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 أوالً : اإلطار العام للبحث.

 ثانياً : المستجدات العالمية والمحلية التي تواجه إعداد المعلم.

 في العالم العربي وأهدافها.ثالثاً : فلسفة كليات التربية 

 رابعاً : واقع إعداد المعلم في العالم العربي :

 خامساً : أهداف إعداد معلم التعليم العام في عالمنا العربي.

 سادساً : مكونات برنامج إعداد المعلم.

 سابعاً : معايير مؤسسات إعداد المعلم.

ربااي والاادول ثامناااً : مقارنااة بااين واقااع إعااداد المعلاام فااي العااالم الع

 المتقدمة.

إعااداد المعلاام فااي  نظااامتاسااعاً : محماات التصااور المقتاارح لتطااوير 

 ضوء مستجدات المستقبل.
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 مقدمة البحث :

في زمن سمته التغير السريع، يعتبر المعلم هو الصانع الذي تعد  لليده اةمدر  درم ت ميدر  
متزندر، قد تتدده  لددأ التددهمير فديام،  ألصوتافدده ةلددور ف دده،  لمماتسددته  خصدير بن اهاددا ت ميددر  املددر 

لن هدذا التغيدر المتسداتع  عد  إيمان نرسدالته  بهميتادا  وروتتادا،    دك لتلك اةلور  ن فام   
فبدددر تلدددك ه ددداو نو دددال مدددن الادددعوت قدددهن العمليدددر التعليميدددر لدددم تصددد  للدددأ المسدددتو  المرلدددو  لموا

التغيددر المتسدداتع يرددره ومدداتا  ت ا ياتدده  لددأ مختلدد   واندد  ال يدداث  اة ضدداع المتغيددرث  مذدد  هددذا
مددع هددذا التغيددرار،  ع تتدده  لددأ التعامدد   لإلنسددان،  يذيددر مادديلر تبيدد  الباددرالماويددر  الر ةيددر 

 .معاا

 ه دددا ي ادددر و ت العوامددد  الذدافيدددر  بو ار الت ادددنر ا  تما يدددر  م ادددا التعلددديم  المسدددنولير 
موافبدر التردوت  التدي  زدز بمامادا  دن موا ادر هدذا اة ضداع المتغيدرث، الملداث  ليه للعم   لدأ 

العالمي    م ا تساق نين مضدمون العمليدر التعليميدر  اةتيا دار المزتمدع  ضدر تث ل داوث ال  در 
يدهتي التهفيد   لدأ بن ،   لدأ هدذا (1)في  ي  التعليم  مضمونه ق يث يستزي  لل در م الز دد ث

لتعليم بن ييون  امالل  متبامالل  بر مرا عر نرامج ل  او المعلم، قا تبداتا الب اير ال ديدير لتروت ا
ةزر الزا ير في العملير التعليمير،  الم فذ للبرامج التعليمير  المارم  لياا  الداوت  لدأ لنزاةادا 
 ت ديق اةه ام الم اووث م اا،  من ه ا فصنه من الضر تي مرا عر نرامج ل  او المعلدم  الع ايدر 

ادددذا اا ددد او مدددن  ميدددع  وانبددده،  مدددا بنددده مدددن الضدددر تي بيضدددال الع ايدددر ن و يدددر اانسدددان المعلدددم ن
  فاياته الما ير  الاخصير، فبم من مد اج وتاسدي   درا دي عبيعدر ال مدو ال فسدي للتالميدذ اندلد  
 بواث ترألوير  ي ث في د  معلدم  د و  عد در، ني مدا عد  د دلد  مد اج ترألدوي ممتداز فدي دد  معلدم  يدر

 إلاله التعليم   دتهتي ل  قصلاله المعلم، ، (2)ف و للأ وبرار مفبير يعوزها الت اسق  التراقط
مدن م تسددياا،    دو دد  مدد اج م تسدي درتفددع فددوق مسددتو   بفضدد ةيدث بندده لددم تبدن ه دداو م تسددر 

 .(3)معلميه

 

 

 



 

-3- 

 مشكلة البحث :

 يمين ليا ر مايلر الب ث في السؤار الرهيس التالي : 

يمين تروير ن ام ل د او معلدم التعلديم العدام فدي العدالم العرألدي لموا ادر المسدتز ار في   -
 الم لير العالمير؟

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية :
 ما  اعع  ليار الترألير في العالم العرألي؟ -

 ام؟دما  اعع ن ام ل  او معلم التعليم الع -

 معلم التعليم العام في العالم العرألي؟ في  ت عيس المستز ار العالمير  لأ ن ام ل  او -

 ما بهم مالمح التصوت المدتره لتروير ن ام ل  او معلم التعليم العام في العالم العرألي؟ -

 أهداف البحث :

استا م الب ث ال الي تروير ن دام ل د او معلدم التعلديم العدام فدي العدالم العرألدي لموا ادر  
 ر ما دلي :العالمير  ذلك من والالم لير    المستز ار

 ي العالم العرألي.ددر فددالتعرم  لأ  اعع  ليار الترألي -

 البا   ن  اعع ل  او معلم التعليم العام في العالم العرألي. -

ت  دد  بهددم المسددتز ار الم ليددر  العالميددر   يفيددر انعياسداا  لددأ ن ددام ل دد او معلددم التعلدديم  -
 العام في العالم العرألي.

         وير ن دددددددددام ل ددددددددد او المعلدددددددددم لموا ادددددددددر هدددددددددذا لمدتدددددددددره لتردددددددددت  دددددددددد  مالمدددددددددح التصدددددددددوت ا -
 المستز ار.

 منهج البحث :

            يزيددددد   دددددن الب ذيدددددر اسدددددتخ م الب دددددث ال دددددالي المددددد اج المدددددداتن ةتدددددأ ي ددددددق به افددددده  
تسددات ته العلميددر  لددأ ا تبددات بندده دبدد ب قالولدد  مددم التفسددير مددم المداتنددر بي ت  ددد  ب  دده التادداقه 

 – ا وددتالم فددي مصددفوفر ل دد او معلددم التعلدديم العددام قالعددالم العرألددي  الدد  ر المتد مددر مذدد  )ف دد ا 
الت بؤ  الذي  الياقان( مع التر يز  لأ الدواسم الماتر ر نين هذا ال  ر  بويرال نص  للأ –بمرييا 

 م ا ت التصوت المدتره ل  ام ل  او معلم التعليم العام في العالم العرألي. من والله  رضدتم 

 

 مصطلحات البحث :



 

-4- 

  لأ المصرل ار التالير :ال الي اتتبز الب ث 
 التطوير : -1

بي ةوله من عوت للأ عوت  هو ماتق مدن الردوت،  التردوير   او في اللغر عوت الائ 
يع دي التغيددر التدد تيزي الددذي ي دد ب فددي تر يد  المزتمددع ب  العالعددار ب  الت  دديم ب  الددديم السدداه ث 

 .(4)فيه

 .(5) يعرم عاموس الترألير التروير قهنه نمو ب  تغير في الب ير ب  الوظيفر 

 لو ل للأ ت ديق اةهد ام المر دوث قصدوتث فما يعرم التروير  لأ بنه  ملير الت سين  
 .(6)بفذر  فاوث  فا لير

 يددهتي فددي قعددا اةةيددان الترددوير  لددأ بندده  مليددر تاددتم نتز يدد  العدداملين فددي المؤسسددر  
  قالماددداتار  المعلومدددار التدددي تسدددا  هم  لدددأ ت سدددين بواهادددم فدددي العمددد   تفدددع مسدددتو التعليميدددر 

 .(7)ففادتام في موا ار المااف 

فما يهتي التروير بيضال  لدأ بنده  بداتث  دن اسدتخ ام اامياندار البادرير  الماويدر قيفداوث 
 فا ليدر للت دور مدن  اعدع معدين للدأ  اعدع بفضدد  م ادوو قهعد  ضدرت مميدن مدع اةفدراو  المؤسسددر 

 .(8) ألهعصر  عت  ألهع   ا 

بسددلو   لمددي مدد  م عدداهم  لددأ مزمو ددر مددن  فددي هددذا الب ددث يددهتي الترددوير  لددأ بندده 
اةسس  الر اهز التي تاد م للدأ تغييدر  ت سدين المؤسسدار التعليميدر التدي تددوم  لدأ بمدر ل د او 

 المعلم في العالم العرألي قاي   ام  في مزتمع البويتي قاي  واص.

   لأ هذا فصن التروير في هذا المضمات در ز  لأ الولور قمعلم المستدب  للأ بةسدن
لدوتث ممي ددر للتغلدد   لدأ العدبددار التددي تعوعدده  دن عريددق به افدده  ت سدين العمليددر التعليميددر مددن 
ب دد  البادد   ددن نددداو الدددوث  الضددع  فددي البددرامج ال اليددر المد مددر لاددم، مددع اةوددذ فددي ا  تبددات 

 تعزيز اة لأ  معالزر الذانير.

 

 البرنامج :-2
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مدا مذد  نرندامج الد تس   مدع البرندامج يعرم فدي اللغدر  لدأ بنده الخردر المرسدومر لعمد   
 .(9)نرامج

 في هذا الب ث ندص  قالبرنامج مزمو ر الموضدو ار ب  التعليمدار التدي تدرتبط اتتباعدال  
 ميدال قمزار ل د او معلدم المسدتدب   دريرر بن ددتم ترتيبادا  ت  يمادا مسدبدال  فددال لاييد  معدين تتبدع 

 لأ بفض  وت ر في ااتدان العلمي  الما ي.فيه الدوا   العلمير  ذلك من ب   الولور ل

 المعيار : -3

مج، رامستو  المترلبار  الار و التي يز  توافرها في المؤسسدر ب  البد يعرم  لأ بنه 
،   لدأ هدذا فدصن المعيدات  بداتث (10)ق يث تبون معتم ث مدن عبد  هيندر ضدمان الزدووث ب  ا  تمداو

معي ر تد و  فدي ا  تبدات   د  الديدام قعمد  معدين  ن متغير دوضع في نؤتث ا هتمام ب  والير 
 بي بنه يع  قمذاقر مدياس وات ي لل يم  لأ اة ياو  تد در ل تاا.

هدي مزمو در الادر و  الموالدفار التدي يزد  توافرهدا فدي ويعرف المعيار إجرائيًا بأنه : 
 اج ال تاسدددي،  المددد معلدددم  المتمذلدددر فدددي  دددووث بهددد ام البرندددامج،  عدددرق التددد تيس،النرندددامج ل ددد او 

ق مترلبددددار يدددد المبدددداني  التزايددددزار،  التدددددويم،  الترأليددددر العمليددددر،  التددددي تزعلاددددا عدددداوتث  لددددأ ت د
 المستفي دن من هذا البرنامج.

 برنامج إعداد المعلم : -4

ناد م لفسددا  معدين نرندامج بفداويمي تررةده  ليددر الترأليدر فدي تخصد  يعدرم  لدأ بنده 
 .(11)التعليمير التي تمي ه من مماتسر ما ته ن زاهالمعلم المعاتم  المااتار /ل االر

                      ضدددددددددوو مدددددددددا سدددددددددبق، فصنددددددددده يميدددددددددن تعريددددددددد  نرندددددددددامج ل ددددددددد او المعلدددددددددم قهنددددددددده :   لدددددددددأ 
ناد م  نرنامج مخرط  هاوم تدوم قده مؤسسدار ترألويدر ب   ليدار الترأليدر فدي تخصصدار معي در 

 ا ر الت تيس في مراة  التعليم المختلفر.لفسا  الرال /المعلم المااتار التعليمير لمزا لر م
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 اإلعداد :-5

اا دد او لغددر مددن  لمددر ب دد  ب  هيددئ ب   اددز،   دداو مددن  لمددر ا سددتع او ل مددر ب  يددهتي 
لتايددؤ لالتايددؤ لدده،  مددن هددذا الم رلددق يع ددي ل دد او المعلددم فددي مؤسسددار   ليددار ل دد او المعلمددين 

 مليددر ود اميددر مدصددووث مخررددر، تادد م للددأ : ،  يعددرم اا دد او قهندده (12)للتعلدديم  ا سددتع او لدده
ت مير ا تزاهار  المعداتم  الماداتار المرلدو  توافرهدا فدي مزمو در مدن اةفدراو قرريددر م  مدر  
لبددي تميدد ام مددن الديددام قددهواو بو اتهددم المسددتدبلير،  تميدد ام مددن ا سددتفاوث مددن ااميانددار الماويددر 

المؤسسددر للددأ بعصددأ ةدد  مميددن،  لددو ل للددأ تفددع البفايددر اانتا يددر لاددؤ و   الباددرير المتددوافرث فددي
اةفدددددراو ب  مؤسسدددددتام التدددددي يعملدددددون نادددددا،  يسدددددمأ اا ددددد او فدددددي قعدددددا اةةيدددددان التددددد تي  عبددددد  

                                                                                                .(13)الخ مر

 د المعلم :إعدا-6

يدص  قص  او المعلم ل ا ر ب لير للمعلم  ي دزا ر ما ر التعليم،  تتو ا مؤسسار ترألوير 
مذ   ليار الترألير،  ألاذا المع دأ يعد  الرالد  المعلدم مدافيدال   لميدال  ترألويدال فدي مؤسسدته التعليميدر 

نرندامج مخردط  مد  م    ر للأ نرندامج ل د او المعلدم  لدأ بنده :يمين بن نعب  الخ مر،  ألالتالي 
 فدق ال  ريددار الترألويددر  ال فسدير يدددوم قدده مؤسسدار ترألويددر متخصصددر، لتز يد  الرددال  قددالخبرار 
العلمير  الما ير  الذدافير نا م تز ي  معلمي المستدب  قالبفايار التعليمير التي تمي ام مدن ال مدو 

 في الما ر  زياوث لنتا يتام التعليمير.
المعلم في الوعت ال اضدر بلدبح در دز  لدأ التعلديم  التد تي  الدذي   لأ هذا فصن ل  او 

يسدددام فدددي ن ددداو  خصدددير الرالددد /المعلم  الدددذي يادددم  نددد  تا ندددرامج ل ددد او المعلدددم،  وتاسدددر مددداوث 
تخصصير ب  بفذر قااضافر للأ مدرتار ترألوير  مدافير  ت تي  ميد اني ت دت ل درام وبدراو مدن 

 المؤسسر التي يع  من واللاا.

 ور مقترح :تص-7

تخردديط مسددتدبلي مب ددي  لددأ نتدداهج فعليددر مددن وددالر بو ار م ازيددر  ميددر ب   يدصدد  قدده  
 .(14)فيفير لب او لعات فبري  ام دتب اا العلم  العلماو
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 نظام : -8

 نع ددي قدده تصددميم ب  تبددوين مزمو ددر مددن الع الددر ب  الوةدد ار المتراقرددر مددع قعضدداا  
  والر في مزار ل  او المعلم.البعا من ب   ت ديق ه م  اضح  م  و 

 الدراسات السابقة :

 لدددأ بونيدددار الفبدددر الترألدددوي   ددد  بن ه ددداو مزمو دددر مدددن اةق ددداب مدددن ودددالر ااعدددالع 
 ال تاسار التي يمين بن تفي  هذا الب دث مدن عريد  ب  قعيد ،  مدن مدم يميدن  رضداا  لدأ ال  دو 

 التالي :
 كفايات المعلم :ناولت دراسات ت-أ

 :(15)(1991الطوبجي ) ،الغزاوي دراسة  -1
هدد فت ال تاسددر للددأ ت  ددد  عاهمددر قيفايددار الم تسددين فددي  سدداه  ا تصددار التعليميددر التددي  

د بغددي بن ييتسددباا المعلددم بم دداو ل دد اوا لما ددر التعلدديم فددي المؤسسددار التعليميددر فددي و لددر البويددت، 
البويت،  عد  عدام  ( متخصصال في تب ولو يا التعليم في و لر165ةيث تبونت  ي ر ال تاسر من )

(  فايدر فدي بةد   ادر مزدا ل فدي  سداه  63الباةذان نتروير اسدتبانر لادذا الغدرض  دملت  لدأ )
ا تصددددار التعليميددددر،  عدددد  ب دددداتر ال تاسددددر للددددأ الع ددددد  مددددن ال تدددداهج مددددن بهماددددا بن ه دددداو قعددددا 
 المزدددا ر ةصدددلت  لدددأ تدددد در  بيدددر مدددن اةهميدددر مدددن عبددد  المب دددومين م ادددا : اسدددتخ ام  سددداه 
ا تصدار التعليميددر، مددم اوتياتهددا مدم تاددغي  اة اددزث التعليميددر،   داور قعددا المزددا ر فددي ووددر 
مرتبددر مددن ةيددث اةهددم  لددأ ال  ددو التددالي : ا تصددار مددم ال  ددام مددم الب ددوب الترألويددر،  عدد   لدد  
الباةذدددان ذلددددك  لددددأ بسدددداس بندددده  لمددددا  انددددت  فايددددار المزددددار تدددد  ت ةددددور الادددد م ال ادددداهي  هددددو 

 الفعار لوساه  ا تصار في المواع  التعليمير  انت البفايار بفذر بهمير. ا ستخ ام

 :(16) (1994)الصباغ  دراسة -2
ه فت ال تاسر للأ التعرم  لأ البفايار التب ولو ير التعليمير لم تسدي  ليدار المزتمدع،  

مزمو ر ( معلم  معلمر،  موز ين  لأ 309 لأ مزمو ر من المعلمين  المعلمار نلغ تع اوها )
ةيوميددر  والددر بتونيددر،  (  ليددر28مددن  ليددار ل دد او المعلمددين ال يوميددر  الخالددر فددي اةتون )

(  فايدر تد يدر موز در  لدأ 48ةيث عام الباةث نتروير استبانر والدر لادذا الغدرض ميوندر مدن )
بتألعر مزا ر هي :  خصير الرال   التخريط للتعليم،  تصميم الت تيس،  التدويم،  عد  ب داتر 
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( 9(  فايدددر تب ولو يدددر تعليميدددر ن ت دددر  اليدددر،  يماتسدددون )34ال تدداهج للدددأ بن المعلمدددين يعرفدددون )
(  فاير تب ولو ير تعليميدر 17( ن ت ر متوسرر،  ما ب اتر للأ بن )25ففايار ن ت ر  الير،  )

(  فاير متوسرر الضر تث،  ما ب داتر للدأ  د م   دوو بمدر وار لةصداهيال 29ضر تير   ال لام  )
للزدد س، ب  السدددلرر المادددرفر فيمددا دتعلدددق ن ت دددر معرفدددر البفايددار التب ولو يدددر التعليميدددر ب  وت دددر 
المماتسدر لادا، مدع   ددوو اتتبداو مو د  وار لةصدداهيال لد   بفدراو  ي در ال تاسددر ندين معرفدر البفايددر 

  وت ر مماتستاا.

 :(17) (2000دراسة الرملي ) -3

 ال تاسر للأ :ه فت 
استخ ام تب ولو يا المعلومار  الوساهط المتع وث  لأ ت صي  عال  التعرم  لأ تهمير  -1

 الم تسر الذانوير الص ا ير في ماليزيا.

 م   عانلير المعلمين  اوتيات بنس  الوساهط المتع وث لت تيس المدرتار ال تاسير المختلفر -2
  ستخ ام هذا الوساهط في الت تيس.

 نهج الوصفي"، وكان من أهم النتائج :المنهج : اعتمد الباحث في دراسته على "الم
الوسدداه  المتعدد وث تمدد  الرددال  نددبعا المادداتار ال عيدددر التددي   تسددتريع عددرق التدد تيس  -1

 العاوير ت ميتاا ل   الرال .

ي تددداع معلدددم التعلددديم الذدددانوي الصددد ا ي للدددأ تددد تي  ميذددد  ةتدددأ دتسددد أ لادددم اسدددتخ ام  -2
 التد يار ال  دذر قيفاوث.

 التعليم لرلد  الميزانيدار لعمد   دبيار للمعلومدار قالمد اتس الذانويدر  ت تاع  زاتث الترألير -3
 الص ا ير مما يسا    لأ ت مير مااتار الرال  التب ولو ير.

 

 :(18)(2000العمري ) دراسة -4
هددد فت ال تاسدددر للدددأ مددد   امدددتالو المعلمدددين لبفايدددار لنتددداع الوسددداه  التعليميدددر  تدددد درهم  

ةهميتادا فددي المدد اتس ال يوميدر قسددلر ر  مددان،  دان الادد م م اددا معرفدر مدد   امددتالو المعلمددين 
لبفايار لنتاع  سداه  ا تصدار التعليميدر فدي المد اتس ال يوميدر قسدلر ر  مدان،  مد   بميدر هدذا 

( معلمال  معلمر من مراة  التعليم 216ن   ار ن رهم،  ع  تبونت  ي ر ال تاسر من )البفايار م
(  فايددر مو ددر  لددأ ممانيددر 83المختلفددر قالم ردددر ال اوليددر،  عدد  ب دد  الباةددث اسددتبانر ميونددر مددن )

مزا ر، ع  بظارر نتاهج ال تاسر بن  فايار هذا المزا ر ة يدت قابهميدر ترا ةدت ندين الببيدرث 
 الببيرث  لم ت   بير  فاير  لأ وت ر بهمير عليلر.  ال   
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 :(19) (2003) طالب دراسة -5
            هددددددد فت ال تاسدددددددر للدددددددأ الباددددددد   دددددددن مددددددد   تدددددددوفر التد يدددددددار التعليميدددددددر،  اسدددددددتخ اماا،  

 ت  ددد  المعوعددار التددي ت دد  مددن اسددتخ اماا فددي تدد تيس الترأليددر الف يددر قمعاهدد  الترأليددر الفبريددر فددي 
            المملبدددددددددر العرأليدددددددددر السدددددددددعووير،   ددددددددد ر بن ه ددددددددداو الع دددددددددد  مدددددددددن المعوعدددددددددار التدددددددددي ت ددددددددد  مدددددددددن 

تد يدار استخ ام الم تسين للتد يار التعليمير، م اا علر نرامج ت تي  المعلم  لأ اسدتخ ام  إنتداع ال
التعليميدر بم داو الخ مدر،   د م تدوفر المدواو الخدام الالزمدر لصد ع التد يدار التعليميدر،  لدعوألر نددد  
اة ازث للدأ الفصدور،  مدا تولدلت هدذا ال تاسدر الع دد  مدن ال تداهج  دان مدن بهمادا ند تث اسدتخ ام 

د يدار التعليميدر المالهمدر المعلمين للتد يار التعليمير، افتددات معاهد  الترأليدر الفبريدر فدي المملبدر للت
 لماوث الترألير الف ير،   وو ةا ر  بيرث لت تي  الم تسين في مزار لنتاع التد يار التعليمير.

 :(20) (2009دراسة العجلة، فروانه ) -6
ه فت ال تاسر للأ ت  د  ا ةتيا ار الت تيبير لم تسي  ليار الترألير في  امعار عرداع  

امعددر اةزهددر   امعددر اةعصددأ(،  مددن ةيددث اةو ار التددي تددم  ددزث  هددي )الزامعددر ااسددالمير   
توظيفاا لزمع المعلومار، استخ مت ال تاسر ا ستبانر لزمدع المعلومدار البميدر مدن  ي در  دملت 

%( مدن مزتمدع ال تاسدر، ني مدا 53( م تسين في  ليار الترألير الدذالب  التدي تمذد  ةدوالي )103)
(  ضددو 24قعدد  ا سددتبانر لزمددع المعلومددار البيفيددر مددن )اسدتخ مت ال لدددار البؤتيددر مددا عبدد   مددا 

هينر ت تيس موز ر قالتسا ي  لأ  ليار الترألير الذالب،  ع  ولصت ال تاسدر للدأ   دوو ةا دار 
ت تيبيددر مل ددر  مختلفددر   دد  ب ضدداو الاينددر الت تيسددير فددي البليددار الددذالب  التددي ن دداول  لددأ هددذا 

ج تد تيبي متبامد  يسدتريع بن دلبدي  ميدع ا ةتيا دار ا ةتيا ار  ضعت ال تاسر تصدوتال لبرندام
 ضعت ال تاسر تصوتال لبرنامج ت تيبي متبام  يستريع بن دلبي  ميع ا ةتيا ار الت تيبير التي 
 بر   اا الم تسون الذدن  ات وا فدي ال تاسدر،  ا ةتيا دار الت تيبيدر  مدا ولصدت لليادا ال تاسدر 

ةتيا دددار فدددي تب ولو يدددا التعلددديم، اةتيا دددار فدددي التديددديم، هدددي : اةتيا دددار ت تيسدددير  ت تيبيدددر، ا
 اةتيا ار في التروت الما ي، ا ةتيا ار الب ذير، ا ةتيا ار اللغوير.

 
 :(21) (2010دراسة دومي ) -7



 

-10- 

ه فت ال تاسر للأ التعرم  لدأ وت در تدد در معلمدي العلدوم ةهميدر البفايدار التب ولو يدر  
مذددد  : الزدددد س،  المؤهدددد  العلمددددي،  سدددد وار الخبددددرث،  التعليميدددر فددددي ضددددوو قعددددا المتغيددددرار مددددن

 التخصدد  العلمددي،  بمددر وتاسددر مسدداق ص سدداه  ا تصددار التعليميددرص،  تبونددت  ي ددر ال تاسددر مددن 
( معلمال  معلمر من معلمي العلوم في الم اتس ال يومير التاقعر لم دريار الترألير  التعليم في 92)

الولددددفي  اةسددددلو  ااةصدددداهي لت ديددددق بهدددد افاا  م اف ددددر البددددرو،  اسددددتخ مت ال تاسددددر المدددد اج
 العلمير.

 

 دراسات تناولت برامج إعداد المعلم :-ب

 :(22) (1995الجزار ) ،فارعةدراسة  -1
هددد فت ال تاسدددر للدددأ ت  دددد  مددد   تدددوفر الوسددداه  التعليميدددر  تب ولو يدددا التعلددديم فدددي  ليدددار  

للتد تي   لدأ اسدتخ ام هدذا  امعر  ين  دمس،  مد   اسدتخ اماا  ةا در ب ضداو هيندر التد تيس 
الوسدددداه  التعليميددددر  ب لويددددار مزددددا ر هددددذا ا سددددتخ ام، لضددددافر ةنسدددد  الموا يدددد  لعددددد  الدددد  تار 

( 249الت تيبير  لأ استخ اماا قال سبر ة ضاو هيندر التد تيس،  عد   دملت  ي در ال تاسدر  لدأ )
معر المختلفر  التدي  ضوال من ب ضاو هينر الت تيس قزامعر  ين  مس موز ين  لأ بعسام الزا

( عسمال، عام الباةذان نتروير استبانر والدر قال تاسدر لدتم توزيعادا  لدأ العي در،  ألعد  135نلغت )
ت ليدد  نتاهزاددا تبددين بن متوسددط تددوفر الوسدداه  التعليميددر فددي  امعددر  ددين  ددمس  ددان علدديالل،  إن 

لمرا ددددع  اة تاق ب ضدددداو هينددددر التدددد تيس يسددددتخ مون قعددددا الوسدددداه  التعليميددددر مذدددد  : البتدددد   ا
 المربو ار ن ت ر بفذر من متوسرر ني ما يستخ مون المواو المزسمر  لواةار الصدوت  الرسدوم 
 الاددراهح  اةفددالم الذانتددر  التسددزيالر الصددوتير ن ت ددر ندداوتث، فددي ةددين تسددتخ م الوسدداه  اةفذددر 

 سددتخ ام الوسدداه  ترددوتال ن ت ددر بعدد  مددن ندداوتث، بمددا ال ا ددار الت تيبيددر ة ضدداو هينددر التدد تيس 
التعليميدددر  اندددت  بيدددرث،   اندددت ب لويدددار التددد تي   لدددأ قعدددا الوسددداه  المامدددر مذددد  : ال اسدددو  

  ةديبر الوساه  التعليمير  ال تاسر المي انير  الفي دو  اةفالم السي ماهير.
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 :(23) (2001) العلوي دراسة  -2
 امعددر الخلدديج العرألددي مددن هدد فت ال تاسددر للددأ تديدديم فا ليددر نددرامج الترأليددر الخالددر فددي  

( عالبدددال تخر دددوا مدددن البرندددامج، 93  ادددر ن دددر الخدددريزين،  لت ديدددق ذلدددك  ز دددت اسدددتبانر  لدددأ )
% افتفددوا قمددؤهالتام قعدد  التخددرع  يعملددون  ميعددال فددي مزددار 63,4 ب دداتر نتدداهج ال تاسددر للددأ بن 

تاسدر بيضدال بن %( م ام يعملون في  ظاه  بور ،  تبين مدن نتداهج ال 1,1التخص  قاستذ او )
%(،  فددي الوعددت ذاتدده 92نددرامج الترأليددر الخالددر قالزامعددر ت مددي ةدد  ااعددالع  الدددراوث لدد دام )

بظارر ال تاسدر قعدا الدصدوت  السدلبيار فدي البدرامج، م ادا سدوو ت  ديم  توزيدع قعدا المددرتار 
عليميددر %(،  علددر  دد و ب ضدداو الاينددر الت100 لددأ فصددور السدد ر ال تاسددير   دد م مرا دداث بهميتاددا )

 %(.81%(،    م متاقعر الرال  الخريزين )84)

مذد   –فما بن ر  ي ر ال تاسر تبيال ليزانيال ن دو مالهمدر قعدا   الدر  ظدر م ال تاسدر 
 عددرق تعامدد  اةسدداتذث فددي البرنددامج،  ب دداتر العي ددر للددأ مزمو ددر مددن  -ال مددو المعرفددي  الما ددي

لترأليددددر الخالددددر مذدددد  التر يددددز  لددددأ الزاندددد  ا عتراةددددار العمليددددر المفيدددد ث نادددد م ترددددوير نددددرامج ا
التربيدددي ندد  ل مددن ال  ددري الب ددت،  إ دداوث ال  ددر فددي قعددا المدددرتار ال تاسددير،  لزددهر ال تاسددر 

 للأ الم اج الولفي  اةسلو  ااةصاهي.

