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 إعداد معلم التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي كفاية برامج 
 والمشرفين التربويين بمدينة الخمسوالمعلمين المدارس  ير يومد

 *د. حواء بشًن أبو سطاش
  **د. صاحلة التومي الدروقي              
 ***د. أمنة زلمد العكاشي 

 

 "مشكلة البحث وأهميته" المبحث األول:

 مقدمة:
لفيةة بطفةرة لفيةة ال ال ةةو ومتميةذ  ةل  األعليةة بالةدلويف ا العقةد ال ةا  مة  األاألؽلر العامل دبرحلة انتقاليةة بالةةة 

نتةاج ادلعرةةة والتةةًنات ادلعاصةرة األلةرلو وبلةدنا جةذء مة  إ ائلة ا رلاالت مكنولوجيا ادلعلومةات واالماةاالتو و 
نةه يتةأثر بعديةد ادلتةةًنات العادليةة ادلعاصةرة الةا سبةوج بالعةاملو ومةؤثر ا أن متةه أتأثر بةهو ممةا يؤثر ةيه و يُ  لا العامل 

 ومنها الن ام التعليمي. والتعليمية ادلختلفة

علي عامقه م  مهمة بنةاء انناةايف ا  ةلا العةامل ادلتةةًن  ىلقَ دلا يُ عامة الن ام االجتماعي األ م بالتعليم  دويع
إشةةةةا   ىيعمةةةل علةةة و ةهةةةورجائةةةهو وؽل ةةةل التعلةةةيم األساسةةةي خباصةةةة احللقةةةة األوىأ واالذبا ةةةات ادلعاصةةةرة ا شةةةى
 يرمةط حبياة الناشئٌن وواقع بيئتهم. وألنه معليم وظيفي ا ةلافته واحلاجات األساسية للتالميل

إعةةادة  ل مةةل  ةةل  التةةةًنات والتاةةديات الةةا ملقةةي ب الذلةةا علةةي التعلةةيم األساسةةيو م هةةر احلاجةةة إىوا ظةة
اسةةتاميايات علميةة ةعالةةة ماةتوجا انمكانةةات  ىعلة جديةدة قائمةةةٍ  سٍ أُسةة ىاء علةنةةالن ةر ا العمليةةة التعليميةة ب

مطةةوير سلتلةةم ن مهةةا التعليميةةة  إىاةةاب  الةشةةريةو وادلاديةةةو والتكنولوجيةةةو ومةة   نةةا بةةدأت الةةدويف ادلختلفةةة ا الت
حةدي  عة  التطةوير أي أيف  و إذوؽل ةل ادلعلةم عاةا العمليةة التعليميةة. (179: 1996)زلمةدو . باورة شةاملة

أيف ادلعلةم الكةمء ا ن ةام معليمةي  ةعيم أة ةل مة  ادلعلةم  :بعيداً عة  ادلعلةم ال قيمةة لةهو وال نةةالن حةٌن نقةويف
)عةةد  دويف صةالحية ادلعلةم.مة  ويو وال ؽلك  لفاعلية الن ام التعليمي أيف متاق  غًن الكمء ا ن ام معليمي ق

 (3:2007الرشيدو
                                                           

*
 ملية التبيةو جامعة ادلرقا.  

**
 ملية التبيةو جامعة ادلرقا.  

***
 ملية التبيةو جامعة ادلرقا.  
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 ةةةرورة اال تمةةةام ادلتذايةةةد بتطةةةوير إعةةةداد ادلعلةةةم ا مراحةةةل التعلةةةيم  ( إى2003: )ويشةةةًن حاةةة  وعةداحلميةةةد
 . (11: 2003العام ا  وء التاوالت العادلية واالذبا ات احلدي ة)عويد وعايليو 

( إيل  ةةرورة مطةةوير ن ةةم إعةةداد 2003 ةةلا الاةةدد أشةةارت دراسةةة مةةل مةة  )رشةةاد سةةعدو و لةةة سةةيد: وا 
م ةل عةدم مةواةر ن ةام ةعةايف ل رشةاد والتوجيةه  ادلعلم بةالتعليم العةامو ن ةراً دلةا يشةوبه مة  جوانةا قاةور وغمةوضو

مطوير ةةا ا  ةةوء االذبا ةةات العادليةةة  غلةةاوعةةدم القةةدرة علةةى مطةيةة  ادلعرةةةة الةةا مةةر اةةا ا ادلمارسةةات العمليةةةو و 
الفلاةةةفةو واأل ةةةدااو وسياسةةةة القةةةةويفو واخلطةةةوط والةةة ام  الدراسةةةيةو  :م ةةةل وزلةةةاور انعةةةداد ادلعاصةةةرة ا شةةةى

ماتطيع  ل  الن م القيام بدور ا علي أممل وجهو وزيةادة ةاعليتهةا ا إعةداد  واندارة ون م التقومي وغًن ا؛ حى
 (8: 2003 و التعليم األساسي.)سعد وسيدو معلم احللقة األويل و 

؛  ةةرورة مطةةوير ن ةةم انعةةداد بكليةةات التبيةةة  مةة ( 25:2004 والةةةيالوي )و ةةلا يتفةة  مةةع مةةا أشةةار إليةةه 
 وذلةةب باعةةادة الن ةةر ا إعةةداد وبنةةاء بةةرام  ادلعلةةم بكليةةات التبيةةةو وإعةةادة الن ةةر ا سةةنوات انعةةدادو إ ةةاةة إى

وادلةةةةةا  و عادليةةةةة ا  ةةةةلا ا ةةةةايف؛ ألنةةةةه ال قيمةةةةة ألي جهةةةةد يةةةةةليف مةةةة  مطةةةةوير ادلنةةةةا   االسةةةةتفادة مةةةة  النمةةةةاذج ال
 والتاهيذات وغًن ا ما مل يقابله مطوير ا إعداد ادلعلم القائد وادلوجه للعملية التعليمية.

 مشكلة البحث:
ية أمة  قةوميو ق ة ليةياومعلم التعليم األساسي بافة لاصة ا  –بافة عامة  –صارت ق ية إعداد ادلعلم 

لةللب  ومع ةم الةدويف العربيةة بأزمةة حقيقيةة مهمةا التلفةه أبعاد ةاو ومنوعةه أشةكاذلاليةيةا و حي  ؽلر التعليم ا 
مت ح أعلية مطوير إعداد معلةم التعلةيم األساسةي ا  ةوء االذبا ةات ادلعاصةرةو وقةد سةة  الةاة  ا  ةلا ا ةايف 

التخطةيط " :قامةه بدراسةة بعنةوايف و الةا(1993: )نادية حاة ةعلى سةيل ادل ايف  وبعض الةاح ٌن التبويٌنم  
 (15: 1993)الايدو  .""دلم وبًنت"لةعض برام  مليات التبية ادلارية باستخدام أسلويب 

دراسةةةة بعنةةةوايفو التخطةةةيط الكمةةةي نعةةةداد معلةةةم  (1993: عةةةةدا لةةةر  ةةةةوزي رزشو شةةةاامه أي ةةةا أجةةةرل )
 (18: 1993تقةلية.)عةد الر  و ام  التعليم األساسي ا  وء االحتياجات ادل احللقة األوى

  ؟دلاذا ضلتاج إى التطوير؟ وما مشكلة ن ام التعليم احلايل ) ا ليةيا(

 التااؤالت التالية:  انجابة ع الرئياٌن ٌنالاؤال ى  لي متطلا انجابة عل

 ألساسي؟ما الواقع احلايل ل ام  إعداد معلم التعليم ا -1
 الواقع ادليدا ؟ –ما مشكالت إعداد معلم التعليم األساسي  -2
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 أهمية البحث:
 :مرجع أعلية الةا  إى

 ةو  ي ق ية إعداد معلم التعليم األساسي.مهمإ ا مناوله ق ية مربوية  -1

 معامل الواقع احلايل نعداد معلم التعليم األساسي. ىالتعرا عل -2

 التعليم األساسي.مشخيص مشكالت إعداد معلم  -3

 مااعدة متخلي القرار ا مطوير برام  إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي وآليات منفيل . -4

 أهداف البحث:
 :يهدا الةا  احلايل إى

أوجةةةه القاةةةورو  ىوصةةةم وربليةةةل الواقةةةع احلةةةايل لن ةةةام إعةةةداد معلةةةم التعلةةةيم األساسةةةيو بةةةةرض الوقةةةوا علةةة -1
 فية معذيذ ا.غلابيات وميوميفية معاجلتهاو وان

