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 الملخص التنفيذي
 

ويقدم  العربي،يستكشف هذا التقرير واقع برامج إعداد المعلم في دول العالم 
لمتحدة األمريكية دول متقدمة هي الواليات ا 8نظمة إعداد المعلم في أمعلومات عامة عن 

 وكندا.وفنلندا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا  وإنجلترا
تم استخدام نموذج يصور مفهوم إعداد المعلم لتوجيه إجراءات جمع البيانات ووصفها. 

من عملية القبول في مؤسسات اإلعداد  ابدءً  رئيسة،و مكونات أيتكون النموذج من ست مراحل 
          آلتية:ايتمحور التقرير حول العناصر  النموذج،وبناء على هذا  المهني.لتطوير بالتوظيف وا وانتهاءً 

 
  يننظم برامج إعداد المعلم .1
 معايير القبول في برامج اإلعداد  .2
 المتميزين.استقطاب الطلبة  .3
 ومكوناتها. ينمناهج برامج إعداد المعلم .4
 قضايا الجودة واالعتماد  .5
  التخرج.متطلبات  .6
  تنفيذها.عملية وآلية التربية ال .7

 
أن واقع برامج إعداد المعلم تتشابه في ممارسة تلك العناصر إلى التقرير خلص وقد 

وجود  الدراسة، معالعالم المتقدم وفي دول العالم العربي التي شملتها  في دولبنحو عام 
 م.المعلد اختالفات بين الدول وبين البرامج في جوانب وعناصر معينة من مكونات ومراحل إعدا

تتلخص أوجه التشابه واالختالف في برامج إعداد المعلم (المرجعيات المقارنة) في الدول و
  يأتي:المتقدمة فيما 

 
تقع على عاتق أقسام التربية في  ين وتنفيذهاإن مسؤولية إدارة برامج إعداد المعلم .1

ل وزارة كومية مثوتقوم جهات ح للجامعات،الكليات الجامعية وفي كليات التربية التابعة 
التربية والتعليم بتوجيه وتنظيم برامج اإلعداد مع وجود منظمات غير حكومية في مجال 

 تشابها.االعتماد والمعايير التي تجعل البرامج المختلة أكثر 
والدرجات  العامة،شهادة الثانوية في  GPAمعدل تقدير التخرج تستخدم معظم البلدان  .2

ائية الختيار الطلبة المتقدين لاللتحاق بمؤسسات إعداد في االختبارات الوطنية النه
  فيها.ومستوى التنوع  االلتزام،وتختلف في درجة  المعلم،

على مستوى البكالوريوس والدراسات  ينتشابه هيكل ومحتوى برامج إعداد المعلمي .3
ومقررات في محتوى  عامة،العليا في البلدان المختارة إذ تشمل مقررات ثقافة 

واالختالف في األوزان والوقت  العملية،والتربية  مهنية،ومقررات تربوية  التخصص،
المخصص لكل المقررات وفي بعض الجوانب مثل اإلعداد القائم على البحوث في 

  فنلندا.
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وعادة ما تشمل إكمال البرنامج  المختارة،تتشابه كذلك متطلبات التخرج في البلدان  .4
 مرضية،اجتياز االختبارات والحصول على درجات و المعتمدة،المعتمد بعدد الساعات 
 ).ةيفي التدريس (التربية العمل ةوالحصول على خبرة محدد

 
 تي:يأوتتلخص أوجه التشابه واالختالف في برامج إعداد المعلم في الدول العربية فيما 

 
إن مؤسسات اإلعداد من كليات جامعية (معاهد معلمين) وكليات التربية التابعة  .1

النظام التكاملي لمدة أربع  المعلمين،ات في الدول العربية تتبع في إعداد للجامع
االلتحاق بوكذلك النظام التتابعي الذي يسمح للخريجين من كليات غير تربوية  سنوات،

لدراسة الدبلوم العام في التربية لمدة سنة واحدة لدراسة العلوم التربوية والمهنية 
 .التدريستأهلوا لممارسة مهنة يل

في مستوى الدراسات العليا (النظام التتابعي) على ضرورة  ينتتفق برامج إعداد المعلم .2
فق تت بها.الحصول على الشهادة الجامعية األولى (بكالوريوس أو ليسانس) لاللتحاق 

مؤسسات اإلعداد في النظام التكاملي باعتبار الحصول على شهادة الثانوية شرطا 
لكنها تختلف وتتباين في الشروط اإلضافية التي من شأنها  ا،بهأساسيا وضروريا لاللتحاق 

توفر لديهم الميل يحصر االلتحاق على المتميزين من خريجي الثانوية العامة الذين 
  التدريس.والقدرة على 

المتوسط والضعيف في هم من المستوى  ينإن المتقدمين لبرامج إعداد المعلم .3
مج إعداد المعلم ال تستطيع جذب الطلبة ، وهذا يشير إلى أن برامعظم األوقات

   بها.المتميزين لاللتحاق 
مكون العلوم األكاديمية  رئيسة:تتكون مناهج برامج إعداد المعلم من أربع مكونات  .4

لثقافية ومكون المواد ا التعليم،ومكون العلوم التربوية والنفسية وتقنيات  المتخصصة،
ن البرامج في النسب المئوية أو األوقات والساعات وتتباي العملية،ومكون التربية  العامة،

ية وتختلف كذلك في كيفية تنفيذ الترب المكونات،المخصصة لدراسة كل مكون من تلك 
   عليها.العملية وآليات اإلشراف 

أن كليات التربية في الدول العربية التي شملتها الدراسة متأخرة في قضايا الجودة  .5
ة منها ن نسبة كبيرإحيث  التعليمية،من شأنها تطوير البرامج واالعتماد األكاديمي التي 

  دوليا.و أال يوجد بها اعتماد سواء محليا 
ن المعدل التراكمي أساس لمتطلبات التخرج. أاتفقت جميع الكليات التي شملها المسح  .6

من  1وأشارت النتائج إلى أن الحد األدنى لتخرج الطالب هو الحصول على معدل تراكمي 
هذه المعدالت هي الحد األدنى للتخرج من أي برنامج تعليمي  أن.  ويالحظ 5من  2أو ، 4

وبالتالي فمن يحصل على الحد األدنى سيحصل على شهادة  التراكمي.يتبنى المعدل 
 جامعية في تخصص التدريس بالنسبة للنظام التكاملي. 

 
بما  يد من الدراسات التحليليةإلجراء المزقدم التقرير بعض التوصيات  النتائج،في ضوء تلك 

  المعلمين.يساعد على تطوير برامج إعداد 
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يعمل التقرير ضمن نموذج عام يصور مكونات مفهوم إعداد المعلم ببعديه قبل وأثناء 
ات النتائج المتراكمة لألدبي يوضح الشكل التالي هذا النموذج الذي تم تصوره في ضوء. 1الخدمة

   المجال.والدراسات في هذا 

 
 

      
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هي:يقوم هذا النموذج على ثالث مرتكزات 
تستهدف برامج إعداد المعلم الملتحقين فيها من حملة الثانوية أو من حملة الليسانس  .1

   والقيم.ب من المعرفة والمهارة والبكالوريوس إلكسابهم القدر المطلو
  يمكن:نه أتستند هذه البرامج على افتراض مفاده  .2

نجب ذي ألوضع معايير أو مرشحات تساعد على منح فرص االلتحاق للخريج ا •
التحصيل  يوسد فرص االلتحاق أمام الخريج ذ التدريس،الميل والقدرة على 

  األقل.األقل وذي الميل والقدرة 
مرشحات تساعد من تم قبولهم على وإكمال الدراسة والتخرج وضع معايير أو  •

 بتقديرات عالية تساعد على تحديد األكفاء منهم واألقل كفاءة. 
وتحديد  وتوظيفهم،الترخيص لخريجي برامج إعداد المعلم لمزاولة مهنة التدريس  .3

 اإلعداد.متطلبات العمل واألجور تقع على عاتق جهات أخرى غير مؤسسات 
																																																													
1		Wang,	A,	Coleman,	A,	Coley,	R,	and	Phelps,	R	(2003)	Preparing	Teachers	Around	the	World:	A	
Policy	Information	Report.	Educational	Testing	services,	USA.		

متطلبات القبول وجودة 

 الملتحقين

 متطلبات اإلكمال والتخرج 

سياسات مزاولة مهنة التدريس   

 سياسات النمو المهني 

سياسات التوظيف والعمل 

 واألجور

 نظم ومناهج برامج إعداد المعلم

 قبول/عدم قبول

 نجاح/ رسوب

 تخرج/ تسرب

قبولقبول/عدم   

 استمرار/عدم استمرار
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قوم على المدخالت تدالة النتاج التعليمي التي  والمرتكزات علىالنموذج يستند 

ويتكون النموذج من ست مراحل أو مجموعات من  التعليمية،والعمليات والمخرجات والنواتج 
من ناحية والمتداخلة فيما بينها من الناحية البعض المعايير والمتطلبات المستقلة عن بعضها 

 هي:لمجموعات تلك المراحل وا األخرى.
 ،التراكميومعايير مثل المعدل  امتطلبات القبول وجودة الملتحقين وتشمل شروط .1

ة ونسب األكاديمي،وملف اإلنجاز  الشخصية،والمقابالت  والقدرات،واختبارات القبول 
  بالبرامج.الطلبة المتميزين الملتحقين 

ومقررات  يارية،واالختنظم ومكونات برامج اإلعداد وتشمل المقررات األساسية  .2
والتربية العملية واألوزان والوقت المخصص  والمهنية،التخصص والمقررات التربوية 

  لدراستها.
 المحدد،وإكمال البرنامج  واالعتماد،متطلبات الجودة والتخرج وتشمل قضايا الجودة  .3

 وقياس.واجتياز اختبارات مهنية واختبار كفايات 
 ا.عليه اإلشراف تية تنفيذها ومدارسها وإجراءامتطلبات التربية العملية وتشمل آل .4
متطلبات مزاولة المهنة وتوظيف الخريجين وجودتهم وتشمل مستوى أداء خريجي  .5

ونسبة الناجحين منهم في اختبارات االلتحاق  النهائية،برامج اإلعداد في االختبارات 
يم في تقي ومستوى أداء الخريجين المجال،ين يعملون في ذنسبة ال التدريس،بمهنة 

   بها.الجهات التي يعملون 
متطلبات النمو المهني للخريجين الذين تم توظيفهم للعمل في مهنة التدريس  .6

  كمعلمين.
 

زاولة لم ينال يتطرق التقرير إلى المرتكز الثالث "الترخيص لخريجي برامج إعداد المعلم
لمراحل أو المجموعات األربع على المرتكزين األول والثاني وعلى ا فقطيركز و "،مهنة التدريس

  األولى:
 

  وااللتحاق،متطلبات القبول  .1
  اإلعداد،نظم ومكونات  .2
  والتخرج،متطلبات الجودة  .3
 العملية.متطلبات التربية  .4

 
معايير و المعلمين،األول يستعرض فلسفة برامج إعداد  أجزاء:من ثالثة التقرير ويتشكل 

جعية لتجارب دولية في إعداد المعلمين في دول والثاني يقدم مقارنات مر ونظمها، جودتها،
   العربية.والثالث يتناول واقع برامج إعداد المعلمين في الدول  مختارة،متقدمة 

 
 أهداف التقرير

 
 في المنطقة العربية. ينمعلمالالتعرف على واقع برامج إعداد  •
 والدول األخرى.في المنطقة العربية  ينإجراء بعض المقارنات بين برامج إعداد المعلم •
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 مقدمة
لقد حقق التعليم العالي في الوطن العربي وخاصة التربوي منه توسعًا كميًا مذهًال في 

ودة ي لم يواكبه تحسن في جإال أن هذا التوسع الكم عليه،العقود األخيرة تلبية للطلب المتزايد 
ومؤسسات  وفعال.مخرجاته لكي يتمكن من المساهمة في قيادة مجتمعاته بشكل مؤثر 

التعليم العالي في المنطقة العربية ال يمكن أن تعزل نفسها عن التوجهات العالمية التي تدعو 
اصرة االتجاهات المع إلى تطوير العملية التعليمية. فاالهتمام بتطوير برامج إعداد المعلم من أهم

قوم بشكل كبير على تجودة النظم التعليمية ف. 2ومن األولويات األساسية في معظم الدول
وعملية إعداد األشخاص كي يصبحوا معلمين هي عملية تحويلهم من عاديين  معلميها. جودة

 لم،المعد لذا، فالمجتمعات باختالف أنواعها تولي أهمية خاصة لبرامج إعدا مهنيين. نإلى مربي
فنوعية المعلمين ومستويات تأهيلهم وتدريبهم وتنميتهم في الجوانب األكاديمية والمهنية 

ونجاحهم في مهنة التدريس وتقديم خبرات  اإلعداد.والثقافية تعتمد إلى حد كبير على برامج 
 ءمن األداء يتوقف بشكل أساس على نوعية ومحتوى البرامج أثنا اتربوية تضمن مستوى رفيًع 

فمن المهم والضروري بذل الجهود في عملية إعداد . 3مرحلة اإلعداد وقبل االنخراط في المهنة
الذي يعد مفتاحًا لكل تطور في جوانب العملية التعليمية وأن أي جهد لن يؤتي ثماره  ينالمعلم

 .شودمنس والرئيس ألي عملية تحسين حيث المدخل األسا ينمن غير البدء ببرامج إعداد المعلم
مهمة دقيقة تتطلب التبصر والتأمل عند بناء البرامج  ينوتعد عملية إعداد المعلم

عليها و التعليمي،تعد المرحلة االبتدائية المرحلة األساس في السلم كاديمية المتخصصة.  وألا
 تتعدد األنشطة، وفي المنطقة العربيةتعتمد المراحل الالحقة في تطور النظام التعليمي. 