 :Igeo, 2001) (Yu Ku & (24) وآيجووهبر  يوكودراسة  -3
هددد فت ال تاسدددر للدددأ التعدددرم  لدددأ وتاو معلمدددين المددد اتس فدددي   يدددر بتيز ندددا ةدددور بهميدددر  

المادداتار التب ولو يددر لدد   معلمددي مددا عبدد  الخ مددر  بم دداو الخ مددر، عددام البدداةذون نتصددميم اسددتبانر 
( معلمال ما عب  67( فدرث تم توزيعاا  لأ  ي ر ال تاسر الميونر من )26لاذا الغرض تبونت من )

ر  نفدددس العددد و مدددن المعلمدددين فدددي الخ مدددر،  عددد  بظادددرر نتددداهج ال تاسدددر بن المتوسدددط البلدددي الخ مددد
(،   انددت المتوسددرار البليددر للعالمددار 4,03لتددد در بفددراو العي ددر ةهميددر البفايددار التب ولو يددر )

( قال سبر لمعلمدين 3,98(، قال سبر لمعلمي ما عب  الخ مر،  )4,21 فدال لمزمو تي ال تاسر هي )
او الخ مدر،  مدا ب داتر ال تداهج بن معلمدي مدا عبد  الخ مدر ب ردوا تدد درال بفبدر ةهميدر الماداتار بم 

التب ولو ير البلير مما هو ل   معلمي بم او الخ مر،  ما ني ت ال تاهج بيضدال بن المسدتو  اة لدأ 
ير للتوافدددق ندددين مزمدددو تي ال تاسدددر ةدددور اةهميدددر  دددان ددددرتبط قعبددداتث  مليدددار ال اسدددو  اةساسددد

(، 4,82:تاغي   إ الق ال اسو   مل داته، تاغي  تربيق نرنامج معين قمتوسط ةساني  الي )
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  انددت العبدداتار التددي تلددت هددذا العبدداتث ترتيبددال تتم ددوت ةددور ضددر تث عدد تث معلمددي مددا عبدد  الخ مددر 
 لدددأ لناددداو الومددداهق  تسدددميتاا  ةف ادددا  اسدددتخ ام ويددداتار الربا دددر،  اسدددتخ ام معدددالج البلمدددار 

 او الرسدداه   المددواو التعليميددر  بويددرال اسددتخ ام اانترنددت فددي التصددفح  الب ددث  إتسددار الرسدداه  ا دد
 االبتر نير.

 :(25) (2002دراسة الخطايبة ) -4
هدد فت للددأ البادد   ددن مدد   فا ليددر نرنددامج تههيدد  معلمددي اللغددر اانزليزيددر فددي  امعددر  

لييددرر الخماسددي  تددم تربيداددا ( فدددرث  فدددال لمديدداس 18مؤتددر،  لغددرض الب ددث لددممت بواث مددن )
( عالبال  عالبر من علبر التههي  في فص  التخرع ب  من المتوعع 45 لأ  ي ر نلغ   و بفراوها )

 9-6 ترا ةددت وبددراتام الفعليددر نددين  2000/2001تخددر ام فددي الفصدد  الصدديفي للعددام ال تاسددي 
ر من نداو الصوت تمذلت س وار،  ع  بظارر نتاهج ال تاسر بن نرنامج التههي  يعاني من مزمو 

في   م موافبر البرنامج لتروت الم اهج ال تاسير، لضدافر للدأ فزدوث  بيدرث ندين ال  ريدر  التربيدق، 
%( من بفراو العي ر قهن البرنامج مب ي  لأ وتاسر  ا يدر ل ا دار المعلدم اةفاويميدر 67,2 ير  )

يدددن م سدددزمال فدددي موافبتددده لتردددوت %( مدددن بفدددراو العي دددر قدددهن البرندددامج لدددم ي54,3 الما يدددر،  يدددر  )
%( من بفراو العي ر قهن  فاوار الداهمين 45,7م اهج اللغر اانزليزير ال  دذر في اةتون،  ير  )

%( مددن بفددراو العي ددر قددهن 40,3 لددأ ت فيددذ البرنددامج مددن مدد تألين  م تسددين  يددر م اسددبر،  يعتددد  )
ر التههيد ،  اسدتخ مت المد اج الولدفي البرنامج لم ي توي  لأ التربيدار العملير الالزمر ل ا ا

  اةسلو  ااةصاهي لمعالزر عضاياها العلمير.

 : (26) (2002) المطرودي دراسة -5
هدد فت ال تاسددر للددأ التعددرم  لددأ مدد   ت ديددق مدددرتار اا دد او الترألددوي ةهدد افاا،  مدد    

استخ ام عرق الت تيس،  الوساه  التعليمير، بسدالي  التددويم الم اسد  فدي نرندامج اا د او الترألدوي 
  معرفر م   فاه ث مدرتار اا  او الترألوي،  م   ت ديق نرنامج الترألير العمليدر ةه افده،  عد  تدم
تربيق الم اج الولفي فدي هدذا ال تاسدر،  لدمم الباةدث اسدتبانر لادذا الغدرض  تدم توزيعادا  لدأ 

(  ضدوال مدن ب ضداو 174( معلمال من مختل  م اعق المملبدر  )319 ي ر ال تاسر الميونر من )
هينددر التدد تيس فددي بعسددام الم دداهج  عددرق التدد تيس،  الترأليددر   لددم الدد فس،  الوسدداه  التعليميددر مددن 

لدد   ليددار المعلمددين فددي المملبددر،   انددت ال تيزددر الرهيسددر لل تاسددر بن ب لدد  بهدد ام مدددرتار مخت
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اا  او الترألوي ع  ت ددت ن ت ر متوسرر،  ولصدت ال تاسدر للدأ مزمو در مدن التولديار بهمادا 
: تايي  لز در والدر مدن ب ضداو هيندر التد تيس ل تاسدر التد او  ندين بهد ام  مفدروار المددرتار 

ين بهدددد ام  مفدددروار المدددددرتار الترألويدددر  التخصصددددير، ضدددر تث تو يدددده ب ضددداو هينددددر الترألويدددر، أل
التدددد تيس فددددي نرنددددامج اا دددد او الترألددددوي  لددددأ التر يددددز فددددي اسددددتخ ام عددددرق التدددد تيس التددددي تعت ددددي 
قصيزانيددار الرددال  فددي التدد تيس،  ت ديددق الفددرص للبادد   ددن عاعدداتام الخالددر  لدددلاا،   دد م 

 .ا  تماو  لأ عريدر  اة ث فدط

 :(27) (2003) الخطيبدراسة  -6
هددد فت للدددأ ن ددداو نمدددوذع لبرندددامج ا ددد او المعلدددم العرألدددي ل لفيدددر الذالذدددر نت ددد ياتاا التد يدددر  

 الذدافيددددر  المعلوماتيددددر،  اسددددتخ مت ال تاسددددر المدددد اج الولددددفي الت ليلددددي  انرلدددددت مرتبددددزار هددددذا 
 ال موذع من لستراتيزير تست   للأ المباوئ التالير :

 .Theory Based Modelا تماو لعات ب  نموذع ن ري ا  او المعلمين  -

 Prespecified Behavioral ضددددوه  ت  ددددد  بهدددد ام نرنددددامج ل دددد او المعلمددددين  -

Objectives.. 

 Meeting the Professional Needs ofتلبيدر ال ا دار الما يدر للرال /المعلمدين  -

Trainees. 

   او المعلمين.المر نر  تع و ا وتياتار في نرامج ل  -

 تو ه نرنامج ل  او المعلمين ن و البفايار التعليمير. -

ي دق نرنامج ل  او المعلمين الترانق ب  التوافق نين اةفبات ال  رير  المماتسار العملير  -
Integration of Theory and Practice. 

 .Continuity of Teacher Trainingاستمراتير  ملير ل  او المعلمين  -

 .Self Actualizationيمين البرنامج الرال /المعلمين من ت ديق ذ اتام  -

 توللت ال تاسر للأ بن الميونار الرهيسر المدترةر لبرنامج ل د او المعلدم العرألدي ل لفيدر 
الذالذر تتمذ  في الذدافر العامر،  الذدافر التخصصير،  الذدافدر ا  تما يدر،  الذدافدر الما يدر  تضدم 

 ر التالير :هذا المساعا
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 تضم المساعار ال تاسير التي دتو   بن دتعلماا    عال /معلم لزيداوث  الثقافة العامة : -
مدافتدده العامددر مذدد  اللغددر الدوميددر  مدافددر المزتمددع العرألددي   العتدده قالمزتمعددار اةوددر ، 
 التعددددا ن العرألددددي  ااعليمددددي  ال  لي، مسدددداعار تتعلددددق نذدافددددر السددددالم  العدددد ر  المسددددا اث 

   ليين.ال

 تضددم المسدداعار ال تاسددير التددي دتو دد  بن دتعلماددا الرالدد /المعلم  الثقافةةة التخصصةةية : -
في ةدور المعرفر العلمير  اانسدانير  ا  تما يدر  الف يدر  اةونيدر  ا عتصداوير  ااواتيدر، 
قاددددي  متعمددددق ق يددددث تسددددادر هددددذا الذدافددددر العلميددددر مددددوتث المعلومددددار  ا تصددددار  الذددددوتث 

 ير،  تواف  المستز ار في ال دور العلمير المختلفر.التب ولو 

 تضدم مسداعار   دد ث دتعلمادا الرالد / المعلدم فيمدا دتعلدق قمفادوم  الثقافة االجتماعيةة : -
الترأليددر المزتمعيددر  المزتمددع الم لددي،  مددا يصدداة  ذلددك مددن متغيددرار ا تما يددر   ددد ث 

ع،  ما د  ت ةور مفاوم ال ريار مذالل العالعار ا  تما ير نين البيت  الم تسر  المزتم
الاخصددير  ال يمدراعيددر،  ةدددوق اانسددان  المواع ددر  وتاسددر مسدداعار تر ددز  لددأ لعددالع 
المعلددددم  لددددأ الفعاليددددار ا عتصدددداوير  ا  تما يددددر  التزاتيددددر فددددي المزتمددددع، فضددددالل  ددددن 

وي لعال ه  لأ ااميانار الماويدر  البادرير فدي المزتمدع،  المؤسسدار  الزمعيدار  ال دوا
 التي تسدام فدي تبصدير الرالد   المعلدم قصمياندار المزتمعدار الم ليدر، ناد م اسدتذماتها 

  توظيفاا في و مر المزتمعار الم تسير.

الذدافددر الما يددر ب  المسددلبير :  تضددم مسدداعار دتعلماددا الرالدد /المعلم لمعرفتدده قددالتخريط  -
مددددن المتعلمددددين للتدددد تيس،  تخردددديط  تصددددميم الم دددداهج ال تاسددددير  ت ليلاددددا،  وصدددداه  

 اةتيا ار هذا ال مو،  ن ريار التعلم اانساني  عرق  بسالي   تد يار التعلم،  التفا   
 الصفي،  إواتث الصفوم،  عرق الدياس  بسالي  التدويم الترألوي.

 : (28) م(2004-هة1425دراسة الشرقي ) -7
هير لبليار المعلمدين ه فت ال تاسر للأ تدويم نرنامج ل  او معلم العلوم في المرةلر ا نت ا 

قالمملبر العرألير السدعووير،  تبدون مزتمدع ال تاسدر مدن  ميدع مادرفي الترأليدر المي انيدر )تخصد  
عددرق تدد تيس  لددوم(  عددال  المسددتو  الذددامن فددي نفددس التخصدد ،  عدد  بظاددرر نتدداهج ال تاسددر 

 مزمو ر من  وان  الدوث  الضع  في نرنامج ل  او معلم العلوم  لأ ال  و اآلتي :
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   وو ضع  في نرنامج اا  او العام. ▪

   وو ضع  في نرنامج اا  او التخصصي. ▪

 مالهمر م تو  اا  او الما ي. ▪

 ضع  لساامار المدرتار الترألوير  ال فسير ا  او الرال  ن و ما ر الت تيس. ▪

 مالهمر نرنامج الترألير المي انير. ▪

ير المي انير )تخص  عرق ( نين مارفي الترأل0,05  وو  العر اتتباعير     مستو   ) ▪
تد تيس العلدوم(  عدال  المسدتو  الذدامن فدي التخصد  ذاتده ن دو مدوافدتام ةدور مالهمدر 

 اا  او التخصصي  إساامار المدرتار الترألوير  ال فسير ن و ما ر الت تيس.

 :(29) (Jvan, 2004)دراسة جافان  -8
ل  او معلم المرةلر ا نت اهير ه فت ال تاسر للأ ت ديق ا تزاهار ال  دذر لتروير نرامج  

 في لدران،  ت زر ال تاسر  لأ مالمر بقعاو مامر  هي :

 سمار نرامج ل  او المعلم الفا    الم تج. -

 سياق/مزار ل  او المعلم. -

 الوضع/الميانر ال الير ا  او المعلم ا نت اهي. -

ر ال و يددر مددن  تددم  مددع نيانددار ال تاسددر قاسددتخ ام م دداهج  ميددر  نو يددر،   معددت البيانددا
مدانالر  به مغلدر  مغلددر مدع تسدع  خصديار تهيسدير فدي ن دام اا د او اادراني، ممانيدر مد تاو 
من  ليار ل  او معلمين مختاتث،  تم  مدع البياندار ال و يدر قاسدتخ ام اسدتبانتين تدم توزيعادا  لدأ 

 المعلمين الرلبر   لأ م تسيام في  لير ل  او المعلمين

 أ بهم ال تاهج اآلتير : توللت ال تاسر لل
فذير من المعلمين ليسدوا  لدأ  لدم  معرفدر قدالررق  الم داهج الزيد ث فدي اا د او  التغيدر  -1

 ال ال ،    دو   توال  فا    ناط نين  ليار المعلمين  الم اتس ا نت اهير.

تر يددز التعلدديم فددي ل دد او المعلمددين  لددأ ال  ريددار ندد  ل مددن المماتسددر  التربيددق،  مددا بن  -2
 سياق   و ل  او المعلم   يازع  لأ تربيق م اهج  مباوئ اا  او الفا  .
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  ددوو  دد و عليدد  مددن معلمددي المدد اتس ا نت اهيددر مددن المددؤهلين  المبدد  ين الددداوتين  لددأ  -3
ت فيددذ البدددرامج واوددد  الم تسدددر،  هدددذا السدددلبيار تترلدد  لةددد اب تغييدددرار فدددي ندددرامج ل ددد او 

 المعلمين لمرةلر ا نت اهير.

نموذع الارافر المرتبزث  لأ الم اتس مدن ب د  تردوير ل د او المعلدم ا نت اهيدر فدي  تر يز -4
لدران، هذا ال موذع دوفر م اخ تعا ني قاي  بفبدر فدي مؤسسدار ل د او المعلدم،  التولد  
الفا دد  نددين مؤسسددار ل دد او المعلددم  المدد اتس ا نت اهيددر،  تألددط ال  ريددر قالم تسددر قاددي  

 بن مر  ليار المعلمين.بفذر لنتا ير  مر نر في 

 :(30) (2004) قطراندراسة  -9
هدد فت ال تاسددر للددأ البادد   ددن  واندد  الدددوث  الضددع  فددي نددرامج التدد تي   لددأ تاددغي   

ب ادددزث تب ولو يدددا التعلددديم  اسدددتخ اماا المتاةدددر ةاليدددال قيليدددر الترأليدددر  امعدددر لددد عاو، اسدددتخ م فيادددا 
تاددغي  ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم  اسددتخ اماا ا سددتبانار  عددواهم الرلدد  ل تاسددر  اعددع التدد تي   لددأ 

قيليددر الترأليددر  امعددر لدد عاو  ت  ددد  بهددم ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم التددي ي تدداع الرددال  المعلمددون 
التدد تي   لياددا فددي ضددوو اةتيا دداتام الفعليددر لاددا  مددن مددم ت  ددد  معوعددار التدد تي   لددأ تاددغي  

سدتخ ام،  عد  تولدلت ال تاسدر للدأ   دوو البذيدر ب ازث تب ولو يا التعلديم  اسدتخ اماا  معوعدار ا 
مددن السددلبيار فددي نرنددامج التدد تي   لددأ تاددغي  ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم  اسددتخ اماا  عدد م   ددوو 
بهدد ام سددلو ير م دد وث،  عدد م اة اددزث  علتاددا،  م   ويددر بمددافن التدد تي   التزايددزار التسددايالر، 

ال  المتد تألين،  الدر تين ااواتي الرويد  لل صدور  توللت ال تاسر للأ بن البذافر المرتفعر للرد
 لددأ ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم، هددي بهددم المعوعددار فبانددت التدد تي   لددأ تاددغي  ب اددزث تب ولو يددا 
التعلدديم  اسددتخ اماا،  علددر  دد و اة اددزث،   دد م تددوافر عرددع الغيددات،  اسددتخ ام لسددتراتيزيار تدلي يددر 

افن التد تي ،  عصدر الفتدرث الزم يدر،  عد  بفد ر ال تاسدر في الت تي ،  عصوت تزايزار معام   بم
 لأ بن معوق   م توفر المواو  البرامج التعليمير،    م تلدق التد تي  البدافي  لدأ تادغي  ب ادزث 
تب ولو يددا التعلدديم  اسددتخ اماا،  الددر تين الممدد  لل صددور  لددأ ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم، هددي بهددم 

ا التعليم، هدي بهدم معوعدار اسدتخ ام ب ادزث تب ولو يدا التعلديم فدي معوعار استخ ام ب ازث تب ولو ي
 العملير التعليمير التي دوا ااا علبر البلير.

 :(31)(2005) العقيلي دراسة -10
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ه فت ال تاسر للأ تدويم الخرر ال تاسير،  المدرتار ال تاسير في نرنامج ل  او معلم اللغر  
العرأليدر السدعووير تبوندت  ي در ال تاسدر مدن ب ضداو هيندر العرألير في  ليار المعلمين فدي المملبدر 

( عالبددددال، المعلمددددون وريزددددو البليددددار 123(  ضددددوال،  عددددال  الترأليددددر المي انيددددر )179التدددد تيس )
( معلمددال،  اسددتخ م الباةددث المدد اج الولددفي الت ليلددي،   انددت بواث ال تاسددر اسددتبانر مو اددر 512)

لمي انير، المعلمين وريزدي  ليدار المعلمدين،  تتضدمن للأ ب ضاو هينر الت تيس، عال  الترألير ا
ا ستبانر الم ا ت : )الخرر ال تاسير، المدرتار ال تاسير(،  ع  ولصت ال تاسر للأ مزمو در مدن 
التوليار بهماا : ل اوث هييلر  تروير نرنامج ل  او معلم اللغدر العرأليدر فدي  ليدار المعلمدين فدي 

في ضوو المعادير العالمير المعالرث لب او نرامج ل  او المعلدم، ف  من الخرر  المدرتار ال تاسير 
 تعميق مواو اا  او التخصصي.

 :(32) (2006الحجار ) دراسة -11
هددد فت ال تاسدددر للدددأ التعدددرم  لدددأ  اعدددع ندددرامج ل ددد او المعلدددم فدددي فلسدددرين،  الم دددا  ر  

ندددرامج ل ددد او المعلدددم المبذ لدددر   تمددداو هدددذا البدددرامج،  التعدددرم فدددي المدانددد   لدددأ معدددادير ا تمددداو 
اةمرييددي،  مددن مددم التولدد  للددأ معددادير مدترةددر لالتتددداو قعمليددر ا  تمدداو  ضددمان الزددووث فددي 
نرامج  ليار الترألير في الزامعار الفلسري ير،  عد  اسدتخ مت ال تاسدر المد اج الولدفي الت ليلدي، 

اةفاويميدر قصدفر  امدر،  توللت للدأ ال تداهج التاليدر :   دوو م ازيدر فلسدري ير   تمداو البدرامج 
  يا  م ازير والر   تماو نرامج ل  او المعلم الفلسري ي، في ةين بن ه او م ازير والدر 

و المعلدددم اةمرييدددي،  المتزسددد ث فدددي صالمزلدددس الددددوي   تمددداو المعلدددمص،   تمددداو ندددرامج ل ددد ا
  تماو نرامج  ألا تتباز  لأ الم ازير اةويرث، اعتره الباةث تايي  صالمزلس الفلسري ي 

  ليددار ل دد او المعلددمص، دتضددمن المعددادير الرهيسددر التاليددر : بهدد ام البرنددامج،  ددووث م ادداع 
البرنددامج  الترأليددر العمليددر، الت ددوع  الفددر ق الفرويددر،  ددووث الاينددر الت تيسددير، الزددووث ااواتيددر 

 للمواتو البارير  الماوير، تدييم البرنامج  التدييم المؤسسي.
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 :(33)(2006الد )الج دراسة -12
هدد فت ال تاسددر للددأ تدددويم نرنددامج ل دد او معلمددين الترأليددر ااسددالمير  معلماتاددا فددي  ددبير  

 امعددر  زمددان للعلددوم  التب ولو يددا مددن   اددر ن ددر الرلبددر،  فددي ضددوو متغيددرار  دد س الرلبددر، 
ن مستو  ( عالبال  عالبر م176 مستواهم ال تاسي،  تد درهم العام،  ع  تبونت  ي ر ال تاسر من )

السددد تين الذالذددددر  الراقعددددر الدددذدن د تسددددون تخصدددد  )اللغدددر العرأليددددر  الترأليددددر ااسدددالمير(،  عدددد  تددددم 
اوتياتهم قالرريدر العاواهير،  لت ديق به ام ال تاسر عدام الباةدث نتصدميم اسدتبانر، تدم التهفد  مدن 

رندددامج، ( فددددرث موز دددر  لدددأ مالمدددر مزدددا ر هدددي : بهددد ام الب44لددد عاا  مباتادددا  تبوندددت مدددن )
  الميون ال  ري للبرنامج،  الميون التربيدي للبرنامج.

 بظارر نتاهج ال تاسر بن المتوسرار ال سانير للمزا ر مزتمعر  داور ن ت در  اليدر، 
 عدد  اةتدد  المزددار الذدداني )الميددون ال  ددري للبرنددامج( الرتبددر اة لددأ، فددي ةددين  دداو المزددار اة ر 

الذانير  ألتد در  ار لبليامدا،   داو المزدار الذالدث )الميدون التربيددي )به ام البرنامج( في الرتبر 
 للبرنامج( في الرتبر الذالذر  ألتد در متوسط،  ب لت ال تاسر قما دلي :

 بهمير متاقعر التروتار العلمير  التز د ار الترألوير  تضمي اا في الم اهج ال تاسير. ▪

بددددر مددددن وددددالر المماتسددددار  اةناددددرر ا هتمددددام نتعزيددددز مبدددداوئ الددددتعلم الددددذاتي   دددد  الرل ▪
 التعليمير.

تضمين البرنامج المزي  من الفرص  ال ااعار الت تيبير  التربيدير التي تمين الرلبر من  ▪
  ضع ما تعلموا ن ريال موضع التربيق.

 :(34) (2006قادي ) دراسة -13
للدددأ التعدددرم  لدددأ معدددادير الزدددووث الوا ددد  توافرهدددا فدددي مددددرتار نرندددامج هددد فت ال تاسدددر 

ا دد او الترألددوي،  الت دددق مددن وت ددر التوافددق نددين نرنددامج اا دد او مددع معددادير الزددووث الادداملر مددن ا
  اددر ن ددر ب ضدداو هيندددر التدد تيس،  تددم تربيددق المددد اج الولددفي الت ليلددي،  اسددتخ مت الباةذدددر 
اسدددددتبانر،  دددددهواث لل تاسدددددر ميوندددددر مدددددن المزدددددا ر )بهددددد ام البرندددددامج   اياتددددده، مددددددرتار البرندددددامج 

تدده، التدد تيبار  اةناددرر، التديدديم  الديدداس، التد يددر  المعلومددار، لواتث البرنددامج  مصدداوتث،  مترلبا
ت سين البرنامج  مرا عته، لعوألار تربيق الزووث الااملر(، تبدون مزتمدع ال تاسدر   ي تادا مدن 

-2005ب ضاو هينر الت تيس قيلير الترألير للب ار قزامعر بم الدر ، في الفصد  ال تاسدي اة ر )
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(،   ددددان مددددن نتدددداهج ال تاسددددر، بن البرنددددامج   يددددد م للرالدددد  المعلددددم المفدددداهيم  ال  ريددددار 2006
 المادداتار التددي تدد  م ل دد او المعلددم،  ددذلك   يسددام م تددو  مدددرتار البرنددامج قالاددي  اةساسدددي 
الضر تي ا د او الرالد  المعلدم، ولصدت ال تاسدر للدأ مزمو در مدن التولديار م ادا : الت د دث 

هددد ام  مددددرتار البرندددامج فدددي ضدددوو المسدددتز ار  التغيدددرار العالميدددر، ا تمددداو معدددادير الددد  تي ة
 مؤ ددرار  اضدد ر   الميددر لتدددويم  ددووث نرنددامج اا دد او، ترددوير عراهددق التدد تيس امددراو العمليددر 

 التعليمير.

 :(35) (NCATE, 2006)دراسة  -14
يعدددرض هدددذا التدريدددر نتددداهج الب دددوب ال اليدددر  دددن ل ددد او المعلم، ولددد  للدددأ بن الب دددوب  

المتاةر ت  م بهمير الزووث العالير في ل  او المعلمين، بن المعلمين المع دن ل د اوال  يد ال دتفوعدون 
 لددأ  يددرهم مددن المعلمددين،  اا دد او الزيدد  للمعلددم يسددا  ا  لددأ ترددوير المعدداتم  المادداتار التددي 

ا اددا فددي الفصدددور ال تاسددير، اا ددد او الزيدد  للمعلمددين يعردددي نتدداهج بفضددد  لت صددي  الرلبدددر، ي ت
مزمو ر من ال تاهج  التوليار، ن داول  لدأ نتداهج الب دوب م ادا : اا د او الزيد   NCATEع مت 

للمعلمين عب  الخ مر دوفر له المعداتم  الماداتار الالزمدر للتد تيس الفعدار،  البدرامج التدي   تدد م 
 دد اوال  يدد ال للرلبددر المعلمددين تضددعام فددي  ضددع  يددر مالهددم بم دداو  ملاددم،  ميددع نددرامج اا دد او ل 

يز  بن تد م بولر  لأ بن الرلبر المعلمين ل دام المعرفر  المااتث الالزمدر لتعلديم علبدر المد اتس، 
 فد  البددرامج يزدد  بن تخضدع لمرا عددر  فددق معددادير  ع يدر، ه دداو ةا ددر للدأ  مليددار تديدديم بفذددر

  مو ل لمعرفر بواو المعلم نا م م  ه توصر الت تيس.

 :(36) (2006جبر ) كاظم،دراسة  -15
ه فت ال تاسر للأ تدويم نرنامج عسم الترألير الف ير من   ار ن ر الخريزين،  فدال لمتغير  

ال وع )ذ ر، بنذأ(،  الوظيفر )م تس، مو ه ترألير ف ير(،  عد  عدام الباةذدان قص د او اسدتبانر تتبدون 
ن مالمدددر م دددا ت، )م دددوت المتغيدددرار ال يمو رافيدددر : ال دددوع،  سددد ر التخدددرع،  الوظيفدددر ال اليدددر(  مددد

بسدنلر تد  ت ةدور  8 م دوت تددويم الخردر ال تاسدير مدن ةيدث مترلبدار الدسدم  البليدر  الزامعدر،  
( وريزددال، 105الخرددر   م ددوت عراهددق التدد تيس  التدددويم،  عبدددت ا سددتبانر  لددأ  ي ددر ةزماددا )

نتدداهج الت ليدد  ااةصدداهي بن البرنددامج دتمتددع ن ددداو عددوث تتمذدد  فددي بهميددر المدددرتار التددي    اددفت
ت تس فيه،  و لدر متغيدر ال دوع لمصدل ر الدذ وت  الوظيفدر لمصدل ر المدو اين فدي مددرتار الدسدم 
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%( ددر  بن 64,8فدط،  ما ني دت ال تداهج بن البرندامج يعداني مدن ندداو ضدع  تتمذد  فدي   دوو )
%( ددددر  بن ه ددداو مددددرتار د بغدددي بن 76,2ردددر مت اولدددر مدددن ةيدددث المضدددمون،  )مددددرتار الخ

تتضددمن فددي الخرددر،  بن عريدددر الم اضددرث هددي الرريدددر السدداه ث فددي التدد تيس مددع التر يددز  لددأ 
المسددتو  المعرفددي )ال فددن(،  بن ا وتبدداتار الت ريريددر هددي السدداه ث قاددي   ددام،  تولددي ال تاسددر 

 ا دددر للدددأ مرا عدددر  إ ددداوث ن دددر مدددن ةيدددث مدرتاتددده  عراهدددق ت تيسددده قدددهن نرندددامج الترأليدددر الف يدددر ق
  تدويمه،  استخ مت ال تاسر الم اج الولفي  اةسلو  ااةصاهي.

