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 لص امل

إىل تقديم تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد املعلم يف بعض البلدان هتدف الورقة احلالية 

العربية من خالل دراسة واقع برنامج إعداد املعلم يف مرص واالمارات، حيث تناول الباحث واقع 

برنامج إعداد املعلم من خمتلف اجلوانب وخرج باستخالصات منه يف كال الدولتني، ومن ثم قدم 

مج إعداد املعلم يتضمن اقرتاح ملبادئ عامة، وأهداف، وبنية لربنامج إعداد تصور مقرتح لتطوير برنا

 املعلم بمراحل التعليم العام يناسب البلدان العربية.

 : إعداد املعلم، تطوير الربامج، برامج إعداد املعلم.الداللية الكلامت
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Abstract 

This Paper aims to present a proposed scenario for developing teacher 

preparation programs in some Arab countries through studying the reality of the 

teacher education program in Egypt and the United Arab Emirates, where the 

researcher tackled the reality of the teacher preparation program from various aspects 

and came out with conclusions from both countries. The proposed scenario of the 

teacher Preparation program includes proposal general principles, objectives, and 

structure of the teacher education program at the general education stages suitable for 

the Arab countries. 
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 مقدمة:

( 2دان العربية، )( واقع إعداد املعلم يف البل1سيتم تناول املوضوع عرب ثالث حماور، هي )

( تصور مقرتح لتطوير 3حتديد املبادئ العامة لتطوير برامج إعداد املعلم يف بعض الدول العربية، )

 برامج إعداد املعلم بتطوير األهداف وبنية الربنامج.

 واقع إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية (1)

 واقع برامج إعداد املعلم يف مرص .1.1

 :أهداف كليات الرتبية بمرص .1.1.1

كلية تربية تغطي مجيع حمافظاهتا وهتدف كلية الرتبية )  27يوجد بجمهورية مرص العربية 

م( إىل إعداد محلة الثانوية العامة وما يف مستواهم وكذا خرجيي الكليات 1986الالئحة الداخلية ، 

بية والتعليم ، اجلامعية املختلفة ملهنة التدريس ، ورفع املستوي املهني والعلمي للعاملني يف ميدان الرت

إعداد املتخصصني والقادة يف خمتلف املجاالت الرتبوية ، إجراء البحوث والدراسات يف املجاالت 

والتخصصات بالكلية ، أيضا هتدف كلية الرتبية إىل تبادل اخلربات واملعلومات مع اهليئات 

هة وحل املشكالت. واملؤسسات ، كام هتتم بتكامل شخصية الطالب املعلم وتنمية قدراته عيل مواج

 1ص

 نظام اإلعداد: .1.1.2

تتبع كليات الرتبية النظام التكاميل )التحاق طالب الثانوية العامة وما يف مستواها بالكلية 

حيث يعد هبا عىل مدار أربع سنوات يدرس فيها املقررات األكاديمية والرتبوية والثقافية متكاملني 

خرجيي الكليات األخرى بالكلية لدراسة املقررات  خالهلا( باإلضافة إىل النظام التتابعي )التحاق
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الرتبوية للحصول عىل دبلوم عامة يف الرتبية( ويعترب النظامني رافدان أساسيان إلعداد املعلم جلميع 

 مراحل التعليم بمرص.

 نظام القبول: .1.1.1

تقبل كليات الرتبية محلة الثانوية العامة من خالل مكتب التنسيق حسب جمموع الدرجات، 

قد هلم اختبار شخيص للتأكد من وجود االستعدادات التي تؤهلهم ملامرسة التدريس مع عدم ويع

وجود ما يعيقهم بالقيام بمسئولياهتم كمعلمني عند خترجهم. ولتشعيب الطالب عىل الشعب املختلفة 

بالكلية يف ضوء ختصصاهتم )علمي، أديب( ودرجات املواد املؤهلة للتخصص للشعبة وكذلك يف ضوء 

 .رغباهتم

 اإلمكانات املادية: .1.1.1

تعاين معظم كليات الرتبية من نقص يف اإلمكانات املادية مثل املباين وما حتتويه من قاعات 

للدراسة ومعامل وخمتربات وأجهزة حديثة، كام أن املكتبات تعاين من نقص يف املراجع احلديثة 

  دون احلذ األدن  املطلوبوالدوريات وقاعات االطالع، أيضا أماكن ممارسة النشاط الطاليب

 اإلمكانات البرشية: .1.1.1

 يوجد بكليات الرتبية أعضاء هيئة تدريس تم إعدادهم باخلارج عنن  :أعضاء هيئة التدريس

طريق املنح أو البعثات أو نظام اإلرشاف املشرتك، كذلك منن تنم إعندادهم يف 

خلربات مرص وتم سفر عدد كبري منهم للخارج ملدة عام أو عامني لالسنتفادة بنا

 وتوسيع املعرفة، أي أن إعداد معلم املعلم متميز يف مرص.
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 :معظم الفنيني يف املعامنل واملختنربات وكنذا املكتبنات ال نملنون  الفنيني وأمناء املكتبات

