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إن التعميم ظاىرة معقدة يدخل فييا جميع مكونات العممية التعميمية مثل المنيج )الكتاب المدرسي( , 
والمعمم , والمتعمم دور, واإلدارة المدرسية, واألنشطة التربوية األخرى,  وكل ىذه العناصر في تفاعل 

, وىو وسيمة إلقامة مستمر. ويعتبر التعميم أداة لتحقيق طموح اإلنسان وتنمية خصائصو المينية
المجتمع الذي يكفل حياة كريمة ألبنائو , وتعتبر العممية التعممية من اىم العمميات االساسية التي يقوم 
المجتمع لمرقي بأبنائو , وىذه العممية عمادىا المعمم , ومن ىنا وتبرز أىمية اعداده وتنمية خصائصو 

كميات التربية او بأي مؤسسة اخرى إلعداد المعممين , المينية أثناء مرحمة دراستو واعداده الجامعية ب
وعميو فإن اإلعداد الميني لمطالب/المعممين بكميات التربية لو دور كبير في نجاح انسان المستقبل, 
حيث أن الخريج المؤىل والمعد اعدادا مينيا يكون أكثر فعالية مقارنة بغيره , وال يجب أن يقتصر تعميم 

تحصيل المعارف في مجال تخصصو ,واكتساب الميارات وطرق التفكير فقط , الطالب/المعمم عمى 
إنما يجب اكتساب بعض الصفات التي تساعده عمى حسن التعامل مع طالبو مستقبال, ومع كل شرائح 
المجتمع الذي يعيش فيو , وبناء عمى ما تقدم تتمخص مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤال التالي :ـ  

يجب إن تقوم بو كميات التربية في اعداد الطالب/المعمم وتنمية خصائصو والصفات  ما الدور الذي
 المينية  لطالبيا من خالل برامجيا الدراسية ؟ 

اما أىمية البحت يرجع إلي ما أكدتو البحوث والدراسات السابقة عمى أىمية الخصائص والصفات 
عمى دور التربية في اعداد الطالب/المعمم  المينية لمخرجات كميات التربية . واليدف منو , التعرف

 وتنمية الخصائص المينية لطالبيا . 
 اىداف البحث .

المعممون في كل مكان وزمان يختمفون وتتعدد نوعياتيم , ال من حيث تـنوع  تخصـصاتيم , وال من  
نواحي المـعرفة التي يجيدونيا ويقدمـونيا  لمتالميذ , ولكـن من حيث طبيعتيم ومواىبيم وشخصياتيم 

 وقدراتيم عمى أداء العـمل , وييدف ىذا البحث الى معرفة : ــــــ
عداد المعمم , واألبعاد والنظم التي يجب أن يتضمنيا إعداده, واالتجاىات المعاصرة ـــ أىمية ت   كوين وا 

 في تطوير المعمم وتنميتو مينيا وتربويا وأخالقيا



الوصول الى نتائج في نياية البحت  ومحاولةالمنيج الوصفي التحميمي .  انوسيستخدم الباحث
 لطالبيا ... سسات إعداد وتكوين المعممينمؤ وتوصيات قد تفيد في البرامج التي تقدميا 

 وما التوفيق اال من اهلل ... 
 مقدمة .

لقد بدأ يتضح في  ىذا العصر الدور اليام لمنظام التربوي كوسيمة جد فعالة في صناعة األفراد الذين   
ت والبحوث يقومون بتسخير كل طاقاتيم الجسمية والعقمية والمعنوية في خدمة مجتمعاتيم, وتشير والدراسا

العممية عمى أن إعداد المعمم  يمثل أحد الركائز األساسية في تطوير العممية التعميمة , ومواجية بعض 
متطمبات العصر مثل التغيرات العممية والتكنولوجية واالجتماعية بوجو عام  ولعل أىم ما يشغل التربويين 

 ة لعممية تطوير التعميم .كيفية إعداد ىؤالء المعممين, وباعتبارىم الركيزة األساسي
وعممية إعداد المعمم  يجب أن تتضمن عناصر التأىيل التخصصي والتربوي التي من شأنيا مساعدتو  

عمى الوصول إلى نوع ودرجة الكفاءة واإلتقان التي تتناسب مع المتطمبات المينية والفنية , وتعتبر قضية 
ألىمية الدور الذي يقوم بو المعمم في تعميم األجيال  إعداد المعمم من القضايا التي تشغل األذىان وذلك

المتوالية, وىذا يعني أنو ينبغي أن ُيعد إعدادًا  مينيًا  وفنيًا  ووظيفيًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  حتى يتمكن من 
 القيام بدوره الميني بنجاح .

مؤديًا إلى و ءة في التدريس حجر الزاوية في تحقيق الكفاالتدريس التي يستخدميا المعممون وتعد طرائق 
تطوير التعميم بوجو عام , وتطوير برامج  إعداد المعمم بصفة خاصة يمثل أحد المدخالت اليامة في 
عمميتي التعميم والتعمم حيث يقع عميو عبء توصيل الرسالة لتالميذه وطالبو في مجتمع يسوده بعض 

ة, وتعدد مصادر المعرفة وغيرىا , لذا كان منطمقات العصر, مثل المعمومات الغزيرة, وظاىرة العولم
 االىتمام بتطوير إعداده بكميات التربية لمواجية التحديات المعاصرة  والمستقبمية أمرًا ىامًا وضروريًا.

لقد بدأت قضية إعداد المعمم تحظى باىتمام غير مسبوق حيث لم ُتعد شأنًا تربويًا قاصرًا عمى الميتمين و 
نما تجاوزتو لتصبح شأنًا عامًا, فمقد أضحى واقع إعداد المعممين والمتخصصين بإعداد ال معممين فحسب, وا 

ما تشير إليو المؤتمرات والدراسات والتقارير العممية , ويتزامن  من ابرز المسائل مثارًا لالىتمام حسب
مًا في التوجو نحو تطوير برامج إعداد المعممين وتحديثيا مع شيوع فكرة مفادىا أن ىناك ضعفًا عا

مخرجات التعميم في كل مراحمو التعميمية ناتج عن ضعف مستوى المعمم األكاديمي والفني, وتدني الرضا 
الميني لديو وشيوع فكرة أن التعميم مينة لمن ال مينة  لو, ومثل ىذه األفكار تمثل نوعًا من الضغط عمى 

جراءاتو بيدف االرتقاء بمستوى المعمم القائمين عمى أمر إعداد المعممين إلعادة النظر في استراتيجيات و وا 
صالح عممية التعميم .  وا 

 . أىمية تكوين أو إعداد المعمم  
المعمم  يعتبر العنصر األساسي في العممية التعميمية بكامميا, وكمما كانت شخصيتو قوية مؤثرة         

كمما استطاع أن يقرب بين ميول مختمفة ورغبات متناقضة لعدد كبير من التالميذ جمسوا ليدوسوا شيئًا 



نا محمد  صمى اهلل رسولواحدًا ومادة واحدة داخل صف واحد, ومينة المعمم تسمو فوق كل مينة حتى 
قال " إنما بعثت معممًا " حديث شريف. وقال الزعيم المصمح األلماني مارثن لوثر " لو أتيحت  عميو وسمم 

