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  مـــــتقدي  

  

فى ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة وظهور أنماط وطرق جديدة تستخدم فـى     

النظـر فـى    في أدوار المعلم المستقبلية ، وبالتالي إعادة اًيتضح الحاجة إلى تغيير  ،التدريس

برامج إعداده وتدريبه على ضوء األدوار والتحديات المعاصرة ، ولكي تكون هـذه البـرامج   

يـتم مـن    يلك ، أهدافها وآلياتها وأساليبها يفاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث تطوير لها سواء ف

القصور الحالية ، ورغبة فى مواكبة االتجاهات المعاصرة فى  هخالل هذا التطوير تخطى أوج

إعداد المعلم وتنميته مهنياً جاءت هذة الدراسة للتعرف على أهم هـذه االتجاهـات آملـين أن    

تساهم هذه الدراسة في توجيه اهتمام المسؤولين إلى وضع خطط  لتطوير البرامج  الخاصـة  

  . بإعداد المعلم وتنميته مهنياً 

  

  

  

  

  وهللا ولي التوفيق                                                           

          مدير إدارة البحوث والتطوير التربوى                                              

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ملخص الدراسة
      

ذلك لما لها من أهمية ه مهنياً من أساسيات تحسين التعليم ، ويعتبر إعداد المعلم وتنميت

والتنمية المهنية هي المفتاح األساسي إلكساب المهـارات  ،   يبالغة في تطوير األداء التدريس

سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية ، أو للمعلم  المهنية واألكاديمية

على االتجاهات المعاصرة  وهذه الدراسة  تهدف إلى التعرف باستخدام أساليب التعلم الذاتي ، 

وهي دراسة مكتبية تقوم علي مسح جميع أدبيات الدراسـات   ،في إعداد المعلم وتنميته مهنياً 

 المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك للوقوف على أحدث االتجاهات ) العربية واألجنبية ( السابقة 

  :اور التالية المحمن خالل وذلك  والنظم إلعداد المعلم وتنميته مهنيا المعاصرة 

  . االتجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة في كليات التربية: أوالً 

  االتجاهات المعاصرة حول التكامل بين إعداداالتجاهات المعاصرة حول : ثانياً        

  . المعلمين قبل الخدمة وتنميتهم  مهنياً أثناءها               

  . ت المعاصرة في نظام الدراسة وبرامجها في كليات التربيةاالتجاها: ثالثاً       

  . االتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بالتربية العملية: رابعًا         

   حول برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمةاالتجاهات المعاصرة  :خامسًا      
  . ريسية في كليات التربيةالتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بتطوير الهيئة التدا: سادساً       

وقد أظهرت الدراسة االهتمام المتزايد للدول المتقدمة والنامية باالتجاهات الحديثة في 

كذلك توصلت الدراسـة إلـى  أن    ، مجال إعداد المعلم وتنميته مهنياً في مراحل التعليم العام

أثناء الخدمـة وعليـة    عملية مستمرة تشمل اإلعداد قبل الخدمة والتدريب فيهي إعداد المعلم 

  .عند تخرج الطالب من الكلية  يفإن التنمية المهنية للمعلم عملية تتصف بالديمومة وال تنته

ـ ا وقد  مهنيـاً    هختتمت الدراسة بتقديم تصور مقترح لتطوير نظام إعداد المعلم وتنميت

ت  لتوصـيا امجموعـة مـن   البحـث   فريق طرح وقد تجاهات المعاصرة االا يتناسب مع بما

  : في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها والمنهج المستخدم فيها من أهمها ما يلي  اإلجرائية

عداد و إالوقوف بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجال  -

  . ات نظام التعليم في الكويتيمكانإومع ظروف يتناسب تدريب المعلم و االستفادة منها بما 

سس علمية سليمة بدء من رسم استراتيجية أعداد المعلم كما و نوعا على إضرورة تخطيط  -

   . عداد نفسها في النواحي العلمية والثقافيةاإلمستوى عملية  إلىو يالتحليل الوصفإلى عداده إ

كليات التربية من خالل لجان و فرق عمل بوزارة التعليم  ان يكون انطالق عمليات تطوير -

عداد المعلم لتشمل كافة المجاالت المرتبطـة  إلتطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات العالي 



 

دراك هذه اللجان لمفهوم الجودة إوهذا يتطلب ،بالعملية التربوية وضمان تحقيقها و استمرارها 

  . الشاملة و معايير تطبيقه في التعليم العالي

عداد المعلم وتطبيق التقنية الحديثـة  إلكتروني في لى التعليم االإاالنتقال من التعليم التقليدي  -

من خالل االستعانة بالمتخصصين و البرمجيات ومصممي البرامج لتنفيذ المادة العلمية و نقلها 

و توفيرها في صورة وسائط سمعية و مرئية و تتوفر مهارات اسـتخدام  االنترنت على شبكة 

  .ن الطالب المعلم و معلم المعلم على حد سواءكل ملوالتعامل مع هذه البرمجيات التكنولوجيا 

 طلبة كلية التربية من خالل تطبيـق مقـاييس تضـمن   وانتقاء  عادة النظر في نظام اختيارإ -

  .فضل المستويات المتقدمة أ  اختيار

ومهنيا داخل كليـة التربيـة خـالل     كاديمياًأعداد المتكامل للمعلم بحيث يعد اإلخذ بنظام األ -

  . خمس سنوات

والعمل على تغييرها لتواكب ، عادة النظر في المناهج الدراسة الحالية بكليات التربية إ - 

قسام كليات التربية أن تتم مراجعة الخطط الدراسية و المقررات في كل قسم من أالتنمية على 

  .و تطوير و تحديد محتوى برامج كليات التربية ، مرة كل عامين 

آليـة  ان تتخـذ  علـى  ام و المهـارات  هبارها مهنة محددة المخذ بسياسة الترخيص باعتاأل -

  . واضحة متكاملة بين الجهات المنتجة للمعلم و الجهات المستخدمة للمعلم

بين مصادر إعداد المعلمين ومراكز عملهـم الـوظيفي ، وذلـك     فتح قنوات اتصال مباشر -

  .توجه السليم بهدف التعرف على حاجياتهم ومشكالتهم واستعداداتهم لتوجيهها ال

وان تعتمد  ،عداد وتدريب المعلم و تشجيعه و زيادة تمويلهإتطوير البحث العلمي في مجال  -

لتطـوير وتحسـين   كأسـاس  مؤسسات تدريب المعلم نتائج  البحوث و الدراسات التربويـة  

األساسـية  حـدى المكونـات   إوان تكون هذه البحوث و الدراسـات  ، ممارساتها و نشاطاتها 

  . عداد و تدريب المعلمينإ لبرنامج

يتم من خاللها تطبيق برامج التدريب  ، انتقاء بعض المدارس لتكون بمثابة مدارس تجريبية -

  .بفاعلية و بشكل منظم و مدروس

ن يتم التنسـيق و التعـاون فـي تنفيـذ     أو  ، مركز تدريب المعلمين يتبع كلية التربية نشاءإ-

  . ةالتابع لوزارة التربي ةلتنميادارة التطوير وإالبرامج مع 

  

  

   

  

  



 

  ةــــمقدمال

  

  ،يشهد العالم منذ مطلع هذا القرن نقلة حضارية هائلة شملت كل أوجه ومجاالت الحياة

حيث أنة فى كل يوم  يظهر على مسرح الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة وفكر 

قد ألقت ظاللها على بنية النظـام  جديد ومهارات جديدة للتعامل معها بنجاح ، وهذه التحوالت 

التربوي ، ومن ثم فنحن فى حاجة إلى تربية غير تقليدية كالتي عهدناها ، وعلية فإن إعـداد  

االنسان القادر على التصدي لكل هذه التحوالت والتغيرات يتطلب إعادة النظـر فـى الـنظم    

على اسـتراتيجيات علميـة   وذلك على أسس جديدة قائمة  ، التعليمية مفهوماً ومحتوى وأسلوباً

ومن هنا بدأت تتسابق الـدول المختلفـة   . فعالة تستوعب االمكانات المادية والبشرية المتاحة 

وبدأت تشهد .  على تطوير نظمها التعليمية بصورة شاملة أحياناً وبصورة جزئية أحياناً أخرى

فى الدول المختلفة التى تنشد قضية التطوير واإلصالح المتعلقة بالمعلم قدراً كبيراً من االهتمام 

ومن أبرز النتائج المترتبة على التحـديات  . االرتقاء بنظمها التعليمية ومن ثم تجويد نواتجها 

ـ  العمليـة   يالمعاصرة والمستقبلية التى يواجهها التعليم فى العالم تلك المرتبطة بدور المعلم ف

للعالم ،والسياسية ،قتصادية االظاهر التعليمية فى ضوء إطار التغير والتحول المتسارع فى الم

ولكى يتمكن  ) . ١٩٩٦محمد ، ( صر حيث يتطلب العالم المتغير نمطاً مختلفاً من التعليم المعا

التعليم فعالً من تلبية متطلبات العصر ، فإنه ينبغي تخريج نوعية من المتعلمين القادرين علـى  

المناخ التعليمي المناسب وتـوفير المعلمـين    تنمية أنفسهم باستمرار ، وال يتم ذلك إال بتوفير

   . المؤهلين ، وهذا ما تسعي إلية الدول المتقدمة 

وذلك لما لها من أهمية بالغة ، تعد التنمية المهنية للمعلم من أساسيات تحسين التعليم و

ـ   ةوتطوير تعلم جميع التالميذ للمهارات الالزم، في تطوير األداء التدريسي  للمعلم  ا لهـم مم

والتنمية المهنية هي المفتاح األساسي الكتساب المهارات ) . مجتمع التعلم ( يؤدي إلى تحقيق 

أو ، سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التـدريب الرسـمية   ، المهنية واألكاديمية 

يات ولقد ساعدت الطفرة الهائلة في نظم المعلومات وااللكترون، باستخدام أساليب التعلم الذاتي 

وظهور ، والحاسبات  وأساليب االتصاالت إلى ظهور أساليب جديدة في مجال التربية والتعليم 

كنتيجـة مباشـرة    مهنياً الكثير من االتجاهات التربوية الحديثة في مجال إعداد المعلم وتدريبه

وتأسيساً  على مـا سـبق   ، لتفاعل مؤسسات إعداد وتدريب المعلم  مع المتغيرات المعاصرة 

انطالقاً من توصيات  المؤتمرات والندوات فإن دراسة االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم و

وهـذا مـا تسـعي إليـة      ،وتنميتة مهنياً بات ضرورة ملحة وحتمية لمواجهة تحديات العصر

  . الدراسة الحالية

  



 

  ةــخطة الدراس                             
  

  وتساؤالتهامشكلة الدراسة 

ولكنها قضية مصيرية تمليها ،إعداد المعلم وتنميته مهنياً لم تعد قضية ثانوية  إن قضية

عصر التحديات والتحوالت الهامة وذلك من أجل في  تطورات الحياة ، وخاصة ونحن نعيش 

ولقد ترتبت علي التغيرات الحديثة التى باتت تجتـاح   ،االرتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين 

وات األخيرة أن أخذت الدول جميعها في إعادة النظر في نظمها التعليمية بشكل العالم قي السن

وذلك من خالل برامج تـزودهم بالمعـارف    ،عام ، ونظام إعداد وتدريب المعلم بشكل خاص

وذلك استجابة للعديد من العوامل التـي مـن    ، وإكسابهم المهارات المهنية،التربوية التعليمية 

ات الحادثة والتكيف معها ، وذلك دعماً لمكانة هذه المهنة وتمكيناً للمعلم أبرزها الوعي بالتغير

من القيام برسالته الحقيقية في المجتمع وفقاً للمتغيرات السريعة والمستمرة التى تحـدث فـي   

والكويت في أشد الحاجة إلى وجود معلمين قادرين علي إحداث التنميـة البشـرية   . المجتمع 

لذلك يتطلب األمر مراجعة واقع إعداد وتدريب المعلم في ضوء مـدى  والنهوض بالمجتمع ، 

  :لذلك تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي . مناسبة هذا الواقع 

ـ   هكيف يمكن االستفادة من االتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير برامج إعداد المعلم وتنميت

  مهنياً ؟

  :ألسئلة الفرعية التالية وينبثق من هذا السؤال الرئيس ا

 ما االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنياً ؟ وما هي أهم محاورها ؟ -

لتطوير نظام إعداد المعلم وتنميته مهنياً بمـا يتناسـب مـع    أبرز التصورات المقترحة  ما -

 ؟ االتجاهات المعاصرة

  المعلم وتنميته مهنياً ؟  أهم اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ لتحسين إعداد ما -

  أهداف الدراسة 

  :تهدف الدراسة إلى  ما يلي 

  : تعرف االتجاهات المعاصرة في مجال إعداد المعلم وتنميته مهنياً وذلك في المجاالت التالية -

  .االتجاهات العالمية المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة في كليات التربية  •

  بين إعداد المعلمين قبل الخدمة وتنميتهم االتجاهات المعاصرة حول التكامل •

  .مهنياً أثناءها   

  .االتجاهات المعاصرة في نظام الدراسة وبرامجها في كليات التربية  •

  .االتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بالتربية العملية  •



 

  .حول برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة االتجاهات المعاصرة  •

  . علق بتطوير الهيئة التدريسية في كليات التربيةاالتجاهات المعاصرة فيما يت •

  توضيح كيف يسهم تطوير برامج إعداد المعلم وتنميته مهنياً في االرتقاء بمهنة  -

  .التعليم  

لتطوير نظام إعداد المعلم وتنميته مهنياً بما يتناسب مـع االتجاهـات   مقترح تصور تقديم  - 

  المعاصرة 

  .ن من خاللها تطوير برامج إعداد وتدريب المعلم التي يمكتقديم المقترحات  -  

  

  أهمية الدراسة 

فـي ضـوء االتجاهـات     وتدريبـة  من منطلق االهتمام المتزايد بأهمية إعداد المعلم

، وفي ضوء ما يشهده العالم من تطور متزايد ومتنامي في االتجاهات العلمية ومـا  ةالمعاصر

للتعرف علـي  في عالم متغير ، جاءت هذه الدراسة  يتبع ذلك من اهتمام متزايد بإعداد المعلم 

ورصـدها وتحليلهـا وتصـنيفها     ، وتنميته مهنياًفي مجال إعداد المعلم المعاصر االتجاهات 

الدراسة  هكما تساهم هذ.في مراحل التعليم العام وتدريبه  واإلفادة منها في برامج إعداد المعلم 

بـرامج  المسؤولين التربويين لتطـوير  فيد منها تقديم بعض التصورات التى يمكن أن  يست في

  . وفقاً لالتجاهات المعاصرة  وتدريبة إعداد المعلم

  

  مصطلحات الدراسة 

 ) ١٩٨٣، جبرائيل(  Preparationاإلعداد  -

صناعة أولية للمعلم كي يزاول منة التعليم ، وتتواله مؤسسات تربوية متخصصـة مثـل   هي  

التربية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة تبعاً للمرحلة التى معاهد إعداد المعلمين وكليات 

وبهذا يعد الطالب المعلم ثقافياً وعلمياً وتربوياً فـى  . يعد المعلم فيها، وكذلك تبعاً لنوع التعليم 

  .  مؤسسته التعليمية قبل الخدمة 

  )١٩٩٦غنيمة ، (  Trainingالتدريب  -

لقاها المعلم أثناء الخدمة لضمان مواكبة التطوير الذى يطـرأ  هي تلك العمليات النمائية التى يت 

  .  المستمر  يعلى المنهج وطرائق التعليم نتيجة التطور االجتماعي والتقن

  )٢٠٠٤نصر ، ( التنمية المهنية  -

مة مدروسة لبناء مهارات تربوية وإدارية وشخصية جديدة ، تلزم المعلمـين  ظهي عملية من  

لمسؤليات اليومية ، أو ترميم ما يتوفر لديهم منها بتجديدها أو إنمائها ، أو سد لقيامهم الفعال با



 

زيادة التحصيل الكمـي   يالعجز فيها لتحقيق غرض أسمى وهو تحسين فعالية المعلمين وبالتال

  . وعى للمعلمين النو

  )    Duirareem,1998( برامج تنمية المعلم  -

تزيد من معلوماته أو تنمي مهاراته أو تؤثر إيجاباً أو المعلم  هى أى خبرة منظمة يتعرض لها 

  .ه ى نشاط منظم يقوم به المعلم لتحديث مهاراتأفيدخل ضمنها . تصحح فهمة لعملة 

     

  منهج الدراسة 

تعتمد الدراسة على أسلوب البحث المكتبي حيث يقوم الباحثون بمسح جميع أدبيات     

المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك للوقوف على أحـدث  ) ية العربية واألجنب( الدراسات السابقة 

  .االتجاهات والنظم إلعداد المعلم وتنميته مهنيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أهمية مهنة التعليم

     

ـ  همما الشك في      رسـالة   يأن التعليم مهنة سامية ورسالة مقدسة ، وقبل أن تكون مهنة فه

تعتبر مهنة التعليم مهنة أساسـية فـي   كذلك . يهم السالم تقترب من رسالة األنبياء والرسل عل

 مجال للشك أن بداية التقدم الحقيقية عال يدثبتت بما أ، فالتجارب الدولية المعاصرة  تقدم األمم

وسياسـتها ،   أولوية برامجهـا  يبل الوحيدة هى التعلم ، فالدول المتقدمة تضع التعليم فلألمم 

على حد سواء نظـراً   يلدول العالم المتقدم والنام القومية الكبرى ويمثل التعليم اإلستراتيجيات

 ،يةدقتصـا االو،السياسية ،العمليات التنموية  يلما لمسته تلك الدول من أدوار ملموسة للتعليم ف

تكوين شخصية األفراد قبل أن يصلوا إلـى   وتتميز مهنة التعليم بأنها تسبق المهن األخرى في 

ولعل هذا ما دفع الباحثين إلى أن يصفوا التعليم بأنها المهنة األم .  ى مهنةاسن التخصص فى 

وتعـد  .  وتمدها بالعناصر المؤهلة علمياً واجتماعياً وفنياً وأخالقياً  ، التى تسبق جميع المهن

وطريقة أداءه لعملة بدرجة كبيرة على وضع التعلـيم   همكانة المعلم في المجتمع واحترامه لذات

وهي مهنة سامية ورسالة مقدسة ، ألنها تتطلب مـن المعلـم   ) .  ١٩٩٦بيعي ،الس( كمهنة ، 

لية نحو الفـرد  ومتواصالً ومهارات خاصة وخلقاً قويماً ينبثق من الشعور العميق بالمسؤعمالً 

المتعلم ، وأهداف المجتمع ، فالمعلم قدوة حسنة لتالميذه في األخالق والتحصيل العلمـي ، وال  

بحيث ينعكس  هوسلوك هتجاهاتاالعلمية ، وإنما بقيمة و هعلي مادت هفي تالميذ يقتصر أثر المعلم

باعتباره القدوة والنمـوذج    هإلى تالميذ لما تنتقعلى أفعالة وتصرفاته التي سرعان  هذلك كل

ينبع من اإلطار األخالقي العـام   يالذي خالقاألإن مهنة التعليم لها دستورها  .به  ييحتذ يالذ

والفـروض أن  تقوم عليها ممارسة المهنة  يليات األخالقية التوؤسويتضمن الم ، فى المجتمع

من يرتبط بها جميع المعلمين ويتمسكون به ويطبقون قيمة ومبادئه على جميع أنواع سلوكهم ، 

كذلك إنها مهنة سامية ألنها تتطلب من المعلم عمالً   ذلك يتضح أن التعليم مهنة لها قدسيتها ،

مهارات خاصة ، وخلقاً قويماً ينبثق من الشعور العميق بالمسؤولية نحـو الفـرد   متواصال ، و

لـذلك   المتعلم ، وأهداف المجتمع ، فالمعلم قدوة حسنة لطلبته فى األخالق والتحصيل العلمي، 

ويكون ذا أفـق  اً بأفضل الصفات والمميزات ، صفيمارسها مت يالبد من أن يكون الشخص الذ

لتزامـاً  اوهى مهنة تتطلب من أصحابها علماً ومهارة وشعوراً باألمانة و واسع ، وخلق قويم ،

      ) .   ٢٠٠٧أحمد ،(الفرد المتعلم ، ذلك لتحقيق أهداف المجتمع وطموحاته  هلية تجاوبالمسؤ

، وأن المعلم صاحب مهنة متميـزة  ، وانطالقا من اإليمان الراسخ بأهمية مهنة التعليم 

فان هذا اإليمان يقـود  ، وم بتوجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها ولمكانة المعلم الذي يق

، ولصالح المهنة ذاتها ، إلى السعي العلمي الجاد لتعميق مهنة التعليم وتطويرها لصالح المعلم 

  .ومن ثم لصالح الطالب ذاته ومن ثم لصالح الطالب والمجتمع عموما 



 

ل التعليمي تستدعي الحوار العلمي الجاد حول إن تعميق المهنة وتطويرها في العم    

والثقافية داخـل مؤسسـات    ةتكوين المعلم وإعداده إعدادا جيدا من النواحي األكاديمية والمهني

وتدريبه وتنميته مهنيا أثناء الخدمة بحيث تعكس بـرامج اإلعـداد قبـل    ، اإلعداد قبل الخدمة 

األداء ومن هنا تأتي أهميـة االتجاهـات    الخدمة وأثناءها خبرات تربوية تضمن مستوى رفيع

المعاصرة للتنمية المهنية للمعلم لكي يكتسب قدرات تمكنه من تحقيق أهـداف التعلـيم داخـل    

كما تمكنه من التفاعل الجاد والخالق مع مختلف معطيات عصر ، حجرات الدراسة وخارجها 

  .   يات تقنية المعلومات وتطوير أدواره بما يؤدي إلى توظيف هذه المعط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  مكانة المعلم في العملية التربوية

  

يعد المعلم الركيزة األساسية في النظام التعليمي وعلية تبني جميع اآلمال المسـتقبلية   

يلحق بمستوى المعلم ،  يهتمام والتطور الذاال روبقد  التى تهدف إلى تحسين العملية التعليمية

ـ فالمعلم كقائد يؤثر تأثيراً كبيراً فـي   وتطورهم الطلبة  بقدر ما يؤدى إلى نمو ، ألنـة   هطلبت

فاألطباء والمهندسـون ورجـال األعمـال      ، فى عملية تنشئة الطلبة  سيالعنصر الفعال الرئ

ي خلفياتهم المعرفية ومهاراتهم وسلوكهم إلى حد كبيـر  وغيرهم من فئات المجتمع ، يتأثرون ف

والشك أن العلماء . هؤالء المعلمون ن جهد طوال سنوات تعليمهم  بسلوك معلميهم ، وما بذلة

لهم معلمون متميزون والبارعين في مختلف مجاالت الحياة ، قد عاشوا خبرات تربوية وفرها 

طوال مراحل تعليمهم ، األمر الذي أثر في بناء شخصياتهم وصقل تفكيرهم على نحو مكـنهم  

صلوا إلى االكتشافات واالختراعات المؤثرة في حيلـة  من التفوق والتميز في مجتمعهم ، وتو

فالمعلم عنصر مهم في العملية التعليمية ، فهو الذي يخطط ويبعث النشـاط   .البشرية وتقدمها 

في التعليم ويضفي على الكتاب والمحتوى واألنشطة والوسائل والتجهيزات ما يكمل نقصها إذا 

  . )  ٢٠٠٠عبد السالم ، ( لتلميذ العوامل لخدمة ا هكان ثمة نقص ، ويوظف هذ

وتطوير الطرائق واألساليب  يإن تطور المناهج وترجمتها إلى واقع النشاط التربو   

التعليمية وأساليب التقويم إنما يعتمد على المعلمين مـن حيـث كفـايتهم ووعـيهم بمهـامهم      

يتوقـف   يئيسي الذألن المعلم هو عصب العملية التربوية والعامل الروإخالصهم فى أدائها ، 

دورها في تطور الحياة فى عالمنا الجديـد وهـو   علية نجاح التربية في بلوغ غاياتها وتحقيق 

القادر علي تحقيق أهداف التعليم وترجمتها إلى واقع ملموس ، فهو ركن أساسي مـن أركـان   

ريق تنظيم العملية التعليمية فهو الذى يعمل على تنمية القدرات والمهارات عند التالميذ عن ط

العملية التعليمية وضبطها ، واستخدام تقنيات التعليم ووسائله ، ومعرفـة حاجـات التالميـذ    

وهو عنصر أساسي في أي موقف تعليمي ألنة أكبـر مـدخالت   . وطرائق تفكيرهم وتعلمهم 

فهو ه المعلم العملية التعليمية وأخطرها بعد الطلبة ، هذا باإلضافة إلى الدور الريادي الذى يلعب

رائد اجتماعي يسهم في تطوير المجتمع وتقدمة عن طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسـم  

بحب الوطن والدفاع عنة والمحافظة على التراث الوطني واإلنساني وتسليح التالميذ بطـرق  

التعلم الذاتي التي تمكنهم من متابعة اكتساب المعارف وتكوين القدرات والمهارات وغرس قيم 

  ة  ـــلجماعي في نفوسهم وتعويدهم على ممارسة الحياة الديمقراطية قي حياتهم اليوميالعمل ا

وينظر علماء التنمية البشرية للمعلم علي أنة يشكل المصدر األول للبناء ) .  ١٩٨٦بشارة ، ( 

من خالل إسهاماته الحقيقية في بناء البشر والحجم  ،واالقتصادي واالجتماعي لألمم يالحضار

الذى يضاف إلى مخزون المعرفة ومن ثم ترتفع مستويات اإلنتاج القومي العام والـذى   الهائل



 

غنيمـة،  ( بدورة ينعكس على زيادة مستويات دخل أبناء األمم وتحقيق الرفاهية االجتماعيـة  

قـد عاشـوا خبـرات    ف مجاالت الحياة ، والشك أن العلماء والبارعين فى مختل ) . ١٩٩٦

بنـاء  ون متميزون طوال مراحل تعليمهم ، األمـر الـذي أثـر فـي     معلمتربوية وفرها لهم 

على نحو مكنهم من التفوق والتميز في مجتمعهم ، وتوصلوا إلـى  شخصياتهم وصقل تفكيرهم 

  ) . ٢٠٠٠عبد السالم ، ( االكتشافات واالختراعات المؤثرة في حياة البشرية وتقدمها 

ة شخصية الفرد وإكسابه اتجاهات إيجابيـة نحـو   وإذا كان أحد أهداف العملية التعليمية تنمي  

المجتمع وثقافته وتحقيق تكيفه الشخصي واالجتماعي وتزويده بالخبرات والمهارات التعليميـة  

، فإن دور المعلم يـرتبط بتلـك    التي تمكنه من أداء دورة الوظيفي الذي يتوقعه المجتمع منه

ؤولياته تجاه المجتمع والتلميذ تتحدد بمـدى  األهداف العامة وأن مقدرة المعلم على الوفاء بمس

من دورة كمعلم ، كما أن أداءه استيعابه ألهداف العملية التعليمية ومتطلبات المجتمع وتوقعاته 

لدورة التربوي والتعليمي يتأثر أيضاً بمدى إتقانه للمهارات والمعارف المرتبطـة بتخصصـه   

يؤثر به علـى خبـرات ومهـارات اآلخـرين     وقدرته على االنتقاء واالختيار من خبراته بما 

واستجابته واستيعابه للمستحدثات التربوية ووسائل التعليم وظروف التغير بالنسـبة للمجتمـع   

               ) .         ١٩٩٩شتا ، ( ومتطلباته وتوقعاته المتجددة من دورة كمعلم 

ـ   أن ينـال مـن    يرورولما كان للمعلم هذه األهمية في العملية التربوية ، فمن الض

في إعداد النشء وتكوينهم ، ولـذلك  يتناسب مع الدور الخطير الذي يقوم به  يالعناية القدر الذ

تهتم المجتمعات مهما تباينت بإعداد المعلمين في إطار الفلسفة السياسية واالجتماعيـة ، وقـي   

لح للمجتمـع ،  الحدود التى تجعلهم قادرين على ممارسة مسؤولياتهم لتشكيل المـواطن الصـا  

ة يعتمد بأكملولذلك فإن المعلم الكفء يمثل دون شك ذخيرة قومية كبرى ، ذلك أن تكوين جيل 

إلى حد كبير على ما يتصف به المعلم من سمات تعاونه على أداء هذه المهنة ، ومن هنا كان 

   .  المهني للمعلم نمية البد من االهتمام الشديد بالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التربية المعاصرة المعلم فىخصائص 

  

دد مـن  عأشارت دراسات تربوية كثيرة إلى وجود عالقة إيجابية بين امتالك المعلم ل 

إلـى   ويمكن تصنيف هذه الخصائص . الصفات الشخصية والوظيفية ومدى فاعليته التعليمية 

ومن . خصائص شخصية عامة ، وقدرات تنفيذية على هيئة واجبات وظيفية . رئيستين فئتين 

همية التأكد على أنة كلما استطاع المعلم تحصيل هذه الصفات ودمجها فى شخصيته ، كلما األ

عملية التعليميـة داخـل   التمكن من امتالك أساليب تعليمية مؤثرة وممارسة قدرة توجيهية فى 

المتالك  هأما المعلم فإن سعي .الفصل وخارجة ، ومن ثم إحداث أثر بالغ فى شخصيات الطلبة 

ت ومثابرته الكتسابها واحدة تلو األخرى خالل إعداده النظرى والعملي داخل الكلية هذه الصفا

يعد مؤشراً إيجابياً كافياً على رغبتة فى صياغة شخصيته التعليمية وتطوير ذاتيتـه اإلنسـانية   

    .  ومن ثم على العطاء والتأثير التعليمي الفعال

 أن يتصف يقوم بوظائفه المتعددة ينبغالذي يستطيع أن يفالمعلم فى التربية المعاصرة 

     :ي بعدة خصائص وهى كالتال

  الجانب العقلي والمعرفي : أوالً 

لما كان الهدف األسمى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة ، ورفـع مسـتوى      

لـى  كفايتهم االجتماعية ، فإن المعلم يجب أن يكون لدية قدرة عقلية تمكنه من معاونة طلبته ع

النمو العقلي ، والسبيل إلى ذلك هو أن يتمتع المعلم بغزارة المادة العلمية ، أى أن يعرف مـا  

أتم المعرفة ، وأن يكون مستوعباً لمادة تخصصه أفضل استيعاب ، ويكون متمكناً مـن   هيعلم

فهم المادة التي ألغيت عل عاتقة تمكناً تاماً ، وأن يكون شديد الرغبـة فـى توسـيع معارفـه     

المعرفة التى يقـوم بتدريسـها   فروع وتجديدها ، مرن التفكير يداوم على الدراسة والبحث فى 

كذلك يحتاج المعلم الى معرفة  .) ٢٠٠١شوق والسعيد ، (  وملماً بالطرق الحديثة فى التربية 

 ، لمعلومات النظرية الخاصـة بتخطـيط التعلـيم   اطرق ووسائل التعليم وتشمل هذه المعرفة 

لطلبة وتشويقهم للتعليم وكيفية توصيل المحتوى الدراسي باسـتعمال طـرق فعالـة    وتحفيز ا

وتقويم تعلم  ، إلمامه بالمعرفة الخاصة بإدارة الصف ووسائل معينة تيسر تعلم الطلبة ، وكذلك

  ) .  ٢٠٠٠الخميسى ،  ( وتوجيههم لمزيد من التعلم ، طلبته

  

  الرغبة الطبيعية في التعليم : ثانياً

  

لم الذي تتوافر لدية هذه الرغبة سوف يقبل علـى طالبـه وموضـوعية بحـب     فالمع

ويشجعه علـى تكـريس جـل    . كما سوف ينهمك فى التعليم فكراً وسلوكاً وشعوراً   ،ودافعيه



 

ة يشبع من خاللها حاجات إنسانية واجتماعية لديـه ،  للتعليم مهنة اختارها عن رغبة ذاتي هجهد

الخميسـى  (ية والمهنية فيسعى للتعاون واالبتكار لصالح المهنة ويحقق من خالله ذاته االجتماع

كذلك أن يحرص علي حضور الدورات التدريبية واالستفادة منها فـي مجـال       .) ٢٠٠٠، 

  .عمله وبذلك ينمو مهنياً ويتقدم علمياً 

  الجانب النفسي واالجتماعي : ثالثاً 

مات االنفعالية واالجتماعية ، ومن أبـرز  الكفء هو الذى يتمتع بمجموعة من السان المعلم    

 ،هذه السمات أن يكون متزناً فى انفعاالته وفى أحاسيسه ، ذا شخصية بارزة ، محبـاً لطلبتـه  

، ملتزماً بآداب المهنة ، وأن يكون واثقاً بنفسه ، وأن يحترم شخصية طلبته ، حازمـاً معهـم   

مجتمع إنساني يقوم علـى التفاعـل    وأن يتصف بالمهارات االجتماعية ألن المجتمع المدرسي

االجتماعى بين أعضائه من طلبه ومعلمين وإداريين وموجهين وأولياء األمور ويفرض هـذا  

بهاء الـدين ،  ( معهم جميعاً والمحافظة على عالقات إيجابية فعالة الواقع على المعلم التعاون 

الطلبة والبعد عن االنحياز كذلك أن يتميز بالموضوعية والعدل فى الحكم ومعاملة ) .  ١٩٩٧

أو فى حكمة على نتائج تعلمهم وعلى  ، والنظرة الشخصية سواء فى تعامله اليومي مع الطلبة

  كذلك أن يتميـز بالموضـوعية    ،حتى يشعر الطلبة أنة في يد أمينة  ، إنجازاتهم أو إخفاقاتهم

ب ، وعقل مفتـوح وال  في تعامله مع موجهه الفني وأن يتقبل توجيهاته وإرشاداته بصدر رح

ينظر إليهاعلي إنها إهانة موجهة لشخصه أو فيها انتقاص من قدره ، ألن هذه النظرة تحـول  

كـذلك    ) ٢٠٠٤طعيمة ، ( بينه وبين نموه المهني وتحد من درجة تقدمه وفاعليته في مهنته 

ر الرسالة حتى يتحمل القيام بدوره ومهامه من منظوأن يتحلى بالصبر والتسامح وطول البال 

  ).  ٢٠٠١شوق والسعيد ، ( التربوية الجديرة بالتحمل والصبر على صعوباتها وتحدياتها 

  

  الجانب التكويني : رابعاً

والحيوية الجسـمية تمثـل    ةمهنة التعليم مهنة شاقة تقتضى بذل جهد كبير ، فالصحة المناس  

كون واضح الصوت وأن يغير شروطاً هامة لتحقيق ناجح ومفيد ، كذلك يتطلب من المعلم أن ي

فى نبراته ودرجة صوته حتى يوفر االنتباه الدائم من المتعلمين وحتى يتجنب الرتابـة التـى   

علي مظهره الخارجي لمـا  كما يجب على المعلم أن يحافظ  ، تؤدى إلى الملل وتشتيت االنتباه

    )٢٠٠٠عبد السالم ، ( له من دور كبير في تقليد الطلبة له واحترامهم له 

  

  

  

  



 

  التنمية المهنية للمعلمين

       

المعلم هو العنصر األساسي في أي تجديد تربوي ألنـه اكبـر مـدخالت العمليـة       

ومكان المعلم في النظام التعليمي تتحدد أهميته من حيث أنـه  . التربوية وأخطرها بعد التالميذ

  تقبل األجيال وحياة األمة مشارك رئيسي في تحديد نوعية التعليم واتجاهه وبالتالي نوعية مس

وتضفي التغيرات العالمية المتسارعة في طبيعة الحياة المعاصرة، وفـي   . )١٩٧٢عفيفي، ( 

المناهج والممارسة التربوية، أهمية متزايدة وشأناً اكبر لدور المعلم في العملية التعليمية فهـو  

العملية التعليميـة وضـبط    الذي يعمل على تنمية قدرات التالميذ ومهاراتهم عن طريق تنظيم

مسارها التفاعلي ومعرفة حاجات التالميذ وقدراتهم واتجاهاتهم وطرائق تفكيـرهم وتعلمهـم،   

وهو مرشدهم إلي مصادر المعرفة وطرق التعلم الذاتي التي تمكنِّهم من متابعة تعلمهم وتجديد 

التي يشهدها العالم فـي  ولقد أدت التحوالت المتسارعة ).١٩٨٦بشارة، " (معارفهم دوماً وأبداً

مختلف المجاالت إلي تغيرات في غايات التربية وفي أهدافها، وإلي تحوالت في دور المعلـم  

فوفق هذه التحـوالت تحـول دور   . الذي أصبح موجهاً ومنشطاً أكثر من كونه ملقناً للمعرفة

خطاء التعلم، المعلم إلي مرشد إلي مصادر المعرفة والتعلم، ومنسق لعمليات التعلم ومصحح أل

وهي تستلزم معلماً مـن  . ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إلي ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله

طراز جديد، وإعداداً للمعلم مالئماً لألهداف المحدثة، وتدريباً مستمراً له علي الجدائد التربوية 

بوية إلى أن تطوير التعليم تشير الدراسات الترو  ).١٩٩٨المنظمة العربية للتربية، (المتطورة 

وأن ما يتحقق من نمو وتطوير لمعلومـات المعلـم    يعتمد على مستوى النمو المهني للمعلمين،

وتعد التنمية المهنية مـن    )٢٠٠٤نصر،.(ومهاراته ينعكس بالتطور والنمو على تعليم الطلبة

لمتطلبـات ثـورة    االستراتيجيات المطلوبة لخروج النظم التعليمية من أزمتهـا واالسـتجابة  

المعلومات ومتابعة الجديد في مجال التكنولوجيا والمعرفة، فمن خاللها يتم تحـديث معـارف   

المعلمين وصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية، كما ينظر للتنمية المهنية بأنها ضـرورة لرفـع   

فـي   عداد كاف ولمواجهة أوجه القصـور إكفايات بعض المعلمين الذين التحقوا بالمهنة دون 

تطـوير العمليـة    يسـاهم فـي  برامج اإلعداد بكليات التربية وبالتالي رفع مستوى األداء بما 

وقد اتسع مفهوم التنمية المهنية للمعلمين بعد أن كان ينظر إليه كمـرادف للتـدريب   . التربوية

كـل الطـرق   " أثناء الخدمة، ليصبح التدريب جانبا واحدا منه، حيث يعرف النمو المهني بأنه 

، كما يعرف بأنه )٢٠٠٤نصر،(."اإلجراءات التي تعمل على االرتقاء وتحسين أداء المعلمينو

محاولة لتحقيق تنمية متكاملة في شخصية المعلم من الناحية العلميـة والثقافيـة واالجتماعيـة    



 

المرتبطة بحياته المدرسية باإلضافة إلى  البرامج واألنشطة التي تستهدف رفع كفاءته وزيـادة  

  . )٢٠٠٤نصر،(له للقيام بواجبه على الوجه األكمل تأهي

إلي أننا لن نوفق، بكل تأكيد، في تطوير نوعية التعليم " هولمز" ةويشير تقرير مجموع

في مدارسنا ما لم نطور مستوي المعلمين الذين يعملون في تلك المدارس، وال نستطيع أن 

توفير قاعات الدرس الفاخرة أو اإلداريين  ندعي أن في تخطيط المناهج أو المواد التعليمية أو

وعلي الرغم من أهمية بعض العوامل مثل . األكفاء ما يكفي لمواجهة سلبيات التعليم الردئ

القيادة اإلدارية وظروف العمل باعتبارها عوامل لها أهميتها بالنسبة إلي الطالب الذين 

أثر المعلم ودوره في العملية ينتظمون في قاعات الدرس إال أن هذه العوامل ال تقارن ب

  ).١٩٨٧مكتب التربية العربي، (التعليمية 

لقد التفتت األنظمة التربوية العربية إلي مسألة المعلم وإعداده وتدريبه، إيماناً منها بالدور      

الجوهري للمعلم في العملية التربوية، وأنشأت لهذا الغرض إدارات وأجهزة ومراكز فنية 

 ، واعتمدت علي الجامعات وكليات التربية في إعداد المعلمين وتكوينهممتخصصة للتدريب

ولقد شرعت بعض الدول العربية وأولها مصر، بتوظيف وسائط القنوات المرئية والمسموعة 

لتدريب المعلمين والمعلمات عن بعد، عن طريق البث ) Video Conferencing(المغلقة 

فة االقتصادية للتدريب وتضمن الجودة النوعية، وال المباشر للمحافظات وبصورة تقلل الكل

ونتوقع تزايد األخذ بهذا األسلوب العملي لتوسيع . تربك الحياة االجتماعية والوظيفية للمعلمين

مشاركة المعلمين والقيادات التّعليمية األخرى في البرامج التدريبية التي ال تزال من حيث كمها 

أشواطاً ال بأس  قطعت الدول العربيةفإن هما يكن من أمر، مو المأمولونوعها دون المستوي 

بها في مجال إعداد المعلم وتدريبه إال أن الشكوى ما زالت مستمرة حول نوعية المعلم وكفايته 

وأدائه، إذ أنه ال يزال يمارس مهنته بصورة تقليدية قوامها التلقين والحفظ واالستظهار، ويغفل 

أن يمنحه للمتعلم بصفته محور العملية التعليمية، ويندر أن يبذل الدور الحيوي الذي ينبغي 

جهداً لالرتقاء بكفايته ومعرفته، أو يشحذ فكره وخياله لإلتيان بالجديد المبدع والخالق المطور 

وبشكل عام، يعزي هذا الجمود وعدم القدرة علي العطاء لدي المعلم العربي  .للعملية التعليمية

باب ربما يعود بعضها إلى عدم رغبة بعض المعلمين في مهنة التدريس إلي جملة من األس

أصالً، أو لجمود المناهج وكثافتها التي ال تتيح للمعلم الفرصة للحياد عنها، أو لكثرة أعداد 

الطالب في الفصل الواحد، أو لتقليدية أساليب اإلدارة والتوجيه التي تضع المعلم تحت المراقبة 

طائه، خاصة عندما ال يلتزم المعلم بالبرنامج الزمني المحدد للمناهج والتفتيش لتصيد أخ

بيد أن السبب الرئيسي يتعلق بواقع إعداد المعلم العربي . الدراسية، أو غير ذلك من األسباب

  ). ٢٠٠٢السنبل،(

  :وقد توصل أحد الباحثين إلي مالحظات هامة حول واقع إعداد المعلم العربي كان من أهمها 



 

برامج التدريب عن تزويد المعلم بمهارة التعلم الذاتي، األمر الذي يجعله غير قادر علي عجز  

متابعة التغيرات التي تطرأ علي محتويات المنهج نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في العصر 

الحديث، وأن الجانب العلمي التطبيقي ال يحظى بالقدر الكافي من االهتمام حيث التركيز علـي  

انب النظري فقط بسبب كثرة الطالب األمر الذي ينعكس علي المعلم أثناء تأدية أدواره في الج

عملية التعلم، وكذلك ضعف التنسيق بين الجوانب األكاديمية والثقافية والمهنية للبرنامج، ممـا  

ينعكس سلباً علي عملية اإلعداد، ويصبح البرنامج كأنه مجموعـة مـن المـواد المنفصـلة،     

إلي استخدام األساليب التقليدية القديمة في تقويم الطالب وخاصـة تقـويم الجانـب     باإلضافة

  ).Philip, 1990 . (التحصيلي

وفي ضوء هذه النتائج المرتبطة بإعداد المعلمين وتكوينهم، ال منـاص مـن     

توجيه الدعوة إلي كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين إلعادة النظـر فـي آليـات اختيـار     

بين للدراسة في كليات التربية، وإعادة النظر في المناهج والكفايات التي تقَّدم إليهم كـي  الراغ

فاألمة العربيـة  . يعدوا إعداداً يتالءم مع أهمية مهنة التعليم التي هي من أشرف المهن وأنبلها

ـ  رات اليوم هي بأمس الحاجة إلي معلم مبدع ذي بصيرة ناقدة، وقادر علي التفاعل مع المتغي

والمستجدات واستيعابها في عملية التعليم والتعلم، وقـادر علـي أن يمـارس دوره المتغيـر     

.                                               والمتجدد بصورة خالقة ومبدعة في ضوء توجهات التربية الحديثة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في دول الخليج العربي ومحتوي برامجه

  

رغم االختالف النسبي في الظروف االجتماعية والتاريخية واالقتصـادية والتربويـة    

دول الخليج العربي، إال أن الدارس لواقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين يالحظ عـدداً   بين

  :من الخصائص المشتركة، منها

  :غياب السياسات الوطنية المتعلقة بإعداد وتدريب المعلمين  -١ 

فكل دولة تتبني سياسة وطنية محددة إلعداد وتدريب المعلمين من النـاحيتين الكميـة   

 أن دول الخليج لم تعتمد سياسة مقننة إلعداد وتدريب المعلم يتحدد من خاللهمـا  والكيفية، إال

معايير ومواصفات المعلم في كل مرحلة تعليمية، ومعايير اختيار وانتقـاء وإجـازة المعلـم    

للتدريس، كما تعجز مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين عن توفير الكوادر الوطنية من المعلمين 

  .المؤهلين

  تعدد الجهات المسئولة عن إعداد وتدريب المعلمين والتفاوت في مستوي -٢    

  : اإلعداد  

هنالك العديد من المؤسسات التي تعمل علي إعداد وتدريب المعلمين، ككليات التربيـة  

الخ، وهـذه المؤسسـات   ..في الجامعات ومعاهد المعلمين، وهيئات وجهات حكومية أو رسمية

اإلعداد من حيث مدتها الزمنية ومحتوي برامجها ونوع الشهادات  والهيئات تتفاوت في مستوي

  ).١٩٨٩،  الخطيب.( التي تمنحها

  : النمطية -٣ 

خاصية النمطية في برامج إعداد وتدريب المعلمين التقليدية من الخصائص السـلبية،    

ا لمحتـوي  ويتمثل ذلك بما تقدمه من برامج موحدة لجميع الطلبة الملتحقين بها، وكذلك بتقديمه

معرفي ومساقات دراسية موحدة، حيث ترتكز خاصية النمطية إلي فرضية خاطئة مؤداهـا أن  

احتياجات المعلم المهنية هي احتياجات موحدة للجميع، وهذا اعتقاد خاطئ، فالطلبة المعلمـون  

ال يمتلكون نفس القدرات واالستعدادات، وهذا المعلم حين يكون بالمدرسة يجب أن يكون دوره 

  .مرناً ومتنوعاً ومتجدداً وليس جامداً

  :االفتقار إلي إطار نظري إلعداد وتدريب المعلمين -٤

بعض برامج إعداد وتدريب المعلمين ال تؤمن بضرورة وجـود مثـل هـذا اإلطـار       

، من منظور أن مهنة التعليم ال تحتاج إلي إعداد وتدريب خاص باعتبار أن )النموذج النظري(

  .طرة، وليس مصنوعاً من خالل اإلعداد والتدريبالمعلم مصنوع بالف

  

  



 

  :غياب أو عدم وضوح وتحديد أهداف مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين  -٥

مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين بالكامل إلي أهداف محددة وواضـحة توجـه    تفتقر  

يـد  مسيرتها، ولكنها قد اعتمدت أهدافاً تتصف بالشمولية والعموميـة، وعـدم وضـوح وتحد   

األهداف يلقي ظالالً من الشك حول قدرة هذه المؤسسات علي تحقيق أي هدف، وبالتالي انعدام 

القدرة علي تقويم أداء هذه المؤسسات للتأكد من مدي بلوغها لألهداف التي وجدت من أجـل  

  .تحقيقها

ب التفاوت في التركيز علي المحتوي المعرفي للمكونات األساسية لبرامج إعداد وتـدري  -٦ 

  :المعلمين 

تتفاوت مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في حجم ووزن المكونات األساسية لبـرامج     

، حيـث  )الثقافة المسلكية –الثقافة التخصصية  –الثقافة العامة (اإلعداد والتدريب للمعلم، وهي 