املؤهالت التي تناسب العمل مما قد يؤدي إىل القصور يف اخلدمات التني تنؤدي 

 .لكل من عضو هيئة التدريس أو الطالب

  ويتكون من موظفي اإلدارات التي تتكامل مع بعضنها لتقنديم اخلندمات  :اجلهاز اإلداري

اإلدارية بالكلية ومعظم األفراد الذين يعملون بنددارات هنذا اجلهناؤ منؤهلني 

لألداء األعامل املوكلة هلم غري أن الروتني يعوق أحيانا رسعة اإلنجناؤ أو قيمنة 

 .اخلدمات التي يقومون هبا بالكلية

 لدراسات العليا:ا .1.1.1

 متنح كليات الرتبية دبلومات متنوعة باإلضافة إىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف الرتبية وعلم

 النفس

 :مدة الدراسة هبا سنة للمتفرغني وسنتني لغري املتفرغني. يلتحق هبنا  الدبلوم العامة يف الرتبية

خرجيي الكليات غري الرتبوية لدراسة جمموعة املقررات الرتبوية والنفسية التني 

 يأخذها خريج الرتبية

 :مدة الدراسة هبا سنة دراسنية، يلتحنق هبنا خرجينو كلينات الرتبينة ومنن يف  الدبلوم املهنية

ض املقنررات الرتبوينة والنفسنية يف جمناالت التخصنص مستواها لدراسنة بعن

 املحددة متهيدا لاللتحاق بدبلوم خاص

 :مدة الدراسة هبا سنة دراسية ملن يلتحق هبا من احلاصلني عىل الدبلوم العامة  الدبلوم اخلاصة

أو عىل الدبلوم املهنية. ومدة الدراسة سنتان ملن يلتحق هبا منن خرجيني كلينات 

صول عىل أي من الدبلومات السابقة. ويف كل األحوال ال جيب الرتبية بدون احل

أن يقل تقدير امللتحق يف الدرجة اجلامعية األوىل أو يف الدبلوم عن جيند. وهني 

 وحدها التي تؤهل إىل دراسة املاجستري يف الرتبية أو علم النفيس 
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 :لطالب مقررين يف الرتبية مدة الدراسة هبا سنة عىل األقل يدرس خالهلا ا املاجستري يف الرتبية

وعلم النفس، ويعند رسنالة تنناقل علنينة بعند نجاحنه يف املقنررين وبتقنديم 

 خطابات صالحية للمناقشة من مجيع أعضاء جلنة اإلرشاف عيل الطالب 

 :مدة الدراسة هبا سنتني عىل األقنل يندرس خالهلنا مقنررين يف الرتبينة  الدكتوراه يف الرتبية

تناقل علنية بعد نجاحه يف املقررين وتقديم خطابات  وعلم النفس ويعد رسالة

 صالحية الرسالة للمناقشة من أعضاء جلنة اإلرشاف مجيعها. 

 بندأ القبنول يف هنذا الربننامج منن العنام برنامج التأهيل الرتبوي ملعلمي املرحلة االبتدائية :

 محلة دبلوم املعلمني واملعلامت نظام اخلمس سننوات 1984/  1983الدرايس 

بعد املرحلة اإلعدادية، وقد بندأ بمعلمني القناهرة واجلينزة ثنم امتند إىل بناقي 

املحافظات. ويعمل بالربنامج حت  اآلن والذي يساهم بشكل فعنال يف تأهينل 

 معلمي املرحلة االبتدائية إىل املستوي اجلامعي.

 حول برنامج إعداد املعلم بمراحل التعليم العام يف مرص: .1.2

يتم اآلن إعداد معلم مراحل التعليم العام )رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي( بجميع 

التخصصات )لغة عربية، إنجليزي، فرنيس، اجتامعيات، جغرافيا، تربية فنية، تربية طفل، رياضيات، 

 قي( فيزياء، تاريخ طبيعي، ؤراعية، تعليم ابتدائي ملختلف التخصصات، الرتبية الرياضية، املوسي

  يف شعبة رياض األطفال يدرس الطالبات )ال يوجد طالب هبا( أربع سنوات دراسية )فصلني

دراسيني لكل سنة( يقدم هلن مقررات أكاديمية خاصة بأدب وقصص األطفال وكنذا 

تكوين املفاهيم العلمية والرياضية واللغوية، كام يدرسوا مقررات يف املوسيقي والرتبية 

ا املقررات املهنينة فيدرسنوا علنم نفنس وصنحة نفسنية للطفنل الرياضية والفنية. أم

باإلضافة إىل منهج املدرسة االبتدائية وطنرق التندريس للمبتندئني للتخصنص. كنذا 
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اإلعداد العميل من خالل مقرر الرتبية العملية بمندارس ريناض األطفنال بنالفرقتني 

 الثالثة والرابعة بالكلية.

