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واقع تكوين املعلم ومتكينه املهني يف البالد العربية
أ.د .شبل بدران 

( )

بدال من املقدمة:

يف ظل ثورة املعرفة واالتصاالت ،ومع ما ميوج به العامل من حتوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية
وثقافية ،تؤدى إىل هيمنة النظام الرأمسايل العاملي على مقدرات شعوب العامل الثالث ،ونتيجة سيادة الرأمسالية
املتوحشة واليت أدت إىل احتجاجات يف دول املركز ،البلدان الرأمسالية (أمريكا ،إجنلرتا ،فرنسا) ،ونتيجة
للسياسات االقتصادية اليت حاولت هتميش العديد من املواطنني ،ترتب على كل ذلك ما نشهده من ثورات
الربيع العريب ،واليت بدأت بثورة تونس ،مث مصر ،واليمن ،وسوراي وغريها من الثورات اليت مازالت تعيش يف
أرجاء وطننا العريب.
كان دور املعلم واملؤسسة التعليمية يالقى العديد من التحدايت الداخلية واخلارجية ،نتيجة للثورات العلمية
والتكنولوجية ،واليت جعلت البعض يتصور تراجع دور املعلم والتعليم حيال التعلم اإللكرتوين واالفرتاضي
وتوظيف شبكة املعلومات الدولية "األنرتنيت" يف عملية التعليم والتعلم ،ولقد ضاعف من تلك التحدايت
اخلارجية ،حتدايت جديدة داخلية تتمثل يف ثورات الربيع العريب ،وما تتطلبه من إعادة النظر والتفكري يف
نظم التعليم العربية ،فلسفة وأهدافا وسياسة مبا يتواكب من حتقي شعارات تلك الثورات و اليت تتمثل جلها
يف (عيش ،حرية ،كرامة ،عدالة اجتماعية) وإذا كان األمر كذلك ،فإن من الضروري واهلام إعادة النظر يف
إعداد وتكوين املعلم العريب ،السياسات والربامج واملؤسسات اليت تشغل هبذا األمر ،يف ظل كل ذلك
( )أستاذ علم اجتماع الرتبية ،والعميد الساب لكلية الرتبية – جامعة االسكندرية
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املتغريات والتحدايت الداخلية واخلارجية ،واليت تستلزم -ضمن ما يستلزم -إعادة النظر والتفكري بشكل
نقدى وعقالين ورشيد يف تكوين وإعداد املعلم العريب اليت تنسجم وتتواف وحتق غاايت وأهداف ثورات
الربيع العريب.
من هنا فإن الورقة احلالية سوف تنشغل بشكل رئيسي بواقع تكوين وإعداد املعلم العريب ومتكينه مهنيا،
وذلك من خالل التعرض لالجتاهات العامة ملناهج تكوين املعلمني واملؤسسات التعليمية املعنية هبذا التكوين
ومظاهر التمكني املهين للمعلم من خالل صورته عن نفسه والصورة اليت يعتقدها اجملتمع عنه ،وعاهاته مع
طالبه واملؤسسة التعليمية وإدارهتا ،وكنا الرضا املهين للمعلم عن أدائه وصورة اجملتمع عنه .مث نناقش أيضا أهم
مكوانت تكوين املعلم يف البالد العربية كتصور مستقبلي يف ضوء تلك التغريات والتحدايت ،وأحد
متطلبات حتسني صورة املعلم لذاته وصورته يف اجملتمع.
كل ذلك انطالقا من إنه ال تقدم ألمة من األمم يف عاملنا املعاصر إال ابلتعليم ،والتعليم وحده هو القادر
على قيادة اجملتمع حنو التقدم والرقى ،ونقصد هنا ابلتعليم ،املؤسسة التعليمية معلمني وطالب وإداريني
ومناهج وبرامج دراسية وبيئات تعلم وتعليم فاعلة ...إنه الوسيلة و اآللية اليت ثبت جناحها .عرب التاريخ
اإلنساين يف كافة اجملتمعات اإلنسانية مشاال وجنواب ،شرقا وغراب ،مل حترز أية أمة تقدما على كافة األصعدة،
إال من خالل نظام تعليمي حر ودميقراطي ،يسعى إىل تكوين مواطنني نقديني قادرين على الفعل واحلركة
حنو أنفسهم وجمتمعهم.
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أوال :االجتاهات العامة ملناهج تكوين املعلمني:

لقد شهدت مؤسسات تكوين املعلمني يف الوطن العريب تطورات عديدة خالل القرن املاضي ،ولقد ارتبطت
تلك التطورات والتغريات بتطور العلوم الرتبوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم يف العامل والوطن العريب ،وكانت
تلك التطورات يف البىن والوظائف واألهداف والسياسات.
فمع تقدم علوم الرتبية تطور دور املؤسسة التعليمية وابلتايل دور املعلم وتكوينه ،فالنظرة القدمية إىل املعلم
بوصفه انقل للمعرفة ،تبدلت إىل دوره كميسر ومرشد للعملية التعليمية وكطاقة إنسانية قادره على هتيئه بيئة
التعلم للمتعلم واالنتقال من عامل التعليم القائم على التلقني واحلفظ والتذكر إىل عامل التعلم القائم على التعلم
الذايت وتنمية قدرات املتعلم حنو األبداع واالبتكار والسعي لتحصيل املعرفة من خالل مصادر التعلم
املختلفة.
وإذا كانت العلوم الرتبوية والنفسية السائدة يف الوطن العريب ألكثر من قرن من الزمان ،قد أتسست على
الفكر الغريب وحتديدا الفكر الرتبوي الربامجاتى ،فأن حماوالت اإلصالح للنظام التعليمي العريب ما زالت تدور
يف ذلك الفلك ،ورمبا يعود ذلك إىل مطلع القرن التاسع عشر يف مصر ،حيث قام "حممد على" مؤسس
مصر احلديثة أبول حركة للبعثات العلمية والرتبوية إىل أورواب ،ولقد أتضحت معامل الفكر الرتبوي يف مطلع
القرن العشرين وحتديدا بعد عودة املبعوثني املصرين من أورواب وإجنلرتا حمملني أبفكار ونظرايت علم النفس
والرتبية ونظرايت إعداد وتكوين املعلمني.
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-0نظام القبول:
وكانت بداية مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني يف البلدان العربية يف الربع األخري من القرن التاسع عشر،
حيث كان أول هذه املؤسسات واملعاهد "دار العلوم" يف مصر واليت أنشأت عام 2781م لتخريج معلمي
اللغة العربية للمراحل االبتدائية "املبتداين" والثانوية "التجهيزية " ويف عام 2771م ،مت إنشاء مدرسة
املعلمني املركزية اليت عرفت أيضا "ابلعليا" لتخريج معلمي اللغة الفرنسية ،وتالها مدرسة املعلمني اخلديوية
يف عام 2777م لتخريج معلمي اللغة اإلجنليزية (بدران ،وسليمان )2٢ ،111٢ :وخالل الفرتة نفسها
تقريبا مت إفتاح مدارس ترشيح املعلمني واملعلمات يف تونس عام 2771م.
ومع أن "دار العلوم" كانت تعد الطالب للدراسة ملدة أربع سنوات قبل خترجهم ،ومن مث كانت تتم مراقبتهم
ملدة سنة (تربية عملية) يف أماكن عملهم يف املدارس قبل إجازهتم ،إال أن العديد من املعاهد واملدارس
األخرى يف البلدان العربية كانت تتبع أمناطا خمتلفة ،فهناك معاهد الرتبية املتوسطة اليت كانت تستقبل
الطالب بعد انتهائهم من الدراسة يف املرحلة اإلعدادية وتبقيهم ملدة مخس سنوات قبل التخرج ،كما وجدت
معاهد الرتبية العليا أو دور املعلمني العليا واليت كانت تعد الطالب ملدة سنتني دراسيتني بعد خترجهم من
املرحلة الثانوية ،مث كان هناك دور املعلمني أو كليات املعلمني اليت تولت مع الزمن والتطور حىت أواسط
اخلمسينيات من القرن املاضي نواة اجلامعة الوطنية ،كما هو احلال يف لبنان ،حيث كانت نواة اجلامعة
اللبنانية دار املعلمني ،وجامعة عني مشس يف مصر اليت ضمت معهد الرتبية العايل للمعلمني ،وابإلضافة إيل
كل ذلك كانت هناك كليات املعلمني اليت كانت اتبعة لوزارة الرتبية والتعليم كاليت أنشئت يف مصر عام
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2٢11م ،أو اليت أنشئت يف تونس عام  1117ابسم معهد الرتبية والتكوين ،واليت أنشئت يف مملكة
البحرين عام  111٢ابسم كلية املعلمني (جرار ،وأيوب.)12 ،111٢ :
وعلى الرغم من أن بعض املعاهد كانت تقبل الطالب احلاصلني على مؤهالت جامعية (الليسانس أو
البكالوريوس) كما كان متبع يف مصر منذ عام  2٢1٢إبنشاء معهد الرتبية العايل ،كانت هناك بعض
املعاهد ودور املعلمني واملعلمات تقبل الطالب بعد حصوهلم على الشهادة اإلعدادية أو الثانوية ويدرسون
ملدة مخس سنوات ابلنسبة حلاملي الشهادة اإلعدادية ،واثلث سنوات ابلنسبة حلاملي الشهادة الثانوية؛ أي
إنه مل يكن هناك منط واحد ومؤسسة واحدة إلعداد وتكوين املعلمني للمراحل الدراسية املختلفة؛ ومع مطلع
السبعينيات من القرن العشرين أستقر احلال بناء على تطورات النظرايت الرتبوية والنفسية يف العامل والوطن
العريب على إنشاء وتكوين كليات الرتبية أو املعلمني واليت تقوم بتكوين وإعداد املعلمني إعدادا تكامليا
للدراسة ملدة أربع سنوات دراسية بعد احلصول على شهادة الثانوية العامة ،وإعدادا اتبعيا ملدة عام أو عامني
بعد احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل (الليسانس أو البكالوريوس) لدراسة علوم الرتبية وعلم النفس.
واسرتاتيجيات التدريس واملناهج وتكنولوجيا التعليم.
وتتف مجيع املؤسسات املعنية إبعداد وتكوين املعلم (كليات الرتبية أو املعلمني) مع التوجهات العاملية يف
إعداد املعلم واليت تقضي بضرورة احلصول على الشهادة الثانوية العامة لاللتحاق مبؤسسات تكوين املعلم.
ولكن هذه املؤسسات ختتلف وتتباين حول الشروط اإلضافية اليت من شأهنا حصر االلتحاق مبهنة التعليم
لشرحية معينة من مجلة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة يفرتض أن تتميز مبواصفات حمدودة ملمارسة
مهنة التعليم.
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فهناك مثال من حيدد درجات معينة جيب أن حيصل عليها الطالب يف الشهادة الثانوية ،غالبية .الدول العربية
(تونس ،اجلزائر ،السودان ،ليبيا ،مصر ،لبنان ،سوراي ،االمارات العربية ،الكويت ،قطر ،البحرين ،سلطنة
عمان) (سالمه ،ووهبه ،)268 ،111٢ :ابإلضافة إىل اختبارات قبول لتحديد مدي صاحله املتقدم
ملمارسة مهنة التدريس وهي يف الغالب اختبارات شفهية للتعرف على سالمة الطالب من اإلعاقات الذهنية
أو البدنية والطالقة اللغوية والثقافة العامة ورغبته يف ممارسة مهنة التدريس ،كما أن هناك بعض الدول تعقد
اختبارات وطنية الختيار النخبة من املرشحني املتقدمني لدخول مؤسسات اإلعداد والتكوين (املغرب،
وموريتانيا).
ويري البعض أن تلك االختبارات تستخدم إلقصاء العديد من املرشحني ملمارسة مهنة التدريس ،وتشكل
عائقا أمام إاتحة التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية أمام الطالب الراغبني يف مواصلة تعليمهم العايل
واجلامعي ،حيث أن العديد من تلك االختبارات ليست موضوعية وال تستند إىل معايري تربوية يف اختيار
وانتقاء الراغبني يف ممارسة مهنة التدريس ،ورمبا يغلب عليها الطابع الشخصي وليس املوضوعي ،ألن جهة
القبول هي اليت تعقد تلك االختبارات وليست جهة حمايدة بعيده عن كليات الرتبية واملعلمني ،ورمبا يكون
من األوف تكوين هيئة مستقلة ذات معايري تربوية وعلمية ختتص ابختبار الطالب بعد ترشيحهم لاللتحاق
ابلكليات واملعاهد وف جمموع من الدرجات يف شهادة الثانوية العامة ،وتقوم هذه اهليئة ابالختيار واالنتقاء
وف األسس العلمية واملوضوعية والرتبوية املستندة إىل املعايري املتف عليها يف ممارسة مهنة التدريس ،وتقوم
الكليات واملعاهد بعملية التكوين واإلعداد ملمارسة مهنة التدريس فقط.
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-1نظام التكوين :بني التكاملي والتتابعي:
يتأهل معظم املعلمني العرب حاليا يف برامج ذات متطلبات دخول متدنية؛ ويف برامج تعداها الزمن وجتاوزت
مضامينها نتائج البحوث اجلديدة يف حقل التعليم والتعلم ،فمعظم كليات ومعاهد تكوين املعلمني تتبين
برامج ومناهج مشتتة تعتمد على املعرفة واملعلومة بشكل رئيسي ،وهى بعيدة كل البعد عن اجلديد يف حقول
املعرفة والعينة والتطبيقات املتعلقة ابملهنة ،كما تشكو أيضا كليات الرتبية ومعاهد تكوين املعلمني من عدم
حلاقها ابلتطور احلاصل يف ميادين الرتبية وعجزها عن استيعاب وفهم املتغريات السياسية واالقتصادية والتقينه
احلاصلة يف جمتمع العوملة واملعرفة العاملية .واعتربت دول جملس التعاون اخلليجي يف تقريرها للعام 1111م،
أن التعليم مهنة ،تطلب وجود املعايري والشروط الالزمة ملزاولتها واالستمرار فيها ،وتقومي الكفاايت األساسية
والضوابط املناسبة لسلوكيتها وأخالقيتها ،والعمل على تطوير القيادات والكوادر التدريبية واإلدارية واإلشرافية
والفنية اليت حتتاجها املؤسسات التعليمية من خالل إعادة النظر يف فلسفة وعمليات برامج إعداد وتكوين
املعلمني وأتهيلهم وتدريبهم.
ومع أن التوصية الدولية املساندة ألوضاع املعلمني أكدت على ضرورة التمهني الذي يستلزم أن يكون إعداد
وتكوين املعلمني على مستوى التعليم اجلامعي ،وابلرغم من أن وزراء الرتبية العرب أقروا مبدأ متهني التعليم
يف عام  ، 2٢٢1إال أن هذا احلديث اليزال يرتدد يف البلدان العربية مع قليل من العمل الفين يف تنفيذه.
وبناء على ما سب  ،فأننا نقصد بنظام التكوين الصيغة اليت ختتارها السلطة الرتبوية املعنية يف جتميع املواد
واألنشطة واملمارسة الرتبوية يف سنة واحدة أو أكثر أو توزيعها على جممل سنوات اإلعداد والتكوين ،وتطرح
هذه القضية بشكل أساسي يف البلدان اليت بنت التوصية الدولية يف مطلع الثمانينات ،أبن يكون املعلمني
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وأعضاء اهليئة التعليمية خرجيني جامعيني مؤهلني أكادمييا -ختصصيا -وتربواي يف دراسة جامعية ملدة وبع
سنوات دراسية ،فالبلدان اليت ال تزال تعد أعضاء اهليئة التعليمية خالل سننب من التعليم ما بعد التعليم
الثانوي متيل يف الغالب إىل اعتماد النظام التكاملي ،أي النظام الذي ميزح خالل السنني الدراستني وأن
بنسب خمتلفة ،بني املقررات الرتبوية (النظرية -والعملية) واملقررات التخصصية والثقافية العامة (سالمه،
وهبة)111٢،267،:
وتتبع معظم الدول العربية النظام التكاملي يف التكوين وهو دراسة جامعية ملدة أربع سنوات بكليات الرتبية
واملعلمني بعد احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا ،والنظام التتابعي ،وهو دراسة جامعية ملدة
عام واحد أو عامني يدرس فيه الطالب /املعلم املقررات الرتبوية (الرتبية ،علم النفس ،املناهج ،طرق
التدريس ،تكنولوجيا التعليم .... ،إخل) اليت تؤهله ملمارسة مهنة التدريس بكفاءة واقتدار .واجلدول التايل
يوضح أنظمة التكوين يف بعض البلدان العربية.
جدول ()0
أنظمة تكوين املعلم يف البلدان العربية
البلد

