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 مهنياً وإمكانية تنميتهوالمعلم تجارب بعض الدول في إعداد 
 اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية

د./                                                       
 منى سليمان الذبياني

كلية  –أستاذ اإلدارة التربوية المساعد 
 التربية 

لمملكة جامعة حائل با                     
 العربية السعودية

  :ملخص 

يشهد العالم اليوم سلسلة من المتغيرات والتطورات المعرفية والتكنولوجية ، التي اثرت على 
جميع العاملين في حقلل التعلليم بشلكل علام وعللى المعللم بشلكل خلاص ، حيلا انهلا أ لافت 

غلت أمميلة اعلداد مسئوليات وواجبات جديلدة عللى اللدور التعليملي اللذم يقلوم بله ، وملن ب 
وتأميللل المعلللم مهنيللا فللي العديللد مللن الللدول المتقدمللة والعربيللة والتللي منهللا المملكللة العربيللة 

 السعودية .

، حيللا ط البحثيللة الهامللة فللي مللذا المو للو وسللوي يتنللاول البحللا الحللالي العديللد مللن النقللا
فلي العديلد ملن يتناول في خطوته األولى االساليب والطلر  المختلةلة العلداد وتأميلل المعللم 

مالي يلا ، أملا الخطلوة الثانيلة  –اسلتراليا  –الواليلات المتحلدة األمريكيلة الدول المتقدمة مثل 
للبحا فسوي يتم فيها سرد لواقع االسلاليب والطلر  التلي يلتم بهلا إعلداد وتأميلل المعللم فلي 

 المملكة العربية السعودية والتعري على المشكالت التي تعترض مذا الهدي .

صللل البحللا فللي النهايللة الللى التوصلليات والمقترحللات اإلجرائيللة لتطللوير إعللداد المعلللم ويتو
 وتنميته مهنياً بالمملكة العربية السعودية على  وء اإلفادة من الخبرات السالي ذكرما .

Abstract:  

At the present time, the world has been witnessing various 

technological and knowledge developments, which have affected all 

workers in the field of education in general and the teacher in 

particular, as they added many new responsibilities and duties to the 

educational role which has been carried out by teachers. Therefore, the 

importance of preparation and qualification of the teacher 

professionally has been emerged and increased in many developed 

and Arab countries including Saudi Arabia. 

This current research will address many important academic points 

related to this topic, where in its first step addressing styles and 

different ways to prepare and qualify the teacher in many developed 

countries such as the United States - Australia - Malaysia, while the 

second step of the search will deal with the reality or status quo of 
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styles and the techniques of teacher preparation and rehabilitation in 

the Kingdom of Saudi Arabia and to identify problems that hinder this 

goal. 

Finally, the research will include the results found out besides the 

recommendations and operational propositions to develop teacher 

preparation and development professionally in Saudi Arabia in the 

light of the benefit from the fore mentioned experiences. 

 : مقدمة

شللللهد العللللالم اليللللوم سلسلللللة مللللن المتغيللللرات والتطللللورات المعرفيللللة ي
البشرية، لذا له مثيل في أم حقبه سابقة من تاريخ والتكنولوجية بشكل لم يسب  

يطللل  عليلله عصللر التةجللر المعرفللي والتكنولللوجي، وأن مللذا التقللدم المعرفللي 
مسئوليات وواجبات جديدة على اللدور اللذم والتكنولوجي المتسار  قد أ اي 

ي طلع بله المعللم فلي المجتملع المعاصلر، األملر اللذم اسلتل م تقلويم وتطلوير 
مـ : 3231، ومصطةى محمد نور الدين محمد. )برامج إعداد وتدريب المعلمين

ولقللد أدت التحللوالت المتسللارعة التللي يشللهدما العللالم فللي مختلللي (، 31ص 
التربية وفلي أملدافها وإللى تحلول دور المعللم المجاالت إلى تغيرات في غايات 

التحلوالت أكثر من كونه ملقناً للمعرفة، فوف  ملذ  الذم أصبح موجهاً ومنشطاً 
ومنسل  لعمليلات ى مصلدر المعرفلة واللتعلم، إللى مرشلد إللوتحول دور المعللم 

لله إلللى مللا يناسللب الللتعلم، ومقللوم  الللتعلم ومصللحح ألخطللاء  لنتللائج الللتعلم، وموجل
يحتلا  معلم ملن طلرا  جديلد ، تستل م األدوار  ذ قدرات كل متعلم وميوله، وم

كلل ملا ملو جديلد فلي مجلال العمليلة التربويلة مسلتمراً عللى وتدريب إلى إعداد 
 (.3115)المنظمة العربية للتربية،  المتطورة.

يشهد العلالم انن فلى القلرن الحلادل والعشلرين طةلرة علميلة ومعرفيلة 
فلللى االتصلللاالت والمعلوملللات الرقميلللة  وتكنولوجيلللة بجانلللب الطةلللرة الهائللللة

اإللكترونيللة واإلتجللا  نحللو التةاعللل مللع ظللامرة العولمللة، بكللل مللا يللرتبط مللن و
اعية وتكنولوجية رقمية ومعرفية واتصالية، تغييرات سياسية واقتصادية واجتم

األمر اللذل أدل إللى نهلوض مجتمعلات دول العلالم األول والثلانى والعديلد ملن 
دول العالم الثالا إلى مراجعلة نظمهلا التعليميلة مراجعيلة شلاملة وجذريلة بغيلة 

 بل تالقلرن الحلادل والعشلرين لت اتتحلديلمواجهلة طنيهلا ومجتمعاتهلا اعداد موإ
راتيجى على خريطة العولمة والتى ال تتسع اال للمبتكرين والمبلدعين موقع است

 .ةوالعلماء وأصحاب المهن التخصصية الدقيق

يحظى التعليم بإمتمام مت ايد فلى معظلم دول العلالم المتقدملة والناميلة و
عللللى حلللد سلللواء بإعتبلللار  الرصللليد االسلللتراتيجى اللللذل يغلللذل المجتملللع بكلللل 
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رية التى يحتا  إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية احتياجاته من الكوادر البش
يشلكل القللوة الدافعلة للعمليللة التعللليم فلى مجلاالت الحيللاة المختلةلة، حيللا أصلبح 

لتقلدم الشلعوب وا دمارملا، فلال تنميلة ألملة  ية للمجتمع والم شر الرئيسالتنمو
 دون تعليم فعال وحيول ودائم التطور.

ى تعتمد عليها األمم فى االحتةاظ بكيانها ويعتبر التعليم أحد األسس الت
ويعد المعلم من أمم العوامل التى يتوقي  ،والذل يقوم عليه المجتمع وتطور 
محمد أبو الةتوح حامد، ) أغرا هاتحقي  عليها نجاح العملية التعليمية فى 

لنقل الثقافة عبر األجيال وأداة كما أنه وسيلة  (410-378 ص ص : 3115
وبه يستمر المجتمع ح اريا وبيولوجيا، وقد  اد تنمية المجتمع لنمو الةرد و

متمام بشئونه بسبب الت ايد فى حجم المعرفة وأن مستقبلة مرمون باالرتقاء اال
)خالد  رساء التجديد والتغير فى المجتمعإوالنهوض بالمعلم كونه المسئول عن 

فى العملية يسة . ويمثل المعلم أحد األبعاد الرئ( 37ص :  4008طه األحمد، 
التعليمية، وذلك لدور  الجومرل الذل ال يعو ه أل عنصر آخر فى العملية 
التعليمية سواء أكان ذلك إدارة المدرسة ذاتها، أم الكتاب المدرسى، أم أل 
وسيلة تعليمية حديثه، فهو الذل يعطى لكل مذ  العناصر دورما ومو الذل 

الو ع الرامن للمعلم يحتا  إلى  يساعدما فى تحقي  دورما المنشود، حيا أن
سالمة عبد العظيم، ) كثير من التحسين والتطوير ليواكب أداور  الجديدة

 .(445ص :  4002

وقد شهد التعليم العام فى المملكة العربية السعودية نمواً وا حاً، 
عداد كبيرة، وفتحت أالطالب بعليه وتطوراً كبيراً فى مختلي مجاالته، وأقبل 

بوابها لقبول الراغبين فى مواصلة دراساتهم الجامعية، ومع ت ايد الكليات أ
وت ايد بذلك أعداد الطالب ا داد أعداد األساتذة بهذ  الكليات والجامعات، 

عداد المعلمين إاألعباء التدريسية والتعليمية ومن ثم بر ت أممية الحاجة إلى 
ص مـ : 3213اجح ر، خالد صالح محمد ب) كاديمياً متكافئاً أعداداً تربويا وإ

247). 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لحرمين الشريةين الملك رغم الجهود الحثيثة التى تبذلها حكومة خادم ا
حداا نقله نوعية فى عبد هللا بن عبد الع ي  بالمملكة العربية السعودية إل

تعتمد ال الت ت دل فى الغالب بطريقة تقليدية  االعملية التعليمية بالمملكة إال أنه
على التةاعل المباشر بين المعلم والمتعلم معتمدة على المنهج المدرسى والبيئة 
المادية للصةوي التقليدية، إ افة إلى  عي مخرجات التعليم من حيا كةاءة 

سلوب لم يعد يتواف  مع متطلبات القرن الواحد الجودة والنوعية، ومذا األ
نماط التعليم وطر  التعلم نحو نوعية فى تغيير أ ةوالعشرين الذل يشهد نقل
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أحد كالمدارس االلكترونية والةصول االفترا ية بتوطين التقنية ودمجها 
المكونات األساسية للمنهج المدرسى فى عصر االنةجار المعرفى وثورة 

 (.353ص  : 4034 ،ال ايدلمحمد المعلومات واالتصاالت )أحمد 

إلى أن برنامج  (44ص  : 4004 ،محمد الصائغ)كما توصلت دراسة 
 ،و عيعداد المعلم وتدريبه فى المملكة العربية السعودية يعانى من قصور إ

 عددية الثقافية.تويحتا  إلى تطوير وتحسين ليتناسب مع معطيات العصر، وال

ن مناك أإلى  (47:  4002 ،كما توصلت دراسة )عيسى االنصارل
لخدمة، مع غياب مشاركة اللمعلمين أثناء الةرص التدريبية المتاحة  في نيتد

مما ينتج عنه عدم مالئمة محتويات مذ   ،المعلمين فى تصميم البرامج التدريبية
 تياجاتهم التدريبية.حالبرامج مع ا

لكى  "تطوير عملية إعداد المعلم "كما دعت بعض الدراسات إلى 
تتمشى مع مطالب العصر الحديا، على اعتبار أن المعلم سيظل ركناً أساسياً 

من مواجهة تحديات العولمة  يالعملية التعليمية، ولن يتمكن النظام التعليم فى
متمام اختياراً، وإعداداً، عطاء المعلم أولوية العناية واالإ نالمعاصرة دو

وتدريباً وذلك بهدي رفع مستوا ، والعمل على مساعدته فى تحقي  التةاعل 
داد، على أبو ع   صالح بن) الال م والتكييي مع المستجدات المعاصرة.

 .(41مـ : 3248

. أن برامج (42 : مـ3248 ،على حمود على )كما توصلت دراسة "
عصرنا كإعداد المعلم مهما كانت على درجة من الجودة ال يمكن لها فى عصر 

والتغييرات المستمرة أن تمد المعلم بحلول  يحةل بالتطوراتالحالي الذم 
د الةجوة التى يحدثها التةجر يستطيع أن تسدة التى تواجهة، وال للمشكالت العدي

المعرفى سواء فى مجال التخصص العلمى، أو فى الجانب التربول، 
ها، وفى العلوم التربوية سفالتطورات السريعة فى مادة التخصص وطر  تدري

وتحتا  بالدرجة  ،حتا  إلى برامج تدريب مستمرة للمعلمتعلى وجه العموم 
 ت النمو الذاتى.  بمقوماداألولى إلى ت وي

الدراسة فى اإلجابة عن مشكلة مكن تحديد يوعلى  وء ما سب  
 األسئله التالية:

 مهنياً؟ تنميتهالمةاميمى إلعداد المعلم و ما اإلطار -3

 مهنياً فى المملكة العربية السعودية؟ تنميتهالمعلم وما واقع إعداد  -4

 مهنياً؟ تنميتهرات بعض الدول فى إعداد المعلم وبما خ -1
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 تنميتهالتوصيات والمقترحات اإلجرائية لتطوير إعداد المعلم و ما -2
اإلفادة من خبرات بعض مهنياً بالمملكة العربية السعودية على  وء 

 الدول؟

 : أمداي الدراسة

 مدفت الدراسة إلى ما يلى:

 مهنياً. تنميتهتعري مةهوم وأممية وأمداي إعداد المعلم و -3

 اً فى المملكة العربية السعودية.مهني تنميتهرصد واقع إعداد العلم و -4

 مهنياً. تنميتهالدول فى إعداد المعلم و بعضالوقوي على خبرات  -1

التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات اإلجرائية لتطوير  -2
مهنياً بالمملكة العربية السعودية على  وء  تنميتهإعداد المعلم و

 اإلفادة من خبرات بعض الدول.

 ت ح أممية الدراسة من خالل انتي :ت : ممية الدراسةأ

تةيد الدراسة المعلمين والمديرين والطالب فى تطوير إعداد المعلم قد  -3
 كبة متغيرات العصر.امهنياً لمو تنميتهو

ال عي فى برامج مواطن القوة ونقاط تةيد الدراسة فى تشخيص قد  -4
 القوة.نقاط إعداد المعلم وذلك للتغلب على مواطن ال عي وتدعيم 

 التربوية وا عى السياسات التعليمية ومتخذل القرار ةد تةيد الدراسق -1
متمام بإعداد المعلم أثناء فى النهوض بالعملية التعليمية من خالل اال

 مهنياً. تنميتهالخدمة و

 

 

 

 : حدود الدراسة

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

خبرات بعض الدول فى  منومى اإلستةادة  الحدود الموضوعية: -3
مهنياً لتطوير أدائه لمواكبة متطلبات  تنميتهعداد المعلم أثناء الخدمة وإ

 مجتمع المعرفة.
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على معلمى مراحل التعليم العام الدراسة تقتصر الحدود البشرية:  -4
 (.الثانوم –المتوسط  –)االبتدائى 

تقتصر الدارسة على خبرات كل من )الواليات  الحدود المكانية: -1
 مالي يا(. – تراليااس –المتحدة األمريكية 

 : منهج الدراسة

 ت الدراسة المنهج الوصةى التحليلى، حيا يعتمد مذا المنهجمدخاست
( على 353 -350ص ص  : 4034عبيدات ذوقان، وآخرون ، )كما يحدد  

 يد دراستها وصةاً دقيقاً ولكنه اليردراسة الواقع، ويهتم بوصي الظامرة التى 
بد من لمعلومات والبيانات عنها، بل الا على وصي الظامرة، وجمع يقتصر

ا، بحيا ي دل تصنيي مذ  المعلومات، وتنظيمها، والتعبير عنها كميا أوكيةي
 ةهم العالقات الظامرة مع غيرما من الظوامر. ذلك الى الوصول ل

 : مصطلحات الدراسة

 Teacher Preparation إعداد المعلم -3

رتقائه إة التى تسامم فى ويعري بأنه: التدريب المهنى للمعلم والتربي
عداد المعلم دراسة مادة إبعد الحصول على الشهادة الثانوية وتشمل برامج 

لى دراسة المقررات التربوية وممارسة التدريس إ افة كثر، باإلأو أأكاديمية 
 .(215: 4000)عبدالةتاح الةولى،  "الموجهينتحت إشراي 

اسية وغير األساسية والخبرات األسكما يعري بأنه : جميع األنشطة 
التي تساعد الةرد على اكتساب الصةات الال مة والم ملة لتحمل المس ولية 

وألداء مس ولياته المهنية بصورة أكثر فاعلية" )محمد كع و ميئة تدريس، 
 (.433مـ ، ص 3245عبدالرا   : 

ممارسة لالتى بموجبها يكون الةرد معداً  كما يعري بأنه: تلك العملية
 أومى حالة من األستعداد لتحقي  مدي ما"عمل ما، 

: مو قيام الم سسات التربوية بإعداد  وتعري الدراسة إعداد المعلم إجرائياً بأنه
المعلمين وتأميلهم مهنياً وتربوياً وعلمياً ومسلكياً باعتبارمم عصب العملية 

 التربوية وآداة نجاحها.

