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كفاية برامج إعداد معلم التعليم األساسي من وجهة نظر معلمي
ومديري المدارس والمشرفين التربويين بمدينة الخمس
د .حواء بشري أبو سطاش

*

**

د .صاحلة التومي الدروقي

***

د .آمنة حممد العكاشي
المبحث األول" :مشكلة البحث وأهميته"
مقدمة:

مير العامل مبرحلة انتقاليةة بالةةة األمهيةة بالةدلويف ا العقةد ال ةا مة األلفيةة ال ال ةة ،وتتمية ذة األلفيةة بطفةر
ذائلة ا جماالت تكنولوجيا املعلومةات واالتاةاالت ،وإنتةا املعرةةة والتةةريات املعاصةر األلةر ،،وبلةدنا جة ء مة
ذ ا العامل يؤثر ةيه ويتأثر بةه ،ممةا أنةه يتةأثر بعديةد املتةةريات العامليةة املعاصةر الة تةو بالعةامل ،وتةؤثر ا أنممتةه
التعليمية املختلفة ،ومنها النمام التعليمي.
ويعد التعليم بعامة النمام االجتماعي األذم ملا يلقى علي عاتقه م مهمة بنةاء اإلنسةان ا ذة ا العةامل املتةةري
واالجتاذ ةةات املعاص ةةر ا ش ةةى أرجائ ةةه ،ومي ةةل التعل ةةيم األساس ةةي ألاص ةةة احللق ةةة األوى ،ةه ةةو يعم ةةل عل ةى إش ة ا
احلاجات األساسية للتالمي  ،ألنه تعليم وظيفي ا ةلسفته ،يرت ط حبيا الناشئني وواقع بيئتهم.
وا ظةةل مةةل ذة التة ةريات والتاةةديات الة تلقةةي بماليةةا علةةي التعلةةيم األساسةةي ،تمهةةر احلاج ةة إى إعةةاد
النمةر ا العمليةةة التعليميةة بنةاء علةى أسةس جديةد قائمةةة علةى اسةتاتيايات علميةة ةعالةةة تسةتوج اإلمكانةات
ال شةرية ،واملاديةةة ،والتكنولوجيةةة ،ومة ذنةةا بةةدأت الةةدويف املختلفةةة ا التسةةابق إى تطةةوير تلةةن نممهةةا التعليميةةة
باور شةاملة( .حممةد .)179 :1996 ،ومي ةل املعلةم عاة العمليةة التعليميةة ،إذ أن أي حةدي عة التطةوير
بعيداً عة املعلةم ال قيمةة لةه ،وال ن ةالن حةني نقةويف :أن املعلةم الكةنء ا نمةام تعليمةي عةعين أةضةل مة املعلةم
غري الكنء ا نمام تعليمي قوي ،وال ميك لفاعلية النمام التعليمي أن تتاقق مة دون صةالحية املعلةم( .ع ةد
الرشيد)3:2007،
* ملية التبية ،جامعة املرق .
** ملية التبية ،جامعة املرق .
*** ملية التبية ،جامعة املرق .
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ويشةةري حس ة وع داحلميةةد )2003( :إى عةةرور االذتمةةام املت ايةةد بتطةةوير إعةةداد املعلةةم ا مراحةةل التعل ةةيم
العام ا عوء التاوالت العاملية واالجتاذات احلدي ة(عويد وعايلي. )11 :2003 ،
وا ذ ة ا الاةةدد أشةةارت دراسةةة مةةل م ة (رشةةاد سةةعد ،و لةةة سةةيد )2003 :إيل عةةرور تطةةوير نمةةم إعةةداد
املعلم بةالتعليم العةام ،نمةراً ملةا يشةوبه مة جوانة قاةور وغمةو  ،م ةل عةدم تةواةر نمةام ةعةايف لإلرشةاد والتوجيةه
وعةةدم القةةدر علةةى تط يةةق املعرةةةة الة مةةر اةةا ا املمارسةةات العمليةةة ،وجية تطويرذةةا ا عةةوء االجتاذةةات العامليةةة
املعاص ةةر ا ش ةةى حم ةةاور اإلع ةةداد ،م ةةل :الفلس ةةفة ،واألذ ةةداا ،وسياس ةةة الق ةةويف ،وا ط ةوط وال ة امج الدراس ةةية،
واإلدار ونمم التقومي وغريذا؛ حى تستطيع ذ النمم القيام بدورذا علي أممل وجه ،وزيةاد ةاعليتهةا ا إعةداد
معلم احللقة األويل وذو التعليم األساسي(.سعد وسيد)8 :2003 ،
وذ ة ا يتفةةق مةةع مةةا أشةةار إليةةه ( ال ةةيالوي )25:2004 ،م ة عةةرور تطةةوير نمةةم اإلعةةداد بكليةةات التبيةةة ؛
وذلةةب باعةةاد النمةةر ا إعةةداد وبنةةاء بةرامج املعلةةم بكليةةات التبيةةة ،وإعةةاد النمةةر ا سةةنوات اإلعةةداد ،إعةةاةة إى
االس ةةتفاد مة ة النم ةةاذ العاملي ةةة ا ذة ة ا ا ةةايف؛ ألن ةةه ال قيم ةةة ألي جه ةةد ي ة ة يف مة ة تط ةةوير املن ةةاذج  ،وامل ةةا
والتاهي ات وغريذا ما مل يقابله تطوير ا إعداد املعلم القائد واملوجه للعملية التعليمية.
مشكلة البحث:
صارت قضية إعداد املعلم – بافة عامة – ومعلم التعليم األساسي بافة لاصة ا لي يا قضةية أمة قةومي،
حي مير التعليم ا لي يةا ومعمةم الةدويف العربيةة بأزمةة حقيقيةة مهمةا التلفة أبعادذةا ،وتنوعة أشةكايا ،لة لب
تتضح أمهية تطوير إعداد معلةم التعلةيم األساسةي ا عةوء االجتاذةات املعاصةر  ،وقةد سة ق ال اة ا ذة ا ا ةايف
م بعض ال اح ني التبويني ،ةعلى س يل امل ايف نادية حسة  ،)1993( :الة قامة بدراسةة بعنةوان" :التخطةيط
ل عض برامج مليات التبية املارية باستخدام أسلويب "دلن وبريت""( .السيد)15 :1993 ،
أيض ةةا أج ةةر( ،ة ةةوزي رزش ،ش ةةااته ع ةةدا ل ةةر  )1993 :دراس ةةة بعنة ةوان ،التخط ةةيط الكم ةةي إلع ةةداد معل ةةم
احللقة األوى م التعليم األساسي ا عوء االحتياجات املستق لية(.ع د الر )18 :1993 ،
ملاذا حنتا إى التطوير؟ وما مشكلة نمام التعليم احلايل ( ا لي يا)؟
تتطل اإلجابة على ذ ي السؤالني الرئيسني اإلجابة ع التساؤالت التالية:
 -1ما الواقع احلايل ل امج إعداد معلم التعليم األساسي؟
 -2ما مشكالت إعداد معلم التعليم األساسي – الواقع امليدا ؟
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أهمية البحث:
ترجع أمهية ال ا إى:
 -1إ ا تناول قضية تربوية مهمة ،ذي قضية إعداد معلم التعليم األساسي.
 -2التعرا على معامل الواقع احلايل إلعداد معلم التعليم األساسي.
 -3تشخيص مشكالت إعداد معلم التعليم األساسي.
 -4مساعد متخ ي القرار ا تطوير برامج إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي وآليات تنفي .
أهداف البحث:
يهدا ال ا احلايل إى:
 -1وصةةن ولليةةل الواقةةع احلةةايل لنمةةام إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي ،بةةةر الوقةةوا عل ةى أوجةةه القاةةور،
وميفية معاجلتها ،واإلجيابيات وميفية تع ي ذا.
 -2التعرا على مشكالت إعداد معلم التعليم األساسي.
مصطلحات البحث:
التطوي ـر:
ذو إجراء تةيريات بأسلوب طط ومنمم ،ويعةرا أيضةا بأنةه التةيةري الة ي يهةدا إى إحةدا اإلصةال ا
مجيةةع جوان ة وجمةةاالت املدرسةةة ،حي ة يسةةتهدا لسةةني أداء املعلةةم ولقيةةق نتةةائج ألةةر( .،ةةةاروش:2010 ،
)13
ويمكن تعريف التطوير إجرائياً بأنه:
جمموعةةة التة ةريات ايادةةةة واملقاةةود ا ب ةرامج إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي بقا ةد زيةةاد ةاعليتةةه؛ لتخ ةريج
معلةم قةادر علةى االسةتاابة حلاجةات ا تمةةع واالحتياجةات واملتطل ةةات ا اصةة مبرحلةة التعلةةيم األساسةي وموام ةاً
لالجتاذات العاملية املعاصر .
نظام اإلعداد:
ذةةو الا ةةناعة األوليةةة للمعلةةم مةةي ي ة اويف مهنةةة التعل ةةيم ،وتت ةةوال مؤسسةةات تربويةةة متخااةةة ،م ةةل :مليةةات
التبية ،أو معاذد إعداد املعلمني أو غريذا م مؤسسات ذات العالقة ت عاً للمرحلةة الة يعةد املعلةم للعمةل ةيهةا،
وا ا املعىن يعد الطال ثقاةياً وعلمياً وتربوياً ا مؤسسة تعليمية ق ل ا دمة( .األ د)89 :2005 ،
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المعل ـم:
ذةو حاةر ال اويةةة ا العمليةة التعليميةةة ،وذةو الة ي لتةل مكةان الاةةدار بةني العوامةةل الة يتوقةةن عليهةا اةةا
التبية ا بلوغ غاياهتا(.شهال وألرون)338 :1982 ،
المدي ـر:
ذةةو الةةرم األساسةةي الة ي يقةةوم عليةةه ميةةان املؤسسةةة " والةةدينامو" احملةةرل لطاقتهةةا ،وإمكاناهتةةا ال شةرية واملاديةةة
واملوج ةةه واملنس ةةق ية ة الطاق ةةات واإلمكان ةةات لتاقي ةةق الةاي ةةات التبوي ةةة الة ة تس ةةعى املؤسس ةةة إى لقيقه ةةا ،وأن
الشةةخص املعةةني إلدار املؤسسةةة والتةةويل لرئاسةةتها وقيادهتةةا م ة الناحيةةة الرمسيةةة علةةى األقةةل( .الشةةي ا :1992 ،
.)75
المشرف التربوي:
ذو الفرد ال ي ينسق ويهةتم بتوجيةه املعلمةني ،بقاةد توجيةه تةو التالمية ؛ ليتمكنةوا مة املشةارمة باةور ةعالةة
ا بن ةةاء ا تم ةةع ال ة ي يعيش ةةون ةي ةةه ،وذ ةةو جمه ةةود م ةةنمم ،ومس ةةتمر لتش ةايع املعلم ةةني عل ةةى النم ةةو ال ة اي ،ح ةةى
يا اوا أم ر ةاعلية ا لقيق االذداا التبوية(.إبراذيم)54 :1991 ،
المبحث الثاني :الدراسات والبحوث ذات الصلة:
انطلق ذ الدراسة م الدراسات وال او السةابقة ذات الاةلة لتاديةد إحةداثيات مواقةع ال اة احلةايل
منها ،ولديد جوان ها ،ولاصة تلب املتعلقة مبوعو الدراسة وأذداةها.
ومت ع ةةر أذ ةةم الدراس ةةات وال ا ةةو املتعلق ةةة مبوع ةةو الدراس ةةة ،وذل ةةب باإلش ةةار إى أذ ةم أذ ةةداةها وامل ةةنهج
املستخدم وأذم نتائاها ،مع مراعا ال دء باألقدم عند العر على أساس أن اجلديةد ي ةىن علةى القةدمي ا املعرةةة
اإلنسانية ،وذ الدراسات وال او العلمية مالتايل:
1ـ ـ دراســة بعنــواا سياســات التيــار معلمــي التعلــيم قبــه الدــامعي وتــو يفهم دراســة مقارنــة بــين مصــر
وأمريكا (:)2000
استهدة ذ الدراسة التعرا على:
 سياسات التيار املعلمني لاللتااش مبهنة التدريس ،وشروطها ومعايري التيارذم لاللتااش اا. -واستخدم الدراسة مالً م املنهج الوصفي واملنهج املقارن.
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وقةد توصةةل الدراسةة إى وجةةود بعةض جوانة القاةور ا سياسةةات التيةار معلمةةي التعلةيم مةةا ق ةل اجلةةامعي
وتوظيفهم.
وأوص الدراسة بضرور أن يتم إعداد املعلم على غةرار إعةداد الط ية باعةاةة سةنة امتيةاز بعةد ررجةه تكةون
أساساً مل اولة املهنة بعد ذلب والعمل بنمام ترليص مل اولة املهنة.
وأوص ة ب ةأن تش ةةتل النقاب ةةة ا م ةةنح ذ ة التال ةةيص ورب ةةط ب ةرامج التنمي ةةة املهني ةةة للمعلم ةةني بش ةةرط جتدي ةةد
التاليص مب اولة املهنة مل مةر حمةدد  ،والتخفيةن مة حةد املرم يةة واالجتةا حنةو عةدم املرم يةة ا سياسةة توظيةن
املعلمني.
عةةرور إنشةةاء جهةةاز تكةةوي  ،مهمتةةه وعةةع معةةايري وشةةروط الق ةةويف بكليةةات التبيةةة ،وم ة ث االلتاةةاش مبهنةةة
التعليم ،والعمل على إجياد م يةد مة الةتابط بةني مؤسسةات إعةداد املعلةم ولطةوط اإلنتةا مة العمليةة التعليميةة،
واش ةتال ي لةةي م ة مةةديريات التبيةةة والتعلةةيم ونقابةةة املعلمةةني ومؤسسةةات إعةةداد املعلةةم ا رسةةم سياسةةة الق ةويف
بكليات التبية ،وتطوير مناذاها مبا يالئم واحتياجات سوش العمل(.بةدادي)312 :2000 ،
 2ـ دراســة بعنــواا :إعــداد معلــم التعلــيم األساســي فــي وــوء معــايير الدــود وأثــرف فــي تدويــد التعلــيم
العالي:2001
ذدة ذ الدراسة إى:
 التعرا على مد ،تط يق معلم التعليم األساسي للكفايات األدائية ا مرحلة التعليم األساسي. الوقوا على أوجه القو والضعن ا أداء املعلم ،وتقدمي التوصيات ايادةة إى لسني وتطوير أدائه. لديد العالقة بني ال نامج املقت وجتويد التعليم العايل.واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،وتوصل إى النتائج التالية:
برنامج مقت إلعداد املعلم يعتمد على:
 توقري املناخ التعليمي الااي وإصدار القرارات امل الية ال تؤمد على الفاعلية التعليمية. إنشاء مكت ات متخااة تتضم مواد مط وعة وغري مط وعة ،ومرئية ومسموعة. جتهي قاعات تدري ية مشوقة ومناس ة وتوذجية.وأوص الدراسة مباموعة م املقتحات ،منها على س يل امل ايف:
 االذتمام مبقررات املناذج وطرش التدريس واإلعداد التبوي ،ال تعطي ةهماً واقعياً للعملية التعليمية.141
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 تقةةدمي بةةرامج مليةةات التبيةةة ،وزيةةاد مقةةررات العلةةوم ال ا يةةة ،وزيةةاد أناة ة مقةةررات التةةدري امليةةدا وال اةالتبوي واستخدام تكنولوجيا املعلومات( .ميكائيل)2001:124 ،
 3ـ دراســة بعنــواا :تطــوير إعــداد معلــم التعلــيم اابتــدائي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة مــن (-1952
2001 )1997م.
ذدة ذ الدراسة إى:
 التعرا على ما قام به مؤسسةات إعةداد معلةم التعلةيم االبتةدائي ا ماةر مة  1952 :حةى 1997م مةنشاط تربوي جتا رةع مستوي املعلم علمياً ومهنياً.
 الكشن ع السل يات واإلجيابيات ال مر اا نمام إعداد معلم التعليم االبتدائي ا مار. وا س يل لقيق ذ األذداا اعتمدت الدراسة املنهج التارخيي إعاةة إى املنهج الوصفي التاليلي.وتوص ةةل الدراس ةةة إى :توع ةةيح التط ةةورات الة ة م ةةر ا ةةا التعل ةةيم األساس ةةي ا تل ةةب احلق ة ةة ،والوق ةةوا علة ةى
اإلجيابي ةةات والس ةةل يات ال ة ة م ةةر ا ةةا نم ةةام التعل ةةيم االبت ةةدائي ا ما ةةر واالس ةةتفاد م ة ة اإلجيابي ةةات( .ش ةةع ان:
)120 :2001
 – 4دراس ــة بعن ــواا :تط ــوير التعل ــيم اإللرام ــي ف ــي جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ف ــي و ــوء لب ــر المملك ــة
المتحد – دراسة مقارنة2002 :م.
ذدة ذ الدراسة إى:
 وعع تاور لتطوير التعليم اإلل امي ا مار ا عوء ل اململكة املتاد . دراسة واقع التعليم اإلل امي ا اململكة املتاد . دراسة ولليل نمام التعليم اإلل امي ا اململكة املتاد . الوق ةةوا عل ةةي نق ةةاط الق ةةو والض ةةعن ا نم ةةام التعل ةةيم اإلل ام ةةي ا ما ةةر واالس ةةتفاد مة ة لة ة ات اململك ةةةاملتاد ا تع ي نقاط القو .
وقد اعتمدت الدراسة على مل م املنهج املقارن إعاةة إى املنهج الوصفي التاليلي.
وقام الدراسة بوعع صيةة مقتحة لتطةوير عناصةر وحمةاور نمةام التعلةيم اإلل امةي ا ماةر ا عةوء ولة ات
نمام التعليم ا اململكة املتاد (.مرزا)111 :2002 ،
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 – 5دراسة بعنواا :فاعلية برنامج تدريبي عن بعد في تنمية الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمـي اللةـة
العربية في المرحلة اابتدائية ( 2002م).
ذدة الدراسة إى:
 تا ةةميم وتنفية ة برن ةةامج للت ةةدري عة ة بع ةةد ا تنمي ةةة الكفاي ةةات التدريس ةةية ملعلم ةةي اللة ةةة العربية ةة ا املرحل ةةةاالبتدائية.
 استخدم الدراسة املنهج الوصفي لتاقيق أذداةها.وأسفرت نتائج الدراسة ع :
وج ةود ةةةروش حالةةة إحاةةائية عنةةد مسةةتوي ( )0.01بةةني متوسةةطي درجةةات الكس ة للماموعةةة التاري يةةة،
وا موعةةة الضةةابطة ا التااةةيل ،ومهةةارات التةةدريس واالجتاذةةات لاةةا ا موعةةة التاري يةةة(.الطي :2002 ،
)105
 – 6دراسة بعنواا :اإلعداد الثقافي لطالب كلية التربية جامعة األزهر في ووء التحديات التـي تواجـه
العالم اإلسالمي 2002.م.
ذدة ذ الدراسة إى التعرا على:
 واقع اإلعداد ال قاا لطالب مليةة التبيةة جبامعةة األزذةر ،ولديةد أذةم التاةديات الة تواجةه العةامل اإلسةالمي،وتوعةةيح مةةدي تأثريذةةا ا عمليةةة اإلعةةداد ال قةةاا ملعلمةةي املسةةتق ل ،والتعةةرا علةةي متطل ةةات اإلعةةداد ال قةةاا
لطالب ملية التبية جامعة األزذر ا عوء التاديات ال تواجه العامل اإلسالمي.
 مد ،تواةر ذ املتطل ات ا برامج اإلعداد ال قاا لطالب ملية التبية جبامعة األزذر. وا س يل ذلب اعتمدت على :املنهج الوصفي التاليلي.توصل الدراسة إيل عديد النتائج ،منها ما يلي:
 ععن تواةر املتطل ات الالزمة العامة لإلعداد ال قاا. تواةر املتطل ات ا اصة املتعلقة بتادي تااعد املواجهة احلضارية بني اإلسالم والةرب. ععن تواةر املتطل ات بتادي ثور التكنولوجيا واملعلومات وال طالة. -وجود ةروش إحاائية بني استاابات مل املتةريات ال الثة ا اإلةاد بتواةر متطل ات اإلعداد ال قاا.
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 ال توج ةةد ة ةةروش ذات دالل ةةة إحا ةةائية ب ةةني اس ةةتاابات م ةةل م ة الط ةةالب ال ة ي ميارسة ةوا األنش ةةطة والة ة ي ملميارسوذا ا اإلةاد بتواةر املتطل ات ا اصة بتادي ثور التكنولوجيا(.عطية)213 :2002 ،
 – 7دراسة بعنواا :واقع برامج إعداد معلم اللةة اإلندليرية في مصر وليبيا:2003
ذدا ذ ا ال ا إى:
 الوقوا على أذداا مؤسسات إعداد معلم اللةة اإلالي ية ا مل م مار ولي يا. إبراز حمتو ،برامج اإلعداد ا مل م ال لدي . التعرا على نقاط القو والضعن بالنس ة حملتوي برامج إعداد معلم اللةة اإلالي ية. وقةةد اعتمةةد ال ا ة عل ةى املةةنهج املقةةارن ال ة ي يعةةىن باملقارنةةة بةةني أذةةداا وحمت ةوي ب ةرامج إع ةداد معلةةم اللة ةةاإلالي ية.
