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ملخص البحث:
يهدف البحث احلايل إىل الوقوف على املالمح األساسية لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم
األساسي يف كل من ليبيا  ،ومجهورية مصر العربية وماليزاي يف ضوء القوى والعوامل اجملتمعية
لكل منهم ،ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بني نظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي
يف كل من ليبيا ودوليت املقارنة ،يف حماولة لالستااد من جهود كل من مجهورية مصر العربية
وماليزاي يف تطوير إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي هبدف حتسني وتطوير إعداد املعلم يف
ليبيا ،وتقدمي تصور مقرتح إلعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا يف ضوء خربات
دول املقارنة.

الكلمات املفتاحية :نظام إعداد املعلمني ،التعليم يف ليبياـ التعليم يف مصر ،تطوير التعليم.
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Comparative Study of Teacher Preparing Education
Programs for Basic Education Level in Libya, Egypt and
Malaysia
Abstract
The present research aims to achieve the following objectives: identify
the basic features of the system of preparing the teacher of the stage of
basic education in Libya, the Arab Republic of Egypt and Malaysia in
light of the forces and social factors of each .To know the similarities
and differences between the system of preparing the teacher of the
basic education stage in Libya and the comparative countries. Trying
to benefit from the efforts of the Arab Republic of Egypt and Malaysia
in developing the preparation of the teacher of the basic education
stage in order to improve and develop the preparation of the teacher in
Libya. Provide a proposed system for the preparation of the teacher of
basic education in Libya in light of the experience of the comparative
countries.

 املقدمة.1

تعد الرتبية أحد األسس اليت تعتمد عليها األمم يف االحتااظ بكياهنا واليت يقوم

 كما أهنا وسيلة لنقل الثقافة عرب األجيال وأدا لنمو الارد،عليها تقدم اجملتمع وتطوره
وتنمية اجملتمع وهبا يستمر اجملتمع حضارايً وبيولوجياً وقد زاد االهتمام بشئوهنا بسبب التزايد
ىف حجم املعرفة وأن مستقبلها مرهون ابإلرتقاء والنهوض مبهنة التعليم كونه املسئول عن
. )17 . ص،2005،إرساء التجديد والتغيري ىف اجملتمع (األمحد
يعترب التعليم امليدان الرئيس الذى ميكن من خالله جماهبة التحدايت العاملية املعاصر
وهو السبيل لتغيري مستقبل البالد كونه كايل بتغيري أوجه احليا فيها مبا ىف ذلك سلوك
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البشر فهو مل يصبح جمرد خدمة من اخلدمات بل استثمار للعقول وبناء للقيم ( ،رستم،

 ،2001ص  ،)96وملا كان التعليم هو القو املؤثر يف التنمية البشرية والنهوض ابجملتمعات
وأصبح تقدم الدول والشعوب يقاس بتقدم التعليم فيها ،فإن دراسة قضااي التعليم وتطويره
أصبحت إحدى املداخل الرئيسية للتنمية الشاملة( .عبد الصمد ،2007،ص.)2
وتعترب مرحلة التعليم األساسى أساساً للبناء التعليمى وهى تُعد الارد للحيا العاملة
وتكافح أميته وتعده لنمط اجتماعى فكرى متجانس ومتكامل ،والتعليم األساسي حق
جلميع األطاال الذين يبلغون السادسة من عمرهم  ،تلتزم الدولة بتوفريه هلم ويلزم أولياء
األمور بتنايذه (عبد النيب  ، 2008 ،ص )130؛ وهى القاعد األساسية العريضة جلميع
األطاال من سن السادسة حىت سن اخلامسة عشر ومد الدراسة هبا تسع سنوات وتشمل
املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف بعض الدول النامية  ،يف حني تقتصر على املرحلة
االبتدائية يف كثري من الدول الاقري ويرجع السبب يف ذلك إىل االمكانيات املادية والبشرية
الالزمة لتحقيق أهدافه (انصف ،2006 ،ص.)182
إن معلم مرحلة التعليم األساسي هو حجر الزاوية يف بناء وتكوين شخصية النشء
منذ املراحل األوىل وعليه أن يكون على درجة من الوعي الاكري والثقايف واالجتماعي وال
يتأتى إال ابلرفع من مستوى إعداده وتدريبه على مستوى املرحلة اجلامعية (حممد،2006،
ص.) 51
ولقد ازداد االهتمام خالل النصف الثاين من القرن العشرين بربامج إعداد املعلمني
وتدريبهم والدعو إىل تطويرها نظراً ملا للمعلمني من دور مهم يف جناح العملية التعليمية ،فال
ميكن لااعلية النظام التعليمي أن تتحقق دون قدر املعلم على اآلداء اجليد  ،فاملعلم الذي
يتم اعداده جيداً وحيسن تدريبه هو صمام األمان للعملية التعليمية (.األزرق ، 2000 ،ص
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 ، )204فعلى سبيل املثال كان جلمهورية مصر العربية جهوداً واضحة على مدى سنوات
طويلة حيث وضعت وزار الرتبية والتعليم املعايري القومية للتعليم،وقد مشلت هذه املعايري
عدداً من اجملاالت اخلاصة إبعداد املعلمني منها:جمال التخطيط وجمال اسرتاتيجيات التعلم
وإدار الصف وجمال املاد العلمية ،وجمال التقومي وقد تطلب حتقيق املعايري القومية إلعداد
املعلمني إعاد هيكلة برامج إعداد املعلم بكليات الرتبية( .زيتون،2004 ،ص .) 140
كما أجرت يف العام ناسه وزار الرتبية يف الياابن إصالحا يف نظام إعداد املعلم
حيث استحدثت به ما يسمى بشهاد املستوى املتقدم للمعلم  Advancedوالذي
يتطلب احلصول على درجة املاجستري يف تدريس ماد معينة لالستمرار يف مهنة التدريس أو
الرتقي فيها وعقدت منظمة اليونسكو مؤمتر مكتب الرتبية الدويل اخلامس واألربعني يف
جنيف عام  1996تناول هذا املؤمتر "دور املعلم اجلديد يف هذا العامل املتغري " وبني أمهية
دور املعلمني وأتثري جهودهم يف النتائج التعليمية ومساعد الطالب يف حل املشكالت اليت
تواجههم (.)Carlos,1996,p.435
وتشهد ليبيا تطوراً اجتماعياً واقتصادايً يعيشه اجملتمع يف ظل التحوالت العلمية
والتقنية اليت حتدث على املستوى الدويل حيث تتم دراسة النظام التعليمي وتطويره من
خالل البنية التعليمية ،وأصبح تطور إعداد املعلم اللييب ضرور حتمية لكي تتغري مهامه من
انقل للمعلومات ملقن للطالب إىل ماكر وحملل لكل التحدايت اليت تواجه اجملتمع اللييب
حالياً ومستقبالً( .احلوات ،2002 ،ص.)236

.