نظام التكوين

سنوات التكوين

شهادة التخرج

مالحظات

تونس

تكاملي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة

اجلزائر

تكاملي

٣

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة

السودان

تكاملي  +تتابعي

 1أو()2+٣

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة

ليبيا

تكاملي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية
العامة

مصر

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة

املغرب

تتابعي

2

الثانوية

مباراة  -مسابقة
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شهادة التخرج

مالحظات

العامه1+
موريتانيا

تكاملي

 2أو 1

إعدادية عامه والثانوية
العامة

مباراة -مسابقة

السعودية

تكاملي +
تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة
واختبارات قبول

لبنان

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

العراق

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة
واختبارات قبول

سوراي

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة
واختبارات قبول

اإلمارات

تكاملي +
تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة +
مقابلة
قبول

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية
العامة
واختبارات قبول

البحرين

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة
ومقابالت واختبارات قبول

سلطنة عمان

تكاملي  +تتابعي

1

الثانوية العامة

الكويت

تكاملي +
تتابعي

درجات الثانوية العامة
واختبارات قبول

درجات الثانوية العامة
ومقابالت واختبارات قبول

ويتضح لنا من اجلدول الساب أن أربع بلدان عربية يف املشرق العريب وهم (تونس واجلزائر وليبيا وموريتاان)
تطبي النظام التكاملي يف اإلعداد والتكوين وأن بلد عريب واحد يتبىن النظام التتابعي وهى اململكة املغربية.
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هذا فضال عن أن بلدان املشرق العريب تتبىن النظامني وكذا بلدان اخلليج العريب ونستطيع القول إنه مع مطلع
األلفية الثالثة مل يعد هناك نظام تعليمي أو مؤسسة تعليمية لتكوين وإعداد املعلمني يف كليات الرتبية ال
تعتمد اإلعداد والتكوين يف دراسة جامعية مدهتا أربع سنوات ،كما أن النظامني التكاملي والتتابعي ال
يسودان فقط يف البلدان العربية ،ولكن النظم التعليمية العاملية ما زالت تتبين كال النظامني نظرا لضرورة ذلك
لتأهيل وتكوين املعلمني وف معايري األداء للمعلم املعاصر.
ففي الوالايت املتحدة األمريكية يوجد هبا كليات جامعية للمعلمني مدة الدراسة هبا أربع سنوات ،كما يوجد
هبا أقسام للرتبية يف اجلامعات املختلفة ،ويف اململكة املتحدة يوجد هبا كليات للرتبية مستقلة ،وكذلك أقسام
للرتبية يف اجلامعات ومدة الدراسة أربع سنوات ويف فرنسا يعد املعلم يف معاهد عليا مدة الدراسة هبا أربع
سنوات ،يف مدارس "النورمال" وتنقسم إىل قسمني ،القسم األول :مدة الدراسة به ثالث سنوات والقسم
الثاين :لعام واحد يركز على علوم الرتبية وعلم النفس وطرق التدريس والرتبية العملية .ويف الياابن يتم إعداد
وتكوين وتدريب املعلمني يف كليات جامعية مدة الدراسة هبا أربع سنوات إعدادا تكامليا ،وميكن أن يكون
اإلعداد يف بعض الكليات اخلاصة وهي تتبع النظام التتابعي.
ويف روسيا وكوراي يتم اإلعداد يف كليات جامعة ومدة الدراسة هبا ال تقل عن مخس سنوات .ويف كوراي
الدميقراطية الشعبية يعد معلمي املرحلة االبتدائية وما دوهنا يف كليات الرتبية مدة الدراسة هبا ثالث سنوات.
أما معلمي التعليم الثانوي فيعدون يف كليات الرتبية ومدة الدراسة هبا وبع سنوات جامعية وف النظام
التكاملي والتتابعي ويف إيطاليا يعد املعلم ني لكافة املراحل الدراسية يف كليات معلمني مدة الدراسة هبا أربع
سنوات وتتبع النظام التكاملي والتتابعي يف آن واحد .أما املانيا االحتادية فتعد معلمني يف كافة املراحل
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الدراسية يف كليات الرتبية ومدة الدراسة هبا أربع سنوات جامعية وتتبع النظام التكاملي .ويف الربازيل والسويد
يستخدم اإلعداد التتابعي والتكاملي يف كليات ومعاهد للرتبية ومدة الدراسة هبا وبع سنوات (بدران:
( ،)111٢غنيمه.)2٢٢7 :
 -2اجتاهات حديثة يف مناهج تكوين املعلمني:
عندما نفكر يف حتسني التعليم قد تلعب الظروف الصفية دورا رمبا يكون مماثال يف األمهية للدور الذى تلعبه
املهارات و املؤهالت اليت حيملها املعلمون .فمنذ القدم واجملتمعات نتساءل ملاذا بعض املعلمني أفضل من
البعض اآلخر؟ وحنن ال نستطيع حىت اآلن أن جنيب عن هذا السؤال إبجابة أفضل من إجاابت الذين
سبقوان ،ولكن هناك عدد من الفرضيات اليت طرحت يف هذا الشأن فمنها.
 الفرضية األويل :أن التعليم اجليد يعتمد على مدى ما يتمتع به املعلمون من شخصية كارزميه تعينهم
على أهلام التالميذ واالتصال هبم بنجاح ،فإذا كان هذا صحيحا علينا أن نعد معلمني لديهم صفات
شخصية معينة كاإلبداع واحلدس القوى واحلماس حنو التعليم.
 الفرضية الثانية :تقرتح أن التعليم اجليد يعتمد على جمموعة من املعتقدات والقيم اليت حترك املعلمني
ليتعاملوا مع تالميذهم ابلعدل واملساواة وبتشجيعهم على املشاركة ،وبعرض الدروس عليهم يف حجرة
الدراسة أبمانة ونزاهة فكرية ،مدى هذه الفرضية نقرتح على برامج األعداد والتكوين أن هتدف إىل إعداد
معلمني ينقلون إىل تالميذهم أكثر من جمرد املعرفة النظرية.
 الفرضية الثالثة :تفرتض أن املعلم اجليد مصنوع ال مولود ،وإنه يصنع بواسطة برامج جامعية وضعت
بعناية ليكتسب فيها حمتوى املنهاج واملعرفة الرتبوية ،لكن غالبية املعلمني يف الوقت احلاضر؛ يدرسون
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هذين اجلانبني يف برامج إعداد وتكوين املعلمني ،وهذا منصوص عليه يف شروط القبول إىل مهنة التعليم.
إذن ما املشكلة؟
احلقيقة اليت تواصل يف يل أذرعنا يف مسألة نوعية املعلم تقرتح إننا جيب أن نعطي املعلمني أثناء فرتة اإلعداد
والتكوين أكثر من جمرد إعطائهم احملتوى واملعرفة الرتبوية ((kennely, 2006: 1-6

كل هذه الفرضيات حتتوى على نواة من احلقيقة وليس كل احلقيقة ،لكننا نالحظ يف ذات الوقت أن
الفرضيات الثالثة تفرتض أن التعليم اجليد والنوعي يعتمد كليا على نوعية املعلم ،مع هذا فإن االفرتاض ال
يزال انقصا ،قد ميتلك املعلمون الصفات الثالثة السابقة لكنهم ال يزالون حتت رمحه الظروف الصفية غري
الثابتة واليت تؤثر على تعليمهم .لذلك فإن على برامج ومناهج تكوين املعلم جيب أن هتتم بصورة كبرية وتركز
جبهودها على هدفني صفات املعلم وأوضاع التعليم يف حجرة الدراسة (دواىن ،كمال.)٣2٣ ،111٢ :
ومن انحية آخري فلقد أولت الدراسات احلديثة اهتماما كبريا ملعرفة أثر برانمج إعداد املعلمني على االلتزام
املهين لدي املعلمني بعد التخرج ولقد قامت "ايزابل روتز"  I.Rotsإبجراء دراسة ملعرفة العالقة بني طلبه
برامج اإلعداد للمعلمني اخلرجيني فيما خيص االلتزام املهين والدخول إيل املهنة بعد التخرج .ودلت نتائج هذه
الدراسة على أن العديد من خرجيي برامج إعداد وتكوين املعلمني مل يلتزموا مبهنة التعليم ،وابلتايل مل ميارسوا
املهنة .كما كشفت الدراسة أن عددا كبريا من اخلرجيني مل يدخلوا مهنة التعليم وعدد آخر من الذين دخلوا
املهنة تركوها يف غضون مخس سنوات ،وذلك للعوامل التالية:
 عدم الرضا عن املهنة.
 عدم توافر االلتزام املهين لديهم.
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 توافر أعمال أخري غري مهنة التعليم.
 نوع اخلربة التعليمية األويل اليت مر هبا املعلمون خالل فرتة اإلعداد واليت تسمى “الرتبية العملية"
" "practice teachingكما كشفت الدراسة يف مرحلة آخري أن سبب آتكل دافعية املعلم جتاه
مهنة التعليم قد يعزى إىل ضعف االلتزام املهين أثناء فرتة اإلعداد والتكوين ،كما تؤدى يف حاالت
آخري إىل نوعية اخلربة اليت يكتسبها املعلم أثناء ممارسته املبكرة ملهنة التعليم قبل التخرج من
الربانمج ،واليت تسمي بفرتة التدريب امليداين أو الرتبية العمليةrots, I. et 2007، 43-550( .