وقد توصل ال ا إى جمموعة م النتائج ،م أمهها:
 وجود عديد م جوان ا لل والقاور ا أبعاد إعداد برامج إعداد معلم اللةة اإلالي ية ا مار ولي يا. مما توصل ال ا إى جمموعة م التوصيات ،منها: عرور زياد عدد الساعات املخااةة لة عض املقةررات األمادمييةة التخااةية ،السةيما مقةرر القواعةد ،وذلةبباعاد النمر ا وعع املقررات الدراسية م برامج املعاذد العليا إلعداد املعلمني ،منها:
 إعاد النمر ا سياسة تط يق التبية العلمية والتدري امليدا وعدم اقتاار على السنة الرابعة ةقط. وعع املقررات العارية ال تتناويف القضايا املعاصر  ،وتتفق مع املتةريات املعاصر . عرور إعداد املعلم لعام متةري وسريع التةري(.حممد وأدم)227 :2003 ، – 8دراسة بعنواا :رؤية مستقبلية لكليات التربية في إطار مرجعي لالعتماد األكاديمي:2004
ذدة ذ الدراسة إى التعرا على:
 رصد أوجه القاور ال تعا منها مليات التبية ،وبيان مد ،احلاجةة إى جتويةد العمةل اةا تشةياً مةع متةةرياتالعار ولدياته.
 -التنمري ملفهوم االعتماد األمادميي وذيئاته وإجراءاته.
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عةةر ة ات بعةةض الةةدويف املتقدمةةة الة حققة تقةةدماً ملموسةاً ا جمةةايف تط يةةق نمةةام االعتمةةاد األمةةادميي،
م ةةل بريطانيةةا ،اسةةكتلندا ،أمريكةةا ،وذلةةب اةةدا االسةةتفاد م ة ذ ة الةةدويف ا حماولةةة التوصةةل إى وعةةع نمةةام
اعتماد أمادميي لكليات التبية ا مار.
وقةةد اسةةتخدم ال احة املةةنهج الوصةةفي ،ومت إعةةداد قائمةةة مبعةةايري االعتمةةاد األمةةادميي لكليةةات التبيةةة ،تكةةون
مبن ل ةةة إط ةةار مرجع ةةي لتقي ةةيم م ةةد ،ج ةةود العم ةةل بكلي ةةات التبي ةةة ،وذل ةةب مة ة ل ةةاليف اإلة ةةاد مة ة نت ةةائج بع ةةض
الدراسةةات السةةابقة ،واالسةةتعانة بة راء العةةاملني اة الكليةةات ،ومت عرعةةها علةى عينةةة مة أعضةةاء ذيئةةة التةةدريس
بكليات التبية م التبويني واألمادمييني وبعض رؤساء األقسام اإلدارية ،للتعرا على وجهات نمرذم عة أمهيةة
ذ املعايري.
ولقد توصل الدراسة إى:
وعةةع تاةةور مسةةتق لي ملةةا ين ةةةي أن تكةةون عليةةه مليةةات التبيةةة؛ سةةعياً لتاقيةةق اجلةةود ولسةةني األداء ا ة
الكليات(.املتويل)245 :2004 ،
 –9دراســة بعنــواا :دراســة لــبعت المشــكالت التــي تواجــه إدارات المعاهــد العليــا إلعــداد المعلمــين
:2004
ذ ةةدة الدراس ةةة إى معرة ةةة م ةةا جي ة أن يك ةةون علي ةةه إع ةةداد املعلم ةةني ،ورص ةةد ألذ ةةم املش ةكالت ال ة تواج ةةه
اإلدارات العليةةا ا إعةةداد الطال ة املعلةةم ،والتعةةرا علةةى ن ةواحي الةةنقص والقاةةور ،والعوامةةل ال قاةيةةة ال ة تقةةن
للن ذلب ،وقد أجري الدراسة على عينة م مديري وأعضةاء ذيئةة التةدريس ورؤسةاء األقسةام باملعاذةد العليةا،
وتألف عينة الدراسة م  )100( :مفرد  ،وتوصل الدراسة إى أن أةةراد العينةة يؤمةدون علةى اففةا املسةتو،
العلمي للطل ة ،وم لب يؤمدون على يارسة الطل ة للةش والك ب وعةدم إجةراء امتاانةات ق ةويف لطل ةة املعاذةد،
وأمدت الدراسة أيضا علةى وجةود نقةص ا بعةض التخااةات التط يقيةة واإلنسةانية وعةدم امةتالل أعضةاء ذيئةة
التدريس للخ التبوية الالزمة ،وحرص الدراسة على عةرور وجةود ذيكليةة واعةاة للمعاذةد العليةا ،وتوصةل
الدراسةةة إى ع ةةدم ت ةةوةر امل ةةدرجات والقاع ةةات للم ةةىن التعليمةةي ،وع ةةدم وج ةةود معام ةةل للوس ةةائل التعليمي ةةة للم ةةىن
التعليمي ،وأمد أةراد العينة على عدم ارت اط املقررات الدراسية حباجات ال انويات التخااية ،وم لب توصةل
الدراسة إى عدم تواةر الكت واملراجع بكليات التبية(.العايل)132-131 :2004 ،
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 –10دراسة بعنـواا :تقيـيم برنـامج إعـداد معلـم العلـوم بكليـات التربيـة فـي جامعـة الدبـه الةربـي بليبيـا
في ووء معايير الدود :2010 :
ذدة ذ الدراسة إى:
 لديد قائمة مبعايري اجلود الشاملة الواج توةريذا ا برامج إعداد معلم العلوم ،بكليةات التبيةة جبامعةة اجل ةلالةريب ا لي يا.
 التعرا على واقع برامج إعداد معلم العلوم بكليات التبية جبامعة اجل ل الةريب. تقةةدمي تاةةور مقةةت لة امج إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات التبيةةة ا جامعةةة اجل ةةل الةةةريب ا ع ةوء معةةايري اجل ةةلالةريب.
 وا س يل لقيق ذ األذداا اعتمد ال ا على املنهج الوصفي.وتوصةةل الدراسةةة إى عديةةد النتةةائج ،منهةةا أن تقيةةيم برنةةامج إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات التبيةةة ا جامعةةة
اجل ل الةريب بلي يا ا عوء معايري اجلود الي ايف يشوبه بعض جوان القاةور والضةعن ،وا سة يل التةلة علةى
ذلةةب مت وعةةع تاةةور مقةةت لتطةةوير إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات التبيةةة ا جامعةةة اجل ةل الةةةريب بلي يةةا ا عةةوء
معايري اجلود  ،إعاةة إى ذلب مت وعع بعض التوصيات ،منها ما يلي:
 اعتماد معايري اجلود الشاملة ا برامج إعداد املعلمني بكليات التبية. التطوير املستمر بكليات التبية ا عوء ما يستاد م معايري اجلود الشاملة. إعاد النمر ا برامج إعةاد املعلمةني بكليةات التبيةة ا عةوء معةايري اجلةود الشةاملة(.املقرم وبريةب:2010 ،.)43
التعليق على الدراسات السابقة:
ا عةةوء اسةةتعرا الدراسةةات لةةوح أ ةةا تتفةةق مةةع ال اة احلةةايل ا أ ةةا تتنةةاويف نفسةها القضةةية وذةةي إعةةداد
معلم التعليم األساسي ،ا حني أ ا رتلن عة ال اة احلةايل ا أ ةا تناولة تطةوير باسةتخدام مةدالل تلفةة
ألةةر ،،م ةةل اجلةةود  ،ومنهةةا عل ةى س ة يل امل ةةايف (دراسةةة عيسةةي ع دالسةةالم وطلع ة آدم  2003م) مةةع بعةةض
الةةدويف املتقدمةةة ،م ةةل اململكةةة املتاةةد م ةةل دراسةةة (حممةةد علةةي مةةرزا )2001 :وألةةر ،تناول ة التاةةديات ال ة
تواجةه العةامل اإلسةةالمي ،م ةل دراسةةة (حممةد ع ةةدالرؤوا ،)2002 :ومجيةع الدراسةةات السةابقة تتفةةق مةع ال اة
احلةايل ا أمهيةة وعةةرور تطةوير نمةام إعةةداد معلةم التعلةيم األساسةةي ،ا حةني أ ةا التلفة مةع ال اة احلةةايل ا
أنه يتنةاويف إعةداد معلةم التعلةيم األساسةي ا عةوء لالجتاذةات املعاصةر  ،وألاصةة مةا وصةل إليةه نمةام إعةداد معلةم
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التعلةةيم األساسةةي م ة تةةدذور ،ور ة ط ا نمةةام اإلعةةداد ا املراحةةل واملةةدد السةةابقة ،إعةةاةة إى الط يعةةة ا اصةةة
للماتمع اللييب ونمام احلكم به.
المبحث الثالث :إجـراءات الدراس ـة:
تضم ذ ا الفال اإلجراءات املوعوعية لل ا  ،وتلخا ا اآلي:
منهدية الدراسة:
لددت الدراسة بعينة م أعضاء ذيئة التدريس ،ومديري املدارس واملوجهني بالتعليم األساسةي ،لةاليف العةام
الدراسي2016-2015 :م ،ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية.
منهج البحث:
يستخدم ال ا احلايل املنهج الوصفي التاليلي؛ ادا التعرا على أبعاد الواقع احلةايل لة امج إعةداد معلةم
التعليم األساسي ،نمراً ألن املنهج الوصفي التاليلي يسةهم ا الرصةد والوصةن والتاليةل للوعةع الةراذ للتعلةيم
األساسي ،مما يساعد على لديةد ط يعةة المةروا واملمارسةات واالجتاذةات السةائد ا منمومةة التعلةيم احلاليةة،
ةهو ياةور بدقةة الوعةع الةراذ الة ي أد ،لتعةدد وت ةاي منمومةة التعلةيم ا احللقةة األوى مة التعلةيم األساسةي،
وذو ما أد ،إى اإللاليف مب دأ تكاةؤ الفرص التعليمية.
باإلعاةة إى استخدامها مدلل لليل النمم مبا ينطوي عليه م لليةل للسةياقات الدالليةة وا ارجيةة لة امج
إعداد معلم التعليم األساسي م أجل وعع للتاور املقت (.دالني)395 :1990 ،
مدتمع الدراسة وحدودها:
بلةةن عةةدد املسةةتهدةني ا الدراسةةة ( )70مة مةةديري املةةدارس واملعلمةةني واملةةوجهني بةةالتعليم األساسةةي ،مةةنهم:
( )35معلمةةا ،و( )18مةةديراً مةةوزعني علةةى املةةدارس التاليةةة :مدرسةةة احلفةةري اإلعداديةةة ،ومدرسةةة سةةوش ا مةةيس