لي الفرصة في ترك وظيفة الوعظ واإلرشاد ما اخترت مينة غير مينة التعميم , فميس ىناك عمل شريف 
عمم إال الرجل الكامل الذي يرتفع عن الدنايا , قال ومقدس كالتعميم وال يستحق ذلك المقب العظيم لقب م

كاتب إنجميزي " حسٌن جٌد أن تُبنى المدارس وُتمأل بالتالميذ وُترسم ليا الخطط إلصالحيا , وأحسن من 
ىذا أن ُيعد ليا المعممون األكفاء وينيضوا بيا وبالتعميم " والمعمم في نظر الناس يجب أن يكون مثال أعمي 

مو وتعاممو, ودائما  يقرنون تيذيب النفس وتقويم الخمق بالمعمم وبالمدرسة , حتى أرتبط مفيوم في ُخمقو وعم
التربية بيما منذ أقدم العصور, فالمدرسة إلى جانب إنيا مكان لمعمم , فيي مكان لبث الخمق وتقويمو, ومن 

(, ونحن نعيش في 1996,  في االىتمـام بتربيـة الناشـئة ورعايتيا )البكري  ثم فيي تشترك مع األسرة
 عصر التحديات والتحوالت اليامة , لذلك  يجب عمينا االىتمام بمينة التعميم ونوعية المعمم.

ولقد ترتب عمي التغيرات الحديثة التي باتت تجتاح العالم في السنوات األخيرة أن أخذت الدول جميعيا في  
د وتدريب المعمم بشكل خاص, وذلك من خالل إعادة النظر لنظميا التعميمية بشكل عام, ونظام إعدا

كسابيم الميارات  االتجاىات العالمية الحديثة في تطوير إعداد المعممين وتزويدىم بالمعارف التعميمية وا 
المينية, استجابة لمعديد من العوامل التي من أبرزىا الوعي بالتغيرات والتطورات العالمية  والتكيف معيا, 

ه المينة وتمكيًنا لممعمم من القيام برسالتو الحقيقية وفًقا لممتغيرات السريعة والمستمرة وذلك دعًما لمكانة ىذ
مدى مناسبة ىذا ما التي تحدث في المجتمع, وىذا يتطمب مراجعة واقع إعداد وتدريب المعمم  في ضوء 

 الواقع لو وخاصة في عصر ما يعرف بعصر العولمة وما تتطمبو معايير الجودة .
 وين أو إعداد المعمم .ُنظم تك 

ان تكوين المعمم يتطمب عددا من العناصر المترابطة التي تتفاعل مع بعضيا وتعمل سويا من اجل    
تحقيق ىدف معين , أما اإلعداد فيو صناعة أولية لممعمم كي يزاول مينة التعميم, وتتواله مؤسسات تربوية 

ا, وأكاديميا في مؤسستو التعميمية قبل الخدمة , وفي متخصصة أي أن الطالب/المعمم  ُيعد ثقافيا, وتربوي
التربية ُتعرف عممية إعداد المعمم , بأنيا تزويد الطالب/المعمم بجميع األنشطة والخبرات األساسية وغير 
األساسية التي تساعد الفرد عمى اكتساب الصفات الالزمة والمؤىمة لتحمل المسؤولية كعضو ىيئة تدريس, 

تو المينية بصورة أكثر فاعمية , وىي عبارة عن برنامج  ُأعد وُطور بواسطة مؤسسة مسؤولة وألداء مسئوليا
عن اإلعداد لإلفراد الراغبين في العمل بالتعميم ونمو األداء لدييم, أو لجذبيم لمعمل بمينة التعميم )بشارة 

ل مدة إعداده إال األسس ( ,  وىذا ما يؤكد عميو غنيمة حينما يذكر أن المعمم ال يكتسب خال28, 1989,
التي تساعده عمى البداية في ممارسة المينة , وىو في حاجة ماسة إلى مواصمة تنمية ذاتو من جميع 
الجوانب لكي ال يصبح في حالة ركود ذىني لو أثاره الخطيرة عمى أدائو التـربوي وقيـامو بمـا تتطمبو مينتو) 

اإلعداد ىو ما تقوم بو أو ما تقدمو كميـات التـربية أو ( , ومن ىنا نرى أن مصطمح  53, 1996غنيمو , 
المؤسسات األخرى التي يقع عمى عاتقيا إعداد  المعمـمين  لطالبـيا وذلك قبل الخدمة أي خالل فترة 



دراستيم , إال أن بعض التربويين  ومن بينيم " حامد عمار", يفضمون إطالق مصطمح  تكوين المعمم  بدل 
ن مصطمح تكوين المعمم يشير إلى عممية إنمـائية شاممة مستمرة تشمل التكـوين قبل إعداد المعمم , ال

الخـدمة وبعـدىا, أي أنيا تشير إلى اإلعـداد قبل الخدمة, والتـدريب ليذه الخـدمة في نفـس الـوقت  )ابراىيم 
,2007,16 . ) 
أي يجب أن يكونا في عممية ومما سبق يتضح ما يجب أن يكون عميو كل من اإلعداد والتكوين معا,   

واحدة متكاممة تتسم باالستمرار, ىدفيا إيجاد معممين يتصفون بالجودة  التي تمكنيم من ممارسة مينتيم 
بنجاح , وما يتطمبو التغيير المستمر الذي يطرأ عمى المناىج , وأساليب التعميم والتعمم الحديثة , وما 

 أحدثتو تكنولوجيا العصر من متغيرات. 
 -وتسير عممية إعداد المعمم بصفة عامة  في كل دول العالم وفقًا لنظامين شائعين ىما :    

النظام األول  النظام التكاممي : وفيو يدرس الطالب المعمم المواد التخصصية جنبًا الى جنب مع المواد 
 .المينية حيث يكون التركيز عمى المواد التخصصية و المينية في كل ما يتعممو الطالب 

النظام الثاني  النظام التتابعي : وفيو يتخصص الطالب في ميدان من ميادين المعرفة خالل دراستو 
الجامعية ليمتحق بعد حصولو عمى الدرجة الجامعية األولى بكميات التربية التي تتولى أمر إعداده الميني 

واإلعداد الميني , وىذه ال  األمر الذي تصبح فيو عممية ) االرتباط والتكامل ( بين اإلعداد التخصصي
تتالءم مع التوجيات المعاصرة لإلعداد لمينة التعميم, ومن ثم فأن النظام التكاممي يعد النظام األمثل 

 لإلعداد شريطة تطبيقو بالشكل المطموب .
 اإلبعاد التي يجب أن يتضمنيا إعداد المعمم .