وتختلف  ،ومنها المرحلة االبتدائية، عملية إعداد المعلم للمراحل التعليمية المختلفةالمتعلقة ب
ويرجع ذلك ، ويبقى لكل نظام خصوصيته في إعداد برامجه، باختالف األنظمة في كل بلد

م ئوهذه األهداف من الصعب أن تال محددة.ألسباب منها أن هذه البرامج تصاغ وفق أهداف 
كذلك فأهداف برامج إعداد المعلمين تنبثق من ، نظمة التربوية المختلفةجميع البرامج في األ

أهداف النظام التعليمي الذي يعكس خصائص المجتمع الذي تنتمي إليه البرامج ونمطه 
لذا فإن وجود مالمح مشتركة بين برامج إعداد المعلمين ضمن المؤسسات التربوية ، الثقافي

. ونظرا ألن برامج إعداد 4مه التعليمي قد يكون أمرًا متوقعاالتي تنبثق من فلسفة المجتمع ونظا
هتمام فهذا يستوجب اال، المعلم هي محور االرتكاز الذي تدور حوله العملية التعليمية في بدايتها

المتزايد بكل ما من شأنه تطوير المخرج واالرتقاء بعقله وجسمه ووجدانه بشكل متوازن 
جاءت هذه الدراسة بهدف وصف واقع ، ا. ومن هذا المنطلقواالهتمام بتنميته معرفيا ومهني

																																																													
ء معايير "انكيت" العتماد مؤسسات إعداد المعلمين من ). تقييم جودة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية م ضو2015عبابنة، صالح (2 

 ). 3(42دراسات، العلوم التربوية، وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
رسالة  .تقويم برامج اإلعداد التربوي لمعلمي التربية اإلسالمية في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية). 2002المطرودي، خالد (3 

 القرى. أمورة، كلية التربية، جامعة دكتوراه غير منش
). تصورات أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات الحكومية األردنية نحو إعداد خطة دراسية مشتركة 2008العمري، خالد (4 

 ).2(35دراسات، العلوم التربوية، لبكالوريوس معلم الصف. 
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برامج إعداد المعلم في المنطقة العربية للتعرف على سماتها وخصائصها وتقديم التوصيات 
 . التي يمكن أن تساعد في تطويرها وتحسينها

 يناإلطار الفلسفي إلعداد المعلم
التربوية  النظريات فقو ةومنظم ةمخطط برامج بأنها المعلمين إعداد برامج تعرف

تخريج معلمين  بهدف والثقافية العلمية والمهنية المعلمين بالخبرات الطالب لتزويد والنفسية
 المهنة في من النمو تمكنهم التي التعليمية متسلحين بالمعرفة والعلم وبالكفايات للمستقبل

لك بعيا (وسيتم التفصيل في ذالتعليمية. وتقدم هذه البرامج إما تكامليا أو تتا إنتاجيتهم وزيادة
 ).الحقا

وتأهيله على مجموعة من المبادئ العامة في إطار  ينوتقوم فلسفة إعداد المعلم
متكامل ومتناسق لتكون الموجه والمرشد لكل عمليات إعداد المعلم. وتعد فلسفة إعداد 

لتربوي المعلم وتدريبه من الغايات التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها من خالل نظامه ا
والتعليمي. وترتبط هذه الفلسفة بحاجات المتعلمين وسد حاجات المجتمع ومتطلبات نمائه. 
وتؤكد فلسفة إعداد المعلم على أن المعلم الجيد هو العنصر األساس لتعليم يحقق أهداف 
المجتمع وتطوره. كما أن تحسين إعداد المعلم ورفع مستواه يشكل الخطوة األساسية في 

ام التعليمي، واختيار أفضل العناصر مالءمة لمهنة التدريس من خالل معايير وضوابط إصالح النظ
 تضمن انضمام العناصر المالئمة نفسيا ومهنيا وعلميا لمهنة التدريس. 

 األساسي بالدور تقوم هي التي  العالي التعليم مؤسسات في التربية وأقسام كليات إن
 عليها لزاماً  أصبح لذلك، التعليمية والمستويات راحلالم كافة في المعلمين وتأهيل إعداد في
 تعمل وأن الطلبة والمجتمع واحتياجات لتتالءم المختلفة لبرامجها مستمر تطوير بعملية تقوم أن

 مستقبال التعليم مهنة سيمارسون المعلمين الذين للطلبة المقدم التعليم جودة ضمان على
 لها إعداًدا عدأُ  من إال يحترفها أن يمكن ال والهندسة كالطب المهن من كغيرها التعليم فمهنة.

 في عصر يعيش من وخاصة، المطلوبة والخبرات والمعارف المهارات اكتساب حيث من خاًصا
سماته. وقد مرت برامج إعداد المعلم باتجاهات وفلسفات  سمة من المستمر التغيير أصبح

ت بعد ثم أصبح، األمر تبنى على األهداف مختلفة من حيث بنائها وتطورها. فقد كانت في بداية
إلى أن أصبحت اليوم تبنى هذه البرامج على المعايير. وفيما يلي تفصيل ، ذلك تبنى على الكفايات

 لهذه الرؤى والتوجهات الفلسفية في إعداد المعلم.

 اإلعداد المبني على األهداف
م إلى يومنا هذا حيث ما زال هذا االتجاه يجد رواجًا في بعض مؤسسات إعداد المعل

يضع القائمون على هذه البرامج أهدافًا عامة، ثم يحدد محتوى دراسي للبرنامج يتم توزيعه على 
مجموعة من المقررات الدراسية. توزع هذه المقررات على الفصول الدراسية للبرنامج. وخالل فترة 

دة ما تكون غير مترابطة"، دراسة مقررات البرنامج، يمر المتعلمون بعدد من خبرات التعلم "عا
وتتصف بأنها تركز على أجزاء صغيرة من المحتوى والمهارات. وعند التخرج يكون االعتقاد السائد 

 .5أن الطالب قد حققوا األهداف التي تم صياغتها للبرنامج
ليه المتعلم إداء المتوقع الذي سيصل ألظهار السلوك أو اإويعتمد هذا االتجاه على 

خالل وضع  المطلوب منداء أللى عملية التعلم. كما يجب تحديد مستوى ابعد الحصول ع

																																																													
 . مكتب التربية العربي لدول الخليج.التنظير والواقع تجويد التعليم بين). 2016حيدر، عبداللطيف (5 
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دنى من المهارات ألومعايير تحدد الحد ا، أهداف زمنية إلنجاز العمل في مدة زمنية محددة
ن أويعتقد ، األخرى وإغفال الجوانبالمعرفية مما يجعل المعلمين يركزون على الجانب المعرفي 

هداف محددة وثابتة ال تعطى المعلم فرصة اختيار أم يركز على هداف تجعل المعلألتحديد ا
وال تربط التعليم ، أنواع أخرى من التقييم غير ما هو متعارف عليه من األساليب الموضوعية

دخال بدائل تعليمية مثل التعليم المبنى على الكفايات أو التعليم إبالواقع وهذا ما دعى إلى 
 .  6المبنى على المعايير

 
 عداد المبني على الكفاياتاإل

الكفاية عبارة تصف ما يجب أن يتقنه المتخرج للقيام بمهنته. ويشار للكفايات بأنها قدرة 
المعلم على أداء مهامه التعليمية بمستوى أداء معين يتضمن تحسين الناتج التعليمي 

ب عليها الطالن يتدرب أدوار والمهام التعليمية التي ينبغي أل. والكفاية تتضمن ا7المطلوب
تقان تتضمن المعارف والمهارات والقيم التي يجب إلالمعلم ليؤديها بمستوى معين من ا

امتالكها وتظهر في شكل أداء يمكن مالحظته وقياسه. وتؤدى الكفاية إلى تغيير في السلوك 
وتحقيق نتائج مرغوب فيها في المتعلم. وتعد حركة إعداد المعلم القائمة على  األفضلنحو 

لكفايات من أبرز مالمح التربية المعاصرة وأكثرها انتشارًا في األوساط التربوية والتعليمية ا
قادرين على ترجمة المهارات والمعارف التي تضمنتها الكتب  8فهدفها إعداد معلمين أكفاء

 المدرسية إلى طالبهم في الفصول الدراسية.
التربية في الدول العربية تستقر  وتشير الدراسات إلى أن المناهج الدراسية في كليات 

 . 9ساسي على مدخل الكفاياتأبشكل 

 اإلعداد المبني على المعايير 
تعد المعايير أهم وأحدث حركات اإلصالح التربوي في العالم وهي العنصر األساس في تطوير  

معايير، لجميع مكونات البرامج التعليمية وممارساتها. وبالرغم من توجه النظام العالمي لتبني ا
زال بحاجة إلى مزيد من الجهد تإال إن حركة اإلصالح المبنية على المعايير في الدول العربية ال 

والوقت ليتم تبنيها وتطبيقها بصورة إيجابية في برامجه التعليمية لترفع بذلك مستوى األداء 
ت الميالدية ن ظهور مفهوم المعايير يعود إلى الخمسينياإ. ويمكن القول 10في جميع مكوناته

) والذي بدأ NCATEعندما تم تأسيس المجلس الوطني العتماد مؤسسات إعداد المعلمين (
. ثم مريكيةاألبوضع معايير ومتطلبات اعتماد برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات 

عداد إلتوالت بعد ذلك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعنى بوضع معايير سواء لمرحلة ا
أو التمهين. وتعرف معايير إعداد المعلم بأنها عبارات تبين ما يجب على المعلم أن يعرفه ويكون 
قادرًا على أدائه وتنفيذه بغض النظر عن التخصص الذي ينتمي إليه، وتحتوي المعايير على ما 

يس يمكن أن يمتلكه الطالب المعلم من معارف ومهارات واتجاهات مرتبطة بعمليات التدر
للمحتوى بحيث يتحقق الهدف المنشود من عملية التعلم بوصفها مسؤوًال عن تنمية المتعلمين 

																																																													
  .82، دار الشروق، صوالتعليم الصفيسيكولوجية التعلم ). 1988قطامي، يوسف (6 
 .354-352. المركز العربي للتدريب، أنظمة إعداد المشرفين). 2001شقبوعة، داود (7 
. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر مستقبل إعداد التحديات العالمية المعاصرة إعداد المعلم في ضوء، مارس). 2010الحراحشة، محمد عبود (8 

 .29-28المعلم في كليات التربية وجهود الجمعيات العلمية في عمليات التطوير، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر، 
 . السنة الخامسة. 16والتربية. العدد ) واقع تكوين المعلم وتمكينه المهني في البالد العربية. مجلة الطفولة 2013شبل ( بدران،  9 
 . مكتب التربية العربي لدول الخليج.تجويد التعليم بين التنظير والواقع). 2016حيدر، عبداللطيف (10 
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) أن محاوالت جرت في العقدين الماضيين لالعتماد على 2013. ويذكر بدران (11تنمية شاملة
وأن هذا االتجاه ينمو ، مدخل الجودة الشاملة والمعايير للبرنامج الدراسي والمعلم والمؤسسة

   . و مستمر في الوقت الحاضر في مؤسسات اإلعداد في الدول العربيةبنح

 جودة برامج إعداد المعلمين
عرفت اليونسكو الجودة في التعليم العالي في المؤتمر الذي أقيم في باريس عام 

.  وتعتبر متابعة 12بـأنها مفهوم متعدد األبعاد يشمل جميع الوظائف التعليمية واألنشطة 1998
ت والشروط التي يجب توفرها في نظام إعداد المعلم والتي تتمثل في جودة اإلدارة، المواصفا

، وما تقوم به 13وسياسات القبول، وكل ما يشمل األهداف والمحتوى وطرق التدريس والتقويم
 الجهات المسؤولة عن ضمان الجودة في برامج إعداد المعلمين.

 معايير جودة برامج إعداد المعلمين
ثير من معايير الجودة واالعتماد الخاصة ببرامج إعداد المعلمين ومنها على سبيل يوجد الك 

)، وكذلك مجلس اعتماد NCATEالمثال المجلس الوطني العتماد كليات التربية في أمريكا (
لتصبح منظمة جديدة العتماد برامج  2013) وهذان المجلسان توحدا عام TEACكليات التربية (

). وهذا المجلس له خمسة CAEPمى مجلس االعتماد إلعداد التربويين (إعداد المعلمين بمس
ول معرفة المحتوى وأساليب التدريس. ويضمن أن الطالب المعلم ألالمعيار ا لالعتماد:معايير 

لديه الفهم العميق بالمفاهيم والمبادئ التي تمكنه من ممارسة المهنة بشكل مناسب. يشمل 
ت والممارسات اإلكلينيكية التي تقدم للمتعلم المهارات والميول المعيار الثاني وجود الشراكا

 لى واقع تطبيقيإن يترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات الدراسية أنحو التدريس على 
عملي. المعيار الثالث يتضمن جودة المرشح واستقطابه واختياره هي أساس الحصول على معلم 

رابع أثر البرنامج ودوره الفاعل في العملية التعليمية. يشمل بمواصفات جيدة. يحتوي المعيار ال
 المعيار الخامس الجودة والتحسين المستمر وبناء القدرات لدى الطالب في البرنامج.