وملا كان للمعلم الدور الكبري يف جناح العملية التعليمية وحتقيق األهداف الرتبوية
املنشود ألي جمتمع من اجملتمعات ومن بينها اجملتمع اللييب أصبح من الضروري حماولة
النهوض بربامج إعداده وتطويرها بصاة مستمر يف ضوء املتغريات والتطورات املعاصر .
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 1.1مشكلة البحث وأسئلته.

ميكن صياغة مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية -:
 ما املالمح األساسية لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف كل من ليبيا،ومجهورية مصر العربية وماليزاي يف ضوء القوى والعوامل اجملتمعية لكل منهم ؟
 ما أوجه التشابه واالختالف بني نظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي بكل من ليبياودول املقارنة (مجهورية مصر العربية  ،ماليزاي) ؟
 ما أوجه اإلفاد من خربات وجتارب كل من نظام مجهورية مصر العربية وماليزاي يف تطويرنظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي بليبيا ؟
 ما التصور املقرتح لتطوير نظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا على ضوءخربات دوليت املقارنة ؟

 2 .1أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق األهداف اآلتية :التعرف على املالمح األساسية لنظام إعداد
معلم مرحلة التعليم األساسي يف كل من ليبيا ،ومجهورية مصر العربية ،وماليزاي يف ضوء
القوى والعوامل اجملتمعية لكل منهم ،ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بني نظام اعداد معلم
مرحلة التعليم األساسي يف كل من ليبيا ودوليت املقارنة،وحماولة االستااد من جهود كل من
مجهورية مصر العربية وماليزاي يف تطوير إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا ،وتقدمي
تصور مقرتح لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا يف ضوء خربات دول
املقارنة.

 3 .1مصطلحات البحث
تتحدد مصطلحات البحث على النحو التايل :
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عرف قاموس الرتبية النظام أبنه أى تنظيم أو تصميم يتكون من جمموعة من العناصر أو

الوحدات املرتابطة الىت تتااعل من أجل حتقيق هدف عام واحد أو عد أهداف حمدد .
)( Shafritz M. Jay and Others1988, P.46
 اإلعداد Preparation :عرف لاظ اإلعداد أبنه دلك الصنيع أو العمل أو العملية اليت يكون مبوجبها الارد معداً
ملمارسة عمل ما أو مستعداً لتحقيق هدف ما.
)(Oxford Dictionary, 1998, pp. 643-644
 إعداد املعلم Teacher Preparation:يعرف أبنه التدريب املهين للمعلم والرتبية اليت تساهم يف ارتقائه بعد احلصول على
الشهاد الثانوية وتشمل برامج إعداد املعلم دراسة ماد أكادميية أو أكثر ابإلضافة إىل
دراسة املقررات الرتبوية وممارسة التدريس حتت إشراف املعلمني (الاويل ،2000 ،ص
. )498

 4 .1حدود البحث
اقتصر البحث احلايل على نظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا
ومقارنته مبا هو موجود يف كالً من مجهورية مصر العربية وماليزاي وفقاً للمحاور اآلتية:
مؤسسات اإلعداد  ،نظم القبول نظم اإلعداد والدراسة  ،برانمج اإلعداد  ،تقومي الطالب

 .2متهح البحث
استخدمت الباحثة يف حبثها املنهج املقارن
 .3الدراسات السابقة :
 1 .3الدراسات العربية :
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 1 .1 .3دراسة دالل حممد إعواج()2010

هدفت الدراسة وصف الواقع احلايل لربامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية
ابجلامعات الليبية  ،وحتديد لبعض جوانب القصور فيها واملشكالت اليت تواجه الطلبة
املعلمني يف إعدادهم ومن مث التوصل إىل إسرتاتيجية ومنوذج مقرتح مبين على أسس ومبادئ
ومكوانت واضحة وحمدد ،ومن توصيات الدراسة مايلي :ضرور العمل على زايد مستوى
التعاون والتنسيق بني أساتذ اجلامعات والعاملني يف املدارس من معلمني ومدراء ومشرفني
وكذلك بني الكليات يف اجلامعات املتعدد ،وضع نظام واضح للرتقيات واحلوافز اليت من
شأهنا أن حتاز املعلم وتزيد من إقباله على املسار الذي ختصص فيه وترفع من مكانته
االجتماعية  .العمل على إجياد برامج تدريبية للخرجيني وتوفري نشرات تربوية ليظلوا على
اتصال دائم بكل ما يستجد من أمور تربوية حديثة ،االهتمام ابجلانب التطبيقي يف مواد
اإلعداد الرتبوي  ،وتنمية مهارات التجريب العملي  ،ربط مقررات اإلعداد الرتبوي
مبشكالت امليدان الرتبوي وربطها مبا يتم تدريسه يف الكليات .
.

