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 التقويم
 إمساعيل حسن عبد هللا

 التقويم: أوال:

 Models Evalationمناذج التقومي  -

من املنشآت العقلية اليت تعني يف بناء النظرايت وتصلح دليال للفكر يف العقل واختاذ القرار والنموذج 
بيه أو بياانت أو ظواهر أو عمليات ويكون عوان على الفهم كاالستعارة والتش معلومات متثيل يلخص

وتفتح طرقا ومسالك له ابالستعانة بشيء معروف أو مألوف للتواصل إىل شيء غري ابلنسبة ابللغة، 
 (.55: ص 1991مألوف أو غري معروف ويكون النموذج ترمجة عملية تطبيقية لنظرية التقومي )عمرية، 

ا  الي  تتناوله وذهيا وتفيد النماذج يف بناء النظرايت كما أن النماذج ميكن استخدامها للتفكري يف اجمل
الي  يعكس النظام املنطقي لألمور اليت جتر  تقود إىل املزيد من الدراسة والبحث، والنموذج القو  هو 

 دراستها، وميكن تصنيفها من حيث وظيفتها الرتبوية إىل قسمني مها:

 مناذج تشرح عن ما حيدث وهيه تسمى مناذج وصفية. –أ 

 ,David)تقرتح االسرتاتيجيات اإلجراءات فهي ذات طبيعة مستقبلية مناذج إرشادية توجيهية،  –ب 

1976, PP: 74) . 

هليا فإن االمنوذج يوفر لنا اإلطار الي  ينبغي علينا أن منأله ابلتفاصيل مع مراعاة الظروف اليت يتم فيها 
 (.55: ص  1999استخدام األمنوذج أو املوقف التعليمي الي  نطبقه )خليفة، 

راسات واألدبيات املختلفة ذات العالقة ابلتقومي ومبفهوم النموذج إىل أن هيا املفهوم خيتلف وتشري الد
من جهة ووجهات النظر املتباينة يف كثري من تبعا لعدة تغريات فمن أمهها تباين خلفيات الباحثني العلمية 

الباحثني واملختصني يف أن معظم  الاألحيان بني الباحثني حىت يف حالة كوهنم يف جما  معريف واحد. إ
جما  التقومي مل يتوصلوا إىل وضع تعريف عام أو حمدد وواضح للنموذج التقوميي وإمنا توصلوا إىل استنتاج 
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ما يقصده كل منهم بكلمة. أمنوذج( يف ضوء دراسة مناذجهم التقوميية اليت اقرتحوها للعملية الرتبوية أو يف 
 . (Joycem B, 1982, PP: 85)نماذج التقوميية ضوء دراساهتم وحتليلهم لعدد من تلك ال

للمقارنة بني  (Worthen & Sanders)فيتضح من الدراسة اليت قام ذها كل من )ورشن وساندرز( 
اثين عشر عنصرا مهما ميكن عدها ممثلة يف مفهوم عدد من النماذج التقوميية، أكد الباحثان أن هناك 

لتقومي وأغراضه ودور املقوم واملسؤوليات اليت تقع عليه وما النموذج حيث تتضمن هيه العناصر تعريف ا
هي التصاميم املقرتحة واملعايري وية واختاذ القرارات املناسبة وما مدى عالقة التقومي ابألهداف الرتب

املستخدمة ليا فإن الباحثان اتفقوا على تعريف األمنوذج. أنه اإلطار النظر  للتقومي مبا يشمل من 
 (.11: ص  5002ءات الزمة إلجراء العملية التقوميية )لفتة، أهداف وإجرا

لتصنيف النماذج التقوميية حيث وضح أن النموذج هو مجيع  (Mcluskey)أما الدراسة اليت أجراها 
وطرق إجرائه وحتليل املعلومات اليت يتم األفكار اليت يطرحها الباحث بشأن مفهوم التقومي وأهدافه 

 . (Mcluskey, 1970, PP: 30) .احلصو  عليها وتفسريها

( أن التباين الي  ظهر واضحا يف النماذج التقوميية واليت اقرتحت يف اجملا  1991ويرى )التميمي 
الرتبو  نرى أن هناك شبه اتفاق بني الباحثني واملشرفني واملختصني يف جما  الرتبو  على أن النموذج هو 

تصور جانبني مها اجلانب النظر  املتعلقة مبفاهيم التقومي تصور مسبق للعملية التقوميية ويشمل هيا ال
وكيلك اجلانب التطبيقي والي  يتضمن اخلطوات واإلجراءات العملية الالزمة للقيام بعملية التقومي 

 (.25: ص  1991)التميمي، 

 ( ميكن أن تكون قوية أو ضعيفة والنموذج القو  هو الي  يعكسFinchأما النماذج يف رأ  )فينج 
النظام املنطقي لألمور اليت جتر  دراستها ويربز التنظيم األساسي هلا ويلقي أضواء كاشفة عليها وال 

 . (Finch, 1979, PP: 135)ينساق وراء مالمح سطحية أو مظاهر خادعة أو متغريات طارئة 

ه اخلارطة بيشلرتبية ويشري )أبو حتلة( إىل النماذج التقوميية وفوائدها يف الرتبية حيث قا  أن أمنوذج يف ا
يف عرضها بسبب تعقد األحداث والظواهر الرتبوية والنماذج تساعد الرتبويني والباحثني يف جما  الرتبية 
عند استخدامها يف توجيه العملية التقوميية حنو أنسب الطرق وأحسنها وفق معايري دقيقة وأحكام 
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وجيه مسارها يف أثناء تنفييها لتحسني العملية التعرف على فعالية الربامج الرتبوية وتموضوعية ومن مث 
 التعليمية وإثرائها وللنماذج عدة فوائد منها:

 يزيد من النجاح يف العمل. .1

 يسهل االتصا  والتنسيق بني املشاريع واجملاالت ذات العالقة. .5

 يركز االهتمام على القضااي األساسية يف العملية الرتبوية. .2

 (.50: ص  5002د )أبو حتلة، حتقيق االقتصاد يف الوقت واجله .1

ليلك يرى الباحث أن النماذج توفر لنا اإلطار الي  علينا أن منأله بكل تفاصيل العملية الرتبوية على 
النماذج أو املوقف التعليمي الي  نطبقه هليا سيقوم أن يراعي يف ذلك الظروف اليت يتم فيه استخدام 
 استه ومنها عربية وأخرى أجنبية:الباحث بعرض بعض النماذج اليت تتالءم مع در 

 أوال: النماذج العربية:

 . 3893أمنوذج القاين للتقومي  .3

وضع اللقاين أمنوذجا للتقومي حبيث أكد يف هيا األمنوذج على دراسة األهداف العامة للرتبية وما تتضمنه 
توى وعملية من أهداف خاصة، ويتم التقومي يف أمنوذجه يف ضوء معايري ذلك التقومي األهداف واحمل

