــاك  لتقليــل 
ســبيل املثــال، للحيلولــة دون وقــوع اإلنهــاك، يعــّد تقليــل 
األعبــاء اإلداريــة املفروضــة علــى املعلميــن أمــًرا بالــغ األهميــة. 
ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود أعبــاء إداريــة ال يســهم وحــده فــي 

الرفــاه. تعزيــز 

أن  الحالــة  دراســات  إليهــا  انتهــت  التــي  النتائــج  بيــن  ومــن 
املعلميــن مندمجــون فــي مســتويات متعــددة مــن العاقــات، 
إْن كان مــع مديــري املــدارس أو املعلميــن اآلخريــن أو أوليــاء 
األمــور أو الطــاب، وإلــى حــّد مــا مــع صّنــاع السياســات. وقــد 
بــرزت العوامــل ذاتهــا عبــر مختلــف املســتويات العائقيــة، 
وبــدا أن هــذه العوامــل تعــّزز مــن بعضهــا البعــض وتدعــم 
العمليــة املوازيــة. تمثلــت هــذه العوامــل، والتــي لــم تظهــر وفــق 
ترتيــٍب معيــن، فــي: االحتــرام، والتحفيــز، والثنــاء، والعنايــة 
باالحتياجــات غيــر املدرســية، والتفاعــل االجتماعــي، والعمــل 
الجــاد. ورّبمــا أنــه كلمــا زاد عــدد العاقــات التــي تتضمــن هــذه 
 إلجــراء 

ً
العوامــل، تحّســن رفــاه املعلــم. غيــر أن هنــاك حاجــة

املزيــد مــن األبحــاث فــي هــذا املجــال. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن أوجــه التشــابه فــي النتائــج 
ــفت بعــُض االختافــات. ففــي 

ّ
بيــن الســياقات الثاثــة، تكش

قطر، أشــارت املقابات إلى أنه بالرغم من حصول املعلمين 
فــي بعــض  أنــه ال يكفــي  بــدل للســكن، إال  الوافديــن علــى 
األســر  ذوي  للمعلميــن  املناســب  الســكن  لتأميــن  األحيــان 
الكبيــرة، مــا حــدا بالعديــد مــن املعلميــن الوافديــن إلــى تــرك 
عائاتهــم فــي بلدانهــم األصليــة؛ ومعلــوٌم أن حيــاة املعلميــن 
املبذولــة  جهودهــم  إطــار  فــي  تتأثــر  والعائليــة  الشــخصية 
لدعــم الطــاب وتحســين محصاتهــم التعليميــة. ويتطلــب 
العمــل  األمــر أحياًنــا وجــود مزايــا إضافيــة، مثــل ســاعات 
كــر 

ُ
املرنــة أو أيــام إجــازة إضافيــة مــن أجــل الرفــاه. وكمــا ذ

آنًفــا، أثــار املعلمــون فــي كمبوديــا قضايــا فريــدة مــن نوعهــا 
ذات صلــة بالصحــة البدنيــة. وفــي كينيــا، تحــدث املعلمــون 
وعــن  لهــم  املقدمــة  الســاخنة  للوجبــات  تقديرهــم  عــن 
ترحيبهــم بتناولهــا مــع بعضهــم البعــض باعتبارهــا توفــر وقًتــا 
اجتماعًيــا غيــر رســمي وطريقــة لتلبيــة بعــض االحتياجــات 
دراســة  منهجيــة  خــال  ومــن  للمعلميــن.  واملاليــة  الوقتيــة 
الحالــة التــي أجريناهــا، ال يســعنا إال أن نقــول إننــا ســمعنا 
هــذه القضايــا فــي منطقــٍة بعينهــا، مــا يجعلنــا غيــر قادريــن علــى 

القطــع بأنهــا غابــت عــن املنطقتيــن األخرييــن. 

مــن الناحيــة اإلجماليــة، واجــه صّنــاع السياســات ومديــرو 
املــدارس واملعلمــون، فــي الســياقات الثاثــة كافــة، صعوبــة 

فــي تحديــد برامــج بعينهــا لتحقيــق رفــاه املعلميــن، أو أفضــل 
الفــرص للتطويــر املنهــي، أو احتفــاالت بعينهــا أتاحــت أفضــل 
البرامــج  أحــد  ولعــّل  الرســمية.  غيــر  للتجمعــات  األوقــات 
املبتكــرة املطبقــة فــي كينيــا كان برنامًجــا تضمــن مشــاركة 
علــى  وتوزيعهــا  األمــوال  جمــع  فــي  املعلميــن  مــن  مجموعــة 
إضافــة  املطلــوب،  الوقــت  فــي  مجموعتهــم  فــي  املحتاجيــن 
إلــى االجتمــاع بانتظــام لتقديــم املشــورة ومناقشــة كيفيــة 
اســتخدام املعلميــن للمــال. وباملثــل، ولكــن بمشــاركة أقــل 
مــن الزمــاء، كان لــدى مدرســة واحــدة فــي كمبوديــا مجموعــة 
معنّيــة بجمــع األمــوال وتوزيعهــا عنــد حاجــة املعلميــن إليهــا. 
وفــي كل مــن كينيــا وكمبوديــا، أشــار املعلمــون إلــى أنــه عندمــا 
أدرك زماؤهــم احتياجاتهــم الواقعــة خــارج نطــاق العمــل، 
انعكــس ذلــك بشــكل أفضــل علــى رفاههــم. وفــي قطــر، لــم 
يتمكــن صّنــاع السياســات فــي النظــام التعليمــي العــام مــن 
تســمية أّي من البرامج املخصصة للرفاه، بينما كانت هناك 
بعــض الجهــود فــي القطــاع الخــاص ملســاعدة املعلميــن، ولكــن 
لــم تكــن بالقــدر الكبيــر، ممــا يــدل علــى أنــه مــا يــزال هنــاك 
مجــال لوضــع برامــج تعنــى برفــاه املعلميــن وإتاحتهــا علــى نطــاق 

واســع. 

نقــاط القــوة والقصــور التــي بــرزت فــي دراســات الحالــة. 
تكمن نقاط القوة في دراسات الحالة في أنها أجريت في ثاثة 
بلدان ذات مســتويات دخل متفاوتة وثقافات مختلفة، وفي 
مــدارس ذات مــوارد مرتفعــة ومنخفضــة )باســتثناء قطــر( فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص. ولــم تتوافــر ســوى أبحــاث قليلــة 
حــول رفــاه املعلميــن فــي هــذه البلــدان الثاثــة. وقــد أجــرى 
 للبيانــات املتحصــل عليهــا. 

ً
الباحثــون فــي كل ســياق تحليــا

ومــن شــأن دراســات الحالــة أن توفــر عنــد جمعهــا مــع بعضهــا 
 ثاقبــة للخلفيــة االجتماعيــة والثقافيــة لرفــاه 

ً
البعــض نظــرة

املعلــم والتعليــم. كمــا أتــاح إجــراء هــذا البحــث علــى ثاثــة 
مواقــع فرصــة ملضاهــاة النتائــج ومقارنتهــا. وقــد دعمــت أوجــه 
التشــابه التــي ظهــرت عبــر هــذه الســياقات املتنوعــة اإلجمــاَع 
القائــم حــول ضــرورة تحقيــق رفــاه املعلــم. أمــا أحــد أوجــه 
ــل فــي أنــه 

ّ
القصــور فــي دراســات الحالــة التــي بيــن أيدينــا فتمث

علــى الرغــم مــن اختيــار عّينــة مناســبة مــن املــدارس، إال أن 
النتائــج قــد ال تصــل إلــى مســتوى تمثيــل منطقــة املدرســة أو 

الدولــة بأكملهــا.

مــن  املســتخلصة  االســتنتاجات   3-1-4
الســابقة  الدراســات  مراجعــة  مــن  كل 

الحالــة ودراســات 

كشــفت املراجعــة النطاقيــة للدراســات الســابقة ودراســاُت 
الحالــة معلومــاٍت جوهريــة، فــي مجــاالت متميــزة فــي بعــض 
فــي  عوامــل  تحديــد  تــم  كمــا  املعلــم.  رفــاه  حــول  األحيــان، 
الدراســات  فــي  عليهــا  الوقــوف  يتــم  لــم  الحالــة  دراســات 
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العوامــل  هــذه  بدراســة  نو�ضــي  يجعلنــا  ممــا  الســابقة، 
 وأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد إجــراء تدخــات فــي 

ً
مســتقبا

البلــدان الثاثــة التــي أجرينــا فيهــا الدراســة. وبالنســبة للنتائــج 
الدراســات  مراجعــة  مــن  كل  فــي  بالتوافــق  اتســمت  التــي 
الســابقة ودراســات الحالــة، فهــي تعنــي وجــود درجــة عاليــة 
مــن الثقــة. )يرجــى الرجــوع إلــى الجــدول رقــم )أ3( فــي امللحقــات 

املقارنــة(. إلجــراء 

فــي  شــاركوا  املعلميــن  أن  عــن  الحالــة  دراســات  كشــفت 
مجموعــة واســعة مــن املمارســات الشــخصية للحفــاظ علــى 
رفاههــم، كان مــن بينهــا الرياضــة، والتدريبــات، والبســتنة، 
علــى  والحفــاظ  والزمــاء،  واألصدقــاء  العائلــة  ومســاعدة 
ظهــر املراجعــة 

ُ
التــوازن بيــن العمــل والحيــاة. وفــي املقابــل، لــم ت

ــا مــن هــذه املمارســات الشــخصية، ولــم تكشــف  النطاقيــة أيًّ
عــن دور الدعــم املالــي بالنســبة للمعلميــن، وهــو أمــر مهــم 
أبرزتــه دراســات الحالــة. عــاوة علــى ذلــك، ذكــر املشــاركون 
فــي دراســات الحالــة أن الحصــول علــى دخــل جيــد، وعمــل 
هــادف، وإشــادة مــن الطــاب والزمــاء ومديــري املــدارس، 
وفهــم ســياق منــزل الطالــب، كانــت جميعهــا عناصــر مفيــدة 
لتحقيــق الرفــاه. كمــا وجــدت دراســات الحالــة، وهــو مــا لــم 
مشــاركة  أن  الســابقة،  الدراســات  مراجعــة  لــه  تتعــرض 
املعلميــن للطعــام ســوًيا، ووجــود برامــج للغــداء املدر�ضــي، 
وقضــاء وقــت اجتماعــي مــع الزمــاء، كان لهــا بالــغ األثــر فــي 
رفــاه املعلميــن. باملقابــل، أغفلــت الدراســات الســابقة العديــَد 
مــن الجوانــب األخــرى للقائميــن علــى اإلدارة، مثــل التوســط 
املحايــد للنزاعــات بيــن املعلميــن، وصاحيــة اتخــاذ القــرارات، 
واالهتمــام  للمعلميــن،  املاديــة  باالحتياجــات  واالعتــراف 
بالتعــب الــذي يلقــاه املعلمــون، والقيــادة املرنــة. إضافــة ملــا 
ســلف، لــم تتضمــن مراجعــة الدراســات الســابقة الدراســاِت 
ذات الصلــة فــي هــذه املجــاالت، مــا يعنــي أن هــذه األفــكار 
بحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث واالســتقصاء وأنــه يتعيــن علــى 
املنــوال  وعلــى  االعتبــار.  بعيــن  أخذهــا  السياســات  صّنــاع 
ــا مــن الدراســات التــي  ذاتــه، لــم تحــدد املراجعــة النطاقيــة أيًّ
تناولــت الــدور املنــوط بأوليــاء األمــور تجــاه رفــاه املعلــم. وفــي 
دراســات الحالــة، تبّيــن أن الســلوكيات الصــادرة عــن أوليــاء 
أمــور الطــاب وأن التعــاون القائــم معهــم يعــّدان مــن األمــور 
املهمــة لرفــاه املعلــم، كمــا هــو الحــال عندمــا تقــّدم قيــادة 
املدرســة دعمهــا للمعلميــن عنــد نشــوب مشــكلة مــع أوليــاء 