 2 .1 .3دراسة إميان أمحد شيهوب وآخرون ()2011

هدفت الدراسة التعرف على سياسة القبول للطالب  /املعلمني بكليات الرتبية يف
ليبيا  ،واستخدم الباحثون املنهج الوصاي التحليلي  ،ومن توصيات الدراسة اختيار وفرز
املتقدمني للدراسة وفق تقادير ودرجات حتصيلية حتدد مسبقاً للقبول بدرجات الثانوايت
العامة ،إجراء املقابلة الشخصية والتأكيد على توزيع الدرجات التقوميية فيها بني أفراد اللجنة
،التأكيد على أن جتري عمليات القبول وفق جلان خاصة ابلتسجيل ومرتبطة ابلتعليم العايل
وذلك لربط عمليات القبول ابحلاجة يف اجملتمع لبعض التخصصات ووفق خطط مدرسة
وذلك عن طريق فتح أقسام إلعداد معلمني يف التخصصات اليت حتتاجها البالد وجتميد
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التخصصات اليت اكتات من املعلمني مؤقتاً حلني احلاجة  ،كذلك التأكيد على استيعاب
الكليات لألعداد املقبولة هبا وفق إمكانيتها وقاعات الدراسة هبا وأعضاء اهليئة التدريسية
ابلكليات .

 2 .3الدراسات األجنبية :
 1 .2 .3دراسة إدريس،وآخرون()Idris, et,al , 2006
هدفت الدراسة حتديد مستوى اإلعداد والتدريب املهين للمعلمني لتدريس
الرايضيات والعلوم قبل اخلدمة و أثناءها ،كذلك املقارنة بني مستوى التدريب املهين وإعداد
املعلمني لتدريس الرايضيات والعلوم ابللغة االجنليزية قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة ،وأسارت
الدراسة عن النتائج اآلتية :أن اغلب املدرسني املاليزيني قد اكتاوا ابلتدريس العام مع أهنم
جاهزون لتعليم مقرري الرايضيات والعلوم األخرى ابللغة االجنليزية ،أن هناك تااوت يف
النسب بني املدرسني الذين اندجموا مع برانمج إعداد املدرس والذين مل يدخلوا يف هذا
الربانمج مع أن الائتني مستعداتن لتدريس املواد ابللغة االجنليزية ،أنه على الرغم من أن
املعلمني لديهم تصور أهنم على استعداد مهين لتدريس الرايضيات والعلوم ابللغة االجنليزية
إال أهنم اليزالون حباجة إىل مزيد من اإلعداد للتغلب على الطالب الذين يعانون من ضعف
يف االجنليزية أو الرايضيات أو العلوم أو كليهما .
 2 .2 .3دراسة كاالندا )2006( Kalande
هدفت الدراسة مالحظة تطبيقات اإلرشاد العملي ملعلمي ست مدارس ابتدائية
وفحص ما إذا كانت السلوكيات التعليمية متوافقة مع ما تعلموه أم ال وقد تضمنت دراسة
هذه الظاهر املقررات واملناهج والطرق التعليمية يف املدارس املاالوية ،ومن نتائج الدراسة :
يدرسون ابلطريقة اليت تعلموها عندما كانوا
أن هناك دليل واضح أبن املعلمني بشكل عام ً
طلبة يف املدارس ،و أن هناك عالقة بني توقعات املعلمني واالستعدادات التعليمية لديهم .
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 3 .3التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل حتليل الباحثة للدراسات السابقة اليت سبق عرضها واالستااد منها تبني
أن الدراسات السابقة أكدت على أمهية إعداد املعلم ابعتباره حجر الزاوية يف العملية
التعليمية ،واحلرص على مساير االجتاهات احلديثة يف إعداد املعلمني وتدريبهم ،إذ يعترب
اإلعداد اجليد للمعلمني أسلوابً للرفع من املستوى املهين هلم مبا ينعكس اجيابياً على العملية
التعليمية ،واستااد البحث احلايل من الدراسات السابقة رغم االختالف يف موضوعاهتا
وأهدافها يف حتديد مشكلة البحث واختيار منهجه ومعاجلة موضوع البحث ،ستستايد
الباحثة من الدراسات السابقة يف وضع التصور املقرتح لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم
األساسي يف ليبيا.

 .4النتائج
 1 .4أوجه التشابه واالختالف بني نظم إعداد املعلم :
 -مؤسسات اإلعداد :

تتشابه ليبيا مع دوليت املقارنة يف االهتمام مبعلم مرحلة التعليم األساسي  ،فاي ليبيا
يتم إعداد معلم التعليم األساسي داخل كليات الرتبية واليت تقبل طالهبا من احلاصلني على
الشهاد الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب ،أو التخصصية وعلى أساس النسبة املئوية
املقرر وفق ضوابط التنسيق املقرر ،ووحدت مصادر إعداد املعلم بعد إلغاء معاهد املعلمني
واملعلمات بقرار رقم ( )1049عام ، 1995وإنشاء معاهد عليا لإلعداد وبصدور قرار
رقم ( )200عام  2004بشأن إعاد تنظيم اجلامعات بليبيا مت ضم هذه املعاهد
للجامعات لتصبح كليات جامعية ينطبق عليها ما ينطبق على اجلامعات من قوانني تنظيمية
ولوائح تنايذية تقوم إبعداد معلمي التعليم األساسي واملتوسط ،ويف مصر يعد املعلم داخل
كليات الرتبية اليت تقبل طالهبا من احلاصلني على الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب
،وعلى أساس جمموع الدرجات الذي حيصل عليه الطالب يف الثانوية العامة ووحدت
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مصادر إعداد املعلم بعد تصاية دور املعلمني واملعلمات ابلقرار الوزاري رقم ( )24لعام
، 1988مث صدور القرار رقم ( )966لعام  1988بشأن إنشاء شعبة إلعداد معلم مرحلة
التعليم األساسي بكليات الرتبية ،وبذلك أصبحت هذه الكليات تقوم إبعداد معلم التعليم
األساسي للتدريس ابحللقتني (االبتدائية واإلعدادية معاً) .
أما يف ماليزاي فلقد أكدت جلنة رازق(جلنة الرتبية)، 1956ضرور التنسيق بني
معاهد املعلمني وتوحيدها لغرض إعداد معلمني بسياسة جديد حيث أصبح إعداد
املعلمني يتم يف كليات تدريب املعلمني اليت تقع حتت إشراف قسم إعداد املعلمني يف وزار
الرتبية ،وتعد املعلمني للتدريس يف املدارس االبتدائية والثانوية ،ومن ضمن هذه الكليات
واحد إلعداد معلم الرتبية اإلسالمية وأخرى إلعداد معلمي التعليم املهين والاين.
ختتلف ليبيا عن مصر وماليزاي يف أنه ال يوجد حالياً مؤسسات تعد معلم التعليم
األساسي فقط حيث تقبل كليات الرتبية طالهبا احلاصلني على الشهاد الثانوية العامة
والتخصصية وإعدادهم للتدريس مبرحليت األساسي واملتوسط ،بينما تضم كليات الرتبية يف
مصر شعب للتعليم األساسي إلعداد معلم هلذه املرحلة حبلقتيها (االبتدائية واإلعدادية)
وتوجد يف ماليزاي كليات إلعداد املعلمني للتدريس يف املدارس االبتدائية والثانوية
الدنيا(اإلعدادية).