التدريس واملواد الدراسية كما أكد على األخي ابلتجريب األوىل للمواد التعليمية والطرق ومراجعتها 
واسع والتقومي يف مرحلة التصميم وأخريا أكد على الضبط النوعي للمنهج املطور. والتجريب على نطاق 

 (.105: ص  1911)القاين، 

 م. 3896أمنوذج الشبلي  .2

قدم األمنوذج نفسه  1911قدم الشبلي أمنوذجا لتقومي العملية الرتبوية وعاد يف  1922ويف عام 
الكتشاف اخللل يف املنهج، أ  أنه يبدأ أبو  مرحلة من النتائج وهي التقومي وينتهي أببعد مرحلة وهي 

حكم الفلسفة الرتبوية وبعد فحص كل عنصر من عناصر املنهج ميكن استعما  املعايري اليت اقرتحها لل
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على مدى سالمة ذلك العنصر ويف ضوء مدى مالئمة العنصر وموضوع الفحص لكشف اخللل فيه أو 
 لينتقل إىل العنصر اآلخر يف حالة سالمته. ومراحل األمنوذج هي:

 األهداف الرتبوية. .1

 األهداف السلوكية. .5

 اخلربات الرتبوية. .2

 الوسائل التعليمية. .1

 املعلم وطرائق التدريس. .5

 (.55، ص  1911ي، املتعلم )الشبل .2

 (:3893أمنوذج الشبلي )التقومي النهائي  .6

يرى الشبلي يف أمنوذجه أن التقومي النهائي ينظر للمنهج نظرية وتطبيقا وخططا وتنفييا ذهدف إعطاء 
صورة كاملة وشاملة عنه مبينة سلبياته وإجيابياته على الصعيد النظر  والتطبيق والتخطيط والتقومي. 

وير هيا األمنوذج إلجراء تقومي بنائي لكل مراحل بناء املنهج بوصفها مستقلة، وكيلك إمكانية تط
 ويتضمن األمنوذج املراحل التالية:

 وضع خطة للتقومي. .1

 تنفيي أو تطبيق خطة التقومي على املنهج الدراسي. .5

 نتائج التقومي. .2

 اختاذ القرارات. .1

 تطوير املنهج. .5

 (.90، ص 1912تطوير برامج التقومي. )الشبلي  .2

 :3898أمنوذج اجلعفري  .6
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وضع اجلعفر  أمنوذجا خاصا لتقومي املناهج الدراسية للتعليم العام يف العراق واعتمد يف البناء مفهوم 
التقومي البنائي أو التقومي التكويين ويسمى أيضا التطوير  والي  يعين أساسا مبفهوم التغيية الراجعة لكل 

األمنوذج يف تعديل مسار عملية التعليم وذلك ألن التقومي  جما  من جماالت األمنوذج والي  يسهم هيا
التكويين عملية مستمرة متصلة بفرتة عمل املنهج والتقومي مع عملية بناء املنهج وتنفييه ومتابعة نتائج 
التنفيي، وكون أن جماالت األمنوذج شاملة ومتكاملة ذلك ال مينع من استخدام كل جما  حبد ذاته 

 جملاالت األخرى وكأنه أمنوذج قائم بياته، والشكل اآليت يوضح خطوات األمنوذج:وبشكل منفصل عن ا

 وقسم اجلعفر  أمنوذجه إىل أربعة جماالت هي:

 املراحل. 2جما  األهداف الرتبوية العامة وأهداف  .1

 جما  املواد الدراسية ومفرداهتا. .5

 جما  حمتوى الكتب الدراسية. .2

 (.11، ص 1919)اجلعفر ،  جما  النشاطات والفعاليات املصاحبة. .1

 م: 3886أمنوذج احللبوسي للتقومي  .6

 مفهوم وضع احللبوسي أمنوذجا لتقومي املناهج الدراسية يف كليات الرتبية ابجلامعات العراقية وقد تبىن
. لكل جما  من جماالت  Feed bookالتقومي التكويين )البنائي( والي  يعين مبفهوم التغيية الراجعة 

كون مستمرة مع تطبيق املنهج تي  يسهم يف تعديل مسار العملية التعليمية، وعملية التقومي األمنوذج وال
 وتتكامل يف تنفييه ومتابعة نتائجه وقد يتضمن األمنوذج مخسة جماالت هي:

 جما  األهداف الرتبوية العامة. -أ

 جما  أهداف املواد الدراسية ومفرداهتا. -ب

 العلمية. قسام العلمية أو الفروعجما  أهداف األ -ت

 جما  حمتوى الكتب الدراسية. -ث

 (.110، ص 1991جما  النشاطات والفعاليات املصاحبة للمنهج )احللبوسي،  -ج
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 م: 2003أمنوذج الشمري للتقومي  .3

اعتمدت زينب الشمر  أمنوذجا خاصا الي  يهدف إىل بناء أمنوذج لتقومي املناهج الدراسية للمرحلة 
م ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة يف البناء  5000 - 1999املتوسطة يف العراق للعام الدراسي 

مفهوما هو أن كل الفقرات يف كل جما  من اجملاالت الستة اليت تضمنها األمنوذج يكون منظومة متكاملة 
للتقومي ميكن استعماهلا يف التقومي، وأن هيه اجملاالت تتفاعل يف ما بينها لوضع الشكل النهائي ألمنوذج 

للمراحل املتوسطة وعلى الرغم من تفاعل هيه اجملاالت إال أنه ميكن أن يستعمل كل جما   تقومي املناهج
 على حنو منفرد بوصفه امنوذجا قائما بياته وقد حددت الباحثة اجملاالت التالية:

 األهداف الرتبوية للغة العربية. .1

 مفردات املادة الدراسية وحمتواها. .5

 طرائق التدريس. .2

 املصاحبة.النشاطات والفعاليات  .1

 الوسائل التعليمية. .5

 (.19:  5001التقومي. )الشمر ،  .2

 النماذج األجنبية:ثانيا: 

 م: 3860للتقومي  Tylers Model)أمنوذج )اتيلور  .3

دعا اتيلر إىل العالقة الوثيقة بني التقومي وحتديد األهداف الرتبوية ففي رأيه أن التقومي )هو عملية منظمة 
ية وعليه فإن األمنوذج القائم على األهداف يتضمن مخسة خطوات أساسية لتحديد بعض األهداف الرتبو 

 هي:

 بناء وتطوير وسائل التقومي املناسبة. .1

 فحص وتدقيق املعلومات اجملتمعة يف ضوء حمكات مناسبة. .5
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 حتديد األهداف املراد حتقيقها. .2

 حتويل هيه األهداف إىل أهداف سلوكية. .1

 ابألهداف املرسومة سابقا. الوصو  إىل قرارات هنائية ذات عالقة .5

(Tylor, 1950, P. 30) 

ويشري السهم )أ( إىل املطبق بني األهداف الرتبوية واخلربات املقرتحة أما السهم )ب( فيمثل الصلة بني 
االختبارات وخربات املتعلم يف حني يشري السهم )ج( إىل قياس مدى حتقيق األهداف كما تظهر ذلك 

ا األمنوذج بني الكثري من علماء التقومي وأقبل عليه الكثري من املوقومني اختبار التحصيل وقد شاع هي
 (.25: ص  1991إلبراز مفهوم األهداف الرتبوية وضرورة حتويلها إىل أهداف سلوكية )عمرية، 

ليلك يرى الباحث أن هيا األمنوذج للتقومي يف ضوء مدى حتققه لألهداف من خال  وضع األهداف 
أخرى وإجراء املقارنة بينهما للحكم على مستوى األداء الي  حققه  انحية من من انحية والنتائج

وكيلك يتضح من هيا األمنوذج أن املتعلم أييت على قائمة املصادر أو القوى اليت تشمل املتعلمني واحلياة 
 املعاصرة وآراء خرباء املادة والفلسفة وعلم النفس وقد أطلق عليه أمنوذج األهداف الرتبوية.

