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العربية البالد يف ياملهن ومتكينه املعلم تكوين واقع  
 () شبل بدرانأ.د. 

 :املقدمة من بدال

ة واالتصاالت، ومع ما ميوج به العامل من حتوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية املعرفثورة ظل  يف

الية الرأمسجة سيادة ى مقدرات شعوب العامل الثالث، ونتيعل يالعامل هيمنة النظام الرأمسايلإىل قافية، تؤدى ثو 

رتا، فرنسا(، ونتيجة الرأمسالية )أمريكا، إجنل لداندول املركز، الب يف احتجاجاتأدت إىل  املتوحشة واليت

ثورات  حاولت هتميش العديد من املواطنني، ترتب على كل ذلك ما نشهده من اليت االقتصاديةللسياسات 

 مازالت تعيش يف وغريها من الثورات اليت مصر، واليمن، وسورايمث بدأت بثورة تونس،  ، واليتالربيع العريب

 .أرجاء وطننا العريب

للثورات العلمية جة تينلتعليمية يالقى العديد من التحدايت الداخلية واخلارجية، كان دور املعلم واملؤسسة ا

 يواالفرتاض اإللكرتويناملعلم والتعليم حيال التعلم  جعلت البعض يتصور تراجع دور والتكنولوجية، واليت

 ك التحدايتعملية التعليم والتعلم، ولقد ضاعف من تل يف "األنرتنيت"وتوظيف شبكة املعلومات الدولية 

 لبه من إعادة النظر والتفكري يف، وما تتطثورات الربيع العريب ثل يفتماخلارجية، حتدايت جديدة داخلية ت

جلها  ثلتمت اليتقي  شعارات تلك الثورات و وسياسة مبا يتواكب من حت دافاوأهة فنظم التعليم العربية، فلس

 يفالنظر  واهلام إعادة يفإن من الضرور كذلك، ألمر  )عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية( وإذا كان ا يف

ذلك ظل كل  يفتشغل هبذا األمر،  اليت، السياسات والربامج واملؤسسات العريبإعداد وتكوين املعلم 
                                            

( أستاذ علم ) جامعة االسكندرية –الرتبية، والعميد الساب  لكلية الرتبية اجتماع 
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إعادة النظر والتفكري بشكل  -زملضمن ما يست -تستلزم واليتغريات والتحدايت الداخلية واخلارجية، املت

ورات ثوحتق  غاايت وأهداف تنسجم وتتواف   اليت العريبتكوين وإعداد املعلم يف ورشيد  وعقاليننقدى 

 .العريبالربيع 

، اومتكينه مهني العريببواقع تكوين وإعداد املعلم  يشغل بشكل رئيسنالورقة احلالية سوف تفإن من هنا 

مية املعنية هبذا التكوين وذلك من خالل التعرض لالجتاهات العامة ملناهج تكوين املعلمني واملؤسسات التعلي

اجملتمع عنه، وعاهاته مع ها ديعتق والصورة اليتنفسه صورته عن  لللمعلم من خال املهينومظاهر التمكني 

أهم  اأيضمع عنه. مث نناقش وصورة اجملتأدائه للمعلم عن  املهينالرضا وكنا طالبه واملؤسسة التعليمية وإدارهتا، 

وأحد التغريات والتحدايت، تلك ضوء  يف يبلتقسمصور تالعربية ك الدالب يفاملعلم تكوين  مكوانت

 ع.تماجمل يفصورة املعلم لذاته وصورته متطلبات حتسني 

وحده هو القادر  إال ابلتعليم، والتعليم عاملنا املعاصر يفقدم ألمة من األمم تمن إنه ال  انطالقاكل ذلك 

ابلتعليم، املؤسسة التعليمية معلمني وطالب وإداريني  قدم والرقى، ونقصد هناعلى قيادة اجملتمع حنو الت

جناحها. عرب التاريخ ت ثب إنه الوسيلة و اآللية اليت ...ومناهج وبرامج دراسية وبيئات تعلم وتعليم فاعلة

على كافة األصعدة،  اقدمت، مل حترز أية أمة ، شرقا وغرابوجنواب عات اإلنسانية مشاالكافة اجملتم  يف اإلنساين

، يسعى إىل تكوين مواطنني نقديني قادرين على الفعل واحلركة ودميقراطيحر  تعليميمن خالل نظام  إال

 حنو أنفسهم وجمتمعهم.
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 :املعلمني تكوين ناهجمل العامة االجتاهات: أوال

 ارتبطتورات عديدة خالل القرن املاضي، ولقد الوطن العريب تطيف لقد شهدت مؤسسات تكوين املعلمني 

، وكانت العريبتطور العلوم الرتبوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم يف العامل والوطن ت والتغريات بوراطتلك الت

 .السياساتو  البىن والوظائف واألهدافيف تلك التطورات 

املعلم  إىلدور املعلم وتكوينه، فالنظرة القدمية  ور دور املؤسسة التعليمية وابلتايلفمع تقدم علوم الرتبية تط

 ةه بيئئانية قادره على هتيومرشد للعملية التعليمية وكطاقة إنسدوره كميسر  إىلبدلت تفه انقل للمعرفة، بوص

عامل التعلم القائم على التعلم  إىلكر ل من عامل التعليم القائم على التلقني واحلفظ والتذ التعلم للمتعلم واالنتقا

م لتحصيل املعرفة من خالل مصادر التعلوالسعي  واالبتكار األبداعالذايت وتنمية قدرات املتعلم حنو 

 املختلفة.

من قرن من الزمان، قد أتسست على ألكثر  العريبالوطن يف  ةوية والنفسية السائدذا كانت العلوم الرتبإو 

دور تما زالت  العريب التعليميالربامجاتى، فأن حماوالت اإلصالح للنظام  يالفكر الرتبو  اوحتديد الفكر الغريب

مؤسس  "حممد على"مصر، حيث قام يف مطلع القرن التاسع عشر  إىللك، ورمبا يعود ذلك ذلك الفيف 

مطلع يف أورواب، ولقد أتضحت معامل الفكر الرتبوي  إىلمصر احلديثة أبول حركة للبعثات العلمية والرتبوية 

كار ونظرايت علم النفس  أبفحمملني وإجنلرتا ابورو أ املصرين من ثنيعو رن العشرين وحتديدا بعد عودة املبالق

 بية ونظرايت إعداد وتكوين املعلمني.والرت 
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 نظام القبول:-0

من القرن التاسع عشر،  األخريالربع البلدان العربية يف يف وكانت بداية مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني 

لتخريج معلمي  م2781أنشأت عام  واليتيف مصر  "لعلومادار "حيث كان أول هذه املؤسسات واملعاهد 

ة مدرس إنشاءمت م، 2771ويف عام  "لتجهيزية "اوالثانوية  "املبتداين"اللغة العربية للمراحل االبتدائية 

اللغة الفرنسية، وتالها مدرسة املعلمني اخلديوية  يخريج معلم" لتابلعليا"ضا عرفت أي اليتاملعلمني املركزية 

( وخالل الفرتة نفسها 2٢، 111٢: )بدران، وسليمان اإلجنليزيةاللغة  يلتخريج معلم م2777عام يف 

 م.2771نس عام تو يف مدارس ترشيح املعلمني واملعلمات  إفتاحتقريبا مت 

تم مراقبتهم كانت تمث  الطالب للدراسة ملدة أربع سنوات قبل خترجهم، ومن  كانت تعد  "دار العلوم"أن ومع 

املعاهد واملدارس  العديد منأن رس قبل إجازهتم، إال املداعملهم يف أماكن يف ملدة سنة )تربية عملية( 

بل كانت تستق  اليت ة، فهناك معاهد الرتبية املتوسطةا خمتلفع أمناطكانت تتب  ان العربيةالبلد يفخرى األ

بقيهم ملدة مخس سنوات قبل التخرج، كما وجدت تالطالب بعد انتهائهم من الدراسة يف املرحلة اإلعدادية و 

 بعد خترجهم من تنيني دراسيكانت تعد الطالب ملدة سنت  واليتمني العليا العليا أو دور املعل معاهد الرتبية

ع الزمن والتطور حىت أواسط متولت  اليتكان هناك دور املعلمني أو كليات املعلمني مث  املرحلة الثانوية، 

حيث كانت نواة اجلامعة  لبنان،يف امعة الوطنية، كما هو احلال جلاخلمسينيات من القرن املاضي نواة ا

  يلإضافة للمعلمني، وابإل بية العايلضمت معهد الرت  اليتمصر  يف سمش نيع ر املعلمني، وجامعةااللبنانية د

يف مصر عام أنشئت  بية والتعليم كاليترت لوزارة ال  كانت اتبعة  اليتكل ذلك كانت هناك  كليات املعلمني 
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مملكة  يفأنشئت  واليتبية والتكوين، الرت معهد  ابسم 1117عام تونس يف شئت نأ اليتأو ، م2٢11

 (.12، 111٢كلية املعلمني )جرار، وأيوب:  ابسم 111٢عام البحرين 

ت جامعية )الليسانس أو الب احلاصلني على مؤهالبل الطتقوعلى الرغم من أن بعض املعاهد كانت 

، كانت هناك بعض بية العايللرت إبنشاء معهد ا 2٢1٢عام  ذمصر منيف ع بالبكالوريوس( كما كان مت

بعد حصوهلم على الشهادة اإلعدادية أو الثانوية ويدرسون  باملعاهد ودور املعلمني واملعلمات تقبل الطال

 يالشهادة اإلعدادية، واثلث سنوات ابلنسبة حلاملي الشهادة الثانوية؛ أ يملدة مخس سنوات ابلنسبة حلامل

احدة إلعداد وتكوين املعلمني للمراحل الدراسية املختلفة؛ ومع مطلع إنه مل يكن هناك منط واحد ومؤسسة و 

العامل والوطن يف ورات النظرايت الرتبوية والنفسية تطاحلال بناء على قر تأسنيات من القرن العشرين يالسبع

 اكامليت اوم بتكوين وإعداد املعلمني إعدادتق واليتليات الرتبية أو املعلمني العريب على إنشاء وتكوين ك

ملدة عام أو عامني  ااتبعي ا، وإعدادةاحلصول على شهادة الثانوية العامات دراسية بعد نو للدراسة ملدة أربع س

بية وعلم النفس. رت سة علوم البعد احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل )الليسانس أو البكالوريوس( لدرا

 دريس واملناهج وتكنولوجيا التعليم.تيجيات التاواسرت 

يف جهات العاملية تو مجيع املؤسسات املعنية إبعداد وتكوين املعلم )كليات الرتبية أو املعلمني( مع التف  تو 

مبؤسسات تكوين املعلم.  لاللتحاق صول على الشهادة الثانوية العامةبضرورة احلقضي ت واليتإعداد املعلم 

شأهنا حصر االلتحاق مبهنة التعليم  من اليت اإلضافية اين حول الشروطتتبولكن هذه املؤسسات ختتلف و 

ة ملمارسة دو ز مبواصفات حمديتتمأن ض رت يف العامةشهادة الثانوية على لشرحية معينة من مجلة احلاصلني 

 مهنة التعليم.
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الشهادة الثانوية، غالبية. الدول العربية يف حيصل عليها الطالب أن درجات معينة جيب حيدد من  ثالفهناك م

لكويت، قطر، البحرين، سلطنة ، السودان، ليبيا، مصر، لبنان، سوراي، االمارات العربية، ازائر)تونس، اجل

دم تققبول لتحديد مدي صاحله امل اختبارات إىل(، ابإلضافة 268، 111٢عمان( )سالمه، ووهبه: 

ذهنية ال اإلعاقات شفهية للتعرف على سالمة الطالب من اختباراتدريس وهي يف الغالب مهنة التملمارسة 

بعض الدول تعقد  كهناأن دريس، كما ممارسة مهنة التيف قافة العامة ورغبته ثاللغوية وال ةطالقوال البدنيةأو 

رب، )املغ دمني لدخول مؤسسات اإلعداد والتكوينالنخبة من املرشحني املتق الختياروطنية  اختبارات

 .وموريتانيا(

شكل تو دريس، التمهنة ملمارسة العديد من املرشحني إلقصاء تخدم تسبارات تاالخلك تأن ويري البعض  

 مواصلة تعليمهم العايليف الفرص التعليمية أمام الطالب الراغبني وتكافؤ التعليم للجميع  ةإاتحأمام  اعائق

 اختياربوية يف تر معايري  إىل تستندوال موضوعية بارات ليست االختلك تالعديد من أن ، حيث يواجلامع

 ةجهألن ، يدريس، ورمبا يغلب عليها الطابع الشخصي وليس املوضوعممارسة مهنة الت يف الراغبني ءوانتقا

يكون  كليات الرتبية واملعلمني، ورمبا  بعيده عنحمايدة  ةتبارات وليست جهتعقد تلك االخ اليت هيالقبول 

شيحهم لاللتحاق بعد تر  تبار الطالبص ابختمعايري تربوية وعلمية ختات ذلة تقاألوف  تكوين هيئة مسمن 

 واالنتقاء ابالختيارقوم هذه اهليئة ت، و شهادة الثانوية العامة الدرجات يفمن ابلكليات واملعاهد وف  جمموع 

قوم التدريس، وتممارسة مهنة يف   عليها املعايري املتف إىلندة وف  األسس العلمية واملوضوعية والرتبوية املست

 دريس فقط.عداد ملمارسة مهنة التلتكوين واإلالكليات واملعاهد بعملية ا
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 :ينظام التكوين: بني التكاملي والتتابع-1

ة؛ ويف برامج تعداها الزمن وجتاوزت نيدبرامج ذات متطلبات دخول متيف يتأهل معظم املعلمني العرب حاليا 

ين  تتبم كليات ومعاهد تكوين املعلمنيحقل التعليم والتعلم، فمعظيف ها نتائج البحوث اجلديدة نمضامي

حقول يف تة تعتمد على املعرفة واملعلومة بشكل رئيسي، وهى بعيدة كل البعد عن اجلديد تبرامج ومناهج مش

املعرفة والعينة والتطبيقات املتعلقة ابملهنة، كما تشكو أيضا كليات الرتبية ومعاهد تكوين املعلمني من عدم 

 والتقينهوفهم املتغريات السياسية واالقتصادية  استيعابقها ابلتطور احلاصل يف ميادين الرتبية وعجزها عن حلا

م، 1111يف تقريرها للعام  يدول جملس التعاون اخلليج واعتربتاحلاصلة يف جمتمع العوملة واملعرفة العاملية. 