 -نظم القبول :

يتشابه نظام قبول الطالب مبؤسسات إعداد املعلم يف كل من ليبيا ومصر وماليزاي
من حيث ضرور حصول الطالب على الشهاد الثانوية العامة أو ما يعادهلا ،وجناح الطالب
مبجموع معني من الدرجات .
ختتلف كل من ليبيا ومصر عن ماليزاي يف قيام مؤسسات اإلعداد إبجراء مقابلة
شخصية للطالب املقبولني ،حيث أن املعدل املعتمد عليه يف عملية قبول الطالب هو
الدرجات املتحصل عليها يف الثانوية العامة وإمهال الكثري من السمات واخلصائص
الشخصية يف إعداد املعلم  ،وأن املقابلة شكلية على هيئة أسئلة سطحية  ،وميكن إرجاع
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ذلك زايد الطلب االجتماعي على التعليم واعتبار التنمية التعليمية شرطاً أساسيا للتنمية
اجملتمعية والطموح املتزايد لآلابء واألبناء كان له أثرا كبرياً على نظم القبول ابجلامعات
،وازدايد الطلب على االلتحاق هبا بوصاها مكسباً سياسياً واجتماعياً .

 منط اإلعداد :تتشابه ليبيا مع مصر وماليزاي من حيث منط اإلعداد التكاملي والتتابعي ،فاي ليبيا
يدرس الطالب/املعلم وفق النمط التكاملي املواد األساسية جنباً إىل جنب مع املواد الرتبوية
اليت تؤهله ملمارسة مهنة التدريس ،ابإلضافة إىل املقررات الثقافية وتتم دراسة هذه املواد على
مدار أربع سنوات دراسية ،أما وفق النمط التتابعي فيقبل خرجيو كليات اآلداب والعلوم
وبعض التخصصات للتدريس بعد أن تقام هلم دورات ال تتجاوز يف بعض األحيان شهر
أبحد مراكز رفع الكااء للمعلمني لتزويدهم ببعض املعارف واملهارات واحملاضرات الرتبوية
والناسية واملهنية اليت تؤهلهم ملهنة التدريس  ،ويف مصر تسري عملية إعداد املعلم يف كليات
الرتبية من خالل منطني أساسني مها :النمط التكاملي حيث تتكامل فيه دراسة املقررات
التخصصية مع اإلعداد املهين على مدى السنوات الدراسية األربع يف مرحلة جامعية واحد
حيث يعد الطالب إعدادا علمياً وتربوايً ،أما وفق النمط التتابعي فيقبل خرجيو اآلداب
والعلوم وغريها ملد عام واحد أو عامني يف كلية الرتبية للحصول على مؤهل تربوي ملمارسة
مهنة التدريس ،ويف ماليزاي تسري عملية إعداد املعلم يف كليات تدريب املعلمني مباليزاي من
خالل منطني مها  :النمط التكاملي حيث يلتحق الطلبة مبعاهد ختريج املعلمني للمرحلة
االبتدائية احلاصلني على الشهاد الثانوية القسم األديب ومد الدراسة هبا عامان دراسيان
ويقوم خرجيوها ابلتدريس ابملدارس االبتدائية ،سواء االجنليزية أو املاالوية أو الصينية أو
التأميلية كذلك النمط التتابعي والذي يتم فيه إعداد معلمي املرحلة االبتدائية من الراغبني
يف العمل ابلتدريس من احلاصلني على الشهاد الثانوية العليا يف معاهد متخصصة ملد عام
دراسي واحد وأحياانً قد تنظم بعض الكليات برانمج مدته فصل دراسي واحد حيصل
الطالب عند هنايته على الشهاد األساسية يف الرتبية.
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ختتلف ليبيا عن مصر وماليزاي يف أنه وفق النمط التتابعي يقبل خرجيو كليات
اآلداب والعلوم وبعض التخصصات للتدريس بعد أن تقام هلم دورات ال تتجاوز يف بعض
األحيان شهر أبحد مراكز رفع الكااء للمعلمني لتزويدهم ببعض املعارف واملهارات
واحملاضرات الرتبوية والناسية واملهنية  ،أما يف مصر فإنه وفق النمط التتابعي يقبل خرجيو
اآلداب والعلوم وغريها ملد عام واحد أو عامني يف كلية الرتبية للحصول على مؤهل تربوي
ملمارسة مهنة التدريس ،ويف ماليزاي وفقاً للنمط التتابعي فانه يتم إعداد معلمي املرحلة
االبتدائية يف معاهد متخصصة ملد عام دراسي واحد أو من خالل برانمج مدته فصل
دراسي واحد حيصل الطالب عند هنايته على الشهاد األساسية يف الرتبية  ،وختتلف مصر
عن ماليزاي يف انه يتم إعداد الطالب  /املعلم وفق النمط التتابعي ملد عام واحد أو عامني
يف كلية الرتبية للحصول على مؤهل تربوي ملمارسة مهنة التدريس ،بينما يف ماليزاي فانه يتم
إعداد معلمي املرحلة االبتدائية يف معاهد متخصصة ملد عام دراسي واحد أو من خالل
برانمج مدته فصل دراسي واحد حيصل الطالب عند هنايته على الشهاد األساسية يف
الرتبية .
 مدة اإلعداد :تتشابه ليبيا مع مصر من حيث تقسيم السنة الدراسية بواقع فصلني دراسيني يف
العام الواحد  ،فاي ليبيا تكون مد الدراسة بكليات الرتبية أربع سنوات دراسية بواقع
فصلني دراسيني يف العام الدراسي الواحد ،مينح الطالب يف هنايتهما درجة اإلجاز
املتخصصة يف اآلداب والرتبية ،واإلجاز املتخصصة يف العلوم والرتبية (بكالوريوس
،ليسانس)  ،وجيوز تنظيم فصل دراسي صياي كلما دعت احلاجة إليه على أال تقل مد
الدراسة الاعلية عن مثانية أسابيع ويف مصر يتم إعداد الطالب ملد أربع سنوات دراسية
بواقع فصلني دراسيني يف كل سنة حيصل الطالب يف هنايتها على شهاد الليسانس يف
اآلداب والرتبية ،أو البكالوريوس يف العلوم والرتبية لكل من شعب التعليم األساسي حبلقتيه
االبتدائي واإلعدادي.
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ختتلف ليبيا عن مصر يف إن العام اجلامعي ينقسم إىل فصلني دراسيني مد كل
منهما مثانية عشر أسبوعا مبا يف ذلك فرتيت التسجيل واالمتحاانت على إال تقل فرت
الدراسة ابلكلية عن أربعة عشر أسبوعا ،بينما يف مصر ينقسم العام اجلامعي إىل فصلني
دراسيني مد كل منهما سبعة عشر أسبوعا متضمنة أسابيع االمتحان ينتهي كل فصل
دراسي بعقد االمتحاانت  ،ختتلف ماليزاي عن كل من ليبيا ومصر يف أن مد الدراسة يف
كليات تدريب املعلمني حسب نوع الربامج اليت تقدمها هذه الكليات حيث تشمل السنة
الواحد للخرجيني اجلامعيني للحصول على الدبلوم العايل (ما بعد التخرج) ،والسنتني
ونصف (مخسة فصول دراسية) حيصل الطالب عند هنايتها على شهاد التدريس ،والثالث
سنوات (ستة فصول دراسية) مينح عند هنايتها شهاد التدريس للمتخصصني يف التعليم
الاين واملهين.
 -طرق التدريس :