ـ   ن أن هذه المؤسسات ال تمتلك معياراً محدداً يتم علي أساسه تحديد حجم ونسبة كل مكـون م

تحديـد أدوار  "لذا يجب علي هذه المؤسسـات  . المكونات األساسية لبرنامج اإلعداد والتدريب

ووظائف ومهام المعلم في كل مرحلة تعليمية وحسب كل تخصص، وأن يـتم تصـميم كـل    

برنامج وتحديد مكوناته ومحتوياته المعرفية اعتماداً علي االحتياجات التدريبية لكل فئـة مـن   

سب تخصصاتهم من جهة، وحسب المرحلة التي سيعملون فيهـا مـن جهـة    فئات المعلمين ح

  ).١٩٨٩الخطيب،(أخرى 

  :عدم التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب األدائية أو العملية التطبيقية -٧ 

أن برامج إعداد وتدريب المعلمين في كليات التربية ومعاهد المعلمين ال توفر فرصاً للتدريب  

اني يتناسب مع أهمية هذا التدريب وانعكاساته علي المستقبل الوظيفي والـدور  العملي أو الميد

وبمراجعة مكونات البرامج التدريبية في تلـك المؤسسـات نـري     .الذي سيضطلع به المعلم

بوضوح أن نشاطات وفعاليات التربية العملية هامشية جداً، وأن حجم ووزن التدريب العملـي  

نة جداً من المجموع العام لمكونات هذه البرامج، وهذا يصور لنـا  أو الميداني يشكل نسبة متدي

نظرتهم التقليدية لمهنة التعليم علي أنها حرفة يمكن إتقانها عن طريق التقليد أو الممارسـة أو  

الخبرة وليست مهنة تحتاج إلي إعداد وتدريب ميداني خاص، وفق شروط مقننة، وهذا تصور 

  .خاطئ

 :وتدريب المعلم قبل الخدمة وتدريب وتأهيل المعلم أثنـاء الخدمـة  االنفصال بين إعداد  -٨

ونجد هذا االنفصال في أن اإلعداد قبل الخدمة تتواله كليات التربية ومعاهد المعلمين،   

بينما اإلعداد والتدريب أثناء الخدمة تتواله إدارات ووحدات التـدريب والتأهيـل فـي وزارة    

وجود أي تنسيق أو اتفاق أو تعاون أو تبادل للخبرات بـين   التربية، ويتأكد االنفصال في عدم

  ).أي الكليات والمعاهد من جهة والوزارة من جهة أخرى(هاتين الجهتين 



 

  :افتقار مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين إلي البحث والتجريب التربوي -٩

ربـوي  إن مؤسسات اإلعداد والتدريب التقليدية ال تعتمد علي البحـث والتجريـب الت     

كأساس لتحسين برامجها، بينما نجد أن المؤسسات الحديثة تعتبر البحث والتجريـب عنصـراً   

أساسياً في برامج اإلعداد والتدريب، وتستخدمه وتعتمد نتائجه كأسـاس للتحسـين والتطـوير    

  ).٢٠٠٠وزارة التربية، . (المستمرين

  :يم في دول الخليج العربيدور مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في تعزيز مهنة التعل -١٠

أين موقع المعلم بين أصحاب المهن التي تحتل منزلة اجتماعيـة رفيعـة، كالطبيـب      

والمهندس؟ لكي يستطيع المعلم أن يحتل موقعه علي سلم المهن االجتماعية الرفيعة، البـد وأن  

أن يقـوم  يعتمد منهجية علمية خاصة بطبيعة مهنته، حيث يتوقع منه، في تفاعله مع طالبـه،  

بتشخيص احتياجاتهم التربوية، وتحديد الصعوبات والمشكالت التي تسبق عملية التعليم عندهم، 

وأن يصمم البرامج والمناهج واالستراتيجيات التي تتناسب مع مستوياتهم النهائية المختلفة وفق 

ريب المعلم لذا فإن علي مؤسسات إعداد وتد  .التمايز في قدراتهم والفروق الفردية فيما بينهم

أن تقوم بتحليل علمي دقيق لخصائص مهنة التعليم ومتطلباتها، وأن تحـدد بدقـة المعـارف    

والمعلومات والمهارات واالتجاهات التي يجب أن يمتلكها المعلم، والتي يستطيع مـن خاللهـا   

  ).١٩٨٩الخطيب،. (االضطالع باألدوار والمسؤوليات التي تتطلبها مهنة التعليم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  واقع إعداد وتدريب المعلمين أثناء الخدمة بدولة الكويت

     

بدأ التعليم بدولة الكويت منذ أمد بعيد، إذ كانت البداية في المساجد علـي يـد األئمـة    

ظهر في الكويت ما يعرف بالكتاتيب لتعلـيم النـاس مبـادئ     ١٨٨٧وعلماء الدين، ومنذ عام 

واستمر التعليم مقصوراً علي هذا حتى  .القرآن الكريم القراءة والكتابة والحساب بجانب تحفيظ

حيث افتتحت أول مدرسة نظامية في الكويت وهي مدرسة المباركية، وبدأت معها  ١٩١١عام 

تم افتتـاح مدرسـة األحمديـة     ١٩٢١مرحلة جديدة من التعليم النظامي في الكويت وفي عام 

أصـبحت الدولـة هـي     ١٩٣٦عـام   وفي  .لمواجهة الزيادة في عدد الراغبين في التعليم

المسئولة عن اإلنفاق علي التعليم واإلشراف عليه، فأنشأت مجلس المعارف برئاسة الشيخ عبد 

اهللا الجابر الصباح وتولي مسؤولية التعليم في البالد، وبدأ مجلس المعارف في تنظيم التعلـيم  

نحو التقدم والرقي، وفي ووضع الخطط والمناهج الدراسية وأخذ التعليم يخطو خطوات سريعة 

أنشأ مجلس المعارف مدرستين ابتدائيتين بنين ومدرسة ابتدائية للبنات باإلضـافة   ١٩٣٧عام 

 ٣٩/١٩٤٠إلي إنشاء فصول ثانوية للبنين ملحقة بمدرسة المباركية االبتدائية للبنين، وفي عام 

لي إنشاء المـدارس  تولي مجلس المعارف إنشاء فصول تجارية ملحقة بمدرسة المباركية، وتو

بدأ التعليم الثانوي يأخـذ شـكالً    ٤٢/١٩٤٣للبنين لمواجهة الزيادة في عدد الطلبة، وفي عام 

وفي   .أنشئت فصول دراسية ثانوية للبنات في مدرسة القبلة والشرقية ١٩٤٦منتظماً، وفي عام 

ـ   ١٩٤٩عام   ١٩٥٠ام أنشئ أول معهد للمعلمين لتخريج مدرسي المرحلة االبتدائية، وفـي ع

أغلق هذا المعهد وتم افتتاح فصول دراسية إلعداد المعلمين وأرسل طلبة المعهد إلـي معاهـد   

وبهذا اتخذ التعليم شكالً منهجياً مخططاً وتعاقبت بعثات من . المعلمين بالخارج لتكملة دراستهم

راف علي حين تسلم اإلش ١٩٥٢البالد العربية أشرفت علي الناحية العلمية منه حتى كان عام 

التربية والتعليم في جميع المجاالت مربون من أبناء الكويت مستعينين بالفنيين من أبناء الدول 

أدرك المشرفون علي مسؤولية التربية والتعليم في الكويـت   ١٩٥٤وفي عام   .العربية الشقيقة

لتعلـيم  ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم وخطط الدراسة، ولذا تم إعادة تنظيم مراحـل ا 

ووضعت المناهج بشكل مرن بحيث تستجيب لمطالب التطور االجتماعي والثقافي في الكويت، 

وبهذا تعدل السلم التعليمي بحيث يشمل رياض األطفال والمرحلة االبتدائيـة ومـدتها أربـع    

سنوات، والمرحلة المتوسطة ومدتها أربع سنوات، والمرحلة الثانوية ومدتها أربع سنوات، وقد 

قبل ذلك يشمل الروضة ومدتها ثالث سنوات والمرحلة االبتدائية ومدتها أربـع سـنوات،   كان 

  ).٢٠٠٠وزارة التربية، . (والمرحلة الثانوية ومدتها خمس سنوات

ومما هو جدير بالذكر أن وزارة التربية قد دأبت علي رفع مستوي المعلمـين مهنيـاً   

  :وذلك عن طريقين هما



 

ة من خالل برامج االستكمال في كلية التربيـة األساسـية   الدراسة الجامعية المنظم -

 .وهو ما يعادل في مصر نظام االنتساب 

 . إنشاء مركز للتدريب أثناء الخدمة تابعاً إلدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية  -

 ):مركز التدريب(إدارة التطوير والتنمية 

وقـد   ٦٢/١٩٦٣لدراسـي  يرجع تاريخ التدريب في دولة الكويت إلي العام ا   

  :أشتمل علي األنشطة التالية

وكانت األعداد المتدربة قليلة نظـراً القتصـارها    ٦٢/١٩٦٣بدأ النشاط التدريبي عام 

  .علي البرامج التي تغطي تخصصات معينة

لم يكن هناك متخصص ومتفرغ لإلعداد والتخطيط واإلشراف علي التدريب، بل كان 

 .د لهذه الدورات وتنفيذها في إحدى المدارسالتوجيه الفني يقوم باإلعدا

ومن ثم فكر المسئولون في إنشاء مركز للتدريب تتوافر فيه اإلمكانات التـي تجعلـه   

قادراً علي الوفاء بمتطلبات النشاط التدريبي الذي تعتمده الوزارة، فشكلت لجنـة مـن وحـدة    

جديداً يلبي احتياجات العملية التدريب، ومركز التدريب، ومن وحدة التخطيط ، وأنشأت مركزاً 

  ).١٩٩٨وزارة التربية، . (التدريبية التي تنظمها الوزارة

  : أهداف مركز التدريب

لقد أدي التوسع الكمي في أنظمتها التربوية بفعل االنفجـار السـكاني وبـدء       

اعـدة  انتشار التعليم والمناداة بتكافؤ الفرص التعليمية، كل هذه الظروف التي أحاطت بتوسيع ق

التعليم ونشره بين طبقات الشعب المختلفة أدت إلي إهمال الجوانب الكيفية بعض الشيء، فدخل 

مهنة التعليم كثير من األشخاص الذين لم يعدوا لهذه المهنة إعداداً كافياً أو ممن ينقص إعدادهم 

  ) .٢٠٠٠وزارة التربية،(عن المستويات المطلوبة 

اء الخدمة أمراً أساسياً لتحسين الكيف، ورفع مسـتويات  ولهذا أصبح التدريب أثن      

  ).١٩٨٩الشيخ وآخرون، (األداء عن طريق تصحيح نوع برامج اإلعداد والتكوين 

أن حاجة المعلمين للتدريب ضرورية وذلـك لعـدة    نرىومن خالل ما سبق   

شـريعة  أسباب منها دخول المهنة معملين غير مؤهلين تربويـاً، أي مـن كليـات اآلداب وال   

الخ، ونظراً الزدياد عدد المدارس والتوسع في هذا الجانب استعانت الدولة بمعلمين ...والعلوم

  .من الدول العربية تختلف بيئاتهم وثقافاتهم عن بلدنا وكذلك طريقة إعدادهم

هذا باإلضافة إلي تطوير المناهج والذي يحتاج إلي التدريب المستمر وخاصة   

وحيث يطبق المنهج المطور لـبعض المـواد   ) االبتدائية، المتوسطة(ى في مراحل التعليم األول

الدراسية، وتحتاج هذه المواد إلي التدريب حتى يتمكن المعلمين من مواكبة هـذه التطـورات،   



 

ناهيك عن انخفاض مستوي بعض المعلمين كونهم دخلوا المهنة من غير رغبة، فهـذه الفئـة   

  .وا ما فاتهم أثناء فترة اإلعدادتحتاج إلي دورات تنشيطية حتى يستدرك

  :ومن ثم يهدف مركز التدريب إلي ما يلي

  .تدريب المعلمين علي األساليب العلمية الحديثة -

  تزويد المعلمين بالمهارات العلمية والعملية والخبرات الفنية عن طريق ورش - 

 .العمل 

  تيين أو تأهيل المعلمين الجدد في مختلف التخصصات والمراحل، سواء الكوي - 

 .الوافدين لتعريفهم بالمناهج الدراسية المقررة وطرق تدريسها وتقويمها

إعداد كوادر التدريس لإلدارات المدرسية المطورة، وتأهيل المرقين حديثاً للوظائف  -

 .اإلشرافية

إكساب شاغلي وظائف الخدمات التعليمية في المدارس واإلدارات بالمهارات العلمية -

 .اء مهامهم التربوية والمهنيةوالعملية ألد

 .االهتمام بتشجيع ورش العمل بالمدارس وتدعيم آلية التوجيه الحديثة -

 .االرتقاء بمستوي تحصيل اللغات بكافة المراحل التعليمية -

  وزارة . (االهتمام بتدريب المعلمين الجدد علي الحاسب اآللي وفقاً للمناهج المطورة -

 ).١٩٩٨التربية،    

  :صات مركز التدريباختصا

يختص مركز التدريب بعدد من األمور خصها به القـرار الـوزاري رقـم      

  : منها  ١٩٩٣لسنة ) ٦٦٧(

اقتراح وتنفيذ خطة لتحسين أداء المستويات اإلشرافية والعناصر اإلدارية من خالل  -

قـديم  تحليل أساليب وأنماط األداء وتشخيص المعوقات اإلدارية والتعرف علـي مسـبباتها وت  

الحلول للتغلب عليها من خالل النظم والهياكل التنظيمية وإجراءات العمل وغيرها بما يكفـل  

  .تحقيق النتائج المرجوة

متابعة مالئمة الهيكل التنظيمي للتطورات السائدة واقتراح إدخال التغيرات المناسبة  -

التفويضات المعمـول   في الهيكل الكلي للوزارة أو في بعض مستوياته، والنظر في مدي كفاية

بها، والعالقة بين الوحدات المركزية والمناطق التعليمية والمدارس وعرض هذه المقترحـات  

 .علي الجهات المعنية التخاذ القرارات المناسبة بشأنها

إعداد الدراسات الخاصة بتوصيف الوظائف ومنح الحوافز وذلـك بالتعـاون مـع     -

ت األخرى بالدولة، والدراسات الخاصة بتبسيط اإلجراءات اإلدارات والمناطق التعليمية والجها



 

واختصار مسار المعامالت أو اإلقالل من النماذج وتبسيط بياناتها، وغير ذلك من الدراسـات  

 .التي من شأنها زيادة كفاءة األداء وتوفير وقت المراجعين والموظفين علي السواء

توي الـديوان العـام والمنـاطق    إعداد مشروع خطة لتنمية القوي البشرية علي مس -

التعليمية تتضمن أساليب تحديد االحتياجات التدريبية وكيفية تصميم البرامج وصياغة أهـدافها  

ومضمونها، وأساليب التدريب وأنظمة الحوافز للمدربين والمتدربين، ومتطلبات تنفيـذ هـذه   

 .الخطة

والمهني للمـوظفين وفقـاً   تصميم ومتابعة تنفيذ برامج التأهيل التربوي للمعلمين ،  -

الحتياجات الوزارة والمناطق التعليمية، باإلضافة إلي عقـد دورات تدريبيـة قصـيرة علـي     

مستوي الوزارة للمعينين الجدد في مجاالت التعليم والتوجيه الفني بهدف تهيئـتهم لمجـاالت   

 .عملهم الجديد

وزارة أو تنظيم عمليـة  المشاركة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني داخل ال -

تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها عندما يتقرر تنفيذها خارج الوزارة من خالل المكاتب أو المعاهـد  

المتخصصة، وإعداد تقرير شامل حول تقييم جدوى هـذه البـرامج وانعكاسـاتها علـي أداء     

 .الموظفين والفنيين وأعضاء الهيئة التدريسية

ات الدراسية للعـاملين بـالوزارة ومتابعـة تنفيـذها     اقتراح خطة البعثات واألجاز -

 ).١٩٩٣وزارة التربية، . (وتقييمها

  :أنواع البرامج التي يقدمها مركز التدريب للعاملين في حقل التعليم

من المالحظ أن عمليات التدريب أثناء الخدمة للعاملين في حقل التعليم بدأت تتيح لهم   

اراتهم، وتالفي أخطاء اإلعداد لمسايرة كل ما هو جديد الفرص في تزويد معلوماتهم وصقل مه

في مجاالت المعرفة، واألخذ بأساليب التطور والنمو، باإلضافة إلي الدورات التي تعقـد فـي   

مركز التدريب التابع لوزارة التربية بهدف زيادة المعرفة وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات، 

  .ويمكن تصنيفها علي النحو التالي

  :تدريب إنعاشي أو تجديدي -١

استهدفت هذه الدورات تجديد معلومـات ومهـارات وخبـرات المشـمولين       

تجويد (بالتدريب وتزويدهم باالتجاهات الحديثة والمتطورة في مجال تخصصاتهم مثل دورات 

القرآن الكريم، والدراسات العملية، والخدمات االجتماعية، والتربيـة الخاصـة، والمكتبـات،    

  ).ألطفالورياض ا

وكذلك عمل دورات تم تنظيمها بمعرفة اإلدارة بهـدف االرتقـاء بالمسـتوي      

معلمي المستقبل، إعداد وتصـميم  (المهني والعلمي في مجاالت جديدة ومستقبلية مثل دورات 



 

االختبارات التحصيلية، استخدام الكمبيوتر في تنمية المهارات التعليمية، إدارة الفصل، العنـف  

  ).الطالبي

  :تدريب تخصصي -٢ 

وهي الدورات التي تهدف إلي مسـاعدة فئـة مسـتهدفة لتطـوير خبـراتهم         

ومهاراتهم في مجال تخصصهم لرفع كفايتهم اإلنتاجية في العمل ودقـة أدائـه مثـل دورات    

التربية اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم، والرياضيات، (

  ).والحاسوب

  :تدريب تكويني أو إعدادي أو أساسي -٣ 

عقد للمعلمين والمعلمات الجدد بهدف اإلعـداد والتأهيـل   توهي الدورات التي    

محضري العلوم، وتطوير أساليب تـدريس مـادة المكتبـات بمـدارس نظـام      (مثل دورات 

  ).واإلشراف الفني بالمدارس، واألنشطة اإلثرائية، المقررات، ومدرسي الحاسوب 

  :تدريب تحويلي أو إعادة تدريب -٤ 

وهي الدورات التي نظمت لتحويل الموظفين الزائدين عن حاجـة العمـل إلـي         

وظائف أخرى مثل الدورات التي عقدت لتحويل أمناء المكتبـات إلـي مدرسـي مكتبـات،     

  .ومدرسات العلوم بالمرحلة االبتدائية إلي المرحلة المتوسطة

  :أساليب التدريب 

األساليب في البرامج التدريبية التي يقدمها مركـز التـدريب، ولكـن    تتنوع   

األسلوب الغالب في هذه الدورات هو المحاضرة، حيث ال تخلوا أي دورة من هذا األسـلوب  

التقليدي، باإلضافة إلي ورش العمل والمناقشة التي تكون بعد االنتهاء من المحاضـرة حتـى   

والتدريب الميداني، والذي تتطلبه الـدورات حتـى    تثري الموضوع، وكذلك التدريب العملي

  .تؤتي هذه الدورات ثمرتها والهدف المرجو منها

ويغلب علي هذه الدورات محاضرين من التوجيه الفنـي للمـواد فـي وزارة      

وا ينقلون خبراتهم إلي المتـدربين بـنفس الطريقـة    االتربية،  الذين تعلموا بطرق تقليدية وبد

فالمركز يستعين ببعض الكوادر الفنية المدربة مـن جامعـة الكويـت     واألسلوب،  ومع هذا

وزارة . (وبعض مؤسسات التدريب ومن أصحاب الخبرة فـي مجـال التـدريب والتطـوير    

  ).٢٠٠٠التربية،

  

  

  

  



 

  مشكالت الواقع الحالي في إعداد وتدريب المعلمين 

     

حد الذي يمكن تصوره، فهي عمليـة  إن العملية التعليمية التربوية ليست عملية سهلة إلي ال    

تندرج تحتها العديد من العناصر، ولكل عنصر منها العديد من المشـكالت، فالمنـاهج لهـا    

مشكالت، والوسائل والتقنيات لها مشكالت، وطرائق التدريس بأنواعها المختلفة لها مشكالت، 

ية التربوية وهو أيضاً وغيرها من العناصر التي من بينها المعلم كعنصر أساسي في تلك العمل

  .له العديد من المشكالت التي تواجهه خالل إعداده كمعلم

وفي الكويت تبذل الجهات ذات العالقة جهوداً كثيفة للحد من تطور هذه المشكالت، من خالل 

إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والنظرية، سواء عن طريق األجهـزة واإلدارات التابعـة   

فاق مع مؤسسات خاصة، ومن المشكالت التي تواجه المعلم خالل إعداده مـا  لكل جهة أم باالت

  :يأتي

  .تدني مستوي اإلعداد في مؤسسات أو معاهد ما قبل الخدمة -

غلبة إستراتيجية الكم علي إستراتيجية الكيف، ممـا جعـل المؤسسـات ال تهـتم      -

األكـاديمي، ولـم تـراع     باستيعاب النوعيات المختارة للمهنة، فغلب عليها الطابع النظـري 

  .االحتياجات الفعلية للمعلمين والتغير السريع في عالمنا

عدم جدية مرحلة التدريب العملي في اكتساب المهارات األساسـية فـي مؤسسـات    -

  .ومعاهد ما قبل الخدمة، وعدم الجدية في اإلعداد، لذا نجد ضعف فعالية برنامج التربية العملية

  .الحديثة والمختبرات وورش العمل نقص الوسائل التعليمية -

  .انعدام الجدية في البحث التربوي وبخاصة ما له عالقة بالمشكالت التربوية -

  .انعدام الصلة بين مؤسسات ومعاهد ما قبل الخدمة، وخريجيها العاملين في المهنة -

فـي  افتقار اإلعداد إلي األسس الفكرية والتوجيهية السليمة، مع وجود فوارق كبيرة  -

  .مستويات اإلعداد بين المعلمين

تدني مستوي الطالب الملتحقين بمؤسسات إعداد المعلمين، وتدني فعاليـة طرائـق    -

  .التدريس المستخدمة في تلك المؤسسات

ازدحام خطة الدراسة األكاديمية بالمقررات النظرية التي تفوق المقررات العمليـة،   -

  .وتدني مستوي تلك المقررات

  .عاون بين مصادر اإلعداد والمدارس المجاورةفقدان الت -

نقص الكتب والمراجع الحديثة في المكتبة، ونقص قاعات المحاضرات والمختبرات  -

  .وعدم مالءمتها لألغراض التعليمية



 

ضعف مستوي التأهيل الفني للمعلمين، سواء أكـانوا كـويتيين أم غيـر كـويتيين      -

مثل حسن توظيف الوسـائل التعليميـة، واختيـار     وحاجتهم إلي التدريب علي كفايات معينة،

  .األنشطة التعليمية المالئمة، وبناء االختبارات التحصيلية

  .وجود أعداد كبيرة من غير المؤهلين بين المعلمين في مهنة التدريس -

االفتقار إلي التخطيط المسبق لبرامج تدريب المعلمين، سواء قبل أو أثناء الخدمة، علي 

  .والقريب المدى البعيد

ضعف األجهزة التي تشرف علي تدريب المعلمين، سواء قبل أو أثنـاء الخدمـة،    -

وندرة الكفايات المطلوبة ذات المستوي الرفيع لتدريب المعلمين، وحاجة معظمها إلي تـدريب  

  .مسبق للقيام بعملها

ية في نقص التخطيط لعملية اإلنفاق علي البرامج التدريبية للمعلمين، وهذه المسؤول -

نقص التخطيط وعدم الوضوح في إعداد برامج تدريبية دون مراعاة كلفتهـا، تقـع بالدرجـة    

األولي علي عاتق القائمين علي الجهاز التربوي، حيث يلزمهم االتفاق مع الجهات الحكوميـة  

  .األخرى والقطاع الخاص بالدولة لالستعانة بهم في تمويل تلك البرامج

لخدمة وقبلها إلي التوثيق والبيانات والبرامج الحديثـة بهـدف   افتقار التدريب أثناء ا -

تبادل وتوزيع المستحدثات التربوية الجديدة بين المؤسسات المتخصصة داخل الدولة وخارجها، 

  .مما أدي إلي التقليل من تبادل االستفادة وتبادل الخبرات

لشامل، ال علـي  عدم حصول البرامج التدريبية علي قدر كاف من التقويم الواسع ا -

المتابعة المستمرة والتوجيه واإلشراف الجدي من قبل المشرفين والمدربين في مجال تـدريب  

  .المعلمين

نقص أجهزة الربط والتنسيق والتعاون في الشؤون الثقافية والتربوية المتخصصـة   -

وزعـة  في الدولة الواحدة من جهة، وفيما بين المؤسسات المتخصصة باالستحداث التربوي الم

وإيجاد مشكالت إعداد المعلم، ووضع الحلول المناسبة لها؛  .في الدول المختلفة من جهة أخرى

سوف يساعد علي تخريج معلم ناجح في مهنته ذي قدرات ومهارات مميزة، فاإلعـداد الجيـد   

للمعلم ذو أهمية كبيرة في إنتاج مخرجات جيدة من التعليم، وله دور في تنمية الكوادر الوطنية 

البشرية التي تعمل علي رفع مستوي المجتمع، وهذا ما أكده المجلس التعليمي األمريكي، حيث 

إن نوعية أي أمة تعتمد علي نوعية مواطنيها، وإن نوعية مواطنيها تعتمد علي نوعيـة  : "أورد

تعليمهم، وإن نوعية تعليمهم، تعتمد علي نوعية معلميهم أكثر مما تعتمد علي أي عامل آخـر  

  ).١٩٩٥إبراهيم، ". (هبمفرد

  

  



 

  االتجاهات العالمية للتنمية المهنية للمعلمين
  

  في التنمية المهنية للمعلمين المعاصرة تأهمية االتجاها

إن الحاجة إلى النمو المهني حاجة قائمة باستمرار نظرا الن المعلم ال يمكن أن يعيش مدى    

غط الحاجـات الداخليـة والتقـدم    فتحت ض، حياته بمجموعة محددة من المعارف والمهارات 

هذا األمر يتطلب ضرورة أن يحـافظ المعلـم   ، المعرفي الهائل الذي يمتاز به العصر الحالي 

على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياتـه  

فالمعلم المبدع هو طالـب  ، وبهذا يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة ، 

ولـيس  ، علم طوال حياته في مجتمع دائم التعلم والتطور وفي ظل التكنولوجيا والمعلومـات  

  .المعلم الذي يقتصر في حياته على المعارف والمهارات التي اكتسبها في مؤسسات اإلعداد 

نولوجيـا  فـي ظـل ثـورة التك    ، ونظرا لصعوبة إعداد المعلم الصالح لكل زمان ومكان   

ـ   ةوالمعلومات أصبح التخطيط التربوي أكثر ضرورة من اجل توفير الخدمة التربوية الالزم

وبالمسـتجدات  ، والتي تتضمن تزويد المعلم بمواد التجدد في مجاالت العملية التربوية  ،للمعلم

المهني  واستيعاب كل ما هو جديد في النمو، في أساليب وتقنيات التعليم والتعلم وتدريبه عليها 

وبالتالي رفع أداء المعلمين وإنتاجيتهم من خالل تطوير كفاياتهم ، من تطورات تربوية وعلمية 

وتطلب عملية النمو المهني جهدا كبيرا ووقتا ) األدائي ( التعليمية بجانبيها المعرفي والسلوكي 

ـ ، في تعلم أي سلوك تعليمي جديد ، كافيا ومساعدة مستمرة  ل محـل  يعدل أو يضيف أو يح

وهذا بدوره يتطلب مشرفين تربـويين  ، الموجود عند المعلمين ، السلوك التعليمي شبه الثابت 

ويختارون األسلوب المالئـم الـذي   ، مقتدرين يعملون لتغير سلوك المعلم الصفي ونموه مهنيا 

  .)  ٢٠٠٧ ،المومني (يتطلبه الموقف التعليمي  

ات واإللكترونيات والحاسـبات واالتصـاالت إلـى    لقد ساعدت الثورة الهائلة في المعلومو   

ظهور أساليب جديدة في مجال التربية والتعليم، وظهور الكثير من االتجاهات التربوية الحديثة 

في مجال إعداد المعلم وتدريبه كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعداد وتـدريب المعلـم مـع    

التربوية الحديثة في مجال إعداد المعلـم   المتغيرات المعاصرة، فقد ظهر العديد من االتجاهات

   .وتدريبه وتنميته مهنياً، كنتيجة لتفاعل مؤسسات اإلعداد والتدريب مع المتغيرات المعاصرة

  

  

  



 

وانطالقاً من أهمية االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنياً نستعرض هذه 

  :من أبرزها ما يلي االتجاهات والتى 

  

  . جاهات المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة في كليات التربيةاالت: أوالً 

  قبل الخدمة وتنميتهم بين إعداد المعلمين حول التكامل االتجاهات المعاصرة:  ثانياً       

  .مهنياً أثنائها                 
  . االتجاهات المعاصرة في نظام الدراسة وبرامجها في كليات التربية: ثالثاً       

  . االتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بالتربية العملية: رابعًا         

  حول برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة  االتجاهات المعاصرة :خامسًا      
  . التجاهات المعاصرة فيما يتعلق بتطوير الهيئة التدريسية في كليات التربيةا: اًسادس       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  اهات المعاصرة حول سياسة قبول الطلبة في كليات التربية االتج: أوالً  

  

يتوقف نجاح نظم الجودة الشاملة إلعداد المعلم علـى جـودة العناصـر البشـرية       

المرشحة لاللتحاق بالمهنة وممارستها ، األمر الذى يتطلب وجود معـايير واضـحة النتقـاء    

تشكيل فريق من المراكز العلمية إلعداد وقبول الطلبة المرشحين لكليات التربية ، وهذا يتطلب 

قائمة بالمواصفات المطلوبة التى تمثل كفاءات معلم الغد ، والتى يتم في ضوئها عمليات تقويم 

ومن ثم يسهل انتقاء النسبة المحددة للقبول فـي ضـوء   . الطلبة الراغبين في االلتحاق بالمهنة 

  )   :  ١٩٩٦غنيمة ، (العناصر التالية 

  جوانب شخصية معلم الغد تحديد  -أ

وهذا يمكن تحديدها من خالل مقابلة شخصية مقننة وأن تكون بصـورة موضـوعية   

وليست شكلية ، في ضوء أدوات ومقاييس ذات معايير صادقة وثابتة في زمن محدد ، وذلـك  

لتحديد السمات األولية للتكوين المهني الممثلة فى السمات الشخصية وميول الطالب نحو المهنة 

  .   ، والعمل مع طلبة المراحل التعليمية المختلفة وكذلك اللياقة الجسمية والصحية والنفسية 

  المستوى الخلقي واالجتماعي -ب 

   ،وهذا يتطلب من المسؤولين سرعة البت في إعداد أو إعادة تقويم معايير االختبارات 

  :لتحرى درجة الدقة والموضوعية في األدوات التالية   

  .ات الشخصية والميول المهنية اختبار* 

  .اختبارات القدرات واالستعدادات المختلفة * 

  .اختبارات اللياقة البدنية والصحية * 

  تحديد المستوى التحصيلى التعليمي الفعلي  -ج

  : وهذا يتطلب من أساتذة التخصص بكليات اإلعداد ما يلي 

، والتـى يرغـب    التحقق من مستويات ونسب نجاح الطلبة في مواد التخصـص * 

  .الطالب قي االلتحاق ببرامجها 

  .إعداد وعقد اختبارات تحصيلية تحريرية وشفهية داخل الجامعة وقبل القبول * 

  العمليات اإلدارية العامة لضمان صالحية شروط القبول  -د

  : وهذه تعتمد على مدى توفير كل طالب للمستندات التالية  

  .امة شهادة النجاح في الثانوية الع*  

  .خطاب القبول من مكتب التنسيق *  

  . شهادة اجتياز اختبارات اللياقة الشخصية والمهنية من لجنة االنتقاء بالكلية *  



 

شهادة اجتياز االختبار التحصيلى والشفهي في مادة التخصص الذي يعقده أسـاتذة  *  

  .الكلية فى مجاالت التخصص المختلفة 

  .مراض الجسدية والنفسية شهادة طبية تفيد خلوة من األ* 

  .شهادة حسن سير والسلوك من وزارة التربية * 

شهادة تفيد مدى قدرته على استخدام لغته القومية بطالقه وبدون أخطاء بجانب أيـة  * 

  .  لغة أجنبية أخرى 

تحرير استمارة االلتحاق بالكلية ، عالوة على العقد المبـرم مـع عميـد الكليـة     *  

امج اإلعداد المقررة وفق شروط تمليها الكلية لضمان جدية اسـتمرارية  بضرورة استيفاء برن

  .الطالب 

أما بالنسبة لسياسة القبول بين كليات اإلعداد في العالم فقد تعددت أساليبها علـى   

  :  النحو التالي

  ) : ١٩٩٢الديب ، ( سياسة القبول بالواليات المتحدة األمريكية  - ١

  :اإلعداد وفقاً للمتطلبات التالية  يتم قبول الطلبة في كليات 

يجب على الطلبة الذين أكملوا عامين دراسيين بالكلية ويرغبون في التقـدم لبـرامج   

التدريس والعمل في المهنة أن يحرروا استمارة لاللتحاق قي برامج إعداد المعلم قبـل بدايـة   

  .الدراسة بأربعة أسابيع 

 .المعدية والنفسية تقديم شهادة طبية تفيد خلوه من األمراض 

 .التوقيع علي عقد مبرم مع عميد الكلية بالتزامه باستكمال المناهج المقررة 

 .استيفاء متطلبات دراسة مقررات التوجيه المهني والتربوي 

وفقاً لعـدد سـاعات   )  ٤من   ٢,٥(  يشترط حصول الطالب علي تقدير اليقل عن   

 .المواد التخصصية والثانوية 

  الطالب علي تقدير مقبول أو أكثر في المقررات التى تم دراستهايشترط حصول  - 

  )  .المواد التخصصية  –التربية الخاصة  –طرق التدريس (  

    

  )   ١٩٩٦غنيمة ،(سياسة القبول في فرنسا  -٢

  : وهذه تتطلب ما يلي     

 اختيار أفضل العناصر قبل الموافقة على قبول الطالب فى برامج اإلعـداد ، وذلـك  

  : باستخدام األساليب التالية 

  .اجتياز امتحان الجدارة المدرسية * 

  وللتعرف عن’ عقد اختبارات شخصية لتحديد مدى استعداده للعمل فى المهنة *      



 

 .حبه وميله للتعامل مع األطفال بمختلف مراحلهم العمرية  مدى          

وافر فى معلم المسـتقبل ، وأن  التأكد من أن هناك عدداً من المواصفات يجب أن تت -

هذه المواصفات من المفترض أن تتوافر فى معلم المسـتقبل ، وأن هـذه المواصـفات مـن     

  .  المفترض أن تتوافر فى هذا الطالب قبل االلتحاق ببرنامج اإلعداد 

يتم اختبار الطالب لاللتحاق بالمعاهد العالية لتدريب معلمي المرحلة االبتدائية بعـد   -

  .على شهادة دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلها حصوله 

فى نظام القبول الخاص لتأهيل الطالب للمرحلة الثانوية ، فيتم بعد حصول الطالـب   -

على درجة البكالوريا ثم االلتحاق بالجامعة لمدة ثـالث سـنوات ، أو لمـدة أربـع سـنوات      

  :وبحصوله على أى  من الشهادات التالية 

  .شهادة القدرة على التعليم في المرحلة الثانوية  الحصول على -أ

  .الحصول على شهادة القدرة على التعليم في المعاهد التقنية  -ب

  .الحصول على شهادة القدرة على التعليم في المعاهد الرياضية  -ج

  

  : ) ١٩٩٦غنيمة ،(سياسة القبول في ألمانيا -٣ 

ألمانيا الحصول على شـهادة إتمـام    يشترط عند قبول الطالب في كليات التربية في 

  .  Abiturالمرحلة الثانوية واجتياز امتحان 

  ولاللتحاق بمعاهد تدريب المعلمين بعد مضى الطالب أربع سنوات في المرحلة األولى    

       Grundsehule     وتسع سنوات فى المرحلة الثانوية ، يسـمح لـه بااللتحـاق

  . عية األولى بالجامعة للحصول على الدرجة الجام

  ) ٢٠٠١كتش ، ( سياسة القبول في المملكة المتحدة  -٤

  :يشترط عند قبول الطالب في كليات التربية الحصول على ما يلي 

  ) . BED( الدرجة الجامعية األولى * 

  .المستوى الرفيع )  GCE (النجاح فى مادتين من * 

صل على مستوى جيد بشرط أن يح)  GCSE(النجاح في ثالث مواد من امتحان *  

  .أو أكثر أو ما يعادلها

  يشترط أن تكون اللغة اإلنجليزية والرياضيات من المواد المختارة للتقدم المتحان*  

 )GCSE . (  

  :فيشترط ما يلي  PGCE أما بالنسبة االلتحاق ببرنامج إعداد المعلم 

  .الحصول على درجة جامعية أو ما يعادلها * 



 

تبارات التحريرية والشفهية والصحية لتقويم واختبار صالحيته المرور بعدد من االخ* 

  لمهنة التعليم 

  .يقوم بعمليات االختيار والتقويم معلمون ذو خبرة * 

  

  : ) ٢٠٠١كتش ، ( سياسة القبول في السويد  -٥

يشترط االلتحاق بمعاهد وكليات اإلعداد بعد االنتهاء بنجاح من التعليم الثانوى وفقـاً   

، كما فتح باب القبول لفئات أربع وفقاً ١٩٧٧الذى حدث فى قانون التعليم العالي عام للتطوير 

  .سنوات ) ٤ -٣( الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الثانوية بعد قضاء : * لما يلي 

  .الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الثانوية بعد قضاء سنتين *  

  ) .الثانوية العليا( خريجي مدارس * 

  

  : )١٩٩٣عبيد ، (سياسة القبول في اليابان -٦ 

  وضع مجلس التعليم شروطاً لعمليات انتقاء وقبول الطلبة في مهنة اإلعداد وفقاً لما    

  :يلي     

  .الحصول على درجة جامعية * 

  .  أن يجتاز اختبار التأهيل للتدريس * 

رجـة الماجسـتير ،   أن يدرس سنة إضافية بعد التعليم الجامعي ، أو يحصل على د* 

  .وذلك لمن يرغب فى التدريس في المرحلة الثانوية العليا 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التكامل بين إعداد المعلمين قبل الخدمة وتنميتهماالتجاهات المعاصرة حول : ثانياً  

   مهنياً أثناءها          

  

القرن العشـرين  بدأ مفهوم التربية المستمرة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من 

يدعم فكرة التخطيط المتكامل، وفي أوائل السبعينات أوصت المؤتمرات واللقـاءات التربويـة   

باتخاذ التدابير على مختلف األصعدة القانونية، والمهنية، والنقابيـة، واالجتماعيـة، للتخفيـف    

رادي لمختلف تدريجياً والقضاء نهائياً على المفارقات الموجودة بدون وجه حق في التسرب اإل

فئات المعلمين، وإعادة النظر بشكل جذري في شروط إعداد المعلمين، بحيث يبـدأ اإلعـداد   

ويستمر طيلة الحياة العملية في صورة دورات للتطوير والتجديـد  " قبل الخدمة"بمرحلة أولية 

  ).١٩٨٨حمود، (المستمرين 

ع في ثناياه النظم التقليدية وبناء عليه، أصبح االتجاه إلى نظام موحد لتكوين المعلم يجم

مثل نظام قبول المعلم إلى مؤسسات اإلعداد، ونظام اإلعداد، ونظام التدريب، وإضافة إلى هذه 

نظام التهيئة للممارسة العملية، وهذا يـأتي  : النظم، هناك اتجاه إلدخال نظامين جديدين، األول

الفعلية لألطباء في المستشفى قبل بعد نظام اإلعداد، ويكون على غرار نظام التفرغ للممارسة 

" مدارس التطوير المهني"الخروج للحياة العملية، فقد بدأ اتجاه في أوروبا إلى تأسيس ما أسموه 

وتؤدي هذه المدارس بالنسبة للمعلم المبتدئ الوظيفة نفسها التي يؤديها في المستشفى التعليمي 

لمستمر مدى الحياة المهنية، ويدخل البعض في نظام التعليم ا: بالنسبة للطبيب المبتدئ، والثاني

  ).١٩٩٥شوق، و مالك، " (التعليم الذاتي"هذا النظام 

أن الدرجة العلمية أو الخبرة السـابقة  ")  ١٩٩٦، الحمادي( وألهمية هذا االتجاه يذكر 

التي يحصل عليها المعلمون في ظل عصر المعلومات واالنفجار المعرفـي ال تكـون نهايـة    

ولكن البد أن يتبعها تدريب مستمر أثناء الخدمة، بهدف االرتفاع بمستوى األداء في المطاف، 

  .عصر يعد اإلتقان فيه أهم سماته، إضافة إلى تطور المعرفة وتجددها وتراكمها 

إنه ال يمكـن  "أزمة االزدواجية في إعداد المعلم وتدريبه بقوله )  ١٩٨٣جبرائيل ، ( ويحدد  

ن نفصل بين إعداد المعلم وتدريبه، فكالهما وجهان لعملة واحدة هـي  بأية حال من األحوال أ

إن هذا االتجاه يستدعي التفكير جدياً في اإلجابة عـن السـؤال   : ويتساءل. عملية تكوين المعلم

حول ما إذا كان هناك برنامج إلعداد المعلم وآخر لتدريبه؟ أم هناك برنامج واحـد للتكـوين؟   

ي مناهج إعداد المعلمين وواضعيها أن يضعوا في اعتبـارهم  وبتوضيح أكثر هل على مخطط

ضرورة تضمين المنهج جميع الخبرات التي يتطلبها تكوين المعلم، وبهذا تصبح مناهج اإلعداد 

المعلم جزءاً من خبراته في فتـرة اإلعـداد،   / والتدريب منهجاً واحداً متكامالً، يكتسب الطالب



 

خدمة، على أن يجري ذلك في إطار مؤسسـة واحـدة هـي    بينما يكتسب القسم اآلخر أثناء ال

  ).١٩٨٦جبرائيل ،(مؤسسة تكوين المعلم 

ومن هنا يتضح أن هذا االتجاه ظهر بسبب التطورات المعاصرة في التدفق المعرفـي  

والتكنولوجي، وأن برامج إعداد المعلم داخل الكليات لم تعد كافية إلعداده للممارسات المهنيـة  

مدير المركز األوروبي لتنمية المعلمين فـي   Svatopluk petracekيذكر  وفي ذلك .بنجاح

إن أحد االتجاهات التي ظهرت بسبب الحاجة إلى التطبيق : "تقرير عن تربية المعلم في أوروبا

أن إعداد المعلم ينبغـي   الفوري للتجديدات في العملية التعليمية بناء على المتغيرات المستجدة، 

تمرة متكاملة، تبدأ باختبار العناصر المناسبة لمهنة التدريس وصوالً علـى  عملية مسأن تكون 

تدريب المعلم، ومتوجة ببرنامج منظم للتدريب في أثناء الخدمة طيلة مدة تدريس المعلم، ومن 

شـوق  (ثم فإن مفهوم إعداد المعلم وتدريبـه يؤسـس علـى فكـرة التعلـيم مـدى الحيـاة        

لعربية للتربية والثقافة والعلوم هذا االتجاه حينما قررت عن وقد تبنت المنظمة ا).٢٠٠٢ومالك،

طريق مؤتمراتها أن تكون عملية اإلعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها عملية مستمرة مادام 

وهنا يأتي مفهوم تكوين المعلم ليعني كالً مـن اإلعـداد قبـل    .المعلم قائماً بالعمل في الميدان

ها، كما يعني في نفس الوقت االستمرار، فـالتكوين هنـا كـالنمو،    الخدمة والتدريب في أثنائ

وتأسيساً على ذلك فإن عملية تكوين المعلم تبدأ في مؤسسات التكوين قبل الخدمة وتستمر فـي  

  .أثنائها

وكنتيجة للتطورات المعاصرة في التدفق المعرفي والتكنولوجي والحاجة إلى اسـتثمار  

  : غي أن تأخذ مؤسسات تكوين المعلم بهذا االتجاه للمبررات التالية التعليم استثماراً فورياً، ينب

يجعل برامج اإلعداد متطورة ومتغيرة، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالواقع، من خالل  -١

تأثرها بالمشكالت الميدانية التي تتطلب حلوالً لها أثنـاء الخدمـة مـن جهـة، وبـالتغيرات      

كنولوجية التي تحدث في المجتمع من ناحية أخـرى، عـالوة   الحضارية والثقافية والعلمية والت

  .على أن تكون برامج التدريب انعكاساً لبرامج وأساليب اإلعداد قبل الخدمة

يوحد النظرة الفلسفية إلى صناعة المعلمين، عوضاً عن الكالم في فلسفة لإلعـداد   -٢

ل بين العمليتـين، وبـذلك   وأخرى للتدريب، وعن تمهين لإلعداد للتدريب، مما يزيد في الفص

تضمن ربط عملية تكوين المعلم قبل الخدمة بعملية التكوين أثناءها، ويصبح التـدريب أثنـاء   

  .الخدمة جزءاً من عملية تكوين متكاملة مستمرة قبل الخدمة

يجعل من مبدأ التعلم الذاتي محوراً أساساً لتنظيم الخبرات العلمية التي يتضمنها المـنهج،   -٣

تحقيـق  المعلم إمكانيات التربية المستمرة، والنمو المتكامل، وهذا يستدعي / نقل للطالبوبهذا ن

التوازن بين الجوانب النظرية والعملية، والحفاظ على مرونة المنهج، والتأكيد على مقومـات  

 المعلـم لألسـاليب  / النمو المهني القائم على النشاط الذاتي، وذلك من خالل استخدام الطالـب 



 

من تعليم مصغر، وتعليم مبرمج، وبرامج كمبيوتر، وغيره، مما يثـري مـن كفايـة     الحديثة

الطالب، ويكسبه مهارات تهيئ له الجو المناسب لتعلم ذاتي، ويحقـق لـه التغذيـة الراجعـة     

  ).١٩٨٦جبرائيل ،"  (المستمرة التي تضمن له النمو المهني المستمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  هات المعاصرة في نظام الدراسة وبرامجها في كليات التربيةاالتجا: ثالثاً  

  

البلـد   التربية في ذلك إعداد المعلمين في أي بلد من بلدان العالم تؤثر في نوعية إن برامج      

 انخراطهم فـي مهنـة   كبير على البرامج التي تعد لهم قبل حدالمعلمين إلى  كفاءة تعتمدحيث 

  .جيدة فإن التربية تكون فعالة لتعليم، فإذا كانت البرامجا
عداد المعلم من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الميـدان التربـوي   إوقد أصبح     

والتي تدعو في أغلبها إلى ضرورة بذل جهود أكثر ايجابية لالهتمام ببـرامج إعـداد المعلـم     

طرحت االقتراحـات  واالرتقاء بمهنته باعتباره األساس المناسب إلصالح التعليم وتطويره، و