لل نةةات ،ومدرسةةة طالئةةع ،و( )17مشةةرةا تربويةةا م ة مكت ة التوجيةةه التبةةوي بةةا مس ،لةةاليف العةةام الدراسةةي:
 2016-2015م ،ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية.
أدا الدراسة:
توج ةةد ع ةةد أدوات جلمة ةةع ال يان ةةات م ة ة املي ةةدان منه ةةا :االسة ةةت انة ،وبطاق ةةات املالحمة ةةة ،واس ةةتمار املقابلة ةةة
الشخا ةةية ،وتعة ةةد االسة ةةت انة أم رذة ةةا اسة ةةتخداما ،حي ة ة تس ةةتخدم غال ة ةةا ا ال اة ةةو ال ة ة تتعلة ةةق باالجتاذة ةةات
واآلراء(.دالني،)395 :1990 ،
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مراحه بناء ااستبانة:
ا عةوء الدراسةة النمريةة لواقةةع إعةداد معلةم التعلةةيم األساسةي ،ومة لب بعةد االطةةال علةى بعةض الدراسةةات
وال او السابقة ذات الالة مبوعو الدراسة وعمل عديد املقابالت الشخاية مع أعضاء ذيئة التةدريس ،وا
عوء مل ماس ق مت إعداد الاور امل دئية لالست انة.
صدق أدا الدراسة:
مت حساب صدش االست انة بتوزيعه على جمموعة مة احملكمةني مة أعضةاء ذيئةة التةدريس جبامعةة املرقة  ،وا
ع ةةوء آرائه ةةم ومقتح ةةاهتم أع ةةادت ال اح ةةات النم ةةر ا ةقة ةرات االس ةةت انة ،وذ ةةو م ةةا ترتة ة علي ةةه حة ة ا بع ةةض
الفق ةرات ،وتعةةديل بعضةةها اآللةةر وصةةوال إى الاةةور النهائيةةة لالسةةت انة ،وقةةد أسةةفرت ذ ة الطريقةةة عل ةى اتفةةاش
احملكمةةني عل ةى صةةالحية األداء لقيةةاس مةةا وعةةع م ة أجلةةه ،وم ة لب مت تط يةةق صةةدش احملتةةو ،بطريقةةة التا ئةةة
النافية؛ للتأمد م ث ات املقياس س ريمان.
وصف ااستبانة:
تضمن االست انة تسع مراحل لنمام إعداد معلم التعليم األساسي ،موزعة مالتايل:
المحــور األول :األذةةداا :اشةةتمل ذ ة ا احملةةور عل ةى س ة ع ةةارات مجيعهةةا يةةا ثالثةةة ب ةدائل ،ذةةي مالتةةايل:

يتاقق بدرجة :م ري  /متوسطة /ععيفة.

المحور الثاني :شروط الق ويف :يندر ل ذ ا احملور( :س ع ع ارات)
المحور الثالث :أعضاء ذيئة التدريس :اشتمل ذ ا احملور على (مخس ع ارات)
المحور الرابع :املقررات الدراسية :اشتمل ذ ا احملور على (مخس ع ارات)
المحور الخامس :التبية العملية :اشتمل ذ ا احملور على (س ع ارات)
المحور السادس :امل ا والتاهي ات :اشتمل ذ ا احملور على (أربع ع ارات)
المحور السابع :أسالي التقومي :اشتمل ذ ا احملور على (مخس ع ارات)
المحور الثامن :اإلدار  :اشتمل ذ ا احملور على (عشر ع ارات)
المحور التاسع :أسلوب التعيني :اشتمل ذ ا احملور على (ثال ع ارات)
المبحث الرابع :عرض النتائج ومناقشتها:
ةيما يلي نستعر التاليل اإلحاائي لنتائج تط يق االست انة ا صورهتا النهائية
المحور األول :أذداا مليات إعداد معلم التعليم األساسي:
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جدول رقم ()1
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة الدراسة
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

كبير

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
ت

متوسطة
ت

%

ت

%

20 %57 40

29

10

%14

2

املشارمة ا تطوير مناذج التعليم األساسي

15 %36 25

%21

30

%43

3

املشارمة ا التخطيط للتعليم األساسي

23 %29 20

%33

27

%38

4

اإلسهام ا لدمة ال يئة احمليطة وتنميتها

17 %19 13

%24

40

%57

5

اإلعداد التبوي الكاا ملعلم التعليم األساسي

20 %64 45

%29

5

%07

17 %64 45

%24

8

%12

1

6

تأذيل معلم التعليم األساسي القادر على التدريس للتالمي بأسلوب
علمي متطور

ت ويةةد الطةةالب بالقةةدر املناس ة م ة املعلومةةات واملهةةارات وا ة ات
واالجتاذات والقيم ا جماالت التخاص ال ي سيقوم بالتدريس ةيه

%

وعيفة

بةةالنمر إى بيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح وجةةود تفةةاوت يسةةري بةةني النسة املئويةةة السةةتاابات عينةة ال اة
على ع ارات ذ ا احملور ،وذو ما يوعح مد ،لقيق أذداا اإلعداد بكليةات إعةداد املعلمةني ،إعةاةة إى لقيةق
بعةض األذةةداا بنسة تكةةاد تكةون متسةةاوية ،وذة ا يمهةةر بوعةو ا الع ةةارتني ا امسةة والسادسةةة ،وذةو يةةديف
على أن اإلعداد التبوي وت ويد الطالب باملهارات واملعلومات املناس ة ماا بقدر م ري ،ويتفق ذلب مةع دراسةة:
(ع د الر السنوسي) ،حي أمد علةى أ ن اإلعةداد التبةوي بكليةات التبيةة وإعةداد املعلمةني مةاا ،ولتتاقةق
ةيه عديد معايري اجلود .
وتر ،ال اح ات عرور إبداء الرأي م جان املعلمني وأولياء األمةور ا نمةم إعةداد املعلةم ،ولكة ذة ا علةى
عكس ما لد ا الدويف املتقدمةة ،وال يتفةق مةع االجتاذةات املعاصةر لةنمم إعةداد املعلةم ،ويمهةر ذلةب بوعةو
ا استاابات أةراد العينة للهدا الرابع ،حية يتضةح عةعن اإلسةهام ا لدمةة ال يئةة احمليطةة ،وتطويرذةا ،نمةرا
العتماد على سياسات معينة.