 إعداد معلم التعليم األساسي. مشكالت ىعل التعرا -2

 مصطلحات البحث:

 ر: ــلتطويا
ا أي ةا بأنةه التةيةًن الةلي يهةدا إى إحةداث انصةالح ا عةر  ات بأسلوب سلطط ومن مو ويُ ًن جراء مةيإ و 

: 2010)ةةةاروشو  داء ادلعلةةم وربقيةة  نتةةائ  ألةةرل.أحيةة  ياةةتهدا رباةةٌن  ومجيةةع جوانةةا ورلةةاالت ادلدرسةةة
13) 

 يمكن تعريف التطوير إجرائياً بأنه: و 
لتخةةةري   ؛رلموعةةة التةةةًنات اذلادةةةةة وادلقاةةودة ا بةةةرام  إعةةداد معلةةةم التعلةةيم األساسةةةي بقاةةد زيةةةادة ةاعليتةةه

االسةتاابة حلاجةات ا تمةةع واالحتياجةات وادلتطلةةةات اخلاصةة دبرحلةة التعلةةيم األساسةي وموامةةةاً  ىمعلةم قةادر علةة
 ا ات العادلية ادلعاصرة.لالذب

 عداد:إلنظام ا
مليةةةات : ومتةةةوال  مؤساةةةات مربويةةةة متخااةةةةو م ةةةلو  ةةةو الاةةةناعة األوليةةةة للمعلةةةم مةةةي يةةةذاويف مهنةةةة التعلةةةيم

غًن ا م  مؤساات ذات العالقة مةعاً للمرحلةة الةا يعةد ادلعلةم للعمةل ةيهةاو  أو معا د إعداد ادلعلمٌن أو والتبية
 (89: 2005)األ دو  ثقاةياً وعلمياً ومربوياً ا مؤساة معليمية قةل اخلدمة. لطالاُ ا عد  يُ  والا ادلعىن
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 م:ــالمعل
عليهةا صلةةاح  الةا يتوقةةم  ةو حاةر الذاويةةة ا العمليةة التعليميةةةو و ةو الةةلي ػلتةل مكةايف الاةةدارة بةٌن العوامةةل

 (338: 1982التبية ا بلوغ غاياهتا.)شهال وألرويفو 

 ر:ــالمدي
مكاناهتةةا الةشةةرية وادلاديةةة إاحملةةرل لطاقتهةةاو و  "والةةدينامو" سةةي الةةلي يقةةوم عليةةه ميةةايف ادلؤساةةة ألسااالةةرم    ةةو

 يفى ربقيقهةةةاو وأإ مكانةةةات لتاقيةةة  الةايةةةات التبويةةةة الةةةا ماةةةعى ادلؤساةةةةنوادلوجةةةه وادلناةةة  ذلةةةل  الطاقةةةات وا
: 1992)الشةةيةا و . الرمسيةةة علةةى األقةةل الشةةخص ادلعةةٌن ندارة ادلؤساةةة والتةةويل لرئاسةةتها وقيادهتةةا مةة  الناحيةةة

75.) 

 المشرف التربوي:
ليتمكنةوا مة  ادلشةارمة باةورة ةعالةة  ؛ و الفرد اللي ينا  ويهةتم بتوجيةه ادلعلمةٌنو بقاةد موجيةه ظلةو التالميةل
حةةةى  ويع ادلعلمةةةٌن علةةةى النمةةةو الةةةلاياا بنةةةاء ا تمةةةع الةةةلي يعيشةةةويف ةيةةةهو و ةةةو رلهةةةود مةةةن مو وماةةةتمر لتشةةة

 (54: 1991وا أم ر ةاعلية ا ربقي  اال داا التبوية.)إبرا يمو ياةا

 الدراسات والبحوث ذات الصلة: المبحث الثاني:
انطلقه  ل  الدراسة م  الدراسات والةاوث الاةابقة ذات الاةلة لتاديةد إحةداثيات مواقةع الةاة  احلةايل 

 ولاصة ملب ادلتعلقة دبو و  الدراسة وأ داةها. ومنهاو وربديد جوانةها

أ ةةةم أ ةةةداةها وادلةةةنه   ومت عةةةرض أ ةةةم الدراسةةةات والةاةةةوث ادلتعلقةةةة دبو ةةةو  الدراسةةةةو وذلةةةب بانشةةةارة إى
القةدمي ا ادلعرةةة  ىعلة أيف اجلديةد يُةةىن أساس ىادلاتخدم وأ م نتائاهاو مع مراعاة الةدء باألقدم عند العرض عل

 الدراسات والةاوث العلمية مالتايل: انناانيةو و ل 

ــ دراســة بعنــوان سياســات التيــار معلمــي التعلــيم قبــه الدــامعي وتــوبيفهمص دراســة مقارنــة بــين مصــر 1 ـ
 (:2000وأمريكا )

 :ىاستهدةه  ل  الدراسة التعرا عل

 .سياسات التيار ادلعلمٌن لاللتااش دبهنة التدريسو وشروطها ومعايًن التيار م لاللتااش اا -

 م  ادلنه  الوصفي وادلنه  ادلقاريف. واستخدمه الدراسة مالً  -
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قةةل اجلةةامعي مةةا وجةةود بعةض جوانةةا القاةور ا سياسةةات التيةار معلمةةي التعلةيم  وقةد موصةةله الدراسةة إى
 وموظيفهم.

غةرار إعةداد الطةيةا با ةاةة سةنة امتيةاز بعةد زبرجةه مكةويف  ىوأوصه الدراسة ب رورة أيف يتم إعداد ادلعلم عل
 أساساً دلذاولة ادلهنة بعد ذلب والعمل بن ام مرليص دلذاولة ادلهنة.

أيف مشةةةتل النقابةةةة ا مةةةنح  ةةةل  التالةةةيص وربةةةط بةةةرام  التنميةةةة ادلهنيةةةة للمعلمةةةٌن بشةةةرط ذبديةةةد وأوصةةةه بةةة
ظيةم رمذيةة ا سياسةة مو عةدم ادل والتخفيةم مة  حةدة ادلرمذيةة واالذبةا  ضلةو ورة زلةددةمةالتاليص دبذاولة ادلهنة مل 

 ادلعلمٌن.

 االلتاةةاش دبهنةةة ومةة   َ  ومهمتةةه و ةةع معةةايًن وشةةروط القةةةويف بكليةةات التبيةةة و ةةرورة إنشةةاء جهةةاز مكةةوي 
 وإغلاد مذيةد مة  الةتابط بةٌن مؤساةات إعةداد ادلعلةم ولطةوط اننتةاج مة  العمليةة التعليميةة ىوالعمل عل والتعليم

واشةةةتال شل لةةةي مةةة  مةةةديريات التبيةةةة والتعلةةةيم ونقابةةةة ادلعلمةةةٌن ومؤساةةةات إعةةةداد ادلعلةةةم ا رسةةةم سياسةةةة القةةةةويف 
 (312: 2000احتياجات سوش العمل.)بةداديو و دبا يالئم  هاومطوير منا ا وبكليات التبية

ــ دراســة بعنــوان: إعــداد معلــم التعلــيم األساســي فــي ةــوء معــايير الدــودة وأ ــر  فــي  2 تدويــد التعلــيم ـ
 :2001العالي

 : دةه  ل  الدراسة إى

 مطةي  معلم التعليم األساسي للكفايات األدائية ا مرحلة التعليم األساسي. لمدعلى التعُرا  -

 رباٌن ومطوير أدائه. أوجه القوة وال عم ا أداء ادلعلمو ومقدمي التوصيات اذلادةة إى ىالوقوا عل -

 نام  ادلقتح وذبويد التعليم العايل.ربديد العالقة بٌن ال   -

 النتائ  التالية: ادلنه  الوصفيو وموصله إى ىواعتمدت الدراسة عل

 :ىبرنام  مقتح نعداد ادلعلم يعتمد عل

 الفاعلية التعليمية. ىموقًن ادلناخ التعليمي الااي وإصدار القرارات ادل الية الا مؤمد عل -

 مواد مطةوعة وغًن مطةوعةو ومرئية وماموعة.إنشاء مكتةات متخااة مت م   -

 ذبهيذ قاعات مدريةية مشوقة ومناسةة وظلوذجية. -

 سةيل ادل ايف: ىمنها عل ووأوصه الدراسة دباموعة م  ادلقتحات

 اال تمام دبقررات ادلنا   وطرش التدريس وانعداد التبويو الا معطي ةهماً واقعياً للعملية التعليمية. -
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مقةةررات العلةةوم الةا يةةةو وزيةةادة أناةةةة مقةةررات التةةدريا ادليةةدا  والةاةة  و وزيةةادة ام  مليةةات التبيةةةمقةةدمي بةةر  -
 (2001:124)ميكائيلو  ادلعلومات. التبوي واستخدام مكنولوجيا

ــ دراســة بعنــوان: تطــوير إعــداد معلــم التعلــيم اا 3 ــة مــن )ـ -1952بتــدائي فــي جمهوريــة مصــر العربي
 م.2001( 1997

 :  الدراسة إى دةه  ل

مة  م 1997 حةى 1952 :بتةدائي ا ماةر مة الما قامه به مؤساةات إعةداد معلةم التعلةيم ا ىالتعرا عل -
 نشاط مربوي ذبا  رةع ماتوي ادلعلم علمياً ومهنياً.