 : 3893 (Skiba ckmodel)أمنوذج سكياك  .2

 يسمى هيا األمنوذج ابألمنوذج املوقفي ويتكون من مخسة خطوات رئيسية هي:

 حتليل املوقف. -أ

 صياغة األهداف. -ب

 بناء الربانمج. -ت

 التفسري والتنفيي. -ث

 املراقبة والتقومي والتغيية الراجعة والتطوير. -ج

 أما العوامل الداخلية فتتمثل مبا يلي:
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 إسهاماهتم.الطلبة و  .1

 املعلمون واهتماماهتم. .5

 املصادر والوارد واملشكالت البارزة. .2

 وظيفة املدرسة والرتكيب السياسي. .1

 (51، ص 1912شكل )( يوضح أمنوذج سكياك للتقومي )الشبلي، 

 : (Stuflebeam Model, 1971)أمنوذج أستفلبيم  .6

لى املعلومات للحكم على بدائل القرار التقومي وفقا هليا األمنوذج عبارة عن عملية يتم فيها احلصو  ع
اختاذ القرار املناسب من خال  البدائل واهلدف من إجراء التقومي يتمثل يف مساعدة متخي القرار على 

 (.11، ص 5001املتاحة، )املشهداين، 

 وهناك ثالث خطوات رئيسية يف عملية التقومي هي:

ملعلومات املطلوبة لليين يتخيون التخطيط: وهي تعين الرتكيز وحتديد وتوضيح وتعريف ا -أ
 القرارات.

ويعين تطبيق اإلجراءات يف اخلطوة األوىل واستخدام األدوات مع مراعاة شروط التطبيق  -ب
 واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة.

التجهيز: وتعين تنظيم املعلومات بشكل يؤد  إىل اإلفادة القصوى منها يف عملية التقومي  -ت
 الرتبو .

لنتائج وتفسريها: وتعين تلخيص ما أسفرت عنه النتائج وتقومي التفسريات ومن مث حتليل ا -ث
 (.50، ص 1911إصدار احلكم )الصانع، 

 ليلك أن هيا القرارات املتخية تقسم إىل أربعة أنواع هي:

 القرارات البياانت: وتعين بوضع وحتليل التعليمات واإلجراءات املناسبة لتحقيق اهلدف. -أ
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 ظيمية: وهي تتعلق بتحديد اهلدف.القرارات التن -ب

 القرارات التطبيقية: وهدفها هو حتديد واختيار أفضل تصميم للعمل. -ت

 القرارات اليت تتعلق بقياس النتائج: -ث

 وميكن استخدام هيه القرارات يف أربعة أنواع من التقومي وهي:

 .  Context Evaluationتقومي البيئة احمليطة  -أ

 . Input Evaluationتقومي املدخالت  -ب

 . Process Evaluarionتقومي العمليات  -ت

 (.191، ص 1912)جرادت،  Output Evaluationتقومي املخرجات  -ث

 ( :Stake Model  3886أمنوذج )ستيك  .6

يسمى هيا األمنوذج بـ )احتما  التطابق( على أن التقومي الرتبو  يؤكد على خطوتني أساسيتني مها 
 طوتني أل  برانمج تربو  وضع ستيك اخلطوات التالية:)الوصف واحلكم(، وأن تنفيي هاتني اخل

 األسبقيات: وهي الشروط املتاحة قبل أتثري الربانمج أ  واقع. .1

 التفاعالت: وهي النشاطات املتتابعة واليت تشكل عملية التدريس. .5

 النتائج: وهي التأثريات الناجتة عن الربانمج الرتبو . .2

ظة ومتوقعة، أما النشاطات وإصدار األحكام فيقسمها ويقسم ستيك النشاطات الوصفية على مالح
على معايري وأحكام كما هو موضع يف املخطط. ويؤكد األمنوذج على استمرارية التقومي يف بداية برانمج 

أ  مقارانت جوانب برانمج معني بربانمج آخر مشابه ومقارانت الرتبو  وقد يتطلب مقارانت نسبية 
 . (Warthen, 1973: P 24)عايري ليست هلا عالقة بربانمج آخر مطلقة أ  مقارنة الربانمج مب
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 : 3868 (Phidela Capam Committee)أمنوذج )فاي دلتا كاابم  .6

 العناصر األساسية للتقومي يف هيا األمنوذج هي:

 تقومي البيئة التعليمية وتتسم األهداف يف حتديدها. -أ

 تقومي املدخالت اليت هي ضرورية يف اختاذ القرار. -ب

 قومي اخلطوات اليت تعود إىل العمل يف وضع القرار.ت -ت

تقومي النتائج الي  يوفر املعلومات الالزمة اليت تستعمل يف احلكم على ما مت حتقيقه. ومسية  -ث
 هيا األمنوذج بـ )التقومي الشامل(.

يف ختطيط  إن املعلومات اليت حيصل عليها املقوم من خال  تقوميه للبيئة التعليمية واملدخالت اليت تتسم
املنهج بينما تقوم اخلطوات وتقومي اإلنتاج يؤثران يف وضع القرار املالئم لتعلم الطلبة وقدرهتم على العمل 

(Finch, 1979: P 50) . 

 : 3896 (Hammond Model)أمنوذج هاموند  .3

 وضع هاموند أمنوذجا مهما للتقومي وقد اشتمل على اخلطوات اليت ال بد من اتباعها وهي:

 وعز  اجلوانب اليت يراد تقوميها يف الربانمج عن اجلوانب األخرى. حتديد -أ

 حتديد املتغريات ذات العالقة ذهيه اجلوانب. -ب

 حتديد األهداف بصفة إجرائية. -ت

 تقومي السلوك الي  حتدده األهداف اإلجرائية. -ث

 استعما  التغيية الراجعة للتقومي. -ج

مج اليت تسمى بـ )مكعب الربانمج( )عبد توضيح العالقة بني خمتلف املتغريات اخلاصة ابلربان -ح
 (.110: ص  1912اجلبار، 
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البشرية الطلبة واملعلمون ثالث متغريات هي املؤشرات )املدخالت   Hammondليلك حدد هاموند 
اإلداريون واألسرة واجملتمع( واملتغريات ذات العالقة ابلعملية الرتبوية للربانمج )الكلفة، والطرق واحملتوى و 

سحركي )عبد اجلبار، فاط السلوك املعريف والعاطفي والنيم والتجهيزات( واملتغريات اليت متثل أمنوالتنظ
1912  :12.) 