ة ها، وتقومي الكفاايت األساسيفي شروط الالزمة ملزاولتها واالستمراروالأن التعليم مهنة، تطلب وجود املعايري 

تطوير القيادات والكوادر التدريبية واإلدارية واإلشرافية والضوابط املناسبة لسلوكيتها وأخالقيتها، والعمل على 

ة وعمليات برامج إعداد وتكوين ففلسيف حتتاجها املؤسسات التعليمية من خالل إعادة النظر  نية اليتوالف

 دريبهم.تاملعلمني وأتهيلهم و 

يكون إعداد أن ضرورة التمهني الذي يستلزم على أكدت ملساندة ألوضاع املعلمني التوصية الدولية اأن ومع 

يم التعلهني متوزراء الرتبية العرب أقروا مبدأ أن ، وابلرغم من يمستوى التعليم اجلامع علىوتكوين املعلمني 

 نفيذه.تيف  الفينان العربية مع قليل من العمل لدالبيف أن هذا احلديث اليزال يرتدد ال إ،  2٢٢1عام يف 

جتميع املواد يف ختتارها السلطة الرتبوية املعنية  د بنظام التكوين الصيغة اليتصنقفأننا وبناء على ما سب ، 

والتكوين، وتطرح إلعداد جممل سنوات اعلى سنة واحدة أو أكثر أو توزيعها  يفواألنشطة واملمارسة الرتبوية 

مطلع الثمانينات، أبن يكون املعلمني يف التوصية الدولية بنت  ن اليتلداالبيف  يلقضية بشكل أساساهذه 
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وبع دراسة جامعية ملدة يف وتربواي  -اختصصي -ة خرجيني جامعيني مؤهلني أكادميياوأعضاء اهليئة التعليمي

سننب من التعليم ما بعد التعليم خالل اهليئة التعليمية تعد أعضاء زال تال  اليتان سنوات دراسية، فالبلد

وأن  ني الدراستنيميزح خالل السنالنظام الذي  ي، أيالتكاملالنظام  اعتمادإىل الغالب يف متيل  يانو لثا

)سالمه،  العملية( واملقررات التخصصية والثقافية العامةو  -بني املقررات الرتبوية )النظريةخمتلفة، بنسب 

 (111٢،267،وهبة:

بع سنوات بكليات الرتبية أر لتكوين وهو دراسة جامعية ملدة ايف  التكامليبع معظم الدول العربية النظام تتو 

ة ، وهو دراسة جامعية ملدالتتابعيواملعلمني بعد احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا، والنظام 

رتبوية )الرتبية، علم النفس، املناهج، طرق يدرس فيه الطالب/ املعلم املقررات ال د أو عامنيعام واح

 واقتدار. واجلدول التايل ةؤهله ملمارسة مهنة التدريس بكفاءت اليتإخل( س، تكنولوجيا التعليم، .... يدر الت

 ان العربية.لدبعض البيف يوضح أنظمة التكوين 

 (0جدول )

 تكوين املعلم يف البلدان العربيةأنظمة 

 البلد نظام التكوين لتكويناسنوات  شهادة التخرج حظاتالم

 تونس تكاملي 1 امةالثانوية الع ةالعامدرجات الثانوية 

 راجلزائ تكاملي ٣ الثانوية العامة العامةدرجات الثانوية 

 السودان تكاملي + تتابعي (2+٣و)أ 1  وية العامةالثان ةدرجات الثانوية العام

 درجات الثانوية

 ةعامال
 ليبيا تكاملي 1 وية العامةنلثاا

 مصر تكاملي + تتابعي 1 امةالثانوية الع ةدرجات الثانوية العام

 رباملغ تتابعي 2 الثانوية مسابقة  - مباراة
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 البلد نظام التكوين لتكويناسنوات  شهادة التخرج حظاتالم

 1العامه+

 مسابقة -مباراة
الثانوية إعدادية عامه و 
 العامة

 موريتانيا تكاملي 1 أو 2

 درجات الثانوية العامة

 واختبارات قبول
 1 وية العامةانالث

 تكاملي +

 تتابعي
 السعودية

 درجات الثانوية العامة

 بارات قبولواخت
 لبنان + تتابعي تكاملي 1 الثانوية العامة

 العامةدرجات الثانوية 

 واختبارات قبول
 العراق + تتابعي تكاملي 1 الثانوية العامة

 العامةدرجات الثانوية 

 قبول واختبارات
 سوراي تكاملي + تتابعي 1 الثانوية العامة

ة + درجات الثانوية العام
 لةمقاب

 قبول

 1 عامةالثانوية ال
 تكاملي +

 تتابعي
 اإلمارات

 درجات الثانوية

 العامة

 قبول واختبارات

 1 وية العامةنلثاا
 تكاملي +

 تتابعي
 الكويت

 العامةدرجات الثانوية 
 قبول واختبارات التومقاب

 البحرين تكاملي + تتابعي 1 الثانوية العامة

درجات الثانوية العامة 
 واختبارات قبول التومقاب

 عمانسلطنة  تكاملي + تتابعي 1 العامةالثانوية 

س واجلزائر وليبيا وموريتاان( تونلعريب وهم )ا املشرقيف بلدان عربية ربع أأن ويتضح لنا من اجلدول الساب  

 ملكة املغربية.وهى امل التتابعيالنظام  يتبىنواحد  بلد عريب وأناإلعداد والتكوين  يف التكامليطبي  النظام ت
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العريب ونستطيع القول إنه مع مطلع  جاخلليلدان بتتبىن النظامني وكذا املشرق العريب بلدان  نعن أ الضهذا ف

بية ال كليات الرت يف  املعلمني وإعداد هناك نظام تعليمي أو مؤسسة تعليمية لتكوين يعد الثالثة مل  األلفية

ال  يتابعتي واللمني التكامالنظاأن كما  جامعية مدهتا أربع سنوات، دراسةيف والتكوين اإلعداد تعتمد 

عليمية العاملية ما زالت تتبين كال النظامني نظرا لضرورة ذلك النظم التولكن العربية، ان البلدفقط يف ودان يس

 للمعلم املعاصر. األداءمعايري وف  لتأهيل وتكوين املعلمني 

راسة هبا أربع سنوات، كما يوجد يوجد هبا كليات جامعية للمعلمني مدة الد األمريكيةففي الوالايت املتحدة 

، وكذلك أقسام كليات للرتبية مستقلة  ة، ويف اململكة املتحدة يوجد هبااجلامعات املختلفيف هبا أقسام للرتبية 

د املعلم يف معاهد عليا مدة الدراسة هبا أربع يعات ومدة الدراسة أربع سنوات ويف فرنسا عللرتبية يف اجلام

سنوات والقسم ثالث قسمني، القسم األول: مدة الدراسة به  إىلقسم نوت ال""النورمسنوات، يف مدارس 

ويف الياابن يتم إعداد  بية العملية.تدريس والرت بية وعلم النفس وطرق الاين: لعام واحد يركز على علوم الرت الث

يكون أن كن ، ومياتكاملي اسنوات إعداد أربعريب املعلمني يف كليات جامعية مدة الدراسة هبا وتكوين وتد

 .التتابعيتتبع النظام وهي بعض الكليات اخلاصة يف اإلعداد 

ويف كوراي  قل عن مخس سنوات.تويف روسيا وكوراي يتم اإلعداد يف كليات جامعة ومدة الدراسة هبا ال 

سنوات.  ثالثبية مدة الدراسة هبا بتدائية وما دوهنا يف كليات الرت املرحلة اال يعد معلمالدميقراطية الشعبية ي

جامعية وف  النظام بية ومدة الدراسة هبا وبع سنوات فيعدون يف كليات الرت  يليم الثانو التع يأما معلم

ع ني لكافة املراحل الدراسية يف كليات معلمني مدة الدراسة هبا أربيطاليا يعد املعلمويف إ يابعوالتت يالتكامل

أما املانيا االحتادية فتعد معلمني يف كافة املراحل  واحد.آن  يف يوالتتابع التكامليالنظام  تتبعسنوات و 



 3102جملة الطفولة والرتبية       العدد السادس عشر             السنة اخلامسة                أكتوبر 

31 

. ويف الربازيل والسويد التكامليالنظام  تتبعأربع سنوات جامعية و هبا الدراسية يف كليات الرتبية ومدة الدراسة 

بية ومدة الدراسة هبا وبع سنوات )بدران: يف كليات ومعاهد للرت  يوالتكامل التتابعييستخدم اإلعداد 

 (.2٢٢7)غنيمه:  ،(111٢

 حديثة يف مناهج تكوين املعلمني: اجتاهات -2

ور الذى تلعبه لداألمهية ليف حتسني التعليم قد تلعب الظروف الصفية دورا رمبا يكون مماثال يف عندما نفكر 

 أفضل من نياملعلم قدم واجملتمعات نتساءل ملاذا بعضحيملها املعلمون. فمنذ ال املهارات و املؤهالت اليت

ين السؤال إبجابة أفضل من إجاابت الذجنيب عن هذا أن حىت اآلن  نستطيع وحنن ال ؟رخلبعض اآلا

 .هذا الشأن فمنهايف طرحت  سبقوان، ولكن هناك عدد من الفرضيات اليت

  تعينهم  ه: أن التعليم اجليد يعتمد على مدى ما يتمتع به املعلمون من شخصية كارزمياألويلالفرضية

لمني لديهم صفات نعد معأن علينا  اا كان هذا صحيحإذواالتصال هبم بنجاح، ف ميذعلى أهلام التال

 بداع واحلدس القوى واحلماس حنو التعليم.شخصية معينة كاإل

 :حترك املعلمني  قدات والقيم اليتاجليد يعتمد على جمموعة من املعت التعليمأن قرتح ت الفرضية الثانية

 حجرةيف شجيعهم على املشاركة، وبعرض الدروس عليهم تاملساواة وبتالميذهم ابلعدل و  معليتعاملوا 

إعداد  إىلهتدف أن ى هذه الفرضية نقرتح على برامج األعداد والتكوين الدراسة أبمانة ونزاهة فكرية، مد

 من جمرد املعرفة النظرية.أكثر تالميذهم  إىلينقلون  نيمعلم

 :صنع بواسطة برامج جامعية وضعت ع ال مولود، وإنه يعلم اجليد مصنو املأن ض تفرت  الفرضية الثالثة

الوقت احلاضر؛ يدرسون يف بوية، لكن غالبية املعلمني تسب فيها حمتوى املنهاج واملعرفة الرت بعناية ليك
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مهنة التعليم.  إىلبول شروط القيف برامج إعداد وتكوين املعلمني، وهذا منصوص عليه  يفين اجلانبني ذه

 شكلة؟إذن ما امل

ة اإلعداد رت أن نعطي املعلمني أثناء فجيب ح إننا مسألة نوعية املعلم تقرت يف ا نرعأذ تواصل يف يل قيقة اليتحلا

 kennely, 2006: 1-6)من جمرد إعطائهم احملتوى واملعرفة الرتبوية )أكثر والتكوين 

أن الوقت ت اذاحلقيقة، لكننا نالحظ يف كل وى على نواة من احلقيقة وليس  تهذه الفرضيات حتكل 

ال  االفرتاضعلى نوعية املعلم، مع هذا فإن  يعتمد كليا ينوعليم اجليد والالفرضيات الثالثة تفرتض أن التع

السابقة لكنهم ال يزالون حتت رمحه الظروف الصفية غري  ة، قد ميتلك املعلمون الصفات الثالثايزال انقص

ج ومناهج تكوين املعلم جيب أن هتتم بصورة كبرية وتركز تعليمهم. لذلك فإن على برامعلى ر تؤث الثابتة واليت

 (.٣2٣، 111٢، كمال: الدراسة )دواىن حجرةيف جبهودها على هدفني صفات املعلم وأوضاع التعليم 

 برانمج إعداد املعلمني على االلتزامأثر كبريا ملعرفة   اهتماماولت الدراسات احلديثة خري فلقد أآومن انحية 

بني طلبه  القةإبجراء دراسة ملعرفة العI.Rots  تز"ايزابل رو "ولقد قامت  لمني بعد التخرجاملهين لدي املع

املهنة بعد التخرج. ودلت نتائج هذه  إيلوالدخول  ام املهينللمعلمني اخلرجيني فيما خيص االلتز برامج اإلعداد 

 مل ميارسوا ليم، وابلتايلمبهنة التع وين املعلمني مل يلتزمواالعديد من خرجيي برامج إعداد وتكأن الدراسة على 

ين دخلوا ذمن اخلرجيني مل يدخلوا مهنة التعليم وعدد آخر من ال ا كبرياعددأن الدراسة ت كشفاملهنة. كما  

 غضون مخس سنوات، وذلك للعوامل التالية: وها يفركتهنة امل

  املهنة.عن الرضا عدم 

  لديهم. املهين االلتزامتوافر عدم 
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 غري مهنة التعليم.خري وافر أعمال أت 

 العملية ةالرتبي“تسمى  واليتمر هبا املعلمون خالل فرتة اإلعداد  نوع اخلربة التعليمية األويل اليت" 

"practice teaching "دافعية املعلم جتاه كل آتسبب آخري أن مرحلة يف الدراسة ت ما كشفك

يف حاالت تؤدى اإلعداد والتكوين، كما ء فرتة انأث املهينضعف االلتزام  إىلليم قد يعزى مهنة التع

ممارسته املبكرة ملهنة التعليم قبل التخرج من اء ثنأيكتسبها املعلم  اليتنوعية اخلربة  ىلإ يآخر 

 rots, I. et 2007، 550-43الرتبية العملية. )أو  امليداينبفرتة التدريب تسمي  واليتالربانمج، 

al: )ل الرتبوية يف تكوين املعلم منها:وهناك العديد من االجتاهات واملداخ 

 مدخل الكفاايت التكوينية: -أ

دراسة  بعد مدخل الكفاايت لتكوين وإعداد املعلم من أقدم االجتاهات السائدة يف الوطن العريب. ويف ضوء

خلصائص  تريبة وفقاضرورة إعداد وتكوين املعلم و  إىلدعوان ت واليتع العريب تواجه اجملتم اليتالتحدايت 

 يقتصادا على الصعيد السياسي واالتداعياهتجلية يف العوملة وظواهرها و تة تلك التحدايت املمواجه

: اجلاتس، حرية واتفاقياهتا" ة التجارة العاملية"منظمليمي وحتديدا متطلبات والتع واالجتماعي و الثقايف

 احتياجاتراعاة م إىلملحة  ، وكل ذلك يشكل حاجة1121، وحترير اخلدمات لعام 1111التجارة لعام 

اجلديدة ملواجهة  األجيالتنشئة دريبية بوصفة هو القادر واملناط به تعملية إعداد املعلم و  يفتكوينيه معينة 
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يكوان أن دريب جيب تحتيط بكافة جوانب شخصية املعلم، فاإلعداد وال االحتياجاتلك التحدايت، وهذه ت

 االحتياجاتنيف ومن هذا اجملال مت تص. يواالجتماعوالنفسي  يوالعلم متكاملني ينميان اجلانب املعريف

 قافية.أكادميية )ختصصية( ومهنية وث احتياجات إىلالتكوينية الالزمة للمعلم 

 الكفاايت األكادميية التخصصية - 0

ريد ي يقوم املعلم بتعليمها، وهى القاعدة املعرفية اليت ويقصد هبا جمموعة املعارف النظرية املتعلقة ابملادة اليت

رف املتعلقة مبواد املتعلم، ويتم حتقي  هذه الكفاايت من خالل إخضاع املعلم للمعا إىلاملعلم نقلها 

أتكيد جمموعة من  إىل، إضافة الذايتتعويده وتدريبه على أساليب التعلم  أخرىمن جهة، وجهة  اختصاصه

 لي ابلصرب يف حتصيل العلم واحلرص: التحثلأثناء عملية اإلعداد م القيم العلمية لدى الطالب/ املعلم يف

مية االستعداد لدى الطالب/ املعلم على توظيف نت ا  قدير جهودهم، وأخري على املعرفة واحرتام العلماء وت