والتوصيات والمشاريع عبر الدراسات والمؤتمرات إلحداث اإلصالح والتطوير المأمول فـي  

  :نظم اعداد المعلم بكليات التربية، وقد شملت مجاالت التطوير والتجديد ما يلي

 اتجاه تنمية المعلمين مهنياً على أساس المهارات 

 .بيةتطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات التر 

 .االعتماد األكاديمي لكليات التربية 

 .عداد المعلمإتحديث وتنويع طرق التدريس وأساليبه في كليات  

 .توظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة في كليات التربية 

  .اتجاه تنمية المعلمين مهنياً في ضوء أسلوب النظم  

  .االطمئنان إلى جودة الخريج قبل تعيينه بشكل دائم 

 .بالبعد األخالقي والوجداني للمعلماالهتمام  

  .  تفريد التعليم في كليات اعداد المعلم 

  .  المشاركة المجتمعية في وضع وتنفيذ برامج اعداد المعلم 

  .مواكبة المناهج والمقررات للنمو المعرفي المتسارع 

  .متابعة خريجيهافي مسئولية كليات التربية  

  .توحيد جهة المسئولية عن اعداد المعلم 

  .عداد المعلمإألخذ بأسلوب التعلم الذاتي في برامج ا 

  .االهتمام باإلعداد الثقافي للمعلم في عصر العولمة 

 .االتجاه إلى زيادة سنوات اإلعداد 

  .توجيه البحوث والدراسات لتطوير كليات التربية 

  .عداد المعلمإاالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال  

  



 

  :وفيما يلي عرض لكل منها

  :اتجاه تنمية المعلمين مهنياً على أساس المهارات 

ظهر هذه االتجاه نتيجة القصور في إعداد المعلم، وما أدت إليه المتغيرات العالمية من 

  .ظهور مصادر جديدة ومتنوعة وأساليب جديدة للتدريس

ويمثل هذا االتجاه تطوراً ألهداف إعداد المعلم، فبعد أن كانت البـرامج تركـز فـي    

ضي على الجانب المعرفي، وال تعطى عناية كافية للمهارات التدريسية وسـلوك المعلـم   الما

  .أصبحت تهدف إلى الشمول والوظيفية، وترتبط بتحسين األداء داخل حجرة الدراسة

وقد بدأ هذا االتجاه تطوراً ألهداف إعداد المعلم، فبعد أن كانت البرامج تركـز فـي   

تعطى عناية كافية للمهارات التدريسية وسـلوك المعلـم    الماضي على الجانب المعرفي، وال

  .أصبحت تهدف إلى الشمول والوظيفية، وترتبط بتحسين األداء داخل حجرة الدراسة

وقد بدأ هذا االتجاه في السبعينات من القرن العشرين، وتتلخص الفكرة الرئيسية له في 

ي األساس، حيث إن عمليـة التـدريس   أن كفاءة المعلم، وأداءه، وتدريبه قبل وأثناء الخدمة ه"

المعلـم  / الفعال يمكن تحليلها إلى مجموعة من المهارات التدريسية، والتي إذا أجادها الطالـب 

  ).١٩٨٥، أحمد (داخل كليات التربية زاد احتمال أن يصبح معلماً ناجحاً 

يـؤدى   بأن هذا االتجاه في اإلعداد"حينما يقرر ) ١٩٧٥، " سرحان (ويؤيد هذا االتجاه

/ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفع مستوى مهارات المعلم، فالبرامج التي تعد الطـالب 

المعلمين داخل كليات التربية على أساس المهارات تهتم اهتماماً خاصـاً بإكسـابهم مهـارات    

التدريس، على اعتبار أن التدريس الناجح ما هو إال سلسلة من المهارات يستطيع أن يؤديهـا  

  . معلم الجيد والمعلم غير الجيدال

ولكي ينجح هذا االتجاه في إعداد المعلمين وتدريبهم تذكر إحدى الدراسـات بعـض   

  :الشروط التي ينبغي توافرها في إعداد البرامج القائمة في ضوء هذا االتجاه وتتمثل في اآلتي

تلفـة  إقامة شراكة بين كليات إعداد المعلم والمـدارس، والهيئـات المهنيـة المخ    -١

للتعرف على أهداف هذه المدارس والهيئات، وتحديد المهارات التدريسية الالزمة 

  .لتحقيقها داخل برامج اإلعداد

  .الربط بين برامج اإلعداد داخل كليات التربية وبرامج التدريب أثناء الخدمة -٢

  .الربط بين الجانب النظري للبرامج والتدريب الميداني داخل المدارس -٣

  .المعلم من تقدم/ د معايير لتقويم مدى فاعلية ومدى ما يحرزه الطالبتحدي -٤

  

  

  



 

 :تطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات التربية 
 

أوصت نتائج الدراسات واألبحاث والمؤتمرات التي اهتمـت بتطـوير التعلـيم         

ث التطـوير وفقـا   الجامعي بتبني االتجاه إلى جودة التعليم، وهو أحد المداخل المتميزة إلحدا

أسلوب متكامل يطبق في جميـع  " للمتغيرات المحلية والعالمية، وتعرف الجودة الشاملة بأنها 

فروع المنظمة التعليمية ومستوياتها ليوفر لألفراد وفرق العمل الفرصـة إلرضـاء الطـالب    

  )٢٠٠٤،عالونه( ".والمستفيدين من التعلم 

في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير  (Total Quality)وتشير الجودة الشاملة      

واإلجراءات والمواصفات والخصائص المتوقعة في المنتج التعليمي وفي العمليات واألنشـطة  

التي تتحقق من خاللها تلك المواصفات، ويهدف تنفيذها إلى التحسين المسـتمر فـي المنـتج    

لة تساعد المؤسسـات التعليميـة علـى    وتوفر الجودة الشاملة أدوات وأساليب متكام. التعليمي

  )٢٠٠٤،عالونه.(تحقيق نتائج مرضية
وتعتبر الجودة الشاملة إطاراً مناسباً لتنسيق وتوحيد جميع الجهود التطويرية، وذلك ألنها تقدم  

  :المزايا التالية 

تشمل جميع جوانب العمل اإلداري واألكاديمي على مستوى الجامعة ككـل   - 

حداث تغيير متكامل يسهل رفع الكفاءة بشـكل عـام،    وبالتالي تساعد على إ

حيث أن تطوير جزء أو خدمة معينة وبقاء األجزاء والخدمات األخرى كما 

 .هي عليه يعيق أو قد يمنع تطبيق أي تغيير كلي أو جزئي 

تضع هيكل لجميع النشاطات التطويرية بدءاً من رسالة ورؤيـة الجامعـة،    - 

تناسقاً يوحد جميع هذه الجهود نحو هدف واحد وبذلك توفر هيكالً متكامالً م

 .، وبدون هذا الهيكل قد تتضارب هذه الجهود

تدعو إدارة الجودة الشاملة للتطوير والتحسين المستمر وهو الهدف األساسي  - 

 .عداد المعلمإلعمليات التطوير المطلوب إجراؤها في كليات 

وهـو أحـد أهـداف    تركز إدارة الجودة الشاملة على قياس وتقيـيم األداء   - 

  )٢٠٠٢مدني،. ( إجراءات التطوير

البرامج، والمنـاهج، وهيئـة التـدريس، والمرافـق     : تتناول عناصر الجودة الشاملةو      

. الجامعية، والعمليات اإلدارية، ودعم و ساندة الطالب، وعمليات التقويم و التغذيـة الراجعـة  

عمليـات و  و ملة تنصـب علـى مـدخالت   بالنظر للعملية التعليمية كنظام فإن الجودة الشـا و

  )٢٠٠٤شاهين، : (وهي موضحة في الشكل اآلتي  مخرجات النظام التعليمي
 



 

  إدارة الجودة الشاملة                              

   

  

  

  

  

  

  

  
واختلفت معايير الجودة الشاملة في التعليم من دولة إلى أخرى، ومن أفضل المعايير التي      

في ) QAA(وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي مجال جودة التعليم العالي معايير  وضعت في

تطوير األداء النوعي "ة في مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، والتي اعتمد عليهابريطانيا

إجراء التقييم ، حيث تم  ٢٠٠٥في عام  "في الجامعات العربية ورفع كفاءة التخطيط المؤسسي

التي معايير الداخلي والخارجي لجودة برامج التربية في الجامعات العربية في ضوء الشامل ال

  )٢٠٠٧وعرفة، أبو دقة(.في بريطانيا) QAA(وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي وضعتها 

عملت وكالة ضمان الجودة مع الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية األخـرى  وقد       

 ،لى نقاط مرجعية من شأنها المساعدة في توصيف المعايير األكاديميـة وصول إلفي بريطانيا ل

في الجامعات ومؤسسات  الجيدة والمطلوبةوتشمل النقاط المرجعية توجيهات حول الممارسات 

التعليم العالي والتوقعات الخاصة بمعايير درجات الشرف لبعض المواد أو األفـرع العلميـة   

   .ت العلمية العلياأوصاف الخصائص الرئيسية للمؤهالو

المستوى األكـاديمي،   : تنقسم إلى قسمانالخارجي لتقييم لمعايير وبناء عليه تم وضع 

  : )٢٠٠٧وعرفة،أبو دقة ( ، وهيونوعية فرص التعلم

   Academic Standardsالمستوى األكاديمي : أوالً 

  :مخرجات التعلم المقصودة  -١

توبة ومعلنة للطلبة، مرتبطة باألهداف العامـة،  محددة وواضحة، مكأن تكون مخرجات التعلم 

  . مالئمة لواقع وحاجات الطلبة، قابلة للتحقيق

  

  

  

  المدخالت
لبرامج  ا -المناهج

  الهيئة التدريسية
  الطلبة

  المرافق واألبنية
 مصادر التعلم- تقنيات 

  عملياتال
  التدريس 
  التقويم

  االرشاد والتوجيه
 الخدمات

  المخرجات
  
  

 الطالب



 

  :المناهج  -٢

لمرونة ، الوضوح والشمولية والعمق، المطابقة للمعايير الدوليـة،  االحداثة والتحديث الدوري، 

تطويرها للعديد من  أساليب إعداد المناهج، مدى تحقيقها لمخرجات البرنامج المقصودة، مدىو

  .المهارات العقلية والعملية والفكرية

  

  :تقييم الطلبة -٣

وتقديمها للطلبة، تغذيـة راجعـة سـريعة    ) كتابة(تنوع أساليب التقييم، وضوح معايير التقييم 

، مالئمة أساليب التقييم للمخرجات المقصودة، دقة أسـاليب التقيـيم   )وشفهية مكتوبة(وفورية 

فيتها من خالل ممتحنين خارجيين أو أكثر من مقيم، وضوح أساليب التقييم وموضوعيتها وشفا

 . للطلبة ودقة مواعيد أدائها

 :تحصيل الطلبة وفقاً لمخرجات التعليم المقصودة -٤

مدى توافق تحصيل الطلبة مع مخرجات البرنامج المقصودة ومستوى الدرجة الممنوحة، نسبة 

  . نجاح الطلبة ومدى تفوقهم

  

  :نوعية فرص التعليم: ثانياً

 Teaching and learningالتعليم والتعلم  -٥

، تنوع مناسب ألساليب )مجموعات صغيرة وكبيرة، تعلم فردي وذاتي(تنوع فرص تعلم فعالة 

تدريس المعارف والمهارات الخاصة، مدى إشراك الطلبة في عملية التعلم والنقاش والحـوار،  

اضرات، توفر فرص تدريب ميداني، مدى زيارة خبراء مدى دقة وانتظام حضور الطلبة للمح

  . مختصين للمشاركة في فعاليات البرنامج، مدى تحسين مهارات المدرسين خاصة الجدد منهم

  Student Progressionتقدم الطلبة  -٦

أساليب استقطاب الطلبة والدعم األكاديمي المقدم لهم، مالئمة قدرات الطلبة المقبولين لمتطلبات 

مستوى التقدم األكاديمي العام للطلبة الملتحقين بالبرنامج، نسبة الطلبة المنسحبين من ،نامجالبر

  .البرنامج وأسبابها

   Learning Resourcesمصادر التعلم  -٧

توفر وتنوع مصادر التعليم، مدى استخدام التجهيزات والمختبرات واألجهزة والمكتبة، مـدى  

م مخرجات البرنامج المقصودة، مدى تفعيـل أداء الهيئـة   فعالية استخدام هذه المصادر في دع

التدريسية والفنية واإلدارية، مدى انسجام مؤهالت الهيئة التدريسية وخبراتها مـع متطلبـات   

  . وأهداف البرنامج

  



 

   Quality Assurance and Enhancementضمان الجودة وتحسينها  -٨

يير الجودة في حقول التخصص ونوعيتهـا،  توفر هيكلية إدارية وأكاديمية لضمان تحسين معا

، )لوائح، محاضر، سجالت عمليـات التقيـيم  (توفر أنظمة مكتوبة وواضحة وموثقة للبرنامج 

  )٢٠٠٧ ،وعرفةأبو دقة (. أساليب التغذية الراجعة من الطلبة ومن الهيئة التدريسية

  

 :االعتماد األكاديمي لكليات التربية 
 

لى الصعيد العالمي محاوالت جادة لتطويره وتحديثه مـن خـالل   يشهد التعليم الجامعي ع     

نظام االعتماد األكاديمي الذي أصبح أمرا ملحا باعتباره األساس المناسب لعمليات اإلصـالح  

والتطوير، وأصبحت بداية اإلصالح أو التطوير لكليات التربية تبدأ من توجهها للحصول على 

االعتراف بالكفاءة األكاديمية ألي مؤسسة آو برنامج  "به ويقصد االعتماد األكاديمي لبرامجها،

تعليمي في ضوء معايير تصدرها هيئات ومنظمات أكاديمية متخصصة على المستوى المحلي 

  )١٠٠: ١٩٩٦العتيبي وغالب،(  ".أو األقليمي

ارية و يساهم االعتماد األكاديمي بصورة ملموسة في تحقيق كفاءة الكلية من الناحيتين اإلد     

عـداد خـريجين   إواألكاديمية لضمان جودتها واستمرار تحسين العمل بها، وذلك مـن أجـل   

متميزين يتقنون المهنة، كما يعزز سمعة الجامعة أو الكلية وتهتم بـه كثيـر مـن الشـركات     

  )٢٠٠٧أحمد،.(والمؤسسات باعتباره مؤشرا جيدا على نوعية الجامعة وجودة برامجها

: أهداف االعتماد األكاديمي لكليات اعداد المعلمين على النحو التالي وقد حددت الدراسات    

  )١٩٩٦العتيبي وغالب، ) (٢٠٠٧أحمد،(

  .تقويم نوعية برامج اعداد المعلمين بصورة دورية مستمرة من قبل جهة علمية محددة 

تخطي الفجوة بين خريجي كليات التربية في الدولة الواحدة مـن حيـث المهـارات     

لعلمية وسهولة معادلة الساعات المعتمدة عند انتقال الطالب من كلية إلـى  والمعارف ا

  .أخرى

التأكد من تحقيق كليات التربية الحد األدنى من المتطلبات الضرورية لضمان نوعيـة   

 .جيدة من الخريجين

 .تحديد معايير إلصدار الشهادات والرخص لممارسة مهنة التدريس 

ر المستمر من خالل التقويم الذاتي والقيام بمراجعات تشجيع كليات التربية على التطوي 

 .دورية لبرامجها وامكاناتها البشرية والمادية

 .تحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تطوير وتحديث برامج كليات التربية 



 

  

ويتطلب تطبيق مباديء ومعايير االعتماد األكاديمي توفير آلية لمساءلة جميـع المعنيـين        

د البرامج األكاديمية وتنفيذها واإلشراف عليها، واعادة النظر في البرامج األكاديمية للكلية بإعدا

وتوفير معلومات واضـحة ودقيقـة للجهـات    ، وتحسينها في ضوء متطلبات الميدان التربوي

  )  ٢٠٠٧أحمد،. (المعنية بأهداف البرامج التي تقدمها الجامعة أو الكلية

تطوير منظومة كليات التربية بما يتفق والتوجهات تبعها بعض الدول لومن المعايير التي ت     

العتمـاد بـرامج   ) األمريكي(لمجلس الوطني ا (NCATE)معايير منظمة العالمية المعاصرة 

   The National Council for Accreditation of Teacher- Education إعداد المعلم

ــة    ــايير منظم ــتمل مع ــي  NCATEوتش ــى اآلت ــة، ج( :عل ــة المنوفي   )٢٠٠٧امع

  :داء الطلبة المعلمينأ: أوالً 

  .معرفة الطالب المعلم ، ومهاراته ، ومواقفه): ١(المعيار 

 يدركوابناء على هذا المعيار، علي الطلبة المعلمين الذين يعدون للعمل بالمدارس كمعلمين، أن 

رية لمسـاعدة كـل   المعرفة التخصصية والتربوية، والمهنية، والمهارات، والمواقف الضـرو 

  .التالميذ بالمدارس على التعلم

  :نظام التقييم وتقويم الكلية): ٢(المعيار 

داء ألدى الكلية نظام تقييم يقوم بجمع وتحليل البيانات الخاصة بمؤهالت المتقدمين ، وأن يكون 

  .وبرامجها وذلك لتقويم وتحسين الكلية، الطلبة المعلمين والخريجين

  

  :يةطاقة الكل: ثانياً

  .الخبرات الميدانية والتدريب العملي): ٣(المعيار 

وتقويم الخبرات الميدانية والتدريب العملي، ق وتطبي تقوم الكلية مع المدارس المشاركة بتصميم

حتى يصل الطلبة المعلمين وغيرهم من أفراد المـدارس بتطـوير المعرفـة، والمهـارات،     

ــتع     ــى الــ ــة علــ ــاعدة الطلبــ ــرورية لمســ ــف الضــ   .لموالمواقــ

   

  .التنوع): ٤(المعيار 

تطبيق وتقويم المنهج والخبرات للطلبة المعلمين لكي يكتسـبوا ويطبقـوا    ميتقوم الكلية بتصم

وتشمل هذه الخبرات العمل مع أعضاء هيئة تدريس ، والمواقف الضرورية والمهارات المعرفة

متنوعين في الصفوف  متنوعين بالكلية وبالمدارس ، ومع طلبة معلمين متنوعين ، ومع تالميذ

  .مــــن الطفولــــة المبكــــرة حتــــى نهايــــات المرحلــــة الثانويــــة 



 

  

  :دائهم ، ونموهم المهنيأمؤهالت أعضاء هيئة التدريس ، و): ٥(المعيار 

على أعضاء هيئة التدريس بالكلية أن يكونوا مؤهلين ويمثلون نماذج ألفضل الممارسات 

، بما في ذلك قيامهم بتقييم فاعليتهم الذاتية المهنية في البحث ، وخدمة المجتمع ، والتدريس 

داء أعضاء هيئة أيجب على الكلية أن تقوم بانتظام بتقويم ، وداء الطلبة المعلمينأفي عالقتها ب

  .التدريس وتسهيل نموهم المهني

  

   . :إدارة الكلية ومصادرها): ٦(المعيار 

والتسهيالت والمصادر ، بمـا   البشريةوالميزانية والقوى  والسلطة لدى الكلية القيادةأن تتوفر 

  .في ذلك مصادر تكنولوجيا المعلومات ، الالزمة إلعداد الطلبة المعلمين

  

 :تحديث وتنويع طرق التدريس وأساليبه في كليات اعداد المعلم 

ظهرت العديد من طرق التدريس الحديثة التي يجب على كليات التربية األخذ بها عنـد        

 العصف الذهني، التدريس المصغر،:ن هذه الطرق على سبيل المثال ال الحصراعداد المعلم وم

ورش العمـل   العروض العمليـة، لعـب األدوار،الـتعلم التعـاوني، الزيـارات الميدانيـة،      

  )٢٠٠٢راشد،(.وغيرها

وتحقيق ذلك يتطلب االهتمام بالتنمية المهنية المستمرة ألعضاء هيئة التدريس لتطـوير        

لتدريسية وتدريبهم على استخدام الطرق الحديثة في التدريس وتوجيه برامج التنمية مهاراتهم ا

المهنية إلى هذا الغرض، وتدريبهم كذلك على استخدام التقنية الحديثة كالحاسوب واالنترنـت  

ووسائط التعلم المتنوعة، مما يساعد على أن يتعلم الطلبة المعلمون بالطرائق واألساليب التـي  

كما يتطلب أن يكون استخدام طرق التـدريس  م استخدامها مع طلبتهم في المستقبل، يتوقع منه

  الحديثة والتقنيات المتنوعة محور أساسي من محاور تقويم عضو هيئة التدريس

  )٢٠٠٣يحيى،( 

  

 : التقنية والتكنولوجيا الحديثة في كليات التربية توظيف 

  
يمية واالنتقال من التعليم التقليدي إلـى التعلـيم   يعد استخدام التقنيات الحديثة كوسائل تعل     

عداد المعلم حيث اعتمدت العديد من الدول المتقدمة إااللكتروني من أهم االتجاهات الحديثة في 

ويـنعكس  . عداد المعلمإعلى الوسائط التقنية الحديثة وشبكة االنترنت والحاسوب لتنفيذ برامج 



 

عداده أكثر سهولة كما يشجع المعلم على التـدريس  إية على أداء المعلم ويجعل عمل هذا األمر

يحيـى  ( بطرق وأساليب حديثة باستخدام التقنية و ينمي لديه القـدرة علـى الـتعلم الـذاتي    

  . )٢٠٠٣يحيى، ) (  ٢٠٠٣والخطابي،

بمـا فـي ذلـك    (ويمكن توظيف التكنولوجيا في كليات التربية من خالل تقديم المقررات     

دارة حلقات النقاش والواجبات إعلى شكل مواد على االنترنت كما يمكن ) ت الفيديو والصوتيا

المنزلية من خالل مجموعات النقـاش عـن طريـق بـرامج االتصـال المباشـر والبريـد        

   .) ٢٠٠٣شرف وحسن،.(االلكتروني

عداد المعلم عدد من المتطلبات والتي توافرت في إويتطلب توظيف التكنولوجيا في برامج      

  )    ٢٠٠٣شرف وحسن،:(الخبرات األجنبية والتي تتمثل فيما يلي دول

االستعانة بالمتخصصين في التكنولوجيا والبرمجيات ومصممي البرامج لتنفيذ المـادة   

العلمية بصورة جذابة وأكاديمية ونقلها على مواقـع خاصـة فـي الشـبكة العالميـة      

  .العنكبوتية 

تلف وسائط التعلم مثل شـبكات االتصـاالت   وجود بنية تحتية تكنولوجية الستخدام مخ 

  .المتقدمة وشبكات البث االذاعي والمرئي وغيرها من التجهيزات التكنولوجية

تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في التعامـل مـع المـادة     

العلمية المقروءة والمرئية والمسموعة في كل من الطالـب المعلـم وعضـو هيئـة     

 .يسالتدر

ولتحقيق االستفادة القصوى من توظيف التقنية والتعليم االلكتروني يتطلب ذلك أن تضـع       

  :برامج اإلعداد في عين االعتبار ضرورة تدريب المعلمين في النواحي التالية

  .استخدام الوسائط التقنية المتعددة 

  .استخدام شبكة االنترنت بفعالية 

ـ      ) ٢٠٠٣يحيـى والخطـابي،  .( ى الشـبكة اعداد وتصميم المواقـع وتحميلهـا عل

 . )٢٠٠٣يحيى،(

  

  :اتجاه تنمية المعلمين مهنياً في ضوء أسلوب النظم 

يعد أسلوب النظم من المعالم البارزة للحضارة الحديثة، ويستند إلـى نظريـة الـنظم    

العامة المطبقة في التفكير والتخطيط والبحث العلمي، وأسلوب الـنظم مـدخل فـي معالجـة     

، الجبان (اإلنسانية المعقدة للوصول إلى فعالية عالية، وإتقان راق بأقل كلفة ممكنة  المشكالت

وقد جاء هذا األسلوب استجابة لتأثيرات الثورة العلميـة التكنولوجيـة فـي الحقـل     ).١٩٩٧

التربوي، ويتعامل مع أية ظاهرة أو نشاط تعليمي ويشكل نظاماً متكامالً له عناصره ومكوناته 



 

عملياته التي تسعى إلى تحقيق األهداف المحددة داخل النظام، ويقوم هذا األسـلوب  وعالقاته و

على مفهوم النظام، ويعرف بأنه مجموعة من األجزاء التي تترابط فيما بينها لتحقيـق هـدف   

  .معين وفقاً لخطة مرسومة

  :ويتألف البرنامج المتكامل وفق هذا األسلوب من أربعة أجزاء هامة هي

  : Input: المدخالت -١

وتشمل جميع العناصر التي تكون النظم، وتسهم في تحقيق هدف أو أهداف محـددة،  

برنامج اإلعداد، واألهداف، والمحتوى، واألساليب، والبيئـة  (وفي نظام تكوين المعلمين يعتبر 

  .من مدخالت النظام) التعليمية

  : Processesالعمليات  -٢

نشطة التي تحدث بين عناصـر مـدخالت   وهي سلسلة من اإلجراءات والتفاعالت ال

  .النظام، من أجل توفير الظروف المالئمة، لتحويل هذه المدخالت إلى مخرجات يراد تحقيقها

   :Outputالمخرجات  -٣

وهي النتائج النهائية التي يحققها النظام، ومخرجات نظام تكوين المعلم هي المعلـم ذو  

   -.لتكوينالمواصفات المرغوبة في ضوء أهداف برنامج ا

   :Feed – backالتغذية الراجعة  - ٤ 

وهي تمثل ما تسفر عنه عملية تقويم المخرجات وتحليلهـا، فـي ضـوء األهـداف     

الموضوعة للنظام، وهي تعطي مؤشرات عن مدى تحقيق األهـداف، وإنجازهـا، وتوضـح    

ـ  ديل، أو نواحي القوة والضعف في أي جزء من األجزاء األخرى للنظام، وعلى أساسها يتم تع

  ).١٩٩٤، حسن(تغيير، أو إضافة أو حذف أي شئ في النظام 

" جبرائيـل بشـارة  "أما بناء محتوى برنامج تكوين المعلم وفقاً لهذا األسلوب، فيوضح 

من نظام أكبر هو نظام التكـوين،   Subsystemذلك عندما يذكر أن البرنامج هو نظام فرعي 

  :ويحتوي هذا النظام الفرعي على اآلتي

وهي مجموعة مـن  " المدخالت"وقد تسمى أيضاً : The Componentsالمكونات  -أ

المواد الدراسية المختلفة بما تحتويه من معارف، ومعلومات وقدرات، ومهـارات، وخبـرات   

للمعلم، القائم على التحليـل التفصـيلي   " األكاديمي والثقافي والتربوي"متعددة يتطلبها التكوين 

  :وتتألف من وحدات أصغر تسمىلألدوار التي يقوم بها، 

وهي مجاميع فرعية للمدخالت، ويتألف كل مـدخل  : The elementsالعناصر  -ب

من عدة عناصر أو فروع قائمة بذاتها، ولكنها ترتبط فيما بينها لتؤلف كالً ) مادة دراسية مثالً(

  :وتنقسم هذه العناصر إلى وحدات أصغر منها تدعى) ١٩٨٦بشارة،(متكامالً 



 

وهي المجموعة الفرعية لكل عنصـر  : The Sub- elementلعناصر التحتية ا -جـ

من عناصر المدخالت، وهي أصغر من سابقاتها، وتتألف هي أيضاً من أشكال بنائية أصـغر  

  :منها تدعى

ويتكون من مجموعها المحتوى الكلي المتكامل للبرامج، : The Moduleالمديول  -د

  :امج اإلعداد والتدريب، تتبع الخطوات التاليةولتطبيق هذا االتجاه في تخطيط بر

  .المعلمين من التعليم والتدريب/ تحليل الواقع وتعيين احتياجات الطالب -١

  .وضع أهداف عامة لبرنامج التكوين -٢

تحويل األهداف العامة إلى أغراض سلوكية إجرائية تصاغ لكل شعبة، ولكل مادة  -٣

الصياغة قابلة للمالحظة، والقياس، وتمكن مـن التقـدير    من مواد البرنامج الكلي، وتكون هذه

  .الموضوعي لفاعلية مضمون البرنامج

تحديد محتوى البرنامج، أي ترجمة الكفايات واألهداف إلى واقع دراسي من خالل  -٤

  .تحديد المعلومات، والمهارات والقيم المرغوبة في تكوين المعلم، ثم تنظيم مضمون البرنامج

المعلم منهـا  / تعليمية وتدريبية، فتوضع نماذج متعددة ليختار الطالب وضع بدائل -٥

  .النموذج الذي يراه المخطط أثناء التصميم، والتنفيذ، والتطوير التجريبي

بناء أدوات القياس والتقويم، فالتخطيط النظامي يعتمد على التقويم المستمر، حيث  -٦

المرحلية واألغراض السلوكية، فـإذا كانـت    يبين مسار التغذية الراجعة مدى تحقيق األهداف

داللة التقويم صحيحة، فإن ذلك يؤكد البرنامج ويثبت مساره، أما إذا كانـت داللـة البرنـامج    

  .خاطئة، فيجرى تصحيح المسار قبل انحرافه الكبير عن األهداف

تجريب البرنامج من أجل تطويره، ويعتمد المدخل المنظـومي علـى التطـوير     -٧

. خالل التجارب الفردية واالستطالعية، وفـي ضـوئها يـتم التعـديل والتحسـين     المستمر 

  ).١٩٩٧،الجبان(

  .التطبيق الفعلي للبرنامج -٨

ومن هنا يتضح أن بناء برامج تكوين المعلمين وفقاً لهذا األسلوب يتميـز بإيجابيـات   

  :كثيرة أهمها

ث يعتبرها عملية واحـدة  أنه ال يفصل بين عملية اإلعداد قبل الخدمة وأثناءها، حي -أ

  .متكاملة ال انفصام بينها

أنه ال يتقيد بالمقررات الدراسية، بل يستبدلها بمجموعة من الحقائق والمعلومـات   -ب

  .والخبرات والمهارات تتناسب مع معايير األداء الجيد للمعلم

 يراعي الفروق الفردية للمتعلمين، ويزودهم بمهارات وقدرات تتيح لهم مواصلة -جـ

  .التعلم الذاتي



 

مرونة البرنامج وقابليته للتجديد باستمرار، مما يسمح بإضافة الجديد فـي مجـال    -د

المعرفة، وحذف القديم من الخبرات والمهارات، وهذا يكفـل التطـوير المسـتمر لمواجهـة     

ــر     ــا المعاصـ ــي عالمنـ ــريعة فـ ــة السـ ــرات الثقافيـ ــن، . (التغيـ   حسـ

١٩٩٤.(  

  : ل تعيينه بشكل دائماالطمئنان إلى جودة الخريج قب 

في معظم دول العالم لم يعد الحصول على الدرجة الجامعية كافيـا للعمـل فـي مهنـة           

التدريس، وإنما ال بد من االطمئنان إلى جودة الخريج ومدى كفاءته وقدرته للعمل بهذه المهنة، 

ا العام معلم المادة ففي اليابان يتم تعيين المعلم بصورة مؤقتة لمدة عام ويشرف عليه خالل هذ

األساسي لكي يستفيد من خبراته، بعدها عليه أن يجتاز اختبار في نهاية العام للحصول علـى  

الترخيص للعمل في التدريس، وفي فرنسا ال يسمح بالعمل في التدريس إال بعد اجتياز امتحان 

   )٢٠٠٧أحمد،. (سنوي على مستوى الدولة

  

 :  ني للمعلماالهتمام بالبعد األخالقي والوجدا 

ضرورة تضمين المقررات الدراسية موضوعات تسعى لتنمية القيم الدينية واالجتماعيـة       

، )إنجلترا وألمانيا والواليات المتحدة مـؤخراً  (واالتجاهات اإليجابية للطلبة المعلمين كما فعلت

وتقاليـدها   وتصميم المناهج والبرامج واألنشطة التي تنمي المحافظة على أخالقيـات المهنـة  

 )٢٠٠٥مدكور، ) (١٩٩٨غنيمة،.(واالعتزاز باالنتماء اليها
   

     :عداد المعلمإتفريد التعليم في كليات  
من التوجهات الجديدة أن يتم  تفريد التعليم في هذه البرامج، ليتعلم كل معلـم بمفـرده         

قدراته وبما يتناسـب  بحسب استعداداته وقدراته ومهاراته، ويتقدم في البرنامج وفق سرعته و

مع ظروفه الخاصة، وهذا االتجاه نحو تفريد التعلم بدأ باالنتشار خاصة مع توظيـف التقنيـة   

  )٢٠٠٢راشد،.(وشبكة االنترنت
  :  عداد المعلمإالمشاركة المجتمعية في وضع وتنفيذ برامج  

كالمعلمين   تهتم عدد من الجامعات العالمية بمشاركة جهات من داخل المدرسة وخارجها      

عداد المعلم ،حيـث أصـبحت هـذه    إوادارة المدرسة وأولياء األمور في وضع خطط برامج 

ويرجـع  ، عداد المعلم وتصميمهاإالجهات وخاصة أولياء األمور عنصر حيويا في بناء برامج 

عداد المعلم إلى أهمية هذه الجهـات  إاالتجاه المطالب بضرورة تبني مبدأ المشاركة في برامج 

  )  ٢٠٠٣شرف وحسن،.(راكهم الحتياجات الطلبة والمجتمع الخارجيواد



 

عداد المعلم من الخبـرات  إكما طالبت العديد من المؤتمرات والدراسات أن تنتفع كليات      

الميدانية للمعلمين لتطوير وتحسين ممارساتها وأنشطتها وبرامجها وتقوم بـإجراء التعـديالت   

  )١٩٩١عبد الرحيم،.( ات المعلمين الفعلية في الميدانعلى برامج الكلية في ضوء احتياج

إلى تبني فكرة مدارس التطوير المهنـي  ) ٢٠٠٣يحيى والخطابي،( وفي هذا الصدد يدعو     

في مدارس حكومية يتم اختيارها بحيث يتم التنسيق بين هذه المدارس والجامعـة أو الكليـة،   

عداد المعلمين، هذه الفكرة نادت بها مجموعة وتعمل مشاركة معها لتطوير برامج تعليم جيدة إل

جامعة في الواليـات المتحـدة    هوهي عبارة عن اتحاد لحوالي مائ Holmes Groupهولمز 

  .األمريكية تشتمل على برامج إلعداد المعلمين

  :مواكبة المناهج والمقررات للنمو المعرفي المتسارع 

بوية والتعليمية في ضوء المستجدات التربوية عداد المعلمين الكفايات الترإتضمين برامج      

وهذا يتطلب مراجعة دورية للمقررات والمناهج الدراسية ومراجعة الخطط التدريسية في كـل  

قسم من أقسام الجامعة مرة على األقل كل عامين دراسيين، وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من 

طوير، وليست جامـدة فمـا كـان    مستجدات علمية، بحيث تكون هذه الخطط مرنه، وقابلة للت

يصلح للتدريس قبل خمس سنوات مثال، ال يمكن أن يظل صالحا إلى ما النهاية، ومـن هنـا   

تأتي ضرورة مراجعة الخطط التدريسية، ومالءمتها مع التطورات العلمية الحاصـلة محليـا   

  )٢٠٠٧عودة،. (وعربية وعالميا

  

  :خريجيهامتابعة مسئولية كليات التربية عن  

أن تظل كليات اعداد المعلمين على صلة مستمرة بخريجيها حتى تكون على علم بمـدى       

فاعليتها كمؤسسات إلعداد المعلم، حيث تشير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في أحد 

تقاريرها أن كليات اعداد المعلمين يجب أن تقدم دراسات لمتابعة المعلمين الجدد متعاونة مـع  

عداد والتعـرف علـى مـا    اإلزة المعنية بعد التحاقهم بالخدمة لمعرفة مدى كفاية برامج األجه

يواجه المعلمين الجدد من مشكالت وما يعترضهم من معوقات واستخدام مثل هذه الدراسـات  

  ) ١٩٩١عبد الرحيم،. ( أساسا لتحسين برامج االعداد والتخطيط لبرامج التدريب معا
   

  :عداد المعلمإعن توحيد جهة المسئولية  

البد من توحيد جهة المسئولية عن اعداد المعلم لتتولى الجامعات ممثلة بكليات التربية فيها     

وفي حالـة عـدم   . المسئولية الكاملة وذلك لضمان مستوى اإلعداد ونوعيته وتوحيد األهداف

والتعاون في وضع  عداد المعلمإالقدرة على توحيد جهة المسئولية البد من التنسيق بين كليات 

معايير موحدة لبرامج اإلعداد وهذا ما تتبناه العديد من الدول األجنبية، كما قام مكتب التربيـة  



 

عداد المعلم في دول الخليج كمـدخل  إلدول الخليج العربي بوضع معايير ومباديء لمؤسسات 

  )  ٢٠٠٣شرف وحسن،.(أساسي للتنسيق بين مختلف برامج اعداد المعلم في دول الخليج

  

  :عداد المعلمإاألخذ بأسلوب التعلم الذاتي في برامج  

تعتمد برامج اعداد المعلم في العديد من الدول األجنبية على مبدأ التعلم الذاتي حيث أصبح      

المتعلم محور العملية التعليمية ويقوم بالعبء األكبر بالبحث والدراسة، وهذا االتجاه في تزايـد  

وجي والتقني وظهور الشبكة العنكبوتية وذلك يتطلب تعليم الطلبـة كيـف   نظرا للتطور التكنول

شرف .(يعلمون أنفسهم بأنفسهم من خالل شبكة االنترنت واألقراص والكتب واألفالم التعليمية

  )٢٠٠٥؛ مدكور،٢٠٠٣وحسن،

 والهدف من ذلك هو تنمية القدرة لدى الطلبة على التعلم الذاتي بحيث يصبح أسلوب حياة      

ويحقق لهم التنمية المهنية المستمرة مدى الحياة مما يمكنهم من التعليم المسـتمر واستقصـاء   

 )٢٠٠٣شـرف وحسـن،  .(المعلومات من مصـادرها المختلفـة وتوظيفهـا فـي التـدريس     

  )٢٠٠٥مدكور،(

  :االهتمام باإلعداد الثقافي للمعلم في عصر العولمة 

للتعامل مع الثقافات المتعددة ضرورة ملحـة  في ظل عصر العولمة أصبح اعداد المعلم       

على نظم اإلعداد، وقد أدركت مؤسسات اعداد المعلم في العديد من الدول أهمية هـذا األمـر   

واهتمت باإلعداد الثقافي للمعلم، وتضمن ذلك تعليم اللغات المختلفة واالنفتاح على العالم فـي  

ول مختلفة وغيرها من األدوات التـي  تخصصات مثل الجغرافيا واللغات ودراسة األدب من د

  )١٩٩٨غنيمة،) ( ٢٠٠٣شرف وحسن،.(تحقق اإلعداد الثقافي

 :االتجاه إلى زيادة سنوات اإلعداد 

جميع االتجاهات تؤكد أن برنامج االعداد ينبغي أن يقع في خمس سنوات بدال من أربـع       

ـ    ة وخريجـي الكليـات   سنوات وذلك ليحدث التوازن األكاديمي بين خريجـي كليـات التربي

أن ال يقل مستوى اإلعداد عن شهادة البكالوريوس ودبلوم التربيـة أو ماجسـتير    األكاديمية،و

  )٢٠٠٣شرف وحسن،.(التربية

  :توجيه البحوث والدراسات لتطوير كليات التربية 

 االستفادة من نتائج البحوث والدراسات التربوية لتطوير برامج اإلعداد ونظم الدراسـة         

بكليات التربية، وتوجيه الدراسات التي تقدم لدرجات الماجستير والدكتوراه في مجال تطـوير  

وأن . برامج كليات التربية والعمل على توجيه خطط البحوث لنيل الدرجة نحو هـذا الهـدف  

تكون هذه البحوث والدراسات الموجهه لتطوير كليات التربية احدى المكونات األساسية لبرامج 



 

لمعلمين بل ويجب أن تكون هذه الدراسات عنصرا أساسيا ضمن العناصر التي يبنـى  ا إعداد

  ) ٢٠٠٣يحيى والخطابي،.( عليها برامج اإلعداد في كليات التربية 

  :عداد المعلمإاالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال  

ل المتقدمـة  تطالب توصيات المؤتمرات والدراسات بضرورة اإلطالع على تجارب الدو     

عداد المعلم لالستفادة من ذلك في تطوير كليات التربية ومواكبتها لما هو معمول به إفي مجال 

لذا رأينا أن نستعرض بشكل عام برامج ونظم الدراسة في الجامعات العالميـة  ، في هذه الدول

-ليابـان ا -السـويد  -بريطانيـا  -ألمانيا –فرنسا  -الواليات المتحدة األمريكية( في كل من 

عتبار أنها من الدول المتقدمة تربويا والتي تواكب آخر المستجدات والتطـورات،  ، با)ماليزيا

عداد المعلم في كل منها مما يـوفر لنـا بـدائل    إوسوف نجد تنوع واختالف فيما يخص نظم 

  .لالختيار

مكوناتهـا   عداد المعلم فضلنا أن تقسم هذه النظم إلـى إولتسهيل عملية اختيار البدائل في نظم 

  :األساسية وفقاً لما يلي

 :نظام الدراسة -أوال

 .عداد المعلم مجموعة من األنظمة أهمها النظام التكاملي والنظام التتابعيإيستخدم في مجال 

  :النظام التكاملي .١

وفيه يدرس الطالب المواد األكاديمية التخصصية والمقررات الثقافية ومواد اإلعداد التربـوي  

سمى كلية التربية أو كلية المعلمين لمدة أربع سنوات يحصل بعدها على درجة في مكان واحد ي

 )٢٠٠٣يحيى،. ( البكالوريوس

  :النظام التتابعي .٢

وفيه يدرس الطالب المواد األكاديمية التخصصية في كليات اآلداب وكليـات العلـوم، وبعـد    

عداد من يرغب في إتم ي )البكالوريوس( االنتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة الجامعية

 )١٩٩٦محمد،. (التدريس من خالل االلتحاق ببرامج الدبلوم التربوي لمدة عام أو عامين 

وقد أبرزت العديد من الدراسات أوجه القصور في كل من النظامين التكاملي والتتـابعي،        

إال ، دول العربيـة ويعد النظام التكاملي هو النظام األساسي إلعداد المعلم والشائع في معظم ال

أن نظم الدراسة في الدول المتقدمة اختلفت باختالف الجامعات حـول طبيعـة هـذا النظـام     

  : )١٩٩٨غنيمة،(  ) ٢٠٠٧أحمد،( وظهرت في صور البدائل التالية 

 )١٩٩٨غنيمة،: (النظام التكاملي) أ( 

  :اط التاليةمعظم الجامعات العالمية التي تتبع النظام التكاملي تسير على أحد األنم

  . نظام الساعات المعتمدة -٢. نظام الفصلين -١

  



 

  :النظام التتابعي) ب(

أجمعت الدراسات العالمية على سنة دراسية كاملة للتمهين التربوي بعد الحصـول علـى    -١

  . درجة البكالوريوس، أي لمدة خمس سنوات

ت بجانب إعداد مهني لمدة سنوا) ٤(أما في ألمانيا فإن هذا النظام يتطلب بكالوريوس لمدة -٢

  . أي ما يقرب من ست سنوات. شهراً) ٢٤-١٨(تتراوح ما بين

  : مدة الدراسة -ثانيا

اختلفت مدة الدراسة من جامعة ألخرى حيث يتطلب اعداد معلم رياض األطفال دراسـة       

لمدة أربع سنوات من أجل الحصول على درجة البكالوريوس في حين تراوحـت المـدة مـا    

عداد معلم إأما  ،)الحلقة األولى من التعليم األساسي(سنوات لمعلم المرحلة االبتدائية  )٤-٣(بين

سنوات في معظـم  ) ٤(يتطلب دراسة لمدة) الحلقة الثانية من التعليم األساسي(التعليم اإلعدادي

 :يلـي الدول، أما بالنسبة لمعلم المرحلة الثانوية فقد أجمعت معظم دول العالم المتقدمة على ما 

  )١٩٩٨غنيمة،(

  . سنوات للمعلم العادي) ٤(

 ). فرنسا، واليابان( سنوات للمعلم المتخصص مثل) ٥(

سنوات للمعلم الخبير عالوة على التحاقه لمدة عـام علـى األقـل بالـدبلومات المهنيـة      ) ٥(

 ) اليابان(أو الحصول على درجة الماجستير ) فرنسا(والمتخصصة 

  

  :التي يعد لها المعلم المراحل التعليمية -ثالثا

يتم اإلعداد وفقاً لبرامج مختلفة حسب المرحلة التعليمية، كبرامج إعداد معلم رياض األطفـال،  

التعليم األساسي بمرحلتيه، الثانوي العام والثانوي الفني كما يحدث في فرنسا، بعض الواليات 

واأللمانية نجد أنها تعد برنامجاً  ةبينما في بعض الواليات األمريكي، )المتحدة األلمانية، واليابان

 )١٩٩٨غنيمة،.(واحداً لكل المراحل التعليمية بنفس النظام واألسلوب

  

  :نوع ومستوى اإلعداد األكاديمي والمهني والثقافي -رابعاً

  المهني، اإلعداد -األكاديمي اإلعداد( المعلم عالميا شملت ثالث محاور إعدادمحاور 

  )١٩٩٨غنيمة،( :الثقافي اإلعداد 

  :اإلعداد األكاديمي -١

يتم اإلعداد األكاديمي في بعض الجامعات وفقاً لما يتم في الكليات األكاديمية األخرى، بينمـا   

نجده يتم في جامعات أخرى طبقاً لما يتم في الكليات األكاديمية األخرى ولكن حسـب نـوع   

 )١٩٩٨غنيمة،.( لها يعد ومستوى المرحلة التعليمية التي



 

  

  : عداد المهنياإل -٢

وهذه العملية تكثف لها مقررات تربوية إلعداد المعلم لمهنته وهي تختلف مـن جامعـة إلـى    

 )١٩٩٨ غنيمة،:(أخرى، إال أن هناك شبه إجماع على المقررات التالية

  . نظريات التعلم، علم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي - 

 .فلسفة وتاريخ التربية - 

 النظريات التربوية - 

 .طرق التدريسمناهج و - 

 . اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية - 

 . إعداد بحث متعمق في فرع أو أكثر من تلك المقررات - 

  :اإلعداد الثقافي -٣

معظم الجامعات اهتمت بهذا الجانب من خالل التركيز على اللغات وتاريخ العلم، و يـتم فـي   

  . بالبيئة المحلية جامعات أخرى من خالل أنشطة ثقافية واجتماعية لربط المعلم

  : نسب اإلعداد -خامسا

، إال أن )أكاديمي، مهني، ثقـافي (تفاق عام في محاور األعداد عالمياً اعلى الرغم من وجود  

  -:هناك اختالف حول نسب األعداد بين كل محور من تلك المحاور كما يلي

  :بالنسبة لرياض األطفال والمرحلة األولى من التعليم األساسي

م التجارب العالمية على تكثيف المقررات التربوية عن األكاديمية والثقافية إلعـداد  أكدت معظ

أكاديمي % ٢٠تربوي، % ٧٠معلمي تلك المرحلة، حيث تراوحت النسب في المتوسط ما بين 

  . ثقافي% ١٠، 

  :بالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي والتعليم الثانوي

مية ثم يليها التربوية فالثقافية إال أن هذه النسب اختلفت فيما بينهـا  يتم تكثيف المقررات األكادي

. عـداد الثقـافي  لإل ١٠-٥عداد المهني لإل ٢٥-٢٠عداد األكاديمي لإل ٧٥-٧٠وقد تراوحت 

 )١٩٩٨غنيمة،(

  :أسلوب التمهين التربوي -سادساً

األكاديميـة  اختلفت برامج اإلعداد في الجامعات العالمية حول أسـلوب توزيـع المقـررات    

  )١٩٩٨غنيمة،(:والثقافية على سنوات الدراسة وفقاً للبدائل الثالثة التالية) المهنية( والتربوية

 :البديل األول .١

أن يبدأ برنامج اإلعداد بالمقررات التربوية لمدة عامين، يليها تدريس المقررات األكاديمية 

  . في العامين التاليين



 

 :البديل الثاني  .٢

ماماً في بعض الجامعات العالمية األخـرى، حيـث تبـدأ بـالمقررات     وهنا نجد العكس ت

األكاديمية في العالمين األولين من الدراسة يليها تدريس المقررات التربوية في العـاملين  