تتشابه كل من ليبيا ومصر يف استخدام أسلوب احملاضر يف مؤسسات إعداد معلم
التعليم األساسي ،وتعترب طريقة (احملاضر ) من أكثر الطرق استخداماً .
ختتلف ليبيا عن مصر يف أن بعض الكليات ابجلامعات املصرية يدرسون تدريس
مصغر وهي طريقة تعتمد على التدريس جملموعة صغري من الطالب ال تتجاوز عشر طالب
حيث يكلف الطالب فيه أبداء مهار معينة والوقت املخصص للتدريس ال يتعدى عشر
دقائق غالباً ،وتعتمد هذه الطريقة على توافر اإلمكاانت التكنولوجية التعليمية كالتسجيل
ابلايديو ،والدائر التلازيونية املغلقة  ،ختتلف ماليزاي عن كل من ليبيا ومصر يف استخدامها
لتقنيات حديثة يف التدريس تتمثل يف استخدام أسلوب حل املشكلة  ،التعلم الذايت
،وأسلوب املناقشة ،والعصف الذهين ،وأسلوب لعب األدوار كذلك االعتماد على
السيمنارات واستخدام تكنولوجيا التعليم السمعية والبصرية ،والتعلم ابالكتشاف.
 -برانمج اإلعداد :
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تتشابه ليبيا مع مصر وماليزاي من حيث االتااق على ضرور إعداد معلم مرحلة
التعليم األساسي وفقاً لربانمج اإلعداد اليت تقرها اللوائح والقوانني ،فاي ليبيا يقوم برانمج
إعداد معلم التعليم األساسي بكليات إعداد املعلمني إبعداد معلم فصل للصاوف األوىل
من مرحلة التعليم األساسي ابإلضافة إىل إعداد معلم متخصص يف ماد من املواد للتدريس
يف الصاوف األخري مبرحلة التعليم األساسي وللتدريس يف املرحلة الثانوية ويف مصر يقوم
برانمج إعداد معلم التعليم األساسي إبعداد معلم فصل للصاوف الثالثة األوىل من املرحلة
االبتدائية ابإلضافة إىل إعداده لتدريس ماد أو أكثر يف الصاوف األخري  ،ويف ماليزاي
يقوم خرجيو معاهد ختريج املعلمني للمرحلة االبتدائية ابلتدريس ابملدارس االبتدائية سواء
االجنليزية آو املاالوية أو الصينية أو التاميلية ،بينما معاهد إعداد معلمي املرحلة الثانوية
الدنيا فان لكل معهد جمموعة من املواد اليت يدرسها ليعد املعلمني لتدريسها ،فبعضها يعد
معلمني لتدريس العلوم والرايضيات وبعضها يعد معلمني لتدريس اللغات واملواد االجتماعية
،وبعضها يعدهم للمواد التجارية والانية والعلوم املنزلية وبعضها للانون الصناعية،و تتشابه
ليبيا مع مصر يف غلبة الطابع النظري على برانمج اإلعداد أببعاده الثالثة (األكادميي –
الثقايف – املهين) ،حيث يقتصر يف بعض التخصصات على التدريب العملي يف املدارس
فقط .
ختتلف ليبيا عن مصر وماليزاي يف أن كليات الرتبية يف اجلامعات الليبية تعد معلم
فصل ومعلم ماد معاً بينما يف مصر فإن بعض الكليات تعد معلم ماد فقط ،وبعضها تعد
معلم فصل وماد  ،كذلك كليات تدريب املعلمني مباليزاي بعضها يعد معلم ماد والبعض
األخر يعد معلم فصل.
 أهداف برانمج اإلعداد :تتشابه ليبيا مع مصر يف تركيز كليات إعداد املعلمني على إعداد محلة الثانوية العامة
وما يعادهلا للتدريس يف مرحلة التعليم األساسي،واالهتمام إبعداد ابحثني هلم القدر على
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إجراء البحوث والدراسات يف خمتلف التخصصات وافتقار مؤسسات اإلعداد للمعيار الذي
تتحدد يف ضوئه برامج اإلعداد وتقوميها وتقومي الطالب مما ترتب عليه االختالف بني برامج
إعداد املعلم للمرحلة ناسها ،وللتخصص ناسه بكليات اإلعداد ،كذلك افتقار كليات
اإلعداد لألهداف التعليمية للمقررات األكادميية وعدم وجود توصيف هلا ويرتك ذلك ملن
يقوم بتدريس هذه املقررات .
ختتلف ليبيا عن مصر يف أن أهداف كليات إعداد املعلمني غري مصاغة صياغة