  Professional Development التنمية المهنية -2

ي بأنها" تلك العمليات التى تبذل بقصد ووف  سياسة عامة وتعر
ين فى بيئتهم، معلمجتماعى واقتصادل وسياسى وثقافى للاألحداا تطوير 

كاملة على أن توذلك باألعتماد على الجهود األملية والحكومية المنسقة والم
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)ابراميم عصمت  تسب كل منها قدراً أكبر فى مواجهة مشكالت المعلمتك
 .(3ص :  4004 مطاو ،

ليميلة والكةايلات والمهلارات التلى كما تعري بأنها" مجموعلة ملن الخبلرات التع
)محمللد  غيللر مباشللرة بمهنتلله وأمباشللرة بطريقللة كتسللبها الةللرد والتللى تللرتبط ي

 .(73، ص 4008الدريج ومحمد جهاد: 

( علللللى أنهللللا العمليللللات واألنشللللطة Thomasكمللللا يعرفهللللا تومللللاس )
تجاملللات ي المهنيلللة، والمهلللارات التدريسلللية، واالالمصلللممة لتحسلللين المعلللار

ا ينتج عنها تحسين فى التعلم بشرط أن تكون العمليات يالمختلةة للمعلمين، بح
 : Thomas, R., Guskey, 2000) .مادفة وشاملة ومتكامللة وقابللة للقيلاس

p. 16) 

تعري الدراسة التنمية المهنية إجرائياً بأنها : مجموعة من اإلجراءات و
فلي  يلادة مخططة والمنظمة والتي ينتج عنهلا النملو المهنلي للمعلملين متملثالً ال

وتحسللين مللا لللديهم مللن عللاري ومةللاميم ومهللارات تتعللل  بعملهللم ومسللئوليتهم 
 المهنية، واتجاماتهم نحو قبول الوظيةة واالقتنا  بأمميتها والقيام بواجباتها.

 :  والتعلي  عليهاالدراسات السابقة 

رض الباحثلة عللدداً ملن الدراسلات التللي تتعلل  بمو للو  ملا يللي تعلليوف
الدراسة وتم عر ها من خالل الدراسات العربيلة واألجنبيلة مرتبلة ملن األقلدم 

 إلى األحدا على النحو التالي: 

بعنوان )إدراك كفاءة برامج  (8002)سنة  (Battle, A)دراسة أدريان بتل  ( 1)

 لمعلمين المبتدئين(.إعداد المعلم ومستوى إدراك اإلعداد لدى ا

مدفت الدراسة تحديد العوامل الرئيسة التي ت دم إلى  يادة فعاليلة أداء 
، المعلمللين مللن خللالل بللرامج إعللدادمم، واسللتخدمت الدراسللة المللنهج الوصللةي

 وتوصلت الدراسة العديد من التوصيات منها: 

 للرورة توسلليع نطللا  تللدريس الطللالب مللن واحللد أو اثنللين مللن الةصللول  -
 ة للمعلمين قبل الخدمة.الدراسي

دراسللة بللرامج إعللداد المعلمللين لتحديللد المجللاالت التللي تحتللا  إلللى تع يلل   -
 تدريب المعلمين قبل الخدمة.

مواءمة المنامج وتوقعات المعلمين وإعداد بلرامج تقلدم نةلس التلدريب لكلل  -
 المعلمين قبل الخدمة.
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التنمية  ( بعنوان )تطوير نظام2002دراسة امة هللا السهلي سنة )( 2)
 المهنية لمعلم التعليم األساسي في اليمن(.

مدفت الدراسة رصد الواقع الةعللي لنظلام التنميلة المهنيلة لمعللم التعلليم 
ال لعي فلي النظلام ملواطن األساسي في اليمن، والتوصل إللى جوانلب القلوة و

الحالي للتنمية المهنية لمعلم التعليم األساسي، والكشي عن العوامل التي تعلو  
تحقي  أمداي النظام الحالي للتنميلة المهنيلة لمعللم التعلليم األساسلي فلي الليمن، 

وتوصلت الدراسة إللى العديلد ملن النتلائج ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصةي
 منها. 

 عي التركي  على بعلض األملداي مثلل التلدريب عللى بحلوا العملل فلي  -
 حل المشكالت داخل الةصل. 

وا والدراسات الميدانية ويرجع ذللك إللى  لعي ندرة إجراء المعلمين للبح -
االمتمام من قبل الجهات المعنية في المتابعة والتشجيع بدفع المعلمين بالقيام 
بمثل مذ  البحوا المثمرة والتي على  وئها تحسن بلرامج التنميلة المهنيلة 

 للمعلمين.

منلللاك إمملللاالً ملللن الجهلللات المسلللئولة فلللي األخلللذ باالحتياجلللات التدريبيلللة  -
لمعلمين، باإل افة إلى احتيا  المجتملع والبيئلة المحليلة إللى إعلداد التنميلة ل

 المهنية للمعلمين. 

( بعنوان )برامج 2002)سنة   (Rasit Ozen)دراسة راسيت أوزن ( 3)
تدريب المعلمين عن بعد أثناء الخدمة: من خالل آراء معلمي المرحلة 

 االبتدائية(.

لمعلمللي عللن بعللد التللي تقللدم  بللرامج التللدريبمللدفت الدراسللة وصللي 
المرحلة االبتدائية أثناء الخدمة في تركيا وذلك من خالل استطال  آراء معلمي 
المدارس االبتدائية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصلةي التجريبلي، وتوصللت 

 الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 

 للمتدربين. غياب مالئمة البرامج التدريبية المقدمة لالحتياجات الةعلية -

  عي و وح أمداي وآليات تدريب المعلمين عن بعد. -

وقد أوصت الدراسة ب لرورة تحليلل االحتياجلات التدريبيلة للمعلملين، 
وتقديم البرامج التدريبية على أساسها،  رورة تحديد أمداي التدريب ومعرفلة 

 المتدربين بها، واختيار الوقت المناسب للتدريب.

( بعنوان )التنمية المهنية 2002)سنة حمد حسيني دراسة صالح الدين م( 4)

 لمعلمي التعليم الثانوي(.
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مللدفت الدراسللة الوقللوي علللى واقللع التنميللة المهنيللة لمعلمللي المرحلللة 
الثانوية في مصر وأمم المعوقات والمشلكالت، والتعلري عللى أملم المتغيلرات 

هج ة، اسلللللتخدمت الدراسلللللة الملللللنالعالميلللللة وتأثيرملللللا عللللللى التنميلللللة المهنيللللل
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: الوصةي،

 برامج التنمية المهنية للمعلمين. في أنه ال توجد ر ية وا حة  -

مسايرة برامج التنمية المهنيلة للمتغيلرات العالميلة و لعي االسلتةادة  عي  -
 من الخبرات لدل الدول المتقدمة.

االمتملام بالجانلب الةنلي ترك  البرامج التدريبيلة عللى الجانلب النظلرم دون  -
 والتقني. 

الوسلللائل المسلللتخدمة فلللي تللللك البلللرامج تقليديلللة وال تتناسلللب ملللع متغيلللرات  -
 العصر.

وقد أوصت الدراسة ب لرورة تلوفير قاعلدة بيانلات للمعلوملات تكلون وا لحة 
 لدل القائمين على عملية التدريب. 

 Richard; over Baugh and)دراسة ريتشارد أوفر باوق ورفلينج لو  ( 4)

Rvilinglue)  ( بعنوان )تأثير منحة ممولة فيدرالياً على برامج 2002)سنة
 التنمية المهنية للمعلمين وأهمية برامج التكنولوجيا(.

منحه بمدفت الدراسة البحا عن تأثير برنامج للتنمية المهنية تم تمويله 
يس داخللل دراليللة لمعرفللة امتمامللات المشللاركين فللي دمللج التكنولوجيللا بالتللدريف

المنهج ومعرفة االختالفات في مسلتويات االمتملام، اسلتخدمت الدراسلة الملنهج 
 الوصةي، وتوصلت الدراسة على العديد من النتائج منها: 

  رورة دمج تكنولوجيا التعليم في التدريس داخل المنهج الدراسي. -

مهنيلللاً باسلللتخدام التكنولوجيلللا   لللرورة االمتملللام بتلللدريب المعللللم وتنميتللله -
 مختلةة.ال

 أنه ال يوجد فرو  ذات داللة إحصائية ما بين الجنس والمستول الدراسي.  -

( بعنوان 2002)سنة  (Mustafa Bayrakci) دراسة مصطفى بيربكي( 5)
)تدريب المعلمين أثناء الخدمة في اليابان وتركيا: تحليل مقارن للسياسات 

 والممارسات( .

ت المتصللللة بتلللدريب ملللدفت الدراسلللة مقارنلللة السياسلللات والممارسلللا
المعلمللين أثنللاء الخدمللة فللي كللل مللن اليابللان وتركيللا، واقتللراح الحلللول والبللدائل 
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المناسبة للحد من المشاكل المتعلقلة بتلدريب المعلملين أثنلاء الخدملة فلي تركيلا، 
 مقابالت الشخصية للوصول لألمداي.واستخدمت الدراسة المنهج المقارن وال

 من النتائج منها:  وقد توصلت الدراسة إلى العديد

 عدم و وح أمداي البرامج التدريبية للمعلمين في تركيا مقارنة باليابان. -

 البرامج ال تساعد المعلمين على تنميتهم مهنياً.  أن مذ -

 عدم توافر أنوا  كثيرة من الدورات التدريبية المقدمة للمعلمين. -

وقلللد أوصلللت الدراسلللة ب لللرورة و لللوح أملللداي البلللرامج التدريبيلللة 
مقدمة للمعلمين وإشراكهم في تحديد نوعية مذ  البرامج بناًء عللى احتياجلاتهم ال

 الةعلية. 

علم ( بعنوان )التنمية المهنية لم2002)سنة دراسة أسماء على عيدروس ( 6)
 (.دراسة تقويمية التعليم األساسي بسلطنة عمان

يم مدفت الدراسة تحديد المتغيرات العالمية والمحليلة التلي تسلتدعي تقلو
التنميللة المهنيللة لمعلللم التعللليم األساسللي، وإلقللاء ال للوء علللى أمللم االتجامللات 
المعاصرة في مجال التنمية المهنية لمعلم التعليم األساسي والوقوي عللى واقلع 
التنميللة المهنيللة لمعلللم التعللليم األساسللي بسلللطنة عمللان، واسللتخدمت الدراسللة 

 .المنهج الوصةي

مقتللرح للتنميللة المهنيللة لمعلمللي وتوصلللت الدراسللة إلللى و للع تصللور 
التعليم األساسي بسلطنة عملان، بغيلة أن يلنعكس ذللك عللى االرتقلاء بمسلتوامم 

م ومرتبطاً بالنظريات والمةاميم والتنمية العلميلة مهارالمهني، واألكاديمي، وال
الحديثة التي أكدت على التعلليم والتلدريب المسلتمر للمعللم أثنلاء الخدملة، تقلديم 

 مساندة للمدرسة بما يمكنها من أداء مهامها بنجاح. الدعم وال

( بعنوان )التنمية المهنية لمعلمي 2000)سنة دراسة سالم محمد العلوني ( 7)
رات بعض الدول بالتربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية في ضوء خ

 .(تصور مقترح

صللة مللدفت الدراسللة تحديللد مالمللح التنميللة المهنيللة لمعلمللي التربيللة الخا
بالمملكللة العربيللة السللعودية، واالطللال  علللى خبللرات بعللض الللدول فللي مجللال 
التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة والكشي عن واقع التنمية المهنيلة لمعلملي 

 التربية الخاصة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصةي.

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: 
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في نظام التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة الكشي عن جوانب القصور  -
األشكال  -واإلمكانات المادية والبشرية  -فيما يتعل  )بأمداي التنمية المهنية 

 المتابعة والتقويم(. -واألساليب 

إبلللرا  معوقلللات التنميلللة المهنيلللة وذللللك فلللي صلللعوبة الشلللروط وال لللوابط  -
عي الحلواف  التشلجيعية، المو وعة لاللتحا  ببرامج الدراسات العليلا، و ل

 صعوبة تةرغ المعلم إلكمال دراساته العليا.

( بعنوان )تصور مقترح 2002)سنة دراسة إسراء السيد وصفي حسين ( 2)
لتدريب معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي أثناء الخدمة بجمهورية 

 .(دراسة ميدانية عربية في ضوء مدخل إدارة األزماتمصر ال

اسللة الوقللوي علللى واقللع تللدريب معلمللي الحلقللة األولللى مللن مللدفت الدر
التعليم األساسي بمصر فلي  لوء ملدخل إدارة األ ملات والتعلري عللى خبلرة 
اليابان والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة في تدريب معلمي الحلقلة 
األولللى مللن التعللليم األساسللي فللي  للوء مللدخل إدارة األ مللات، والتوصللل إلللى 

تصور مقترح لتدريب معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسلي بمصلر  و ع
فللي  للوء مللدخل إدارة األ مللات وخبللرات كللل مللن اليابللان والواليللات المتحللدة 

وتوصللت ،األمريكية، والمملكة المتحلدة، واسلتخدمت الدراسلة الملنهج الوصةي
 الدراسة إلى العديد من النتائج منها: 

ئيللة فللي تللوفير وري تربويللة للمعلمللين حتللى قصللور بعللض المللدارس االبتدا -
 يتسنى لهم معرفة وسائل اإلنذار المبكر التي تسب  األ مة.

إفتقار بعض المدارس االبتدائيلة لوجلود سليناريومات معلدة مسلبقاً لمواجهلة  -
 األ مات.

لتو يللع مهللام  ةإممللال المعلمللين فللي إعللداد المخططللات والخللرائط التنظيميلل -
 فري  إدارة األ مات.

أوصت الدراسلة ب لرورة تلوفير وري تربويلة للمعلملين وتشلكيل كما 
فريلللل  إلدارة األ مللللات المدرسللللية، و للللرورة إنشللللاء وحللللدة خاصللللة إلدارة 

 األ مات، وتحديد المهام واألدوار الموكلة لكل فرد داخل المدرسة.

  التعلي  على الدراسات السابقة :

 قة :أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات الساب -0

 قصوراً في تدريب المعلمين.أن مناك  -
 أن معظم م سسات إعداد المعلم تقدم النظام التكاملي والتتابعي. -
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أن منللاك غيللاب فللي مشللاركة المعلمللين فللي تحديللد البللرامج التدريبيللة وفقللاً  -
 الحتياجاتهم التدريبية.

 لللرورة االمتملللام بتلللدريب المعللللم وتنميتللله مهنيلللاً باسلللتخدام التكنولوجيلللا  -
 تلةة.المخ

 معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصةي والدراسة الحالية كذلك. -
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : -8

الدراسة الحالية امتمت معظم الدراسات رك ت على تدريب المعلمين ولكن  -
 بإعداد المعلم وتنميته مهنياً.