149

كفاية برامج إعداد معلم التعليم األساسي د .حواء بشير أبو سطاش /د .صالحة التومي الدروقي /د .آمنة محمد العكاشي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحور الثاني :شروط القبول بكليات التربية أو كليات المعلمين:
جدول رقم)2( :
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

كبير

وعيفة

متوسطة

ت

%

ت

%

ت

%

1

رب ة ةةط سياس ة ةةات الق ة ةةويف باحلاج ة ةةة الفعلي ة ةةة ملعلم ة ةةي التعل ة ة ةيم
األساسي

30

%29

19

%27

21

%3

2

تقوم الكلية باجراء الت ارات شخاية للق ويف اا

12

%17

18

%26

40

%57

3

عمةةل مقةةابالت شخاةةية للطةةالب املق ةولني بكليةةات إعةةداد
املعلم

40

.%57
57

20

%29

10

%14

4

ذل تر ،أن عملية االلت ارات شكلية ةقط

22

%31

20

%29

28

%4

5

م شروط الق ويف أن يكون الطال الئقا ط يا

40

%71

15

%21

5

%07

6

يتم ق ويف توزيةع الطةالب علةى التخااةات املختلفةة حبسة
جممو الدرجات ةقط

45

%64

20

%29

5

%07

7

يتم التوزيع حس الرغ ات وامليويف للطالب

25

%36

18

%26

32

%31

ا ع ةةوء اس ةةتقراء بيان ةةات اجل ةةدويف الس ةةابق يتض ةةح أن املق ةةابالت وااللت ةةارات الة ة جتريه ةةا الكلي ةةة للط ةةالب
املق ةولني جمةةرد ح ة عل ةى ورش ،ويتت ة عل ةى ذلةةب دلةةويف طةةالب لكليةةات إعةةداد املعلمةةني ال تتناس ة ميةةويم
وقةةدراهتم مةةع متطل ةةات ذ ة الكليةةات ،وةلسةةفتها وأذةةداةها ،وذ ة ا ي ةةؤثر بالس ةةل ا املعلةةم ،وينتق ةل ذل ةةب إى
الطةةالب ،وذة ا مةةا يتفةةق مةةع مةةا توصةةل إليةةه دراسةةة( :سةةعد لليفةةة ،مسةةري بريةةب  ،)2010حية أمةةدت علةى
وجود بعض أوجه القاور وا لل ا سياسات الق ويف بكليات إعداد املعلمني.
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مجلة المنتدى األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحور الثالث :أعضاء هيئة التدريس:
جدول رقم)3( :
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
ا

نعم

ر.م

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

1

ذةةل تعةةا مليةةات التبيةةة أو إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي م ة نقةص ا أعضةةاء
ذيئة التدريس؟

50

2

ذل أعضاء التدريس ا مليات إعداد املعلم
أة م دالل الكلية؟
ب ة منتدبني م مليات ألر،؟
ة متعاقدي ؟
أ ،ب،

%100 70

ت

%
%71

ت

%

%26 20

-

-

3

يوجد تناس بني أعضاء ذيئة التدريس وعدد الطالب املعلمني بالكلية.

45

%64

%36 25

4

يعا أعضاء ذيئة التدريس م مشكالت أثناء عملهم بالكلية

30

%43

%57 40

5

تةةوةر الكليةةة وسةةائل املواصةةالت وا ةةدمات الاةةاية واالجتماعيةةة ألعضةةاء ذيئةةة
التدريس.

30

%43

%57 40

بةةالنمر إى بيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح أن الع ةةار ال انيةةة قةةد حاةةل علةةى أعلةةى االسةةتاابات وذة ا يةةديف
علةةى وجةةود أعةةداد ال بةةأس اةةا مة املنتةةدبني واملتعاقةةدي بةةني أعضةةاء ذيئةةة التةةدريس ،ونالحة ذنةةا وجةود تناسة
بني أعضاء ذيئة التدريس والطالب ،ووجود بعض املشكالت ا دمية ألعضاء ذيئة التدريس.
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المحور الرابع :المقررات الدراسية:
جدول رقم)4( :
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

كبير

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
ت

%

متوسطة
ت

%

وعيفة
ت

%

املقةةررات الدراسةةية ال ة يدرسةةها الطةةالب ا مليةةات إعةةداد معلةةم
50
التعليم األساسي ماةية إلعداد ذ النوعية م املعلمني.

%71

15

%21

5

%07

2

املقررات الدراسية التبويةة الة يدرسةها الطةالب ا مليةات إعةداد
معلم التعليم األساسي ماةية إلعداد معلم.

55

%79

12

%17

3

%04

3

املقررات التخااية ال يدرسها الطالب ا مليات إعداد معلةم
التعليم األساسي ماةية إلعداد معلم.

45

%64

22

%31

3

%04

4

املقةةررات ال ة يدرسةةها الطةةالب ا مليةةات إعةةداد املعلةةم توام ة
املتةريات العاملية.

25

%36

20

%29

25

%26

5

يوج ةةد ت ة ةوازن ب ةةني املقة ةةررات ال قاةي ةةة والتبوي ةةة والفني ة ةة ا برنة ةةامج
اإلعداد ملعلم التعليم األساسي.

22

%31

18

%26

30

%43

1

بالنمر إى بيانات اجلدويف السابق يتضح تقارب االستاابات بني ع ارات ذ ا احملور ،إى حد مةا ،مةع وجةود
الفاةةو الك ةةري بةةني اسةةتاابات الع ةةار ا امسةةة والع ةةارات األلةةر ،،وت ةةر ،ال اح ةةات أن الت ةوازن بةةني املق ةةررات
ا اصة باإلعداد ا اجلوان املختلفة سواء مان اإلعداد املهين أو التبوي أو ال قاا موجود إى حد ما.
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المحور الخامس :التربية العملية:
جدول رقم ()5
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

كبير

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
ت

1

امل ةةد املخاا ةةة للتبي ةةة العملي ةةة ماةي ةةة لإلع ةةداد امله ةين للطال ة
املعلم بالكلية.

%

متوسطة
ت

%

وعيفة
ت

%

%15 10 %28 20 %57 40

2

تعمة ةةل التبية ةةة العملية ةةة علة ةةى تة ةةدري الطال ة ة علة ةةى اسة ةةتخدام
أسالي التعليم املختلفة.

%21 15 %71 50

5

%07

3

يتم م لاليا تنمية السمات الشخاية للطال املعلم.

%17 12 %79 55

3

%04

4

تعمةةل التبيةةة العمليةةة علةةى مسةةر احلةةاج النفسةةي بةةني الطال ة
املعلم والتلمي .

%16 11 %71 50

9

%13

ا ع ةةوء اس ةةتقراء اجل ةةدويف الس ةةابق يتض ةةح أن امل ةةد املخاا ةةة للتبي ةةة العملي ةةة ماةي ةةة ،ولك ة مق ةةررات التبي ةةة
العملية لتا إى تطوير ،ةت ،ال اح ات عرور تطوير مقررات التبية العملية ،ومقررات املناذج ال ردم التبيةة
العمليةةة ق ةةل بةةدء الطال ة ا التةةدري  ،مةةع إعةةاد النمةةر ا طةةرش اإلش ةراا واملتابعةةة عل ةى الطال ة املعلةةم أثنةةاء
التةةدري  ،إعةةاةة إى زيةةاد مةةد التبيةةة العمليةةة ،إلمسةةاب الطةةالب عديةةد املهةةارات ال ة تسةةاعدذم عل ةى عةةر
الدرس.
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المحور السادس :المباني والتدهيرات:
جدول رقم ()6
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

كبير
ت

%

متوسطة
%

ت

وعيفة
ت

%

1

يتةواةر عةةدد مة امل ةةا  ،يكفةةي األقسةةام والتخااةةات املختلف ةة
ا مليات إعداد معلم التعليم األساسي

%14 10 %79 55

5

%07

2

يتواةر ا امل ا شروط األمان والسالمة املهنية

28 %17 12 %42 30

%4

3

يوجد بالكلية عدد مناس م التاهي ات للمعامل بالكلية

%26 20 %64 45

5

%07

4

معامل بعض التخااات بكلية إعةداد معلةم التعلةيم األساسةي
تتناس مع تكنولوجيا العار

%17 12 %79 55

3

%04

بةةالنمر إى بيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح أن امل ةةا ال يتةةواةر ا ةا بعةةض املواصةةفات الالزمةةة ،ولاصةةة م ةةا
املعامةةل ،وتةةر ،ال اح ةةات أن امل ةةا لتةةا إى تعةةديالت وإى إعةةاد النمةةر ا طةةرش التهويةةة واحتياجةةات األمةةان
الاناعي ،لتأمني بيئة الدراسة أثناء التاارب.
المحور السابع :أساليب التقويم:
جدول رقم ()7
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
ر.م