 :(37) (2006) كنعاندراسة  -16
ه فت ال تاسر للأ الوعوم     موالفار معلم المسدتدب   مترلبدار ل د اوا،   سديما فدي  

ضددوو المتغيددرار العالميددر  تبدد ر بو اتا فددي  صددر التب ولو يددا  الترددوت العلمددي  الذدددافي،  مددن مددم 
التعرم  لأ  اعع ندرامج ل د او المعلمدين فدي  ليدر الترأليدر صقزامعدر ومادق بنموذ دالص  الوعدوم   د  

رق المعتم ث  الم اهج المتبعر في تههيلام  ذلك من ب   تروير هذا البرامج في ضوو اةو ات الر
الترألوير الز د ث للمعلمين،   ذلك نا م ل  او مدياس لتدويم نرامج ل  او المعلمين  فدق مترلبدار 

لمنويددر بن مددر الزددووث العالميددر،  اسددتخ م الباةددث المدد اج الت ليلددي الولددفي،  عدد  ترا ةددت ال سددبر ا
%(، فدددي ةدددين 69,89% (،  )20,43للمؤ دددرار الم دددددر فدددي موالدددفار الرالددد  المعلدددم ندددين )

%(، ممددا ددد ر  لددأ بن نددرامج ل دد او المعلددم فددي المزددار 46,55نلغددت ال سددبر المنويددر المتوسددرر )
الما ي لم ت دق الرضا الببير  المرلو  للمستفي دن مدن هدذا البدرامج  عد  ترا ةدت ال سدبر المنويدر 

%(، فددي ةددين نلغددت 78,49%( )12,90مؤ درار الم ددددر فددي موالددفار الرالدد  المعلدم نددين )لل
%( مما د ر  لأ بن نرامج ل  او المعلم فدي المزدار ا  تمدا ي 31,3ال سبر المنوير المتوسرر )

الاخصدددي لدددم ت ددددق الرضدددا الببيدددر  المرلدددو  للمسدددتفي دن مدددن هدددذا البدددرامج  ترا ةدددت ال سددد   –
الم دددددددر فدددددي موالدددددفار الرالددددد  المعلدددددم فدددددي مزدددددار اا ددددد او الذددددددافي ندددددين  المنويدددددر للمؤ دددددرار

%(،  ترا ةدددت 37,68%(، فدددي ةدددين نلغدددت ال سدددبر المنويدددر المتوسدددرر )%62,36(،  )24,73)
ال س  المنوير للمؤ رار الم ددر في موالفار الرال  المعلدم فدي مزدار اا د او اةفداويمي ندين 

%(، دالةدن مددن 49,19ال سدبر المنويدر المتوسددرر )%(، فدي ةدين نلغددت %81,72(،  )29,03)
ال تاع الساقدر بن ه او ةا ر ماسر،  ما دبد داا الرلبدر بفدراو العي در للدأ ضدر تث ل داوث ال  در فدي 
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نرنددامج ل دد او المعلددم فددي  دد  المزددا ر الددذي يددد ماا البرنددامج، قمددا دددتالوم مددع مترلبددار الرددال  
 المعلمين الذدافير.

 راض ال تاسار المتوافرث ما دلي : يبين من والر استع
تادددير البذيدددر مدددن ال تاسدددار للدددأ تزادددد  اهتمدددام ا تزاهدددار العالميدددر  الم ليدددر  ااعليميددددر  -1

 نتروير  تدييم نرامج ل  او المعلم قما دتوافق مع معادير ا  تماو اةفاويمي.

ترددوير نددرامج بمبتددت ال تاسددار بن ه دداو فا ليددر لتربيددق معددادير ا  تمدداو اةفدداويمي فددي  -2
 ل  او المعلم في  ذير من المؤسسار العالمير  ااعليمير  الم لير.

مع ددم ال تدداهج التددي تولددلت للياددا ال تاسددار مددن وددالر التدددويم تاددير للددأ ضددر تث ل دداوث  -3
ال  ر في م توياتاا  عرق بساليباا الت تيسير  البينير التي ت فذها نرامج ل  او المعلم قما 

 ؤسسار الترألوير  المستز ار العالمير المعالرث.دتوافق مع تروت الم

 :(38) (2007النمري ) دراسة -17
هدد فت ال تاسددر للددأ ت  ددد  مزددا ر تدددويم المدددرتار الترألويددر لرالبددار  ليددر اللغددر العرأليددر  

قزامعدددر بم الددددر  فدددي بهددد ام المددددرتار الترألويدددر،  مفدددروار المددددرتار الترألويدددر،  ت  ددديم  توزيدددع 
لأ س ر اا  او قيلير الترألير قزامعر بم الدر ،  ت  د  معادير الزووث الااملر المدرتار الترألوير  

الالزمدددر للمددددرتار الترألويدددر التدددي تدددد ماا  ليدددار الترأليدددر للرالبدددار فدددي  ددد  مزدددار مدددن المزدددا ر 
( 20السددددداقدر،  اسدددددتخ مت الباةذدددددر المددددد اج الولدددددفي الت ليلدددددي،  تبوندددددت  ي دددددر ال تاسدددددر مدددددن )

( ماددرفال ترألويددال،  ولصددت ال تاسددر للددأ مزمو ددر مددن ال تدداهج 25لدددر ،  )متخصصددال قزامعددر بم ا
بهماددا : افتدددات المدددرتار الترألويددر التددي تددد ماا  ليددر الترأليددر قزامعددر بم الدددر  للددأ معددادير الزددووث 
الااملر، التي ة وتاا ال تاسر، فدي م ا تهدا اةتألعدر )بهد ام المددرتار الترألويدر، الزواند  ال  ريدر 

ار الترألويددددر، الزواندددد  الوظيفيددددر  التربيديددددر فددددي المدددددراتر الترألويددددر،  توزيددددع  ت  دددديم فددددي المدددددرت 
المدرتار الترألوير(،  ب لت الباةذر قما دلدي : ت  دد   لديا ر بهد ام ل راهيدر  اضد ر لبد  عسدم 
مددن اةعسددام الترألويددر، ت  ددد   لدديا ر بهدد ام ل راهيدددر سددلو ير  اضدد ر  م دد وث لبدد  مدددرت مدددن 

ويددر، ل دداوث لدديا ر المدددرتار الترألويددر قمددا ي دددق معددادير الزددووث الادداملر، التر يددز المدددرتار الترأل
 لدددأ الزوانددد  العمليدددر  التربيديدددر قمدددا ي ددددق التدددوازن ني ادددا  ألدددين الزوانددد  ال  ريدددر فدددي نرندددامج 

 اا  او، ت ديق مزي  من التوازن نين اةعسام الترألوير في تد يم مدرتار اا  او الترألوي.

 (39) (2007أبو دقة، اللولو ) دراسة -18
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ه فت ال تاسر للأ تدويم نرنامج ل  او المعلم في  لير الترألير مدن   ادر ن در الخريزدار،  
 استخ مت ال تاسر الم اج الولفي الت ليلدي،  عد  تدم توزيدع بواث ال تاسدر  لدأ  ي در  ادواهير مدن 

ث ال تاسدر  هدي قراعدر ودريج ( عالبر،  تدم ن داو بوا 90الخريزار في التخصصار المختلفر نلغت )
مد  ددر، تتبددون مددن المزددا ر التاليددر : )معلومددار  امددر  ددن العي ددر، المسدداعار ال تاسددير، ا تزدداا 
ن ددو ما ددر التدد تيس، المادداتار الميتسددبر مددن البرنددامج،  اعددع التدد تي  الميدد اني، مادداتار ا تصددار 

المتوسط ال ساني  الدوزن ال سدبي   التوال ، الرضا  ن البرنامج، تروير البرنامج(،  تم استخ ام
لت لي  نتاهج ال تاسر التي بظارر بهمير المسدافار العمليدر التربيديدر قال سدبر للمدواو ال  ريدر،  مدا 
بظادرر تضدا الرالبدار  دن الم تسدين  ألرندامج البليددر،  لدأ ا تبدات بن البرندامج لده عد تث  اضدد ر 

مماتسدددر ما دددر التددد تيس  مدددا بظادددرر ةا دددر فدددي ت ميدددر ا تزاهدددار اايزانيدددر  الماددداتار الالزمدددر ل
الرالبددار للمادداتار التب ولو يددر  ال اسددوألير  ب ضدد ت ال تدداهج بن نرنددامج التدد تي  الميدد اني د مددي 
قعا المااتار الت تيسير مع اعتراه زياوث فترث الت تي  المي اني قيلير الترأليدر قالزامعدر ااسدالمير 

ر العمليدر  الماداتار التد يدر  الما يدر  ضدر تث اسدتمرات قغزث،  ب لدت ال تاسدر قا هتمدام قالتربيددا
 مرا عر  تدويم نرنامج ل  او المعلمين لتلبير اةتيا ار المعلم في المزتمع الفلسري ي.

 :(40) (2007دراسة برزق ) -19
ه فت ال تاسر للأ تدييم فعالير نرامج ت تي  ل  او المعلدم فدي  ليدار الترأليدر فدي  امعدار  

والر التعرم  لدأ لوتاو المعلمدين للبمفايدار الضدر تير التدي افتسدبوها مدن عراع  زث  ذلك من 
والر نرنامج اا  او في  ليار الترألير،  اسدتخ مت الباةذدر المد اج الولدفي الت ليلدي، ا سدتبانر 
فهواث لل تاسر، تبدون مزتمدع ال تاسدر مدن علبدر اللغدر اانزليزيدر المسدتو  الراقدع فدي  ليدار الترأليدر 

ار : )ااسددالمير، اةعصددأ، اةزهددر(، عبدددت بواث ال تاسددر  لددأ  ي ددر  اددواهير نلغددت فددي الزامعدد
( عال   عالبر، ولت ال تاهج  لدأ بن الرلبدر المعلمدين فدي  امعدار عرداع  دزث عد  ةصدلوا 202)

 لأ مسدتو  ل د او متوسدط مدن البفايدار التدي تدؤهلام للعمد  مسدتدبالل، ولصدت ال تاسدر قعد و مدن 
لتر يز في ل  او الرال  المعلم  لأ مزمو ر م  وث متفق  لياا من البفايار التوليار م اا : ا

الما يدر اةساسدير اةد اب التغييدر ال دو ي فدي سدلو ه  بواهده، ت ديدق التدوازن ندين  واند  اا د او 
التخصصي  الترألوي  الذدافي في ضدوو الدوزن ال سدبي ةهميدر  د   اند  م ادا فدي ندرامج اا د او 

ددددرتار اا ددد او الما دددي قم تدددو  الم ددداهج الم تسدددير  بسدددالي  ت فيدددذها  تردددوير  فلسدددفتاا، تألدددط م
تعليماددا، تاينددر الخبددرار المت و ددر التددي تتدديح الفددرص لمماتسددر الرددال  المعلمددين لمادداتار الددتعلم 
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الذاتي لتمي ام من التعلم المسدتمر  متاقعدر التغيدرار التدي تردرب  لدأ م تدو  الم اداع، تد دين ن دا 
 التبير العملير قما ي دق الموضو ير في التدويم.اا رام  لأ 

 :(41) (2007دراسة شاهين ) -20
هدد فت ال تاسددر للددأ تدددويم نرنددامج الترأليددر العمليددر فددي  امعددر الددد س المفتوةددر مددن   اددر  

ن دددر الرلبدددر المعلمدددين،  عددد  سدددعت ال تاسدددر للدددأ الوعدددوم  لدددأ   ادددار ن دددر الرلبدددر فدددي م دددا ت 
ج  ورواتده،  بو ات لواتث الم تسدر،  بو ات المعلدم المتعدا ن(،  عد  متع وث،  ملت : )به ام البرنام

( عالبدددال معلمدددال، تدددم اوتيددداتهم  ادددواهيال  فدددق التوزيدددع الربددددي مدددن 389تبوندددت  ي دددر ال تاسدددر مدددن )
%(،  لل صور  لدأ   ادار ن در 25( عالبال، بي ن سبر  ع تها )1557مزتمع الب ث،  البالغ )

( فدرث موز ر  لدأ بتألعدر م دا ت،  ألعد  ل دراو 63تبانر ميونر من )الرلبر المعلمين، استخ مت اس
 مليدددر الت ليددد ، تدددم التولددد  للدددأ ال تددداهج اةساسدددير اآلتيدددر : بن تدددد درار الرلبدددر المعلمدددين  لدددأ 
اسددتبانر تدددويم البرنددامج  دداور ن سددبر  اليددر، مددع   ددوو قعددا نددداو الضددع ،  فددي ضددوو نتدداهج 

ت  ددديم نرندددامج الترأليدددر العمليدددر قمدددا د سدددزم  مترلبدددار  الب دددث،  ب لدددأ الباةدددث قضدددر تث ل ددداوث
العصر،  وصولديار المزتمدع الفلسدري ي، مدع ضدر تث تدوفير وليد  وداص قالترأليدر العمليدر لبد  
من المارم،  الرال ،  م در الم تسر،  المعلدم المتعدا ن، مدع التهفيد   لدأ ضدر تث تبامد  بو ات 

 دد وث  مضددبوعر مددن عبدد   ميددع اةعددرام، التددي  ميدع بلدد ا  العالعددر قالبرنددامج  فددق معددادير م
 توز ت  لأ م ا ت ا ستبانر اةتألعر.

 :(42) (2007دراسة طبالن ) -21
ه فت ال تاسر للأ التعرم  لأ وتاو    من ب ضاو هيندر التد تيس  عدال  البيدالوتيوس  

في نو ير لدعوألار ندرامج ل د او المعلدم ال اليدر،  البد اه   ال لدور المدترةدر لت سدين ندرامج ل د او 
المعلددددم،  الصددددعوألار فددددي تربيددددق معددددادير ضددددمان الزددددووث الادددداملر،  اسددددتخ مت ال تاسددددر المدددد اج 

ليدد  الم تددو   فددي  مددع البيانددار  ت ليلاددا  تلدد  الصددعوألار  التعددرم  لددأ وتاو الولددفي فددي ت 
الم يمين،  في التعرم  لأ معادير ضمان الزووث )م وت ل  او المعلم(،  تبونت  ي در ال تاسدر 

( نلددددغ 2007-2006مددددن عددددال  الفرعددددر الراقعددددر قيليددددر الترأليددددر  امعددددر لدددد عاو للعددددام الزددددامعي )
( 16لك  ي ددر  اددواهير مددن ب ضدداو الاينددر الت تيسددير نلددغ مزمو اددا )( عالبددال،  ددذ82مزمو اددا )

 ضدو هينددر تدد تيس،  اسددتخ م الباةددث ا سددتبانر  ددهواث لزمددع البيانددار  تضددم ت اةواو المزددا ر 
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)ن دددام الدبور،الخردددر ال تاسدددير، ب ضددداو هيندددر التددد تيس، الردددال ، ن دددام التددددويم(  ادددفت نتدددداهج 
لتددي تددؤوي للددأ  دد م تربيددق معددادير ضددمان الزددووث الادداملر ال تاسددر  ددن الع ددد  مددن الصددعوألار ا

)م ددوت ل دد او المعلددم(،  ولصددت ال تاسددر للددأ مزمو ددر مددن التولدديار بهماددا : مرا عددر  ترددوير 
نددرامج ل دد او المعلددم، عبددور الرددال ، الخرددر ال تاسددير، تدددويم تعلددم الرددال   بواتهددم، ب ضدداو هينددر 

التعليمير التعليمير، ليزاو التوازن نين المزا ر ال  رير  الت تيس، نماذع التعليم  التعلم، المصاوت
 التربيديددر، تؤ دد   لددأ   اددر ن ددر ب ضدداو هينددر التدد تيس  الرددال  قضددر تث ا تمدداو سدد ر وتاسددير 

 وامس تخص  ل تاسر المدرتار الترألوير فدط، توفير ااميانار )البارير، المالير،  الماوير(.
 

 :(43) (Reusser & Others, 2007) دراسة -22
 ل   ي  تربق  امعار  سط الغر  اةمرييي مباوئ الزدووث فدي ه فت ال تاسر للأ  

نددرامج ل دد او المعلددم،  العمدد   لددأ ت سددين تلددك البددرامج،  لت ديددق هدد م ال تاسددر تددم  مددع البيانددار 
الخالر قالرلبر،  استخ مت هذا البيانار لت  د  الرلبر الذدن ي تا ون للأ و م تعليمي، نا م 

ن  فاوث الرلبر المعلمين، بور ل اوث تصميم الم اهج للدأ ت ديدق نتداهج ليزانيدر،  عد  ت سدن ت سي
بواو الرلبر المعلمين في المعاتم  الماداتار  التد انير  التصدرفار،  ن درال لمدا ةددده هدذا البرندامج 

امج مددن نتدداهج ليزانيددر مددن وددالر تربيددق مبدداوئ الزددووث الادداملر فددد  بلددبح نموذ ددال للع ددد  مددن نددر 
 ل  او المعلم اةور ،   ظفت الم اج الولفي لت ديق به افاا  معالزر عضاياها العلمير.
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 :(44) (2009أبو دقة ) دراسة -23
هد فت ال تاسدر للددأ تددويم  ددووث البدرامج اةفاويميدر قالزامعددر ااسدالمير )قغددزث( مدن   اددر  

الز س، التخصددددد  ن دددددر الخدددددريزين مدددددع وتاسدددددر مدددددا لذا  اندددددت ه ددددداو فدددددر ق تعدددددزي لمتغيدددددرار 
اةفاويمي،  المع ر الترافمي،  لت ديق ذلك تم توزيع بواث ال تاسر )قراعر الخريج( في ناايدر العدام 

 لأ  ي ر  اواهير ممذلر من الخريزين في التخصصار المختلفر نلغت  2006-2005ال تاسي 
مسددددداعار  (،  عددددد  ني دددددت نتددددداهج ال تاسدددددر بن تدددددد درار بفدددددراو العي دددددر التدويميدددددر، قخصدددددوص858)

%( ،  فددي مزددار  العددر الم تسددين قالرلبددر 78%( للددأ )55التخصدد ،   انددت تتددرا ه مددا نددين )
%(، 72%(،  فددي مزددار بواو البليددر  انددت مددا نددين )79%( للددأ )66فانددت التددد درار مددا نددين )

   ظفت الم اج الولفي  اةسلو  ااةصاهي ةتأ ت دق به افاا.
 :(45) (2009دراسة الشرعي ) -24

ال تاسددددر للددددأ معرفددددر  واندددد  الدددددوث  الضددددع  فددددي البرنددددامج ن دددداول  لددددأ مترلبددددار هدددد فت  
ا  تمدداو اةفدداويمي لبرنددامج ل دد او المعلددم،  اسددتخ مت الباةذددر المدد اج الولددفي الت ليلددي،   ددان 

-2008مزتمع ال تاسر علبر المستو  الراقع قيلير الترألير  امعر السلران عانوس للعام ال تاسي )
( عالددددد  200(،   ي دددددر ال تاسدددددر  اددددواهير قسددددديرر تبوندددددت مدددددن )991 ددددد وهم )(  البددددالغ 2009

 عالبددددر،  اسددددتخ مت الباةذددددر اسددددتبيان  ددددهواث لل تاسددددر ميددددون مددددن سددددتر م ددددا ت هددددي : )م تددددو  
المدرتار، عراهق الت تيس، بسالي  التدويم، الترألير العمليدر، المعدامالر الماليدر  ااواتيدر، ود مار 

هج ال تاسددددر للددددأ بن ه دددداو تفددددا ر فيمددددا ني اددددا نددددين المسددددتو  الببيددددر الدسددددم  البليددددر(،  ألي ددددت نتددددا
 المتوسدط،  هدي قادي   دام تعردي مؤ درار  يدد ث،   اندت فدوق المتوسدط   د  تديديم الردال  لمددا 
تعلموا من البرنامج،   ان من توليار ال تاسر ا هتمدام قالمسدافار ال تاسدير التدي ت مدي ماداتار 

ر ال  دذددر فددي ت ددوع عراهددق التدد تيس، تألددط المدداوث ال تاسددير قالزاندد  التفبيددر العليددا، توظيدد  التد يددا
الميدد اني  التدليدد  مددن الزواندد  ال  ريددر،  اسددتخ مت المدد اج الولددفي  اةسددلو  ااةصدداهي ةتددأ 

 ت دق به افاا  تزي   ن تسات تاا.
 :(46) (2009دراسة درويش وآخرون ) -25

يدار الترأليدر فدي )الزامعدر ااسدالمير، ه فت ال تاسر للأ تدويم نرنامج ل  او المعلم فدي  ل
  امعر اةزهر،   امعر اةعصأ(،  اسدتخ مت ال تاسدر المد اج الولدفي الت ليلدي،  عد  تدم توزيدع 

( عالبال  عالبر،  الذدن 333بواث ال تاسر  لأ  ي ر  اواهير من وريزي الزامعار الذالب نلغت )
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 مددا تددم ل ددراو مدددانالر مددع  دد و مددن  تخر ددوا فددي السدد وار الخمددس اةويددرث مددن تلددك الزامعددار،
بساتذث  ليار الترألير  ل اع الددرات فدي  زاتث الترأليدر  التعلديم العدالي  واهدرث التعلديم نو الدر الغدوب، 
 تم استخ ام ا ستبانر  هواث لزمع البيانار البمير لل تاسر  التي ت دزر  لدأ بواو الخدريج   دملت 

م قالتخصدددد ، الددددديم  بوالعيددددار ما ددددر التعلدددديم، ال  ددددام بواث ال تاسددددر المزددددا ر : )المعرفددددر  الفادددد
الترألوي في فلسدرين، البفايدار المرتبردر نتد تيس الم داهج الفلسدري ير، البفايدار المرتبردر قدالتعليم 
 الفدددر ق الفرويدددر، ت ميدددر الماددداتار العدليدددر للتلميدددذ، اا ددد او  التخرددديط للتددد تيس، ااواتث الصدددفير 

يددددددذ التدددددد تيس واودددددد  الصدددددد ، الوسدددددداه   تب ولو يددددددا المعلومددددددار  المادددددداتار المرتبرددددددر ناددددددا، ت ف
 ا تصددا ر، المزددار اانسدداني  ال فسددي  ألينددر الددتعلم، مادداتار تديدديم تعلددم )التخصدد (، مادداتار 
ا تصدددار  التوالددد ، التردددوت الما دددي معلدددم المسدددتدب (،   اندددت ال تيزدددر العامدددر لزميدددع المزدددا ر 

ر بفددرزر ال تاسددر المخر ددار التاليددر : عاهمددر قالمادداتار %(، قااضددافر للددأ ال تيزددر السدداقد67,8)
الالزمددر فددي التخصصددار اةتألعددر الرهيسددر )اللغددر العرأليددر، اللغددر اانزليزيددر، العلددوم، الرياضدديار(، 
بتألع ورط بفاويمير )في مزار اا  او الترألوي(في التخصصار اةتألعر المذ وتث، ع مت ال تاسدر 

يددددد   ددددد و الرلبدددددر فدددددي الادددددع ، اوتيدددددات بسددددداتذث  امعدددددار مزمو دددددر مدددددن التولددددديار م ادددددا : تدل
متخصصين لت تيس علبر التخص ، ت د دث بسدالي  التددويم، تردوير بسدالي  التد تيس  م تدو  
المسددداعار الت تيسدددير، ل دددراو مرا عدددر  ذتيدددر تدويميدددر  ددداملر لبدددرامج ل ددد او المعلدددم فدددي الماددداتار 

 ل  او المعلمين.  البفايار التخصصير، تروير المواتو الماوير لبرامج

 :(47) (Russell, 2009)دراسة  -26
 Cardinal Stritchهددد فت ال تاسدددر لمعرفدددر فعاليدددر نرندددامج ل ددد او المعلدددم فدددي  امعدددر  

 ا تم ر ال تاسر الم اج الولفي الت ليلي،  لتدييم البرنامج ب  ر الباةذر استبانر  سترالع وتاو 
المعلمين الز و  المعلمين  م تاو الم اتس، قااضافر للأ المدانالر،  تم التر يز في بواث ال تاسدر 

ميدذ مت دو ين، التفا د   لأ المزا ر : )الم اهج ال تاسير  الت تيس  التديديم، الدد تث  لدأ تعلدم تال
مدع البينددر الم تسددير،   ددوو فددرص لل مددو الما ددي(،  عد  ولصددت ال تاسددر للددأ ال تدداهج التاليددر : عدد تث 
المعلم الز د  للتفا   مع البينر الم تسير م   وث  بع  مدن المسدتو  المرلدو ،   د م الدد تث  لدأ 

مدد   لددأ ترددوير نرنددامج ل دد او ت  ددد  ب لويددار العمدد  الم تسددي، فيمددا ب لددت ال تاسددر قضددر تث الع
 المعلم في  ميع ال واةي.

 

 
 :(48) (2010السبع وآخرون ) دراسة -27
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ه فت ال تاسر للأ تدويم نرنامج معلم اللغر العرألير في  لير الترألير قزامعدر لد عاو  
فددي ضددوو معددادير الزددووث الادداملر، اسددتخ مت الباةذددر المدد اج الولددفي الت ليلددي،  لت ديددق 

الباةذر قص  او عاهمر قمعادير الزووث الاداملر لبرندامج ل د او معلدم اللغدر  ه م ال تاسر عامت
العرأليددر فددي  ليدددر الترأليددر قزامعددر لددد عاو، تددم ا ددتداعاا مدددن البتدد  المتخصصددر  الب دددوب 

مزدا ل هدي : )بهد ام  129( معيداتال موز در  لدأ )152 ال تاسار السداقدر، ا دتملت  لدأ )
اةفددداويمي  الما دددي  الذددددافي، ب ضددداو هيندددر التددد تيس، البرندددامج، سياسدددر الدبدددور، اا ددد او 

التزايدزار  الوسداه  التعليميدر، تدددويم الرلبدر، لواتث الدسدم، و مددر المزتمدع، الترأليدر العمليددر، 
اةن ير، الميتبر  مصاوت المعلومار، عراهق الت تيس(، تم ت وي  الداهمدر للدأ مددانلتين مدع 

تبانتين مدع ب ضداو هيندر التد تيس  الرلبدر،  تبوندت مسنولي الدبور  عسم اللغدر العرأليدر، اسد
( عالبال،  ع  بظارر نتاهج ال تاسر ضع  71( ب ضاو هينر ت تيس  )9 ي ر الب ث من )

تددوافر معددادير  ددووث سياسددر الدبددور مددن   اددر ن ددر مسددنور الدبددور،   ددذلك ضددع  تددوافر 
ي ما توافرر معدادير  دووث  ووث نرنامج اا  او من   ار ن ر عسم اللغر العرألير  الرلبر، ن

نرنامج اا  او من   ار ن ر ب ضاو هينر الت تيس في الدسم قمستو  متوسط،   ان مدن 
تولدديار ال تاسددر ت  ددد  بهدد ام نرنددامج معلددم اللغددر العرأليددر،  ضددع معددادير لسياسددر عبددور، 

 تدويم المدرتار قصوتث مستمرث،  زياوث م ث الترألير العملير.

 :(49) (2010لي )، الصافتالفوال دراسة -28
هددد فت ال تاسدددر للدددأ التعدددرم  لدددأ مددد    دددووث ل ددد او المعلمدددين فدددي  ليدددر الترأليدددر  

قال سددير  فدددال لزوانبدده اةفاويميددر  الما يددر  الذدافيددر  الاخصددير فددي ضددوو معددادير ا  تمدداو 
اةفددداويمي  إواتث الزدددووث الاددداملر، اسدددتخ مت ال تاسدددر المددد اج الولدددفي الت ليلدددي،  تبدددون 

 ث من علبر  لير الترأليدر السد ر الراقعدر عسدم ترأليدر الرفد   دعبر معلدم لد  فدي مزتمع الب
( عالبدال  عالبدر، 154(، ةيث نلدغ  د وهم )2010-2009م اف ر ال سير للعام ال تاسي )

 اسددتخ م الباةددث اسددتبيانال ميوندددال مددن بتألعددر مزددا ر هدددي : )اا دد او اةفدداويمي، اا ددد او 
 او الاخصي،  توللت ال تاسر للدأ بن  دووث نرندامج ل د او الما ي، اا  او الذدافي، اا 

المعلددددم  انددددت متوسددددرر، ممددددا دؤ دددد  ضددددر تث العمدددد  لرفددددع مسددددتو   ووتدددده لضددددمان  ددددووث 
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الرلبدر المعلمدين  لدأ تصدميم نتد تي  مخر اته،   ان من توليار ال تاسر : زياوث ا هتمدام 
يذ المت و ر،  تربيق تد يار لواتث الص  ال ت س التي تستخ م التب ولو يا لتلبير اةتيا ار التالم

 التي تعزز ضبط ال فس  ا نضباو الذاتي،  تد يم وبرار تعليمير تازع التالميذ  لأ ا نتبات.