المؤسسات التي يقع عمى عاتقيا إعداد ن باعداد المعمميىناك عدة أبعاد يجب , أن يتضمنيا برنامج 
 -المعممين , ومن ىذه األبعاد :

ـ البعد الشخصي واالجتماعي : تعتبر مينة التدريس من أكثر المين التي تحتاج إلى شخص سوي ,  1
وسميم من جميع النواحي , وان يكون خالي من أي إمراض نفسية , حيث كثيرا ما نشاىد تأثر سموك 

مييم , وأفكارىم , واتجاىاتيم وقيميم , فالمعمم  لو تأثيره البالغ عمى سموكيات متعمميو سواء التالميذ بمعم
المؤسسات بكان ذلك إيجابا أو سمبا , ومن ىنا يجب انتقاء الطمبة األسوياء عند قبوليم بكميات التربية أو 

يتم ذلك و الشخصية ,   التي تختص بإعداد المعممين, و يستبعد كل من ىو يعاني من بعض االضطرابات
 من خالل الحرص عمى  إجراء مقابالت شخصية عند القبول بيذه المؤسسات . 

وييدف إعداد الطالب/المعمم في ىذا الجانب إلى تنمية قدراتو العقمية المختمفة , كما ييدف إلى تكوينو 
ثل دراسة)عزيز حنا , االجتماعي , وبناء شخصيتو , وىذا ما أثبتتو بعض الدراسات في ىذا المجال , م

( عن سمات الشخصية  الالزمة لمنجاح لدى المعـممين السودانيين , إن المعمم يؤثر في عمـمو 1973
بنجاح وكفـاءة , إن كان متصفا بسمات األصـالة والواقعية لمـعمل والقيادة , ويكتـسب ىذه السمات من 

ممين , ومن خـالل  وجوده مع زمالء المينة في خـالل اإلعداد التربوي الذي يتمقاه بمـؤسسات إعداد المع



حقل العمل , كما أوضحت الدراسـة إن المـعمم يؤثر في تالمـيذه , وفي عممو , وفي المؤسسات المختمفة 
التي يعمل بيا , ولكي ينجح المـعمم ويحقق األىداف التي يسعى إلييا , فالبد أن يـكون مممـا بالعـالقات 

 (. 1996ثقافتو عالية , ويتمتع بالتوافق النفسي الجيد )محمد , اإلنسانية , وان تكون 
فرىا في من أراد أن اولقد وضح العديد من الباحثين كثيرا من السمات والخصائص الشخصية الالزم تو 

يكون معمما وأراد أن يكون ناجحا في مينتو , ومنيا عمى سبيل المثال ال لمحصــــر ) المظير الشخصي, 
يث , الصحة البدنية , طرق المعامـمة , القيـم والمعتقـدات الروحية , الدوافـع والرغبات ( , الصوت , الحد

كما إن الوضع االجتماعي  لممعمم يفرض نفسو عميو, فيجب أن يدرك الطالب/المعمم أن عمى المعمم أن 
 يـكون نظيـفا ميندما ذو كرامة غير متعال عمى اآلخرين .

بالثقافة العامـة , والتي تتيح لو التـعرف ود تز بال ممعمم : عمى الطالب/المعمم أن ييتمـ البعد الثقافي ل 2 
عمى  جوانب مختمفة من العموم األخرى في غير تخصصو , وتساعده عمى اكـتساب قدر أكبر من 

عمى المعارف , وتعـطيو صورة أكبر عن العـالم من حـولو , وعن مشكالت البيئة التي يعيش فييا , وكذلك 
 ما ىو موجود بالعالم الخارجي وخاصة الدول المتقدمة وربطيا باألىـداف التعـميمية , وارتباطيا بتخصصو .

 لمية , وفنونيا واقتصاديات البمدانويرى داود أن اإللمام باآلداب المختمفة سواء كانت محمية أو عا  
إعداد المعمم في مؤسساتو التعميمية , ونظميا السياسية واتجاىاتيا , جميعيا من األساسيات العامة في 

ويرى كذلك أن يكون لديو عمى األقل الحد األدنى من الثقافة العامة والمعـارف المختمفة خارج تخصصو 
األكاديمي ,الن التالمـيذ دائما لدييم الثقة التامة في معممييم , ويظن دوما أنيم األكثر عمما وفيما , وربما 

( , 1972رىم الخاصة والشخصية, ولقد أشار نبيل زايد في دراسـة لو , )يمجئون إلييم حتى في أمو 
المعـممين السودانيين إلى أىمية أن يكون لدى المـعمم ثقافة عالية حيث  لمسمـات الشخصية الالزمـة لنجاح 

 ( . 45,  2004انو ناقل لمتراث الثقافي )زايد,
الطالب/المعمم من الناحية األكاديمـية , ويتمثل في البعد األكاديمي لممعمم : يجب االىتمام بإعداد   3

في الجانب التخصـصي , ويركز عمى  الالزمة  معـارفالأثناء إعداده بمؤسسات إعداد المعممين, به تزويد
المفاىيم واألساسيات التي  تبنى عمييا المادة أو المواد التي سوف يقوم بتدريسيا مستقبال , أو المواد 

بيا , وان البعد األكاديمي لو أىميتو بالنسبة لمطالب/المعمم , فالمـعمم في أي مرحمة األخرى المرتبطة 
تعـميمية , مسـؤول عن تعميم مادة أو مجموعة مواد , ومن ىنا يجب أن يكون معدا إعدادا جيدا من الناحية 

تابعة كل ما ىو جديد األكاديمية , وبدرجة تتسـم بالعمق والشمـول , كما ينبغي عميو اإلطالع المستمـر وم
ومستحدث من معارف في مجال تخصصو , وىذا ما تـؤكد عميو معظم الدراسات والبـحوث التربـوية , 

, المتان أكدتا عمى ضرورة 1982, ودراسة عبد اليادي عبد الرازق ,1981ومنيا دراسة مصطفى كامل , 
 ( 1998االىتمام بالجانب األكاديمي في إعداد المعمم )حسن , 

ـ البعد الميني لممعمم : إن االىتمام بالجانب الميني ألي فرد ميم جدا وخاصة لممعممين إثناء إعدادىم ,  4
وتتضح أىمية اإلعـداد الميني لممعمم إثناء تكوينو في مؤسسات إعداد المعممين , و يتمخص ىذا الجانب 



لمتطمبات النمو في كل مرحمة  ينلعميقفي تزويده بالثقافة النفسية والتربوية , بحيث تتضمن الفيم والوعي ا
من مراحل الدراسة , وطرائق التدريس ذات الفاعمية , وطرق تناول المقررات الـدراسية , والعـوامل المـؤثرة 

 في عمـمية التحصيل والفيم . 
ن معـرفة المعـمم بخصـائص المتعممين , سواء كانوا أطفاال  طرائق أو مراىقين أو بالغين , واستيعابو لم وا 

التربوية المخـتمفة لمتدريس, والمنـاىج وتحـميميا , وطرق االمتحانات, واستخـدام الوسـائل التعـميمية  والصحة 
المـدرسية وغيرىا ضرورية ال غنى عنيا ألي معمم , وذلك خـدمة لألىـداف التربوية , وأىـداف المجتمع  

 وفمسفتو وتطمعاتو . 
و ىناك فروق في الجانب الميني بين طالب كميات التربية الذين و لقد أوضحت بعض الدراسات , ان 

يدرسون مواد تربوية تخص ىذا الجانب وبين طالب دور المعممين الذين ال يدرسون مثل ىذه المواد , 
 . 1981وتميز طالب كميات التربية عن طالب دور المعممين , مثل دراسة محمد نبيل زايد