يلة المهنيلة للمعللم فلي بللدما معظم الدراسات رك ت على تطوير نظلام التنم -
ولكن مذ  الدراسات اعتمدت على تجارب الدول فلي إعلداد المعللم وتدريبله 

 مهنياً.
نللادت معظللم الدراسللات السللابقة ب للرورة التخطلليط إلعللداد المعلللم ولكللن  -

الدراسللة الحاليللة امتمللت بإعللداد المعلللم وتنميتلله مهنيللاً علللى  للوء تجللارب 
 مملكة العربية السعودية.بعض الدول لالستةادة منها في ال

 ماذا استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة : -3

 التعري على أممية وأمداي إعداد المعلم وتنميته مهنياً. -
 استةادت من المنهج المستخدم ومو المنهج الوصةي. -
 التعري على أمم مشكالت ومعوقات التنمية المهنية للمعلم. -
 إلجرائية للدراسة الحالية.و ع التوصيات والمقترحات ا -
 

 تسير الدراسة وف  الخطوات التالية:خطوات الدراسة :

 الخطوة األولى : إعداد المعلم وتنميته مهنياً وتو حها الدراسة كما يلي :

 : اإلطار المفاهيمي للتنمية المهنية للمعلمين :أوالً 

 ةالتعليميلتعد التنمية المهنية من االستراتيجيات المطلوبة لخرو  النظم 
ملن أ متهلا واالسللتجابة لمتطلبلات ثللورة المعلوملات ومتابعلة الجديللد فلي مجللال 
التكنولوجيلللا والمعرفلللة، فملللن خاللهلللا يلللتم تحلللديا معلللاري المعلملللين وصلللقل 
خبللراتهم ومهللاراتهم المهنيللة، كمللا ينظللر للتنميللة المهنيللة بأنهللا  للرورة لرفللع 
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د كلللاي ولمواجهلللة أوجللله كةايلللات المعلملللين اللللذين التحقلللوا بالمهنلللة دون إعلللدا
القصللور فللي بللرامج اإلعللداد بكليللات التربيللة وبالتللالي رفللع مسللتول األداء بمللا 

 .(37ص :  4007، وآخرون بدرية المةر ) يسامم في تطوير العملية التربوية

 :  مفهوم التنمية المهنية [0]

شللا  اسللتعماله فللي انونللة األخيللرة فللي  "التنميللة المهنيللة"أن مصللطلح 
تقدمة والناميلة، فةلي الوقلت اللذم يتناولله بعلض المةكلرين ملن  اويلة الدول الم

هللدي تطللوير وتحسللين أحللوال بتغلللب عليلله النظريللة بأنلله التغييللر االجتمللاعي 
، ومللن  اويللة أخللرل يتناوللله انخلرون بأنلله تلللك العمليللات التللي تبللذل المعلملين

 دمبقصد ووف  سياسة عامة إلحداا تطور اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصلا
المنسلقة ، وذللك باالعتملاد عللى الجهلود األمليلة والحكوميلة في بيئتهمللمعلمين 

 علللى أن تكتسللب كللل منهللا قللدراً أكبللر فللي مواجهللة مشللكالت المعلللموالمتكاملللة 
 . (3ص :  4004)ابراميم عصمت مطاو ، 

لمعلملللين بعلللد أن كلللان ينظلللر إليللله لوقلللد اتسلللع مةهلللوم التنميلللة المهنيلللة 
اء الخدمللة ليصللبح التللدريب جانبللاً واحللداً منلله، فالتنميللة كمللرادي للتللدريب أثنلل

المهنيلللة ذات مةهلللوم أوسلللع وأشلللمل ملللن التلللدريب أثنلللاء الخدملللة حيلللا تمتلللا  
بخصائص ال يحظى بها التدريب أثنلاء الخدملة كاالسلتمرارية والشلمول، وملي 

 تبدأ من التخر  حتى نهاية الخدمة.

ظام لتحسلين وتطلوير ( بأنها ن212:  4007خليل،  سعد وعرفها )نبيل
وتوسللليع المعرفلللة والمهلللارات وتت لللمن تنميلللة القلللدرات الةرديلللة ال لللرورية 
لإلنجللا  األمثللل للواجبللات الوظيةيللة والمهنيللة أثنللاء الحيللاة الوظيةيللة، أو مللي 
مجموعة من األنشطة ت يد من النمو في الوظيةة، ومذ  األنشلطة تت لمن علدة 

 المستمرة، والتدريب أثناء الخدمة.أوجه مثل : التنمية الةردية، والتربية 

( بأنها "تت من أنشطة متنوعة من Yin chengكما يعرفها )ين شانج 
شلللأنها مسلللاعدة العلللاملين )معلملللين وإداريلللين وغيلللرمم( عللللى اللللتعلم والنملللو، 

 مليصبحوا أكثر فاعلية كأفراد ومجموعات سواء في مجال التدريس للتالميلذ، أ
درسلية، ملن أجلل مواجهلة التغييلر المسلتمر فلي إدارة الممارسلات المفي مجال 

 .(Yin cheng, 1996 : 13) البيئة التعليمية واإلدارية"

كما تعري بأنها "نشاط مستمر يرك  على المعلم من أجل تحقي  تغيير 
مادي في معارفة ومهاراته وقدراته الةنية لمقابلة احتياجات محددة في الو لع 

)طار   ت عمل المعلم الحالية والمستقبلية"الرامن والمستقبلي في  وء متطلبا
مما سلب  يت لح أن التنميلة المهنيلة للمعلملين ، (47:  4005حسن عبد العليم، 

ت دم إلى  يادة قدراتهم وكةاياتهم، وتحسين جودة العملية التعليمية، فهي تعتبر 
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أحد أملم المقوملات الرئيسلة للم سسلات الةعاللة، بملا تمثلله ملن تحسلين مسلتمر 
 لمين لتلبية احتياجات محددة ومتجددة.للمع

 : [ إعداد المعلم2]

يعتبر المعلم الركي ة األساسية في تطوير العملية التربوية، كونله يسلهم 
بةعاليللة كبيللرة فللي تطللوير أداء الطللالب وتللوجيههم الوجهللة السللليمة، كمللا أنلله 

معرفة يتعامل مع العقول واألفكار وصقلها وبناءما وتدريبها في جميع نواحي ال
 والتقدم التقني.

وإنطالقاً من الدور الةعال الذم ي طلع به المعلم في أم نظام تربلوم، 
وإيماناً بةاعلية التأثير الذم يحدثله المعللم الم ملل فلي نوعيلة التعلليم ومسلتوا ، 
فللإن الللدول علللى اخللتالي فلسللةاتها وأمللدافها ونظمهللا االجتماعيللة واالقتصللادية 

تللوفر المعلللم  حتللىقللاء بللالمعلم كللل امتمللام وعنايللة، م واالرتيتللولي مهنللة التعللل
الكلليء ، واالرتقللاء بمسللتول مهنللة التعللليم، سللوي ي يللد مللن فاعليللة النظللام 

(، فلالمعلم ملو العنصلر 35ملـ : 3231، نور اللدين ومصلطةى محملدالتربوم )
األساسي في أم تجديد تربوم ألنله أكبلر ملدخالت العمليلة التربويلة وأخطرملا 

ومكانللة المعلللم فللي النظللام التعليمللي تتحللدد أمميتلله مللن حيللا أنلله  بعللد التالميللذ،
مشللارك رئلليس فللي تحديللد نوعيللة التعللليم واتجاماتلله ، وبالتللالي نوعيللة مسللتقبل 

 (.32:  3174األجيال وحياة األمة. )محمد عبدالهادم ، 

 :وتنميته مهنياً المعلم أهمية إعداد [ 3]

 إلى ما يلي :مهنياً  تنميتهأممية إعداد المعلم و ترجع

جل ءاً ملن الواقلع اللذم سرعة التغيرات الحادثة فلي العلالم، والتلي أصلبحت  -أ
-112:  4002)حسن جعةر آلخليةة،  :نعيشه ، ولعل أمم مذ  التغيرات مي

117.) 

  النملو الهائللل والمتسللار  فللي المعرفللة والةكللر الللذم أدل إلللى تجللدد البنللى
دة، وقلد سلاعد عللى ذللك المعرفية ، وظهور فلرو  وأنظملة معرفيلة جديل

وجللود مللا يسللمى بظللامرة تقللادم المعرفللة، أم عللدم جللدواما لةتللرة طويلللة 
 نسبياً من ال من.

  التقللدم المللذمل فللي األسللاليب التقنيللة ونظللم المعلومللات الللذم سللاعد علللى
بلين حدوا الثورة الصناعية الثالثة، والتحول ملن الصلرا  األيلديولوجي 

 الدول إلى التساب  التقني.

 من نةع ول في فلسةة العلم وأمدافه، حيا غدت قيمة العلم فيما يقدمه التح
 وخير لإلنسان ، بعد ما كانت قيمة العلم في ذاته فحسب.
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   إدراك أممية الثروة البشرية في التنمية، وبالتالي اتجا  الدول إلى التساب
علات  في تطوير التعليم إلعداد النيء ، ومذا ي ع مسئولية كبيلرة عللى 

 .ينلمالمع

  إلى بيئة اإلنسان من المحلية إلى العالمية، ومذا ي دم االتسا  في النظرة
إلى  رورة إعداد النيء للعالمية، ملع الحةلاظ عللى الهويلة الوطنيلة فلي 

 الوقت نةسه.

يندر  التعليم في إطار العمل المهني المنظم، فالبد من إعداد العاملين فلي  -ب 
والمسلتويات لمللا لهللذ  المهنللة مللن  مهنلة التعللليم فللي مختلللي التخصصللات

ممية فالبد من إعداد القائمين التعليم بهذ  األأممية كبيرة، وما دامت مهنة 
 بها حتى ي دوا دورمم المنوط بهم كما ينبغي.

معقلدة ومتداخللة تنطلوم  –كغيرما من المهلن  –مهنة التعليم لقد أصبحت   - 
نةسلية، ملذا إللى جانلب ملن التربويلة والعليها كثير من الحقائ  والمبادئ 

لتعللليم عمليللة، لللذلك فللإن مهنللة االوعلميللة الأنشللطة التللدريس ذات طبيعللة 
 اليمكن اكتسابها بالخبرة الميدانية وحدما، وإنما تتطلب إعداداً مسبقاً.

التطور المعرفي وسرعة تغير العصر ومتطلباته جعل حجم المعرفة خار   -د 
الدراسلية منلامج الملن ثلم أصلبحت المدرسة أكبلر ملن المعرفلة داخلهلا، و

وتحلديا مسلتمر وكلل ملذا يقت لي نوعيلة جديلدة تحتا  إلى تطوير دائم 
 من المعلمين.

ت ايد االمتمام المجتمعي بالتربية كأداة من أدوات التنمية من خلالل دورملا  -  
فللي إعللداد القللول البشللرية الال مللة لتحقيلل  أمللداي التنميللة االجتماعيللة 

ر إلللى التعللليم بوصللةه اسللتثماراً ذا عائللداً اقتصللادم والنظللواالقتصللادية 
خطط التربوم أملراً ممباشر، كل مذا جعل إعداد المعلم من وجهة نظر ال
محمد المعلم الكيء )مهماً، إليمانه بأن التعليم لن ي دم دور  إال بواسطة 

 (.45:  3112غنيمة، متولي 

يلة، فملن ال لرورم أن ولما كان للمعلم األممية الكبيلرة فلي العمليلة التربو
ينلال ملن االمتمللام القلدر الللذم يناسلب مللذا اللدور الللذم يقلوم بلله فلي إعللداد 
الللنيء وتكللوينهم، وكللل ذلللك يةللرض علللى المعلللم المعاصللر أدواراً جديللدة 

ومهارات خاصة لتشلكيل الملواطن الصلالح للمجتملع، تتطلب توافر قدرات 
 لمين وتنميتهم مهنياً.ومن منا كان البد من االمتمام الشديد بإعداد المع

مهنيللاً فللي المملكللة العربيللة  هإعللداد المعلللم وتدريبللعللن لمحللة  :الخطللوة الثانيللة 
 السعودية 
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المعلم بالمملكة بعدة مراحل، فظهر االمتملام بتلوفير مرت عملية إعداد 
المعلم للمرحلة االبتدائية، وتال ذلك افتتاح م سسات إعداد المعللم معامد إلعداد 

 لمتوسطة والثانوية.للمرحلتين ا

في مكله مـ 3128المعهد العلمي السعودم عام إنشاء وكانت البداية في 
، واللذم أسلهم فلي و لع البلدايات للتعلليم الجلامعي الملنظم حيلا كلان المكرمة

، ويلتح  به ملن حصلل داد المعلمين للمرحلة االبتدائيةالهدي من إنشائه مو إع
ومدة الدراسة فيله أربلع سلنوات ثلم  يلدت على شهادة إتمام الدراسة االبتدائية، 

ملـ ، وملدة 3122إلى خملس سلنوات، ثلم أنشلئت مدرسلة دار التوحيلد فلي علام 
العمللل فللي مجللال تللدريس العلللوم الدراسللة فيهللا سللت سللنوات ويحلل  لخريجيهللا 

 (451: مـ3241الحامد وآخرون، محمد معجب الدينية. )

معاملد المعلملين مـ( بدأت مديرية المعاري في إنشاء 3174وفي عام )
سنوات ، واشترطت الحصول على الشهادة  المتوسطة ومدة الدراسة فيها ثالا

تللم اسللتبدالها بمعامللد إعللداد  مللـ( 3152االبتدائيللة لمللن يلتحلل  بهللا، وفللي عللام )
المعلمللين الثانويللة والتللي اشللترط الدراسللة بهللا أن يكللون المتقللدم حاصللالً علللى 

ن إنشلاء بهلا ثلالا سلنوات، وقلد تل ام الدراسلةالدراسة المتوسطة وملدة شهادة 
مذ  المعامد على إنشاء المراك  التكميلية، وبعض المعاملد المتخصصلة، حيلا 
أنشلئت مراكلل  الدراسللات التكامليللة فللي بعلض منللاط  المملكللة بغللرض تطللوير 

حمللة شلهادة معاملد المعلملين  ملنس العملل أقدرات المعلمين الذين ملم عللى ر
بها سنتين، كما أنشئ معهد التربية الةنية ومدة الدراسة االبتدائية، ومدة الدراسة 

فيه ثالا سنوات بعلد مرحللة الكةلاءة المتوسلطة، يملنح بعلدما المتخلر  شلهادة 
معهد التربية الةنية التي ت مله لتدريس مادة التربية الةنية في المرحلة االبتدائية 

ان الهدي من مذا والمتوسطة، ومذا باإل افة إلى معهد التربية الريا ية ، وك
، 421:   3205التطوير تحقي  أمداي مامة تتمثل في التلالي : )حملد السللوم، 

470.) 

  رفع المستول الثقافي لمعلمي المرحلة االبتدائية وذلك بت ويد المعلملين
 بالثقافات األكاديمية.

 .ت ويد  بالقدر الكافي من الدراسات المهنية والتربوية واالجتماعية 

 ب الملتح  بهذ  المعامد مما يجعله في سلن ي ملله لتقبلل رفع سن الطال
 المعلومات والثقافة الال مة.

ملللـ شلللرعت اللللو ارة فلللي إنشلللاء كليلللات المعلملللين 3112وفلللي علللام 
ملـ ، علن 3208تدريجياً منلذ علام المتوسطة للمرحلة االبتدائية، وبدأ االستغناء 

ملـ 3201ع بداية عام تلك المعامد في المدن التي تنشأ بها كليات متوسطة ، وم
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ثم تعديل برامج الدراسة بالكليلات ، حيلا أصلبحت ملدة الدراسلة تمتلد بهلا إللى 
المتخر  درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي في  أربع سنوات، يمنح بعدما

( 35مختللي التخصصلات، وقلد بللغ علدد كليلات المعلملين للمرحللة اإلبتدائيلة )
لكللة، مو عللة تو يعللاً جغرافيللاً يتوافلل  مللع كليللة تنتشللر فللي جميللع منللاط  المم

 احتياجات البالد.

إنشلاء كليلات التربيلة التلي تعلد معلملي الملرحلتين المتوسلطة وتال ذللك 
الثانوية في نطا  الجامعات السعودية، وكذلك تلك التي كانت تتبع وكالة كليات 

ء كلية الشريعة وإن البداية الةعلية للتعليم العالي بالمملكة ترجع إلى إنشاالبنات، 
مـ، في عهد مديرية المعاري لتخريج معلملي 3112بمكة المكرمة التي أنشئت 

مللـ لتخللريج معلمللي 3154العلللوم الشللرعية، وكليللة التربيللة بمكللة المكرمللة عللام 
  : 3242لحامللد وآخللرون، امحمللد معجللب اللغللة العربيللة والعلللوم االجتماعيللة )

410 – 413.) 

 نظم إعداد المعلم :أوال : 

جللد نظامللان إلعللداد المعلللم فللي معظللم الكليللات الجامعيللة فللي العللالم، وممللا : يو
 النظام التكاملي والنظام التتابعي.