 . التاليين

 :البديل الثالث .٣

فضلت جامعات أخرى المزاوجة بين المقررات األكاديمية والتربوية بحيث يسيران جنبـاً   

  . نذ بداية الدراسة حتى سنة التخرجإلى جنب م

وهكذا نجد نماذج مختلفة إلعداد المعلمين في الجامعات العالمية، ولكل نموذج من هذه 

النماذج مبررات ومزايا الستخدامه واعتماده كأساس إلعداد المعلمين، كما أن لكل نموذج نقدا 

  .  يوجه إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  صرة فيما يتعلق بالتربية العمليةاالتجاهات المعا: اً رابع

عصب اإلعداد التربوي فمن خاللها يمارس المعلم دوره ويختبر العملية تعد التربية 

قدراته ويتأكد من حسن أدائه لمهاراته، وهي االختبار الصادق لمدى استيعاب الطالب المعلم 

م فال بد من تدريب لما درسه من مقررات أكاديمية ونفسية، فالجانب النظري ال يصنع المعل

  .عملي على أرض الواقع

 على تدريب" الميداني بأنها التدريب  أحيانايطلق عليها  والتيية العملية وتعرف الترب

تحت  للتدريس بها مدارس المرحلة التي يعد الطالب المعلم فيالممارسة الفعلية لمهنة التدريس 

  )٢٠٠٧جامعة المنوفية،"( توجيه وإشراف المسئولين

النظام  رضنستعالتربية العملية والخبرات الميدانية على كل المستويات  أهميةنطالقاً من وا 

في الجامعات العالمية، فمن خالل اإلطالع على برامج التربية  برنامج التربية العمليةالمعمول ل

 – فرنسا - الواليات المتحدة األمريكية( العملية على مستوى كليات التربية عالمياً في كل من 

يمكننا الخروج بمجموعة من البدائل كخالصة ) ماليزيا- اليابان - السويد - بريطانيا -ألمانيا

  : للخصائص األساسية التي تميز هذا البرنامج وفقاً لما يلي

  : التمهيد للتربية العملية: أوال

قصـى  عداد المعلم مهنياً انه يمكن تحقيـق أ إأكدت نتائج التجارب العالمية الناجحة في سياسة 

  :استفادة من برامج التربية العملية بإتباع اآلتي

 . تحقيق االندماج بين مقرري طرق التدريس والتربية العملية في بنية واحدة متكاملة •

التأكيد على وجود أكثر من مقرر لطرق التدريس، توزع على أعوام الدراسة األربعة  •

 . اعتباراً من السنة الدراسية الثانية

التربية العملية بعدد من المقررات التربوية األساسية والتـي مـن دون   التمهيد لبرامج  •

علـم  : النجاح فيها ال يسمح للطالب بالنزول إلى حقل التربية العملية مثـل مقـررات  

النفس التربوي، التوجيه واإلرشاد النفسي، أصول التربية، المناهج وطرق التـدريس،  

 . )١٩٩٨غنيمة،. (دارة التربويةالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، اإل

  

  :الفترة الزمنية المخصصة للتربية العملية: ثانيا

أثير جدال حول الفترة المخصصة للتربية العملية واإلعداد المهني للمعلم وكان من نتيجة       

ذلك ظهور عدة اقتراحات وبرامج، لذا نجد اختالف في الفترة الزمنية المخصصـة للتربيـة   

جامعة إلى أخرى حيث نجد أن بعض الدول تخصص فصل دراسي تـراوح بـين   العملية من 

أسبوعا، في حين أن دول أخرى تخصص للتربية العملية عامـاً دراسـياً كـامالً،    ) ٢٧: ١٥(



 

 )١٩٩٨غنيمـة، (وبشكل عام تفيد المعدالت العالمية زيادة ملحوظة في مدة التربية العمليـة   

  )١٩٩٣قورة،(

  -:ربية العملية على سنوات الدراسةنظام توزيع الت: ثالثا

عداد المعلم في الجامعات العالمية على أهمية بدء التربية العملية بالتدريج من إأكدت برامج  

السنة األولى بالجامعة حتى سنة التخرج، مع اختالف الوزن النسبي لأليام المخصصة 

: وزع والمكثف وفقاً للبدائل التاليةلألنشطة المختلفة للتربية العملية مثل المشاهدة، والتدريب الم

  )١٩٩٨غنيمة،(

  : نظام توزيع التربية العملية على فترات منظمة على النحو التالي -:البديل األول

  :الفترة األولى

فترة تهيئة داخل الكلية لتدريب الطلبة على مهارات صياغة األهداف، تخطيط الدروس، إنتاج 

  . قويم، التدريس المصغر، والزيارات الميدانيةالوسائل التعليمية، بناء أدوات الت

  :الفترة الثانية

تتم داخل المدارس و تقتصر على المالحظة لمعلم الفصل األساسي في أساليب إعداد وتدريس 

المادة العلمية، واألنشطة اليومية لتصحيح الواجبات المنزلية، رصيد الغياب، ويمكن مشاركة 

  . الطالب لمعلم الفصل

  :ثالثةالفترة ال

وفيها يتحمل الطالب مسئولية التدريس بنفسه، فيقوم بتدريس درساً كامالً أو جزءاً منه تحت 

  . إشراف المشرف، وحضور زمالئه، وتستمر لفترة مناسبة يحددها المشرف

  : الفترة الرابعة

  )١٩٩٨غنيمة،. (وفيها يتحمل المسئولية الكاملة في التدريس لعدد من الحصص منفرداً

  :الثاني البديل

  :وهو قريب من البديل األول ولكن يتم على مرحلتين فقط

  :المرحلة األولى

الطلبة مهارات التدريس كتخطيط الدرس وإنتاج الوسائل  إكسابتتم داخل الكلية وتهدف إلى 

التعليمية وغيرها، وتستخدم في هذه المرحلة أساليب متنوعة مثل التدريس المصغر والتدريبات 

  .  امل طرق التدريس والزيارات الميدانية للمدارسالعملية في مع

  : المرحلة الثانية

وفيها يتم تدريب الطالب على ممارسة التدريس في المدارس وقد اختلفت في  •

الجامعات العالمية حول المدة المخصصة ووقت التربية العملية ،إال أنها ال تخرج عن 

  ) ١٩٩٨غنيمة،: (أحد البدائل التالية



 

  . للتدريس في إحدى المدارس خالل الفصل األول من السنة الرابعة تفرغ الطالب •

تفرغ الطالب للتدريس في إحدى المدارس لمدة شهر واحد في كل من السنتين الثالثة  •

 .والرابعة

اعتبار السنة األولى لعمل المعلم بعد الحصول على البكالوريوس بمثابة سنة تدريبية  •

 . تحت إشراف الكلية التي تخرج منها يمارس فيها المعلم عمله بأجر كامل
 

  :البديل الثالث

  :إضافة سنة خامسة تخصص بأكملها للتربية العملية وتسير كاآلتي

للقيام بالتدريس تحت ) على غرار المستشفيات التعليمية(يسكن الخريجون في مدارس تعليمية - 

مدرس (أو) لم امتيازمع(إشراف اإلدارة التعليمية والمدرسة المتعاونة، ويطلق عليه اسم 

  ). مساعد

يكون نصاب المعلم الطالب نصف نصاب المعلم األصلي، ولكن عليه أن يشارك مشاركة  - 

 . كاملة في األنشطة المدرسية ويلتزم بكافة قوانين المدرسة

يمكن أن يقضي المعلم فترة معينة مع أول أسبوعين في العام الدراسي كفترة تمهيدية  - 

 . يس بحضور المدرس األول أو من له خبرة كبيرة في ذلك المجالللمشاهدة أو التدر

 . يتقاضى المعلم أجراً خالل هذا العام - 

 . زيارة هيئة التدريس بالكليات كزيارات إشرافية على المعلم - 

تقويم المعلم يتم في نهاية العام من لجنة مكونة من أساتذة الكليات والمتخصصين بوزارة  - 

 .لمدرسة، يحصل بعدها على شهادة صالحية للتدريس التربية وإدارة ا

  

أما بالنسبة ألصحاب النظام التتابعي فيترك لهم فصل دراسي كامل، وبعض الدول تفضل عاماً 

  )١٩٩٨غنيمة،. (دراسياً كامالً

  

  : نوعية األشراف على طالب التربية العملية: رابعا

شراف على طالب التربية من االتجاهات المعاصرة في هذا المجال أن يتولى اإل

وهو أحد المدرسين الممتازين في تدريس مادة " بالمدرس المتعاون " العملية ما يسمى 

التخصص يتم اختياره من مدرسي المدرسة التي يتدرب فيها الطالب المعلم، مهمته اإلشراف 

  )١٩٩٣قورة،.(على الطالب ومعاونته وتوجيهه ضمن مجموعة مناسبة العدد

  



 

مكافأة مالية تقتطع من راتب الطلبة المعلمين  إشرافهمدرس المتعاون نظير يتقاضى ال 

الذين يتولى اإلشراف عليهم، ويزوره أستاذ طرق التدريس في فترات مناسبة لتوجيهه 

واالستماع إلى مشاكله ومشاكل من يشرف عليهم، كما يجتمع بالطلبة المعلمين ويناقشهم 

مع بعض أعضاء هيئة التدريس كلما كان ذلك ويرتب لهم لقاء في الكلية معه أو 

  )١٩٩٣قورة،.(ضروريا

وقد حدد بعض التربويين من المتخصصين في طرق التدريس المعايير التي يجب أن 

  )١٩٩٣قورة،:(يتم وفقها اختيار المدرس المتعاون، وهي

  .أن يكون حاصالً على شهادة جامعية ال تقل عن أربع سنوات دراسية - 

  .مضى ثالث سنوات على األقل من الخبرة التدريسية الناجحةأن يكون قد أ - 

  .أن يرشحه لهذه المهمة مدير مدرسته وأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية - 

  .ان يكون قادراً وراغباً في تدريب الطلبة المعلمين - 

  .أن يكون مهتماً بتطوير نفسه من خالل طموحاته في مجال التدريس - 

  .في أداء ما يلقى على عاتقه من واجباتأن يعرف عنه الجدية  - 

  .أن يكون قادراً على تحليل مواقفه التدريسية - 

  .أن يتمتع بصحة جيدة ويكون متفائال وناضج االنفعال - 

أصبحت شائعة في األوساط التربوية بل أن بعض الدراسات " المدرس المتعاون "ان فكرة   

ضمن التنظيم " المدرس المتعاون" وظيفة  إنشاءالتي تناولت موضوع التربية العملية اقترحت 

  )١٩٩٣قورة،.(المدرسي على أن تحدد لها المسئوليات والوظائف 

  :تقويم وتطوير التربية العملية

البد من قياس مدى استفادة الطلبة من التربية العملية والتعرف على الصعوبات التـي  

بدرجة كلية للطالب ولكـن   يكتفيأن ال تواجههم أثناء التطبيق ومقترحاتهم لعمليات التطوير، و

  )١٩٩٨غنيمة،.(يركز على مكونات الدرجة حسب األنشطة النوعية في جوانب التربية العملية

وبغض النظر عن االختالف في برامج التربية العملية في الجامعات العالمية إال أن فيها    

  )١٩٩٦،محمد ) (١٩٩٨غنيمة،: (عناصر على جانب كبير من األهمية، وهي

امتداد فترة التربية العملية بحيث ال تقل عن فصل دراسي، بل كثيرا ما تستغرق سـنة   - 

  .بأكملها، مع المزاوجة بينها وبين تدريس المقررات النظرية

المدارس باعتباره أحد مدرسـي المدرسـة    إحدىأن يقوم الطالب المعلم بالتدريس في  - 

 . أحد معلمي المدرسة المتميزين إشرافويتقاضى راتبا على ذلك على أن يكون تحت 



 

أن اإلعداد المستقبلي للمعلم يتطلب األخذ بالمفهوم الشامل للتربيـة العمليـة والـذي     - 

التربية العملية داخل الكليـة،  : يقتضي بأن تتكون التربية العملية من ثالثة عناصر هي

 .التربية العملية المنفصلة، التربية العملية المتصلة
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  حول برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة االتجاهات المعاصرة :  خامساً 

   

على أنة بمثابة ضبط وتوجيه وحصر لطاقات النمو المهني الذاتية الخدمة ينظر للتدريب أثناء  

سـتمر  لدى المعلم ، ودفعها نحو إتقان مهارات التعلم أوالً والتعليم ثانياً وذلك لمبدأ التعلـيم الم 

عدة اعتبارات منها االنفجار المعرفي وبخاصـة فـى   الذى أصبح ضرورة عصرية تفرضها 

مجال العلوم والتكنولوجيا ، والذى يفرض على المعلم أن يظل على اتصال دائم بالمسـتجدات  

  ) . ١٩٩٦محمد ، ( فى مجال تخصصه 

  :ومن التوجهات الحديثة في هذا المجال ما يلي

  ).رخصة التدريس( ة التدريسلترخيص لممارسة مهنا  

  .مراكز المعلمينالتنمية المهنية عن طريق  

      .تفريد برنامج تدريب المعلم في أثناء الخدمة 

 .الكفايات التعليميةالمهنية القائم على  تنميةمدخل ال 

 .مدخل التنمية المهنية القائم على المدرسة 

  .البحث اإلجرائي مدخال للتنمية المهنية 

  .هنية من خالل الصداقة الناقدة والتعاون المشترك بين الزمالءالتنمية الم 

  .في التنمية المهنية للمعلم والشبكة العنكبوتيةتكنولوجيا التوظيف  

 .بوسائل أكثر فعاليةتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين  

  .رفع كفاءة القائمين على برامج التدريب 

  .عدد الوسائط والوسائلمتوالتنمية المهنية لتدريب لاعتماد منهج  

 .التنمية المهنية المستديمة 

 .مسئولية المعلم في نموه المهنيو وجه ذاتيامالتدريب ال 

  .عداد المعلمين عن متابعة خريجيها وتنميتهم مهنيا أثناء الخدمةإمسئولية كليات  

  
  :وفيما يلي عرض لكل من التوجهات السابقة 

    

  ):التدريس رخصة( لترخيص لممارسة مهنة التدريسا 

أكدت جميع الدعوات المطالبة باالهتمام بإعداد معلم المستقبل إلى ضـرورة وحتميـة   

 واشـترطت  تجاهاإلقد تبنت عدد من الدول المتقدمة هذا ، والترخيص لممارسة مهنة التدريس
الحصول على رخصة صالحية التدريس قبل الموافقة على تعيين المعلم فـي وظيفـة دائمـة    



 

ح له بممارسة التعليم واالستمرار فيه، كما أصبح التدريب أثناء الخدمة إلزاميا وبمقتضاها يسم

  ) ٢٠٠٣يحيى والخطابي،.( وشرطا لتجديد الترخيص لممارسة المهنة

اآللية التي يضمن بمقتضاها النظام التعليمي امتالك المعلمين للحد األدنـى  " ويشير المفهوم إلى

الكنـدري  ".(لمطلوبـة للعمـل فـي مهنـة  التعلـيم     من المهارات والمعارف والمواصفات ا

  ) .٢٠٠١وفرج،

وفيما يتعلق بإجراءات وقواعد عملية الترخيص لممارسة المهنة فقد اختلفت مـن دولـة إلـى    

أخرى إال أنها في كل األحوال تتطلب تحديد مستويات من المعارف والمهارات التـي يجـب   

ة المعلومات المتعلقة بمتطلبات الترخيص متاحة ، وأن تكون كافوإتقانهاعلى المعلمين اكتسابها 

المعلم في برامجها  إعدادوواضحة لكل المتقدمين، والتي أصبحت كدليل تسترشد به مؤسسات 

الكندري .(إلعداد المعلمين قبل الخدمة وأثنائها بما ييسر لهم الحصول على الترخيص وتجديده

  )٢٠٠١وفرج،

امتالك المعلم للمعارف والمهارات في ست جوانب وقد شملت تلك القواعد والشروط ضرورة 

  )٢٠٠١الكندري وفرج،: (رئيسية هي

 .مادة التخصص .١

 .طرق التدريس واستراتيجياته .٢

 .طبيعة المتعلم ونموه .٣

 .تكنولوجيا التعليم .٤

 .القياس والتقويم .٥

 .اإلدارة التربوية وإدارة الفصل .٦

يطالب بأن ال تزيـد صـالحية   اختلفت مدة الترخيص من دولة إلى أخرى إال أن البعض  كما

  .الرخصة عن ثالث سنوات خاصة في ظل النمو المعرفي والتقدم التقني السريع

  

  :التنمية المهنية عن طريق مراكز المعلمين 

بدأت فكرة مراكز المعلمين في بريطانيا، ثم انتشرت هذه المراكز في الواليات المتحدة 

 وهـي  برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمـة، وتعد مراكز المعلمين أحد أشكال  األمريكية،

عبارة عن مركز يجمع عدد من المتخصصين في مهنـة التعلـيم هدفـه تزويـد     

المناهج، الوسائل التعليمية، طرق التـدريس،  : المعلمين بكل ما هو جديد في مجال

  . وأساليب التقويم
  



 

  :المراكز للمعلمينهذه ومن أهم الخدمات التي تقدمها 

دة استشارية من خالل خبراء في المجاالت التعليمية وتساعد على اتصـال  توفر مساع 

  .المعلمين مع متخصصين في هذه المجاالت بما يساعد على نمو خبراتهم المهنية

  .تنظم ورش تربوية ومواد دراسية لتنمية المهارات العقلية واألكاديمية للمعلمين 

 .بينهم اإلنسانيةالعالقات وتنمي ن تقدم الدعم االجتماعي والعاطفي للمعلمي 

تساعد المعلمين على حل مشكالتهم وتشجعهم علـى تجريـب طـرق جديـدة لحـل       

 .مشكالتهم الصفية

 .تسمح للمعلمين باستكشاف المواد التعليمية المختلفة وتطويرها الستخدامها في الصف 

 .المعلمين الجدد وتنمية مهاراتهم التدريسية المختلفة وإرشادتوجيه تعمل على  

 .تشجع المعلمين على تقبل المسئولية عن نموهم المهني الموجه ذاتيا 

تساعد المعلمين على الفهم الصحيح للعملية التعليمية والتعرف السليم لمفهوم المـنهج   

  )٢٠٠٢راشد،(.وعناصره األساسية وتنظيماته

  

  :    تفريد برنامج تدريب المعلم في أثناء الخدمة 

 لب لمجموعة من المعلمين، ومن التوجهات الجديدة أن يتميعد برنامج التدريب في الغا

 تفريد التعليم في هذه البرامج، ليتدرب كل معلم بمفرده بحسب استعداداته وقدراته ومهاراتـه، 

  .وأن يتقدم في البرنامج التدريبي وفق سرعته وقدراته وبما يتناسب مع ظروفه الخاصة

"  Job Targetsمرامـي العمـل   "يقـة  ومن الطرق التي استخدمت لتفريد التعليم طر

وتتضمن صياغة أهداف محددة لنمو المعلم وتقدمه، ويتم ذلك عادة لمدة عام دراسـي واحـد،   

التحليل الذاتي، أو من خالل المالحظـات التـي   : ويمكن تحديد هذه األهداف بعدة طرق مثل

نفسه هـذه األهـداف،    جمعها المشرف عن المعلم، أو من نتائج تقويم المعلم ،وقد يحدد المعلم

التي يمكن من خاللها وضع مخطط للمعلم المتـدرب  " باتل للتقويم الذاتي"ويمكن استخدام أداة 

المعلـم مشـجع    -المعلم قائد اجتماعي-المعلم قائد تدريس:في مجاالت التعليم األربعة وهي 

  .المعلم موصل -لتطوير عاطفي صحي

وهي التخطيط لكيفية تحقيقها وتتضمن تحديد بعد تحديد األهداف تأتي الخطوة الثانية  

اإلجراءات والوسائل والتوقيت، يليها التقويم للتأكد من تحقق األهداف والمرامي الموضـوعة  

  )٢٠٠٢راشد،.(في الخطة

اتجـــاه تنميـــة المعلمـــين مهنيـــاً فـــي ضـــوء مفهـــوم                    -

   CBTE :(Competency Based Teacher Education( الكفايات



 

ظهرت حركة تربية المعلمين المبنية على الكفايات في السبعينات من القـرن    

العشرين، فلقد جاءت الحاجة إليها كرد لألساليب التقليدية التي كانت تسود كليات التربية، تلك 

خاصـية   أن أبـرز : األساليب التي تستند إلى المفهوم التقليدي إلعداد المعلمين، والذي مؤداه

للمعلم الكفء هي اكتسابه المعلومات المبنية على الكفايات الالزمـة لقيامـه بمهامـه كمعلـم     

  ).١٩٩٤الحريقي، (وكمرب 

ويعتبر هذا االتجاه من أهم االتجاهات الحديثة في األوساط التربوية إلعداد المعلمـين  

كوين وتربيـة المعلمـين،   على أساس الكفايات، إذ يمثل هذا االتجاه تحوالً مهماً في فلسفة وت

ولعل تبني التربويين اآلن لهذه البرامج يدل على أنها واحدة من أفضل الحلـول المطروحـة   

لمشكلة إعداد المعلم، ذلك ألنها تعكس واقع ما يفعله المعلم حقيقة، وما ينبغي أن يفعلـه طبقـاً   

  ).١٩٩٥أبو عميرة، (ألعلى المستويات في مجاله 

  :األنواع التاليةوتتضمن هذه الكفايات 

وهي المعلومات والعمليات المعرفية والعقلية والمهارات الفكرية التي : كفايات معرفية •

  .تلزم المعلم ألداء عمله

تناسب األهداف الموضوعية وطرق وهي القدرة على استخدام أساليب : كفايات أدائية •

  .الفصل بفاعلية إدارةوالقدرة على 

تنتج عن استخدام الكفايتين  تج التعلم لدى الطلبة التيويقصد بها نوا:كفايات النتيجة •

  .السابقتين
وهي القيم واالتجاهات والميول وهي مرتبطة بالمواقف االجتماعيـة  : كفايات وجدانية •

  .التي تدور فيها

ويقصد بها الكفايات التي توفر للمعلمين خبـرات خاصـة فـي    : كفايات استقصائية •

  . المتوقعة من المواقف التعليمية غير معروفةالحاالت التي تكون فيها النتائج 

  :وهناك العديد من العوامل والمبررات التي أدت إلى ظهور هذا االتجاه منها 

 :النقد الموجه لبرامج التنمية المهنية التقليدية

فقد زاد النقد الموجه لبرامج التنمية المهنية التقليدية نظراً لتركيزها على المعرفة،      

المعلم لعدد من المقررات الدراسية، وإتقان المعرفة كمعيـار للنجـاح فـي    / لطالبودراسة ا

ممارسة المهنة، واالعتماد في برامج التربية العملية على المعرفة النظرية كإطـار مرجعـي،   

المعلم قادراً على تعليم تالميذه الحقائق / على اعتبار أن هذه المعرفة تكفي ألن يصبح الطالب 

  .التي يتضمنها الكتاب المدرسي بطرق التدريس التقليدية في أغلب األحيان والمعلومات 

 ).١٩٩٠الشعوان، ونشوان، ( 



 

ونعتقد أن مثل هذا النوع من التربية مازال سائداً في بعض الدول العربية، ممـا أدى  

إلى القصور في إحداث التغييرات المرغوبة في التالميذ، وكرد فعل لذلك طرأت على بـرامج  

داد المعلمين عدة تطورات من أبرزها مفهوم الكفاية واألداء بدالً من التربية المعتمدة علـى  إع

  .المعرفة كإطار مرجعي

  :ية في العملية التربويةظهور مبدأ تحديد المسئول -ب

يشير مبدأ تحمل المسئولية بالنسبة للمشتغلين بالتعليم إلى ضـرورة تحديـد المرامـي    

يتحقق منها، وتحمل مسئولية النتائج، وعلى أساس هذا المبـدأ بـدأ    والغايات، وتقييم مدى ما

المجتمع األمريكي بمطالبة المعلمين بضرورة تحقيق نتاجـات تعليميـة إيجابيـة واعتبـارهم     

مسئولين إذا لم تتحقق هذه النتاجات، باإلضافة إلى أن المؤسسة مسئولة عن ضرورة االلتـزام  

ــا     ــعي لتحقيقهــــــ ــداف، والســــــ ــذه األهــــــ   بهــــــ

وتركز المفاهيم الحديثة لتربية المعلمين على الكفايات على المعلـم كمـرب   ).١٩٩٤، عبده (

وكمعدل للسلوك، وكمعالج كفء، وعلى استنباط مجموعة من الكفاءات النوعية الستعمالها في 

تدريب المعلمين وتطوير أدائهم فيها، وتزويدهم بمجموعة من الكفاءات العامة والخاصة التـي  

لقيادة العملية التربوية، وليصبح لديهم الكفاءة لمواكبة التطور فـي المعرفـة، وتنفيـذ     تؤهلهم

إن برنامج التدريب القـائم  ). ١٩٩٦الحمادي، (المهام إليهم على أسس محددة ومعروفة مسبقاً 

على الكفايات يركز على قدرة المتدرب على األداء أو الممارسة على عكس ما هو معـروف  

على المعلومات والمعارف النظرية، وبالتالي البـد أن توضـح المهـام أو     من تدريب مبني

القدرات والمعلومات والمهارات التي يتكون منها البرنامج ثم المعيار الذي يمكننا من معرفـة  

الخطيـب   ) (٢٠٠٤نصـر،  .(مدى تمكن المعلم من هذه الكفايـة مـن خـالل أدائـه لهـا     

 يستطيع أن يمارس أدواره المنوط بها، إال إذا تمكن ولذلك فإن المعلم ال )   ١٩٨٦والخطيب،

من مجموعة الكفاءات األساسية، والتي بدونها يمكن أن ينحصر دوره في تلقـين المعلومـات   

ومن ثم فإن المعلم مطالب بأن يكون نامياً، ومتجدداً على الدوام، حيث إن نموه فـي المهنـة   

  .مرتبط تماماً بمسألة نموه العلمي، والمهني

وهذا االتجاه يتطلب أن ينظر إلى عملية إعداد المعلم على إنهـا عمليـة مسـتمرة ال    

تتوقف بتخرجه من الكلية، فالنمو المهني والتدريب المستمر أثناء الخدمة أصبح أمـراً الزمـاً   

لتجديد خبرات المعلمين وزيادة فعاليتهم، ألن المناهج متطورة ومتجددة، ويلـزم لهـا معلـم    

لذا فقد تحولت معظم برامج اإلعداد خالل السنوات القليلة الماضية إلى برامج  متطور ومتجدد،

لرفع مستوى الكفاءة في األداء، األمر الذي جعل الكثير من المعاهد والجامعات تأخـذ باتجـاه   

  ).١٩٨٥الفرا، (الكفاءات في إعداد المعلمين 

  :ز باآلتيويمكن القول إن هذا االتجاه في تنمية المعلمين مهنياً يتمي



 

  .إتباع خطة منهجية لتحديد الكفايات ووضع برامج للتدريب عليها -أ

المعلم هي معايير تقدمه ونمـوه  / أن ظهور الكفايات المطلوبة في سلوك الطالب -ب

المعلم إلى أقصى درجة ممكنة من متطلبات عمله، من حيـث المسـتوى   / لالقتراب بالطالب

  .األكاديمي واألداء العلمي

ستخدام وتطبيق العديد من االتجاهات التربوية المعاصرة في مجـال التربيـة   ا -جـ

التعلم من أجل اإلتقان، التعليم بالتعزيز المباشر، االسـتفادة مـن التطـور    (وعلم النفس مثل 

، زهـران  ). (الحادث في مجال تكنولوجيا التعليم، االستعانة باستراتيجيات التقـويم المختلفـة  

١٩٩٠.(  

عن التعليمية والتي تميزها  لخصائص العامة لتربية المعلمين القائمة على الكفاياتكذلك من  ا 

و )  ١٩٨٦الخطيـب والخطيـب،   (كما ذكرهـا كـل مـن    غيرها من الممارسات التقليدية 

  :ما يلي ) ٢٠٠٣يحيى،(

  :الخصائص المتعلقة باألهداف التعليمية -أ  

وكية تحـدد األداء الـذي   األهداف محددة بوضوح ومصاغة في صورة أهداف سـل  -

 .سيتقنه المتدرب بعد االنتهاء من البرنامج

الكفايات التي سيتم التدريب عليها مستمدة من األدوار المختلفة للمعلم فـي الموقـف    -

  .التعليمي

  :الخصائص المتعلقة بأساليب التدريب -ب 

 .االهتمام بالفروق الفردية للمتدربين -

 .تفريد التعليم في البرنامج -

 .اتمام التعلم على أساس التقدم بالسرعة الذاتية للمتعلم -

 .تكامل المجالين النظري والعملي في البرنامج -

ارتباط التعلم بتحقيق األهداف التعليمية أكثر من ارتباطه بمصـادر الـتعلم والوسـائل     -

 .المستخدمة لتحقيق تلك األهداف

 .أن يعلموا بموجبهايتعلم المتدربون بالطريقة نفسها التي يتوقع  -

 .توظيف تكنولوجيا التعليم في البرنامج -

 .اتمام تطبيق البرنامج بشكل كلي وأن يشمل المؤسسة التدريبية كلها -
 .تاحة الفرصة في البرنامج لتصميم بحوث ودراسات تتعلق بالكفايات التعليميةإ -

  :الخصائص المتعلقة بالدور الفاعل للمتدرب -ج

 .من مسؤولية التعلم من المدرب إلى المتدرب تحويل جزء كبير -



 

 .ارتباط الحركة بمجال سيكولوجية التعلم -

  واستخدام وسائط التعلم الذاتياالعتماد على نظام التعلم الذاتي للمتدرب  -

 .حقائب أو الرزم التعليميةكال 

  .اشراك المتدربين في عملية صنع القرارات المتعلقة بتعلمهم في البرنامج -

  :صائص المتعلقة بالتقويمالخ  - د

تحديد المستوى المطلوب إلتقان الكفاية وعلى المتدربين محاولة بلوغ ذلك  المستوى  -

مجال للرسوب في البرنامج فالجميع يجب أن ينجحوا في اتقان الكفايـة والفـروق    وال

يبلـغ  يـنجح و  فالمتدرب إما أن ، تنحصر في الوقت الذي يحتاجه كل متدرب إلتقانها

تمكنـه مـن     Recycle أو يقوم بإعادة موجهـة   passتوى في المحاولة األولى المس

 .بلوغه

  .التقويم يتم وفق معايير مرتبطة بتحقيق األهداف التعليمية -

 .االستخدام المنظم للتغذية الراجعة -

 .التركيز على نتائج عملية التعلم وليس على العملية نفسها -

 .في البرنامج وليس على التقويم الختامي التركيز على التقويم التكويني -

اعتماد التقويم على أساس مستويات اتقان محددة ال على أساس المنحنـى المعيـاري    -

 .لعالمات المتدربين الذي يهدف لمعرفة مستوى المتدرب بمقارنته بأقرانه في البرنامج

للتنمية المهنية إن تلك الخصائص يجب أن تتصف بها جميع البرامج التدريبية المعدة   

للمعلمين إن أرادت تحقيق النجاح بحيث تكون موجهه وقائمة علـى تحقيـق الكفايـات    

  :منهايجب مراعاتها في البرامج التدريبية  ىءمبادإلى ذلك هناك  إضافةالتدريسية، 

  .مام بطرق التدريس التقليدية الجيدة منهاتاألساليب الحديثة في التدريس وااله إتباع •

  .تياجات التدريبية للمعلمينتلبية االح •

  .مراعاة الفروق الفردية والمستويات المتفاوتة للخبرة بين المعلمين •

  .العلميةإلمام المدرب بمحتوى المادة  •

  .تشجيع المشرف على التدريب على تطوير مهاراته التدريسية •

 االستفادة من البيانات الواردة من المدرسة والفصل وغيرها مـن البيانـات لتخطـيط    •

برامج التدريب المستقبلية وتطويرها وتفويض المشرفين على التـدريب للعمـل مـع    

ــور  ــاء األم ــة وأولي ــرامج التدريبي ــاء الب ــع لبن ــتخدام مصــادر المجتم  .اس
(Gautam,2001) . 

  

  



 

  :اتجاه تنمية المعلمين مهنياً أثناء الخدمة داخل المدرسة

ين أثناء الخدمة، فبعد أن كانـت  يعتبر هذا االتجاه من أحدث االتجاهات في تدريب المعلم     

القاعدة أن يتدرب المعلمون في مؤسسات خارج المدارس، انتقل التدريب إلى داخل المدرسـة  

  بهدف رفع كفاءة المعلم فيما يتعلق بالممارسات التربوية داخل الصف المدرسي، 

  .أداء المدرسة ككل في عمليات التعليم والتعلموتطوير 

الة هو الصورة الكلية للتفاعالت بين مكونـات النظـام التعليمـي    إن اتجاه المدرسة الفع     

أدى هذا االتجاه إلى االهتمام بتدريب ، المنهج، المعلم، اإلدارة، المشاركة المجتمعية: المدرسي

المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين على اعتبار أنها جـزء ال  

وأصبح ينظر إلى  برامج التدريب أثنـاء الخدمـة فـي    ، ني للمدارسيتجزأ من التطور المه

  ). ٢٠٠٤نصر، .(المدارس كأداة هامة إلحداث التغيير بالمدرسة وجعلها أكثر فعالية

وبدأ هذا االتجاه في منتصف السبعينات في الواليات المتحـدة وكإسـتراتيجية لتـدريب         

نطاق واسع منذ منتصف الثمانينات، وغالبـاً   المعلمين أثناء الخدمة، وقد طبق هذا االتجاه على

ما ارتبط ذلك بحركة إعادة تشكيل المدرسة أو بأيديولوجية التطور المهنـي للمـدارس، وقـد    

  .انضمت إليها بلدان صناعية أخرى مثل اليابان وبلدان عديدة من أوروبا الغربية

في الـدول الصـناعية   وعادة ما تعد برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة داخل المدارس      

الغربية جزءاً ال يتجزأ من حركة إعادة التنظيم المدرسي أو للتطوير المهني للمدارس، ولذلك 

إدارة الـذات، والتطـور المهنـي    "يرتبط التدريب المهني للمعلمين بالعمليات المدرسية مثـل  

المعلمـين  ألعضاء هيئة التدريس، وتحسين المناهج الدراسية،كما تركز بعض برامج تـدريب  

أثناء الخدمة داخل المدارس على تطوير المعلمين كممارسين للمهنة لديهم القدرة على تحسـين  

أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل عن طريق اشتراكهم في أبحاث نابعة من مشـكالتهم الحقيقيـة   

صدار قانون يتعلق بالتدريب لمدة عام بالمدرسة في عـام  ففي اليابان، تم إ ).١٩٩٧يوجيف، (

، وأصبح إجبارياً في كل من المدارس االبتدائية والثانوية والمدارس الخاصة في عـام  ١٩٨٨

، ويستغرق برنامج التدريب يومين أسبوعياً وعلى األقل ستين يوماً سنوياً، ويقوم بتنفيذه ١٩٩٢

المعلمون مع معلمين ذوي خبرة، ويغطي محتواه كل ما يقوم به المعلم في المدرسة، وتتضمن 

البرامج اجتماعات يتم فيها مناقشة أساليب التدريس، ومخططات الدروس بـين المعلمـين   هذه 

  ).Japan Ministry of Education, 1995(ذوي الخبرة وزمالئهم حديثي التعيين 

ونعتقد أن هذا االتجاه من أفضل االتجاهات الحديثة في إعداد المعلمـين وتـدريبهم،   

  :تتمثل في ويمكن تطبيقه إذا توافرت عدة شروط

أن يرتبط التدريب أثناء الخدمة داخل المدارس باإلعداد داخل كليات التربية موفراً الخلفية  -١

  .األكاديمية مع الخلفية التربوية للمعلمين



 

أن تتضمن استراتجيات التدريب أثناء الخدمة في المدارس مشاركة وتعـاون مؤسسـات    -٢

  .ة ببرامج التدريبخارجها، وذلك من أجل تقليل التكلفة الخاص

أن يتم تحقيق الشراكة بين كليات التربية والمدارس عن طريق تقديم الكليـات المسـاعدة    -٣

المهنية المبنية على المعلومات األكاديمية والتكنولوجية التربوية للمدارس التي ترغب في البدء 

اً في التـوفير فـي   في برامج خاصة بها، وهذا النوع من التعاون لشراكة فعلية قد يساعد أيض

مـن خـالل االسـتعانة     اكما يمكن للمدرسة تحقيق التنمية المهنية لمعلميه.تكلفة هذه البرامج

  .التكنولوجيا واالنترنت والحاسوب واألفالم التعليمية وغيرهاوبوسائل التعلم عن بعد 

ـ  إطاروالتقويم ألنشطة التنمية المهنية في  واإلدارةو تتم عملية التخطيط       ة مـن  المدرس

ذاتيـة   وبإمكاناتخالل العاملين والمعلمين المؤهلين داخل المدرسة وبدافع وحفز داخلي ذاتي 

لكن ال يمنع ذلك من الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهـات المتعاونـة سـواء كانـت     

  .منظمات المجتمع أو الجامعات

ــن العناصــر   ــة م ــي المدرس ــة ف ــة المهني ــيط للتنمي ــة التخط ــون عملي  وتتك

  )٢٠٠٢مدبولي،:(يةالتال

أي ماذا يريد المعلمون من أنشطة وبرامج تساعدهم على النمـو المهني؟ومـاذا   : الهدف-١

  يحتاجون من معارف ومهارات لتطويرهم وتحسين أدائهم؟

  ما نوع المتطلبات التي يجب توفيرها؟ وبأي كيفية وأي مواصفات؟: البرنامج-٢

سـيقوم بـه؟ وعلـى أي معـايير سـوف       كيف ومتى سيتم التقويم؟ ومن الذي:التقويم-٣

  يعتمد؟وإلى أي جهة ستقدم نتائجه؟

  ما حجم التمويل الالزم لبرامج التنمية المهنية ؟ وما مصادره؟: التكلفة-٤

  متى سيتم كل نشاط من أنشطة التنمية المهنية؟ وما ترتيبه في تتابع السياق؟: التوقيت-٥

ير مـن المشـكالت التـي تواجـه     مما سبق يتضح أن هذا االتجاه يساعد في حل كث

تحقيق األهداف داخل المدرسة، وتطوير المناهج عن طريق اشتراك المعلمـين،  "المعلمين مثل 

  .وإيجاد طرق تدريس بديلة، المناخ المدرسي، العالقة مع المجتمع المحلي

وتحقيق ذلك يتطلب حفز القادرين من أبناء المجتمع ومؤسسات القطاع العام والخاص 

تاحة الفرصـة  إسهام في تمويل برامج تدريب المعلمين وتنميتهم مهنيا في المدارس، وعلى اإل

ألصحاب الخبرات التربوية من المتطوعين لتقديمها مع اتاحة الوقت للتنمية المهنيـة للمعلـم   

  ) ٢٠٠٥مدكور،.(خالل ساعات العمل

Departement  of Education-State of New Jersey,2007)(  

  

  



 

  : رائي مدخال للتنمية المهنيةالبحث اإلج 

من أبرز الوسائل الحديثة للتنمية المهنية للمعلمين، حيـث يعـد    اإلجرائيةتعد البحوث 

لتعرف علـى  لالمعلم البحث لكي يتغلب على ما يواجهه من مشكالت وعوائق أثناء التدريس و

و والعمل على  أسباب القصور التي تعتري ممارساته وأدائه مما يساعد على تحسين الممارسة

  . البحوث إلجراءزيادة نجاحها باستمرار وهو الهدف الرئيسي 

وفي الوقت نفسه تتيح بحوث المعلمين الفرصة لتعـديل األطـر الفكريـة الحاكمـة      

تعديل بعض المساقات الجامعية وفقا لما أسفرت عنه  إلى للنظريات التربوية، وقد يصل األمر 

   .ممارسة بالنظريةلمون في الميدان مما يساعد على ربط انتائج البحوث التي يجريها المعل

  )٢٠٠٢ مدبولي،( 

والبحوث اإلجرائية إما يعدها المعلمون بأنفسهم أو بالتعاون مع بعـض األكـاديميين،   

البحوث بوضـعها مكونـا    إدراجوحتى تحقق البحوث التي يجريها المعلمون دورها البد من 

البحـث العلمـي واكتسـاب     إجراءيب المعلمين على كيفية هاما في برامج كليات التربية لتدر

  )٢٠٠٢مدبولي،.( المهارات والكفايات الضرورية لتنفيذه

التنميـة  تحقيق جل أوهناك تأكيد على مجموعة من الخصائص المميزة لبحوث المعلمين من 

  )٢٠٠٢مدبولي،:( المهنية هي

 :الدافعية الذاتية .١

بالمسئولية تجـاه   إحساسهمنابع من المعلمين نتيجة  بمعنى أن يكون الحافز إلجراء البحث 

ممارساتهم دون أن يكون الواجب البحثي مفروضا عليهم من قبل سلطة أخرى غير سلطة 

  .ضميرهم المهني

 :النظامية المنهجية .٢

وفقا لمنطق بحثي استقصائي سـليم مـع قـدر مـن المرونـة       اإلجرائيةن تمارس البحوث أ

من  ين، وأن تصبح البحوث جزء من النظام المدرسي وعنصر هامبتكارية من قبل المعلمواإل
أن البحـوث   عناصر الممارسة المهنية للمعلمين بشكل دائم وليس بشكل اسـتثنائي باعتبـار  

  .الركيزة األساسية للتجديد التربوي المستند إلى المدرسةهي اإلجرائية 

 : التأملية والوعي .٣

نتائجها وربطها بعواملهـا المحركـة وتطويرهـا     فهم المعلمون لممارساتهم القائمة وتأمل

  .وتعديل ما وراءها من معارف نظرية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها

  

  



 

  

 :التناوب مع الممارسة .٤

تنتهي بالتوصـل إلـى فهـم     العالقة دائرية بين الممارسة العملية والبحث اإلجرائي، فهي ال

ث للممارسات الجديدة واختبارهـا ممـا   الظواهر وتعديل الممارسات بل تؤدي لمزيد من البح

  .يضفي عليها عالقة تتسم بالتجدد واالستمرارية

ثر البحوث اإلجرائية في تحسـين الممارسـات   أويوضح الشكل التالي هذه العالقة  و

  )٢٠٠٢ مدبولي،: ( المهنية وتطوير أداء المعلمين

  

  

  

  

                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهكذا يتم البحث اإلجرائي بشكل متناوب مع الممارسة بهدف تحسينها باسـتمرار والخـروج   

ى منها بمعارف مهنية ويؤدي األمر في محصلته النهائية إلى نمو المعلم مهنيا وارتفاع مسـتو 

  .التدريسية أدائه وممارساته

  

  

  

 القرارالتغيير واتخاذ مراجعة 

 تحليل معلومات التقويموجمع 

 مالحظة حدوث التغيير

 البحث عن مواضع التناقضإزالة التناقض بإحداث التغيير 

 جمع وتحليل معلومات التقويم

 وصف الممارسة 

 تحديد المشكلة    

 الممارسة المحسنة الممارســـة     



 

  

 :التنمية المهنية من خالل الصداقة الناقدة والتعاون المشترك بين الزمالء 

البد من تشجيع المعلمون في تعليم بعضهم الـبعض بحيـث يصـبح التـدريس     

والممارسات المهنية المرتبطة به موضوعاً للتفكير والحديث بين المعلمين، فيعتاد المعلمون 

ضهم البعض أثناء التدريس ويقدمون التغذية الراجعة ومالحظـاتهم النقديـة ،   مالحظة بع

ويتعاونوا في اإلعداد والتخطيط لمواردهم التدريسية ويتشاركوا في المعارف والخبـرات،  

ويتحقق كل ذلك في المدرسة نفسها مما يسهل عملية الـدعم والنمـو المهنـي المسـتمر     

  ).٢٠٠٢مدبولي،.(للمعلم

في مجـال تبـادل المعـارف والخبـرات     ) االنترنت( همية الشبكة العنكبوتيةكما تبرز أ 

والتجارب بين أصحاب المهنة أو التخصص الواحد من خالل المشاركة فـي المنتـديات   

المهنية للمعلمين والتي انتشرت بشكل واسع في اآلونة األخيرة مما يساعد في تكوين لغـة  

   .المهني للمعلمين مهنية مشتركة تكون نواة التطوير والنمو

  

  اتجاه التنمية المهنية للمعلمين في ضوء مدخل تكنولوجيا التعليم والشبكة العنكبوتية 

  :في التنمية المهنية للمعلم والشبكة العنكبوتيةتوظيف التكنولوجيا  

الطريقة التنظيمية لتصميم وتنفيذ وتقـويم العمليـة   "والمقصود بتكنولوجيا التعليم هي 

ة وعلى أسس ونتائج البحث في الـتعلم اإلنسـاني   يم والتعلم في ضوء أهداف محددالكلية للتعل

واالتصال واستخدام تجمع من مصادر التعلم البشرية وغير البشرية للحصول على تعليم أكثر 

  ).Brown, J. w, et al, 1992(كفاءة وفعالية 

ة لجميـع المعلمـين   إن تحقيق النمو المهني يتطلب تنظيم برامج وأنشطة التنمية المهني

هنا تصبح مراكز التـدريب عـاجزة عـن     باختالف مستوياتهم المهنية وتخصصاتهم العلمية،

استقبال أالف المعلمين في برامج مستمرة ذات كفاءة عالية، لذا تصبح التكنولوجيا والتعليم عن 

نوعة ومتجددة فرصة كبيرة لتقديم برامج تدريب مت) االنترنت( بعد باستخدام الشبكة العنكبوتية

  .باستمرار وبتكاليف اقتصادية

نافذة متجددة لتقديم برامج وأنشطة التنمية   الشبكة العنكبوتيةحيث يمثل التدريب عبر  

المهنية لتطوير األداء التدريسي للمعلم، ويتطلب ذلك تنمية مهارات المعلم على استخدام شبكة 

ث عن معلومات محددة من خالل محركات االنترنت والتجول في الصفحات االليكترونية والبح

، ونقل الملفات، إلى جانب تدريب المعلم على تصـميم و انشـاء    Search enginesالبحث 

المواقع على شبكة االنترنت لنشر المعلومات واالستفادة من مصادر المعرفة المتاحة، ويمكـن  

وتالميذه وزمـالؤه أو مـن   من خالل المواقع والمنتديات أن يتم التواصل المباشر بين المعلم 



 

كما يجب االستفادة من التطور . )2005بركات، . ( خالل البريد االلكتروني و برامج المحادثة

توظيفها فـي  و توسيع قاعدة استخدام التكنولوجياو الهائل الذي حدث في مجال التقنيات الحديثة

والفيـديو والحاسـوب   عمليات التدريب كالوسائط السمعية والبصرية و التلفزيون واإلذاعـة  

، اضـافة  والمختبرات اللغوية ومختبرات التعليم المصغر واألجهزة واآلالت التعليمية المختلفة

أو بثها أو أقراص مدمجة تسجيل برامج التدريب والدورات التدريبية على أشرطة الفيديو إلى 

  )١٩٩٦محمد،(.عبر القنوات الفضائية وشبكة االنترنت لتصل إلى أكبر شريحة من المعلمين

وتتسابق دول العالم في تحديث وتطوير نظمها التعليمية مستعينة في ذلك بأحدث االبتكـارات  

وفـي ظـل   . والخبرات التربوية لمواجهة االنفجار المعرفي وازدياد عدد الراغبين في التعلم

التعليم  الثورة التكنولوجية للمعلومات واالتصاالت التي يستهدفها العصر الحاضر تتعاظم أهمية

في كثير من دول العالم باعتباره أمنا قومياً حيث أن العقل البشري قوام هذه الثورة الراهنـة،  

وعلى ذلك تزايد الطلب على تكنولوجيا التعليم والتعلم في برامج ومراكز تـدريب المعلمـين   

مـة للفـروق   أثناء الخدمة لما له من تأثيرات قوية في تهيئة البيئة التعليمية لتصبح أكثر مالء