 إعداد المعمم وتنميتو مينيًا . االتجاىات المعاصرة في تطوير  
إن الحاجة إلى تطوير المعمم  وتنميتو مينيًا حاجة قائمة باستمرار نظرا الن المعمم  ال يمكن أن يعيش 
مدى حياتو بمجموعة محددة من المعارف والميارات, ىذا األمر يتطمب ضرورة أن يحافظ المعمم عمى 

اىات الحديثة في طرائق التعميم وتقنياتو, وبيذا يكون التعميم مستوى متجدد من المعمومات والميارات واالتج
بالنسبة لو عممية نمو مستمرة ومتواصمة, فالمعمم المبدع ىو طالب عمم طوال حياتو في مجتمع دائم التعمم 
والتطور وفي ظل التكنولوجيا والمعمومات, وليس بمعمم جيد الذي يقتصر في حياتو عمى المعارف 

 اكتسبيا في مؤسسات اإلعداد فقط , ومن اىم ما ُيتخذ اثناء اعداده : ــــ والميارات التي
. العمل عمى تطوير وتنميو ميارات المعمم : التطور الميني لممعمم ىو عممية مستمرة وشاممة لجميع 1

ية مقومات مينة التعميم التي تؤدي إلى تحسين وتطوير قدرات المعممين المينية وتجويد مسؤولياتيم التربو 
وتزودىم بكل ما ىو جديد في مجال المعارف والميارات والسموكيات المينية التي يتطمبيا عمميم التدريسي 

( , ونظرا 2013, باإلضافة إلى إثراء ما  يتوافر لدييم منيا من أجل رفع مستوى األداء الميني ) ابوزيد , 
ح التخطيط التربوي أكثر ضرورة من اجل لصعوبة إعداد المعمم  في ظل ثورة التكنولوجيا والمعمومات أصب

توفير الخدمة التربوية الالزمة لو, والتي تتضمن تزويده بمواد التجديد في مجاالت العممية التربوية, 
وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعميم والتعمم وتدريبو عمييا, واستيعاب كل ما ىو جديد في النمو 

نتاجيتيم من خالل تطوير إعدادىم من الميني من تطورات تربوية وعممية,  وبالتالي رفع أداء المعممين وا 
جميع جوانبو المعرفية والسموكية األدائية, وتتطمب عممية اإلعداد الميني لممعمم  جيدا كبيًرا ووقتا كافيا 
ومساعدة مستمرة  في تعمم أي سموك تعميمي جديد, يعدل أو يضيف أو يحل محل السموك التعميمي شبو 

ابت الموجود لدى المعممين, وىذا بدوره يتطمب مشرفين تربويين ذو خبرة ومقدرة , ويعممون عمى تطوير الث
سموك المعمم الصفي ونموه مينيا, ويختارون األسموب المالئم الذي يتطمبو الموقف التعميمي ) ابوزيد , 

2013.) 



لثورة اليائمة في المعمومات إلى ظيور . استخدام التقنيات الحديثة اثناء اعداد المعمم : ولقد ساعدت ا2
أساليب جديدة في مجال التربية والتعميم, وظيور الكثير من االتجاىات التربوية الحديثة في مجال إعداد 

 المعمم  وتدريبو كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعداد وتدريب المعمم مع المتغيرات المعاصرة.
معمم استخدام التقنيات الحديثة كوسائل تعميمية واالنتقال من ومن أىم االتجاىات الحديثة في إعداد ال

التعميم التقميدي إلى التعميم االلكتروني, حيث اعتمدت العديد من الدول المتقدمة عمى الوسائط التقنية 
الحديثة وشبكة االنترنت والحاسوب لتنفيذ برامج إعداد المعمم , وينعكس ىذا األمر عمى أداء المعمم ويجعل 

مية إعداده أكثر سيولة كما يشجع المعمم عمى التدريس بطرق وأساليب حديثة باستخدام التقنية و ينمي عم
( ويمكن توظيف التكنولوجيا في كميات  54: 2003لديو القدرة عمى التعمم الذاتي) يحيى والخطابي, 

التواصل االجتماعي , التربية من خالل تقديم المقررات عن طريق الفيديو والصوتيات , وعن طريق شبكة 
وعن طريق االنترنت , كما يمكن إدارة حمقات النقاش والواجبات المنزلية من خالل مجموعات النقاش عن 

 (. 33: 2003طريق برامج االتصال المباشر والبريد  االلكتروني) شرف, 
تطورات المعاصرة في . العمل عمى استمرارية  تدريب المعمم اثناء الخدمة : أن ىذا االتجاه ظير بسبب ال3

التدفق المعرفي والتكنولوجي, وبرامج إعداد المعمم داخل الكميات فقط لم تعد كافية إلعداده لمممارسات 
عممية مستمرة متكاممة, تبدأ باختبار العناصر المناسبة ذلك ينبغي أن تكون عممية إعداده المينية بنجاح, ول

رنامج منظم لمتدريب أثناء الخدمة طيمة مدة عممو في التعميم , لمينة التدريس الى تدريب المعمم, ومتوجة بب
( 63: 2002ومن ثم فإن مفيوم إعداد المعمم وتدريبو يؤسس عمى فكرة التعميم مدى الحياة )شوق, ومالك, 

, وقد تبنت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ىذا االتجاه حينما قررت عن طريق مؤتمراتيا أن تكون 
في ميدان مية اإلعداد قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة عممية مستمرة مادام المعمم قائًما بالعمل عم

وم تكوين المعمم ليعني كل من اإلعداد قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة, كما يعني التعميم, وىنا يأتي مفي
عمم تبدأ في مؤسسات التكوين قبل في نفس الوقت االستمرار,  وتأسيًسا عمى ذلك فإن عممية تكوين الم

 الخدمة وتستمر أثناء الخدمة.
 يجب ادراكيا من قبل الطمبة/المعممين.  التي الكفايات

المناداة والمطالبة المستمرة  بمراجعة الكفايات الالزمة لممعمم ولألدوار التي يجب أن يقوم بيا  ليست جديدة 
 Gimeno, ولكنيا قديمة فكان ذلك منذ أكثر من ثالثة عقود , ولقد كتب كل من ) جيمنو وابيانيز  

&Abianez 1981 عتبر عنصرا فاعال ومؤثرا في ( " يحتل المعمم مكانة ىامة في النظام التعميمي , وي
تحقيق أىدافو , وحجر الزاوية في أي إصالح أو تطوير تربوي , وليذا  فقد بات من الضروري إعادة 
النظر في أعمال ووظائف المعممين باستمرار, والعمل عمى جعميم واعيين لتطوير أدوارىم ومستعدين لمقيام 

 ( 529, 2004بالوظائف واألدوار الجديدة )رشدي, والبندري , 



كما دعت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إلى ضرورة أن تستبدل البرامج التقميدية الحالية إلعداد  
المعمم في البالد العربية ببرامج جديدة شاممة  تكون غاياتيا أىدافا إجرائية ناتجة عن التحميل العممي الدقيق 

 (      528والبندري, مرجع سابق, لألدوار الداخمة في وظيفة المعمم )رشدي
ونتيجة لما يشيده ىذا العصر من تطورات ومتغيرات تشتد فييا الحاجة إلى ترجمة االتجاىات العامة     

السائدة في ىذه المتغيرات إلى ادوار أو كفايات جديدة لممعمم تتناسب مع المجتمع الجديد , مجتمع األلفية 
 (  531ات , )رشدي والبندري , مرجع سابق ,الثالثة , وتشتمل أىم ىذه الكفاي

ـ ما يتعمق بالعولمة: يجب عمى الطالب/المعمم إدراك األبعاد المختمفة لمعولمة , سواء كانت اقتصادية أو  1
سياسية أو ثقافية , والقدرة عمى إبراز خصوصيتنا الحضارية وكذلك مواجية تيميش الثقافة العربية 

 نتماء الديني والقومي من خالل.واإلسالمية , وترسيخ قيم اال
 ـ توجيو التالميذ وتعميميم كيف يتعاممون مع المتطمبات الدولية في األلفية الثالثة .