األمــور.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، وجدنــا عوامــل الرفــاه فــي مراجعــة 
الدراســات الســابقة التــي لــم نقــف عليهــا فــي دراســات الحالــة، 
دراســات  وليســت  الســابقة،  الدراســات  طت 

ّ
ســل حيــث 

تعــود علــى  التــي  الفوائــد  الضــوء علــى  مــن   
ً
هالــة الحالــة، 

اتخــاذ  نحــو  التوجــه  تعزيــز  مــن خــال تحفيــز  املعلــم  رفــاه 
القــرارات، وصياغــة وتخطيــط املهــام التدريســية، وتعزيــز 
العواطــف،  إدارة  علــى  والتدريــب  العمــل،  فــي  التعاطــف 

فــي العمــل.  وتطبيــق املشــاعر اإليجابيــة، وإظهــار الســعادة 
إضافــة ملــا ســبق، تضمنــت التدخــات الواعــدة التــي تعــّزز 
رفــاه املعلــم واملدرجــة فــي الدراســات الســابقة اســتراتيجياِت 
املعلــم  ومرونــة  اليقظــة  علــى  القائمــة  اإلجهــاد  مــن  الحــّد 
)أي: تنميــة الوعــي واملرونــة فــي التعلــم، والتعليــم اإليجابــي، 
ونحوهــا(. ولقــد كان هــذان النوعــان مــن التدخــات محــل 
كثيــر مــن الدراســات. ومــع ذلــك، لــم نجــد لهمــا اســتخداًما فــي 
املــدارس التــي شــملتها الدراســة الحاليــة، ومــن املحتمــل أنهمــا 
بحاجــة إلــى اختبــارات مســبقة فــي ســياقات غيــر غربيــة، كمــا 
ا فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

ً
أنهمــا بحاجــة إلــى ترويــج أكثــر نشــاط

كمــا تبّيــن أن هنــاك فجــوة بيــن مــا يحــدث فــي املــدارس ومــا يتــم 
ــر الباحثــون فــي دراســة 

ّ
اختبــاره مــن قبــل الباحثيــن. فقــد يفك

املمارســات فــي املــدارس واختبارهــا بدقــة. 

وعلــى الرغــم ممــا ســلف، تتوافــُق نتائــج دراســات الحالــة 
مــع املراجعــة النطاقيــة للدراســات الســابقة فــي عــدة نقــاط. 
فقــد ذكــر عــدٌد قليــل مــن املشــاركين فــي دراســات الحالــة أن 
املمارســات الدينيــة والصــاة كانــت مهمــة لتنشــيط طاقتهــم 
الروحيــة، وهــو النهــج الــذي تــم تأكيــده مــن خــال عــدد قليــل 
مــن الدراســات التــي شــملتها مراجعتنــا النطاقيــة. وباملثــل، 
أشــارت دراســات الحالــة إلــى أن الســلوك اإليجابــي وفــرص 
وتتفــق  املعلــم،  رفــاه  تحقيــق  فــي  ســاعدت  املنهــي  التطويــر 
هــذه النتائــج مــع النتائــج املســتقاة مــن مراجعــة الدراســات 
الســابقة. كمــا ذكــر العديــد مــن املعلميــن فــي دراســات الحالــة 
التأثيــَر الســلبي الناجــم عــن أعبــاء وضغــط العمــل وانعــكاس 
ذلــك علــى رفاههــم، وهــو مــا أظهرتــه العديــد مــن الدراســات فــي 
املراجعــة النطاقيــة لهــا، حيــث أكــدت علــى أن ضغــط العمــل 

ــل مــن رفاههــم.
ّ
يقل

كمــا تتســق مراجعــة الدراســات الســابقة ودراســات الحالــة 
مــع بعضهــا البعــض فــي ارتبــاط رفــاه املعلــم بالحصــول علــى 
الدعــم مــن املعلميــن اآلخريــن، ووجــود بيئــة عمــل ممتعــة، 
وتلّقي ماحظات عملية من املسؤولين حيال العمل، وتوفير 
االســتقالية الوظيفيــة. عــاوة علــى ذلــك، كانــت العديــد مــن 
الدراســات فــي املراجعــة النطاقيــة متســقة مــع نتائــج دراســات 
الحالــة حــول رفــاه املعلــم وتوجيــه الطــاب، وأهميــة الســلوك 
للتدريــس، والحصــول  الجيــد للطــاب، والكفــاءة الذاتيــة 
بيــن  علــى املســاعدة مــن الزمــاء، وإقامــة عاقــات جيــدة 

املعلميــن. 

األمــر اآلخــر أن مراجعــة الدراســات الســابقة قدمــت أدلــة 
كافيــة تؤكــد أن البيئــة املدرســية لهــا تأثيــر ملمــوس علــى رفــاه 
املعلــم، وكان هــذا متســًقا مــع نتائــج دراســة الحالــة. ومــع 
ذلــك، كانــت الجوانــب املاديــة للبيئــة املدرســية )النظافــة، 
واملســاحات الخضــراء، وانخفــاض مســتوى الضجيــج( نــادرة 
الوجــود فــي الدراســات الســابقة، مــا يشــير إلــى الحاجــة إلــى 

إجــراء مزيــد مــن البحــوث حولهــا.
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واســتقاًء مــن مراجعــة الدراســات التــي بيــن أيدينــا، نســتنتج 
حــول  األبحــاث  مــن  ومتناميــة  كبيــرة  هنــاك مجموعــة  أن 
رفــاه املعلــم، غيــر أن هــذه الدراســات غيــر موّزعــة بطريقــة 
متســاوية عبــر مختلــف أنحــاء العالــم. لــذا، فــإن هنــاك حاجــة 
إلــى إجــراء مزيــد مــن البحــوث فــي أفريقيــا وآســيا والشــرق 
األوســط وأمريــكا الاتينيــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى وجــود 
فجــوة كبيــرة فــي دراســة التدخــات علــى مســتوى السياســات 
فــي رفــاه املعلــم، حيــث تســتهدف غالبيــة التدخــات املعلــم 
علــى املســتوى الفــردي، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن أكبــر عــدد 
مــن دراســات رفــاه املعلــم التــي تمــت مراجعتهــا أشــارت إلــى 
الحاجــة إلــى بيئــة عمــل إيجابيــة تتمتــع باالســتقالية املهنيــة 
وعاقــات جيــدة مــع الزمــاء وأوليــاء األمــور. ونظــًرا لقــوة 
نتائــج الدراســة الحاليــة حيــال الثنــاء والتقديــر )علــى ســبيل 
باملعلميــن،  علنــي  بشــكل  املدرســة  مديــري  إشــادة  املثــال، 
ونحــو ذلــك، كمــا بّينــا ســلًفا(، يمكــن دراســة تقنيــات الثنــاء 
واإلشــادة وتوفيــر فــرص هيكليــة لصياغــة وتخطيــط املهــام 
علــى  عليهــا  الرســمي  الطابــع  إلضفــاء  تمهيــًدا  التدريســية، 

السياســات. مســتوى 

الكبيــرة  الحاجــة  مــدى  يخفــى  ال  املطــاف،  نهايــة  وفــي 
للمعلميــن، عبــر مختلــف املجتمعــات فــي شــتى أنحــاء العالــم، 
عــدة.  ســنوات  تســتغرق  املعلميــن  مهــارات  تنميــة  أن  غيــر 
لــذا، فــإن الحيلولــة دون معاناتهــم مــن اإلنهــاك والعمــل علــى 
تعزيــز رفاههــم يســهمان فــي الحفــاظ علــى املعلميــن البارزيــن. 
ومــع ذلــك، فــإن الرفــاه يتعــدى مســألة اإلنهــاك ليشــتمل 
علــى تعزيــز عــدد مــن املزايــا األخــرى، مثــل حــل املشــكات، 
والعنايــة باآلخريــن وإســداء املعــروف إليهــم والتواصــل معهــم 

علــى املســتوى االجتماعــي.

أن  إلــى  التقريــر  شــملهما  اللتيــن  الدراســتين  نتائــج  وتشــير 
التدابيــر الوقائيــة للحــّد مــن اإلنهــاك قــد تختلــف عــن تلــك 
التــي تســتهدف تعزيــز الرفــاه. فعلــى ســبيل املثــال، قــد تحــول 
أعبــاء العمــل املعقولــة وغيــر املبالــغ فيهــا دون وقــوع اإلنهــاك، 
 مــن 

ً
غيــر أنهــا ليســت بالضــرورة كافيــة لتحقيــق الرفــاه. وبــدال

ذلــك، فــإن هنــاك حاجــة إلــى توفيــر جــّو يســوده االحتــرام، 
واملشــاركة، والدعــم املتبــادل للمعلميــن، وهــي العوامــل التــي 
تســهم فــي تعزيــز الرفــاه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الفوائــد 
التــي يمكــن جنيهــا مــن إيجــاد جــدوًى لرفــاه املعلــم فــي يــوم 

ــا فيــه. 
ً
واحــد، تعــّد أمــًرا مبالغ

ولقــد وجدنــا أيًضــا بعــض العوامــل التــي تتعلــق بإنهــاك املعلــم 
ورفاهــه فــي اتجاهيــن متعاكســين. فعلــى ســبيل املثــال، ارتبــط 
بإنهــاك  الكبيــرة  اإلداريــة  واألعبــاء  الطــاب  ســلوك  ســوء 
املعلــم، فــي حيــن أن الطــاب الذيــن يعملــون بجــّد واملعلميــن 
الذيــن يحظــون بقــدر أكبــر مــن االســتقالية وقــدر أقــل مــن 
األعبــاء اإلداريــة كانــت جميعهــا عوامــل لتعزيــز رفــاه املعلــم. 
وفــي الوقــت الــذي توصــف فيــه هــذه البيانــات بأنهــا بديهيــة، 
ــر البحــث املنهجــي )كمــا هــو الحــال فــي البحــث الــذي بيــن 

ّ
وف

أيدينــا( طمأنينــة قواُمهــا أن العمليــات غيــر البديهيــة ليســت 
فرصــة  تتيــح  املنهجيــة  العمليــات  وأن  ذكــر 

ُ
ت أهميــة  ذات 

ســانحة لتحديــد النتائــج غيــر املتوقعــة.

الحالــة،  لدراســات  أجرينــاه  الــذي  التحليــل  صميــم  وفــي 
وجدنــا عمليــة موازيــة تؤثــر فيهــا كلُّ مجموعــة مــن األفــراد 
الذيــن يتفاعــل املعلمــون معهــم علــى نحــو يصــل تأثيرهــا إلــى 
املعلميــن. وباملثــل، يؤثــر املعلمــون علــى تلكــم املجموعــات مــن 
األفــراد بطــرق متوافقــة. فحيــن يشــيد املديــرون باملعلميــن، 
يشــيد املعلمــون بدورهــم بطابهــم. والطــاب الذيــن يعملــون 
بجــّد يســاعدون املعلميــن علــى العمــل بجــد. وحيــن يحتــرم 
أوليــاء األمــور ومديــرو املــدارس املعلميــن، فــإن ذلــك يســّهل 
ومديــري  األمــور  وأوليــاء  للطــاب  املعلميــن  احتــرام  مــن 
لــذا، فمــن املحتمــل أن يســهم تحســين أّي مــن  املــدارس. 
فــي  األفــراد  مــن  مجموعتيــن  أّي  بيــن  القائمــة  التفاعــات 

تحقيــق فوائــد جّمــة تنعكــس علــى اآلخريــن. 