 الب املواد األكاديمية حسنب التخصنص منع جرعنات يف ويف شعبة تعليم ابتدائي: يقدم للط

ختصصننات علننوم ورياضننيات والتنناريخ واجلغرافيننا واللغننة العربيننة تعطنني جلميننع 

التخصصات لإلعداد ملعلمة الفصل. كام يقدم هلم املقنررات املهنينة يف الرتبينة وعلنم 

 فيتم بناخلروج النفس مع الرتكيز عىل ما يناسب املرحلة االبتدائية. أما التدريب العميل

 يوم يف األسبوع للمدارس االبتدائية ابتدأ من الفرقة الثانية بالكلية.

  أما إعداد معلم املرحلة اإلعدادية والثانوية يف التخصصات املختلفة، يتم اإلعنداد األكناديمي

بدراستهم للمقررات التخصصية وأيضا القريبة من التخصنص عنن طرينق األقسنام 

يات العلوم واآلداب والزراعة والفننون وحتنت إرشاف كلينة العلمية املتخصصة بكل

الرتبية ومن خالل الئحتها املعتمدة. أما اإلعداد املهني فيتم بدراسة املقررات الرتبوية 

يف املناهج وطرق التدريس حسب التخصص وكنذا أتصنول الرتبينة وتناريخ الرتبينة 

نفسنية. كنام ينتم التندريب باإلضافة إىل مقررات يف علم النفس التعليمي والصنحة ال

العميل بمقرر الرتبية العملية املقرر بالفرقتني الثالثة والرابعنة بواقنع ينوم يف األسنبوع 

باملدارس اإلعدادية والثانوية عىل الرتتيب هذا ويلتزم يف إقرار لنوائح كلينات الرتبينة 

نني % ونسنبة مقنررات اإلعنداد امله75بان تكون نسبة مقررات اإلعداد األكناديمي 

% 5%، يف حني تكون نسنبة مقنررات اإلعنداد الثقنايف للمعلنم 20والتدريب العميل 

فصنول  8وذلك من إمجايل املقررات )الساعات املعتمدة( عىل مدار األربنع سننوات )

 .دراسية(
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 واقع برامج إعداد املعلم يف دولة اإلمارات .1.1

 :أهداف كلية الرتبية جامعة اإلمارات .1.1.1

( يف العام 1996الرتبية جامعة اإلمارات )الدليل الدرايس العام، بدأت الدراسة بكلية 

م ككلية جامعية مهنية هتدف إىل إعداد املعلمني واملعلامت إعدادا علميا ومهنيا يف  78/77اجلامعي 

جماالت رياض األطفال ومعلمة الفصل ومعلم املادة ومعلم الرتبية الرياضية والرتبية الفنية ملختلف 

يم العام. كام هتدف إىل تنظيم برامج ودورات تدريبية للمعلمني واملوجهني والعاملني يف مراحل التعل

حقل الرتبية والتعليم، وإقامة الندوات واملؤمترات خلدمة املجتمع. أيضا هتدف لإلجراء البحوث 

 والدراسات العلمية هبدف حل املشكالت الرتبوية واإلسهام يف تطوير النظم التعليمية.

 :عدادنظام اإل .1.1.2

يوجد بكلية الرتبية جامعة اإلمارات النظامني التكاميل والتتابعي يف إعداد املعلم، فيحصل 

الطالب عيل بكالوريوس يف الرتبية وإجاؤة التدريس ختصصات رياض أطفال وتربية ابتدائية يف 

عىل إجاؤة ختصصات متعددة وفقا للنظام التكاميل. أما خرجيي الكليات األخرى الراغبني يف احلصول 

التدريس فيتم التحاقهم يف الدبلوم املهنية يف التدريس لإلعداد معلمي املرحلتني اإلعدادية والثانوية 

 .ساعة معتمدة( وهذا وفقا للنظام التتابعي إلعداد املعلم 30)

 نظام القبول: .1.1.1

ظام التتنابعي، تقبل كلية الرتبية احلاصلني عىل الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب وفقًا للن

يف حني تقبل خرجيي الكليات األخرى الراغبني يف مهنة التدريس إلعنداد معلنم املنرحلتني اإلعنداد 

 والثانوية.
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 اإلمكانات املادية: .1.1.1

تعترب اإلمكانات املادية بكلية الرتبية جامعة اإلمارات احلسنن حناال منن نظرياهتنا يف البلندان 

مليزانية نسبة لألعداد الطنالب. كنام توجند مجينع األجهنزة العربية عامة وبمرص خاصة. حيث تزداد ا

واملعامل واملختربات بالصورة املناسنبة للتندريس، باإلضنافة إىل قاعنات التندريس واملبناين املجهنزة 

 .وأماكن األنشطة املناسبة

 اإلمكانات البرشية: .1.1.1

  التندريس، أصنول بالنسبة لألعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية بالكلية )املناهج وطرق

الرتبية، علم النفس الرتبوي والرتبية اخلاصة، الرتبية الرياضية( فيتم استقدام أفضل األسناتذة 

يف تلك التخصصات من خمتلف البالد العربية ومنهم من حصل عنىل الندكتورام منن أمريكنا 

ذة وإنجلرتا وهلم أبحاث املتميزة يف ختصصناهتم، ومننهم أسناتذة وأسناتذة مشناركني وأسنات

 مساعدين.