 ينأهمية االعتماد األكاديمي لبرامج إعداد المعلم
لى إ يميةكاديمية والمؤسسات التعلألهمية االعتماد األكاديمي والمهني للبرامج اأترجع  

الدور الذي يقوم به في تطوير المناهج الدراسية وربط معايير إعداد المعلم بمعايير جودة 
لى إ. باإلضافة 14ساسيا في تحسين جودة التعليم وقياس مخرجاتهأيضا عنصرا أالطالب، كما يعد 

 تعليم.لى مهنة الإن االعتماد األكاديمي يعد أحد متطلبات دخول خريجي برامج إعداد المعلم أ
نه يوفر معايير أداء لنوعيات التعلم المختلفة، وضمان درجة معقولة من الجودة في أداء أكما 

يتم اعتماده، كما  الذيالمؤسسات، ويساعد على تقدم وتطور المهنة التي يخدمها البرنامج 
لى ده عواضحة ومناسبة، وأنه يقدم الطرق والوسائل التي تساع ايؤكد أن لبرنامج اإلعداد أهداًف 

لقوة والضعف في في معرفة مواقع ا األكاديميةتحقيق األهداف، ومساعدة المؤسسات 
برامجها وتقييم العائد النهائي من هذا البرنامج، باإلضافة لتوفير ووضع االستراتيجيات المناسبة 
																																																													

 . مكتب التربية العربي لدول الخليج.تجويد التعليم بين التنظير والواقع). 2016حيدر، عبداللطيف (11 
 سياسات الخاصة بالمعلمين. منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. باريس.). دليل إعداد ال2015اليونسكو (12 
). تقييم برامج تربية المعلمين ومخرجاتها وفق معايير الجودة من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم 2009كنعان، أحمد على ( 13 

 .93-16، 25، مجلة جامعة دمشقصف وأعضاء هيئة التدريس. 
-706)، 82(61مجلة كلية التربية األساسية، ). معايير االعتماد األكاديمي في الجامعات/جامعة بغداد أنموذجًا. 2014الحكيم، هالة فاضل (14 

679. 
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بأنه يجب تكثيف الجهود لتجويد برامج إعداد  16اللقماني. وهذا ما أكده 15للتطوير والتقدم
على  امعلم والتركيز على بناء معلم يمتلك قاعدة علمية معرفية صلبة وعميقة ويكون قادرً ال

 تجديد معرفته وتطويرها، ولديه الرغبة المستمرة في االحتفاظ الدائم بما هو حديث وجديد.

 يننظم إعداد المعلم
يمي البناء األكاد حيث من التعليمية النظم أغلب في المعلم إعداد برامج نظم تصنف

 : وفيما يلي وصف لكال النظامين. التتابعي والنظام التكاملي النظام هما: صنفين إلى

 النظام التكاملي .أ
يقصد بالنظام التكاملي أن يتم إعداد المعلم في مؤسسة تربوية (كلية تربية مفهومه. 

ة أو كلية معلمين أو معهد عال) إلعداد المعلمين لعدد من السنوات تحددها طبيعة المرحل
ويحصل الطالب فيها على مكونات إعداده المتكامل من الجوانب الثقافية ، ومستواها

حصل ي، وبنسب متفاوتة، وبنحو متالزم، واألكاديمية واإلعداد المهني التربوي في وقت واحد
ومن ، لكلذ. وغالبًا ما يحظى اإلعداد األكاديمي بالنصيب األكبر. الطالب بعدها على البكالوريوس

يكتسب إعداد المعلم صفة المهنية، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار توازن برنامج اإلعداد في  أجل أن
والتركيز على المفاهيم والمهارات التطبيقية ، األكاديمي والمهني والثقافي، مجاالته الثالثة

بين  وتحقيق التكامل، والتعرف على خصائص ومتغيرات العصر، واإللمام بقيم مجتمعه، والعملية
 .لمقررات التربوية والتدريب على الوسائل والتقنيات الحديثة في إكساب مهارات التدريسا

     مكونات النظام التكاملي .1
اإلعداد الثقافي العام الذي يهدف  جوانب رئيسة هي ةيتكون النظام التكاملي من ثالث

د الثقافي تبًعا لذلك إلى إبراز دور وحدة المعرفة، وتغير الدور االجتماعي للمعلم. ويحقق اإلعدا
منافع تربوية متعددة أبرزها تفعيل دور المعلم في العمل التربوي التعليمي وتحسين مستوى 
االتصال بينه وبين طلبته، وإكساب المتعلمين مهارات معرفية كثيرة وزيادة التكامل بين العلوم. 

برامج إعداد المعلمين  وتطوير وتحسين مهارات االتصال. وعادة ما يتحقق اإلعداد الثقافي في
تغطي ومن خالل المقررات األساسية كالثقافة الدينية واللغوية والمجتمعية والعلمية العامة. 

 .17من الخطة الكلية لبرامج اإلعداد %20إلى  %10هذه المقررات في كثير من الحاالت ما بين 
الجانب سيؤثر اإلعداد األكاديمي التخصصي يعد محور عملية اإلعداد فأي خلل في هذا 

على قدرات المعلم المهنية. ومن السمات األساسية للمعلم الناجح أن يكون ملًما بمادة تخصصه 
. ويشمل إعداد الطالب 18التي يدرسها، ومسؤوًال عن اإلسهام في نقل الخبرة والمعرفة للطالب

راسات ود ،في التخصص الذي سيقوم بتدريسه في المدرسة، فهناك تخصص التربية اإلسالمية
، أحياء) ،كيمياء، والعلوم بأنواعها (فيزياء، والرياضيات، اللغة العربية ودراسات اللغة اإلنجليزية

																																																													
اع مأنظمة الجودة واعتماد المعايير بالنسبة للكليات الجامعية ولكليات التربية. بحث مقدم لالجت، مارس). 2003الفوال، محمد خير أحمد (15 

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.الخامس لجمعية كليات التربية ومعاهدها، في الجامعات العربية
). تقويم برنامج الدبلوم العام بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير 2015اللقماني، غالي ( 16 

 .204-177)، 21(8 ،جلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيالمالجودة الشاملة من وجهة نظر الطالب. 
لإلعداد  %15إلى  10لإلعداد التخصصي،  %60إلى  50من المعروف أن نسب اإلعداد في جامعات دول الخليج العربي "تتراوح ما بين  17 

 kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268258" لإلعداد المهني %25إلى  15الثقافي، 
 ، رســـالة دكتوراهدراســـة تقويمية لبرامج إعداد معلم التعليم االبتدائي، في ضـــوء االتجاهات العالمية المعاصـــرة). 1999حميدوش، أنور عبود (18 

 .62غير منشورة. معهد الدراسات والبحوث التربوية، في جامعة القاهرة، 
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رفة حتى مواد تخصصية ص وكل نوع من هذه التخصصات يدرس. والتربية الفنية، والتربية الرياضية
بالمرحلة  بشكل كاف بالمادة التي سيقدمها للطالب في المدارس العامة سواء يكون ملًما

 .االبتدائية أو المتوسطة والثانوية
ويشترك جميع ، واإلعداد المهني التربوي وهذا يختص بإعداد الطالب لمهنة التدريس

 األول: ويشتمل هذا المكون على جانبين . طالب الكلية في دراسة معظم المقررات الدراسية
أصول و، مثل مواد علم النفس، يتمثل في المواد التربوية المقدمة من أقسام كليات التربية

، يميةوالوسائل التعل، وطرق التدريس، والمناهج، واإلدارة المدرسية، وعلم النفس التربوي، التربية
ويتمثل الثاني ، وغيرها من المواد التي تؤهل الطالب المعلم إلى القيام بدوره على أكمل وجه

 ". في الجانب التطبيقي "التربية العملية
 

 لنظام التكامليإيجابيات ا .2
يمتاز النظام التكاملي بمجموعة من الخصائص تتضمن وجود تزامن بين اإلعداد التخصصي  

مع اإلعداد المهني التربوي األمر الذي يسمح للطالب بأن يعرف منذ التحاقه بكلية التربية أنه 
لتعمق سيصبح معلمًا. ويساهم في ربط اإلعداد التخصصي باإلعداد المهني، والعمل على ا

فيهما، وتوجيههما نحو مهنة التدريس. ومن ناحية التأهيل فالنظام التكاملي ُيخّرج معلمًا مؤهًال 
في المادة العلمية، وفي نفس الوقت مؤهال تأهيًال تربويًا، مما يساهم في صقل مهارات المعلم 

اد التخصصي ويمكن النظام التكاملي إلعداد المعلم من إيجاد توازن بين اإلعد .في التدريس
واإلعداد المهني. ففي هذا النظام ال يبتعد الطالب عن المادة العلمية، وفي نفس الوقت يتم 

المرتبطة  اإليجابيةيكتسب اتجاهات نحو احترام المهنة، واكتساب القيم  أنتهيئته ومساعدته في 
وجد النظام ألب المعلم بها، وتنمية الشعور بالوالء للمهنة، وللعاملين فيها. ولتلبية احتياجات الطا

يمكن من تخطيط البرنامج في مساق التخصص األكاديمي وفق احتياجات  االتكاملي نظاًم 
الدارسين، وبالتعاون مع المسؤولين عن مجال اإلعداد التربوي، كذلك يتيح النظام التكاملي 

ل التخرج أو قب تنظيم برنامج التربية العملية، بحيث يمكن أن يبدأ به الطالب في مرحلة مناسبة
كما يوفر النظام التكاملي  .يوزع على سنوات الدراسة كما هو المعمول به في كثير من الدول

بيئة تعليمية توفر عملية اتصال مستمرة في دراسة مواد التخصص األكاديمي واإلعداد المهني 
فرصة  طوال سنوات الدراسة. ولسد حاجات المجتمع يوفر النظام التكاملي للطالب المعلم

التجاوب مع حاجات المجتمع من المدرسين في التخصصات المختلفة دون التعرض لمنافسة 
خارجية على اجتذاب الخريجين إلى مهن أخرى. فهذا النظام يعتقد أنه يساهم في التنمية الشاملة 

 لكل أبعاد شخصية المعلم، ويمكنه من أداء وظيفته على أكمل وجه.

 سلبيات النظام التكاملي .3
ى الرغم من تلك اإليجابيات الكثيرة التي تكمن في النظام التكاملي إلعداد المعلم، إال أن عل

هناك سلبيات تؤخذ على هذا النظام، والتي ينبغي التنبه إليها. ولعل أهم هذه السلبيات يمكن 
وهذا يؤثر سلبًا على ، ضعف التعمق في المواد التخصصية التي يدرسها الطالب يجازها فيإ

كما يؤخذ عليه قلة اهتمام الطالب بالمواد ، ى إعداد المعلم في المساق األكاديميمستو
 بين األقسام التربوية واألقسام العلمية التخصصية في االستئثار الذي يحدثوالتنافس ، التربوية

 اإلعداد.بأكبر قدر من ساعات 
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 النظام التتابعي .ب
يبدأ فيه إعداد المعلم في المادة ُيعرف النظام التتابعي بأنه النظام الذي مفهومه. 

ة مثل (كلية العلوم، أو اآلداب)، ثم ينتهي بفتر األكاديمية المتخصصةحدى الكليات إالعلمية في 
أو المعاهد العليا التي تؤهله للتدريس  19اإلعداد التربوي المهني الذي تقوم به كليات التربية

بين سنة أو سنتين حسب ظروف واحتياجات وتختلف مدة اإلعداد ما ، بإحدى المراحل التعليمية
 كل مجتمع.

 مكونات النظام التتابعي .1
 إذ، يتم في هذا النظام الفصل بين اإلعداد األكاديمي والثقافي عن اإلعداد المهني

د التربوي ثم اإلعدا، يتكون بشكل عام من جزأين رئيسين متتابعين: اإلعداد التخصصي والثقافي
في تخصص محدد في إحدى الكليات العلمية كالعلوم واآلداب المهني. حيث يدرس الطالب 

والشريعة ليحصل على درجة البكالوريوس في التخصص. ويكون التركيز في هذه المرحلة على 
التخصص العلمي للمتعلم دون دراسة أي مواد لها عالقة بالجوانب التربوية المهنية. وبعد إنهاء 

مهنة التدريس عليه الحصول على اإلعداد التربوي هذه المرحلة ولمن يرغب في االلتحاق ب
والمهني ويتم ذلك بالتقدم لكليات التربية لاللتحاق بالدبلوم التربوي للحصول على متطلبات 

 يحصل. الحد األدنى للتدريس وغالبا يكون لمدة عام دراسي أو الحصول على درجة الماجستير
في التخصص وآليات التقويم وكذلك الحصول الطالب خالل هذا البرنامج على مهارات التدريس 

 بشكل جزئي على التدريب العملي. 

 إيجابيات النظام التتابعي .2
يمتاز هذا النظام بأنه يتيح الفرصة للطالب لتكريس جهده في مادة تخصصه دون 
االنشغال بمواد أخرى. ويساعد على زيادة فترة اإلعداد التخصصي، حيث يستغرق في معظم 

سنوات كاملة، مما ينتج عنه إعداد خريجين مؤهلين في مجال تخصصهم بشكل  الكليات أربع
وهذا يتيح لكليات التربية تركيز جهودها على البرامج التربوية والمناهج المرتبطة بذلك  .جيد

إلعداد معلم مؤهل لعلمية التدريس.  فدور كليات التربية ينحصر في العلوم التربوية، وأما الفيزياء 
ت واللغة والعلوم والدين مثال فلها كلياتها المتخصصة. ويساعد ذلك على إعطاء فرصة والرياضيا
لاللتحاق بمهنة التعليم إذا رغبوا. كما يعطي هذا  الجامعين غير المختصين بالتعليم للخريجين

النظام كليات التربية الفرصة في اختيار نوعية جيدة من الطالب الذين تخرجوا من تخصصات 
 متطلبات تحددها الكليات.مطلوبة وب

 سلبيات النظام التتابعي .3
على الرغم من تلك اإليجابيات التي تكمن في النظام التتابعي إلعداد المعلم، إال أن  

هناك سلبيات تكمن في هذا النظام، والتي ينبغي التنبه إليها. ولعل أهم هذه السلبيات أن 
مى هذا االنتماء إال خالل عام دراسي واحد فقط الطالب ال يشعر باالنتماء لمهنة التعليم، فال ين

أثناء فترة اإلعداد المهني، وهي مدة قليلة. فالنظام التتابعي ال يساهم في تنمية الميول 
واالتجاهات والقيم اإليجابية نحو مهنة التدريس والعاملين فيها فلربما أن المتقدم لم يتجه 

																																																													
. ورقة مقدمة للمؤتمر الثاني ألعداد معلم التعليم يا اإلعداد وعوائق التخطيطقضا معلم التعليم العام:). 1413الزهراني، سعد عبدالله (19 

 العام في المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية.
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. كما يعتقد أن الدراسة وفق النظام امناسب اوظيفي لمهنة التدريس إال عندما لم يجد بديال
تيح المجال بشكل واسع للتكامل بين المادة العلمية وطرق تدريسها، واختزال مدة تالتتابعي ال 

. كما أن التربية 20اإلعداد التربوي في سنة واحدة هي فترة غير كافية لإلعداد الجيد للمعلم
ال يمكن أن يقضي ما يكفي من الوقت في  العملية يشوبها الكثير من المالحظات فالطالب

نهاء المقررات الدراسية في عام دراسي واحد بما فيها التربية العملية مما إالمدرسة ألنه يحتاج 
 مربًكا. ايجعل تحقيق هذا أمرً 

 

 
  

  

																																																													
لم م مع). تقييم برامج تربية المعلمين ومخرجاتها وفق معايير الجودة من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قس2009كنعان، أحمد على (20  

 .93-16، 25 دمشق،مجلة جامعة صف وأعضاء هيئة التدريس. 
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 مقدمة

ي لها قدم سبق في تقدم يتم في هذا الجزء استعراض لبعض التجارب الدولية الت
بهدف االطالع عليها واالستفادة منها في تطوير ، لية التعليمية وفي برامج إعداد المعلممالع

تم بشكل عام استعراض برامج  المجال، لذلكبرامج اإلعداد ومواكبتها لما هو سائد في هذا 
ليابان وفنلندا وا وإنجلتراالواليات المتحدة األمريكية إعداد المعلمين في الجامعات العالمية في 

كونها من الدول المتقدمة تربويا والتي تواكب آخر المستجدات ، سنغافورة وماليزيا وكوريا وكنداو
 عنتعلق بالجهات والمؤسسات المسؤولة وركز االستعراض على الجوانب التي ت. والتطورات

ومتطلبات اإلعداد ، القبول ومعايير، ونظام الدراسة المتبع ومدتها (سنوات الدراسة)اإلعداد، 
 والتخرج.