 عداد املعلمني وأدائهم املهني:إ -

 عداد اهمه ي للمعلم ن  ي العرا::أوال / نبذة اترخيية عن األ

اضر املصادر الرئيسية إلعدام قية ومعاهد إعداد املعلمني واملعلمات يف الوقت احلاتعد اجلامعات العر 
املدرسني واملعلمني لكال املرحلتني االبتدائية والثانوية، ومل يكن أعداد املعلمني واملدرسني يف املعاهد 

جيوره إىل بداايت تكوين التعليم يف البلد. عندما أتسست دار والكليات وليدة العقد احلايل وإمنا متثيل 
( على هيئة صفوف مسائية يلتحق ذها معلمي املرحلة 1/15/1952ين )املعلمني العالية يف كانون الثا

االبتدائية ومديريها أو ممن أكمل املرحلة الثانوية العامة وذلك حلاجة املدارس االبتدائية والثانوية إىل 
مدرسني ومعلمني أكفاء يف العلوم الطبيعية مثل الفيزايء والكيمياء وعلم احليوان والنبات والصحة 

ولوجيا والعلم والعلوم االجتماعية مثل علم االجتماع والتاريخ واالقتصاد واجلغرافية والعلوم السياسية واجلي
 .... اخل.

أما املواد املهنية فكانت تقتصر الرتبية وفلسفة العلوم واترخيها وهيه املواد تدرس لطلبة )جامعة بغداد، 
 (.21، ص 1929

( 1952( درسا أسبوعيا ويف عام )15الية سنتني مبعد  )وجعلت مدة الدراسة يف دار املعلمني الع
 اضطرت دار املعلمني إىل توجيه طلبتها للتدريس الفعلي.

مبا يعاد  نصف الوقت املخصص للدراسة ومراعاة يف ذلك ألعمار الطالب وسبق خرباهتم يف التعليم 
يها احلصو  على شهادة ( حتولت الدراسة فيها إىل صباحية وصار من شروط القبو  ف1952ويف عام )

 (.50، ص 1919الدراسة الثانوية )مبارك، 
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( أغلقت دار املعلمني العليا مع مجلة من املعاهد العراقية 1921 - 1920ويف العام الدراسي )
ألسباب متعددة ومنها )اجتماعية واقتصادية وسياسية( فكان يعتمد على البعثات يف تعويض النقص 

 (.25، ص 1922)وزارة املعارف، ائية الثانوية احلاصل يف املدارس االبتد

لسد النقص احلاصل يف املعلمني واملدرسني أعيدت الدراسة  وحتت وطأة احلاجة إىل املعلمني واملدرسني
 (.22، ص 1911(، )وزارة املعارف، 1922يف دار املعلمني وذلك يف العام )

هنيا وإصالح دار املعلمني العليا دعى إىل ورغبة يف رفع مستوى أعداد املدرسني املعلمني وأتهيلهم م
 1922ضرورة جعل الدراسة فيها إىل ثالث سنوات وأربع سنوات على التوايل وذلك يف العام الدراسي )

( وأصبح شروط القبو  فيها إكما  الدراسة الثانوية واجتياز الكشف الطيب وحسن السرية 1929 -
بنات يف دار املعلمني العالية لسد النقص احلاصل يف ( فقد بدأ بقبو  ال1922)والسلوك. ويف عام 

املالكات التدريسية التابعة ملدارس البنات وكان الشروط التحاقهن ذهيه الدار هي الشروط نفسها املطبقة 
 (.90، ص 1921على الطلبة )الدجيلي، 

علمني فنيا ( مت ارتباط دار امل1/1/1951( ويف عام )1952واستمر النظام فيها مستقرا حىت عام )
وإداراي جبامعة بغداد ومت استبدا  اسم دار املعلمني العالية إىل كلية الرتبية وقد بقيت على نظامها 

(، 1951( لسنة )51التكاملي سائدا يف أعداد طلبتها عمليا مهنيا ومبوجب قانون جامعة بغداد رقم )
 (.50، ص 1910، حددت الدراسة فيها أبربع سنوات بعد الدراسة الثانوية )املوسو 

وبرزت احلاجة إىل أتسيس مؤسسات تربوية تعين أعداد معلمني وأتهيلهم مهنيا ونتيجة لتطور اجملتمعي 
واملعريف احلاصل مني أكثر من قرون واألعداد املتزايد من طلبة العلم واملعرفة أدى إىل ضرورة االعتماد على 

 (.25، ص 1910رية )املوسو ، خطة جديدة يف هتيئة فرص التعليم لكافة الفئات العم

وذهيا أصبح أعداد معلم املرحلة االبتدائية أيخي منحى آخر لتأسيس معاهد خاصة إلعداد املعلمني 
واملعلمات يف ابدئ األمر اقتصرت املعاهد اليت تواجدها يف حمافظة بغداد وبعد ذلك اشتملت احملافظات  

عدادهم معلمني والطلبات معاهد خاصة إلعدادهن ا وأصبح للطلبة اليكور معاهد خاصة إليكافة تقريب
تقع على عاتق وزارة الرتبية يف التخطيط والتنفيي هلا، اليت مدة الدراسة فيه إىل معلمات. وهيه األمور 

مخس سنوات ملن حيملون شهادة مرحلة املتوسطة، إذ مسيت مبعاهد إعداد املعلمني واملعلمات، ابلنسبة 
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ة الدراسة فيها سنتني من حيملون شهادة املرحلة اإلعدادية ومينح املتخرج درجة للمعاهد املركزية كانت مد
( 29( ما يقارب )1919 - 1912دبلوم يف الرتبية وعلم النفس، إذ بلغ عدد املعاهد للعام الدراسي )

للدراسة العامة. ويف معهدا موزعا يف احملافظات مجيعها، وقد خصصت السنوات الثالث األوىل من معهد 
 (.29، ص 1919السنتني األخرتني للتخصصات الدقيقة )مبارك، 

ويتصف برانمج إعداد معلمي املرحلة االبتدائية يف معاهد إعداد املعلمني واملعلمات أبنه تكاملي تعمل 
فيه املعاهد كلها وعلى وفق هليا النظام يدرس الطلبة )ذكورا وإاناث( ثالث جوانب متكاملة فيتم اجلمع 

 (.21، ص 1912األكادميية التخصصية والعلوم املهنية الرتبوية والعلوم الثقافية )البزاز، بني العلوم 

 ومن مميزات هيا الربانمج هي ما يلي:

هتيئة الطالب مني البداية على حب املهنة والتمرس عليها، ألهنم على دراية كاملة فمني  .1
والء للمهنة ينعكس إجيابيا على التحاقهم ابملعاهد أهنم سوف يتخرجون معلمني مما يعطي من ال

 حتصيلهم العلمي.