 (.6٢، 1111معارفة النظرية يف حياته اليومية )صاصال، رانيه: 

 الكفاايت املهنية )الرتبوية(: -3

 إىلية إيصال املعارف النظرية ومواد التخصص األكادمييف علم ويقصد ابلكفاايت املهنية كل ما يساعد امل

فكريهم وطرق تعليمهم، وأساليب التعامل معهم تل املعارف املتعلقة خبصائص املتعلمني، وأساليب ثاملتعلم، م

ن ... اخل( وهذا يتحق  موينإللكرت ا، التعلم التدريس احلديثة )التعلم النشط، التعلم التعاوين تواسرتاتيجيا

بوية املتعلقة بتكوين املعارف واملهارات واالجتاهات واملفاهيم الدراسات واخلربات الرت  إىلالرجوع خالل 
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ممارسات سلوكية ضمن حجرة الدراسة، ومن املمكن  إىلحتويلها  الرتبوية والنفسية؛ ومن مث العمل على

 يلي. هذا اجملال فيمايف للمعلم الالزمة  ةالتكويني االحتياجاتأهم حتديد 

م ين املعلم حىت يتحق  التوازن والتناغإعداد وتكو يف ويقصد هبا كل ما يسهم  الشخصية: االحتياجات

لم، عشخصية املتتؤثر يف اعية، فالشخصية املتوازنة واملتكاملة للمعلم سلوكه وعالقاته االجتميف واالنسجام 

 ياجلاد املتقن، ويعنيه على التصد مساعدته على احلرص على العمليف  يكما يسهم إعداد املعلم الشخص

ياجات الشخصية إعداد ، ويندرج ضمن االحتع العريباجملتمواجه ت للتحدايت الثقافية الناجتة من العوملة واليت

للتحدايت  يء عملية اإلعداد، فالتصدانأث، واملقصود بذلك تربية املعلم وتكوينه تربية خلقية املعلم خلقيا

يتمثلوا جمموعة من القيم أن زويد الطالب ابملعارف، بل ال بد تو  ياإلعداد العلم ةاملعاصرة ال يقتصر بعملي

 واإلتقانامح تسوالتعاون، وقبول اآلخر، وال واملثابر واالجتهادوالصدق  واإلخالصثل األمانة القية، ماألخ

 واجلودة.

والغرية  ز ابحلس الوطيناملتمثل يف إعداد وتكوين املعلم الذى يتمي البعد الوطينأصبح ومن جانب آخر 

للتحدايت املعاصرة وإعداده للمواطنة  يدة أمهية كربى يف مسألة التصالقومية واالنشغال ابلقضااي العام

بادل بني املت ماالحرتالديه القائمة علي  ياعاالجتماعل تمعه، وتنمية مهارات التفوواجباته حنو أسرته وجم

واملشاركة السياسية يف قضااي وطنه والدفاع عن مهنته االجتماعي اعل فحنو الت اإلجيايب اجتاههد وتطوير األفرا

هني التعليم بوصفه مهنة هلا علومها ومعارفها تؤسس لتم واليتبطة هبا؛ تبط املر امن خالل النقاابت والرو 

 .األخرىكغريها من املهن   وأبياهتاومعايريها 
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 . الكفاايت الثقافية:2

ة التمايز عن اآلخرين، وتساعد ات، ووسيلذت ومعايري وسيلة لتحقي  الافة مبا فيها من مكوانتعد الثق

اتسمت  افة على حتقي  التماسك بني عناصر اجملتمع ومكوانته وأفراده، ويف ظل حضارة العصر اليتالثق

ة طلبات املاديابملت األفراد انشغالاعد على ذلك وس الثقايفمستوى الوعى دىن تابلتعقيد واملنافسة والشارع و 

؛ واضحة يف عاملنا ءة، وأصبحت ظاهرة العزوف عن القراالذايتدون التفرغ للتثقيف  حالت اليتاملتعددة، 

 اجتيازل ما ما يعنيه عن حتقي  هدف ما مث تمن املعلومااألخذ  إىل، فالطالب/ املعلم يسعى العريب

. من هنا كانت الذايتتثقيف املزيد من املطالعة وال إىلاف ان واحلصول على الشهادة دون االلتفاالمتح

قيف املعلم عملية طويلة األمد ومشعبة اجملاالت، ختتلف ثيف املعلم، وعملية تتثقضرورة  إىلاحلاجة ماسة 

قافة وطنية ثتتطلب تكوين  العريبابختالف الظروف احمللية واالجتماعية والعاملية فخصائص اجملتمع 

واإلملام  اآليلقان التعامل مع احلاسب تات األجنبية وإغربية واللقان اللغة العتدميقراطية لدى املعلم. ويعد إ

 ليها املعلم يف الوقت احلاضر.إحيتاج  اليت ةقافة العاملية والعاملية من أهم مقومات الثظروف احملابل

 )الرتبية العملية(. امليداين. التدريب 2

ح من خالل العديد من تضين املعلمني وقد اتكو يف ة عنصرا مفصليا تلفشكل الرتبية العملية مبكوانهتا املخت

التعليم مبواكبه  إىلر غمن هذه املكوانت من املشاهدة والتعليم املص األكربالقسط أن الدراسات امليدانية 

وايت عديدة لكى تإعادة نظر على مس إىلالكاملة، حباجة  ملسؤوليةاملعلمني املسؤولني عن الصف والتعليم اب

اخلربة بوية. وتعىن املمارسة امليدانية ابلنظرية الرت  جديدلتمالئم ية العملية بشكل رتبلعمل اورة ديتم توظيف 
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جمال للعمل الفعلي يف جمال ختصصهم وىف  مهينلب/ املعلم الذي يعد للعمل كمعلم العملية ممارسة الطا

 (.271ص ، 111٢: هبهالتدريب لفرتة مناسبة من الوقت لتحقي  األهداف التالية )سالمة، وو 

 .املهينمل يتم تغطيتها يف برانمج اإلعداد والتكوين  اليتإكساهبم املهارات العملية التكميلية 

 املهينبة من خالل برانمج اإلعداد توى أدائهم للمهارات العملية املكتسحتسني مس. 

 ف يف الظرو من حماكاة هذه كينهم التعليمية، لتمت اود املؤسستس اليتية الفعل تعريضهم للظروف

 .العمليدريب التمن خالل ريس التدجمال يف خاصة لية التدريبية ملعا

  نشطة األصميم لتمكينهم من ت املدرسي العملواقع يف بنوع وطبيعة التكنولوجيا املستخدمة تعريفهم

 الواقع املعيش.يف مع ما هو مطب   ةحبيث تكون موائممنها وخباصة العملية التدريبية 

  فيذها وتقوميها.ندريبية وتيط األنشطة التمن خالل قيامهم بتخط لديهدريب أساليب التتعزيز 

ومعاهد إعداد وتكوين املعلمني العربية، تكامال  كليات الرتبية يفوهناك ضرورة لتكامل جوانب إعداد املعلم 

بط هذا ، والرتبية العملية، ويرتوالثقايف -الرتبوي -واملهين -التخصصي -األكادميياإلعداد مكوانت بني 

العوملة، وحتدى الثورة املعرفية، وثورة املعلومات،  واجهها الدول العربية، حتدىت اليتالتكامل ابلتحدايت 

د املعلم وحتدى البيئة وقضاايها، واملنافسة، والعنف والتطرف وغريها صن حتدايت تواجه مؤسسات. إعدا

كليات ومعاهد تكوين  يفإعداده  وف  معايري مل مع تلك التحدايت.اعلى التع وتكوينه حبيث يكون قادرا

 ني العربية.ماملعل
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 مدخل معايري جودة أداء املعلم: -ب

فإن مية املهنية للمعلم، لذلك ندين املنصرمني ساد االهتمام بثقافة اجلودة الشاملة واملعايري والتقوخالل الع

 تكوين وإعداد املعلمني. يفاالجتاهات أحدث مدخل جودة املعايري يعد 

بكثري مدخل الكفاايت مؤشرا حمددا ألداء  تتجاوزمبادئ  هي اليتو األداء جودة معايري خل مدإن وحيث 

ل إليها املعلم أن يص ينبغي اليتفتشري إىل املستوايت املعرفية واملهارية واألخالقية املعايري  أمامهمة معينة، 

عند  111٢أكتوبر  17-18 يفلقاء اخلرباء  يفشاركت  اليتوفود الدول العربية  اتفقتوميارسها، ولقد 

تكون املعايري من أجل أن : سياسات وبرامج(، على العريبادى ملعايري أداء املعلم شمناقشة )اإلطار االسرت 

 واالرتقاء به. العريبكني املعلم والتالميذ، والنهوض بنظام التعليم مت

املرجعيات )املعايري القياسية أو  اامى مفهوم اجلودة الشاملة وحتقيقها داخل مؤسسات التعليم وحتديدنومع ت

ت )خرجيني( جتوز رضا ة وصوال إىل خمرجاممكوانت املنظو مجيع  يفتوافرها  جيب اليتاملستوايت املعيارية( 

مع( ورضا املؤسسة املنتجة هلم عن أدائها )املؤسسة التعليمية( ورضا املستفيدين منهم )مؤسسات اجملت

 يز.قان والتممن خالل حتقي  أهداف اإلت اخلرجيني

حتسني مستوايت املعلمني على الدائم العمل قضية حتقي  جودة التعليم هو  يفري األهم املتغأن ومن املؤكد 

وتنمية كفاايهتم املهنية والقافية واألخالقية، وإذا مل يتمتع املعلم مبستوايت الكفاءة املهنية املطلوبة فال جدوى 

 .( 2٢، 111٢ علم )جامعة الدول العربية:طوير جودة التعليم والتتاحلديث عن ن م

مية املهنية  م اجلودة الشاملة، واملعايري والتنومع إهتمام العامل ومؤسساته التعليمية وكذلك البلدان العربية مبفهو 

ز ابرزان يستخدمان حلف اجتاهان، ومنه أداء املعلمني املهين،؛ ظهر املؤسسيكمداخل لتطوير وحتسني األداء 
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ين ذهأن ، والشك احلقوقي اإلنساينج ، والنموذ التقينية املهنية للمعلمني ومها: النموذج منتوحتسني ال

ى لتحقي  فكال منهما ينطل  من أساس فلسأن  بعض مكوانهتما، رغم  يفوذجني يتسمان ابلتداخل مالن

 بعاته.تومضامينه وإجراءاته و اره كأف يفمغاير  نيللمعلم املهينالنمو 

 technical model التقينالنموذج  (1)

قانه من تيعرفه املعلم وما يتعني عليه إجيب أن على ما عىن بوضع االسرتاتيجيات القائمة ي منوذج وهو

وحتقي   التعليمييري التغ يف الرئيسيالعنصر أن ج سات تربوية. ويفرتض مؤيدو هذا النموذ مهارات وممار 

نظيم مهنة ن املعلمني احملرتفني. وإن تخدمة مذ املستفينتاملعرفة واملهارات، ومعايري ال يفجودته، يكمن 

 طار هذا النوع من معايري األداء، سوف. يكون قاعدة قوية إلصالح التعليم وجودته.إ يفالتدريس 

من انحية وأداء املعلمني  البالطقعات ومعايري ومؤشرات تعلم وضع تو أن ج هذا النموذ قد أصحاب تويع

إىل  ابلتايلدور مؤسسات التعليم، ويؤدى على كس ابلضرورة ينعجهد سوف يسفر عن  ،ىخر أمن انحية 

يعىن هذا النموذج ابملعايري الفنية أنشطة التنمية املهنية. و  يفحفز املعلمني، وإاتحة الفرصة أمامهم لالندماج 

 ية.الققافية واألخثدريس، ويوىل أمهية ضئيلة ملعايري اجملاالت الللت

 reflective practitioner :ج املعلم املمارس املتفكروذ : مناحلقوقي اإلنساينج ( النموذ 3) 

teacher 

القرن العشرين ن مخالل السنوات األخرية املعلم االرتقاء جبودة أداء ملعايري  احلقوقي اإلنساينج ذ ظهر النمو 

 علمني،مية املهنية ومتكني املنج من الت، ويتخذ هذا النموذ التقينج ذ مو يتدارك سلبيات النأن من أجل 
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إنسانية أساسية األهداف األساسية له )جامعة حقوق كينهم كمواطنني هلم وتوسيع جماالت خرباهتم ومت

 (.11، 111٢الدول العربية، 

االت السياسية واالجتماعية اجمل يفاإلنسان وملحقاهتا النوعية حلقوق يقة العاملية وينطل  هذا النموذج من الوث

 1111اإلنسان حلقوق  العريبابألطفال وامليثاق جدير الطفل، وعامل حقوق قة يثواالقتصادية واملدنية؛ وو 

 ات الصلة.ذاقيات الدولية وغريها من املواثي  واالتف

بع من املعلمني تتأن ايت املعرفة واملهارات املهنية جيب تقاء مبستو من أن االر  اإلنساينج فة النموذ طل  فلسنوت

لتعلم املدرسني  أساسياملدارس، فهذه املعرفة مصدر  يفعملية أنفسهم ومن فصوهلم الدراسية وتطبيقاهتم ال

وانطالقهم حنو التحسني والتغيري، ومع جتاهل هذه املعرفة فإن املدرسني قد يفتقرون إىل الرؤية الصحيحة 

)جامعة الدول العربية،  توفرها هلم اجلهات الرمسية اليتواألدوات الالزمة لالستفادة الفعالة من املعرفة 

111٢ ،12.) 

غالبية الدول العربية مازالت مؤسسات تكوين املعلمني لديها تسري وف  مدخل الكفاايت، ولكن د أن نعتقو 

 اتفاقية": ظمة التجارة العامليةنم" واتفاقياتايد االهتمام ابجلودة الشاملة خالل العقدين املنصرمني ومع تز 

املؤسسات التعليمية بقضااي املنافسة  يفد االهتمام زا 1121حترير اخلدمات  واتفاقيةاجلاتس، حرية التجارة 

 مية املهنية.تنواجلودة واملعايري وال

وجودة التعليم ووضع  األكادميياالعتماد  يفتنهج هذا النهج أن وهناك بعض الدول العربية حتاول اآلن 

 جمال إعداد وتكوين املعلمني. يف جوانب العملية التعليمية وحتديدالكافة معايري 
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 الدول العربية: يفتواجه عملية تكوين املعلمني  اليتت ايالتحد - 2

ى التكوين واملمارسة عربية العديد من التحدايت على مستو البلدان ال يفتواجه عملية إعداد وتكوين املعلمني 

اهيم، سعد نعيشها، ومن هذه التحدايت ما يلى )إبر  اليتاخلدمة والتطورات واملتغريات العاملية  ءانأثوالتدريب 

 (:82، 2٢٢1الدين، 

  على التعليم )مع مراعاة  يعامجتالطلب اال يفدفقة  تواجه الزايدة املتة من املعلمنياحلاجة إىل إعداد كبري

أربعة هذه احلاجة ستصل إىل حواىل أن الوقت احلاضر( وقد قدرت إحدى الدراسات  يف صقوجود ن

مليون( خالل العقدين  1ال بد من تدريب نصفهم )  ،احلايلمن القرن  الثاينالعقد  يفني معلم مالي

 القادمني.