 ـ التعرف عمى األداء المغوي , وأدراك العالقة بين المغة والثقافة وكيف إنيما وجيان لعممة واحدة. 
 , واالستعداد لمحوار اليادف البناء مع اآلخرين. ـ تمكين المتعممين من فيم الحضارات والثقافات األخرى

ـ ما يتعمق بالتنمية المينية : يجب عمى الطالب/المعمم أن يكون مدركا لممحتوى العممي لممواد  النظرية  2
التي سوف يدًرسيا لتالميذه, وقادرا عمى ترجمتيا إلى إجراءات إثناء المواقف التعميمية , ومتابعة 

عموماتو في مجال تخصصو األكاديمي , كما يجب عميو أن يعرف كيف يحافظ عمى المستجدات وتحديث م
أخالقيات المينة وتقاليدىا , واالعتزاز بمينة التدريس , واالنفتاح عمى المعرفة والثقافة العالمية باستخدام 

 عمومات واالتصاالت الجيدة.تكنولوجيا الم
الب/المعمم دراية بواقع التعميم العام ومتابعة التوجيات ـ ما يتعمق بالتعميم العام : يجب أن تكون لمط 3

الحديثة الخاصة بتطويره , وكذلك البنية التعميمية المختمفة الحديثة المتبعة في بعض البمدان المتقدمة 
والوقوف عمى ايجابياتيا وسمبياتيا , واإللمام الجيد بالمفاىيم, وبرامج وخطط وتطوير التعميم ومصطمحاتو 

 ودة الشاممة , والتعميم مدى الحياة , والتعميم المستمر , والتعميم عمى بعد ... الخ .مثل الج
والقدرة عمى مواجية التغييرات الحديثة والتكيف مع الواقع الموجود بالمجتمع والعالم , والقدرة عمى ابتكار 

 بعض األساليب لتطوير العممية التعميمية في ضوء المعايير الحديثة المناسبة .
ـ ما يتعمق بالمحتوى )المنيج (: ـيتطمب من الطالب/المعمم أن يتدرب أثناء إعداده عمى كيفية ربط أجزاء  4

المنيج المختمفة لتكًون وحدة كمية لممعرفة متكاممة في المادة التي يدًرسيا , كما يجب أن تكون لو القدرة 
 ية والعممية .عمى ربطيا مع المواد األخرى , وكذلك الربط بين المواد النظر 

ـ ما يتعمق باستراتيجيات التدريس : يجب عمى الطالب/المعمم أن يكتسب القدرة عمى استخدام التعميم  5
الفعال , وتدريب التالميذ عمى التعمم وفق الطرائق واالستراتيجيات الحديثة مثل التعمم التعاوني , وحل 

ت , وورش العمل , وتنمية االتجاىات االيجابية المشكالت , واالستقصاء , والقدرة عمى استخدام المعززا
 نحو العممية التعميمية , والقدرة عمى التعامل مع األعداد الكبيرة من الطالب .  



ـ ما يتعمق بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة : يجب عمى الطالب/المعمم أن يكتسب عند إعداده القدرة عمى  6
اء الخدمة نحو أىمية العمم والتكنولوجيا, وكذلك امتالك ميارات تنمية االتجاىات االيجابية لمطالب اثن

التعامل معيا , والسعي الن يكون منتجا ليا وليس مستيمكا فقط , وأن يكون لديو اإللمام بأساسيات تدريس 
 و تقنية االتصاالت , والحصول عمى المعارف من المصادر المختمفة .

يكتسب الطالب/ المعمم القدرة عمى استخدام األساليب التدريسية  ما يتعمق بالفروق الفردية : يجب أن – 7
المختمفة مستقبال, وكيفية مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين وحاجات ورغبات وقدرات كل طائفة منيم , 

 سواء كانوا متفوقين أو متأخرين دراسيا .
ريب الطالب عمى التعمم االجتماعي إلى ـ ما يتعمق بالمجتمع : عمى الطالب/المعمم أن يتعمم كيفية تد 8

جانب التعمم األكاديمي , حتى يتمكنوا من المساىمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية , ويجب تعريفيم 
بقضايا المجتمع المحمي والعالمي , وحثيم عمى المشاركة في حل بعض القضايا والمشكالت االجتماعية 

 بطرق عممية . 
ويم : إن عممية التقويم ليا أىميتيا في العممية التعميمية , ومن ىنا يجب عمى ـ ما يتعمق بالتق 9

الطالب/المعمم أن يعرف كيف يستطيع تشخيص قدرات الطالب واستعداداتيم واستخدام أساليب التقويم 
المناسبة , من وضع اختبارات متنوعة وتشخيص مواطن القوة وتنميتيا ومواطن الضعف والعمل عمى 

 ا , وتدريب الطالب عمى التقويم الذاتي .معالجتي
 التنمية المينية لمطالب/المعمم اثناء اعداده  .

يشيد العالم اليوم تطورًا معرفيًا وتكنولوجيًا متسارعاً ومواكبة ليذا التطور ال بد من إعداد الفرد إعدادا يمكنو 
اسيا في إحداث ىذا التطور ونظرًا لما من التفاعل مع معطياتو والن عممية التعمم والتعميم تشكل عنصرًا أس

يمثمو المعمم من أىمية باعتباره الركن األساسي من أركان النظام التربوي فان أىم الدعائم التي تيتم بيا 
عدادىم وتطويرىم بصورة مستمرة لتمبيو حاجات المجتمع  فمسفو التربية تكمن في تييئو المعممين وا 

 ميمي وتزويدىم بالخبرات التي تؤىميم لمعمل التربوي المتميزالضرورية واالرتقاء بالمستوي التع
بدون معمم كما ان كل األنظمة التعميمية تركز عمي أن المعمم أحد العناصر األساسية لمعممية التعميمية , ف

مينيًا يعي دوره الكبير والشامل ال يستطيع أي نظام تعميمي الوصول إلى تحقيق مؤىل أكاديميًا ومتدرب 
و المنشودة , ومع االنفجار المعرفي اليائل ودخول العالم عصر المعموماتية واالتصاالت والتقنية أىداف