4-2 التوصيات
يقــوم املعلمــون بعمــل معقــد مــن شــأنه أن يجلــب لهــم فرًحــا 
ومغــزًى كبيريــن، غيــر أنــه يحمــل فــي ذاتــه خطــَر اإلنهــاك الــذي 
يمكــن أن يؤثــر ســلًبا علــى الطــاب. لــذا، يجــب علــى القــارئ 
أن يضــع فــي حســبانه هــذه املجموعــة الفرعيــة مــن املهــارات 
واملهــام وأن ينظــر إليهــا مــن زاويَتــي التعقيــد والعمــل العائقــي:

ــم املعلمــون بآليــات التدريــس وحدهــا،  	
ّ
يجــب أال يل

بــل يجــب عليهــم أيًضــا معرفــة املــادة التــي يقومــون 
بتدريســها.

تحفيــز  	 كيفيــة  يتعلمــوا  أن  املعلميــن  علــى  يجــب 
األطفــال  زيــادة نشــاطهم فــي أعمــار معينــة، وكيفيــة 
صعوبــات  مــن  يعانــون  الذيــن  األطفــال  تعليــم 
التعلــم، وكيفيــة تحديــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

عاطفيــة. مشــكات 

املعلمــون هــم قــدوة الشــباب ومرشــدوهم فــي كيفيــة  	
التفاعــل مــع األطفــال والبالغيــن اآلخريــن، ويمكــن 

التواصــل معهــم طلًبــا للمشــورة والنصيحــة.

بيئــة  	 فــي  بالتدريــس  القيــام  املعلميــن  علــى  يجــب 
جماعيــة )مجموعــة مــن الطــاب(، ويتعيــن عليهــم 
الحــرص علــى وجــود قــدر مــن الســلوك الجيــد لــدى 

بينهــم.  النزاعــات  لحــل  والتوســط  طابهــم 

أضــف إلــى العمــل نفســه األيــام الصاخبــة التــي ال  	
باســتمرار  املعلمــون  فيهــا  يتفاعــل  والتــي  تتوقــف 
تبــدو  والتــي  الــدوام،  علــى  إليهــم  الوصــول  ويتــاح 

وكأنهــا ال يوجــد فيهــا وقــت كاٍف علــى اإلطــاق. 
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فــي  والتفكيــر  القائمــة  هــذه  إلــى  العــودة  يمكنــك  واآلن 
االحتمــاالت اليوميــة للفــرح واملغــزى لــدى املعلميــن، وكذلــك 
احتمــاالت اإلحبــاط واإلرهــاق العاطفــي. ففــي كل يــوم، يجــب 
علــى املعلميــن تحفيــز أنفســهم ودفعهــا نحــو االندمــاج علــى 
أكمــل وجــه فــي األعمــال، مــع مقاومــة اإلحبــاط والعواطــف 
االهتمــام  كذلــك،  املعلميــن،  علــى  ويجــب  الصعبــة. 
إلــى  املبــادرة  عليهــم  يتعيــن  كمــا  يومــي.  بشــكل  بمشــاعرهم 
بذلــك  القيــام  يمكنهــم  ال  ذلــك،  ومــع  برفاههــم.  االهتمــام 
بمفردهــم، نظــًرا ألن عملهــم متشــابك للغايــة ويعتمــد علــى 
الطــاب وأوليــاء األمــور ومديــري املــدارس الذيــن يعملــون 
واملــوارد  بالسياســات  عملهــم  تأثــر  عــن  ناهيــك  معهــم، 

التعليميــة. واألنظمــة 

الطــرق  مــن  العديــد  وجــود  فــي  فيكمــن  الســار  الخبــر  أمــا 
لتعزيــز رفــاه املعلــم ودعمهــا. وبدورنــا، نقــدم أدنــاه العديــد 
مــن التوصيــات مقّســمة بحســب الفاعــل. وتجــدر اإلشــارة 
هنــا إلــى أن بعــض هــذه التوصيــات أكثــُر جــدوًى مــن غيرهــا، 
وقــد تحتــاج إلــى تكييفهــا مــع ثقافــة الفــرد واألنظمــة التابــع 
لألوضــاع  ماءمــة  أكثــر  إجــراءات  هنــاك  تكــون  وقــد  لهــا. 
القائمــة. وبشــكل عــام، نو�ضــي باإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى مــا 

يلــي )دون ترتيــب معيــن(:

 جديرين باالحترام 	
ً
تقدير املعلمين باعتبارهم قادة

انخراط املعلمين بعمق في عملهم 	

حصول املعلمين على مغزًى وهدف من عملهم 	

شعور املعلمين بالنجاح 	

تلبية االحتياجات الشخصية للمعلمين 	

إدارة املعلمين لعواطفهم ورفاههم 	

تمتع املعلمين ببيئة عمل إيجابية وداعمة 	

تتســم  	 عمــل  أنظمــة  فــي  بدورهــم  املعلميــن  قيــام 
الداعمــة والسياســات  باملرونــة 

وممــا ال شــك فيــه أن التأثيــر املحتمــل لتعزيــز الرفــاه كبيــٌر 
للغايــة؛ فعندمــا يشــعر األفــراد بأنهــم علــى مــا يــرام، فإنهــم 
ُيلهمــون غيرهــم ويدفعونهــم نحــو القيــام بأعمالهــم بطريقــة 
إيجابيــة،  مشــاعر  األفــراد  تنتــاب  فعندمــا  وكــذا،  جيــدة. 
يصبحــون أكثــر إبداًعــا ويشــاركون فــي حــل املشــكات بشــكل 
أفضــل. لــذا، فنحــن بحاجــة إلــى أن يكــون املعلمــون فــي أفضــل 
حاالتهــم، وحينهــا لــن يحّصــل أطفالنــا التعليــم فحســب، بــل 
ســيزدهرون وينمــون كمواطنيــن يتميــزون بالتفكيــر العميــق 

والشــخصيات الناضجــة علــى مســتوى العالــم. 

توصيات لتعزيز رفاه املعلم

1. توصيات ألولياء األمور
1-1 تواصــل مــع معلمــي طفلــك. اقتــرب منهــم باعتبارهم 

خبيريــن فــي تعليــم طفلــك واطلــب نصيحتهــم.

عندمــا  عليهــم،  وأثــِن  طفلــك  معلمــي  1-2قــّدر 
يســتحقون ذلــك. ال تفتــرض أن اآلخريــن يفعلــون 
ــا كبيــًرا فــي تحفيــز 

ً
ذلــك، فبإمكانــك أن تحــدث فارق

 . ملعلميــن ا

1-3 قــم بتنشــئة طفلــك مــا اســتطعت ليكــون حســن 
يتعيــن  الذيــن  املعلمــون  املدرســة.  فــي  التصــرف 
عليهــم قضــاء الكثيــر مــن الوقــت فــي إدارة الفصــل، 
ليــس لديهــم ســوى قــدر ضئيــل مــن الطاقــة والوقــت 

بالتدريــس. للقيــام 

عــن  لهــم  عّبــر  املعلميــن.  احتــرام  أطفالــك  ــم 
ّ
عل  4-1

تقديــرك للمعلميــن. اصحبهــم إلــى املدرســة فــي الوقــت 
املحــدد. شــّجع أطفالــك علــى الدراســة بجــد واالنتبــاه 

فــي الفصــل.

1-5 عندمــا ينتابــك أّي قلــق أو تخــّوف، بــادر بالتحــدث 
إلــى معلــم طفلــك قبــل أي �ســيء. افتــرض أن املعلــم 
املشــكات  حــل  علــى  اعمــل  النّيــة.  حســن  كان 

واالبتعــاد عــن إلقــاء اللــوم.

توصيات للمعلمني  .2
2-1  أثِن على الطاب، عندما يستحقون ذلك.

علــى  للمنافســة  التقــدم  علــى  الطــاب  شــّجع   2-2
فــي  واملشــاركة  التقديــر  وشــهادات  الجوائــز 

. ت بقا ملســا ا

2-3  عليــك باالســتفادة مــن فــرص التطويــر املنهــي فــي 
إدارة الفصــل والتحــدث إلــى املعلميــن ذوي الخبــرة 
حــول كيفيــة تعاملهــم مــع ســلوك الطــاب، فقــد 
يــؤدي ضعــف انضبــاط الطــاب فــي تقويــض رفــاه 

املعلــم بشــكل ســريع.

2-4  تطــّوع للعمــل فــي لجــان علــى مســتوى املدرســة 
االنخــراط  يعــزز  إذ  املقاطعــة،  مســتوى  وعلــى 

الرفــاه. مــن  العميــق 

2-5  تعــّرف علــى زمائــك. ابحــث عــن طــرق غيــر رســمية 
الحتســاء  كانــت  لــو  حتــى  مًعــا،  الوقــت  لقضــاء 
فنجــان مــن القهــوة علــى عجــل. سيســهم الشــعور 
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الجيــد باملجتمــع فــي وجــود منــاخ عمــل إيجابــي، وهــو 
الجانــب املهــم لرفاهــك اليومــي.

2-6  شــارك معارفــك مــع املعلميــن، وانشــر مهاراتــك 
بينهــم وقــدم لهــم الدعــم الــازم، بمــا فــي ذلــك الدعــم 

الوجدانــي.

عنــد  اآلخريــن  املعلميــن  مــن  املســاعدة  اطلــب   7-2
فــي املدرســة. فالشــعور بالدعــم  مواجهــة تحــٍد مــا 

يعــزز مــن رفــاه الفــرد.

أوقــات  فخــال  منتظــم.  بشــكل  بنفســك  اعتــِن   8-2
رفاههــم، ذكــر املعلمــون أهميــة االنخــراط فــي جميــع 
أنــواع األنشــطة البدنيــة التــي تــروق لهــم )البســتنة، 
وركــوب الدراجــات، والرياضــات األخــرى(. والنــوم 
هــو اآلخــر مهــٌم لتحقيــق التأقلــم الوجدانــي، وكــذا 
التغذيــة الجيــدة، فهــي تجعلــك تشــعر بتحّســن كل 

يــوم. 

لنفســك  الشــخ�سي  الوقــت  بعــض  خّصــص    9-2
القيــام  التدريــس  يتضمــن  مــا  غالًبــا  ولعائلتــك. 
تخصيــص  أن  غيــر  املنــزل،  فــي  إضافيــة  بواجبــات 
يعــّد  العمــل  فيــه«  ُيحظــر  »الــذي  الوقــت  بعــض 
أمــًرا جيــًدا لتحقيــق الرفــاه. إذا كنــت تعيــش بعيــًدا 
للزيــارة  األولويــة  فامنــح  وطنــك،  أو  أســرتك  عــن 

األصحــاب.

عاطفــة  فــكل  عواطفــك.  إدارة  كيفيــة  ــم 
ّ
تعل  10-2

تحمــل فــي طياتهــا معلومــة مــا )فعلــى ســبيل املثــال، 
عندمــا تغضــب، فــإن هــذه إشــارة إلــى أنــك بحاجــة 
التعــرف  كيفيــة  ــم 

ّ
تعل لــذا،  مــا(.  خطــأ  لتصحيــح 

علــى مشــاعرك ومــا ترغــب فــي إخبــارك بــه، ومــن ثــّم 
ــم كذلــك كيفيــة زيــادة 

ّ
ــص مــن الســلبّي منهــا. وتعل

ّ
تخل

فــي  نفســك  تذكيــر  خــال  )مــن  اإليجابيــة  املشــاعر 
نهايــة كل يــوم باألمــور التــي أخــذت منعطًفــا جيــًدا فــي 
(. فالتدريــس عمــل وجدانــي وإدارة 

ً
ذلــك اليــوم، مثــا

 أساســية لتحقيــق الرفــاه.
ٌ
املشــاعر مهــارة

ــع فــي حســبانك ممارســة مهــارات الحــّد مــن 
َ
2-11 ض

التوتــر القائمــة علــى اليقظــة، والتــي ثُبــت أنهــا فّعالــة 
بالنســبة للمعلميــن فــي إدارة التوتــر والعواطــف.