 غلابيات الا مر اا ن ام إعداد معلم التعليم االبتدائي ا مار.نالكشم ع  الالةيات وا -

 ادلنه  الوصفي التاليلي.  ل  األ داا اعتمدت الدراسة ادلنه  التارؼلي إ اةة إىوا سةيل ربقي   -

 ىةو والوقةةةوا علةةةةقةةةةة: مو ةةةةيح التطةةةورات الةةةا مةةةةر اةةةا التعلةةةةيم األساسةةةي ا ملةةةب احلوموصةةةله الدراسةةةة إى
 :)شةةةةعةايف غلابيةةةةات.نبتةةةةدائي ا ماةةةةر واالسةةةةتفادة مةةةة  االغلابيةةةةات والاةةةةلةيات الةةةةا مةةةةر اةةةةا ن ةةةةام التعلةةةةيم انا

2001 :120) 

ـــرة المملكـــة  – 4 ـــة فـــي ةـــوء لب ـــة مصـــر العربي ـــوان: تطـــوير التعلـــيم اإللرامـــي فـــي جمهوري دراســـة بعن
 م.2002 :دراسة مقارنة –المتحدة 

 : دةه  ل  الدراسة إى

 و ع ماور لتطوير التعليم انلذامي ا مار ا  وء ل ة ادلملكة ادلتادة. -

 ا ادلملكة ادلتادة. دراسة واقع التعليم انلذامي -

 دراسة وربليل ن ام التعليم انلذامي ا ادلملكة ادلتادة. -

الوقةةةوا علةةةي نقةةةاط القةةةوة وال ةةةعم ا ن ةةةام التعلةةةيم انلذامةةةي ا ماةةةر واالسةةةتفادة مةةة  لةةة ات ادلملكةةةة  -  
 ادلتادة ا معذيذ نقاط القوة.

 نه  الوصفي التاليلي. ادل مل م  ادلنه  ادلقاريف إ اةة إى  ىوقد اعتمدت الدراسة عل

وقامه الدراسة بو ع صيةة مقتحة لتطةوير عناصةر وزلةاور ن ةام التعلةيم انلذامةي ا ماةر ا  ةوء ولة ات 
 (111: 2002ن ام التعليم ا ادلملكة ادلتادة.)مرزاو 
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لمعلمـي اللةـة دراسة بعنوان: فاعلية برنامج تدريبي عن بعد في تنمية الكفايات التدريسية الالزمة  – 5
 .(م 2002العربية في المرحلة اابتدائيةص )

 : دةه الدراسة إى

ماةةةةميم ومنفيةةةةل برنةةةةام  للتةةةةدريا عةةةة  بعةةةةد ا منميةةةةة الكفايةةةةات التدرياةةةةية دلعلمةةةةي اللةةةةةة العربيةةةةة ا ادلرحلةةةةة  -
 االبتدائية.

 استخدمه الدراسة ادلنه  الوصفي لتاقي  أ داةها. -

 وأسفرت نتائ  الدراسة ع :

( بةةٌن متوسةةطي درجةةات الكاةةا للماموعةةة التاريةيةةةو 0.01ود ةةةروش حالةةة إحاةةائية عنةةد ماةةتوي )وجةة
: 2002وا موعةةة ال ةةابطة ا التااةةيلو ومهةةارات التةةدريس واالذبا ةةات لاةةاي ا موعةةة التاريةيةةة.)الطياو 

105) 

لتحديات التـي تواجـه دراسة بعنوان: اإلعداد الثقافي لطالب كلية التربية جامعة األزهر في ةوء ا – 6
 م. 2002العالم اإلسالمي.

 :ىالتعرا عل  دةه  ل  الدراسة إى

 ووربديةد أ ةم التاةديات الةا مواجةه العةامل انسةالمي وامعةة األز ةرجبواقع انعداد ال قاا لطالب مليةة التبيةة  -
طلةةةات انعةةداد ال قةةاا والتعةةرا علةةي مت و عمليةةة انعةةداد ال قةةاا دلعلمةةي ادلاةةتقةلاومو ةةيح مةةدي مأثًن ةةا 

 لطالب ملية التبية جامعة األز ر ا  وء التاديات الا مواجه العامل انسالمي.

 امعة األز ر.جبمواةر  ل  ادلتطلةات ا برام  انعداد ال قاا لطالب ملية التبية  لمد -

 : ادلنه  الوصفي التاليلي.ىوا سةيل ذلب اعتمدت عل -

 منها ما يلي:   والنتائ  موصله الدراسة إيل عديد

 الزمة العامة ل عداد ال قاا.ل عم مواةر ادلتطلةات ا -

 مواةر ادلتطلةات اخلاصة ادلتعلقة بتادي مااعد ادلواجهة احل ارية بٌن انسالم والةرب. -

 عم مواةر ادلتطلةات بتادي ثورة التكنولوجيا وادلعلومات والةطالة.  -

 استاابات مل ادلتةًنات ال الثة ا انةادة بتواةر متطلةات انعداد ال قاا.وجود ةروش إحاائية بٌن  -
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ال موجةةةد ةةةةروش ذات داللةةةة إحاةةةائية بةةةٌن اسةةةتاابات مةةةل مةةة  الطةةةالب الةةةلي  ؽلارسةةةوا األنشةةةطة والةةةلي  مل  -
 (213: 2002واةر ادلتطلةات اخلاصة بتادي ثورة التكنولوجيا.)عطيةو تؽلارسو ا ا انةادة ب

 :2003سة بعنوان: واقع برامج إعداد معلم اللةة اإلندليرية في مصر وليبيادرا – 7
 : دا  لا الةا  إى

 أ داا مؤساات إعداد معلم اللةة انصلليذية ا مل م  مار وليةيا. ىالوقوا عل -

 برام  انعداد ا مل م  الةلدي . لإبراز زلتو  -

 نقاط القوة وال عم بالناةة حملتوي برام  إعداد معلم اللةة انصلليذية. ىالتعرا عل -

بادلقارنةةةة بةةةٌن أ ةةةداا وزلتةةةوي بةةةرام  إعةةةداد معلةةةم اللةةةةة  عةةةىَن ادلةةةنه  ادلقةةةاريف الةةةلي يُ  ىوقةةةد اعتمةةةد الةاةةة  علةةة -
 انصلليذية.

 م  أعلها: ورلموعة م  النتائ  وقد موصل الةا  إى

 القاور ا أبعاد إعداد برام  إعداد معلم اللةة انصلليذية ا مار وليةيا.وجود عديد م  جوانا اخللل و  -

 منها: ورلموعة م  التوصيات مما موصل الةا  إى -

و وذلةب السةيما مقةرر القواعةد و رورة زيادة عدد الااعات ادلخااةة لةةعض ادلقةررات األمادؽليةة التخااةية -
 منها: وام  ادلعا د العليا نعداد ادلعلمٌنباعادة الن ر ا و ع ادلقررات الدراسية م  بر 

 الانة الرابعة ةقط. ىقتاار  علاإعادة الن ر ا سياسة مطةي  التبية العلمية والتدريا ادليدا  وعدم  -

 ومتف  مع ادلتةًنات ادلعاصرة. وو ع ادلقررات العارية الا متناويف الق ايا ادلعاصرة -

 (227: 2003سريع التةًن.)زلمد وأدمو  رورة إعداد ادلعلم لعام متةًن و  -

 :2004كاديميدراسة بعنوان: رؤية مستقبلية لكليات التربية في إطار مرجعي لالعتماد األ – 8
 :ىالتعرا عل  دةه  ل  الدراسة إى

متةةًنات  عذبويةد العمةل اةا سبشةياً مةإى احلاجةة  لوبيايف مد ورصد أوجه القاور الا معا  منها مليات التبية -
 العار وربديامه.