 )al:وهناك العديد من االجتاهات واملداخل الرتبوية يف تكوين املعلم منها:
أ -مدخل الكفاايت التكوينية:
بعد مدخل الكفاايت لتكوين وإعداد املعلم من أقدم االجتاهات السائدة يف الوطن العريب .ويف ضوء دراسة
التحدايت اليت تواجه اجملتمع العريب واليت تدعوان إىل ضرورة إعداد وتكوين املعلم وتريبة وفقا خلصائص
مواجهة تلك التحدايت املتجلية يف العوملة وظواهرها وتداعياهتا على الصعيد السياسي واالقتصادي
واالجتماعي و الثقايف والتعليمي وحتديدا متطلبات "منظمة التجارة العاملية" واتفاقياهتا :اجلاتس ،حرية
التجارة لعام  ،1111وحترير اخلدمات لعام  ،1121وكل ذلك يشكل حاجة ملحة إىل مراعاة احتياجات
تكوينيه معينة يف عملية إعداد املعلم وتدريبية بوصفة هو القادر واملناط به تنشئة األجيال اجلديدة ملواجهة
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تلك التحدايت ،وهذه االحتياجات حتيط بكافة جوانب شخصية املعلم ،فاإلعداد والتدريب جيب أن يكوان
متكاملني ينميان اجلانب املعريف والعلمي والنفسي واالجتماعي .ومن هذا اجملال مت تصنيف االحتياجات
التكوينية الالزمة للمعلم إىل احتياجات أكادميية (ختصصية) ومهنية وثقافية.
 - 0الكفاايت األكادميية التخصصية
ويقصد هبا جمموعة املعارف النظرية املتعلقة ابملادة اليت يقوم املعلم بتعليمها ،وهى القاعدة املعرفية اليت يريد
املعلم نقلها إىل املتعلم ،ويتم حتقي هذه الكفاايت من خالل إخضاع املعلم للمعارف املتعلقة مبواد
اختصاصه من جهة ،وجهة أخرى تعويده وتدريبه على أساليب التعلم الذايت ،إضافة إىل أتكيد جمموعة من
القيم العلمية لدى الطالب /املعلم يف أثناء عملية اإلعداد مثل :التحلي ابلصرب يف حتصيل العلم واحلرص
على املعرفة واحرتام العلماء وتقدير جهودهم ،وأخريا تنمية االستعداد لدى الطالب /املعلم على توظيف
معارفة النظرية يف حياته اليومية (صاصال ،رانيه.)6٢ ،1111 :
 -3الكفاايت املهنية (الرتبوية):
ويقصد ابلكفاايت املهنية كل ما يساعد املعلم يف إيصال املعارف النظرية ومواد التخصص األكادميية إىل
املتعلم ،مثل املعارف املتعلقة خبصائص املتعلمني ،وأساليب تفكريهم وطرق تعليمهم ،وأساليب التعامل معهم
واسرتاتيجيات التدريس احلديثة (التعلم النشط ،التعلم التعاوين ،التعلم اإللكرتوين ...اخل) وهذا يتحق من
خالل الرجوع إىل الدراسات واخلربات الرتبوية املتعلقة بتكوين املعارف واملهارات واالجتاهات واملفاهيم
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الرتبوية والنفسية؛ ومن مث العمل على حتويلها إىل ممارسات سلوكية ضمن حجرة الدراسة ،ومن املمكن
حتديد أهم االحتياجات التكوينية الالزمة للمعلم يف هذا اجملال فيما يلي.
االحتياجات الشخصية :ويقصد هبا كل ما يسهم يف إعداد وتكوين املعلم حىت يتحق التوازن والتناغم
واالنسجام يف سلوكه وعالقاته االجتماعية ،فالشخصية املتوازنة واملتكاملة للمعلم تؤثر يف شخصية املتعلم،
كما يسهم إعداد املعلم الشخصي يف مساعدته على احلرص على العمل اجلاد املتقن ،ويعنيه على التصدي
للتحدايت الثقافية الناجتة من العوملة واليت تواجه اجملتمع العريب ،ويندرج ضمن االحتياجات الشخصية إعداد
املعلم خلقيا ،واملقصود بذلك تربية املعلم وتكوينه تربية خلقية أثناء عملية اإلعداد ،فالتصدي للتحدايت
املعاصرة ال يقتصر بعملية اإلعداد العلمي وتزويد الطالب ابملعارف ،بل ال بد أن يتمثلوا جمموعة من القيم
األخالقية ،مثل األمانة واإلخالص والصدق واملثابر واالجتهاد والتعاون ،وقبول اآلخر ،والتسامح واإلتقان
واجلودة.
ومن جانب آخر أصبح البعد الوطين املتمثل يف إعداد وتكوين املعلم الذى يتميز ابحلس الوطين والغرية
القومية واالنشغال ابلقضااي العامة أمهية كربى يف مسألة التصدي للتحدايت املعاصرة وإعداده للمواطنة
وواجباته حنو أسرته وجمتمعه ،وتنمية مهارات التفاعل االجتماعي لديه القائمة علي االحرتام املتبادل بني
األفراد وتطوير اجتاهه اإلجيايب حنو التفاعل االجتماعي واملشاركة السياسية يف قضااي وطنه والدفاع عن مهنته
من خالل النقاابت والروابط املرتبطة هبا؛ واليت تؤسس لتمهني التعليم بوصفه مهنة هلا علومها ومعارفها
ومعايريها وأبياهتا كغريها من املهن األخرى.
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 .2الكفاايت الثقافية:
تعد الثقافة مبا فيها من مكوانت ومعايري وسيلة لتحقي الذات ،ووسيلة التمايز عن اآلخرين ،وتساعد
الثق افة على حتقي التماسك بني عناصر اجملتمع ومكوانته وأفراده ،ويف ظل حضارة العصر اليت اتسمت
ابلتعقيد واملنافسة والشارع وتدىن مستوى الوعى الثقايف وساعد على ذلك انشغال األفراد ابملتطلبات املادية
املتعددة ،اليت حالت دون التفرغ للتثقيف الذايت ،وأصبحت ظاهرة العزوف عن القراءة؛ واضحة يف عاملنا
العريب ،فالطالب /املعلم يسعى إىل األخذ من املعلومات ما ما يعنيه عن حتقي هدف ما مثل اجتياز
االمتحان واحلصول على الشهادة دون االلتفاف إىل املزيد من املطالعة والتثقيف الذايت .من هنا كانت
احلاجة ماسة إىل ضرورة تثقيف املعلم ،وعملية تثقيف املعلم عملية طويلة األمد ومشعبة اجملاالت ،ختتلف
ابختالف الظروف احمللية واالجتماعية والعاملية فخصائص اجملتمع العريب تتطلب تكوين ثقافة وطنية
دميقراطية لدى املعلم .ويعد إتقان اللغة العربية واللغات األجنبية وإتقان التعامل مع احلاسب اآليل واإلملام
ابلظروف احمللية والعاملية من أهم مقومات الثقافة العامة اليت حيتاج إليها املعلم يف الوقت احلاضر.
 .2التدريب امليداين (الرتبية العملية).
تشكل الرتبية العملية مبكوانهتا املختلفة عنصرا مفصليا يف تكوين املعلمني وقد اتضح من خالل العديد من
الدراسات امليدانية أن القسط األكرب من هذه املكوانت من املشاهدة والتعليم املصغر إىل التعليم مبواكبه
املعلمني املسؤولني عن الصف والتعليم ابملسؤولية الكاملة ،حباجة إىل إعادة نظر على مستوايت عديدة لكى
يتم توظيف دورة عمل الرتبية العملية بشكل مالئم لتجديد املمارسة امليدانية ابلنظرية الرتبوية .وتعىن اخلربة
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العملية ممارسة الطالب /املعلم الذي يعد للعمل كمعلم مهين للعمل الفعلي يف جمال ختصصهم وىف جمال
التدريب لفرتة مناسبة من الوقت لتحقي األهداف التالية (سالمة ،ووهبه ،111٢ :ص .)271
إكساهبم املهارات العملية التكميلية اليت مل يتم تغطيتها يف برانمج اإلعداد والتكوين املهين.
 حتسني مستوى أدائهم للمهارات العملية املكتسبة من خالل برانمج اإلعداد املهين.
 تعريضهم للظروف الفعلية اليت تسود املؤسسات التعليمية ،لتمكينهم من حماكاة هذه الظروف يف
العملية التدريبية خاصة يف جمال التدريس من خالل التدريب العملي.
 تعريفهم بنوع وطبيعة التكنولوجيا املستخدمة يف واقع العمل املدرسي لتمكينهم من تصميم األنشطة
التدريبية وخباصة العملية منها حبيث تكون موائمة مع ما هو مطب يف الواقع املعيش.
 تعزيز أساليب التدريب لديه من خالل قيامهم بتخطيط األنشطة التدريبية وتنفيذها وتقوميها.
وهناك ضرورة لتكامل جوانب إعداد املعلم يف كليات الرتبية ومعاهد إعداد وتكوين املعلمني العربية ،تكامال
بني مكوانت اإلعداد األكادميي -التخصصي -واملهين -الرتبوي -والثقايف ،والرتبية العملية ،ويرتبط هذا
التكامل ابلتحدايت اليت تواجهها الدول العربية ،حتدى العوملة ،وحتدى الثورة املعرفية ،وثورة املعلومات،
وحتدى البيئة وقضاايها ،واملنافسة ،والعنف والتطرف وغريها صن حتدايت تواجه مؤسسات .إعداد املعلم
وتكوينه حبيث يكون قادرا على التعامل مع تلك التحدايت .وف معايري إعداده يف كليات ومعاهد تكوين
املعلمني العربية.
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ب -مدخل معايري جودة أداء املعلم:
وخالل العقدين املنصرمني ساد االهتمام بثقافة اجلودة الشاملة واملعايري والتنمية املهنية للمعلم ،لذلك فإن
مدخل جودة املعايري يعد أحدث االجتاهات يف تكوين وإعداد املعلمني.
وحيث إن مدخل معايري جودة األداء واليت هي مبادئ تتجاوز بكثري مدخل الكفاايت مؤشرا حمددا ألداء
مهمة معينة ،أما املعايري فتشري إىل املستوايت املعرفية واملهارية واألخالقية اليت ينبغي أن يصل إليها املعلم
وميارسها ،ولقد اتفقت وفود الدول العربية اليت شاركت يف لقاء اخلرباء يف  17-18أكتوبر  111٢عند
مناقشة (اإلطار االسرتشادى ملعايري أداء املعلم العريب :سياسات وبرامج) ،على أن تكون املعايري من أجل
متكني املعلم والتالميذ ،والنهوض بنظام التعليم العريب واالرتقاء به.
ومع تنامى مفهوم اجلودة الشاملة وحتقيقها داخل مؤسسات التعليم وحتديدا املرجعيات (املعايري القياسية أو
املستوايت املعيارية) اليت جيب توافرها يف مجيع مكوانت املنظومة وصوال إىل خمرجات (خرجيني) جتوز رضا
املستفيدين منهم (مؤسسات اجملتمع) ورضا املؤسسة املنتجة هلم عن أدائها (املؤسسة التعليمية) ورضا
اخلرجيني من خالل حتقي أهداف اإلتقان والتميز.
ومن املؤكد أن املتغري األهم يف قضية حتقي جودة التعليم هو العمل الدائم على حتسني مستوايت املعلمني
وتنمية كفاايهتم املهنية والقافية واألخالقية ،وإذا مل يتمتع املعلم مبستوايت الكفاءة املهنية املطلوبة فال جدوى
من احلديث عن تطوير جودة التعليم والتعلم (جامعة الدول العربية.) 2٢ ،111٢ :
ومع إهتمام العامل ومؤسساته التعليمية وكذلك البلدان العربية مبفهوم اجلودة الشاملة ،واملعايري والتنمية املهنية
كمداخل لتطوير وحتسني األداء املؤسسي ،ومنه أداء املعلمني املهين،؛ ظهر اجتاهان ابرزان يستخدمان حلفز
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وحتسني التنمية املهنية للمعلمني ومها :النموذج التقين ،والنموذج اإلنساين احلقوقي ،والشك أن هذين
النموذجني يتسمان ابلتداخل يف بعض مكوانهتما ،رغم أن كال منهما ينطل من أساس فلسفى لتحقي
النمو املهين للمعلمني مغاير يف أفكاره ومضامينه وإجراءاته وتبعاته.
( )1النموذج التقين technical model

وهو منوذج يعىن بوضع االسرتاتيجيات القائمة على ما جيب أن يعرفه املعلم وما يتعني عليه إتقانه من
مهارات وممارسات تربوية .ويفرتض مؤيدو هذا النموذج أن العنصر الرئيسي يف التغيري التعليمي وحتقي
جودته ،يكمن يف املعرفة واملهارات ،ومعايري التنفيذ املستخدمة من املعلمني احملرتفني .وإن تنظيم مهنة
التدريس يف إطار هذا النوع من معايري األداء ،سوف .يكون قاعدة قوية إلصالح التعليم وجودته.
ويعتقد أصحاب هذا النموذج أن وضع توقعات ومعايري ومؤشرات تعلم الطالب من انحية وأداء املعلمني
من انحية أخرى ،سوف يسفر عن جهد ينعكس ابلضرورة على دور مؤسسات التعليم ،ويؤدى ابلتايل إىل
حفز املعلمني ،وإاتحة الفرصة أمامهم لالندماج يف أنشطة التنمية املهنية .ويعىن هذا النموذج ابملعايري الفنية
للتدريس ،ويوىل أمهية ضئيلة ملعايري اجملاالت الثقافية واألخالقية.
( )3النموذج اإلنساين احلقوقي :منوذج املعلم املمارس املتفكرreflective practitioner :
teacher