2-12 ال تجعــل الصــورة الكبيــرة تغيــب عــن بالــك. 
الســلبية  وباملشــاعر  باإلحبــاط  تشــعر  فعندمــا 
أن  ســوى  عليــك  فمــا  الطــاب،  حيــال  األخــرى 
تتذكــر أن حياتهــم املنزليــة قــد تؤثــر علــى ســلوكهم، 
وحينهــا لــن يغيــب عــن بالــك قضيتــك األســمى، وهــي 
التعليــم. لــذا، ينبغــي أن تــدار ســاعة اإلحبــاط التــي 

تمــّر بهــا علــى هــذا النحــو، وأن ينصــّب تركيــزك علــى 
استكشــاف الســبل التــي تســاعد علــى تحقيــق تلــك 

الســامية. الغايــة 
 

3. توصيات ملديري املدارس
3-1  قــم بتوفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة. وعليــك بمراعــاة 
ــل علــى الفــور 

ّ
العدالــة عنــد اتخــاذ القــرارات. تدخ

لوقــف أّي تنّمــر أو غيــره مــن الســلوكيات الســلبية 
بيــن املعلميــن.

التفاعــل  علــى  املعلميــن  ــز 
ّ
تحف ــا 

ً
طرق ــع 

َ
ض  2-3

وّجــه  ومعــك.  البعــض  بعضهــم  مــع  االجتماعــي 
لهــم الدعــوة لحضــور املناســبات الخاصــة، أو قــم 
بالترتيــب لنزهــات مــع املعلميــن أو لتنــاول وجبــة فــي 
ال  واألعيــاد.  باملهــارات  االحتفــال  شــاركهم  منزلــك. 
تــدع املناســبة تمــّر دون قــول بعــض الكلمــات التــي 

للمدرســة. األســمى  الغايــة  تتنــاول 

3-3  حــّدد إجــراءات روتينيــة وهيكليــة تتيــح للمعلميــن 
فرصــة التفاعــل اإليجابــي مــع بعضهــم البعــض 
ــر لهــم 

ّ
علــى أســاس يومــي. فعلــى ســبيل املثــال، وف

غرفــة لاســتراحة أو القهــوة، وحــّدد الوقــت الــذي 
يمكــن للمعلميــن اســتغاله، ولــو لدقائــق معــدودة، 

ملشــاركتها مــع اآلخريــن.

3-4  حّدد أهداف املدرسة بوضوح وعّزز من مشاعر 
األمــور  وأوليــاء  واملعلميــن  املديــر  بيــن  الترابــط 

والطــاب فــي ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف.

ــز علــى تعزيــز الســلوك الجيــد لــدى الطالــب، 
ّ
3-5  رك

ذلــك ألن الســلوك ال�ضــيء يقــّوض مــن رفــاه املعلــم 
اســتراتيجيات  اعتمــاد  يمكنــك  لــذا،  يــوم.  كل 
لتعزيــز الســلوك الجيــد، واإلشــادة بالطــاب تقديــًرا 
ــر للمعلميــن الفــرص لإلملــام 

ّ
لســلوكياتهم الجيــدة. وف

باســتراتيجيات إدارة القاعــة الدراســية وشــّجعهم 
علــى التحــدث مــع بعضهــم البعــض حــول املمارســات 

الفّعالــة.

3-6 الحــظ مــا يقــوم بــه املعلــم مــن عمــل جيــد وبــادر 
بالثنــاء عليــه. فاهتمامــك وكلماتــك ذات حساســية 
بالغــة، كمــا أن للمعلميــن رغبــة فــي التحفيــز الدائــم 
كثيــر  فــي  والعاطفــي  الصعــب  العمــل  ملواجهــة 
لإلشــادة  طــرق  عــن  كذلــك  وابحــث  األحيــان.  مــن 
باملعلميــن إزاء أدائهــم الجيــد، وليكــن ذلــك فــي وجــود 
معلميــن آخريــن أو املجتمــع املدر�ضــي، بمــن فــي ذلــك 

أوليــاء األمــور. 
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3-7  امنــح املعلميــن درجــة كبيــرة مــن االســتقالية فــي 
قاعــات الدراســة، وعاملهــم باعتبارهــم خبــراء فــي 
التعليــم ومتخصصيــن فــي إدارة القاعــات الدراســية. 
وال تخفــى أهميــة االحتــرام بالنســبة للرفــاه، كمــا أن 
 
ً
ذلــك االحتــرام وتوفــر مجــاال تعكــس  االســتقالية 
لتحقيــق  مفيــد  أيًضــا  وهــو  العمــل،  فــي  لإلبــداع 

الرفــاه. 

ــل مــن العمــل اإلداري والبيروقراطــي الــذي 
ّ
3-8  قل

مثــل  يدفــع  إذ  بــه،  القيــام  املعلميــن  علــى  يجــب 
هــذا العمــل املعلــَم الســعيد واملجتهــد نحــو اإلصابــة 
باإلنهــاك. فقــد اختــار املعلمــون هــذه املهنــة ملغــزًى 
يتمثــل فــي مــّد يــد العــون للطــاب، وهــو املعنــى الــذي 

ال أثــر لــه فــي العمــل اإلداري.

مســتوى  علــى  بمســؤوليات  املعلميــن  ــف 
ّ
كل  9-3

املدرســة أو علــى مســتوى املنطقــة. فمــن شــأن هــذه 
املســؤوليات أن تســاعد املعلميــن علــى االنخــراط 
التعلــم  فــي عملهــم بشــكل أعمــق، وعلــى مواصلــة 
والتفاعــل مــع مجموعــة واســعة مــن املتخصصيــن 
فــي مجــال التعليــم، وكلهــا عوامــل مفيــدة لتحقيــق 

الرفــاه.

3-10 اطــرح أســئلة علــى املعلميــن تتنــاول رفاههــم. فــا 
ــرس فــي ماكينــة. 

ُ
أحــد يريــد أن يكــون مجــرد عامــل أو ت

مميزيــن  أفــراًدا  باعتبارهــم  للمعلميــن  النظــر  إن 
أمــٌر  لهــو  بهــم  الشــخ�ضي  االهتمــام  عــن  والتعبيــر 
مفيــد جــًدا للرفــاه. ولـــّما كان يتعيــن علــى املعلميــن 
 علــى حــدة، فقــد يكــون 

ً
االهتمــام برفــاه طابهــم، كا

مــن األهميــة بمــكان أن يحصلــوا ُهــم علــى اهتمــاٍم 
مماثــل مــن مديــري املــدارس.

واملرونــة  باالســتثناءات  للمعلميــن  اســمح   11-3
املعقــول.  بالقــدر  ذلــك  كان  طاملــا  العمــل،  فــي 
ويبذلــون  طويلــة  لســاعات  يعملــون  فاملعلمــون 
الحتياجــات  لتلبيــة  الوجدانــي  العمــل  مــن  الكثيــر 
مــن  قواهــم  يســتجمعون  ثــم  العاطفيــة،  طابهــم 
جديــد بعــد الكثيــر مــن اإلحباطــات التــي تعترضهــم 
خــال اليــوم الدرا�ضــي. لــذا، فالســماح باملرونــة إلــى 
الحــد املمكــن يمكــن أن يعــّوض عــن هــذا االســتنزاف 
مهنييــن  بوصفهــم  الواجــب  االحتــرام  ويمنحهــم 

محترفيــن.

ــا لـ’رعايــة املعلميــن‘. فتوفيــر بعــض 
ً
3-12 أن�ســئ صندوق

الحاجــة  أوقــات  أثنــاء  املعلميــن  األمــوال ملســاعدة 
أفــراد األســرة أو مواجهــة صعوبــات  )كوفــاة أحــد 
فــي التنقــل( لــه دوٌر كبيــر فــي تعزيــز شــعور املعلميــن 

مــن جانــب املدرســة.  بالتقديــر والدعــم واالحتــرام 
وقــد ذكرنــا آنًفــا أن بعــض املعلميــن فــي عــدد مــن 
الســياقات تحدثــوا بإيجابيــٍة كبيــرة عــن صناديــق 

املعلميــن.  رعايــة 

4. توصيــات لســلطات التعليــم، الوطنيــة 
أو اإلقليميــة أو املحليــة

4-1 عليكــم بتوفيــر فــرص التطويــر املنهــي للمعلميــن. 
فمثــل هــذه الفــرص تعــّزز مــن رفــاه املعلميــن بطــرق 
متعــددة، بمــا فــي ذلــك تشــجيعهم علــى االنخــراط فــي 
عملهــم بشــكل أعمــق، وزيــادة قدراتهــم التدريســية 
بيــن  الروابــط  وتعزيــز  الذاتيــة،  كفاءتهــم  وبالتالــي 
اجتماعًيــا،  لدعمهــم  املجــال  وإفســاح  املعلميــن 
وتذكيرهــم  لهــم  والتقديــر  االحتــرام  عــن  والتعبيــر 
بأنهــم جــزٌء مــن مهمــة أســمى. وعليكــم أيًضــا بــإدراج 
اســتراتيجيات التنظيــم الوجدانــي والتدريــب علــى 
إدارة القاعــات الدراســية فــي برامــج التطويــر املنهــي.

4-2 عليكــم بوضــع برامــج لتقديــر املعلميــن واملديريــن 
علنيــة  اإلشــادة  تكــون  بحيــث  بهــم،  واإلشــادة 
بــّد  فــا  اآلخريــن.  الزمــاء  ومســمع  مــرأى  وعلــى 
يومًيــا  أنفســهم  تحفيــز  علــى  الحــرص  للمعلميــن 
مــن  بالرغــم  وجــه  أكمــل  علــى  واجباتهــم  لتنفيــذ 
تعتريهــم،  قــد  التــي  اإلحبــاط  ومشــاعر  املصاعــب 
 عــن تجربــة طــرق إبداعيــة لتعليــم الطــاب 

ً
فضــا

ذوي الصعوبــات. فالتقديــر واإلشــادة التــي يلقاهــا 
املعلمــون ُيبــرزان مــدى االحتــرام املكنــون لعملهــم 

خارجيــة.  كمحفــزات  ويعمــان  الجــاد، 

 
ُ

ماحظــات تكــون  أن  مــن  التحقــق  عليكــم   3-4
املفتشــين القادميــن مــن خــارج املدرســة ملراقبــة 
مغــزى  ذات  وتعليقــاٍت  املعلميــن، ماحظــاٍت  أداء 
تلّقــي  أن  املعلمــون  أفــاد  فقــد  للمعلميــن.  وفائــدة 
املــدح مــن املراقبيــن الخارجييــن كان لــه وقــٌع خــاص 
فــي نفوســهم. فالكثيــر مــن أعبــاء التدريــس يقــوم بهــا 
املعلــم وحــده ويبــذل فــي غمارهــا جهــًدا يومًيــا دون أن 
يعــرف اآلخــرون تفاصيــل مــا يجــري داخــل قاعــات 
الدراســة؛ ولعــّل الثنــاء فــي الوقــت املناســب أن يحّفــز 

املعلميــن ويجــّدد الثقــة الداخليــة لديهــم. 

لتلبيــة  للمعلميــن  املــوارد  بتوفيــر  عليكــم   4-4
االحتياجــات  فتلبيــة  الشــخصية.  احتياجاتهــم 
املاليــة والتأميــن الصحــي للمعلميــن مــن األولويــات، 
ذلــك أن الضغــط املالــي تأثيــره شــديد ويمكــن أن 
إلــى  يحتــاج  فاملعلــم  واالســتنزاف.  اإلنهــاك  يســّبب 
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احتياجاتــه  لتغطيــة  عليــه  االعتمــاد  يمكــن  راتــب 
املدرســة  مــن  النقــل  تكلفــة  ذلــك  فــي  بمــا  املاليــة، 
مناســبة. صحيــة  تغطيــة  إلــى  لحاجتــه  إضافــة  وإليهــا، 

4-5 عليكــم بتوفيــر االســتقرار املالــي للمعلميــن. تتســبب 
املخــاوف الناجمــة عــن احتمــال فقــدان الوظيفــة فــي 

اإلصابــة بالتوتــر، وقــد تــؤدي إلــى االســتنزاف.