 التن ًن دلفهوم االعتماد األمادؽلي و يئامه وإجراءامه. -
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 وعةةرض خلةة ات بعةةض الةةدويف ادلتقدمةةة الةةا حققةةه مقةةدماً ملموسةةاً ا رلةةايف مطةيةة  ن ةةام االعتمةةاد األمةةادؽلي
و ةةع ن ةةةام  إىم ةةل بريطانيةةاو اسةةكتلنداو أمريكةةاو وذلةةب اةةدا االسةةةتفادة مةة   ةةل  الةةدويف ا زلاولةةة التوصةةل 

 اعتماد أمادؽلي لكليات التبية ا مار.

مكةةويف  ووقةةد اسةةتخدم الةاحةة  ادلةةنه  الوصةةفيو ومت إعةةداد قائمةةة دبعةةايًن االعتمةةاد األمةةادؽلي لكليةةات التبيةةة
وذلةةةب مةةة  لةةةاليف انةةةةادة مةةة  نتةةةائ  بعةةةض  وجةةةودة العمةةةل بكليةةةات التبيةةةة لمرجعةةةي لتقيةةةيم مةةةدنذلةةةة إطةةةار دب

عينةةة مةة  أع ةةاء  يئةةة التةةدريس  ىعر ةةها علةة و ومتواالسةةتعانة بةة راء العةةاملٌن اةةل  الكليةةات والدراسةةات الاةةابقة
أعليةة  عة وجهات ن ر م  ىللتعرا عل وبكليات التبية م  التبويٌن واألمادؽليٌن وبعض رؤساء األقاام اندارية

  ل  ادلعايًن.

 :ولقد موصله الدراسة إى

سةةةعياً لتاقيةةة  اجلةةةودة ورباةةةٌن األداء اةةةل   ؛عليةةةه مليةةةات التبيةةةةو ةةةع ماةةةور ماةةةتقةلي دلةةةا ينةةةةةي أيف مكةةةويف 
 (245: 2004الكليات.)ادلتويلو 

دراســة بعنــوان: دراســة لــبعت المشــكالت التــي تواجــه إدارات المعاهــد العليــا إلعــداد المعلمــينص  –9
2004: 

ت الةةةا مواجةةةه ورصةةةد أل ةةةم ادلشةةةكال وأيف يكةةةويف عليةةةه إعةةةداد ادلعلمةةةٌن مةةةا غلةةةا  ةةةدةه الدراسةةةة إى معرةةةةة
والعوامةةل ال قاةيةةة الةةا مقةةم  وعةةداد الطالةةا ادلعلةةمو والتعةةرا علةةى نةةواحي الةةنقص والقاةةورإدارات العليةةا ا نا

قاةام بادلعا ةد العليةاو ألجريه الدراسة على عينة م  مديري وأع ةاء  يئةة التةدريس ورؤسةاء األلم ذلبو وقد 
ى أيف أةةراد العينةة يؤمةدويف علةى اطلفةاض ادلاةتول إلدراسة ( مفردةو وموصله ا100) :ومألفه عينة الدراسة م 

امتاانةات قةةويف لطلةةة ادلعا ةدو إجةراء العلمي للطلةةو ومللب يؤمدويف على شلارسة الطلةة للةش والكلب وعةدم 
ع ةاء  يئةة أناةانية وعةدم امةتالل ي ا علةى وجةود نقةص ا بعةض التخااةات التطةيقيةة وانأمدت الدراسة أو 

 يكليةة وا ةاة للمعا ةد العليةاو وموصةله على  ةرورة وجةود الدراسة  حرصهالزمةو و لللخ ة التبوية االتدريس 
ى عةةةدم مةةةوةر ادلةةةدرجات والقاعةةةات للمةةةةىن التعليمةةةيو وعةةةدم وجةةةود معامةةةل للوسةةةائل التعليميةةةة للمةةةةىن إالدراسةةةة 

ل انويات التخاايةو ومللب موصةله ةراد العينة على عدم ارمةاط ادلقررات الدراسية حباجات اأمد أالتعليميو و 
 (  132-131: 2004ةر الكتا وادلراجع بكليات التبية.)العايلو اى عدم مو إالدراسة 
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دراسة بعنـوان: تقيـيم برنـامج إعـداد معلـم العلـوم بكليـات التربيـة فـي جامعـة الدبـه الةربـي بليبيـا  –10
 :2010في ةوء معايير الدودة: 
 :   دةه  ل  الدراسة إى

ربديد قائمة دبعايًن اجلودة الشاملة الواجا موةًن ا ا برام  إعداد معلم العلومو بكليةات التبيةة جبامعةة اجلةةل  -
 الةريب ا ليةيا.

 واقع برام  إعداد معلم العلوم بكليات التبية جبامعة اجلةل الةريب. ىالتعرا عل -

بيةةة ا جامعةةة اجلةةةل الةةةريب ا  ةةوء معةةايًن اجلةةةل مقةةدمي ماةةور مقةةتح لةة ام  إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات الت  -
 الةريب.

 ادلنه  الوصفي. ىوا سةيل ربقي   ل  األ داا اعتمد الةا  عل -

مقيةةةيم برنةةةام  إعةةةداد معلةةةم العلةةةوم بكليةةةات التبيةةةة ا جامعةةةة  أيفّ منهةةةا  وعديةةةد النتةةةائ  وموصةةةله الدراسةةةة إى
 ىوا سةةيل التةلةا علة ويشوبه بعض جوانا القاةور وال ةعمايف اليذ اجلةل الةريب بليةيا ا  وء معايًن اجلودة 

ذلةةب مت و ةةع ماةةور مقةةتح لتطةةةوير إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات التبيةةةة ا جامعةةة اجلةةةل الةةةريب بليةيةةا ا  ةةةوء 
 منها ما يلي: وذلب مت و ع بعض التوصيات معايًن اجلودةو إ اةة إى

 عداد ادلعلمٌن بكليات التبية.اعتماد معايًن اجلودة الشاملة ا برام  إ -

 التطوير ادلاتمر بكليات التبية ا  وء ما ياتاد م  معايًن اجلودة الشاملة. -

: 2010إعادة الن ر ا برام  إعةادة ادلعلمةٌن بكليةات التبيةة ا  ةوء معةايًن اجلةودة الشةاملة.)ادلقرم وبريةبو  -
43). 

 الدراسات السابقة: ىالتعليق عل
الق ةةية و ةةي إعةةداد  ها ةةا متنةةاويف نفاةةأ ةةا متفةة  مةةع الةاةة  احلةةايل ا أ لةةوح ا  ةةوء اسةةتعراض الدراسةةات 

 ةا مناولةه مطةوير  باسةتخدام مةدالل سلتلفةة أ ا زبتلم عة  الةاة  احلةايل ا أا حٌن  ومعلم التعليم األساسي
( مةةةع بعةةةض م 2003دم آطلعةةةه سةةةةيل ادل ةةةايف )دراسةةةة عياةةةي عةدالاةةةالم و  ىمنهةةةا علةةةو  وم ةةةل اجلةةةودة لوألةةةر 

مناولةةه التاةةديات الةةا  ل( وألةةر 2001م ةةل ادلملكةةة ادلتاةةدة م ةةل دراسةةة )زلمةةد علةةي مةةرزا:  والةةدويف ادلتقدمةةة
(و ومجيةع الدراسةةات الاةابقة متفةة  مةع الةاةة  2002م ةل دراسةةة )زلمةد عةةةدالرؤوا:  ومواجةه العةامل انسةةالمي

ا حةٌن أ ةا التلفةةه مةع الةاة  احلةةايل ا  وم التعلةيم األساسةةي أعليةة و ةةرورة مطةوير ن ةام إعةةداد معلةااحلةايل 
أنه يتنةاويف إعةداد معلةم التعلةيم األساسةي ا  ةوء لالذبا ةات ادلعاصةرةو وخباصةة مةا وصةل إليةه ن ةام إعةداد معلةم 
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 الطةيعةةةة اخلاصةةةة الاةةةابقةو إ ةةةاةة إى ادلراحةةةل وادلةةةددوزبةةةةط ا ن ةةةام انعةةةداد ا  والتعلةةةيم األساسةةةي مةةة  مةةةد ور
 للماتمع اللييب ون ام احلكم به.