إجرائية إذ مل ختتص مؤسسات اإلعداد بصياغة أهداف خاصة ابلتعليم األساسي تتضمن
الكااء اليت ينبغي لربانمج اإلعداد إكساهبا للطالب بل جاءت أهداف ختتص إبعداد
املعلم بشكل عام .
 جوانب برانمج اإلعداد :تتشابه ليبيا مع مصر وماليزاي من حيث االتااق على أن إعداد املعلم يتم من خالل
ثالث جوانب :األكادميي اإلعداد الرتبوي ،اإلعداد الثقايف  ،تتشابه ليبيا مع مصر يف
حتديد النسبة املقرر للجانب الرتبوي حيث حيظى بنسبة  %20من الساعات املخصصة
لربانمج إعداد املعلم  ،و عدم االهتمام ابجلانب الثقايف يف إعداد معلم التعليم األساسي ،
وضعف االهتمام ابجلانب التطبيقي ملقررات العلوم الرتبوية والناسية .
ختتلف ليبيا عن مصر يف حتديد النسبة املقرر جلانيب اإلعداد األكادميي والثقايف
نوضحها كالتايل  :فاي ليبيا حيتل اجلانب األكادميي نسبة  %70من حجم الربانمج الكلي
،واجلانب الثقايف حوايل  ،%10ويف مصر حيظى اجلانب األكادميي نسبة  %75من
الساعات املقرر ،واجلانب الثقايف بنسبة ، %5ختتلف ماليزاي عن ليبيا ومصر يف غلبة
التكوين املهين على برامج اإلعداد حيث أن مدهتا ( )1166ساعة حضور وهي تعادل
( )74ساعة معتمد .
 -الرتبية العملية :
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تتشابه ليبيا مع مصر من حيث كون الرتبية العملية ركناً أساسيا يف برامج إعداد
معلم التعليم األساسي ،كما تتشابه ليبيا مع مصر يف تقسيم تدريب الطالب إىل أربع
مراحل :
األوىل -دروس املشاهد ملعلم الاصل وغالبا ما تكون ملد أسبوعني أو ثالثة من التدريب
.
الثانية -دروس املالحظة والنقد  ،حيث يكلف كل طالب إبعداد درس ما للقيام بتدريسه
داخل حجر الدراسة وحضور املشرف وزمالئه  ،وبعد االنتهاء من الدرس يبدأ املشرف
وزمالئه عرض مالحظاهتم على أدائه .
الثالثة  -فرت التدريس املناصل  ،حيث يقوم الطالب بتدريس حصة أو أكثر يف اليوم
املخصص للتدريس .
الرابعة  -فرت التدريس املتصل  ،وينقطع الطالب  /املعلمون فيها عن دراستهم ابلكلية من
أجل التارغ للرتبية العملية ملد أسبوعني متصلني ،ويقضون كل أوقات الدراسة يف املدرسة
،ويستلمون جداول كاملة للعمل كمدرسني .
ختتلف ليبيا عن مصر يف أنه حيق لطالب كليات الرتبية والذين سيتخرجون يف
الاصل السابع فقط تنزيل ماد الرتبية العملية يف الاصل اخلامس ،أما يف كليات الرتبية
ابجلامعات املصرية فيكون تدريب الطالب /املعلمني على التدريس املناصل يف النصف
الثاين من العام الدراسي ابلنسبة للارقة الثالثة ،أما التدريب على التدريس املتصل فإنه يكون
يف النصف الثاين من العام الدراسي يف الارقة الرابعة  ،ختتلف ليبيا عن مصر من انحية
اإلشراف على الطالب ،فاي ليبيا يتم تشكيل جلنة رئيسية لتنايذ برانمج الرتبية العملية
تتكون من أمني قسم الدراسة واالمتحاانت ،وأمني قسم الرتبية وعلم الناس ،ومسجل
الكلية ،وموظف من قسم الدراسة واالمتحاانت  ،ويف مصر يتوىل اإلشراف على الطالب
عدد من األساتذ من أعضاء هيئة التدريس ابلكلية بواقع مشرفني اثنني لكل جمموعة من
الطالب ميثل احدمها اجلانب الرتبوي ،واآلخر اجلانب التخصصي ،وميكن االستعانة ببعض
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موجهي املواد ومديري أو نظار املدارس اليت يتدرب فيها الطالب  ،ختتلف ليبيا عن مصر
يف حتديد نسب النجاح يف الرتبية العملية ،فاي كليات الرتبية بليبيا ال يعد الطالب انجحاً
يف ماد الرتبية العملية إال إذا حتصل على تقدير جيد فما فوق ( ، )%65أما يف مصر
فيعد الطالب انجحاً إذا حصل على  %50من الدرجة النهائية وهي  100درجة .
 -تقومي الطالب :

