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

 *د. حواء بشري أبو سطاش
  **د. صاحلة التومي الدروقي              
 ***العكاشيمنة حممد آد.  

 

 "مشكلة البحث وأهميته" المبحث األول:

 مقدمة:
لفيةة بطفةر  األ ة، وتتمية  ذة  ة ال ال ةلفيةمهيةة بالةدلويف ا العقةد ال ةا  مة  األاألمير العامل مبرحلة انتقاليةة بالةةة 

جة ء مة   أللةر،، وبلةدناعاصةر  انتةا  املعرةةة والتةةريات املإذائلة ا جماالت تكنولوجيا املعلومةات واالتاةاالت، و 
تةؤثر ا أنممتةه و و  بالعةامل، تةاصةر  الة  نةه يتةأثر بعديةد املتةةريات العامليةة املعأتأثر بةه، ممةا يؤثر ةيه و ي  ذ ا العامل 

 ومنها النمام التعليمي. ،التعليمية املختلفة

مل املتةةري ن ا ذة ا العةااء اإلنسةاعلي عاتقه م  مهمة بنة ىلق  ا ي  عامة النمام االجتماعي األذم ملبالتعليم  دويع
إشةةة ا   ىمةةةل علةةةيع ، ةهةةةورجائةةةه، ومي ةةةل التعلةةةيم األساسةةةي ألاصةةةة احللقةةةة األوىأ واالجتاذةةةات املعاصةةةر  ا شةةةى
 يئتهم.وواقع ب يرت ط حبيا  الناشئني ،ألنه تعليم وظيفي ا ةلسفته ،احلاجات األساسية للتالمي 

إعةةاد   ة إىمهةةر احلاجةةمةةل ذةة   التةةةريات والتاةةديات الةة  تلقةةي بماليةةا علةةي التعلةةيم األساسةةي، توا ظةةل  
ات سةتوج  اإلمكانةةتة ةعالةةة اسةةتاتيايات علمية ىعلة جديةد  قائمةةة   س  أس ةة ىاء علةنةةالنمةر ا العمليةةة التعليميةة ب

ليميةةة لةةن نممهةةا التعطةةوير  تت إىبق ال شةةرية، واملاديةةة، والتكنولوجيةةة، ومةة  ذنةةا بةةدأت الةةدويف املختلفةةة ا التسةةا
حةدي  عة  التطةوير  أيأن  ، إذومي ةل املعلةم عاة  العمليةة التعليميةة. (179: 1996)حممةد، . باور  شةاملة

علةم ن أةضةل مة  املليمةي عةعيأن املعلةم الكةنء ا نمةام تع :بعيداً عة  املعلةم ال قيمةة لةه، وال ن ةالن حةني نقةويف
)ع ةد  املعلةم. ون صةالحيةدمة  ، وال ميك  لفاعلية النمام التعليمي أن تتاقق غري الكنء ا نمام تعليمي قوي

 (3:2007الرشيد،
                                                           

 ملية التبية، جامعة املرق .  *

 ملية التبية، جامعة املرق .  **

 ملية التبية، جامعة املرق .  ***
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عةةةرور  االذتمةةةام املت ايةةةد بتطةةةوير إعةةةداد املعلةةةم ا مراحةةةل التعلةةةيم  ( إى2003: )ويشةةةري حسةةة  وع داحلميةةةد
 . (11: 2003العام ا عوء التاوالت العاملية واالجتاذات احلدي ة)عويد وعايلي، 

ير نمةةم إعةةداد ( إيل عةةرور  تطةةو 2003ذةة ا الاةةدد أشةةارت دراسةةة مةةل مةة  )رشةةاد سةةعد، و لةةة سةةيد: وا 
وجيةه لإلرشةاد والت مةام ةعةايفم ةل عةدم تةواةر ن املعلم بةالتعليم العةام، نمةراً ملةا يشةوبه مة  جوانة  قاةور وغمةو ،

مليةةة الجتاذةةات العااا عةةوء  تطويرذةةاجيةة  وعةةدم القةةدر  علةةى تط يةةق املعرةةةة الةة  مةةر اةةا ا املمارسةةات العمليةةة، و 
 امج الدراسةةةية،وط والةةة  الفلسةةةفة، واألذةةةداا، وسياسةةةة الق ةةةويف، وا طةةة :م ةةةل ،حمةةةاور اإلعةةةداد املعاصةةةر  ا شةةةى

 إعةداد د  ةاعليتهةا اجه، وزيةاتستطيع ذ   النمم القيام بدورذا علي أممل و  واإلدار  ونمم التقومي وغريذا؛ حى
 (8: 2003و التعليم األساسي.)سعد وسيد، معلم احللقة األويل وذ

؛ بكليةةات التبيةةة  عةةرور  تطةةوير نمةةم اإلعةةداد مةة ( 25:2004 ،ال ةةيالوي )وذةة ا يتفةةق مةةع مةةا أشةةار إليةةه 
 إى إلعةةداد، إعةةاةةا سةةنوات اوذلةةب باعةةاد  النمةةر ا إعةةداد وبنةةاء بةةرامج املعلةةم بكليةةات التبيةةة، وإعةةاد  النمةةر 

 وامل ةةةةا ، نةةةةاذج طةةةةوير املامليةةةةة ا ذةةةة ا ا ةةةةايف؛ ألنةةةةه ال قيمةةةةة ألي جهةةةةد ي ةةةة يف مةةةة  تاالسةةةةتفاد  مةةةة  النمةةةةاذ  الع
 ية.التعليم والتاهي ات وغريذا ما مل يقابله تطوير ا إعداد املعلم القائد واملوجه للعملية

 مشكلة البحث:
ة أمة  قةومي، قضةي لي يامعلم التعليم األساسي بافة لاصة ا و  –افة عامة ب –صارت قضية إعداد املعلم 

ب لة ل ،  أشةكاياذةا، وتنوعةمعمةم الةدويف العربيةة بأزمةة حقيقيةة مهمةا التلفة  أبعادلي يةا و حي  مير التعليم ا 
يف ا ذة ا ا ةا  ق ال اة سةتتضح أمهية تطوير إعداد معلةم التعلةيم األساسةي ا عةوء االجتاذةات املعاصةر ، وقةد 

التخطةيط " :اسةة بعنةوانقامة  بدر  ، الة (1993: )ادية حسة نةعلى س يل امل ايف  ،بعض ال اح ني التبوينيم  
 (15: 1993)السيد،  .""دلن وبريت"ل عض برامج مليات التبية املارية باستخدام أسلويب 

عةةةداد معلةةةم إلدراسةةةة بعنةةةوان، التخطةةةيط الكمةةةي  (1993: ع ةةةدا لةةةر  ةةةةوزي رزش، شةةةااته أيضةةةا أجةةةر، )
 (18: 1993تق لية.)ع د الر  ، سم  التعليم األساسي ا عوء االحتياجات امل احللقة األوى

  ؟ملاذا حنتا  إى التطوير؟ وما مشكلة نمام التعليم احلايل ) ا لي يا(

 التساؤالت التالية:  اإلجابة ع الرئيسني نيالسؤال ى ذ ي تتطل  اإلجابة عل

 ألساسي؟ما الواقع احلايل ل امج إعداد معلم التعليم ا -1
 لواقع امليدا ؟ا –ما مشكالت إعداد معلم التعليم األساسي  -2
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 أهمية البحث:
 :ترجع أمهية ال ا  إى

 ة، ذي قضية إعداد معلم التعليم األساسي.مهمإ ا تناول  قضية تربوية  -1

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

 التعليم األساسي.تشخيص مشكالت إعداد معلم  -3

  .ات تنفي مساعد  متخ ي القرار ا تطوير برامج إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي وآلي -4

 أهداف البحث:
 :يهدا ال ا  احلايل إى

لقاةةةور، اأوجةةةه  ىلةةةوصةةةن ولليةةةل الواقةةةع احلةةةايل لنمةةةام إعةةةداد معلةةةم التعلةةةيم األساسةةةي، بةةةةر  الوقةةةوا ع -1
 فية تع ي ذا.جيابيات وميوميفية معاجلتها، واإل

 إعداد معلم التعليم األساسي. مشكالت ىعل التعرا -2

 مصطلحات البحث:

 ر: ــلتطويا
إلصةال  ا اى إحةدا  إا أيضةا بأنةه التةيةري الة ي يهةدا عةر  ات بأسلوب  طط ومنمم، وي  ري جراء تةيإذو 

: 2010)ةةةاروش،  داء املعلةةم ولقيةةق نتةةائج ألةةر،.أحيةة  يسةةتهدا لسةةني  ،مجيةةع جوانةة  وجمةةاالت املدرسةةة
13) 

 يمكن تعريف التطوير إجرائياً بأنه: و 
 لتخةةةريج ؛اعليتةةهةد زيةةةاد  جمموعةةة التةةةريات ايادةةةةة واملقاةةود  ا بةةةرامج إعةةداد معلةةةم التعلةةيم األساسةةةي بقاةة

م ةةاً األساسةي وموا  التعلةةيم االسةتاابة حلاجةات ا تمةةع واالحتياجةات واملتطل ةةات ا اصةة مبرحلةة ىمعلةم قةادر علةة
 اذات العاملية املعاصر .لالجت

 عداد:إلنظام ا
مليةةةات :  وتتةةةوال  مؤسسةةةات تربويةةةة متخااةةةة، م ةةةل، ذةةةو الاةةةناعة األوليةةةة للمعلةةةم مةةةي يةةة اويف مهنةةةة التعلةةةيم

غريذا م  مؤسسات ذات العالقة ت عاً للمرحلةة الة  يعةد املعلةم للعمةل ةيهةا،  أو معاذد إعداد املعلمني أو ،التبية
 (89: 2005)األ د،  ثقاةياً وعلمياً وتربوياً ا مؤسسة تعليمية ق ل ا دمة. لطال   ا عد  ي   وا ا املعىن
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 م:ــالمعل
  عليهةا اةةا  توقةةنيالة   مةةلذةو حاةر ال اويةةة ا العمليةة التعليميةةة، وذةو الةة ي لتةل مكةان الاةةدار  بةني العوا

 (338: 1982التبية ا بلوغ غاياهتا.)شهال وألرون، 

 ر:ــالمدي
يةةة  شةةرية واملادلمكاناهتةةا اإو  احملةةرل لطاقتهةةا، "والةةدينامو" سةةي الةة ي يقةةوم عليةةه ميةةان املؤسسةةة ألسااالةةرم   ذةةو

 نأى لقيقهةةةا، و إ ملؤسسةةةةمكانةةةات لتاقيةةةق الةايةةةات التبويةةةة الةةة  تسةةةعى اإلواملوجةةةه واملنسةةةق يةةة   الطاقةةةات وا
: 1992)الشةةي ا ،  .األقةةل الرمسيةةة علةةى الشةةخص املعةةني إلدار  املؤسسةةة والتةةويل لرئاسةةتها وقيادهتةةا مةة  الناحيةةة

75.) 

 المشرف التربوي:
عالةة ةشةارمة باةور  ا مة  املليتمكنةو  ؛ذو الفرد ال ي ينسق ويهةتم بتوجيةه املعلمةني، بقاةد توجيةه تةو التالمية 

حةةةى  ،لةةة ايالنمةةةو ا يع املعلمةةةني علةةةىاا بنةةةاء ا تمةةةع الةةة ي يعيشةةةون ةيةةةه، وذةةةو جمهةةةود مةةةنمم، ومسةةةتمر لتشةةة
 (54: 1991وا أم ر ةاعلية ا لقيق االذداا التبوية.)إبراذيم، يا ا

 الدراسات والبحوث ذات الصلة: المبحث الثاني:
اة  احلةايل واقةع ال مانطلق  ذ   الدراسة م  الدراسات وال او  السةابقة ذات الاةلة لتاديةد إحةداثيات 

 ولاصة تلب املتعلقة مبوعو  الدراسة وأذداةها. ،منها، ولديد جوان ها

ها واملةةةنهج م أذةةةداةأذةةة ومت عةةةر  أذةةةم الدراسةةةات وال اةةةو  املتعلقةةةة مبوعةةةو  الدراسةةةة، وذلةةةب باإلشةةةار  إى
عرةةة القةدمي ا امل ىعلة  ةىني  أن اجلديةد  أساس ىاملستخدم وأذم نتائاها، مع مراعا  ال دء باألقدم عند العر  عل

 الدراسات وال او  العلمية مالتايل: اإلنسانية، وذ  

ــ دراســة بعنــواا سياســات التيــار معلمــي التعلــيم قبــه الدــامعي وتــو يفهم  در 1 نــة بــين مصــر اســة مقار ـ
 (:2000وأمريكا )

 :ىاستهدة  ذ   الدراسة التعرا عل

 .اا ذم لاللتااشسياسات التيار املعلمني لاللتااش مبهنة التدريس، وشروطها ومعايري التيار  -

 م  املنهج الوصفي واملنهج املقارن. واستخدم  الدراسة مالً  -
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ق ةل اجلةةامعي مةةا وجةةود بعةض جوانةة  القاةور ا سياسةةات التيةار معلمةةي التعلةيم  وقةد توصةةل  الدراسةة إى
 وتوظيفهم.

 عةد ررجةه تكةونبامتيةاز  غةرار إعةداد الط ية  باعةاةة سةنة ىوأوص  الدراسة بضرور  أن يتم إعداد املعلم عل
 أساساً مل اولة املهنة بعد ذلب والعمل بنمام ترليص مل اولة املهنة.

شةةةرط جتديةةةد معلمةةةني بأن تشةةةتل النقابةةةة ا مةةةنح ذةةة   التالةةةيص وربةةةط بةةةرامج التنميةةةة املهنيةةةة للوأوصةةة  بةةة
ظيةن تو  م يةة ا سياسةةر عةدم امل والتخفيةن مة  حةد  املرم يةة واالجتةا  حنةو ،ر  حمةدد مةالتاليص مب اولة املهنة مل 

 املعلمني.

تاةةاش مبهنةةة  االلث  ومةة   ،مهمتةةه وعةةع معةةايري وشةةروط الق ةةويف بكليةةات التبيةةة ،عةةرور  إنشةةاء جهةةاز تكةةوي 
 ،ميةةلعمليةة التعليانتةا  مة  إجياد م يةد مة  الةتابط بةني مؤسسةات إعةداد املعلةم ولطةوط اإل ىوالعمل عل ،التعليم

ويف سةةةم سياسةةةة الق ةةةعلةةةم ا ر واشةةةتال ي لةةةي مةةة  مةةةديريات التبيةةةة والتعلةةةيم ونقابةةةة املعلمةةةني ومؤسسةةةات إعةةةداد امل
 (312 :2000احتياجات سوش العمل.)بةدادي، و مبا يالئم  هاوتطوير مناذا ،بكليات التبية

ويــد التعلــيم تدثــرف فــي ـ دراســة بعنــواا: إعــداد معلــم التعلــيم األساســي فــي وــوء معــايير الدــود  وأ 2
 :2001العالي

 :ذدة  ذ   الدراسة إى

 ساسي.التعليم األ تط يق معلم التعليم األساسي للكفايات األدائية ا مرحلة ،مدعلى التعر ا  -

 طوير أدائه.لسني وت ىإأوجه القو  والضعن ا أداء املعلم، وتقدمي التوصيات ايادةة  ىالوقوا عل -

 نامج املقت  وجتويد التعليم العايل.لديد العالقة بني ال   -

 النتائج التالية: املنهج الوصفي، وتوصل  إى ىواعتمدت الدراسة عل

 :ىبرنامج مقت  إلعداد املعلم يعتمد عل

 ليمية.اعلية التعالف ىتوقري املناخ التعليمي الااي وإصدار القرارات امل الية ال  تؤمد عل -

 مواد مط وعة وغري مط وعة، ومرئية ومسموعة.إنشاء مكت ات متخااة تتضم   -

 جتهي  قاعات تدري ية مشوقة ومناس ة وتوذجية. -

 س يل امل ايف: ىمنها عل ،وأوص  الدراسة مباموعة م  املقتحات

 االذتمام مبقررات املناذج وطرش التدريس واإلعداد التبوي، ال  تعطي ةهماً واقعياً للعملية التعليمية. -



            

 كاشيمحمد الع منةآد.  /ة التومي الدروقيد. صالح /د. حواء بشير أبو سطاش  إعداد معلم التعليم األساسيكفاية برامج                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
142 

مقةةررات العلةةوم ال ا يةةة، وزيةةاد  أناةة ة مقةةررات التةةدري  امليةةدا  وال اةة  ، وزيةةاد  امج مليةةات التبيةةةتقةةدمي بةةر  -
 (2001:124)ميكائيل،  املعلومات. التبوي واستخدام تكنولوجيا

ــة مــنابتــدائي فــي جمهوريــة مصــر ـ دراســة بعنــواا: تطــوير إعــداد معلــم التعلــيم اا 3 -1952) لعربي
 م.2001( 1997

 :  الدراسة إىذدة  ذ 

مة  م 1997 حةى 1952 :بتةدائي ا ماةر مة الما قام  به مؤسسةات إعةداد معلةم التعلةيم ا ىالتعرا عل -
 نشاط تربوي جتا  رةع مستوي املعلم علمياً ومهنياً.