 أو مل حيصلوا لديهم، يتوافر  ت احلاضر، والذين الالوق يفالعمل ميارسون ين جة إىل أتهيل املعلمني الذاحلا

 .بوايملمارسة مهنة التدريس، عمليا وتر  الضرورياألدىن  احلدعلى 

   مية املهنية تنلعاملني، ختصصيا ومهنيا عن طري  برامج التدريب والحتديث ورفع كفاية املعلمني اإىل احلاجة

 قدمة.تيفاد واحلصول على دورات تدريبية موإاتحة الفرصة املتنوعة لإل

  الراهن. الوقت يفوايته ومؤسساته املوجودة توير اإلعداد ومسحتسني وتط 

  واملعريف واجملتمعي العامليفهم املنظور  يفة قعة واحملتملتو احلاجة إىل مواجهة )أو التعامل مع( املتغريات امل 

 .والتكنولوجي

 عمليات التعلم على امل بوجه خاص مع تكنولوجيا املعلومات احلديثة )وأتثرياهتا املقصودة والعميقة التع

 والتعليم والعمل..(.
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   اجلديد وفهم  باستيعاعوملة، ذلك املعلم القادر على عصر ال يفشاملة ضرورة إعداد وتكوين املعلم بصورة

 قافية العاملية.ثمواجهة التحدايت ال يفوهويتها والدفاع عنها أمته، قافة ث

 دريس الرايضيات مثال من أجل ت ي" ففدريس من أجل الفهمتل" ال فهمنا لعملية التدريس مث تغيريات يف

نه الرايضيات متتضاملعىن الذى  يفاملعلمون والطالب على أن يغوصوا بعم  أكرب  يساعد الفهم جيب أن

كيز على األداء من الرت  ثروالفهم، أك اللدتاملشكالت واألفكار وعمليات االسمناقشة  يفوإشراك الفصول 

إعداد الطالب لتحصيل مستوايت متحدية وواضحة أنه دريس على ى ميكن فهم التخر أفقط، ومن جهة 

 تعلمهم. يف

 الصدد، ميكن  ذاه يف اجتاهانوهناك أجله ومن  التعليم يفبيعة املواد الدراسية فهمنا عن ط يفيريات تغ

 (.117، 1111متييزمها )برييز، مريايم: 

   املنهج، مثل القضااي البيئية والتعليم من أجل السالم والدميقراطية وحقوق  يفإدخال موضوعات جديدة

 يز.ددية وعدم التماإلنسان، والطفولة وقبول اآلخر، والتع

  (1971) تنيبرينش"الدراسية، ولقد ميز  االجتاه حنو تكامل املوضوعات bernstein  بني النمط

عضها البعض، والنوع املتكامل املوضوعات بصورة مستقلة عن بتدريس  ى يتم فيهللمناهج، والذ التجميعي

البعض )تكامل املعرفة( والبحث بعضها حة مع و يس املوضوعات بربطها بعالقاهتا املفتر ى يتم فيه تدوالذ

 ينهما.ب عن الروابط

 يصبحوا أعضاء ن أعلى يعة عملهم، حيث يتم حث املعلمني بعمل املعلمني وطمكان مفهوم  يفيريات غالت

 احملاضرات املتخصصة واملتعلقة ابلتدريس والتعلم والتعليم.بعض  يف إشراكهموكذلك  ،"تمع املتعلمني"جم يف
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  التكنولوجيا املوجودة  يفت شديدة رياعملية التدريس، حيث حدثت تغ يفللتكنولوجيا  املتناميالدور

 امج احلاسب اآليلهناية القرن العشرين، حيث زودت بر الثمانينات وحىت  دة منتابملدارس خالل الفرتة املم

تعمل ى يزود مسوالذ "األنرتنت"حل املشكالت، وكذلك  تاسرتاتيجيااسب مع نيت يذالتفاعلية، وال

توفر التعليمات املساعدة على  نإفاحلاجة إليها. كذلك علومات عند تلك الشبكة بكمية هائلة من امل

تؤدى إىل تفريد عملية التعليم وتؤدى إىل حترير أن املوجودة به، من املمكن  اآليلاستعمال احلاسب 

 الطالب من االعتماد على املعلمني كمصدر وحيد للمعرفة.

 :مية املهنية للمعلم العريبالتن -1

 يفمكوانت إعداد وتكوين املعلم أحد أهم يعد مية املهنية للمعلم نتمة والأثناء اخلديب ر التدأن ال شك 

 البلدان العربية.

وأن له عائد ومردود،  استثمارولكنه عملية  دريب ليس جمرد خدمة،تالأن على وتؤكد كل املفاهيم اجلديدة 

 البشر. يف استثمارمية املهنية هو نالت يفار تثماالس

ابملعلومات واخلربات واملهارات واملفاهيم والقيم واالجتاهات الشخصية الفرد يد تزو إىل حيث يهدف التدريب 

وكشخصية إنسانية متكاملة اجلوانب العقلية واجلسمية كفرد مية نفسه  نتعلى  ااملنشودة، مما جيعله قادر 

قوى عاملة منتجة مع خبدمته كمية اجملتتن يفآاثرها عن  جتماعية واألخالقية واجلمالية، فضالواالنفعالية واال

 قافية.ثمية االقتصادية واالجتماعية والنخطط الت يفاهم تس

تساع جوانب موية من أمهها: اتنمية املهنية ظهور عدة عوامل على الساحة النللت العامليوقد ساعد التوجه 

 يف األحاديةية رفية من البنعالبنية امل يفارع، والتحول املتس التكنولوجيدم تق، والاملعريف جراملعرفة والتف
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 multidisciplinaryواملتعددة  interdisciplinary البنية املتداخلة إىل discipline التخصص

 جمموعة من التخصصات،بني فيما  cross disciplinary والقاطعية traps disciplinaryوالعابرة 

 إىلتمعية واإلنسانية معاجلة املشكالت اجمل يفابك الشديد فرضه التعقد والتشوأدى هذا التحول الذى 

احلياة  مناحيشىت  يفبيقات العلم االهتمام بتط مزيد من إىلة العلم ذاته، مما أدى فلسف يفغيري حدوث ت

 (.211، 1116وضرورة االستزادة واالستفادة من وسائل تطبي  العلوم واملعارف )عمار، ويوسف: 

مهنة التعليم  يفأصبح ا ذوالوظائف احلية، وبملهن اء اخلدمة أصبح مسة الكبري من انفإن التدريب أثمن هنا 

املعارف الالزمة واخلربات  واكتسابعلوم، حيث يوفر للمعلم متابعة التطور العلة ابمللزوم أمرا ضروراي والزما 

ريب عامل من أهم عوامل االرتقاء مبهنة التعليم، التداملطلوب، ويعد هذا  املهيناجلديدة حىت حيق  النمو 

لتلقى دورات الفرصة جلميع املعلمني إلاتحة ب التخطيط والتنظيم الكافني للقيام هبذه العملية وهو يتطل

 قومي والتحسني املستمر.وف  سياسة موضوعية تكون موضوع التريبية تد

طار إ يفء اخلدمة انأثتكون متوفرة أن ء اخلدمة جيب انأثوهناك العديد من األهداف العامة للتدريب 

 نظم التعليم العربية: يفبوية السائدة الفلسفات الرت 

   ومهاراهتم التعليمية. اجتاهاهتماملادة وطرائ  التدريس وحتسني  يفاملعلمني أداء رفع مستوى 

  جماالت التخصص. يفالتعليم وتعزيز خرباهتم  يفزايدة اإلملام أبساليب حديثة  

  اجاهدفيسعى أمجع  التعليميوالنظام املناهج  التبصر املعلم مبشكيأن البد ء اخلدمة، انأثالتدريب 

 احللول.إلجياد 

   النظم التعليمية املعاصرة. يفالتعليم جمال  يفواالستبصار مبا جد  القوميالوعى ضرورة تعمي 
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  اإلبداع على قادرة جيعلها  منواتنمو حىت درب املتعلى شخصية  ااخلدمة مركز  ءانريب أثالتديكون أن

 واالبتكار.

  يفة وكيفية التواءم معها واالنسجام ال سيما فعطيات البيئات املختلج التدريب مبرام يفيراعى أن 

 البيئات الريفية.

   أن أبسلوب احملاضرات، بل ال بد ى فيها تفحبيث ال يكدريب برامج الت يفالوسائل تعدد من بد ال

 يف درب وكأنهملتس احيحىت  األخرىبوية رت تكون هناك حلقات للنقاش للبحوث واملدارسة والنشاطات ال

 (.1٢ ،1116أمحد على: إطار اإلجبار )عثمان،  يفار ال تيطار االخإ

  املهنية والشخصية وتعينه  احتياجاتهتلىب  واليتيرغب العمل فيها  اليتضرورة ان خيتار املعلم بنفسه الربامج

 .الدراسيحتسني إدارته داخل الفصل على 

  التعاويناجملموعات لتعزيز التعلم خالل عمله والتعلم من  اللمن خ الذايتيعتمد املتدرب على التعلم أن 

 فري . يفوالعمل النشط والتعلم 

  الذى حققه من  املهينالنمو  امؤكدأدائه ارير دورية عن ملعلم تقومي نفسه عن طري  كتابة تقاىل تو يأن

 اخلدمة.اء أثنالتدريب  لخال

  ملتزما يكون أن ال بد  اختباراتمن بني عدة عليم أساليب التمن أسلوب  اختيارعلى املعلم يتدرب أن

 واحد.وب أبسل

 حيق  أهدافه وهى حتسني عليه حىت املدرسية القائمة اإلدارة اء اخلدمة مرونة من نيتطلب التدريب أث

 للمعلم. املهينوى األداء مست
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  املاديلتحفيز وجود امع اإلعداد اجليد، خالل توفري البيئة التعليمية الداعمة للتدريب، وذلك من 

مراعاة ظروف العمل وأوقات التدريب ومكانه ومدى تعمي  كل ذلك مع دربني. تللم واالجتماعي

عليه من قبل اإلدارة وىف  اروضفللمعلم وليس م وشخصيا ذاتيا يصبح مطلباحبيث ألهداف التدريب، 

 ريب من األساس.التدعدم فاعلية  ىلأوقات غري مناسبة، مما يؤدى إ

  مع املعلمني ذوى اخلربة،  لاعفوت احتكاك يفعلمني يضع املأن ى ب اجليد النوعية يقتضتدريإن ال

مة للمعلمني املمارسني تتاح فرص منتظأن  وينبغياملعينة،  واختصاصاهتمعلومهم  يف ثنيمع الباح ذلكوك

يسهم أن ن اخلدمة. وميكأثناء قدم ت اليتوعن طري  املساقات  اجلماعيليتعلموا من خالل جلسات العمل 

حتسني  يفا عظيم اصيغة مرنة بقدر اإلمكان إسهام يفى يقدم ذاخلدمة والاء أثنيم التدريب عتعزيز وتد

 الكيفيالتحسني  يف العلميليم أبمهية البحث تسمهارات املعلمني ودافعيتهم وحتسني مكانتهم، ومع ال

 قوىتأن  ينبغيالبحث، كما  يفدريب تأقوى من ال مون مكواندريب املعلتمن يتضأن  ينبغيدريس، تلل

قدر من حتق  أكرب املعلمني واجلامعات وكليات الرتبية حتديدا بدرجة أكرب دريب تالروابط بني معاهد 

 (.27٢، 2٢٢8)ديلور:  اء اخلدمةنحتسني أداء املعلم أثعلى دة والنفع ئالفا

 للمعلم: املهينمظاهر التمكني : ااثني 

الذاتية  اإلدارةأدبيات  يف االقضااي شيوعأحد أهم  teacher empowermentني مل متكني املعلثمي

 معظم يفعات الغربية، كما يعد حجر الزاوية تماجمل يف school based management للمدارس

 كثري من دول العامل.  يفبوي املعاصر اجلهود املبذولة لإلصالح الرت 
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بعملية  تعل قرارات مهنية تصنع ة لالحيسلطة والصمنح املعلمني ال ملية" عني املعلمني أبنه:متكعرف وقد 

صر تبنية معقدة األبعاد ال نقأنه ديث لتمكني املعلم يذهب إىل املفهوم احلأن . إال مل "تعليم وتعلم الطالب

ضمن ما  -ضمناملدرسية، وإمنا يت صنع القرارات يفمنح سلطات إضافية للمعلم ومشاركته على فقط 

 -املدرسيل نواتج العم يف ثريالعمل، والقدرة على التأ يفية تقالل: االس لثى مخر أ أبعادا -منتضي

كني للمعلم. واملدافعون عن مت املهينتية، والنمو اواملكانة املهنية، والفعالية الذ ديرواإلحساس ابلتق -التعلم

وحتقي  سيطرة املدرسة  يفالسائد  اإلداريهبوا إىل أنه ميثل وسيلة أساسية للتغلب على الوضع ذاملعلم 

م النابعة من للمعل والرتبوي التعليميجودة األداء خالل ( وذلك من ٢، 1118: اهلنداويمهنية متزايدة )

 أربعةإىل يؤدى أن ميكن  التشاركيعمليات صنع القرار  يفاملعلم  اندماجأن هبوا إىل ، كما ذاملهينمتكنه 

 (:eric, wan: 2005, pp. 843-844نواتج إجيابية هي: )

   يتعل  بقضااي التعليم والتعلم، وبناء من الطالب ولديهم معرفة أفضل فيما  كثر قراب  أأن املعلمني يكونوا

 .الشامل املدرسيء اأفضل لألدإىل سياسات تؤدى أن صنع القرارات ميكن  يفذلك فإن مشاركتهم على 

  والسبب هو املهنية، مشاعر تزداد  التشاركيإطار عملية صنع القرار  ففيمهنية املعلم، أتكيد  يفاملسامهة

جتعلهم حريصني على  ابلتايل واليتنمى لديهم اإلحساس ابمللكية، تصنع القرارات  يفمشاركة املعلمني أن 

 ن املعلمني بوصفهم مهنيني يتحملون مسئولية ممارستهم.أأخرى ارة بالقرارات، وبع ذفينمتابعة ت

  املعنوية لدى املعلمني وتزيد من محاسهم للعمل الروح رفع لى عتعمل القرارات صنع  يفاملعلمني مشاركة إن

 .املدرسي
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  إلبداء ابلقرار الفرصة  املتأثرينمنحها ألولئك خالل أن املدارس سوف تكتسب مشروعية اجتماعية من

لدميقراطية  حقيقيابملدرسة هو مقياس  التشاركيفصنع القرار  ات.القرار  ويت عند صنعتصوال الرأي

 .املدرسيعمل إجراءات ال

للكفاءة  واملمارسني الرتبويني أبن متكني املعلم يعد عنصرا أساسيا ثنياحاحلقيقة، هناك إمجاع كبري بني البوىف 

حيث يزيد من جودة القرارات، احملتملة فالتمكني يؤدى إىل مدى واسع من الفوائد ظيمية، نوالفعالية الت

للطالب، ويرفع من جودة احلياة املهنية للمعلمني،  دميياألكاوحيسن من املمارسات التعليمية واإلجناز 

 ويقوى دافعية املعلمني والتزامهم ورضاهم عن العمل.