تتشابه دول املقارنة يف أن عملية التقومي عملية مستمر ومتصلة طول العام وحتتوي
على امتحاانت فصلية وهنائية وغلبة األساليب التقليدية يف تقومي الطالب ،حيث تقتصر
على االختبارات العملية والنظرية اليت تقيس احلاظ واالستظهار .،
ختتلف ليبيا عن مصر يف حتديد نسبة جناح الطالب ،فاي ليبيا يعترب الطالب انجحاً
يف املقرر الدراسي إذا حتصل على جمموع درجات تعادل  %50على األقل من الدرجة
املخصصة لكل مقرر ،أما يف مصر فال يعترب الطالب انجحاً يف مقرر إال إذا حصل على

 %60على األقل من النهاية العظمى لدرجة هذا املقرر .

 2 .4أوجه االستفادة من خربيت مجهورية مصر وماليزاي :

 اإلفاد من التجربة املصرية يف إنشاء األكادميية املهنية للمعلم واليت هتتم بضمان مهنيةاملعلمني يف ضوء املعايري العاملية واالرتقاء يقدراهم ومهاراهتم بصور مستمر مبا يؤدي إىل
رفع مستوى العملية التعليمية .
 اإلفاد من التجربة املصرية يف القيام مبشاريع لتطوير كليات الرتبية مبا يواكب التطوراتالعلمية واملهنية وتراعي خصوصية اجملتمع اللييب عامة وخصوصية كل كلية وفق بيئتها اخلاصة
على أساس منظومي من انحية وفعالية التعليم والتعلم من انحية اثنية ،واجلود الشاملة
كمدخل للتطوير من انحية اثلثة.
 اإلفاد من التجربة املاليزية يف تاعيل دور التعليم يف اجملتمع عامة من خالل نشر التعليموزايد اإلنااق عليه والعمل على بقاء التلميذ داخل التعليم املدرسي ألطول فرت ،وتاعيل
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دور وسائط الرتبية غري املدروسة ،واألخذ ببعض األساليب احلديثة يف نشر التعليم بني مجيع
األفراد بغض النظر عن عرقياهتم أو طبقاهتم االجتماعية أو اجلنس .
 اإلفاد من التجربة املاليزية يف األخذ بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وذلك بربطاملدارس بشبكة من االنرتنت ،ووضع خطة إلدخال احلاسوب واالنرتنت ايل كل فصل
دراسي يف إطار مشروع املدرسة الذكية .

 3 .4التصور املقرتح لتطوير نظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا
على ضوء خربة كالً من مصر وماليزاي

 1 .3 .4أهداف التصور املقرتح:

 التعرف على جوانب القصور يف نظام إعداد معلم التعليم األساسي (الرتبوية –األكادميية – الثقافية ).
 أن يتم توصيف أهداف كليات إعداد املعلمني بشكل إجرائي واضح وحمدد أن حيدث تكامل واتزان نسيب بني جوانب اإلعداد الثالث . الوقوف على مشكالت الرتبية العملية والتغلب عليها . تطوير سياسات القبول بكليات إعداد املعلمني . االستااد من الدراسات السابقة يف كياية حتليل نظم اإلعداد وحماولة القضاء علىالسلبيات اخلاصة بكل حمور من حماور نظم اإلعداد بكليات إعداد املعلمني .

 2 .3 .4املبادئ اليت يقوم عليها التصور املقرتح :

 مبدأ الواقعية  :ويكال هذا املبدأ التعرف على احتياجات الطالب/املعلمني ،وأعضاءالتدريس ومجيع العاملني يف مؤسسات إعداد املعلم .
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 -مبدأ الرتابط والتكامل :ويقصد به الرتابط والتكامل بني املوضوعات الدراسية املكونة

للربانمج املقدم للطالب/املعلمني ،وبني جوانب اإلعداد من حيث اإلعداد (األكادميي –
املهين – الثقايف ).
 -مبدأ املرونة :فمن خالل هذا املبدأ ميكن تعديل الربامج املقدمة للطالب/املعلمني

،ابإلضافة أو احلذف وفقاً ملا هو موجود ابلواقع ،وما يستجد من تطورات مستقبلية عند
إعداد املعلمني .
 مبدأ التوازن  :جيب االهتمام بضرور العمل على التوازن بني الدراسة النظرية والدراسةالعملية يف كل برامج إعداد معلم التعليم األساسي يف ليبيا.
 مبدأ التنوع  :جيب األخذ مببدأ التنوع يف برامج إعداد معلم التعليم األساسي من أجلتطويره أول أبول ووفقاً لالجتاهات العاملية املعاصر ووفقاً لنوع البيئة احمليطة ونوعية
الدارسني.
 مبدأ الشمول :ويعين هذا املبدأ أن هتتم برامج إعداد معلم التعليم األساسيابلطالب/املعلم من مجيع اجلوانب (األكادميية – املهنية – الثقافية) ،من اجل زايد معارفه
وتنمية مهاراته .
 مبدأ االستمرارية  :ويعين هذا املبدأ أن تتطور برامج إعداد معلم التعليم األساسيوتستمر يف استحداث برامج جديد حسب الظروف واملستجدات والتطورات اليت مير هبا
اجملتمع اللييب وال تبقى على حالة واحد .
 3 .3 .4مالمح التصور املقرتح :

 فيما يتعلق مبؤسسات اإلعداد -:* ضرور إنشاء قسم التعليم األساسي بكليات الرتبية وذلك من أجل توفري املعلم املؤهل
على مستوى البالد والتوسع يف إنشاء أقسام التعليم األساسي على مستوى كليات الرتبية .

* االستااد من الدراسات التحليلية املقارنة ،ومن خالل عرض خربات الدول يف جمال
إعداد معلم التعليم األساسي بغية تطويره .
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 -فيما يتعلق بنظم القبول -:

* عمل سجالت للطالب ابملدارس الثانوية موضحاً هبا اجنازات الطالب العلمية وميوله،
وحالته الصحية ،ومساته الشخصية ،وذلك لألخذ هبا عند االلتحاق هبده الكليات .
* أن تعتمد سياسة القبول يف مؤسسات إعداد املعلمني على املعايري الدولية يف اجلامعات
وهي الرغبة احلقيقية للطالب ،واحتياجات اجملتمع ،والقدر االستيعابية هلذه املؤسسات،
وتوفر االمكاانت الضرورية إلعداد الطالب يف التخصصات املختلاة .

 -فيما يتعلق بنظم اإلعداد والدراسة -:

* استخدام الربامج الرتبوية املعاصر يف جمال تنمية اإلبداع بني الطالب/املعلمني مثل
برانمج التاكري املنتج وبرانمج التدريب على احلل االبتكاري للمشكالت ،وغريها من
الربامج احلديثة .
* أن يتم إعداد الطالب/املعلم يف شعبة التعليم األساسي بكليات الرتبية ملد أربع سنوات
دراسية مقسمة إىل مثاين فصول دراسية يليها سنة خامسة خمصصة للرتبية العملية حبيث يتم
توفري اإلعداد التخصصي والثقايف والرتبوي بصور متكاملة .