 .دائي ا مارجيابيات ال  مر اا نمام إعداد معلم التعليم االبتإلالكشن ع  السل يات وا -

 لتاليلي.هج الوصفي ااملن ذ   األذداا اعتمدت الدراسة املنهج التارخيي إعاةة إىوا س يل لقيق  -

 ىوقةةةوا علةةةةة، وال ةةةةق: توعةةةةيح التطةةةورات الةةة  مةةةةر اةةةا التعلةةةةيم األساسةةةي ا تلةةةب احلوتوصةةةل  الدراسةةةة إى
 :)شةةةةع ان بيةةةةات.جياإل  ابتةةةةدائي ا ماةةةةر واالسةةةةتفاد  مةةةةالجيابيةةةةات والسةةةةل يات الةةةة  مةةةةر اةةةةا نمةةةةام التعلةةةةيم اإلا

2001 :120) 

ـــة فـــي وـــوء لبـــر   – 4 ـــة مصـــر العربي ـــواا: تطـــوير التعلـــيم اإللرامـــي فـــي جمهوري لمملكـــة ادراســـة بعن
 م.2002 :دراسة مقارنة –المتحد  

 :ذدة  ذ   الدراسة إى

 وعع تاور لتطوير التعليم اإلل امي ا مار ا عوء ل   اململكة املتاد . -

 ا اململكة املتاد . دراسة واقع التعليم اإلل امي -

 دراسة ولليل نمام التعليم اإلل امي ا اململكة املتاد . -

ململكةةةة اد  مةةة  لةةة ات الوقةةةوا علةةةي نقةةةاط القةةةو  والضةةةعن ا نمةةةام التعلةةةيم اإلل امةةةي ا ماةةةر واالسةةةتفا -  
 املتاد  ا تع ي  نقاط القو .

 يلي. نهج الوصفي التالامل مل م  املنهج املقارن إعاةة إى  ىوقد اعتمدت الدراسة عل

عةوء ولة ات   ماةر ااوقام  الدراسة بوعع صيةة مقتحة لتطةوير عناصةر وحمةاور نمةام التعلةيم اإلل امةي 
 (111: 2002نمام التعليم ا اململكة املتاد .)مرزا، 

  



            

 م2018 يناير (1)العدد  (2)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
143 

لمعلمـي اللةـة دراسة بعنواا: فاعلية برنامج تدريبي عن بعد في تنمية الكفايات التدريسية الالزمة  – 5
 .(م 2002العربية في المرحلة اابتدائية  )

 :ذدة  الدراسة إى

ة ا املرحلةةةةة للةةةةةة العربيةةةةتاةةةةميم وتنفيةةةة  برنةةةةامج للتةةةةدري  عةةةة  بعةةةةد ا تنميةةةةة الكفايةةةةات التدريسةةةةية ملعلمةةةةي ا -
 االبتدائية.

 استخدم  الدراسة املنهج الوصفي لتاقيق أذداةها. -

 وأسفرت نتائج الدراسة ع :

لتاري يةةة، ( بةةني متوسةةطي درجةةات الكسةة  للماموعةةة ا0.01ود ةةةروش حالةةة إحاةةائية عنةةد مسةةتوي )وجةة
: 2002الطي ، اري يةةة.)وا موعةةة الضةةابطة ا التااةةيل، ومهةةارات التةةدريس واالجتاذةةات لاةةا  ا موعةةة الت

105) 

اجـه ديات التـي تو لتحدراسة بعنواا: اإلعداد الثقافي لطالب كلية التربية جامعة األزهر في ووء ا – 6
 م. 2002العالم اإلسالمي.

 :ىالتعرا عل ذدة  ذ   الدراسة إى

 ،سةالميجةه العةامل اإليات الة  تواولديةد أذةم التاةد ،امعةة األزذةرجبواقع اإلعداد ال قاا لطالب مليةة التبيةة  -
عةةداد ال قةةاا طل ةةات اإلتموالتعةةرا علةةي  ، عمليةةة اإلعةةداد ال قةةاا ملعلمةةي املسةةتق لاوتوعةةيح مةةدي تأثريذةةا 

 ي.لطالب ملية التبية جامعة األزذر ا عوء التاديات ال  تواجه العامل اإلسالم

 عة األزذر.امجبتواةر ذ   املتطل ات ا برامج اإلعداد ال قاا لطالب ملية التبية  ،مد -

 : املنهج الوصفي التاليلي.ىوا س يل ذلب اعتمدت عل -

 منها ما يلي:   ،النتائج توصل  الدراسة إيل عديد

 الزمة العامة لإلعداد ال قاا.لععن تواةر املتطل ات ا -

 م والةرب.تواةر املتطل ات ا اصة املتعلقة بتادي تااعد املواجهة احلضارية بني اإلسال -

 عن تواةر املتطل ات بتادي ثور  التكنولوجيا واملعلومات وال طالة.ع -

 اد ال قاا.تطل ات اإلعداستاابات مل املتةريات ال الثة ا اإلةاد  بتواةر موجود ةروش إحاائية بني  -
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ال توجةةةد ةةةةروش ذات داللةةةة إحاةةةائية بةةةني اسةةةتاابات مةةةل مةةة  الطةةةالب الةةة ي  ميارسةةةوا األنشةةةطة والةةة ي  مل  -
 (213: 2002واةر املتطل ات ا اصة بتادي ثور  التكنولوجيا.)عطية، تميارسوذا ا اإلةاد  ب

 :2003ية في مصر وليبياسة بعنواا: واقع برامج إعداد معلم اللةة اإلندلير درا – 7
 :ذدا ذ ا ال ا  إى

 .أذداا مؤسسات إعداد معلم اللةة اإلالي ية ا مل م  مار ولي يا ىالوقوا عل -

 برامج اإلعداد ا مل م  ال لدي . ،إبراز حمتو  -

 لي ية.نقاط القو  والضعن بالنس ة حملتوي برامج إعداد معلم اللةة اإلا ىالتعرا عل -

ة داد معلةةةم اللةةةةوي بةةةرامج إعةةةباملقارنةةةة بةةةني أذةةةداا وحمتةةة عةةةىن  املةةةنهج املقةةةارن الةةة ي ي   ىوقةةةد اعتمةةةد ال اةةة  علةةة -
 اإلالي ية.

 م  أمهها: ،جمموعة م  النتائج وقد توصل ال ا  إى

  مار ولي يا.إلالي ية ااالقاور ا أبعاد إعداد برامج إعداد معلم اللةة وجود عديد م  جوان  ا لل و  -

 منها: ،جمموعة م  التوصيات مما توصل ال ا  إى  -

، وذلةب واعةدا مقةرر القالسةيم ،عرور  زياد  عدد الساعات املخااةة لة عض املقةررات األمادمييةة التخااةية -
 ا:منه ،لمنيامج املعاذد العليا إلعداد املعباعاد  النمر ا وعع املقررات الدراسية م  بر 

 الرابعة ةقط. السنة ى  علقتاار اإعاد  النمر ا سياسة تط يق التبية العلمية والتدري  امليدا  وعدم  -

 ملعاصر .وتتفق مع املتةريات ا ،وعع املقررات العارية ال  تتناويف القضايا املعاصر  -

 (227: 2003سريع التةري.)حممد وأدم، عرور  إعداد املعلم لعام متةري و  -

 :2004يكاديمراسة بعنواا: رؤية مستقبلية لكليات التربية في إطار مرجعي لالعتماد األد – 8
 :ىالتعرا عل ذدة  ذ   الدراسة إى

ات متةةري  عشةياً مةتد العمةل اةا جتويةإى احلاجةة  ،وبيان مد ،رصد أوجه القاور ال  تعا  منها مليات التبية -
 العار ولدياته.