  بالنسبة للفنيني وأمناء املكتبات فيوجد بكل قسم فنيون خمتربات ومنسق دبلوم مهنينة وفنينون

بمركز اللياقة البدنية بقسم الرتبية الرياضية وفنيون بمعمل علم النفس. مجيعهم متخصصنون 

 ويتم استقدامهم من بني أفضل الكفاءات يف ختصصهم.

  أما بالنسبة للجهاؤ اإلداري، فيوجد سكرتارية العميد والوكالء ورؤسناء األقسنام ومنوظفي

الوحدات اإلدارية مثل وحدة اإلرشاد واملسئول املايل ومسئول املستودعات ووحدة التصوير. 

كلهم من املتميزين يف عملهم اإلداري وشهاداهتم )دبلوم أو شهادة عليا( تتناسب منع العمنل 

 ون به.الذي يقوم
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 الدراسات العليا: .1.1.1

  الدبلوم املهنية يف التدريس: للطالب خرجيي الكلينات األخنرى النراغبني يف مهننة التندريس

ساعة معتمدة لإلعداد كمعلمني بناملرحلتني اإلعدادينة  30إلعدادهم مهنيا وتربويا. يدرسوا 

 والثانوية

 سناعة  33لتحنق هبنا أن يندرس الدبلوم املهنية يف اإلدارة املدرسية، ويتعنني عنيل الطالنب امل

 .معتمدة

 برنامج االنتساب املوجه .1.1.1

  نظرا لوجود احلاجة إىل تأهيل معلامت املرحلة االبتدائية، وتلبية لرغبات املعلامت بتنوفري هنذا

التأهيل يف أماكن قريبة من حمل إقامتهم، فقد تم إنشاء برنامج االنتساب املوجه وفتح مراكز له 

رفأ وديب والشارقة ورأس اخليمة والفجرية. وكان يقدم اإلعداد النالؤم يف كل من أبو ظبي وامل

ملعلمة الفصل. ثم تم التوسع بتقديم برنامج إعداد معلمة املرحلة العليا من التعليم االبتندائي 

وأيضا معلمة رياض األطفال. هذا ويتم يف مركز املرفأ قبول خرجيات الثانوية العامة للدراسنة 

 .تدائية يف التخصصات املختلفةيف شعبة تربية اب

 حول برنامج إعداد املعلم بمراحل التعليم العام بدولة اإلمارات: .1.1

يقدم برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبينة بجامعنة اإلمنارات بنرامج إلعنداد معلنامت ريناض 

األطفال ومعلمة الفصل ومعلمنة االبتندائي باإلضنافة لربننامج إعنداد معلنم املنرحلتني اإلعدادينة 

 والثانوية، ويتم ذلك كام ييل:

 ( يف اللغات  48بالنسبة ملعلمة رياض األطفال فيتم تقديم مساقات التعليم اجلامعي العام )ساعة

والرياضيات فلندداب والعلنوم والكيميناء والبيولنوجي واألمنن الغنذائي لإلنسنان. 
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 9افينة )ساعة(، ومساقات ثق 30وتقسم تلك املساقات إىل مسافات لوحدة املتطلبات )

ساعات(. كنام ينتم تقنديم  9ساعات( ومساقات متطلبات الكلية من التعليم اجلامعي )

سنناعة يف التخصننص(، ومسنناقات  48مسنناقات متطلبننات التخصننص األكنناديمي )

ساعة متطلبنات  33ساعة متطلبات عامة و 15ساعة( منها  48متطلبات الكلية املهنية )

سناعة معتمندة للرتبينة العملينة  12خصنص لنه مهنية )تربوية(. أما اإلعداد العميل في

 ساعات معتمدة ملساقات حرة خيتارها الطالب. 6املطورة. كم يوجد عدد 

  بالنسبة ملعلم الرتبية االبتدائية فيتم الربننامج يف مسنارات الرياضنيات والعلنوم، االجتامعينات

علنم املنادة يف والرتبية الوطنية، اللغة العربية، الدراسنات اإلسنالمية وذلنك بالنسنبة مل

الصفوف الرابع واخلامس، أما معلمة الفصل للصفوف األول والثاين والثالث )املرحلة 

التأسيسية( فبقدم هلن مقررات خاصنة هلنذا. وتقندم املسناقات بننفس التقسنيم وعندد 

 الساعات املعتمدة يف مرحلة رياض األطفال مع مراعاة التخصص.