نعم

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

ا

ت

%

ت

%

1

يتم تقومي الطالب بشكل مناس

55

%79

15

%21

2

تقةةيس أسةةالي التقةةومي املسةةتويات املعرةيةةة املختلفةةة عنةةد الطةةالب الدارسةةني ا
برامج إعداد معلم التعليم األساسي

45

%64

25

%36

4

تتنو أسالي ووسائل تقومي الطالب ا جمايف رااب

60

%86

10

%14

5

يتم تقومي الطالب بافة مستمر أثناء الدراسة

30

%43

40

%57
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بةالنمر إى بيانةات اجلةةدويف السةابق يتضةح أن تقةةارب اسةتاابات عينةة ال اة مةع ع ةارات ذة ا احملةور وترجةةع
ال اح ات الس إى ما يلي :التنو احلقيقي ا أسالي التقومي للطالب ،وحدو التقومي بافة مستمر .
المحور الثامن :اإلدار
جدول رقم ()8
يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

كبير

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

وعيفة

متوسطة

ت

%

ت

%

ت

%

1

تساعد اإلدار اإلداريني وأعضاء ذيئة التدريس على القيام بأعمايم

20

%29

35

%5

15

%21

2

تقوم اإلدار بعمل متابعة دورية لإلداريني

25

%36

40

%57

5

%07

3

توةر اإلدار الدعم الالزم الراذ القرارات املناس ة لاا العمل بكليات
إعداد املعلمني

30

%43

35

%5

5

%17

4

تعمل إدار الكلية على تفعيل وحدات التدري

25

%36

28

%4

17

%24

5

تشرل اإلدار أعضاء ذيئة التدريس اا ا صنع القرار

20

%29

30

%42

20

%29

6

تعمل اإلدار على إزالة عديد املعوقات ال تعوش العمل

%64 45

15

%21

10

%14

7

تعتمد اإلدار على بعض األسالي اإلدارية احلدي ة م ل :أسةلوب إدار %21 15
الوق  ،أو التفويض ،اإلدار ال اتية

20

%29

35

%5

8

توجد ال مرم ية ا إدار مليات إعداد معلم التعليم األساسي

%79 55

10

%14

5

%07

9

توظةةن إدار الكليةةة الق ةوانني والتش ةريعات مبةةا لقةةق الفاعليةةة ا إعةةداد %43 30
معلم التعليم األساسي

35

%5

5

%07

ا عوء استقراء اجلدويف السةابق يتضةح أن :تقةارب اسةتاابات عينةة ال اة مةع ع ةارات ذة ا احملةور إى حةد
م ري ،ةت ،ال اح ات عرور إزالة عديةد مة املشةكالت وحلهةا باقامةة العالقةات الطي ةة بةني املعلمةني واملتعاقةدي
بافة مستمر .
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المحور التاسع :أسلوب التعيين:
جدول ()9
يووح التكرار والنسب المئوية ا استدابات عينة البحث
درج ــة التحق ـ ــق
ر.م

كبير

األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

وعيفة

متوسطة

ت

%

ت

%

ت

%

1

يتم تعيني األوائل ا مل قسم معيدي بالكلية

60

%86

6

%08

4

%05

2

يتم تعيني ا رجيني على وظيفة معلم تعليم أساسي

70

%1

-

-

-

-

3

ل ةةق للمعلم ةةني لرجي ةةي ذة ة الكلي ةةات اس ةةتكمايف دراس ةةتهم
العليا للااويف على درجة املاجستري والدمتورا