 فيما يتعلق بربامج اإلعداد -: -أهداف اإلعداد :

* االهتمام ببناء اجتاهات اجيابية للطالب حنو التعلم الذايت واملستمر والتعلم الرقمي

وااللكرتوين ،حىت يتمكنوا من مواصلة التعلم مدى احليا ملالحقة التطورات العلمية واملعرفية .

* االهتمام ابإلعداد املتكامل ملعلمي التعليم األساسي لرفع كااءهتم وجعلهم أكثراستعداداً
ملواجهة التصورات والتغريات االقتصاديةواالجتماعية والتكنولوجية والعوملة االقتصادية
السائد يف هذا العصر .
 -جوانب اإلعداد :

* تناول العديد من القضااي املعاصر مثل (العوملة ،تنمية املوارد ،الثقافة اإلسالمية ،حقوق
اإلنسان) يف املقررات الثقافية والرتبوية.
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* أن تساير املقررات الدراسية التقدم العلمي والتكنولوجي وترتبط ابالحتياجات
واملشكالت الاعلية للمجتمع وابلتحدايت اليت تواجه.
 -الرتبية العملية :

* أن يسبق التدريب العملي يف املدارس ورش عمل داخل كليات إعداد املعلم مثل

حلقات التدريس املصغر .
* إعطاء الطالب استمار ميأل فيها كل ما قام به أثناء التدريس يف الاصل من كياية
ختطيطه للدرس ،وتنظيم الشرح واستخدامه للكتاب املدرسي ،ليتعرف الطالب على مدى
تقدمه واألخطاء اليت وقع فيها ليتااداها الحقاً .
 -فيما يتعلق بتقومي الطالب :

* تطوير أمناط التقومي النظرية والعملية املتبعة يف كليات إعداد املعلمني حبيث تتناول اجلوانب
املعرفية واملهارية واالناعالية وتساهم يف الكشف عن اإلمكاانت اإلبداعية لدى املتعلمني
اليت حتاز الطالب على التاكري املنطقي .
* أن تكون أساليب التقومي املستخدمة شاملة وال تعتمد على التقومي النهائي فقط بل
البد من التقومي املرحلي وذلك هبدف التعرف على مواطن الضعف والقو يف حتصيل
الطالب .

 4 .3 .4متطلبات تنفيذ التصور املقرتح -:

 -متطلبات بشرية :وتتمثل هذه املتطلبات يف الرغبة واإلراد لدى القائمني على أمور

إعداد املعلم واليت تعترب العامل األساسي لنجاح التصور املقرتح ،كذلك القيادات اإلدارية
املقتنعة أبمهية تطور نظام إعداد معلم التعليم األساسي بليبيا .
 -متطلبات مادية :وتتمثل يف تطوير املباين واملدرجات واألجهز واملعدات حبيث تتالءم

مع اإلعداد وتتوافق مع متغريات العصر سواء كانت متغريات عاملية أو جمتمعية .
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 -متطلبات مالية :وتتمثل يف توافر التمويل الالزم لإلعداد اجليد ملعلمي التعليم األساسي

متمثالً يف توفري التجهيزات واملعدات والعديد من اخلدمات الطالبية واألنشطة .

 متطلبات علمية :وتتمثل يف وضوح سياسة القبول وأهداف الكلية ،وأساليب التقومياملناسبة ،وشبكات املعلومات ،ومناخ يسمح للطالب وأعضاء هيئة التدريس ابلتعاون .
 -متطلبات إحصائية  :وتتمثل يف إنشاء قاعد معلومات ملؤسسات إعداد معلم التعليم

األساسي حتتوي على مجيع اإلحصاءات واإلجراءات اإلدارية ونظم القبول ،والتسجيل
،وأعضاء هيئة التدريس ،وأعداد الطالب يف كل ختصص ،مع ضرور الربط الشبكي بني
وزار التعليم العايل واملدارس ملعرفة احتياجاهتا من املدرسني مبختلف التخصصات ويف كل
مناطق ليبيا .

 4 .3 .4معوقات تنفيذ التصور املقرتح:

قد يواجه تنايذ هذا املقرتح بعض املعوقات أمهها ما يلي :

* مجود اللوائح  ،وضعف امليزانية املخصصة ملؤسسات إعداد املعلم .
* املتغريات العاملية واملعاصر  :فظهور العديد من املااهيم واالجتاهات احلديثة من شأهنا
أن تارض متطلبات جديد على كليات إعداد املعلم ،وهذه الكليات جيب أن تتطور حىت
تستطيع التااعل مع املتغريات العاملية املعاصر مبا يتالءم مع قيم وتقاليد اجملتمع اللييب .
* الثور التكنولوجية واملعرفية  :إن التقدم السريع يف وسائل االتصال ميثل حتدايً كبرياً
للثقافة والقيم الوطنية للبالد لذا أصبح من الضروري إعاد النظر يف كليات إعداد املعلمني
واالستااد من الثور العلمية والتكنولوجية مبا يايد اجملتمع اللييب .
وللتغلب على هذه املعوقات تقرتح الباحثة ما يلي :
* أن تتوىل كل كلية بدراسة واقعها بناسها يف ضوء املتغريات املعاصر اليت طرأت على
اجملتمع حىت تتعرف على نقاط الضعف لتالفيها ونقاط القو لتدعيمها .
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*تبين واضعي السياسات التعليمية ومتخذي القرار التعليمي يف ليبيا التصور املقرتح ودراسته
وحتليله من قبل اخلرباء واملتخصصني،واالستااد من خرباهتم  ،ومن مت إعداد اسرتاتيجية
شاملة لتطبيقه وتقومي جتربته وتعميمها.

* تطوير كليات إعداد املعلم لكي تستطيع التااعل مع املتغريات العاملية املعاصر
،واالستااد من الثور التكنولوجية مبا يايد اجملتمع اللييب  ،ومبا يتالءم مع قيمه وتقاليده .
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