دراسة املواد الرتبوية والنفسية جبانب املواد التخصصية مما ال يرتك فرصة لنسيان املادة العلمية اليت  .5
 ختصص ذها الطالب.

املواءمة بني جوانب اإلعداد املختلفة فال تطغى علوم التخصص على حساب العلوم الرتبوية  .2
 (.11، ص 1912عكس )البزاز، والنفسية أو ال

 ثانيا: أهداف إعداد املعلمني وأدائهم املهني:

تعد األهداف الرتبوية نقطة البداية احلقيقة لربامج إعداد املعلمني وأدائهم املهين يف املعاهد وكليات 
ن املعلمني حيث أن هيه األهداف ال أتيت من فراغ وإمنا تشتق من فلسفة الرتبية وهي بدورها تشتق م

العامة حتتاج إىل ترتيب وتنظيم وحتديد وتسجيل دقيق لتكون مبثابة فلسفة اجملتمع واألهداف الرتبوية 
موجهات واضحة للنظام التعليمية ومن هنا تظهر احلاجة إىل السياسة الرتبوية فالسياسة تعد خطوة التالية 

مرحلة اختيار البدائل املناسبة لتحقيق لتحديد أولوايت األهداف الرتبوية العامة، واليت تعتمد بدورها على 
 (.122، ص 5002هيه األهداف الرتبوية العامة واليت يطلق عليها اسم )إسرتاتيجية( )خضر، 
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ليلك تعد األهداف الرتبوية جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم واليت ينبغي على املعلم عند ممارسته املهنة 
 أن يضطلع ذها واليت تتمثل مبا يلي:

 د األهداف التعليمية أو التغريات السلوكية اليت تسعى املدرسة إىل حتقيقها )األهداف(.حتدي .1

اختيار اخلربات الرتبوية اليت جيب أن مير ذها الطالب ويتعاملون معها حىت تتحقق من خالهلا  .5
 األهداف الرتبوية )احملتوى أو املقرر الدراسي(.

 ات الرتبوية إىل الطلبة )طرق وأساليب التدريس(.اختيار الطرق واألساليب اليت تقوم ذها اخلرب  .2

 تبيان مدى حتقيق األهداف )التقومي(.  .1

 (.22، ص 5009)عبد اهلاد ، 

املعلمني ينبغي أن تكون مشتقة من فلسفة إن خصائص األهداف الرتبوية اليت تبىن عليها برامج إعداد 
شتمل مجيع مراحل التعليم وترسم االجتاهات الرتبية وتقوم بتوجيه األنشطة الرتبوية يف اجملتمع وكيلك ت

العامة لكل منهج من املناهج الدراسية حبيث تشمل االتساق والتكامل بني مجيع فروع املعرفة )السيد، 
 (.51، ص 1911

ويعد مفهوم األداء يف تربية املعلم، من أبرز املفاهيم الطموحة يف هيا اإلطار وتسند فكرة املفهوم على 
أهداف اإلعداد إىل مفاصل دقيقة موزعة يف مراحل اإلعداد وهيا ما يدعى جمموعة حتديد وتصنيف 

األداءات اليت ينبغي على املعلم معرفتها وهي تشري إىل نوع املعرفة واملهارات والصفات اليت ينبغي أن 
ية هيا التوصيف يكون املعلم أن يظهر قدرته على الوصو  إىل املستوايت السلوك خال  يكتسبها، ومن

الكفاية يف أتدية املهام الرئيسية املطلوبة سواء يف عملية التدريس وما يتصل ذها احملددة وحتقيق مستوى 
 (.21، ص 1990من أنشطة أو تفاعالت )رشيد ، 

 ومن أسباب االجتاه إىل هيا املفهوم يف األداء هي ما يلي:

 مؤشرة يف اختاذ القرارات املهنية. تزايد االهتمام اجملتمعي ابملعلم وما يصاحبه من تنظيمات مهنية .1
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التقدم التكنولوجي واملعريف الي  حدث يف العامل الي  أمكن من خالله هتيئة وسائل ميكن  .5
 استخدامها بفاعليه يف أدائه التعليمي.

التخطيط ورفع مستوى الكفاية والتطوير والربامج املعدلة كلها مفاهيم جديدة يف ميدان الرتبية  .2
 لنظر يف الطرق واألساليب القدمية.أدت إىل إعادة ا

متهني مهنة التعليم وما رافقها من معرفة خبصائص العلم، وأدواره اجلديدة يف عامل متطور. )رمحة،  .1
 (.51، ص 1912

إن التكنولوجيا التعليمية اليكية وتعدد أدوار املعلم ومسؤولياته املهنية وتشعبها التطورات يف الرؤاي 
املهنية اجتاه العملية التعليمية لالرتقاء مبستوى أداء املعلم من خال  اختياره االجتماعية والسياسية و 

وانتقائه وإعداده قبل اخلدمة وتنميته املهنية املستمرة يف أثنائها، ليلك إن أداء املعلم املهين يبىن على ثالثة 
 جوانب هي:

 جانب األداء املهين: وهو معرفة جوانب السلوك التدريسي لدى املعلم. .1

 جانب املعرفة: وهو تقدير اجلانب املعريف لدى املعلمني. .5

 (.15، ص 5005جانب املنتج: وهو تقومي قدرة املعلمني على التدريس )اجلاغوب،  .2

ومن هنا تبني أن مفهوم األداء القائم على الدميقراطية حيث تتاح للمعلمني الفرصة لتباد  الرأ  يف 
الت اليت يروهنا مناسبة لكي يالئم قدرهتم الفردية ودافعهم تفاصيل الربانمج الدراسي وإجراء التعدي

وتطلعاهتم. وأن التعلم على وفق هيا املفهوم ليس جمرد استيعاب أقدار متفاوتة من املعارف وإمنا يعين 
معينة من املهارات العقلية واالجتماعية واحلركية واملفاهيم وامليو  واالجتاهات فضال على ذلك نوعيات 

 . (Masgeoe, 1969, PP. 40)يت تشرتك كلها يف إعداد املعلم ميكن أن يكون مهنيا والقيم ال

فورد( وحركة إعداد املعلمني نوا علماء الغرب ومنهم )مجاعة ستاليلك إن علماء العرب املسلمني قد سبق
و ه كاملسلمني الي  أثبت جدارته يف ذلالقائم على الكفاايت التدريسية بسبعة قرون ومن العلماء 

هـ( حيث أكد على املعلم الكفء عامل أساس  222 -هـ  229قاضي القضاة بدر الدين ابن مجاعة )



 التقومي ................................................................. إمساعيل حسن عبد هللا