4-6 عليكــم بتوفيــر املــوارد التــي تتيــح للمعلميــن العمــل 
فــي بيئــة إيجابيــة. تشــتمل هــذه املــوارد علــى وجــود 
حّيــز لطيــف للتفاعــل مــع املعلميــن اآلخريــن، وتمويــل 
لاحتفــال بالعطــات أو اللتقــاء املعلميــن ببعضهــم 
رســمية،  وغيــر  اجتماعيــة  مناســبات  فــي  البعــض 
ابــة قــدر 

ّ
إلــى جانــب توفيــر بيئــة عمــل نظيفــة وجذ

املســتطاع. 

اإلداري  العمــل  حجــم  بتقليــل  عليكــم   7-4
والبيروقراطــي الــذي يجــب علــى املعلميــن القيــام 
بــه؛ إذ تحــّول هــذه األعمــال املعلــَم الســعيد واملجتهــد 
إلــى معلــٍم منَهــك. فقــد اختــار املعلمــون هــذه املهنــة 
الطــاب   

ُ
مســاعدة تمثلهــا  التــي  املعانــي  لجملــِة 

بالنســبة لهــم، فــي حيــن أن العمــل اإلداري ليــس لــه 
معنــًى أو مغــزًى بالنســبة إليهــم. وعليــه، ينبغــي، كلمــا 
أمكــن، البحــث عــن طــرق يقــوم مــن خالهــا أفــراد 
اإلداريــة  األعمــال  فــي  املعلميــن  بمســاعدة  آخــرون 
املوكلــة إليهــم؛ ولعــّل ذلــك يتأتــى عــن طريــق توفيــر 
موظفيــن  أو  متدربيــن  أو  للمعلميــن  مســاعدين 

إدارييــن. 

5. توصيــات للجميــع – لــكل فــرد مــن 
ــع  ــراد املجتم أف

5-1 أظهــر االحتــرام الواجــب للمعلميــن. فعندمــا تلتقــي 
بــه  اهتمامــك  عــن  بالتعبيــر  بــادر  املعلميــن،  بأحــد 
وإســداء الشــكر إليــه إزاء عملــه املهــم. كذلــك، شــّجع 

األطفــال علــى التفكيــر فــي امتهــان مهمــة التدريــس.

5-2 أشِعر املعلمين السابقين الذي دّرسوك بأهميتهم 
ــا فــي 

ً
واحترامهــم. اكتــب رســالة إلــى معلــم أحــدث فارق

 
ً
حياتــك؛ فمــن شــأن ذلــك أن يضــع بيــن أيديهــم دليــا

ملموًســا علــى التأثيــر الــذي أحدثــوه ويحّفزهــم علــى 
مواصلــة عملهــم الجيــد. فقــد كشــفت الدراســات أن 
ــكر فــرد 

ُ
ذلــك ســيكون مفيــًدا بالنســبة لــك أيًضــا؛ فش

مــا بطريقــة شــخصية بعــد ســنوات مــن االنقطــاع 
يمكــن أن يعــود بالنفــع علــى عواطفــك ملــدة تصــل إلــى 

ســتة أشــهر.

ادعــم  للمعلميــن.  الحوافــز  توفيــر  فكــرة  ادعــم   3-5
املاليــة  الحوافــز  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفيــر 
علــى عضويــات  منــح خصومــات  مثــل  للمعلميــن، 
الصــاالت الرياضيــة، واملطاعــم، والرحــات ووســائل 
مــدى  تعكــس  الحوافــز  فهــذه  املحليــة.  النقــل 
االحتــرام والتقديــر للمعلميــن، وربمــا تكــون محفــزات 
بســيطة لاســتمرار فــي مهنتهــم، وتشــجيع االهتمــام 

بهــم كأفــراد. 

االستنتاجات والتوصيات
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راي جني 
بروشولد-بيل 

أستاذ الصحة العاملية في معهد ديوك للصحة العاملية 

ومركز ديوك للسياسات الصحية وبحوث عدم املساواة. وهي 

تحمل درجة الدكتوراه في علم النفس املجتمعي السريري من 

جامعة والية أريزونا، وتنصّب دراساتها على رفاه األفراد املتفانين في 

خدمة اآلخرين، وتدعو الغير لتبّني نهجهم. أما أبحاثها األخرى فركزت 

على رجال الدين، ومقدمي الخدمات الطبية، ومقدمي الرعاية 

لألطفال األيتام واملنفصلين عن أسرهم. أما آخر دراساتها فتمحورت 

حول كمبوديا وكينيا، كما هو مبّيٌن في هذا التقرير. وتمثل قضية 

 خاصة بالنسبة لها، نظًرا لعكوف والدتها 
ً
رفاه املعلمين أهمية

وجّدتها سوًيا على التدريس في مدارس ابتدائية 

وثانوية ملدة 0	 عاًما. 

مالك محمد 
سهيل  

محاضر في علم االجتماع في الكلّية الجامعية الحكومية، 

فيصل أباد، بباكستان. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 

سرغودا وأكمل زمالة الدكتوراه في جامعة هارفارد. وهو يشغل 

وظيفة زميل باحث في مركز السياسات الصحية وبحوث عدم املساواة، 

وعضوية هيئة التدريس )غير مقيم( في مركز الروحانيات والاهوت 

والصحة في جامعة ديوك. تنطوي اهتماماته البحثية على: الرفاه، 

رضية، والتكّيف الديني والروحي والصحة. ولديه اهتماٌم 
َ
والتجارب امل

خاص بدراسة برفاه املعلم نظًرا لعمل والده في سلك التعليم ملدة 

	3 عاًما. 

نبذة عن املؤلفني
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هي هواينه  
أخصائي في علم النفس املجتمعي، وباحث 

في أوجه عدم املساواة في  مجال الصحة النفسية 

لدى مركز ديوك للسياسات الصحية وبحوث عدم املساواة. 

حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس املجتمعي مع التركيز 

على الدراسات الدولية لألسرة واملجتمع في جامعة كليمسون. وهو 

يمتلك خبرة تربو على العشر سنوات كممارس في مجال الصحة النفسية 

املجتمعية في املجتمعات املهّمشة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب 

عنى الكثير من 
ُ
الصحراء وأمريكا الوسطى وجنوب الواليات املتحدة. وت

بحوثه بأوجه عدم املساواة في مجال الصحة النفسية وعوامل 

الحماية، ال سيما في فئة الشباب املهّمشين والشباب 

البالغين في املجتمعات منخفضة ومتوسطة املوارد. 

أحمد بغدادي   
أخصائي في التعليم وإدارة البحوث، وله 

من الخبرة في هذا امليدان ما  تزيد على العشرين عاًما. 

يشغل في الوقت الراهن منصب مدير البحوث في مبادرة »وايز«، 

أحد مبادرات مؤسسة قطر. شغل في السابق مناصب متعددة في 

إدارة البحوث والبرامج لدى مؤسسة راند، ومعهد التعليم الدولي في 

قطر، واملؤسسة األمريكية لخدمات التعليم والتدريب في الشرق األوسط 

)أمديست( بمصر. حصل بغدادي على درجتي املاجستير والدكتوراه في 

ز 
ّ
التربية، وبالتحديد في مجال القيادة التربوية، من جامعة ليستر. ويرك

في بحوثه على القيادة التربوية، والحوكمة، وتدويل التعليم العالي.

نبذة عن املؤلفين 
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فانروث فان   
هو مدير منظمة تنمية األطفال الكمبوديين 

سها. حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال،  ومؤّسِ

وهو يعمل منذ عام 2020 مع األطفال والشباب في مجتمعه 

في محاولٍة منه لارتقاء بمستوى تعليمهم وسبل معيشتهم. وفي هذا 

اإلطار، قام بإنشاء العديد من برامج تنمية الشباب وتمكينهم، بما في 

رة 
ُ
ذلك دروس اللغة اإلنجليزية والحاسوب، وبرامج القيادة القائمة على ك

القدم، وبرامج تنظيف املجتمعات املحلية وغيرها من البرامج املعنية 

بحماية البيئة، وبرامج املنح الدراسية للطاب ذوي الدخل املنخفض. 

كما يشغل وظيفة الباحث الرئي�ضي في موقع كمبوديا منذ عام 

2004، وذلك في العديد من الدراسات البحثية التي أجريت 

بالشراكة مع جامعة ديوك. 

سرييال أمانيا    
 ACE عضو في فريق اإلدارة العليا بمنظمة

Africa في كينيا، ومنسقة األبحاث لديها. حصلت على 

درجة املاجستير في دراسات التنمية، ودرجة البكالوريوس في 

القانون والعلوم االجتماعية. وهي تشغل منصب مدير البحوث 

في املنظمة املذكورة، حيث تنّسق برامج متعددة تركز على مجاالت 

تنمية الطفل، وصحة املجتمع ورفاهه، وسبل املعيشة املجتمعية، 

ا 
ً
وكافة البحوث املندرجة تحت كل من هذه البرامج. أجرت أمانيا بحث

حول األطفال األيتام واملنفصلين على أسرهم لفترة استمرت ألكثر من 

14 عاًما، وينصّب تركيزها حالًيا على مهمة مشاركة رعاية الصحة 

النفسية في األماكن منخفضة املوارد وفي البلدان متوسطة الدخل. 

وبالنسبة لدراسة رفاه املعلم التي بين أيدينا، فقد تولت 

أمانيا فيها مهمة جمع البيانات من املعلمين وواضعي 

السياسات التعليمية في كينيا. 

نبذة عن املؤلفين 
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ريم الخلف 
باحثة مشاركة في مبادرة »وايز«، أحد 

مبادرات مؤسسة قطر. وهي مختصة في العاقات 

الدولية والسياسة، وتحمل درجة البكالوريوس في السياسة 

زت أطروحة تخرجها على 
ّ
الدولية من كينجز كوليدج لندن. وقد رك

تنفيذ سياسات التقشف في اململكة املتحدة. عملت مريم في الخطوط 

الجوية القطرية ملدة ثاث سنوات في وظيفة أخصائية مشروعات، حيث 

خططت ونّسقت عدًدا من املشروعات في مجاالت مثل التجارة واألعمال 

الجديدة، وعملت على عقد اتفاقات ثنائية مع العديد من الشركات 

العاملية.

كاثرين ويتن  
أستاذة السياسة العامة والصحة العاملية 

ومديرة مركز السياسات الصحية وبحوث عدم املساواة 

ز عملها على الفوارق الصحية مع التركيز 
ّ
في جامعة ديوك. يرك

على األحداث الحياتية والعوامل البيئية واالجتماعية التي تؤثر على 

السلوكيات والرفاه املتعلقة بالصحة. وتقوم جميع بحوثها على فكرة أّن 

ا في حياة األفراد. حصلت كاثرين 
ً
السياسات العامة يمكنها أن تحدث فارق

على درجة الدكتوراه في السياسات واإلدارة الصحية من جامعة نورث 

كاروالينا في تشابل هيل. 