  .الفردية بين المعلمين والمتعلمين على حد سواء

ويتبناه التكنولوجيـون   UNESCOويبدو أن هذا المحور قد طرح بواسطة اليونسكو 

والتربويون ولتوضيح أبعاد الدور الذي يمكن أن تقوم به تكنولوجيا التعليم فـي رفـع كفـاءة    

  ).١٩٩٤علي، (برامج التدريب 

  :مريكية لتكنولوجيا التعليم هذه األبعاد على النحو التاليقد حددت اللجنة األ و

  .تجعل التعليم أكثر إنتاجية

  .تجعل التعليم أكثر تفريداً

  .تجعل التعليم أكثر تطبيقاً لألسس العلمية

 .تجعل التعليم أكثر قوة وفورياً

  . المتدربين مهما كانت أماكن تجمعاتهم  نتتيح تعليماً بمساواة أكثر بي

)Bullagugh,.& Lamond, 1991.(  

بشكل رسـمي فـي    Computerوبناء على ما تقدم اهتمت التربية الحديثة بإدخال الحاسوب 

مناهج بعض مدارس الواليات المتحدة، كما في فيالدلفيا ومدينة نيويورك في الستينات وبعـد  

، وباسـتمرار  ذلك بثالث سنوات ظهر الجيل الرابع من الكمبيوترات ذات السرعة العالية نسبياً

  تطور أجهزة الكمبيوتر أخذ التربويـون يفكـرون فـي توظيـف الطاقـات الهائلـة لهـذه        

  ) .Bukatko, & Daehler, 1995(األجهزة فى العملية التربوية       

الطالب واهتمامهم بالمادة العلمية المقدمـة، فضـالً عـن     هفمثل هذه البرامج تزيد من دافعي 

وعليه فإن المعلمين بحاجـة إلـى   . نحو الموضوعات التي يدرسونهاتكوينه التجاهات إيجابية 



 

تنمية مهنية الكتساب الكفايات الالزمة للتعامل مع الحاسوب واالنترنت والبـرامج المختلفـة   

وتطبيقاتها التربوية هذا باإلضافة إلى أن استخدام التقنيات التربويـة مـن شـأنه أن يحـرر     

  .هم والتوجه لمهام أخرى كالتعليم للمجموعات الصغيرالمعلمين من الواجبات الملقاة علي

 )Hedly & Richard, 1993.(  

نستطيع القول بأن هذا المحـور  ) الفيلم التعليمي(وإلى جانب الحاسوب واالنترنت والتليفزيون 

يعني بتحديث وتطوير التعليم وذلك باستخدام أحدث االبتكارات التكنولوجية في مجال تقنيـات  

واجهة االنفجار المعرفي وعصر المعلوماتية، للتقليل من الطرق التقليدية التي تعتمد التعليم، لم

على الحفظ واالستظهار، ويبقى المعلم كموجه ومرشد للطالب الستخدام الوسائل التكنولوجيـة  

مما يؤدي إلى إعادة النظر في تخطيط برامج التنمية المهنية للمعلمين كي تستجيب لمتطلبـات  

  .لذاتيالتعلم ا

  :ويمكن توضيح مزايا استخدام تكنولوجيا التعليم فيما يلي

  .وسيلة فعالة لتحقيق التربية المستدامة للمعلمين -

  .يركز على تخطيط البرامج وتنفيذها -

  .استخدام أحد االبتكارات التكنولوجية في مجال التنمية المهنية للمعلمين -

  .فةالتقليل من دور المعلم كمصدر وحيد للمعر -

  .تنمية أساليب التعلم الذاتي للمعلمين -

  .توفير األساس المادي المحسوس للتفكير اإلدراكي -

ولعل ذلك يدفعنا إلى حتمية التنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا التعلـيم فـي   

ضوء تحديات الثورة المعلوماتية، وضـرورة أن تعكـس بـرامج إعـداد المعلـم وتكوينـه       

ي تدريبه وتنميته المهنية معتقدات تربوية تتضـمن مسـتوى رفيـع األداء، وأن    واالستمرار ف

  .يتسلح المعلم بقدرات تمكنه من تحقيق أهداف التعليم والتعامل مع تحديات الثورة المعلوماتية

  
  :وضع وسائل أكثر فعالية لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين  

تؤكد االتجاهات العالمية على ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين في 

: الميدان بطرق أكثر فاعلية واللجوء إلى أساليب وطرق متعددة لتحقيق ذلك ومن هذه الطـرق 

تقارير الموجهين ومدراء المدارس، تحليل الدروس بعد تسجيلها المرئي أو الصوتي بما يسمح 

المالحظة وفق بطاقة معدة تحلل السلوك التدريسـي  ، نب الضعف والقوة في األداءبتحديد جوا

  )١٩٩١عبد الرحيم،.( يقوم بها الموجه أو مدير المدرسة أو رئيس القسم للمعلم

  :رفع كفاءة القائمين على برامج التدريب 



 

 ان كان مطلوب من المعلمين االنخراط في برامج التدريب لتطوير مهاراتهم فانه مـن 

باب أولى تطوير مهارات وكفاءات القائمين على التدريب من خـالل االبتعـاث فـي دورات    

خارجية وحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل إلتاحة الفرصة لتزيدهم بالخبرات فـي  

مجال المستجدات التربوية وبما يواكب التطورات الحديثة في جميع جوانب العملية التعليميـة،  

.( ختيارهم على درجة عالية مـن الكفـاءة العلميـة والتربويـة واإلداريـة     كما يجب أن يتم ا

  )٢٠٠٢األمير،

  :اعتماد منهج للتدريب والتنمية المهنية متعدد الوسائط والوسائل 

لم تعد البرامج التدريبية الوسيلة الوحيدة للتنمية المهنية كما هو شائع في كثيـر مـن   

والفضائي  اإلذاعيأشكاال متعددة منها البث  وأخذت الدول، حيث تنوعت وسائل التنمية المهنية

الدوائر التلفزيونية والوسائل السمعية والمرئية، دورات العطـل المدرسـية   واالتصال الشبكي 

والنـدوات  والمنشـورات   والمـؤتمرات  ورش العمل وجلسات البحثالتدريب في المدارس، 

يو والتدريب الموجـه ذاتيـا، والعصـف    ، والمؤتمرات التدريبية عبر الفيدوالحلقات التعليمية

تبـادل  الذهني، التدريس المصغر، العروض العملية، لعـب األدوار، المسـرحة التربويـة،    

) ٢٠٠٤نصـر، (.والبحـث اإلجرائـي وحلقـات النقـاش     الصـفية والمدرسـية   الزيـارات 

  .)٢٠٠٢راشد،(

  :التنمية المهنية المستديمة  

ضوء االتجاهات العالمية المعاصـرة علـى    ينظر إلى عملية النمو المهني للمعلم في 

أنها عملية مستمرة طوال الحياة المهنية للمعلم ال تتوقف إال بانتهاء مدة خدمته، هـذا االتجـاه   

جاء استجابة للتطورات التكنولوجية والعلمية وما تفرضه من تغيرات على دور المعلـم ممـا   

تجد من معارف ومهارات تساعده على أداء يحتم استمرارية النمو المهني للمعلم لتزويده بما يس

 .  )٢٠٠٣يحيى، (و ) ٢٠٠٢األمير،.( دوره بفعالية

  :التدريب الموجه ذاتيا ومسئولية المعلم في نموه المهني 

دافعية المعلم داخلية لكي يطور ذاته مهنيا وهذا يتطلـب اثـارة هـذه     يجب أن تكون

ي الـوظيفي أو زيـادة الرواتـب أو مـنح     الدافعية للنمو المهني بشتى الطرق كربطها بالترق

أو وسام تشريفي يمنحه مـدير   منح ألقاب تشريفيةة، أو شهادات تقديريأو من خالل  العالوات

الحـوافز الماديـة   إلى غيـر ذلـك مـن     للمعلمين الذين يتابعون تنمية أنفسهم مهنياالمدرسة 

يلجأ إليها المعلـم ليطـور نفسـه    ومن وسائل التنمية المهنية الذاتية التي يمكن أن  .والمعنوية

الزيارات الصفية للمعلمين المتميزين، المطالعة والقراءة في مجال التخصص سواء من : مهنياً

الكتب أو االنترنت، والبحث اإلجرائي، واإلشتراك فـي المنتـديات التربويـة المتخصصـة     

لعمل بمبادرة ذاتية لالستفادة من خبرات اآلخرين، المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش ا



 

للتعرف على ما يستجد من معلومات تفيده في تطوير األداء، ومتابعة كل ما هو جديد بمجالـه  

  .من خالل الشبكة العنكبوتية والبث اإلذاعي والتلفزيوني

  :المعلمين عن متابعة خريجيها وتنميتهم مهنيا أثناء الخدمة إعدادمسئولية كليات  

التربيـة  لمعاصرة إلى زيادة الجزء الذي تضطلع به كليات تميل االتجاهات العالمية ا

ما قبل الخدمة بل يجب أن تسـاهم بشـكل    اإلعدادعلى دورها قتصر يال  تجاه خريجيها وأن

متمثلة فـي تـوفير    المعلمين والتدريب المستمر لهم أثناء الخدمة إعدادفي مواصلة  جوهري

ما يؤدي إلى تحول التدريب والتنمية المهنيـة  م، برامج تدريبية وبعثات داخلية وتعليم عن بعد

شكل من أشكال المتابعة والتعليم المستمر الذي يحقق المزيد من التعـرف علـى أوجـه     إلى

وتعديلها مما يحقق مزيد من الترابط بين كليات اإلعـداد وجهـات    اإلعدادالقصور في برامج 

  ) ٢٠٠٢ير،األم (و)  ١٩٩١الرحيم، عبد( .العمل التي تستخدم خريجيها

وقد تم طرح عدد من التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في بلـورة   

المعلمين لتولي دور أكبر في مجـال التـدريب أثنـاء     إعدادالدور المستقبلي المنشود لكليات 

 . )٢٠٠٢األمير، (و ) ١٩٩١عبد الرحيم،(و) ٢٠٠٥مدكور،(:الخدمة، من أبرزها

لمين تابع لكلية التربية تتحدد أهدافه في التخطـيط للبـرامج   لتدريب المع مركز إنشاء 

تنفيـذ البـرامج   لوتصميمها وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها بالتعاون مع وزارة التربيـة  

 .التربوية حسب الحاجات التدريبية أو المستجداتالتدريبية 

ية مـن  علمية والتربوالحدث التطورات تواكب أ وحلقات دراسية ةبرامج تدريبيطرح  

على أن يسـتكمل هـذا    قناة فضائية متخصصة أو موقع على الشبكة العنكبوتية خالل

التواصل االلكتروني أو الهـاتفي لمزيـد مـن التوضـيح     األسلوب باستخدام أسلوب 

  . االستفسارو

مطبوعات للخـريجين   إرسالمكتب لمتابعة الخريجين وتنميتهم مهنيا من خالل  إنشاء 

ي مجال المهنة وتزويدهم بالبرامج والـدورات وورش العمـل   لتعريفهم بالمستجدات ف

عن طريق أسلوب الـتعلم عـن بعـد     بالحضور شخصيا أو إماالجديدة لاللتحاق بها 

 .والشبكة العنكبوتية

عبد :(مكتب متابعة الخريجينقوم بها أن يالمقترحة للبرامج التي يمكن األخرى ومن األشكال  

  )١٩٩١الرحيم،

الخـريجين   إليـه سنويا فيما يسمى بيوم الخريجين يـدعى   إليهاتم الدعوة برامج دورية ي -١

 والمكتب  قدمهايخطة متابعة الخريجين ونوعية المساعدات التي  أهدافبغرض التعرف على 

مشـكالت  لل عـالج تقديم ال، وبالمتاعب التي قد تواجههم في بداية عملهمالمعلمين الجدد توعية 



 

تحديـد المشـتركين فـي    وي عملهم ويحتاجون للمساعدة فيهـا  بعض المعلمين ف مالتي تواجه

  .البرامج بطريقة تطوعية

  .لعالج مشكالت معينة يتفق عليها عدد مناسب من المعلمين: برامج نوعية  -٣

لعالج  مشكالت فردية لدى بعض المعلمين تواجههم في عملهم ويحتـاجون  : برامج فردية -٤

  .للمساعدة فيها

ية التنمية المهنية للمعلمين وفقا لما تنادي به االتجاهات المعاصرة البـد  أن مسئولوهكذا نرى 

  :وأن تكون كالتالي

  .مسئولية كليات التربية بالتعاون مع وزارة التربية -

  .مسئولية المدرسة عن معلميها -

  .مسئولية كل معلم بمواصلة تعلمه الذاتي وتطوير أدائه ومهاراته -

تجاهات حيث يمكن الجمع بينها وتكون المسـئولية مشـتركة   وليس هناك تعارض في تلك اال

  .ومتعددة مما يحقق هدف النمو المستمر للمعلم

السابقة تمثل كل منها دعامة للتنمية المهنية المسـتدامة للمعلمـين    التوجهات والمقترحاتتلك 

  .عملهمويؤدي استخدام تلك االتجاهات العالمية إلى تحول كبير في كيفية أداء المعلمين ل

  

  

  االتجاهات المعاصرة فيما يتعلق بتطوير الهيئة التدريسية في كليات التربية: سادساً

ال تؤهل صاحبها للتدريس وللوفاء بكافـة متطلبـات    هإن مجرد الحصول على درجة الدكتورا

سابها واإللمام بها، كمـا  المهنة األكاديمية، فالتدريس له مهاراته وأساليبه وطرقه التي يجب اكت

أن دور عضو هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي دور متجدد بصفة مستمرة، مما جعـل  

الكثير من الجامعات العالمية تركز على التطوير األكاديمي للهيئة التدريسية بهـدف تطـوير   

أعضـاء هيئـة   العملية التعليمية واستيعاب التطورات الجديدة المتسارعة في مجاالت وأدوار 

وإذا نظرنا إلى واقع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية نجـد أن شـروط    .التدريس

في مجال التخصص دون االهتمام باإلعداد  الدكتوراهالتعيين تقتصر على الحصول على درجة 

المهني المتوائم مع متطلبات مهنة التدريس الجامعي، ونجد أن أكثرية أعضاء هيئة التـدريس  

ي هذه الجامعات لم يتلقوا أي تأهيل تربوي مهني قبل التحاقهم بالتدريس، وفي دراسة لمكتب ف

حول أعضاء هيئة التدريس بجامعات الخليج أظهرت النتـائج   ١٩٩٤التربية لدول الخليج عام 

عن  حاجة غالبية أعضاء هيئة التدريس على اختالف رتبهم العلمية إلى التنميـة والتطـوير   

وقد تزايد االهتمام بتنمية عضو هيئة التـدريس اسـتنادا   .  )٢٠٠٣جراغ،.(التدريسية لكفاياتهم

  )٢٠٠٢الخميس،:(مايلي  إلى عدد من المسلمات من أهمها



 

  .أن التدريس له أصوله وقواعده ومهاراته -

 .أن القدرة على البحث العلمي ال تعني القدرة على التدريس -

ريق الطرق واألساليب الحديثة من شانه رفع كفـاءة  أن رفع كفاءة المدرس الجامعي عن ط -

 .التعليم والبحث العلمي في نفس الوقت

أن اإلعداد التربوي للمدرس الجامعي من شأنه أن يعمق الجوانب اإلنسـانية فـي عمليـة     -

 .التدريس ويطور العالقة بين المدرس والطلبة

لتطوير مهاراتهم التدريسية غالبا  ر إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذين يسعونيوثمة دالئل تش

كما ينظر هؤالء الطلبة إلـيهم  ، ما يحصل طالبهم على معدالت مرتفعة من اإلنجاز الدراسي

، وعلى ضوء تلك الحقائق تزايد االهتمام بالتنميـة المهنيـة   )٢٠٠٢الخميس،.(كمدرسين أكفاء

كلون أهم مدخالت النظام باعتبارهم أدوات لتحقيق أهداف الجامعات، فهم يش للمدرس الجامعي

  .التعليمي، وبناء على مستويات أدائهم تتقرر الكثير من مخرجات التعليم

واهتمت الجامعات العالمية المتقدمة بهذا الموضوع منذ أمد بعيد فقامت بـالتخطيط والتنظـيم   

ظهر االهتمـام  لبرامج موجهة لتطوير قدرات عضو هيئة التدريس المهنية أثناء الخدمة، حيث 

 التدريس في الجامعات البريطانيـة واألوروبيـة فـي    هيئة بشكل واضح بالتدريب ألعضاء

أما على المستوى العربي تعد الجامعات المصرية من أوائـل الجامعـات    منتصف الستينيات،

ت عدد مـن الجامعـات   أنشأكما  ،المعلم الجامعي إلعدادالعربية التي أقامت دورات تطويرية 

ة للتطوير المهني ألعضاء الهيئات التدريسية أسند إليها مهام التخطيط مراكز متخصصالعربية 

  )٢٠٠٦وآخرون، لمسعوديا (.والتنظيم والتنفيذ والتقويم لبرامج التطوير المهني

نشـاء  أواهتمت منظمة اليونسكو بدعم التنمية المهنية للمعلم الجامعي من خالل دعمها لبرامج  

العالمي منها الشبكة األوروبية للتطوير المهني ألعضـاء  شبكات بين الجامعات على المستوى 

للتطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس   هيئة التدريس بالجامعات األوروبية والشبكة العربية

بالجامعات العربية والتي أتاحت الفرصـة للتواصـل العلمـي والمهنـي وتبـادل الخبـرات       

 لمسـعودي ا(.العالميـة والعربيـة   والمعلومات بين أعضاء هيئة التـدريس فـي الجامعـات   

  . )٢٠٠٣، جراغ (و )  ٢٠٠٦وآخرون،

وقد وجهت مراكز التنمية المهنية اهتمامها لتنمية مهارات عضو هيئة التـدريس فـي ثـالث    

ما أطلق عليه التـاج المثلـث    وهو التدريس، البحث والخدمة العامة،: جوانب أساسية شملت

لعضو هيئة التدريس ، وان كانت الخدمة العامـة تقـع    لألكاديمية وهي تمثل األدوار الرئيسية

  . )٢٠٠٢الخميس،.(خارج حدود هذه األدوار في بعض الدول

: شملت مجاالت تطوير الهيئات التدريسية في الجامعات العربية موضوعات متنوعـة مثـل  و

ف طرق التدريس، وبناء أدوات التقويم، والحاسوب واالنترنت، والتحليل اإلحصائي، والتـألي 



 

مهـارات   والترجمة، وإرشاد وتوجيه الطالب، واستخدام تقنيات التعليم وتوظيفها في التدريس،

، وتقويم األبحـاث،  اإلنترنت واستخداماته في مجال التعليم والبحث العلميإلقاء المحاضرات، 

ومتطلبات األدوار اإلرشادية للمدرس الجامعي، وموضوعات إدارية متعلقة بـأدوار أعضـاء   

  )٢٠٠٤شاهين، (.ت التدريسية وغيرها من الموضوعات األخرىالهيئا

تشير إلى ضرورة تفعيـل  مازالت الوطن العربي  ندوات ومؤتمرات التعليم العالي في أن إال 

هنـاك   أنكمـا   الجامعات العربية، التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في برامج وتطوير

هيئة التدريس  ألعضاءأهداف وبرامج التنمية المهنية  اختالفاً وتمايزاً بين الجامعات في تحديد

التربوي هو النقطة األساسية في التنمية المهنيـة لعضـو هيئـة     اإلعدادن اعتبرت جميعها إو

وقد حددت الدراسات والبحوث التي تناولت التنميـة  . )٢٠٠٦وآخرون، لمسعوديا (.التدريس

ة التي يجب أن يشملها التطوير المهني لعضـو  المهنية للمعلم الجامعي أهم المجاالت المستقبلي

  : )٢٠٠٢الخميس، (و)   ٢٠٠٥مدكور،( كما يلي  هيئة التدريس بالجامعات، وهي

   يالتطوير التدريس: المحور األول

ـ  للمعلم الجامعي  ياالرتقاء بمهارات األداء التدريسويتضمن  االتجاهـات  ب همن خـالل تعريف

، ايات المعرفية واألدائية الالزمة لمهمة التدريس الجـامعي تزويده بالكفو التدريس الحديثة في

وتدريبه على طرق التدريس الحديثة التي تعتمد على الحوار والمناقشة والتعلم الذاتي والقـدرة  

  .على التفكير واالبتكار وحل المشكالت

  يجنهالتطوير الم: المحور الثاني

ية قدرتهم على تصميم المناهج وتنفيذها ويشير إلى عمليات تمهين ألعضاء هيئة التدريس لتنم

وتقويمها في ضوء األهداف المنشودة من التعليم العالي وفي ضوء حاجة الطالب ومتطلبـات  

  . المجتمع المتغيرة

  التطوير  البحثي  : المحور الثالث

تدريب أعضاء هيئة التدريس للتمكن من أصول البحث العلمي ومهاراته بدءاً من أساليب جمع 

ومات حول المشكالت البحثية والتربوية وانتهاء بتوجيـه مخرجـات البحـث ونتائجـه     المعل

  .باعتبار أن ذلك هو األساس الجوهري في رفع مستوى العملية التعليمية لمجاالت التطبيق،

  التطوير التقني: المحور الرابع

الستفادة مـن  تدريب أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع التكنولوجيا وتنمية القدرة على ا 

  .ومن شبكة المعلومات والحاسوب في التدريس والبحث العلمي يالتقدم التكنولوج

  اإلداريالتطوير : الخامس المحور

تعريف متطلبات األدوار اإلرشادية للمدرس الجامعي وكيفيـة توجيـه الطلبـة وإرشـادهم،      

  .باإلضافة إلى مجاالت إدارية أخرى



 

    التقويم:  سالساد المحور

بمفاهيم القياس والتقـويم واالختبـارات التحريريـة والعمليـة      ف عضو هيئة التدريستعري 

   . أدوات التقويموالشفهية وما يجب مراعاته عند إعداد 

تلك المحاور السابقة هي ما يجب أن تركز عليه مستقبال مراكز التنمية المهنية في الجامعـات  

ينعكس ايجابيا علـى تحسـين وتطـوير    إن أرادت الرقي بمستوى أعضاء هيئة التدريس بما 

  .التعليم الجامعي

ولكي يحقق التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس أهدافه يجب أن تسـتند عمليـة التطـوير    

المهني على خطة استراتيجية، تتصف بالمرونة وتأخذ بعين االعتبار كافة العوامل المـؤثرة،  

غي أن يحققها، لهذا فإن السياسة التدريبيـة  ومتطلبات التطوير واستحقاقاته واألهداف التي ينب

  :العامة للتطوير المهني ينبغي أن تستند إلى المبادئ التالية

أن يتم إشراك أعضاء الهيئات التدريسية في تخطيط و اختيار البرامج التدريبية التي ينبغي  -

  .أن توفرها المؤسسة التعليمية

تكون برامج التطوير نابعة من مبدأ الـتعلم   أن تتصف عملية التطوير باالستمرارية، بحيث -

 .مدى الحياة

  .أن يلبي التدريب حاجات حقيقة ألعضاء الهيئات التدريسية -

  .أن يقود التدريب إلى التحسن المستمر في أداء األفراد  والمؤسسات التي يعملون بها -

  .سةاعتبار التدريب حقاً مكتسباً ألي فرد من األفراد العاملين في المؤس -

 .   األخذ بعين االعتبار تعدد أشكال التدريب ووسائله -

  .توفير الموارد المالية الخاصة لتنظيم البرامج التدريبية لغايات التطوير المهني -

 .اعتماد استراتيجيات واضحة لتقويم فوائد االستثمار في عمليات التطوير المهني -

  ترف بها على أنها مناسبة وضروريةإعداد برامج تطوير مهني تتصف بالمصداقية ومع -

  .)٢٠٠٤شاهين،  ( لجميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي    

مجموعـة  "للحـاجـات التدريبية وهي تعرف بأنها عداد برامج التنمية المهنية وفقا إكما يجب 

بب المؤشرات التي تكشف عن وجود فرق بين األداء الحالي واألداء المرغوب فيه لألفراد، بس

، " نقص معارف وقدرات ومهارات هؤالء األفراد وما يشوب سلوكهم واتجاهاتهم من قصـور 

وبهذا الصدد تم اقتراح العديد من المصادر لتحديد االحتياجـات التدريبيـة ألعضـاء هيئـة     

 :التدريس، منها

  .اللقاءات و االجتماعات مع أعضاء الهيئات التدريسية -

لتدريسية، بحيث يمكن الحصول من خاللها على بيانـات ذات  لوائح تقويم أعضاء الهيئات ا -

  .أهمية وتأثير في التطوير



 

  .طرح العديد من األسئلة على الفئة المستهدفة -

  .مشاركة الهيئة التدريسية في التخطيط والتطبيق لبرامج التطوير -

  .استخدام االستبانات -

  )٢٠٠٤ شاهين، (.االستفادة من التغذية الراجعة من الميدان -

وطالب العديد من الباحثون بضرورة اعتبار االلتحاق ببرامج التـدريب المهنـي أحـد بنـود     

متطلبات سلم الترقيات في الجامعات أو للتحويل من وظيفة مدرس إلى وظيفة إدارية عاليـة،  

نودي بضرورة تحقيق التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بعدة وسائل دون االقتصـار  كما 

يلة واحدة كالدورات التدريبية بل يجب أن تتنوع لتشمل الندوات والمؤتمرات وورش على وس

 ة التربويـة ذات الصـلة بالتخصـص،   ـالعمل داخل أو خارج البالد وإعداد الكتيبات العلمي

التطـوير الـذاتي   وتشجيع أسلوب الـتعلم و وإجراء الدراسات واألبحاث، والتأليف والترجمة، 

  )٢٠٠٤شاهين،  (.هيئة التدريسشخصية لعضو المستند إلى الجهود ال

ومن المقترحات والتوصيات المفيدة في مجال تطوير عضو هيئة التدريس والتي طالبت بهـا  

: لهيئة التدريس في عدد من الجامعات العربية والعالمية، مـا يلـي   يمراكز التطوير األكاديم

  )٢٠٠٦وآخرون، لمسعوديا(و )  ٢٠٠٤نصر،(

العلمـي لعضـو هيئـة     والبحث ترونية للبرامج التي تخدم عملية التدريسإنشاء مكتبة إلك -

  .التدريس

االهتمام بتطوير أعضاء التدريس وإتاحة فرص البعثات الخارجية والدورات  لإلطالع على  -

 .الجديد في تخصصاتهم

 .عقد اللقاءات الشهرية المنظمة لمناقشة األمور المهنية والعلمية فيما بينهم -

تدريس موقع للمواد الدراسـية   عضاء هيئة التدريس بالجامعة ليكون لكل عضو هيئةدعم أ -

  .التي يدرسها على شبكة اإلنترنت

بالجامعة لدعم أعضاء هيئـة   عمل المجموعات االستـشارية على شبكة اإلنترنت الخاصة -

 :التدريس بالجامعة في المجاالت التالية

 لمالمجموعة االستشارية في التدريس والتع •

  . المجموعة االستشارية في البحث العلمي  •

  . المجموعة االستشارية في تقنية المعلومات •

  .ءالمجموعة االستشارية في اإلحصا •

كما أدى االتجاه المطالب بالجودة الشاملة في التعليم العالي إلى توجيه المزيد مـن االهتمـام   

 عمليـة و، مة ألداء المعلم الجـامعي بعضو هيئة التدريس ووضع معايير الجودة والكفاءة الالز

عضـو  بمعنى أنها تبدأ من مرحلة قبـول   تدريس مترابطة ومتكاملة،عضو هيئة الفي الجودة 



 

 اختيارحيث  يتم ،  وتنتهي بتقييم عطائه، ومدى قدرته على التطوير تدريس في الجامعة، هيئة

لتي تخرج منها، ومعدالته أعضاء هيئة التدريس وفق معايير منها  سنوات الخبرة و الجامعة ا

في مراحل الدراسة المختلفة، واألبحاث المنشورة، إلى غير ذلك من األمور التي يستحق مـن  

والذي تقييم عضو هيئة التدريس  تتم عملية وبعد عمله في الجامعة، خاللها العمل في الجامعة

إلنتـاج العلمـي،   التدريس، وا: في أغلب الجامعات يركز على ثالثة مجاالت رئيسة هينجده 

:  يلـي  حيـث يشـمل التقيـيم مـا     واألداء في األنشطة األخرى داخل وخـارج الجامعـة  

  )٢٠٠٧عودة،(

  . األداء األكاديمي -

 .نتماء لها إلخدمة المؤسسة وا -

 . العلمي اإلنتاج -

 . المشاركة في المؤتمرات والندوات -

 . قدرته على العمل ضمن فريق مشترك -

 . يات المهنةااللتزام بأخالق -

  

وبناء على معايير الجودة ومتطلباتها فيما يتعلق بتقييم عضو هيئة التدريس فانه يجب أن      

وتخضـع هـذه المراجعـة     في كل عـام أكـاديمي،  هيئة التدريس  تتم مراجعة أداء أعضاء

 ، المشاركةالتدريس وطرق تطوير الخطط التدريسية، تطوير أساليب: العتبارات مختلفة منها

، والمستجدات فيـه  لمية، مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، تعاونه مع متطلبات العملالع

تحدد استمراره في العمل األكاديمي، أو تفرض عليه  وبناء على ذلك تكون نتيجة التقييم، التي

 المعنيين، بهدفهيئة التدريس  خطوات للتطوير تحددها الجامعة بعقد دورات تدريبية ألعضاء

كما يجب أن يتم الترخيص لمزاولة  )٢٠٠٧عودة،(يههم وتطوير أدائهم العلمي والمعرفي توج

مهنة التدريس الجامعي ومنح الترقية في ضوء نتائج التقويم الدوري لعضو هيئة التدريس على 

 )٢٠٠٥مدكور، .( أن تصمم أدوات التقويم بناء على معايير الجودة واالعتماد

 

إن كـل  "اهات المتعددة في تنمية وتكوين المعلم مهنياً يمكننا القول وبعد أن عرضنا هذه االتج

وأن ما يجب أن نطالب به هو تعميق الفهم لهذه االتجاهات وتشـجيع  " هذه االتجاهات متكاملة

أقسام كليات التربية على الوعي بها، والعمل من خاللها، سواء كانـت منفـردة أو متكاملـة،    

لى تنظيم الجهود، وتساعد على ترتيب منظومة العمل التربوي فوجود اتجاهات بعينها تعمل ع

في إطارها، مسألة هامة وضرورية لالرتقاء بجودة األداء، فالوعي بهذه االتجاهات هو خطوة 

  )١٩٩٧البيالوي، (كليات التربية  نحو نظام اإلعداد والتكوين داخل



 

  الدراسات السابقة                        

  

االتجاهات المعاصرة إلعداد المعلم بيما يلي عرض ألهم الدراسات والبحوث المتعلقة ف

  : من األحدث إلى األقدم  تاريخيوتنميتة مهنياً  في تسلسل 

  : ٢٠٠٤بدير  / دراسة  -١

استهدفت هذه الدراسة رصد أوجه القصور التي تعاني منها كليات التربية وبيان       

مل بها تمشيا مع متغيرات العصر وتحدياته ، والتنظير لمفهوم االعتماد مدى الحاجة لتجويد الع

األكاديمي وهيئاته وإجراءاته ، وعرض لخبرات بعض الدول المتقدمة التـي حققـت تقـدما    

أمريكـا ، وذلـك   ، اسكتلندا ، ملموسا في مجال تطبيق نظام االعتماد األكاديمي مثل بريطانيا 

في محاولة التوصل الى وضع نظام اعتماد أكـاديمي لكليـات   بهدف االستفادة من هذه الدول 

وتم إعداد قائمة بمعـايير االعتمـاد   ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، التربية في مصر 

، األكاديمي لكليات التربية تكون بمثابة إطارا مرجعيا لتقييم مدى جودة العمل بكليات التربيـة  

بعض الدراسات السابقة واالستعانة بآراء العـاملين بهـذه    وذلك من خالل االستفادة من نتائج

وتم عرضها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربيـة مـن التربـويين    . الكليات 

واألكاديميين وبعض رؤساء األقسام اإلدارية للتعرف على وجهات نظرهم حول أهميـة هـذه   

قبلي لما ينبغي أن تكون عليـه كليـات   ولقد توصلت الدراسة إلى وضع تصور مست، المعايير 

  . التربية سعيا لتحقيق الجودة وتحسين األداء بهذه الكليات 

  : ٢٠٠٤/دراسة البيالوي  -٢  

استهدفت هذه الدراسة تطوير كليات التربية من حيث األهداف ، وتنمية القدرة المؤسسية       

، وإعادة النظـر فـي سـنوات اإلعـداد      ،، وإعداد بناء البرامج ) التنمية المهنية ( للكليات 

، ولتحقيق ذلك تناولت الدراسة معايير جودة المخرجات التعليمية للمتعلم ومعايير جودة المعلم 

، واالعتماد التربوي لكليات التربية من خالل عرضها للمفهوم المتكامل فـي إعـداد المعلـم    

لتربية والذي شمل معـايير أداء  في بناء معايير االعتماد التربوي لكليات ا NCATEونموذج 

، ونظم تقويم التلميـذ والبـرامج   ، الطالب من حيث قدراته المعرفية والمهارات واالتجاهات 

وهيئة التدريس ، ومعايير القدرة المؤسسية وتشمل الخبرة اإلكلينيكية للتدريب العملي والتقويم 

  .  وإدارة الكلية 

  : ٢٠٠٤/ دراسة الشرقاوى  -٣   

وبنـاء معـايير   ، هدفت الدراسة التعرف على واقع كليات التربية ومتطلبات تطويرها است    

لالعتماد األكاديمي بكليات التربية حتى يمكن في ضوئه تحديد جوانب القوة والضعف بكليات 

كما استهدفت الدراسة أيضا التعرف على مدى تحقق بعض المعـايير الموضـوعية   ، التربية 



 

وذلـك  ،  يالمـنهج الوصـف   وقد اعتمدت الدراسة على.  كليات التربية لالعتماد األكاديمي ب

للتعرف على واقع كليات التربية  هتم بناء استبانوقد ، لتشخيص الوضع الراهن لكليات التربية 

في ضوء مجموعة من الشروط المعيارية وتم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئـة التـدريس   

اسة إلى وضع رؤية مستقبلية لتطوير كليات التربيـة فـي   وقد توصلت الدر. بكليات التربية 

أهداف : ضوء معايير االعتماد األكاديمي شكلت مجموعة من المحاور يمكن إجمالها فيما يلي 

 ،هيئـات التـدريس  ،نظام القبـول  ،المبنى والتجهيزات ،الهيكل اإلداري للكلية ،كليات التربية 

 ،الدراسات العليا والبحوث،التربية العملية ،التدريس التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة 

تطـوير المنـاهج   :وقد شملت مجموعة من المعـايير وهـي   ، العملية التعليمية ،المتخرجون 

ضـرورة تـوافر   ،استخدام طرق التـدريس المتنوعـة   ،والمقررات الدراسية بصفة مستمرة 

بالمكتبات من حيث ضـرورة تـوافر    االهتمام،األنشطة الطالبية على اختالف أنواعها بالكلية 

 .أحدث الدوريات العلمية والموسوعات ودوائر المعارف 

  : ٢٠٠٤/دراسة محفوظ  -٤

، معاييرها ،خصائصها ، فتها فلس، مفهوم الجودة الشاملة  التعرف على استهدفت هذه الدراسة 

ما استهدفت مفهوم ك، مراحل تطبيقها ومعوقات تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية 

وتوصلت الدراسة إلى تصور لتحقيق نظام االعتماد في مؤسسات . مزاياه ، أهدافه ،االعتماد 

يحقق المشـروع األهـداف   وقد خلصت الدراسة الى التوصية  لكي ، التعليم العالي في مصر 

ـ   :منها  لكي  مراعاة عدة اعتبارات المأمولة ات إعادة النظر في قـانون الجامعـات والمؤسس

أن يتضمن القانون إنشاء هيئة االعتماد كهيئة مستقلة ويحدد مهامها وأسلوب ، التعليمية العالية 

يتم تشـكيل لجنـة االعتمـاد    ، أن عملها ومسئولياتها ووضعها القانوني في نظام التعليم العالي

لة ال وان تعمل كهيئة مسـتق ، وتشمل أعضاء ممثلين لمختلف نوعيات التعليم العالي والجامعي 

ل هيئـة االعتمـاد   يتشـك ،تتبع لوزارة التعليم العالي أو المجالس العليا للجامعات أو المعاهد 

المنشودة لجنة من الخبراء والمتخصصين لدراسة نظم االعتماد المختلفة ومراجعـة األدبيـات   

ء تناقش متطلبات االعتماد ومعاييره بين أعضا، أن المختصة في مجال االعتماد بصورة نقدية 

، اللجنة بغرض الوصول إلى تصور مشترك حول إجراءات تنفيذ االعتماد في التعليم العـالي  

عرض التصور الذي توصلت إليه اللجنة على المؤسسات التعليمية وأعضـاء هيئـات   وأخيراً 

 .التدريس واستطالع آرائهم ومقترحاتهم بشان إمكانية التنفيذ وآلياته 

    

  : ٢٠٠٣ /عويد  وعايل  دراسة -٥  

  المعلم  الحديثة في مجال إعداد تالدراسة إلى محاولة التعرف على االتجاهاهذه هدفت       

المعلمين ومديري  في مراحل التعليم العام في ضوء التحوالت العالمية من وجهة نظر بعض 



 

لـم  وقد أظهرت الدراسة االهتمام المتزايد باالتجاهات الحديثة في مجال إعداد المع. المدارس 

من قبل مدراء ومعلمـي  اإلجماع ،وكذلك في مراحل التعليم العام في ضوء التحوالت العالمية 

أظهرت الدراسة أن  أيضا.  على أهمية االتجاهات الحديثة في مجال إعداد المعلمالتعليم العام 

  :االتجاهات الحديثة التي احتلت المراكز الخمسة األولى هي 

  ،الحديثة  استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالتو،اته المختلفة استخدام الحاسب اآللي وتطبيق

  ،التعاون بين مؤسسات إعداد المعلم ، تحديث وتنويع طرق التدريس واألساليب المستخدمة و

 . تنويع أساليب التقويم المستخدمة في برامج إعداد المعلم و
 

  : ٢٠٠٣/ دراسة حافظ  -٦ 

نظم االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلم في بعض الـبالد  تناولت هذه الدراسة مقارنة      

وضع نظـام مقتـرح    واستهدفت، األجنبية مثل الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وتركيا 

لالعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلم في مصر وذلك في ضوء الدراسة المقارنة بمـا فـي   

الطالب والتأهيل المهني وتوكيد الجـودة ومرونـة نقـل    واختيار ، ذلك تقديم معايير للتميز 

ممـا يـنعكس   ، من اجل تحسين مستوى برامج إعداد المعلـم  ، المقررات والبرامج الدراسية

وتوصلت الدراسة إلى عدد من معايير ، ايجابيا على نظام التعليم في جمهورية مصر العربية 

معـايير تتعلـق   ، والتنظيمية وإدارة الكليـة   معايير تتعلق باللوائح:  االعتماد األكاديمي منها

معايير تتعلق ، ومعايير تتعلق بالطالب ، ومعايير تتعلق بأعضاء هيئة التدريس ،وبالمقررات 

 .معايير تتعلق بنظام التقويم ،وبالتجهيزات 

  : ٢٠٠٣/ دراسة العجمي  -٧ 

الشاملة في التعليم من حيـث  الجودة  هتحديد المعالم الرئيسية لفلسفلالدراسة أجريت هذه       

إيمانا بان التعليم في أي مجتمع هو نتاج حاجات ومتطلبـات  ، والمبادئ ،واألهداف  ،المفاهيم

كما استهدفت الدراسة التعـرف  ، وغاياته  هوانعكاس لواقعه وترجمة أمينة آلمال ،هذا المجتمع

ومنها أسـلوب  ، لتعليمية على طبيعة بعض اآلليات العالمية المعاصرة لضمان تحقيق الجودة ا

ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي بجانـب األسـلوب     . االعتماد األكاديمي 

تضـمنت سـتة    هحيث قام الباحث بإعداد استبان، اإلحصائي لمعالجة نتائج الدراسة الميدانية 

الثـانوي   معايير اعتماد مدارس التعليم ومحاور بهدف تحديد درجة أهمية مواصفات وشروط 

وقد توصلت الدراسة إلى بعض متطلبات تطبيق . ومن ثم االعتراف بجودتها ، العام أكاديميا 

مدارس التعليم الثانوي العام بجمهورية مصر العربية ألسلوب االعتماد المؤسسي األكـاديمي  

ضـرورة تهيئـة إدارة المدرسـة    :كأحد أساليب ضمان تحقيق الجودة الشاملة بها مكان منها 

ثانوية العامة لمناخ تنظيمي يكفل تحقيق التغييرات المستهدفة في سلوك طالبها وما يتطلبـه  ال



 

تشكيل لجنة عليا موسعة على مستوى المحافظـة  ،وذلك من وعي بأسلوب االعتماد المؤسسي 

ومحاولة الخروج بصيغة مناسبة لنظام االعتمـاد   ، تتولى مهمة التوصيف الكامل لهذا النظام

شريطة تهيئة المنـاخ   ،ا على مدارس التعليم الثانوي العام بجميع محافظات مصريمكن تطبيقه

جوب قناعة وقبول كافة العاملين بمديريات التربية والتعليم بضـرورة  وو، المجتمعي المناسب 

حتى تكتسب المدارس المكانة والصفة ،تحقيق االعتماد األكاديمي لمدارس التعليم الثانوي العام 

 . تؤهلها الستيفاء معايير الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم التربوي  العلمية التي

  : Linda Darling and Others  /2002دراسة  -٨  

يتعلق : الدراسة اعتماد برامج المعلم قبل الخدمة والتي شملت ثالثة أجزاء األول تناولت       

: الثالـث  ، ايير ممارسة مهنة التعلـيم  يتضمن مع: الثاني ،بعملية التقويم الذاتي داخل الكلية 

، واجتماع ما قبل الزيـارة لمناقشـة األهـداف    ، شمل برنامج زيارة لجنة االعتماد وسريتها 

ثم توصيات لجنة االعتماد والمعايير األخالقيـة لممارسـة مهنـة    . واجتماع ما بعد الزيارة 

بـرامج  ، نوعين من البـرامج  وشمل التقرير المقدم من قبل لجنة االعتماد وجود ، التدريس 

  .  ممنوحة تمثل اعتماد أولي ممنوح بشروط واعتماد أولي غير ممنوح 

  : ٢٠٠٢/  دراسة حسين وإبراهيم  -٨

استهدفت هذه الدراسة معايير اعتماد المعلم في مصر بشكل نقدي تحليلي في ضـوء  

مهنية العتماد المعلم وكذلك وصوال إلى ما ينبغي أن تكون عليه المعايير ال، المعايير العالمية 

وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لالعتماد المهني للمعلم فـي  ، المعايير األكاديمية 

وقد أوصت الدراسة بإنشاء مؤسسة قومية تحت إشراف المجلس األعلـى للجامعـات   ، مصر 

متهـا مـنح   ومه، تتولى مسئولية االعتماد ويطلق عليها لجنة اعتماد مؤسسات إعداد المعلـم  

االعتماد األكاديمي للمؤسسة واالعتماد المهني للمعلم وذلك من خـالل إجـراءات االعتمـاد    

  .المعروفة 

  : ٢٠٠٢/ عطوة دراسة  -٩ 

، استهدفت هذه الدراسة توضيح نظام االعتماد المؤسسي والمهني وأهداف كل منهمـا  

وقد أظهرت الدراسـة  لمعلم  كما تناولت بعض الخبرات األجنبية في مجال االعتماد المهني ل

االعتماد األكاديمي لكليات التربيـة  وأن  ،تطبيق نظام االعتماد المهني للمعلم في مصرأهمية 

العتماد المهني شرط أساسـي لمزاولـة   ، وكذلك أن اشرط ضروري لتطبيق االعتماد المهني

فـي الجانـب   تقـدما ملحوظـا   للمعلم إذا حقق  تجديد الترخيصأن يتم  و، العمل بالتدريس 

أن تكـون هنـاك رغبـة    ، والتخصصي والكفاءة في التدريس والتعامل مع تكنولوجيا التعليم 

حقيقية من قبل القيادات التعليمية وجمهور المعلمين بتطبيق نظام االعتماد المهني للمعلـم مـع   



 

ظام ضـمانا  والتوعية الكاملة بطبيعة هذا الن، الفهم العميق لفلسفة هذا النظام ومتطلبات تنفيذه 

 .لنجاح التطبيق وإحداث التغير المنشود 

  :  ٢٠٠٢  /حمود دراسة –١٠

  :لخصت هذه الدراسة أهم االتجاهات العالمية في إعداد المعلم على النحو التالي   

 ،التأكيد على اإلدراك المفاهيمي للخبرات التعليمية ، وااللتزام القومي على أعلى المستويات 

التوازن بـين نوعيـة   ،وتعدد األبعاد المرتبطة بالخبرات التعليمية ،وملية تكامل الخبرات العو

استثمار نتائج البحـوث التربويـة فـي    ،والممارسة  ،والتدريب ، والخبرات وجوانب اإلعداد 

 .تطوير الخبرات العملية 

  : Arthur E. Wise  /2001دراسة  -١١  

متغير للتعلـيم فـي الواليـات المتحـدة     تناولت هذه الدراسة الجزء الخاص بالسياق ال      

فلقـد  ، ورأت أن اعتماد برامج إعداد المعلم قد أحدثت تميزا في إعـداد المعلـم    ، األمريكية

وذلك على أساس بحثي وعملي وأداء  ،تطورت معايير دقيقة إلعداد المعلم في المواد الدراسية

 المؤسسـة أن إعـداد المعلـم فـي    والتنوع حيث ، المرشح وخبراته اإلكلينيكية والتكنولوجية 

شامل قبل أن يمنح المرشح بشكل وان األداء يقيم  ، التعليمية يخضع لمراجعة خارجية صارمة

وهذه ، وتتضمن المهنة أنظمة جديدة لتنمية المعلم وضمان الجودة ، الترخيص لمزاولة المهنة 

تنمية المهنية مـن اجـل   األنظمة عناصر مرتبطة بمعايير متقدمة لمنح الشهادة والترخيص وال

  .تحقيق التكامل التكنولوجي في المدارس 

  : ٢٠٠١/ دراسة الكندري  وفرج  -١٢ 

وتناولـت  ، محاولة النظر في مفهوم الترخيص لمزاولة المهنة إلى  هدفت هذه الدراسة       

الدراسة نموذجين مختلفين إلجراءات وقواعد الترخيص المعمول به فـي الواليـات المتحـدة    

وتوصلت الدراسـة إلـى وضـع تصـور مقتـرح      ، ألمريكية كتجربة يمكن االستفادة منها ا

" تمهين التعليم " أكدت على حتمية كذلك ، للتراخيص لممارسة مهنة التعليم في البالد العربية 

والعمل على ترقية النمو المهنـي للمعلـم    بحسبانه الركيزة األساسية إلصالح وتطوير التعليم

والمهارات الفنية  فالمعار توفرتأكيدها على باإلضافة إلى  ،ة العملية التعليمية وتحسين فاعلي

مبـادئ  ،ومـادة التخصـص   مثل  المطلوبة لتعين المعلم في الوظيفة أو االستمرار في شغلها

،و القيـاس والتقـويم   ،وتكنولوجيا التعلـيم  ،وطبيعة المتعلم ونموه ،والتدريس واستراتيجياته 

هذا باإلضافة إلى ما يتوافر لدى المعلم من هوايات وكـذلك   ،وإدارة الفصل  اإلدارة التربوية

  .إيمانه وقناعته باألمور التي يقوم بها وإقباله عليها 

  

  



 

  : ٢٠٠٠/ دراسة الجندي  -١٣

األمـر  ، استهدفت هذه الدراسة توضيح مفهوم التقويم القائم على االعتراف األكاديمي 

كما اسـتهدفت توضـيح   ، دف تجويد وتطوير األداء الجامعي الذي يسهم بال شك في تحقيق ه