 النظام التكاملي : – 0

الطاللب الملواد األكاديميلة التخصصلية والمقلررات الثقافيلة وفيه يدرس 
ومواد اإلعلداد التربلوم فلي مكلان واحلد يسلمى كليلة التربيلة أو كليلة المعلملين 

 4001ي، يلمدة أربع سنوات يحصل بعدما على درجة البكالوريوس )حسن يح
(، ومن ممي ات مذا النظام أنه يساعد في تخريج عدد كبير ملن المعلملين 24: 

يسللهم فللي سللد الحاجللة المت ايللدة مللن المعلمللين، ويقلللل إلللى حللد كبيللر مللن نسللبة 
ديه القلدرة فلي الراغبين في مهنة التدريس ، ولالتسرب للطالب، ألنه يستقطب 

تكوين اتجامات موجبة نحو مهنة التدريس أكبر من قدرة النظام التتلابعي، كملا 
فلي إنه يساعد على تمهين مادة التخصص في أثناء تدريسها للطالب مما يسلهم 

إعللدادمم لمهنللة التللدريس، ولكللن مللن عيللوب مللذا النظللام قصللر مللدة اإلعللداد 
لتربلويين( والمتخصصلين فلي ، واستمرار الصرا  بين المهنيلين )االتخصصي

المجاالت األخرل حول األو ان النسبية لمقرراتهم والتسامل في مستول تأميل 
نور أع اء ميئة التدريس الذين يقومون بتدريس مواد التخصص في الكليات )

 (.300-11:  3231، الدين محمد ومصطةى محمد

 التتابعي :النظام  – 2
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ة التخصصللية فللي كليللات انداب وكليللات وفيله يللدرس الطالللب المللواد األكاديميل
العلوم، وبعد االنتهلاء ملن الدراسلة والحصلول عللى درجلة البكلالوريوس ، يلتم 
إعداد من يرغب في التدريس من خالل اإللتحا  ببرامج الدبلوم التربلوم لملدة 

(، ويحقلل  مللذا النظللام  يللادة 14:  3112مين )عنتللر لطةللي محمللد، عللام أو عللا
ي والق اء على الصرا  القائم داخل كليات التربية التي فترة اإلعداد التخصص

مللذا النظللام أنلله ال يلبللي  لللىقسللاماً أخللرل غيللر تربويللة، ولكللن ي خللذ عأت للم 
دارس المت ايللدة مللن المعلمللين الملل ملين لعللدم توجلله مللذا النظللام مللحاجللات ال

للتدريس، وأنه يرك  على التخصص الدقي  في تقلديم المقلررات دون االمتملام 
ساسللليات ، كملللا ال يشلللعر الطاللللب بالنظلللام التتلللابعي باالنتملللاء إللللى مهنلللة باأل

يلا يصلعب عليله حقصر المدة خالل عام دراسي واحد لالتدريس، وذلك نظراً 
، نوراللدين محملد ومصلطةى محملدتكوين اتجامات إيجابية نحو مهنة التعليم. )

 (.11مـ : 3231

 برامج إعداد المعلم :ثانيا : 

المعلم وأنه صاحب مهنة متمي ة، ولمكانلة المعللم اللذم يقلوم  نظراً ألممية دور
للى السلعي العلملي إبتوجيه العملية التعليمية نحو تحقيل  أملدافها فلإن ملذا يقلود 

التعليم وتطويرما لصالح المعلم، ولصالح المهنة ذاتها، ومن الجاد لتعمي  مهنة 
إعلداد المعللم إعلداداً  ، ومن منا تبر  أمميلةثم  لصالح الطالب والمجتمع عموماً 

لينج  أمداي العملية التعليمية، ويكتسلب ثقافياً وتربوياً وأكاديمياً إعداداً مرك اً 
المهارات اإليجابية التي تساعد  في إعداد المواطن الصالح الذم يسهم في بناء 
المجتمع وتقدمله، وللذلك يرتكل  إعلداد المعللم عللى جوانلب ثالثلة ملي : الثقافلة 

 عداد التخصصي واإلعداد المهني، وسيتم تناولها على النحو التالي :العامة واإل

 :اإلعداد الثقافي  -0

  من اإلعداد ينبع من ثقافة مجتمعه وللثقافة العالمية التي نعيي فيها، ومذا النو
واإلعداد الثقافي يقلوم بت ويلد المعللم بثقافلة عصلرية تمكنله ملن فهلم للح لارة 

ة عللللى االتصلللال مللع انخلللرين، وقيلللام العالقلللات اإلنسللانية ملللن حولللله والقللدر
اإلنسانية ، وتنمية اتجامات ثقافيلة تتمثلل فلي : حلب المطالعلة والقلراءة، التتبلع 

وتكلوين الحلس المرملي  للتطورات العلمية والتقنية، واألحداا الةنية واندبية،
 (.103-100مـ : 3242الحامد وآخرون، محمد معجب والتذو  الجمالي. )

 : عداد األكاديمي )التخصصي(اإل – 2

م خللل أيعتبر اإلعداد األكاديمي التخصصي محور عملية اإلعلداد للمعللم وأن 
في مذا الجانب سي ثر عللى قلدرات المعللم المهنيلة، حيلا إن ملن أملم السلمات 

لمللاً بمادتلله التللي مللي مجللال مأن يكللون األساسللية للمعلللم الكلليء النللاجح مللو 
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فللي نقللل الخبللرة والمعرفللة، وتطللور أسللاليب تخصصلله، ومسللئوالً عللن اإلسللهام 
ع مللالنقللل المعرفللي، ممللا يلل دم إلللى إيجللاد أفللراد قللادرين علللى التكييللي بنجللاح 

، ويهلدي إللى  (24:  3111أنور عبود، )بيئتهم ومجتمعهم ومالحقه كل جديد 
مجال تخصصه، ومن ثم فإن اإلعداد األكلاديمي يعينله بت ويد الطالب بالمعرفة 

 .من حيا نظرياته ومةاميمه وتطور  وتقنياتهعلى فهم تخصصه 

 : اإلعداد المهني )التربوي( -3

ومو اإلعلداد اللذم يرتقلي بمسلتول المعللم ويلدفع بله فلي طريل  التمهلين، إللى 
وأدوار إتبا  األصول والقواعلد التلي تقبلهلا مهنلة التعلليم، وفهلم ألملم واجبلات 

ملذا المجلال دراسلات تربويلة  المعلم المنوطه به في العملية التعليمية، ويت من
تمكن المعللم ملن تنظليم المواقلي والخبلرات التعليميلة ونةسية "نظرية وعملية" 

 تسهل عملية تعليم العلوم وتعلمها.التعلمية، و

 ةويتكون "اإلعداد المهني" في كليات التربيلة والمعلملين فلي المملكلة ملن أربعل
 (.103مـ : 3242رون، الحامد وآخمحمد معجب جوانب على النحو التالي: )

االجتماعيللة والةلسللةية األصللول الللذم يتنللاول ومللو  الجانببب التربببوي :األول : 
 للعملية التربوية كأسس التربية وأصولها اإلسالمية واالجتماعية والتاريخية.

علم النةس العام وعلم ويشمل مو وعات في مجال  الجانب النفسي :الثاني : 
 مو.النةس التعليمي وعلم نةس الن

كللالتقويم التربللوم والوسللائل  المببواد التببي تخببدم العمليببة التدريسببية :الثالبب: : 
 التعليمية وطر  التدريس وتخطيط وتطوير المنامج.

ويقصد بها تحويل الخبرات التلي تعلمهلا  التربية العملية )الميدانية( :الرابع : 
 واجهه.نظرياً لمهارات تعليمية يستخدمها في المواقي التعليمية التي ت

من البرنامج العام مت لمناً  %48إن اإلعداد المهني ال تقل نسبته عن ويالحظ 
في داخله التربية العملية )الميدانية(، ويقصد بالتربية العمليلة ملو اإلعلداد اللذم 

فرصة ممارسة واقع مهنة التدريس خلالل مرحللة إعلداد  / المعلم للطالب يتيح 
 بكليات التربية.

والسياسللات الخاصللة بإعللداد المعلللم فللي المملكللة العربيللة  األمللدايثالثللاً : 
 السعودية :

المعلم يقع على عاتقه المسئولية في تربية األجيال حيا يقلوم بتعلليمهم مختللي 
وبنللاء الشخصللية، العلللوم والةنللون وكشللي الموامللب وتنميللة المهللارات وصللقل 

عللى تلأميلهم  كما حرصت ،وإليجاد مذا المعلم امتمت المملكة بإعداد المعلمين
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ملتهم أوتدريبهم حتى يكونوا قلادرين عللى حملل الرسلالة والقيلام بلواجبهم نحلو 
 .(428:  3205ووطنهم. )حمد إبراميم السلوم، 

رشليدة ولقد اتبعت المملكلة منهجلاً علميلاً فلي إعلداد المعللم ملن خلالل سياسلات 
تحلديا استهدفت توفير المعلملين للمراحلل التعليميلة بلالكم والكيلي، و لرورة 

تقنيلات التعلليم وتطوير دور  لمواكبلة التحلديات التربويلة المعاصلرة واسلتخدام 
الحديثة، ولقد ت منت سياسة التعليم في المملكة عدد من المبادئ واألسس التي 

مللن "وثيقللة  374-321م ارقللأيرتكلل  علللى أساسللها المعلللم حيللا حللددت البنللود 
األحكللام العامللة لبللرامج إعللداد  سياسللية التعللليم فللي المملكللة العربيللة السللعودية"

 (.81مـ: 3241المعلم على النحو التالي: )فهد آل عمرو، 

تكون منامج إعداد المعلمين في مختللي الجهلات التعليميلة وفلي جميلع  -3
التلي تنشلدما األملة فلي تربيلة جيلل األملداي األساسلية بالمراحل وافيه 

 فلليجهللد   مسلللم يةهللم اإلسللالم فهمللاً صللحيحاً ، عقيللدة وشللريعة ويبللذل
 النهوض بأمته.

اإلسللالمية واللغللة العربيللة فللي معامللد وكليللات إعللداد ُيعنللى بالتربيللة  -4
عاليله ولغلة عربيلة المعلمين حتى يتمكنوا من التدريس بروح إسلالمية 

 صحيحة .

تولي الجهات التعليمية المختصة عنايتهلا بإعلداد المعللم الم ملل علميلاً  -1
حقل  االكتةلاء اللذاتي وفل  خطلة ومسلكياً لكافة مراحلل التعلليم حتلى يت

 .محددة  منية

فللي معاملد المعلمللين والمعلمللات وفللي كليللات تتوسلع الجهللات التعليميللة  -2
ة اللبالد فلي الخطلة ال منيلة التربية لكافة المواد بما يتكافأ ملع سلد حاجل

 دة.المحد

مداي أمنسجماً مع ما يحق  ارم ديكون اختيار الجها ين التعليمي واإل -8
ُ التعلللليم التلللي نللل ص عليهلللا فلللي الملللواد السلللابقة فلللي الخلللل  اإلسلللالمي ـ

 والمستول العلمي ، والتأميل التربوم.

يشجع الطلالب اللذين ينخرطلون فلي سللك المعاملد والكليلات التلي تعلد  -2
 المعلم بتخصيص امتيا ات لهم مادية واجتماعية أعلى من غيرمم.

يو ع للمعلمين مالك خاص )كادر( يرفلع ملن شلأنهم ، ويشلجع عللى  -7
وي لمن  رسالة التعليم بأمانةال طال  بهذ  المهمة التربوية في أداء ا

 استمرارمم في سلك التعليم.
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تدريب المعلمين عملية مستمرة، وتو ع لغير المل ملين مسللكياً خطلة  -5
لتدريبهم وتأميلهم، كما تو ع خطلة للمل ملين لرفلع مسلتوامم وتجديلد 

 معلوماتهم وخبراتهم.

 مله لمراتب أرقى فلي ي تلمتابعة الدراسة التيةسح المجال أمام المعلم  -1
مجلللال تخصصللله وت لللع الجهلللات التعليميلللة األنظملللة المحققلللة لهلللذا 

 الغرض.

ال تقل مدة إعداد معلمي المرحلة االبتدائية عن المدة الال مة للحصلول  -30
على شلهادة الدراسلة الثانويلة ويجلرم تطلوير مرحللة إعلداد المعلملات 

ل المدة إلعداد معلمي المرحلتين المتوسطة تدريجياً لتحقي  ذلك، وال تق
 والثانوية عن المدة الال مة للحصول على شهادة التعليم العالي.

 لكة العربية السعودية :إعداد المعلم في الممرابعاً : 

 يتم إعداد المعلم وتدريبه من خالل ما يلي : 

ى حيلا تسلتهدي السياسلة إعلداد معللم قلادر عللاإلعداد الثقافي العام :  -3
المللادة وشللريعة ) ةديللتربيللة جيللل مسلللم يةهللم اإلسللالم فهمللاً صللحيحاً عق

( ، ويت للح مللن مللذ  المللادة أن منللاك مللدي دينللي ، يمثللل أولللى 321
الجوانللب المسللتهدفة مللن إعللداد المعلللم ، وأن جانللب اإلعللداد اإلسللالمي 
اللللذم يحظلللى باألولويلللة عللللى ملللا علللدا  يلللتم ملللن خلللالل ملللواد الثقافلللة 

استكماالً لما سب  دراسلته بلال فجلوات تكون الثقافة  على أن ،اإلسالمية
معرفية وبدون تكرار، ومذا الجانب من الجوانلب المسلتهدفة فلي إعلداد 

للم يختلللي بلاختالي ال مللان أو الجلنس، وعلللى ذلللك والمعللم بالمملكللة، 
أمم جوانب يعتبر اإلعداد الثقافي العام من خالل مواد الثقافة اإلسالمية 

نظلراً  –من المنظور البحثي  –لمملكة العربية السعودية إعداد المعلم با
ألن مذا الجانب تنةرد بله عمليلة إعلداد المعلملين بالمملكلة، فالمسلتهدي 

إعللداد القللول البشللرية : مللن التعللليم العللالي فللي مختلللي دول العللالم مللو 
الم مله ، ونشر المعرفة وتطويرما عن طري  البحا العلمي ، وخدمة 

 ه العامة والخاصة.المجتمع بقطاعات

ت كد عليه أحكام إعلداد المعللم،  :العلمي والتربوي اإلعداد التخصصي  -4
حيا تلنص عللى  لرورة إعلداد المعللم الم ملل علميلاً ومسللكياً لكافلة 

( وبللرغم أن مللذا الجانللب مللن جوانللب 328 –المللادةمراحللل التعللليم )
يمثلل للب عمليلة اإلعداد يأتي تالياً لجانب اإلعداد الثقافي العام، إال أنله 

 الي مرحلة تخصص بالدرجة األساسية.إعداد المعلم، ألن التعليم الع
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 :وبالنظر إلى وثيقة سياسة التعليم نجد ما يلي 

العالي )الجلامعي، وملم يم لالتعبشروط القبول، ت ع شروطاً لمن يقبل  (أ
 (.310 -المادةمن حملة الثانوية العامة وما يعادلها( )

مللن اختبللار القسللم أم  بللداءً كمللن عمليللة اإلعللداد بللين القبللول والتخللر  ت (ب
فلي المقلام  –التخصص تشير عملية التخطيط إلى  لرورة خ لوعها 

 (.318، 312، 314 -المادة الحتياجات المجتمع ) –األول 

القللائمون علللى التعللليم مللن حيللا الكةايللة العلميللة، والخللل  اإلسللالمي  ( 
 (.318 – المادة)

( ، وبملا 401،  311 – الملادةات )المبنى بما فيله ملن مسلجد وتجهيل  (د
 من قاعات دراسية ومعامل ومكتبة وغير ذلك. ه منتي

 (.402 – المادةالرعاية الصحية ) ( 

( بمللا تعنيلله مللن 433،  402 – المللادةالمنللامج وارتباطهللا باألمللداي ) (و
سياسللة إعللداد المعلللم فللي جانللب إعللداد تربللوم وإعللداد علمللي، وعنيللت 

ملادة التربيلة اإلسلالمية حتلى يلتمكن ص بابوجله خل –اإلعداد التربوم 
 (.322 – المادةالمعلمون من التدريس بروح إسالمية عالية )

وحلول ملذا ملن جوانلب اإلعلداد تلنص أحكلام للبحب: العلمبي : اإلعداد  -1
ل أمام المعلم لمتابعة الدراسة التلي المعلمين على أن "يةسح المجاإعداد 

جهللات التعليميللة ت مللله لمراتللب أرقللى فللي مجللال تخصصلله ، وت للع ال
( ، ويلأتي ملذا الجانلب 373 – الملادةاألنظمة المحققلة لهلذا الغلرض" )

البنلات، من جوانب اإلعداد أكثلر تةصليالً فلي األملداي المعلنلة لكليلات 
حيللا يللنص الهللدي السللادس علللى "تنميللة روح البحللا العلمللي وحللب 
القللراءة واإلطللال  والمناقشللة الهادفللة، لتكللون الةتللاة عالمللة متخصصللة 

كملا يلنص الهلدي السلابع  ،تسهم في تقلدم المجتملع بملا يناسلب فطرتهلا
أملام المتةوقلات للدراسلات العليلا فلي التخصصلات على إتاحلة الةرصلة 

المختلةللة، كمللا تناولللت األحكللام الخاصللة بإعللداد المعلللم مرحلللة مللا بعللد 
اإلعداد، وأثناء ممارسة المهنلة، فأشلارت ل لرورة تأميلل المعللم غيلر 

ديللد معلوماتلله، جرفللع مسللتول المعلللم الم مللل، وتورة الم مللل، و للر
مللن تحقيلل  وذلللك لتمكللين المعلمللين الللراغبين فللي مواصلللة دراسللتهم 

 (.373، 370 – الموادأمدافهم )

سياسة إعداد المعللم فلي المملكلة العربيلة السلعودية، واألحكلام  تلك مي 
أثنللاء اد، والتلي تنظمهللا ، وجللاء تحليللل البحلا لتلللك السياسللة فللي ملا قبللل اإلعللد



 

 

 

تجارب بعض الدول في إعداد                                           د./ منى سليمان الذبياني
 المعلم وتنميته مهنياً وإمكانية

 

348 

عملية اإلعداد، وما بعد اإلعداد ، وقد ات ح من مذا التحليل أن المستهدي ملن 
علام، وإعلداد تخصصلي علملي وتربلوم، تلم إعلداد اإلعداد ملو : إعلداد ثقلافي 

عللى ( 312، فقد نصت الملادة )ما فيما يتعل  بتدريب المعلمينالعلمي، أللبحا 
ة ودورات يية والتجديدبالتدريدورات كافية للأن تعطي الجهات المختصة عناية 

 خبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة.الالتوعية لترسيخ 

كافلة جوانلب في يب ر( ومذ  المادة تناولت التد317كما نصت المادة ) 
وتو لح البلرامج واللدورات التدريبيلة، العملية التعليمية واألجه ة العامة فيها، 

، والشلروط التلي وتقويمهلا تنةيذماها وطر  يحدد فيها غرض الدورة ومنامجو
 ينبغي أن تتوافر في القائمين عليها.