 :ةــراءات الدراسـإج المبحث الثالث:
 :يوملخاه ا اآل وجراءات ادلو وعية للةا نم م   لا الفال ا

 منهدية الدراسة:
لةاليف العةام  و بالتعليم األساسةيٌنومديري ادلدارس وادلوجه وربددت الدراسة بعينة م  أع اء  يئة التدريس

  .ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية وم2016-2015 :الدراسي

 البحث: منهج
أبعاد الواقع احلةايل لة ام  إعةداد معلةم  ىياتخدم الةا  احلايل ادلنه  الوصفي التاليلي؛ ادا التعرا عل

للتعلةيم لو ةع الةرا   لتاليةل الوصةم و الرصةد و الم ا هِ ْاةن راً أليف ادلنه  الوصفي التاليلي يُ  والتعليم األساسي
و ربديةد طةيعةة ال ةروا وادلمارسةات واالذبا ةات الاةائدة ا من ومةة التعلةيم احلاليةة ىمما يااعد عل  واألساسي

و مة  التعلةيم األساسةي ةةاي  من ومةة التعلةيم ا احللقةة األوىملتعةدد و  لياةور بدقةة الو ةع الةرا   الةلي أدةهو 
 ية.انلاليف دبةدأ مكاةؤ الفرص التعليم إى لما أدو و 

استخدامها مدلل ربليل الن م دبا ينطوي عليه م  ربليةل للاةياقات الدالليةة واخلارجيةة لة ام   بان اةة إى
 (395: 1990إعداد معلم التعليم األساسي م  أجل و ع للتاور ادلقتح.)دالٌنو 

 :  هامدتمع الدراسة وحدود
 : بةةالتعليم األساسةةيو مةةنهمٌنوادلةةوجهلمةةٌن وادلع( مةة  مةةديري ادلةةدارس 70 ا الدراسةةة )ٌنبلةةن عةةدد ادلاةةتهدة

عداديةةةو ومدرسةةة سةةوش اخلمةةةيس مةةوزعٌن علةةى ادلةةدارس التاليةةةة: مدرسةةة احلفةةًن ان ( مةةديراً 18( معلمةةاو و)35)
 :( مشةةةرةا مربويةةا مةةة  مكتةةةا التوجيةةةه التبةةوي بةةةاخلمسو لةةةاليف العةةةام الدراسةةةي17للةنةةاتو ومدرسةةةة طالئةةةعو و)

 ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية.  وم 2015-2016

 أداة الدراسة:
موجةةةةد عةةةةدة أدوات جلمةةةةع الةيانةةةةات مةةةة  ادليةةةةدايف منهةةةةا: االسةةةةتةانةو وبطاقةةةةات ادلالح ةةةةةو واسةةةةتمارة ادلقابلةةةةة 

حيةةةة  ماةةةةتخدم غالةةةةةا ا الةاةةةةوث الةةةةا متعلةةةة  باالذبا ةةةةات  والشخاةةةةيةو ومعةةةةد االسةةةةتةانة أم ر ةةةةا اسةةةةتخداما
 و (395: 1990واآلراء.)دالٌنو 
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 مراحه بناء ااستبانة: 
ا  ةوء الدراسةة الن ريةة لواقةةع إعةداد معلةم التعلةةيم األساسةيو ومةللب بعةد االطةةال  علةى بعةض الدراسةةات  

والةاوث الاابقة ذات الالة دبو و  الدراسة وعمل عديد ادلقابالت الشخاية مع أع اء  يئة التةدريسو وا 
 ئية لالستةانة. وء مل ماسة  مت إعداد الاورة ادلةد

 صدق أداة الدراسة:
وا  ومةٌن مة  أع ةاء  يئةة التةدريس جبامعةة ادلرقةارلموعة مة  احملكّ  ىمت حااب صدش االستةانة بتوزيعه عل

مرمةةةةا عليةةةةه حةةةةلا بعةةةةض و و ةةةةو مةةةةا رائهةةةةم ومقتحةةةةاهتم أعةةةةادت الةاح ةةةةات الن ةةةةر ا ةقةةةةرات االسةةةةتةانةآ ةةةةوء 
 امفةةاش ىاةةورة النهائيةةة لالسةةتةانةو وقةةد أسةةفرت  ةةل  الطريقةةة علةةال لةةر وصةةوال إىالفقةةراتو ومعةةديل بع ةةها اآل

و ومةةللب مت مطةيةة  صةةدش احملتةةول بطريقةةة التاذئةةة صةةالحية األداء لقيةةاس مةةا و ةةعه مةة  أجلةةه ىاحملكمةةٌن علةة
 النافية؛ للتأمد م  ثةات ادلقياس سةًنمايف.

 وصف ااستبانة:
 موزعة مالتايل: واألساسيم منه االستةانة ماع مراحل لن ام إعداد معلم التعليم 

مالتةةةايل:   ةةةيو سةةةه عةةةارات مجيعهةةةا ذلةةةا ثالثةةةة بةةةدائل ىاشةةةتمل  ةةةلا احملةةةور علةةة: األ ةةداا المحـــور األول:
 مةًنة/ متوسطة/  عيفة.  :يتاق  بدرجة

 عةارات(  سةع) :شروط القةويف: يندرج ربه  لا احملور المحور الثاني:
 عةارات( مخس) ىأع اء  يئة التدريس: اشتمل  لا احملور عل المحور الثالث:
 عةارات(  مخس) ىادلقررات الدراسية: اشتمل  لا احملور عل المحور الرابع:

 عةارات( سه) ىالتبية العملية: اشتمل  لا احملور عل المحور الخامس:
 ت(عةارا أربع) ىادلةا  والتاهيذات: اشتمل  لا احملور عل المحور السادس:
 عةارات( مخس) ىأساليا التقومي: اشتمل  لا احملور عل المحور السابع:
 عةارات( عشر) ىاندارة: اشتمل  لا احملور عل المحور الثامن:
 عةارات( ثالث ) ىأسلوب التعيٌن: اشتمل  لا احملور عل المحور التاسع:

 :عرض النتائج ومناقشتها المبحث الرابع:
 ستةانة ا صورهتا النهائيةانحاائي لنتائ  مطةي  االةيما يلي ناتعرض التاليل 

 :ساسياألأ داا مليات إعداد معلم التعليم  المحور األول:
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 (1جدول رقم )
 النسب المئوية استدابات عينة الدراسةو  يوةح التكرار

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

1 
مأ يل معلم التعليم األساسي القادر على التدريس للتالميل بأسلوب 

 علمي متطور
40 57% 20 29 10 14% 

 %43 30 %21 15 %36 25 ادلشارمة ا مطوير منا   التعليم األساسي 2
 %38 27 %33 23 %29 20 ادلشارمة ا التخطيط للتعليم األساسي 3
 %57 40 %24 17 %19 13 انسهام ا لدمة الةيئة احمليطة ومنميتها  4
 %07 5 %29 20 %64 45 انعداد التبوي الكاا دلعلم التعليم األساسي 5

6 
مذويةةةد الطةةةالب بالقةةةدر ادلناسةةةا مةةة  ادلعلومةةةات وادلهةةةارات واخلةةة ات 
 واالذبا ات والقيم ا رلاالت التخاص اللي سيقوم بالتدريس ةيه

45 64% 17 24% 8 12% 

بةةٌن الناةةا ادلئويةةة السةةتاابات عينةةة الةاةةه  ياةةًنبيانةةات اجلةةدويف الاةةاب  يت ةةح وجةةود مفةةاوت إى بةةالن ر 
ربقية   إى إ ةاةةعةداد ادلعلمةٌنو إبكليةات  انعدادربقي  أ داا  ليو ح مدو و ما و رعةارات  لا احملو  ىعل

يةةديف  وبو ةوح  ا العةةةارمٌن اخلاماةة والاادسةةةو و ةهةةر  ْ بعةض األ ةةداا بناةا مكةةاد مكةويف متاةةاويةو و ةلا يَ 
 :ويتف  ذلب مةع دراسةة وبقدر مةًن عداد التبوي ومذويد الطالب بادلهارات وادلعلومات ادلناسةة مااٍ نأيف ا ىعل