 (306العدد )                                  369جملة العلوم النفسية والرتبوية                          

يف جناح العملية التعليمية، وحسن إعداد املعلم وأتهيال جيدا، وعلى املعلم يقوم بدوره أبسلويب علمي 
 ج مع الوضوح يف الكفاايت واند  ابن مجاعة مبا يلي:يعتمد التدر 

 (.12، ص 1910)عبد الرزاق، 

 معرفة املعلم مبواد التخصص. .1

 يتمتع املعلم بثقافة عامة. .5

 معرفة املعلم بطبيعة املتعلم. .2

 وقسم آداب املعلم على:

 آداب يف نفسه وهي: -أ

 خصائص أخالقية. .1

 خصائص دينية. .5

 خصائص مهنية. .2

 آداب املعلم يف درسه وتتمثل مبا يلي: -ب

 التهيؤ للدرس. .1

 (.11، ص 5002تطبيق قواعد التدريس )لفتة،  .5

من خال  التأثري يف أبنائه وأنه  هويرى الباحث أن أمهية وحيوية الدور الي  يقوم به املعلم للتأثري يف جمتمع
عقل األمة وضمريها فهو جيعل يف وجدانه مشاعرها وآماهلا وثقافتها واترخيها وعلى عاتقه يقع صنع 

ذلك أنه من الصعب أن تكفي يف مهنة هلا كاملة تعيش يف قلب واحد، مستقبلها وأجمادها فهو حبق أمة  
هيه الدرجة من األمهية والتأثري يف حياة اجملتمع وحياة أبنائه، فاملعلم هو صانع الطبيب وصانع املهندس 
وهو صانع الضابط والقاضي واألديب واملفكر إنه صانع كل الرجا  والنساء يف اجملتمع فإن املعلم هو 

م أو أكثر وينظم جمموعة أو أكثر من التالميي ويديرها ويوفر هلم ما يكفل الي  يلم ويتابع املعرفة يف عل
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رضاهم وجناحهم وكيلك يتعامل مع هيا الكم اهلائل من األدوات التكنولوجية احلديثة واحلفاظ على 
 عالقات طيبة مع أسر التالميي وجمتمعه احمللي.

ب واحد وأن أتثريه ابت ميتد لكل قطعة على واالنطالق يف ذلك من النظر إىل املعلم على أنه أمة يف قل
منا مجيعا اإلقرار أبن معلمينا  يستوجبكل بيت، وليلك األمر الي    أرض اجملتمع وإىل كل ركن يف
 ميسكون أبيديهم مستقبل بلدان.

 ثالثا: أهمية األداء املهني للطالب / املعلم:

ن اهتمامات املؤسسة الرتبوية املسؤولة عن ميثل األداء املهين جانبا ابلغ األمهية ينبغي أن يوضح ضم
إعداد املعلم،إال أن االرتقاء ذهيا اإلعداد ال يتم إال من طريق تنمية قدرات املعلمني من الناحيتني الثقافية 

الكفاايت املهنية اليت جتعلهم قادرين على أداء مهنتهم أبكمل ية وتزويدهم ابملهارات واخلربات والتخصص
املستوى التعليمي الي  يؤثر كما ونوعا يف مستوى اجملتمع االقتصاد ، ومن هنا وجه، ومن مث رفع 

جاءت أمهية األداء املهين للعاملني فاهتمت الكليات ومعاهد إعداد املعلمني واملعلمات بتطوير هيا 
م يف النظام داخل املؤسسة التعليمية أو متابعة وضعه االقتصاد  بعد التخرج كما حدث يف الياابن فاملعل

يعد عنصرا ابرزا وجوهراي يف جناح التجربة السياسية ليا فإن للمعلم وضعا ماداي نظر اجملتمع الياابين 
( دوالرا سنواي ويعد ذلك 51100 - 15200واجتماعيا مرموقا إذ يتقاضي دخال سنواي يعاد  )

 .(51، ص 1992أعلى من أ  مرتب حكومي ألن مهنة التعليم هي مهنة إنسانية )وليم، 

ليلك أشار العديد من الباحثني إىل أن إعداد املعلم أمر ضرور  ألن برامج إعداد املعلمني تفقد فعاليتها 
وصالحيتها العامة وتعد تربواي قاصرة وغري بناءة، إذا مل تتضمن جانبا مهنية رصينا من مقررات دراسية 

انب فضال عن األنشطة والتقنيات عالية اجلودة من معلومات ومفردات ذات العالقة املباشرة ذهيا اجل
 (.29، ص 1911الالزمة ومراعاة أساسيات الرتبية التعليمية احلديثة )محدان، والوسائل احلديثة 

 أما منظمة اليونسكو فرتى أن أداء املهين للمعلم يضم ما يلي:

اجملتمع ملزيد من الدميقراطية والتطور االجتماعي والثقايف يساهم يف حتقيق طموحات  .1
القتصاد ، ويف الوقت نفسه تطوير طاقات األفراد للمشاركة النشطة يف بناء هيه الطموحات وا

 وتنفييها.
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يؤد  إىل فهم اجلوانب العملية والتقنية للحضارة املعاصرة بشكل يؤد  إىل إدراك البيئة والقدرة  .5
ئية للتغري العلمي على التعامل معها مع النظر نظرة انفية إىل املضامني االجتماعية السياسية البي

 (.15، ص 1995والتقين )اليونسكو، 

( أمهية اإلعداد املهين للمعلم من طريق ما يرتكه من آاثر على جانب 1922هليا أكد انصف ) .2
مهم وهو أداء املعلم للمواقف التعليمية فينبغي أتهيل املعلم وإعداده وتدريبه على املهام ملواكبة 

ميكنه من حتمل مسؤولية املهنة بصورة كاملة وبكل كفاية، إن  إليه، إذ أن تطوير عملية إعداده
مميزات املعلم وقدرته على اختاذ القرار املهين األقل تعرضا للخطأ، ألن القرار املهين اجلديد ليس 
عمال سهال وإمنا يتطلب قدرا من املهارة والثقافة املهنية يتمتع ذها املعلم ليمهد الطريق أمام 

سع من النمو والتوجيه أما املعلم الي  ال يدرك طبيعة عمله فإنه يتخي من تالمييه آلفاق أو 
القرارات االرجتالية ما يؤد  إىل تقليل نسبة النمو والتوجيه بصورة كبرية وواضحة مما جيعل 

 (.52 - 11ص  ،1995ق األهداف الرتبوية )انصف، التالميي أقل أثرا وإسهاما يف حتقي

كتاابهتم ابلتدريس بوصفه مهنة ومنهم من درس أثر اجلانب املهين يف أداء املعلم ليلك اعتىن الرتبويون يف  
أو إجناز التالميي، ألن هو صاحب التأثري القو  على مستوى تالمييه، فاملعلم هو الي  جيعل ما يدرسه 
التالميي ذا معىن هلم وميكنهم من أن يروا جدوى ما حيصلون عليه من معارف ومعلومات ومهارات 