 :(50) (2010دراسة زقوت ) -29
هدد فت ال تاسددر للددأ التعددرم  لددأ  اعددع نرنددامج اا دد او الترألددوي العملددي للرالدد / المر دد   

 امعدددر اةعصدددأ،  إ ددد او تصدددوت مدتدددره لت سدددين البرندددامج،  اسدددتخ مت  –ال فسدددي قيليدددر الترأليدددر 
( فددددرث، تبدددون 48الباةذدددر المددد اج الولدددفي الت ليلدددي،   اندددت بواث ال تاسدددر اسدددتبانر ميوندددر مدددن )

مزتمدددع الب دددث مدددن علبدددر المسدددتو  الراقدددع قدسدددم اات ددداو ال فسدددي قيليدددر الترأليدددر  امعدددر اةعصدددأ 
( عالبددال  عالبددر،  عدد   اددفت ال تدداهج بن نرنددامج 75ر ال تاسددر )( عالبددال  عالبددر،   ي دد95  دد وهم )

اا  او الترألوي العملي يفتدر للأ عاهمر المعادير الوا   توافرها،  بن ه او عصوتال قاي   ام في 
 امعددر اةعصددأ  –مرا عددر نرنددامج اا دد او الترألددوي العملددي للرال /المر دد  ال فسددي قيليددر الترأليددر 

عالددرث،  ولصددت ال تاسددر للددأ مزمو ددر مددن التولدديار بهماددا: ت  ددد  فددي ضددوو ا تزاهددار الم
بهدد ام عسددم اات دداو ال فسددي نوضددوه  العمدد   لددأ تربيداددا مددن وددالر المسدداعار الت تيسددير التددي 
تر دددز  لدددأ اا ددد او ال  دددري  العملدددي للرالددد  المر ددد ،  ضدددع معدددادير  وتيدددات الرالددد  المر ددد  

  بر  في المزار الترألوي.ال فسي ةيث بن  خصير المر   ذار بهمير 

 :(51)(2012جمال إسماعيل ) دراسة -30
الترألير قزامعار عرداع  دزث ه فت ال تاسر للأ التعرم  لأ  اعع ل  او المعلم في  ليار  

فددي ضددوو معددادير الزددووث الادداملر،  ت دد ور مادديلر ال تاسددر فددي السددؤار الددرهيس التددالي : مددا  اعددع 
ل  او المعلم في  ليار الترألير قزامعار عراع  زث في ضدوو معدادير الزدووث الاداملر؟  تفدرع  دن 

ث المد اج الولدفي الت ليلدي، ( سؤار.  لإل اقر  دن بسدنلر ال تاسدر اسدتخ م الباةد12هذا السؤار )
ةيددث عددام نب دداو بواث ال تاسددر )مديدداس الزددووث الادداملر لواعددع ل دد او المعلددم فددي  ليددار الترأليددر(  هددي 

( 90اسدتبانر،  تدم الت ددق مدن لد عاا  مباتادا،  ا دتملت بواث ال تاسدر فدي لدوتتاا ال ااهيدر  لددأ )
نددامج، سياسددار الدبددور  مماتسدداته، ( مزددا ر هددي : )بهدد ام البر 10فدددرث )معيدداتال( موز ددر  لددأ )

هييلير البرنامج، بواو ب ضاو هينر الت تيس، المدواتو الماويدر، م تدو  المددرتار ال تاسدير، بسدالي  
التعليم  التعلم، التدييم، الت تي  المي اني، الرلبر الخريزون(،  من مم تم تربيق بواث ال تاسدر  لدأ 
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علبر المستو  الراقع( في  ليار الترألير في الزامعار  ي ر عبدير  اواهير من الرلبر الخريزين )
( عالبال  عالبر مدن المزتمدع البدالغ 546: )اةزهر، ااسالمير، اةعصأ(، ةيث نلغ ةزم العي ر )

( عالبال  عالبر، ني ما تم تربيق بواث ال تاسر  لأ  ي در  ادواهير مدن ب ضداو هيندر 5437ةزمه )
فت نتدداهج ال تاسددر بن نسددبر تددوافر معددادير الزددووث الادداملر (  ضددوال،  ادد50التدد تيس نلددغ ةزماددا )

لواعع ل  او المعلم في  ليار الترألير من   ار ن در الرلبدر فدي الزامعدار : )اةزهدر، ااسدالمير، 
%(، 64,6%(  لدددأ الترتيددد ،  أل سدددبر  امدددر )63,4%(، )66,0%(، )65,2 اةعصدددأ( هدددي : )

ادير الزددووث الادداملر لواعددع ل دد او المعلددم فددي  ليددار فيمددا  اددفت نتدداهج ال تاسددر بن نسددبر تددوافر معدد
%(،    دو د  فدر ق ذار 66,6الترألير من   ادر ن در ب ضداو هيندر التد تيس للزامعدار الذالمدر )

و لر لةصاهير نين متوسط تدييمار الرلبر  متوسدط تدييمدار ب ضداو هيندر التد تيس   د  مسدتو  
   ددن ضددر تث العمدد   لددأ ترددوير  اعددع ل دد او (,  فددي ضددوو تلددك ال تدداهج التددي تبادد0,05و لددر )

المعلدددم، ب لدددت ال تاسدددر قعددد ث تولددديار بهمادددا : تردددوير بهددد ام  ليدددار الترأليدددر، تردددوير سياسدددر 
 اض ر  م  وث  معل ر لدبدور الرلبدر، تردوير ندرامج ل د او المعلدم، العمد   لدأ تردوير بواو هيندر 

ويددددر، تعميددددق م تددددو  المدددددرتار ال تاسددددير، التدددد تيس التعلدددديم  الددددتعلم  التديدددديم، ترددددوير المددددواتو الما
اسدددتخ ام بسدددالي  تعلددديم  تعلدددم ة دذدددر، اسدددتخ ام بسدددالي  تديددديم مت و دددر، تردددوير بهددد ام التددد تي  

 المي اني، ضر تث العم   لأ تروير بواو الرلبر في المزار الوظيفي.

 دراسات تناولت مؤسسات إعداد المعلم :-جـ

 :(52)(1997دراسة الزهراني ) -1
ت  ددد  بهددم ا تزاهددار ااسدددتراتيزير التددي يميددن تربيداددا فددي تخردديط تردددوت  هدد فت للددأ 

مؤسسدددار ل ددد او المعلدددم قالمملبدددر العرأليدددر السدددعووير،  تتعلدددق قمزدددا ر سياسدددر الدبدددور  معددداديرا، 
لتخريط، التردددوت المي انيدددر،  الت  يم، ا  بهددد ام مؤسسدددار ل ددد او المعلمدددين،  الترأليدددر العمليدددر، ب 

 اسدددتخ مت ال تاسدددر مددد و  المسدددح ا  تمدددا ي قالعي دددر مدددن مددد او  المددد اج  المسدددتمر للمعلمدددين،
( اتزاهددال لسددتراتيزيال يميددن اةوددذ ناددا فددي تخردديط ترددوير 49الولددفي،  عبدددت اسددتبانر ضددمت )

(  ضو هينر ت تيس سعووي من العاملين قيليار 248مؤسسار ل  او المعلم  لأ  ي ر عواماا )
 للت ال تاسر للأ   و من ال تاهج من بهماا ما دلي :الترألير الزامعير قالمملبر،  تو 

لن مؤسسددددار ل دددد او المعلددددم قالمملبددددر تعرددددي ةاليددددال بميددددر م خفضددددر لغالبيددددر ا تزاهددددار  ▪
ااسددتراتيزير الم دد وث فددي ا سددتبانر، اةمددر الددذي يع ددي بن ذا المؤسسددار   تسددير  فددق 
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لمو اددر ن ددو ا تتددداو تتيددر  اضدد ر  تزاهددار الترددوت،  بن ه دداو عصددوتال فددي  اووهددا ا
 نبرامج ل  او المعلم.

دوافددق الغالبيددر الع مددأ مددن بفددراو  ي ددر ال تاسددر  لددأ مالهمددر هددذا ا تزاهددار،  م ددا ت  ▪
لتخرددديط تردددوير مؤسسدددار ل ددد او المعلدددم فدددي المسدددتدب ،  يؤ ددد  ن  لدددأ ضدددر تث لةددد اب 

ملت ددين تغيير  وهري يمس تردوير سياسدار  معدادير  إ دراوار عبدور  انتدداو الردال  ال
قمؤسسددار اا دد او،  تب ددي بهدد ام نو يددر م دد وث تسددام فددي لفسددانام المادداتار السددلو ير 
 العملير الالزمر ل زاةام  ا تتداو قهواهام،  تفعي  التد تي  الميد اني،  التردوير المسدتمر 

 ةواو المعلم بم او الخ مر.

المسدددتدبلير لزميدددع لن ه ددداو فر عدددال والدددر لةصددداهير ندددين وت دددر متوسدددط اةهميدددر ال اليدددر    ▪
 ا تزاهار ااستراتيزير الم  وث في ا ستبانر.

تو دد  فددر ق والددر لةصدداهيال فددي تددد درار مزتمددع ال تاسددر ن ددو اةهميددر المسددتدبلير ل ددوالي  ▪
 ( اتزاهال تعزي للأ نوع اا  او لصالح بفراو ال تاسر قيليار اا  او المت و ر.13)

( 14ع ال تاسددر ل هميددر المسددتدبلير ل ددوالي )تو دد  فددر ق والددر لةصدداهير فددي تددد در مزتمدد ▪
 اتزاهال لستراتيزيال، تعزي للأ المرتبر العلمير لصالح اةساتذث الماات ين  اةساتذث.

 :(53) (2004) الشرقاوي دراسة  -2
هدد فت ال تاسددر للددأ التعددرم  لددأ  اعددع  ليددار الترأليددر  مترلبددار ترويرهددا،  أل دداو معيددات  

ترأليددر ةتددأ يميددن فددي ضددوهه ت  ددد   واندد  الدددوث  الضددع  لبليددار لال تمدداو اةفدداويمي قيليددار ال
الترألير، التعرم  لأ م   ت ديق قعا المعادير الموضو ر لال تماو اةفاويمي قيليدار الترأليدر، 
 ضدددع تتيدددر مسدددتدبلير لتردددوير  ليدددار الترأليدددر فدددي ضدددوو معدددادير ا  تمددداو اةفددداويمي،  اسدددتخ م 

تخ م الباةددث ا سددتبانر  ددهواث لل تاسددر،  تضددم ت ا سددتبانر الباةددث المدد اج الولددفي الت ليلددي، اسدد
المزددددا ر التاليددددر : )بهدددد ام البليددددر،الايي  ااواتي، المبدددداني  التزايددددزار، ن ددددام الدبددددور، هينددددر 
التدد تيس، الت ميددر الما يددر، العمليددر التعليميددر، المدددرتار ال تاسددير، المددواو التعليميددر، مر ددز مصدداوت 

ر العمليدددر، ال تاسدددار العليدددا  الب دددوب التددددويم، المتخر دددون و مدددر المزتمدددع، الدددتعلم، الميتبدددر الترأليددد
(  ضدوال مددن ب ضداو هينددر التد تيس فددي  ليددار 138التعدا ن الدد  لي(، تبوندت  ي ددر ال تاسدر مددن )

الترأليددر فددي الزامعددار ) امعددر الزعددازيق،  امعددر ع رددا،  امعددر بسدديوو(   انددت ال تيزددر الرهيسددر 
يدددر ت ديدددق المعدددادير الدددواتوث فدددي بواث ال تاسدددر قصدددوتث تتدددرا ه ندددين متوسدددرر لل تاسدددر بن  ليدددار الترأل
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 ضددعيفر،  عدد م الباةددث تتيددر لترددوير  ليددار الترأليددر اسددت  ر للددأ نتدداهج ال تاسددر  المزددا ر التددي 
  تور في بواث ال تاسر.

 :(54) (2009دراسة الحدابي، قشوة ) -3
هددد فت ال تاسدددر للدددأ التعدددرم  لدددأ مسدددتو   دددووث الخ مدددر التعليميدددر قيليدددر الترأليدددر  امعدددر  

 مددران مددن   اددر ن ددر علبددر اةعسددام العلميددر  تبونددت مزمو ددر ال تاسددر مددن  ميددع علبددر اةعسددام 
( عالدددد  300بةيدددداو( قالمسددددتويين اة ر  الراقددددع،  البددددالغ  دددد وهم ) – يميدددداو  –العلميددددر )فيزيدددداو 
بواث ال تاسدددر اسدددتبيان يضدددم تسدددعر م دددا ت هدددي : )المددداوث العلميدددر، ب ضددداو هيندددر   عالبدددر،   اندددت

التددد تيس، الميتبدددر، الموظفدددون، الدبدددور  التسدددزي ، اةنادددرر الرالنيدددر، الصدددوتث الذه يدددر للزامعدددر، 
التوظيدد ، الب يددر الت تيددر(،   انددت ال تيزددر اةساسددير لل تاسددر بن مسددتو   ددووث الخ مددر التعليميددر 

يددر  امعددر  مددران و ن المسددتو  المرلددو ،  عدد  ب لددت ال اتسددر قضددر تث العمدد   لددأ قيليددر الترأل
ا تتداو قمستو  الخ مر التعليمير المد مر للرلبر في  ميع ال واةي،  اسدتخ مت المد اج الولدفي 

  اةسلو  ااةصاهي لت دق به افاا.

 :(55) (2010) الثوينيدراسة  -4
مؤسسدار ل د او المعلدم قالمملبدر العرأليدر السدعووير ه فت ال تاسر للأ تد يم تتيدر لتردوير  

في ضوو قعا ا تزاهار العالمير المعالرث،  ذلك من والر ا ستفاوث من هذا ا تزاهار فدي 
ترددوير نددرامج ل دد او المعلددم  ت ميتدده ما يددال،  بوددذر ال تاسددر  ددي  الب ددث ال  ددري الت ليلددي،   ددان 

البدرامج مدن ةيدث اةهد ام  الم تويدار  المددرتار،  من نتاهج ال تاسر  تولياتاا : ل داوث تصدميم
 وبدددرار الدددتعلم،  بسدددالي  التددددويم،  هدددذا دترلددد  ل ددداوث ال  دددر فدددي ميوندددار ندددرامج ل ددد او المعلدددم 
)الذدافيددددر، التخصصددددير، الترألويددددر، التدددد تي  الميدددد اني(،   ظفددددت المدددد اج الولددددفي فددددي معالزددددر 

 عضاياها العلمير  تسات تاا الب ذير.

 

 :(56) (2010جار )دراسة الن -5
 امعدر اةزهدر قغدزث ةهد افاا مدن  –ه فت ال تاسر التعرم للدأ مد   ت ديدق  ليدر الترأليدر  

والر تد درار الرلبر  ي ر ال تاسر،  تد يم قعدا التولديار يميدن ا ستر داو نادا لتردوير ندرامج 
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فليددر الترأليددر فددي ضددوو تددد درار علبددر البليددر  ي ددر ال تاسددر ةهدد افاا، اسددتخ مت الباةذددر فددي هددذا 
( عالبدددال  عالبدددر مدددن علبدددر 450) ال تاسدددر المددد اج الولدددفي الت ليلدددي، تبدددون مزتمدددع ال تاسدددر مدددن

المسددتو  الراقددع فدددي  ليددر الترأليدددر فددي  امعدددر اةزهددر قغدددزث فددي الفصددد  الذدداني مدددن العددام ال تاسدددي 
( عالبدددال 186(،  تبوندددت  ي دددر ال تاسدددر مدددن  ي دددر  ادددواهير قسددديرر نلدددغ  ددد وها )2008-2009)

فددرث موز در قالتسدا ي  لدأ ( 20 عالبر،  عامدت الباةذدر نب داو اسدتبانر  دهواث لل تاسدر تبوندت مدن )
بتألعددر مزددا ر ةهدد ام التددي تسددعأ  ليددر الترأليددر لت ديداددا  هددي : )اةهدد ام المعرفيددر  الو  انيددر 

%(، 75 ا  تما يدددر  اةهددد ام العمليدددر(،  أللدددغ  متوسدددط اسدددتزاقار الرلبدددر  لدددأ بواث ال تاسدددر )
امج ل د او المعلمدين فدي  ولصت ال تاسر للأ مزمو ر من التوليار بهماا : ل اوث ال  ر فدي ندر 

فلير الترألير، قما ييف  لام ل  اوال  صريال مت و ال، دتفق  سمار التغييدر  ال مدو المتسداتع للمعرفدر، 
 التوال  مع ما د تسده الرالد  فدي  ليدر الترأليدر،  ألدين مدا يربدق فدي الميد ان مدن م داهج  وردط 

تز يدددد هم قددددالخبرار  المادددداتار وتاسددددير  اععيددددر،  اا دددد او ال ددددو ي فددددي ضددددوو اةو ات الز ددددد ث،   
  البفاوار لموا ار ت  يار العصر  مترلباته.

 :(57) (2011العاجز حلس ) دراسة -6
ه فت ال تاسر التعرم للأ و ت    من  لير الترأليدر  المادرم الترألدوي،  المعلدم المتعدا ن  

للددأ بهددم   مدد در الم تسددر فددي ت سددين التدد تي  الميدد اني لدد   الرلبددر المعلمددين، قااضددافر للتعددرم
المادديالر التددي توا دده الرلبددر المعلمددين، اتبددع الباةذددان المدد اج الولددفي الت ليلددي  ب دد ا اسددتبانر 

( عالبددال 183زيعاددا  لددأ  ي ددر نلغددت )و ( فدددرث،  ألعدد  التهفدد  مددن لدد عاا  مباتاددا تددم ت72تضددم ت )
ر  در عال مسدبدر  عالبر، توللت ال تاسر للأ ال تاهج التالير : بن الفدرث التي ت   بن تضع البليد

(  ألي دددت 4,51لتسدددزي  مسددداق الترأليدددر العمليدددر ةصدددلت  لدددأ المرتبدددر اة لدددأ قمتوسدددط ةسددداني )
ال تاسددر بن بهددم المادديالر التددي توا دده الرلبددر المعلمددين علددر تددوافر الوسدداه  التعليميددر المعي ددر فددي 

الم تسدر،  تولدلت م اتس الت تي ،  الماديلر الذانيدر علدر ا هتمدام قالرالد  المعلدم مدن عبد  لواتث 
ال تاسر للأ قعا التوليار بهمادا ال  در للدأ الترأليدر المي انيدر  لدأ بنادا  مليدر تعا نيدر يادترو 

 فياا    من الرال  المعلم،  المعلم المتعا ن  م در الم تسر  المارم الترألوي   لير الترألير.

 :(58)(2011) المقاطيدراسة  -7
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مترلبدار ا  تمداو اةفداويمي لمعدادير ه فت ال تاسدر للدأ التعدرم  لدأ مد   تدوفر  
)تسددالر البليددر  بهدد افاا، السددلرر  ااواتث، ضددمان الزددووث، التعلدديم  الددتعلم،  ددنون الرددال  
 الخ مار المسان ث، مصاوت الدتعلم، المرافدق  التزايدزار، التخرديط المدالي، توظيد  الايندر 

زامعدر الباةدر مدن   ادر ن در الت تيسير، الب ث العلمي، و مر المزتمع( في  لير الترأليدر ق
ب ضدداو هينددر التدد تيس، اسددتخ مت الباةذددر المدد اج الولددفي المسدد ي، ةيددث عامددت قددص راو 
وتاستاا  لأ مزتمع ال تاسر المتمذ  في ب ضاو هينر الت تيس قيلير الترألير  امعر الباةر، 

سددددتبانر( ( فددددروال،  عامددددت الباةذددددر نترددددوير بواث لل تاسددددر )ا61 أللددددغ العدددد و البلددددي للمزتمددددع )
اةتددور فددي الزددزو اة ر  لددأ مد مددر تعريفيددر  ألعددا اات دداوار، بمددا الزددزو الذدداني فاددم  

( 81قعددا اةسددنلر ال يمو رافيددر،  الزددزو اةويددر يمذدد  مددتن ا سددتبانر  عدد  اةتددو   لددأ )
( مزدددا ل لال تمددداو اةفددداويمي تدددم ا تماوهدددا فدددي ال تاسدددر،   اندددت 11 بددداتث موز دددر  لدددأ )

لل تاسددر بن تددوفر مترلبددار ا  تمدداو اةفدداويمي التددي تددم ا تماوهددا  دداور ال تيزددر الرهيسددر 
ن ت ر متوسرر في  لير الترألير قزامعر الباةر،   انت بهدم التولديار التر يدز  لدأ ل دراو 
التدددويم الددذاتي للبليددر،  اتخدداذ الدددراتار التصدد ي ير لدد واو فددي ضددوو نتدداهج التدددويم، زيدداوث 

فير ال  م البافي لاا،  تز ي ها قهة ب المرا ع، تعزيدز الب دث ا هتمام قمصاوت التعلم  تو 
العلمي من والر ليزاو لواتث مخصصر لانون الب ث العلمي تارم  لأ اةق اب ضمان 

 الزووث  ترألراا ق ا ار المزتمع.

 
 

 

 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة :

اتر ةولادددا تلددددك دالةدددن مدددن العددددرض السدددانق لل تاسددددار السددداقدر تعدددد و اةهددد ام التددددي و 
ال تاسددار، ل  بن مع ماددا ياددترو فددي تديدديم  ليددار الترأليددر  إ دد او المعلددم، ف تاسددر العددا ز  ةلددس 

مدددددا ني ( ت ا لددددت التدددد تي  الميدددد اني، 2010(،  وتاسددددر زعدددددور )207(،  وتاسددددر  دددداهين )2009)
 دددزث، بمدددا وتاسدددر نددددرزق  –( بهددد ام  ليدددر الترأليدددر  امعدددر اةزهدددر 2010ت ا لدددت وتاسدددر ال زدددات )
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( فت ا لت 2000)العديلي ( فد  ت ا لت تدييم نرامج ل  او معلم اللغر اانزليزير، بما وتاسر 2007)
( وتاسددر ن ريددر تادد م للددأ 2006،  عدد   انددت وتاسددر ال زددات )لغددر العرأليددرتديدديم نددرامج معلمددي ال

العزلر  فر انه  وتاسر (، 2009تد يم معادير   تماو  ليار الترألير، بما وتاسر وت يش  وور ن )
( فتهتي ضمن مار ع تروير الزوان  العملير في نرامج ل  او المعلم قيليار الترأليدر،  تدم 2009)

اسددتخ م المدد اج الولددفي الت ليلددي  مدد اج فددي  دد  ال تاسددار،   انددت بواث ال تاسددر ا سددتبيان فددي 
ور ، قااضدافر للدأ  تا العمد  مع ماا مع ا وتالم في مزا ر بواث ال تاسر من وتاسر للأ ب

في وتاسر العزلر  فر انه، وتاسر وت يش  وور ن، فيما  انت وتاسار  د  مدن ال زدات، الذدوي ي، 
المفدددرع  وودددر ن وتاسدددار ن ريدددر، تبدددون مزتمدددع ال تاسدددر فدددي مع دددم ال تاسدددار مدددن ب ضددداو هيندددر 

س قااضدافر للرلبدر، الت تيس،  في قعا ال تاسار تبون مزتمع ال تاسر من ب ضاو هينر الت تي
 ولصددت مع ددم ال تاسددار السدداقدر للددأ بن مزددا ر الزددووث تتددوافر ن ت ددر متوسددرر فيمددا ب لددت 
قضددر تث ترددوير  ليددار الترأليددر،  مددا ب لددت قضددر تث ترددوير نددرامج  ليددار الترأليددر فددي ةددين بن 

عرألددي  ضددع تصددوت مدتددره لترددوير ل دد او المعلددم فددي العددالم ال         الب ددث ال ددالي در ددز  لددأ 
  لأ ضوو المستز ار الم لير  العالمير.

            دددددددن ال تاسددددددددار السددددددداقدر قهه افددددددده  الم ازيددددددددر التدددددددي اتبعاددددددددا  تميدددددددز الب دددددددث ال ددددددددالي 
 م ا لددر ا سددتفاوث مددن ال تاسددار التددي ت ا لددت تديدديم نددرامج ل دد او المعلددم،   ددذلك ال تاسددار التددي 

ااعليمددددي ب   لددددأ   بلمسددددتو  الم لددددي عبدددددت معددددادير ا  تمدددداو اةفدددداويمي، سددددواو  ددددان  لددددأ ا
               المسددددددددتو  العددددددددالمي  الزمددددددددع ني امددددددددا،  مددددددددا  ددددددددملت بيضددددددددال معرفددددددددر المفدددددددداهيم  ال تدددددددداهج التددددددددي 

التصدددوت لصددديا ر  ب دددثال اتولدددلت لليادددا ال تاسدددار  الدددذي نددد  تا انعيدددس  لدددأ التولددد  فدددي هدددذ
 .المدتره

 تتمذد  فدي   : التي تواجه إعداد المعلام المستجدات العالمية والمحليةثانياً : 
: 
 الثورة العلمية والتكنولوجية :-1

بهدم مدا يميدز الذدوتث العلميدر الداومدر هددو التد او  الببيدر ندين العلدم  التب ولو يدا الدذي ددد فع  
الددبعا للددأ الخلددط ني امددا،  اعتددران المعلومددار قا تصددار ق يددث سددتعتم  المعلوماتيددر قاددي  بفبددر 

تد يددار ا تصددار قااضددافر للددأ التددد م الااهدد  فددي تب ولو يددا المعلومددار  ا تصددا ر  لددأ ترددوت 



 

-35- 

التي ن بر مد ماتاا قالفعد ،  لبدن مدا يخبنده المسدتدب  يفدوق الخيدار، ةيدث يادير نيد   يدتس للدأ 
بناا تمذ  لتهالار مامر لرريق المعلومار السريع     م اا دبادر قمدا د ردوي  ليده المسدتدب ، 

 لعدد  بهددم مددا يميددز الذددوتث الداومددر فددي ، م اددا   يمذدد  عريددق المعلومددار السددريع الفعلدديلبددن بيضددال 
تب ولو يا المعلومار  ا تصا ر بناا ستبون في مت ا ر الزميع  ةناا نبساعر سدتبون ذ يدر    

 .(59)ياترو  ستعمالاا االمام قهقز ير ال اسو  ب  الرعانر قمصرل ار تخصصير تب ولو ير

 :(60)تارام قعضاا  لأ ال  و التالي يمين اس
مع تروت تب ولو يا المعلومار  ا تصا ر ستد  ال ا ر للأ الزا  اانسداني،  سدتبون  -

الزمدداهير زاهدد ث  ددن ال ا ددر،   بنددال  دد يم الفاهدد ث  لددأ ال  ددام  ال خبددر  إذا  انددت اةويددرث 
بفذر لنسانير، فد  تستعم    يمر الرةمر  عاسير ستدرت لقاوث البتلر اانسانير،  إذا  انت 

و ايددر ب  بسددالي  نفسددير ب  ةيويددر لتخفدديا معدد ر الددو وار لدد   البتلددر اانسددانير ةتددأ 
 ت درض.

تز ونددا ه  سددر الزي ددار قددالعالع ةفذددر اةمددراض ورددوتث،  اةو يددر  العددالع الددداهم  لددأ  -
 ، ممدددا عدد  يسدددا   فدددي تفدددع متوسدددط ب ماتندددا،Nano Medicineتب ولو يتاددا الصدددغاهر 

 ت سددددن نو يددددر ةيات ددددا،  يميددددن بن دددددرتبط نددددذلك سلسددددلر بوددددر  مددددن الت دددد يار المتعلدددددر 
 .(61)قمرال   بات السن  اةتيا اتام لل ياث   غ  فرا ام

يضي   صر المعلومار ت  يار   د ث  وريرث بمام اانسان العرألي، من بهمادا ظداهرث  -
نددد   عددد  ياددد  تفبيدددرا،  فددديا المعلومدددار ممدددا عددد  يفدددد ا الدددد تث  لدددأ ا وتيدددات  التدددر يح،

  يصيبه قالعزز  الاعوت قا ستال .

تزاددد  مسدداةر الفزددوث الرعميددر نتيزددر لعدد م الددد تث  لددأ الل دداق نر دد  المعرفددر  الميددال،  ه ددا  -
دتهت ح المستدبليون نين دوتوأليال معلوماتير عداوتث  لدأ ةد   ميدع الماداف   ت ديدق الوهدام 

ر تد فع البذيدر مدن الادعو   الزما دار للدأ عدواهم نين الذدافار،  ألين صويستوألياص معلوماتيد
ا ندراض  تدوو العالم للدأ   ديم تز ديس الذدافدار، قعد  بن تدضدي تب ولو يدا المعلومدار 

 . ا تصا ر  لأ الت وع الذدافي

المخدداعر المتعلدددر نتب ولو يددا المعلومددار  ا تصددا ر   بمزمو ددر مددن التا ددد ار   ددوو  -
لز دددد ث للمعلومدددار  ا تصدددا ر )اانترندددت  اا دددالم(  مدددن ال ا دددنر  دددن التب ولو يدددار ا
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بهماا  م اهر الع   الرمزي،  ته يج الصرا ار الذدافيدر،  الربديدر ا عتصداوير،   يدا  
ا تصا ر اانسانير ال ديدير،  مخاعر انس اق العد  اانساني في موا ار التب ولو يا، 

المر زيدر،  تفادي وفدر التلددي السدلبي،  ترا دع  تزاد  الراقع ا ستاالفي،  تدزم عوث ال  ر 
 .(62)ع تث اانسان  لأ التهم   ال د 

تهمير الت  يار التب ولو ير  لأ التعلديم  المعلدم  ألدرامج ل د اوا  ت تيبده، فمدن المتوعدع بن  -
ي ددد ب مزتمدددع المعلوماتيدددر  تربيداتددده فدددي المسدددتدب ، مدددوتث فدددي التعلددديم قصناددداو مدددا يعدددرم 

و يمذدد  ذت ث ا تتددداو المزتمعدددي، ةيددث دزوددر المزتمدددع قددالبذير مدددن قمزتمددع الددتعلم،  هددد
الباه ار الداوتث  لأ التعلم ذاتيال،  تصبح  ملير التعلم موز ر في الزمان  الميان،   م  

 دام المزتمع قهسرا.