تتاقة  لو و عةداد ادلعلمةٌن مةااٍ إعةداد التبةوي بكليةات التبيةة و نأ يف ا ىحي  أمد علة و)عةد الر   الانوسي(
 معايًن اجلودة. عديد هةي

 ىولكة   ةلا علة ا ن ةم إعةداد ادلعلةمو بداء الرأي م  جانا ادلعلمٌن وأولياء األمةورإالةاح ات  رورة  لومر 
عةداد ادلعلةمو وي هةر ذلةب بو ةوح إوال يتفة  مةع االذبا ةات ادلعاصةرة لةن م ادلتقدمةةو عكس ما ػلدث ا الدويف 

ن ةرا  وومطوير ةا وا لدمةة الةيئةة احمليطةة سةهام ةح  ةعم انحية  يت ولهدا الرابعلةراد العينة أا استاابات 
 سياسات معينة.  ىعل  العتماد
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 :المحور الثاني: شروط القبول بكليات التربية أو كليات المعلمين

 (2) :جدول رقم
  ثيوةح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

ربةةةةةةط سياسةةةةةةات القةةةةةةةويف باحلاجةةةةةةة الفعليةةةةةةة دلعلمةةةةةةي التعلةةةةةةيم  1
 %3 21 %27 19 %29 30 األساسي

 %57 40 %26 18 %17 12 مقوم الكلية باجراء التةارات شخاية للقةويف اا 2

3 
عمةةل مقةةابالت شخاةةية للطةةالب ادلقةةةولٌن بكليةةات إعةةداد 

 40 ادلعلم
57.%
57 20 29% 10 14% 

 %4 28 %29 20 %31 22  ل مرل أيف عملية االلتةارات شكلية ةقط 4
 %07 5 %21 15 %71 40 م  شروط القةويف أيف يكويف الطالا الئقا طةيا 5

6 
يتم قةويف موزيةع الطةالب علةى التخااةات ادلختلفةة حباةا 

 %07 5 %29 20 %64 45 رلمو  الدرجات ةقط

 %31 32 %26 18 %36 25 وادليويف للطالبيتم التوزيع حاا الرغةات  7
 

يف ادلقةةةةابالت وااللتةةةةةارات الةةةةا ذبريهةةةةا الكليةةةةة للطةةةةالب أ ا  ةةةةوء اسةةةةتقراء بيانةةةةات اجلةةةةدويف الاةةةةاب  يت ةةةةح
عةةةداد ادلعلمةةةٌن ال متناسةةةا ميةةةوذلم إلكليةةةات  ذلةةةب دلةةةويف طةةةالبٍ  ىيتمةةةا علةةةو و ورش ىادلقةةةةولٌن رلةةةرد حةةة  علةةة

 ىإوينتقةةةل ذلةةةب  وادلعلةةةم او ةةةلا يةةةؤثر بالاةةةلا  وةلاةةةفتها وأ ةةةداةهاوو وقةةةدراهتم مةةةع متطلةةةةات  ةةةل  الكليةةةات
 ىمةةدت علةةأحيةة   و(2010)سةةعد لليفةةةو مسةةًنة بريةةب  :يةةه دراسةةةإلو ةةلا مةةا يتفةة  مةةع مةةا موصةةله  والطةةالب

 عداد ادلعلمٌن.إوجه القاور واخللل ا سياسات القةويف بكليات أوجود بعض 
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 :عضاء هيئة التدريسأالمحور الثالث: 

 (3) :جدول رقم  
  ثيوةح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 ا نعم

 % ت % ت

 ةةل معةةا  مليةةات التبيةةة أو إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي مةة  نقةةص ا أع ةةاء  1
 %26 20 %71 50  يئة التدريس؟

2 

  ل أع اء التدريس ا مليات إعداد ادلعلم
 م  دالل الكلية؟أة 

 ب ة منتدبٌن م  مليات ألرل؟
 ج ة  متعاقدي ؟

 أو بو ج

70 100% - - 

 %36 25 %64 45 يوجد مناسا بٌن أع اء  يئة التدريس وعدد الطالب ادلعلمٌن بالكلية. 3
 %57 40 %43 30 يعا  أع اء  يئة التدريس م  مشكالت أثناء عملهم بالكلية 4

ادلواصةةةالت واخلةةةدمات الاةةةاية واالجتماعيةةةة ألع ةةةاء  يئةةةة مةةةوةر الكليةةةة وسةةةائل  5
 %57 40 %43 30 التدريس.

 

علةةى االسةةتاابات و ةةلا يةةديف أى بيانةةات اجلةةدويف الاةةاب  يت ةةح أيف العةةةارة ال انيةةة قةةد حاةةله علةةى إبةةالن ر 
 ةةاء  يئةةة التةةدريسو ونالحةة   نةةا وجةةود مناسةةا أعبةةأس اةةا مةة  ادلنتةةدبٌن وادلتعاقةةدي  بةةٌن  عةةداد الأوجةةود علةةى 
 ع اء  يئة التدريس. ألع اء  يئة التدريس والطالبو ووجود بعض ادلشكالت اخلدمية أبٌن 
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 :المحور الرابع: المقررات الدراسية

 (4) :جدول رقم
 ثية استدابات عينة البحو يوةح التكرار والنسب المئ

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 التحقـــــقدرجـــة 

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

1 
ادلقةةررات الدراسةةية الةةا يدرسةةها الطةةالب ا مليةةات إعةةداد معلةةم 

 %07 5 %21 15 %71 50 التعليم األساسي ماةية نعداد  ل  النوعية م  ادلعلمٌن.

ادلقررات الدراسية التبويةة الةا يدرسةها الطةالب ا مليةات إعةداد  2
 %04 3 %17 12 %79 55 التعليم األساسي ماةية نعداد معلم.معلم 

3 
ادلقررات التخااية الا يدرسها الطالب ا مليات إعداد معلةم 

 %04 3 %31 22 %64 45 التعليم األساسي ماةية نعداد معلم.

4 
ادلقةةةررات الةةةا يدرسةةةها الطةةةالب ا مليةةةات إعةةةداد ادلعلةةةم موامةةةا 

 %26 25 %29 20 %36 25 ادلتةًنات العادلية.

يوجةةةةد مةةةةوازيف بةةةةٌن ادلقةةةةررات ال قاةيةةةةة والتبويةةةةة والفنيةةةةة ا برنةةةةام   5
 انعداد دلعلم التعليم األساسي.

22 31% 18 26% 30 43% 

 

مةع وجةود حد مةاو و إى بيانات اجلدويف الااب  يت ح مقارب االستاابات بٌن عةارات  لا احملور ىإبالن ر 
يف التةةةوازيف بةةةٌن ادلقةةةررات أالةاح ةةةات  للةةةرلو ومةةةر العةةةةارة اخلاماةةةة والعةةةةارات األفاةةةوة الكةةةةًنة بةةةٌن اسةةةتاابات ال

 حد ما.  ىإال قاا موجود  أوالتبوي أو ادلهين  انعدادعداد  ا اجلوانا ادلختلفة سواء مايف اخلاصة بان
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 :المحور الخامس: التربية العملية

 (5جدول رقم )
  ثاستدابات عينة البحيوةح التكرار والنسب المئوية 

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

ادلةةةدة ادلخااةةةة للتبيةةةة العمليةةةة ماةيةةةة ل عةةةداد ادلهةةةين للطالةةةا  1
 %15 10 %28 20 %57 40 ادلعلم بالكلية.

 معمةةةةةل التبيةةةةةة العمليةةةةةة علةةةةةى مةةةةةدريا الطالةةةةةا علةةةةةى اسةةةةةتخدام 2
 %07 5 %21 15 %71 50 أساليا التعليم ادلختلفة.

 %04 3 %17 12 %79 55 يتم م  لالذلا منمية الامات الشخاية للطالا ادلعلم. 3

4 
معمةةةل التبيةةةة العمليةةةة علةةةى ماةةةر احلةةةاجذ النفاةةةي بةةةٌن الطالةةةا 

 %13 9 %16 11 %71 50 ادلعلم والتلميل.