 الثانوينة فينتم ذلنك منن خنالل برننامج الندبلوم املهنينة يف بالنسبة ملعلم املرحلتني اإلعدادية و

 18ساعة تقسم إىل مساقات متطلبات الرتبية املهنية بعدد  30التدريس من خالل دراسة 

سنناعة، ومسنناقات اخلننربات امليدانيننة يف التخصصننات املختلفننة باملنندارس اإلعداديننة 

 ساعة معتمدة. 12والثانوية بعدد 

  لإلعداد املعلم والتي تشمل إعداد معلم الرتبية الفنية والرتبينة الرياضنية أما عن الربامج النوعية

والرتبية اخلاصة يف مسارات املوهبة والتفوق، اإلعاقة الشنديدة والبسنيطة واملتوسنطة، 

 .واإلعاقة احلسية

مما سبق عرضه لربامج إعداد املعلم املختلفة يالحظ أن اإلطار العام خلطة الدراسة ومتطلبنات 

ساعة معتمدة  162( 1996خترج مستوي الشهادة اجلامعية وإجاؤة التدريس )الدليل الدرايس العام، 

التخصص  ساعة، متطلبات 12ساعة معتمدة، متطلبات الكلية  39كام ييل: املتطلبات اجلامعية العامة 
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سناعات، ومتطلبنات الندبلوم  6سناعة، مسناقات حنرة  21ساعة، متطلبات التخصص املساند  54

  ساعة. 30املهنية يف التدريس 

 حتديد املبادئ العامة لتطوير برامج إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية (2)

خنتالف مما سبق عرضه من واقع برامج إعداد املعلم يف كل منن مرصن واإلمنارات، يالحنظ ا

أنظمة أعداد املعلم يف الدول العربية، ويتفاوت مستوي االختالف منن دولنة لألخنرى كنام يتفناوت 

داخل الدولة الواحدة أحيانا. ينؤدي ذلنك لالضنطراب مقناييس املنؤهالت املطلوبنة ملامرسنة مهننة 

تطورات التدريس عموما أو ملرحلة معينة أو حت  ملادة دراسية حمددة. من جهة أخرى يالحظ حدوث 

يف برامج إعداد املعلم عىل مستويات عديدة تتطلب إعادة النظر يف كنل منن الكفاينات املطلنوب منن 

املدرسة تنميتها يف عرص االنفجار املعريف ، و التغيريات يف أنظمة التعليم بالدول العربية .ويالحظ اننه 

ما ؤالت مقرصنة يف تنأمني  رغم ما شهدت أنظمة إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية من تطورات،

املستوي املطلوب من املهارات واملعارف واملواقف ليقوم املعلم بدورم املهني عيل نحو جيد من عرض 

الواقع أيضا يتضح أمهية موقع املعلم يف العملينة التعليمينة وتنأثريم عنيل نسنبة النجناح أو الرسنوب 

ربية من تأمني املؤهالت املطلوبة ملامرسة مهننة املدريس ، فالبد لتحسني مستوي التعليم يف البلدان الع

 . التعليم يف القرن الواحد والعرشين

ومما سبق عرضه ويف ضوء أهداف هذا البحث وبعد حتقينق اهلندف األول بنالعرض الكامنل 

لواقع برامج إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية )مرص واإلمارات( وإبراؤ نقناط القنوة والضنعف 

مج(، كان عيل الباحث أن يسع  لتحقيق اهلدف الثاين واخلناص بتحديند املبنادئ العامنة )تقويم الربا

لتطوير برامج إعداد املعلم متهيدا لالقرتاح التطوير املناسب )حتقيق اهلدف الثالث للبحث(. ومما سبق 

لتعنرف بان آراء اخلرباء يعترب مصدر أسايس إلصدار القرارات العلمية ، وأن هناك أكثر منن وسنيلة ل

عىل تلك اآلراء فقد اختار الباحث حتليل املحتوي للربامج املراد تقويمه وتطويرم ، معتمدا عىل خربته 

الشخصية يف التعامل مع برامج إعداد املعلم والتي تزيد عيل ثالثني عاما وكذا خربته يف تطنوير تلنك 
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ر وتعديل اللوائح لكليات الرتبينة الربامج عندما كان مشاركا يف جلان تطوير برامج إعداد املعلم وإقرا

عندما كان عضوا بلجنة القطاع الرتبوي والتي تضم مجيع عمداء كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلنم 

بمرص عيل مدار السنوات الست األخرية . وقد أعفام ذلنك منن املصنادر األخنرى حينث املقنابالت 

عن تطنوير بنرامج إعنداد املعلنم، مسنتمرة مننذ الفردية الشفهية مع عمداء كليات الرتبية، املسئولني 

وبنااء  عاع عار  سنوات عديدة وأن آرائهم كخرباء يف هذا املجال متوفرة وواضحة لدي الباحث. 

الواقع وحتليله وكذا رأي الباحث كصبري يف جمال تطوير برامج إعداد املعلم يمكن حتديد املبادئ العامة 

 التطوير كام ييل:

 ير الشامل لربامج إعداد املعلم )كليات الرتبية( األخذ بمفهوم التطو 

  التزام الدولة بتطوير كليات الرتبية وتوفري التمويل الالؤم لذلك 

 )متهني التعليم. )فال جيب اعتبار مهنة التعليم هي مهنة من ال مهنة له 

  اعتبار كليات الرتبية املصدر الوحيد إلعداد املعلم 

 بكليات الرتبية جذب الطالب املتميزين لاللتحاق. 