 التنمري ملفهوم االعتماد األمادميي وذيئاته وإجراءاته. -
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 ،عةةر   ةة ات بعةةض الةةدويف املتقدمةةة الةة  حققةة  تقةةدماً ملموسةةاً ا جمةةايف تط يةةق نمةةام االعتمةةاد األمةةادميي
وعةةع نمةةةام  إىم ةةل بريطانيةةا، اسةةكتلندا، أمريكةةا، وذلةةب اةةدا االسةةةتفاد  مةة  ذةة   الةةدويف ا حماولةةة التوصةةل 

 اعتماد أمادميي لكليات التبية ا مار.

ن تكةةو  ،ت التبيةةةي لكليةةاوقةةد اسةةتخدم ال احةة  املةةنهج الوصةةفي، ومت إعةةداد قائمةةة مبعةةايري االعتمةةاد األمةةادمي
ج بعةةةض   مةةة  نتةةةائوذلةةةب مةةة  لةةةاليف اإلةةةةاد ،جةةةود  العمةةةل بكليةةةات التبيةةةة ،مرجعةةةي لتقيةةةيم مةةةدن لةةةة إطةةةار مب

س ء ذيئةةة التةةدريمةة  أعضةةا عينةةة ىعرعةةها علةة ، ومتواالسةةتعانة بةة راء العةةاملني اةة   الكليةةات ،الدراسةةات السةةابقة
مهيةة أ عة هات نمرذم وج ىعل للتعرا ،بكليات التبية م  التبويني واألمادمييني وبعض رؤساء األقسام اإلدارية

 ذ   املعايري.

 :ولقد توصل  الدراسة إى

ألداء اةةة   ا  ولسةةةني سةةةعياً لتاقيةةةق اجلةةةود ؛عليةةةه مليةةةات التبيةةةةوعةةةع تاةةةور مسةةةتق لي ملةةةا ين ةةةةي أن تكةةةون 
 (245: 2004الكليات.)املتويل، 

المعلمــين   راســة بعنــواا: دراســة لــبعت المشــكالت التــي تواجــه إدارات المعاهــد العليــا إلعــدادد –9
2004: 

 تواجةةةه ت الةةة كالورصةةةد ألذةةةم املشةةة ،أن يكةةةون عليةةةه إعةةةداد املعلمةةةني مةةةا جيةةة  ذةةةدة  الدراسةةةة إى معرةةةةة
قةةن  قاةيةةة الةة  تعوامةةل الوال ،عةةداد الطالةة  املعلةةم، والتعةةرا علةةى نةةواحي الةةنقص والقاةةورإدارات العليةةا ا إلا

عاذةد العليةا، سةام باملقألجري  الدراسة على عينة م  مديري وأعضةاء ذيئةة التةدريس ورؤسةاء األلن ذلب، وقد 
تو، دون علةى اففةا  املسةى أن أةةراد العينةة يؤمةإلدراسة ( مفرد ، وتوصل  ا100) :وتألف  عينة الدراسة م 

ل ةة املعاذةد، ت ق ةويف لطامتاانةاإجةراء العلمي للطل ة، وم لب يؤمدون على يارسة الطل ة للةش والك ب وعةدم 
اء ذيئةة عضةأمةتالل نسةانية وعةدم ايضا علةى وجةود نقةص ا بعةض التخااةات التط يقيةة واإلأمدت الدراسة أو 

يةا، وتوصةل  لمعاذةد العللذيكليةة واعةاة على عةرور  وجةود الدراسة  حرص الزمة، و لللخ   التبوية االتدريس 
ليميةةةة للم ةةةىن سةةةائل التعى عةةةدم تةةةوةر املةةةدرجات والقاعةةةات للم ةةةىن التعليمةةةي، وعةةةدم وجةةةود معامةةةل للو إالدراسةةةة 

ل  ية، وم لب توصةت التخاال انوياةراد العينة على عدم ارت اط املقررات الدراسية حباجات اأمد أالتعليمي، و 
 ( 132-131: 2004ةر الكت  واملراجع بكليات التبية.)العايل، اى عدم تو إالدراسة 
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دراسة بعنـواا: تقيـيم برنـامج إعـداد معلـم العلـوم بكليـات التربيـة فـي جامعـة الدبـه الةربـي بليبيـا  –10
 :2010في ووء معايير الدود : 
 : ذدة  ذ   الدراسة إى

امعةة اجل ةل ات التبيةة جبلعلوم، بكليةلديد قائمة مبعايري اجلود  الشاملة الواج  توةريذا ا برامج إعداد معلم ا -
 الةريب ا لي يا.

 ريب.واقع برامج إعداد معلم العلوم بكليات التبية جبامعة اجل ل الة ىالتعرا عل -

 ةةل وء معةةايري اجلعةةالةةةريب ا  بيةةة ا جامعةةة اجل ةةلتقةةدمي تاةةور مقةةت  لةة امج إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات الت  -
 الةريب.

 املنهج الوصفي. ىوا س يل لقيق ذ   األذداا اعتمد ال ا  عل -

 بيةةةة ا جامعةةةةكليةةةات الت بتقيةةةيم برنةةةامج إعةةةداد معلةةةم العلةةةوم  أن  منهةةةا  ،عديةةةد النتةةةائج وتوصةةةل  الدراسةةةة إى
 ىيل التةلة  علةوا سة  ،عنيشوبه بعض جوان  القاةور والضةايف الي  اجل ل الةريب بلي يا ا عوء معايري اجلود  

ء بلي يةةا ا عةةةو  ل الةةةريبذلةةب مت وعةةع تاةةور مقةةت  لتطةةةوير إعةةداد معلةةم العلةةوم بكليةةات التبيةةةة ا جامعةةة اجل ةة
 منها ما يلي: ،ذلب مت وعع بعض التوصيات معايري اجلود ، إعاةة إى

 عداد املعلمني بكليات التبية.اعتماد معايري اجلود  الشاملة ا برامج إ -

 .التطوير املستمر بكليات التبية ا عوء ما يستاد م  معايري اجلود  الشاملة -

: 2010ملقرم وبريةب، الشةاملة.)ا إعاد  النمر ا برامج إعةاد  املعلمةني بكليةات التبيةة ا عةوء معةايري اجلةود  -
43). 

 الدراسات السابقة: ىالتعليق عل
القضةةية وذةةي إعةةداد  ها ةةا تتنةةاويف نفسةةأ ةةا تتفةةق مةةع ال اةة  احلةةايل ا أ لةةوح ا عةةوء اسةةتعرا  الدراسةةات 

 ةا تناولة  تطةوير  باسةتخدام مةدالل  تلفةة أ ا رتلن عة  ال اة  احلةايل ا أا حني  ،معلم التعليم األساسي
( مةةةع بعةةةض م 2003دم آطلعةةة  سةةة يل امل ةةةايف )دراسةةةة عيسةةةي ع دالسةةةالم و  ىمنهةةةا علةةةو  ،م ةةةل اجلةةةود  ،،ألةةةر 

تناولةة  التاةةديات الةة   ،( وألةةر 2001م ةةل اململكةةة املتاةةد  م ةةل دراسةةة )حممةةد علةةي مةةرزا:  ،الةةدويف املتقدمةةة
(، ومجيةع الدراسةةات السةابقة تتفةةق مةع ال اةة  2002م ةل دراسةةة )حممةد ع ةةدالرؤوا:  ،تواجةه العةامل اإلسةةالمي

ا حةني أ ةا التلفةة  مةع ال اة  احلةةايل ا  ،م التعلةيم األساسةةي أمهيةة وعةةرور  تطةوير نمةام إعةةداد معلةااحلةايل 
أنه يتنةاويف إعةداد معلةم التعلةيم األساسةي ا عةوء لالجتاذةات املعاصةر ، وألاصةة مةا وصةل إليةه نمةام إعةداد معلةم 
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 الط يعةةةة ا اصةةةة السةةةابقة، إعةةةاةة إى املراحةةةل واملةةةددورةةة ط ا نمةةةام اإلعةةةداد ا  ،التعلةةةيم األساسةةةي مةةة  تةةةدذور
 للماتمع اللييب ونمام احلكم به.