 

يف ادلةةةدة ادلخااةةةة للتبيةةةة العمليةةةة ماةيةةةةو ولكةةة  مقةةةررات التبيةةةة أا  ةةةوء اسةةةتقراء اجلةةةدويف الاةةةاب  يت ةةةح 
الةاح ات  رورة مطوير مقررات التبية العمليةو ومقررات ادلنا   الا زبدم التبيةة  لمطويرو ةت  إىالعملية ربتاج 

ثنةةةاء أعلةةةم الطالةةةا ادل ىشةةةراا وادلتابعةةةة علةةةعةةةادة الن ةةةر ا طةةةرش انإمةةةع  والعمليةةةة قةةةةل بةةةدء الطالةةةا ا التةةةدريا
عةةرض  ىماةةاب الطةةالب عديةةد ادلهةةارات الةةا ماةةاعد م علةةن  وة التبيةةة العمليةةةمةةدزيةةادة إى  ةةاةة إالتةةدرياو 
 الدرس.
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 :المحور السادس: المباني والتدهيرات

 (6جدول رقم )
  ثيوةح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 التحقـــــقدرجـــة 

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

يتةةواةر عةةدد مةة  ادلةةةا و يكفةةي األقاةةام والتخااةةات ادلختلفةةة  1
 %07 5 %14 10 %79 55 ا مليات إعداد معلم التعليم األساسي 

 %4 28 %17 12 %42 30 يتواةر ا ادلةا  شروط األمايف والاالمة ادلهنية 2
 %07 5 %26 20 %64 45 مناسا م  التاهيذات للمعامل بالكليةيوجد بالكلية عدد  3

معامل بعض التخااات بكلية إعةداد معلةم التعلةيم األساسةي  4
 %04 3 %17 12 %79 55 متناسا مع مكنولوجيا العار

 

ولاصةةة مةةةةا   الالزمةةةوا بعةةض ادلواصةةفات اةةةر ايف ادلةةةا  ال يتةةو أبيانةةات اجلةةدويف الاةةاب  يت ةةح  ىإبةةالن ر 
مةةةايف الن ةةر ا طةةرش التهويةةة واحتياجةةات األ إعةةادة وإىمعةةديالت  إىيف ادلةةةا  ربتةةاج أالةاح ةةات  لادلعامةةلو ومةةر 
 ثناء التاارب.أمٌن بيئة الدراسة ألت والاناعي

 :ساليب التقويمأالمحور السابع: 
 (7جدول رقم )

 يوةح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث 

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 ا نعم

 % ت % ت
 %21 15 %79 55 يتم مقومي الطالب بشكل مناسا 1

مقةةيس أسةةاليا التقةةومي ادلاةةتويات ادلعرةيةةة ادلختلفةةة عنةةد الطةةالب الدارسةةٌن ا  2
 %36 25 %64 45 برام  إعداد معلم التعليم األساسي

 %14 10 %86 60 متنو  أساليا ووسائل مقومي الطالب ا رلايف زبااب 4
 %57 40 %43 30 يتم مقومي الطالب بافة ماتمرة أثناء الدراسة 5
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عةةارات  ةةلا احملةور ومرجةةع  مةع  يف مقةةارب اسةتاابات عينةة الةاةةأبيانةات اجلةةدويف الاةاب  يت ةح  ىإبةالن ر 
 .ماتمرةساليا التقومي للطالبو وحدوث التقومي بافة أيلي: التنو  احلقيقي ا  ما الاةا إىالةاح ات 

 دارة المحور الثامن: اإل
 (8جدول رقم )

  ثيوةح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

 %21 15 %5 35 %29 20 مااعد اندارة انداريٌن وأع اء  يئة التدريس على القيام بأعماذلم 1
 %07 5 %57 40 %36 25 مقوم اندارة بعمل متابعة دورية ل داريٌن 2

موةر اندارة الدعم الالزم الزباذ القرارات ادلناسةة لااي العمل بكليات  3
 %17 5 %5 35 %43 30 إعداد ادلعلمٌن

 %24 17 %4 28 %36 25 معمل إدارة الكلية على مفعيل وحدات التدريا 4
 %29 20 %42 30 %29 20 اندارة أع اء  يئة التدريس اا ا صنع القرارمشرل  5
 %14 10 %21 15 %64 45 معمل اندارة على إزالة عديد ادلعوقات الا معوش العمل 6

معتمد اندارة على بعض األساليا اندارية احلدي ة م ل: أسةلوب إدارة  7
 الوقهو أو التفويضو اندارة اللامية

15 21% 20 29% 35 5% 

 %07 5 %14 10 %79 55 موجد ال مرمذية ا إدارة مليات إعداد معلم التعليم األساسي 8

موظةةةم إدارة الكليةةةة القةةةوانٌن والتشةةةريعات دبةةةا ػلقةةة  الفاعليةةةة ا إعةةةداد  9
 معلم التعليم األساسي

30 43% 35 5% 5 07% 

 

حةد   ىإعةةارات  ةلا احملةور    مةععينةة الةاةيف: مقةارب اسةتاابات أا  وء استقراء اجلدويف الاةاب  يت ةح 
باقامةة العالقةات الطيةةة بةٌن ادلعلمةٌن وادلتعاقةدي  وحّلهةا زالة عديةد مة  ادلشةكالت إالةاح ات  رورة  لمةًنو ةت 

 بافة ماتمرة.
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 :المحور التاسع: أسلوب التعيين

 (9جدول )
  ثيوةح التكرار والنسب المئوية ا استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 ةعيفة متوسطة كبيرة
 % ت % ت % ت

 %05 4 %08 6 %86 60 يتم معيٌن األوائل ا مل قاٍم معيدي  بالكلية 1
 - - - - %1 70 يتم معيٌن اخلرغلٌن على وظيفة معلم معليم أساسي 2

دراسةةةةتهم ػلةةةة  للمعلمةةةةٌن لرغلةةةةي  ةةةةل  الكليةةةةات اسةةةةتكمايف  3
 %03 2 %11 8 %86 60 العليا للااويف على درجة ادلاجاتًن والدمتورا 

 

 

لاةاي ربقية   ويف مع ةم االسةتاابات مانةه صةرػلة وبشةكل وا ةحأا  وء استقراء اجلدويف الاةاب  يت ةح 
و لوجةةود عاةةذ أ ةةداا الكليةةو أارمةةةاط التعيةٌن بتاقيةة   ىو ةةلا يةةديف علة ومجيةع عةةةارات  ةلا احملةةور بدرجةةة مةةًنة

 غلةا عمةل لطةة لاةد  ةل  االحتياجةات مة أنةه الةاح ةات  لع اء  يئةة التةدريس ذلةل  الكليةةو ومةر أرئياي ا 
 ادلعلمٌن.

 محاور وعناصر تطوير إعداد المعلم وآليات التنفيذ
 األهداف:: المحور األول

غةةامض منهةةاو ومنةةو   ةةو  غلةةا مراعةةاة صةةياغة أ ةةداا مليةةات إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةيو ومو ةةيح مةةا
 .تمع م  متةًناتيطرأ على ا   داا ا  وء مااشتقاش  ل  األ ماادر

 :ولتفعيل  ل  األ داا غلا أيف

 ُمشت   ل  األ داا م  ةلافة التعليم األساسي واجلامعي. -

 مراعي األ داا االحتياجات ادلاتقةلية م  إعداد ادلعلمٌن وإعداد ادلدارس. -

حبيةةة  يتمكنةةةويف مةةة  التكيةةةم لتعةةةةًن والشةةةااعة األدبيةةةة والتعامةةةل مةةةع األةكةةةار اجلديةةةدة القةةةدرة علةةةى ا منميةةةة -
 .ادلاتمر ومواجهة ادلواقم اجلديدة ا رلتمع سريع التطور
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 :القبول سياسات :المحور الثاني
 وطةقةاغلا أيف ربرص مليات التبية ومليات إعداد ادلعلمةٌن علةى التيةار طالاةا مة  أة ةل العناصةر ادلتقدمةة 

 وة  اآلي:وماايل الطالب  قةويفبد أيف متم عملية  دلعايًن دقيقةو ولتاقي  ذلب ال

 :أليات تنفيذ هذا المحور
ةةةةةة برنةةةام  إرشةةةادي لتوعيةةةة الطةةةالب بالةةةدور الةةةلي ملعةةةةه ا إعةةةداد معلمةةةٌن متكةةةاملٌن نعةةةداد مةةةوادر عمةةةل ةنيةةةة 

 .للماتمع

 .و الكلية ومهنة التدريساستخدام مقاييس لتاديد ميويف واذبا  الطالب ضل -

 : المعلم:المحو الثالث
إيف صلةةاح العمليةةة التعليميةةة يتوقةةم بدرجةةة مةةةًنة علةةى ماةةتول مفايةةة ادلعلةةم. إذ إنةةه لةة  متاقةة  النتياةةة ادلرجةةوة 