 :(63)من الفواه ، لع  من بهماا  معلوماتير  التب ولو ير للتعليم مزمو ر توفر ال دلر ال
             تددددددددوافر  ددددددددم  فيددددددددر مددددددددن المصدددددددداوت الفريدددددددد ث للم تسددددددددين  الرددددددددال ،  تغييددددددددر  ترددددددددوير  ▪

الع دددد  مدددن  ظددداه  المعلمدددين فدددي مزدددار  تديددديم  تو يددده متاقعدددر بواو الردددال ،  ت دددرت 
المعلمين من  م  بير من العمد  الدوتعي الم ادك،  تدوفير عداعتام   عدتام لتلبيدر لمزدا ر 

 بور .

ر في مصاوت المعرفر،  التوال  نين المعلمين  المتعلمين،   افر ت سين مستو  الماات  ▪
 الع الر اةور ، قما فيام ب لياو اةموت،  عياوار المزتمع الم لي.

ستسمح التب ولو يار الز د ث  قصنااو  بيار االاله التعليمي،  التي ن  تها يمين بن  ▪
 تفرز نينار تعا نير نين المعلمين   لماو الترألير.

 (1) جدول

 (64)المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 اإلعالم  اإلنترنت  مستوى المخاطر 
مخاعر نا مر  ن 
التربيق التب ولو ي 

 ال ااهي 

الع دددد  الرمددددزي )بفددددالم  م دددداهر ▪
 م ددددددددددددداظر الزددددددددددددد س، انتدددددددددددددزاز 

 للبتر ني ... (.

 لبددددر الردددداقع الترفياددددي اا النددددي  ▪
 لدددددأ الت مدددددوي،  ت ميدددددر ال زا دددددار 
ا سددددددددددددتاالفير، نتيزددددددددددددر لتفادددددددددددددي 
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تدددددددددده يج الصددددددددددرا ار العرعيددددددددددر  ▪
  ال د ير.

  ولخلر التماسك ا  تما ي. ▪

 اا الن.

اسددددددددددددددددتخ ام اا ددددددددددددددددالن سددددددددددددددددالةال  ▪
بدددد دولو يا مدددن عبددد  السدددلرر  لدددأ 

 اوتالفاا.
مخاعر نا نر  ن 
التو ه التب ولو ي 
 من عب  لانعاا 

تو ددددده معماتيدددددر اانترندددددت  فددددددال  ▪
ب دراض للاو  اعتصاوي لخ مر 

 التزاتث االبتر نير.

التو ه ن دو الميوندار البرمزيدر  ▪
لت ويدد  لدديغر البرمزيددار للددأ 
لدددددددددددديغ  ذيفددددددددددددر التب ولو يددددددددددددا، 
 ي تبرهددا الببددات  يسددتبع  م اددا 

 الصغات.

البددث المبا ددر  ددن عريددق اةعمددات  ▪
الصددد ا ير،  مدددا دترتددد   ليددده مدددن 
 زدددز الددد  ر  دددن ةمايدددر  دددعوألاا 

 ض  اا الم الضات.

 لدأ المتلددي ت دت سيررث المرس   ▪
تةمدددددددر الرسددددددداه  اا الميدددددددر مدددددددن 

 المرس  قي  ما  تاهاا من بهواو.

مخاعر  ام ر في 
 عبيعر التب ولو يا 

لومان اانترنت،  عغيدان ةدوات  ▪
اانسددان مددع اآللددر،  لددأ ةددوات 

 اانسان مع بويه اانسان.

ظددددددددداهرث اافدددددددددراو المعلومدددددددددداتي  ▪
)ةمدددددددددد  المعلومددددددددددار الزاهدددددددددد (، 
  مخدددددددددددداعر انسدددددددددددد اق العددددددددددددد 

 اانساني في موا اتاا.

لومان التلفزيدون  تفادي وفدر التلددي  ▪
 السلبي.

عغيددان المرهددأ  لددأ البتدداني، ممددا  ▪
ي ددرم المددرو مددن مزايددا التعامدد  مددع 
ال صددوص الميتوألددر التددي تزيدد  مددن 
 ع تته  لأ التهم   ال  رث ال د ير.

 

 دد ث  مت و ددر لمياندار تب ولو يدا المعلومدار  ا تصدا ر، المزدار بمدام تربيددار  تفدتح  ▪
مددددن ني اددددا الددددتعلم التعددددا ني  التدددد تي  المسددددتمر فددددي الميدددداودن المختلفددددر لضددددمان التعلدددديم 
المسددتمر، قددالتوازي مددع   ددوو نددرامج ا دد او  تدد تي  المعلمددين  ددن قعدد ،  مددا عدد  يصددبح 
التعلدديم  ددن قعدد ، ندد دالل مذيددرال فددي  دد  المراةدد  التعليميددر،  عدد  ييددون البدد د  الوةيدد  بمددام 

ار ممددن   يملبدون الددد تث  لدأ ا نت دام فددي البدرامج التدلي يددر )فال سداو   بددات قعدا الفند
 السن(.

سدددددي   للتردددددوت التب ولدددددو ي و تا البددددداتز فدددددي ظادددددوت بو ار تعليميدددددر للبتر نيدددددر   دددددد ث  ▪
 مت و ر، يسدا   اسدتخ اماا  لدأ موا ادر الرلد  المتزادد   لدأ الدتعلم  مدا يصداةباا مدن 
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تاةر مصاوت متع وث للدتعلم،  ا نتددار قالد  ت التدليد ي للمعلدم مايالر اة  او الببيرث،  إ
مددن  وندده ندداعالل للمعرفددر للددأ بو ات بوددر  يصددبح فياددا مر دد ال  مو اددال للمتعلمددين  يسدديرال 

 لتعلمام  م درال  م  مال لبينتام التعليمير.

وبالتالي علةى وتلقى المستجدات المعلوماتية والتكنولوجية بمطالب جديدة على التعليم، 
 :(65)المعلم ومن هذه المطالب ما يلي

دذيددر ا تصددار المبا ددر للرددال  قمعلومددار   ةصددر لاددا  ا تصددار المبا ددر فيمددا نيدد ام،  ▪
عضددددايا سياسددددير  بوالعيددددر قال سددددبر للمدددد اتس  المزتمددددع  يدددد ، والددددر فددددي ظدددد  لميانيددددر 

المعلومددار م دد  ا تددراض لةضددات  ومبيددوتراتام الم مولددر للددأ الم تسددر،  عدد  تبددون هددذا 
 ةسبا  سياسير ب  بوالعير.

ددددرتبط نتردددوت مفددداهيم الا  سدددر ا  تما يدددر  تربيداتادددا  لدددأ البادددر، لمددداتث مزمو دددر مدددن  ▪
التسددات ر اةوالعيدددر ةددور مدددن يمتلدددك ال ددق فدددي ضددبط  ه  سدددر سدددلوو  يددرا   لدددأ بيدددر 

 معادير ي ق له ذلك.

الاددددام   ااةاعددددر قمددددا  تاو  دتسددددم مزتمددددع المعرفددددر قمزمو ددددر مددددن وصدددداه  التفبيددددر ▪
التخصصار الرهيسر، فسوم ييون  لأ تعليم المستدب  بن درت  مرث بور  للأ العموميدر 
بفذددر مددن التخصدد ،  مددا بن   ددوو اتزدداا متزاددد  ن ددو ال تاسددار متعدد وث ا وتصالددار 
مذددددددد  البيميددددددداو ال يويدددددددر،  البيوتب ولدددددددو ي،  الا  سدددددددر الوتاميدددددددر،  ه  سدددددددر ا تصدددددددا ر 

الر،   لوم البينر، سيفرض  لأ ال  م التعليمير بن تع  نو دال   دد ال مدن اةفدراو  الموال
 متع وي ا وتصالار.

تد ير ا تصار  المعلومار ي و ن الدراوث  البتاقر، للأ بمر من الماضي، والر في ظ   ▪
تردددوت ندددرامج التمييدددز ل لدددوار الددد وور للدددأ المعلومدددار المخز ندددر قادددي   دددفاي،   دددذا 

ال اعدددر التدددي ت ددور البلمددار للدددأ بلددوار،  مددا لدددذلك مددن و  ر وريددرث  لدددأ البددرامج 
 .(66)اةتما ر اوتفاو ما ر تعليم الدراوث  البتاقر

 فددي ضددوو الت دد يار المعلوماتيددر  التب ولو يددر الع ددد ث  تهميراتاددا المختلفددر  لددأ التعلدديم،  ▪
تددددده   ملياتددددده فدددددان  نددددد  بن ت رلدددددق الددددد  وار الددددداله ال  دددددام الترألدددددوي قزميدددددع م وال
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 مخر اته،  أل او مؤسسر تعليمير  صرير، تسدتزي  للت د يار المعلوماتيدر  التب ولو يدر، 
  ما تدتضيه من بو ات  مسنوليار   د ث للمعلم.

لة اب تغيرار  املر   ذتير في عراهق  بسالي  التعلديم  الدتعلم مدع تعداظم و ت الرراهدق  ▪
ندددد ا ي  ا نتبدددداتي،  ال ددددد  الموضددددو ي  اةسددددالي  التددددي ت مددددي الددددد تث  لددددأ التفبيددددر اا

 ا وتيات العدالندي،  الدو ي قالمترتبدار  العواعد ،  ا ستادرام  الت بدؤ،  اتتيداو المزادور 
 السعي للمغامرث الم سوألر  ا ستدصاو،  الت لي  الم ازي ...   يرها مدن اةنمداو التدي 

ر  لأ المعلم بن يدوم قهو ات سيفرزها ا  تماو الميذ   لأ بو ار التعلم االبتر نير، قا
 :(67)  د ث، لع  من بهماا

استخ ام تب ولو يا المعلومار  ا تصا ر في  افدر العمليدار التعليميدر  الترألويدر  -
المرتبردددددر قالتددددد تيس  التددددددويم  المتاقعدددددر  التو يددددده  التخرددددديط  ااواتث الصدددددفير، 

  ا تصار قاآلقاو  عاوث المزتمع الم لي،  عاوته.

يمددر اةوالعيددر لدد   تالميددذا قمددا يعيدد ام  لددأ ال يددم  ا وتيددات  التعامدد  ت ميددر الد -
مددددع المادددديالر التددددي تفرزهددددا الترددددوتار العلميددددر  التب ولو يددددر فددددي ال اضددددر ب  

 المستدب .

تايندددر المتعلمدددين لفادددم  افدددر ب ددديار  مزدددا ر التغيدددر، والدددر فدددي مزدددار العلدددم  -
الدتعلم  رلفسا  المتعلم ماداتا:  التب ولو يا،  التبي  معاا،  اتخاذ مواع  م اا 

 الذاتي  ال افعير للتعلم المستمر.

فمدددا بن المعلدددم مرالددد  بفذدددر مدددن بي  عدددت مضدددأ نتردددوير معلوماتددده  مااتاتددده  -
للتعام  مع هذا التب ولو يا،  ي ي   واهمال  لأ اتصار قهةد ب المعلومدار فدي 

يع المعلدم مزار اوتصاله سواو  لأ المستو  الب ذي ب  الت تيسي، لبدي يسدتر
 موا ار مرال  التغير  ت  يار المستدب .

 يتضمن ما سبق التروير المستمر لبرامج ل د او المعلدم عبد  الخ مدر،   دذا ندرامج الت ميدر 
الما ير المست امر،  في مزار اا  او للمعلم، دتضمن ذلك توافر المعدادير التب ولو يدر فدي ندرامج 

 :(68)اا  او  م اا
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التدد تيس فددي التعلدديم الما ددي للمادداتار الالزمددر  سددتخ ام التدد تيس امددتالو ب ضدداو هينددر  -1
 التب ولو ي.

 تصميم معادير  م اهج نرامج التعليم الما ي من ب   استخ ام التب ولو يا قيفاوث. -2

تميين ب ضاو هينر الت تيس  الرال  من استخ ام التب ولو يا الم اسبر لتد  يم الماداتار  -3
 الفعار للتب ولو يا. الت تيسير،  نمذ ر ا ستخ ام

 تروير  ت  يم التعا ن نين اةعسام الزامعير  الاينار الخات ير. -4

التهفيدد   لددأ ت ميددر اتزاهددار  وافعيددر معلمددي المسددتدب  ن ددو التب ولو يددا فددي  ددالم اليددوم  -5
  المستدب .

 ضدددع ندددرامج فعالدددر لت ميدددر عددد تار ب ضددداو هيندددر التددد تيس فدددي مؤسسدددار ل ددد او المعلدددم،  -6
التعلدديم االبتر ندي  اسدتخ ام ال اسدد  فدي التعلديم مددن ودالر ا تمداو نددرامج   تد تيبام  لدأ

للت تي   الب ث  الت تيس في ال او   الخداتع،  تادزيعام  لدأ المادات ر فدي المدؤتمرار 
  اللداوار العلمير.

 : Globalizationتحديات العولمة : -2
واللاا للسيررث  لأ العالم  تع  العولمر ظاهرث مر بر  بد دولو ير ع يمر يسعأ الغر  من 

 فددرض مدافتدده، فاددي ليسددت ظدداهرث اعتصدداوير ب  سياسددير ب  تد يددر ب  معلوماتيددر ف سدد ، ندد  هددي 
 ظاهرث تاتيخير.

 هدي فدي بقسدط معانياددا تع دي البونيدر ب  البو بيدر ب  العالميددر،  إن  دان ه داو مدن يفددرق  
الوع ير ب  الدومير ب  ال  لدر  تدد   لدأ ني اا  ألين العالمير، ةيث بن العولمر   تعترم قالاوير 

ال ديا من هذا المفاهيم،  تدوم  لأ الايم ر  تبريس  العار   م التبافؤ )الالتبافؤ(، في ةين 
 بن العالمير تبرس التوال  نين بن او البار من ب   ت ديق به ام لنسانير  امر.

 :(69) ي  ر للأ العولمر من مالب ز ايا هي
تددوم  لدأ فبدرث انتصدات ال ضداتث الغرأليدر  ت  دين :  Globalismالعولمة كأيديولوجيةة  -1

مرةلددر   ددد ث مددن التدداتي، الباددري،  مددن مدددم فاددي ترددره الع ددد  مددن الدد  ا ي م اددا بنادددا 
تؤسس ل ضاتث لنسانير   د ث، تدوو العالم للأ مستدبله  ما بناا تددوم  لدأ مزمو در مدن 

تاي  في مزمو اا   الر   ر و فلسفر ت ميط العالم  فدال  ا فتراضار  المفاهيم  التي
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لل موذع الليبرالدي الغرألدي فدي ا عتصداو  السياسدر، مدع ا تدداو قدهن مدا يصدلح لد  ر الغدر  
 .What is Good for the West Is Good for the Restيصلح لبدير و ر العالم 

راوار  المماتسدددددار  تادددددير للدددددأ مزمو دددددر اا ددددد:  Globalizationالعولمةةةةةة كعمليةةةةةة  -2
 السياسار الصاوتث  ن ال  ر الببدر  فدي العدالم،  تو و اةفعدار التدي تصداةباا  تصد ت 
من  ان  ال  ر  المزتمعار اةور ، فد  سعت الدو  الببر  للأ ل راو العولمدر بقعداوال 
م  وث،  إلأ تع د  مساتها قاي  يخ م مصال اا،  العولمر ناذا المع أ بلب ت مراوفدال 

 ت و  في الانون ال اولير لل  ر سياسيال  اعتصاويال.لل

فتاددددير للددددأ بناددددا قمذاقددددر ترددددوت نددددو ي   ددددد   تزسددددي  :  Globalityالعولمةةةةة كةةةةةاهرة  -3
لمزمو ددر مددن الترددوتار العلميددر  التب ولو يددر  ا عتصدداوير  السياسددير، التددي تزعدد  م اددا 

 يم فياددا،  العلومدددر مزددرو امتدد او  تزاهدددار سددبق  بن ت دد ور،  تخدددرع  ددن لميانيددر الدددت
ف اهرث تتع   تد فق السدلع  الخد مار  تدلدي  مفادوم الزمدان  الميدان، للدأ معدان بودر  

 :(70)مذ 

ن دلدددر تدددت يم فدددي ا تزاهدددار ال  ليدددر  يدددهتي فدددي مدددد متاا الادددر ار ال  ليدددر، ظادددوت عدددو   -
 ال،.  المؤسسار المالير ال  لير،  م  مر التزاتث العالمير،  مافيا الع    الزريمر ...

ظاوت  دبيار مدن التفا د  مدن ت  يمدار المزتمدع المد ني  مدن بعسدام الدربي العدام،  مدن  -
 .(71)مرافز  و اهر ل ع الدرات،  ألين الم تزين  المستالبين

ظاددوت عضدددايا  الميدددر تاددم   ددد  و ر العدددالم،    يميددن موا اتادددا و ن تبتددد   دددالمي ب   -
 التردرم،  الزريمدر  الع د ،  تاريد  تبات  و لي،  من هذا الدضدايا البينيدر،  ااتهدا  

 اةموار  السلع  المخ تار،  الذدافر الااقرر ....

ظدداهرث العولمددر فددي المسددتدب  يميددن بن ييددون نتيزددر ةتميددر لترددوت مزمو ددر مددن   ت امي 
 العوام  اةور   ألخالر ميونار موتث المعلومار  ا تصا ر  الموالالر.

 :(72)بةهور العولمةومن أهم المستجدات التي ارتبطت 
 تغير مفهوم األمن :-1

بلدددبح مفادددوم اةمدددن ...  ميدددق الصدددلر قيذافدددر التفدددا الر ندددين مدددا هدددو واولدددي  مدددا هدددو  
وددات ي،  مصدداوت اةمددن لددم تعدد  مدصددوتث  لددأ الدد او  ب  البينددر ااعليميددر فدددط،  إنمددا تتددهمر قمددا 
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هددا ،  اة ألنددر، الازددرث  يددر يددهتي مددن ودداتع ال دد  و )المخدد تار،  سددي  اةمددوار، التاريدد ، اات 
 المار  ر(.

 تصاعد القضايا والمشكالت العالمية :-2
 مددن م دداهر العولمددر ظاددوت مزمو ددر مددن الدضددايا  المادديالر ذار الردداقع العددالمي فددي  

بسباناا، ب  في ت ا ياتاا، ب  لميانيدار موا اتادا،  دالتلوب  التد هوت البيندي،  ا نفزدات السدياني، 
 .(73)دوق اانسان،  ااتها   التررم  المخ تار الفدر،  عضايا ة

 تراجع قوة الدول في التحكم في تدفق األفكار واألخبار والقيم :-3
لن العولمددر سياسدديال تتضددمن ترا ددع عددوث ال  لددر المر زيددر  لددأ الددت يم فددي ةدد  وها،  ت فدد   

الديم سدواو  دن عريدق عوتاا في السيررث  لأ  ملير ا نتدار للسلع  الخ مار  اةفبات  اةوبات   
 .(74)ضغوو ال او  ب  ضغوو الخاتع

 عولمة الثقافة :-4
 تع ي  ولمر الذدافر تال ي التع وير الذدافير  ان ماتها لصالح مدافر  اة ث، لدذا تعتبدر مدن  

بوردددر الت ددد يار المعالدددرث للادددعو   اةمدددم،  هدددذا الخردددوتث   تتدددهتي مدددن الايم دددر الذدافيدددر التدددي 
 .(75)لمر ف س ،  إنما من اآلليار  اةو ار التي تستخ م لفرضاات روي  لياا العو 

 

 :(76)وهناك أربعة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بعولمة الثقافة
مدددع  ددد م   دددوو مدددا يسدددمأ قعولمدددر الذدافدددر،  ا تبدددات بي اسةةةتمرارية التعدديةةةة الثقافيةةةة :  ▪

 الذدافي. م ا لر في هذا الاهن هي في ال ديدير م ا لر للايم ر، ب  الغز 

قمع ددأ ا ت دداق الع ددد  مددن الاددراهح فددي مزتمعددار مختلفددر، نمرددال  بةةروز اقافةةة العولمةةة : ▪
 مدافيال  اة ، است اوال للأ و ت تب ولو يا ا تصار  المعلومار.

قمع دأ ظادوت مزمو در مدن نجاح العولمة فةي خلةق حةد أدنةى مةن القواسةم المشةتركة :  ▪
 أ  ان  وصولياتاا الذدافير.الديم العالمير تعرفاا    المزتمعار لل

  ت مددي للددأ الذدافددار التدلي يددر تمامددال    ت تمددي للددأ بي ظهةةور اقافةةات جديةةدة مشةةوهة  ▪
 مدافر  المير.
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فمددا يميددن بن تفضددي العولمددر الذدافيددر للددأ مزمو ددر مددن الت دد يار مذدد ، ترويددق ااندد اع 
وميدر،  تدلدي  العالعدر ال ميمدر اةوني  الديمي لد   الادعو ،  تامديش الذدافدر الوع يدر  اللغدر الد

نددددين المذددددد   ألددددين الخبددددرث المبا ددددرث،  إلغدددداو الخصدددداه  المميددددزث لددددبعا اةمددددم  الدددد دن  التددددراب 
  التاتي،.

 :(77)ومن أهم تحديات العولمة التربوية ما يلي
الت والر الخات يدر فدي ن دم الترأليدر  التعلديم، قعد  بن تزادد ر ا تاامدار للد دن ااسدالمي  ▪

 سبتمبر. 11العرألير  ن ماا الترألوير قهناا مص ت الع    اتها ، م ذ بة اب  الذدافر 

اسدددتا ام الاويدددر الذدافيدددر،  دددن عريدددق )التبادددير  ا ستادددراق  ا سدددتغرا (  التدددي تتزددد و  ▪
قاسدددتمرات فدددي لدددوتها  بموانادددا   سددداهلاا،  مدددا دتولددد    ادددا مدددن ت ددد يار مذددد  : التسدددل  

 يك في العدي ث، ا نباات  ا ستال  الذدافي.المتوال  للمفاهيم المغلوعر  التاي

 ا نتزاز الترألوي قالم ح  المعونار الخات ير. ▪

اسدددت ماع الدددديم العالميدددر فدددي م ددداهج التعلددديم :  ترسدددي، اةفبدددات ال ا يدددر لل  دددام العدددالمي  ▪
 الز د .

 :(78)وتتجلى أدوار المعلم في مواجهة تحديات العولمة في عدة مجاالت منها

هيمي لدد   عالقدده لمسددا  تام  لددأ فاددم الزدد ر ةددور العولمددر  ت دد ياتاا، ن دداو لعددات مفددا ▪
 ليزانياتاا  سلبياتاا   العتاا قالاوير الذدافير،  الفر ق ني اا  ألين العالمير ب  الت  ي .

ل  او اانسان المت لي قدالديم الز دد ث التدي ت تا ادا ال يداث المعالدرث  المسدتدبلر  والدر  ▪
  ا ةترام المتباور  المسنولير العالمير. فيما دتعلق قديم التسامح

ت ميدددر الدددد تث التعددددايش مدددع اآلودددرين،  التعددددا ن معادددم فيمدددا دتعلددددق قالدضدددايا  المادددديالر  ▪
 العالمير.

 لوتاو الفواتق الذدافير  ال ساسير تزاا الت و ار الذدافير. ▪

 ت مير ااةساس  التمسك قالاوير الذدافير. ▪

و لددي،   لددأ المر نددر  التبيدد  مددع اةةدد اب، مددع تدد تي  الرددال   لددأ العمدد  فددي لعددات  ▪
التهفي  قاي  واص  لأ الماداتار التدي تترلبادا السدوق العالميدر،  ماداتار لواتث الوعدت، 

  التوال   التفا ض مع اآلورين.
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 المستجدات البيئية والتنمية المستدامة :-3
ل دددبا ال لالةتيا دددار، تادددير البيندددر للدددأ مدددا نعددديش فيددده  ميعدددال، مماتسدددر للتفدددا الر، ب   

 الت ميددر هددي مددا ن ددا ر فعلدده لت سددين سددب  ةيات ددا فددي هددذا البينددر، لددذا فالصددلر  ميدددر نددين البينددر 
 الت ميددر والددر فددي لعددات مفاددوم الت ميددر المسددت امر، الددذي ياددير للددأ صالت ميددر التددي تلبددي ةا ددار 

 .(79)ال اضر و ن المسا مر  لأ ع تث اة يار المدبلر في تلبير ةا اتامص

 :(80) تتمذ  بهم المايالر البينير  الت موير المتوععر في المستدب  فيما دلي 
فعلدددأ مددد   السددد وار الذالمدددين للدددأ الخمسدددين المدبلدددر، سدددتتمذ  اسةةةتمرار تحةةةدي الفقةةةر :  ▪

الت د يار الرهيسدر للت ميدر فدي الدتخل  مدن الفددر،  يميدن بن يعديش بفذدر ال داس فددرال فدي 
 سر في واو  الم ن الببر .العالم في بةياو فديرث قاه

ةيث اتتفاع وت ر تلوب الادواو للدأ مسدتويار  يدر لد ير  لدأ الصدعي   تلوث الهواء : ▪
الم لي،  توال  اتتفاع نس  انبعاب ماني بفسي  البرألون مع   م عد تث للم ديط ال يدوي 

  لأ امتصاله  لأ الصعي  العالمي.

،  سيصدبح تدوافر الميداا فدي قعدا قسب  تزادد  معد  ر اسدتاالفاانقص المياه العذبة :  ▪
الم اعق من بفذر المايالر لل اةال في الدرن ال داوي العادرين، مدا لدم ي د ب تغييدر فدي 
مؤسسدار لديانر  التخرديط للميداا، تدد ت اللز ددر العالميدر للميداا بن اسدتخ ام الميداا سدديزي  

بي  –نسدمر  % في الس وار الذالمين الداومر،  سيعيش ما يد ت قهتألعدر مليداتار50ن  و 
، مددع زيدداوث ةدد ث 2025ت ددت  عددهث ضدداهدر ماهيددر  دد د ث فددي  ددام  –نصدد  سدديان العددالم 

 .(81)هذا الضاهدر  لأ   ه الخصوص في بفريديا  الارق اة سط    و  وسيا

مدن وددالر سلسدلر مددن اةتمدا ر اندددراض عواهد   ذيددرث تراجةع أشةةكال التنةةوع اإلحيةةائي :  ▪
 ت مير الغاقار، قع  بن زاور مع  ر لزالتاا قاي   بير.من ال باتار  ال يوانار،   ذا 

 ه او ما دوضح بهمير الترأليدر  ألخالدر فدي مزدار تدوفير المعلومدار للتعامد  مدع عضدايا 
 :(82)البينر  الت مير المست امر  لأ ال  و التالي

ت تددداع البلددد ان ال اميدددر للمسدددا  ث مدددن ب ددد  التولددد  للدددأ  سددداه  مبتبدددرث لت سدددين  فددداوث  -
ام اةن مر البينير،  هن مدر المعرفدر  المعلومدار،  الت د دث  إ داوث التههيد  لت ديدق استخ 

 لميانير ا ستفاوث من تلك اةن مر، قالصوتث المالهمر.
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تميددن المعدداتم المسددتم ث مددن مصدداوت المعلومددار،  التعلدديم،  التدد تي  فددي تدد  يم  ت فيددذ  -
 مر  لياا.سياسار م س ر لمواتو البينر،  تدوير المؤسسار الداه

تسا   المعرفر في تميدين المسدتالبين،   ادار التادغي ،  ال يومدار، مدن بسدبا  الددوث،  -
الالزمددر ا ددراو المداتنددر نددين بواو المرافددق فددي الماضددي  ال اضددر،   ددذا قالمداتنددر قددهواو 

 المؤسسار اةور .

يدددر ي تددداع المسدددتالبون  لدددأ ن دددو وددداص للدددأ معلومدددار  امدددر لتديددديم بواو المرافدددق الم ل -
قال سدددبر ةهددد ام  معدددادير م ددد وث قصدددوتث  اضددد ر،  ألتسدددلي ام نادددذا المعلومدددار يميددد ام 

 م اسبر المسنولين العموميين،  مد مي الخ مار من الدرا ين العام  الخاص.