 الواليات المتحدة  
وتختلف برامج ، کل والیة مسؤولة عن برامج إعداد المعلم فيها. الجهات المسؤولة

اعتمادا على االحتياجات المحلية والموارد المتاحة. ، اإلعداد اختالفا كبيرا عبر الواليات
ويرجع ذلك ، ثر من أوجه االختالففإن أوجه التشابه في نظم اإلعداد أكك، ومع ذل

 the National Council forد وطنية مثل جزئيا إلى وجود هيئات اعتما
NCATE) Accreditation of Teacher Education (تعترف بها وزارة التربية  التي

والتعليم األمريكية ومجلس االعتماد للتعليم العالي باعتبارها هيئة االعتماد المهنية 
 . 21داد المعلملبرامج إع
يتم إعداد المعلمين في الواليات المتحدة األمريكية في عدة . اإلعداد مؤسسات
التابعة  وكليات التربية، وأقسام التربية بالكليات الجامعية، كليات المعلمين :مؤسسات

 . للجامعات الحكومية والخاصة
مي التعليم تقوم كليات المعلمين والكليات الجامعية بإعداد معل. الدراسةنظم 

بعض هذه الكليات . ومدة الدراسة بها أربع سنوات بعد الثانوية، االبتدائي والثانوي
تستخدم نظام األربع سنوات التتابعي حيث تخصص السنتين األوليتين للثقافة العامة 

ربع وبعضها تستخدم نظام األ، والسنتين األخيرتين لإلعداد المهني والتخصصي مناصفة
وتقبل كليات التربية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة الطلبة . 22سنوات التكاملي

بعد حصولهم على الدرجة الجامعية األولى في إحدى التخصصات ليدرسوا المواد 
 حيث تخصص، بعض هذه الكليات تستخدم النظام التتابعي، 23التربوية وحدها لمدة عام

وتخصص السنة الخامسة ، صصالسنوات األربع األولى للثقافة العامة ومواد التخ
وبعضها يستخدم النظام التكاملي على مدى السنوات ، لإلعداد المهني التربوي

 الخمس.

																																																													
21		Wang,	A,	Coleman,	A,	Coley,	R,	and	Phelps,	R	(2003)	Preparing	Teachers	Around	the	World:	A	
Policy	Information	Report.	Educational	Testing	services,	USA.	

 القاهرة.. 1ط  والنشر،اد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول. المجموعة العربية للتدريب ) إعد2017، رضا (وتوفيقصبري، عبدالعظيم  22 
) تصور مقترح لتطوير نظام تكوين لمعلم بالوطن العربي في ضوء المعايير والمتطلبات المهنية. مجلة الثقافة 2013سعد محمد ( الماضي، 23 

    .67والتنمية. العدد 
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يخضع االلتحاق في غالبية مؤسسات إعداد المعلم لعدد من الشروط . القبول شروط
الثانوية العامة بتقديرات عالية، الحصول على درجات عالية في اختبارات مثل : أهمها

The American College Test and the Scholastic Aptitude Test ،. اختبارات
شهادة خلو من األمراض، خطاب ، شهادة حسن السلوك، ومقابالت شخصية، قبول

 إكمال عامين دراسيين بالكلية وتحرير: وفي بعض الكليات يشترط. توصية من معلمًين
 ،زام باستكمال المناهج المقررةوتوقيع عقد الت الدراسة،استمارة االلتحاق قبل بدء 

وفقا لعدد ساعات المواد التخصصية  4من  2.5والحصول على تقدير ال يقل عن 
ويتطلب من المتخرج الحصول على شهادة أو تصريح من المجلس القومي  . 24والثانوية

  . السماح له بالتدريس للمعلم للعمل في المدارس األولية والثانوية قبل
ومقررات في مجال ، تشمل الدراسة متطلبات في مجال التخصص .التخرج متطلبات

اسة وبعض البرامج تتطلب در. والتدريب الميداني (التربية العملية)، التعليم والتدريس
، طبالمتوس، وعموما. مقررات في التربية الخاصة والصحة والتغذية وعلوم الكمبيوتر

ساعة معتمدة في كليات  120 يتألف برنامج إعداد لمعلم في المستوى الجامعي من
تتوزع إجمالي الساعات . ساعة معتمدة في كليات التربية 134آلداب أو االفنون أو 
 28، ولمقررات التخصص ساعة 38، وللدراسات العامة ةساعة معتمد 51بين  ةالمعتمد
    للتدريب الميداني. ساعة 14، ويةالمهن للدراسات

 نجلترا إ
تتولى أربع إدارات ووكاالت وطنية مسؤولية إدارة  تراإنجلفي . المسؤولة الجهات

 ، هي: وكالةوتنظيم برامج إعداد المعلم وإصدار شهادات الترخيص لمزاولة التدريس
 the)وإدارة التعليم والمهارات ، Teacher Training Agency)تدريب المعلمين (

Department of Education and Skills) ، ومكتب معايير التعليمthe Office for (
Standards in Education) ،لترا (جوالمجلس العام للتدريس في إنthe General 

Teaching Council for England( . تنظم هذه الجهات األربع الجوانب المختلفة
وتحديد متطلبات االلتحاق ، بما في ذلك اعتماد برامج اإلعداد، لعملية إعداد المعلم
 . يصوالتخرج وإصدار التراخ

والكليات ، الجامعات هي إنجلترامؤسسات إعداد المعلم في . اإلعداد مؤسسات
 . معاهد التعليم العالي (كليات الدراسات العليا)، معاهد البوليتكنيك، الجامعية

تندرج هذه المؤسسات تحت نوعين من البرامج أحدهما يقدم الدرجة . الدراسة نظم
 واآلخر مستوى الدراسات، (مستوى البكالوريوس)الجامعية األولى مثل كليات التربية 

يقدم درجة ما بعد التخرج أو دبلوم التربية مثل كليات الدراسات العليا والجامعة ، العليا
يسود النظام التتابعي في كليات التربية التي يلتحق بها الطلبة بعد إتمام . 25المفتوحة
يؤهل المعلم للتدريس بمدارس ، ناامبرنامج مدته ع: ومن إبراز أنواع برامجها، الثانوية

يؤهل المعلم للتدريس ، وبرنامج آخر مدته ثالث سنوات، الحضانة والمدارس االبتدائية

																																																													
24	 	 Ingersoll,	 R.	 Meilu,	 D.	 Lai,	 K.	 Fujita,	 H.	 Kim,	 E.	 (2005).	 A	 Comparative	 Study	 of	 Teacher	

Preparation	 and	 Qualifications	 in	 Six	 Nations.	 Consortium	 for	 Policy	 Research	 in	 Education	
(CPRE).	USA.		

 ول الخليج.. مكتب التربية العربي لدالتعليم العالي في بريطانيا). 2000أبوعمة، عبدالرحمن محمد (  25 
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يعتمد مستوى الدراسات العليا على إعطاء مقررات دراسية لمدة . في المرحلة الثانوية
ول ربية للحصعام واحد بعد الدرجة الجامعية األولى لغير الحاصلين على بكالوريوس الت

يتم التدريب الميداني للمعلمين من خالل التدريب المدرسي . PGCEعلى شهادة التربية 
 .26الذي يتم في المدرسة لمدة عام، ويرشح للتدريس المعلمون المتميزون في التدريب

 ،شترط للقبول أن يكون المتقدم حاصًال على شهادة الثانوية العامةي. شروط القبول
وتقديرات األساتذة وخطابات ، A-Levelالمستوى المتقدم منها ويشترط اجتياز 
ياز اختبارات واجت، واجتياز اختبارات وطينية تنافسية، واجتياز اختبار القبول، التوصية منهم

وتشترط اللوائح التعليمية أن يكون المعلم من حملة  . وإجراء المقابلة الشخصية، القدرات
الدراسة الجامعية، ويتأهل المعلمون لهذا الدبلوم  دبلوم تأهيل المعلمين بعد إكمال

 بعد اجتياز دورات معترف بها.

 فنلندا  
   .يتم إعداد المعلمين في فنلندا في كليات التربية التابعة للجامعات. اإلعداد مؤسسات

ويتضمن ، )ECTSيتبع نظام اإلعداد في كليات التربية النموذج األوروبي (. الدراسة نظم
 شهادة، مدته خمس سنوات يتكون من شهادتين اتكامليً  امسارً : تلفينمسارين مخ

بتوفير معلم المرحلة  )، ويقومسنتان 2وشهادة الماجستير ( سنوات) 3البكالوريوس (
الوريوس البك: مدته خمس سنوات أيضًا يتكون من شهادتين اتتابعيً  اومسارً ، االبتدائية

 . 27قوم بتوفير معلم المرحلة الثانويةوي)، سنة واحدة 1سنوات) والماجستير ( 4(
يجب على من يرغب في ممارسة التعليم أن يجتاز الكثير من الشروط . شروط القبول

ات ميدانية نشاط، اجتياز اختبار تحريري في التربية، ملف اإلنجاز، نتائج الثانوية العامة: منها
 الماجستير شرط صية.شخمقابالت ، تبرز مهارات التأمل التفاعل والتواصل االجتماعي

ويتطلب من معلم المرحلة االبتدائية دراسة مقررات ، ساسي لمزاولة مهنة التدريسأ
م ويتطلب من معل، ثناء دراسة البكالوريوسفي أفرعية في مناهج المرحلة االبتدائية 

المرحلة الثانوية دراسة مقررات التخصص في المادة التي سيدرسونها عند مزاولة 
 المهنة.
ن اإلعداد أ) 2017( 29وصبري ورضا) Vayas 28  )2013ذكر كل من . التخرج باتمتطل
من الخمس السنوات تتم على فترات وليس  %20الجانب المهني (ويشغل : يشمل

 أشهر 3لمدة  وشامًال  امكثفً  اعمليً  اوتدريبً وأطروحة الماجستير، واألبحاث ، دفعة واحدة)
ودراسة مهارات االتصال واللغة ، خصصةوالدراسات األكاديمية المت، )أسبوع 11(

 ية. ، ودراسات اختياروالتدريب على التعليم الذاتي، وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
يقدم التدريب العملي وفق خطط مدروسة بحيث توزع ساعات التربية العلمية على 

ل خال أثناء دراستهم البرنامج بوقت مبكر. ويقدم التدريب الميداني منفي الطالب 

																																																													
26		Mora,	J.	and	Wood,	k.	(2012)	Practical	Knowledge	in	Teacher	Education.	New	York,	USA:	Rout	
ledge. 
	
27		Andere,	E.	(2014)	Teacher’s	Perspectives	on	Finish	School	Education	Creating	Learning	

Environment.	New	York,	USA:	Springer	
28		Vayas,	A	(2013)	Teacher	Preparation:	A	Comparison	between	British	Columbia	and	Finland.			