 اعلى رأسها متكنه مهني العديد من الصور واألشكال، وأييت يف للمعلم العريب املهينتجلى مظاهر التمكني تو 

وميسر للمعرفة، وقادر على إدارة عملية التعليم والتعلم داخل حجرة الدراسة بصورة حث من أدواته كبا

ميانه العمي  إنه ليس املصدر الوحيد للمعرفة أو إمع الطالب من خالل  اإلجيايبدميقراطية حتق  التفاعل 

  أقصى درجة من يتعامل هبا لتحقيأن عليه  واليتوعة، نتعلم املتهناك العديد من مصادر الإن التعلم، بل 

جمال عمله ومتلك أدواته  يفاملعرفة التخصصية  امتالكهحتقي  عملية التعليم والتعلم، فضال عن  يفاإلفادة 

 اموظف التدريساسرتاتيجيات  يفالرتبوية واملهنية من التعامل مع تكنولوجيا املعلومات وإدارة الصف والتنوع 

 بادل األدوار... وغريها.توالتعلم ب التعاوينوالتعلم  طرائ  التدريس، كالتعلم النشط يفاملستجدات 

 يصل الدراسالذي يعني املعلم على التفاعل إبجيابية داخل الف والرتبوي املهينيضاف إىل كل ذلك التأهيل 

حيملها اجملتمع  ات، والصورة اليتصورة الذ يف العريبللمعلم  املهينالتمكني مظاهر ى لتتجوخارجه، كما 

الزمالء داخل الفصل بني العالقات عن التعليمية، فضال  لديه، وخصائص البيئة واملهين يالوظيف عنه، والرضا
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 يفيعمل  لديهم القدرة على التعلم، وعالقته ابإلدارة املدرسية اليتأن بار تعب ابواملدرسة، وعالقته مع الطال

 الفاعلة.إلدارة املدرسية املعلم وابني  حتدد العالقة اإلدارة وطبيعتها اليتتلك سياقها، ومنط 

ا مرجعي اأن تعد هذه املعرفة إطار  يللمعلم يتضمن قاعدة واسعة من املعرفة، ولكن ينبغ املهينإن التأهيل 

ين ر ب. وهذا يؤكد دور املعلمني كميسالدق به املعلمون على الطللمعلم، وليست مضموان فكراي يتص

مة، قدرهتم على تسي  األنشطة لديهم من قاعدة معرفية سليأن ما مييز املهنيني، إضافة إىل ما إذ فاعلني، 

 -ال بد أن يتمتعوا ابملعقولية واحلصافة يدة جدا، وأن يكون لديهم حسن وفهم جيدين، أقعة واملعنو تامل

، بل هم حباجة إىل عملهم. مل يعد ينظر إىل املعلمني بوصفهم جمرد مدرسني يفيظهروهنما وهم منغمسون 

املستقبل أن  يخرين، وإظهارها، فال جيوز ملن يعدون معلممهارات اآل استخراجطيع تست يةمهارات منظمات

 (.٣11، 2٢٢7)ليبمان:  املهين طلبات الضرورية للنمو والتمكنييتغاضوا عن هذه املت

 :ذاته عن املعلم صورة - 1

 علمون منهكون:معلمون حمبطون.. فم

صورة تعرب عن قدر   يولكن الغالب األعم ه بل متغرية،صورة ليست اثبتة  يهذاته، عن إن صورة املعلم 

ب رسالة وصاحب ، إنه صاحات لدى املعلم العريبذاإلحباط وتدىن املكانة االجتماعية، فصورة ال نكبري م

الواقع املعيش يكافئ أن ، إال النظام التعليمي العريب يفيري والتطوير ، وإنه أحد أهم عوامل التغسلطة أحياان

 يفم هو ذلك الظامل املعل يالدكتور حممد عابد اجلابر  العريبمتاما، وهى كما يقول املفكر  ذلك املعلم بغري

، يأو اإلهناك النفس ياق النفسرت هذه الصورة عن املعلم لذاته تعرب عن حالة االح"، و الفصل، املظلوم خارجه

لم أبهنا: جمموعة من للمعانيها يع وط املهنة اليتغوط املهنة وتعرف ضيعاىن منه املعلمون، بسبب ضغ يالذ
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إدراك املعلم لعدم قدرته على طلبات كثرية على املعلم، أو أهنا ختل  مت التدريس اليت يفاعالت األنشطة والتف

من  اعالي وحتدث لديه معدال لذاته اهتديدشكل ت مواجهة أحداث ومتطلبات وأدوار مهنة التدريس، واليت

عدم متكنه  يفكبري  أثرهلا  لتلك الضغوط، واليتفعل سلوكية كرد  ابتاستجاصاحبها ي االنفعاالت، واليت

 (.271، 1117دريس )خضر: الت يف املهين

للمعلم وإهناكه، بني أسباب صراع الدور وغموضه، وعبء الدور، وعدم  يفسناالحرتاق ال ردد مصادوتتع

، وعدم الرضا املدرسيوالضغط  ير دايد للمعلم، واألسلوب اإلجلرار، ونقص اإلعداد اقصنع ال يفاملشاركة 

عند املعلم  يالنفس أعراض االحرتاق الزمالء، وتظهرن موعدم الرضا عن احلياة، ونقص املساندة  يالوظيف

 الظواهر التالية: من خالل

 دريس.لم اجلديد، والنفور من ممارسة التبلد وعدم احلماس لتعتال 

  عدائية.بروح وأفكارهم الميذ الت اقرتاحاتمقابلة 

 واقعه. وعية إىلمبوضالنظر ، وعدم املهينالكمال حنو  يلسعا 

 قنتم ريوغكاف عمله غري  أن  نتابه وسواس مني. 

 دريس.تال التفاعل مع الطالب، وانسحابه من عن فضيل العمل الكتايبت 

  ريسالتدمهنة  احرتافهعلى الندم. 

 رار.تمابس عطالتالقب وتر دريس التعملية  يفاملتعة  افتقاد 

 (، 271، 1117املنزل )خضر: إىل مشاعر اإلحباط  صاحبهت(Lombardi, 1997) 
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ى خيتلف بطبيعته لشدة وفرتة التعرض ذوال ط املتصل بعمل املعلم املره ،غفعل للضرد  يواالحرتاق النفس

ك العمل ومن مصادر الضغوط مما يدفعهم إىل تر  ياإلجهاد النفس ، ويظهر عليهم أعراضيط النفسغللض

 ية:تاآلاملصادر  يواإلجهاد النفس يهلا املعلم مسببة االحرتاق النفسيتعرض  اليت

 :والطالب باآلباء املعلمني عالقة

 ء واملعلمون أعداء.... أم حلفاء؟!اآلاب

 يدير املادمع الزمالء، وضعف التق ةوالعالق الطلبة، وغموض الدور،مع  مث العالقةاآلابء، مع  ةالعالق

 ية املهنة االجتماعية، وقلة الدعم املقدم للمعلم وعدم شعوره ابألمن النفسوالقل  حول مكان يواالجتماع

من أية أكرب امالهتم مع أولياء األمور بدرجة لمون ابلقل  من خالل عالقاهتم وتعاملع ، كما يشعريوالوظيف

ء األمور  الوقت الذى يشيع فيه القول أبنه جيب على املعلمني أن يعاملوا أوليا يفعملهم  يف يآخر جوانب 

ء مليئة ابملشاكل، حيث أن اآلابء تربية أبنائهم. إن مهمة إقامة عالقات قوية بني املعلمني واآلاب يفكشركاء 

در من وعلى ق يالفصل الدراس يفبار كل األطفال تاالع يفع على املعلم أن يض يهتمون بطفلهم فقط، بينما

 .يئدأو عقا يأو جنس اجتماعياملساواة والتكافؤ دون متييز 

الهتم مع أولياء األمر، الذين من ععالقاهتم وتفا يفعمل املعلمني تظهر  يفى واضحة خر أ ارقةفوهناك م

 .A " "ليزىل ن. ك" و"دى هارجريفز"انتعليم الطالب. وكما يوضح  يفض أن يكونوا شركاءهم املفرت 

Hargreavez & leslie N.Kور ابلقل  والتوتر، وسوء ولياء األمأاملعلمني و اقع العالقات بني و  " يتسم

 يفريس والتعلم ة من التدفالفهم، وبسبب نسبية العدد واملدى لدى املعلمني وأولياء األمور وتوقعات خمتل

علمني وأولياء األمور قد تغريت عرب الزمان، ني بعضهم البعض، والشراكة بني املات باملدرسة، وىف العالق
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ظون مبسافة تعرب عن األدب بينهم وبني املعلمني، وتقدم مور حيتفاء األجتعل أولي افكانت تلك الشراكة سابق

بسبب احلياة املتغرية  يبادل أمر ضرور تالتعليم والعون امل يفاملنزل، غري أن تلك الشراكة  يف يالعون الضرور 

إىل احلفاظ ة، وحيتاج املعلمون وأولياء األمور ثقافة لبىن وأشكال خمتلفاألسرة وال حيياها الطالب، كتبين اليت

البحث عن مهنة  وتفاعال ومشوال، وىف انفتاحاجيب أن تكون أكثر  تبادلة اليتعلى عالقات التعلم امل

احلياة االجتماعية  يفص برؤية أولياء األمور كحلفاء مهمني اخلا اهتمامهمجديدة، جيب أن يتذكر املعلمون 

إن املهنة (. 121، 1111جريفز،. وليزىل:ستحول قيم اجملتمع ومؤسساته لصاحل تعليم العامة )هار  اليت

قة األمور واجملتمع وبناء قدرات الث املرتكزة على املبادئ تتطلب من املدارس واملعلمني االنفتاح على أولياء

عصر العوملة وجمتمع ما بعد  يفدريس تقبل مهنة التتزام ودعم املعلمني والتدريب الذى يعتمد على مساللوا

حيال طالبه دون دعم من أولياء األمور  ايفوالثق يواالجتماع يمعلم القيام بدوره الرتبو ة، فال ميكن للثاحلدا

 .املهيناالحرتام وااللتزام على واجملتمع وبناء عالقات متكافئة قائمة 

 :معلملل االجتماعية املكانة

قيمة مهنية  للفرد، على أساس ياالجتماع للوضعكمكافئ "   social statusعية ة االجتماناملكا"تعرف 

 للمعلم والدرجة اليت املهينلوضع حات الرتبوية و النفسية أبهنا: "اابلنسبة للمجتمع، ويعرفها معجم املصطل

)خضر:  "األخرىاجملتمع أبفراد مقاران  عاجملتم واعرتاف واجتاهاتهكفاءته املهنية  يفيصل إليها املعلم 

1117 ،278.) 

أغلب اجملتمعات العربية، فإن  يفاسة التعليمية وأبوضاع املعلم ور الذى حل  ابلسيتطالرغم من الوعلى 

 يف يرئيسبشكل  يصادتشغل األذهان، فقد أسهم الوضع االقتمكانته االجتماعية واالقتصادية، مازالت 
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هذه على التأكيد  يفأمامه  ياجملتمع، كما أسهم ضي  فرص الرتق يفمكانته  تعمي  شعور املعلم ابخنفاض

 (.أ7، 111٢ معة الدول العربية:املكانة )جا

 مهينحتقي  أداء  يءشقبل كل وعملهم تعىن  ناء صورة اجتماعية جديدة للمعلمني العربباالجتاه حنو  نإ

 يفاستعادة مساندة اجملتمع واحرتامه ملن يقومون ابلتدريس ودورهم وقضاايهم، ويعىن  علىقادر  يمجاعفردى 

يري مقصودة ومشقة ومتكاملة بشأن اإلعالم واالتصال واحلوار ومعا تواسرتاتيجيانفس الوقت سياسات 

إىل إزالة الصور النمطية القدمية، وتكوين صورة مجاعية  ييب املعلمني الرامتدر العام، ابإلضافة إىل التعليم و 

 عصر يفتطوير التعليم  يفوقوى فاعلة، وحلفاء ومهنيني  مواطنني بارهمتمهنية جديدة عن املعلمني ابع

 عملية التعليم والتعلم. يفبكل املستجدات العلمية والتكنولوجية أيخذ جديد  يج تعليمظل منوذ وىف ، جديد

 :مهنته حنو املعلم اجتاهات

املعلم  اجتاهاتى متشابكة، منها: أخر للمعلم مع ظواهر  " burnout ياالحرتاق النفس"تتداخل ظاهرة 

املعلم  اجتاهوالسلطة املدرسية، ورمبا يعد  يتفاعل االجتماع، وكفاايت املعلم، واليحنو املهنة، الرضا الوظيف

وطها النفسية ملدى حتمله للمهنة، وضغ يد األساسهو احملد educational attitudes حنو املهنة

 يعمله ه يف: إن كلمة السر لنجاح املعلم اتفاقيواجهه، ومثة  يالذ يرتاق النفسلالح واجلسمية، وابلتايل

بوية، كما رت يبىن عليها معظم النشاطات ال القاعدة اليت يهمهنته، ألن هذه االجتاهات و حنية اإلجياب اجتاهاته

سوف يواجهه  يالذ يبؤ بنموذج اجلو االجتماعنتاح التمف يه االجتاهات الرتبوية حنو مهنته التدريسية أن 

 (.112، 1117ية )خضر، ركيزة النشاطات الرتبو  يحجرة الدراسة، وإن االجتاهات اإلجيابية ه يفاملعلم 



 3102لسنة اخلامسة                أكتوبر العدد السادس عشر             ا       الطفولة والرتبية    جملة

51 

لوجهة نظره أو  انعكاسللمعلم  يةرتبو املعلم حنو مادته إبعداده األكادميي، واالجتاهات ال اجتاهاتوترتبط 

س وعالقه املعلم ابلتلميذ والضبط والعقاب واملمارسات الدميقراطية، وممارسات التدريس يدر معتقداته حنو الت

 ومعينات التدريس واملنهج.