 ع  دلع  المعلمون و تال ةاسمال، في هذا المزار  لبي دت ددق ذلدك، فدصنام ي تدا ون للدأ 
يم الخدداص قا سددت امر،   ندد  مددن امددتالفام الددو ي قالعالعددر نددين بن ييونددوا ملتددزمين قمبدداوئ التعلدد

البينددر  الت ميددر المسددت امر،   ددذا المادداتار الضددر تير الالزمددر لت ميددر مددا نتم دداا لدد   الرددال   لاددذا 
اهتمت و ر العالم ن ار نرامج الترألير البينير في التعليم ال  دامي   يدر ال  دامي،  مدا تادتم ن ادر 

  الت موير في نرامج ل  او المعلم. الترألير البينير

 المستجدات االقتصادية :-4
مددن المتوعددع مددع التفا دد  المسددتدب  لدددو  العولمددر   يرهددا مددن الدددو  ا عتصدداوير  العلميددر 

 :(83) التب ولو ير، ظاوت مزمو ر من الت  يار ا عتصاوير الز د ث  م اا ما دلي

 هجرة الوظائف :-أ
دب   لددأ ن ايددر ال مددو ل ر دددر   ددد ث   لددأ نردداق ب سدددع تؤ دد  اتزاهددار استاددرام المسدددت
بي  Off Shore outsroucingب   Off Shoringل دداهرث اعتصدداوير بعلددق  لياددا و ن تددر  

هزددرث الوظدداه  ب  تصدد درها  هددي تختلدد   ددن الازددرث التدلي يددر للعمالددر، ففددي هددذا ال دداهرث تبدددأ 
 العمالر في بماف اا،  لبن الذي داا ر هو الوظاه .

 هزددرث الوظدداه  ظدداهرث   ددد ث نسددبيال فددي اعتصدداو الدد  ر الصدد ا ير المتد مددر، ةيددث تعادد  
قعددا م  مددار اة مددار قزددزو مددن نادداعاا )والددر الخدد مار( للددأ م  مددار  بفددراو فددي الدد  ر 
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الفديدددرث ذار اة دددوت الم خفضدددر، قغدددرض تخفددديا التبلفدددر  عددد  لعبدددت العولمدددر قالتفا ددد  مدددع مدددوتث 
 .(84) ا تصا ر، و تال مامال في ناهث  ت امي هذا ال اهرثتب ولو يار المعلومار 

 ع  يصع  ا  تماو  لأ التعليم  الماداتث فددط، ل د  الماديلر المتعلددر قخسداتث الوظداه  
فددي الدد  ر المتد مددر، ةن الفددرق مسددتدبليال سددييون نددين الوظدداه  التددي دددتم ندلاددا للبتر نيددال  التددي   

فضر المااتار(،  الت لي  اةم ي )مرتفعر المااتار( دتم تد يماا يمين ندلاا، فوظاه  ال س، )م خ
 قالفع  للبتر نيال من الا  .

 تألما ييون المرل  المؤ   من التعليم قال سدبر لبافدر الد  ر، هدو ت  دد  اة مدار المتاةدر 
لب  من  مستدبليال  إ  او  ت تي  اةفراو  لياا، مع العلم قهن تلك اة مار لن تبون نفساا قال سبر

ال  ر المتد مر  ال امير،  في نفس الوعت لدن ييدون ا  تمداو  لدأ التعلديم هدو ال د  الم اسد  فدي 
  ميع اةةوار.

قهناا ت فيدذ  إواتث اةنادرر التزاتيدر المتعلددر  E-Commerce تعرم التزاتث االبتر نير 
  مر التد ير الابيار.قالبضا ر  الخ مار نواسرر ت وي  المعريار  بر  بير اانترنت ب  اةن

 ت ددددق التزددداتث االبتر نيدددر مزمو دددر مدددن الفواهددد  م ادددا مدددا دتعلدددق قالادددر ار  المؤسسدددار 
 :(85) م اا ما دتعلق قاةفراو  المستالبين،  م اا ما دتعلق قالمزتمع،  من فواه ها للمزتمعار

ي ت دد  مددن تسددمح ل فددراو بن يعملددوا فددي م ددازلام،  تدلدد  الوعددت المتاةددر للتسددوق،  ألالتددال ▪
 الزةام المر تي،  تلوب الاواو.

تسدددمح ل فدددراو مدددن ذ ي الددد وور المتواضدددعر، قادددراو البضددداهع، ممدددا يسدددا    لدددأ اتتفددداع  ▪
 مستو  المعيار.

تسددمح ل فددراو فددي الدد  ر ال اميددر، قددهن يمتلبددوا م تزددار  ألضدداهع  يددر متددوافرث فددي نلدد انام  ▪
 اانترنت.اةللير،  يستريعوا ال صور  لأ  ااوار  امعير  بر 

تيسر توزيع الخ مار العامر مذ  الصد ر  التعلديم  الخد مار ا  تما يدر، قسدعر مخفدا  ▪
   فاوث ب لأ.

  لدددأ الدددر م مدددن فواهددد  التزددداتث االبتر نيدددر فصنادددا توا ددده قمزمو دددر مدددن الت ددد يار  مدددن 
 :(86)بهماا
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 ليس ه او سعر  افير لالتصا ر السلبير  الالسلبير. ▪

، ب  قعدا Hardwareقعا نرمزيار التزاتث االبتر نير   تت اس  مدع قعدا العتداو  ▪
 بن مر التاغي .

ع  ياعر قعا ال اس قمااف  في اةمن  الخصولير  هدي مدن اةمدوت المامدر للتعامد   ▪
مددع التزدداتث االبتر نيددر،  عدد  ي زددم البذيددر مددن ال دداس  ددن الماددات ر فياددا ندد ا ي الخددوم 

 اتام.من البا   ن وصولي

انع ام الذدر  مدا مر المستخ م، ةيث   ياعر قعا الزألاهن قالذدر من البا ر المزاولين  ▪
 الذدن   در نام،    دذدون قالمعامالر ب  ال د  االبتر ني.

لدددم ت سدددم الع دددد  مدددن اةمدددوت الدانونيدددر فدددي التزددداتث االبتر نيدددر قعددد ، وصولدددال اةمدددوت  ▪
 المتعلدر قالدرل ر.

 التزاتث االبتر نير في انايات العالعار ا  تما ير.ع  تساهم  ▪

 مازار ال وور لإلنترنت  ملير ميلفر لبعا ال اس،  ع  يعتبر ناا تفاهير زاه ث. ▪

 ما زالت سر ر ا تصار قابير اانترنت قرينر في  ذير من و ر العالم. ▪

ير لدد  م  ألددرامج  تترلدد  التزدداتث االبتر نيددر  اةتمددا ر انتادداتها مسددتدبالل ضددر تث الترددو 
التعلدديم  مومددال  التعلدديم الف ددي وصولددال،  ال ددوع اةويددر مع ددأ قاددي  ودداص لعالعتدده قالع ددد  مددن 
بفبدددات  تربيددددار اعتصددداو المعرفدددر، فضدددالل  دددن ضدددر تث ت  دذددده تب ولو يدددال  مومدددال،  مرلددد  مدددن 

 .(87)مرال  موتث تب ولو يا المعلومار  ا تصا ر

نرامج ل  او معلدم التعلديم الف دي قادي  وداص للتغيدرار   في هذا المزار  ن  بن تستزي 
المتوععر،  لبيفير تذمير ليزانياتاا  ال   من سلبياتاا،  ع  ييدون مفيد ال ه دا، ل د او المعلدم  ت تيبده 
 لدددددأ المفددددداهيم  التربيددددددار ال  دذدددددر للتسدددددويق  التزددددداتث االبتر نيدددددر،  إواتث بن مدددددر المعلومدددددار، 

 التبدددداور االبتر نددددي للبيانددددار،  إنادددداو الاددددبيار ال اوليددددر  لدددديانتاا   اةوالعيددددار االبتر نيددددر،
  ترويرها  التعام  معاا،   مليار اةمن  الخصولير في المزار االبتر ني.

 تزايد االعتماد على تكنولوجيا اإلنتاج الحيوي :-ب
ر  تعتبدددددر التب ولو يدددددا ال يويدددددر موضدددددو ال مذيدددددرال للزددددد ر،   البدددددال مدددددا دتعدددددزز هدددددذا الزددددد 

قاةددد دولو يا  الددديم الفلسددفير بفذددر مددا دتعددزز قالمعرفددر العلميددر،  ه دداو مددذاه  فبريددر مختلفددر فيمددا 
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دتعلددق قاآلمددات البينيددر  الصدد ير الم تملددر لتد يددار تغييددر الموتمددار،  ي بغددي بن يهوددذ بي نرنددامج 
الددد تث  لددأ  مدد  للتد يددر المسددنولر هددذا المددذاه  فددي ال سددبان،  تاددم  الدضددايا الرهيسددر الفددرص   

الترويددددع الالزمددددين  سددددتخ ام اةو ار  التد يددددار،  إواتث اةلددددور البيولو يددددر،  تددددد در المخدددداعر، 
 فواهددد  السدددالمر الغذاهيدددر  البينيدددر، والدددر فيمدددا دتعلدددق قدددالت وع ال يدددوي،  السدددالمر الوتاميدددر ةندددواع 

 .(88)الباه ار ال ير

م  ألرامج  بنارر التعلديم  ألخالدر  من المتوعع بن تترو هذا التو اار وماتها  لأ به ا
التعلديم الزتا دي، سدواو فيمددا دتعلدق قالزواند  العلميددر  العمليدر، ب  فيمدا تررةدده هدذا التردوتار مددن 
مايالر نينير  بوالعير، ع  تتعام  معاا المدرتار التخصصير ب  الذدافير العامر سواو في ندرامج 

 معي.التعليم العام ب  الف ي ب  التعليم العالي  الزا

 ليست نرامج ل  او المعلم  ت ميته ما يال قعي ث  ن هذا الدضايا،  ه ا ع  ترره تصدوتار 
لعمليدددار اا ددد او التخصصدددي للتعامددد  مدددع هدددذا الت ددد يار  تربيداتادددا العمليدددر  نتاهزادددا البينيدددر 

يد  مدن  الص ير، ب  اا  او الذدافي للتعام  مدع عضداياها  ماديالتاا الفلسدفير  اةوالعيدر،  ألالتهف
والر اا  او الما دي قمدا يسدا    لدأ ا تتدداو قمعداتم  اتزاهدار  ماداتار الردال  فيمدا دتعلدق 

 قالموضو ار  الدضايا المتاعبر  المرتبرر نتلك التد يار الز د ث  المتروتث.

 الخصخصة :-جة
فدددي ظددد  التو ددده العدددالمي ن دددو ا عتصددداو ال دددر، ظادددرر الخصخصدددر  تو ددده اعتصددداوي 

و ادددار ا عتصددداو المصدددري للدددأ اتتفددداع  تيدددرث الخصخصدددر م دددذ سدددبعي ار الددددرن  دددالمي، تادددير ت
الماضدددددي،  ةتدددددأ  عت دددددا ال اضدددددر، فدددددي ظددددد  اعتصددددداو العولمدددددر  تو ادددددار ال يومدددددار المصدددددرير 

 .(89)المتعاعبر

 مددن المعددر م بندده مددع الخصخصددر تعمدد  المؤسسددار ت ددت ضددغوو الم افسددر، للسدديررث 
المستالك من السلع  الخ مار،  من ه دا عد  تلزده آلليدار متعد وث  لأ اةسواق،  تلبير اةتيا ار 

فالم اسدددبير  ضدددبط الزدددووث، ب  وليدددار بودددر  لالنبمددداا لل ددد  مدددن الخسددداهر ب  التوسدددع لتع ددديم 
الفددرص المتاةددر مددن اةتألدداه،  عدد  دددرتبط قمختلدد  اا ددراوار تا ددد ار  ضددغوو  لددأ العدداملين، 

   ذا العاعلين ب  المتدا  دن.
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ر بور  فد  يربق مب ب الخصخصر  ةرير السوق  لأ    مزدا ر ال يداث قمدا  من ناةي
فياددا التعلدديم، فددي لعددات مددا يعددرم قخصخصددر التعلدديم، ب  البددرامج المميددزث،   يرهددا ممددا عدد  ياددي  
قعدددا ب ددديار الربديدددر  التمدددادز واوددد  م  ومدددر التعلددديم، فضدددالل  دددن الضدددغوو العامدددر المرتبردددر 

 قاعتصاو الخصخصر.

عع بن ياا  الوضع السياني  ا  تما ي مستدبليال مزمو در مدن المتغيدرار التدي من المتو 
تاي  ت  يار ل  م التعليم  ألالتالي  لأ المعلم  ن م ل  اوا التعامد  مدع هدذا المتغيدرار،  يميدن 

 :(90)ت لي  هذا المتغيرار  لأ ال  و التالي

 النمو السكاني :-أ
 ستمراتير التزادد  السدياني  الميدال ق يدث يميدن  تاير التوععار للأ   وو اةتما ر عوير 

مليدداتار ةاليدال،  سددتبون  6مليداتار قالمداتنددر ندد  9للدأ  2050بن يصد  العد و اا مددالي فدي  ددام 
 ع  د اه  ن هذا الوضع ت د يار متزادد ث لتدوفير الغدذاو ياوث تدريبال في البل ان ال امير، ف  هذا الز 

 مار الصدد ير للسدديان المتزاددد دن، فضددالل  ددن الت دد يار المتعلدددر  المدده  ،  البسدداو  التعلدديم  الخدد
 قالضغوو  لأ ال  م البينير،  تا د  الت وع ال يوي.

 زيادة معدالت كبار السن :-ب
سدد ر فددهفبر(،  65تاددير تددد درار الب ددك الدد  لي للددأ اتتفدداع  ددالمي  م لددي لببددات السددن ) 

 امال اليوم(،  64 امال )قالمداتنر ند  72وعع للأ ةيث تاير التد درار للأ اتتفاع مع ر العمر المت
 .2030% ق لور  ام 49-45مع اتتفاع مع  ر اا الر للببات ع تر ن  و 

 است اوال للأ نيانار تغري فترث زم ير بعور للت و ر السيانير فدي  د و مدن الد  ر، تبدين 
ن ددو معدد  ر ب لددأ للعمددر  بن الع صددر اةفذددر بهميددر فددي الت ددو ر السدديانير، دتمذدد  فددي ا تزدداا

المتوعع     الميالو،  ن و مع  ر وصوألر بعد ،  لديس ا نخفداض فدي معد ر ال مدو فدي ل مدالي 
  و السيان، ةن زياوث العمر المتوعع     الميالو، ع  يع ي اتتفاع نسبر السيان في سدن العمد ، 

يددر المزتمددع،  لبددن  لددذلك ت دد ب المفبددر ن  ددن م  ددر ويمو رافيددر،  فرلددر يميددن بن تسددتغ  لخ
مع ر  بات السن   يع دي   دوو فدرص تلداهيدر  إلدأ اةند ،  لب ادا سدتختفي قعد  ةدين، مدع اتتفداع 
نسددددبر اا الددددر،  عدددد  تع ددددي ال دددداهرث بيضددددال مزيدددد ال مددددن اة بدددداو  لددددأ  ددددبيار اةمددددن  الضددددمان 
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 ت سددين ا  تمددا ي،  مرالدد  مددن السياسددار الصدد ير  التعليميددر للوفدداو قاةتيا ددار  بددات السددن 
 .(91)ةياتام نو ه  ام

 :  Urbanizationالتحضر -جة
 يع دددي زيددداوث  ددد و سددديان ال ضدددر، ةيدددث تدددد ت الزيددداوث ن  دددو مليدددات نسدددمر فدددي السددد وار  

الذالمين الداومر،  أل  و ملياتي نسمر في الخمسين س ر الداومر،  ستبون مع م الزياوث في الم ن 
  البل ان ال امير.

 اختالف التوزيع الجغرافي للسكان : -د
 سدتوا ااا  لع  مايلر التوزيدع الزغرافدي للسديان مدن بفذدر الت د يار التدي توا ده مصدر 

% من السيان يعياون في مساةر م   وث من 99لفترث عويلر في المستدب ، ةيث ما زار ةوالي 
، ممددا دلدددي قضددغوو % مددن ل مددالي المسدداةر البليددر  لددأ بعصددأ التددد درار4اةتض   تتزددا ز 

 .(92)قالغر  لأ البينر   مليار الت مير سواو في المساةر المههولر ب  قدير المساةر

 

 انتشار اقافة العنف :-هة
قزان  الت  يار السيانير المتوععر ه داو قعدا الت د يار ا  تما يدر، المر د ر للتوا د   

خدد تار  مادديالر الال نددين،  لعدد  بفذددر ب  للت ددامي مسددتدبليال  ددالفدر  اةميددر  البرالددر  انتاددات الم
 .(93)وروتث مايلر انتاات مدافر الع  

 مع بن  وهر الع   ع  ظ   اة ال، ل  بن ب ياله ع  تروتر  بر التاتي، الباري،  من 
ه ددا فددصن مع ددأ   ددوو ب دديار   ددد ث مددن الع دد ، فددي المسددتدب ، عدد  دتعدد   مزددرو الزيدداوث الترافميددر 

عدد  ترددرب  لددأ بو اتدده )بمذلددر   ددد ث  لددأ ا سددتعانر قددالتروت التب ولددو ي لمع  تدده، للددأ اةتمددا ر 
في الع  (، ب  بن دل ق الع   قههد ام   دد ث  اندت تعد  وم در عبد  ذلدك )مذد   دراهم عتد  اآلقداو 
 اةن دداو(، ب  فددي الم دداخ العددام الماددزع  لددأ الع دد  )مذدد  تددهمير  سدداه  اا ددالم  ور  اددا  ددن 

ووددور فندددار   ددد ث للددأ مزددار مماتسدددر الع دد  )مذددار تغيددر الصدددوتث  سدديررث الدد  ر  اةسددر(، ب 
 التدلي ير لإلتهاني الفدير، ب  ووور فنار   د ث مذ  ال ساو  اةعفار  المس ين(.
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 ه دددداو مترلبددددار ترألويددددر للتعامدددد  مددددع الدضددددايا السدددديانير  ت دددد ياتاا،  تألمددددا عدددد  تختلدددد  
سياني  فدال للم  دوت اةدد دولو ي، ندين المؤيد دن المضامين  المترلبار الترألوير المتعلدر قال مو ال

 للبرامج السياسار السيانير،  الرافضين لاذا البرامج  السياسار.

 :(94)فبال سبر للمؤي دن للبرامج  السياسار السيانير ه او مرال  مذ 
التهفيدد   لدددأ بهميدددر التعلدديم فدددي تدددهوير سددن الدددز اع  زيددداوث  ددعوت الفدددرو قمسدددنولياته تزددداا  ▪

 بعفاله،  تب ي اتزاهار ت  يم اةسرث  الت تي   لأ المااتار المتعلدر ناا.

تضمين ب يار الترأليدر  التعلديم الت لديالر المختلفدر لمخداعر التزادد  السدياني  لدأ البيندر،  ▪
  مزا ر الت مير  تف ي  مزايا اةسرث الصغيرث.

 ولو يا.تو ير ال اس قهن ممر ة  وال للمواتو البينير  إميانار التب  ▪

 لوتاو الترألير السيانير  مزار بساسي في السياسار  البرامج السيانير. ▪

 :(95)وبالنسبة للرافضين للبرامج والسياسات السكانية هناك مطالب النسل

 ت مير قعا ا تزاهار الرافضر لسياسار ت  يم اةسرث  ت  د  ال س . ▪

 الخات ير، ال اتزر  ن ت  يم اةسرث.الترألير الوع ير لتبصرث بفراو المزتمع قالمخاعر  ▪

ت لي  الموع  ال د ي  اةوالعدي للمسداه  السديانير،  التهفيد   لدأ ضدر تث مادات ر ت دار  ▪
 ال دن في تبوين اةوالعيار الزاه ث.

ت ميددر للمعدداتم  ا تزاهددار  المادداتار الالزمددر  سددتخ ام التب ولو يددا المترددوتث  توظيفاددا  ▪
 الو.في مزا ر اانتاع  ا ستا

ت مير ع تار البار  لأ معالزر ا زوةام،  تعزيز التسامح  التعاع  الضر تيين للعديش  ▪
 في  الم مزوةم.

ت مير الو ي الزماهيري قههمير تغيير اة رام الم  ازث ض  المربث  ا هتمام نبرامج تعليم  ▪
 .(96)ال ساو

بدار الصدغات، فدد  تبدون تبون ال  م التعليمير  الترألوير مرالبدر قالتعامد  مدع مترل مذلما 
ه او مرال  بودر  موازيدر للببدات  تذدديفام  تعلديمام  تد تيبام  لدأ  دغ  ب عدار فدرا ام قهنادرر 
مفي ث ب  و مار ا تما ير،  هيذا ع  تبون ه او ةا ر  تخداذ التد انير الم اسدبر لت  ديم  تردوير 

 نرامج تعليم الببات  ألرامج معلم الببات.
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 تعليميدر للتعددايش مدع ال دداهرث ال ضدرير،  إميانيددر العديش فددي   عد  ت ادده مترلبدار ترألويددر
 الم مزوةم،  ما دتعلدق ندذلك مدن عديم التسدامح  التعدايش،  دال ث  لدأ افتسدا  الماداتار الالزمدر 
للعدديش فددي هددذا ال ددر م الز ددد ث، ب  الب ددث  ددن  ظدداه  م اسددبر،  ال صددور  لياددا، فددي ظدد  

ن دداو  ترددوير ماددر  ار والددر، هددذا  ددال ث  لددأ  م افسددر  دد د ث مددن اآلوددرين، ب  الددد تث  لددأ
 .(97)المااتار  الديم المتعلدر قاآلمات الص ير  البينير لل اهرث ال ضرير

 مستجدات الديموقراطية :-5
تاير اتزاهار استارام المستدب  للأ تزاد  الم  ال يموعراعي في  ميع مزا ر ال يداث،  

المزدا ر السياسدير  ا عتصداوير  ا  تما يدر، مدع سدعي ميذد  ن دو توسديع عا د ث المادات ر فدي 
 تهفي  بقيدر  لدأ ةددوق اانسدان  تعزيدز ميتسدباته،  ألصدفر والدر ةددوق اةعليدار  المامادين، 
 ال سددداو  اةعفدددار،   يدددرهم ممدددن  دددانوا م دددر مين نسدددبيال فدددي الماضدددي قسدددب  الفددددر، ب  اةلددد  

 العرعي، ب  ال دن، ب  اللغر، ب  الز س.

م في ت ديق المسا اث نين ال اس، ل  لذا تبافهر الفرص فدي ووولده،  متاقعدر  يسام التعلي
ال تاسر فيه،  إ  لذا تبافهر فرص العم  قع  التخرع  لذلك انتدد  بةمد  لدي ا ي ال  دام التعليمدي 
في مع م ال  ر ال امير قا تباتا ص  دزار ن امال استدراعيال، ب   ا للدلر  لما  اور  ذرث ال اس فيده 
قفعددد  ال ا دددار ا عتصددداوير  المرالددد  ال يموعراعيدددر، ةادددر ها فيددده ةادددرال، بودددذ ا م ادددا تددد تيزيال 
ةا اتام من الراعر البارير  بقاو ا الباعين ب   ملوا  لأ تصفيتام  لأ عور السلم التعليمدي، ب  

 .(98)قع  التخرع قه يار مختلفر

قالباددددر )عالقددددال  معلمددددين   التم ددددوت ةددددور المددددتعلم،  تعدددد و مسدددداتار الددددتعلم،  ا هتمددددام
 مادددرفين   يدددرهم( عبددد  الايافددد   الت  يمدددار  الم ددداهج  التد يدددار،  ا نردددالق مدددن المعلدددم،  فيمدددا 
دتعلق قالمعلم ت  د ال، فد  عالبال قهن دب ب التعلم الذاتي من المعلم،  التخفي  مدن الدت يم  السديررث 

  انفتاه مساتار ت ميته  ترعيته. ليه،  ا ستماع له  ت  يم ماات ته في    ما يع يه، 

 يمين ت  د  بهم المستز ار ال اوليدر المتوععدر مسدتدبليال فدي التعلديم  ألدرامج ل د او المعلدم 
 :(99) لأ ال  و التالي

 األنماط الجديدة وغير التقليدية :-أ
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 نرامج ل  او المعلم،  ب ضاو الاينر الت تيسير مذ :
 اةير،  به ام الرال  من ناةير بور .الترانق نين المفاهيم  ال  ريار من ن ▪

   وو تربيدار للموضو ار ال تاسير. ▪

 اةترام معاتم الرال   وبراتام  ا ستفاوث م اا. ▪

 مرا اث اةتيا ار الببات من التعليم المتميز  العملي  المرن في موا ي ا  ت  يماته. ▪

  تخصي  ب ضاو هينر الت تيس لواتيين  مارفين  ير تدلي دن  ت تيبام. ▪

التهفيدد   لددأ ا ةتيا ددار المل ددر  المتزاددد ث لددذ ي ا ةتيا ددار الخالددر   تاسددر  ونسددون 
Johnson  التدددي ت دددددت مدددن ا ةتيا دددار المل دددر للميفدددوفين  ضدددعام السدددمع مدددن  2004سددد ر

الردددال ،  التردددوتار فدددي مزدددار تعلددديم الميفدددوفين  ضدددعام السدددمع،  دددالت ور ن دددو ومزادددم فدددي 
ال د  ال او في المعلمين المؤهلين،  ال ا ر للأ استباام  إ اوث الم اتس العامر،  ب اتر للأ 

 .(100)تصميم ةسالي    د ث ا  او معلمي ذ ي ا ةتيا ار الخالر

 التعددية الثقافية :-ب
الا م مدن ندرامج ل د او المعلدم عبد  الخ مدر تز يد  معلمدي المسدتدب  قالماداتار الضدر تير  

مختلدد  الفنددار،  تز يدد هم قالددد تث  لددأ الفاددم  التعبيددر  ددن  عراهددق التدد تيس الالزمددر للتعامدد  مددع 
الدضددايا المتعلدددر قالتفا تددار ا  تما يددر  التعليميددر واودد  فصددولام  م اتسددام،  ب دداتر للددأ بندده 
 لددأ الددر م مددن   ددوو نددرامج ا دد او المعلددم تعبددر  ددن عضددايا الت ددوع ل  بن علدديالل م اددا يعبددر  ددن 

 .(101)يرالدضايا المتعلدر قالاوير الز س

عضير الت وع نين الرال   المعلمين،  الررق التي من واللادا تعد   ليدار الترأليدر عالنادا  
للتعام  مع الت وع،  بف ر  لأ بن اةةوار ا  تما ير ناوتال ما تتر م للأ معادير  مماتسار في 

الذددافي،  ل  او المعلمين، ةيث   دزار الرال  يع  ن للت تيس في  اعع نموذ ي وار مدن الت دوع
 لذا عالبت ال تاسر قص اوث ن او نرامج ل  او المعلم لتعيس هذا الت وع.

نت ور الخرا  الترألوي من لعاتا الضيق  الذي در ز  لأ الم اهج، للأ ااعات اة سع 
 للم اتس ال ساسر مدافيال،  التي ييون فياا المعلمون ل ا ال للدراتار،  ي ترمون  ميع الرال .

 ألكاديمية :الطبقية ا-جة
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 نع ي قالربدير اةفاويمير   وو التفا تار في مستويار  مؤهالر المعلمين، سواو واود   
 الم اتس ب  فيما نين الم اعق المختلفر، مما ع  ياي  قعا العواهق ن و ت ديق به افاا.

ت  ي التوزيع  ير المتبافئ للمعلمين  الي الزدووث  لدأ الم داعق المختلفدر  ب داتر للدأ 
و دددر مدددن السياسدددار لزيددداوث اامددد او مدددن المعلمدددين الفعدددالين،  تدددوزيعام قادددي  متبدددافئ  لدددأ مزم

الم اتس المختلفر،  ا تملت  لأ ل راوار مذد ، زيداوث اة دوت،   ضدع ن دام مدرن لادذا اة دوت، 
 .(102)مع تألط اة ر قاةواو،    وو ل راوار لزذ  اةففاو من المعلمين للما ر

 ار المعلمين.ضغوط العمل وتعدد أدو -د
 من والر مار ع التعرم  لأ عبيعر التغير في ما ر التعليم  في ب باو العم ،  رض 

لمزمو ددر مددن الضددغوو الواععددر  لددأ المعلمددين،  ددان مددن بهماددا   2001ا ت دداو ا سددترالي سدد ر 
  وو ب مار لضافير  يدر م فو در اة در،  التصد يح  التديديم،  ا  تما دار  اة مدار الت سديدير 
  تاقددر التددداتير،  ه دداو مادديالر متعلدددر نتغييددر المدد اج،  التغيددر الدد اهم  إ دداوث الاييلددر للمدد اتس، 
 التخفيا في المعلمين  تزادد  نصدا  المعلمدين مدن ال صد ،  ترا دع اةمدان الدوظيفي،  ه داو 

علمدين  من نتداهج الضدغوو تدهمر ال يداث اةسدرير للم، (103)مايالر متعلدر قالذدافر ااواتير الساه ث
 سلبيال،  ند  ال  افع للترعي الما ي،  الترلع للعم  في مان بور  ب  التدا  .

  تو   ل راوار بور  مذ :
 ت ديق ع ت من التوازن نين ع تار المعلم  اة باو الم سوألر لليه. ▪

تددوفير  دد  الوسدداه  التعليميددر التب ولو يددر ال  دذددر  التزايددزار التددي عدد  ي تدداع للياددا بم دداو  ▪
 لعمله. تهودته

تز دددد  تو يدددده اللددددوم  وراقددددار لفددددت ال  ددددر عدددد ت ااميددددان، ةن  ذددددرث ا نتددددداوار تزعدددد   ▪
 مفعولاا  يسيال  تبون سببال مبا رال في لةباو المعلم.