( أنه بعد إقرار أم منهج ، دورة توعية، وتو ح 315ونصت المادة ) 
، ويشلترك فيهلا وا لعو  ملع معالمه وأسسه وتبر  أمدافه ، وتبين طر  تنةيذ 

المدرسلي وكتلاب المةتشين والمدرسين األوائل ومن يشارك فلي تلأليي الكتلاب 
 (171-175:  3111المعلم. )محمد بن فهد الهديان، 

 التنمية المهنية للمعلمين:خامساً : 
لتغيرات السريعة والمتالحقة التي يشهدما االتنمية المهنية جاءت نتيجة 

العصر الحالي والمتمثلة في الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تغيير جذرم في 
ت الدوليللة والمنافسللة العالميللة التللي جعلللت مللن التنميللة شللكل الحيللاة، واالتةاقيللا

المهنية أممية مع ا دياد االنةتاح على العالم، والعالمية حيا يعيي العالم اليلوم 
في قرية كونية صغيرة تحت ظل ثلورة االتصلاالت والمعلوملات، وتغييلر دور 

 المعلم نتيجة للتقدم التكنولوجي والعلمي والمعرفي الهائل.

 التنمية المهنية للمعلمين :أهمية -0

الذين ملم التطورات جعلت الدول تهتم بالتنمية المهنية لمعلميها إن مذ  
عصب العملية التعليمية وحجر ال اوية فيها، والذم عليه يتوقلي نجلاح التربيلة 
في بلوغ غايتها وتحقي  دورما في إنتلا  العنصلر البشلرم القلادر عللى العملل 

ات العصللر، ومللن منللا أكللد العديللد مللن المللربين حتللى يسللتطيع مواكبللة متغيللر
 (Man waring, T, 2005 : 75):  والمةكرين على أن

  شلكل أحلد الركلائ  التلي تل ثر عللى ياالمتمام بالتنمية المهنية للمعلمين
جودة التعليم المدرسي، ويت ح ذللك ملن خلالل تركيل  التنميلة المهنيلة 

 يم.على غرس االتجامات اإليجابية نحو مهنة التعل

  ،التنمية المهنية ال تتم بصورتها المشرقة دون االمتمام بتطلوير المعللم
كما أن ثروة األمم لن تلبا أن تكون عبارة عن القدرات المكتسبة لدل 
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بصلللورة بلللار ة تتمثلللل فلللي تعلللليمهم وخبلللراتهم ومهلللاراتهم المعلملللين 
 وصحتهم.

قدمة بإنشلاء وألممية التنمية المهنية للمعلمين قامت كثير من الدول المت
م سسات متخصصة في التنمية المهنيلة أثنلاء الخدملة تقلوم عللى تتبلع خريجلي 
كليات المعلملين وكليلات التربيلة وتطلوير أدائهلم وتحسلين نملومم المهنلي، كملا 
قامت بعض الكليلات بلدعوة خريجيهلا عللى فتلرات متةاوتلة لمناقشلة مشلكالتهم 

عل ة ) افة المعلملين أثنلاء الخدملةالتدريسية وتحليلها وتقديم العون والمشورة لك
 .(105:  4001ياقوت الع ب، 

 

 

 أهداف التنمية المهنية للمعلمين: -2

ن أمللداي التنميللة المهنيللة للمعلمللين ليسللت أال تطلعللات تسللعى بللرامج إ
التنمية المهنية إلى تحقيقها من أجل االرتقاء بمستول أداء المعلم و يادة كةاءته 

)محمد أحمد سعةان وسعيد طه محمود  نقاط منها: المهنية ومي تدور حول عدة
 (.71، 4008(، )محمد الدريج ومحمد جهاد، 54، 4004، 

 تحديا المعرفة والوقوي على كل ما مو جديد. (أ

 تحسين األداء الوظيةي وتطوير  وتحديثه.  (ب

 مواجهة التغيرات المهنية والقدرة على التكيي معها. ( 

 ديثة في التدريب. يادة خبرات المعلمين باألساليب الح (د

 إبداء الرأم بصورة يتوخي فيها العقالنية والتةكير السليم. ( 

 بين المعلم والبيئة. هلالعمل على توثي  الص (و

 القدرة على االبتكار واإلبدا . ( 

أوجللله اللللنقص أو القصلللور فلللي بلللرامج إعلللداد المعلملللين قبلللل معالجلللة  (ح
 االلتحا  بالخدمة.

فللي مجللال طللر  التللدريس إطللال  المعلمللين علللى المسللتجدات الحديثللة  (ط
وتقنيات التدريس ومحتلول الملنهج للطلالب واالسلتةادة ملن تكنولوجيلا 

 ا في عملية التدريس.مالتعليم والتدريب الحديا وتوظيةه
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العمل المدرسي وفهلم متطلبلات مع مساعدة المعلمين الجدد على التأقلم  (م
 العمل.

وتعمي   إتاحة الةرصة للمعلمين للحصول على مهارات جديدة وتوسيع (ك
 معرفة المعلمين ألمورمم التربوية.

ت ويد المعلملين بالنشلاطات والخبلرات ذات العالقلة بعمليلة التعلليم فلي  (ل
 غرفة الصي.

روح الثقة بالنةس واالرتقاء بالروح المعنويلة للمعلملين وتحسلين تنمية  (م
الممارسات والجودة واألمداي المطلوبة في بيئة العمل، ومنح شهادات 

 في مجال التدريس. تأميل للمعلم

 خصائص التنمية المهنية للمعلمين : -3

يمكن إبرا  أمم خصائص التنمية المهنية للمعلمين على النحو التلالي :  
، ص 4001( و )عقيلل رفلاعي، 17-40-31: ص ص  4030)رشيدة السليد، 

 (1-5ص 

 من قبل المدرسة أو الم سسة التعليمية المعنية.إنها عملية مخطط لها  (أ

 ستهدي تحسين أداء المعلمين في كافة الجوانب.أنها ت (ب

 أنها تبدأ منذ تخر  المعلم والتحاقه بالمهنة وتستمر أثناء الخدمة. ( 

أنها تمد المعلم بكلل ملا ملو جديلد فلي مجلال تخصصله لتنميلة مهاراتله  (د
 المهنية.

 أنها البد وأن تنعكس على الطالب. ( 

هم ، بلل يشلمل أن دورما ال يقتصر عللى تحسلين أداء المعلملين وتنميلت (و
 المدرسة ككل .

وأحللد وظائةهللا المهمللة أنهللا تعللد عمللل مللن أعمللال اإلدارة المدرسللية  ( 
 لتحقي  جودة األداء.

أنهللا يللتم تحللديثها مللن خللالل عللدة مصللادر وأسللاليب مختلةللة منهلللا :  (ح
التدريب أثنلاء الخدملة، اللتعلم اللذاتي، اللتعلم المسلتمر، تمثيلل األدوار، 

 م والتدريب عن بعد، .....وغير ذلك.الم تمرات والندوات، التعل

 أساليب التنمية المهنية للمعلمين:  -2
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تتعدد الطر  واألساليب التلي تحقل  التنميلة المهنيلة للمعلملين فلي علدة 
أشللكال وأسللاليب ومللن أممهللا: التللدريب وللله أسللاليبه المختلةللة، ويعللد التللدريب 

قلة واقعلة لجميلع دعامة قوية من دعائم تنمية المعلملين، حيلا أصلبح يمثلل حقي
العاملين في المهن المختلةة بما فيهم العاملون بمهنة التعلليم، وأكلدت عللى ذللك 
الم سسات التعليمية التي أخذت تتبني فكرة التدريب أثنلاء الخدملة، وتنشلئ لهلا 
األجه ة والمراك  والهيئلات المتخصصلة التلي تقلوم بتخطليط التلدريب وتنةيلذ  

)جلودت  معلمين وفل  أحلدا األسلاليب التربويلةومتابعته وتعمل على تدريب ال
، والتدريب بشكل علام لله أمميلة كبيلرة، فقلد (352: 4002ع ت عبد الهادم، 

أصبح يحتل مكان الصدارة في ق ايا التنمية البشرية وملو فلي طريقله ليصلبح 
علمللاً اجتماعيللاً جديللداً للله أبنيتلله الةكريللة، وللله مدفلله المتمثللل فللي تنميللة قللدرات 

)صالح  المنظمات والمجتمع واستثمارما وف  معايير الكةاية والةاعليةاألفراد و
 .(405 :4003الدين إبراميم معوض وحنان عبد الحليم ر  ، 

ويالحظ أن منلاك تعريةلات متنوعلة يقلدمها البلاحثون لمةهلوم التلدريب 
نذكر منها على سبيل المثال بأنله عبلارة علن "أم برنلامج مخطلط ملن الةلرص 

ح ألع للاء الهيئللة التدريسللية فللي المللدارس بغيللة تحسللين أداء كللل التعليميللة يمللن
منهم"، كما يعري بأنه "عملية التأثير في السلوكيات اإلنسانية الةرديلة المطبقلة 

 (Harris, M, 2001: 19) للحصول على مهارات محددة ومرتبطة بالعمل".

ب )حسللن شللحاته و ينلل ويهللدي التللدريب بللدورة إلللى م ايللا عديللدة مللن أممهللا: 
 (12: 4001النجار ، 

تنمية وصقل مهلارات ومعلاري المعلملين بملا يتناسلب ملع احتياجلاتهم  -
 التدريسية.

مللللين بأسللللاليب األداء، وتعللللريةهم أوالً بللللأول بللللالتغيرات لعمتللللذكير ال -
والتعللديالت التللي تللدخل عليهللا، وبأسلللوب اسللتخدام مللا يسللتحدا مللن 

 .  أو تقنيات تكنولوجية أدوات أو أجه ة أو آالت

 كوين صي ثان م مل يمكن االعتملاد عليله فلي تةلويض السللطة وتطبيل  ت
 الالمرك ية والقيادة.

  .تطوير سلوكيات األفراد والعاملين على اختالي مستوياتهم التنظيمية 

منللاك عللدة أسللاليب ووسللائل لتللدريب المعلمللين أثنللاء الخدمللة بع للها 
نظرية واألخرل عملية، ولكل أسلوب له قيمتله وأمميتله، وملن أبلر  األسلاليب 

 والوسائل في التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة ما يلي: 

 Lectureأسلوب المحا رة:  -أ
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محا للرة مللن أقللدم وملي مللن أكثللر وسللائل التللدريب اسلتخداماً، وتعللد ال
أساليب التلدريب، حيلا أنهلا منخة لة التكلاليي، وسلهلة اإلعلداد، ويمكلن علن 
طريقها تدريب أكبر عدد ممكن من المتدربين في وقت واحلد، كملا أنهلا وسليلة 
لنقل المعلومات والبيانات بطريقة منظمة، وتعتملد بشلكل أساسلي عللى الجانلب 

 Principals Center at) دريبي.النظرم من المعلومات الخاص بالبرنامج الت

Harvard university, , 2002,. 2) 

 Discussionالمناقشة  -ب 

ومللي عبللارة عللن مشللاركة المعلمللين باألسللئلة والنقللاي فللي المقللرر، 
 واالستةسار عن األسئلة، والمشاركة في طرح الحلول والبدائل.

 Brain Stormingالعصي الذمني  -  

ع المعلملين المتلدربين عللى إنتلا  علدد يعمل مذا األسللوب عللى تشلجي
كبير من األفكار، والعمل عللى توليلدما، بغلرض تنميلة قلدراتهم العقليلة وتوليلد 
األفكار حول مشكلة ما تطلرح عللى المتلدربين خلالل الجلسلة حيلا يمتلا  ملذا 
األسلوب بجملع المعلوملات بطريقلة سلريعة، والتشلجيع عللى المشلاركة وتوليلد 

)مصللطةى عبللد السللميع  الحللرة والقيللام بمناقشللتها وتقييمهللا. اإلجابللات التلقائيللة
 (354: 4008محمد وسهير محمد حواله، 

 Case Studyدراسة الحالة:  -د 

ويت للمن مللذا األسلللوب تمركلل  المتللدرب فللي العمليللة التدريبيللة علللى 
دراسللة حالللة، والحالللة عبللارة علللن مشللكلة )واقعيللة أو افترا للية(، ثللم يقلللوم 

مذ  الحالة تحت توجيه المشري القائم بالتدريب والهدي مو المتدربين بدراسة 
التوصل إلى الحلول والبدائل المقترحة لتنميلة القلدرات عللى التحليلل والدراسلة 

)نبيللل سللعد خليللل،  والمو للوعية ومللن ثللم التوصللل إلللى القللرارات الصللحيحة
4001 :248). 

 Role - Playingتمثيل األدوار:  -مـ 

دوار أسلوباً فعاالً ملن أسلاليب تلدريب المعلملين يعتبر أسلوب تمثيل األ
أثنللاء الخدمللة، حيللا يهللدي إلللى تللدريب المعلمللين علللى اسللتخدام مللا تعلمللو ، 
وتو يح األسس والمبادئ المستةادة من محتول المادة أو المو و ، باإل افة 
إلى تنمية المهارات في التعري على مشاكل العالقلات اإلنسلانية وتقلديم أسلاس 

حللا والمناقشللة، فهللو أسلللوب مللن أسللاليب التللدريب الجمللاعي، ويعنللي قللوم للب
تمثيل األدوار، و ع حاالت يكون فيها سللوك المتلدربين مالئملاً للألدوار التلي 
تللم تعينهللا لهللم للقيللام بهللا، ويحللدد لكللل مشللترك الللدور الللذم يلعبلله، ويةيللد مللذا 
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فهلم المواقلي  األسلوب في ربط الناحية النظرية بالنواحي العمليلة والتعمل  فلي
 :4004)أحملد سليد مصلطةى،  المختلةة، وتنمية مهارات التعامل مع انخلرين.

412) 

 : (Work Shop)وري العمل  - و

ومذا األسلوب من األساليب الةعالة في تدريب المعلملين، حيلا يسلاعد 
علللى خللل  التعللاون والعمللل كةريلل ، والمشللاركة فللي حللل المشللكالت، ويقللوم 

ات الدراسلة بطلر  المجموعلات وذللك بهلدي دراسلة الةري  بتو يلع مو لوع
المشكلة ويقلوم كلل فلرد بدراسلة جانلب ملن جوانبهلا بطلر  مو لوعية، وتعلد 
وري العمل أحد الطر  التي تساعد على تنمية المعلمين مهنيلاً وتسلتخدم علادة 
فللي بللرامج تللدريب المعلمللين وتللرتبط أمللداي وري العمللل بصللورة مباشللرة 

ص :  4001)نبيللل سللعد خليللل،  المرتبطللة بللالواقع. بالمشللكالت واالحتياجللات
242) 

 األساليب الذاتية: -  

ومللي عبللارة عللن تلللك األسللاليب التللي يللتم بموجبهللا ت ويللد المعلمللين 
بالمعللاري التللي تسللاعد علللى تطللوير كةاءتلله المهنيللة والعلميللة وثقافتلله العامللة 

 .(21 :4030تحية محمد التوبي، ) ومنها: 

  التعليم بالمراسلة(Correspondence Learning) 

ومو أسلوب تدريس يعتمد على إيصال مواد التدريب والتعليم إلى المعلمين 
 في مقارمم، وذلك عن طري  المراسلة.