 ) مرجع سابق2017صبري ورضا ( 29 
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 معلمييتطلب من  .30المدارس الخاصة بالجامعة أو في مدارس البلدية العامة
 60وما ال يقل عن ، للدراسات التربوية   ECTSساعة معتمدة من  60األساسية إكمال 

 للحلقات ECTSساعة معتمدة من  40و، مجاالت أخري في ECTSساعة معتمدة من 
ساعة  90لمي المواد المتخصصة إكمال ويتطلب من معالماجستير. البحثية ورسالة 

  31معتمدة للتخصص

  ليابانا
تنظم وزارة التربية والتعليم جميع جوانب إعداد المعلم وإصدار شهادة . المسؤولةالجهة 

 التدريس.الترخيص لمزاولة 
 . الكليات المتوسطة المعترف بها والجامعات . مؤسسات اإلعداد

حيث تقوم الكليات المتوسطة بإعداد معلمي ، مليالنظام التكا. نظام الدراسة ومدتها
رياض األطفال والصفوف األولى من المرحلة االبتدائية لمدة سنتين أو ثالث بعد الثانوية 

وتقوم كليات التربية التابعة للجامعات بإعداد معلمي المرحلتين المتوسطة ، العليا
 . 32سنوات 4والثانوية لمدة 

بارات أهمها اخت، اجتياز اختبارات تحريرية تعقدها الكلية، يالملف األكاديم. القبولشروط 
 واختبارات، واختبارات القبول الخاصة في مجال التخصص، القبول التحصيلية العامة

أن يكون خريج مؤسسة  . 33اللغة إتقانواختبارات المقال واختبارات ، المهارات العملية
دريس من مجلس التعليم الحصول على شهادة ت، تعليمية معتمدة ومعترف بها

 . 34اجتياز اختبار تأهيل المعلمين، حضور التدريب الميداني العملي في المدارس، اإلقليمي
ساعة  26: ساعة معتمدة 125يتألف المنهاج الدراسي عادة من  . متطلبات التخرج

 ساعة) 20معتمدة تتوزع على مقررات التخصص ( ساعة 99ولمقررات الثقافة العامة 
تربوية  )، ومقرراتساعة 12ساعة)، ومقررات في طرق التدريس ( 22( تربوية ومقررات
 . ساعات معتمدة) 5الميداني ( معتمدة) والتدريبساعة  40اختيارية (

 ماليزيا
ة التابعة التربي التربية وكلياتكليات تدريب المعلمين التابعة لوزارة . اإلعدادمؤسسات  

 والثانوية.س في المدارس االبتدائية وهي تعد المعلمين للتدري، للجامعات
يسود النظام التكاملي في برامج كليات تدريب المعلمين التابعة . ومدتها الدراسةنظام  

لوزارة التربية وكذلك في كليات التربية التابعة للجامعات، علما بأن النظام التتابعي 
الطالب  . ففي كليات تدريب المعلمين يقضي35معمول به ولكن في ظروف محددة

سنوات لتأهيله ليكون معلما، أما في البرنامج التتابعي يقضي الطالب سنة  3حوالي 

																																																													
 . ترجمة مركز البيان للدراسات والتخطيط.سر النجاح في فنلندا: إعداد المعلمين). 2016سالبيرج، باسي ( 30 
 الخليج.بية العربي لدول ) الدروس الفنلندية. ترجمة مكتب التر2016سالبيرج ( 31 
) تصور مقترح لتطوير نظام تكوين المعلم بالوطن العربي في ضوء المعايير والمتطلبات المهنية. مجلة الثقافة 2013الماضي، سعد محمد ( 32 

 .67والتنمية. العدد 
 القاهرة.. 1ط  ولنشر،عربية للتدريب ) إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول. المجموعة ال2017، رضا (وتوفيقعبدالعظيم  صبري، 33 
 ).2)، العدد (4المجلد ( المتخصصة،) المجلة الدولية 2015عبير ( والعنادي،ابتسام  هويمل، 34 

35	Goh,	&	Blake,	 (2012).	Teacher	Preparation	 in	Malaysia:	Needed	Changes.	Teaching	 in	Higher	
Education,	20(5),	p.469-480.	
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دراسية بعد الحصول على الشهادة الجامعية لإلعداد لممارسة مهنة التدريس ويسمى 
 ).دبلوم عال في التربية(
في كل من االختبارات  % 50الحصول على أكثر من ، حسن السلوك. القبول شروط 

للمنهج، وفي األنشطة المصاحبة ، وفي الواجبات في كل فصل دراسي، ائيةالنه
 . 36والمقابالت الشخصية، االختبارات فأكثر) في 2(والحصول على متوسط 

 : هي  37تتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثالثة أجزاء. التخرج متطلبات 
والتعليم في ماليزيا، ، ريسوطرق التد، ويشمل علم النفس التربوي: الجزء األساسي .1

التربية و، والتربية اإلسالمية، واللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا التعليمالمالوية، واللغة 
وشؤون الخدمة العامة ، والتطور التاريخي لماليزيا، والحضارة اإلسالمية، األخالقية

 للتعليم.
ن دراسة مساقات يتطلب من معلمي المرحلة االبتدائية المتدربي: المواد الدراسية .2

تربية وال، األخالقية والبيئة، والتربية التدريس، والرياضيات، اإلنساندراسية في طرق 
ن وربالمرحلة الثانوية المتد ومعلم والفنون. أماالبدنية والموسيقى  اإلسالمية، والتربية

هج منا ضمن اوالتربية الصحية ومساًق ، والتربية البدنية، فيدرسون التربية األخالقية
 الثانوية.المرحلة 

المتدربين من معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية أن يدرسوا دورة  الذاتي: يمكناإلغناء  .3
 لتعليم.اويتطلب منهم االلتحاق بفصل دراسي واحد للتدرب على ، في االقتصاد المنزلي

 سنغافورة
 علم وإصدار شهادةتنظم وزارة التربية والتعليم جميع جوانب إعداد الم. المسؤولةالجهة 

 . الترخيص لمزاولة التدريس
، سنوات دراسية 5مدة الدراسة في برامج إعداد المعلم حوالي  . ومدتها الدراسةنظام 

، مما يعني تبني 38يدرس الطالب الجوانب األكاديمية والتربوية والثقافية في آن واحد
 .سنغافورةالنظام التكاملي في إعداد المعلم في 

لقد طورت سنغافورة نظاما شامال الختيار المعلمين وتطويرهم أكاديميا  .القبول شروط
ومهنيا في آن معا، عن طريق عدد من المعايير منها: تختار سنغافورة معلميها من الثلث 
األعلى من خريجي المرحلة الثانوية. ويقبل واحد فقط من كل ثمانية متقدمين للقبول 

لك بعد عملية انتقاء شاقة ومرهقة. ويتضمن ، ويتم ذ39في برنامج إعداد المعلمين
قبول الطالب كثيرا من الخطوات واإلجراءات والمقابالت الصارمة مع لجان االختيار التي 

. باإلضافة إلى مراجعات ة التي تساعد في بناء معلم فاعلتركز على الميزات الشخصي
 ومساهمتهم تجاه مدرستهم ومجتمعهم.، مركزة لسجلهم األكاديمي

																																																													
) تجارب بعض الدول في إعداد المعلم وتنميته مهنيًا وإمكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعودية. 2014منى سليمان ( الذبياني، 36 

 ) الجزء الثاني. 85مجلة كلية التربية بالزقازيق. العدد (
 القاهرة.لعربية للتدريب والنشر. ) إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول. المجموعة ا2017، رضا (وتوفيقعبدالعظيم  صبري، 37 

38	Tan,	O.	(2012).	Fourth	Way	in	Action:	Teacher	Education	in	Singapore.	Educational	Research	for	
Policy	and	Practice,	11(1),	p.	35-41.	

39	Low,	Huii,	Tylor,	&	NG.	(2012).	Towards	Evidence-Based	Initial	Teacher	Education	in	Singapore:	
A	Review	of	Current	Literature.	Australian	Journal	of	Teacher	Education,	37	(5),	p.	65-77.	
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ساعة دراسية  160نهاء إيتطلب التخرج من برنامج إعداد المعلم . التخرج طلباتمت
باإلضافة إلى أن التربية العملية موزعة على سنوات ، معتمدة خالل مدة البرنامج

 الدراسة.

 كوريا
تنظم وزارة التربية والتعليم جميع جوانب إعداد المعلم وإصدار شهادة . الجهة المسؤولة
 التدريس.ة الترخيص لمزاول

التابعة  وكليات التربيةمعاهد إعداد المعلم أو كليات المعلمين . مؤسسات اإلعداد
حيث يتم إعداد معلمي المرحلة االبتدائية في كليات ، للجامعات الحكومية والخاصة

ويتم إعداد معلمي المرحلة المتوسطة والثانوية في كليات التربية التابعة ، المعلمين
   .  40للجامعات 

يعتمد التسجيل في برامج إعداد المعلمين على أربعة معايير بأوزان  .شروط القبول
سجالت المدرسة الثانوية (المعدل العام وتوصيات المعلمين)، وامتحانات : مختلفة

وامتحانات مقالية، ومقابالت. وتستعمل هذه المعايير لتقدير ، القبول في الجامعة
مة، والميول. يتم قبول الطالب مرتفعي التحصيل (وهم اإلعداد األكاديمي، والقدرة العا

.  يتوجب على الكوريين الجنوبيين الراغبين 41من خريجي المدارس الثانوية  % 10أعلى 
 اختبار دخول إلى: في الحصول على إجازة للتعليم أن يخضعوا الختبارين أساسيين هما

) للتنافس على NTETين (واالختبار الوطني لتوظيف المعلم، برامج إعداد المعلمين
 :تتم اختبارات اختيار المعلمين على مرحلتين  الوظائف الشاغرة في المدارس الثانوية.

 %80منه في العلوم التربوية و %20المرحلة األساسية وهي عبارة عن اختبار تحريري (
في مجال التخصص). المرحلة الثانية عبارة عن اختبار تطبيقي وكتابة مقالة ومقابلة 

 . 42شخصية
يبلغ مجموع ساعات الدراسة للحصول على البكالوريوس ما مجموعه . التخرج متطلبات

ساعة معتمدة في  42ما ال يقل عن يتم دراسة ، مثال، ساعة دراسية 150إلى  130
معتمدة في  ساعات 4، ومعتمدة في التعليم العام ساعة 14التخصص، ومجال 

 . معتمدة في مواد اختيارية عةسا 80، والمناهج وطرق التدريس الخاصة

 كندا
، المرحلة األولى: برنامج لمدة 43يمكن القول أن هناك مرحلتين إلعداد المعلم في كندا

عام أو عامين بعد المرحلة الثانوية، وهو برنامج يقدم فيه دراسات تخصصية (دراسة العلوم 
ع س. المرحلة الثانية: حيث يتابالراغبين من الدخول لمهنة التدري تهيئواآلداب) ودراسات تربوية 

الطالب دراستهم التربوية بجانب دراستهم األكاديمية في الجامعة. وتقوم كلية التربية بمهمة 

																																																													
 ) مرجع سابق 2017صبري ورضا ( 40 
 سابق.) مرجع 2013سعد محمد ( الماضي، 41 

42	 	 McNamara,	 O.	 Murray,	 J	 and	 Jones,	 M.	 (2014)	 Workplace	 Learning	 in	 Teacher	 Education	
International	Practice	and	Policy.	New	York,	USA;	Springer.	

43	Walker,	Von,	&	Hsing.	(2012).	Teacher	Education	Policy	in	Canada:	Beyond	Professionalization	
and	Deregulation.	Canadian	Journal	of	Education,	36(4),	p.65-92.	
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أثناء التحاقهم ببرامج إعداد المعلمين. حيث تقوم كليات التربية بوضع في اإلشراف على هؤالء 
مل بالتدريس. يتم اختيار المعلمين برامج إعداد المعلم وتقوم بوضع قواعد لمنح الشهادات للع

بعد اجتيازهم التدريب العملي لمدة عام يقضيها المتدرب في كلية المعلمين وهي برامج تدريبية 
 منظمة لمهنة التدريس. 
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 ملخص المقارنات المرجعية

نظم الدراسة  مؤسسات اإلعداد الجهة المسؤولة الدولة
 متطلب المزاولة متطلبات التخرج شروط القبول ومدتها

الواليات 
 المتحدة

ال مركزية، مع وجود 
 هيئات اعتماد وطنية

معاهد معلمين 
 كليات جامعية 
 كليات التربية

 سنوات 4تكاملي 
 سنوات 5تتابعي 

معدل تقدير التخرج في 
شهادة الثانوية العامة، 

والدرجات في االختبارات 

الوطنية النهائية الختيار 

ق. االطلبة المتقدين لاللتح
وتختلف الدول في درجة 

االلتزام، ومستوى التنوع 
 فيها.

مقررات ثقافة عامة، 

ومقررات في محتوى 

التخصص، ومقررات تربوية 

مهنية، والتربية العملية. 
وتختلف األوزان والوقت 

المخصص لتلك المقررات، 

كذلك بعض الجوانب مثل 

اإلعداد القائم على 
 البحوث في فنلندا.

شهادة ترخيص 
 اولة التدريسلمز

إدارات ووكاالت  4 إنجلترا
 وطنية

معاهد معلمين 
 كليات جامعية
 كليات التربية

 سنوات 4تكاملي 
 -- سنوات 5تتابعي 

 سنوات 5تكاملي  كليات التربية وزارة التربية والتعليم فنلندا
 سنوات 5تتابعي 

الماجستير شرط 
أساسي لمزاولة 

 التدريس
كليات جامعية كليات  موالتعليوزارة التربية  اليابان

 التربية
 سنوات 3تكاملي 
 سنوات 4تكاملي 

اجتياز اختبار 
 تأهيل المعلمين

 معاهد المعلمين وزارة التربية والتعليم ماليزيا
 كليات التربية

 سنوات 3تكاملي 
 -- سنوات 4تكاملي 

 -- سنوات 5تكاملي  معاهد المعلمين وزارة التربية والتعليم سنغافورة

 وزارة التربية والتعليم كوريا
معاهد معلمين 
 كليات جامعية
 كليات التربية

 تكاملي
اجتياز االختبار 

الوطني 
لتوظيف 
 المعلمين

 كليات جامعية ال مركزية، كندا
 كلية التربية

 تكاملي سنتان
 التدريس العملي سنوات 4تكاملي 
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 ءات الدراسة إجرا
األول إجراء دراسة مكتبية للنتائج المتراكمة في : رئيسين إجراءينتم استخدام 

في الدراسة . والثاني إجراء دراسة ميدانية، والدراسات عن برامج إعداد المعلم تدبيااأل
وذلك بهدف وصف واقع برامج إعداد  مسحيالمنهج الوصفي الالميدانية تم استخدام 

من  ادً عد تضمن انينطقة العربية. ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبفي الم ينمعلمال
ضوء  فيوقد اعتمد بناء استمارة االستبيان . معلمالالمحاور التي تغطي جوانب برامج إعداد 
ل وقد شم، على منهجية دراسة المدخالت التعليميةالنموذج لمفهوم إعداد المعلم القائم 

 يأتي:االستبيان ما 
 المعلمين.  نظم إعداد .1
 . متطلبات القبول وااللتحاق في برامج اإلعداد .2
 المتميزين.استقطاب الطلبة  .3
 . مكونات برامج اإلعداد .4
 األكاديمي. قضايا الجودة واالعتماد  .5
 . متطلبات التخرج .6
 العملية.متطلبات التربية  .7