كذلك توضـيح األهـداف التـي يسـعى االعتمـاد      ، مفهوم االعتراف أو االعتماد األكاديمي 

وقد اعتمدت الدراسة على منهج ، ومن ثم مبادئه وعناصره وخطواته ، األكاديمي إلى تحقيقها 

مقترح يوضح مدى اإلفادة من مفهوم وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور .   يالبحث الوصف

  وذلك من حيث " نحو رؤية للمستقبل " االعتماد األكاديمي في تقويم أداء الجامعات المصرية 

 ،واآلليات المقترحة لتنفيذ مفهـوم االعتمـاد األكـاديمي    ،وترسيخ فلسفة وثقافة تقويم األداء 

جراء تعديالت في قـانون تنظـيم   اإلجراءات المطلوب اتخاذها في المنظومة الجامعية منها إ

اضطالع اإلدارة الجامعية على كافـة  ،والجامعات تتعلق بتنظيم وتقنين آليات التقويم الجامعي 

 ،ومفهوم االعتماد األكاديمي ، مستوياتها بمسئوليات وادوار جديدة تتعلق بمفهوم التقويم الذاتي 

ـ ضرورة تأسيس نظام المعلومات وذلك لتوفير البيانات واو لتقـويم   ةألدوات والتقارير الالزم

االهتمام بالبحوث العلمية والتربوية والمـؤتمرات التـي   ،واألداء الجامعي بمستوياته المختلفة 

ضرورة تنسيق التعاون بين مركـز التقـويم   ،وتعنى بالبحث في معايير تقويم األداء الجامعي 

ضرورة و، ة االعتماد األكاديمي الذاتي لكل جامعة وبين المؤسسة الخارجية التي ستتولى عملي

أن تعنى دورات إعداد المعلم الجامعي بكل جامعة بمفهوم تقويم األداء والتدريب عليه باعتباره 

 .وفي اعتدال المنظومة الجامعية ذاتها ، مفهوما محوريا في بناء شخصية األستاذ 

  :  ٢٠٠٠ /دراسة بغدادي  -١٤ 

سات اختيار المعلمين لاللتحاق بمهنة التدريس استهدفت هذه الدراسة التعرف على سيا 

أن يـتم إعـداد   بوأوصت الدراسة ،  وشروط المهنة ومعايير اختيارهم لاللتحاق بهذه المهنة 

المعلم على غرار إعداد الطبيب بإضافة سنة امتياز بعد تخرجه تكون أساسا لمزاولـة المهنـة   

ان تشـترك النقابـة فـي مـنح هـذه      و،  العمل بنظام ترخيص لمزاولة المهنة و ، بعد ذلك

ربط برامج التنمية المهنية للمعلمين بشرط تجديد الترخيص بمزاولة المهنة كل و ، التراخيص

التخفيف من حدة المركزية واالتجاه نحو الالمركزية فـي سياسـة توظيـف    ، وفترة محددة 

، ليات التربية ضرورة إنشاء جهاز تكوين مهمته وضع معايير وشروط القبول بك، والمعلمين 

العمل على إيجاد مزيد من الترابط بين مؤسسات إعداد المعلم ،وومن ثم االلتحاق بمهنة التعليم 

  اشتراك ممثلين من مديريات التربية والتعليم، ووبين خطوط اإلنتاج من العملية التعليمية 

ية وتطوير المناهج ونقابة المعلمين ومؤسسات إعداد المعلم في رسم سياسة القبول بكليات الترب

 .بما يالئم احتياجات سوق العمل 

  



 

  :  )م٢٠٠٠(  ه١٤٢١ /جابر  دراسة  -١٥ 

يؤكد الباحث بان الوسيلة الرئيسة في المهن المنظمة لنقل المعرفـة هـي اسـتخدام     

اإلجـازة  ،ومعايير اإلعداد المهني للممارسة وذلك عن طريق االعتماد المهني لبرامج اإلعداد 

 .التأهيل وهو االعتراف المهني بمستويات عالية من الكفاءة ،وبممارسة المهنة التي تسمح 

وفي جميع المهن غير مهنة التدريس ينبغي أن يتخرج طالب المهنـة مـن كليـات مهنيـة       

  . معترف بها ومعتمدة

  : ١٩٩٩/دراسة حميدوش  –١٦ 

ـ    رامج إعـداد  استهدفت هذه الدراسة تقديم تصور مقترح لما يجب أن تكون عليه ب

المعلم داخل كليات التربية بمصر وذلك في ضوء االتجاهات المعاصـرة وكـان مـن أهـم     

توصيات الدراسة وضع المعلم المبتدئ بالتدريس بالمدارس سنة تحت االختبار ويعطى بعـدها  

وان يتم الترخيص كل فترة من  ، ترخيص بمزاولة المهنة إذا ثبتت كفاءته للعمل في التدريس

تنشيطية  هعقد دورات تأهيلي،وفهذا االتجاه معمول به في جميع االتجاهات المعاصرة  ،الزمن 

االهتمام في إعداد المعلم بتدريبه علـى  ،وللمعلمين كشرط من شروط الترقية للدرجات األعلى 

ضرورة االهتمام بتزويد مؤسسـات  ،وممارسة دوره الجديد حيث أصبح قائداً ومدرباً وباحثاً 

ربط برامج اإلعداد بالواقع الذي سـيعمل  ، وبكافة ما تحتاجه من معدات ووسائل  إعداد المعلم

تطوير برامج اإلعداد بحيث تكون قائمة على الكفايات التعليمية مـن  ، وفيه المعلم بعد تخرجه 

إصدار تشريع خاص يسمى قانون المعلم يحقق الحماية المهنية ،وخالل لجان القطاع التربوي 

زيادة ،وويتضمن ميثاق شرف المهنة كعقد اجتماعي بين المعلم والمجتمع ، معللمعلم في المجت

مع قياس مدى االستفادة مـن خبـراتهم وتجـاربهم التـي      ، حجم البعثات الخارجية للمعلمين

االهتمام بتنمية القدرات البحثية للمعلم ، واكتسبوها من هذه البعثات العلمية في العملية التعليمية 

بحث سبل تطوير المكانة االجتماعية ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب علي 

للمعلمين وما يتطلبه من إجراءات مثل االرتقاء بنوعية اإلعداد المهنـي وتحسـين المرتبـات    

 .والحوافز وغيرها من عوامل ترقى المهنة 

  : ١٩٩٩ /دراسة عنايات  -١٧ 

لى خبرات وتجارب الواليات المتحدة األمريكيـة فـي   استهدفت هذه الدراسة التعرف ع      

مجال إعداد المعلم وإجراء مقارنة بينها وبين مصر مع وضع أسس واقعية وثابتة واستراتيجية 

تشترط عملية التأكـد مـن   أن أمريكا  أظهرت الدراسة وقد.ديناميكية إلعداد المعلم في مصر 

اإلعداد ويتم اختيار الطـالب بنـاء علـى     حسن سير وسلوك الطالب المتقدم لاللتحاق بكليات

أمريكـا تعمـل بنظـام    ، كذلك أن معلومات مفصلة عنهم منذ بداية التحاقهم بالسلم التعليمي 

، ترخيص بمزاولة المهنة وتعتبر منح الترخيص شرطا أساسيا للتعيين ومزاولة مهنة التعلـيم  



 

 ك أظهرت الدراسة أهمية،كذلترخيص دائم ،ترخيص مؤقت :وهناك عدة أنواع من الترخيص

  .في أمريكا المعلم لنقابات وروابط واتحادات المعلمين في مجال تدريبكبير دور و

وأوصت الدراسة بان يكون هناك سجل دراسي للطالب مع االهتمام بحسن السير والسلوك     

وإنشاء مركز قومي لتدريب ، له مع ضرورة تطبيق نظام الترخيص بمزاولة المهنة في مصر 

  .المعلمين

  : ١٩٩٩/دراسة إبراهيم   –١٨

والتغيـرات  ، تناولت هذه الدراسة واقع نظام تكوين معلم التعليم الثانوي بكليات التربيـة      

وتوصلت إلى أن هنـاك مشـكالت   ، وانعكاساتها على الجودة التعليمية ، العالمية المعاصرة 

نظام الدراسة ومدتها ، سياسات القبول  (تواجه نظام تكوين معلم التعليم الثانوي العام من حيث

ووضـعت  ، وهذه المشكالت أدت إلى مخرجات تتصـف بعـدم الجـودة    ) برامج التكوين ، 

الدراسة تصوراً مستقبلياً لتطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوي العام بكليـات التربيـة فـي    

نظام ، اإلدارة وسياسة القبول ضوء معايير الجودة الشاملة ومن أهم هذه المعايير معايير جودة 

      .وإنشاء شعبة متخصصة من الفرقة األولى لتكوين معلم التعليم الثانوي العام ، الدراسة ومدتها

وكذلك توصلت الدراسة إلى انه يجب تحديد احتياجات المستفيدين من الخدمة التعليمية لكليات 

د تصميم برامج تكوين معلـم التعلـيم   التربية وترجمة تلك االحتياجات إلى معايير تراعى عن

  .الثانوي العام 

  : ١٩٩٩/دراسة الخطيب و الجبر  –١٩ 

استهدفت هذه الدراسة تقصي األبعاد اإلدارية لالعتماد األكاديمي في التعلـيم كمـا يـراه        

وتوصلت هذه الدراسة إلـى أن إدارة  ، واإلداريون في المملكة العربية السعودية  نكاديميوألا

تماد األكاديمي يجب أن تكون من خالل هيئة مستقلة عن األجهزة التعليمية األخرى لكونه االع

وتم تطبيق استبانة تشمل محـاور متعـددة تتعلـق    ، يساعد في تحسين نوعية التعليم وفاعليته 

وموقعه من إدارة التربية ومتطلباتـه وشـروطه وتـم تطبيـق     ، بمفهوم االعتماد األكاديمي 

، جميع أعضاء المجالس العلمية بالجامعات السعودية ورؤساء هـذه المجـالس   االستبانة على 

ضرورة تكوين هيئة وطنية مستقلة لالعتمـاد  بأوصت الدراسة قد و.سبعة مجالس والتي تبلغ 

حث األجهزة التعليمية على العناية بتقويم البرامج والخدمات التعليمية للتأكـد مـن   واألكاديمي 

در البشرية إلدارة االعتماد األكاديمي واالستفادة في ذلك مـن خبـرات   إعداد الكوا، ونجاحها 

 .الدول الرائدة في مجال االعتماد األكاديمي 

  

  

  



 

  : ١٩٩٨/ دراسة الطريري  -٢٠

وكـذلك إجراءاتـه   ، الدراسة مفهوم االعتماد األكاديمي ومعاييره وعناصره استعرضت هذه 

ر االعتماد األكاديمي ومعاييره هـي األهـداف   وانتهت الدراسة إلى أن أهم عناص، ومراحله 

ـ  ، واإلدارة والمنشآت والبرامج ومصادر التمويل وكفايتها  روط وأعضاء الهيئة التعليميـة وش

للمعلم والتدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديثـة فـي التعلـيم    التقويم ونظامه واالختبارات 

وما يتطلبه من إجراءات مثل االرتقاء بنوعية بحث سبل تطوير المكانة االجتماعية للمعلمين ،و

  .اإلعداد المهني وتحسين المرتبات والحوافز وغيرها من عوامل ترقى المهنة 

  

  : ١٩٩٧/ دراسة سالمة والنبوي  -٢١

الدراسة تحليال مقارنا لنظم االعتماد الجامعي كمدخل لتحقيق الجودة في التعليم هذه تناولت    

وقد ركزت الدراسـة علـى   ، ت المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية الواليامن  وذلك في كل

كما أكدت الدراسة على أن ، إجراءات االعتماد وعملياته ، معايير االعتماد ، هيئات االعتماد 

تطبيق االعتماد الجامعي في التعليم الجامعي المصري أصبح ضرورة ملحة وذلـك إلحـداث   

يتطلب تشكيل هيئة تنظيمية ثابتة في بنية إدارة التعلـيم   التطوير التنظيمي للجامعة ككل وهذا

الجامعي على المستوى القومي ممثال في مجلس االعتماد الجامعي ويمثل أعلى سلطة قوميـة  

للتعـرف علـى   ) مخرجات  –عمليات  –مدخالت ( استخدام مدخل النظم ، وفي هذا المجال 

استطالع رأي أساتذة الجامعات في مصر ،وكفاءة المؤسسة التعليمية التي ترغب في االعتماد 

 .للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول تنفيذ نظام اعتماد جامعي مصري 

عقد ورش عمل لدراسة وبحـث األبعـاد التنفيذيـة لنظـام      أهمية أوصت هذه الدراسة إلى  

يفها مـع  االعتماد الجامعي وإعداد التشريعات الالزمة لتنفيذ نظام اعتماد جامعي مصري وتك

كما أوصت بالتفكير في إنشاء صـندوق لتمويـل االعتمـاد    ، التشريعات الحالية لنظام التعليم 

  . من خالل رسوم تفرض على المؤسسات أو األقسام الطالبة لالعتماد ، الجامعي في مصر 

  

  : Arthur and LeibbrandJane  /1996 دراسة -٢٢ 

فنمو المعلم مهنيا واالرتقـاء  ، القرن الحادي والعشرين  هذه الدراسة جودة التعليم في تناولت 

يوفر إطار عمل يسترشد به عنـد إنشـاء   ، به بوصفه خطا متصال على مدى الحياة المهنية 

ومن اجل االرتقاء باإلصالح التعليمي والـتخلص مـن   . معايير جديدة وأساليب تقييم أحدث 

لسياسة تغير اللوائح واإلجراءات والـربط  يجب على رجال التربية وصانعوا ا، البيروقراطية 

بين األنظمة الخاصة باالعتماد والترخيص والتنمية المهنية للمعلمين في كل متماسك متـرابط  

  .منطقيا 



 

  

  :  ١٩٩٦/ دراسة العتيبي وغالب  -٢٣ 

استهدفت هذه الدراسة اقتراح المعايير الضرورية لتحسين مستوى برامج إعداد المعلم فـي    

مما يساعد كال من المجتمع والمؤسسات التربوية في معرفة مـدى بلـوغ   ، عات العربية الجام

وقد اعتمدت الدراسة ، المؤسسة أو البرنامج التعليمي مستوى التطلعات والطموحات المأمولة 

إلى وضع نموذج مقترح لالعتماد األكاديمي هذه الدراسة توصلت قد و، على المنهج الوصفي 

ان  الدراسـة من أهم توصيات و.مؤسسات إعداد المعلمين بالجامعات العربية والمهني لبرامج 

تكون هناك مؤسسة عربية متخصصة تشرف على عملية التقويم واالعتماد لمؤسسات التعلـيم  

تطوير آلية تعتمدها الجامعات العربية وتستخدمها في التقويم الـذاتي  ، والعالي بالوطن العربي 

تعالج نقاط الضعف  وتدعم جوانب القـوة  ، مهني لبرامج إعداد المعلم واالعتماد األكاديمي وال

توفير البيئة المناسبة التي تساعد على تطوير كليات التربية وتحقيق المسـتوى األكـاديمي   ،و

توفير قاعدة معلومات عن برامج كلية التربية العتمادها أساسـا  ، ووالمهني المنشود لبرامجها 

إجراء دراسة علمية تضع معايير يمكن في ضـوئها  ، وتلك البرامج للحكم على جودة وفاعلية 

  .الحكم على مدى إجازة البرامج الجامعية التي تقدم في التخصصات المختلفة 
 
 : Dilworth and Others  /1995دراسة  -٢٤ 

ولديه القدرة على ، استهدفت هذه الدراسة تكوين معلم وطني يمتلك مهارات مهنية جديدة      

صالح التربوي واكتساب المعارف والمهارات ومسايرة التحسين المستمر بهدف إعداد كـل  اإل

  وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تكوين المعلم المحترف يتطلب .الطالب األمريكان للقرن القادم 

، مثل تحقيق العدالة بين الطـالب المتنـوعين سـكنيا    ،عالج التحديات التي يواجها المعلمون 

االهتمام بالمدارس وتدعيم العالقة بينها وبين الكلية لتبادل المنفعـة  و ،المناهج ،  طرق التقييم

  .اعتماد المعلم والترخيص له وهذا يتطلب تطوير معايير االعتماد ،و.بينهما

  

 : Marry  /1995دراسة  -٢٥ 

لكـي  إعداد المعلـم  يها عند فااللتزام  التي يجب للتعرف علي المعايير الدراسة أجريت هذه 

  :وانتهت الدراسة إلى أن المعلم يجب أن يدرك أمرين هامين هما ، يصبح معلما دوليا معتمدا 

معرفة الموضوعات التي يقوم بتدريسـها  ،والمعرفة العالمية أي معرفة عن العالم بصفة عامة 

هذا باإلضافة إلى الخبرات الثقافية المتبادلة حيث يجب على مؤسسات إعـداد  . بصفة خاصة 

علم تنمية المهارات الخاصة باالتصال الحضاري المتبادل لكي تنمو وجهات نظر المعلمـين  الم



 

احتـرام  ، بالقضايا الدولية المتعددة التي فرضت نفسها على الساحة مثل تقوية الوعي الثقافي 

  .كرامة اإلنسان 

  

 : Danie   /1994دراسة  -٢٦  

 حيث أنشـئ فـي  ، اد المهني للتعليم العالي نظام االعتمالتعرف علي  استهدفت هذه الدراسة  

والذي يهدف الى تعزيـز المسـتوى    ،االتحاد القومي لجامعات جنوب أفريقيا  )١٩٩١( عـام

وتحديـد معـايير مقبولـة    ، وتشجيع االتصال الفعال بين الجامعات ، العام للتعليم والتدريس 

التدريس المهنـي ووظيفتـه   المجلس القومي العتماد )  ١٩٩٢( وأنشئ في عام ، للممارسة 

وركز المجلس بصورة أساسـية علـى التقيـيم الـذاتي      ، اعتماد الجامعات من ناحية التعليم

وللمجلس الحق في عدم اعتماد المعاهـد التعليميـة التـي ال تلتـزم بالمعـايير       ، للجامعات

األثر فـي   ذا المجلس يعتمد في تقييمه على الزيارات الميدانية وكان له اكبرهو، الموضوعة 

  االرتفاع بمستوى التعليم وجودته

  : Cobb /1993دراسة  -٢٧

استهدفت هذه الدراسة فحص ادوار وأجزاء مهنة التعليم ومسئولياتها وتقييم آليـات بـرامج    

وقد استخدمت الدراسة منهجية نوعية متعددة الحاالت وفي كل مجاالت الدراسة ، إعداد المعلم 

وانتهت الدراسة إلـى  ، الحصول على الموافقة العتماد برامج اإلعداد  كان محور الدراسة هو

أو الترخيص لممارسة ، أن اعتماد برامج إعداد المعلم يقود إلى الدرجة العلمية المهنية األولى 

  :وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد ثالثة معايير متمثلة في ، المهنة 

 . public accountability: المحاسبية العامة 

   professional Accountability: المحاسبة المهنية 

   Quality preparation: جودة اإلعداد المهني 

وفي جميع المهن اعتبر أن التقييم الذاتي هو أكثر االسـتراتيجيات فائـدة لتحسـين     

البرنامج كما لم ينظر إلى االعتمادية بوصفها مؤشرا لجودة البرنامج بل كأساس لبناء جـودة  

  . برنامج ال

  

 :combs . and allred   /1993دراسة  -٢٨

تتناول هذه الدراسة التقييم الذاتي كآلية من آليات االعتماد للمجلس القومي العتمـاد بـرامج    

واستهدفت الدراسة التركيز على التقييم الذاتي لمؤسسات إعداد المعلم ، إعداد المعلم في أمريكا 

وأوضحت الدراسة عددا من المحاور األساسـية  ، نشطة االعتماد باعتباره وسيطا أساسيا في أ



 

متابعة المعلمـين  ، أنشطة التقويم ، التي ينبغي أن يشملها التقييم الذاتي مثل البرامج الدراسية 

  . اإلمكانات المادية ، المبتدئين

  

  : Moore and Others  /1993 دراسة -٢٩

 بلية من اجل التميز عن طريق استخدام االعتماد استهدفت الدراسة التعرف على الرؤى المستق 

وذلك من خالل الدور المثالي والواقعي للمعايير المستخدمة في االعتماد من قبـل المجلـس   ،

وأوضـحت  ، القومي العتماد برامج إعداد المعلم باعتبارها موجهات للتميز في إعداد المعلـم  

  . مؤشرات لجودة برامج إعداد المعلم الدراسة أن معايير االعتماد معايير جيدة وتعتبر 

  

  : ١٩٩٣/دراسة بشايرة  –٣٠

عرض تجربة االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية من إلى الدراسة هذه  هدفت 

تناولت الدراسة محاور عديـدة  وقد ، خالل إبراز مفاهيم االعتماد ووظائفه وأبعاده وعناصره 

، والمخرجـات والقبـول والخـدمات    ، والبرامج والمناهج ، ية منها طبيعة المؤسسات التعليم

هـذا إلـى   ، والمرافق والتجهيزات ، ومصادر التعلم ، والهيئة التدريسية واإلدارية والتمويل 

واختتمـت  ، جانب مناقشة االعتماد األكاديمي لبعض البرامج التخصصية  كأمثلة على ذلـك  

وقد أوصـت الدراسـة   ، ى النقدية لبعض التجارب الدراسة بتقديم نظرة مستقبلية وبعض الرؤ

  . بإيجاد تنظيم مؤسسي لالعتماد 

  

  : ١٩٩٢ /دراسة عبد الجواد  -٣١

الدراسة توضيح الشروط والمعايير الالزمة للحكم علـى المهنـة والتعريـف    هذه  استهدفت 

ـ  او، بمراحل التكوين المهني للمعلم ليكتسب عمله صفة المهنية  ة أن أهـم  تضح مـن الدراس

  ،السمات الكتساب صفة المهنية هي األهداف المجتمعية للمهنة واستناد المهنة إلى قاعدة علمية

ومعـايير الوجيـه   ، ومعـايير التـدريب   ، والنمو المهني وممارسة أخالقيات خاصة بالمهنة 

  .التربوي للمعلمين 

  

  :) م  ١٩٨٢(ه ١٤٠٩/فخرو والصيداوي   دراسة -٣٢ 

ثان في هذه الدراسة ابرز االتجاهات إلصالح تربية المعلمين وكانـت علـى   استعرض الباح 

إخراج كليـات  ،تمهين مهنة التعليم ، و زيادة محتوى المناهج في تربية المعلمين :النحو التالي 

نيابة عـن كليـات   ( قيام جميع كليات الجامعة بتعليم المعلمين و ،التمهين من جامعات البحث 



 

متعاونة مع كليات التربيـة  ، قيام جميع كليات الجامعة بتعليم المعلمين ، و)التربية والمعلمين 

 .االستفادة من أفضل االتجاهات والمشاريع ، ووالمعلمين تعاوناً وثيقاً 

  

  دراسات السابقةنظرة تحليلية لل

  

يمكن استخالصه من الدراسات السـابقة هـو أن تـدريب     الذيلعل االستنتاج األولي  - 

وخصوصاً من حيث ارتباطـه   لجميع الدول وإثراء إعدادهم يحظى باألولويةالمعلمين 

بالفاعلية النوعية للنظم التربوية ، وهذه النظرة تؤكدها كثرة الدراسات والبحوث لهـذه  

  . المجاالت

أظهرت الدراسات السابقة مجموعة من االتجاهات الحديثة فى مجال إعـداد المعلـم    - 

  :وتنميته مهنياً وهى ما يلي 

  .مد برامج إعداد المعلم إلى خمس سنوات  •

  .اعتبار كلية التربية هي المصدر األساسي إلعداد المعلم  •

  . مواكبة برامج إعداد المعلم للمتغيرات المتسارعة في كافة االتجاهات  •

  .وضع برنامج للتقويم الشامل بكليات التربية  •

  .     جذب الطلبة المتميزين لاللتحاق بكليات التربية  •

  . بكليات التربيةتحديث برامج إعداد عضو هيئة التدريس  •

  . برامج إعداد المعلم وتدريبهم  إستثمار نتائج البحوث التربوية في تطوير •

  .معايير الجودة الشاملة  •

  .وضع إعتماد أكاديمي  •

توظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة في كليات التربيـة واسـتخدام الوسـائط     •

 .تخدام شبكة االنترنت بفاعلية التقنية المتعددة واس

  و)  ١٩٩٩عنايات ، ( و )  ٢٠٠٠بغدادى ، ( أكدت بعض الدراسات  - 

تمهين عملية التـدريس مـن    أهمية)   ١٩٩٩حميدوش ،(  و ) ٢٠٠١الكندرى وفرج ، (

الركيزة األساسية إلصالح وتطوير باعتباره خالل تطبيق نظام الترخيص للممارسة المهنة 

  . لى ترقية النمو المهني للمعلم وتحسين فاعلية العملية التعليميةوالعمل ع التعليم

     يتمثـل فـي    هالدراسات السابقة أن الخلل األساسي في إعداد المعلم وتدريبأوضحت بعض  -

  :اآلتي 

  .عدم وجود سياسة تعليمية واضحة  •

  . غلبة الطابع النظري علي المناهج التعليمية •



 

  .م إعداد المعلم وتدريبه ضعف الكفاية الكمية والكيفية لنظا •

  . ضعف الكفاية اإلدارية في مجال التعليم •

  برامج التكوين ، نظام الدراسة ومدتها ، سياسات القبول  •

  ) ٢٠٠١الكندرى وفرج ، ( و )  ١٩٩٢عبد الجواد ، ( أكدت بعض الدراسات   -

لاللتحاق بمهنة علي أهمية وجود معايير علمية سليمة الختيار المعلمين )  ٢٠٠٠بغدادى ، (و 

  .التدريس 

  متزايد باالتجاهات الحديثة في مجـال إعـداد   االهتمام البعض الدراسات السابقة أوضحت  -

   .الدول العربية في مراحل التعليم العام في ضوء التحوالت العالمية في  هالمعلم وتدريب

اولت االعتمـاد  من العرض السابق للدراسات العربية يتضح أن معظم هذه الدراسات قد تن -

ولم تنصب تلـك الدراسـات   ، األكاديمي في مرحلة التعليم العام او التعليم الجامعي بشكل عام

)  ٢٠٠٤البـيالوي  (دراسـة  ،)  ٢٠٠٢عطـوة  (مباشرة على كليات التربية باستثناء دراسة 

  .)  ٢٠٠٤الشرقاوى (ودراسة 

علـى خبـرات بعـض الـدول     استفاد البحث الحالي من الدراسات األجنبية في التعرف    -

المتقدمة في مجال تطبيق االعتماد المهني للمعلم والتعرف على قواعد وإجراءات التـرخيص  

  . المملكة المتحدة  –اليابان  –المعمول بها في أمريكا 

    

  

  إعداد المعلم وتنميته مهنياً  تجارب بعض الدول في

  

  ته مهنياً تنميد المعلم وإعدافي  لعربيةتجارب الدول ا: أوالً 

  

  :تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في التنمية المهنية للمعلمين -١

علي المعلمين الوافـدين المتعاقـدين محليـاً،     –بشكل أساسي  –تعتمد وزارة التربية والتعليم 

. ين حالياًوالمعارين من الدول العربية، حيث يشكل هؤالء نسبة كبيرة من جملة المعلمين العامل

وتختلف نسبة المعلمين الوطنيين باختالف المرحلة التعليمية وترجع زيادة نسبة غير الوطنيين 

إلي عدم وفاء مصادر إعداد المعلم بالدولة، باألعداد المطلوبة من المعلمين في جميع المراحل 

المـدارس،   التعليمية، إضافة إلي ما تشهده هذه المراحل من توسعات كمية هائلة، في أعـداد 

  .والفصول، والمقبولين بها

ولقد شهدت السنوات األخيرة جهوداً كبيرة ومعدالت عالية فـي شـغل الوظـائف التعليميـة     

واإلدارية بوزارة التربية والتعليم بالوطنيين، وهذه الجهود أثمرت عن تحقيق شغل الوظـائف  



 

ثل علم النفس واالجتماع في بعض التخصصات، م% ١٠٠بالوطنيين في الهيئة التعليمية بنسبة 

والمواد االجتماعية والتربية اإلسالمية، ورياض األطفال في بعض المناطق التعليمية بالدولـة  

ويتطلع النظام التعليمي بالدولة إلي توفير المعلم الوطني القادر علي ).٢٠٠٠عبود وآخرون، (

االلتحاق بمهنـة التـدريس،   العمل، وتسعي الدولة وقياداتها السياسية إلي حفز المواطنين علي 

قرار ،  –مؤخرا  –علي رفع الروح المعنوية للمعلمين الوطنيين، ولعل أبرز ما يدل علي ذلك 

ــن   .ولي عهد أبو ظبي، بمنح حوافز تشجيعية للمعلمين الوطنيين في إمارة أبو ظبي ــا ع أم

تحاد، وتوفر فـرص  مصادر إعداد المعلم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فأنه مع قيام اال

، وكان من بـين  ١٩٧٦االبتعاث إلي الخارج، أنشئت جامعة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

كلية التربية، التي تتحدد رسالتها في إعداد وتأهيل المعلم  –منذ إنشائها  –الكليات التي تضمها 

ي التابع لـوزارة  بدأ برنامج التأهيل التربو ١٩٧٩وفي عام . الوطني علي المستوي الجامعي

التربية والتعليم، بهدف رفع المستوي العلمي والمهني للمعلمين والمعلمات من الـوطنيين مـن   

ومع سياسة جعـل  . حملة الشهادة الثانوية العامة، الذين يعملون في التدريس للمرحلة االبتدائية

الصـفوف  (لتأسيسية التعليم وطنياً، التي تبنتها الوزارة في مرحلة رياض األطفال والمرحلة ا

لسـنة   ٢٤/٥، استناداً إلي قرار مجلس الـوزراء رقـم   )الثالثة األولي من المرحلة االبتدائية

، بدأ البرنامج في إعداد حملة الثانوية العامة ليعملوا بالتدريس في هذه المراحل، ومـن  ١٩٨٥

دمـة، ثـم حـدثت    هنا تحولت مهمة البرنامج، من التأهيل أثناء الخدمة، إلي اإلعداد قبل الخ

، ليضم تخصصات جديـدة، مثـل أمنـاء    ١٩٨٧تطورات أخرى علي هذا البرنامج في عام 

وفـي السـنوات   ).٢٠٠٠عبود وآخرون، ( المختبرات، وأمناء السر، والتربية الفنية واألسرية

األخيرة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وجامعة اإلمـارات العربيـة   

دة، ومن أجل تحسين المهنة، ورفع مستوي أداء وكفايات معلم التعليم االبتـدائي، جـاء   المتح

مشروع استكمال تأهيل معلم الصف، حيث تمنح الجامعة فرصة االلتحاق بمراكـز االنتسـاب   

الموجه لجميع العاملين بالتدريس في مدارس الدولة، من حملة دبلوم التأهيل التربوي، والثانوية 

وقـد بـدأ   . ا يعادلها، بهدف الوصول بمستواهم إلي التأهيل التربـوي الجـامعي  العامة أو م

، للحصول علي درجـة البكـالوريوس فـي    ٨٩/١٩٩٠المشروع اعتباراً من العام الدراسي 

التربية، في تخصص التربية االبتدائية ومعلم الفصل، وتم تنفيذ المشـروع علـي أسـاس أن    

حتى نهايـة   –، وهي دراسة مسائية، وقد شمل المشروع الدراسة إلزامية للجميع دون استثناء

وتُوِلي الوزارة اآلن اهتماماً كبيراً بمجال التدريب .معلماً ومعلمة ١٤٣٥حوالي  – ١٩٩١عام 

، بنت علي أساسها ٩٢/١٩٩٣أثناء الخدمة، حيث وضعت إستراتيجية جديدة للتدريب في عام 

وتسعي الوزارة إلي استثمار فـرص  ). ٩٦/١٩٩٧ – ٩٢/٩٣(خطة خمسية للبرامج التدريبية 

التدريب المتاحة بالهيئات المتخصصة بالدولة، واإلفادة من فرص التدريب الخارجي بمراكـز  



 

التدريب اإلقليمية والدولية، وهي تُعد اآلن الفتتاح مركز التدريب الرئيسي بمدينة الشارقة، بعد 

  .إنجاز البرامج التدريبيةاستكمال مرافقه التدريبية، إلتاحة فرص أوسع أمام 

وعلي الرغم من اإلنجازات التي طرأت علي النظام التعليمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

  :إال أنه مازال يواجه قضايا ومشكالت عديدة، من أهمها

  

   :عدم وجود سياسة تعليمية واضحة - 

عليمية واضحة، إال أنـه مـن   ال نستطيع أن ننكر الجهود التي بذلت من أجل وضع سياسة ت  

المالحظ اآلن عدم وجود سياسة للنظام التعليمي، مرتبطة باألهداف التربويـة العليـا، التـي    

يشترك في تحقيقها مؤسسات ووزارات أخرى بجانب وزارة التربية والتعلـيم، تعتمـد علـي    

ترسـم وتحـدد   إستراتيجية واضحة ومتفق عليها، تقوم علي بلورة السياسة التربوية العليـا، و 

  .خطوات العمل بطريقة إجرائية

  :غلبة الطابع النظري علي المناهج التعليمية -

فنحن ال نستطيع أن نقلل من أهمية المعرفة في اكتسـاب القـيم واالتجاهـات والعـادات        

السلوكية، إال أن الممارسة العملية التطبيقية هي السبيل األساسي إلي تحقيق ذلـك، وبـدونها   

ذهن الطالب بالكثير من المعلومات، التي تجعله يعاني من حفظها واسـتظهارها، دون   يحتشد

رغـم محـاوالت    –إن المناهج الدراسـية    .أن يكون لها أي أثر ملموس في سلوكه كمواطن

ما زالت جامدة، يغلب عليها الطابع النظري، ويغيب عنها المنهج الفكري فهي لـم   –تطويرها 

كما أن الوسيلة األساسـية لتقـويم   . ات العصر ومشكالت المجتمعتتصد بشكل ملموس لتحدي

الطالب هي االمتحانات التقليدية، ومن ثم أصبح تدريب الطالب علي التذكر هو الهـدف، دون  

  .استثمار إلمكانات العقل اإلنساني، بما يحمله من طاقات بناءة وخالقة

   

   :وتدريبهضعف الكفاية الكمية والكيفية لنظام إعداد المعلم  -

حيث تعاني مهنة التدريس بدولة اإلمارات العربية المتحدة من عـزوف واضـح مـن قبـل      

علـي المعلمـين    –بوجه عام  –الوطنيين، وخاصة الذكور، األمر الذي جعل الوزارة تعتمد 

د وق. المعارين من الدول العربية، أو المتعاقدين محلياً، ويشكل هؤالء نسبة كبيرة من المعلمين

إلي عدم وفاء مصادر إعـداد المعلـم بدولـة     –باإلضافة إلي ظاهرة العزوف  –يرجع هذا 

اإلمارات العربية المتحدة باألعداد المطلوبة من المعلمين، في جميع مراحل التعليم، مع التوسع 

  .الكمي الهائل في أعداد المدارس والمقبولين من الطالب في مراحل التعليم المختلفة

  

  



 

  :فاية اإلدارية في مجال التعليمضعف الك - 

فما زالت إدارة التعليم مركزة علي حرفية القواعد واللوائح وأعمـال السـكرتارية والمسـائل    

المالية، أكثر من تركيزها علي النواحي اإلنسانية، القريبة الصلة بمجـال التربيـة والتعلـيم،    

 عبـود (االهتمام بالعالقات فيمـا بيـنهم   والمتعلقة بحفز األفراد، ومراعاة قدراتهم وقيمهم، و

  ). ٢٠٠٠ ،وآخرون 

  :قصور التعليم الفني -

فال شك أن التعليم الفني يعد مصدراً هاماً من مصادر إعداد القوي البشرية، بما يـوفره مـن   

فرص لإلعداد األكاديمي والتدريب المهني، التي تتضمن المعرفة والفنون اإلنتاجية، واستخدام 

نولوجيا الحديثة، غير أن الوضع الحالي للتعليم الفني بدولة اإلمـارات ال يخـدم تطـور    التك

المجتمع، بالكيفية المطلوبة، نتيجة المشكالت التي تكتنف هذا النوع من التعليم، حيـث تشـير   

 الدراسات المهتمة بقضايا التعليم الفني بدولة اإلمارات، إلي العديد من السلبيات في هذا التعليم،

ومن أهمها عدم مالحقة المدارس الثانوية الفنية للتطورات العلمية والتكنولوجية في مجـاالت  

اإلنتاج والخدمات، وعدم كفاية التدريب العملي للطالب، وعدم تـوافر التجهيـزات الالزمـة    

بالمدارس، واالفتقار إلي نظام للتوجيه التعليمي والمهني بالمدارس الفنية، وضعف الرابطة بين 

ذه المدارس ومؤسسات العمل واإلنتاج، وعدم وجود قنوات اتصال بين التعليم الفني والتعليم ه

  .العالي، فضالً عن ضآلة أعداد الطالب الملتحقين بهذا النوع من التعليم

وانطالقاً من القضايا والمشكالت السابقة وغيرها، وسعياً وراء إيجاد حلول لها، تتجه الوزارة 

إلي العديد من المشـروعات والطموحـات التـي تبلـور التوجهـات       –هنة في الفترة الرا –

  :المستقبلية للنظام التعليمي في الدولة، ومن أهمها

إلي رسم  –في الفترة الحالية  –حيث تتجه الوزارة  :ومحددة ةواضحرسم سياسة تعليمية  -

هات التي تـربط  سياسة تعليمية واضحة ومحددة، علي أساس أن هذه السياسة تعبر عن الموج

 :بين األهداف والوسائل، ومن هنا فإن مبررات وجودها بدولة اإلمارات تكمن فيما يلي

ترشيد الجهود الحالية لمحاوالت التطوير التربوي، وضمان عدم التخبط بينهـا فـي   ) أ (     

  .من تغيرات) العليا(المستقبل، مهما طرأ علي مواقع القيادات التربوية 

ت التطوير التربوي الشامل، في ضوء مالمح هذه السياسة، واتجاهاتها تحديد أولويا) ب (     

  .الحالية والمستقبلية

صنع قرارات تربوية سليمة ومحكمة، تستغل كافة الموارد المتاحة، وتوجهها لخدمة ) جـ(    

  .األهداف العامة للتعليم

  ).٢٠٠٠رون، عبود وآخ ( ربط النظام التعليمي بالنظم االجتماعية األخرى بالدولة) د (     



 

حيث شهدت السنوات األخيرة إجراء عدد من الدراسات، وعقد عدد  :تطوير رياض األطفال -

  .من الندوات العلمية، لدراسة واقع واحتياجات مرحلة رياض األطفال بدولة اإلمارات

وتأتي فكرة إنشاء هذا المركـز مـن أهميـة     :إنشاء مركز تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية -

مناهجها مـن  . لغة اإلنجليزية، وامتدادها الرأسي عبر المراحل التعليمية، وما شهدتهتدريس ال

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منـاهج اللغـة   . تطوير خالل الفترة األخيرة مدارس الدولة

  .اإلنجليزية في مراحل التعليم العام والفني

ع إلي تقويم نظم االمتحانـات  ويهدف هذا المشرو: إنشاء مركز تطوير التقويم واالمتحانات -

وتطويرها، بما يساعد علي تحقيق األغراض المستهدفة من المناهج الدراسية، وبناء الشخصية 

المتكاملة للطالب، بما يملكه من قدرات، وتهيئته للنمو والنضج، واالبتكار واإلبداع في مختلف 

  .مجاالت الثقافة والعلم والتكنولوجيا

حيث تتجه الوزارة إلي التفكير في تطوير بنية التعليم الثانوي،  :لثانويتطوير بنية التعليم ا -

علي مشروع التعليم الثانوي المطور، والذي أعد مؤخراً، وتجـرى اآلن   –في ذلك  –معتمدة 

  .دراسته

وصوالً إلي إقامة المجتمع المنـتج، وتحقيـق التنميـة    : التوّسع في التعليم الفني وتطويره -

.. فير القوي البشرية المؤهلة والمدربة، والقادرة علي اإلنتاج، وتحقيق التنميةاالقتصادية، وتو

  .وتتجه الوزارة إلي التوسع في التعليم الفني وتطويره

فمن المتفق عليه أن فاعلية النظـام التعليمـي ال    :االرتقاء بمستوي تأهيل المعلم وتدريبه -

لم هنا ال تتوقف فقط علي االرتقاء بمسـتوي  تتحقق بدون قدرة المعلم علي األداء، وقدرة المع

  .إعداده وتدريبه، بل إنها تمتد إلي إصالح أحواله المادية واالجتماعية

  :وفي هذا المجال، تطمح الوزارة بـ 

  . االرتقاء بمهنة التدريس، ورفع مستواها االجتماعي في نظر المواطنين) أ (         

 تقل عن مستوي الدرجـة الجامعيـة   االرتقاء بمستوي إعداد المعلم، بحيث ال) ب ( 

  .األولي

الربط بين شُعب كلية التربية بالجامعة، والحاجة الفعلية للوزارة فـي مختلـف   ) جـ(

  . التخصصات

التوازن بين محتوي الجوانب التخصصية، ومحتوي الجوانب التربوية والنفسية ) د ( 

  .في برامج إعداد المعلم بالجامعة

ريب المعلم أثناء الخدمة، وإتباع أسلوب منهجي فـي هـذا   االرتقاء بمستوي تد) هـ(

  .الشأن، يرفع من كفاياته العلمية والتربوية والثقافية

  .بهمة واقتدار هاالستقرار النفسي والمادي للمعلم، ليتمكن من أداء واجبات) و ( 



 

  ).٢٠٠٠عبود وآخرون، (   

  

  :لمينتجربة جمهورية مصر العربية في التنمية المهنية للمع -٢

تعد التنمية المهنية للمعلم مسئولية وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعلـيم   

بالمحافظات، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم دورات قصيرة األمـد للمعلمـين،   

بهدف الترقي لمناصب أعلي في المقام األول، أو إجراء تدريب لمجرد التـدريب، أو  

ع بوظائف إدارية، وتضطلع الوزارة كذلك بمسؤولية تأهيل المعلمين لتأهيلهم لالضطال

الذين دخلوا مهنة التدريس دون خبرة مسبقة في هذا المجـال، وذلـك بتنظـيم دورة    

وتؤكد الدراسات المسحية لـبعض الدراسـات   .تدريبية لهم لفترة تمتد إلي ثالثة أشهر

التدريبيـة للمعلمـين، وأنهـا    والبحوث علي أن هناك قصوراً في البرامج والدورات 

دورات نظرية ال تتضمن جوانب عملية، وتنفذ في فترة زمنية قصيرة، وتتصف بعدم 

مرونتها، وعجزها عن معالجة المشـكالت التربويـة المسـتجدة، كمـا أن بعـض      

  .المحاضرين ليسوا علي مستوي من الكفاءات المطلوبة

ية المهنية تفتقر إلي إطار مفهومي واضح، وتؤكد دراسات أخرى علي أن عملية اإلعداد والتنم

وإلي مساهمة المعلمين في تحديد موضوعات برامج التدريب، سواء في التخطيط أو في التنفيذ 

والتقويم، كما أن الدورات التدريبية شكلية إلي حد كبير، وال تحقق عائداً ملموساً فـي تنميـة   

أساليب تقويم فعالة لمعرفة األهداف التي تحقق كما أنها تفتقر إلي . الكفاءات المختلفة للمعلمين

منها، وتلك التي لم تتحقق وان برامج الدورات التدريبية قليلة االهتمام بتكنولوجيا التعليم، نظراً 

لضعف اإلمكانات المادية وبالتالي عدم ربط المحاضرات النظرية بالتدريبات العمليـة، ممـا   

ات التدريبية بل تكونت لديهم اتجاهـات سـلبية   يؤدي إلي عزوف المعلمين عن حضور الدور

عالوة علي ذلك تشير بعض   .نحو التدريب، وعدم إحساسهم بأهميته في تنمية مهاراتهم الفنية

الدراسات إلي أنه ال يوجد في برامج اإلعداد والتنمية المهنية ما يفيد بأن هذه البرامج تسـاعد  

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي تحدث في المعلمين علي التفاعل والتكيف مع التغييرات 

وتتنوع مصـادر  ). ٢٠٠٤البهواشي، . (المجتمع، أو مع تأثير هذه التغيرات علي نظام التعليم

إعداد المعلمين في مصر تنوعاً كبيراً، حيث تتضـمن كليـات التربيـة، وكليـات التربيـة      

ضية والتربيـة الموسـيقية والتربيـة    التخصصية في مجاالت االقتصاد المنزلي والتربية الريا

  وكليات إعداد المعلمين الصناعية الفنية، وكليات التربية النوعية، وكليات رياض األطفال،

تطورات متالحقة في السنوات األخيرة، ويتضح ذلك  نظام إعداد المعلمين في مصروقد شهد 

  :من خالل ما يلي



 

ليات متخصصـة إلعـداد معلمـات    تم إنشاء ك :بالنسبة لمعلم ما قبل المدرسة -١ 

  .رياض األطفال، واستحداث شعب لرياض األطفال في بعض كليات التربية

تمت تصـفية دور المعلمـين والمعلمـات،     :بالنسبة لمعلم المدرسة االبتدائية -٢ 

، وتم تنفيذ مشروع تأهيـل معلمـي المرحلـة    ١٩٨٨لسنة  ٢٤بموجب القرار الوزاري رقم 

لجامعي، وإنشاء كليات التربية النوعية، واستحداث شعب إلعـداد معلـم   االبتدائية للمستوي ا

  .التعليم االبتدائي في كليات التربية

اتجهت بعض كليـات التربيـة   : بالنسبة لمعلم الفئات ذات االحتياجات الخاصة -٣ 

مؤخراً إلي إنشاء درجات علمية في مجال التربيـة الخاصـة إلعـداد معلمـي الفئـات ذات      

  .ت الخاصةاالحتياجا

تم مؤخراً افتتاح كليتـين إلعـداد معلـم التعلـيم     : بالنسبة لمعلم التعليم الفني -٤ 

الصناعي، وتوجيه المزيد من االهتمام إلعداد معلم التدريبات العملية، باإلضافة إلـي وجـود   

  .شعب إلعداد معلم التعليم الفني في بعض كليات التربية

، فقد شهد تطورات مختلفـة فـي السـنوات    أثناء الخدمة أما بالنسبة لنظام تدريب المعلمين

  :األخيرة، لعل من أهمها ما يلي

التي تقدمها وزارة التربية والتعلـيم، مـن خـالل     زيادة عدد البرامج التدريبية -١ 

، شارك فيها ١٩٩٣/١٩٩٤برنامجا في عام  ٢٣٨مراكز التدريب اإلقليمية، التي وصلت إلي 

جاالت الرياضيات والعلوم واالقتصاد المنزلي والتربيـة الفنيـة   معلم ومعلمة، في م ١٢٢٩٨

  .والموسيقية واللغة العربية واللغات األجنبية والتربية الدينية

، في مجاالت الرياضيات والعلوم واللغة إيفاد بعثات لتدريب المعلمين في الخارج -٢ 

يفاد علي أفواج ثالثة سـنويا،  ويتم اإل. وحتى اآلن ١٩٩٠اإلنجليزية واللغة الفرنسية، منذ عام 

في يناير وأبريل وسبتمبر، للتدريب في جامعات مختارة عن طريق المكاتب الثقافية بالخارج، 

وصلت جملة  ١٩٩٨وفي نهاية عام . في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا

  ).٢٠٠٠عبود وآخرون، (معلماً ومعلمة  ٣٢٦٦المبعوثين إلي 

الرغم من اإلنجازات التي تحققت في نظام التعليم في جمهورية مصر العربيـة  وعلي 

  :في السنوات األخيرة، فإنه ما زال يعاني العديد من المشكالت، ومن أهمها ما يلي

لمن هم في سن اإللزام، إذ يضاف  –حتى اآلن  –عدم تحقيق االستيعاب الكامل  -١ 

  .ة األطفال الملزمين سنوياًمن جمل% ٢٥إلي رصيد األمية ما يقرب من 

طالبا أو أكثر فـي   ٦٠ارتفاع كثافة الفصل في جميع مراحل التعليم، لتصل إلي  -٢ 

  .بعض المحافظات



 

اعتماد التدريس علي التلقين ونقل المعلومات، والتركيز علي التحصيل المعرفي  -٣ 

  .في مستوياته الدنيا

  .يز علي قياس الحفظ والتذكرإتباع أساليب تقليدية في التقويم، والترك -٤ 

  .مركزية اتخاذ القرارات، وضعف المشاركة المحلية والشعبية في إدارة التعليم -٥ 

  . ضعف الكفاءات اإلدارية، وقصور البرامج التدريبية للقادة المدرسين -٦ 

  ).١٩٩٩وآخرون،  فتحي (

  :تجربة المملكة المغربية -٣ 

ي، الصـادر عـن وزارة التربيـة الوطنيـة     في إطار مشروع إصالح النظام التعليم

، تتحمل المدارس العليا لألساتذة مهمة إعداد رجال التعلـيم للمسـتويين   ١٩٨٠المغربية عام 

وتقبل الطالب المعلمين من بين الطلبة الذين قضوا سنة علي األقـل فـي   . األساسي والثانوي

حد، بينما يختار أساتذة التعليم العـام  مراكز التعليم العالي، لدراسة المواد التربوية لمدة عام وا

  .من بين الحاصلين علي شهادة مراكز التعليم العالي، ليتلقوا تعليماً تربوياً لمدة عام أيضاً

وتستمر مدة اإلعداد بالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي سنتين، أما مدرسو التعليم العـالي   

عداد الخريجين من الجامعات في أغلـب  ومع ارتفاع أ.  فإن الجامعات هي المنوطة بإعدادهم

، ليقتصر علي النـاجحين  ١٩٩٣المواد، تم رفع مستوي القبول بمراكز المعلمين التربوية عام 

، مع اسـتمرار السـلك العـام    )التكوين واإلعداد لمدة عام بعد البكالوريا(في السلك التربوي 

مثـل التربيـة الرياضـية    (ات لتكوين وإعداد األساتذة في التخصصات التي ال توجد بالجامع

وكانــــت   ).مثل اللغة الفرنسية(، أو التي ال يكفي خريجوها لسد الحاجة )والتربية الفنية

  :مجاالت إعداد المعلم في هذه المؤسسات التربوية تضم ثالثة جوانب أساسية، هي

  في المادة التي سيقوم الطالب بتدريسها بعد التخصصي ) التكوين(اإلعداد ) أ (  

رجه، حيث يتم تعميق المعارف األكاديمية للمتدربين في مـواد تخصصـهم مـع    تخ

  .التركيز علي المفاهيم وعلي المجاالت المقررة بالمرحلة الثانية من التعليم األساسي

لكل التخصصـات،  ) الجذع المشترك(وهو العامل المشترك  اإلعداد التربوي) ب (  

ختلف علوم التربيـة وعلـم الـنفس واالجتمـاع     ويتلقى الطلبة فيه دروساً ومحاضرات في م

  .وطرائق التدريس

المعلم مـن الـتمكن واإلتقـان    /  اإلعداد العملي الذي يرمي إلي تمكين الطالب) جـ(

  .لمهارات وطرائق التدريس، وتمكينه من تحمل المسئوليات التربوية واإلدارية داخل الفصل

ملكة المغربية، فإن هناك إعداداً تتابعيـاً  وإلي جانب هذا اإلعداد التكاملي للمعلمين بالم

، ويسمي السلك التربوي، وهو متاح للحاصلين علي الشهادات الجامعيـة،  ١٩٨٣استحدث عام 

حيث يمضي الناجحون في امتحان القبول عاما تربويا بالمراكز التربويـة ، إلعـداد المعلـم    



 

والسمة الغالبة علي سياسـة    ).١٩٩٧، السيد بكر ومتولي (األكاديمي إعداداً تربويا ونوعيا 

اإلعداد والتكوين في المغرب، هي الدراسة المنتظمة، ودخول المسابقات التي تعقدها الجهـات  

باختيار العناصر التي تتـوفر فيهـا شـروط     –بدورها  –الراغبة في التوظيف، والتي تقوم 

يتم تعيينها أو تثبيتهـا  الوظيفة، ثم تضعها موضع االختبار لمدة عام واحد علي األقل، قبل أن 

بالشكل الرسمي، حيث تتم عمليات التدريب علي طبيعة الوظيفة، حتى يثبت الشخص أهليتـه  

  .لها، فيتم تثبيته فيها

  :تجربة الجمهورية العربية السورية -٤

 ١٩٤٥قبل عـام   –كما هو الحال في بقية دول العالم، كان معلمو المدارس االبتدائية السورية 

يبهم في صفوف خاصة، ومدة الدراسة فيها سنتان، وكان يطلق عليها اسم مـدارس  يتم تدر –

وكان يشترط في االنتساب إليها، أن يكون الطالب من الحاصلين . المعلمين االبتدائية واألولية

كما تقوم مدارس المعلمين األولية بإعداد المعلمـين لمؤسسـات   . علي شهادة البكالوريا الثانية

وكان ُيشترط في االنتساب إليهـا أن   .األطفال، إلي جانب المدارس األولية الحضانة ورياض

يكون الطالب من القرويين، الذين حصلوا علي شهادة البكالوريا األولي، أو شـهادة الكفـاءة،   

أن يقوم بالتدريس الفعلي سنة واحدة  –قبل انتسابه إلي مدارس المعلمين  –وكان علي الطالب 

إال أن قلة مرتبات المعلمين، وقلة اهتمـام الجهـات     .مدارس الدولة علي األقل، في إحدى

 –في أحسن األحوال  –المختصة، حالت دون تطور هذا النوع من المدارس التي كانت تخرج 

، أحدثت وزارة المعارف ثالثة أنواع مـن  ١٩٤٥وبعد صدور قانون . نحو ثالثين معلما سنويا

  :مدارس المعلمين، وهي

ين األولية والريفية، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات بعد الصف الثاني دور المعلم - 

  ).الصف الثالث اإلعدادي(من المدارس المتوسطة، أو سنتان بعد الدراسة المتوسطة 

دور المعلمين االبتدائية، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات بعد المرحلة المتوسـطة،   - 

  .كاملةأو سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية ال

معهد المعلمين العالي أو كلية التربية، ومدة الدراسة فيهـا خمـس سـنوات بعـد      - 

العاليـة فـي كليتـي اآلداب والعلـوم    المرحلة الثانوية الكاملة، أو سنة واحدة بعد الدراسـة  

  .وجميع هذه المعاهد، داخلية مجانية، يمنح طالبها تعويضا ماليا شهريا مناسبا  

سورية اهتماما خاصا بهذه المعاهد، فارتفع عدد المنتسبين لهـا،  وقد أولت الحكومة ال  

مزاياه الخاصة، حيث يعتمد في إعداده للمعلمـين علـي   ) إعداد المعلمين(كما أن لهذا النظام 

أربعة أركان أساسية، ترمي كلها إلي غاية واحدة هي اإلعداد العلمـي، واإلعـداد التربـوي    

علـي و الجنـدي،   . (تماعي والثقافي، ثم اإلعداد العلمـي ، واإلعداد االج)المسلكي(والمهني 

وعلي الرغم من االتجاه نحو التطور الكيفي في مجاالت التعليم المختلفة، سواء فـي   ).١٩٩٨



 

إطار إعداد المناهج الجديدة لتواكب التطور العالمي، علي الصعيد العلمي والتربوي،وتـدريب  

كان هو الغالب، نظرا للعديد من العوامل، التي مـن   المعلمين أثناء الخدمة، فإن التطور الكمي

أهمها العوامل السكانية، والعوامل االقتصادية، والعوامل الحضارية، التـي جعلـت التطـور    

الكيفي دون مستوي الطموح، حيث إن الزيادة الكبيرة في عدد المنتسبين إلي مختلف مراحـل  

زية لها، إلـي جانـب نقـص الميزانيـة     التعليم، حالت دون تقديم خدمات تربوية نوعية موا

 –وحتى اآلن ما أثر  ١٩٦٧المخصصة للتعليم، بسبب حالة التوتر العسكري المستمر منذ عام 

علي الميزانية العامة للدولة، ومن ثم الميزانية المقررة لقطاع التعلـيم بشـكل    –إلي حد كبير 

ملية التربوية، وتحقيـق  علي حسن سير الع) وزارة التربية(وفي ضوء حرص الدولة   .خاص

 –أهدافها، واستقرار العمل في مدارسها، اتخذت التدابير الالزمة، وأعلن عن إجراء مسـابقة  

النتقاء المدرسين والمدرسات من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها، وكذلك  – ١٩٩٨عام 

وقد   .ف التخصصاتإضافة إلي دبلوم التأهيل التربوي لمختل.. من حملة الشهادات الجامعية

متسابقا، حيث تم التعيين في ضوء الحاجة فـي المحافظـات وفـي     ٣٣٩٩بلغ عدد المقبولين 

.ضوء الشواغر، وفي ضوء موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وفي ضوء تسلسل درجات النجاح

متضمنا طلب إجراء  ١٩/٥/١٩٩٨بتاريخ  ٨٥٦/٥٤٣كما صدر البالغ الوزاري رقم   

رسين مساعدين ومدرسات مساعدات، بحسب حاجـة كـل محافظـة فـي     مسابقة النتقاء مد

التربيـة الفنيـة والتربيـة     –العلوم  –اللغة الفرنسية  –اللغة اإلنجليزية : التخصصات التالية

  ).١٩٩٨وزارة التربية السورية، ( الموسيقية 

  

  ته مهنياً تنميإعداد المعلم و في تجارب الدول األجنبية : ثانياً 

  : تجربة األمريكيةال -١ 

ويؤيد هذا أن ما ينفق . تلقي برامج التنمية المهنية للمعلمين اهتماما كبيرا في الواليات المتحدة

فـالمعلمون  . من أموال علي هذه البرامج يفوق بدرجة كبيرة ما ينفق فـي أي دولـة أخـرى   

معلمـون  السيما القصيرة منها وفـي بعـض الواليـات ال    ، يهتمون بحضور برامج التدريب

مطالبون بحكم القانون بمواصلة تعليمهم بعد تعينهم وفي كل الواليات تقريبا تتضمن جـداول  

ويزداد الراتب تلقائياً في كل مـرة يعطـي    ، المرتبات حوافز قوية للمعلمين لمواصلة تعليمهم

ا فيها المعلم مقررا دراسيا بصرف النظر عن نوع المقرر كما يزيد راتب المعلمين إذا حصلو

Mc Clelland, 1989). (علي أي درجة علمية كالماجسـتير والـدكتوراه، أثنـاء الخدمـة    

ولعل التدريب الموجه نحو العمل من أبرز االتجاهات التجديدية في التنميـة المهنيـة     

 Competencyبرامج تدريب المعلمين علـي الكفايـة   : للمعلم، ومن تطبيقات هذه االتجاهات

من كليات المعلمين تتبنـي  %) ٦٠(وقد أوضحت دراسة مسحية أن . Performanceواألداء 



 

برامج الكفايات التدريسية، التي تؤكد علي أن المعلم لديه الكفاءة في إعـداد خطـة الـدرس،    

واستخدام طريقة االستجواب في التدريس، واستخدام التقنيات التربويـة، وال تقتصـر هـذه    

)Nonisham, 1997(أيضا علي الجانب األكاديميالكفايات علي الجانب المهني،وإنما تشتمل 

حيـث  . ولعل أهم مؤسسات التنمية المهنية تأثيراً في الواليات المتحدة كليات المعلمين  

تقدم برامج تدريبية تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع، كما تلعب نقابات المعلمين دوراً كبيراً 

لسياسية للمعلمين، كما تعقد هذه النقابات ورش في هذا المجال، حيث تقدم دراسات في التنمية ا

والبرامج التدريبية التي تقـدمها النقابـات تـتم بطريقـة     . عمل صيفية لمد أسبوع علي األقل

ديمقراطية، بمعني أنه ال توجد مسافة اجتماعية بين مقدمي التدريب ومتلقيه، وللمعلم الحريـة  

تلقيه التدريب، والمعلم بذلك يشعر أنه شريك  في اختيار نوع النشاط الذي يرغبه، لكن البد من

ولهذا السبب، يقبل المعلمون علي برامج التنمية المهنية التي تقدمها نقابات . في تنظيم التدريب

المعلمين أكثر من نظيرتها التي تقدمها الكليات والجامعات وقسم الوالية التعليمـي والمنـاطق   

مين تُشعر المعلم أنه في أسرته ويتعاون مـع زمـالء   المدرسية، ومرجع ذلك أن نقابات المعل

. ويعيش مع زمالئـه لعـدة أيـام فـي مـؤتمر أو ورش عمـل      . المهنة، ويشعر بالجماعية

)Pieters.j. 1995.(  والمعلم الذي يحضر برامج التنمية المهنية يحصل علي امتيازات كثيرة

يح نفسه لرئاسة أي منظمة مهنيـة  مثل التمتع بمكانة كبيرة في المدرسة، وتكون له أحقية ترش

تعليمية والحصول علي منحة لحضور المؤتمرات واالجتماعات التعليمية في األماكن القريبـة  

  ).Rao., 2003(والبعيدة، بل يزداد راتبه 

  

  :التجربة اليابانية  -٢ 

، وتشرف هيتم إعداد المعلم لجميع المراحل في معاهد إعداد المعلمين، أو في الجامعات الياباني

ويمنح الطالب المتخرج مـن هـذه   . الوزارة علي إعداد المناهج الالزمة لذلك، وتوافق عليها

معلم المرحلة الثانوية العليا، بعد تخرجه من الجامعة : الفئة األولي: المعاهد شهادات من فئتين

  .وحصوله علي درجة الماجستير، ويمنح شهادة صالحية للتدريس) سنوات ٤(

لـي  وحصـوله ع ) سنوات ٤(معلم المراحل األخرى، بعد تخرجه من الجامعة : انيةالفئة الث 

معلـم ريـاض األطفـال     –ضمن هذه الفئة الثانية  –ويوجد .شهادة الصالحية بعد ستة شهور

، ويدرس عامين بعد االنتهاء من الدراسة فـي  )المتوسطة(والمدارس االبتدائية والثانوية الدنيا 

ليا، ويحصل علي شهادة الصالحية بعد ستة شهور من تخرجه واشـتغاله  المرحلة الثانوية الع

( ، وعلوماً تخصصية %)١٠بنسبة (ويشمل منهج إعداد المعلم علوما تربوية  .بمهنة التدريس

  .، وذلك بالنسبة إلعداد معلم المرحلة الثانوية العليا%)٩٠بنسبة 



 

% ٧٠للعلـوم التربويـة، و  % ٣٠أما منهج إعداد المعلم في المستويات األقل، فهـي    

وتنظم الجامعات دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمـة، ويهـدف هـذا     .للمواد التخصصية

التدريب إلي المحافظة علي مستويات محددة للمعلمين، كما يهدف إلي األداء المتطور، علمـا  

حـــاد ويضـــم ات  ).١٩٩٥مرسي، (بأن نتيجة هذا التدريب تدخل في عملية ترقية المعلمين 

، بينما كان ١٩٧٧من المعلمين في اليابان، حسب إحصاء عام % ٥٥المعلمين اليابانى حوالي 

من المعلمين ليسوا أعضاء في أي % ٢٥، كما أن هناك حوالي ١٩٥٨عام % ٨٦يضم حوالي 

اتحاد، علي الرغم من أن اتحادات المعلمين ساعدتهم كثيراً فـي التغلـب علـي مشـكالتهم     

مكانتهم االجتماعية، بعد خروجهم من تحـت مظلـة طبقـة السـاموراي      االقتصادية، ورفع

، حيث كان معظمهم يعملون في مهنة التدريس، فأضافوا إلي مهنة التدريس مكانة )المحاربين(

ــذكر أن   .عالية، بسبب تمتع هذه الطبقة بوضع اجتماعي متميز في اليابان ومــن الجــدير بال

وفي استطالع . كس التزام اليابان الثقافي نحو تحسين الذاتالتعليم المستمر في أثناء الخدمة يع

. للرأي بين المعلمين أعرب غالبيتهم عن عدم رضاهم عن تدريب المعلم وإعداده قبل الخدمـة 

لذلك . وامتدت حالة عدم الرضا هذه إلي مجلس إدارات التعليم اإلقليمية والبلدية ووزارة التعليم

بأن يتلقى المعلمون الجدد في السنة األولي من خدمتهم عشـرين  طالبت وزارة التعليم والثقافة 

وبناء علي تعليمات وزارة التربية ومجالس التعلـيم  .يوما علي األقل تدريبا خالل السنة األولي

اإلقليمية والبلدية، يقدم تدريب في أثناء الخدمة لمعلمي المدارس العامة بكافة مستوياتهم، وعلي 

  :لتدريب في أثناء الخدمة خمسة أشكالمراحل متنوعة، ويتخذ ا

حيث تقدم تدريبات دورية في المدارس علي أيدي خبـراء  : تدريب داخل المدرسة - 

واختصاصي المناهج والموجهين وأثناء التدريب يقوم المعلمون المتدربون بالتدريس لفصـول  

  ).Johnson, , 1993( . من الطالب أمام زمالء المهنة، وبحضور الخبير والمدرب

يقوم به المعلمون أنفسهم في مجموعات دراسية، علي نطـاق  : تدريب غير رسمي - 

اإلقليم والحي، وفي هذا التدريب يعمل المعلمون مع بعضـهم لتحسـين مهـاراتهم وزيـادة     

خبراتهم، ويحدث هذا خالل المقاالت األسبوعية، ، كما أن المعلمين علـي اتصـال مسـتمر    

  ).Madhukar, 2003(ميا ببعضهم في حجرة المعلمين يو

حيث تقدم برامج تدريبية متنوعـة تغطـي   : تدريب يقدم في مركز التعليم المحلي - 

مختلف التخصصات واالحتياجات، مثل إدارة الصف، وإرشاد الطالب، وتكنولوجيا التعلـيم،  

  .) (Marczely, 1996.. (الخوإدارة المدرسة وأصول التربية 

م في مركز التدريب القومي إلـي معلمـي المـدارس،    تدريب تقدمه وزارة التعلي - 

  .الصناعة  ويدعي للحديث فيه نخبة مختارة من أساتذة الجامعات، والقضاة وكبار رجال

  تدريب مدته سنتان يقدم سنويا لبضع مئات من المعلمين المتميزون علي -   



 

  .مستوي اليابان ككل، في ثالثة معاهد متخصصة لهذا الغرض

لك، تتاح فرص عديدة للمعلمين لصقل مهاراتهم، والمعلمون الذين يسعون إلـي  عالوة علي ذ

تطوير مهاراتهم عبر هذا التدريب يتم اختيارهم غالبا لشغل وظائف إداريـة أو قياديـة فـي    

وجدير بالذكر أن المؤسسات الجامعية وغير الجامعية تتنـافس علـي    .المدرسة الثانوية الدنيا

لمساعدات المالية والمنح الدراسية للرقي بمستوي المعلمين األكـاديمي  تقديم برامج التدريب وا

والثقافي والمهني، قبل الخدمة وفي أثناءها، كما أن التنظيمات السياسية واالجتماعية للمعلمـين  

لها دور ملحوظ في توجيه سياسات التدريب وبرامجه، كمـا أن المعلمـين أنفسـهم كـأفراد     

تهم المدرسية، يلعبـون أدوارا مهمـة فـي الرقـي بمهنـتهم      ومجموعات، ومن خالل تنظيما

ومما هو واضح أن النمو االقتصادي الهائل فـي ثمانينـات     .ومستوياتهم األكاديمية والثقافة

القرن العشرين قد ساعد علي تنفيذ كثير من اإلصالحات التربوية داخل المدرسة، واسـتخدام  

، كان فـي  ١٩٨٠التربية اليابانية إلي أنه في عام  وتشير تقارير وزارة. تكنولوجيا التعليم بها

آلة لعرض األفالم، وسجالت صـوتية، وأجهـزة    –بال استثناء تقريبا  – ةكل مدرسة يا باني

إن أهـم تطـور   ).١٩٩١هوايت، (تليفزيونية، كما أن هناك استخداما متزايدا ألجهزة الفيديو 

ت تقوم علي المبادرة الحرة لدي األفـراد،  حدث في التربية اليابانية، هو أن هذه التربية صار

كل واحد منهم فردا بنفسه، وليس فقط فردا متعاونا مع مجموعـة،  "فصار المتعلم يربي ليكون 

فقد كان نموذج العمل في مجموعات متجانسة متوافقة مهما، حتى يمكـن لليابـان أن تلحـق    

أفراد متميزين "ئوال عن توفير وصار النظام التعليمي مس   ).١٩٩٢مرسي، (  بالدول المتقدمة

علـي حـد تعبيـر     –مبدعين، قادرين علي العمل في مجموعات ليست بالضرورة متجانسة 

  ).١٩٩٠مايور،  وفيدر يك(هيروشي كيدا 

  :التجربة الروسية -٣

كل خمس سنوات، البد أن يشارك المعلمون علي اختالف مستوياتهم في تدريب متقدم تنظمـه  

معهدا وقسما للتدريب فـي  ) ٧٨(ة لهذا الغرض، وهناك ما يقرب من معاهد وأقسام متخصص

، وتحسـين وتطـوير   هالمواد الدراسية المختلفة، وتساعدهم في حـل المشـكالت التدريسـي   

معلوماتهم، وإيقافهم علي أحدث التطورات في مجال تخصصهم، ويطلق علي هـذه المعاهـد   

  ".معاهد تطوير الكفاءة المهنية للمعلم"

ساعة في  ٦٠ – ٤٠معاهد تديرها السلطات المحلية، وعلي المعلم المبتدئ قضاء ما بينوهذه ال

تدريبا أوليا يستهدف تحسين معرفته بالمـادة التـي يقـوم     يتلقىمعهد التدريب المحلي، حيث 

بتدريسها، وبعد ذلك يجب علي كل المعلمين بعد انقضاء ثالث سنوات علي اشتغالهم بالتدريس 

حد معاهد التدريب المحلية يوما كامال في األسبوع طـوال العـام الدراسـي،    أن يدرسوا في أ

وتقوم المدرسة العليا من خالل مراكز التدريب فيها بتنظـيم    .ويتكرر ذلك كل خمس سنوات



 

تدريب للمعلمين أثناء الخدمة لمدة عامين كدراسة مسائية وتعقـد أيضـا الجلسـات العلميـة     

  .   ض لصالح التنمية المهنية للمعلمينوالمؤتمرات والمناقشات والمعار
 90) watts,19 (Miller,and  
ويوجد في كل منطقة مكتب للتعليم يقدم المعلومات واإلرشـاد التربـوي للمعلمـين،      

وتخصص المناطق اإلقليمية المختلفة مكانا للتنمية المهنية للمعلمين، ويشتمل برنامج التـدريب  

والتـدريب فـي روسـيا    .ورش العمل ونماذج التدريسفيها علي المحاضرات والمناقشات و

يتم من خالله إيقاف المعلمين علي  Refreshingاألول يطلق عليه التدريب التجديدي : نوعان

والنوع الثاني مـن  . أحدث األبحاث في مجال التربية والتعليم التربوية واألكاديمية علي السواء

  ).Moon, and Boullan,1997. (التدريب يخصص ألنصاف المعلمين

  : التجربة الصينية -٤

األسلوب األول يكون من : يتم تدريب المعلمين أثناء الخدمة في الصين من خالل ثالثة أساليب

خالل إرسال بعض خبراء التعليم من العاملين في الدوائر الحكومية إلي األقاليم لتدريب معلمي 

لتنمية مهارات المعلمين، ورفع مستوي  المدارس تطوعاً، ويشتمل علي برامج تدريبية متنوعة

واألسلوب الثاني يكمن في البث المباشر عبر األقمـار الصـناعية وتخصـيص قنـاة     . أدائهم

تلفزيونية لبث البرامج التدريبية المختلفة للقائمين بالعملية التعليمية، وتـدور البـرامج حـول    

تقويم وأساليب التوجيـه الحديثـة   النظريات والمفاهيم الحديثة في المناهج وطرق التدريس وال

واألسـلوب   .وعلم النفس ومختارات من األدب والكتابة والجبر والعمليات الحسابية وغيرهـا 

الثالث يتم من خالل تحديد فصول دراسية تدريبية في الجامعات والكليـات لتـدريب معلمـي    

ين تركز علـي رفـع   وبرامج التنمية المهنية في الص  .وموجهي المدارس االبتدائية والمتوسطة

وتعتمد هذه البرامج علي األسس الخاصة بدراسات وقـت الفـراغ،   . المستوي التحصيلي فقط

كما يطلب مـن  ). مرتان في األسبوع(وتتم في صور مختلفة، مثل عقد اللقاءات بعد الدراسة 

ـ   ي المعلمين حضور االجتماعات المدرسية لمناقشة السياسة التعليمية المدرسية، والمشـاركة ف

الحوارات والمناقشات الخاصة بالتغيرات المختلفة، ورفع المستوي التعليمي وتفعيلـة كـذلك   

يمكنهم حضور أي برنامج تدريبي قصير أو طويل لمدة عام كامل في صورة برامج تجديديـة  

وتنشيطية في كليات المعلمين والجامعات كما يمكنهم االلتحاق ببرامج تدريبيـة عـن طريـق    

  ).١٩٩٨ضحاوي، ( .ة الراديو والتلفزيونالمراسلة بواسط

  : تجربة إنجلترا وويلز -٥ 

من المعلمين والمعلمات في إنجلترا % ٦٠كما هو الحال في كثير من دول العالم، فإن حوالي  

ومن   .وويلز من النساء، وخاصة في مرحلتي الحضانة ورياض األطفال والتعليم االبتدائي

المعلمات في مدارس إنجلترا وويلز مؤهلين بشكل مناسـب،  المنطقي أن يكون كل المعلمين و



 

وحاصلين علي المقررات الدراسية الخاصة باإلعداد األولي للمعلـم، حيـث يوجـد نمطـان     

  :أساسيان إلعداد المعلم هما

، حيث يحصـل الطـالب علـي    Under – Graduate Level مستوي البكالوريوس) أ (  

معاهد البوليتكنيكية، والكليات الجامعية، ومعاهـد التعلـيم   مقرراتهم الدراسية في الجامعات وال

وكل هذه المؤسسات تقدم مقررات دراسية تؤدي إلـي  . العالي، وبعض المعاهد غير الجامعية

والحصول علي هذا المؤهل قد يكون لمدة ثالث سنوات، . الحصول علي بكالوريوس التربية 

، أو بعد أربع سنوات مع الحصول علـي  دون الحصول علي شهادة الشرف للعمل في المهنة

  .شهادة االمتياز وشرف العمل في المهنة

وهو يعتمد علي إعطاء مقررات  Post – Graduate Level العليامستوي الدراسات ) ب ( 

دراسية لمدة عام واحد بعد الدرجة الجامعية األولي، لغير الحاصلين علي بكالوريوس التربية ، 

، وهي تقابل شهادة الدبلوم العامـة  )PGCE(ة التربية، التي تسمي وذلك لحصولهم علي شهاد

  .الصباحي، التي تمنحها كليات التربية بالجامعات المصرية

 )M.Kingdo & G. stabart, 1988.(  

  :وهناك بعض االستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة

دم مقررات متزامنة، أو ، تق)معظمها جامعية(فهناك عدد قليل من المعاهد أو المؤسسات  -١ 

، وتؤدي هذه المقررات للحصول علي نوعين )أعوام في الغالب ٤ومدتها (متالقية في الهدف 

  .من المؤهالت، إما مؤهالت تربوية خاصة بالتدريس، أو مؤهالت غير تربوية

وهناك األفراد الذين يمتلكون مؤهالت مناسبة، وأقل من الدرجة الجامعية األولـي فـي    -٢ 

صصات الفنية والحرفية والتصميمات التكنولوجية، وأصحاب المهارات العملية، الذين قـد  التخ

يعدون للتدريس بعد حصولهم علي مقررات دراسية قصيرة تقدم خصيصا لهم، مثل مقـررات  

  .البكالوريوس التربوي  لمدة عامين، أو لمدة عام واحد بدون الحصول علي شهادة تربوية

يمكنهم أن يقومـوا  ١٩٧٤ذين حصلوا علي مؤهلهم الجامعي قبل يناير وكل الخريجين ال -٣ 

بالتدريس في المرحلة الثانوية، دون الحصول علي مقررات تربوية أو مهنية، ومـن حصـل   

، قد ُيسمح له بالتدريس في التعليم االبتدائي، أو في مدارس ذات ١٩٧٠علي مؤهله قبل يناير 

  ).٢٠٠٠،وآخرون عبود(نوعية خاصة 

عب الجامعة المفتوحة وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا دورا أساسيا في تنظيم دورات وتل

تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة، وتقوم مراكز المعلمين بدور بارز في تقديم المساعدات الفنيـة  

لتركيز للمعلمين في مجاالت اختيار المواد التعليمية وإعدادها، وإرشادهم إلي كيفية توظيفها، وا

وتعتبر التنمية المهنية للمعلمين مسئولية كبيرة يسهم فيها قسم .علي احتياجات المعلمين الصفية

ومعاهد وكليات التربية ومراكز المعلمين، وإن كانت هناك دالئـل   ،التربية والعلوم والجامعات



 

ا مسئولة عـن  تشير إلي أن المسئولية الرئيسة تقع علي عاتق السلطات التعليمية المحلية، ألنه

 ,Reinhartz(وضع قواعد تعيين المعلمين، وبالتالي البد أن تكون مسئولة عن تنميتهم مهنيا 

and Stetson 1999 .(  

  :وتتنوع برامج التنمية المهنية للمعلمين في إنجلترا وويلز، وذلك علي النحو التالي

  .مقررات قصيرة تقدمها السلطات التعليمية المحلية -

ي للتنمية المهنية ينظمه جهاز مفتشي صـاحب الجاللـة، وفـي هـذا     برنامج قوم -

البرنامج يتم توزيع المتدربين في مجموعات متقاربة أو متشابهة في التخصصات والخبـرات  

 .بغرض مناقشة طرق وأساليب التدريب الحديثة

برامج طويلة المدى تنظمها أقسام التربية بالجامعات والمعاهد، تؤدي إلـي إعـداد    -

 .ني عال ينتهي بحصول المتدرب علي درجة علمية أو دبلوم تربويمه

حلقات دراسية تنظمها مراكز المعلمين بتمويل من السـلطات التعليميـة المحليـة،     -

وتشرف عليها حيث يتم توزيع المتدربين في مجموعات دراسية متجانسة لدراسة التطـورات  

 .الحديثة في المقررات والمناهج الدراسية

  : ة اندونيسياتجرب -٦

من الجدير بالذكر أن اندونيسيا قد واجهت، وما زالت تواجه مشكلة حادة في إعداد المعلمـين  

وتنميتهم مهنيا في كافة مستويات التعليم، وخاصة مع حاجة الدولة إلي توسيع قاعدة، التعلـيم،  

لة بحل المشكلة عن وقد قامت الدو. وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بعد االستقالل

طريق وضع برامج متدرجة للتدريب مع بداية الخمسينات؛ وذلـك لفئـة معلمـي المرحلـة     

االبتدائية من خريجي المدرسة االبتدائية، ثم مع باقي المعلمين في مستويات التعليم ومراحلـه  

ثانويـة  ، إلعداد معلمي المرحلـة ال ١٩٥٤وقد ُأنشئت أول كلية إلعداد المعلمين عام  .األخرى

الدنيا والعليا، كما قامت وزارة الشئون الدينية بإنشاء كليات مماثلة إلعداد معلمـي المرحلـة   

وأصبحت الشهادة التي تمـنح  ). اإلعدادية والثانوية في مصر(االبتدائية والثانوية الدنيا والعليا 

نما مـدرس التعلـيم   ، بي)شهادة المدرسة العالية إلعداد المعلمين(لمدرسي التعليم االبتدائي هي 

وقد تم كل ذلك في السبعينيات، كما قامـت وزارة  ).كلية إعداد المعلمين(الثانوي، يمنح شهادة 

التعليم والثقافة بعمل برامج إلعداد المعلمين أثناء الخدمة، وذلك لرفع مسـتوي أدائهـم، كمـا    

 Leth(ارس أيضـا  اهتمت الوزارة بتقديم برامج في اإلدارة المدرسية للمعلمين ومديري المد

waite, 1988.(  

  : تجربة ألمانيا في التنمية المهنية -٧

لكل مدرسة ألمانية نوعية من المعلمين الذين تم إعدادهم من أجل التدريس بها، فإعداد معلـم  

  .المدرسة األساسية يختلف عن إعداد معلم المدرسة المتوسطة وهكذا



 

امعي، بعد حصوله علي شهادة إتمام الدراسـة  المعلم علي شهادة التعليم الج –ويحصل الطالب 

وتختلف مقررات الدراسة اختالفاً كبيرا، حسـب  .Abiturفي المدرسة الثانوية العالية األبيتور 

ومدة تعليم المعلم متساوية في كل الواليات األلمانية، ما عـدا  . الوظيفة التي سيقوم المعلم بها

ة أطول في اإلعداد، قد يصل طولها إلي المعدل من المدارس األكاديمية العليا، التي تتطلب مد

  ).١٩٨٧مكتب التربية العربي لدول الخليج،(.فصالً دراسياً  ١٢ – ١٠

، ويتضمن ذلـك  )حاليا(ويدرس الطالب المعلم لمدة أربع سنوات في الجامعة، أو كلية التربية 

  .تربية ميدانية لمدة ثمانية أسابيع

    

  

عداد المعلم وتنميته مهنيا بما يتناسب مع االتجاهات طوير إلت صور المقترح تال

  ةالمعاصر
بناء ما سبق وعلى الدراسات التى كشفت عن الدور المتميز للمعلم في ضـوء التحـوالت      

  تعرض لبعض أن  ةــــالتي يشهدها العالم والقطاع التربوي تستطيع الدراس ةالمتسارع

اد المعلم و تنميته مهنيا في ضوء االتجاهات المعاصرة عدبإفيما يتصل  ةالتصورات المستقبلي

  :وهى كالتالي في وظائف و ادوار المعلم و تجارب بعض الدول 

  

   عداد المعلمينإاختيار و انتقاء افضل العناصر المالئمه لأللتحاق بمؤسسات :أوال    

اللتحـاق بمؤسسـات   المرشحين ل ةيراعى في هذا الجانب انتقاء العناصر الصالحه بين الطلب 

ـ  ةعداد المعلمين و ذلك عي طريق اختيارهم حسب معايير علميه سليمإ    ةو صـحي  ةو تربوي

وذلك عن طريق تحديد جوانب شخصياتهم والمستوى الخلقي االجتماعي لهـم تعتمـد    ةمالئم

و االستعدادات و القـدرات  ،على تطبيق مقاييس لقياس االتجاهات و الميول نحو مهنة التعليم 

التعليمي الفعلـي   يكذلك تحديد المستوى التحصيل ،عداد بهالإل هالمؤهله لها والمهارات االزم

ير مما قد يعوقهـا مـن   يتلك المعا على ان تحرر ،يعادلها او ما ةالعام ةللحصول على الثانوي

وسع في هذا المجال و التأكـد مـن   أعقبات وتسمح لكليات التربيه واعداد المعلم بصالحيات 

  :و التي تشمل ما يلي نمجموعة من الخصائص في المتقدمي توافر

  .ةسالمياإلااللتزام باالخالق والقيم  -

  .اإلسالمية ةاتساع الثقاف -

   .ةالعربي ةالمهاره في التعبير باللغ -

  .الرغبة في العمل بمهنة التعليم  -



 

  .العامة و اتساع االفق ةالثقاف-

  .المهاره في الحوار-

  .دة و خدمة المجتمعاياالستعداد للق-

  .الحس االجتماعي والثبات االنفعالي-

  .ةاالنضباط وتحمل المسؤولي-

  

  ةعداد و ثقافة الجوداإلفيما يتعلق بفلسفة :   ثانياً

عداد المعلم ال يقتصر فقط على ما يجـري داخـل كليـات التربيـة و     إلما كانت عمليات   

هداف المبتغاة فيه األعداد واإلالحاكم لهذا  طار الفلسفياإليتسع لتشمل  نماإعداد واإلمؤسسات 

  : يلي التي تستند اليها فانه ينبغي مراعاة ما ةلنماذج النظريوا

وكذلك اطر مفاهيمه حاكمـه   ، استراتيجيه واضحة ةضرورة ان تمتلك كليات التربيه رؤي -

  .عدادهم في التخصصات إعداد المعلمين وموجهة لبرامج و مقررات إلعمليات 

ان تتناغم رؤى و برامج االعداد بكليات التربيه و ما تستند اليه من نماذج نظريـه   ةرضرو -

عداد المعلم إفي التعليم بوجه عام و في مجال  ةيعتمده المجتمع من معايير للجودة الشامل مع ما

  .بوجه خاص 

نشاء مجلس خاص بشؤون مهنة التدريس تحت رئاسة السـيد وزيـر التربيـه و    إلالدعوة  -

ـ  اال هساتذاألمن  ةداء كليات التربيه ونخبة مختارعم و  ةكفاء في شتى التخصصـات االكاديمي

  . عداد المعلم في ضوء فلسفة المجتمع و التعليمإعايير لنظم مبهدف وضع ال ة ،المهني

تكـون   يل مهنة التعليم على ارض الواقع من خالل قانون يحمي المهنة و الهالعمل على تأ -

  .ة المقبول ةو الثقافي ةو المهني ةوفق المستويات العلمي خاصاً اداًعدإال لمن اعد إ

المعاصرة فـي   ةعلى مستوى عال متفقه مع السياسات العالمي ةسياسة تعليمي ودالبد من وج -

  . عداد المعلم و تنميته مهنياإ

  مرحلة اإلعداد :   ثالثاً

قع في خمس سنوات بدال من اربع ن يأعداد ينبغي اإلن جميع االتجاهات تؤكد ان برنامج أ - 

للتدريب وبعدها يحدد قبول المعلم من عدمـه فـي مهنـة     ةخيراألسنوات بحيث تكون السنة 

   .التعليم

صالحة الستخدام مختلف وسائط التعلم عن بعد مثـل شـبكات    ةتكنولوجي ةتحتي ةوجود بني -

يـزات التكنولوجيـة   والمرئـي ومختلـف التجه   يذاعاإل البث االتصاالت المتقدمة و شبكات

  .هزملالا



 

في  ةدام التكنولوجيا والبرمجيات و مصممي البرامج لتنفيذ المادة العلميخستإتوافر مهارات  -

   .ة و مستوفاة اكاديميا لالستفادة من المعلومات والمعرفه المتاح ةصورة رقمية جذاب

ى الجامعة ممثله بكلية ن تتولأو، المعلموتدريب  عداد إن يتم التنسيق بين مختلف مؤسسات أ -

هداف و االقتصاد في األتوحيد لعداد وتدريب المعلم وذلك بإلية الكاملة المتعلقة المسؤوالتربية 

  . عداد ونوعيتهاإلالنفقات و لضمان مستوى 

بر من البحـث  األكن يتم االعتماد على التعلم الذاتي بحيث يكون على المتعلم القيام بالعبء أ -

   . على نظم التعلم عن بعد ةفي تلك النماذج المبني و الدراسات وخاصة

للمعلم الشامل اي القـادر  ) اكاديميا و مهنيا داخل كلية التربيه(عداد المتكامل اإلاالخذ بنظام  -

  .في جميع مراحل التعليم العام  هعلى تدريس مادة تخصص

  ة و قضايا عريضةان تكون المناهج و البرامج و الدورات و غيرها في شكل تنظيمات مرن -

  . وان تركز على المفاهيم و التصميمات و النظريات    

و وسـائله و  ، و القدرة على استعمال مناهجه ، تنمية معرفة المعلم بأساسيات البحث العلمي -

  ساس الجوهري في رفع مستوى مهنة التعلماألالبحثي باعتبار ان ذلك هو  منتاجهإفي  ، دواتهأ

 ةو التخصصـي  ةفي المؤتمرات التربوي ةللمشارك ةالبرامج الفرص للطلب ان تتيح المناهج و -

   . هيبأوراق بحثأو بالحضور  ةوالثقافي

وال  و تطبيقيـاً  محكمه البناء اكاديميـاً  ةعداد المعلم برامج تربويإن يتوافر في مؤسسات أ -

   . ال من خالل تحسن مستوى البحث و التجريب و التطبيق التربويإيتحقق ذلك 

ـ في التعليم  ةدخال مقررات جديدة في المعلومات و طرائق استخدام التقنيات الحديثإ - من ض

  . عداد المعلمينإمناهج 

على المستويين النظـري   ةعداد بجرعة كافية من المعرفاإلاالهتمام بتزويد المعلم في طور  -

ة بكفـاء  يلتدريسداء عمله اأالسيما في مجال التخصص وبحيث يكون قادرا على ، والتطبيقي 

مزيدا من االهتمام و العناية من  ةالعملي ةوال سيما التربي ةعطاء الجوانب التطبيقيإمع  هوفاعلي

   . حيث التنظيم واالشراف ومدة التدريس حتى يمكن ان يتحقق الهدف منها

ـ  إات مؤسسهداف و أعاده النظر في إ- فـي   هعداد المعلمين بحيث تهتم بالمسـتجدات الحديث

عـداد  إفي مجـال   ةواالطالع على االتجاهات المعاصرة في البالد المتقدم ، التربوي المجال

ـ   ، والمطلوب من المعلم القيام بها ةو المتغير ةدوار الجديداالو ، المعلم  ةوهذا يتطلـب العناي

هداف األتحديد : التي سوف يواجهها في عمله مثل  ةبمختلف جوانب مسؤوليات المعلم التربوي

       . والتعبير عنها بأسلوب إجرائي وترجمتها إلى أنماط سلوكية ة التربوي

العناية بالتطورات الحديثة في مجال التخصص وبالمهارات التدريسية الخاصة بما يقدم منة  -

  في المناهج الدراسية 



 

ضرورة توثيق الروابط والصالت بين مؤسسات إعداد المعلمين من ناحية وما يجرى قـي   -

المعلم في طور اإلعـداد ومـا    هيدرس بوى عامة ،بحيث يكون هناك ترابط بين ماالميدان التر

في مجال التعليم ، وكذلك لكى يطلع أعضاء هيئة التدريس في كليات إعداد  هينتظر أن يقوم ب

  .المعلم بما هو قائم بالفعل في الحقل التربوي 

ع سياستها وخططها وبرامجها إعطاء مزيداً من االستقاللية لمؤسسات إعداد المعلمين في وض-

  .حتى يمكن أن تحقق أفضل مردود ممكن 

على مؤسسات إعداد المعلمين متابعة خريجيها من خالل استمرار االتصـال بهـم بهـدف     -

مساعدتهم من ناحية وتطوير برامجها بناء على التغذية الراجعة من هذا االتصال مـن ناحيـة   

  .  أخرى 

ى كافة مدخالت وعمليات إعداد  الطلبة المعلمـين بكليـات   عمل بحوث نظرية وميدانية عل -

  .التربية إلستثمار نتائج هذه البحوث في تحسين مخرجات هذا اإلعداد 

زيادة الوقت المخصص للتربية العملية ، وأن يشارك في اإلشراف عليها فريق من أسـاتذة   -

قبل خروجهم لممارسـة   المواد التربوية ، وتدريب الطلبة من خالل دروس التدريس المصغر

  .التدريس في المواقف الفعلية في المدارس 

بناء مدارس تجريبية تكون ملحقة بكل كلية من كليات التربية للممارسة منهجيات التـدريس   -

  .  الجديدة والتجارب الجديدة 

  الرضا الوظيفي للمعلمين : رابعاً  

سد الفجوة بينهم وبـين نظـرائهم فـي    تحسين األوضاع المادية واالجتماعية للمعلمين بما ي -

المهن األخرى ، وتوفير الحوافز المناسبة لهم بقصد اجتذاب العناصر الجيدة وضمان بقـائهم  

  .في المهنة 

ضرورة التميز بين المعلمين من خالل سلم وظيفي متدرج يقابله سلم رواتب مالئم تعتبـر   -

رس األول وذلك لكي يشـجع المعلمـين   الدرجة العليا فيه هي درجة المهني المتمرس أو المد

  .  على تطوير مهاراتهم 

تخفيف العبء التدريسي للمعلم بما يمكنه من القيام بوظائفـه وأدواره التدريسـية بكفـاءة     -

  .وفاعلية 

من خاللها الحصـول علـي تقـويم علمـي      نوضع معايير وضوابط دقيقة يضمن المعلمي -

  .وموضوعي 

اإلدارة التعليمية في جميع جوانب العملية التعليميـة ومشـاركة   مشاركة المعلمين من خالل  -

  .المعلمين في اتخاذ القرارات التى تؤثر على ممارساتهم المهنية 



 

ـ   - الـدور   يأن يتمتع المعلمين بالحرية األكاديمية في القيام بالواجبات المهنيـة ، وأن يعط

ج المقـررة وبمسـاعدة المـوجهين    األساسي فى اختيار طرق التعليم المناسبة في إطار البرام

  .الفنيين 

  التدريب أثناء الخدمة : خامساً 

من أكبر مشكالت العاملين في التربية والتعليم في الدول العربية عمومـاً غيـاب السياسـات     

  :  الواضحة وخطط التدريب المتكاملة أثناء الخدمة وبناًء على ذلك ينبغي العمل على ما يلي 

بية تقع على مسؤوليتها دراسة احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية ، إنشاء مؤسسة تدري -

لى اإلدارات التعليمية إووضع خطط التدريب في ضوء هذه االحتياجات وترسل خطة التدريب 

  .والمدارس ليتمكن كل معلم من تحديد البرامج التدريبية التى تناسبه 

لحديثة والتقدم العلمي فى جميع مراكـز وبـرامج   أن يتم توسيع قاعدة استخدام التكنولوجيا ا -

التدريب ، ويتطلب ذلك تغيراً في سياسة واستراتيجية وخطط وبرامج تدريب المعلمين لمواكبة 

  .االتجاهات المعاصرة في تدريب المعلمين  

يجب العمل على إدخال أنماط تدريبية جديدة مثل التدريب المدرسي الذى يصل بالخدمـة    -

  .إلى أماكن عمل المعلمين أنفسهم ، وتطوير هذا النوع من التدريب  التدريبية

ضرورة إسناد التدريب أثناء الخدمة إلى أساليب علمية ومسح شامل للحاجـات التدريبيـة    -

  .كاديمية منها أو التربوية أو الثقافية االالمختلفة ، سواء 

القاعات المهيأة والميزانيـات الكافيـة   توفير االمكانات الالزمة لتنمية المعلمين مهنياً ، مثل  -

  .والمدرب الكفء ومكتبات التدريب 

الجمع بين النظرية والممارسة في تنمية المعلمين حيث يستخدم بجانب المحاضـرات ورش   -

  .العمل والحلقات النقاشية والبحوث الميدانية 

المعلم كخطوة فـي  ضرورة تطوير إعداد  معلم المعلم ، فكما نهتم بتطوير تكوين وتدريب  -

العملية التعليمية ، البد أن نهتم بأعضاء هيئة التدريس ، وينبغي أن يتيح لهم فرص البعثـات  

  .الخارجية والمنح الدراسية 

ضرورة استغالل االمكانات الحالية في اإلذاعة والتلفزيون فى بث برامج تدريبية للمعلمـين   -

  .   والثقافي  يوالتربو العاملين في الخدمة بغرض رفع المستوى التخصص

العـام   الوعي بأهمية التدريب أثناء الخدمة لدى كافة العاملين بالتربية والتعليم ولدى الرأى -