 :ةــراءات الدراسـإج المبحث الثالث:
 :يوتلخا  ا اآل ،جراءات املوعوعية لل ا إلتضم  ذ ا الفال ا

 منهدية الدراسة:
م لةاليف العةا ،اسةييم األس بالتعلنيومديري املدارس واملوجه ،لددت الدراسة بعينة م  أعضاء ذيئة التدريس

  .ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية ،م2016-2015 :الدراسي

 البحث: منهج
لةم امج إعةداد معحلةايل لة  اأبعاد الواقع  ىيستخدم ال ا  احلايل املنهج الوصفي التاليلي؛ ادا التعرا عل

ةنمراً ألن املنهج الوصفي التاليلي ي   ،التعليم األساسي علةيم للتلوعةع الةراذ  لتاليةل لاوصةن و الرصةد و الم ا ه  س 
، تعلةيم احلاليةةنمومةة الملديةد ط يعةة المةروا واملمارسةات واالجتاذةات السةائد  ا  ىمما يساعد عل  ،األساسي

، يلتعلةيم األساسةامة   ألوى ةاي  منمومةة التعلةيم ا احللقةة اتلتعةدد و  ،ياةور بدقةة الوعةع الةراذ  الة ي أدةهو 
 ية.اإللاليف مب دأ تكاةؤ الفرص التعليم إى ،ما أدوذو 

مج ا ارجيةة لة او لدالليةة ااستخدامها مدلل لليل النمم مبا ينطوي عليه م  لليةل للسةياقات  باإلعاةة إى
 (395: 1990إعداد معلم التعليم األساسي م  أجل وعع للتاور املقت .)دالني، 

 : هامدتمع الدراسة وحدود
 :لتعليم األساسةةي، مةةنهم بةةانيواملةةوجهلمةةني واملع( مةة  مةةديري املةةدارس 70 ا الدراسةةة )نيبلةةن عةةدد املسةةتهدة

مةةةيس  اومدرسةةة سةةوش  عداديةةة،مةةوزعني علةةى املةةدارس التاليةةةة: مدرسةةة احلفةةري اإل ( مةةديراً 18( معلمةةا، و)35)
 :يف العةةةام الدراسةةةي( مشةةةرةا تربويةةا مةةة  مكتةةة  التوجيةةةه التبةةوي بةةةا مس، لةةةال17لل نةةات، ومدرسةةةة طالئةةةع، و)

 ومت التيار العينة بالطريقة العشوائية.  ،م 2015-2016

 أدا  الدراسة:
ر  املقابلةةةةة ، واسةةةةتماتوجةةةةد عةةةةد  أدوات جلمةةةةع ال يانةةةةات مةةةة  امليةةةةدان منهةةةةا: االسةةةةت انة، وبطاقةةةةات املالحمةةةةة

جتاذةةةةات علةةةةق باالحيةةةة  تسةةةةتخدم غال ةةةةا ا ال اةةةةو  الةةةة  تت ،الشخاةةةةية، وتعةةةةد االسةةةةت انة أم رذةةةةا اسةةةةتخداما
 ، (395: 1990واآلراء.)دالني، 
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 مراحه بناء ااستبانة: 
عةض الدراسةةات   علةى با عةوء الدراسةة النمريةة لواقةةع إعةداد معلةم التعلةةيم األساسةي، ومة لب بعةد االطةةال 

لتةدريس، وا ااء ذيئة وال او  السابقة ذات الالة مبوعو  الدراسة وعمل عديد املقابالت الشخاية مع أعض
 ئية لالست انة.عوء مل ماس ق مت إعداد الاور  امل د

 صدق أدا  الدراسة:
وا  ،ة املرقة يس جبامعةمةني مة  أعضةاء ذيئةة التةدر جمموعة مة  احملك   ىمت حساب صدش االست انة بتوزيعه عل

عةةةةض ليةةةةه حةةةة ا بترتةةةة  ع، وذةةةةو مةةةةا رائهةةةةم ومقتحةةةةاهتم أعةةةةادت ال اح ةةةةات النمةةةةر ا ةقةةةةرات االسةةةةت انةآعةةةةوء 
 اتفةةاش ىقةةة علةة   الطريذةةاةةور  النهائيةةة لالسةةت انة، وقةةد أسةةفرت ال لةةر وصةةوال إىالفقةةرات، وتعةةديل بعضةةها اآل

التا ئةةة  ، بطريقةةة، ومةة لب مت تط يةةق صةةدش احملتةةو صةةالحية األداء لقيةةاس مةةا وعةةع  مةة  أجلةةه ىاحملكمةةني علةة
 النافية؛ للتأمد م  ث ات املقياس س ريمان.

 وصف ااستبانة:
 :موزعة مالتايل ،األساسيتضمن  االست انة تسع مراحل لنمام إعداد معلم التعليم 

التةةةايل: م  ذةةةي، دائلسةةة  ع ةةةارات مجيعهةةةا يةةةا ثالثةةةة بةةة ىاشةةةتمل ذةةة ا احملةةةور علةةة: األذةةةداا المحـــور األول:
 م ري / متوسطة/ ععيفة.  :يتاقق بدرجة

 ع ارات(  س ع) :شروط الق ويف: يندر  ل  ذ ا احملور المحور الثاني:
 ع ارات( مخس) ىأعضاء ذيئة التدريس: اشتمل ذ ا احملور عل المحور الثالث:
 ع ارات(  مخس) ىاملقررات الدراسية: اشتمل ذ ا احملور عل المحور الرابع:

 ع ارات( س ) ىالتبية العملية: اشتمل ذ ا احملور عل المحور الخامس:
 ت(ع ارا أربع) ىامل ا  والتاهي ات: اشتمل ذ ا احملور عل المحور السادس:
 ع ارات( مخس) ىأسالي  التقومي: اشتمل ذ ا احملور عل المحور السابع:
 ع ارات( عشر) ىاإلدار : اشتمل ذ ا احملور عل المحور الثامن:
 ع ارات( ثال  ) ىأسلوب التعيني: اشتمل ذ ا احملور عل المحور التاسع:

 :عرض النتائج ومناقشتها المبحث الرابع:
 ةست انة ا صورهتا النهائياإلحاائي لنتائج تط يق االةيما يلي نستعر  التاليل 

 :ساسياألأذداا مليات إعداد معلم التعليم  المحور األول:
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 (1جدول رقم )
 النسب المئوية استدابات عينة الدراسةو  يووح التكرار

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

1 
أسلوب مي  بتأذيل معلم التعليم األساسي القادر على التدريس للتال

 علمي متطور
40 57% 20 29 10 14% 

 %43 30 %21 15 %36 25 املشارمة ا تطوير مناذج التعليم األساسي 2
 %38 27 %33 23 %29 20 املشارمة ا التخطيط للتعليم األساسي 3
 %57 40 %24 17 %19 13 اإلسهام ا لدمة ال يئة احمليطة وتنميتها  4
 %07 5 %29 20 %64 45 اإلعداد التبوي الكاا ملعلم التعليم األساسي 5

6 
ات وا ةةة   ت ويةةةد الطةةةالب بالقةةةدر املناسةةة  مةةة  املعلومةةةات واملهةةةارات
 يهدريس ةواالجتاذات والقيم ا جماالت التخاص ال ي سيقوم بالت

45 64% 17 24% 8 12% 

ة ال اةة  سةةتاابات عينةةبةةني النسةة  املئويةةة ال يسةةريبيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح وجةةود تفةةاوت إى بةةالنمر 
لقيةق  إى إعةاةةلمةني، عةداد املعإبكليةات  اإلعدادلقيق أذداا  ،يوعح مدوذو ما ، رع ارات ذ ا احملو  ىعل

يةةديف  و، وذةوالسادسةةة بوعةو   ا الع ةةارتني ا امسةةهةةر م  بعةض األذةةداا بنسة  تكةةاد تكةون متسةةاوية، وذة ا ي  
 :راسةةيتفق ذلب مةع دو  ،م ري  بقدر عداد التبوي وت ويد الطالب باملهارات واملعلومات املناس ة ماا  إلأن ا ىعل