اللي يةدعو دائمةا إى الةاة  يف على مفاءة عاليةو األمر و معلم م  عملية إعداد الطالا ادلعلم ما مل يك   نال
 ومفايات مهنية دلعلم متطور. ع  قدرات

 :آليات تنفيذ هذا المحور
 .ةةةة إمقايف التعامل مع التقنيات احلدي ة ا رلايف التعليم

 .ادلعيدي  وادلدرسٌن على ادلهارات التدريايةعمل دورات مدريةية مربوية لتدريا  ةةةة

 :  المناهج والمقرراتالرابع:  المحور
ةةةة ةةةةا سبَُ إحيةةةة   والعمةةةةود الفقةةةةري ا  ةةةةل  الكليةةةةات دبنذلةةةةةادلنةةةةا   وادلقةةةةررات الدراسةةةةية  دعةةةةمُ    الطةةةةالب مةةةة  ك 

 .للتعامل مع ادلتةًنات العادلية ادلعاصرةمؤ لهم  الاامتااب نوعية ادلعارا وادلعلومات 

 آليات التنفيذ:
دلعةةةامل ةةةةة مشةةةكيل جلةةةايف ةنيةةةة متخااةةةة مةةة  وزارة التبيةةةة والتعلةةةيمو ومةةةلا التعلةةةيم العةةةايل لعمةةةل موصةةةيم وربديةةةد ا

 األساسية لةنية اخلطط للمقررات وادلنا   التعليمية.

 .ةةةة استخدام ال ام  التبوية ادلعاصرة ا رلايف منمية انبدا  بٌن الطالب
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 المحور الخامس: طرق التدريس:
طةةةرش التةةةدريس الوسةةةيلة االساسةةةية لتمجةةةة زلتةةةول ادلنةةةا   الدراسةةةية وربويلةةةه إى واقةةةع ملمةةةوس عةةة  طريةةة   دعةةةمُ 
 .نجراءات ادلتخلة لتقدمي ادلادة العلميةا

 آليات التنفيذ:
حةةى يةةتم التكامةةل ةيمةةا  ةةةة عمةةل ورش عمةةل بةةٌن األقاةةام التبويةةة واألمادؽليةةة لتاديةةد اخلطةةوط العري ةةة للمنةةا  و

 بينها.

 .حدي ة مقوم على الفهم واالستنةاطو وليس احلف  والتلقٌنإدلايف طرش مدريس  ةة

 التربية العملية:المحور السادس: 
موةر ةا مليةات  الةاادليدانيةة الوحيةدة  ربتل التبية العملية مكانة شليذة ا مليات إعةداد ادلعلةمو ن ةرا أل ةا اخلة ة

 إعداد ادلعلم.

 آليات تنفيذ هذا المحور:
 .ةة مةدأ التبية العملية م  الانة ال ال ة

لتقيةيم  للةر أوبطاقةات  وادلرجو ربقيقهةا مة  التبيةة العمليةةساسية ادلهارات األ مشملبطاقات مالح ة  ةةة ماميم
 .طوايف ادلدة ادلخااة للتبية العملية ل  ادلهارات 

 اا القائمويف على برام  التبية العمليةوليات الا يلتذم ؤ ادلهام والواجةات وادلا ةة ربديد

 المحور السابع: الطالب:
 .يةحار األساس ا العملية التعليمالطالا  و   

 آليات تنفيذ :
 التكيم مع الةيئة ادلدرسية الا يعمل اا.حبي  ؽلكنه  وانً رِ يكويف مَ  -

 وادلعامل.  يكويف ملتذما بتعليمات ادلدرسة ا الفاويف الن رية -

 نتائ  مطةي  االستةانة والتعلي  عليها: -

 مناوله  ل  الدراسة انجابة ع  احملاور التالية:
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 كليات إعداد معلم التعليم األساسي:المحور ااول: أهداف  
بعد ربليل الةيانات ادلتعلقة اةلا احملةور ام ةح وجةود مفةاوت ا ربقية  أ ةداا مليةات التبيةة وإعةداد ادلعلمةٌن 
يتفةة  مةةع التفةةاوت ا التخطةةيط الاياسةةي ا الن ةةام التعليمةةيو وخباصةةة التعلةةيم اجلةةامعيو و ةةلا يتفةة  بعامةةة مةةع 

 2003موصةله إليةه دراسةة )عياةى عةدالاةالمو وطلعةه أدم: و و ةلا ؼلتلةم مةع مةاالتخطيط ا شى ا االت
م(و حيةة  أمةةدت علةةى  ةةرورة االسةةتفادة مةة  اخلةة ات الاةةابقة ا ن ةةم إعةةداد ادلعلةةم مةة  أجةةل ربقيةة  أ ةةداا 

 انعداد باورة جيدة.

 المحور الثاني: شروط القبول بكليات التربية أو كليات إعداد المعلمين:
الةيانات ادلتعلقة اةلا احملةور ام ةح أيف ادلقةابالت وااللتةةارات الةا ذبريهةا الكليةة للطةالب ادلقةةولٌن بعد ربليل 

رلةةرد حةة  علةةى ورشو ومتاةةم بشةةكل روميةةينو و ةةو مةةا مرمةةا علةةى ذلةةب دلةةويف مليةةات إعةةداد ادلعلمةةٌن طةةالٌب ال 
ا ا ادلعلمو و لا ما يتف  مةع مةا مناسا ميوذلم وقدراهتم مع متطلةات وةلافة  ل  الكلياتو و لا يؤثر بالال

م(و حي  أمدت على وجود بعض أوجةه القاةور واخللةل 2010موصله إليه دراسة: )سعد ادلقرمو مسًنة بريب:
 ا سياسات القةويف بكليات إعداد ادلعلمٌن.

 تناول المحور الثالث:ـ المقررات الدراسية:
بعةد ربليةةل الةيانةات ادلتعلقةةة اةةلا احملةور ام ةةح أيف التةةوازيف بةٌن ادلقةةررات اخلاصةةة بانعةداد ا اجلوانةةا ادلختلفةةة 
سةةواء مةةايف انعةةداد ادلهةةين أو التبةةوي موجةةود إى حةةد مةةاو و ةةلا ؼلتلةةم مةةع مةةا موصةةله إليةةه دراسةةة )زلمةةد عةةةد 

ن ةةةم إعةةةداد ادلعلةةةم علةةةى الةةةرغم مةةة  أيف م(و حيةةة  موصةةةله إى  ةةةرورة إعةةةادة الن ةةةر ا  2002الةةةرؤا عطيةةةة:
 انعداد يتم ا اجلوانا التبوية وال قاةية والتخااية.   

 :ةــات الدراســتوصي
 ي:م  لاليف نتائ  الدراسة موصي الةاح ات باآل

 ة ادلشارمة ا التطوير والتخطيط دلنا   التعليم األساسي.1

وادلهارات واخل ات واالذبا ةات ا رلةايف التخاةص الةلي  ة غلا مذويد الطالب بالقدر ادلناسا م  ادلعلومات2
 سيقوم بالتدريس ةيه.

ةةة غلةةا اجةةراء مقةةابالت والتةةةارات للطةةالب وألةةل ا بعةةٌن احلاةةةايف لقةةةويف الطةةالب ا األقاةةام مةةال  حباةةا 3
 ميوله واذبا امه.
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 سةةةواء انعةةةداد ادلهةةةين أوادلختلفةةةة ةةةة غلةةةا أيف يكةةةويف  نةةةال مةةةوازيف بةةةٌن ادلقةةةررات اخلاصةةةة بانعةةةداد ا اجلوانةةةا 4
 التبوي.

ة مطوير ادلقررات الا زبدم التبيةة العمليةة وإعةادة الن ةر ا طةرش انشةراا وادلتابعةة للطالةا ادلعلةمو وزيةادة مةدة 5
 التبية العمليةو نمااب الطالا عديد ادلهارات التدرياية.

 ة م ال.ة غلا إجراء معديالت للمةا  واحلارات الدراسية م  حي  التهوي6

 ة ال بد م  التنو  ا أساليا التقومي للطالبو وخباصة التقومي الشامل جلميع جوانا شخاية الفرد.7

 ة غلا عمل لطة لاد العاذ ا االحتياجات ألع اء التدريسو وذلب قةل الةدء ا العام الدراسي.8

 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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