ـ   هودعوة المؤسسات االقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الخيرية واألوقاف لتمويل

  .نقدياً 

  .التدريب المستمر  إصدار تشريعات مناسبة إللزام جميع المعلمين بمتابعة -



 

توفير التمويل الالزم لعمليات التدريب وذلك من خالل المؤسسات المعنية ومن خالل العمل  -

  .على إيجاد مصادر بديلة 

تطوير برامج التدريب من حيث أهدافها ، ومحتوياتها ، وطرائقها ، وأسـاليبها ، والعمـل    -

ات الحقيقية للمتدربين ، وبـذلك يـرتبط   تدريبية جديدة ، بحيث تلبي الحاج أنماطعلى إدخال 

التطوير باالحتياجات والمتغيرات المعرفية والمهارية ، وهذا يتطلب وجـود خبـراء ولجـان    

  .متخصصة للقيام بهذا العمل 

متابعة المتدربين وتقويم مدى استفادتهم من الدورات التدريبية ، ومدى التحسن في أدائهم ،  -

اً ، وعن طريق نتائج الطلبة الذين  يتلقـون التعلـيم علـى يـد     وذلك عن طريق األداء ميداني

  .المعلمين المدربين 

  . اإلفادة من الخبرات المحلية واالقليميه والدولية في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة  -

  .تدريب المعلمين أثناء الخدمة في مدارسهم من خالل برامج تلفزيونية لهذا الغرض  -

  

  يص لمهنة التدريس الترخ: سادساً 

إن الغاية الرئيسة من سياسة الترخيص للممارسة مهنة التدريس هي تنمية المعلم طوال حياته  

م ، وتحسين فاعلية العملية التعليمية ، وضبط الجودة ، وضـمان  يالمهنية ، بهدف تمهين التعل

م مستمرة ، وذلـك  النوعية ، وهذا يعنى أن يخضع المعلمين العاملين في المهنة لعمليات تقوي

والبد أن يـتم  .  ةللتأكد من حسن سيرهم وتطورهم بما يتناسب ومواجهة المتغيرات المتسارع

ذلك في ضوء معايير الجودة ، وأن تقوم الوزارات والنقابـات المهنيـة بوضـع إجـراءات     

  . عاتواإلدارية في الجام األكاديميةالترخيص واللوائح المنظمة لها ، مع االستعانة بالخبرات 

  

  إنشاء مركز تدريب المعلمين : سابعاً 

تكنولوجي وتفجير معرفي ، إضافة إلي التغيـرات  يشهدها العالم من تطور  التيإن التغيرات 

يستدعي أن يتم تدريب المعلمين على استيعابها من خالل مركز  يالتى يشهدها المجتمع الكويت

لتخطيط للبرامج وتصميمها وتنفيذها ومتابعتها التدريب يتبع كلية التربية ، وتتحدد أهدافه في ا

األساسية التنسيق والتعاون بين مؤسسات التدريب سواء داخل  أهدافهوتقويمها ، وأن يكون من 

  الكويت أو خارجها على تبادل الخبرات والتجارب وتتحدد عالقة هذا المركـــز في ضوء

  :ما يلي  

خرى في الجامعة للتنسيق إلعـداد وتصـميم   عالقة المركز مع كلية التربية والكليات األ  -  أ

  . برامج في جميع المجاالت ذات الصلة بمهنة التعليم 



 

عالقة المركز مع إدارة التطوير والتنمية التابع لوزارة التربية ، والتنسـيق فـي تنفيـذ      -  ب

البرامج ، ألن المركز سيستخدم في الدرجة األولى جميع المعلمين الذين ينتمون للـوزارة  

 .اص بشكل خ

  والدراسات  األبحاث: ثامناً 

لتحديد االحتياجات التدريبية في ضوء النتائج والمسوحات التي يـتم  القيام بدراسات فعلية  - 

  .التوصل إليها 

 إعداد دليل شامل لتدريب المعلمين والمعلمات يتضمن التعريف بأهداف التدريب وأهميته - 

  .ساليب التدريب الحديثة ونتائجه اآلنية والمستقبلية ، والوقوف على أهم أ

تشجيع الهيئة التدريسية على البحث وعلى النشر في المجالت العلمية العربية واألجنبية ذات  -

  .المستوى الرفيع ، وعلى االشتراك الفعال في المؤتمرات والندوات العلمية 

  

  التعاون مع مؤسسات المجتمع : تاسعاً 

ختلفة من خالل رعاية تلـك القطاعـات لبـرامج    أن يتم التعاون بين قطاعات المجتمع الم -

  .تدريبية 

أن يتم حفز القادرين من أبناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسـات القطـاعين    -

في تمويل إعداد المعلمين وتدريبهم وتمويـل البحـوث العلميـة     اإلسهامالعام والخاص علي 

  .وية لتقديمها الخاصة بهم ، وإتاحة الفرصة ألصحاب الخبرات الترب

  

  أعضاء هيئة التدريس و مؤهالتهم شهادات : اًعاشر 

ي تقدم في مجال المهنة و كما هو مطلـوب  أل األساسيةمبدأ التعليم المستمر أصبح السمة  إن

يتم االرتقاء  أن أولىمن المعلمين االنخراط في مجال التدريب لالرتقاء بمهاراتهم فان من باب 

خاصة وان العالم يواجه بشكل يومي تغيرات في جميع المجـاالت   ، بمهارات معلمي المعلمين

يـتم   أنبل يجـب   ، وال يقتصر االرتقاء بمهارات معلمي المعلمين على المستوى الفني فقط

تربوية و علمية  أسسعلى  أدائهميتم تطوير  أنو . و القيادي اإلدارياالرتقاء على المستوى 

و التجارب و التقنيات الحديثة في مجـال عملهـم    ةربويطالعهم على المستجدات التإحديثة و

يكونوا على درجة عالية من الكفـاءات   نأان معلمي المعلمين يجب ،لتحقيق التطوير المهني 

في التربية و ان يكـون   الدكتوراهيحمل شهادة  أنو  واإلداريةوالتربوية  األكاديميةالعلمية و 

ير ذاته مهنيا ماهرا فـي اسـتراتيجيات التـدريس    من ذي الخبرة المهنية وان يعمل على تطو

واالعتماد علـى الـذات فـي التعلـيم و      ، واسلوب حل المشكالت ،الجديدة كالتعليم التعاوني

  .لمراكز و مصادر المعلومات  األمثلاالستخدام 



 

  الدولي  اإلقليميالتعاون : الحادي عشر

 اإلقليميةفذ على المستويات الثنائية و عداد المعلمين وتدريسه يجب ان ينإالتعاون في مجال  إن

  :تي اآلو العالمية وهذا التعاون يساعد على 

مـن   ،عداد المعلم و تدريبهإتشجيع صياغة السياسات و الخطط و تدعيم تطبيقها في مجال  -

التربوية على نحو أفضل في التقدم االقتصادي و العلمي و التكنولوجي  نظمةاألتسهم  أن أجل

  .و الثقافي 

عداد المعلم و تنميتـه  إتبادل المعلومات عن المستجدات و البرامج و الطرائق التربوية في  -

  . مهنيا

عـداد  بإتشجيع الدول على جمع كل المعلومات الممكنة عن سياساتها و خططها المتعلقـة   -

  .المعلمين و نشرها وعلى القيام بدراسات حاله و دراسات مقارنة عن هذه السياسات و الخطط

  

  اتصيالتو لخاتمة وا
  

نظـرا لالرتبـاط    ، تعد اإلستراتيجية  التنمية المستدامة  للمعلمين من االستراتيجيات المطلوبة

وبين التعليم و التقدم العلمي و التقنـي مـن    ، بين التعليم وحركة اإلنتاج في المجتمع من جهة

أن إعـداد المعلـم عمليـة    توصلت إليها هذه الدراسة  التيومن أبرز القناعات ، جهة أخرى

وعلية فإن التنمية المهنية للمعلم  ، مستمرة تشمل اإلعداد قبل الخدمة والتدريب في أثناء الخدمة

التطورات تفكيرا ملت فقد أ ،عملية تتصف بالديمومة وال تنتهى عند تخرج الطالب من الكلية  

وتتم وتتكامل فـي منظومـة   والتي أصبحت تتوثق  ه ،عدادإو مراحل  ، جديدا في مهام المعلم

إن طرح االستراتيجيات  الجديـدة   .تعليمية هدفها االحتفاظ  بكفاية المعلم مدى حياته المهنية 

داخل النظام التعليمي لتطوير أداء المعلم يتطلب شروطا أساسية مثل االستجابة لحاجة يحـس  

  ،الستحداثياوتتبنى المنهج  وان تتوفر لها قيادة  توجه وتحفز، بها المعلم والمدرسة والمجتمع 

فضـال عـن   ، توفر المواد التعليمية والوسائل و التجهيزات والمبـاني المالئمـة   فإن و لذلك 

وتوفير المناخ المالئم الضطالع المعلم بدور جديد  فعال في ، التشريعات والتنظيمات اإلدارية 

ل اعتـراف المجتمـع    من خـال ،ووممارسة البحوث واالستحداثات ،تحديث وعصرنه التعليم 

هو شرط أساسي لوضع األمـور فـي    ، بأهمية دورة وترجمة ذلك إلى تقدير مادي اجتماعي

امـتالك   ةوهناك إجماعا على ضرور ، و تحقيق التغير االجتماعي المنشود ، نصابها الحقيقي

 وجه مساراتها مجموعة من المهارات الضروريةتمهنة التعليم معارف واضحة و محدودة فيما 

و  ،الوضع القائم بحاجة إلى تغير أو إصالح شـامل  أنو يتفق الجميع على .للممارسة المهنية 



 

إن إعداد و تدريب المعلمين و إن ادخل على برامجه الكثير من التوجهات التي تـؤدي إلـى   

تحقيق  تعلم أفضل فانه الزال أكثر التصاقا  بعجلة المؤسسات التقليدية التي ال تقـدم عمليـا   

و ما نتطلع إليه و ينبغي حدوثه هو إن يتهيأ للمعلم كافة المعطيات ، المتكافئة للمعلمين  الفرص

و الحوافز و الظروف الموضوعية و الدعم المؤسسي و المهنـي و النقـابي ليمـارس دورة    

إن التعاون في مجال إعـداد المعلـم يجـب أن ينقـذ علـى      .  المتغير  في مختلف الجوانب

وتـدعيم  ،قليمية والعالمية و ذلك لتشجيع صياغة السياسات و الخطط اإلو المستويات الثنائية 

التربوية على نحـو   األنشطةتسهم  أنمن اجل  ،أثنائهاتطبيقها في مجال التربية قبل الخدمة و 

وكذلك في تشجيع  ، في التقدم االقتصادي و العلمي و التكنولوجي و االجتماعي والثقافي أفضل

ولكي ، المعلم و تنميته مهنيا عداد إدخال التجديدات المناسبة في إتي تسهل التربوية ال األنشطة

لية ان وينبغي على الذين تقـع علـيهم المسـؤ   ،، بالعملية التعليمية والمعلم معا تقاءيمكننا االر

يشركوا في عملية التطـوير   أنوالتطوير على  اإلصالحيأخذوا بزمام المبادرة في اتخاذ قرار 

فذلك ادعى لكسب دعم اكبر من جانب ..  مؤسسات الحكومية و المهنية و المدارسو التنفيذ ال

و انطالقا من العرض السابق و في ضوء ما تم ،، كل الفئات المعنية بتحسين نوعية التدريس 

  : والمقترحات التاليةالتوصيات م عدد من نقدفي هذا المجال  ةتجديدي أمورطرحه من 

  

عداد إاالتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجال الوقوف بكل السبل على  -١

  . ات نظام التعليم في الكويتيمكانإمع ظروف يتناسب و تدريب المعلم و االستفادة منها بما 

سس علميـة سـليمة بـدء مـن رسـم      أعداد المعلم كما و نوعا على إضرورة تخطيط  -٢

عداد نفسها في النواحي العلمية اإلمستوى عملية  ىإلو يالتحليل الوصفإلى عداده إاستراتيجية 

   . والثقافية

كليات التربية من خالل لجان وفرق عمل بوزارة التعليم  يكون انطالق عمليات تطوير أن -٣

عداد المعلم لتشمل كافة المجاالت المرتبطـة  إالعالي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في كليات 

دراك هذه اللجان لمفهوم الجودة إوهذا يتطلب ،يقها و استمرارها بالعملية التربوية وضمان تحق

  . الشاملة و معايير تطبيقه في التعليم العالي

وتطبيق التقنية الحديثة ،عداد المعلم إلى التعليم االلكتروني في إاالنتقال من التعليم التقليدي  -٤

تنفيذ المادة العلمية و نقلها من خالل االستعانة بالمتخصصين و البرمجيات ومصممي البرامج ل

تتوفر مهارات استخدام  أنو توفيرها في صورة وسائط سمعية و مرئية واالنترنت على شبكة 

  .كل من الطالب المعلم و معلم المعلم على حد سواءلوالتعامل مع هذه البرمجيات التكنولوجيا 

 الل تطبيق مقـاييس تضـمن  اء طلبة كلية التربية من خقانتو عادة النظر في نظام اختيارإ -٥

  .فضل المستويات المتقدمة أ اختيار



 

ومهنيا داخل كلية التربيـة خـالل    كاديمياًأعداد المتكامل للمعلم بحيث يعد اإلخذ بنظام األ -٦

  . خمس سنوات

والعمل على تغييرهـا لتواكـب   ، عادة النظر في المناهج الدراسة الحالية بكليات التربية إ -٧

قسام كليات التربية أتم مراجعة الخطط الدراسية و المقررات في كل قسم من ت أنالتنمية على 

  : التالية  و تطوير و تحديد محتوى برامج كليات التربية وفقا للمعايير، مرة كل عامين 

  .الجديد في العلم في مجال التربية -أ 

  المشكالت التي تواجه المعلمين- ب

طوال حيـاتهم المهنيـة لتمكيـنهم     ثقافيا ومهارياًصدار تشريعات مناسبة لهدف تنميتهم إ -٨

   . لمواجهة الظروف المتغيرة للبيئة التعليمية و للتكيف مع المستجدات

ثناء الخدمة في مدارسهم و ذلك عن طريق المـوجهين و القنـوات   أتدريب المعلمين في  -٩

  . نيةالتلفزيونية التعليمية واعتبار المدرسة البيئة الطبيعية للممارسة المه

آليـة  ان تتخـذ  على ام و المهارات هخذ بسياسة الترخيص باعتبارها مهنة محددة الماأل -١٠

  واضحة متكاملة بين الجهات المنتجة للمعلم و الجهات المستخدمة للمعلم

بين مصادر إعداد المعلمين ومراكز عملهم الوظيفي ، وذلـك   فتح قنوات اتصال مباشر -١١

  .ومشكالتهم واستعداداتهم لتوجيهها التوجه السليم  بهدف التعرف على حاجياتهم

وان  ،عداد وتدريب المعلم و تشجيعه و زيادة تمويلـه إتطوير البحث العلمي في مجال  -١٢ 

لتطوير وتحسـين  كأساس تعتمد مؤسسات تدريب المعلم نتائج  البحوث و الدراسات التربوية 

األساسـية  حـدى المكونـات   إلدراسـات  وان تكون هذه البحوث و ا، ممارساتها و نشاطاتها 

  . عداد و تدريب المعلمينإلبرنامج 

 أالن هذا المبـد ، دارة اإلمركزية في لالا أعداد و تدريب المعلم مبدإتعتمد مؤسسات  أن -١٣

  . والتجديد المستمر للبرنامج التربوي، بداعاإليتيح المجال للمبادرات الفردية و

يتم من خاللهـا تطبيـق بـرامج     ، ابة مدارس تجريبيةانتقاء بعض المدارس لتكون بمث -١٤

  .التدريب بفاعلية و بشكل منظم و مدروس

عـداد  إساليب الحديثة فـي  األهم أعداد المعلمين و تدريبهم يتضمن إلعداد دليل شامل إ -١٥

  . المعلم و تدريبه

بكلية التربية ن تتولى الجامعة ممثله أو،عداد وتدريب المعلم إعن  هالمسؤولجهة التوحيد  - ١٦

هداف و االقتصاد في النفقات األتوحيد لعداد وتدريب المعلم وذلك بإلية الكاملة المتعلقة المسؤو

   . عداد ونوعيتهاإلو لضمان مستوى 

ن يتم التنسيق و التعاون فـي تنفيـذ   أو  ، مركز تدريب المعلمين يتبع كلية التربية نشاءإ-١٧

  .ةالتابع لوزارة التربيدارة التطوير و لتنميه إالبرامج مع 



 

ووضـع   ، داري و القيـادي اإلاالرتقاء بمهارات معلمي المعلمين على المستوى الفني و-١٨

  التربوية   األقسامعضاء هيئة التدريس في أكثر دقة الختيار أمعايير 

قسـام  األعضاء هيئة التدريس في أالعناية واالهتمام بالندوات والحلقات النقاشية من قبل -١٩

براز الدور إخصصة وتخصيص بعضها لمناقشة االتجاهات الحديثة و مستجدات العصر و المت

ن يلعبه عضو هيئة التدريس في تنمية تلك االتجاهات من خالل تدريسهم مـواد  أالذي ينبغي 

  . تخصصهم

ثناء الخدمة حول بعـض  أعقد دورات تدريبيه للمعلمين والمدراء و المشرفين التربويين -٢٠

هميـة المفـاهيم الخاصـة    أهـي و   عداد المعلمين بهدف توضيح ماإلحديثة في االتجاهات ا

  . باالتجاهات الحديثة و كيفية تطبيقها في الميدان التربوي

نشاء كادر خاص لدعم و تمويل المعلمين الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنـة و  إ-٢١

   . ذلك لرفع المستوى المادي واالجتماعي للمعلم

التعليم و تطبيق معايير التمهين على كل من يرغب بالعمل في تمهين لى ضرورة التأكد ع-٢٢

  .مجال التدريس 

عالنه على جميـع المعلمـين و التـزام جميـع     إخالقي لمهنة التعليم واألصدار الميثاق إ-٢٣

  . المعلمين بكل ما هو منصوص فيه

عداد قائمـة  إو،لهم  ةالتدريبي ديد االحتياجاتحالمعلمين فيما يتعلق بت آراء أهمية استطالع-٢٤

  .ولوياتهاألاالحتياجات وتطبيقها تبعا 

عـداد  إفي تحـديث بـرامج    ةاالستفادة من الخبرات التخصصية المتميزة ألساتذة التربي -٢٥

   . الخدمة وأثناءالمعلم قبل 

ن تطوير نظم التقويم بما يراعى االتجاهات الحديثة في التقويم و تدريب الطلبـة المعلمـي  -٢٦

  .على أساليب التقويم الحديثة من خالل التربية العملية 

عطاء قـدر اكبـر مـن    بإتطوير المدارس لكي تكون مكانا أفضل للعمل والتعليم وذلك -٢٧

  . االستقالل المهني وصالحيات قيادية للمعلمين و التحقيق من مظاهر البيروقراطية

عـداد التربـوي و   اإلقررات مجـاالت  االهتمام في برامج كليات التربية بالتوازن بين م-٢٨

  . التخصصي و الثقافي وفق المعمول به في الجامعات العالمية يكاديماأل

ـ  اإلكليات التربية مع وسائل تتعاون ن أ-٢٩  ةعالم المختلفة في وضع خطة تنويريـة وتوعوي

  .للجماهير هدفها تقديم ثقافة تربوية ونفسية

دائهم أدتهم من الدورات التدريبية و مدى التحسن في متابعة المتدربين و تقويم مدى استفا-٣٠

  .و ذلك عن طريق مالحظة لألداء ميدانيا و المقابالت الشخصية 



 

بناء المجتمع و كذلك المؤسسات الخاصة بالقطاعين العام و الخاص أحفز القادرين من  -٣١ 

هم و البحث العلمي دريبتو المعلمين عداد إسهام في تمويل اإلو مؤسسات المجتمع المدني على 

  .الخاص بهم 

يلتحق بالمهنة للمرة األولى وذلك ألن السـنة   الذيينبغي االهتمام الكبير بالمعلم الجديد  -٣٢

نحـو   هخاصة اتجاهات هعلى تكوين شخصيت يتكون فاصلة ، ولها أثر تشكيل هاألولى في حيات

  .المهنة 

  

  قائمة المراجع

  

  :المراجع العربية -أوال

  

مجلة ". مؤسسات إعداد المعلم في الكويت والبرامج الدراسية)." ١٩٩٥( ،حسن إبراهيم -١

  ). ٤( ، العدد )جامعة القاهرة - كلية التربية (البحوث النفسية والتربوية

  

تطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوي العام ).  ١٩٩٩( إبراهيم، محمد عبد الرازق -٢

كلية التربية ، رسالة دكتوراه غير منشورة  ،ر الجودة الشاملةبطليات التربية في ضوء معايي

  .جامعة الزقازيق ، بنها - 

فعالية برنامج إعداد معلمات الرياضيات للمرحلة ). " ١٩٩٥( أبو عميرة، محبات  -٣

، )القاهرة، مركز بن خلدون(مجلة مستقبل التربية، "االبتدائية بكلية البنات جامعة عين شمس

  ). ٤( ، العدد ) ١( المجلد 

 االعتماد وضمان الجودة لبرامج إعداد المعلم ).٢٠٠٧(وعرفة، لبيب ، سناءأبو دقة -٤

  :عالميةعربية وتجارب 
http://www.tep.ps/pdfs/Sana+Labib.doc 

ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة،  االعتماد المهني للمعلم في).٢٠٠٧(أحمد، دينا علي -٥

.دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية  

األصول المنهجية والتعليم في أوربا وشرق ).  ١٩٩٩( أحمد، شاكر محمد وآخرون  -٦

  .والنشر لإلعالمبيت الحكمة : القاهرة، أسيا والخليج العربي ومصر

كليات التربية من خالل أداء تقويم بعض المواد التربوية ب).  ١٩٨٥( أحمد، محمد عادل -٧

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية . طالب التربية العملية لمهارات أعضاء هيئة التدريس

  .التربية، جامعة الزقازيق، مصر



 

الدور المستقبلي لكلية التربية في تدريب معلمي التعليم االبتدائي ). ٢٠٠٢(األمير، محمد -٨

، )٣١(قطر، السنة:  لتربيةامجلة  غيرات الجديدة،واإلعدادي في دولة قطر في ضوء المت

  ).١٤١(العدد

التنمية المهنيـة عبـر االنترنـت أداة لتطـوير األداء التدريسـي      ).٢٠٠٥(،هشامبركات -٩

  :متاح في:للمعلم
www.gulfkids.com/ar/print.php?page=topic&id=1474  

  

، رة العلمية والتكنولوجيةتكوين المعلم العربي والثو).  ١٩٨٦( جبرائيل ، بشارة - ١٠ 

  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: بيروت

متطلبات الثورة العلمية والتكنولوجية في التكوين المهني ). ١٩٨٣(بشارة، جبرائيل - ١١ 

  .تونس، المجلد الثالث، العدد األولالمجلة العربية للتربية ، للمعلم، 

يار معلمي التعليم ما قبل الجامعي سياسات اخت).  ٢٠٠٠( بغدادي، منار محمد- ١٢ 

معهد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، دراسة مقارنة بين مصر وأمريكا،  وتوظيفهم

  .جامعة القاهرة ، الدراسات التربوية 

تطوير كليات التربية في ضوء المعايير العالمية ).  ٢٠٠٤( البيالوي، حسن حسين  - ١٣

العلمي لقسم أصول التربية بعنوان التعليم والتنمية  المؤتمر، " االعتماد التربوي" للجودة 

  .جامعة الزقازيق -كلية التربية، المستديمة

قراءات حول التعليم ،  اعتماد مؤسسات التعليم العالي). ١٩٩٣( بشايرة، أحمد سليمان   - ١٤

  ). ٧( العدد ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في البالد العربية: األردن،  العالي

نشأته : نظام التعليم األساسي في المغرب ).  ١٩٩٧( بكر، عبد الجواد و متولي، نبيه -١٥  

التعليم :، المؤتمر الثالث للعلوم التربوية والنفسية دراسة حالة. وإصالحه وتنظيمه ومشكالته 

  .جامعة طنطا-كلية التربية. حاضره ومستقبله. األساسي

تصور مقترح لتطوير النمو المهني في ضوء ).  ٢٠٠٤( البهواشي، السيد عبد العزيز -١٦  

، ورقـة عمـل مقدمـة    التغيرات المستقبلية في وظائف وأدوار المعلم وتجارب بعض الدول

القاهرة، الجمعيـة المصـرية للمنـاهج    ) .  ١( تكوين المعلم : المؤتمر العلمي السادس :إلى

  .وطرق التدريس

ورقة عمل مقدمة إلى ، عام لتطوير كليات التربيةاإلطار ال).  ١٩٩٧( البيالوي، حسين  - ١٧ 

تطور كليات التربية في ضوء توجيهات المؤتمر القومي : المؤتمر العلمي لكلية التربية ببنها 

  .بنها  - إلعداد المعلم وتدريبه ورعايته، كلية التربية



 

علي  ترجمة محمود. نظرة في مستقبل البشرية).  ١٩٩٠( ثاراجوت، فيد ريكو مايور  - ١٨

  . دار العالم العربي للطباعة: القاهرة. مكي

  

المهارات -مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال ).  ١٤٢١( عبد الحميد، جابر - ١٩

  .دار الفكر العربي: القاهرة ،والتنمية المهنية

  

  :وحدة تطوير كلية التربية).٢٠٠٧(جامعة المنوفية - ٢٠
 http://195.246.41.34/FOEP/project4/4.htm 

  

قطر، (، مجلة التربيةإعداد المعلم وفق مدخل النظم، ).  ١٩٩٧( الجبان، رياض عارف - ٢١

  ). ١٢٠( ، العدد ) اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

  

ية لعضو هيئة التدريس في كلية التربية مجاالت التنمية المستقبل).٢٠٠٣(جراغ،عبداهللا - ٢٢

اعداد المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة : ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمرجامعة الكويت، 

  ).أكتوبر ١٤- ١٢كلية التربية- جامعة الكويت(التنموية في دولة الكويت

  

ياس االعتماد األكاديمي كنموذج تقويمي فعال في ق).  ٢٠٠٠( الجندي، عادل السيد - ٢٣

رؤية تنظيرية تحليلية لمحاولة االستفادة منه في الجامعات ، أداء مؤسسات التعليم الجامعي 

الجامعة في المجتمع :المؤتمر القومي السنوي السابع لمركز تطوير التعليم الجامعي، المصرية 

  .، جامعة عين شمس

  

ديمي لبرامج إعداد دراسة مقارنة لنظم االعتماد األكا).  ٢٠٠٣( حافظ، هنداوي محمد - ٢٤

ورقة ، المعلم في بعض البالد األجنبية ومدى االستفادة منها في جمهورية مصر العربية 

الجودة الشاملة في اعداد المعلم في الوطن :عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الحادي عشر

  ). مارس١٣-١٢كلية التربية،  - جامعة حلون(العربي أللفية جديدة 

  

فاعلية اإلعداد التربوي في الموقف المهني للمعلمين )."  ١٩٩٤( محمد الحريقي، سعد  - ٢٥

، السنة الثالثة، العدد )جامعة قطر(مجلة مركز البحوث التربوية ". والمعلمات قبل التخرج

  .الخامس

  



 

، ) ٤( ط اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية، ).  ١٩٨٩( حسن وآخرون، مصطفى - ٢٦

  . لمصريةمكتبة االنجلو ا: القاهرة

  

مجلة العلوم ". اإلعداد الثقافي للمعلم في كليات التربية)." ١٩٩٤( حسن، عواطف محمد  - ٢٧

  ). ٧( ، العدد )جامعة جنوب الوادي(التربوية

  

معايير اعتماد المعلم في مصر في ضوء ).  ٢٠٠٢( حسين، سالمة و ابراهيم، محمد - ٢٨

  ).٢٤(المجلد الثامن، العدد، ةمستقبل التربية العربي، بعض الخبرات العالمية

  

للمعلمين من وجهة نظر  ةالمهارات التدريسية الالزم).  ١٩٩٦( الحمادي، عبد اهللا - ٢٩

  . جامعة قطر : ر، قطرالمعلمين والموجهين في المرحلة الثانوية بدولة قط

  

ها، تكامل سياسات وبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناء).  ١٩٨٨( حمود، رفيقة  - ٣٠

األردن، ،مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في (  سلسلة التعليم والتنمية في الوطن العربي

  ).  ٢٧( ،العدد )الدول العربية

  

،  االتجاهات العالمية في إعداد المعلمين في البلدان العربية).  ٢٠٠٢( حمود، رفيقة  - ٣١

  .أعمال مؤتمر الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بيروت 

  

دراسة تقويمية لبرنامج إعداد معلم التعليم االبتدائي ).  ١٩٩٩( حميدوش، أنور عبود  - ٣٢

رسالة دكتوراه غير ، ع في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة. م .في كليات التربية في ج 

  .جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية ، منشورة 

  

إعداد وتدريب المعلم في تعزيز مهنة التعليم دور مؤسسات )." ١٩٨٩( الخطيب،أحمد  - ٣٣

  ). ١٦( الجزء )  ٤( ، المجلد )القاهرة، رابطة التربية الحديثة( ،مجلة دراسات تربوية، "

  

: ، الرياض١، طاتجاهات حديثة في التدريب).١٩٨٦(الخطيب،أحمد والخطيب، رداح - ٣٤

  .مطابع الفرزدق التجارية

  



 

 -إدارة االعتماد األكاديمي في التعليم ).  ١٩٩٩( اهللالخطيب، محمد و الجبر، عبد  - ٣٥

( العدد ) الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج (رسالة الخليج العربي، دراسة ميدانية 

٧٣ .(  

  

، قراءة اجتماعية ثقافية -التربية والمدرسة والمعلم). ٢٠٠٠(الخميس،السيد سالمة  - ٣٦

  .طباعة والنشردار الوفاء لدنيا ال: االسكندرية

  

دراسات وبحوث عن المعلم العربي وبعض  قضايا ).٢٠٠٢(الخميس،السيد سالمة - ٣٧

  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: التكوين ومشكالت الممارسة المهنية، االسكندرية

  

، دراسة  مقدمة إلى الـدورة  إعداد المعلم للتعليم العام. ) ١٩٧٥( الدمرداش، سرحان  -٣٨

  . عمداء كليات التربية والمعلمين بالجامعات العربية ، بغداد األولى ل

  

وثيقـة تعليميـة مـن     آليات التخطيط الشامل لإلصالح التعليمي،). ١٩٩٢(الديب، بدر -٣٩

  .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الواليات المتحدة األمريكية، الرياض

  

  .دار المعارف: لقاهرة، االتعليم والمستقبل). ١٩٩٧(الدين، حسين كامل -٤٠

  

، ١، طتدريبه- االشراف عليه-خصائص المعلم العصري وأدواره).٢٠٠٢(راشد،علي  - ٤١

  .دار الفكر العربي:القاهرة

  

مشروع وزير التعليم العالي يعرض على المجلس األعلى ).  ٢٠٠٢( محمد ، زايد - ٤٢

  .٢٠٠٢مارس  ٢٢الجمعة ، ) ٤٢١٠٩( العدد، القاهرة ،  ملف األهرام، للجامعات 

  

منظور . الكلفة والتمويل في نظم التعليم العربية ).  ٢٠٠٠( زاهر، ضياء الدين - ٤٣

المنظمة العربية للتربية : ، الدوحةمستقبلي  ندوة المعالم األساسية للمؤسسة المدرسية

  . والثقافة والعلوم

  

سات إعداد نحو نظرية جديدة لبرنامج مؤس)." ١٩٩٠( زهران، شحاتة عبد الخالق  - ٤٤

  ). ٧( ، السنةمجلة التربية المعاصرة، "المعلمين في ضوء مفهوم الكفايات التعليمية



 

  

برامج اعداد وتأهيل المعلمين ودورها في تمهين التعليم، ). ١٩٩٦(السبيعي، نورة خليفة - ٤٥

  .جامعة الزهر ك كلية التربية

  

لنظام االعتماد الجامعي في دراسة مقارنة )."  ١٩٩٧( سالمة، عادل والنبوي، أمين  - ٤٦

" الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية وإمكانية اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية

  ). ٢١( العدد ، جامعة عين شمس ،  مجلة كلية التربية، 

  

التربية في الوطن العربي على مشارف القرن ).  ٢٠٠٢( السنبل، عبد العزيز عبد اهللا - ٤٧

  . المكتب الحديث: اإلسكندريةوالعشرين، الحادي 

  

التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس كمدخل ).٢٠٠٤(شاهين، محمد عبد الفتاح  - ٤٨

لتحقيق جودة النوعية في التعليم الجامعي، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر النوعية في التعليم 

  :ي، متاح ف)يوليو/ ٥- ٣جامعة القدس المفتوحة (الجامعي الفلسطيني 
http://www.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfe

rnce/pepars/session4/mohammad.htm   
  

عداد المعلم في ضوء خبرات أجنبية تطوير نظم ا).٢٠٠٣(شرف، رشا وحسن، نهلة - ٤٩

الجودة الشاملة :ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الحادي عشر ،"دراسة مقارنة"معاصرة

  ).مارس١٣-١٢كلية التربية،  - جامعة حلون(المعلم في الوطن العربي أللفية جديدة  إعدادفي 

  

ت التربية في ضوء رؤية مستقبلية لتطوير كليا).  ٢٠٠٤( الشرقاوى، موسى علي - ٥٠

  ).  ٤٨( العدد ، )جامعة الزقازيق(مجلة كلية التربيةمعايير االعتماد األكاديمي ، 

  

فعالية كل من برنامج تدريبي وسمة وجهة الضبط على ) .  ١٩٩٦( شقير، الفت عيد  - ٥١

اكتساب كفايات إدارة الفصل لدى الطالب المعلمين بشعبة التعليم األساسي بكلية التربية 

  . رسالة دكتورة غير منشورة ، كلية التربية، جامعة طنطا .  جامعة طنطاب

  

،  تربية المعلم للقرن الحادي والعشرين).  ١٩٩٥( شوقي، محمود و سعيد، محمد - ٥٢

  .مكتبة العبيكان: الرياض



 

  

 - اختياره( معلم القرن الحادي والعشرين).٢٠٠١(شوق، محمود و سعيد، محمد مالك - ٥٣

  .دار الفكر العربي: في ضوء التوجهات اإلسالمية، القاهرة)تهتنمي -إعداده

  

دراسة .  إعداد المعلم وتدريبه في الكويت).  ١٩٨٩( الشيخ، عبد اهللا وآخرون  - ٥٤

  .مطابع الكويت تايمز: تقويمية، الكويت

  

مكتبة : القاهرة. التربية المقارنة ونظم التعليم).  ١٩٩٨( ضحاوي، بيومي محمد - ٥٥

  .المصريةالنهضة 

  

لمؤسسات التعليم العالي  األكاديمياالعتماد ).  ١٩٩٨( الطريري، عبد الرحمن سليمان - ٥٦

بحث مقدم إلى ندوة التعليم العالي في المملكة العربية ، في المملكة العربية السعودية 

  .الرياض، وزارة التعليم العالي، رؤى مستقبلية ، السعودية 

  

الدليل المرجعي لتدريب المعلمين بالمدارس ذات الفصل ).٢٠٠٤(طعيمة، رشدي أحمد - ٥٧

  .المنظمة العربية للتربية: ، تونسالواحد

  

االتجاهات الحديثة في إعداد المعلم في ).  ٢٠٠٣( عبد الحميد ، عايل، حسن وعويد - ٥٨

، كلية مجلة البحوث النفسية والتربويةمراحل التعليم العام في ضوء التحوالت العالمية، 

  .جامعة المنوفية- ربية الت

  

الرياض (رسالة الخليج العربي، معايير تمهين التعليم ).  ١٩٩٢( عبد الجواد، نور الدين - ٥٩

  ).٤٣( العدد، )مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

  

دراسة على معلمي المرحلة " أخالقيات مهنة التدريس).١٩٩٥(عبد الحليم، محمد - ٦٠

  ).٨٠(المجلد العاشر، الجزء، دراسات تربويةالثانوية، 

  

 بحث مقارن عن االتجاهات السائدة في البالد العربية، ). ١٩٩٣( عبد الدايم، عبد اهللا - ٦١

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس

  



 

خطة مقترحة لمتابعة المعلمين خريجي كلية التربية )."١٩٩١(عبد الرحيم، سامح جميل - ٦٢

  .،المجلد الخامس، العدد الثانيمجلة البحث في التربية وعلم النفس، "لخدمةوتدريبهم أثناء ا

  

دراسة تشخيصية عالجية لكفايات تقويم الفهم الخاطئ ).  ١٩٩٤( عبده، منى فتحي  - ٦٣

، رسالة دكتوراة غير منشورة ،  كلية  في مجال العلوم البيولوجية لدى الطالب المعلمين

  .التربية، جامعة طنطا 

  

االيدولوجيا :التربية المقارنة واأللفية الثالثة ). ٢٠٠٠( عبود، عبد الغني وآخرون - ٦٤

: القاهرة، ) ١٣( سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس  ،والتربية والنظام العالمي الجديد 

  . دار الفكر العربي

  

لية التربية، ، المؤتمر السنوي األول، كاعداد المعلم في  اليابان). ١٩٩٣(عبيد، وليم - ٦٥

  .جامعة عين شمس

  

والمهني  ياألكاديممعايير مقترحة لالعتماد ).١٩٩٦(العتيبي، منير وغالب،محمد - ٦٦ 

  ).٥٨(العدد) ١٦(السنة ، رسالة الخليج العربي،المعلمين في الجامعات العربية إعدادلبرامج 

  

دارس التعليم متطلبات تحقيق الجودة الشاملة في م).  ٢٠٠٣( العجمي، محمد حسنين - ٦٧

مجلة ، الثانوي العام بجمهورية مصر العربية في ضوء أسلوب االعتماد المؤسسي األكاديمي

  . العدد السابع، الثقافة والتنمية

  

االعتماد المهني للمعلم مدخل لتحقيق الجودة في )." ٢٠٠٢( عطوة، محمد إبراهيم  - ٦٨

  ) .  ٤٨( العدد’  مجلة كلية التربية بالمنصورة، " التعليم

  

مؤتمر  فلسفة إعداد المعلم في مجتمع عربي جديد،). ١٩٧٢( عفيفي، محمد عبد الهادي - ٦٩

  .إعداد وتدريب المعلم في الوطن العربي ، القاهرة

  

الكويت، (سلسلة عالم المعرفةالعرب وعصر المعلومات، ).  ١٩٩٤( علي، نبيل - ٧٠

  ). ١٨٤( ، العدد)الوطني للثقافة والفنون واآلداب سالمجل



 

دراسة مقارنة بين ، نظام إعداد معلم التعليم الثانوي العام).  ١٩٩٩( عنايات،أيمن أنور - ٧١

، معهد الدراسات التربوية، رسالة دكتوراه غير منشورة،  مصر والواليات المتحدة األمريكية

  .جامعة القاهرة 

ة في الجامعة مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشامل).٢٠٠٤(معزوز جابر  ،عالونه - ٧٢

جامعة  (لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني أعدتورقة علمية ، العربية األمريكية

  :، متاح في)يوليو/٥- ٣القدس المفتوحة 
http://portal.qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulit

yConfernce/pepars/session4/mazoz.htm  
  

  

شركة المكتبات الكويتية : ، الكويتتقييم التدريب خالل العمل).  ١٩٩٨( العلي، صالح - ٧٣

  للنشر 

  

  .منشورات جامعة دمشق ).  ١٩٩٨( علي، عيسى والجندي، نزيه  - ٧٤

  

نموذج في ضبط معايير الجودة في التعليم األكاديمي،ورقة ). ٢٠٠٧(خليل ،عوده  - ٧٥ 

ندوة نحو  : الجامعات العربية المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب فيعمل مقدمة إلى 

، متاح ) أبريل ٢٢ -٢١ الوطنية  الجنانجامعة (ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي

:في  

 1.doc-http://saufa.yu.edu.jo/download/5  
  

خالقيات مهنة التعليم في دول الخليج ميثاق مقترح أل).٢٠٠٢(الغامدي، أحمد حمدان - ٧٦

، )٢٣(، السنة)مكتب التربية العربية لدول الخليج: الرياض(رسالة الخليج العربيالعربية، 

  ).٨٣(العدد

  

العملية المعلم العربي وبنية  إعدادسياسات وبرامج ).١٩٩٦(غنيمة، محمد متولي - ٧٧

  .انيةالدار المصرية اللبن:، القاهرة١، طالتعلمية ةالتعليمي

  

رسالة ، اتجاهات إلصالح المعلمين ).  ١٤٠٩( علي أحمد وصيداوي، أحمد ، فخرو - ٧٨

  ).٣٠(السنة التاسعة، العدد ، )الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج(.الخليج العربي



 

   

اتجاهات الكفاءات والدور المستقبلي للمعلم في الوطن ).  ١٩٨٥( الفرا، فاروق حمدي - ٧٩

  ) . مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض(رسالة الخليج العربي ،العربي

  

معلم المرحلة الثانوية بين الواقع العربي وبعض  إعداد). ١٩٩٣(  قورة، حسين سليمان  - ٨٠

، )٢٢(قطر، السنة: مجلة التربيةاالتجاهات العالمية مع التركيز على دولة البحرين، 

  ).١٠٤(العدد

  

، مركز ١المعلم في ضوء التحديات المعاصرة، ط إعدادفلسفة ). ٢٠٠١(كتش، محمد - ٨١

  .الكتاب للنشر

  

رؤية مستقبلية " الترخيص لممارسة مهنة التعليم).٢٠٠١(الكندري،جاسم و فرج،هاني  - ٨٢

  ).٥٨(، العدد)١٥(،جامعة الكويت، المجلدالمجلة التربوية،"لتطوير مستوى المعلم العربي

  

رؤية مستقبلية لكليات التربية في ضوء إطار ).  ٢٠٠٤( بدير المتولي، اسماعيل  - ٨٣

  .كلية التربية بالمنصورة ، غير منشورة  دكتوراهرسالة ،  مرجعي لالعتماد األكاديمي

  

إدارة الجودة الشاملة واالعتماد للجامعة ومؤسسات ).  ٢٠٠٤( محفوظ،أحمد فاروق  - ٨٤

مر القومي السنوي الحادي عشر لمركز تطوير المؤت: ، ورقة عمل مقدمة إلى التعليم العالي

جامعة ، بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية ، آفاق اإلصالح والتطوير : التعليم الجامعي 

  .عين شمس

  

المعلم في ضوء التحديات  إعدادمالمح التغير في منظومة ).١٩٩٦(محمد، عنتر لطفي  - ٨٥

  ).٥٦(، جامعة األزهر، العددالتربيةالمستقبلية،

  

 -االتجاهات المعاصرة:التنمية المهنية للمعلمين).٢٠٠٢(مدبولي، محمد عبد الخالق - ٨٦ 

  .دار الكتاب الجامعي: ، االمارات العربية المتحدة٢، طاالستراتيجية -المداخل

  

دار الفكر : ، القاهرة١، طمعلم المستقبل نحو أداء أفضل). ٢٠٠٥(مدكور، علي أحمد -  ٨٧

  .العربي



 

  

في  تطوير التعليم العالي كأحد روافد التنمية البشرية ). ٢٠٠٢ (غازي بن عبيد،مدني  - ٨٨

ورقة علمية مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي حتى ، المملكة العربية السعودية

:، متاح في٢٠٢٠عام   

 http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/nadwah/hum-
dev.htm  

    

عالم :، القاهرة االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة).  ١٩٩٥( محمد منير مرسي، - ٨٩

  .الكتب

  

الريادة في التعليم والتعلم،جامعة الملك ).٢٠٠٦(المسعودي، سعد بن بركي وآخرون  - ٩٠ 

  : مركز تطوير التعليم الجامعي، متاح في: عبد العزيز
http://www.kfupm.edu.sa/dad/deanship/events/workshops/mat

erial/wsmay2006/02%20King%20Abdulaziz.ppt  
 

  

دار : أساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم، القاهرة).٢٠٠٠(مصطفى، عبد السالم - ٩١

  .كر العربيالف

  

، ورقة عمل مقدمة  نموذج مقترح إلعداد المعلم بمصر).  ١٩٨٧( المفتي، محمد أمين - ٩٢

  . إلى مؤتمر نحو مشروع حضاري تربوي لمصر، القاهرة، رابطة التربية الحديثة

  

، تقرير مجموعة هولمز،  معلمو الغد).  ١٩٨٧( مكتب التربية العربي لدول الخليج  - ٩٣

  .ربية العربي لدول الخليج الرياض ترجمة مكتب الت

  

التقرير الختامي الجتماع عمداء ).  ١٩٩٨( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  - ٩٤

المعلمين  إعدادكليات التربية ومسئولي تدريب المعلمين في أثناء الخدمة حول تطوير برامج 

  . ةالدوح د العربية،وتدريبهم للوفاء بمتطلبات الدور المتغير للمعلم في البال

   

  التخطيط للنمو المهني للمعلمين، مجلة المعلم ).  ٢٠٠٧( المومني، خالد سليمان - ٩٥



 

www. Almualem. net. Almualem متاح في:  

  

الكفايات التعليمية لطلبة كليات ).  ١٩٩٠( نشوان، يعقوب والشعوان، عبد الرحمن - ٩٦

، ) العلوم التربوية (  ة جامعة الملك سعودمجلالتربية بالمملكة العربية السعودية، 

  ). ١( ،العدد ) ٢( الرياض،جامعة الملك سعود، المجلد 

  

التنمية المهنية المستدامة للمعلمين أثناء الخدمة في )."٢٠٠٤(نصر، نجم الدين نصر - ٩٧

  ).٤٦(العدد) مصر -جامعة الزقازيق(مجلة كلية التربية، "مواجهة تحديات العولمة

  

عرض وتعليق سعد . )التجربة اليابانية ( التربية والتحدي ).  ١٩٩١( يت، ميري هوا - ٩٨

  .عالم الكتب: كوثر كوجك، القاهرة، مرسي احمد 

  

  .وزارة التربية: الكويت ،) ٦٦٧( القرار الوزاري رقم ).  ١٩٩٣( وزارة التربية  - ٩٩

  

  وزارة التربية: الكويتالتدريب في خمس سنوات، )  ١٩٩٨( وزارة التربية  - ١٠٠

  

دراسة حول إعداد وتدريب معلم المرحلة الثانوية بدولة ) . ٢٠٠٠( وزارة التربية  - ١٠١

  .إدارة البحوث التربوية - وزارة التربية: الكويت، الكويت 

  

خطة الدورات التدريبية أثناء الخدمة للعاملين بوزارة ).  ٢٠٠٠( وزارة التربية  - ١٠٢

  .إدارة التطوير والتنمية- وزارة التربية: الكويت،) ٢٠٠٠/  ٩٩( التربية للعام الدراسي 

  

خطة الدورات التدريبية أثناء الخدمة للعاملين بوزارة ).  ٢٠٠٠( وزارة التربية  - ١٠٣

  .إدارة التطوير والتنمية- وزارة التربية: الكويت ،) ٢٠٠٠/  ٩٩( التربية للعام الدراسي 

  

وزارة : ، دمشقة في الجمهورية العربية السوريةالتربي).  ١٩٩٨(وزارة التربية  - ١٠٤

  .المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية - التربية 

  

  



 

، نص اعتمده الوفاء بالتزاماتنا الجماعية -التعليم للجميع. ) ٢٠٠٠( اليونسكو - ١٠٥

  .  السنغال  -المنتدى العالمي للتربية، دكار 

  

   

  

بين العولمة ومتطلبات الخطة التنموية في دول   المعلم إعداد).٢٠٠٣(يحي،حسن  - ١٠٦

المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة  إعداد: ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمرالخليج العربي، 

  ).أكتوبر ١٤- ١٢كلية التربية- جامعة الكويت(التنموية في دولة الكويت
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