يمبي  كل مستمر ليواكب روح العصر, معممالعالية, أصبحت ىناك ضرورة ممحة إلى معمم متطور بش
حاجات المتعمم في التعمم ويمبي احتياجات المجتمع ومتطمباتو نحو التقدم والرقي , إن الحاجة ماسة إلعداد 

معممين قادرين عمى مواكبة التغييرات والمستجدات المتالحقة, وبذلك يصبح منتجًا مينيًا فاعال لممعرفة, 
صرة , وكذلك الحرص عمى تدريبو اثناء الخدمة ومطورًا لقدراتيا وفق االتجاىات الحديثة وتقنياتيا المعا

وتزويده بكل ما ىو جديد , فالمعمم المبدع ىو طالب عمم طوال حياتو في مجتمع دائم التعمم والتطور, وفي 
 التي ظل ثورة التكنولوجيا والمعموماتية, وليس المعمم الذي يقتصر في حياتو عمى المعارف والميارات



 alaasadik@hotmail.comwww.free**s.com/alaasadik)د فقط اكتسبيا في مؤسسات اإلعدا
 ( وتوجد مبررات لذلك منيا : ـــــــ

. الثورة المعرفية في جميع مجاالت العمم والمعرفة , وقد ساىمت ثورة االتصاالت في انتشارىا واتساع 1
 نطاقيا .

لعالم مدينة صغيرة تنتقل فييا ن يكون اى ألإدت أ. الثورة في مجال تقنيات المعمومات واالتصاالت 2
 المعارف المستجدة بسرعة ىائمة .

صبح أن كان ممقنا لممعمومة ومصدرىا أدوار المعمم وتعدد مسؤولياتو في المجال التعميمي فبعد أ. تعددية 3
 من خالل طرق تدريسية متطورة ومعاصرة . استكشافيامساعدا لممتعمم عمي 

 التدريس والتعمم مما يتطمب من المعمم مواكبة ذلك . ستراتيجياتا. المستجدات المتسارعة في مجال 4
 األكاديمي في عممية التعمم . واالعتماد. التوجو العالمي نحو التقيد بالجودة الشاممة لمعممية التعممية 5
 . مواكبة كل ما ىو جديد ومتطور في العممية التعميمية وتطبيقو وفق المعايير الدولية الحديثة .6
 ساليب التطوير والتعمم الذاتي وفق التطور والتنوع في التقنيات المعاصرة .أتعدد األنظمة التعممية وتنوع .7
 ليات التنمية المينية لممعمم .أ
 ثناء الخدمة .أوال التنمية المينية لممعمم من خالل برامج التدريب والتطوير أ

 -الذاتي ويكون عن طريق :ليات التطوير أثانيا التنمية المينية لممعمم من خالل 
 * التطوير الذاتي من خالل الحقائب التعميمية والتدريبية .

 * التطوير الذاتي من خالل التعميم المبرمج  .
 -ثالثا التنمية المينية لممعمم من خالل التقنيات المعاصرة ويكون عن طريق :

 * التطوير الذاتي من خالل برمجيات الحاسوب
 خالل التعميم اإللكتروني . * التطوير الذاتي من

 (67, 2000* التطوير الذاتي من خالل التعميم عن بعد . )الفنيش , وزيدان , 
 دراسات تتعمق ببرامج إعداد المعمم . 
ن ن األنظمة التربوية في جميع دول العالم أولت مسألة تكوين المعمم ونموه الميني أىمية كبيرة , وذلك ألإ

تستمزم تكوينا مينيا جيدا لممعمم ُيمكنو  واالتصاالتفي عصر تكنولوجيا المعمومات األدوار الجديدة لممعمم 
من القيام بأدواره المرتقبة ويؤىمو لمواجية تحديات العصر وتأثيراتيا المختمفة عمى التربية . ومن ىذا 

في كثير من  حتمت مسألة التكوين الميني لممعمم كما يؤكد جبرائيل بشارة  مكانة مركزيةأالمنطمق فقد 
الدراسات والبحوث والتقارير والتوصيات التي صدرت عن العديد من المؤتمرات والندوات والمقاءات الدولية 
واإلقميمية والوطنية والتي بمجمميا جاءت لتؤكد عمى المكانة المركزية التي يحتميا المعمم في النظام التربوي 

تجديد تربوي , وفي ىذا السياق يستعرض الباحث باعتباره عنصر فاعال في أي إصالح أو تطوير أو 



بعض الدراسات التي تناولت الدور الذي تقوم بو كميات التربية في اعداد المعمم ونموه الميني سواء كان 
 (.2000قبل أو اثناء الخدمة )بشارة ,

دفت ىذه الدراسة ( بدراسة عنوانيا "المعمم كيف يتم إعداده", وقد ى2009ــــ ففي السعودية قام)الصائغ ,1
لمكشف عن جوانب الضعف والقصور في إعداد المعمم في كميات التربية المختمفة وقدم توصيات 
ومقترحات لتالفي القصور في ىذه البرامج , وكيفية تحسين عممية إعداد المعمم وتدريبو , ثم بعد ذلك 

لمتميز, وقد قدم في نياية دراستو المعمم بقدرتو عمى األداء ا احتفاظعرض بعض األساليب العممية لضمان 
قائمة بالخصائص والكفايات المطموب توافرىا في المعمم ومنيا الثقافة العامة , والعمق في التخصص , 
والقدرة عمى التعبير الجيد بمغة التعمم , والتعامل بعدل ومساواة مع جميع الطالب بغض النظر عن 

دراك أىمية الوقت , والعم وااللتزام, االجتماعيةخصائصيم    . ل التعاوني مع زمالئوبالوقت ومواعيد العمل وا 
(  دراسة ىدفت  إلى تقويم  برنامج  إعداد معمم  العموم بكميات  المعممين  2000ـــــ كما أجرى )الشرفي , 2

ي  برنامج  (  طالبًا من طالب العموم الممتحقين ف96في  المممكة العربية  السعودية, وكانت عينتيا )
كميات  ية )تخصص طرق تدريس العموم(  من ( مشرفًا من مشرفي التربية  العمم25التربية  العممية و)

طبيق استبيانو مكونة من راسة, تم جمع البيانات الالزمة , ولتحقيق اليدف من الدالمعممين في المممكة
ىـ.  1423/1424العام الجامعياألول من العينة في نياية  الفصل الدراسي فقرة عمى أفراد  (76)

وأظيرت نتائج البحث مالئمة كل من اإلعداد الميني  وبرنامج  التربية  العممية  لبرنامج  إعداد معمم 
العموم, ووجود ضعف في مساىمة  كل من اإلعداد  الثقافي  العام واإلعداد التخصصي  والمقررات 

 م .التربوية  والنفسية  في برنامج  إعداد معمم العمو 
(  دراسة عن خصائص المعممين, وتأثيراتيم عمى اتجاىات  Ac.Kgoz,2005وز )قـــــ وأجرى آك ك 3

ستخدم فييا األسموب المسحي مستعينًا باستبانة مفتوحة أعدىا لغرض الدراسة, وطبقيا عمى أالطمبة " و 
ىاتيم نحو تصوراتيم سنة, في أربع مدارس مختمفة , بيدف تقييم اتجا 11-9عينة من الطمبة من أعمار 