املعلم تشري إىل: بروز  اجتاهاتتناولت قضية  الدراسات الرتبوية اليتأغلب  يفاسية أس ةومثة مالحظ

مث تعود إىل االخنفاض بعد  بية،عداد والتكوين بكليات ومعاهد الرت اإلفرتة اء ناالجتاهات الرتبوية اإلجيابية أث

اقض بني نوالتباعد والتعملهم  جمال يفجيدها املعلمون  يتارسة التدريس، وذلك بسبب املعوقات الالتخرج ومم

، وكل ذلك بال شك يدريستسونه بعد ممارسة العمل الذهنهم والواقع املتجسد كما يلم يفالرؤية املثالية 

نمية املهنية إبمجاهلا ضرورة أساسية توالتدريب أثناء اخلدمة وال املهين؛ ويصبح النمو املعلم مهنيابط بتمكني تير 

 .ريبللمعلم الع املهين للتمكني

ته عن تطلب العديد من اإلجراءات سواء على مستوى صور تمهنيا  إن حتقي  متطلبات متكني املعلم العريب

اته ابلزمالء والطالب وعالقته ابإلدارة املدرسية، ولكن حتسني البيئة نفسه وصورة اجملتمع عنه وعالق

مجلة من اإلجراءات على مستوى  وقف ليس على املعلم مبفرده ولكن من خاللتت -بيئة التعلم -التعليمية

لعملية التعليم والتعلم  اإلجيابيةداخل املدرسة وتوفري البيئة التعليمية احلاضنة لكل القيم  التعليميرفع األداء 

ت ياالسياسات واآللأن ممارسة مهنته، وال شك  يفللمعلم  املهينداخل حجرة الدراسة حىت يتحق  الرضا 

 وهى: ،للمعلم العريب املهينمكني وكذلك الت املهينملية الرضا ع يفتساعد أن التالية ميكن 

  إلعداد وتكوين املعلم للتمكن من قيامه الالزمة الكفاايت مصفوفة إعداد على متهني التعليم والعمل

 .واإلنسانيةأبدواره الرتبوية واالجتماعية والقومية 
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 التعليمعلى مية من االرتكاز التعل التعليميةالعملية  يفيري دور املعلمني متكن من تغ ات اليتيوضع اآلل- 

 املستمر. إىل التعلم الذايت -نيقالتل

  يفأساليب إعدادهم  يفوضرورة إعادة النظر  يقبلتمس يبو تطوير تر  يأ يفأتكيد أمهية دور املعلمني 

قية وحتسني بيع الكفاايت والربامج النظرية والتطوض يفبية ومشاركة وزارة الرتبية والتعليم كليات الرت 

 .يمستواهم املعيش

  الفين يالعام، الثانو  يلثانو ، ايال، األساسطفاأليعد معلم كل مرحلة من مراحل التعليم )رايض أن 

 هبا.يعمل  اليتمع املرحلة يتس   امتخصص اإعداد( قينوالت

  إلزاميا   أمراريب للمعلمني يصبح التدريب والتعليم املستمر وإعادة التدأن. 

 مناهج وىف التعليم،  يفقاانت احلديثة الت استخداماملعلوماتية وطرائ   يفوعات اجلديدة إدخال املوض

 تقومي.التطبيقات املسلكية وأساليب العلى إعداد املعلمني مع الرتكيز 

  وحتفيزهم ترغيبهم بعملهم متكن من  اء املعلمني،تقالنمالئمة افية ثقحتديد معايري علمية وتربوية وصحية و

 اهتم.رب هتم وخواذوير تطل

 افز و يرتبط ذلك حبعلى أن ، يوعطائه الوظيف املهينمنوه على ، يبىن الرتقية املعلم وظيفي رتيبسلم  اعتماد

 مادية ومعنوية جمزية.

 مهنة  يفتوفري العناصر الكفؤة على  ابوية والقومية وحرصة واملعنوية، تكرميا لرسالته الرت وفري احلوافز املاديت

 .ااثني، والكفاءة العلمية والرتبوية التعليم أوال يففر لديها الرغبة تتوا التعليم اليت
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  يفهم تس واجتماعيةقافية تربوية وثأهداف ات  ذونقاابت وروابط املعلمني مجعيات إنشاءعلى العمل 

 رفع سوية املعلمني وزايدة عطائهم وحل مشكالهتم.

 :يالعرب الوطن يف املعلمني تكوين هجنام مكونات أهم: ثالثا

يتم من ى ذتكوين وإعداد املعلم، وال يفالدول العربية تنتهج نفس النهج أن من خالل ما سب  يتضح لنا، 

يتطلب دراسة جامعية ملدة أربع  يالذ ياملعلمني عن طري  النظام التكامل بية ومعاهدخالل كليات الرت 

الليسانس والبكالوريوس  يتعلى درج ح للحاصلنيتيي يذوال التتابعياسية بكليات الرتبية، والنظام سنوات در 

حىت بوية والنفسية رت لدراسة العلوم ال يالدبلوم العامة ملدة عام دراس يفاق بكليات الرتبية للدراسة لتحمن اال

ممارسات كليات الرتبية من خالل مناهج التكوين  يفر تقأسدريس. كما تيتمكن ويتأهل من ممارسة مهنة ال

هناك حماوالت جترى خالل العقدين املنصرمني أن ، إال يت بشكل أساساالعتماد على مدخل الكفااي

وللمعلم واملؤسسة،  يوايت املعيارية( للربانمج الدراستاجلودة الشاملة و املعايري )املسلالعتماد على مدخل 

ملتطلبات العصر  استجابةمؤسسات تكوين املعلمني العرب، وذلك  يفوهذا االجتاه هو الذى يتنامى اآلن 

جمال الدراسات الرتبوية والنفسية الذى فرض نفسه على العامل املعاصر من خالل  يف يدم العلملتقومالحقة ا

 املنافسة وتداعيات العوملة وجمتمع ما بعد احلداثة.

 %81: على توزيع النسب املئوية ملكوانت التكوين على النحو التايل أنفقتمناهج التكوين احلالية أن كما 

ملكون العلوم الرتبوية والنفسية وتكنولوجيا التعليم إىل جانب  %11األكادميية والتخصصية، و ملكون العلوم

دىن خمرجات الكليات وعدم قدرة املعلمني تعلى ذلك  تببية العملية. ولقد تر رت للمعلم وال قايفثاإلعداد ال

مكوانت مناهج  يفالنظر  لب منا إعادةطدريس، ولعل ذلك يتممارسة مهنة ال يف املهيناجلدد على التمكن 
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ك املكوانت على اجملاالت املختلفة. وسنقدم فيما يلى أهم تليع توز  يفالنسب املئوية  يفالتكوين وكذلك 

 الشاملة. وف  مدخل املعايري واجلودة اعملي اجذو ت مناهج تكوين املعلم مث نقدم منمكوان

 املستقبل: يف صورة املعلم العريب - 0

، وهو ما صورة املعلم يوأساس يطل  من سؤال جوهر نتأن بد م ال علاملتكوين  جهال شك أن مكوانت منا

اهج، هامة قبل طرح أو مناقشة مكوانت املن يقبلتإن معرفة صورة املعلم املس قبل وأدواره املتعددة؟تاملس يف

 لوطن العريبا يفقبل تعلى أساسه، ولعل صورة معلم املس ابهلدف الذى تبىن األن تلك املكوانت تربط أساس

 :تبلور فيما يلىت

  ميارسها وقدسية رسالتها. يدرك املهنة اليتأن فية الثالثة األل يفيعمل  يالذ العريبعلى املعلم 

  هلا  اا ومنفذيتلقمالقرارات املتصلة ابلتعليم وإعداد املناهج واملواد الدراسية وليس  اختاذ يفيشارك بفعالية أن

 فقط.

  ة، من خالل ربط بني املواد اليتملية التعليمية خارج أسوار املؤسسة التعليميعلى مد الع اأن يكون قادر 

هائال من  االطالب إىل املدرسة والعامل بني يديه حيمل قدر  أييتدرس وبني احلياة اليومية للتالميذ، حيث ت

ون ل سريع جذاب من حميطه وبشىت الوسائل تكشكاها بتلقي من بصمات العامل اليتوكرب املعلومات 

 جاهزة معه حبجرة الدراسة بكل إجيابياهتا وسلبياهتا وحتدايهتا.

  جزء من  يه رته ومدرسته اليتسلعوملة واالنفتاح، وإنه جزء من أعصر ا يفموقعه وأمهية دوره يدرك أن

حيق  أن  يستطيعمث العامل أمجع، لكى  العامل العريبهني جمتمعه احمللى ومن مث وطنه األكرب الذى هو جزء 

 .يآخر قافات العاملية من جهة ثالعلى مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة واالنفتاح بني توازن ال
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   للمعرفة الوحيد طبيعة دوره ومسئولياته، حيث مل يعد املصدر على طرأ  يالذ ير ذيري اجلغأمهية التيدرك

بل -م نواة التعيري والتطور والتقدموه -تلقني الطلبة هلذه املعلوماتعلى  ار تصمقواملعلومات ومل يعد دوره 

 املعلومات.إىل الوصول  يفواملساعد  ايتذأصبح امليسر لعملية التعلم ال

  املعلومة نفسها، فقد حتول املعلم من خبري  يفاخلبري وليس طرق البحث عن املعلومة،  يف ايكون خبري أن

 لومات.عامل يعج ابملع يف االسرتاتيجيإىل ما يشبه اخلبري  يءيعلم كل ش

 ورة مل يعد املصدر تطاملعلومات وتقنيات االتصال املثورة عصر  يفأنه يدرك أن بل تقيتعني على معلم املس

 االستخدامأثرا ويقتضى ذلك منه وأعم   اثري أتالوحيد الذى يتلقى منه املتعلم، وإمنا هناك وسائل أشد 

 ملية الرتبوية.خدمة الع يفوالتوظيف الفاعل هلذه الوسائل  يوالواع ياإلبداع

  نة، وعقيدة تيبوية متر عمله وسلوكه وممارساته إىل قاعدة فكرية و  يفد نيستأن من معلم املستقبل يتوقع

بل من تقاآلخرين، ينطل  معلم املسحقوق  واحرتامامح والتعاون واإلتقان تس  من قيم الثبنإميانية قوية ت

 .والعامليوجمتمعه احمللى  هتعامله مع ذاته وطلبته ومدرست يفهذه األسس الفكرية 

  درسة امل يفسواء شىت اجملاالت،  يفالتعليم فرص تاح فيه ت ع التعليم الذىمإىل جمتيقود دى احلياة مالتعلم

فهم  مراجملتمع املعنية هبذا األفئات  ثرأكافية، ألن املعلمني ثقالأو االجتماعية أو حلياة  االقتصادية اأو 

مع تكنولوجيا التعليم واملعلومات وحتديدها  على التعاملطوير قدراهتم تو برفع مستوى معارفهم مكلفون 

 (.216، 1118جنادات: و  ،ملكاويابستمرار )
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برامج ومناهج اإلعداد والتكوين، فإن  يفتراعى جيب أن  لبات ملعلم املستقبل واليتتطاملك لتأن وال شك 

تنطل  منها مناهج اإلعداد جيب أن وين تصورات مستقبلية لربانمج ومنهج اإلعداد والتك اأيضهناك 

 نطرح بعضها فيما يلى:أن والتكوين ونستطيع 

 تصورات مستقبلية لربانمج ومناهج التكوين: -3

 املعلم وعملية التعليم، وخاصة من إىل يري النظرة غبط هبذا املفهوم تتوير ( جعله مهنة ي)أ ليملتعاهني مت

قة بني ثيالو  بيه إىل العالقةنمع الت ..ا  وقيمي ا  وأمني وعسكراي   اعياواجتم إقتصاداي  اجملتمع  يفحيث أتثريها 

ضرورة وضع شروط  اأيضاجملتمع، ويرتبط بذلك  يفها ري قيمة املعلم وقيمة التعليم والتعلم ومكانتها وأتث

ني التعليم جتديد اخلصائص والكفاايت الفردية للمعلم هتمجمال التعليم ويتطلب  يفالعمل على وضوابط 

قافة واسعة وقدرات عقلية عليا لدى ثهني توافر تمطلب التهذا العصر، وال ي يفلالضطالع مبسئولياته 

االختيار واملعرفة املتمكنة مبنجزات الثورة  يفالقرار واحلرية  اختاذ يفاملعلم فحسب بل توافر االستقاللية 

مبا ، ياألخالقتزام بقواعد السلوك لس واالقة ابلنفثمية والتكنولوجية والقدرة على متابعة مستجداهتا والللعا

معارفها من حيث املستوى واملضامني من للمعلمني،  متخصصة ج إعداد وتكوين مهينميستلزم توفري برا

وعة تتصل أبدوار املعلم كمصمم نتمأنشطة تتضمن هذه الربامج وأن ومهارات وخربات ومواقف حقيقية، 

 ياملعلومات وقائد وصانع قرار مما ميكنه من التطوير النوع ادرات التعليمية التعلمية، موجه ملصئللبي

 druker: 1999) ، 183ن )تقاواإل ابإلبداع واالبتكارم تتسالتعليم وحتويلها إىل خمرجات  تملدخال
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  تتم عمليات إعداد وتكوين أن هو  يقبلت، واالجتاه املسمدة اإلعداد والتكوين وتوجيه مؤسساتهزايدة

نوعيته( على مستوى اجلامعة )التعليم أو النظر عن املستوى الذى سوف يعمل فيه املعلم املعلمني )بصرف 

هذا االجتاه يعىن ، وال دريب امليداينتت، منها عام للرتبية العملية والل عن مخسة سنواق( وملدة ال تالعايل

مية املهنية تنوال دريبتاإلعداد والتكوين وال يفاألساليب املستخدمة  يفوع نتيكون هناك تعدد و أال 

 للمعلم.

  إعداد وتكوين  يف التتابعيظام نيتزايد حدته، مييل إىل األخذ ابليوجد اجتاه عام  والتكوين: اإلعدادمنط

 ظروف املعلم العريبفإن الح ( ومع وجود مربرات ومميزات هلذا النمط،  مهينمث  يداد جامععاملعلمني )إ

سنوات  يفأفضل  والتتابعي يى النظامني التكامليها جتعل اإلبقاء علواالجتاهات العاملية الساب  اإلشارة إل

ورات تطبل والقاملستفإن مميزاته، لذلك  اأيض يللنظام التكاملأن قدير، خاصة تأقل قبل القريب على تاملس

 .ابيداجوجيا تطلب وجود النظامني معبوية والرت العلوم ال يف

  لكثرة  امكوانن من مكوانت برامج اإلعداد وذلك نظر  املستمر املهينالتعليم املستمر، والتطوير

جمال التعليم، وملواجهة  يفللعاملني  قايفثوال واملهين يعف املستوى العلم(. من ضاوعربي االشكوى )عاملي

على للمعلمني  املهينضرورة لوضع نظام للتطوير  ، هناكاوتكنولوجيا واجتماعي ابلية مدنيتقيريات املسغالت
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عمليات اإلعداد والتكوين والتدريب املستمرين.  يف اأساسي مكوانل ثهتم وحبيث متايتو مس اختالف

 (.81ص  ،2٢٢2)إبراهيم، سعد الدين: 

  يفادا إاملنظور املستقبل خالل امية نومترة ممستحركة ى هو  البلدان العربية، يفحلركة املعلمني  اونظر

ليم تسلمني، مع ضرورة اللية إعداد وتكوين املععم يف يملراعاة البعد القومحاجة هناك فإن واستقباال، 

من  كن املعلم العريبوميعملية التكوين سوف  يف يعد القومالبيئات العربية، لكن الب يفد دابلتنوع والتع

 ايفثقاإلعداد والتكوين ال يف، وهذا البعد يتضمن الوطن العريبأقطار أداء أدواره بكفاءة عالية داخل 

 للمعلم.