  التعليم المبرمج(Programmed Learning) : 

ومو عبارة عن استخدام للمواد واإلجراءات التي تكون برنامجا فلي اللتعلم 
علن سلسللة ملن العمليلات المعلدة سلابقاً لتشلكل عمليلة الذاتي، والبرنامج عبلارة 

 تقدم للمتعلم ت دم إلى توصيلة إلى أغراض سلوكية محددة في التعليم. 

 :القراءة الموجهة والذاتية 

تحلت عينللا   والمقصلود بهللا التثقيلي الللذاتي، بحيلا يقللرأ الةلرد كللل ملا يقللع
يملي يهلدي أم مجلال آخلر، فهلو بلذلك أسللوب تعل سواء في مجال تخصصه أم

إلى تبصير المعلمين بكتب ودراسات تربوية يرل المدرب أنه سوي يقدم جانباً 
 معرفياً للمعلمين. 
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 التدريب االلكتروني: -ح 

كات بويت للمن مللذا األسلللوب اسللتخدام التقنيللة الحديثللة كالحاسللب وشلل
الوسللائط المتعللددة مللن صللوت وصللور ورسللومات وآليللات للبحللا والمكتبللات 

يللا تقللوم مراكلل  وم سسللات التللدريب بتصللميم مواقللع خاصللة االلكترونيللة، ح
للتدريب على شبكة االنترنت، يتعلم فيها المعلملين علن طريل  الحاسلب انللي، 
حيا يتمي  التدريب االلكتروني بالمرونة ألنه يسلاعد المتعلملين عللى التلدريب 

 (32-31: 4004)ميةاء فهد المبيرك،  والتعلم دون التقييد بالمكان وال مان.

 أسلوب القوافل التدريبية: -ط 

ية، والمتدربين إلى المناط  النائية، حيا يعد بومو نقل الخدمات التدري
مذا األسلوب ملن األسلاليب الحديثلة، اللذم يتميل  علن غيلر  ملن األسلاليب فلي 
الدور المهم والبار  الذم يقوم به في التغلب على مشكلة نقص عدد الملدربين، 

 ،محيى محملد البوسلعيدي) تدريب معلمي المناط  النائية.كما أن له فائدة ومي 
4007 : 322) 

 Instructional Televisionالتلة يون التعليمي:  -م 

تسهم البرامج التعليمية التلية يونيلة إسلهاماً فعلاالً فلي تلدريب المعلملين 
أثنللاء الخدمللة، لمللا لهللا مللن إمكانيللات تسللمح باسللتخدام أسللاليب ومللواد وأدوات 

 متعددة، ولملا لهلا ملن معلملين أكةلاء يقلدمون بلرامج تدريبيلة نموذجيلة. تعليمية
 (31: 4001)محمد عطية خميس، 

 خطوات التنمية المهنية للمعلمين: - 5

تمر عملية التنمية المهنيلة للمعلملين بلأربع خطلوات رئيسلة وتو لحها 
 (380-340: 4008، اليلاورعةاي صالح حمدم )الدراسة على النحو التالي: 

 (.131 -134: ص ص  3117جمال ومبة نصر ، و )

 

 أ( تحديد االحتياجات التدريبية:

تحلللدد ملللذ  الخطلللوة الكةايلللات المطللللوب تحسلللينها أو  يادتهلللا للللدل 
المتللدربين، ثللم يللتم و للعها فللي صللورة مجموعللة مللن األمللداي وذلللك بغللرض 
تحقيقهللا ومنهللا إلللى التللدريب، ومللي عبللارة عللن تغييللر فللي االتجامللات و يللادة 

تحليل التنظيم وذلك  هاتم عن طريق ياري وتطوير المهارات الوظيةية والتالمع
ال للعي وتحليلهللا، ومللن ثللم يللتم تصلللميم ومللواطن القللوة جوانللب بتشللخيص 

 البرنامج التدريبي.
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 ب( تصميم برنامج التدريب:

يتم تصميم البرنامج التدريبي للمتدربين، والذم يعلد ملن أملم المراحلل 
مللن خللالل تحديللد االحتياجللات التدريبيللة التللي يحتاجهللا فللي العمليللة التدريبيللة، 

المتدربين فلي عملهلم داخلل الم سسلات التعليميلة، ثلم تو لع األملداي، ثلم يلتم 
تصميم البرنلامج التلدريبي عللى شلكل مو لوعات تلبلي االحتياجلات التدريبيلة 
ومللي عبللارة عللن ملل يج مللن الجوانللب النظريللة والعمليللة، وية للل أن تراعللي 

في تحديد المو وعات بحيا ت دم إلى الوصلول إللى أملداي  الحرص والدقة
التللدريب، ومللن ثللم البللد مللن تحديللد األسلللوب التللدريبي المناسللب فللي توصلليل 

 المو وعات للمتدربين، باإل افة إلى تحديد عدد المدربين وتكلةة التدريب.

 ج( تنفيذ برنامج التدريب:

حيل  الوجلود، خلرا  البرنلامج التلدريبي إللى إومي عبارة عن مرحللة 
وفيهللا يتبللين سللالمة تخطلليط البللرامج التدريبيللة وتشللمل مللذ  المرحلللة الجللدول 
ال منلللي للبرنلللامج وتو يلللع العملللل التلللدريبي ثلللم التنسلللي  ال منلللي فلللي طلللرح 
المو وعات وتحديد مواعيد الجلسات كما تشمل أي اً مكان التلدريب وإعلداد  

امج خطللوة بخطللوة، ولكللي وتجهيلل   والمتابعللة اليوميللة إلجللراءات تنةيللذ البرنلل
يتحق  بنجاح البرنامج التدريبي يتوقلي عللى قلدرة المنسل  ونوعيلة المتلدربين 

 والظروي واإلمكانيات المادية ونو  البرنامج التدريبي. 

 

 د( تقويم كفاءة التدريب:

ويتم في ملذ  المرحللة تقلويم البرنلامج التلدريبي ككلل وذللك ملن خلالل 
م رأيهم في إجراءات البرنامج، وأخيراً تجميع نتائج تقويم أداء المتدربين، وتقوي

 التقويم من كل المتدربين وصوالً إلى تقييم النشاط ككل. 

األساسلية لبنلاء أم  الخطلواتملن ملذ  الخطلوات أن ومما سب  يت ح 
برنامج تدريبي لتنميلة المهنيلة للمعلملين، ولكلن أم خطلوة تختللي فلي أسللوبها 

 بمللا يتناسللب مللع عينللة التللدريب وظروفهللا ومحتوامللا مللن برنللامج إلللى آخللر
 . وإمكاناتها

 أنواع برامج التنمية المهنية للمعلم : -6

برنامج التنمية المهنية للمعلمين باختالي الهدي منه، ومع تعدد  يختلي
: ي تتعللللللدد األنللللللوا  وبللللللرامج التنميللللللة المهنيللللللة ، والتللللللي منهللللللا ااألمللللللد

(eleam,shams.edu/eg/edu/eec-c/d) 
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ويمثللل الهللدي الللرئيس لمثللل مللذ  البللرامج فللي المسللاعدة ج التأهيببل : بببرام –أ 
المعلم المستجد والمعلمين الذين يحملون م مالت غير تربوية على على تأميل 

القيللام بمهللامهم بشللكل صللحيح، إذ تعقللد لهللم بللرامج، أو دورات تسللاعدمم علللى 
الوسلائل، التلدريس، واإلبلدا  فلي اسلتخدام اإلطال  على أساليب األداء وطر  

والتعاملل ملع اللل مالء وفلن توصليل المعلوملة، وطلر  التواصلل ملع الطلالب، 
 والهيكل المدرسي وغير ذلك.

وتكون لوجود أم قصور في المعلمين سواء ملن الناحيلة العالج : برامج  –ب 
الشخصية أم الةنية أم اإلدارية أم التربوية ، ومن ثم فهي تناقي جوانب محلددة 

عمللل علللى عللال  مللا بهللا مللن قصللور، ومللي بللرامج شللديدة فللي أداء المعلللم وت
خاصة وأنها إن لم تخاطلب القناعلات الشخصلية للمعلملين المتلدربين الحساسية 

 فلن تكون ذات جدول.

ومي بلرامج تعقلد علادة بشلكل دورم لتعريلي المعلملين  برامج التجديد : –ج 
م فللي بالنظريللات التربويللة الحديثللة، والمعللاري الجديللدة فللي مجللال تخصصلله

التربية والتعليم، وملي بلرامج شلديدة األمميلة ألسلباب عديلدة منهلا: أن التطلور 
وأن مللا يصلللح اليللوم مللن وسللائل تعليميللة واسللتراتيجيات  ،حقيقللة ال مةللر منهللا

تدريسللية قللد ال يصلللح للغللد، أو علللى األقللل قللد يتطلللب التعللديل فيلله ليواكللب 
البحلا علن كلل ملا ملو ئملاً متطلبات الغد ، كملا أن التميل  فلي األداء يتطللب دا

 جديد ونافع.

مللذ  البللرامج للمتوقللع تللرقيتهم إلللى مناصللب إداريللة  تعقللدبببرامج التر ببي :  –د 
بهللدي تعللريةهم بمتطلبللات العمللل الجديللد، لللذا يكللون محتوامللا متعلقللاً بطبيعللة 
الوظيةللة التللي سلليرقي إللليهم المعلللم/ المتللدرب، وبالتللالي فهللي جوانللب معرفيللة 

 تتعل  بطبيعة العمل الجديد. دانيةومهارية ووج

 : مهنياً  تنميتهتجارب بعض الدول في إعداد المعلم و:  الخطوة الثالثة

 وتعرض الدراسة لتجارب الدول التالية : 

 :إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكيةأوالً : 
 وتوضحها الدراسة من خالل ما يلي :

(Darling-Hammond, L., & Bransford, J, 2005), (Dan 

Goldhaber & Stephanie Liddle, 2011), (Preparing Teachers 

Around the World, 2006), (Edward Crowe, 2008) 
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 عداد المعلمين :إمؤسسات  -1

 توجد عدة أنماط من المعامد إلعداد المعلمين في أمريكا من أممها ما يلي:

ين ، ولها أممية تاريخية في : ومي أقدم معامد إعداد المعلممدارس النورمال -أ
تطور إعداد المعلمين في أمريكا. وقد أنشئت أول مدرسة من مذا النو  

م ، أما أول مدرسة نورمال عامة فقد أنشئت بعد 3281في فرمونت سنة 

م. وكان يقبل بمدارس النورمال التالميذ من المدارس 3211ذلك سنة 

  سنتين وعدة أسابيع قليلة. األولية ويعدون فيها للتدريس مدة تتراوح بين
: وتقوم بإعداد معلمي التعليم االبتدائي والثانوم ، وبع ها كليات المعلمين -ب

يعد المعلمين للكليات والجامعات. وتمنح درجة الماجستير والدكتورا . 
وكانت أول كلية أنشئت بهذا االسم مي كلية المعلمين بوالية ميتشجان في 

 بها أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية.م ومدة الدراسة 3191سنة 
: وتوجد بكليات انداب في بعض أ سام التربية بالكليات الجامعية -ج

الجامعات أقساماً للتربية أو في كليات العلوم االجتماعية. وكانت جامعة 

، وتبعتها جامعة م3281أت كرسياً للتربية بها سنة أيوا أول جامعة أنش

 رفارد.م ثم ما3281ميتشجان سنة 

وتكون مذ  الكليات تابعة للجامعات الحكومية أو الخاصة ،  كليات التربية: -د
وتختلي عن كليات المعلمين وأقسام التربية بالكليات الخاصة في أنها تقبل 
طالبها عادة بعد حصولهم على الدرجة الجامعية األولى في إحدل 

 التخصصات ليدرسوا المواد التربوية وحدما لمدة عام.

 نظام وسياسة القبول:  -8

 : التالية للمتطلبات وفًقا اإلعداد كليات فيالطالب  قبول يتم

 في ويرغبون بالكلية دراسيين عامين أكملوا الذينالطالب  على يجب (أ
 استمارة يحرروا أن المهنة في والعمل لبرامج التدريس التقدم

 . أسابيع بأربعة بداية الدراسة قبل المعلم إعداد برامج قي لاللتحا 

 . والنةسية المعدية األمراض من خلو  تةيد طبية شهادة تقديم (ب
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 المنامج باستكمال بالت امه الكلية عميد مع مبرم عقد علي التوقيع ( 
 . المقررة

 . والتربوم المهني التوجيه مقررات دراسة متطلبات استيةاء (د

 لعدد وفًقا 4من  8.2عن  اليقل تقدير علي الطالب حصول يشترط ( 
 . والثانوية التخصصية الموادساعات 

 التى المقررات في أكثر أو مقبول تقدير علي الطالب حصول يشترط (و
 المواد – الخاصة التربية – التدريس دراستها مثل طر  تم

 .التخصصية

 مدة ونظم اإلعداد: -3

مدة الدراسة العادية إلعداد المعلم مي أربع سنوات وقد تصل إلى خمس   
جوانب  ةم أساس إعداد المعلم على تدريبه في ثالثسنوات أحياناً. ويقو
 ومجاالت رئيسة مي:

مجال الثقافة العامة التي تساعد  على توسيع أفقه ومداركه في تربية  (أ
 التالميذ وتعامله معهم.

مجال الثقافة الخاصة التي تتعل  بتخصصه في مادة دراسية أو في  (ب
 ميدان من الميادين.

تعل  بدور  كمعلم وإكسابه المهارات مجال الثقافة المهنية التي ت ( 
 المهنية.

وتطلب كل والية من الواليات شهادة أو تصريح من المجلس القومي للمعلم 
 للعمل بالتدريس في المدارس األولية والثانوية قبل أن يسمح له بالتدريس.

 التدريب أثناء الخدمة: -4

رياً وأحياناً تتوقي بايعتبر التدريب أثناء الخدمة في كثير من الواليات إج    
على النجاح في البرامج التدريبية المقدمة. وتوجد برامج متنوعة  راتب يادة ال

بع ها قصير األجل والبعض طويل األجل ، كما يمنح المعلمون إجا ات 
دراسية بمرتب لمدة عام يلتحقون فيها بالدراسات التي تعدما الجامعات 

 للمعلمين. 
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ألربع واليات للحصول على نظرة  (8939)لة دراسة حا  تيوقد أجر    

أعم  في السياسات التي تدعم التنمية المهنية وقد حققت مذ  السياسات بهذ  
الواليات مكاسب كبيرة في أداء الطالب في التقييم الوطني للتقدم التعليمي 
وأظهرت أدلة على مستويات مرتةعة من مشاركتها في النمو المهني ومذ  

ولقد  8992والرادو و ميسورم ونيوجرسي وفيرمونت عام الواليات مي ك

وجد الباحثون طر  متنوعة لسياسة التطوير المهني وتنةيذما بما في ذلك 
مستويات مختلةة من الدعم والرقابة على مستول الواليات واالستراتيجيات 
المختلةة لرصد وتع ي  نشاط التنمية المهنية على الصعيد المحلي ولكن بعض 

تيجيات رفع مستول التنمية المهنية مشتركة بين مدي الواليات والجودة استرا
 انتي :بما في ذلك 

 و ع معايير لتوجيه المساءلة  -3

 جودة الرصد  -8

 إل ام التعريي وبرامج التوجيه  -1

  يادة فعالية االستراتيجيات الجماعية للتعلم المهني  -4

 الشراكة مع المنظمات الوسيطة  -2

 درالية وطر  بناء متطلبات المساءلة يجة فمعال -6

 تهيأت الموارد بشكل مامر -8

( في سب  إلى القمة لتشجيع RTTمذا وقد أنشئت إدارة أوباما )

ومكافأة الواليات التي تهيء الظروي من أجل االبتكار والتعليم واإلصالح 

ار بليون دوالر من خالل إنعاي االقتصاد وقانون إعادة االستثم412وقدمت 

لتحقي  مذ  األمداي وكان التركي  على إعداد المعلم والهدي الحاسم لمبادرة 

RTT  دعم الواليات الممولة لتطبي  وتنةيذ خطط لتوظيي وتطوير ومكافأة

واالحتةاظ بةاعلية المعلمين ومديرم المدارس وتهدي التوصيات المتعلقة 
 يير من خالل تطويربالسياسات العامة إلى تحقي  أقصى قدر من إمكانات التغ

أقول لتدابير إعداد  م التقارير وتجريب والية ذات جودة عالية وبيانات ت
 .لةءابرنامج المس
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 :استرالياإعداد المعلم فى ثانياً : 

 وتو حها الدراسة من خالل انتي : 