نبذة عن املؤلفين 
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تأســس مؤتمــر القمــة العامليــة لابتــكار فــي التعليــم »وايــز« عــام 2009 بمبــادرة مــن مؤسســة قطــر، وتحــت قيــادة رئيــس مجلــس 
إدارتهــا صاحبــة الســمّو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس مجلــس اإلدارة. ويعــّد »وايــز« منصــة دوليــة متعــددة القطاعــات هدفهــا 
التفكيــر الخــاق القائــم علــى األدلــة والنقــاش والعمــل الهــادف لبنــاء مســتقبل التعليــم. ومــن خــال قمتــه التــي تنعقــد كل عاميــن، 

ومبادراتــه البحثيــة التعاونيــة ومجموعــة برامجــه املســتمرة، أضحــى »وايــز« مرجًعــا عاملًيــا ملنهجيــات التعليــم الحديثــة.

جــرى إعــداد سلســلة أبحــاث »وايــز« بالشــراكة مــع خبــراء متميزيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وتعالــج موضوعــات ملّحــة وذات 
صلــة بالواقــع العالمــي فــي مجــال التعليــم بمــا يعكــس أولويــات اســتراتيجية قطــر الوطنيــة للبحــوث. ومــن خــال تقديمهــا ألحــدث 
 مــن تحديــات التعليــم التــي تواجــه ســياقات متنوعــة علــى الصعيــد العالمــي، وتقــوم 

ً
املعــارف، تبــرز هــذه التقاريــر الشــاملة باقــة

بتقديــم إرشــادات قابلــة للتطبيــق وتوصيــات للسياســات لكافــة األطــراف املعنيــة بالتعليــم. ويشــار إلــى أن املنشــورات البحثيــة 
الســابقة ملؤتمــر »وايــز« قــد تناولــت طيًفــا واســًعا مــن املوضوعــات، مثــل الوصــول للتعليــم، وجودتــه، وتمويلــه، وتدريــب املعلميــن 
وتحفيزهــم، وقيــادة النظــم املدرســية، والتعليــم فــي مناطــق الصــراع، وريــادة األعمــال، والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة، 

ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، والتفكيــر عبــر التصميــم، والتدريــب املنهــي، وغيرهــا. 

نبذة عن »وايز«
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يعــّد مركــز السياســات الصحيــة وبحــوث عــدم املســاواة فــي جامعــة ديــوك )التابــع ملعهــد ديــوك للصحــة العامليــة( مــن املراكــز التــي 
تحّفــز وتيّســر إجــراء طيــف واســع مــن بحــوث السياســات الصحيــة والبحــوث الخاصــة بأوجــه عــدم املســاواة فــي مجــال الصحــة، 
والتــي تتنــاول القضايــا ذات الصلــة بالسياســات. وتتمثــل مهمــة املركــز فــي تحســين صحــة األفــراد واملجتمعــات، علــى األصعــدة 
املحليــة والوطنيــة والدوليــة، مــن خــال دراســة أوجــه عــدم املســاواة فــي النواحــي الصحيــة، وذلــك عبــر إجــراء بحــوث متعــددة 
ــز أنشــطة املركــز علــى البحــوث الصحيــة القائمــة علــى الســكان، وبحــوث النظــم 

ّ
التخصصــات ذات صلــة بالسياســات. وترك

الصحيــة، وبحــوث التدخــات والتقييمــات، أمــا البحــوث التــي يجريهــا املركــز فغالًبــا مــا تجــرى مــن خــال العمــل مــع املجتمــع وتتــم 
فــي داخلــه، وذلــك بالتعــاون مــع املنظمــات الشــريكة للمجتمــع املحلــي والدولــي. ومــن منطلــق تســليم املركــز بالتفاعــل الحتمــي بيــن 
العوامــل الفرديــة والبيئيــة واالجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الصحــة، ينصــّب تركيــزه علــى أوجــه عــدم املســاواة فــي مجــال الصحــة التــي 
يعانــي منهــا الســكان املهملــون، وكذلــك الحــاالت الصحيــة التــي تلحــق بأصحابهــا وصمــة عــار. تأســس املركــز عــام 1981 تحــت 

اســم مركــز بحــوث السياســات الصحيــة والتعليــم، ويعــّد أقــدم املراكــز فــي جامعــة ديــوك. 
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مشــروع الرفــاه عبــارة عــن مبــادرة عامليــة أسســها وأطلقهــا كلٌّ مــن منظمــة أشــوكا ومعهــد إيســاِلن )Esalen( وشــبكة إمباكــت َهــب 
 .)Synergos( ومنظمــة ســينيرجوس )Skoll Foundation( ومؤسســة ســكول )Porticus( ومنظمــة بورتيكــوس )Impact Hub(
يتمثــل عملنــا فــي تحفيــز ثقافــة تزخــر بالرفــاه الداخلــي لجميــع صّنــاع التغييــر. ويعتمــد ســبيلنا فــي تحقيــق ذلــك علــى البرامــج 
الفرديــة والتنظيميــة النموذجيــة، والبحــوث املوثوقــة، ومجتمعــات التعليــم العامليــة واإلقليميــة، وســرد القصــص. كمــا نعمــل 
ق واالبتــكار غيــر 

ّ
علــى ترســيخ ثقافــة تغييــٍر اجتماعــي ترتكــز بصــورة أعمــق علــى اإلنســان وتنشــد إطــاق العنــان للتعــاون الخــا

التقليــدي الازميــن ملواجهــة التحديــات االجتماعيــة والبيئــة امللّحــة التــي تفــرض نفســها علــى واقعنــا املعاصــر، وذلــك لبنــاء عالــم 
أفضــل لنــا جميًعــا. 
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منظمــة  Ace Africa Kenya aهــي منظمــة أهليــة غيــر حكوميــة تكــّرس أعمالهــا لتقديــم الدعــم الــازم للفئــات الضعيفــة فــي 
املجتمعــات الريفيــة والتــي غالًبــا مــا تفتقــر إلــى املــوارد فــي جميــع أنحــاء كينيــا. تدعــم املنظمــة املجتمعــات التــي تقــدم الرعايــة 
لأليتــام، واألطفــال الضعفــاء املحروميــن، وأســرهم عبــر باقــٍة مــن الحلــول املســتدامة والفّعالــة مــن حيــث التكلفــة والتــي يقودهــا 
املجتمــع املحلــي. وقــد حظيــت جهــوُد املنظمــة لتعزيــز مهــارات أفــراد املجتمــع، والهيــاكل القائمــة، وشــركاء وإدارات املجتمــع 
املدنــي، واالرتقــاء بقدراتهــم والتزامهــم بتحّمــل املســؤولية حيــال رعايــة ودعــم األفــراد املصابيــن بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية 
املكتســبة/اإليدز، وأطفالهــم وأســرهم، واأليتــام واألطفــال الضعفــاء املحروميــن، حظيــت باإلشــادة ونالــت العديــد مــن الجوائــز 

علــى املســتويين املحلــي والدولــي. 
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عنــى املنظمــة باألطفــال 
ُ
تنميــة األطفــال الكمبودييــن هــي منظمــة أهليــة غيــر حكوميــة تتخــذ مــن باتامبانــج، كمبوديــا، مقــًرا لهــا. ت

املهّمشــين وأســرهم واملجتمــع املحلــي، وتهــدف إلــى تمكينهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن ومســؤولين فــي مجتمعهــم وبلدهــم. وتتمثــل 
املهمــة الرئيســة للمنظمــة فــي املســاعدة علــى بنــاء قــدرات األطفــال املهّمشــين علــى املســتويين الفــردي واملجتمعــي بغيــة إيجــاد بيئــة 

يعمــل فــي كنفهــا األطفــال وأعضــاء املجتمــع بــروٍح مــن الشــراكة مــن أجــل تحســين ســبل معيشــتهم. 

 )DCC( نبذة عن منظمة تنمية األطفال الكمبوديين
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ُيعــرب املؤلفــون عــن جزيــل شــكرهم وعظيــم امتنانهــم لصاحبــة الســمّو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
قطــر، ولســعادة الشــيخة هنــد بنــت حمــد آل ثانــي، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ملؤسســة قطــر، فقــد كانــت 
رؤاهمــا وتوجيهاتهمــا خيــر داعــم ملؤتمــر »وايــز«، إيماًنــا منهمــا بقــوة التعليــم فــي إيجــاد حيــاة أفضــل لألفــراد فــي شــّتى ربــوع الكــون. 

كمــا يتوجــه املؤلفــون بخالــص الشــكر والتقديــر لجميــع مــن تعاونــوا معنــا فــي هــذا البحــث فــي املواقــع الثاثــة، بمــن فيهــم أوغســطين 
واســونجا، وميــكا ناليانيــا، وســيلفيا وافــوال )مــن منظمــة ACE Africa Kenya، كينيــا(، ودارا ســوون، وبي�ضــي لــوم )مــن منظمــة 
تنميــة األطفــال الكمبودييــن، كمبوديــا(، وأليكســا نامســتنيك، وجراي�ضــي هــاي جــو، وأنــدرو وينهولــد، ومادليــن ويلكرســون، 

وبنتلــي تشــوي )مــن جامعــة ديــوك، الواليــات املتحــدة األمريكيــة(. 

كمــا ال يســعنا إال أن نعّبــر عــن امتناننــا لــوزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي فــي دولــة قطــر ملــا بذلتــه مــن تعــاون وجهــد ملمــوس. 
ونتوجــه كذلــك بجزيــل الشــكر ألعضــاء فريــق مبــادرة »وايــز« علــى مســاعدتهم وجهودهــم القّيمــة خــال مختلــف مراحــل إعــداد 
هــذا التقريــر، وكــذا ملجموعــة »رفــاه مقدمــي الرعايــة واملعلميــن«  )Caregivers and Teachers Wellbeing( علــى ماحظاتهــم 

املفيــدة واملوضوعيــة. كمــا نشــكر فريــق Frazil House  Advertising فــي قطــر علــى تصميمهــم وتنســيقهم ملخطــط التقريــر. 
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تعّبــر اآلراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي طّيــات هــذا املنشــور عــن آراء املؤلفيــن وحدهــم. ويتحمــل املؤلفــون مســؤولية أي خطــأ أو 
ســهو ورد فيــه.
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Table A1. 

Scoping literature review article codes and definitions

Codes Operational Definitions

Policy
A course of action adopted by schools to manage conduct of 
teachers and students (conducive to wellbeing)

Strategies/ processes Mechanisms teachers adopt for their wellbeing at work

Mindfulness Practicing mindfulness 

Workplace milieu
It refers to a person's social environment; their social relations/ 
support system at the workplace (conducive to wellbeing)

Experience Number of years spent in teaching

Link between teacher 
and student wellbeing Any effect of teacher’s wellbeing on students’ wellbeing 

Burnout factors Factors causing burnout among teachers

Intervention Interventions intending a better outcome in teacher’s wellbeing. 

Prayer
Any religious/spiritual act seeking worship/connection to a 
higher power 

Support Availability of emotional, instrumental or moral assistance 

Self-efficacy Individual's belief in his/her capacity to handle situations

Stress 
Feeling of emotional/physical tension in reaction to some 
situation
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Table A2. 