 وضع برنامج تقويم شامل لكليات الرتبية 

  وضع تصور مقرتح لتطوير أهداف وبرامج إعداد املعلم عيل هندي منن املبنادئ السنلك

 السابقة.

 تصور مقرتح لتطوير أهداف وبرامج إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية (1)

عداد املعلم، يقوم الباحث بالتوظيف يف ضوء ما سبق من حتديد للمبادئ العاملة لتطوير برامج إ

اإلجرائي هلذم املبادئ واقرتاح ما يلزم من مهام وأراء لتنفيذها وإمتام عملية التطنوير، لنذلك سنيكون 

 .التصور املقرتح من خالل عرض هذم املبادئ مما يودي بالتصور الكامل عند التعامل مع املبدأ السابع
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 تطوير مبادئ برامج إعداد املعلم .1.1

 بالنسبة للمبدأ األول: )األخذ بمفهوم التطوير الشامل بكليات الرتبية( .1.1.1

يقتيض األخذ هبذا املبدأ أن تطوير أي عنرص يستلزم تطوير بقية العنارص ورضورة ارتباط كنل 

عنرص باألخر. ويستلزم ذلك قيام جلنة من املتخصصني يف تطوير املناهج وتكنولوجيا التعلنيم وعلنم 

خصصات األكاديمية، بدراسة نتائج التقويم الشامل لربامج إعداد املعلم االقنرتاح النفس وخمتلف الت

 .اسرتاتيجية للتطوير ومتابعة تنفيذها وتنفيذها مع وجود بدائل متعددة ليمكن األخذ باملناسب منها

بالنسبة للمبدأ الثاين: )التزام الدولة بتطوير كليات الرتبية وتوفري التمويل أالزم  .1.1.2

 لذلك(

ا ألن التعليم هو مرشوع قومي، فيتعني عيل الدولة أن ترعام وتلتزم بتمويل برنامج قنومي نظر

لتطوير نظم وبرامج إعداد املعلم من مجيع جوانب اإلعنداد األكناديمي والثقنايف واملهنني والتندريب 

جينب عنيل العميل كذلك تطوير املعامل واملختربات واملباين واملكتبات وأماكن األنشطة الطالبية. كنام 

الدولة أن تقرب بني لوائح كليات ومعاهد إعداد املعلم داخل الدولة وعنيل مسنتوي الندول العربينة 

مشرتكة يف املبادئ األساسية تاركة فرصة االختالف فيام يرتبط بطبيعة كل كلية أو كل بلد. ويمكن أن 

االقتصنادية وبعنض يلعب رجال األعامل دورتا هاما يف متويل بنرامج التطنوير وكنذلك املؤسسنات 

 املواطنني القادرين باملسامهة.

 بالنسبة للمبدأ الثالث: )متهني التعليم، فال يكون التعليم مهنة من ال مهنة له( .1.1.1

البد أن يوضع هذا املبدأ موضع التنفيذ، فال يسمح لغري خرجيي كليات ومعاهد إعنداد املعلنم 

ب أطفال من غري خرجيي كليات الطب بنل أن يعمل كمعلم مهام كان العجز، فهل يعقل أن يعمل طبي

من غري متخصيص األطفال من خرجيي الطب نفسها، فلامذا يسمح بذلك يف التعليم. ومن اجل ذلنك 
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أنادي بتطبيق نظام الرتخيص ملامرسة مهنة التعليم عىل أن تتوىل إصدار الرخصة منظمة غنري حكومينة 

ضافة بتأهيل املعلمني احلاليني غري املؤهلني تربويا عرب هتتم باملعلمني كنقابة املعلمني يف مرص. هذا باإل

برامج تنفذها كليات الرتبية. كام يقرتح رفع مكانة املعلم اجتامعيا واقتصاديا ألمهيتها بالنسنبة للمهنن 

 .األخرى

 بالنسبة للمبدأ الرابع: )اعتبار كليات الرتبية املصدر الوحيد لإلعداد املعلم( .1.1.1

جلامعة هي املظلة الوحيدة التي يتخنرج منهنا كنل املعلمنني جلمينع األصل يف ذلك أن تكون ا

املراحل من رياض األطفال إىل الثانوي. وحت  يتم وضع ذلك موضع التنفيذ جيب أن يتخنرج املعلنم 

من كلية الرتبية التي جيب أن تضم مجيع التخصصات العلمية واألدبية والنوعينة. ويقنرتح أن تضناف 

اد ختصص ملقررات طرق التدريس حسب التخصص والتندريس املصنغر سنة خامسة لسنوات اإلعد

التدريس، وان يكنون الفصنل الندرايس العنارش )الثناين بالفرقنة اخلامسنة(  " والتدريب عىل مواقف