(Aubrey H. Wang others, 2003), (Cheryl Sim, 2010), 

(Cheryl Sim, 2006) 

 د المعلمين :عداإمؤسسات   -1

 . جامعيون في جميع المراحلالالمعلمون  (أ

 . تعيين المعلم الجديد بعقد لمدة عامين (ب

 . ( حصة في األسبو  82 -88نصاب المعلم من )  ( 

مدير المدرسة وإذا لم يثبت جدارته يستبعد من  يقدم للمعلم التدريب من (د

 . بمشاركه من مدير المدرسة التعليم بقرار من صالحية الوالية

اختبارات  طالب كل معلم بالحصول على رخصة معلم بناء علىي ( 

 . يوم تدريب 399إ افة إلى أيام محدد  للتدريب ال تقل عن 

رواتب المعلمين وف  الشهادات والم مالت  يوجد اختالي في (و

المدرسة ويحصل على  والخبرات ، ويقرر ذلك من مجلس التعليم في

 . وا  إيجاباً عالوة كل سنتين في حالة تطور وتحسن مست

المعلم في و ع الخطط األسبوعية للمدرسة ، وفي المجالس  يشارك ( 

 المدرسية، وفي و ع المنامج
 

 

 التدريب أثناء الخدمة: -8

تقوم فلسةه التطوير المهني والتدريب في استراليا على أن المدرسة       
برامج والةصل مما المرك  األساس للتدريب وذلك من أجل الربط المباشر بين 

 . التدريب والتنةيذ
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والتطوير المهني والتدريب في أستراليا يسعى بالتحديد إلى تحقي  

 : األمداي التالية

 .تطوير مستول التعليم والتعلم وتحسين مخرجاته  (أ

ربط برامج التدريب التربوم بالتغيرات الجديدة في المنامج ومتطلبات  (ب
  .التعليم الحديثة

 .صية في التعليم والتطوير المهنيتلبية حاجات المعلمين الشخ ( 
 : أنواع التطوير المهني والتدريب -1

ماجستير ( . ومذا داخل  –تدريب للحصول على الشهادات ) دبلوم  (أ

  .الجامعات

دريب على مستول المدرسة شامل لجميع العاملين ويقام داخل   (ب

 . المدرسة
إقامة مدارس نموذجية تكون بمثابة مراك  التدريب والخبرات  (ج

للمدارس األخرل . ومذ  المدارس تحظى بدعم مالي من الحكومة 

 . مقابل تطوير البرامج التدريبية ونقل الخبرات للمدارس األخرل
 : أبرز برامج التدريب -4

 ومن مذ  البرامج ما يلي :

: برنامج التدريب  برامج التدريب التربوي ومن أشهرها في والية فكتوريا  -أ
ومذا البرنامج شارك في إعداد  شبكة  مهني ،الذم يعري التطوير ال

فكتوريا للتطوير المهني ، ومي عبارة عن ميئة تمثل األكاديميين 
والمعلمين واتحادات التخصص والقطا  الخاص حيا تعمل على إعداد 
البرامج التدريبية المبنية على الحاجة الةعلية للميدان ، وتتسم مذ  البرامج 

عن  جارب الميدانية والبحوا التطبيقية ومي عبارةبالتطبيقات العملية والت

( ساعة إذا أتمها المتدرب  32 – 32) أربع حلقات كل حلقة تتألي من

حصل على الشهادة , وتحسب ج ءاً من دراسة الماجستير حيا تمثل ) 

( منها . ومذ  ترك  على : إدارة الصي ، وتطوير المهارات  % 82

تدريس وتحسين عملية التعليم والتعلم ، القيادية والتنشيطية ، وطر  ال
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وتعلم التقنية ودمجها في عملية التعليم ، وتقدم في الجامعات ومرك  

 . متعددة مثل اتحادات التخصص

 : برامج المعلمين المستجدين -5

 : ويعني بتمكنهم من بلوغ الحد المطلوب من الكةاءة ومساعدتهم على

 تجاو  الشعور بقله الكةاءة . 

 م على التمكن من التدريس وما يتطلبه من مهاراتمساعدته .  
  مساعدتهم على تةهم االحتياجات االجتماعية والعاطةية للمتعلمين 

 . مساعدتهم على مواجهة المشكالت المتعلقة باالن باط وإدارة الةصل

 : ويقوم بهذا البرنامج : مرك  تطوير المعلمين والقيادة من خالل

 مو المهني للمعلمينو ع إطار سياسة عامة للن . 
  العمل مع الجامعات الحتساب مذ  البرامج في الحصول على م مل

 . أعلى

 مراقبة تنةيذ برامج النمو المهني التي تتبناما و ارة التربية . 

 تقديم المشورة والعون في ق ايا التطوير المهني والتربوم . 
 

  : أبرز جهات التدريب التطويري -6

 :هات التالية الجيمكن تقسيمها إلى 

  . الجهات التي تهتم بالتدريب التربوم عامة (أ

 . الجهات التي تهتم بالتدريب للمادة تعليمية معينه (ب
شيء من التةصيل على النحو السابقة بوتو ح الدراسة الجهات 

 :التالي

 ، ومنها :الجهات التي تهتم بالتدريب التربوي عامهاألولى : 



 
 
 
 

                                                              (بال قا ي  التربية كلية مجلة) ونةسية تربوية دراسات
 4032 اكتوبر  الج ء الثانى (58) العدد

 

 

320 

 : جامعة سيدني / كلية التربية -3

تسهم في مساند  المدارس والمعلمين على إعداد البحوا والدراسات 
التربوية مع النظرة المستمرة في تقديم مدخالت تربوية ترك  على التجديد 
والتحسين لمهارات المعلمين أم أنها تسعى لتقدم نموذ  تربوم متمي  وذلك 

 :من خالل

 .المساممة في تجديد المعايير للمعلم الجديد (أ
امج التدريب وربطها بالمعلم والصي وما يترك من أثر تطوير بر (ب

 .في الطالب

 . تحسين برامج إعداد المعلمين في الكلية بصةة مستمرة ( 

من الحكومة  %36يتم دعم برامج إعداد المعلمين في الكلية   (د

 . من الحكومة المحلية %84المرك ية و 

  : جامعة الترب –كلية التربية  -8

 التدريب والبحا العلمي ترك  الكلية على جانبي . 
   في الجانب التدريبي : تقوم بتدريب مديرم المدارس والمعلمين بما

يتواكب مع التسار  المتطور في العالم ومن بينها مهارات التدريب على 
استخدام التقنية بصورة علمية مع الترك  على جوانب التةكير واإلبدا  

ي المدرسة قادراً على وتجاو  النظرة المحلية حتى يكون الطالب ف

 . المنافسة العالمية
  ترك  الجامعة على استخدام تقنية المعلومات والتواصل مع المعلمين

 . والطالب كأفراد ومجموعات ومع أولياء األمور
  تقدم الجامعة برامج تأميلية للمعلمين والمهنيين من منطل  النظرة العامة

التعلم مدل الحياة ( وكل ما يتعلمه الةرد يعادل في  ) استراليا في

 . مجاالت أخرل متعددة

 : وأبرز هذه البرامج

http://www.sww6.com/vb/t31124.html
http://www.sww6.com/vb/t31124.html
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  التربوم  تأميل معلم فصل للمرحلة االبتدائية ويرك  على إعداد

 .والعلمي
 إلعداد إعداد معلم المرحلة الثانوية إعداداً متخصصاً في مادتين بجانب ا

 .التربوم
  تقديم برامج الدبلوم التربوم للمتقدمين من تخصصات علمية ويمثل مذا

ساعة تربية بدنية  42ساعة في األسبو  لمدة سنة إ افة إلى  89الدبلوم 

 . ساعة في األسبو  19بمعدل 

 : تت من مدخالت أساسية وأخرل اختيارية مكونات البرامج :

 م ، لماذا التعلممو وعات تربوية ، نظريات التعل . 

 مدخالت في استراتيجيات التعلم وطر  التدريس والمنهج . 

 الجانب التطبيقي األدائي في المدرسة المتمرك  على المهارات للمتعلم . 
  تقوم الكلية بمتابعة الخريجين مع جهات العمل وتطالب الجهات بتقديم

 . تقارير انجا  من خريجها
 ، ومنها : لتدريب للمادة تعليمية معينهالجهات التي تهتم باالثانية : 

 : المعهد االسترالي للرياضيات -1

يهدي المرك  إلى تقديم دعم لمعلمي الريا يات والطالب من خالل  (أ
إنتا  مواد تعلمية وتصميم دروس للتعلم واالختبار تسامم في  يادة 

 . قابلية الطالب لتعلم الريا يات

 –  استراليا : ) سنغافورة خار 4( منها  86عدد فرو  المعهد )  (ب

  ) نيو يالند –بريطانيا  –جنوب أفريقيا 

 : هيئة الدراسات في كوينزالند -8

يقوم مذا المشرو  على أساس تحسين القراءة والكتابة كمةتاح للتعلم ، 
ومع أن استراليا حققت المستول الثالا  من اختبار لتقويم ماتين المهارتين 
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ه يوجد طالب  عاي ومذا ال عي ي ثر على دولة إال أن 49على مستول 

 . مستول التعليم إجماالً 
لذا قررت و ارة التربية عملياً أن تسعى لتحقي  النمو المهني للمعلمين مما 

 . يساعدمم في رفع مستول القراءة والكتابة

 مهنياً : تنميتهثالثاً : تجربة ماليزياً في إعداد المعلم و

ا من األنظمة التعليمية حديثة النشأة، حيا يعد نظام التعليم في مالي ي 
بدخول ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، ومرت بالعديد من المراحل بدأً 

اإلسالم إلى مالي يا مروراً بةترة االستعمار ثم مرحلة االستقالل ثم مرحلة ما 
في مالي يا مجاني ولكنه إل امي بجميع بعد االستقالل ، فالنظام التعليمي 

ل التعليم العام، ويبدأ التعليم في المرحلة ما قبل االبتدائية )التمهيدية(، إلى مراح
المراحل العليا، حيا يتكون التعليم النظامي في مالي يا من أربع مراحل يبدأ 
من المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها ست سنوات، والمرحلة الثانوية الدنيا 

للمرحلة الثانوية العليا وسنتان ها سنتان ومدة الدراسة بها ثالا سنوات، ويلي
ن المرحلة العليا ألمرحلة ما بعد الثانوية )يطل  عليها الصي السادس(، أم 

 الثانية تتكون من مرحلتين في كال القطاعين األكاديمي واألختصاصي.
 (180:  4005عبدالعال عنتر محمد، )

ا سبع جامعات بالتعليم العالي حيا يوجد في مالي يأما فيما يتعل   
 .يمن برامج التعليم العالوكليتان وست معامد تقنية تقدم برامج مختلةة 

 بماليزيا :نظام إعداد المعلم  -1

تعتبر مالي يا من الدول ذات النمو المتسار  في قلب جنوب شر   
معامد لتدريب المعلمين آسيا، فقد أولت حكومتها عناية خاصة بتأسيس 

لوطني، وتخريج معلم فصل عالمي، قادر على إنجا  وتأميلهم على المستول ا
حيا يستطيع أن يقوم بالتدريس في أم فصل في طموحات الدولة المالي ية، 

أم مكان في العالم، ويستطيع أن يثبت كةاءته وتمي   كمعلم، بغض النظر عن 
عرفات ) ما يقوم بالتدريس له، وبغض النظر عن المادة التي يقوم بتدريسها.

 .(113: 8999، ي  سليمانعبدالع 

وسوي تعرض الدراسة أمم مالمح الو ع الرامن لنظام إعداد المعلم  
لدراسة، بمالي يا من حيا م سسات اإلعداد ونظم القبول ونظم اإلعداد وا

 وبرامج اإلعداد والتدريب، على النحو التالي :
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 :المعلم بماليزيا مؤسسات إعداد  –أ 

دمة في كليات إعداد وتدريب المعلمين التي المعلمين قبل الخإعداد يتم  
تقع تحت إشراي قسم إعداد المعلمين في و ارة التربية ، ويوجد في مالي يا 

( كلية لتدريب المعلمين منتشرة في جميع أنحاء البالد، ومذ  الكليات تعد 13)

في المدارس االبتدائية والثانوية، ومن  من مذ  الكليات المعلمين للتدريس 
إلعداد معلم التربية اإلسالمية وأخرل إلعداد معلمي التعليم المهني  واحدة

( معهد 47، كما يوجد في مالي يا )(4005خالد محمد الخ يم، ) والةني.
المعلم أثناء الخدمة حيا تخطط بعض الجامعات لتنظيم دورات لتدريب 

لى قصيرة األجل وعقد الم تمرات والندوات من أجل تدعيم قدراتهم والعمل ع
تطوير إمكانياتهم وتطويرمم الشخصي باإل افة إلى  يادة مهاراتهم 

 (Embassy of Malaysia, 1995) ومعارفهم.

 نظام القبول : –ب 

 ,Embassy of Malaysia)يشترط في نظام القبول ما يلي :  

1995) 

 حسن السير والسلوك خالل فترة الدراسة. -

 في كل من : %80الحصول على أكثر من  -

o ارات النهائية.االختب 

o .الواجبات التي يكلي بها في كل فصل دراسي 

o مصاحبة للمنهج والتدريبات المصاحبة للمنهجاألنشطة ال، 
 باإل افة إلى التدريبات العملية.

الحصول على شهادة التخر  يشترط أن يحصل الطالب على متوسط  -
 فأكثر( من درجات االختبارات السابقة. 4)

مرك م بتقويم وو ع االختبارات في يقوم مجلس االختبارات ال -
المتطلبات السابقة واعتماد نتائج االختبارات النهائية واستخدام نسب 

ب لالختبار الح ور والغياب كشرط في دخول أو عدم دخول الطال
النهائي والحكم في حاالت شكاول الطالب من نسب النجاح والنتجية 

دبلوم الدراسات وي اي للشروط السابقة شرط االلتحا  بالعامة، 
  ومي دورات دراسية تمتد لةترة سنة واحدالعليا )ما بعد التخر ( 

أو أجنبية معترفا محلية من جامعة درجة الالحاصلين على للخريجين 
ومن ثم تتولى وحدة اختبار الطالب االتصال بالمرشحين إلجراء بها، 
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المقابالت وبناء على المقابالت سوي يحج ون مقاعد لهم في أم 
"البكالوريوس معهد من معامد تعليم المعلم، كذلك ي اي إلى ما سب  

حيا يقدم المرشحون الذين يتمتعون بالقدرات في التدريس" 
بطلباتهم من خالل الموقع على شبكة اإلنترنت ، ومن ثم ال رورية 

دعوتهم إلجراء المقابلة، وبالنسبة لمعلمي المدارس االبتدائية يتم 
ذين سوي يقومون باستكمال أحد الدورات اختيار المرشحين ال

نهاية الدورة يقوم الطالب بإجراء االختبار  األساسية للشباب، وفي
درجة بالنظم المعينة والتي تشتمل الوبعد إكمال الدورة يتم معالجة 

أربع سنوات وفي نهاية البرنامج فإن المعلمين يحصلون على درجة 
ل  بمعلم المرحلة الثانوية فإنه البكالوريوس في التدريس، أما فيما يتع

مدته  دتدال البرنامج إعداد المعلم الذم تحالمرشحون الستكميسعى 
ار بإلى أربع سنوات في جامعة محلية ويشترك به النجاح في اخت

(STPM). 

 نظام اإلعداد والدراسة : -ج

تسير عملية إعداد المعلم بمالي يا من خالل كليات تدريب المعلمين من  
التكاملي والنمط التتابعي، وتختلي مدة الدراسة في مما : النمط مطين خالل ن

عمليات إعداد وتدريب المعلمين حسب نو  البرامج والتي تقدمها، وتعتمد 
تدريب المعلمين على العديد من األساليب استراتيجيات التدريس في عمليات 

المناقشة مثل أسلوب حل المشكالت والتعلم الذاتي واالعتماد على أسلوب 
والعصي الذمني والتعلم باالكتشاي واستخدام تكنولوجيا التعليم وخاصة 

 السمعية والبصرية.

ما يتعل  بمعلم المرحلة االبتدائية فيتم تكوينه فيأما عن برنامج اإلعداد  
فصول دراسية تشتمل العديد من المقررات  ةمن خالل برنامج مكون من خمس

المعلومات ارات الدراسة والتةكير وتكنولوجيا كالمقررات الدينامية مثل : مه
مواد اختيارية باإل افة إلى  ،ومهارات االتصال، والمهارات االجتماعية

كالتربية الةنية والتربية الموسيقية ومهارات الحياة واللغة المالي ية، باإل افة 
إلى أنشطة مصاحبة للمنهج وتدريبات عملية، أما فيما يتعل  بإعداد معلم 

رحلة الثانوية فيتكون البرنامج من شقين مو عين على فصلين دراسيين الم
 ,Embassy of Malaysia) يشمل العديد من المقررات  الدراسية المتنوعة.