Demographic and social characteristics of interviewed teachers

Country (n) Kenya (36) Cambodia (33) Qatar (21) Overall (90)

Gender, n (%)

Man 18 (50%) 12 (36%) 15 (71%) 45 (50%)

Woman 18 (50%) 20 (61%) 6 (29%) 44 (49%)

Other 0 (%) 1 (3%) 0 (0%) 1 (1%)

Age

Mean (SD) 41.7 (7.9) 41.3 (11.6) 42.1 (6.6) 41.6 (9.1)

Minimum  27 21 25 21

Maximum 58 66 56 66

Years of Teaching Experience 

Mean (SD) 13.7 (10.1) 20.01 (11.8) 17.36 (6.5) 16.9 (10.4)

Minimum 2 1.2 1.5 1.2

Maximum 36 42 27 42

Years at Current School

Mean (SD) 8.0 (6.8) 12.6 (9.2) 5.1 (3.9) 9.0 (7.8)

Minimum 1 1 1 1

Maximum 27 33 13 33

Highest Level of Education Completed, n (%)

Some of grade 1-12 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 1 (1%)

Completed grade 12 0 (0%) 3 (9%) 0 (0%) 3 (3%)

Some university 9 (25%) 5 (15%) 0 (0%) 14 (16%)

Graduated university 3 (8%) 20 (61%) 11 (52%) 34 (38%)

Beyond university 1 (3%) 1(3%) 10 (48%) 12 (13%)

Vocational or technical 
training 0 (0%) 3 (9%) 0 (0%) 3 (3%)

College teaching 
certificate (Kenya only) 10 (28%)

Other 13 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 23 (26%) 
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Current Financial Stress, n (%)

Extremely stressful 1 (3%) 2 (6%) 0 (0%) 3 (3%)

Very stressful 14 (39%) 3 (9%) 5 (24%) 22 (24%)

Moderately stressful 13 (36%) 9 (27%) 6 (29%) 28 (31%)

Slightly stressful 8 (22%) 6 (18%) 2 (10%) 16 (18%)

Not at all stressful 0 (0%) 13 (39%) 8 (38%) 21 (23%)

Citizenship (Qatar Only), n (%)

Citizen 5 (24%)

Expatriate 16 (76%)

School Type, n (%)

Public 36 (100%) 18 (55%) 18 (86%) 72 (80%)

Private 0 (0%) 15 (45%) 3 (14%) 18 (20%)

Current School Level Taught, n (%)

Primary 36 (100%) 0 (0%) 6 (29%) 42 (47%)

Secondary 0 (0%) 18 (55%) 15 (71%) 33 (37%)

Both 0 (0%) 15 (45%) 0 (0%) 15 (17%)

Resource Setting, n (%)

Low resource 18 (50%) 18 (55%) 0 (0%) 36 (40%)

High resource 18 (50%) 15 (45%) 21 (100%) 54 (60%)

Largest Class Size

Mean (SD) 86.9 (15.3) 48.9 (14.0) 24.0 (8.0) 58.5 (28.8)

Mental Health Continuum – Short 
Form (possible range 70-0; higher 
scores indicate better positive 
mental health)

Mean Score (SD) 52.8 (8.5) 49.1 (8.69) 55.9 (8.1) 52.1 (8.8)

Flourishing, n (%) 30 (83.3%) 22 (66.7%) 16 (76.2%)  68 (76%)

Not Flourishing, n (%) 6 (16.7%) 11 (33.3%) 5 (23.8%) 22 (24%)

Oldenburg Burnout Inventory Score 
(possible range 4-1; higher scores 
indicate more burnout)

Mean (SD) 2.7 (0.4) 2.8 (0.2) 2.8 (0.3) 2.8 (0.2)
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Table A3. 

Themes by country and literature review

Themes Qatar Cambodia Kenya Teacher wellbeing 
literature

Individual level (meditation, 
walks, self-acceptance)

Teachers have a wide range of 
personal practices, including 
playing sports, exercising, 
biking, walking, participating in 
exhibitions, community and social 
gatherings, going out for walks, 
and going out with the family or 
with colleagues, that contribute to 
their wellbeing.

x x x Mindfulness based stress 
reduction found in the 
literature but not specifically 
in the case studies

Going to church for prayer 
is important for the spiritual 
nourishment of teachers

x Sharp Donahoo et al. 2018, 
USA

Teachers having a positive attitude 
(being confident, helpful, hopeful, 
happy and inspiring students to 
be good people) helps their own 
wellbeing

x Capone and Petrillo 2018, 
Italy; Cook et al. 2018, USA

Professional development 
opportunities energize teachers, 
which is good for their wellbeing, 
and help them in their teaching

x x x Jennings et al. 2019 USA; 
Barbieri et al. 2019 Italy

Career progression positively 
impacts teacher satisfaction

x Barbieri et al. 2019 Italy

Many teachers mentioned that they 
feel pressured from the overload of 
work and the admin work that they 
have to do along with teaching and 
correcting exams (low teacher-
student ratios are more helpful 
than high ratios)

x x x Ravalier and Walsh 2018, 
England; Guidetti et al. 2009, 
Italy; Harmsen et al. 2019, 
Hoefsmit and Cleef, 2018, 
Netherlands

Some teachers find teaching more 
enjoyable once they have more 
experience, confidence, and skills 
than before

x Barbieri et al. 2019 Italy

Spending time in the garden x
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Themes Qatar Cambodia Kenya Teacher wellbeing 
literature

Physical activities (sports, walking, 
exercising, gardening, running, 
washing clothes, dancing) were 
personal practices attributed to 
wellbeing

x x

Having a good and balanced diet 
contributes to teacher wellbeing

x

Masses (prayers) for meditation and 
religious meetings help teachers 
grow spiritually 

x

Helping family, friends and other 
teachers in their work is a personal 
practice that is good for teacher 
wellbeing

x

Setting aside non-work time to 
maintain work-life balance is 
good for teacher wellbeing (eg., 
weekends or evenings not working)

x x

Financial support for teachers 
in need is helpful for teacher 
wellbeing

x

Taking on new learning or a new 
challenge helps teacher wellbeing 
(i.e., growing as a teacher)

x x

When things go right, teachers can 
feel deeply loved at school

x

It is important for teachers’ 
wellbeing (less frustration) to 
understand the student’s home 
context

x x

Teachers find meaning in educating 
students on values

x

Teachers’ successful time for some 
was when they first started their 
careers but for others was later in 
their careers

x x

Teachers feel happy, motivated, 
included, and engaged during their 
successful time

x x x

Good pay / income helps wellbeing x x

Some teachers feel bored by the 
daily routine

x

Some teachers were concerned 
that breathing in too much chalk 
dust, standing for extended 
hours, and having to shout across 
loud students would bring upon 
physical harm to their body

x
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Themes Qatar Cambodia Kenya Teacher wellbeing 
literature

Some teachers, after a lot of 
teaching experience, feel attached 
to their duty as a teacher and feel 
proud to be a teacher

x

Interpersonal levels

Teachers and students

It is very helpful to teacher 
wellbeing and teachers feeling 
successful for students to be well-
behaved

x x x Zinsser et al. 2016, USA

Mentoring students is important to 
teacher wellbeing

x Hollweck 2019, Canada

Successful times are when students 
feel warmly toward their teachers 
(and also appreciate them)

x x Hoogendijk et al. 2018, 
Netherlands

Teachers feel successful when they 
feel like they have taught their 
students well

x x x Luthar and Mendes 2020, 
USA

Successful times are when teachers 
manage students with behavioral 
or learning issues and help them 
improve and succeed

x Simões and Calheiros 2019, 
Portugal

Teacher Appreciation Days/
Education Days and formal 
celebrations where students can 
show their appreciation for their 
teachers help teacher wellbeing

x Richards et al. 2018, location 
not mentioned

Students appreciating teachers was 
important for teachers

x

Teachers tried to get students to be 
kind to each other and respect one 
another

x

When students do well in their 
lessons or are better positioned 
for life, that encourages teachers/
makes them proud

x x x

Teachers felt happy when they 
help students succeed; for some, 
teachers felt happy when they 
realized the students couldn’t go 
forward and succeed without the 
teachers (or when students find 
jobs or enter good colleges)

x x x

It helps when students have 
confidence in their teachers

x
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Themes Qatar Cambodia Kenya Teacher wellbeing 
literature

There is not a lot of informal 
teacher-student interaction built 
into the school day, although 
sports halls sometimes make 
information interaction possible

x

It helps when students show 
respect and appreciation for 
teachers

x x

It is very helpful for teacher 
wellbeing to see students also 
thrive in extracurriculars such as 
debate/drama clubs

x

When students receive awards 
or win competitions, that makes 
teachers feel successful

x x x

Big success stories, like getting a 
student who dropped out to return 
to school, make teachers happy

x

Some teachers feel very close to 
their students

x x

Teachers feel happy when students 
are paying attention, working hard, 
and learning

x x x

Teachers feel happy when they try 
hard and the students also try hard

x x x

Teachers find it helpful to use 
Buddhism / Buddhist philosophies 
to teach children about mental and 
emotional health, how to respect 
teachers, parents, and friends, and 
how to respect themselves.

x

Requiring students to speak only 
English on certain days makes 
teachers feel as though students 
are more prepared for exams 
(which are all given in English), 
which helps their wellbeing

x

Relaxing, playing, having a good 
time in sports with students 
motivated teachers 

x

Joining students in songs, dances 
and even poems, going to fields 
with students for Agricultural 
Training, celebrating cultural day, 
and listening to the traditional folk 
songs and dances from different 
communities were described as 
successful school culture

x



94 امللحقات

Themes Qatar Cambodia Kenya Teacher wellbeing 
literature

Teachers and teachers

Getting help from other teachers 
(to improve their teaching) is good 
for teacher wellbeing

x x x Johnsen et al. 2018, Norway; 

Being able to help other teachers is 
also good for teacher wellbeing

x x x Hollweck 2019, Canada

Teachers being friends is good for 
teacher wellbeing

x x x Framke et al. 2019, Denmark

Excellent relationships between 
teachers helps thriving

x Rodríguez et al. 2019, Spain; 
Şahin et al. 2019, Turkey

Sharing info from professional 
development with other teachers 
and being held up as an example 
energizes teachers

x

Guidance and counselling by other 
teachers is important for teacher 
wellbeing

x

Talking about their work and 
getting help is important for 
teachers’ wellbeing and organizing 
themselves

x

Initiating a program that becomes 
successful and which other 
teachers support can lead to 
teacher wellbeing

x

Teachers being united (working 
as a team toward a goal, including 
being united with students 
and principals) in their work for 
students is good for teacher 
wellbeing

x x x

Teachers counseling each other 
informally is good for teacher 
wellbeing

x x x

Teachers eating and socializing 
together is good for their wellbeing 
(and promoted a family spirit in 
Qatar, although also a note in Qatar 
that there was no official time for 
informal gatherings)

x x x

Using lunch programs and tea 
breaks/break times to encourage 
teachers’ informal interactions is 
good for teacher wellbeing

x x
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Lack of informal interactions with 
other teachers is bad for teacher 
wellbeing

x

Informal social time such as 
games encourages teachers to 
interact more socially, including 
discussing family matters and 
teaching challenges, and is good 
for wellbeing

x

School meetings provide the 
opportunity to exchange ideas and 
share experience 

x

Having party during vacation times 
fosters informal social interactions

x

Teacher wellbeing is promoted 
through playing football, 
Celebrating New Year’s Eve, eating 
together, celebrating blessings 
ceremony in school 

x

It helps teacher wellbeing when 
other teachers manage classes 
when a teacher is absent

x

Teachers and principals or 
administrators

Having the head teacher listen to 
teachers and gather the teachers 
for substantive discussions (or seek 
teacher consultation on important 
matters-Qatar) leads to teacher 
wellbeing

x x Bakhuys Roozeboom et al. 
2020, Netherlands

Teachers and principals helping 
teachers when they have a 
family need or personal issue is 
considered very supportive

x x x Wu et al. 2020, China

Cooperation between everyone 
makes for an enjoyable work 
environment

x Framke et al. 2019, Denmark 

Teacher wellbeing can be 
enhanced by receiving practical 
feedback from administrators on 
their teaching

x

Guiding and counseling programs 
where teachers can speak to 
someone about any issue can help 
teacher wellbeing

x Sottimano et al. 2018, Italy
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It helps teacher wellbeing when 
school leaders do not interfere in 
the work of teachers and give them 
freedom and flexibility to manage 
their classes and organize activities 
and competitions

x Simões and Calheiros 2019, 
Portugal

Teachers have better wellbeing 
when they receive valued support 
from administrators and principals 
in the form of resources

x x

Being given more responsibility 
helps teachers develop a positive 
attitude toward the school and feel 
engaged (and also grow)