 :اهج التكوين للمعلم العريبمكوانت من -2

بنية بظالهلا على واجملتمع، ألقت جماالت احلياة  كافة  يفاملعرفية و العلمية ريات يالتغأبن ليم تس بد من الال

 يفيلى وضع ما  منبد بنية الربامج واملناهج، وهنا ال  يفريات غت استلزماملعلمني، مما  هج تكويننابرامج وم

 ج:عند تصميم الربام االعتبار

 يكوهنا خالل   تصميم املقرارات مبا يتيح للطالب/املعلم ممارسة عمليات إنتاج املعرفة، وحماكمة املعرفة اليت

 مرنة لتداول املعرفة. تاسرتاتيجياا يكون لدى الطالب/ املعلم كل مقرر مب

 ا ، مباينعمل، عمل ميدورش عمل،  حلقاتل: ثممن أنشطة تعلم خمتلفة ضتتحبيث ميم املقررات تص

 املعرفة للطالب املعلم. واكتسابلم يتواف  واختالف طرق التع
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 تاج املواد التعليمية،  داوهلا )امللفات الواثئقية، البحوث وإنتإنتاج املعرفة و على ومي قدرة الطالب/ املعلم تق

 ارير(.تقكتابة ال

 ومعايشة العمل  للطالب املعلمني الذهاب للمدارس،ح يتي اعملي ااملقررات الرتبوية شقمجيع تضمن ت

 مناهجوانت مكأهم نطرح يلى (، وفيما 161، 111٢: يواحلجر  عن قرب، )أمبوسعيدى، يالرتبو 

 :العريبالوطن  يفني متكوين املعل

 وانتقاء املرشحني للعمل ابلتدريس: اختيار -أ

قطاب مرشحني من توجديدة الس ةعداد املعلمني البحث عن طرق خالقبية ومعاهد إرت كليات العلى  

 ة.تلفلف مشارب احلياة واملهن املخخمت

يري ملا فيه من مصلحة غوحة للتفتبقى مناهجها وبراجمها متأن من واجب هذه الكليات واملعاهد أنه كما 

إىل بوية وطرق التعليم ونظرايت عمل الدماغ واإلدراك، وما رت للمتعلمني من خالل متابعة تطور األحباث ال

بنيت عليها معظم  ت الكثري من املفاهيم املتعارف عليها واليتافات حديثة غري تشهناك من أحباث واك

 مناهج مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني لعقود طويلة مضت.

 املدارس: يفاملعلمني إدماج  -ب 

 يف انطالقهماملدارس مع بداية  يف inductionن خالل إدماجهم مقدم ويرتسخ تإن إعداد املعلمني، ي

من   ا  يصبح التعلم مدى احلياة جزءة، حبيث ساملدر  يفلهم عممراكز  يفودعمهم  التعليم من خالل متابعتهم

لتعلم مدى احلياة الذى هو أساس العامل ابينخرطوا أن يساعدوا املتعلمني على أن كياهنم حىت يستطيعوا 

عنصر أن  املعلم ومترينه ابإلضافة إىل انطالق يف ياجلديد الذى دخلنا فيه مع عصر العوملة. فاإلدماج أساس
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 اإال حني يصبح جزء ل املعرفة واإلدماج ال يكون فعاالحق يفرسيخ اهلوية اجلديدة هلذا العامل ت يف يأساس

 .ثاخيل على املهنة حديدمهنة التعليم وليس حالة طارئة ل من نظام

ملهنية أول حياته ا يفبرامج إعداد املعلم إعداد خطة منهجية متكاملة إلدماج املعلم فإن على من هنا 

 التعليم. مهنة يفومتابعته خالل وجوده 

م علاملينتدب إليه العمل الذى مكان  يفبقية املعلمني املتواجدين شرك تأن وهذه اخلطة واملناهج جيب 

املدرسة  يفمتمركزة من خطة اإلدماج جعل العملية  يويبقى اهلدف األساسالرتبوية، إىل اإلدارة ابإلضافة 

إدخال اخلريج اجلديد على مهنة التعليم  يفديد، حيث على اجلميع املسامهة يدخلها املعلم اجل اليت

املستمر حنو يري غطور الت يفالواقع  يف يهبوية تر مؤسسة  يفخالل وجودة  ومساعدته على التطور ومن

 .(11، 111٢مة األفضل للطلبة )جرار: داخل

 :عملية التعليم والتعلم يفن له مصلحة مع كل مبناء شراكة  -ج

ية التعلم عل يفمن له مصلحة مع كل قوية شراكات تعتمد على أن على برامج إعداد املعلمني اجلديدة 

تخدمها تس املدارس اليتمع أو معاهد الرتبية كليات ارك فيها  تش اليت ياد هدعيدة لإلجلوالتعليم. فالربانمج ا

إعداد املعلمني  يفعلمني فيها للمشاركة للمدارس وامل كبريا  اهناك دور أن من خالل عمل خرجييها فيها. على 

الدراسة، حجرة  يف الرتبية العملية ومنهم ما جيرب يفمهنة التعليم من خالل مساعدهتم  يفاجلدد وإدماجهم 

 التخرج.بعد حياهتم العملية  أول يفازرهتم ؤ مو جانبهم ىل إمث الوقوف ومن 

خدمة  يفاملعرفة األحباث اإلجرائية ونشر  يفملشاركة املدارس ادعم املعاهد وكليات الرتبية على أساتذة كما 

 املدارس واجملتمعات املتعاونة معها.
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إعداد  يفاونة تعلبات بصورة واضحة من املدارس املحتدد األهداف واالسرتاتيجيات واملتطأن وجيب 

وحاجاته، هذا هذه العملية كل حبسب إمكانياته  يفاملعلمني، وابإلمكان إدخال شركاء آخرين من اجملتمع 

هد وكليات إعداد تعزيز الشراكة بني معا يفوالوزارات هلا دور فاعل  مع احمللى واملديناجملتأن مع العلم 

 (.16، 111٢ختدمها )جرار،  معات اليتاملعلمني واجملت

 املفاهيم: يفإعادة النظر  -د

على أقيمت  النس  األساسية اليتاملفاهيم و  يفعلى مجيع معدى برامج إعداد وتكوين املعلمني إعادة النظر 

ة املهنية يمنتواملعايري والالشاملة اجلودة  ابية وحتديدرت جمال ال يفماشى مع املستجدات العاملية تتلكى أساسها 

 دامة.تاملس

مؤسسات اإلعداد بتطوير باط تاالر أشد مكوانت مناهج إعداد وتكوين املعلمني ترتبط شك أن وال 

 دمة، ولقد ساد العاملتقمؤسسة غري م يفدمة وفاعلة تقوجود مكوانت مور تصكن والتكوين، حيث إنه ال مي

خالل العقدين املاضيني مفهوم اجلودة الشاملة واملعايري، وسعت كل مؤسسات التكوين إىل االخنراط  العريب

وين العديد من مشاريع تطوير مؤسسات تك ذفينداخل املؤسسات، فتم ت فعيلهاتهذه املفاهيم و  ذفينت يف

بية يات الرت كللتطوير  وذج قدم منتمية البشرية و تنؤسسة والربامج والاملعلمني )كليات الرتبية(. على مستوى امل

 (.1٢-18، 1111، ى)البيالو  على الوجه التايل

 :العريباملعلم وتكوين إلعداد ج مقرتح ذ منو -2

  إىل االجتاهات  ندت الرتبية يستوير كلياتطلمتكامل ج ذ و منحاجة ماسة إىل  يف العامل العريبإن بلدان

 به ويره والنهوض تطبغرض  العريب الواقعيف للتطبي   وقابل ري العاملية املعاصرة،ياواملع
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 ج املقرتح:ذمونأسس ال

   وتكوين املعلم.اد إعد يفاملفهوم املتكامل 

   املفاهيماإلطار. 

   الربانمجمكوانت 

 .إدارة اإلصالح 

 وتكوين املعلم: : املفهوم املتكامل إلعدادأوال

 رة.مإعداد املعلم عملية متصلة ومست 

  بية(رت )كليات ال مة.داخلقبل  اإلعداد 

   الرتخيص/ الدولة( اخلدمة. اءثنأاإلعداد( 

 مية املهنية املستمرة. )عمليات توكيد اجلودة(نالت 

 :املفاهيماثنيا: اإلطار 

  ات التطوير وجهود حتقي  األهداف.عملي يفيه الكلية إل ندتتس يمرجع، هو إطار املفاهيماإلطار 

  تهجها، ويهدف اإلطار تن والقيم اليتوفلسفتها، على رؤية الكلية ورسالتها  املفاهيماإلطار  يينطو

، وكذلك حتديد املسئولية واملساءلة، وحيق  يبناء املناخ األكادمي يف يفحتديد التوجه الفلس إىل املفاهيم

احملتوى أن النهاية  يفبني مجيع مكوانت العمل، ويضمن   coherence  الرتابط املفاهيماإلطار 

 مي للطالب/ املعلم والربانمج، مرتابطة ومتكاملة.قو تنظم التعليم ال التعلم، ونظم الو  يالدراس
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 واملعايري: املفاهيماإلطار أهمية 

  الفلسفة.وضوح اإلطار املفاهيمى يضمن 

  اسليموأداء املعايري تتضمن قاعدة معرفية صحيحة. 

 للمعلمني:أفضل  انتهج إعدادتة واضحة وقاعدة معرفية صحيحة ففلسعلى تعتمد  الربامج الرتبوية اليت 

  الطالب املعلمني واجملتمع. احتياجاتإعداد يتف  مع 

 ف  مع معابري اجلودة.تإعداد ي 

  يألمثل ملعلمااإلعداد القادرة على  يه كليات الرتبية )مؤسسات إعداد وتكوين املعلمني(أن  إعداد يؤكد 

 بل.تقاملس
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 لكلية الرتبية: مفاهيميوذج إطار من

 :ياملكون األساس 

 reflective professional practionerاملمارس املتأمل  املهيناملعلم 

 املفاهيم األساسية:

knowledge املعرفة 
inquiring البحث واالستقصاء 

Critical thinking اقدن الريالتفك  

Learner - centerd  املتعلمعلى التمركز  

communication صالالتا  

diversity وعنالت  

technology  اجيالتكنولو  

ethics األخالق 
community اجملتمعية 

Meaningful experience اخلربة احلية 
Performance based 

assessment 
األداءعلى رتكز  املقوميالت  
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 وية(:املئ لساعات/ النسبا)عدد والتكوين اإلعداد اثلثا: برامج 

 

General education  العامةمكون الدراسات 

specialty التخصص نكو م 

professional املهين كونامل 

practicum يململكون العا 

الشاملة اجلودة مببدأ أخذت  دمة واليتتقدمة وغري املتقالدول املبعض  يفمن خالل الدراسات املقارنة 

املعلمني لكل املراحل إعداد وتكوين برامج  يفمكون لكل  إىل الوزن النسيبص خنلأن ميكن واملعايري 

 .ينظام تعليم يأ يفالدراسية 

 (3جدول)

 برامج اإلعداد يفلكل مكون  وضح متوسط الوزن النسيبي

 إمجايل
 ةالرتبية العملي

(%) 

 املهين

(%) 

 التخصص

(%) 

الدراسات 
 (%العامة 

 الربانمج

 رايض األطفال ٣8.٣8 11.66 18.86 21.12 211

 يالتعليم االبتدائ ٣1.11 11.68 17.11 22.17 211

 يالتعليم الثانو  ٣1.11 ٣7.87 27.11 7.1 211

 الرتبية اخلاصة ٣2.12 ٣1.71 11.21 22.61 211

 العام اإلمجايل ٣1.81 ٣٣.٣1 11.12 21.11 211
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 على:الرتكيز  وجيب

 ة لعاممكون الدراسات اgeneral/liberal education 

 يالعملريب دمكون الت. 

  بوية استكشافية.تر مقرر خربات 

 يلماملقرر التكا. 

 :مكون الدراسات العامة -

نقطة من  %٣1حاصلني على يكونوا جيب أن درجة البكالوريوس اجلامعية على املرشحون للحصول 

 الدراسات العامة. يفالساعات املعتمدة 

  سانية.نات الفكرية واجلمالية الكربى لإلفة املتضمنة اإلجناز ر عذلك املدى من امل يهالدراسات العامة 

  التعددية للمهنة عن طري  العلوم الطبيعية واملهارات الكمية والعلوم السلوكية  م وتقديرهيشمل فأن وجيب

 والفنون. واإلنسانيات

 كري، تفالعلى قدراهتم وتعزيز  يالفكر تنمية حب االستطالع على الطالب يساعد يم العام علالت

 واإلحساس العمي  بتقدير اجلماليات.

  ومثقف.ومطلع معرفة  يخل  إنسان ذجوهرها هتدف إىل  يفالدراسات العامة 

 ب من:الفعال ميكن الطلبرانمج الدراسات العامة ا

 املعرفة من خالل القراءة واالستماع الناقد. اكتساب 

  لكمية، والكيفية.من الطريقة امالئمة مهارات  وامتالكوالتقومي التحليل 
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  وع مصادرها وجماالهتا.نتاملعرفة على تكامل 

  األحكام الناقدة واملنطقية.تكوين 

  احلياة اليومية. الوفاء ابحتياجات يفاألنشطة البدنية دور وفهم إدراك 

  رستمامل اإلجيايبتعلم طرق التعلم ومواصلة التعلم 

 وتعدد الثقافات.على بعضها اد الشعوب تمفهم حقيقة اع 

  الوفاء ابحتياجات احلياة اليومية.  يف القةاخلواألنشطة الفن دور فهم 

 ة:مالعامقررات الدراسات 

 اللغة العربية ات األجنبيةلغال اتيلرايضا

 ةيوم السلوكلعلا -
/ اإلنسانيةالعلوم  -

 االجتماعية.
 العلوم الطبيعية

 الفنون - الرتبية الرايضية - علوم البيئة والصحة -

 

 ية العملية:الرتب

 :اخلربة امليدانية.االستكشايف/ املقرر  املرحلة األوىل 

 :مقررات طرق التدريس. املرحلة الثانية 

 :فصول دراسية 1-1بعد "كامل  يدراسفرغ فصل ت املرحلة الثالثة." 

 :لتخرجامشروع " يالتكامل راملقر  املرحلة الرابعة" . 
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 practicum مقررات خربات تربوية استكشافية

 ف املقرر:وص

قرار يتعل   اختاذتساعدهم على  االجتاهات اليتزويد الطلبة ابملعارف واملهارات و تيهدف املقرر إىل 

 سيدرسون فيها، وذلك من خالل اخلربات امليدانية املبكرة.  دريس واملرحلة التعليمية اليتتابلتحاقهم مبهنة ال

 تعرف الطلبة على التدريس كمهنة.: أهداف املقرر

 دريس.تبداية مهنة الشكل الطلبة خربات مبكرة  باكتسا 

  التدريسقرار يتعل  ابلتحاقهم مبهنة  اختاذعلى مساعدة الطلبة. 

 هناية هذا املقرر أن: يفيتوقع من الطلبة  املخرجات التعليمية للمقرر: 

 دريس.تالحول مهنة  اعام انوا تصور بي 

  يم والتعلم.علالت يمفهومبني يفرقوا 

  ة.فوأهدافها وبراجمها املختل ىطارها املفاهيمإالكلية و سالة ر على يتعرفوا 

  ة.فيري القبول لربامج الكلية املختللبات ومعاتطمعلى يتعرفوا 

  دريس.تمهنة الأخالقيات خيربوا 
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  للتعليم والتعلم.كمؤسسة طبيعة املدرسة  يفهموا 

 نفسها.علم واملالحظة املتأملة للمتعلمني ولعملية التبصار تميارسوا مهارة االس 

  وية.رتباملمارسات ال يفكر تفالعلى ينموا القدرة 

  اخلاصة. االحتياجاتسبل رعاية الطلبة ذوى حيددوا 

  املهيناإلجناز ملف بداية يعدوا professional portfolio 

  ابية حنو االلتحاق مبهنة التدريس.إجي اجتاهاتيكونوا 

 :capstone course ياملقرر التكامل 

 .ا  عات سيمنار أسبوعياس ٣ظام: نال

 جمموعات عمل.إىل قسيم الطلبة ت 

 الكلية على جمموعات العمل.أقسام اركة بني شاإلشراف م 

 ل. عمفرق  يفيتم  األشراف 

 ميارس الطالب/ املعلم ما يلى: األهداف:

  عريفها.تاإلحساس ابملشكلة و على القدرة 

 .تكامل املعارف النظرية 
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  بي تطابلربط النظرية. 