 تتاقةقل، و مةاا    ملعلمةنياعةداد إعةداد التبةوي بكليةات التبيةة و إلأ ن ا ىحي  أمد علة ،)ع د الر   السنوسي(
 معايري اجلود . عديد هةي

 ىولكة  ذة ا علة م،اد املعلةا نمةم إعةد بداء الرأي م  جان  املعلمني وأولياء األمةورإال اح ات عرور   ،وتر 
ذلةب بوعةو   علةم، ويمهةرعةداد املإوال يتفةق مةع االجتاذةات املعاصةر  لةنمم املتقدمةة، عكس ما لد  ا الدويف 

نمةرا  ،طويرذةاوت ،حمليطةةاا لدمةة ال يئةة  سةهامضةح عةعن اإلحية  يت ،لهدا الرابعلةراد العينة أا استاابات 
 سياسات معينة.  ىعل  العتماد
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 :المحور الثاني: شروط القبول بكليات التربية أو كليات المعلمين

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

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

يم ربةةةةةةط سياسةةةةةةات الق ةةةةةةويف باحلاجةةةةةةة الفعليةةةةةةة ملعلمةةةةةةي التعلةةةةةة 1
 %3 21 %27 19 %29 30 األساسي

 %57 40 %26 18 %17 12 تقوم الكلية باجراء الت ارات شخاية للق ويف اا 2

3 
د عمةةل مقةةابالت شخاةةية للطةةالب املق ةةولني بكليةةات إعةةدا

 40 املعلم
57.%

57 20 29% 10 14% 

 %4 28 %29 20 %31 22 ذل تر، أن عملية االلت ارات شكلية ةقط 4
 %07 5 %21 15 %71 40 م  شروط الق ويف أن يكون الطال  الئقا ط يا 5

6 
سة  يتم ق ويف توزيةع الطةالب علةى التخااةات املختلفةة حب

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

 %31 32 %26 18 %36 25 وامليويف للطالبيتم التوزيع حس  الرغ ات  7
 

ليةةةةة للطةةةةالب ريهةةةةا الكن املقةةةةابالت وااللت ةةةةارات الةةةة  جتأ ا عةةةةوء اسةةةةتقراء بيانةةةةات اجلةةةةدويف السةةةةابق يتضةةةةح
  ميةةةويم ال تتناسةةة عةةةداد املعلمةةةنيإلكليةةةات  ذلةةةب دلةةةويف طةةةالب   ىيتتةةة  علةةة، و ورش ىاملق ةةةولني جمةةةرد حةةة  علةةة

 ىإل ذلةةةب وينتقةةة ،لةةةماملع اوذةةة ا يةةةؤثر بالسةةةل   وةلسةةةفتها وأذةةةداةها،، وقةةةدراهتم مةةةع متطل ةةةات ذةةة   الكليةةةات
 ىمةةدت علةةأيةة  ح ،(2010)سةةعد لليفةةة، مسةةري  بريةةب  :يةةه دراسةةةإلوذةة ا مةةا يتفةةق مةةع مةةا توصةةل   ،الطةةالب

 عداد املعلمني.إوجه القاور وا لل ا سياسات الق ويف بكليات أوجود بعض 
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 :عضاء هيئة التدريسأالمحور الثالث: 

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

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 ا نعم

 % ت % ت

عضةةاء ص ا أذةةل تعةةا  مليةةات التبيةةة أو إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي مةة  نقةة 1
 %26 20 %71 50 ذيئة التدريس؟

2 

 ذل أعضاء التدريس ا مليات إعداد املعلم
 م  دالل الكلية؟أة 

 ب ة منتدبني م  مليات ألر،؟
   ة  متعاقدي ؟

 أ، ب،  

70 100% - - 

 %36 25 %64 45 كلية.يوجد تناس  بني أعضاء ذيئة التدريس وعدد الطالب املعلمني بال 3
 %57 40 %43 30 يعا  أعضاء ذيئة التدريس م  مشكالت أثناء عملهم بالكلية 4

ئةةةة عضةةةاء ذياملواصةةةالت وا ةةةدمات الاةةةاية واالجتماعيةةةة ألتةةةوةر الكليةةةة وسةةةائل  5
 %57 40 %43 30 التدريس.

 

وذةة ا يةةديف  السةةتااباتعلةةى اأى بيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح أن الع ةةار  ال انيةةة قةةد حاةةل  علةةى إبةةالنمر 
ود تناسةة  نالحةة  ذنةةا وجةةو ضةةاء ذيئةةة التةةدريس، أعبةةأس اةةا مةة  املنتةةدبني واملتعاقةةدي  بةةني  عةةداد الأوجةةود علةةى 
 ريس. عضاء ذيئة التدألعضاء ذيئة التدريس والطالب، ووجود بعض املشكالت ا دمية أبني 
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 :المحور الرابع: المقررات الدراسية

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

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 التحقـــــقدرجـــة 

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

1 
لةةم اد معاملقةةررات الدراسةةية الةة  يدرسةةها الطةةالب ا مليةةات إعةةد

 %07 5 %21 15 %71 50 مني.التعليم األساسي ماةية إلعداد ذ   النوعية م  املعل

عةداد إليةات ماملقررات الدراسية التبويةة الة  يدرسةها الطةالب ا   2
 %04 3 %17 12 %79 55 التعليم األساسي ماةية إلعداد معلم.معلم 

3 
لةم اد معاملقررات التخااية ال  يدرسها الطالب ا مليات إعد

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

4 
  توامةةة املقةةةررات الةةة  يدرسةةةها الطةةةالب ا مليةةةات إعةةةداد املعلةةةم

 %26 25 %29 20 %36 25 املتةريات العاملية.

رنةةةةامج بة ا يوجةةةةد تةةةةوازن بةةةةني املقةةةةررات ال قاةيةةةةة والتبويةةةةة والفنيةةةة 5
 اإلعداد ملعلم التعليم األساسي.

22 31% 18 26% 30 43% 

 

مةع وجةود د مةا، ح، إى وربيانات اجلدويف السابق يتضح تقارب االستاابات بني ع ارات ذ ا احمل ىإبالنمر 
ت ن بةةةني املقةةةرران التةةةواز أال اح ةةةات  ،لةةةر،، وتةةةر الع ةةةار  ا امسةةةة والع ةةةارات األفاةةةو  الك ةةةري  بةةةني اسةةةتاابات ال

 حد ما.  ىإد ل قاا موجو ا أوالتبوي أو املهين  اإلعدادعداد  ا اجلوان  املختلفة سواء مان ا اصة باإل
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 :المحور الخامس: التربية العملية

 (5جدول رقم )
  ثاستدابات عينة البحيووح التكرار والنسب المئوية 

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

طالةةة  ين للاملةةةد  املخااةةةة للتبيةةةة العمليةةةة ماةيةةةة لإلعةةةداد املهةةة 1
 %15 10 %28 20 %57 40 املعلم بالكلية.

 متعمةةةةةل التبيةةةةةة العمليةةةةةة علةةةةةى تةةةةةدري  الطالةةةةة  علةةةةةى اسةةةةةتخدا 2
 %07 5 %21 15 %71 50 أسالي  التعليم املختلفة.

 %04 3 %17 12 %79 55 .يتم م  لاليا تنمية السمات الشخاية للطال  املعلم 3

4 
 لطالةةة تعمةةةل التبيةةةة العمليةةةة علةةةى مسةةةر احلةةةاج  النفسةةةي بةةةني ا

 %13 9 %16 11 %71 50 املعلم والتلمي .