يف حياهتم فضال عنه يهتم برعاية التالميي وجيعل تعلمهم ممتعا، فرتاه ينقل محاسه  ومتجيرة دركون فائدتهي
للتعلم وعدواه لتالمييه، وفضال عن كفايته التقنية ويقدم حوافر وحيل متعددة ومتنوعة ليستثري الدافعية 

اليب تدريس ذكية جتعل تالمييه ويستعمل أسالداخلية للتالميي وخيلق مواقف تعليمية حافزة للتعلم 
 (.222، ص 1992يريدون تعلم ما يقدمه هلم )انصف، 

وابالتساق مع ما تقدم فإن النظرايت السيكولوجية ترجع املعلم املؤثر )الفعا ( هو الي  يراه تالمييه 
 على أن عنده:

 خربة وكفاية يف جما  معني من جماالت املعرفة. .1

 سلطة ليكافئ ويعاقب. .5

 اس للتعلم من طريق االندماج الشخصي يف املادة الدراسية واملهارة يف تدريبها.عنده احلم .2
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 ينقل إليهم إحساسا ابالستثارة والتوثيق عن تعلم املادة. .1

 جيعل التعليم ممتعا بدال من أن يكون عمال روتينيا يكلفون به. .5

 شرح األشياء ويوضحها بطرق جديدة. .2

 يقرتب منهم ويتفاعل معهم. .2

 لإلصغاء إليهم وهم مستعدون لإلصغاء إليه.مستعد دائما  .1

 يبث فيهم الثقة ابلنفس ويشعرهم بقدرهتم على حتقيق النجاح. .9

، ص 1992يظهر اهتماما حقيقا ذهم ويسعى دوما لرعايتهم. )مرعي وآخرون،  .10
15.) 

 وجد (Harry, 1974)بعض الدراسات أمهية اإلعداد املهين يف فاعلية املعلم ففي دراسة وقد تناولت 
أن اإلعداد املهين للمعلم له عالقة إجيابية يف حتصيل التالميي من معلومات وفهم واستيعاب وإدراك املادة 

(Harry, 1974, PP. 72) . 

إىل أمهية اإلعداد املهين للمعلم ألنه يؤد  دورا كبريا يف إحداث التغريات  (Cain, 1984)كما أشار 
ه إىل سلوك إال أن هيه يتوقف على طريقة إعداده من الناحية اليت تطرأ على املتعلم وحتويل اخلربة عند

 . (Cain, 1984, P. 23)املهنية 

( يف سوراي اليت أشارت إىل أن اإلعداد املهين يؤثر يف حتسني املعلومات 1912أما دراسة )رمحة 
قف التعليمية. )رمحة، املختلفة وأنه حيسن أداء يف املو واالجتاهات الرتبوية حنو التصرف يف املواقف الرتبوية 

 (.20، ص 1912

يف دراسته إىل ضرورة إسهام املناهج التكنولوجية يف إعداده املعلمني وبيان  (Huang, 1994)هليا أكد 
اخلطوات املتبعة يف تطبيق املناهج الدراسية واحتوائها على الثقافة العامة والثقافة املهنية وأكد على أن 

 . (Huang, 1994, P. 108)تم ابلتعليم التكنولوجي املناهج الرتبوية ضرورة أن هت
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م أن نشاط املعلم يف رعاية تالمييه يف اجلوانب  1921أما محدون عند حتليله عمل املعلم يف بغداد عام 
الصحية والثقافية واالجتماعية والنفسية ال حتظى سوى ابهتمام قليل ال يتناسب مع األمهية اليت أتخيها 

الرتبوية احلديثة هليه النشاطات، وأن سبب هيا اإلمها  هو اخللل احلاصل يف أعداد  ابحلسبان واألساليب
 (.11، ص 1915املعلمني املهين )املوسو ، 

مما سبق يرى الباحث أن الدور احملور  للمعلم يف حتقيق كفاية النظام التعليمي وفاعليته بوصفه الركيزة 
ية دوره يف االرتقاء املستمر مبستوى أدى املتعلمني الي  األساسية لتحقيق جودة هيا النظام ونظرا حليو 

ميثل الغاية األساسية اليت يسعى إليها أ  نظام تعليمي، بغض النظر عن حالة مدارسه وكثافة القاعات 
الدراسية ذها وطبيعة املناهج الدراسية املستعملة فيه ونوعية التكنولوجيا ومصادر التعلم اليت يعتمد عليها 

البيئة احمليطة أو أ  عامل من العوامل املرتبطة ببيئة اليت ينتظم فيها التالميي على الرغم من ومقومات 
أهنا ستظل عدمية اجلدوى قليلة ما مل يتوافر أمهية ذلك كله لضمان جودة وفاعلية النظام التعليمي إال 

الرتبوية اليت يسعى املعلم القادر على الراغب يف توظيفها بفاعلية وتوجيهها حبكمة صوب األهداف 
النظام لتحقيقها ألنه املعلم ميثل حمور االرتكاز يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت يتبناها النظام التعليمي 
وعلى عاتقه تقع مسؤولية حتويل األفكار والرؤى التجديدية اليت يطرحها القائمون على هيا النظام 

تتمثل صورة معارف ومهارات واجتاهات تبدى يف وواضعو خططه ورامسو سياساته إىل نواتج تعليمية 
 سلوك املتعلمني.

ومن املالحظ أن االهتمام املتناهي الي  توليه نظم التعليم يف البلدان املتقدمة تعليميا يف الوقت الراهن 
اته الفرص الكافية واملناسبة لالرتقاء مبستوى أدائه وممارسلتطوير برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة وتوفري 

املهنية وحتسني أوضاعهم املادية واالجتماعية وصحية انطالقا إىل أن املعلم بوصفه أحد أبرز الدعائم اليت 
ميكن الركون إليها يف حتقيق اجلودة الشاملة يف النظم التعليمية يف ظل التحدايت الرتبوية اليت تعلمها 

 ظالهلا واليت تعرف مبجتمع املعرفة. املقتضيات الرتبوية للصيغة احلضارية لعيش البشرية اليوم يف

 رابعا: مفهوم الرتبية املهنية -

تلعب الرتبية املهنية دورا هاما يف اكتساب املتعلم مهارات مهنية ذات مساس حبياته اليومية وتعمل على 
تنمية اجتاهات إجيابية لديه حنو العمل اليدو  واملهن والعاملني إضافة إلسهامها يف مساعدة التالميي 
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لى الكشف عن استعداداهتم وقدراهتم وميوهلم، فهي من املفاهيم الرتبوية احلديثة يف التعليم النظامي ع
 (.125، ص 1992على املستويني احمللي والعاملي )عليمات، 

وتنظر النظم الرتبوية املختلفة إىل مفهوم الرتبية املهنية على أنه خطوة متهيدية لتكوين اجتاهات مهنية حنو 
املهين التخصصي، فالرتبية املهنية قد صممت لتهيئة الطالب وتوعيته واستعداده لألدوار احلياتية  التعليم