االطالع على الدراسات والتقارير المشابهة ، انيوقد تم في المرحلة األولية لبناء االستب
عدة خطوات بهدف ضبطها  تثم جر، وتجارب بعض الدول. وتم وضع األداة في صورة أولية

 وتطويرها وتجويدها كما يلي:
عقد المركز ورشة عمل دعي لها مجموعة من ، في صورته األولية يانبعد وضع االستب

حيث استغرقت ورشة العمل ثالث ، وتطويرها اوتحكيمه االخبراء والمختصين بهدف مراجعته
ساعات تم مناقشة األداة وفقراتها بكل تفاصيلها وتقديم المقترحات التطويرية بشأنها. ثم 
وضعت األداة في صورتها شبه النهائية بناًء على مالحظات الخبراء. بعد ذلك جرى إرسال األداة 

 وطلب من، ف معرفة مدى صالحيتهالعدد من الكليات المحلية لتطبيقها بشكل أولي بهد
من المالحظات تم أخذها في  اتلقى الفريق عددً . المعنيين إبداء آرائهم تجاه هذه األداة وفقراتها

بعد وضع األداة في صورتها النهائية تم . االعتبار أثناء تطوير األداة ووضعها في صورة نهائية
وذلك إلرسالها للكليات المستهدفة  )Gizmoوضعها على برنامج االستبانات الشهير (قزمو 

 إلكتروني.وإعادتها للمركز بشكل  إلكترونياً ليمكن اإلجابة عليها 

 عينة الدراسة
األداة إلى الكليات المستهدفة تم حصر جميع الكليات التي تقدم برامج  إرسالقبل 

ة للجامعات لكترونيإلفي المنطقة العربية من خالل االطالع على المواقع ا ينمعلمالإلعداد 
مثل  ،ومعلومات التواصل لعمدائها، والكليات. بعد ذلك تم إعداد قائمة بالكليات المستهدفة

نيا لكتروإبعد ذلك أرسلت األداة للجهات المستهدفة . لكترونية وأرقام الهواتفإلاإليميالت ا
لء ة بممرفقًا معها كتاب موجة لعميد الكلية يبين الهدف من الدراسة وحثهم على االستجاب

تم وتال ذلك مكالمات هاتفية للتأكد من وصولها للجهات المستهدفة.  ان وإعادته.ياالستب
سات التي تم ادول عربية أخرى من واقع الدراإلعداد في الحصول على المعلومات عن برامج 

 . مسحها في الدراسة الميدانية

 



	

	 34	

 نتائج الدراسة
 11ا وعدده، اء على استجابات الدولفي هذا الجزء ستعرض النتائج وسيتم مناقشتها بن

آلية أو طريقة على  أو قدم مقترحات تفضل شكالتالتي وصلت ردودها مكتملة دون أن ، دولة
كما أن الهدف ليس مقارنة الجهات مع بعضها وإنما وصف الواقع الحالي والتعليق عليه ، أخرى

ه تقرير ومناقشته والنظر إليوعلى الجهات المستفيدة دراسة ال، وربطه ببعض التجارب الدولية
النتائج على المحاور األساسية التي ركز وفقا للمعطيات التي تناسب نظامها التعليمي. وست

 األداة.وكما وردت في ، يتكون منها أي برنامج إعداد معلم

 ين. نظم إعداد المعلم1
 اإلعداد:في  ن برامج إعداد المعلمين في معظم الدول العربية تتبع النظامينإيمكن القول 

)    اإلجابات المكتملة التي وصلت من 1يقدم الجدول ( والنظام التتابعي.  النظام التكاملي
وسلطنة ، واإلمارات العربية المتحدة، السعودية: قبل عدد من الكليات في بعض الدول وهي

 ، وفلسطين، واألردن، وليبيا. ولبنان، والسودان، ومصر، وقطر، والكويت، عمان

 ) يوضح عدد الجامعات التي أكملت أداة الدراسة واألنظمة الدراسية المتبعة.1(جدول 
 عدد الجامعات الدولة م

 النظام التتابعي النظام التكاملي
 5 9 المملكة العربية السعودية 1
 متبع 1 اإلمارات العربية المتحدة 2
 متبع 1 سلطنة عمان 3
 متبع 1 دولة الكويت 4
 بعمت 1 دولة قطر 5
 متبع 3 جمهورية مصر العربية 6
 1 1 جمهورية السودان 7
 متبع 2 لبنان 8
 متبع 1 فلسطين 9

 مبتع 1 األردن 10
 متبع 1 ليبيا 11

 
الخليج العربية وفي الجامعات  الجامعات والكليات في دولأن ) 1يتضح من الجدول (

بع النظام التكاملي والنظام تت، والكليات في مصر والسودان وفي ولبنان واألردن وفلسطين
) نوع األنظمة المتبعة في إعداد المعلمين 2ويقدم الجدول (  المعلمين. التتابعي معا في إعداد 

 العربي.في العراق وسوريا وفي دول المغرب 

) أن النظام السائد في برامج إعداد المعلم في معظم دول 2يتبين من الجدول (كما 
ائر وموريتانيا) هو النظام التكاملي فقط وأن المغرب هو البلد العربي المغرب العربي (تونس والجز

الذي ينفرد بتبني النظام التتابعي، حيث يتم تطبيقه لمدة سنة دراسية لتأهيل المعلمين للتدريس 
 بعد حصولهم على تخصص في مرحلة البكالوريوس.
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 44وريا ودول المغرب العربيالعراق وساليمن و) يوضح أنظمة الدراسة المتبعة في 2جدول (

 الدولة م
 عدد الجامعات

 النظام التتابعي النظام التكاملي
 متبع متبع اليمن 1
 متبع متبع العراق 2
 متبع متبع سوريا 3
 -- متبع تونس 4
 -- متبع الجزائر 5
 -- متبع موريتانيا 6
 متبع -- المغرب 7

  .تكوين المعلم وتمكينه المهني في البالد العربية واقع )2013شبل (المصدر: بدران،                 
 

بالنسبة للبرامج التكاملية فقد اختلفت مسمياتها في الدول العربية من دولة إلى أخرى 
إعداد المعلم، وبكالوريوس إعداد بكالوريوس التربية وبكالوريوس : ومن جامعة إلى أخرى منها

 لتعليم االبتدائي، وبكالوريوس العلوم والتربية،ساسي، وبكالوريوس األالمعلم للتعليم ا
 وبكالوريوس معلم صف قسم التعليم األساسي، وبكالوريوس التربية في إعداد المعلم.

وبالنظر إلى ما تطبقه الدول المرجعية وغيرها من الدول المتقدمة يظهر أن معظمها   
ئية. ونجد أنه بخالف سنغافورا يطبق النظام التتابعي في عملية إعداد معلم المرحلة االبتدا

وماليزيا في بعض كلياتها التي تمنح درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي، فاألغلبية من 
الدول يكون إعداد المعلم لمهنة التدريس بعد حصوله على درجة بكالوريوس في أحد 

 ليكون مؤهال التخصصات، ثم حصوله على درجة الماجستير في التعليم والتعلم أو المناهج
لممارسة التدريس. وهذا النمط يشبه النظام التتابعي المطبق في بعض الجامعات العربية من 
حيث اإلعداد التخصصي في درجة البكالوريوس أوال، ثم اإلعداد المهني والتربوي. ولكن في 

ما  كلهذه األنظمة اإلعداد المهني والتربوي مدته سنتان على األقل يحصل فيها الطالب على 
يحتاجه من نظريات واستراتيجيات في عمليات التدريس بخالف مدته في جامعات المنطقة 

 العربية الذي ال يزيد على سنة دراسية.

 . معايير القبول في برامج إعداد المعلم 2
ن معظم البرامج أ ، وهو المتوقع،من خالل ردود الجامعات التي شملتها الدراسة اتضح

يوضح الجدول أن هناك العديد من المعايير و ).3كما يوضحها جدول (، اق بهاتتضمن معايير لاللتح
المستخدمة للقبول في دبلوم تأهيل المعلمين، حيث جاء معدل درجة الشهادة الجامعية بنسبة 

كمعيار للقبول في معظم الجامعات، كما أن المقابلة الشخصية أيضا جاءت كمعيار وبنسبة  67%
برامج دبلوم تأهيل المعلمين. هناك أيضا جامعات تضع من معايير القبول لقبول الطلبة في  67%

التفرغ للدراسة، وتخصص المتقدم في البكالوريوس. هناك أيضا صالحية الشخص الصحية ومدى 
 .تطبقهمن الجامعات التي  %33مالءمته للتدريس من عدمه جاءت كشرط وبنسبة 

 
																																																													

 الخامسة.. السنة 16لم وتمكينه المهني في البالد العربية. مجلة الطفولة والتربية. العدد تكوين المع ) واقع2013شبل ( بدران، 44 
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 إعداد المعلم ا النظام التتابعي ) معايير القبول في برامج دبلوم3جدول (

 
ونسبها  اهأما بالنسبة لمعايير القبول في البرامج التي تتبنى النظام التكاملي فيوضح

  ).4جدول (وتكراراتها 

 ) معايير القبول في برامج إعداد المعلم النظام التكاملي4جدول (
 النسبة المئوية التكرار معيار القبول م
 %100 22 نتيجة اختبار الثانوية العامة 1
  %91 20 اجتياز الكشف الطبي   2
   %68 15  مقابلة شخصية 3
 %55 12 اختبار كتابي 4
 %41 9 نتيجة اختبار قبول خاص ببرنامج إعداد المعلم 5
 %36 8 نتيجة اختبار القبول في الجامعة 6
 %32 7 االختبارات الوطنية للثانوية  7
  %18  4 ختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليما 8

 
معلم في بعض الجامعات العربية التي ال) معايير القبول في برامج إعداد 4بين جدول (ي

 : من الجدول ما يأتيويظهر . تقدم برامج إعداد معلم
 ، أن نتيجة الثانوية العامة جاءت كشرط في جميع الجامعات •
شاكل الصحية التي قد تعيق من أداء مهنة التدريس بناء تال ذلك خلو المتقدم من الم •

 على كشف طبي يجرى للمتقدم.
على أنها شرط في معظم الجامعات العربية.  %68المقابلة الشخصية جاءت بنسبة  •

ومعيار المقابلة الشخصية أحد معايير القبول في برامج إعداد المعلم المهمة جدا للحد 
قد  ،ذهنية أو بدنية أو لغوية، لديهم مشاكل خلقيةمن قبول بعض المتقدمين الذين 

 النسبة المئوية معيار القبول م
 %67 معدل الشهادة الجامعية 1
 %67 مقابلة شخصية 2
 %50 التفرغ للدراسة 3
 %33 التخصص 4
 %33 اجتياز الكشف الطبي 5
 %33 في برنامج مماثل يكون مسجال أال 6
 %17 شهادة خلو من السوابق 7
 %17 ص بالبرنامجاختبار قبول خا 8
 %17 موافقة جهة العمل إذا كان موظفا 9



 تقرير عن واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي

	

	

37	

تعيقهم من تأديتهم مهامهم كمعلمين ولكنها ال تكشف عن قدرات المتقدم ومدى 
 مالئمتهم للتدريس. 

حيث جاءت كشرط  %55التأكد من قدرة المتقدم على الكتابة السليمة جاءت أيضا بنسبة  •
 برنامج من عدد البرامج الكلي.  12في 

امج إعداد المعلم في كل من المغرب وموريتانيا اختبارات وطنية الختيار النخبة تعقد بر •
 . 45من المرشحين المتقدمين لدخول مؤسسات اإلعداد

لكنها ، رغم إن جميع الجامعات تتفق على ضرورة الحصول على شهادة الثانوية العامة 
، نةق على شريحة محددة معيتختلف وتتباين حول الشروط اإلضافية التي من شأنها حصر االلتحا

وبالتالي إقصاء من ال تتوفر لديهم المواصفات المحددة ، هم المتميزون من خريجي الثانوية
لذلك تحدد مؤسسات اإلعداد في غالبية الدول العربية درجات محددة . لممارسة مهنة التدريس

 العامة.يجب أن يحصل عليها الطالب في الشهادة 
نسبة  %65شارت بعضها إلى أن أنوية المقبولة لدى الجامعات بالسؤال عن نسبة الثاف

أكبر عدد ممكن تشجع منخفضة  ) نسبة%65ذه النسبة (وه. مقبولة في برامج إعداد المعلم
 .على التقدم لاللتحاق بمؤسسات اإلعداد ليصبحوا بعد التخرج معلمينخريجي الثانوية العامة من 
خرى أكثر صرامة للحد من قبول الطلبة منخفضي التحصيل إذا لم يصاحب هذا المعيار معايير أو

 . فسيكون هناك طلبة مستواهم ضعيف في برامج إعداد المعلم
) تقترب من %85و   %80وترتفع نسبة القبول في بعض الدول إلى مستويات أعلى (

الذي يدل أن مؤسسات اإلعداد في  والهندسة، األمرالنسب التي تتطلبها تخصصات مثل الطب 
، ناختيار المتميزين من الخريجيأو في  الحد من عدد المقبولينالجامعات في تلك الدول ترغب في 

   . وحصر االلتحاق على القادرين منهم على التدريس
وبالمقارنة مع الدول التي شملتها المقارنة المرجعية يظهر على سبيل المثال أن 

رحلة الثانوية بعد إجراء اختبارات قبول صارمة سنغافورا تختار المرشحين المتميزين من خريجي الم
للدراسة. وتقبل سنغافورة في برامج إعداد المعلمين  اإلعدادومن يجتاز تلك المعايير يرسل لجهة 

من المتقدمين. كذلك الحال في فنلندا  8:1المتقدمين من أفضل خريجي الثانوي ومعدل نسبي 
من بين كل  1الماجستير لمهنة التدريس إال أنها تختار فعلى الرغم أنها ال تقبل إال الحاصلين على 

من  %5كوريا الجنوبية تختار المتقدمين لبرامج إعداد المعلمين من بين أفضل و، متقدمين 10
 خريجي الثانوية.