 

لتبيةةةة ا ولكةةة  مقةةةررات ن املةةةد  املخااةةةة للتبيةةةة العمليةةةة ماةيةةةة،أا عةةةوء اسةةةتقراء اجلةةةدويف السةةةابق يتضةةةح 
دم التبيةة ناذج ال  رمقررات املو ال اح ات عرور  تطوير مقررات التبية العملية،  ،تطوير، ةت  إىالعملية لتا  

ثنةةةاء أعلةةةم امل الطالةةة  ىلةةةعشةةةراا واملتابعةةةة عةةةاد  النمةةةر ا طةةةرش اإلإمةةةع  ،العمليةةةة ق ةةةل بةةةدء الطالةةة  ا التةةةدري 
عةةر   ىلةةعلةة  تسةةاعدذم مسةةاب الطةةالب عديةةد املهةةارات اإل  ،  التبيةةة العمليةةةمةةدزيةةاد  إى عةةاةة إالتةةدري ، 

 الدرس.
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 :المحور السادس: المباني والتدهيرات

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

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 التحقـــــقدرجـــة 

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

ة ختلفةةيتةةواةر عةةدد مةة  امل ةةا ، يكفةةي األقسةةام والتخااةةات امل 1
 %07 5 %14 10 %79 55 ا مليات إعداد معلم التعليم األساسي 

 %4 28 %17 12 %42 30 يتواةر ا امل ا  شروط األمان والسالمة املهنية 2
 %07 5 %26 20 %64 45 ليةمناس  م  التاهي ات للمعامل بالكيوجد بالكلية عدد  3

اسةي معامل بعض التخااات بكلية إعةداد معلةم التعلةيم األس 4
 %04 3 %17 12 %79 55 تتناس  مع تكنولوجيا العار

 

 ولاصةةة م ةةةا  الالزمةةة،ات ا بعةةض املواصةةفاةةةر ان امل ةةا  ال يتةةو أبيانةةات اجلةةدويف السةةابق يتضةةح  ىإبةةالنمر 
مةةةان تياجةةات األالتهويةةة واح النمةةر ا طةةرش إعةةاد  وإىتعةةديالت  إىن امل ةةا  لتةةا  أال اح ةةات  ،املعامةةل، وتةةر 

 ثناء التاارب.أمني بيئة الدراسة ألت ،الاناعي

 :ساليب التقويمأالمحور السابع: 
 (7جدول رقم )

 يووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البحث 

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 ا نعم

 % ت % ت
 %21 15 %79 55 يتم تقومي الطالب بشكل مناس  1

ارسةةني ا ب الدتقةةيس أسةةالي  التقةةومي املسةةتويات املعرةيةةة املختلفةةة عنةةد الطةةال 2
 %36 25 %64 45 برامج إعداد معلم التعليم األساسي

 %14 10 %86 60 تتنو  أسالي  ووسائل تقومي الطالب ا جمايف رااب 4
 %57 40 %43 30 يتم تقومي الطالب بافة مستمر  أثناء الدراسة 5
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ع ةارات ذةة ا احملةور وترجةةع  مةع  ن تقةةارب اسةتاابات عينةة ال اةةأبيانةات اجلةةدويف السةابق يتضةح  ىإبةالنمر 
 .مستمر سالي  التقومي للطالب، وحدو  التقومي بافة أيلي: التنو  احلقيقي ا  ما الس   إىال اح ات 

 دار  المحور الثامن: اإل
 (8جدول رقم )

  ثيووح التكرار والنسب المئوية استدابات عينة البح

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

 %21 15 %5 35 %29 20 عمايمام بأتساعد اإلدار  اإلداريني وأعضاء ذيئة التدريس على القي 1
 %07 5 %57 40 %36 25 تقوم اإلدار  بعمل متابعة دورية لإلداريني 2

ات لعمل بكليااا  توةر اإلدار  الدعم الالزم الراذ القرارات املناس ة ل 3
 %17 5 %5 35 %43 30 إعداد املعلمني

 %24 17 %4 28 %36 25 تعمل إدار  الكلية على تفعيل وحدات التدري  4
 %29 20 %42 30 %29 20 اإلدار  أعضاء ذيئة التدريس اا ا صنع القرارتشرل  5
 %14 10 %21 15 %64 45 تعمل اإلدار  على إزالة عديد املعوقات ال  تعوش العمل 6

 أسةلوب إدار  تعتمد اإلدار  على بعض األسالي  اإلدارية احلدي ة م ل: 7
 الوق ، أو التفويض، اإلدار  ال اتية

15 21% 20 29% 35 5% 

 %07 5 %14 10 %79 55 ساسيتوجد ال مرم ية ا إدار  مليات إعداد معلم التعليم األ 8

 إعةةةداد ليةةةة اتوظةةةن إدار  الكليةةةة القةةةوانني والتشةةةريعات مبةةةا لقةةةق الفاع 9
 معلم التعليم األساسي

30 43% 35 5% 5 07% 

 

حةد   ىإ  ا احملةورذةع ةارات    مةععينةة ال اةن: تقةارب اسةتاابات أا عوء استقراء اجلدويف السةابق يتضةح 
قةدي  علمةني واملتعاي ةة بةني املباقامةة العالقةات الطوحل هةا زالة عديةد مة  املشةكالت إال اح ات عرور   ،م ري، ةت 

 بافة مستمر .
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 :المحور التاسع: أسلوب التعيين

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

 األهـــــــــــــــداف ر.م
 درجـــة التحقـــــق

 وعيفة متوسطة كبير 
 % ت % ت % ت

 %05 4 %08 6 %86 60 يتم تعيني األوائل ا مل قسم  معيدي  بالكلية 1
 - - - - %1 70 يتم تعيني ا رجيني على وظيفة معلم تعليم أساسي 2

دراسةةةةتهم لةةةةق للمعلمةةةةني لرجيةةةةي ذةةةة   الكليةةةةات اسةةةةتكمايف  3
 %03 2 %11 8 %86 60 العليا للااويف على درجة املاجستري والدمتورا 

 

 

قيةق للاةا   ،حن معمةم االسةتاابات مانة  صةرلة وبشةكل واعةأا عوء استقراء اجلدويف السةابق يتضةح 
 و لوجةةود عاةة أ الكليةة، ذةةدااأارت ةةاط التعيةني بتاقيةةق  ىوذةة ا يةةديف علة ،مجيةع ع ةةارات ذة ا احملةةور بدرجةةة م ةري 

 ات مة    االحتياجةذةجية  عمةل لطةة لسةد أنةه ال اح ةات  ،عضاء ذيئةة التةدريس ية   الكليةة، وتةر أرئيسي ا 
 املعلمني.

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

نةةو  منهةةا، وت غةةامضذةةو  جيةة  مراعةةا  صةةياغة أذةةداا مليةةات إعةةداد معلةةم التعلةةيم األساسةةي، وتوعةةيح مةةا
 .تمع م  متةرياتيطرأ على ا  ذداا ا عوء مااشتقاش ذ   األ ماادر

 :ولتفعيل ذ   األذداا جي  أن

 ت شتق ذ   األذداا م  ةلسفة التعليم األساسي واجلامعي. -

 تراعي األذداا االحتياجات املستق لية م  إعداد املعلمني وإعداد املدارس. -

مةةة  التكيةةةن  يتمكنةةةون حبيةةة لتع ةةةري والشةةةااعة األدبيةةةة والتعامةةةل مةةةع األةكةةةار اجلديةةةد  القةةةدر  علةةةى ا تنميةةةة -
 .املستمر ومواجهة املواقن اجلديد  ا جمتمع سريع التطور
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 :القبول سياسات :المحور الثاني
 اوط قةاملتقدمةة  العناصةر جي  أن لرص مليات التبية ومليات إعداد املعلمةني علةى التيةار طالاةا مة  أةضةل

 وةق اآلي:وتسايل الطالب  ق ويفبد أن تتم عملية  ملعايري دقيقة، ولتاقيق ذلب ال

 :أليات تنفيذ هذا المحور
ادر عمةةةل ةنيةةةة عةةةداد مةةةو إلةةةةةة برنةةةامج إرشةةةادي لتوعيةةةة الطةةةالب بالةةةدور الةةة ي تلع ةةةه ا إعةةةداد معلمةةةني متكةةةاملني 

 .للماتمع

 .و الكلية ومهنة التدريسا  الطالب حناستخدام مقاييس لتاديد ميويف واجت -

 : المعلم:المحو الثالث
رجةةو  قةةق النتياةةة امله لةة  تتاإن اةةا  العمليةةة التعليميةةة يتوقةةن بدرجةةة م ةةري  علةةى مسةةتو، مفايةةة املعلةةم. إذ إنةة

  ائمةا إى ال اةد ي يةدعو الن على مفاء  عالية، األمر و معلم م  عملية إعداد الطال  املعلم ما مل يك  ذنال
 ومفايات مهنية ملعلم متطور. ع  قدرات

 :آليات تنفيذ هذا المحور
 .ةةةة إتقان التعامل مع التقنيات احلدي ة ا جمايف التعليم

 .سيةاملعيدي  واملدرسني على املهارات التدريعمل دورات تدري ية تربوية لتدري   ةةةة

 : المناهج والمقرراتالرابع:  المحور
ةةةة ةةةةا ت   إحيةةةة   ،العمةةةةود الفقةةةةري ا ذةةةة   الكليةةةةات مبن لةةةةةاملنةةةةاذج واملقةةةةررات الدراسةةةةية  دعةةةةت     الطةةةةالب مةةةة  ك 

 .ملعاصر للتعامل مع املتةريات العاملية اتؤذلهم  ال امتساب نوعية املعارا واملعلومات 

 آليات التنفيذ:
 ملعةةةاملولديةةةد ا مةةةل توصةةةينةةةةة تشةةةكيل جلةةةان ةنيةةةة متخااةةةة مةةة  وزار  التبيةةةة والتعلةةةيم، ومةةة ا التعلةةةيم العةةةايل لع

 األساسية ل نية ا طط للمقررات واملناذج التعليمية.