ظهر النموذج اإلنساين احلقوقي ملعايري االرتقاء جبودة أداء املعلم خالل السنوات األخرية من القرن العشرين
من أجل أن يتدارك سلبيات النموذج التقين ،ويتخذ هذا النموذج من التنمية املهنية ومتكني املعلمني،
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وتوسيع جماالت خرباهتم ومتكينهم كمواطنني هلم حقوق إنسانية أساسية األهداف األساسية له (جامعة
الدول العربية.)11 ،111٢ ،
وينطل هذا النموذج من الوثيقة العاملية حلقوق اإلنسان وملحقاهتا النوعية يف اجملاالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية واملدنية؛ ووثيقة حقوق الطفل ،وعامل جدير ابألطفال وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان 1111
وغريها من املواثي واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتنطل فلسفة النموذج اإلنساين من أن االرتقاء مبستوايت املعرفة واملهارات املهنية جيب أن تتبع من املعلمني
أنفسهم ومن فصوهلم الدراسية وتطبيقاهتم العملية يف املدارس ،فهذه املعرفة مصدر أساسي لتعلم املدرسني
وانطالقهم حنو التحسني والتغيري ،ومع جتاهل هذه املعرفة فإن املدرسني قد يفتقرون إىل الرؤية الصحيحة
واألدوات الالزمة لالستفادة الفعالة من املعرفة اليت توفرها هلم اجلهات الرمسية (جامعة الدول العربية،
.)12 ،111٢
ونعتقد أن غالبية الدول العربية مازالت مؤسسات تكوين املعلمني لديها تسري وف مدخل الكفاايت ،ولكن
خالل العقدين املنصرمني ومع تزايد االهتمام ابجلودة الشاملة واتفاقيات "منظمة التجارة العاملية" :اتفاقية
اجلاتس ،حرية التجارة واتفاقية حترير اخلدمات  1121زاد االهتمام يف املؤسسات التعليمية بقضااي املنافسة
واجلودة واملعايري والتنمية املهنية.
وهناك بعض الدول العربية حتاول اآلن أن تنهج هذا النهج يف االعتماد األكادميي وجودة التعليم ووضع
معايري لكافة جوانب العملية التعليمية وحتديدا يف جمال إعداد وتكوين املعلمني.
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 - 2التحدايت اليت تواجه عملية تكوين املعلمني يف الدول العربية:
تواجه عملية إعداد وتكوين املعلمني يف البلدان العربية العديد من التحدايت على مستوى التكوين واملمارسة
والتدريب أثناء اخلدمة والتطورات واملتغريات العاملية اليت نعيشها ،ومن هذه التحدايت ما يلى (إبراهيم ،سعد
الدين:)82 ،2٢٢1 ،
 احلاجة إىل إعداد كبرية من املعلمني تواجه الزايدة املتدفقة يف الطلب االجتماعي على التعليم (مع مراعاة
وجود نقص يف الوقت احلاضر) وقد قدرت إحدى الدراسات أن هذه احلاجة ستصل إىل حواىل أربعة
ماليني معلم يف العقد الثاين من القرن احلايل ،ال بد من تدريب نصفهم (  1مليون) خالل العقدين
القادمني.
 احلاجة إىل أتهيل املعلمني الذين ميارسون العمل يف الوقت احلاضر ،والذين ال يتوافر لديهم ،أو مل حيصلوا
على احلد األدىن الضروري ملمارسة مهنة التدريس ،عمليا وتربواي.
 احلاجة إىل حتديث ورفع كفاية املعلمني العاملني ،ختصصيا ومهنيا عن طري برامج التدريب والتنمية املهنية
وإاتحة الفرصة املتنوعة لإليفاد واحلصول على دورات تدريبية متقدمة.
 حتسني وتطوير اإلعداد ومستوايته ومؤسساته املوجودة يف الوقت الراهن.
 احلاجة إىل مواجهة (أو التعامل مع) املتغريات املتوقعة واحملتملة يف فهم املنظور العاملي واجملتمعي واملعريف
والتكنولوجي.
 التعامل بوجه خاص مع تكنولوجيا املعلومات احلديثة (وأتثرياهتا املقصودة والعميقة على عمليات التعلم
والتعليم والعمل.)..
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 ضرورة إعداد وتكوين املعلم بصورة شاملة يف عصر العوملة ،ذلك املعلم القادر على استيعاب اجلديد وفهم
ثقافة أمته ،وهويتها والدفاع عنها يف مواجهة التحدايت الثقافية العاملية.
 تغيريات يف فهمنا لعملية التدريس مثل " التدريس من أجل الفهم" ففي تدريس الرايضيات مثال من أجل
الفهم جيب أن يساعد املعلمون والطالب على أن يغوصوا بعم أكرب يف املعىن الذى تتضمنه الرايضيات
وإشراك الفصول يف مناقشة املشكالت واألفكار وعمليات االستدالل والفهم ،أكثر من الرتكيز على األداء
فقط ،ومن جهة أخرى ميكن فهم التدريس على أنه إعداد الطالب لتحصيل مستوايت متحدية وواضحة
يف تعلمهم.
 تغيريات يف فهمنا عن طبيعة املواد الدراسية يف التعليم ومن أجله وهناك اجتاهان يف هذا الصدد ،ميكن
متييزمها (برييز ،مريايم.)117 ،1111 :
 إدخال موضوعات جديدة يف املنهج ،مثل القضااي البيئية والتعليم من أجل السالم والدميقراطية وحقوق
اإلنسان ،والطفولة وقبول اآلخر ،والتعددية وعدم التميز.
 االجتاه حنو تكامل املوضوعات الدراسية ،ولقد ميز "برينشتني ( bernstein )1971بني النمط
التجميعي للمناهج ،والذى يتم فيه تدريس املوضوعات بصورة مستقلة عن بعضها البعض ،والنوع املتكامل
والذى يتم فيه تدريس املوضوعات بربطها بعالقاهتا املفتوحة مع بعضها البعض (تكامل املعرفة) والبحث
عن الروابط بينهما.
 التغيريات يف مفهوم مكان عمل املعلمني وطبيعة عملهم ،حيث يتم حث املعلمني على أن يصبحوا أعضاء
يف "جمتمع املتعلمني" ،وكذلك إشراكهم يف بعض احملاضرات املتخصصة واملتعلقة ابلتدريس والتعلم والتعليم.
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 الدور املتنامي للتكنولوجيا يف عملية التدريس ،حيث حدثت تغريات شديدة يف التكنولوجيا املوجودة
ابملدارس خالل الفرتة املمتدة من الثمانينات وحىت هناية القرن العشرين ،حيث زودت برامج احلاسب اآليل
التفاعلية ،والذي يتناسب مع اسرتاتيجيات حل املشكالت ،وكذلك "األنرتنت" والذى يزود مستعمل
تلك الشبكة بكمية هائلة من املعلومات عند احلاجة إليها .كذلك فإن توفر التعليمات املساعدة على
استعمال احلاسب اآليل املوجودة به ،من املمكن أن تؤدى إىل تفريد عملية التعليم وتؤدى إىل حترير
الطالب من االعتماد على املعلمني كمصدر وحيد للمعرفة.
 -1التنمية املهنية للمعلم العريب:
ال شك أن التدريب أثناء اخلدمة والتنمية املهنية للمعلم يعد أحد أهم مكوانت إعداد وتكوين املعلم يف
البلدان العربية.
وتؤكد كل املفاهيم اجلديدة على أن التدريب ليس جمرد خدمة ،ولكنه عملية استثمار له عائد ومردود ،وأن
االستثمار يف التنمية املهنية هو استثمار يف البشر.
حيث يهدف التدريب إىل تزويد الفرد ابملعلومات واخلربات واملهارات واملفاهيم والقيم واالجتاهات الشخصية
املنشودة ،مما جيعله قادرا على تنمية نفسه كفرد وكشخصية إنسانية متكاملة اجلوانب العقلية واجلسمية
واالنفعالية واالجتماعية واألخالقية واجلمالية ،فضال عن آاثرها يف تنمية اجملتمع خبدمته كقوى عاملة منتجة
تساهم يف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد ساعد التوجه العاملي للتنمية املهنية ظهور عدة عوامل على الساحة التنموية من أمهها :اتساع جوانب
املعرفة والتفجر املعريف ،والتقدم التكنولوجي املتسارع ،والتحول يف البنية املعرفية من البنية األحادية يف
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التخصص  disciplineإىل البنية املتداخلة  interdisciplinaryواملتعددة multidisciplinary

والعابرة  traps disciplinaryوالقاطعية  cross disciplinaryفيما بني جمموعة من التخصصات،
وأدى هذا التحول الذى فرضه التعقد والتشابك الشديد يف معاجلة املشكالت اجملتمعية واإلنسانية إىل
حدوث تغيري يف فلسفة العلم ذاته ،مما أدى إىل مزيد من االهتمام بتطبيقات العلم يف شىت مناحي احلياة
وضرورة االستزادة واالستفادة من وسائل تطبي العلوم واملعارف (عمار ،ويوسف.)211 ،1116 :
من هنا فإن التدريب أثناء اخلدمة أصبح مسة الكبري من املهن والوظائف احلية ،وبذا أصبح يف مهنة التعليم
أمرا ضروراي والزما لزوم العلة ابملعلوم ،حيث يوفر للمعلم متابعة التطور واكتساب املعارف الالزمة واخلربات
اجلديدة حىت حيق النمو املهين املطلوب ،ويعد هذا التدريب عامل من أهم عوامل االرتقاء مبهنة التعليم،
وهو يتطلب التخطيط والتنظيم الكافني للقيام هبذه العملية إلاتحة الفرصة جلميع املعلمني لتلقى دورات
تدريبية وف سياسة موضوعية تكون موضوع التقومي والتحسني املستمر.
وهناك العديد من األهداف العامة للتدريب أثناء اخلدمة جيب أن تكون متوفرة أثناء اخلدمة يف إطار
الفلسفات الرتبوية السائدة يف نظم التعليم العربية:
 رفع مستوى أداء املعلمني يف املادة وطرائ التدريس وحتسني اجتاهاهتم ومهاراهتم التعليمية.
 زايدة اإلملام أبساليب حديثة يف التعليم وتعزيز خرباهتم يف جماالت التخصص.
 التدريب أثناء اخلدمة ،البد أن يبصر املعلم مبشكالت املناهج والنظام التعليمي أمجع فيسعى جاهدا
إلجياد احللول.
 ضرورة تعمي الوعى القومي واالستبصار مبا جد يف جمال التعليم يف النظم التعليمية املعاصرة.
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 أن يكون التدريب أثناء اخلدمة مركزا على شخصية املتدرب حىت تنمو منوا جيعلها قادرة على اإلبداع
واالبتكار.
 أن يراعى يف برامج التدريب معطيات البيئات املختلفة وكيفية التواءم معها واالنسجام ال سيما يف
البيئات الريفية.
 ال بد من تعدد الوسائل يف برامج التدريب حبيث ال يكتفى فيها أبسلوب احملاضرات ،بل ال بد أن
تكون هناك حلقات للنقاش للبحوث واملدارسة والنشاطات الرتبوية األخرى حىت حيس املتدرب وكأنه يف
إطار االختيار ال يف إطار اإلجبار (عثمان ،أمحد على.)1٢ ،1116 :
 ضرورة ان خيتار املعلم بنفسه الربامج اليت يرغب العمل فيها واليت تلىب احتياجاته املهنية والشخصية وتعينه
على حتسني إدارته داخل الفصل الدراسي.
 أن يعتمد املتدرب على التعلم الذايت من خالل عمله والتعلم من خالل اجملموعات لتعزيز التعلم التعاوين
والتعلم النشط والعمل يف فري .
 أن يتوىل املعلم تقومي نفسه عن طري كتابة تقارير دورية عن أدائه مؤكدا النمو املهين الذى حققه من
خالل التدريب أثناء اخلدمة.
 أن يتدرب املعلم على اختيار أسلوب من أساليب التعليم من بني عدة اختبارات ال بد أن يكون ملتزما
أبسلوب واحد.
 يتطلب التدريب أثناء اخلدمة مرونة من اإلدارة املدرسية القائمة عليه حىت حيق أهدافه وهى حتسني
مستوى األداء املهين للمعلم.
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 توفري البيئة التعليمية الداعمة للتدريب ،وذلك من خالل اإلعداد اجليد ،مع وجود التحفيز املادي
واالجتماعي للمتدربني .مع مراعاة ظروف العمل وأوقات التدريب ومكانه ومدى تعمي كل ذلك
ألهداف التدريب ،حبيث يصبح مطلبا ذاتيا وشخصيا للمعلم وليس مفروضا عليه من قبل اإلدارة وىف
أوقات غري مناسبة ،مما يؤدى إىل عدم فاعلية التدريب من األساس.
 إن التدريب اجليد النوعية يقتضى أن يضع املعلمني يف احتكاك وتفاعل مع املعلمني ذوى اخلربة،
وكذلك مع الباحثني يف علومهم واختصاصاهتم املعينة ،وينبغي أن تتاح فرص منتظمة للمعلمني املمارسني
ليتعلموا من خالل جلسات العمل اجلماعي وعن طري املساقات اليت تقدم أثناء اخلدمة .وميكن أن يسهم
تعزيز وتدعيم التدريب أثناء اخلدمة والذى يقدم يف صيغة مرنة بقدر اإلمكان إسهاما عظيما يف حتسني
مهارات املعلمني ودافعيتهم وحتسني مكانتهم ،ومع التسليم أبمهية البحث العلمي يف التحسني الكيفي
للتدريس ،ينبغي أن يتضمن تدريب املعلمون مكوان أقوى من التدريب يف البحث ،كما ينبغي أن تقوى
الروابط بني معاهد تدريب املعلمني واجلامعات وكليات الرتبية حتديدا بدرجة أكرب حتق أكرب قدر من
الفائدة والنفع على حتسني أداء املعلم أثناء اخلدمة (ديلور.)27٢ ،2٢٢8 :
اثنيا :مظاهر التمكني املهين للمعلم:
ميثل متكني املعلمني  teacher empowermentأحد أهم القضااي شيوعا يف أدبيات اإلدارة الذاتية
للمدارس  school based managementيف اجملتمعات الغربية ،كما يعد حجر الزاوية يف معظم
اجلهود املبذولة لإلصالح الرتبوي املعاصر يف كثري من دول العامل.
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وقد عرف متكني املعلمني أبنه ":عملية منح املعلمني السلطة والصالحية لصنع قرارات مهنية تتعل بعملية
تعليم وتعلم الطالب" .إال مل أن املفهوم احلديث لتمكني املعلم يذهب إىل أنه بنية معقدة األبعاد ال نقتصر
فقط على منح سلطات إضافية للمعلم ومشاركته يف صنع القرارات املدرسية ،وإمنا يتضمن -ضمن ما
يتضمن -أبعادا أخرى مثل  :االستقاللية يف العمل ،والقدرة على التأثري يف نواتج العمل املدرسي-
التعلم -واإلحساس ابلتقدير واملكانة املهنية ،والفعالية الذاتية ،والنمو املهين للمعلم .واملدافعون عن متكني
املعلم ذهبوا إىل أنه ميثل وسيلة أساسية للتغلب على الوضع اإلداري السائد يف املدرسة وحتقي سيطرة
مهنية متزايدة (اهلنداوي )٢ ،1118 :وذلك من خالل جودة األداء التعليمي والرتبوي للمعلم النابعة من
متكنه املهين ،كما ذهبوا إىل أن اندماج املعلم يف عمليات صنع القرار التشاركي ميكن أن يؤدى إىل أربعة
نواتج إجيابية هي:)eric, wan: 2005, pp. 843-844( :
 أن املعلمني يكونوا أكثر قراب من الطالب ولديهم معرفة أفضل فيما يتعل بقضااي التعليم والتعلم ،وبناء
على ذلك فإن مشاركتهم يف صنع القرارات ميكن أن تؤدى إىل سياسات أفضل لألداء املدرسي الشامل.
 املسامهة يف أتكيد مهنية املعلم ،ففي إطار عملية صنع القرار التشاركي تزداد مشاعر املهنية ،والسبب هو
أن مشاركة املعلمني يف صنع القرارات تنمى لديهم اإلحساس ابمللكية ،واليت ابلتايل جتعلهم حريصني على
متابعة تنفيذ القرارات ،وبعبارة أخرى أن املعلمني بوصفهم مهنيني يتحملون مسئولية ممارستهم.
إن مشاركة املعلمني يف صنع القرارات تعمل على رفع الروح املعنوية لدى املعلمني وتزيد من محاسهم للعمل
املدرسي.