 ت سين الوضع الماوي للمعلم. ▪

ت  يم الوعت،  المسنوليار الت تيسدير،  ألعدا الزواند  اةودر  لعمد  المعلمدين، قدالررق  ▪
 التعلم للمعلمين واو   واتع الم تسر.التي تعزز فرص 

توظي  المواتو لت مير ب ضاو هيندر التد تيس، قدالررق التدي تزيد  مدن عد تث المعلمدين  لدأ  ▪
 ا ستخ ام الزي  ل فبات  المواو،  ا ستعانر قالزمالو.
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 تربيق تدويم ذاتي  ألرامج  مرا عر م تسير قهسالي  تتسق مع تعليم المعلمين. ▪

 .(104) ي يسا   قاي  تلداهي  لأ الت مير الما ير للمعلمينتوفير م اخ ا تما ▪

 :في العالم العربي وأهدافها فلسفة كليات التربية اً : لثثا

تعتبر فلسدفر ل د او المعلمدين فدي  د  مزتمدع م ادرال مدن م داهر الفلسدفر الترألويدر العامدر،  
مت اسدق لتبددون قمذاقددر فادي مزمو ددر المبداوئ  المعتددد ار التددي ةد ور نوضددوه فدي  ددي  متبامدد  

المر ددددد   المو ددددده لعمليدددددار تعلددددديم المعلمدددددين  إ ددددد اوهم  تدددددرأليتام،  ذلدددددك  فددددددال للسياسدددددر العامدددددر 
  ااستراتيزير  الخرط المتبعر في ل  اوهم.

 الصددلر نددين الفلسددفر الترألويددر العامددر فددي بي نلدد   ألددين فلسددفر ل دد او المعلمددين فيدده، تعتبددر 
مدددا متصدددالن تمدددام ا تصدددار،  تعتبدددر فلسدددفر ل ددد او المعلمدددين نو دددال مدددن لدددلر العدددام قالخددداص، لنا

ضر تير لتو يه ب مار   اوو المخررين  المو اين ا  او المعلمين  العاملين  د  فدي  مزالده، 
فاددي تضددفي  لددأ ب مددالام لددفر العمدد  الادداوم،  تز ددبام التخددبط  اللزددوو للددأ ال لددور العا لددر 

يدددر المعلمدددين  ت سدددين ب ضدددا ام  ظدددر فام ال فسدددير المؤعتدددر فدددي معالزدددر الماددديالر قص ددد او  ترأل
 سيما لذا  ان  مالل مامال   ص  او المعلمين،  –ةي  م   – ا  تما ير  ا عتصاوير، فالفلسفر 

 .(105)تعتبر قمذاقر الر ه من الزس 

 :(106)، دالةن بن ه او عصوتال  اض ال في   ث  وان ، م اا ألال  ر للأ فلسفر  ليار الترألير
لومددداهق العامدددر ب  الخالدددر التدددي توضدددح  تفسدددر فلسدددفار  ليدددار الترأليدددر  بهددد افاا نددد تث ا -

  تتيتاا  تسالتاا  إعاتها المفاومي العام.

لدديا ر اةهدد ام العامددر للبليددار، لمددا  يددر عانلددر للت ديددق ب   يددر عانلددر للديدداس   علاددا  -
لادا للزواند  المااتيدر بساسال للتدويم، مع تر يزها  لأ ال واةي المعرفير المعلوماتيدر،  إهما

 قصفر والر.

ال  ددر للددأ ل دد او المعلددم ن ددرث  امددر فضفاضددر   ترا ددي الفددرق نددين معلددم مرةلددر التعلدديم  -
 اةساسي  المرةلر الذانوير.

 :(107)كليات التربية إلى وتهدف
 ةملر الذانوير العامر  وريزي المعاه   البليار الزامعير لما ر التعليم.  او ل  ▪
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  خصير الرال   ت مير التفبير اان ا ي ل داا.العم   لأ تبام   ▪

تفددع المسددتو  الما ددي  العلمددي للعدداملين فددي ميدد ان الترأليددر  التعلدديم  تعددريفام قا تزاهددار  ▪
 الترألوير ال  دذر.

 ل  او المتخصصين  الداوث في مختل  المزا ر الترألوير. ▪

المادوتث الف يدر فيادا  ل راو الب وب  ال تاسدار فدي المزدا ر التخصصدير الترألويدر،  تدد يم ▪
  في مايالر الترألير  التعليم  نار نتاهج الب وب  ال تاسار العلمير  الترألوير.

ااساام في تردوير الفبدر الترألدوي  نادر ا تزاهدار الترألويدر ال  دذدر  تربيدادا فدي البيندر  ▪
 التعليمير الفلسفير.

عرأليددر  ال  ليددر  التعددا ن تبدداور الخبددرار  المعلومددار مددع الاينددار  المؤسسددار التعليميددر ال ▪
 معاا في معالزر الدضايا الترألوير الماتر ر.

المسدداهمر فددي ةدد  المادديالر الترألويددر  التعليميددر فددي البينددر الم ليددر  فددي المزتمددع نو دده  ▪
  ام،  تروير العم  الترألوي.

 ألاي   ام دالةدن  لدأ بهد ام  ليدار الترأليدر بنده   تو د  تتيدر موةد ث ةهد ام  ليدار 
 دددذلك تتبدددادن بهددد ام البليدددار، فههددد ام  ليدددار الترأليدددر هدددي بهددد ام  امدددر   تر دددز  لدددأ  الترأليدددر،

الرالدد    يفيددر ل دد اوا، بضدد  للددأ ذلددك بندده   دو دد  بهدد ام لمزددا ر اا دد او المختلفددر )ل دد او 
مدافي، ل  او ترألوي، ل  او تخصصي(،    دو   بهد ام للتخصصدار المختلفدر فدي البليدار،  عد  

 ال تاسار للأ ضر تث تروير به ام  ليار الترألير. ذهبت الع د  من

 :في العالم العربي واقع إعداد المعلم : رابعاً 

ه ددداو ن امدددان  ددداهعان فدددي العدددالم ا ددد او معلدددم التعلددديم العدددام، يعدددرم بةددد هما قال  دددام  
 .(108)التباملي  اآلور قال  ام التتاقعي

 يدددددوم ال  ددددام التبدددداملي  لددددأ بسدددداس تبامدددد  اا دددد او اةفدددداويمي،  الما ددددي فددددي  ليددددار 
الترألير، مدد ث ال تاسددر ناددا بتألددع سدد وار قعدد  لتمددام المرةلددر الذانويددر،  ير ددز ال  ددام التبدداملي  لددأ 
 ل  او المعلم  تههيله  لميال  ترألويال  ما يال،   بال للأ      و ن فوال  زم ير في ذلك الزان .

 :(109)من مميزات هذا النظامو
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مسددا  ث الرالدد /المعلم  لددأ التبيدد  مددع ما ددر التعلدديم، لمعرفتدده المسددبدر قهندده يعدد  للعمدد   -
 ناا.

تسدا   وتاسددر الرالدد /المعلم للمددواو الترألويددر قزاندد  المددواو التخصصددير  لددأ  دد م نسدديان  -
 الماوث العلمير.

ي مداوتين ب  فدي مداوث لميانير التوسع فدي التخصد ، ق يدث دتخصد  الرالد /المعلم فد -
  اة ث.

 لتاةر الفرلر ا  او بفبر من الرال /المعلم لالستفاوث من ال تاسر الزامعير. -

 علر التبالي . -
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 :ومن عيوبه 

 ضع  التعمق في المواو التخصصير التي سي تساا الرال  مستدبالل. -

 علر اهتمام الرال  قالمواو الترألوير. -

 اةعسددام التخصصددير، ةن  ددالل م امددا دددر  ةا ددر الرالدد  الصددراع نددين اةعسددام الترألويددر  -
 المل ر للأ قعا المدرتار.

هددذا ال  ددام   يسددا    لددأ التخصدد  فددي ال تاسددار العليددا، فص دد او المدداوث ال تاسددير  يددر  -
 .(110)فاٍم،  إ  اوا في المواو الترألوير  ير ميتم 

لم فدددي  ليدددار اآلوا   دددن ال  دددام التتددداقعي فيددددوم  لدددأ بسددداس انت دددام الرالددد /المعبمدددا 
 العلدددوم لمددد ث بتألدددع سددد وار، ت تادددي ق صدددوله  لدددأ ال ت دددر الزامعيدددر اة لدددأ  هدددي الليسدددانس ب  
البيالوتيوس، مم دتداقع قعد ها اا د او الما دي الترألدوي فدي  ليدار الترأليدر لمد ث  دام وتاسدي، دد تس 

تعليم العام ةس  تخصصه فيه الرال  ن رير ترألوير تؤهله ترألويال للعم  قما ر الت تيس قمراة  ال
  إ  اوا تبعال للمرةلر ال تاسير المعي ر.

 :(111)يتميز هذا النظام بعدة مزايا، منهاو

التعمددق فددي المدداوث ال تاسددير  لذ دتدداه للرالدد  ل دد او فياددا و ن مزاةمددر المددواو الترألويددر ب   -
 الما ير.

 .ترألوير  الما يرفص  ال تاسر الترألوير  ن ال تاسر التخصصير يعري بهمير لل تاسار ال -

تستريع مؤسسار ل  او المعلمين استدرا  الرا بين للعم  في التعليم قصوتث بوق  بعر   -
لل ديدددر،  مددا تسدددتريع تلددك المؤسسددار لقعددداو مددن   يصددلح للتددد تيس و ن بن ي ددرم مدددن 

 لفمار وتاسته في تخصصه لذا  ان   م ع تته للت تيس ناقعال  ن بسبا  ف ير.

 رع  فق هذا ال مط، ال تاسار العليا في تخصصه، ن رال لتعمده فيه.دتاه للرال  المتخ -
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 :(112)ومن عيوبه ما يلي

 دد م م اسددبته لزيدداوث المل وظددر فددي ب دد او الرددال   مددا دترلبدده ذلددك مددن تددوفير  دد و  ددام  -
 من الم تسين.

 دبع  الرال  من ماوث تخصصه  ما له من  العر ناا. -

فرلدددر العمددد  فدددي التددد تيس، نتيزدددر قعدددا  عددد  يفدددد  هدددذا ال  دددام مزمو دددر مدددن الردددال  -
اا دددددددراوار التدددددددي دوا اونادددددددا فدددددددي مزدددددددا ر العمددددددد  المتعددددددد وث،  وصولدددددددال بلددددددد ا  

 التخصصار العلمير.

 دزي  هذا ال مط من اا  او في التبلفر المالير  لأ  اار ا وتصاص. -

الواضدح فدي  من بهم  وان  زمر ل  او معلم التعلديم العدام فدي العدالم العرألدي، ا نخفداض  
مخر ددار التعلدديم العددام،  ألددالتعليم الذددانوي قصددفر والددر،  التعلدديم، م  ومددر متباملددر، تتفا دد  فددي 
واولاا المراة  التعليمير، فمخر ار التعلديم عبد  الزدامعي تت دور للدأ مد والر للتعلديم الزدامعي، 

يم العددام، هددذا فمددا بن مخر ددار التعلدديم الزددامعي تت ددور للددأ مدد والر مبا ددرث   يددر مبا ددرث للتعلدد
يع ددي بن مادديالر الزامعددر قاددي   ددام   ليددر الترأليددر قاددي  ودداص تبدد ب مددن ال  ددام التعليمددي فددي 

 المراة  الساقدر،  من الم اخ الذدافي  ا  تما ي  ا عتصاوي  السياسي الساه  في المزتمع.

 :(113) من بهم سلبيار التعليم العام في  الم ا العرألي
 لأ ال فن  ا ست اات   التفبير  ا نتبات.التعليم اللف ي المعتم    -

 دد م التر يددز  لددأ بسددالي  المالة ددر  التزريدد   الب ددث  ةدد  المادديالر  ت ميددر عدد تار  -
 الرال  للت لي   ال د   التدويم.

ضدددع  المسدددتو  الف دددي فدددي اللغدددار  امدددر  اللغدددر العرأليدددر والدددر، عدددراوث   تاقدددر  تعبيدددرال  -
 لخريزي الم اتس الذانوير.

التدوازن ندين المعداتم ي مزدا ر الرياضديار  العلدوم الربيعيدر  اانسدانير، الذدافيددر،  د م  -
اةونيددر، الف يددر  السددلو ير، لضددافر للددأ واللددر التددراب اانسدداني،  ألالتددالي ييددون عالدد  

 الذانوير  ير متبام  ال مو  التبوين  ااوتاو العلمي  الف ي، ماما بتدن من مااتار.
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من ناةير   لير الترألير من ناةير بور  بسيرتين لد  م تد تيس  دان  ألذلك تبون الزامعر 
عددد  بلفادددا الرالددد ، مدددع ا نخفددداض الت صددديلي  الماددداتي للردددال  للزسددد ،  ألالتدددالي فدددصن ت  دددد ها 

 د بغي بن ييون ب لأ الخروار في للاله ل  او المعلمين  التخريط له. 

 :(114)ال  امان هما دو   ن امان ا  او المعلم في  ليار الترألير،  هذان
ةيدددث دددد تس الرالددد  مددددرتار اا ددد او الترألدددوي  التددد تي  الميددد اني اإلعةةةداد التكةةةاملي :  -

 قصوتث متوازير مع اا  او التخصصي  الذدافي والر ممانير فصور وتاسير.

ةيث د تس الرال  ونلوم  ام في الترأليدر، قدصد  اا د او )ب التههيد ( اإلعداد التتابعي :  -
قعدد  ةصددوله  لددأ وت ددر البيددالوتيوس مددن لةدد    ليددر العلددوم ب  اآلوا   الترألددوي،  ذلددك

  في قعا اةةيان  ليار بور  مذ  الا  سر ب  التزاتث.

 يدددتم ل ددد او المعلدددم فدددي  ليدددار الترأليدددر لييدددون عددداوتال  لدددأ بواو ماامددده الوظيفيدددر فدددي بةددد  
 :(115)التخصصار التالير

تعلدديم بساسددي( دادد م للددأ ل دد او معلددم لدد  مؤهدد   –)تعلدديم مرةلددر ونيددا معلةةم صةةف :  -
لت تيس المواو ال تاسير المدرتث في الصفوم اةتألعر اة لدأ مدن مرةلدر التعلديم اةساسدي، 

  تد م  ليار الترألير في الزامعار هذا التخص .

)التعلدديم فددي المرةلددر المتوسددرر( : دادد م للددأ ل دد او معلددم مزددار فددي بةدد  معلةةم مجةةال : 
اللغددددددر العرأليددددددر، الترأليددددددر ااسددددددالمير، اللغددددددر اانزليزيددددددر، المددددددواو ا  تما يددددددر، التخصصددددددار : )

الرياضددديار، العلدددوم، البمبيدددوتر التعليمدددي، تب ولو يدددا التعلددديم،  العلدددوم التربيديدددر( لتددد تيس المدددواو 
ال تاسير في لفوم التخص  لمعلم التعليم اةساسي هي مدرتار ترألوير في الزامعار  ألالتالي 

  عال  التعليم اةساسي ولفير بساسير في تخصد  معدين،  وصولدال اللغدر العرأليدر   دو   ل 
 .(116) الرياضيار

)التعليم في المرةلر الذانوير، الصفوم ال اوي  ار  الذاني  ار( داد م معلم اانوي : 
للأ ل د او معلدم مدانوي فدي بةد  التخصصدار )اللغدر العرأليدر، الترأليدر ااسدالمير، اللغدر اانزليزيدر، 
الرياضدديار، الفيزيدداو، البيميدداو، اةةيدداو، التدداتي،، الزغرافيددا(،  تددد م  ليددار الترأليددر فددي الزامعددار 

 هذا التخص ؟
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قااضافر للأ ذلك فصن  ليار الترألير في الزامعار تم ح الد نلوم العدام فدي الترأليدر )ونلدوم 
العلدوم  اآلوا ،  البليددار التههيد  الترألدوي( للرلبددر ال الدلين  لددأ وت در البيددالوتيوس مدن  ليددار 

اةور ، ناد م ل د او معلدم مدانوي فدي بةد  التخصصدار )اللغدر العرأليدر، الترأليدر ااسدالمير، اللغدر 
 اانزليزير، التاتي،، الزغرافيا، الرياضيار، الفيزياو، البيمياو، اةةياو(.

 :التعليم العام في عالمنا العربي أهداف إعداد معلم خامساً : 

المتفق  لياا ل   الماتمدين قص د او المعلدم بن نرندامج اا د او  ند   بن ييدون من اةموت 
تر مر ةه ام ل  او هذا المعلم،  يعاني ل  او المعلم العرألي من   م  ضوه فدي الرتيدر قال سدبر 
ل هدد ام ال اليددر الموضددو ر  هسدداس ا دد اوا،  يزددرع هددذا للددأ  دد م   ددوو فلسددفر  اضدد ر لاددذا 

و ه ورواته  ت  و هذا اةه ام،  ت  دد  ب  لديا ر بهد ام ا د او المعلدم فدي اا  او تر  ا  ت
المؤسسددار التددي تدددوم قعمليددر اا دد او، يزدد  بن ت بذددق مددن ت  ددد   ظيفددر المعلددم ب   ظاهفدده فددي 
المزتمددع الددذي يعمدد  فيدده،  الددذي ي مدد  عدداقع التغيددر السددريع،  يزدد  بن تت ددرو  ت اددط ضددمن 

 :(117)ال  و التاليلعات  اضح، تبون بسساا  لأ 
ل ددد او المعلدددم  مليدددر متصدددلر، ق يدددث تصدددبح هدددذا العمليدددر مسدددتمرث مددد   ال يددداث الما يدددر،  -1

 تتضمن ت تي  ما عب  الخ مر،  ت تي  بم او الخ مر،  تعليمال مستمرال.

ل  او المعلم يز  بن ييون مامال  ام او الرلبر قمدا ي تدا ون لليده مدن المعرفدر  الذدافدر،  -2
 لأ  دي ت ا  تراب الماضي  وبراته،  يت لوا قم اهر التدد م  ا زوهدات  ة   بن يرلعوا

فددي ال اضددر،  يسددتفي  ا مددن هددذا  ذلددك فددي ترددوير العمليددر التعليميددر،  ت سددين بةددوالام 
 العالمر  الخالر.

 تبون اةه ام متباملر فيما ني اا،  متباملر مع اةه ام العامر للترألير في المزتمع. -3

  وان  اا  او،  م ددر للتوازن ال سبي نين هذا الزوان . تبون  املر لزميع -4

تؤ د   لدأ ضدر تث ت ديدق بهدد ام الترأليدر ااسدالمير فدي الرلبدر، ممددا د تدد  فيمدا قعد  للددأ  -5
 تالميذهم في مستدب  ةياتام العملير.

تؤ دد   لددأ و ت التبدداور الذدددافي  العلمددي  المعرفددي نددين مؤسسددر اا دد او  مذيالتاددا واودد  
الواةدد ،  مذيالتاددا قالدد  ر العرأليددر  ااسددالمير  اة  بيددر، قمددا يسددا    لددأ ا سددتفاوث مددن المزتمددع 

 ا تزاهار ال  دذر الم اسبر.
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تؤ دددد   لددددأ بن يعددددرم الرالدددد ،  يفاددددم  يدددد تو عيمتدددده  ع تتدددده  صنسددددان  دددد در قددددا ةترام، 
 فمواعن  رألي د دن  يؤمن قعدي ث سما ير بساساا التوةي .

 مج إعداد المعلم :مكونات برناسادساً : 

ماما تختل  نرامج ل  او المعلم، فصناا تلتدي في ميوناتاا    الرها الرهيسر التي تتاي   
 :(118)م اا  التي يمين ت  د ها قاآلتي

 مواد عامة )اإلعداد الثقافي( : ❖

در دز هددذا المزددار  لدأ بن يمتلددك ال دد  اةوندأ مددن الددو ي  المعرفدر قدداةموت العامددر التددي  
تتعلدددق قادددتأ المزدددا ر التدددي يميدددن بن تادددغ  قدددار الرالددد  المعلدددم  يسدددعأ للدددأ ال صدددور  لدددأ 
ل اقار مد عر لاا،  ع  تبدون المدواو الذدافيدر مدواو  لميدر، ب  بونيدر ب تاتيخيدر ب  ود يدر ب  فلسدفير، 

 :(119)ز  بن دتضمن نرنامج ل  او المعلم ما يهتيلذلك ي
مددواو  امددر فددي مزددار الذدافددر اانسددانير العامددر، التددي تددز و الرالدد  المعلددم نذدافددر العصددر  -

  ما دلزم المعلم م اا.

تز ي  الرال  المعلم ق ور مدا تولد  لليده التدد م العلمدي التب ولدو ي،  تميي ده مدن المدزع  -
 التردوت العلمدي  وودر مدا تولدلت لليده التب ولو يدا فدي مزدا ر ما نين الذدافر اانسدانير 

 ال ياث المختلفر.

تميين الرال  المعلم من التعام  نلغر ب  بير  اة ث  لأ اةع ،  ذلك لموا ار مترلبار  -
مدافدر العصدر  العولمدر، ةيدث بضد ت اللغدر اانزليزيدر  سديلر مدن  سداه  ا تصدار التدي 

 ستدب   لأ ما د فعه في مزار مدافر العصر.يمين بن دت ص  ناا معلم الم

 مواد التخصص )اإلعداد األكاديمي أو التخصصي( : ❖

يدتضي تز ي  الرال  المعلم قزميع المفاهيم  ال داهق  المباوئ الخالر نتخصصه الذي 
يعددد  لت تيسددده فدددي المددد اتس قادددي  فا ددد   عددداوت  لدددأ اانزددداز   ليددده يزددد  اوتيدددات مفدددروار هدددذا 

مج ل دد او المعلددم فددي ضددوو ال ا ددر للياددا فددي المدد اتس،  بن تلبددي مددا ي تا دده مددن المزددار مددن نرنددا
معلومار لت تيس ماوث تخصصه،  يع  الغرض اةساسي لاذا اا  او ضمان سيررث المعلم  لدأ 
الماوث التي د تساا،  ع تته  لأ ت ليلادا،  تألرادا قالمعداتم اةودر  التدي يزد  بن تتبامد  معادا 

 .(120)الفبرفي ضوو مفاوم  ة ث 
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 المواد التربوية )اإلعداد التربوي( : ❖

يعدد  هددذا المزددار بهددم المزددا ر التددي دتاددي  م اددا نرنددامج ل دد او المعلددم،  يتضددمن تز يدد  
الرالدد  المعلددم قمددا دلددزم مددن العلددوم الترألويددر  المددواو الالزمددر لما ددر التدد تيس قمددا فياددا  لددم الدد فس 

 بسددس الترأليددر،  الم دداهج،  عراهددق التدد تيس، التددي الترألددوي،   لددم نفددس ال مددو،  ن ريددار الددتعلم، 
تمين المعلم من معرفر وصداه  المتعلمدين،  مدا نيد ام مدن فدر ق فرويدر،  ميدولام،  اسدتع اوها، 
 بسس تعليمام،  سب  لماتث وافعيتام،  عرق التوال   التفا  ،  أل او  لأ ذلك فدصن هدذا المزدار 

 .(121)ال  المعلم منمن مزا ر نرنامج اا  او يز  بن تمين الر
ااةاعدددددر قاةهددددد ام الترألويدددددر  التعليميدددددر،  تصددددد يفاتاا،  مسدددددتوياتاا،  بسدددددس ا دددددتداعاا،  -

  ليا تاا،  بسس عياساا.

معرفدددددر وصددددداه  المتعلمدددددين  عبددددداهعام،  وصددددداه  نمدددددوهم،  ميدددددولام،  اتزاهدددددداتام،  -
  ةا تام ال فسير،  المعرفير،  المااتير.

  ما توللت لليه تب ولو يا التعليم. ااةاعر قهسالي  الت تيس ال  دذر، -

ااةاعدددر قددد ور مدددا تولدددلت لليددده الب دددوب  ال تاسدددار فدددي مزدددار الترأليدددر  التعلددديم،  وودددر  -
 ااستراتيزيار ال  دذر في الت تيس.

 التربية العملية )اإلعداد المهني( : ❖

 تبدددأ الع الدددر السددداقدر عالدددرث  دددن ل ددد او المعلددم البددد  مدددا لدددم تسدددتبم  نبرندددامج الترأليدددر 
العمليددر، الددذي يضددع اةسددس ال  ريددر التددي تددز و الرالدد  المعلددم فددي موضددع المماتسددر الفعليددر فددي 
مزدددار  ملددده،  افتسدددا  الماددداتار الالزمدددر ةواو بو اتا فدددي ما يدددر التددد تيس، تتبدددوب الترأليدددر العمليدددر 

امج ال تاسر مر زال م وتيال في نرامج ل  او المعلم،  ي  ر للياا  لأ بناا نرنامج متبام  دوازي نرن
 .(122)ال  رير،  هي المعيات ال ديدي لل يم  لأ م   نزاه نرامج ل  او المعلم

 :(123)دلي تتمذ  فيما  معايير مؤسسات إعداد المعلم :سابعاً : 
توفر ن ير ت  يمير متباملر تام   لأ اةعد  مزلدس بم داو ب  مدا يددوم مدامده يضدم نسدبر  -

مد  اةفداويمي،  مزلدس بفداويمي مسدنور  دن معي در مدن بلد ا  البفداوث  الخبدرث فدي الع
اةواو العلمدددي للمؤسسدددر،  مزلدددس مسدددنور  دددن ااواتث الماليدددر  ااواتيدددر، قااضدددافر للدددأ 

 مزالس للبليار  ل عسام   ااز لواتي  مالي.
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تددوافر هينددر تدد تيس مؤهلددر ترا ددي فياددا  ملددر مددن المعددادير مذدد  بن   تددد  نسددبر ب ضدداو  -
 ن ال سبر المدبولر في التخصصار المختلفر،  ت  د  الع و  هينر الت تيس للأ الرال 

ال تاسي قما دتديح المزدار لعضدو هيندر التد تيس تزويد  العمليدر التعليميدر  الديدام ند  تا فدي 
الب ث العلمي،   وو ورر لتههي  ب ضاو هينر الت تيس  ت مير  فاوتام،  تدوفر اة د او 

 البافير من اةعر المسا  ث  الف يين.

التهفددد  مدددن امدددتالو المؤسسدددر لم اددد ر فدددي موعدددع م اسددد  يزعلادددا مايدددهث للتعلددديم العدددالي،  -
 يام  ذلك عا ار الم اضدرار  ةلددار ال دداا قالسدعر المرلوألدر،  مصداوت التعلديم مدن 
ميتبدددر   سددداهط متعددد وث قالمسدددتو  المرلدددو  مدددن ناةيدددر البدددم  ال دددوع،  مختبدددرار مزادددزث 

العملددي الم اسدد  للتخصدد ، مياتدد  ة ضدداو م اسددبر للتخصدد   مسددتلزمار التدد تي  
هينددر التددد تيس  اةعددر ااتاويدددر،  مرافدددق لخدد مار الردددال   تفدداهيتام  بنادددرتام الذدافيدددر 
 الرياضير  ا  تما ير،  مرافق  و مار ل ير،  تزايزار  زمدر  سدتخ ام التب ولو يدا 

 ال  دذر في ااواتث  التعليم  التعلم.

ر ددار لبدد  نرنددامج تد مدده المؤسسددر،  ت  ددد  الاددااوث التددي ضددر تث ت  ددد  اةهدد ام  المخ -
دددددؤوي للياددددا،  ت  ددددد   دددد و السدددد وار ال تاسددددير،  الت دددددق مددددن بن  دددد و سددددا ار ت تيسدددده 
يسدددتزي  للمعدددادير المعتمددد ث لمسدددتو  الادددااوث  البفايدددار التدددي د ت دددر ت ديدادددا فدددي ناايدددر 

ترةدر  ألموالدفاتاا التفصديلير، البرنامج  مراقدتاا لمستو  الادااوث،  أليدان قدالمدرتار المد
 :(124) التهف  من بن الم ااع ي دق المعادير التالير

 مواومر المدرتار المدترةر مع اةه ام  البفايار المتوواث، مع التد م العلمي. ▪

التدددوازن ندددين اةهددد ام  البفايدددار ال  ريدددر  العمليدددر ب  افتسدددا  المعددداتم  الماددداتار  ▪
  المواع .

 العامر  مدرتار ا وتصاص  المدرتار ا وتياتير.التوازن نين المدرتار  ▪

 الت تع في المدرتار. ▪

 نيان ن ام التدويم الخاص قالبرنامج. ▪

الت دق من مواومر ااميانار الماوير  البارير  ةتيا ار ت فيذ البرندامج  لدأ الو ده  ▪
 اةفم .
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عمدد  هينددار ت  دد  ال  ددام اةساسددي،   ه ددر ا مت انددار  التددويم،  اللددواهح الم  مددر ل ▪
المؤسسدددر،   ه دددر  دددنون هيندددر ب ضددداو التددد تيس،  اللدددواهح الماليدددر  ااواتيدددر،   ه دددر 
ال  دددام ال تاسدددي،  لدددواهح  دددنون الردددال ،  اللدددواهح الم  مدددر للب دددث العلمدددي  و مدددر 

 المزتمع.

ت  دددددد  الموازندددددر  مصددددداوت التموي ، ت  دددددد  ب  ددددده الصدددددرم،  الضدددددمانار الدانونيدددددر  ▪
تي تد ماا المؤسسر ل فن ةدوق الرال   العاملين فياا فدي ةالدر  البفا ر المالير ال

 عصوت ب   زز المؤسسر من الوفاو قالتزاماتاا التعليمير  الترألوير.