 .ةةةة استخدام ال امج التبوية املعاصر  ا جمايف تنمية اإلبدا  بني الطالب
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 المحور الخامس: طرق التدريس:
لمةةةوس عةةة  طريةةةق ى واقةةةع مطةةةرش التةةةدريس الوسةةةيلة االساسةةةية لتمجةةةة حمتةةةو، املنةةةاذج الدراسةةةية ولويلةةةه إ دعةةةت  

 .إلجراءات املتخ   لتقدمي املاد  العلميةا

 آليات التنفيذ:
مةةا تم التكامةةل ةييةةحةةى  ذج،ةةةة عمةةل ورش عمةةل بةةني األقسةةام التبويةةة واألمادمييةةة لتاديةةد ا طةةوط العريضةةة للمنةةا

 بينها.

 .حدي ة تقوم على الفهم واالستن اط، وليس احلف  والتلقنيإدلايف طرش تدريس  ةة

 التربية العملية:المحور السادس: 
توةرذةا مليةات  الة يةة الوحيةد  امليدان لتل التبية العملية مكانة يي   ا مليات إعةداد املعلةم، نمةرا أل ةا ا ة  

 إعداد املعلم.

 آليات تنفيذ هذا المحور:
 .ةة ت دأ التبية العملية م  السنة ال ال ة

يم لتقية ،لةر أاقةات وبط ،عمليةةاملرجو لقيقهةا مة  التبيةة الساسية املهارات األ تشملبطاقات مالحمة  ةةة تاميم
 .طوايف املد  املخااة للتبية العمليةذ   املهارات 

 ليةبية العماا القائمون على برامج الت وليات ال  يلت م ؤ املهام والواج ات واملس ةة لديد

 المحور السابع: الطالب:
 .يةحار األساس ا العملية التعليمالطال  ذو   

 آليات تنفيذف:
 التكين مع ال يئة املدرسية ال  يعمل اا.حبي  ميكنه  ،انً ر  يكون م   -

 واملعامل.  يكون ملت ما بتعليمات املدرسة ا الفاويف النمرية -

 ا:نتائج تط يق االست انة والتعليق عليه -

 تناول  ذ   الدراسة اإلجابة ع  احملاور التالية:
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 كليات إعداد معلم التعليم األساسي:المحور ااول: أهداف  
علمةني بيةة وإعةداد امليةات الت بعد لليل ال يانات املتعلقة اة ا احملةور اتضةح وجةود تفةاوت ا لقيةق أذةداا مل

ع يتفةةق بعامةةة مةة عي، وذةة ايتفةةق مةةع التفةةاوت ا التخطةةيط السياسةةي ا النمةةام التعليمةةي، وألاصةةة التعلةةيم اجلةةام
 2003وطلعة  أدم: توصةل  إليةه دراسةة )عيسةى ع دالسةالم، ، وذة ا خيتلةن مةع مةاالتخطيط ا شى ا االت

أذةةداا  جةةل لقيةةقأم(، حيةة  أمةةدت علةةى عةةرور  االسةةتفاد  مةة  ا ةة ات السةةابقة ا نمةةم إعةةداد املعلةةم مةة  
 اإلعداد باور  جيد .

 المحور الثاني: شروط القبول بكليات التربية أو كليات إعداد المعلمين:
ملق ةولني الكليةة للطةالب ا جتريهةا ال يانات املتعلقة اة ا احملةور اتضةح أن املقةابالت وااللت ةارات الة بعد لليل 

الٌب ال طةةملعلمةةني جمةةرد حةة  علةةى ورش، وتتسةةم بشةةكل روتيةةين، وذةةو مةةا ترتةة  علةةى ذلةةب دلةةويف مليةةات إعةةداد ا
مةا   ا ما يتفق مةععلم، وذ  ا املتناس  ميويم وقدراهتم مع متطل ات وةلسفة ذ   الكليات، وذ ا يؤثر بالسل

ه القاةور وا لةل م(، حي  أمدت على وجود بعض أوجة2010توصل  إليه دراسة: )سعد املقرم، مسري  بريب:
 ا سياسات الق ويف بكليات إعداد املعلمني.

 تناول المحور الثالث:ـ المقررات الدراسية:
  املختلفةةة داد ا اجلوانةةصةةة باإلعةبعةد لليةةل ال يانةات املتعلقةةة اةة ا احملةور اتضةةح أن التةةوازن بةني املقةةررات ا ا

ة )حممةةد ع ةةد ليةةه دراسةةإسةةواء مةةان اإلعةةداد املهةةين أو التبةةوي موجةةود إى حةةد مةةا، وذةة ا خيتلةةن مةةع مةةا توصةةل  
 الةةةرغم مةةة  أن نمةةةم إعةةةداد املعلةةةم علةةةىم(، حيةةة  توصةةةل  إى عةةةرور  إعةةةاد  النمةةةر ا  2002الةةةرؤا عطيةةةة:

 اإلعداد يتم ا اجلوان  التبوية وال قاةية والتخااية.   

 :ةــات الدراســتوصي
 ي:م  لاليف نتائج الدراسة توصي ال اح ات باآل

 ة املشارمة ا التطوير والتخطيط ملناذج التعليم األساسي.1

ي ايف التخاةص الة ات ا جمةواملهارات وا  ات واالجتاذة ة جي  ت ويد الطالب بالقدر املناس  م  املعلومات2
 سيقوم بالتدريس ةيه.

الٌّ حبسةة  ألقسةةام مةةةةة جيةة  اجةةراء مقةةابالت والت ةةارات للطةةالب وألةة ذا بعةةني احلسةة ان لق ةةويف الطةةالب ا ا3
 ميوله واجتاذاته.
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 سةةةواء اإلعةةةداد املهةةةين أواملختلفةةةة ةةةة جيةةة  أن يكةةةون ذنةةةال تةةةوازن بةةةني املقةةةررات ا اصةةةة باإلعةةةداد ا اجلوانةةة  4
 التبوي.

وزيةاد  مةد   لطالة  املعلةم،تابعةة لة تطوير املقررات ال  ردم التبيةة العمليةة وإعةاد  النمةر ا طةرش اإلشةراا وامل5
 التبية العملية، إلمساب الطال  عديد املهارات التدريسية.

 ة م ال.ة جي  إجراء تعديالت للم ا  واحلارات الدراسية م  حي  التهوي6

 ة الفرد.ان  شخاية ال بد م  التنو  ا أسالي  التقومي للطالب، وألاصة التقومي الشامل جلميع جو 7

 اسي.عام الدر ة جي  عمل لطة لسد العا  ا االحتياجات ألعضاء التدريس، وذلب ق ل ال دء ا ال8

 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 :يةسةةةكندر ديةةةد ، اإلوعةةةات اجلدراسةةةة نمريةةةة وميدانيةةةة، دار املط  دار  املدرسةةةية،إلبةةةراذيم، أ ةةةد: حنةةةو تطةةةوير اإ -1
 م.1991

بيةةة، لمةةي، مليةةة الت ؤتر العال ةةيالوي، حسةة  حسةةني: تطةةوير مليةةات التبيةةة ا عةةوء معةةايري اجلةةود  العامليةةة، املةة -2
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