خمصصا للتدريب العميل يف املدارس املناسنبة لإلعنداد املعلنم، عنىل أن تعطني املقنررات األكاديمينة 

 .املية منذ الفصل األول لإلعدادوالثقافية واملهنية بصورة تك

 بالنسبة للمبدأ اخلامس: )جذب الطالب املتميزين لاللتحاق بكليات الرتبية( .1.1.1

خيضع توؤيع الطالب عىل الكليات يف اغلب البلدان العربية إىل التنسيق حسب املجموع الكيل 

يع الطنالب املتمينزين للدرجات يف الثانوية العامة باإلضافة إىل رغبة الطالب. لذا من األمهينة تشنج

)األعىل يف املجموع( لاللتحاق بكليات الرتبية ضامنا لعامل اجلودة يف مدخالت لربنامج إعداد املعلنم 

الذي يضمن جودة املخرجات. لإلمتام ذلك اقرتح توفري حوافز مادية )مكافآت أو ضامن العمل فنور 

قينة يف اإلسنكان الطناليب املتمينز التخرج( ومعنوية وذلك عن طريق منح دراسية للمتفوقني منع أح

للملتحقني بكليات الرتبية. وجيب أن يتم التواؤن بني الكم والكيف وذلك باالنتقاء للعننارص اجليندة 

وتوفري اإلمكانات املناسبة. أيضا جيب أن يكون هناك تنسيق داخيل للمتقدمني لكليات الرتبينة جينري 
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وعقلينة ومقناييس اهاهنات نحنو مهننة التندريس  هلم فيه اختبارات قبول حتريرينة وقندرات بدنينة

 .باإلضافة إىل اختبار شخيص للتأكد من مناسبة املتقدمني ملهنة التدريس

 بالنسبة للمبدأ السادس: )وضع برنامج تقويم شامل لكليات الرتبية( .1.1.1

يعترب التقويم بعدا أساسيا يف إعداد املعلم، ذلك للوقوف عىل نقاط القوة والضنعف فيهنا منن 

ل تدعيم نقاط القنوة وعنالج نقناط الضنعف، وذلنك منن اجنل هويند املندخالت والعملينات اج

واملخرجات عن طريق التغذية الراجعة. لذلك وجب تقويم كليات الرتبية من مجيع اجلوانب كنربامج 

اإلعداد، اسرتاتيجيات التدريس، التقنيات والوسنائل التكنولوجينة، إمكاننات املعامنل واملختنربات 

ات وقاعات التدريس وأماكن األنشطة الطالبية، وأيضا الكنوادر البرشنية منن هيئنة تندريس واملكتب

ومعاونيهم واداريني. ويتم التقويم يف ضوء معايري مشتقة من نامذج عاملية. وجينب أال يرصنح بدنشناء 

 .كلية للرتبية إال إذا اكتملت مقوماهتا األساسية يف اجلوانب السابق ذكرها

السابع: )وضع تصور مقرتح لتطوير أهداف وبرامج إعداد بالنسبة للمبدأ  .1.1.1

 املعلم(

عىل هدي من املبادئ الستة السابق عرضها، ومتشيا مع التغريات الرسيعة عىل الصنعيد املحنيل 

واإلقليمي والعاملي ويف ضوء الدور املتوقع للمعلم يف ظل هذم التغريات يقرتح تطوير أهداف وبرامج 

 التايل إعداد املعلم عيل النحو

 

 

 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.7


 أمحد السيد عبد احلميد مصطفى /أ.د

 م2018 (2العدد )( 1املجلد )

 

208 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.1.2.7  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 تصور مقرتح لتطوير أهداف برامج إعداد املعلم .1.2

جيب أن تطور أهداف برامج إعداد املعلم لتساير املتغريات املتالحقة يف العامل وذلك باان تككاد 

 عيل:

 .التأكيد عىل البعد األخالقي ملهنة التعليم 

 .تكوين اهام موجب نحو مهنة التعليم ليكون املعلم مرغبا للطالب 

  الكفايات التخصصية والرتبوية )املهنية( للتدريس.تنمية 

 .تنمية القدرات االبتكارية، مع التأكيد عىل البعد األخالقي لالبتكارات العلمية احلديثة 

 .تنمية القدرة عىل املبادأة والتجريب والريادة االجتامعية لدي املعلم 

 ارهتنا وتوظيفهنا يف عملينة تنمية القدرة عىل استخدام األساليب التكنولوجينة احلديثنة، وإد

 .التعليم والتعلم

 .تنمية مهارات احلصول عىل املعرفة من مصادرها والوصول إىل ما وراء املعلومة املتاحة 

  تنمية قدرة املعلم عيل حل املشكالت وإدارة األؤمات وختطنيط املرشنوعات والقندرة عنىل

 اختاذ القرار.

 .تنمية مهارات البحث العلمي 

 املعلم القومية وتدعيمها، مع عدم إمهال البعد العاملي يف تكوين شخصيته احلفاظ عىل هوية 

  التأكيد عىل مبادى الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح والتفاهم الدويل والسالم العادل

 وفهم اآلخر.

 تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد املعلم يف بعض البلدان العربية .1.1
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ت متعددة ومتنوعة يف اجلوانب األكاديمينة والرتبوينة، يالحظ أن هذم الربامج يشمل ختصصا

لاذا يقارتح الباحاث اةلياة التالياة التاي يمكان مما يصعب وضع مقرتحات تفصيلية للتطوير بشأهنا. 

 اتباعها لتنفيذ عمليتي التقويم والتطوير لربامج إعداد املعلم عيل أساس علمي سليم كام ييل:

  تقنوم بفحنص حمتوينات مقنررات برننامج اإلعنداد تشكل كليات الرتبية جلانا متخصصنة

وهكذا اسرتاتيجيات التدريس املتبعة والتقنيات املستخدمة هبندف تقويمهنا واقنرتاح 

 تطويرها يف ضوء التغريات املعارصة ومتطلباهتا.

  تقوم جلان متخصصة من وؤاريت الرتبية والتعليم، والتعليم العايل بدراسة التقارير املرفوعنة

الرتبية لدراستها ملراعاة التواؤن بني حمتويات مقررات اإلعداد منن جهنة، من كليات 

وما تفرضه طبيعة البيئة التني تقنع كلينة الرتبينة يف نطاقهنا، وكنذا مراعناة متطلبنات 

 اإلعداد وما تقررم من اسرتاتيجيات تدريس وتقنيات يف ضوء اإلمكانات املتاحة.

  الوؤارتني وما صندر عنهنا منن قنرارات، عنىل أن تلتزم كليات الرتبية بتنفيذ توصيات جلان

 تتابع اللجان عمليات التنفيذ.

  يتم إىل جانب تطوير أهداف وبرامج إعداد املعلنم واسنرتاتيجيات التندريس فيهنا، تطنوير

مناظر يف تعيني أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ونظام الدراسنات العلينا والبعثنات 

ور املرتبطة بتنمية أعضاء هيئة التدريس )معلم للحصول عىل الدكتورام وكذا كل األم

 املعلم(.

  من عدد الساعات املعتمدة، واملقنررات الثقافينة 75جيب أن تشغل املقررات التخصصية %

% الباقينة منن سناعات 20% واملقررات املهنية )الرتبوية والرتبية العملية( نسنبة ال 5

 اإلعداد بجميع معاهد وكليات إعداد املعلم.

  برامج الدراسات العليا لإلعداد أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية إىل تطوير يتمثل حتتاج

 يف:
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  األخذ بنظام طالب البحث العلمي بدال من املعيدين، يتم التعيني فيها بمسابقة ومقابلنة

 الختيار األصلح منهم وهديد العمل للمتميزين واملتفوقني يف الدراسات العليا

 مج النندبلومات الرتبويننة واملقننررات املعطنناة ملسننتوي املاجسننتري إعننادة النظننر يف بننرا

 والدكتورام

  رضورة أن يقيض الدارس للامجسنتري يف الرتبينة سننة عنىل األقنل للتندريس بمندارس

التعليم العام، وسنتني للدارسني للدكتورام، ويعترب ذلك رشطا ملناقشة الرسنالة 

 واحلصول عليها

 وتزويدها بمصادر املعرفة ونظم املعلومات، كذا املعامل  تطوير املكتبات بكليات الرتبية

واملختربات وتزويندها بنام تتطلبنه البحنوث وأسناليب التندريس منن أجهنزة 

 وأدوات حديثة.

  االهتامم بتنمية أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية )معلم املعلنم( وذلنك منن خنالل

اإلقليمية والعاملية منع تشجيعا الشرتاك وحضور الندوات واملؤمترات املحلية و

 .اخذ ذلك يف االعتبار عند التقدم للرتقية

  تشجيعهم حلضور دورات علمية تنشيطية، ويمكن إعطاء عام تفرغ بمرتب كامنل كنل

مخس سنوات إلتاحة الفرصة لعضو هيئة التدريس إلجراء البحوث واالطنالع 

  .عىل هارب الدول املتقدمة

 ساتذة يف كليات الرتبية يف الوطن العريب والعا.م. تشجيع تبادل الزيارات العلمية لأل 

  يتم تنمية أعضاء هيئة التدريس عن طريق تقويم أدائهم لعالج نقناط الضنعف وتقوينة

 نقاط القوة.
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 خامتة

مما سبق عرضه من مقرتح تطوير برامج إعداد املعلم يف البلندان العربينة، منن خنالل املبنادئ 

قويم تلك الربامج بتحاليل وعرض واقع برامج إعنداد املعلنم يف مرصن العامة التي تم استنباطها من ت

واإلمارات، يمكن القول إن آلية التطوير املقرتحة يف املبدأ السابع هنو بمثابنة خطنة مقرتحنة لتطنوير 

 برامج إعداد املعلم بكليات الرتبية يف البلدان العربية.
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