22

جملة الطفولة والرتبية

العدد السادس عشر

السنة اخلامسة

أكتوبر 3102

 أن املدارس سوف تكتسب مشروعية اجتماعية من خالل منحها ألولئك املتأثرين ابلقرار الفرصة إلبداء
الرأي والتصويت عند صنع القرارات .فصنع القرار التشاركي ابملدرسة هو مقياس حقيقي لدميقراطية
إجراءات العمل املدرسي.
وىف احلقيقة ،هناك إمجاع كبري بني الباحثني واملمارسني الرتبويني أبن متكني املعلم يعد عنصرا أساسيا للكفاءة
والفعالية التنظيمية ،فالتمكني يؤدى إىل مدى واسع من الفوائد احملتملة حيث يزيد من جودة القرارات،
وحيسن من املمارسات التعليمية واإلجناز األكادميي للطالب ،ويرفع من جودة احلياة املهنية للمعلمني،
ويقوى دافعية املعلمني والتزامهم ورضاهم عن العمل.
وتتجلى مظاهر التمكني املهين للمعلم العريب يف العديد من الصور واألشكال ،وأييت على رأسها متكنه مهنيا
من أدواته كباحث وميسر للمعرفة ،وقادر على إدارة عملية التعليم والتعلم داخل حجرة الدراسة بصورة
دميقراطية حتق التفاعل اإلجيايب مع الطالب من خالل إميانه العمي إنه ليس املصدر الوحيد للمعرفة أو
التعلم ،بل إن هناك العديد من مصادر التعلم املتنوعة ،واليت عليه أن يتعامل هبا لتحقي أقصى درجة من
اإلفادة يف حتقي عملية التعليم والتعلم ،فضال عن امتالكه املعرفة التخصصية يف جمال عمله ومتلك أدواته
الرتبوية واملهنية من التعامل مع تكنولوجيا املعلومات وإدارة الصف والتنوع يف اسرتاتيجيات التدريس موظفا
املستجدات يف طرائ التدريس ،كالتعلم النشط والتعلم التعاوين والتعلم بتبادل األدوار ...وغريها.
يضاف إىل كل ذلك التأهيل املهين والرتبوي الذي يعني املعلم على التفاعل إبجيابية داخل الفصل الدراسي
وخارجه ،كما تتجلى مظاهر التمكني املهين للمعلم العريب يف صورة الذات ،والصورة اليت حيملها اجملتمع
عنه ،والرضا الوظيفي واملهين لديه ،وخصائص البيئة التعليمية ،فضال عن العالقات بني الزمالء داخل الفصل
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واملدرسة ،وعالقته مع الطالب ابعتبار أن لديهم القدرة على التعلم ،وعالقته ابإلدارة املدرسية اليت يعمل يف
سياقها ،ومنط تلك اإلدارة وطبيعتها اليت حتدد العالقة بني املعلم واإلدارة املدرسية الفاعلة.
إن التأهيل املهين للمعلم يتضمن قاعدة واسعة من املعرفة ،ولكن ينبغي أن تعد هذه املعرفة إطارا مرجعيا
للمعلم ،وليست مضموان فكراي يتصدق به املعلمون على الطالب .وهذا يؤكد دور املعلمني كميسرين
فاعلني ،إذ أن ما مييز املهنيني ،إضافة إىل ما لديهم من قاعدة معرفية سليمة ،قدرهتم على تسي األنشطة
املتنوعة واملعقدة جدا ،وأن يكون لديهم حسن وفهم جيدين ،أي ال بد أن يتمتعوا ابملعقولية واحلصافة-
يظهروهنما وهم منغمسون يف عملهم .مل يعد ينظر إىل املعلمني بوصفهم جمرد مدرسني ،بل هم حباجة إىل
مهارات منظماتية تستطيع استخراج مهارات اآلخرين ،وإظهارها ،فال جيوز ملن يعدون معلمي املستقبل أن
يتغاضوا عن هذه املتطلبات الضرورية للنمو والتمكني املهين (ليبمان.)٣11 ،2٢٢7 :
 - 1صورة املعلم عن ذاته:

معلمون حمبطون ..فمعلمون منهكون:
إن صورة املعلم عن ذاته ،هي صورة ليست اثبتة بل متغرية ،ولكن الغالب األعم هي صورة تعرب عن قدر
كبري من اإلحباط وتدىن املكانة االجتماعية ،فصورة الذات لدى املعلم العريب ،إنه صاحب رسالة وصاحب
سلطة أحياان ،وإنه أحد أهم عوامل التغيري والتطوير يف النظام التعليمي العريب ،إال أن الواقع املعيش يكافئ
املعلم بغري ذلك متاما ،وهى كما يقول املفكر العريب الدكتور حممد عابد اجلابري املعلم هو ذلك الظامل يف
الفصل ،املظلوم خارجه" ،وهذه الصورة عن املعلم لذاته تعرب عن حالة االحرتاق النفسي أو اإلهناك النفسي،
الذي يعاىن منه املعلمون ،بسبب ضغوط املهنة وتعرف ضغوط املهنة اليت يعانيها للمعلم أبهنا :جمموعة من
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األنشطة والتفاعالت يف التدريس اليت ختل متطلبات كثرية على املعلم ،أو أهنا إدراك املعلم لعدم قدرته على
مواجهة أحداث ومتطلبات وأدوار مهنة التدريس ،واليت تشكل هتديدا لذاته وحتدث لديه معدال عاليا من
االنفعاالت ،واليت يصاحبها استجاابت سلوكية كرد فعل لتلك الضغوط ،واليت هلا أثر كبري يف عدم متكنه
املهين يف التدريس (خضر.)271 ،1117 :
وتتعدد مصادر االحرتاق النفسي للمعلم وإهناكه ،بني أسباب صراع الدور وغموضه ،وعبء الدور ،وعدم
املشاركة يف صنع القرار ،ونقص اإلعداد اجليد للمعلم ،واألسلوب اإلداري والضغط املدرسي ،وعدم الرضا
الوظيفي وعدم الرضا عن احلياة ،ونقص املساندة من الزمالء ،وتظهر أعراض االحرتاق النفسي عند املعلم
من خالل الظواهر التالية:
 التبلد وعدم احلماس لتعلم اجلديد ،والنفور من ممارسة التدريس.
 مقابلة اقرتاحات التالميذ وأفكارهم بروح عدائية.
 السعي حنو الكمال املهين ،وعدم النظر مبوضوعية إىل واقعه.
 ينتابه وسواس من أن عمله غري كاف وغري متقن.
 تفضيل العمل الكتايب عن التفاعل مع الطالب ،وانسحابه من التدريس.
 الندم على احرتافه مهنة التدريس.
 افتقاد املتعة يف عملية التدريس وترقب العطالت ابستمرار.
 تصاحبه مشاعر اإلحباط إىل املنزل (خضر)Lombardi, 1997( ،)271 ،1117 :
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واالحرتاق النفسي رد فعل للضغط املتصل بعمل املعلم املره  ،والذى خيتلف بطبيعته لشدة وفرتة التعرض
للضغط النفسي ،ويظهر عليهم أعراض اإلجهاد النفسي مما يدفعهم إىل ترك العمل ومن مصادر الضغوط
اليت يتعرض هلا املعلم مسببة االحرتاق النفسي واإلجهاد النفسي املصادر اآلتية:
عالقة املعلمني باآلباء والطالب:

اآلابء واملعلمون أعداء ....أم حلفاء؟!
العالقة مع اآلابء ،مث العالقة مع الطلبة ،وغموض الدور ،والعالقة مع الزمالء ،وضعف التقدير املادي
واالجتماعي والقل حول مكانة املهنة االجتماعية ،وقلة الدعم املقدم للمعلم وعدم شعوره ابألمن النفسي
والوظيفي ،كما يشعر املعلمون ابلقل من خالل عالقاهتم وتعامالهتم مع أولياء األمور بدرجة أكرب من أية
جوانب آخري يف عملهم يف الوقت الذى يشيع فيه القول أبنه جيب على املعلمني أن يعاملوا أولياء األمور
كشركاء يف تربية أبنائهم .إن مهمة إقامة عالقات قوية بني املعلمني واآلابء مليئة ابملشاكل ،حيث أن اآلابء
يهتمون بطفلهم فقط ،بينما على املعلم أن يضع يف االعتبار كل األطفال يف الفصل الدراسي وعلى قدر من
املساواة والتكافؤ دون متييز اجتماعي أو جنسي أو عقائدي.
وهناك مفارقة أخرى واضحة يف عمل املعلمني تظهر يف عالقاهتم وتفاعالهتم مع أولياء األمر ،الذين من
املفرتض أن يكونوا شركاءهم يف تعليم الطالب .وكما يوضح "اندى هارجريفز" و"ليزىل ن .ك" " A.

 "Hargreavez & leslie N.Kيتسم واقع العالقات بني املعلمني وأولياء األمور ابلقل والتوتر ،وسوء
الفهم ،وبسبب نسبية العدد واملدى لدى املعلمني وأولياء األمور وتوقعات خمتلفة من التدريس والتعلم يف
املدرسة ،وىف العالقات بني بعضهم البعض ،والشراكة بني املعلمني وأولياء األمور قد تغريت عرب الزمان،

21

جملة الطفولة والرتبية

العدد السادس عشر

السنة اخلامسة

أكتوبر 3102

فكانت تلك الشراكة سابقا جتعل أولياء األمور حيتفظون مبسافة تعرب عن األدب بينهم وبني املعلمني ،وتقدم
العون الضروري يف املنزل ،غري أن تلك الشراكة يف التعليم والعون املتبادل أمر ضروري بسبب احلياة املتغرية
اليت حيياها الطالب ،كتبين األسرة والثقافة لبىن وأشكال خمتلفة ،وحيتاج املعلمون وأولياء األمور إىل احلفاظ
على عالقات التعلم املتبادلة اليت جيب أن تكون أكثر انفتاحا وتفاعال ومشوال ،وىف البحث عن مهنة
جديدة ،جيب أن يتذكر املعلمون اهتمامهم اخلاص برؤية أولياء األمور كحلفاء مهمني يف احلياة االجتماعية
اليت ستحول قيم اجملتمع ومؤسساته لصاحل تعليم العامة (هارجريفز .،وليزىل .)121 ،1111:إن املهنة
املرتكزة على املبادئ تتطلب من املدارس واملعلمني االنفتاح على أولياء األمور واجملتمع وبناء قدرات الثقة
وااللتزام ودعم املعلمني والتدريب الذى يعتمد على مستقبل مهنة التدريس يف عصر العوملة وجمتمع ما بعد
احلداثة ،فال ميكن للمعلم القيام بدوره الرتبوي واالجتماعي والثقايف حيال طالبه دون دعم من أولياء األمور
واجملتمع وبناء عالقات متكافئة قائمة على االحرتام وااللتزام املهين.
املكانة االجتماعية للمعلم:

تعرف "املكانة االجتماعية  " social statusكمكافئ للوضع االجتماعي للفرد ،على أساس قيمة مهنية
ابلنسبة للمجتمع ،ويعرفها معجم املصطلحات الرتبوية و النفسية أبهنا" :الوضع املهين للمعلم والدرجة اليت
يصل إليها املعلم يف كفاءته املهنية واجتاهاته واعرتاف اجملتمع مقاران أبفراد اجملتمع األخرى" (خضر:
.)278 ،1117
وعلى الرغم من التطور الذى حل ابلسياسة التعليمية وأبوضاع املعلم يف أغلب اجملتمعات العربية ،فإن
مكانته االجتماعية واالقتصادية ،مازالت تشغل األذهان ،فقد أسهم الوضع االقتصادي بشكل رئيسي يف
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تعمي شعور املعلم ابخنفاض مكانته يف اجملتمع ،كما أسهم ضي فرص الرتقي أمامه يف التأكيد على هذه
املكانة (جامعة الدول العربية.)7 ،111٢ :أ
إن االجتاه حنو بناء صورة اجتماعية جديدة للمعلمني العرب وعملهم تعىن قبل كل شيء حتقي أداء مهين
فردى مجاعي قادر على استعادة مساندة اجملتمع واحرتامه ملن يقومون ابلتدريس ودورهم وقضاايهم ،ويعىن يف
نفس الوقت سياسات واسرتاتيجيات ومعايري مقصودة ومشقة ومتكاملة بشأن اإلعالم واالتصال واحلوار
العام ،ابإلضافة إىل التعليم وتدريب املعلمني الرامي إىل إزالة الصور النمطية القدمية ،وتكوين صورة مجاعية
مهنية جديدة عن املعلمني ابعتبارهم مواطنني ومهنيني وقوى فاعلة ،وحلفاء يف تطوير التعليم يف عصر
جديد ،وىف ظل منوذج تعليمي جديد أيخذ بكل املستجدات العلمية والتكنولوجية يف عملية التعليم والتعلم.
اجتاهات املعلم حنو مهنته:

تتداخل ظاهرة "االحرتاق النفسي  " burnoutللمعلم مع ظواهر أخرى متشابكة ،منها :اجتاهات املعلم
حنو املهنة ،الرضا الوظيفي ،وكفاايت املعلم ،والتفاعل االجتماعي والسلطة املدرسية ،ورمبا يعد اجتاه املعلم
حنو املهنة  educational attitudesهو احملدد األساسي ملدى حتمله للمهنة ،وضغوطها النفسية
واجلسمية ،وابلتايل لالحرتاق النفسي الذي يواجهه ،ومثة اتفاق :إن كلمة السر لنجاح املعلم يف عمله هي
اجتاهاته اإلجيابية حنو مهنته ،ألن هذه االجتاهات هي القاعدة اليت يبىن عليها معظم النشاطات الرتبوية ،كما
أن االجتاهات الرتبوية حنو مهنته التدريسية هي مفتاح التنبؤ بنموذج اجلو االجتماعي الذي سوف يواجهه
املعلم يف حجرة الدراسة ،وإن االجتاهات اإلجيابية هي ركيزة النشاطات الرتبوية (خضر.)112 ،1117 ،
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وترتبط اجتاهات املعلم حنو مادته إبعداده األكادميي ،واالجتاهات الرتبوية للمعلم انعكاس لوجهة نظره أو
معتقداته حنو التدريس وعالقه املعلم ابلتلميذ والضبط والعقاب واملمارسات الدميقراطية ،وممارسات التدريس
ومعينات التدريس واملنهج.
ومثة مالحظة أساسية يف أغلب الدراسات الرتبوية اليت تناولت قضية اجتاهات املعلم تشري إىل :بروز
االجتاهات الرتبوية اإلجيابية أثناء فرتة اإلعداد والتكوين بكليات ومعاهد الرتبية ،مث تعود إىل االخنفاض بعد
التخرج وممارسة التدريس ،وذلك بسبب املعوقات اليت جيدها املعلمون يف جمال عملهم والتباعد والتناقض بني
الرؤية املثالية يف ذهنهم والواقع املتجسد كما يلمسونه بعد ممارسة العمل التدريسي ،وكل ذلك بال شك
يرتبط بتمكني املعلم مهنيا؛ ويصبح النمو املهين والتدريب أثناء اخلدمة والتنمية املهنية إبمجاهلا ضرورة أساسية
للتمكني املهين للمعلم العريب.
إن حتقي متطلبات متكني املعلم العريب مهنيا تتطلب العديد من اإلجراءات سواء على مستوى صورته عن
نفسه وصورة اجملتمع عنه وعالقاته ابلزمالء والطالب وعالقته ابإلدارة املدرسية ،ولكن حتسني البيئة
التعليمية -بيئة التعلم -تتوقف ليس على املعلم مبفرده ولكن من خالل مجلة من اإلجراءات على مستوى
رفع األداء التعليمي داخل املدرسة وتوفري البيئة التعليمية احلاضنة لكل القيم اإلجيابية لعملية التعليم والتعلم
داخل حجرة الدراسة حىت يتحق الرضا املهين للمعلم يف ممارسة مهنته ،وال شك أن السياسات واآلليات
التالية ميكن أن تساعد يف عملية الرضا املهين وكذلك التمكني املهين للمعلم العريب ،وهى:
 متهني التعليم والعمل على إعداد مصفوفة الكفاايت الالزمة إلعداد وتكوين املعلم للتمكن من قيامه
أبدواره الرتبوية واالجتماعية والقومية واإلنسانية.
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 وضع اآلليات اليت متكن من تغيري دور املعلمني يف العملية التعليمية التعلمية من االرتكاز على التعليم-
التلقني -إىل التعلم الذايت املستمر.
 أتكيد أمهية دور املعلمني يف أي تطوير تربوي مستقبلي وضرورة إعادة النظر يف أساليب إعدادهم يف
كليات الرتبية ومشاركة وزارة الرتبية والتعليم يف وضع الكفاايت والربامج النظرية والتطبيقية وحتسني
مستواهم املعيشي.
 أن يعد معلم كل مرحلة من مراحل التعليم (رايض األطفال ،األساسي ،الثانوي العام ،الثانوي الفين
والتقين) إعدادا متخصصا يتس مع املرحلة اليت يعمل هبا.
 أن يصبح التدريب والتعليم املستمر وإعادة التدريب للمعلمني أمرا إلزاميا.
 إدخال املوضوعات اجلديدة يف املعلوماتية وطرائ استخدام التقاانت احلديثة يف التعليم ،وىف مناهج
إعداد املعلمني مع الرتكيز على التطبيقات املسلكية وأساليب التقومي.
 حتديد معايري علمية وتربوية وصحية وثقافية مالئمة النتقاء املعلمني ،متكن من ترغيبهم بعملهم وحتفيزهم
لتطوير ذواهتم وخرباهتم.
 اعتماد سلم رتيب لرتقية املعلم وظيفيا ،يبىن على منوه املهين وعطائه الوظيفي ،على أن يرتبط ذلك حبوافز
مادية ومعنوية جمزية.
 توفري احلوافز املادية واملعنوية ،تكرميا لرسالته الرتبوية والقومية وحرصا على توفري العناصر الكفؤة يف مهنة
التعليم اليت تتوافر لديها الرغبة يف التعليم أوال ،والكفاءة العلمية والرتبوية اثنيا.
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 العمل على إنشاء مجعيات ونقاابت وروابط املعلمني ذات أهداف تربوية وثقافية واجتماعية تسهم يف
رفع سوية املعلمني وزايدة عطائهم وحل مشكالهتم.
ثالثا :أهم مكونات مناهج تكوين املعلمني يف الوطن العربي:

من خالل ما سب يتضح لنا ،أن الدول العربية تنتهج نفس النهج يف تكوين وإعداد املعلم ،والذى يتم من
خالل كليات الرتبية ومعاهد املعلمني عن طري النظام التكاملي الذي يتطلب دراسة جامعية ملدة أربع
سنوات دراسية بكليات الرتبية ،والنظام التتابعي والذي يتيح للحاصلني على درجيت الليسانس والبكالوريوس
من االلتحاق بكليات الرتبية للدراسة يف الدبلوم العامة ملدة عام دراسي لدراسة العلوم الرتبوية والنفسية حىت
يتمكن ويتأهل من ممارسة مهنة التدريس .كما أستقر يف ممارسات كليات الرتبية من خالل مناهج التكوين
االعتماد على مدخل الكفاايت بشكل أساسي ،إال أن هناك حماوالت جترى خالل العقدين املنصرمني
لالعتماد على مدخل اجلودة الشاملة و املعايري (املستوايت املعيارية) للربانمج الدراسي وللمعلم واملؤسسة،
وهذا االجتاه هو الذى يتنامى اآلن يف مؤسسات تكوين املعلمني العرب ،وذلك استجابة ملتطلبات العصر
ومالحقة التقدم العلمي يف جمال الدراسات الرتبوية والنفسية الذى فرض نفسه على العامل املعاصر من خالل
املنافسة وتداعيات العوملة وجمتمع ما بعد احلداثة.
كما أن مناهج التكوين احلالية أنفقت على توزيع النسب املئوية ملكوانت التكوين على النحو التايل%81 :
ملكون العلوم األكادميية والتخصصية ،و %11ملكون العلوم الرتبوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم إىل جانب
اإلعداد الثقايف للمعلم والرتبية العملية .ولقد ترتب على ذلك تدىن خمرجات الكليات وعدم قدرة املعلمني
اجلدد على التمكن املهين يف ممارسة مهنة التدريس ،ولعل ذلك يطلب منا إعادة النظر يف مكوانت مناهج
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التكوين وكذلك يف النسب املئوية يف توزيع تلك املكوانت على اجملاالت املختلفة .وسنقدم فيما يلى أهم
مكوانت مناهج تكوين املعلم مث نقدم منوذجا عمليا وف مدخل املعايري واجلودة الشاملة.
 - 0صورة املعلم العريب يف املستقبل:
ال شك أن مكوانت مناهج تكوين املعلم ال بد أن تنطل من سؤال جوهري وأساسي ،وهو ما صورة املعلم
يف املستقبل وأدواره املتعددة؟ إن معرفة صورة املعلم املستقبلي هامة قبل طرح أو مناقشة مكوانت املناهج،
ألن تلك املكوانت تربط أساسا ابهلدف الذى تبىن على أساسه ،ولعل صورة معلم املستقبل يف الوطن العريب
تتبلور فيما يلى:
 على املعلم العريب الذي يعمل يف األلفية الثالثة أن يدرك املهنة اليت ميارسها وقدسية رسالتها.
أن يشارك بفعالية يف اختاذ القرارات املتصلة ابلتعليم وإعداد املناهج واملواد الدراسية وليس متلقيا ومنفذا هلا
فقط.
 أن يكون قادرا على مد العملية التعليمية خارج أسوار املؤسسة التعليمية ،من خالل ربط بني املواد اليت
تدرس وبني احلياة اليومية للتالميذ ،حيث أييت الطالب إىل املدرسة والعامل بني يديه حيمل قدرا هائال من
املعلومات وكرب من بصمات العامل اليت يتلقاها بشكل سريع جذاب من حميطه وبشىت الوسائل تكون
جاهزة معه حبجرة الدراسة بكل إجيابياهتا وسلبياهتا وحتدايهتا.
أن يدرك موقعه وأمهية دوره يف عصر العوملة واالنفتاح ،وإنه جزء من أسرته ومدرسته اليت هي جزء من
جمتمعه احمللى ومن مث وطنه األكرب الذى هو جزء هني العامل العريب مث العامل أمجع ،لكى يستطيع أن حيق
التوازن بني مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة واالنفتاح على الثقافات العاملية من جهة آخري.