دراكاتيم لخصائص المعممين )المينية, والتربوية, والشخصية(, وقد بينت النتائج وجود فروق في تفضيل ا  و 
خصائص تعزى لعامل الجنس, حيث كانت الطالبات أكثر حساسية نحو خصائص شخصية معممييم, 

المطيفة, ومن نتائج ىذه الدراسة  , وأخالقيم وطباعيماطالعيمىتم الذكور بمعارف معممييم وسعة أبينما 
 واستخداميضًا أن أبرز صفات المعمم المكروىة لدى الطمبة ىي التحيز في التعامل, ودوام العبوس, أ

بالمالبس واليندام والشكل, والصراخ الدائم إذا أخطأ الطالب,  االىتماماألساليب المممة, والقسوة وعدم 
المرغوبة في المعمم فيي , العدل والمساواة, والود والمطف, وفقدان السيطرة عمى الصف, أما الصفات 

والمرح, واليدوء, والصداقة, وحسن االستماع لمطمبة, والتشويق في عرض الدروس, والحرص عمى إيجاد 
 بيئة صفية مريحة وآمنة ومتعاونة, ودوام النشاط, واالستمتاع بالعمل. 

عرف عمى مدى  مساىمة  قسم المناىج  وطرق التدريس  دراسة  ىدفت لمت( 2004أجرى  )الخطابي ,ـــ  و 4
وقد شمل األساسية لدى الطالب المعممين,  بكمية  المعممين  بجدة  في تنمية  بعض الكفايات المينية 



لتحقوا  ببرنامج  التربية  العممية  في أ(  طالبًا من طالب كمية  المعممين بجدة  ممن  152البحث )
اليدف من ىذا البحث تم تطبيق  ىـ. ولتحقيق  1424/ 1423الدراسي ن العام الفصل  الدراسي األول م

مجاالت, وىي )التخطيط , التنفيذ, التقويم (  فقرة موزعة عمى أربعة 69استبانة عمى العينة  وتكونت من )
لبحث االتدريس (, وطمب فييا من العينة إبداء آرائيم حول كل فقرة منيا , وأشارت نتائج أخالقيات مينة 

إلى مساىمة  قسم المناىج  وطرق  التدريس في تنمية بعض الكفايات المينية األساسية لدى الطالب 
المعممين, وأن ىذه المساىمة ال ترقى إلى المستوى  المطموب الذي نسعى إلى تحقيقو من إعداد المعمم قبل 

 الخدمة.
الواليات المتحدة األمريكية بدراسة, كان  (  في2004ــــ قام تومبسون وزمالؤه )تومبسون , وزمالؤه ,  5

لدى المدرسين الذين يدرسونيم, مفضمة اليدف منيا فحص استجابات طالب الجامعة لمعرفة الخصائص ال
( سمة مشتركة توافق عمييا أفراد عينة الدراسة, ىذه 12وكشفت نتائج الدراسة أن الطمبة أكدوا أن ىناك )

شخصية وليا يمقاىا الطمبة بصفة أكاديمية أو  والعناية والرعاية التيالخصائص متصمة بموضوع االىتمام 
د أن ىناك ارتباط قوي دور كبير بالتأىيل العالي لممعممين, وبمراجعة البحث المتعمق بفاعميو المعمم , ووج

التالميذ كتعميم جيد وبين النتائج التي توصل إلييا الباحثون كخصائص وسمات لممعمم  بين ما وصفو
ثناءىافاعل, وىذه الصفات يمكن أن تساعد المعممين قبل الخدمة ال في تطوير وتحسين أدائيم,  وا 

والخصائص االثني عشرة ىي التالية ) العدل , االتجاه االيجابي , اإلعداد والتحضير, العالقة الشخصية, 
, التوقعات العالية ,  حسن النكتة والدعابة , اإلبداع , الرغبة في تقبل األخطاء , التسامح , االحترام

 العاطفة , االنتماء .
(  بدراسة عن برامج  ومناىج كميات التربية في دول الخميج  وىدفت ىذه 1987ــــــ قام )اسماعيل,  6

فيما بينيا في وضع الدراسة إلى تشخيص برامج ومناىج كميات التربية القتراح أنسب الطرق والتنسيق 
يجاد السبل ابرامج مشتركة  اليجابية نحو التطوير الذي يحقق مستوى األداء األمثل والتكامل في إعداد , وا 

المعمم بما يواكب خطط التنمية , وكذلك التعرف عمى المناىج والبرامج المقررة في بعض كميات التربية في 
جتمعاتيا دول العالم , ووظائف وأدوار كميات التربية , والعالقات التي ينبغي أن تكون بين ىذه الكميات وم

ختار عينة لدراستو تمثمت في مناىج كميات التربية في دول الخميج العربي, وبناء عمى ما أالمحمية, و 
توصل اليو الباحث من نتائج , قد اوصى بتوصيات منيا انو يجب تحديد سياسات القبول بكميات التربية , 

فع مستوى األداء في إعداد المعمم بما وتطوير المناىج الدراسية المطبقة في ىذه الكميات , العمل عمى ر 
 يواكب خطط التنمية , واالىتمام بالبحث العممي وأن يكون ليا دور في خدمة المجتمع .

 .عمى نتائج الدراسات تعقيب 
بيئات  واختالفىتمت ببرامج إعداد المعمم, أبالرغم من تعدد الجوانب التي تناولتيا الدراسات التي  

عداد المعمم دور في إعداده سواء كان قبل الخدمة أثناء عم إجرائيا, فقد أجمعت ى أن لمؤسسات تكوين وا 
أثناء الخدمة أي بعد تخرجو , و من خالل تدريبو وتطويره  مينيا أ, مرحمة تكوينو وتأىيمو وىو طالب 



نو يوجد شيء من القصور في بعض الجوانب سواء في ألى إشارت أنتائج  بعض الدراسات ولكن ىناك 
لممؤسسات التي اجريت عمييا تمك الدراسات  وتتعدد أوجو القصور وتتنوع نظرًا لتعدد أو البرامج خالت المد

جوانب برامج إعداد المعممين التي من أىميا: شروط القبول وآليتو, ونظام اإلعداد ومدتو, والبرنامج 
لمراجعة  المؤسساتكاىل  تمك  الدراسي, والتربية العممية, وعمميتي التدريس والتقويم. وىذا يضع حمل عمى

تكون مخرجاتيا محققو ألىداف المجتمع في عصر التغيرات التي يمر بيا العالم , برامجيا وخططيا حتى 
فالعالم اليوم يواجو تحديات ومستحدثات جديدة ىائمة تتمثل في ظواىر العولمة والثورة اليائمة في نظم 

عالء القيم المادية المعمومات واالتصال, باإلضافة لممشكالت الت ي تعاني منيا المجتمعات مثل البطالة وا 
ونتيجة لضعف دور األسرة وانكماش دور المعمم سميمة ,عمى األخالقية نتيجة لمتوجيات التربوية الغير 

 .د والجماعات وأنماط تفكيرىموزيادة الييمنة لوسائل اإلعالم عمى سموكيات األفرا
ويجب أن يكون المعمم مساىما في تقدم مجتمعو عن طريق تربية حديثة تسيم في التنمية البشرية منذ      