x x

It is good for teacher wellbeing for 
administrators to mediate conflicts 
between teachers and not take 
sides

x

It is helpful to teacher wellbeing to 
be able to come up with teaching 
ideas and receive leadership 
support

x

Teachers appreciate having 
decision-making power / freedom 
in the classroom and this is good 
for their wellbeing

x x

It is seen as supportive to teachers 
when school leadership requires 
parents to contribute to their 
children’s education

x

Hearing encouraging words from 
principals is helpful to teacher 
mental health and wellbeing 
(whether it be promoting or 
motivating staff during meetings or 
ensuring teachers’ job security)

x x x

Feeling guided and not scolded 
when things don’t go well is helpful 
for teacher wellbeing

x x

Earning new certificates 
and getting promotions, or 
being encouraged to do so, 
is good for teacher wellbeing                      
(Qatar: career progression)

x x
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Recognizing teachers (material 
rewards, praise, fun experiences) 
for a good job is helpful for teacher 
wellbeing

x x x

Principals showing care about the 
teacher’s tiredness and wellbeing is 
helpful for teacher wellbeing

x x

Principals allowing teachers 
exceptions and flexibility to 
meet their personal needs 
(transportation, arrival time) is 
helpful for teacher wellbeing

x x x

When the teachers and principal 
get along and don’t argue, that 
helps teachers be more successful

x x

When principals care and try 
to make things less biased for 
teachers (eg., spreading out the 
challenging vs easy-to-teach 
students), that is meaningful and 
helpful to the teacher’s success

x

Principals being respectful of 
teachers is helpful 

x x x

Flexibility of leadership positively 
impacts teachers’ feelings and 
wellbeing

x

Support of the school leadership 
helps teachers thrive

x

Principals inviting teachers to 
gatherings in their homes or farms 
helps teacher wellbeing

x

Teachers feel happy when their 
head teachers protect and support 
them when there are parent-
teacher conflicts

Shared activities like tree planting 
day were described as helpful to 
a good school culture for teacher 
wellbeing

x

It helps teacher wellbeing when 
head teachers support and help 
teachers who need medical or any 
other kind of leave

x

Teachers feel safe when their work 
is going well

x
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It helps teacher wellbeing when 
principals encourage students

x

Prompt responses and follow-
ups from school leadership on 
administrative tasks (for example, 
signing documents) helped teacher 
wellbeing.

x

Teachers/principals and 
parents

Teachers deeply appreciate being 
supported by school leadership 
when there is a problem with 
parents 

x

Principals talking to parents about 
how they can help their students 
behave, study, and be on time is 
good for teacher wellbeing

x

Parent support (eg., money, 
teaching aids, praise) relates to 
better teacher wellbeing

x x

Parents speaking up in support of 
teachers when there is a problem is 
very encouraging

x

It helps teachers’ wellbeing when 
parents provide gifts and small 
tokens of money to teachers, which 
allows them money for gas to travel 
to teach extra days of the week and 
for meals/breakfast/tea to arrive 
early or stay late to tutor

x

Teachers feel happy when their 
students’ parents engage and talk 
to them about how to improve 
their child’s education

x x

Teachers feel happy when parents 
seem to listen to them and 
follow their guidance on how to 
encourage children to do well in 
their education

x

When parents are understanding, it 
helps teacher wellbeing

x
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School level (across 1 or 
more schools; recognizing 
teachers in front of other 
teachers)

An attractive school environment 
matters, and a well-equipped 
school matters (one with necessary 
facilities such as a proper number 
of latrines, fans, sturdy buildings, 
etc.)

x x x Barbieri et al. 2019, Italy

A good school environment (no 
harassment, no pressure, being 
internally self-driven, a positive 
attitude by many, trust from the 
head teacher, like you belong/
friendly) helps teacher wellbeing

x x Ouellette et al. 2018, USA

Psychological education and 
discussing mental health is 
considered important for teacher 
wellbeing

x Schoeps et al. 2019, Spain

Perceived support from the Board 
of Management and not just head 
teachers is important to teacher 
wellbeing

x

School environment (cleanliness, 
greenery, no noise of vehicles or 
animals, big schoolyard, garden, 
decorated classrooms, appropriate 
light, windows, calm environment) 
is important for learning and 
teacher wellbeing

x x

School leaders holding fun events 
for teachers, such as during Khmer 
New Year, helps teacher wellbeing

x x

When teachers know their roles 
and have data like test scores to 
inform how to help students, that 
helps their work

x x

Excellent working conditions helps 
teacher wellbeing (flexibility with 
schedule, increased salaries, good 
leave policy)

x x

A family-friendly school 
atmosphere helps teacher 
wellbeing

x

School programs for teacher 
wellbeing (other than good school 
atmosphere) were absent from 
mention in teacher interviews

x
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Same salary for all teachers 
regardless of experience helps 
teacher wellbeing

x

Adequate leave / time off 
(including annual, sick and 
emergency leave for expatriate 
teachers, maternity leave) is seen as 
important to teacher wellbeing

x x x

Schools helping to pay for funeral 
support to bereaved teachers and 
families helps teacher wellbeing

x

A sense of teachers belonging at 
the school is important

x

Welfare programs for teachers 
through the school are helpful 
for teacher wellbeing: called 
“merry-go-round» in Kenya, where 
teachers collect money and give 
money to a teacher in need if they 
experience a financial crisis—
meant to repay later

x

Built in breaks in the school day 
schedule other than lunch are 
helpful for teacher wellbeing. 
These breaks/free time can be 
used to prepare for the next class, 
informally interact with other 
teachers, grade work, etc. 

x x

Helping teachers incorporate more 
technology into their instruction 
methods improves teacher 
wellbeing

x x

School gardening helps teachers 
teach students a valuable life skill 
and practically provide for the 
school’s lunch programs

x

When the school provides basic 
needs such as food, clean water, 
and shelter for the students 
and teachers (transportation, 
accommodation), it improves 
teacher wellbeing

x x

Some teachers mentioned school 
lunch programs as helpful to their 
wellbeing, because instead of 
worrying about preparing lunch 
they could just focus on socializing 
with other teachers or preparing 
lessons

x
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Having school-wide field trips for 
both students and teachers helps 
with teacher wellbeing. These trips 
are funded by the school, occur 
mostly once a year

x

When a school implements a new 
school discipline team, teachers 
think school discipline is improving 
which they think is helping their 
wellbeing

x

Tougher discipline policies that 
give teachers the right to punish 
misbehaved students are helpful 
to teacher mental health and make 
teachers feel like the school is on 
the teacher’s side 

x

Flexible sick leave policies are 
helpful for teacher wellbeing, as is 
knowing that other teachers can 
substitute for class; policies that 
encourage other teachers to visit 
sick teachers is good for teacher 
morale

x x

Mandatory assemblies and inviting 
motivational speakers is helpful to 
some teachers

x

Some teachers think having 
well-organized schedules and 
administration (having strict 
rules and procedures in place for 
teachers) make them feel secure

x

Informal time for teachers 
sponsored by the school is good 
for teacher wellbeing (eg., having 
a party, going on a trip, singing 
together, going to the gym, going 
to the field to have fresh air or 
having a picnic together)

x

Teachers’ training programs give 
teachers opportunities to bond, 
believe in themselves and enjoy 
their time

x x

Teachers mentioned benchmarking 
other schools and learning from 
other teachers (how they normally 
apply skills) as successful learning 
opportunities

x
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Rewarding the outstanding 
teachers is motivating for teachers

x

Religious preaching at schools is 
a source of wellbeing and helps 
teachers deal with stress

x

Availability of space for teachers to 
rest, talk, or discuss is important

x

‘Half term’ (when teachers are 
given a work break for a day or two 
and go to a hotel or some place 
to feel relaxed and energized) is a 
successful school policy

x

It helps teacher wellbeing and 
encourages teachers when they 
receive certificates of honor or 
higher salary levels 

x

Ministry of Education/regional/
provincial (in case this applies to 
Kenya and Cambodia) level

Being assessed and told you 
do good work leads to teacher 
wellbeing; this can be from a 
central office or from student test 
scores

x

When there are government 
curriculum requirements, it makes 
it hard to have time to do anything 
except the curriculum and this is 
bad for teacher wellbeing

x

Getting good feedback from 
inspectors creates successful 
feelings for teachers

x x

Professional development is offered 
by the Ministry of Education for 
teachers in all public schools to 
improve their skills and familiarize 
them with technologies introduced 
in the schools

x x

Several unnecessary admin 
requests of teachers mandated 
by the Ministry negatively affect 
teachers’ wellbeing

x

Teacher Unions (KNUT/TSC for 
Kenya): community bodies that 
advocate for teachers on issues 
such as pay salaries, delocalization, 
and disciplinary issues, are good for 
teacher wellbeing

x
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Lack of job stability can hurt 
teacher wellbeing

x

National level

National health insurance for 
teachers helps teachers improve 
their wellbeing

x x

Having NGO assistance when it 
comes to funds and supplying 
resources is good for teacher 
wellbeing

x x

Feeling respected by the 
community for teaching is good for 
teacher wellbeing

x x x

Multiple levels

Teachers have a lot of different 
stakeholders to keep happy and 
this is hard

x x

Proposed policies

Some participants mentioned that 
the ministry of education must 
have a dedicated social advisor for 
teachers, especially the expatriate 
teachers, to help them with when 
they have some issues regarding 
the visas for their families or any 
other issues that they come across

x

Many participants mentioned that 
the ministry should allow flexible 
hours for teachers as the current 
working hours are very long and 
strict, so teachers cannot have 
flexibility and cannot leave early at 
any time even when they have an 
emergency or an issue

x

Leave policy should be revisited 
as teachers do not have flexible 
leave policy and they can only take 
the summer break and the public 
holidays and they only have 7 days 
of emergency leave. Therefore, they 
need more flexible leaves if they 
have to take them

x

The compensation policy should be 
revisited so that more experienced/
higher performing teachers are 
paid more
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Table A4. 

Articles included in the scoping literature review by continent of study location

Continents Frequency

Asia 14

Europe 41

Africa 10

North America 29

South America 01

Australia 06

Antarctica 0

Location not available 01
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Intervention Name (n=37) Frequency
(n=55)

Good Behavior Game and Peer Assisted Learning II

The ability model of emotional intelligence I

Discrete trial training I

Pivotal response training (PRT) I

Cultivating Awareness and Resilience in Education (CARE) III

14-week professional development course on teacher-child interactions I

Four Pillars of Wellbeing curriculum I

Psychological counseling on redefinition of life I

Gymnastics and vocal hygiene I

Key2Teach intervention I

Good News Notes I

Daily Report Card I

Prayer II

Mindfulness based interventions IIIIIIIII

Table A6. 

Interventions uncovered in the scoping literature review
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Social support groups I

Yoga training IIIII

Participatory organization-activities (seminars and workshops) in the 
workplace problem analysis and solution finding I

Professional learning program “Positive Education” I

participatory action approach, Heuristic Method I

The work stress prevention approach I

Voice technique, Voice Ergonomics, Room acoustics, Language 
interaction, Body communication I

Rational Emotive Occupational Health Coaching (REOHC) I

Autogenic relaxation I

Brief work-related self-affirming implementation intention I

Implementation of an induction arrangement I

Social and emotional learning (SEL) II

Training workshops and in-classroom coaching I

Mental Health First Aid (MHFA) I

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) II

Inquiry-based stress reduction (IBSR) intervention I

Cognitive behavioral intervention (CB) I
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Complementary and alternative medicine (CAM) I

Trauma release exercises I

Transpersonal-orientated stress intervention, I

ACHIEVER Resilience Curriculum (ARC) I

Mindfulness-Based Emotional Balance (MBEB) I

Drama therapy, Developmental Transformations (DvT) I
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