02

جملة الطفولة والرتبية

العدد السادس عشر

السنة اخلامسة

أكتوبر 3102

 يدرك أمهية التغيري اجلذري الذي طرأ على طبيعة دوره ومسئولياته ،حيث مل يعد املصدر الوحيد للمعرفة
واملعلومات ومل يعد دوره مقتصرا على تلقني الطلبة هلذه املعلومات -وهم نواة التعيري والتطور والتقدم-بل
أصبح امليسر لعملية التعلم الذايت واملساعد يف الوصول إىل املعلومات.
أن يكون خبريا يف طرق البحث عن املعلومة ،وليس اخلبري يف املعلومة نفسها ،فقد حتول املعلم من خبري
يعلم كل شيء إىل ما يشبه اخلبري االسرتاتيجي يف عامل يعج ابملعلومات.
 يتعني على معلم املستقبل أن يدرك أنه يف عصر ثورة املعلومات وتقنيات االتصال املتطورة مل يعد املصدر
الوحيد الذى يتلقى منه املتعلم ،وإمنا هناك وسائل أشد أتثريا وأعم أثرا ويقتضى ذلك منه االستخدام
اإلبداعي والواعي والتوظيف الفاعل هلذه الوسائل يف خدمة العملية الرتبوية.
 يتوقع من معلم املستقبل أن يستند يف عمله وسلوكه وممارساته إىل قاعدة فكرية وتربوية متينة ،وعقيدة
إميانية قوية تنبث من قيم التسامح والتعاون واإلتقان واحرتام حقوق اآلخرين ،ينطل معلم املستقبل من
هذه األسس الفكرية يف تعامله مع ذاته وطلبته ومدرسته وجمتمعه احمللى والعاملي.
 التعلم مدى احلياة يقود إىل جمتمع التعليم الذى تتاح فيه فرص التعليم يف شىت اجملاالت ،سواء يف املدرسة
أو احلياة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية ،ألن املعلمني أكثر فئات اجملتمع املعنية هبذا األمر فهم
مكلفون برفع مستوى معارفهم وتطوير قدراهتم على التعامل مع تكنولوجيا التعليم واملعلومات وحتديدها
ابستمرار (ملكاوي ،وجنادات.)216 ،1118 :
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وال شك أن تلك املتطلبات ملعلم املستقبل واليت جيب أن تراعى يف برامج ومناهج اإلعداد والتكوين ،فإن
هناك أيضا تصورات مستقبلية لربانمج ومنهج اإلعداد والتكوين جيب أن تنطل منها مناهج اإلعداد
والتكوين ونستطيع أن نطرح بعضها فيما يلى:
 -3تصورات مستقبلية لربانمج ومناهج التكوين:
متهني التعليم (أي جعله مهنة) ويرتبط هبذا املفهوم تغيري النظرة إىل املعلم وعملية التعليم ،وخاصة من
حيث أتثريها يف اجملتمع إقتصاداي واجتماعيا وعسكراي وأمنيا وقيميا ..مع التنبيه إىل العالقة الوثيقة بني
قيمة املعلم وقيمة التعليم والتعلم ومكانتها وأتثريها يف اجملتمع ،ويرتبط بذلك أيضا ضرورة وضع شروط
وضوابط على العمل يف جمال التعليم ويتطلب هتمني التعليم جتديد اخلصائص والكفاايت الفردية للمعلم
لالضطالع مبسئولياته يف هذا العصر ،وال يتطلب التمهني توافر ثقافة واسعة وقدرات عقلية عليا لدى
املعلم فحسب بل توافر االستقاللية يف اختاذ القرار واحلرية يف االختيار واملعرفة املتمكنة مبنجزات الثورة
العلمية والتكنولوجية والقدرة على متابعة مستجداهتا والثقة ابلنفس وااللتزام بقواعد السلوك األخالقي ،مبا
يستلزم توفري برامج إعداد وتكوين مهين متخصصة للمعلمني ،من حيث املستوى واملضامني من معارفها
ومهارات وخربات ومواقف حقيقية ،وأن تتضمن هذه الربامج أنشطة متنوعة تتصل أبدوار املعلم كمصمم
للبيئات التعليمية التعلمية ،موجه ملصادر املعلومات وقائد وصانع قرار مما ميكنه من التطوير النوعي
ملدخالت التعليم وحتويلها إىل خمرجات تتسم ابإلبداع واالبتكار واإلتقان ((druker: 1999، 183
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 زايدة مدة اإلعداد والتكوين وتوجيه مؤسساته ،واالجتاه املستقبلي هو أن تتم عمليات إعداد وتكوين
املعلمني (بصرف النظر عن املستوى الذى سوف يعمل فيه املعلم أو نوعيته) على مستوى اجلامعة (التعليم
العايل) وملدة ال تقل عن مخسة سنوات ،منها عام للرتبية العملية والتدريب امليداين ،وال يعىن هذا االجتاه
أال يكون هناك تعدد وتنوع يف األساليب املستخدمة يف اإلعداد والتكوين والتدريب والتنمية املهنية
للمعلم.
 منط اإلعداد والتكوين :يوجد اجتاه عام يتزايد حدته ،مييل إىل األخذ ابلنظام التتابعي يف إعداد وتكوين
املعلمني (إعداد جامعي مث مهين الح ) ومع وجود مربرات ومميزات هلذا النمط ،فإن ظروف املعلم العريب
واالجتاهات العاملية الساب اإلشارة إليها جتعل اإلبقاء على النظامني التكاملي والتتابعي أفضل يف سنوات
املستقبل القريب على أقل تقدير ،خاصة أن للنظام التكاملي أيضا مميزاته ،لذلك فإن املستقبل والتطورات
يف العلوم الرتبوية والبيداجوجيا تطلب وجود النظامني معا.
 التعليم املستمر ،والتطوير املهين املستمر مكوانن من مكوانت برامج اإلعداد وذلك نظرا لكثرة
الشكوى (عامليا وعربيا) .من ضعف املستوى العلمي واملهين والثقايف للعاملني يف جمال التعليم ،وملواجهة
التغيريات املستقبلية مدنيا وتكنولوجيا واجتماعيا ،هناك ضرورة لوضع نظام للتطوير املهين للمعلمني على
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اختالف مستوايهتم وحبيث متثل مكوان أساسيا يف عمليات اإلعداد والتكوين والتدريب املستمرين.
(إبراهيم ،سعد الدين ،2٢٢2 :ص .)81
 ونظرا حلركة املعلمني يف البلدان العربية ،وهى حركة مستمرة ومتنامية خالل املستقبل املنظور إيفادا
واستقباال ،فإن هناك حاجة ملراعاة البعد القومي يف عملية إعداد وتكوين املعلمني ،مع ضرورة التسليم
ابلتنوع والتعدد يف البيئات العربية ،لكن البعد القومي يف عملية التكوين سوف وميكن املعلم العريب من
أداء أدواره بكفاءة عالية داخل أقطار الوطن العريب ،وهذا البعد يتضمن يف اإلعداد والتكوين الثقايف
للمعلم.
 -2مكوانت مناهج التكوين للمعلم العريب:
ال بد من التسليم أبن التغيريات العلمية واملعرفية يف كافة جماالت احلياة واجملتمع ،ألقت بظالهلا على بنية
برامج ومناهج تكوين املعلمني ،مما استلزم تغريات يف بنية الربامج واملناهج ،وهنا ال بد من وضع ما يلى يف
االعتبار عند تصميم الربامج:
 تصميم املقرارات مبا يتيح للطالب/املعلم ممارسة عمليات إنتاج املعرفة ،وحماكمة املعرفة اليت يكوهنا خالل
كل مقرر مبا يكون لدى الطالب /املعلم اسرتاتيجيات مرنة لتداول املعرفة.
 تصميم املقررات حبيث تتضمن أنشطة تعلم خمتلفة مثل :حلقات عمل ،ورش عمل ،عمل ميداين ،مبا
يتواف واختالف طرق التعلم واكتساب املعرفة للطالب املعلم.
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 تقومي قدرة الطالب /املعلم على إنتاج املعرفة وتداوهلا (امللفات الواثئقية ،البحوث وإنتاج املواد التعليمية،
كتابة التقارير).
 تتضمن مجيع املقررات الرتبوية شقا عمليا يتيح للطالب املعلمني الذهاب للمدارس ،ومعايشة العمل
الرتبوي عن قرب( ،أمبوسعيدى ،واحلجري ،)161 ،111٢ :وفيما يلى نطرح أهم مكوانت مناهج
تكوين املعلمني يف الوطن العريب:
أ -اختيار وانتقاء املرشحني للعمل ابلتدريس:
على كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمني البحث عن طرق خالقة وجديدة الستقطاب مرشحني من
خمتلف مشارب احلياة واملهن املختلفة.
كما أنه من واجب هذه الكليات واملعاهد أن تبقى مناهجها وبراجمها مفتوحة للتغيري ملا فيه من مصلحة
للمتعلمني من خالل متابعة تطور األحباث الرتبوية وطرق التعليم ونظرايت عمل الدماغ واإلدراك ،وما إىل
هناك من أحباث واكتشافات حديثة غريت الكثري من املفاهيم املتعارف عليها واليت بنيت عليها معظم
مناهج مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني لعقود طويلة مضت.
ب -إدماج املعلمني يف املدارس:
إن إعداد املعلمني ،يتقدم ويرتسخ من خالل إدماجهم  inductionيف املدارس مع بداية انطالقهم يف
التعليم من خالل متابعتهم ودعمهم يف مراكز عملهم يف املدرسة ،حبيث يصبح التعلم مدى احلياة جزءا من
كياهنم حىت يستطيعوا أن يساعدوا املتعلمني على أن ينخرطوا ابلتعلم مدى احلياة الذى هو أساس العامل
اجلديد الذى دخلنا فيه مع عصر العوملة .فاإلدماج أساسي يف انطالق املعلم ومترينه ابإلضافة إىل أن عنصر
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أساسي يف ترسيخ اهلوية اجلديدة هلذا العامل يف حقل املعرفة واإلدماج ال يكون فعاال إال حني يصبح جزءا
من نظام مهنة التعليم وليس حالة طارئة لدخيل على املهنة حديثا.
من هنا فإن على برامج إعداد املعلم إعداد خطة منهجية متكاملة إلدماج املعلم يف أول حياته املهنية
ومتابعته خالل وجوده يف مهنة التعليم.
وهذه اخلطة واملناهج جيب أن تشرك بقية املعلمني املتواجدين يف مكان العمل الذى ينتدب إليه املعلم
ابإلضافة إىل اإلدارة الرتبوية ،ويبقى اهلدف األساسي من خطة اإلدماج جعل العملية متمركزة يف املدرسة
اليت يدخلها املعلم اجلديد ،حيث على اجلميع املسامهة يف إدخال اخلريج اجلديد على مهنة التعليم
ومساعدته على التطور ومن خالل وجودة يف مؤسسة تربوية هي يف الواقع يف طور التغيري املستمر حنو
اخلدمة األفضل للطلبة (جرار.)11 ،111٢ :
ج -بناء شراكة مع كل من له مصلحة يف عملية التعليم والتعلم:
على برامج إعداد املعلمني اجلديدة أن تعتمد على شراكات قوية مع كل من له مصلحة يف علية التعلم
والتعليم .فالربانمج اجليدة لإلعداد هي اليت تشارك فيها كليات أو معاهد الرتبية مع املدارس اليت تستخدمها
من خالل عمل خرجييها فيها .على أن هناك دورا كبريا للمدارس واملعلمني فيها للمشاركة يف إعداد املعلمني
اجلدد وإدماجهم يف مهنة التعليم من خالل مساعدهتم يف الرتبية العملية ومنهم ما جيرب يف حجرة الدراسة،
ومن مث الوقوف إىل جانبهم ومؤازرهتم يف أول حياهتم العملية بعد التخرج.
كما على أساتذة املعاهد وكليات الرتبية دعم املدارس املشاركة يف األحباث اإلجرائية ونشر املعرفة يف خدمة
املدارس واجملتمعات املتعاونة معها.
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وجيب أن حتدد األهداف واالسرتاتيجيات واملتطلبات بصورة واضحة من املدارس املتعاونة يف إعداد
املعلمني ،وابإلمكان إدخال شركاء آخرين من اجملتمع يف هذه العملية كل حبسب إمكانياته وحاجاته ،هذا
مع العلم أن اجملتمع احمللى واملدين والوزارات هلا دور فاعل يف تعزيز الشراكة بني معاهد وكليات إعداد
املعلمني واجملتمعات اليت ختدمها (جرار.)16 ،111٢ ،
د -إعادة النظر يف املفاهيم:
على مجيع معدى برامج إعداد وتكوين املعلمني إعادة النظر يف املفاهيم والنس األساسية اليت أقيمت على
أساسها لكى تتماشى مع املستجدات العاملية يف جمال الرتبية وحتديدا اجلودة الشاملة واملعايري والتنمية املهنية
املستدامة.
وال شك أن مكوانت مناهج إعداد وتكوين املعلمني ترتبط أشد االرتباط بتطوير مؤسسات اإلعداد
والتكوين ،حيث إنه ال ميكن تصور وجود مكوانت متقدمة وفاعلة يف مؤسسة غري متقدمة ،ولقد ساد العامل
العريب خالل العقدين املاضيني مفهوم اجلودة الشاملة واملعايري ،وسعت كل مؤسسات التكوين إىل االخنراط
يف تنفيذ هذه املفاهيم وتفعيلها داخل املؤسسات ،فتم تنفيذ العديد من مشاريع تطوير مؤسسات تكوين
املعلمني (كليات الرتبية) .على مستوى املؤسسة والربامج والتنمية البشرية وتقدم منوذج لتطوير كليات الرتبية
على الوجه التايل (البيالوى.)1٢-18 ،1111 ،
-2منوذج مقرتح إلعداد وتكوين املعلم العريب:
 إن بلدان العامل العريب يف حاجة ماسة إىل منوذج متكامل لتطوير كليات الرتبية يستند إىل االجتاهات
واملعايري العاملية املعاصرة ،وقابل للتطبي يف الواقع العريب بغرض تطويره والنهوض به
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أسس النموذج املقرتح:

 املفهوم املتكامل يف إعداد وتكوين املعلم.
 اإلطار املفاهيم.
 مكوانت الربانمج
 إدارة اإلصالح.
أوال :املفهوم املتكامل إلعداد وتكوين املعلم:
 إعداد املعلم عملية متصلة ومستمرة.
 اإلعداد قبل اخلدمة( .كليات الرتبية)
 اإلعداد أثناء اخلدمة( .الرتخيص /الدولة)
 التنمية املهنية املستمرة( .عمليات توكيد اجلودة)
اثنيا :اإلطار املفاهيم:
 اإلطار املفاهيم ،هو إطار مرجعي تستند إليه الكلية يف عمليات التطوير وجهود حتقي األهداف.
 ينطوي اإلطار املفاهيم على رؤية الكلية ورسالتها وفلسفتها ،والقيم اليت تنتهجها ،ويهدف اإلطار
املفاهيم إىل حتديد التوجه الفلسفي يف بناء املناخ األكادميي ،وكذلك حتديد املسئولية واملساءلة ،وحيق
اإلطار املفاهيم الرتابط  coherenceبني مجيع مكوانت العمل ،ويضمن يف النهاية أن احملتوى
الدراسي ونظم التعليم ال التعلم ،ونظم التقومي للطالب /املعلم والربانمج ،مرتابطة ومتكاملة.
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أهمية اإلطار املفاهيم واملعايري:

 اإلطار املفاهيمى يضمن وضوح الفلسفة.
 املعايري تتضمن قاعدة معرفية صحيحة وأداء سليما.
 الربامج الرتبوية اليت تعتمد على فلسفة واضحة وقاعدة معرفية صحيحة تنتهج إعدادا أفضل للمعلمني:
 إعداد يتف مع احتياجات الطالب املعلمني واجملتمع.
إعداد يتف مع معابري اجلودة.
 إعداد يؤكد أن كليات الرتبية (مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني) هي القادرة على اإلعداد األمثل ملعلمي
املستقبل.
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منوذج إطار مفاهيمي لكلية الرتبية:

املكون األساسي:
املعلم املهين املمارس املتأمل reflective professional practioner

املفاهيم األساسية:
املعرفة

knowledge

البحث واالستقصاء

inquiring

التفكري الناقد

Critical thinking

التمركز على املتعلم

Learner - centerd

االتصال

communication

التنوع

diversity

التكنولوجيا

technology

األخالق

ethics

اجملتمعية

community

اخلربة احلية
التقومي املرتكز على األداء
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اثلثا :برامج اإلعداد والتكوين (عدد الساعات /النسب املئوية):
مكون الدراسات العامة

General education

مكون التخصص

specialty

املكون املهين

professional

املكون العملي

practicum

من خالل الدراسات املقارنة يف بعض الدول املتقدمة وغري املتقدمة واليت أخذت مببدأ اجلودة الشاملة
واملعايري ميكن أن خنلص إىل الوزن النسيب لكل مكون يف برامج إعداد وتكوين املعلمني لكل املراحل
الدراسية يف أي نظام تعليمي.
جدول()3
يوضح متوسط الوزن النسيب لكل مكون يف برامج اإلعداد
الدراسات

التخصص

املهين

الرتبية العملية

العامة )%

()%

()%

()%

رايض األطفال

٣8.٣8

11.66

18.86

21.12

211

التعليم االبتدائي

٣1.11

11.68

17.11

22.17

211

التعليم الثانوي

٣1.11

٣7.87

27.11

7.1

211

الرتبية اخلاصة

٣2.12

٣1.71

11.21

22.61

211

اإلمجايل العام

٣1.81

٣1.٣٣

11.12

21.11

211

الربانمج

إمجايل
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وجيب الرتكيز على:
 مكون الدراسات العامة general/liberal education

مكون التدريب العملي.
مقرر خربات تربوية استكشافية.
 املقرر التكاملي.
 مكون الدراسات العامة:املرشحون للحصول على درجة البكالوريوس اجلامعية جيب أن يكونوا حاصلني على  %٣1نقطة من
الساعات املعتمدة يف الدراسات العامة.
 الدراسات العامة هي ذلك املدى من املعرفة املتضمنة اإلجنازات الفكرية واجلمالية الكربى لإلنسانية.
 وجيب أن يشمل فهم وتقدير التعددية للمهنة عن طري العلوم الطبيعية واملهارات الكمية والعلوم السلوكية
واإلنسانيات والفنون.
 التعليم العام يساعد الطالب على تنمية حب االستطالع الفكري وتعزيز قدراهتم على التفكري،
واإلحساس العمي بتقدير اجلماليات.
 الدراسات العامة يف جوهرها هتدف إىل خل إنسان ذي معرفة ومطلع ومثقف.
برانمج الدراسات العامة الفعال ميكن الطالب من:
 اكتساب املعرفة من خالل القراءة واالستماع الناقد.
 التحليل والتقومي وامتالك مهارات مالئمة من الطريقة الكمية ،والكيفية.
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 تكامل املعرفة على تنوع مصادرها وجماالهتا.
 تكوين األحكام الناقدة واملنطقية.
إدراك وفهم دور األنشطة البدنية يف الوفاء ابحتياجات احلياة اليومية.
 تعلم طرق التعلم ومواصلة التعلم اإلجيايب املستمر
 فهم حقيقة اعتماد الشعوب على بعضها وتعدد الثقافات.
 فهم دور الفن واألنشطة اخلالقة يف الوفاء ابحتياجات احلياة اليومية.
مقررات الدراسات العامة:
اللغة العربية
العلوم الطبيعية

اللغات األجنبية
 -العلوم اإلنسانية/

 -الفنون

االجتماعية.
 -الرتبية الرايضية

الرايضيات
 العلوم السلوكية -علوم البيئة والصحة

الرتبية العملية:
 املرحلة األوىل :املقرر االستكشايف /اخلربة امليدانية.
 املرحلة الثانية :مقررات طرق التدريس.
 املرحلة الثالثة :تفرغ فصل دراسي كامل "بعد  1-1فصول دراسية".
 املرحلة الرابعة :املقرر التكاملي "مشروع التخرج".
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مقررات خربات تربوية استكشافية practicum

وصف املقرر:
يهدف املقرر إىل تزويد الطلبة ابملعارف واملهارات واالجتاهات اليت تساعدهم على اختاذ قرار يتعل
ابلتحاقهم مبهنة التدريس واملرحلة التعليمية اليت سيدرسون فيها ،وذلك من خالل اخلربات امليدانية املبكرة.
أهداف املقرر :تعرف الطلبة على التدريس كمهنة.
 اكتساب الطلبة خربات مبكرة شكل بداية مهنة التدريس.
 مساعدة الطلبة على اختاذ قرار يتعل ابلتحاقهم مبهنة التدريس.
املخرجات التعليمية للمقرر :يتوقع من الطلبة يف هناية هذا املقرر أن:
 يبنوا تصورا عاما حول مهنة التدريس.
 يفرقوا بني مفهومي التعليم والتعلم.
 يتعرفوا على رسالة الكلية وإطارها املفاهيمى وأهدافها وبراجمها املختلفة.
 يتعرفوا على متطلبات ومعايري القبول لربامج الكلية املختلفة.
 خيربوا أخالقيات مهنة التدريس.
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 يفهموا طبيعة املدرسة كمؤسسة للتعليم والتعلم.
 ميارسوا مهارة االستبصار واملالحظة املتأملة للمتعلمني ولعملية التعلم نفسها.
 ينموا القدرة على التفكر يف املمارسات الرتبوية.
 حيددوا سبل رعاية الطلبة ذوى االحتياجات اخلاصة.