مرحمة الطفولة المبكرة , وىذا يتطمب أن يكون المعمم معدا إعدادا جامعا لكل المراحل , وفي جميع جوانب 
أن تتفاعل مع الحضارات  يمكن ليا, المعرفة , وعن طريقو يمكن ان تتحقق نيضة حضارية إسالمية 

المعاصرة لمدول المتقدمة من غير أن نفقد ىويتنا الثقافية والحضارية وذلك نتيجة لمواجية تمك التطورات 
         .والتغيرات المـتعددة 

مم بالتكنولوجيات الحديثة والذي ومواعي لمتطمبات العصر و تخصص معمم موىذا يبين أىمية وجود     
مع االستعانة بالوسائل العصرية لتحقيق القيم واليوية الثقافية والقومية وبمختمف مكوناتيا  يوظفيا في مينتو

ومستوياتيا الشخصية والوطنية والعربية واإلسالمية واإلنسانية والتي تمكن المتعمم من تنمية قدراتو 
 -األخالقية والتربوية وذلك لمواجية الغزو الثقافي كما يتطمب منو :

ـ أن يكون لديو االستعداد والقدرة لمتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين , وأوليا االنفتاح عمى عموم  
 المستقبل وتطبيقاتيا اليومية من حاسوب وانترنت , والتدرب عمى الميارات المرتبطة بتكنولوجيا العصر.

ة وتكنولوجية وذلك لمتعامل مع ـ أن تكون لديو ميارات وكل ما يتطمبو  ىذا العصر من معارف عممي
 الموارد المتوفرة , من اجل اإلسيام في تنمية المين المختمفة .

 ـ العمل عمى تنمية ميارات التعمم الذاتي واتجاىاتو , والوصول إلى مصادر المعرفة األصمية .
م معافى ـ يجب أن يكون ىدف المعمم ىو بناء اإلنسان من جميع النواحي وخمق عضو في المجتمع سمي

 خالي من جميع اإلمراض سواء كانت نفسية أو اجتماعية.
ـ أن يكون قادرا عمى تحقيق التوازن بين اليدف المعرفي واليدف التنموي واليدف التربوي لممتعمم من خالل 

 توفير األنشطة التربوية والميارات العممية , والتكنولوجيا المعاصرة المناسبة 
مة إعداد المعممين , والدعوة إلى أن يتم إعداد معمم متخصص بالعمم وىذا يدعو إلى تطوير منظو  

والمعرفة , وقادر عمى تدريس الميارات واألنشطة التربوية والميارات العممية بأبعادىا المختمفة , والعمل 
 عمى تغيير الصورة التي عمييا المعمم التقميدي . 



 النتائج . 
من خالل  اطالعو عمى العديد من الدراسات وأراء الباحثين ورجال  واىم النتائج التي توصل الييا الباحث 

التربية والتعميم والمتخصصين في ىذا المجال , انو ىناك مسؤولية كبيرة عمى عاتق مؤسسات إعداد 
 ( , وتتمخص في  : ــــو أي مؤسسات اخرى أو معاىد عميا أ المعممين )كميات التربية

عداد المعممين بوجو عام في تنمية بعض الخصائص المينية  ـــ  يوجد دور كبير لمؤسسات 1 تكوين وا 
والتربوية لطالبيا , كما أتضح من نتائج الدراسات التي أطمعا عمييا الباحث, وذلك من خالل ما تقدمو من 

 برامج سواء كان في الجانب األكاديمي , أو الميني , أو التربوي , أو الثقافي .
المعممين يتضمن عدة جوانب وأبعاد منيا الشخصي واالجتماعي واألكاديمي  ــ برامج مؤسسات إعداد 2

 والميني . 
 ــ ىناك العديد من الكفايات واألدوار الالزمة لممعمم  تتضمنيا برامج منظومة إعداد المعممين  3
 ىــ العصر الحاضر يمر بمتغيرات رىيبة ومتسارعة في مختمف المجاالت والميادين , وىذا وضع عم 4

 أعباء كبيرة , حتى يواكب المعمم ىذه المتغيرات . كاىل مؤسسات إعداد المعممين
 ـــ ان التعميم العممي جدا ميم لمطالب/المعممين أثناء إعدادىم , والمتمثل في التربية العممية . 5

ورفع كفاءة وفي نياية ىذه الورقة  يؤكد الباحث عمى أىمية تطوير المؤسسات التعميمية إلعداد المعممين  
خريجييا , وانو من القضايا اليامة التي تشغل أذىان الكثير من الميتمين والمختصين بتربية األجيال في 

وال يتحقق ذلك إال من خالل االىتمام وتطوير منظومة , جميع أنحاء العالم ىي تجويد مستوى المعمم
صالحيا في ضوء معايير الجودة الشاممة تقتضيو متطمبات ىذا  وىذا ما, مؤسسات إعداد المعممين وا 

العصر, ولن تتحقق لتمك المؤسسات الريادة والطموح إال بوضع معايير محددة لتقييم أداءىا, والوصول بيا 
إلى تعميم ذات جودة شاممة من خالل تجويد أداءىا وتجويد منتجيا حتى يتناسب مع طموحات األلفية 

 الثالثة .
 التوصيات .

ي نتمنى أن تجد االىتمام من قبل القائمين عمى مؤسسات إعداد المعممين وذلك ىناك بعض التوصيات الت
 من وجية نظر الباحث ومنيا :ــــ

ـ إعادة النظر في فمسفة مؤسسات إعداد وتكوين المعممين , وتحديد رؤيتيا ورسالتيا بحيث تتناسب مع 1
 سمات العصر. 

يق معايير الجودة الشاممة بمنظومة إعداد المعمم  , ـ توفير ىيئة إدارية وتدريسية مدركتين ألىمية تطب2
 وتعريف العاممين بيذه المؤسسات بالمعايير العالمية لمجودة ومعايير االعتماد .

ـ العمل عمى تطوير مخرجات مؤسسات إعداد المعمم من حيث النوع وليس من حيث الكم فقط , وذلك 3
 البرامج الحالية .  بإعادة النظر في سياسات القبول والمناىج ومختمف



ـ العمل عمى تقويم أداء مؤسسات إعداد المعمم عمى أسس عممية , والعمل عمى التحسين المستمر 4
 وتطبيق معايير الجودة الشاممة ومعايير االعتماد .

 ــ االىتمام بجانب التطبيقات العممية وخاصة التربية العممية .  5 
كسابو القدرة ـ ـــ اعتماد استراتيجية متكاممة 6 إلعداد المعمم تستيدف تعميق المعرفة لدى الطالب المعمم, وا 

 عمى إنتاجيا.
ـــ األخذ باالتجاىات التربوية العالمية الحديثة لمؤسسات إعداد المعممين , مع التنويع في نظم اإلعداد  7

 ومسارات الدراسة حسب إمكانات كل مؤسسة ومطالب البيئة المحمية.
اسات دورية شاممة لمراجعة واقع برامج إعداد المعمم , والعمل عمى تطويرىا بما يضمن ـــ إجراء در  8

 مواكبتيا االتجاىات التربوية الحديثة ومستجدات العصر.
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