60

%86

8

%11

2

%03

ا عوء استقراء اجلدويف السةابق يتضةح أن معمةم االسةتاابات مانة صةرلة وبشةكل واعةح ،لاةا لقيةق
مجيةع ع ةةارات ذة ا احملةةور بدرجةةة م ةري  ،وذة ا يةةديف علةى ارت ةةاط التعيةني بتاقيةةق أذةةداا الكليةة ،أو لوجةةود عاة
رئيسي ا أعضاء ذيئةة التةدريس ية الكليةة ،وتةر ،ال اح ةات أنةه جية عمةل لطةة لسةد ذة االحتياجةات مة
املعلمني.
محاور وعناصر تطوير إعداد المعلم وآليات التنفيذ
المحور األول :األهداف:
جي ة مراعةةا صةةياغة أذةةداا مليةةات إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي ،وتوعةةيح مةةا ذةةو غةةامض منهةةا ،وتنةةو
ماادر اشتقاش ذ األذداا ا عوء ما يطرأ على ا تمع م متةريات.
ولتفعيل ذ األذداا جي أن:
 تشتق ذ األذداا م ةلسفة التعليم األساسي واجلامعي. تراعي األذداا االحتياجات املستق لية م إعداد املعلمني وإعداد املدارس. تنمي ةةة الق ةةدر عل ةةى التع ةةري والش ةةااعة األدبي ةةة والتعام ةةل م ةةع األةك ةةار اجلدي ةةد حبية ة يتمكن ةةون مة ة التكي ةةناملستمر ومواجهة املواقن اجلديد ا جمتمع سريع التطور.
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المحور الثاني :سياسات القبول:
جي أن لرص مليات التبية ومليات إعداد املعلمةني علةى التيةار طالاةا مة أةضةل العناصةر املتقدمةة وط قةا
ملعايري دقيقة ،ولتاقيق ذلب ال بد أن تتم عملية ق ويف وتسايل الطالب وةق اآلي:
أليات تنفيذ هذا المحور:
ة ة ة برنةةامج إرشةةادي لتوعيةةة الطةةالب بالةةدور ال ة ي تلع ةةه ا إعةةداد معلمةةني متكةةاملني إلعةةداد مةةوادر عمةةل ةنيةةة
للماتمع.
 استخدام مقاييس لتاديد ميويف واجتا الطالب حنو الكلية ومهنة التدريس.المحو الثالث :المعلم:
إن اةةا العمليةةة التعليميةةة يتوقةةن بدرجةةة م ةةري علةةى مسةةتو ،مفايةةة املعلةةم .إذ إنةه لة تتاقةةق النتياةةة املرجةةو
م عملية إعداد الطال املعلم ما مل يك ذنال معلمون على مفاء عالية ،األمر ال ي يةدعو دائمةا إى ال اة
ع قدرات ومفايات مهنية ملعلم متطور.
آليات تنفيذ هذا المحور:
ة ة إتقان التعامل مع التقنيات احلدي ة ا جمايف التعليم.
ة ة عمل دورات تدري ية تربوية لتدري املعيدي واملدرسني على املهارات التدريسية.
المحور الرابع :المناهج والمقررات:
تعة ةد املن ةةاذج واملق ةةررات الدراس ةةية مبن ل ةةة العم ةةود الفق ةةري ا ذة ة الكلي ةةات ،حية ة إ ةةا تكة ة الط ةةالب مة ة
امتساب نوعية املعارا واملعلومات ال تؤذلهم للتعامل مع املتةريات العاملية املعاصر .
آليات التنفيذ:
ة ة تش ةةكيل جل ةةان ةني ةةة متخاا ةةة م ة وزار التبي ةةة والتعل ةةيم ،وم ة ا التعل ةةيم الع ةةايل لعم ةةل توص ةةين ولدي ةةد املع ةةامل
األساسية ل نية ا طط للمقررات واملناذج التعليمية.
ة ة استخدام ال امج التبوية املعاصر ا جمايف تنمية اإلبدا بني الطالب.
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المحور الخامس :طرق التدريس:
تع ةد طةةرش التةةدريس الوسةةيلة االساسةةية لتمجةةة حمتةةو ،املنةةاذج الدراسةةية ولويلةةه إى واقةةع ملمةةوس ع ة طريةةق
اإلجراءات املتخ لتقدمي املاد العلمية.
آليات التنفيذ:
ة ة عمةةل ورش عمةةل بةةني األقسةةام التبويةةة واألمادمييةةة لتاديةةد ا طةةوط العريضةةة للمنةةاذج ،حةةى يةتم التكامةةل ةيمةةا
بينها.
ة إدلايف طرش تدريس حدي ة تقوم على الفهم واالستن اط ،وليس احلف والتلقني.
المحور السادس :التربية العملية:
لتل التبية العملية مكانة يي ا مليات إعةداد املعلةم ،نمةرا أل ةا ا ة امليدانيةة الوحيةد الة توةرذةا مليةات
إعداد املعلم.
آليات تنفيذ هذا المحور:
ة ت دأ التبية العملية م السنة ال ال ة.
ة ة تاميم بطاقات مالحمة تشمل املهارات األساسية املرجو لقيقهةا مة التبيةة العمليةة ،وبطاقةات ألةر ،لتقيةيم
ذ املهارات طوايف املد املخااة للتبية العملية.
ة لديد املهام والواج ات واملسؤوليات ال يلت م اا القائمون على برامج التبية العملية
المحور السابع :الطالب:
الطال ذو حار األساس ا العملية التعليمية.
آليات تنفيذف:
 يكون مرنًا ،حبي ميكنه التكين مع ال يئة املدرسية ال يعمل اا. يكون ملت ما بتعليمات املدرسة ا الفاويف النمرية واملعامل. نتائج تط يق االست انة والتعليق عليها:تناول ذ الدراسة اإلجابة ع احملاور التالية:
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المحور ااول :أهداف كليات إعداد معلم التعليم األساسي:
بعد لليل ال يانات املتعلقة اة ا احملةور اتضةح وجةود تفةاوت ا لقيةق أذةداا مليةات التبيةة وإعةداد املعلمةني
يتفةةق مةةع التفةةاوت ا التخطةةيط السياسةةي ا النمةةام التعليمةةي ،وألاصةةة التعلةةيم اجلةةامعي ،وذ ة ا يتفةةق بعامةةة م ةع
التخطيط ا شى ا االت ،وذة ا خيتلةن مةع مةا توصةل إليةه دراسةة (عيسةى ع دالسةالم ،وطلعة أدم2003:
م) ،حي ة أمةةدت علةةى عةةرور االسةةتفاد م ة ا ة ات السةةابقة ا نمةةم إعةةداد املعلةةم م ة أجةةل لقيةةق أذةةداا
اإلعداد باور جيد .
المحور الثاني :شروط القبول بكليات التربية أو كليات إعداد المعلمين:
بعد لليل ال يانات املتعلقة اة ا احملةور اتضةح أن املقةابالت وااللت ةارات الة جتريهةا الكليةة للطةالب املق ةولني
الب ال
جمةةرد حة علةةى ورش ،وتتسةةم بشةةكل روتيةةين ،وذةةو مةةا ترتة علةةى ذلةةب دلةةويف مليةةات إعةةداد املعلمةةني طة ٌ
تناس ميويم وقدراهتم مع متطل ات وةلسفة ذ الكليات ،وذ ا يؤثر بالسل ا املعلم ،وذ ا ما يتفق مةع مةا
توصل إليه دراسة( :سعد املقرم ،مسري بريب2010:م) ،حي أمدت على وجود بعض أوجةه القاةور وا لةل
ا سياسات الق ويف بكليات إعداد املعلمني.
تناول المحور الثالث:ـ المقررات الدراسية:
بعةد لليةةل ال يانةات املتعلقةةة اة ا احملةور اتضةةح أن التةوازن بةني املقةةررات ا اصةةة باإلعةداد ا اجلوانة املختلفةةة
سةواء مةةان اإلعةةداد املهةةين أو التبةةوي موجةةود إى حةةد مةةا ،وذة ا خيتلةةن مةةع مةةا توصةةل إليةةه دراس ةة (حممةةد ع ةةد
ال ةةرؤا عطي ةةة 2002:م) ،حي ة توص ةةل إى ع ةةرور إع ةةاد النم ةةر ا نم ةةم إع ةةداد املعل ةةم عل ةةى ال ةةرغم م ة أن
اإلعداد يتم ا اجلوان التبوية وال قاةية والتخااية.
توصي ـات الدراس ـة:
م لاليف نتائج الدراسة توصي ال اح ات باآلي:
1ة املشارمة ا التطوير والتخطيط ملناذج التعليم األساسي.
2ة جي ت ويد الطالب بالقدر املناس م املعلومات واملهارات وا ات واالجتاذةات ا جمةايف التخاةص الة ي
سيقوم بالتدريس ةيه.
 3ة جي ة اج ةراء مقةةابالت والت ةةارات للطةةالب وأل ة ذا بعةةني احلس ة ان لق ةةويف الطةةالب ا األقسةةام م ةالٌّ حبس ة
ميوله واجتاذاته.
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4ة ة جي ة أن يك ةةون ذن ةةال ت ةوازن ب ةةني املق ةةررات ا اص ةةة باإلع ةةداد ا اجلوان ة املختلف ةةة س ةواء اإلع ةةداد امله ةةين أو
التبوي.
5ة تطوير املقررات ال ردم التبيةة العمليةة وإعةاد النمةر ا طةرش اإلشةراا واملتابعةة للطالة املعلةم ،وزيةاد مةد
التبية العملية ،إلمساب الطال عديد املهارات التدريسية.
6ة جي إجراء تعديالت للم ا واحلارات الدراسية م حي التهوية م ال.
7ة ال بد م التنو ا أسالي التقومي للطالب ،وألاصة التقومي الشامل جلميع جوان شخاية الفرد.
8ة جي عمل لطة لسد العا ا االحتياجات ألعضاء التدريس ،وذلب ق ل ال دء ا العام الدراسي.

قائمة المصادر والمراجع
 -1إب ةراذيم ،أ ةةد :حنةةو تطةةوير اإلدار املدرسةةية ،دراسةةة نمريةةة وميدانيةةة ،دار املط وعةةات اجلديةةد  ،اإلسةةكندرية:
1991م.
 -2ال ةةيالوي ،حس ة حسةةني :تطةةوير مليةةات التبيةةة ا عةةوء معةةايري اجلةةود العامليةةة ،امل ةؤتر العلمةةي ،مليةةة التبيةةة،
جامعة ال قازيق2004 :م.
 -3السةةيد ،ناديةةة حس ة  :التخطةةيط ل ة عض ب ةرامج مليةةات التبيةةة املا ةرية باسةةتخدام أسةةلويب دلفةةي وبةةرت ،رسةةالة
دمتورا – غري منشور  ،ملية التبية ،جامعة بنها1993 ،م.
 -4الشةي ا  ،عمةر حممةد التةومي :دراسةات ا اإلدار التعليميةة والتخطةيط التبةوي ،دار الكتة الوطنيةة ،بنةةازي:
1992م.
 -5الطية  ،بةةدوي :ةاعليةةة برنةةامج تةةدرييب عة بعةةد ا تنميةةة الكفايةةات التدريسةةية الالزمةة ملعلمةةي اللةةةة العربيةة ا
املرحلة االبتدائية ،رسالة دمتورا – غري منشور  ،جامعة األزذر2002 :ن.
 -6العايةةل ،ة ةةر مفتةةا  :دراس ةةة ل ة عض املشةةكالت ال ة تواجةةه إدارات املعاذ ةةد العلي ةةا إلعةةداد املعلم ةةني ،رس ةةالة
ماجستري – غري منشور  ،جامعة الفاتح ،ملية التبية2004 ،م.
 -7املتويل ،إمساعيل بدير :رؤية مستق لية لكليات التبيةة ا إطةار مرجعةي لالعتمةاد األمةادميي ،رسةالة ماجسةتري–
غري منشور  ،ملية التبية ،جامعة املناور 2004 :م.

160

المجلد ( )2العدد ( )1يناير 2018م
مجلة المنتدى األكاديمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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