يعدوا بداية ملف اإلجناز املهين professional portfolio

 يكونوا اجتاهات إجيابية حنو االلتحاق مبهنة التدريس.
املقرر التكاملي capstone course:

النظام ٣ :ساعات سيمنار أسبوعيا.
 تقسيم الطلبة إىل جمموعات عمل.
 اإلشراف مشاركة بني أقسام الكلية على جمموعات العمل.
 األشراف يتم يف فرق عمل.
األهداف :ميارس الطالب /املعلم ما يلى:
 القدرة على اإلحساس ابملشكلة وتعريفها.
 تكامل املعارف النظرية.
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 ربط النظرية ابلتطبي .
 مهارات حل املشكلة.
 استخدام ما تعلمه الطالب يف حل املشكلة.
نواتج التعلم:
كل طالب يقوم بعمل مشروع حبثى مرتبط مبشكالت امليدان من خالل العمل اجلماعي مع الزمالء
واالرتباط مبشكالت امليدان ،ومن خالل هذا السيمنار (حلقة البحث واملناقشة) يعد الطالب portfolio؛
خاص به يقدم شواهد وأدلة على ما حصل عليه من معارف وما اكتسب من مهارات خالل مدة دراسته
لربانمج إعداده كمعلم.
املخرجات :مشروع حبثى مرتبط مشكلة من امليدان.
 ملف الطالب  portfolioيعرض فيه نتائج عمله وشواهد جناحه كمعلم (شواهد من أعماله ومن
أعمال تالميذه يف الرتبية العملية).
شروط االلتحاق ابملقررcapstone course :

أن يكمل الطالب التدريب امليداين املستمر.
أن يكمل املقررات املهنية.
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أن يكون متوسط التقدير جيد يف املقررات السابقة.
 تزكية من املشرف األكادميي.
وال شك أن هذا النموذج يف تكوين املعلم من خالل مناهج التكوين واإلعداد ال يتحق إال ابالعتماد
على اجلودة الشاملة ووضع معايري لربامج التكوين ،فمن خالل االعتماد على اجلودة الشاملة كمدخل
لتطوير التعليم عامة وتكوين املعلمني خاصة نستطيع أن نكون معلم قادر على التعاطي مع منجزات
العصر وقادر على املشاركة اإلجيابية يف تطوير وحتسني األداء املدرسي ،كما أن برانمج التكوين املقرتح
املعتمد على اجلودة الشاملة واملعايري يساعدان على تكوين معلمني قادرين على:
 الفهم العمي للبىن واألطر املعرفية يف املوضوع الذى يدرسه واستخداماهتا وطرق االستقصاء اليت يتم
توليدها ،أو إنتاجها ،واملعايري والقواعد اليت تستخدم يف احلكم عليها من حيث حتميتها واترخيها وكيفية
تطويرها.
 فهم جيد للتالميذ الذين يدرسهم ،من حيث خصائصهم اليت تؤثر يف تعلمهم ويشمل هذا الفهم معرفة
دوافعهم وأساليبهم املتصلة ابلتعلم.
 القدرة على استخدام التعلم الفعال ،والطرائ واألساليب املناسبة لتحديد احملتوى الذى يراد تدريسه إىل
صيغ وأشكال قابلة للتعلم.
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 فهم األساليب وطرائ التقومي املالئمة لتشخيص قدرات الطلبة واستعداداهتم لتعلم موضوع ما وقياس ما
حققوه من تعلم.
 التفاعل مع الطالب وإاتحة الفرصة للمناقشة واحلوار ،وإقامة عالقات دميقراطية معهم ،والتحرر من
الصورة التقليدية للمعلم.
 الرغبة يف التعلم والقدرة على التعلم الذايت ،واالتزان االنفعايل.
 القدرة على تبسيط املعارف واستخدام التقاانت احلديثة يف البحث والتدريس ،وكذا القدرة على تطوير
ذاته ،وحتسني الطرائ اليت يتبعها يف التعليم ،وىف حتفيز املتعلمني على املبادرة واملشاركة ابختاذ القرار والقدرة
على حتقي التواصل الفعال بني املدرسة واألسرة واجملتمع احمللى.
 امتالك مهارات استخدام احلاسب اآليل يف احلياة العملية وىف التعليم كوسيلة تساعد على تطوير طرائ
التدريس وجتعلها أكثر شفافية وتشويقا وفعالية (املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم1111 :؛ .)17
وإىل جانب نواتج هذا النموذج املعتمد على مدخل اجلودة الشاملة واملعايري يف تكوين املعلمني ابلكيفية
القادرة على حتقي أكرب قدر من التمكن املهين والكفاءة العلمية والرتبوية للمعلم ،فإن هذا النموذج الذى
يعتقد أنه يستطيع أن حيق تكوين للمعلم بصورة أكثر فعالية وتستجيب للمتغريات العلمية والتقنية اليت
يعيشها العامل العريب ،إال أن هذا النموذج يف حاجة إىل تعاون عريب لتطوير معايري أداء املعلم العريب وذلك
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نظرا لتشابك املصاحل ولتنظيم حركة تنقل املعلمني بني الدول العربية ،فإنه جيب أن تعمل الدول العربية على
تطوير أسس املهنة ومعايريها ومعايري تكوين املعلمني بني بلدان الوطن العريب.
وقد يكون من املناسب يف هذا السياق البدء من خالل تطوير معايري املهنة سواء على مستوى اإلعداد
والتكوين للمهنة أو االلتحاق هبا أو إحراقها ،كما أن هناك حاجة ماسة إىل تبادل اخلربات املتصلة بطرق
تقييم مدى حتق املعايري يف املهنة.
كما أن البلدان العربية يف حاجة أيضا إىل تعاون متبادل يف معايري األعداد والتكوين وآليات تطبي ذلك من
خالل االعتماد األكادميي التخصصي أو رمبا وضع إطار عام لتلك املعايري تطبقه كل دولة حبسب ظروفها
ويرتبط بذلك احلاجة إىل تبادل اخلربات حول ضماانت للقبول لاللتحاق ابملهنة أو رمبا وضع اختبار موحد
بني الدول العربية يراعى التغريات الثقافية واالجتماعية حبيث يعرب عن الوحدة من خالل التوع والتعدد.
وىف مرحلة االحرتاف هناك حاجة للدول العربية إىل تنظيم اجلهود للتوصل إىل وضع أطر لتقييم املعلمني على
مستوى املنطقة للرتخيص مبزاولة املهنة -التدريس -حبيث يسهل تقل املعلمني بني الدول العربية أو التوجه
حنو االعرتاف املتبادل بشهادة الرخيص للتدريس بني الدول العربية.
وال شك أن ذلك سيساعد على بناء الثقة ابلكوادر ويقلل من التكاليف اليت تتحملها الدول العربية لوضع
أطر تقييم القبول للمعلمني الذين يستقدمون من دول عربية أخرى.
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هذا التعاون العريب مطلوب بشكل أساسي ليس فقط لوضع معايري اإلعداد والتكوين والقبول واالحرتاف
والرتخيص مبزاولة املهنة ،ولكنه سيساعد على وجود حدود دنيا لكفاءة املعلمني وييسر التنقل بني دولة
وأخرى يف إطار حتقي أكرب قدر من اجلودة وحتسني األداء الرتبوي للمعلمني العرب ،وكذا حتسني صورة
املعلم وذلك من خالل إنشاء جائزة املعلم العريب وختصيص يوم لالحتفال ابملعلم ،وأتسيس منظمات وروابط
تعىن برعاية مهنة إقليم ،وإنشاء مراكز متيز ومنتدايت إلعداد وأتهيل وإرشاد املعلمني ،كدعم البحوث حول
املعلم العريب وتنميته ورعايته ودعم وبناء آليات ونظم لضمان جودة أداء املعلمني ودعمهم يف عملهم ،فضال
عن حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلم العريب مما جيعله ال يضطر إىل تعاطى الدروس
اخلصوصية خارج قاعات الدرس لتحسني مستوى معيشته ومواجهة صعوابت احلياة االقتصادية.
والشك أن كل ذلك ال ميكن أن يتحق على أرض الواقع إال من خالل التعاون العريب والعمل على متهني
التعليم وجعل ذلك املهنة (التدريس) ال تقل مكانة وأمهية عن املهن األخرى يف اجملتمع.
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املراجع:

 أمحد على عثمان (" .)1116إعداد املعلم يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول" يف :املؤمتر العلميالسابع -مؤسسات إعداد املعلم يف الوطن العريب بني الواقع واملأمول- .كلية الرتبية -جامعة الفيوم يف
الفرتة من  11-27إبريل.
 أميو سعيدي ،عبد هللا بن سعيدي واحلجري ،فاطمة بنت محدان (" .)111٢مناذج يف تغيري برامجإعداد املعلم :دورة إنتاج املعرفة" يف :املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلمني يف البلدان العربية .بريوت :اهليئة
اللبنانية للعلوم الرتبوية.
 آندى وليزىل ن.ك لو هارجريفز (" .)1111مهنة تتصف ابملفارقات :التدريس يف هناية القرن (جملةمستقبليات .العدد  .221اجمللد  .٣1العدد  .1القاهرة :مركز مطبوعات اليونسكو.
 جاك ديلور ( .)2٢٢8التعليم ذلك الكنز املكنون .تقرير اللجنة الدولية للرتبية للقرن احلاديوالعشرين .ترمجة :جابر عبد احلميد جابر .القاهرة :دار النهضة العربية.
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 جامعة الدول العربية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ( .)111٢اإلطار االسرتشاديملعايري أداء املعلم العريب :سياسات وبرامج .القاهرة :جامعة الدول العربية.
 حامد عمار ،وحمسن يوسف ( .)1116إصالح التعليم يف مصر .مكتبة اإلسكندرية .منتدىاإلصالح العريب.
 حسن البيالوى (" .)1111منوذج لتطوير كليات الرتبية" .مؤمتر دور كليات الرتبية يف إصالح التعليم.كلية الرتبية بدمياط ،القاهرة :جامعة املنصورة ابالشرتاك مع مركز الدراسات املعرفية،
 رانيه صاصال ( .)1111االحتياجات التكوينية الالزمة ملعلم التعليم األساسي يف ضوء التحدايتاملعاصرة" دمش  .جملة جامعة دمش  .اجمللد  .12العدد الثاين.
 رمزي سالمة ،وخنلة وهبة ( .)111٢تقييم مؤسسات تكوين أعضاء اهليئة التعليمية يف سبع دول عربيةأفريقية" .يف :املؤسسات اجلامعة إلعداد املعلمني يف البلدان العربية بريوت :اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية.
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 سعد الدين "إبراهيم "حمررا"(" )2٢٢1تعلم األمة العربية يف القرن احلادي والعشرين" .منتدى الفكرالعريب :مسودة التقرير التلخيصي ملشروع مستقبل التعليم يف الوطن العريب ".الكارثة أو األمل "األردن.
 مسري جرار ،وفوزي أيوب ( .)111٢إعداد املعلم العريب لأللفية الثالثة :حتدايت واجتاهات" .يف:املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلمني يف البلدان العربية .بريوت :اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية.
 شبل بدران (" .)111٢حقيقة االجتاه احلكومي إللغاء كليات الرتبية" .جريدة األهايل .القاهرة8.يناير.
 شبل بدران وسعيد سليمان ( .)111٢معلم األلفية الثالثة يف إطار معايري جودة املمارسة املهنية.اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.
 كمال دواين (" .)111٢نظرة مستقبلية حول إعداد املعلمني يف العامل العريب" يف :املؤسسات اجلامعيةإلعداد املعلمني يف البلدان العربية ،بريوت ،اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية.
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 ماثيو ليبمان (.)2٢٢7املدرسة وتربية الفكر .ترمجة إبراهيم حيي الشهاىب .دمش  :منشورات وزارةالثقافة العربية.
 حمسن خضر ( .)1117مستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية. حممد متوىل غنيمة ( .)2٢٢7سياسات وبرامج إعداد املعلم العريب وبنية العملية التعليمية التعلمية.ط .2القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( .)1111مدرسة املستقبل .الوثيقة الرئيسية للمؤمتر الثاين لوزراءالرتبية والتعليم واملعارف .دمش  ٣1-1٢ .يوليو.
 مريايم بن برييز (" .)1111عندما يتغري نظام التدريس فهل ميكن ان يتوارى دور املعلم؟!" جملةمستقبليات .العدد  .221اجمللد  .٣1العدد  .1يونيو.
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 انزم حممود ملكاوي ،وعبد السالم جنادات ( .)1118حتدايت الرتبية العربية يف القرن احلاديوالعشرين وأثرها يف حتديد دور معلم املستقبل ،اإلمارات العربية ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
واإلنسانية ،اجمللد  ،1العدد .1
 ايسر فتحي اهلنداوي (" :)1118متكني املعلمني مبدارس التعليم األساسي يف مصر :دراسة ميدانية".القاهرة :جملة كلية الرتبية .جامعة عني مشس.
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