1995) 

 التدريب أثناء الخدمة : -د



 

 

 

تجارب بعض الدول في إعداد                                           د./ منى سليمان الذبياني
 المعلم وتنميته مهنياً وإمكانية

 

328 

كون إعداد   ،يعد المعلم حج  ال اوية وينبغي النهوض بمستول إعداد  
ام الميدان التربوم، لذلك أقرت مالي يا التي أثارت امتممن أبر  الق ايا 

مجموعة من اإلصالحات ومنها رفع مستول الم مالت التي يتطلبها العمل 
بمهنة التدريس، وتوفير فرص التنمية المهنية للمعلمين، وذلك من خالل تقديم 
مجموعة من البرامج التدريبية أثناء الخدمة محلياً وفي الخار ، مع التأكيد 

ية ونشر مهارات الحاسب وإدخال مةهوم الجودة الشاملة في على محو األم
المختلةة ، وتطوير النظام المعلوماتي في اإلدارة التعليمية، وإنشاء المدارس 

، من )ليلى حمد القاسم شبكة المعلومات الداخلية والخاصة بو ارة التعليم.
 (الموقع اإللكتروني

مستول المهارات وتهدي برامج التدريب أثناء الخدمة إلى رفع  
المهنية وتحديثها في مجال اإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية والتخطيط 

والتخصصات األخرل، وتقوم مختلي األقسام التابعة والبحوا التربوية 
 للو ارة بتنظيم التدريب على النحو التالي :

مسئولية التخطيط لتدريب بقسم التخطيط والبحوا التربوية يقوم  -
باإل افة إلى  ،أثناء الخدمة، وذلك بالتنسي  مع برامج المنحالمعلمين 

نطا  قروض البنك  منالبرامج التدريبية القصيرة التي تقع  
العالمي، ويهدي ذلك إلى تع ي  اإلثراء المهني والشخصي لموظةي 

 الو ارة.

هماً في رفع مستول المهارات ميلعب معهد أمين الدين باقي دوراً  -
م برامج تدريبية في اإلدارة دلتربية والتعليم حيا يقالمهنية بو ارة ا

 للمتدربين بالو ارة.

التابعة له يقوم قسم إعداد المعلمين من خالل كليات تدريب المعلمين  -
بتقديم برامج تدريبية في أثناء الخدمة للمعلمين واإلداريين والموظةين 

عرفي بالو ارة وذلك لتلبية االحتياجات الملحة لرفع المستول الم
 والمهارات والقدرات والخبرات لدل المعلمين.

يقوم مرك  تطوير المنامج وقسم التعليم الةني والمهني ونقابة  -
االختبارات وقسم المدارس بالو ارة بعقد برامج تدريبية لتدريب 

أثناء الخدمة كل حسب اختصاصه، وتشتمل البرامج التي المعلمين 
 تقدمها الو ارة ما يلي :

o مواقع العمل، حيا يعقد في المدارس حلقات  التدريب في
يح رما الجديدة دراسية ووري عمل حول المنامج 

 المعلمون.
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o  تدوير العمل، ويقصد به تحويل المعلم من مدرسة ألخرل من
 أجل إكسابه خبرات جديدة.

o .االلتحا  بالم سسات التعليمية 

o  القصيرة.ال يارات 

o .الدورات التدريبية القصيرة 

o التخر  الجامعي. الدراسة بعد 

وتطب  و ارة التربية المالي ية نظام التدريب في أثناء الخدمة كل 
خمس سنوات، إذ يتم تدريب المعلمين بعد ق ائهم خمس سنوات في التدريس 
 لتلبية المتطلبات الجديدة والحديثة من أساليب التدريس والمعاري الجديدة.

 .(، من الموقع اإللكتروني)مر ي ال مراني

 

 

 : التوصيات والمقترحات اإلجرائية : الرابعةلخطوة ا

الباحثة لتجارب بعض الدول المتقدمة في إعداد المعلم أن عر ت بعد  
يمكن تطبيقها في المملكة لوتنميته مهنياً فإنها قد استةادت من مذ  التجارب 

 العربية السعودية، وذلك من خالل انتي :

القوة الدافعة وتدريبه، باعتبار  إعادة النظر في برامج إعداد المعلم  -3
 لعملية التعليمية بما يتواف  مع متطلبات العصر.ل

دعوة القطا  الخاص للمساممة في تمويل البرامج التعليمية واألنشطة  -4
 المدرسية المختلةة.

 لبات األلةية الجديدة.تطوير المنامج التعليمية بما يتواف  مع متط -1

لكليات التربية تتحدد أمدافه في  لتدريب المعلمين تابعإنشاء مراك   -2
التخطيط للبرامج وتصميمها وتنةيذما ومتابعتها وتقويمها بالتنسي  
والتعاون مع و ارة التربية والتعليم لتنةيذ البرامج التدريبية حسب 

 االحتياجات التدريبية أو المستجدات التربوية.

سال خالل إرمكتب لمتابعة الخريجين وتنميتهم مهنياً من إنشاء  -8
مطبوعات للخريجين لتعريةهم بالمستجدات في مجال المهنة وت ويدمم 

 بالبرامج والدورات ووري العمل الجديدة لإللتحا  بها.
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السبل على االتجامات العالمية المعاصرة في البالد الوقوي بكل  -2
المتقدمة في مجال إعداد وتدريب المعلم واالستةادة منها بما يتناسب 

 نظام التعليم في المملكة العربية السعودية.مع ظروي إمكانيات 

االنتقال من التعليم التقليدم إلى التعليم اإللكتروني في إعداد المعلم  -7
وتطبي  التقنية الحديثة من خالل االستعانة بالمختصين والبرمجيات 

العلمية ونقلها على شبكة اإلنترنت ومصممي البرامج لتنةيذ المادة 
سمعية ومرئية وأن تتوفر مهارات  وتوفيرما في صورة وسائط

البرمجيات لكل من الطالب/ مع مذ  استخدام التكنولوجيا والتعامل 
 ومعلم المعلم على حد سواء. المعلم

شجيعه و يادة المعلم وتتطوير البحا العلمي في مجال إعداد وتدريب  -5
نتائج البحوا على تمويله، وأن تعتمد م سسات تدريب المعلم 

بوية كأساس لتطوير وتحسين ممارساتها، ونشاطاتها، والدراسات التر
ية لبرامج ساسبحوا والدراسات إحدل المكونات األوأن تكون مذ  ال

 إعداد وتدريب المعلمين.

إعداد دليل شامل إلعداد المعلمين وتدريبهم يت من أمم األساليب  -1
 الحديثة في إعداد المعلم وتدريبه.

ية التربية، وأن يتم التنسي  مرك  تدريب المعلمين يتبع كلإنشاء  -30
لتنمية التابع لو ارة اوالتعاون في تنةيذ البرامج مع إدارة التطوير و

 التربية والتعليم.

النقاشية من قبل أع اء ميئة العناية واالمتمام بالندوات والحلقات  -33
التدريس في األقسام المتخصصة، وتخصيص بع ها لمناقشة 

ر وإبرا  الدور الذم ينبغي أن االتجامات الحديثة ومستجدات العص
يلعبه ع و ميئة التدريس في تنمية تلك االتجامات من خالل تدريسهم 

 مواد تخصصهم.

آراء المعلمين فيما يتعل  بتحديد االحتياجات التدريبية  أممية استطال  -34
 لهم، وإعداد قائمة االحتياجات وتطبيقها تبعاً ألولوياتها.

التربية في كليات المتمي ة ألساتذة  االستةادة من الخبرات التخصصية -31
 تحديا برامج إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة.

من الدورات التدريبية ومدل متابعة المتدربين وتقويم مدل استةادتهم  -32
التحسن في آدائهم وذلك عن طري  مالحظة األداء والمقابالت 

 الشخصية.
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التشريعات  بأممية التنمية المهنية للمعلم، وإصدارتوفير الوعي  -38
المناسبة إلل ام المعلمين بمتابعة التدريب المستمر، لتمكينهم من 
مواجهة الظروي التعليمية المتغيرة، والتكيي مع المستجدات 

 المعاصرة.

المادية والمعنوية الكةيلة كافة الظروي واإلمكانيات العمل على توفير  -32
الثقة والتعاون للمعلمين، وتوفير مناخ مةعم ب يةلبرامج التدريبابنجاح 

 بين جميع الةئات المعنية.

يتناسب مع مستجدات العصر من إعداد المعلمين قبل الخدمة إعداداً  -37
تركي  على إلى الخالل تحديا وتنويع طرائ  التدريس، باإل افة 

في برامج اإلعداد ، والتنويع في أساليب  استخدام التكنولوجية الحديثة
 التقويم.

 ين الستكمال الدراسات العليا.المعلمين المتمي تشجيع  -35

إرسال المعلمين لبعثات في الدول المتقدمة لالستةادة من الخبرات  -31
 العالمية.

إعداد وتأميل برامج عن التعليم بو ع أن تقدم كل جهة مس ولة  -40
المستجدين ممن لم يتلقوا خاصة بطر  التدريس وأساليبه للمعلمين 

 ذلك في الساب .

التربوية والجمعية السعودية للعلوم  التنسي  بين مراك  البحوا -43
 .وتدريبه مهنياً  التربوية والنةسية لبذل الم يد من االمتمام بإعداد المعلم

أن يكون بعض مواد اإلعداد العام مرك ة على ما مو العلم  -44
وخصائصه وأمدافه وعملياته لتمكين المعلمين من ممارسة التدريس 

 بشكل كامل.

في مواد اإلعداد التربوم مع الجانب االمتمام بالجانب التطبيقي  -41
 النظرم ليستةيد منها معلم المستقبل.

 رورة قيام م سسات إعداد المعلم بإجراء دراسات تقويمية شاملة  -42
المعلم في المملكة العربية السعودية وتطوير مذ  لواقع برامج إعداد 

تم لنتائج التقويم واحتياجات المجتمع السعودم، على أن يالبرامج وفقاً 
 التنسي  بين كليات التربية وو ارة التعليم العالي.

التعليم وفقاً أال تقل فترة إعداد المعلم عن خمس سنوات لجميع مراحل  -48
مهنة للنظام التكاملي للحصول على درجة البكالوريوس لممارسة 
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التدريس، على أن تخصص السنة الخامسة للتدريب العملي على 
 مدرسة.دريس والتةاعل مع المواقي الت

المعلم /  يادة امتمام م سسات إعداد المعلم ب رورة إتقان الطالب  -42
 مهارات اللغة العربية.

 أن تت من برامج إعداد المعلم مقررات تهتم وترك  على ما يلي : -47

 .إنتا  واستخدام الوسائل التعليمية بجميع أنواعها 

 .استخدام الحاسب انلي في مجال التدريس 

 التقويم الذاتي أثناء اإلعداد والخدمة.التدريب على التعلم و 

  التدريب على مواقي اإلرشاد والتوجيه الطالبي داخل الةصل
 الدراسي وخارجه.

إعادة صياغة بطاقة تقويم األداء الوظيةي للمعلم من قبل الم سسات  -45
 أكثر دقة ومو وعية.المدنية بجعلهما التعليمية وديوان الخدمة 

النظر في الكادر الوظيةي ألع اء ميئة دعوة الجهات المعنية إلعادة  -41
التدريس بالجامعات وكليات إعداد المعلمين لكونها المس ولة عن إعداد 

الستقرارمم وحة مم لم يد من العطاء  معلم التعليم العام، تحقيقاً 
 النوعي.

ى بإثراء خبرات المعلم ورفع ندوريات تربوية تثقيةية ُتعإصدار  -10
 مستول أدائه النوعي.

ن النموذ  العربي اإلسالمي، وتجارب األمم المتقدمة في ادة ماالستة -13
 برامج تدريبية لتأميله.ية المعلم، وبناء لترب و ع معايير

إعادة النظر في معايير قبول الطالب في م سسات إعداد المعلم، وفي  -14
 محتول برامج تأميل المعلمين.

في نشر الوعي بأممية إعداد المعلمين وتشجيعهم على االنخراط  -11
البرامج التدريبية لتنميتهم مهنياً، وربط االستمرار في المهنة بالدورات 

 التدريبية.

ومهارات التةكير، العمل على إكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي،  -12
واستخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية عبر برامج تربية المعلم 

مجال تخصصه وتأميله، ليواصل تعلمه ويتابع المستجدات الحديثة في 
 وعمله.
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أنتقاء اف ل المتقدمين من الراغبين في العمل بمهنة التدريس، حيا  -18
سيتم االختيار بناء على االحتياجات الةعلية لو ارة التربية والتعليم، 

 التدريس.عملية نجاح المعلم وفاعليته في وبمواصةات ت من 
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 المراجــــــــــع

مهنلة  :  (3231ى محملد ) متولي مصلطةوعبدالجواد نور الدين محمد  -3
التعللليم فللي دول الخللليج العربيللة، مكتللب التربيللة العربللي لللدول الخللليج، 

 ـ31الرياض، ص 

التقريللر الختللامي (1998): المنظمللة العربيللة للتنميللة والثقافللة والعلللوم -4

الجتمللا  عمللداء كليللات التربيللة ومسللئولي تللدريب المعلمللين فللي أثنللاء 
معلملين وتلدريبهم للوفلاء بمتطلبلات الخدمة حول تطوير برامج إعلداد ال

 .الدور المتغير للمعلم في البالد العربية، الدوحة ، قطر

"مللدل مالئمللة بللرامج إعللداد المعلللم  :(3115(حامللد محمللد أبللو الةتللوح -1

األحياء فى كليات التربية لمتطلبات منامج األحيلاء بالمرحللة الثانويلة"، 
قلرن الحلادل والعشلرون، الم تمر العلملى الثلانى، إعلداد معللم العللوم لل

 8 -4المجلللللد األول، الجمعيللللة المصللللرية للتربيللللة العلميللللة، القللللامرة، 
 .410-378أغسطس، ص ص 

(: تكلوين المعلملين ملن اإلعلداد إللى التلدريب، 4008األحمد خالد طه ) -2
 .37دار الكتاب، العين، االمارات العريبة المتحدة ، ص 

مدرسللللية والصللللةية (: اإلدارة ال4002حسللللين سللللالمة عبللللد العظلللليم ) -8
المتمي ة: الطري  إلى المدرسة الةعالة، دار الةكر العربلى، القلامرة،ص 

445. 

مللـ(: النمللو المهنللى للمعلللم لرفللع 3213بللاجح ر خالللد صللالح محمللد ) -2
كةاءتله التدريبيلة فللى مرحللة التعللليم العلالم بالمملكللة العربيلة السللعودية، 

تن(، كليللة التربيللة، الجمعيللة السللعودية للعلللوم التربويللة والنةسللية )جسلل
ملـ،  40/3213 -31جامعة الملك سعود، اللقاء السنول الخامس عشر، 

 .247الرياض، ص 

( : تصور مقترح لمعلم التعليم العام فى 4034ال ايدل أحمد بن محمد ) -7
القرن الواحد والعشرون فى ظل تحديات العولمة والتنافسية االقتصادية 

المعللم )المل تمر اللدولى لللو ارة علن والثقافية، الم تمر الرابلع إلعلداد 
المعلللم فللى مدينللة الريللاض(، بعنللوان: واقللع بللرامج إعللداد المعلللم فللى 

 .353فبراير، ص  34 -33المملكة ومقوات نجاحها فى الةترة من 

م(: اختيللار المعلللم وإعللداد  بالمملكللة 4004محمللد بللن حسللين الصللائغ ) -5
ادل عشلر للقلاء قلادم العربيلة السلعودية )ر يلة مسلتقبلية(، المل تمر الحل

 .44محرم ، ص  1 -3العمل التربول بالرياض فى الةترة من 
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م(: "تدريب المعلمين أثنلاء الخدملة فلي 4002األنصارم عيسى حسن ) -1
المملكللة العربيللة السللعودية الواقللع والمسللتقبل"، مجلللة البحللوا النةسللية 

نوفيلة، والتربوية، العدد الثاللا، السلنة التاسلعة عشلر، كليلة التربيلة بالم
 .47جامعة المنوفية، ص 

اد صللالح بللن علللى ) -30 مللـ(: النظللام التعليمللى فللى المملكللة 3248أبللو عللر 
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