  ل املشكلة.حمهارات 

 املشكلة.حل  يفتعلمه الطالب ما  استخدام 

 :التعلمنواتج  

مع الزمالء  ياجلماعامليدان من خالل العمل  التمرتبط مبشكحبثى كل طالب يقوم بعمل مشروع 

؛ portfolio الطالبالبحث واملناقشة( يعد هذا السيمنار )حلقة واالرتباط مبشكالت امليدان، ومن خالل 

خالل مدة دراسته مهارات ب من تسمن معارف وما اكحصل عليه ما على اهد وأدلة و شخاص به يقدم 

 إعداده كمعلم.لربانمج 

 ان.ديمرتبط مشكلة من امل ثىمشروع حب املخرجات:

  ملف الطالبportfolio  فيه نتائج عمله وشواهد جناحه كمعلم )شواهد من أعماله ومن  ضيعر

 بية العملية(.رت ال يفتالميذه أعمال 

 capstone courseابملقرر: اق اللتحاروط ش

  املستمر. اينريب امليدلتديكمل الطالب اأن 

  يكمل املقررات املهنية.أن 
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  املقررات السابقة. يفجيد دير تقيكون متوسط الأن 

  ياألكادميتزكية من املشرف. 

  إال ابالعتماد تكوين املعلم من خالل مناهج التكوين واإلعداد ال يتحق يفج ذ مو نهذا الأن وال شك  

على اجلودة الشاملة ووضع معايري لربامج التكوين، فمن خالل االعتماد على اجلودة الشاملة كمدخل 

مع منجزات  ينكون معلم قادر على التعاطأن طيع تلتطوير التعليم عامة وتكوين املعلمني خاصة نس

برانمج التكوين املقرتح أن ، كما رسياملدتطوير وحتسني األداء  يفالعصر وقادر على املشاركة اإلجيابية 

 على:قادرين  معلمنيكوين تالشاملة واملعايري يساعدان على املعتمد على اجلودة 

   يتم  قصاء اليتتوطرق االس واستخداماهتااملوضوع الذى يدرسه  يفواألطر املعرفية للبىن الفهم العمي

واترخيها وكيفية  يتهاتماحلكم عليها من حيث ح يفتخدم تس تاجها، واملعايري والقواعد اليتتوليدها، أو إن

 ويرها.تط

  فهم معرفة هذا الويشمل تعلمهم  يفتؤثر  من حيث خصائصهم اليتيدرسهم، ين ذللتالميذ الجيد فهم

 لة ابلتعلم.تصدوافعهم وأساليبهم امل

   لذى يراد تدريسه إىل ائ  واألساليب املناسبة لتحديد احملتوى االتعلم الفعال، والطر  استخدامعلى القدرة

 قابلة للتعلم.وأشكال صيغ 
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 شخيص قدرات الطلبة واستعداداهتم لتعلم موضوع ما وقياس ما تلاملالئمة ومي تقفهم األساليب وطرائ  ال

 حققوه من تعلم.

 ة للمناقشة واحلوار، وإقامة عالقات دميقراطية معهم، والتحرر من ب وإاتحة الفرصالالتفاعل مع الط

 ليدية للمعلم.تقالصورة ال

  ان االنفعايلتز ، واالايتذالتعلم العلى التعلم والقدرة  يفالرغبة. 

  وير تطدرة على قالا ذوكالبحث والتدريس،  يفقاانت احلديثة تستخدام الابسيط املعارف و تالقدرة على

القرار والقدرة  ابختاذة التعليم، وىف حتفيز املتعلمني على املبادرة واملشارك يفبعها تي ذاته، وحتسني الطرائ  اليت

 ع احمللى.تمعلى حتقي  التواصل الفعال بني املدرسة واألسرة واجمل

 تطوير طرائ  على  تساعدياة العملية وىف التعليم كوسيلة احل يف اآليلاحلاسب  استخداممهارات  امتالك

 .(17 ؛1111ة والعلوم: قافثبية والرت وفعالية )املنظمة العربية لل اشويقتشفافية و أكثر دريس وجتعلها تال

تكوين املعلمني ابلكيفية  يفودة الشاملة واملعايري اجلوذج املعتمد على مدخل منواتج هذا النجانب وإىل 

ج الذى ذ مو نالوالكفاءة العلمية والرتبوية للمعلم، فإن هذا  املهينقدر من التمكن أكرب القادرة على حتقي  

 نية اليتتقتجيب للمتغريات العلمية والتسفعالية و  ثرأكبصورة  حيق  تكوين للمعلميع أن تطأنه يسد يعتق

وذلك  املعلم العريبداء ألتطوير معايري  عريبحاجة إىل تعاون  يفج ذ مو نال هذاأن ، إال يعيشها العامل العريب
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على ة تعمل الدول العربيأن جيب فإنه ية، ة تنقل املعلمني بني الدول العربظيم حركننظرا لتشابك املصاحل ولت

 .املعلمني بني بلدان الوطن العريبتكوين املهنة ومعايريها ومعايري أسس وير تط

مستوى اإلعداد على املهنة سواء معايري ياق البدء من خالل تطوير سهذا ال يفوقد يكون من املناسب 

ملتصلة بطرق بادل اخلربات اتهناك حاجة ماسة إىل أن ، كما إحراقهاأو تحاق هبا لاالأو والتكوين للمهنة 

 املهنة. يفييم مدى حتق  املعايري تق

بي  ذلك من تطوالتكوين وآليات  األعدادمعايري  يفإىل تعاون متبادل  اأيضحاجة  يفان العربية لدالبأن كما 

بقه كل دولة حبسب ظروفها تططار عام لتلك املعايري إأو رمبا وضع  يالتخصص ياألكادمي خالل االعتماد

موحد  اختباررمبا وضع أو بادل اخلربات حول ضماانت للقبول لاللتحاق ابملهنة تجة إىل ويرتبط بذلك احلا

 د.دقافية واالجتماعية حبيث يعرب عن الوحدة من خالل التوع والتعثالدول العربية يراعى التغريات البني 

على لتقييم املعلمني أطر وضع إىل صل تو ظيم اجلهود للنتإىل اف هناك حاجة للدول العربية مرحلة االحرت وىف 

جه تو الأو املعلمني بني الدول العربية يسهل تقل حبيث  -التدريس -خيص مبزاولة املهنةرت مستوى املنطقة لل

 بادل بشهادة الرخيص للتدريس بني الدول العربية.تاف املرت حنو االع

الدول العربية لوضع  تتحملها وادر ويقلل من التكاليف اليتكة ابلثقسيساعد على بناء الشك أن ذلك وال 

 .أخرىمون من دول عربية تقدين يسذتقييم القبول للمعلمني الأطر 
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اف حرت  اإلعداد والتكوين والقبول واالليس فقط لوضع معايري يمطلوب بشكل أساس هذا التعاون العريب

بني دولة  مني وييسر التنقلعلد على وجود حدود دنيا لكفاءة املوالرتخيص مبزاولة املهنة، ولكنه سيساع

ا حتسني صورة ذللمعلمني العرب، وك يار حتقي  أكرب قدر من اجلودة وحتسني األداء الرتبو إط يفخرى أو 

وختصيص يوم لالحتفال ابملعلم، وأتسيس منظمات وروابط  املعلم وذلك من خالل إنشاء جائزة املعلم العريب

وأتهيل وإرشاد املعلمني، كدعم البحوث حول  ، وإنشاء مراكز متيز ومنتدايت إلعدادإقليمتعىن برعاية مهنة 

عملهم، فضال  يفميته ورعايته ودعم وبناء آليات ونظم لضمان جودة أداء املعلمني ودعمهم نوت املعلم العريب

مما جيعله ال يضطر إىل تعاطى الدروس  عن حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلم العريب

 تحسني مستوى معيشته ومواجهة صعوابت احلياة االقتصادية.اخلصوصية خارج قاعات الدرس ل

متهني على والعمل  الواقع إال من خالل التعاون العريبعلى أرض يتحق  ن أوالشك أن كل ذلك ال ميكن 

 ع.متاجمل يفية عن املهن األخرى مهملهنة )التدريس( ال تقل مكانة وأالتعليم وجعل ذلك ا
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 املراجع:

 يؤمتر العلم: امليف "واملأمول بني الواقع الوطن العريب يفإعداد املعلم "(. 1116أمحد على عثمان ) -

 يفجامعة الفيوم  -كلية الرتبية- بني الواقع واملأمول. الوطن العريب يفمؤسسات إعداد املعلم  -السابع

 .لإبري 11-27من الفرتة 

يري برامج غت يف "مناذج (.111٢، فاطمة بنت محدان )يواحلجر  ي، عبد هللا بن سعيديأميو سعيد -

البلدان العربية. بريوت: اهليئة  يف: املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلمني يف" م: دورة إنتاج املعرفةعلإعداد امل

 ية.و الرتب اللبنانية للعلوم

هناية القرن )جملة  يف فارقات: التدريسملة تتصف ابنمه"(. 1111آندى وليزىل ن.ك لو هارجريفز ) -

 سكو.نوعات اليو بطم. القاهرة: مركز 1دد ع. ال٣1لد اجمل .221عدد مستقبليات. ال

 يللقرن احلاد (. التعليم ذلك الكنز املكنون. تقرير اللجنة الدولية للرتبية2٢٢8جاك ديلور ) -

 يد جابر. القاهرة: دار النهضة العربية.ماحلجابر عبد والعشرين. ترمجة: 
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 يار االسرتشادطاإل (.111٢( )اليونيسفة للطفولة )جامعة الدول العربية، ومنظمة األمم املتحد -

 سياسات وبرامج. القاهرة: جامعة الدول العربية.: داء املعلم العريبأملعايري 

اإلسكندرية. منتدى  مصر. مكتبة يف(. إصالح التعليم 1116حامد عمار، وحمسن يوسف ) -

 .اإلصالح العريب

إصالح التعليم.   يفلرتبية ا . مؤمتر دور كليات"يةبج لتطوير كليات الرت ذ و "من(. 1111) ىحسن البيالو  -

 القاهرة: جامعة املنصورة ابالشرتاك مع مركز الدراسات املعرفية، رتبية بدمياط،لكلية ا

وء التحدايت ض يف يزمة ملعلم التعليم األساسالالالتكوينية  االحتياجات(. 1111 )يه صاصالنرا -

 .. العدد الثاين12د لة جامعة دمش . اجملدمش . جمل "املعاصرة

سبع دول عربية  يفالتعليمية  (. تقييم مؤسسات تكوين أعضاء اهليئة111٢مة، وخنلة وهبة )الس يرمز  -

 لرتبوية.االبلدان العربية بريوت: اهليئة اللبنانية للعلوم  يفاملؤسسات اجلامعة إلعداد املعلمني  :يف ".أفريقية
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منتدى الفكر  ".والعشرين يالقرن احلاد يفاألمة العربية  تعلم" (2٢٢1)"حمررا"إبراهيم " سعد الدين  -

 األردن."الكارثة أو األمل  ".ن العريبطالو  يفستقبل التعليم مملشروع  ي: مسودة التقرير التلخيصالعريب

: يف. ت"واجتاها حتدايت فية الثالثة:لألل داد املعلم العريبعإ(. 111٢أيوب ) يمسري جرار، وفوز  -

 لرتبوية.اان العربية. بريوت: اهليئة اللبنانية للعلوم لدالب يفة إلعداد املعلمني عياملؤسسات اجلام

 8. القاهرة.األهايل جريدة". إللغاء كليات الرتبية ياه احلكومقة االجتقيح"(. 111٢شبل بدران ) -

 يناير.

املهنية. جودة املمارسة  ر معايريطاإ يفعلم األلفية الثالثة م(. 111٢شبل بدران وسعيد سليمان ) -

 اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة.

: املؤسسات اجلامعية يف" العامل العريب يفمستقبلية حول إعداد املعلمني  ظرة"ن(. 111٢) دواينكمال  -

 لرتبوية.اللعلوم  لعربية، بريوت، اهليئة اللبنانيةالبلدان ا يفإلعداد املعلمني 
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دمش : منشورات وزارة  .ىبمجة إبراهيم حيي الشهاالفكر. تر  وتربية املدرسة(.2٢٢7) ليبمان ماثيو -

 الثقافة العربية.

 الدار املصرية اللبنانية. بني الكارثة واألمل. القاهرة: ستقبل التعليم العريبم(. 1117)حمسن خضر  -

ية. مالعملية التعليمية التعل وبنية د املعلم العريبداسياسات وبرامج إع(. 2٢٢7)حممد متوىل غنيمة  -

 اللبنانية.هرة: الدار املصرية القا. 2ط

لوزراء  الرئيسية للمؤمتر الثاين (. مدرسة املستقبل. الوثيقة1111وم )لعلظمة العربية للرتبية والثقافة وانامل -

 يوليو. ٣1-1٢الرتبية والتعليم واملعارف. دمش . 

جملة  "علم؟!دور امل ميكن ان يتوارىفهل  سنظام التدري عندما يتغري"(. 1111)مريايم بن برييز  -

 . يونيو.1العدد  .٣1اجمللد  .221تقبليات. العدد مس
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 يالقرن احلاد يف (. حتدايت الرتبية العربية1118، وعبد السالم جنادات )ملكاويانزم حممود  -

حتديد دور معلم املستقبل، اإلمارات العربية، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  يفثرها أوالعشرين و 

 .1لعدد ا ،1 لدواإلنسانية، اجمل

. "يةنيداممصر: دراسة  يف يمتكني املعلمني مبدارس التعليم األساس" (:1118) اهلنداوي يايسر فتح -

 س.جملة كلية الرتبية. جامعة عني مش القاهرة:

- Bernstein , B. (1971). "Class Codes and Control, Vol.I": Theoretical 

Studies Towards a Sociology of Language, London, Routledge & Kegan 

Paul. 

- Durker, Peter (1999). Management Challenges for the 21st. Century. 

Library of Congress Cataloging in-Publication Data. 

- Eric, Wan (2005). Teacher Empowerment: Concepts, Strategies, and 

Implications for Schools In Hong Kong. Teacher College Record. Vol 

107. No.4. April. 
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- Jarrar, Samir A. (2002). "Teacher Education in the Arab World: The Key 

to the 21st Century", In Sultana, Ronald G.: Teacher 

- Education in the Euro-Mediterranean Region. N.Y. Peter Lang 

Publishing Inc. 

- Kennedy, Mary (March 2006). "From Teacher Quality to Quality 

Teaching". Educational Leadership. Vol.63. Issue 6. 

- Rots, I. et al. (2007). "Teacher Education, Graduates" Teaching 

Commitment and Entrance into the Teaching Profession". Teaching and 

Teacher education 23. 