 يناستقطاب الطلبة المتميزين لبرامج إعداد المعلم. 3
ة عدد الطلبة المتميزين من خالل ردود الجهات التي شملتها الدراسة على سؤال عن نسب

من المتقدمين لبرامج إعداد المعلم مقارنة بمستوى جميع المتقدمين، جاءت النتائج لتوضح أن 
من يتقدم إلى كليات التربية هم من المستوى المتوسط أو الضعيف في معظم األوقات. وهذا 

تميزين ع جذب الطلبة الميشير إلى أن برامج إعداد معلم المرحلة االبتدائية في المنطقة ال تستطي
لاللتحاق بها. وهنا يحق لنا أن نطرح بعض األسئلة التي قد يكون لإلجابة عليها توضيح للواقع. 
هل برامج إعداد المعلمين برامج جاذبة؟ هل مهنة التعليم مهنة جاذبة للمتميزين؟ كيف ينظر 

ماعية والمالية مقارنة بالمهن لمهنة التعليم مقارنة بالمهن األخرى؟ ما هي مميزات المعلم االجت
																																																													

 سابق.) مرجع 2013شبل ( بدران، 45 
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نجد غيرها س وسنغافورة أواألخرى؟ وبالنظر إلى بعض الدول المتقدمة في التعليم مثل فلندا 
أن عملية اختيار المرشح للدراسة في كليات إعداد المعلم عملية صارمة، فال يمكن أن يلتحق 

التأكد من صالحيتهم لعلمية ن من الخريجين، وبعد فحصهم ووببرامج إعداد المعلم إال المتميز
. وبالتالي فمهنة التعليم في تلك البلدان ينظر لها بكل فخر واعتزاز، ومقارنة مع المهن 46التدريس

األخرى نجد أن مهنة التعليم في هذه الدول تحظى بأفضل المزايا، مما أدى إلى جذب وتنافس 
ليم. وهذا على العكس في الكثير من المتميزين على أمل الحصول على فرصة في مجال التع

المنطقة العربية حيث تنخفض المزايا للمعلم في بعض البلدان، مع بيئة تعليمية غير مشجعة، 
إضافة إلى النظرة السلبية إلى مهنة التدريس وما يصاحبها من مشكالت، مما يجعل نسبة عزوف 

ناسبة عملية وضع معايير مالمتميزين كثيرة ألن البدائل األفضل متوفرة أمامهم. ويمكن القول إن 
لعملية اختيار الطلبة المرشحين لبرامج إعداد المعلم مهمة. فهناك أدلة تشير إلى وجود عالقة 
ارتباطية بين معايير االستقطاب المتبعة في المرشح للدخول للبرنامج وبين فعالية أدائه 

قدم الباحثان أمثلة قاطعة  وفي بحث آخر بعنوان التدريس ألجل أمريكا  .48 47التدريسي بعد التخرج
 . 49هم التدريسي في الميدانئعلى الربط بين اختيار المرشحين وبين مستوى أدا

  معلمالمكونات برامج إعداد . 4
عداد العام، إلتتكون برامج إعداد المعلم في الدول التي شملها المسح من مقررات ا

لنظام التكاملي. وتراوح عدد ساعات واإلعداد التربوي المهني، ومقررات اإلعداد التخصصي في ا
عداد العام من إلساعة. وتراوح عدد ساعات ا 194إلى  120البرامج في الكليات المستهدفة من 

ساعة، وبالنسبة لإلعداد  60إلى  19ساعة، وساعات اإلعداد التربوي والمهني من  35إلى  10
ساعات. الجدول  10إلى  4من ساعة وساعات التدريب العملي  137إلى  42التخصصي تراوح بين 

 ) يوضح مكونات البرامج التكاملية في الجامعات.6(

 ) يوضح مكونات البرامج التكاملية إلعداد المعلم في بعض الجامعات6جدول (
 برنامج 22 عدد البرامج التكاملية التي درست

 ساعة 35إلى  10بين يتراوح  الثقافي اإلعدادعدد ساعات 
 ساعة 60إلى  19بين يتراوح  التربوي اإلعدادعدد ساعات 

 ساعة 137إلى  42بين يتراوح  التخصصي اإلعدادعدد ساعات 
 ساعات 10إلى  4بين يتراوح  التدريب العملي
 ساعة 194إلى  120بين يتراوح  إجمالي الساعات

 

																																																													

قضايا اإلعداد وعوائق التخطيط، المؤتمر الثاني ألعداد معلم التعليم العام في  ). معلم التعليم العام:1413الزهراني، سعد عبدالله (46 
 القرى، كلية التربية. أمية السعودية، جامعة المملكة العرب

 
47
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Educational	Researcher,	41(3),	83–92. 
48
	Levine.	(2006).	Educating	school	teachers.	New	York:	The	Education	Schools	Project. 

49
	Koop,	&	Farr	(2011).	A	change	to	make	history:	What	works	and	what	doesn’t	in	providing	an	

excellent	education	for	all.	New	York:	Public	Affairs.	
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في الشكل العام للبرامج  اومقارنة مع الجامعات المرجعية يتبين أن هناك تشابًه 
تها وعدد ساعاتها مع البرامج التي تتبنى النظام التكاملي في الجامعات العربية. ولكن ومكونا

يبقى ما يدور داخل أروقة هذه البرامج غير واضح لهذه الدراسة. وبالتالي قد يكون العامل الحاسم 
 الذي يصنع الفرق هو العمليات اإلدارية التي تدير عمل هذه المؤسسات.

مكونات البرامج في الجامعات التي تقدم هذا البرنامج تختلف في عدد وفي النظام التتابعي 
) يوضح 7و المقررات باختالف الجامعات ولكنها تتشابه في البناء العام للبرامج. جدول (أالساعات 

 معالم هذه البرامج بشكل عام
 

 ) مكونات دبلوم تأهيل المعلمين في الجامعات وفق النظام التتابعي7جدول (
 برنامج 6 امج دبلوم تأهيل المعلمينعدد بر

 ساعة 33إلى  24يتراوح بين  التربوي والمهني اإلعدادعدد ساعات 
 ساعات 6 صفر إلى تراوح بين التدريب العملي
 بحث تخرج في جامعة واحدة متطلبات أخرى
 ساعة 39إلى  30بين يتراوح  إجمالي الساعات

 
المعلمين حسب النظام التتابعي يتكون من ) أن برامج دبلوم تأهيل 7يبين الجدول (

جمالي ساعات البرامج، إمن  %86-%80ساعات اإلعداد التربوي المهني والتي تشكل حوالي 
جمالي ساعات اإلعداد التربوي علما بأن إمن  %14 إلى %20وساعات التدريب الميداني حوالي 

متطلبات بعض البرامج اإلعداد هناك جامعة ال تضع ساعات على التدريب الميداني. كما تتضمن 
 التتابعي عمل بحث تكميلي إلنهاء البرنامج كما هو في إحدى الجامعات في السودان.

و أوبشكل عام تختلف هذه البرامج باختالف التخصص ونوع مخرجاتها سواء معلم صف   
وعدد معلم مجال. ومن الواضح أن برامج إعداد المعلم تحظى بمكونات من الساعات الدراسية 

المقررات بشكل مناسب. وباستعراض دول المقارنة المرجعية ومكونات البرامج فيها خاصة التي 
و موضوعاتها. وما أتقدم برامج بكالوريوس نجد أنها تقع في نفس المدى من عدد المقررات 

ا هيقدم في كليات التربية في الدول العربية التي شملتها الدراسة يشبه البرامج التي تمت دراست
في الجامعات المرجعية وقد يكون الفرق هو الطريقة التي تقدم بها المقررات أو األنشطة التي 

من االطالع على محتويات المواد  اتقدم في تلك البرامج. حتى نقارن بين هذه وتلك نحتاج مزيدً 
 الدراسية وهذا ما لم تتضمنه هذه الدراسة.

 لي والدوليقضايا الجودة واالعتماد األكاديمي المح. 5
 رسالتها لتأدية المؤسسات تلك نجاح في العالي التعليم مؤسسات في الجودة تساعد

 مطابقة مدى من التأكد خالل من الجودة لضبط نظام وجود ذلك أهدافها، ويتطلب وتحقيق
 متعددة جوانب من الجودة ضبط تقويم ويتم له، الموضوعة لألهداف والمعايير التعليم مخرجات
 وسوق المؤسسة، التي تقدمها الخدمة من المستفيد والطالب المقدمة، البرامج عيةنو  :تشمل
 تنفيذها الستراتيجياتها آليات جودة ضبط إلى إضافة منها، المتخرج يستوعب الذي العمل

 كوادرها اإلدارية أداء وتجويد تحقيقها، أجل من قامت التي ورسالتها ألهدافها وتحقيقها
 يساعد مما وغيرها والصحية واإلدارية األكاديمية والمباني المرافق وفرت وضمان واألكاديمية،

 فيها. التعليم جودة تحقيق في
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من خالل ردود الكليات التي شملها المسح يتضح أن نسبة كبيرة من برامج كليات التربية 
عتماد اال ال يوجد بها أي اعتماد سواًء محليا أو دوليا. ويوجد فقط أربع كليات حصلت برامجها على
 NCATEاألكاديمي الدولي. ثالث كليات حصلت على االعتماد األكاديمي من الهيئة الدولية 

بية مارات العربية وكلية الترإلوهي كليات التربية بجامعة الملك سعود وكلية التربية بجامعة ا
وتشير البريطاني.  NASCبجامعة السلطان قابوس وكما حصلت جامعة سيدة اللويزة على اعتماد 

النتائج إلى تأخر كليات التربية في المنطقة العربية في قضايا الجودة واالعتماد التي من شأنها 
تطوير البرامج التعليمية. كما يتضح من النتائج أن هذه الكليات لم تحظ برامجها بتحديث منذ 

تطوير.  ث أوي تحديأأكثر من عقد من الزمن لم يحصل له فيها فترة، فبعضها مضى على البرنامج 
 مما يشير إلى أن االهتمام بتحديث البرامج ليس من أولويات المسؤولين عنها.

 ينمتطلبات التخرج من برامج إعداد المعلم. 6
ن المعدل التراكمي أساس لمتطلبات التخرج. أاتفقت جميع الكليات التي شملها المسح 

 2، أو 4من  1ول على معدل تراكمي وأشارت النتائج إلى أن الحد األدنى لتخرج الطالب هو الحص
ن هذه المعدالت هي الحد األدنى للتخرج من أي برنامج تعليمي يتبنى المعدل أ.  ويالحظ 5من 

وبالتالي فمن يحصل على الحد األدنى سيحصل على شهادة جامعية في تخصص . التراكمي
 التدريس بالنسبة للنظام التكاملي. 

 ج إعداد المعلم) معايير التخرج من برام9جدول (

 
) أن شرط إنهاء الساعات عامل مشترك في جميع الكليات، بالنسبة 9دول (يبين الج

 %23الجتياز االختبارات الخاصة بالبرنامج والتي تقدم في نهاية البرنامج فهناك ثالث دول وبنسبة 
يطبق في كلياتها هذا االختبار وهي السعودية وقطر واألردن، أما االختبارات المهنية التي تهدف 

ك الخريج المعرفة والمهارة الالزمة للقيام بالعمليات التدريسية بالشكل المرغوب، لضمان امتال
طالبها قبل التخرج. ومقارنة مع بعض الدول المرجعية  منفقطر هي الدولة الوحيدة التي تطلبها 

هناك متطلبات أكثر صرامة، فبعضها مرتبط بإنهاء التدريب بمستوى معين، والبعض  أنيظهر 
درجات أكاديمية مثل الماجستير، وجميع هذه البرامج تشترط اجتياز البرنامج  اآلخر يتطلب

 ومتطلباته بتميز.
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة م

1 
كمال دراسة ساعات البرنامج بمعدل معين حسب إ

 البرنامج
22 100% 

 %23 5 اجتياز اختبارات خاصة بالبرنامج 2
 %23 5 اجتياز اختبارات مهنية 3
 %9 2 اجتياز اختبار كفايات المعلمين 4
 %9 2 اجتياز اختبار قياس 5
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 تنفيذالتدريب الميداني وآلية ال. 7
تعد التربية الميدانية من أهم عناصر بناء الطالب في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، 

على أهم متطلبات مهنة التدريس، إن لم يكن أهمها جميعا. ففي هذه الفترة يتعرف الطالب 
-ويكتسب خاللها فكرة عامة عن خصائص التعليم الناجح. والتربية الميدانية هي المكون العملي

والخبرات  نشطةألالتطبيقي من برامج تكوين المعلمين في كليات التربية، وتشمل على مجمل ا
ايات كسابهم الكفإب على التي تنظم في إطار برامج تأهيل المعلمين وتستهدف مساعدة الطال

والمهارات المهنية والمسلكية التي يحتاجونها للنجاح في أدائهم لمهماتهم التعليمية المساندة. 
عداد المعلم، فأي إخفاق عملية إوالتربية العملية هي المؤشر النهائي الذي يقاس به نجاح أو 

ن، يجاد معلمين غير مؤهليإ إلىعداد وبخاصة الجانب التطبيقي سوف يؤدي إلقصور في عملية ا
   مما يؤثر وبشكل سلبي في الكفايات والمهارات التدريسية.