فهي حماولة لتسهيل مهمته يف االختيار املدروس ملهنة املستقبل )عليمات، اليت يؤديها يف املستقبل 
 (.150، ص 1992

ر )سيدين اثء مع بداية السبعينات حيث أو  جاليلك إن أو  ظهور ملفهوم الرتبية املهنية يف األدب الرتب
إىل الرتبية املهنية بقوله كل الرتبية مهنية وإن جهودان كرتبويني جيب أن تكرس إما  1921مارالند( عام 

إلعداد الطالب لوظيفة مفيدة ومناسبة حا  خترجه من معاهد اإلعداد أو املؤسسات الرتبوية األخرى 
 (.112، ص 1995)سالمة، وآخرون، 

 ضع )سدين مارالند( ثالثة أبعاد للرتبية املهنية وهي:وو 

 أن تكون جزءا من املناهج املدرسية جلميع الطلبة. .1

 أن تستمر طيلة بقاء الطالب يف املدرسة. .5

كل طالب يرتك املدرسة جيب أن تكون لديه بعض املهارات الضرورية للبدء بعمل يكسبه  .2
 ,Biren)درسة قبل أن ينهي دراسته الثانوية. العيش وعيشة أفراد أسرته حىت لو اضطر لرتك امل

1996, P. 103) . 

ليلك أكدت مجعية الرتبية املهنية األمريكية. أن الرتبية املهنية مطلب لكل فرد وهي عملية مستمرة طوا  
حياة األفراد وأن مفهوم الرتبية املهنية يؤكد على ترسيخ قيم إجيابية للعمل وهي تزود النظام الرتبو  

سائل اليت متكنه من تسليط الضوء على التطوير املهين لألفراد، وتتمركز حو  اإلعداد املهين والتطبيقي ابلو 
 (.122، ص 1991)أبو سل، 

أن هدف الرتبية املهنية هو متكني الطلبة من اكتساب املهارات  1995ويف املستوى نفسه آاثر املصر  
وانب مهنية متعددة ختدم برامج إعداد الطلبة ليكونوا مواطنني العملية واملفاهيم املعرفية املرتبطة ذها، يف ج
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منتجني لديهم قاعدة عريضة من املهارات اليت متكنهم من التكيف مع واقع احلياة ومتطلباهتا )املصر ، 
 (.15، ص 1995

ين وإن إعداد الطالب / املعلم من خال  التطبيق العملي هو خطة مقرتحة يف املؤسسات الرتبوية اليت تع
ابلطالب / املعلم إىل أفضل أداء تدرييب خيتص ابملهنة الرتبوية وتعمل أيضا على إكسابه اجتاهات إجيابية 
حنو مهنة التعليم وتقرير العاملني ذها وحتقيق األلفة بينه وبني العناصر البشرية واملادية للعملية التعليمية 

، 5002نظرايت يف مواقف تربوية واقعية )السايح، وبيلك حتقق الرتبية املهنية تطبيق املعارف واملبادئ و 
 (.25ص 

وعموما فإن الرتبية املهنية هي أحد املكوانت والعناصر اليت تؤلف جملموعها حمتوى الرتبية وأهدافها وتتمثل 
 ابلنقاط التالية:

 مساعدة الطالب / املعلم على إدراك أمهية املعرفة يف مجيع جوانب احلياتية. .1

املعلم ابحلد األدىن من املهارات الالزمة هلم من أجل استمرارية تزويدهم ابملعرفة تزويد الطالب /  .5
 والبحث عنها وأخي مواقعهم يف اجملتمع.

 تعريفهم ابإلجنازات اإلنسانية والثقافية واألخالقية وتدريبهم على تيوقها وتقديرها. .2

 إعانة أنفسهم ماداي من خال  اكتساذهم مهنة ما. .1

 ناقدة لكل ما حييط ذهم وخباصة يف جما  املهنة.تنمية قدراهتم ال .5

هتيئ تدريبا ميدانيا للطالب / املعلم لتطبيق املبادئ واملفاهيم واخلربات الرتبوية والنفسية اليت  .2
 يتعلمها خال  إعداده الوظيفي يف معاهد إعداد املعلمني أو يف املؤسسات الرتبوية األخرى.

الحظة ومعرفة فئة املرحلة اليت سوف يقوم املعلم بتعليمها أو هتيئ فرصا واقعية للطالب / املعلم مب .2
تدريبها سواء كانت فئة رايض األطفا  أو فئة التالميي )املرحلة االبتدائية( والوقوف على 
حقيقتهم نفسيا وسلوكيا وتربواي وتساعدهم على تطوير األساليب الرتبوية والسلوكية للتعامل 

ة مشكالهتم وتلبية حاجاهتم لتحقيق األداء اجليد يف العمل والتفاعل مع هيه الفئات ملعاجل
 (.115، ص 1995)مسلم، 
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وتوصل الباحث من خال  ما سبق أن الرتبية املهنية هي ذلك املبحث الي  يهدف إىل هتيئة الطالب 
رات خال  الدراسة يف معاهد إعداد املعلمني واملعلمات وكليات الرتبية وتوعيته وإعداده الكتساب املها

العملية واملفاهيم املرتبطة ذها يف جوانب مهنية متعددة وذلك عند التطبيق يف املدارس ختدم برامج إعداد 
العملية تساعدهم على التكيف  –الطلبة ليكونوا أفرادا منتجني لديهم قاعدة عريضة من املهارات العلمية 

مشكلة الرتبية الفكرية فهيه األخرية تستهدف احلياة ومتطلباهتا ومشكلة الرتبية املهنية أثر تعقيدا من مع 
تكوين اإلنسان مما هو عام لديه. أما الرتبية املهنية فتستهدف التكوين الفين مما هو خاص عنده وأن 
األعما  البشرية شديدة التنوع وأن لكل واحدة منها طراز تكوينه اخلاص بل يبدو أيضا أن لكل مهنة 

ن خاصة. وعن طريق الفوارق بني املستوايت الفكرية واملستوايت غاايهتا يف ذاهتا وعن طريق امله
االجتماعية اليت يشغلوهنا يفرتق الناس بعضهم عن البعض ويتميزون. مما يتضح أن الرتبية املهنية كانت 
وستظل حجر الزاوية يف عملية بناء إعداد الطالب / املعلم وحياو  الرتبويني دائما إىل تقدمي املساعدة له 

برامج الرتبية املهنية وابلتايل يسهم يف تسهيل وتطوير من خال  تزويدهم خبيارات متاحة يف  وذلك
 قدراهتم العقلية واجلسدية يف أثناء التدريس يف املدارس املختلفة.

إذن فالرتبية املهنية هي الوسيلة األساسية يف تدريب الطالب / املعلم على اكتساب املهارات األدائية 
 وذلك ألهنا تتم بصورة واقعية. بصورة مباشرة
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