واتفقت الكليات التي شملتها هذه الدراسة على أن التدريب الميداني مكون أساسي 
.  ولكن اختلفت الكليات في تنفيذ هذا المتطلب حيث المهني والتربويمن مكونات البرنامج 

يقدم في آخر فصل دراسي في البرنامج، بينما  إلى أن التدريب الميدانيأشارت معظم الكليات 
فصول دراسية تبدأ  هناك كلية واحدة في األردن توزع برنامج التدريب الميداني على عدة

 ب فيالطالبالمشاهدة ثم المساعدة، ثم التدريب الكامل. وبالنظر إلى الكليات المرجعية نجد أن 
عداد إط بالمدرسة في وقت مبكر، فبعض الكليات تضع في برنامج سنغافورا وفي فلندا يرتب

 مبكرة توزع على سنوات الدراسة وتكون ذات أهداف محددة ومخطط لها.  المعلم خبرات

 شراف عليهإلمدارس التدريب الميداني وا
اتفقت جميع الكليات التي شملتها الدراسة على أن مدارس التدريب الميداني يتم 

مواصفات معينة تخدم عملية التدريب ومن أهمها وجود المعلم المتعاون صاحب اختيارها وفق 
الخبرة والتجربة، وأن تكون بيئة المدرسة تساعد على التدريب. واختلفت الكليات في آلية اإلشراف 
ومتابعة المتدرب حيث ذكرت بعض الكليات أن المشرف قد يكون بوظيفة معيد أو محاضر، فيما 

أن المشرف ينبغي أن يكون برتبة أستاذ مساعد على األقل حتى تضمن نقل  أكدت كليات أخرى
الخبرة والتجربة. كما بينت النتائج تفاوت عدد الطلبة المتدربين لدى المشرف، فهناك كليات ال 
يتجاوز عدد الطلبة للمشرف ستة طالب، وهناك من الكليات ما يزيد العدد إلى الضعف أو أكثر. 

أدنى لعدد زيارات المشرف وهي ثالث زيارات بينما ذكرت  ايات أن هناك حدً كما ذكرت بعض الكل
 كليات أخرى أن زيارة واحدة تكفي.

يتم اختيارها بكل عناية،  اإلشرافوبالنظر إلى بعض الكليات المرجعية نجد أن مدرسة 
ويكون المعلم المتعاون مساعدا للمشرف من الكلية ومسؤوال عن متابعة المتدرب في 

 مليات التدريسية اليومية. كما أن المعلم المتعاون يشارك في تقييم المتدرب، ويقدم توصياته.الع
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 مناقشة النتائج
 تزايدا كبيرا في أعداد، وال تزال تشهد، شهدت المجتمعات العربية في العقود الماضية

كان  ،رافقه تغيرات كثيرة في سياسات توفير المعلمين وتوظيفهم، يمالطلبة وتوسعا في التعل
وكان المبرر األساسي وراء التوسع . من أهمها التوسع في نشر مؤسسات وبرامج إعداد المعلم

 وتزويدهم بالمهارات، في برامج إعداد المعلم هو الحاجة إلى توفير أعداد أكثر من المعلمين
 التدريسي.الصفي  أدائهمرفع مستوى وفعالية الضرورية التي تساعدهم على 

ن ونرى أ، ونجحت مؤسسات إعداد المعلمين في استيعاب إعدادا كبيرة من الملتحقين 
وأن أعدادهم في تزايد مما أدى إلى وجود ، مرةتعمليات توفير المعلمين وتوظيفهم مازالت مس

ود مية التي تشير إلى وجفائض ووفرة في بعض التخصصات وإلى ظهور بعض المؤشرات التعلي
لكن الواقع في كثير من الدول العربية يشير إلى عكس . مستوى من الجودة والنوعية في التعليم

فتزايد أعداد المعلمين الخريجين من كليات التربية ترتب عليه تحسن ملحوظ في جودة . ذلك
ذلك  ويرجع البعض. لكنه مازال تحسنا دون المستوى المطلوب، التعليم وفي التحصيل المدرسي

التحسن المحدود إلى ضعف برامج إعداد المعلم وإلى ضعف المستوى األكاديمي والتربوي 
 . للمعلمين من خريجي تلك البرامج

لذلك ينتقد عدد من التربويين والمراقبين الطرق واألساليب التي يتم بها إعداد  
جدد وت. ؤسسات اإلعداد وممارساتهادون إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسات ماوين، المعلمين

هذا الطلب مع صدور توجيهات وتوصيات وزراء التربية والتعليم في مؤتمرهم الثامن الذي انعقد 
وصيات ومن تلك الت، تحت شعار "المعلم العربي بين التكوين الناجح والتمكين المهني" 2012في 

أو مؤهل جامعي تخصصي وي التوصية التي تقضي "باشتراط الحصول على مؤهل جامعي ترب
 و "وضع معايير عربية في، تربوي من جامعة معترف بها لاللتحاق بمهنة التعليم"يتبعه مؤهل 

 . مجال إعداد المعلمين وتدريبهم وتقييمهم في ضوء مؤشرات األداء الوظيفي"
ات تلك ن تلبية متطلبأتشير البيانات التي استعرضها التقرير في القسم السابق إلى  
... وأهم تحد تواجه برامج إعداد المعلم في الدول العربية هي . لتوصية ستشكل تحديا غير عاديا
حقا في اتخاذ التعليم مهنة  لعدد الكاف من الشباب الذي يرغبنها غير قادرة على اجتذاب اأ

، فغالبية من يلتحق في معاهد المعلمين وكليات التربية من خريجي الثانوية هم من ذوي لهم
قدرات الضعيفة واالستعداد المتدني من الذين لم تتوفر لهم فرص القبول في كليات ال

 . وتخصصات أخرى
حلول حيوية ومبتكرة لتحسين وتطوير ، بنحو فوري وسريع، ن تكون هناكألذلك ال بد  

 وأنهم فعال، برامج إعداد المعلم بما يضمن رفع مستوى األداء األكاديمي والتربوي لخريجيها
    . ن تأهيال جيدا لشغل الوظائف المتاحة في التدريسمؤهلو

بهدف تتم فجاء هذا التقرير كخطوة بسيطة من ضمن الخطوات والمحاوالت التي     
اعها في إصالح برامج إعداد تبالوصول إلى نهج وأساليب ناجحة يمكن لدول الوطن العربي ا

طرق وأساليب إعداد المعلم في الدول  المعلم. ورأى معدو التقرير أنه من المفيد االطالع على
وقد كشفت المقارنات المرجعية بين سياسات  . المتقدمة خاصة تلك التي تتميز في برامجها
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كما كشفت عن عدد من ، وممارسات برامج اإلعداد في الدول المختارة عن أوجه تشابه
 التقرير.االختالفات الملحوظة بين البلدان التي شملها 

تقرير على نموذج يصور مفهوم عملية إعداد المعلم بأنها عملية تتكون وقد استند ال 
اعتبار عملية إعداد المعلم : ويمكن النظر إلى هذا النموذج بطريقتين. من ست مراحل أو مكونات

بعضها (مما يعني إمكانية  والمنفصلة عنبأنها مجموعة من المراحل أو المكونات المستقلة 
م وكذا تحليل قضايا نظ، لقبول وااللتحاق على حده بنحو مستقلدراسة سياسات ومتطلبات ا

أو اعتبارها عملية واحدة ، أو متطلبات التوظيف أو ممارسات التنمية المهنية)، الدراسة ومناهجها
   . من مجموعة مراحل ومكونات متصلة ومتسلسلة من البداية إلى النهاية ةمكون

ومعايير فرز واختيار أو انتقاء المرشحين للقبول  يظهر التقرير أن الدول تستخدم متطلبات 
لكنها تختلف في المرحلة التي عندها ، من إجمالي المتقدمين عند كل مرحلة من مراحل اإلعداد

، هافال يتم قبول إال من يفي ب، وعدد ها وكثافتها، تفرض التقيد بمتطلبات ومعايير االختيار
ات فكثير من الدول العربية تفرض متطلب. من االستمرار فيسمح له باالستمرار في اإلعداد أو يمنع

أي تؤكد على ضرورة وأهمية متطلبات القبول وااللتحاق ، ومعايير االختيار في أول مراحل اإلعداد
من الدول المتقدمة تفرضها خالل مرحلة تجريب  افي حين أن عددً ، بمؤسسات إعداد المعلم

يتم التوظيف بنحو دائم لمن لم يجتز متطلبات ومعايير  حيث ال، المعلمين وإدماجهم في التدريس
 . الدمج

ند من معايير االختيار ع اويبين التقرير أن الدول قد تستخدم معيارا رئيسيا واحدا أو عدد
ترتكز متطلبات معايير القبول وااللتحاق في الدول المتقدمة على عدد واسع ، مثال . كل مرحلة

عام في نتيجة الثانوية العامة والدرجات في االختبارات الوطنية منها المعدل ال، من المعايير
وتتباين الدول العربية في عدد وكثافة  . الختيار المتقدمين لاللتحاق بمؤسسات إعداد المعلم

تتباين و، وإن كانت كلها تركز على معيار واحد أساسي هو "نتيجة الثانوية العامة"، معايير القبول
فبعض الجامعات ترفع نسبة النجاح في الثانوية إلى . هذا المعياركذلك في حجم وكثافة 
فال تسمح إال ، فتجعل االلتحاق ببرنامج اإلعداد صعبا، وأعلى %85مستويات عالية تصل إلى 

وتخفض جامعات أخرى من نسبة النجاح المطلوبة لاللتحاق . بقبول إعداد قليلة من المتقدمين
عداد أكثر من أوتسمح بقبول ، االلتحاق ببرنامج اإلعداد هل، فتس%65إلى مستويات أقل ـ إلى 

 . المتقدمين
تباين إال أنها ت، برامج إعداد المعلم تتشابه عبر الدول المتقدمة وعبر الدول العربية أنرغم 

اليد ومن حيث التق، وحجم أنظمتها التعليمية، وسكانها، كذلك بتباين الدول من حيث مساحاتها
فالسياسات والممارسات الناجحة في بلد . قدات حول ما هو طبيعي ومقبولوالتوقعات والمعت

والممارسات شائعة االستخدام في بلد ما قد ال تكون قابلة . قد ال تكون ناجحة في بلد آخر، ما
  . قد تكون غير مقبولة أصال في بلد آخر، للتحويل

اسات وعميق في سيولم يتعمق بنحو كاف ، ألن التقرير كان في طبيعته استكشافيا 
ل ولم يتطرق إلى العام، ومتطلبات برامج اإلعداد سواء في الدول المتقدمة أو في الدول العربية

ن مي أفلم يكن باإلمكان توصية وتزكية أي منها أو ، المؤثرة على جاذبية التدريس كمهنة
ها اإلدارية وفي الوقت الذي تتشابه فيه عمليات إعداد المعلم وهياكل. الفرعية ممارساتها

نجدها تختلف فيما بينها من حيث األهمية التي تفرضها في تطبيق ، والتنظيمية عبر الدول
فبعض الدول تصعب . مراحل أو مكونات اإلعدادفي كافة واالختيار  زمتطلبات ومعايير الفر
ال هقل صعوبة وسأوبعضها تخفف من معايير القبول فتجعل االلتحاق ، االلتحاق ببرامج اإلعداد
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بعض الدول تكثف متطلبات ومعايير إكمال الدراسة مما يجعل التخرج من برامج اإلعداد . نسبيا
وكذلك األمر بالنسبة لفترة تجريب . والعكس صحيح بالنسبة لدول أخرى، أمرا صعبا للغاية

وم في حين تق، حيث يكون إدماج المعلمين شكليا في دول، المعلمين وإدماجهم في التدريس
 عليه.رض رقابة صارمة أخرى بف

ومع ذلك سيساعد التقرير الباحثين والمراقبين المسؤولين عن برامج إعداد المعلم على  
طبيعتها و، مناقشة وتحديد عدد متطلبات ومعايير الفرز واالختيار األكثر استخداما في كل مرحلة

وء نموذج ض لبرامج فياوستساعد في تقييم وتحليل ، وتحديد المعايير األقل استخداما، وكثافتها
مفهوم إعداد المعلم للتأكد من أن الممارسات المستخدمة في إدارة وتقديم برامج اإلعداد 

 . توفر المعلمين المناسبين األكفاء لتحقيق األهداف المنشودة
 

 التوصيات
وبناء على نتائج الدراسة فإنه من المناسب تقديم بعض التوصيات ، في ضوء ما سبق

 ق الدراسة أهميتها.التي يرى فري
لكل  ،تحليال علميا شامال، التعمق في تحليل واقع برامج إعداد المعلم في الدول العربية .1

من خالل وضع آلية مسح وتحليل موحدة، ، مكون أو مرحلة من مكونات/مراحل اإلعداد
وإعداد دليل شامل لبرامج ، وتكوين لجان وفرق عمل متخصصة في كل دولة مشاركة

لبرامج المتميزة منها على مستوى الدول العربية وعلى مستوى مناطقها اإلعداد وا
 مثال.دول الخليج العربية ، الرئيسة

 والتوسع في تطبيق، االستمرار في استخدام النظام التكاملي خالل السنوات القادمة .2
النظام التتابعي القائم على المعايير وذلك استجابة لمتطلبات العصر ومالحقة التقدم 

    . لمي في مجال الدراسات التربوية والنفسيةالع
 استقطاب الطالب المتميزين من خريجي المرحلة الثانوية لاللتحاق ببرامج إعداد المعلم .3

 كليات التربية من خالل مقاييس ةيجاد نظام اختيار مشترك وانتقاء طلبإوذلك عن طريق 
 المستويات.تضمن اختيار أفضل 

 ات العالمية في مجال تطوير وبناء برامج إعداد المعلم.االستفادة من أفضل الممارس .4
من حيث  وتطوير مكوناتها، المناهج الدراسية في مؤسسات إعداد المعلمينتحديث  .5

 عدد الساعات وتوزيعها بشكل متوازن يضمن تكامل البرنامج.
 مراجعة آلية تنفيذ التدريب العملي وآلية اإلشراف عليه. .6
المهنة ومعاييرها سواء على  أسسوالعمل على تطوير تطوير معايير أداء المعلم  .7

 المهنة.مزاولة مستوى اإلعداد أو االلتحاق أو 
 ، األخذ بسياسة الترخيص باعتبار التدريس مهنة محددة المهام والمهارات .8
آلية واضحة ومتكاملة بين الجهات المنتجة والجهات المستخدمة للمعلم بوضع  عوض .9

   .ة التدريس والتوجه نحو االعتراف المتبادل بشهادة الترخيصأطر لتقييم للترخيص بمزاول
ف المحلي والدولي بهد هحصول كليات التربية على االعتماد األكاديمي لبرامجها بشقي .10

 تطوير البرامج وتحسينها.
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