 مددن وددالر ااعددالع  لددأ ال تاسددار  التزددات  العالميددر يميددن ت  ددد  المبدداوئ اةساسددير 
 :(125)لد تار  مؤهالر المعلمين  تام   لأ المباوئ اآلتير

،  التدي تترلد  المعرفدر فدي (A Well-Qualified Profession)ار تههي   ار ما ر ذ -
 الماددداتار  الدددد تار الالزمدددر ات ددداو  (Pedagogy)موضدددوع التخصددد    لدددوم الترأليدددر 

  و م الرال   فام البع  ا  تما ي  الذدافي للتعليم.

 A profession Placed within the)التردوت الما دي فدي سدياق الدتعلم مد   ال يداث  -

Context of lifelong Learning) التددي تاددم  الترددوت الما ددي للمعلددم فددي  ميددع  ،
 المزا ر من والر التعليم  الت تي   إ اوث الت تي  قاي  تسمي   ير تسمي.

ميونال مر زيال في  (Mobility)، فتعتبر ال ر ير (Mobile Profession)ما ر مت ر ر  -
 متواللر.نرامج ل  او المعلمين اة لير  ال

، (A profession based on Partnerships)الما ددر المعتمدد ث  لددأ الاددرافار 
المعلمددين  لدديام ت  دديم  ملاددم قالتعددا ن فددي الاددرافر مددع المدد اتس  البينددر  ل دد اوفمعاهدد    ليددار 

الم لير  مرافز/معاه  الت تي   المادات ين اآلودرين  ذلدك للتهفد  مدن اسدتفاوث التعلديم مدن المعرفدر 
لمماتسددار ال اليددر،   ليدده  فددي سددياق البعدد  ا  تمددا ي، فددصن الددد تار/ البفدداوار اةساسددير فددي ا

للم تسددين تاددم  العمدد  مددع اآلوددرين،  العمدد  قالمعرفددر  التب ولو يددا  المعلومددر،  العمدد  فددي  مددع 
 المزتمع.
 المعلدم:ألال سبر  ستفاوث من معادير من المزلس الوع ي اةمرييي   تماو نرامج ل  او   

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
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هو مؤسسر  يدر ةيوميدر   يدر  (NCATE)المزلس الوع ي   تماو نرامج ل  او المعلم 
(،  هي مخولدر مدن  زاتث الترأليدر  التعلديم اةمريييدر   تمداو ندرامج 1954تأل ير تهسست في  ام )
 لم تسير اةور   فق معادير  اض ر.ل  او المعلمين  المان ا

معددادير   تمدداو نددرامج ل دد او المعلددم،  هددذا المعددادير تتضددمن معددادير  (NCATE) عدد مت 
ل دد او الرالدد  المعلددم، علبددر ال تاسددار العليددا، العدداملين فددي الوظدداه  الم تسددير اةوددر ، معددادير 

،  تدددم تصددد ي  المعدددادير للدددأ ا تمددداو  ليدددار الترأليدددر )سددديتم التر يدددز  لدددأ معدددادير الرالددد  المعلدددم(
المزددا ر )ااعدددات المفدداهيمي للبليدددر، معددداتم الرلبددر المعلمدددين،  مادداتاتام  اتزاهددداتام الما يدددر، 
ن ام التديديم  تددويم البليدر، الخبدرار المي انيدر  المماتسدار العياويدر، مرا داث الت دوع، مسدتو  تههيد  

 لبلير  مواتوها(.ب ضاو هينر الت تيس  بواهام  نموهم الما ي، لواتث ا

 ااعات المفاهيمي للبلير  لأ الع الر التالير :  ياتم 
 الرتير  الرسالر لب  من الزامعر  البلير. ▪

 فلسفر البلير  به افاا  المعادير المؤسسير المعتم ث. ▪

الدوا   المعرفير متضم ر : ال  ريار،  الب دوب،  فلسدفر المماتسدر،  السياسدار التعليميدر  ▪
 قالبلير. المو ار للعم 

موالفار الخريزين  ما ددرتبط نادا مدن معداتم  ماداتار  تو ادار ما يدر، قمدا فدي ذلدك  ▪
 الموالفار المتعلدر قمرا اث الت وع  توظي  التب ولو يا.

 ( على النحو التالي :NCATEوسوف نعرض مجال ومعايير هذا المجلس )
 واتجاهاتهم المهنية :المجال األول : معارف الطلبة المعلمين، ومهاراتهم 

يمتلك الرلبر المعلمون لمماتسدر التد تيس معرفدر  ميددر قمداوث التخصد  التدي يخرردون  ▪
 لت تيساا.

يمتلددك الرلبددر المعلمددون لوتافددال نافددذال نددين م تددو  مدداوث التخصدد   ألددين المعرفددر الما يددر  ▪
 المتعلدر قه.

 ير.ي ار الرلبر المعلمون فامال  ميدال للمعاتم  المااتار الما  ▪

 دتفبر الرلبر المعلمون في مماتساتام  يزر ن التع دالر الالزمر لت سين تعلم التالميذ. ▪

 يعرم الرلبر المعلمون  ي  دتعلم التالميذ   ي  يمين  ع  اةفبات عانلر للفام. ▪
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در ددز الرلبددر المعلمددون  لددأ تعلددم تالميددذهم،  ي تسددون اآلمددات المترتبددر  لددأ بفعددالام  مددا  ▪
 علمون تعلم تالميذهم  ي للوا ن عر.يديم الرلبر الم

 المجال الثاني : نةام التقييم وتقويم الكلية :
تمتلك البلير ن امال للتدييم يدوم قزمع البيانار ةور مد   تههيد  المتدد مين،  بواو الرلد   

 المعلمين،  ةور  مليار تدويم  ت سين البلير ةواو الرلبر،  البلير  ألرامزاا.

 خبرات الميدانية والممارسات العيادية :المجال الثالث : ال
تدددوم البليددر قالتعددا ن مددع  ددر اهاا مددن المدد اتس نتصددميم  ت فيددذ  تدددويم الخبددرار المي انيددر  

 المماتسددار العياويددر )المماتسددار التددي تددتم ت ددت اا ددرام(، قمددا يزعدد  الرلبددر المعلمددين عدداوتين 
اني قما يميد ام مدن مسدا  ث  افدر التالميدذ  لأ تروير  إظاات معاتفام  مااتاتام  تبوي ام الو  

  لأ التعلم.

 المجال الرابع : مراعاة التنوع :
تدوم البلير نتصميم  ت فيدذ  تديديم الم داهج  تتديح الخبدرار المي انيدر للرلبدر المعلمدين، قمدا  

يميددد ام مدددن لظادددات تميددد ام مدددن المعددداتم  الماددداتار  التو ادددار الما يدددر الالزمدددر لمسدددا  ث  افدددر 
الميذ  لأ التعلم،  تاير التدييمار للأ ع تث المر  ين  لأ تربيق الماداتار الما يدر المتصدلر الت

قدددالت وع،  تتددديح الخبدددرار لادددم التعامددد  مدددع مزمو دددار مت و دددر سدددواو  لدددأ مسدددتو  ب ضددداو هيندددر 
 الت تيس الزامعيين ب  قالم اتس، ب   لأ مستو  زمالهام ب  التالميذ قالم اتس.

 مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم ونموهم المهني :المجال الخامس : 
دتميددز ب ضدداو هينددر التدد تيس قمسددتو   دداٍر مددن التههيدد ،  يمذدد  بواوهددم لددوتال نموذ يددر  

للمماتسددار الما يددر فددي مزددار العمدد  العلمددي،  تددد يم الخدد مار،  التدد تيس، قمددا فددي ذلددك مماتسددر 
بواو الرلبر المعلمين،  ما دتميز ن نتعا نام مدع الدزمالو التدييم الذاتي لم   فا ليتام  بمرها  لأ 

مددن اةعسددام الزامعيددر اةوددر   المدد اتس،  تعمدد  البليددر  لددأ تديدديم بواهاددم قاددي  ممدد اج،  تيسددر 
 لام فرص ال مو الما ي المتوال .

 
 المجال السادس : إدارة الكلية ومواردها :
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انيددار،  اةفددراو،  التسددايالر،  المددواتو، لدد   البليددر مددن   الددر الديدداوث،  السددلرر،  الميز  
قمدددا فيادددا تد يدددار المعلومدددار، مدددا يمي ادددا مدددن ل ددد او الرلبدددر المعلمدددين  سدددتيفاو المعدددادير الما يدددر 

(NCATE). 

 ً  مقارنة بين واقع إعداد المعلم في العالم العربي والدول المتقدمة ::  ثامنا

مدددن ندددالو العدددالم،   سددديما الددد  ر  لعددد  المرلدددع  لدددأ اتزاهدددار التز دددد  الترألدددوي فدددي  ذيدددر 
المتد مدددر، دلمدددس نوضدددوه تلدددك ال دلدددر ال و يدددر التدددي تسدددعأ تلدددك ا تزاهدددار اةددد اماا فدددي مفددداهيم 
الترأليددددر   اياتاددددا، ماهيددددر التعلدددديم  مضددددامي ه، بو ات المعلددددم  المددددتعلم، الب يددددر الت  يميددددر للمؤسسددددر 

 التعليمير   العتاا قالسياق العام م ليال   الميال.

دددد  قدددار البعددد  العدددالمي فدددي الترأليدددر يدددد   لدددأ عددد م المسدددا اث مدددع البعددد  الم لدددي، ةيدددث  ل
 بلب ت الترألير المو ار للمستدب  مرلبال بساسيال  مل ال لب  من الترألير الترامير  الترألير اآلنير.

تاددير  -بمرييددا،   دد ا، و ر ب ت ألددا  - التزرألددر العالميددر،   سدديما تزرألددر الدد  ر المتد مددر، 
ن هدددذا  لددده  يدددر مميدددن الت ديدددق ل  فدددي ضدددوو ن دددام فا ددد  ا ددد او المعلدددم ب  ل مدددم ت تيبددده للدددأ ب
 .(126)مانيال 

 :(127) مصفوفر ل  او المعلم في ال  ر المتد مر، تتمذ  في
 نينر تبوين المعلم. –المزتمع  -

 تبوين المعلم عب  ا لت اق قيلير الترألير. -

 قيلير الترألير.الزامعر، قا تباتها ال اهرث الم يرر مبا رث  -

 تبوين الرال /المعلم في  لير الترألير. -

 تخرع الرال / المعلم  تعيي ه معلمال. -

 تبوين المعلم بم او الخ مر. -
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(1جدول رقم )  

  (128)علمبيئة تكوين الم –مصفوفة المجتمع يوضت 

 كليات التربية في الدول المتقدمة كليات التربية في العالم العربي م

 ب ازث متخصصر لرسم السياسر التعليمير السياسر التعليميرضع  ب ازث  ضع  1
 الد تث  لأ اانتاع  ا نتبات ا  تماو  لأ استيراو التزات  من الخاتع  2
 سياوث ال يمدراعير في المماتسر ضبط هامش ال يمدراعير 3
 المعلومار الز د ث المتوفرث  لعوألر ال صور  لأ المعلومار  4
 موتث التب ولو يا  توظيفاا  علر لنتاع التب ولو يا  استخ اماتاا  5
 ت ه الب ث العلمي  التفبير العلمي  الزا   الخرافر  6
 ااواتث في د  المتخصصين  لهالو التخص  في ااواتث  7
 اتساع هامش ال رير في اةواو  ضيق هامش ال رير  8
 توازن الاييلر  زياوث مع ر ال مو  اوتالر الاييلر  ضع  اعتصاوها  9

 
 مدددن الزددد  ر السدددانق دتضدددح بن  ليدددار الترأليدددر فدددي العدددالم العرألدددي يغلددد  الضدددع   لدددأ 
ب ادزث  ضدع سياسدتاا،  مددن مدم ددتم ا  تمدداو  لدأ اسدتيراو التزدات  اة  بيددر، هدذا قااضدافر للددأ 

 ر الزادد   الوعددت فددي لواتث علددر لنتدداع التب ولو يددا  اسددتخ اماتاا مددع سدديررث الزادد   الخرافددر  إضددا
المؤسسر ن  ل مدن ن داو اانسدان  ترتد   لدأ  د  ذلدك ضديق هدامش ال ريدر قااضدافر للدأ ضدبط 
هدددامش ال يمدراعيدددر فدددي ةدددين  ددداور  ليدددار الترأليدددر فدددي الددد  ر المتد مدددر درسدددم سياسدددتاا ب ادددزث 

اعيددر  إتاةددر متخصصددر  مددن مددم تفوعددت البليددار فددي اانتدداع  ا نتبددات  والددر مددع سددياوث ال يمدر 
المعلومددار للزميددع  ةسددن توظيدد  الذددوتث التب ولو يددر، زو  لددأ ذلددك تاددزيع ت ه الب ددث العلمددي 
 التفبيدددر، مدددع ا هتمدددام نوضدددع بمدددوت ااواتث فدددي دددد  المتخصصدددين  ال فدددا   لدددأ اتسددداع هدددامش 

 ال رير.
  



 

-70- 

 (2جدول رقم )

  (129)علم قبل االلتحاق بكلية التربيةتكوين الميوضت 

 كليات التربية في الدول المتقدمة التربية في العالم العربيكليات  م

 ة امر م تو  نرامج اا  او  تدلي ير م تو  نرامج اا  او  1

 الفلسفر الواض ر ا  او المعلم   يا  الفلسفر الواض ر ا  او المعلم  2

 فا لير استخ ام التب ولو يا في نسيج الم اج  ضع  استخ ام التب ولو يا في نسيج الم اج  3

 السياسر التعليمير ال اضزر  السياسر التعليمير  ير ال اضزر  4

 ت  دث مستمر  عرق ت تيس  5

 اات او  التعليم العال ي بساس اا  او  لهمار و ت اات او  التو يه في اا  او  6

 فرص  اسعر  وتيات المواو  مع م المواو ل باتير  7

ا  تماو  لأ ا مت ان ال ااهي  م ك نااهي  8

 للتدويم 

 التدويم المستمر  التروير

 
 من الز  ر السانق دتضح بن  ليار الترألير في العالم العرألي يغل   لأ م تو  

  وو عرق نرامزاا التدلي ير، قااضافر للأ  يا  الفلسفر الواض ر ا  او المعلم ذاته، مع 
ت تيس تدلي ير  إ راو  ملير اات او  التو يه     ل  او معلم المستدب  تهتي  لأ  ير المراو 
ةيث التر يز  لأ الايليار، قااضافر للأ بن  البير المدرتار في البلير ل باتير مع ا  تماو 

د مر ةيث دتم  لأ ا مت ان ال ااهي  معيات للتدويم في ةين بن الوضع يختل  في ال  ر المت
ت  دث م تو  نرامج اا  او قاستمرات مع التر يز  لأ  ضوه فلسفر ل  او معلم المستدب  
 ا تبات  ملير اات او  التعليم العال ي ل   ملير اا  او، مع لتاةر فرلر  اسعر بمام معلم 

 المستدب   وتيات المدرتار، زو  لأ ذلك استمراتير التدويم  التروير.
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 (3م )جدول رق

 (130)الدائرة المحيطة بكلية التربيةالجامعة باعتبارها يوضت 

 كليات التربية في الدول المتقدمة كليات التربية في العالم العربي م
  ضوه الفلسفر  الغايار  ااستراتيزيار   موض الفلسفر  1
 ت وع مصاوت التموي   تر ي  اانفاق  قع  المخر ار  ن اةتيا ار سوق العم   2
تخريط لتلبير اةتيا ار سوق العم   لأ    م توافق المخر ار مع سوق العم   3

 بساس الارافر 
 الت  دث المستمر  سر ر التروت  تدلي ير ال  م  انخفاض المستو  المعرفي  4
 ن م مت و ر للدبور  مرا عتاا و تيال  ا  تماو  لأ وت ار الذانوير في الدبور 5
 لنتاع المعرفر  الب وب  عصوت الزان  الب ذي  التبوين المعرفي  6
 الت  دث المستمر لل تاسار العليا  ضع  ال تاسار العليا  7
  وو ن م لت مير ع تار اةساتذث  ب ضاو  ال  م المتروتث ا  او ب ضاو هينر الت تيس  8

 هينر الت تيس  ت ميتام ما يال 
الذدافي  الف ي ضع  لميانيار ال ااو  9

  الرياضي
 تع و لميانار مماتسر ال ااو

 ت افس البليار في تروير نفساا  ال مرير في البرامج  الم اهج  10
 الع اير قالتخصصار البي ير    وو التخصصار البي ير  11
 ت  دث ن م التدويم  استمراتيته نمرير ا وتباتار  ا مت انار  12
 ت وع  تروير ة يار الزامعار تروير هيي  الزامعار  لهمار 13

 ليدددار الترأليدددر فدددي العدددالم العرألدددي تبعددد  مخر اتادددا  دددن   مدددن الزددد  ر السدددانق دتضدددح بن
اةتيا ار سوق العم  من ةيث الموالفار ب  المااتار،  ير ع ذلك للأ ا  تماو  لأ وت دار 
الذانويددر العامددر فددي الدبددور مددع  يددا  الزاندد  الب ذددي بم دداو ال تاسددر قااضددافر للددأ علددر ااميانددار 

 لأ نمرير البرامج  المدرتار  ا مت انار، بما في ال  ر المتاةر لمماتسر اةنارر، مع التر يز 
المتد مددر ف زدد   ضددوه الفلسددفر  الغايددر  ااسددتراتيزير، مددع ت ددوع مصدداوت التمويدد   فددي ذار الوعددت 
التر يدددز  لدددأ اات ددداو اانفددداعي  ألالتدددالي تدددهتي المخر دددار لتخددد م ةر دددر سدددوق العمددد  مدددع تددد  يم 

الترألير  المزتمع الم يط ناا، قااضافر للأ تادزيع الم افسدر الارافر نين الزامعر ممذلر في  لير 
 نين البليار مع التر يز  لأ التخصصار البي ير  ت  دث ن م التدويم  استمراتيته.

 

 (4جدول رقم )
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 (131)الطالب/المعلم في كلية التربية تكوين

 كليات التربية في الدول المتقدمة كليات التربية في العالم العربي م
  ضوه الفلسفر  الرتير ةور ل  او المعلم  فلسفر ل  او المعلم  موض  1
 الت  دث المستمر للبينر  اةعسام العلمير تداوم ن م  ليار الترألير  2
 توفير المدومار قموافدر هينار ا  تماو  الزووث  لنااو  ليار و ن مدومار في المباني  اةساتذث  3
افتتاه اةعسام قع  توافر ااميانار الماوير  لنااو بعسام و ن توفر مترلبار ال تاسر  4

  البارير 
 ااواتث العلمير ال يمدراعير  البير عراعير  الر تين في المماتسر  5
 تع و م يار ا وتيات  الدبور ةس  وت ار الذانوير  6
 لمير مت و ر اوتباتار موضو ير   لوتير ا وتباتار الاخصير  7
 الدبور  فق ااميانار  ا ةتيا ار  الدبور و ن مرا اث ااميانار  8
استمرات  ضو هينر الت تيس و ن ا تبات ل موا  9

 الما ي  العلمي 
 ا  تماو  لأ مب ب الت افس 

ت  دث  مرا عر ل  ام تبوين  ضو هينر  تبوين تدلي ي لعضو هينر الت تيس  10
 الت تيس 

 تبام  التخص  مع الزان  الذدافي  الما ي    الر نرنامج اا  او  تتتا 11
 اا  او الم وتي  التوسع في ا وتياتار  تب س المواو  المدرتار  إ باتيتاا  12
 تماين المواو  المدرتار  مواو قعي ث  ن الما ر  13
  مق البرنامج  ة امته  سر ير البرنامج  14
ن ام العام البام  الذي اندل  للأ فصلين  15

 وتاسيين 
 انتاات تربيق ن ام السا ار المعتم ث 

لستراتيزيار تعليم تدوم  لأ ال ااو  الماات ر  البتا   المذ رث بساس ال تاسر  16
  المماتسر 

 ةسن لواتث الوعت للبرنامج  اةنارر  المماتسار لواتث سينر للوعت  17
ت ني المماتسر العملير للت تيس لع م التخريط  18

  الت فيذ  المتاقعر 
ت وع فرص الت تي  المي اني  إووار ن ام 

 ا متياز 
الزووث  استمراتيتاا  تهفي ها  الم اسبر   يا  ن م تهفي  الزووث  ا  تماو  المساولر  19

  ا  تماو 
 الخريزينولير م يمر لمتاقعر  اندراع الخريج  ن البلير  20

           ليدددددددار الترأليدددددددر فدددددددي العدددددددالم العرألدددددددي تتدددددددداوم ن دددددددم   مدددددددن الزددددددد  ر السدددددددانق دتضدددددددح بن
                 اا ددددددددددد او نادددددددددددا مدددددددددددع   دددددددددددوو بعسدددددددددددام بفاويميدددددددددددر و ن وتاسدددددددددددر،  سددددددددددديررث البير عراعيدددددددددددر فدددددددددددي 

بمددا تسدديير اة مددار، زو  لددأ ذلددك  دديلير ا وتبدداتار الاخصددير  التر يددز  لددأ البددم و ن البيدد ، 
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قال سددبر لبليددار الترأليددر فددي الدد  ر المتد مددر فتو دد  اوتبدداتار موضددو ير  يددتم عبددور معلددم المسددتدب  
 لأ ضوو ااميانار المتاةر  تازيع مب ب الت افس نين الزميع  تألدط المددرتار قدضدايا المزتمدع 

او مددددع انتاددددات تربيددددق ن ددددام السددددا ار المعتمدددد ث،    ددددوو لسددددتراتيزيار للتعلدددديم تدددددوم  لددددأ ال ادددد
 الماددددات ر مددددع الع ايددددر الفاهدددددر قددددهموت الزددددووث  الم اسددددبر  لياددددا    ددددوو وليددددار م دددد وث لمتاقعددددر 

 الخريزين.
 

 (5جدول رقم )

ً  تخرجيوضت   (132)الطالب/ المعلم وتعيينه معلما

 كليات التربية في الدول المتقدمة كليات التربية في العالم العربي م
التروي   فق بسس  لمير تدوم  لأ  التعيين  لأ بساس الاااوث 1

 تولي  الما ر  اوتباتار اةواو 
 التعيين ت ت ا وتبات  امتالو البفايار  التعيين ال اهم لمن دتم تعيي ه  2
المسنولير تدع  لأ المعلم في  يا  وليار  3

 للتبي  للمعلم الز د  
 تو يه  إ رام  ال ي مستمر للمعلم الز د 

 
              ليدددددددار الترأليدددددددر فدددددددي العدددددددالم العرألدددددددي تر دددددددز  لدددددددأ  السدددددددانق دتضدددددددح بن مدددددددن الزددددددد  ر 

                التعيدددددين  لدددددأ بسددددداس الادددددااوث  المسدددددنولير  املدددددر تددددددع  لدددددأ  اهددددد  المعلدددددم،  فدددددي ذار الوعدددددت 
                  تو دددددد  وليددددددار م دددددد وث تسددددددا   المعلددددددم الز ددددددد   لددددددأ التبيدددددد  مددددددع مماتسددددددر ما ددددددر التدددددد تيس، 

 ليار الترألير في الد  ر المتد مدر فتر دز  لدأ ةصدور معلدم المسدتدب   لدأ تدروي  لمماتسدر بما 
الما ددر  لددأ بن دددتم ال صددور  لددأ هددذا التلخددي   فددق بسددس  لميددر تدددوم  لددأ تولددي  الما ددر 

  اوتباتار اةواو،  ألالتالي يهتي التعيين  بر ا وتبات  توافر البفايار  المااتار الالزمر.

 

 

 (6)جدول رقم 

 (133)يوضت تكوين المعلم أثناء الخدمة

 كليات التربية في الدول المتقدمة كليات التربية في العالم العربي م



 

-74- 

نرامج ت تيبير عاهمر  لأ ا ةتيا ار  تدلي ير نرامج الت تي   نمريتاا  1

 الت تيبير 

 التعليم ما ر  بساس ل من الدومي  ال  رث للأ التعليم قا تباتا ما ر ت ني  2

ا هتمام قالت مير الما ير  انتاات م اتس  لت مير الما ير للمعلم الاام  ل يا  مفاوم  3

 الت مير الما ير

 Teacherسياوث مفاوم سلرر المعلم  تاميش ماات ر المعلم  4

Power  

)المعلم المر  ، ظاوت مفاهيم ة دذر للمعلم  تدلي ير ال  رث للأ المعلم  5

 المعلم، بمين الميتبر، المعلم ميسر التعليم(
 

             ليددددددار الترأليدددددر فددددددي العددددددالم العرألددددددي نددددددرامج تدددددد تيباا   مدددددن الزدددددد  ر السددددددانق دتضددددددح بن
         التدددددددي تدددددددد ماا للمعلدددددددم بم ددددددداو الخ مدددددددر تبدددددددون تدلي يدددددددر  لدددددددأ ا تبدددددددات بن ال  دددددددرث للدددددددأ التعلددددددديم 

المفاددوم الاددام  للت ميددر الما يددر،  ودداص تددهتي مت نيددر، مددع  يددا   مماتسددر ما ددر التدد تيس قاددي 
بن ماددات ر المعلددم فددي لدد ع الدددراتار  لددأ  افددر المسددتويار تددهتي ضددنيلر ب   يددر قااضددافر للددأ 

مو ددووث فددي ةددين بن  ليددار الترأليددر فددي الدد  ر المتد مددر تاددتم نوضددع نددرامج ت تيبيددر للمعلددم بم دداو 
م  وث  م ت سر مسبدال،  لم يهتي ذلك من فراغ  إنما يهتي من ودالر الخ مر تهتي  فق اةتيا ار 

س لضددمان اةمددن الدددومي فددي المزتمددع، مددع اةتددرام التر يددز  لددأ التعلدديم  ا تبدداتا ما ددر ندد   بسددا
 تددوعير المعلددم  م  دده  افددر الصددالةيار التددي تزعلدده مبدد ع فددي  ملدده ندد   مضدديفال للمؤسسددر التددي 

 د تمي للياا.

 

عرةتده الزد ا ر مدن مداتندر ندين مصدفوفر ل د او المعلدم فدي الد  ر ال اميدر   لأ ضوو ما  
  قاي   ام  العرألير قاي  واص  ال  ر المتد مر يمين الخر ع قال تاهج التالير :
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تتااقه الد  ر العرأليدر مدع الد  ر المتد مدر )المدذ وتث بالنسبة لفئات معلمي التعليم العام :  -1
ن اللذدن يدومون قالعم  فدي مزدار التعلديم العدام ةيدث ساقدال( من ةيث   و فنار المعلمي

بن الفنددددددر اة لددددددأ تمذدددددد  معلمددددددي المددددددواو الذدافيددددددر،  الفنددددددر الذانيددددددر تمذدددددد  معلمددددددي المددددددواو 
التخصصددددير،  الفنددددر الذالذددددر تمذدددد  معلمددددي المددددواو ال و يددددر  الترأليددددر الرياضددددير  الزتا يددددر 

ر مدع الدد  ر المتد مددر فددي  ددون فددي ةدين تختلدد  الدد  ر العرأليدد ا عتصداو الم زلددي   يرهددا، 
معلددم المددواو التخصصددير در ددز  لددأ الزاندد  ال  ددري فدددط  يامدد  الزاندد  العملددي ق زددر 
تداوم اة ازث  بن المواو العملير مضديعر للوعدت  ت تداع للدأ  عدت   اد  لضدافي بمدا فدي 

بن  الدد  ر المتد مددر فيو دد  اتتبدداو  ميددق نددين المددواو ال  ريددر  المددواو العمليددر  لددأ ا تبددات
 فلسفر التبام  عاهمر ن   يتم التر يز  لأ هذا التبام  في مؤسسار اا  او بيضال.

تادداقه الدد  ر العرأليددر مددع الدد  ر المتد مددر فددي ت  ددد  بالنسةةبة لسياسةةة اختيةةار المعلةةم :  -2
 دددر و اوتيدددات معلمدددي المسدددتدب   ذلدددك مدددن ودددالر ةصدددوله  لدددأ مؤهددد   دددالي  إلمامددده 

لترألوير  الديمير التي تمي ه من مماتسر ما ر الت تيس قمزمو ر من الخصاه  العدلير  ا
قيفاوث،  تختل  ال  ر العرألير  ن ال  لر المتد مر في  ون اوتباتار الدبور  اوث  يعمد  
ن تاهزاا في ةين بن اوتباتار الدبور في مختل  ال  ر العرألير اوتباتار  يلير، زو  لأ 

لتد تيس ةصدور المعلدم  لدأ  دااوث وبدرث ذلك بن الد  ر المتد مدر تادترو لمماتسدر ما در ا
 تدد تي  عبدد  مماتسددر ما ددر التدد تيس قااضددافر للددأ لتمددام ت تيبدده العملددي  ذلددك مددن ب دد  
ضمان ل  او المعلم قرريدر تخصصير قزان  اا  او الترألوي في ةين بن ال  ر العرأليدر 

  ييتفددأ   تاددترو ةصددور المتددد م لي معلددم المسددتدب   لددأ  ددااوث الخبددرث ب  التدد تي  ندد
ق صور المتد م  لأ  ااوث التخرع فدط، مما د تج   ه ضع  في المستو  التخصصي 

 للمعلم  الذي د عيس ن  تا  لأ مستو  عالقه.

تتاددداقه الدددد  ر العرأليدددر مدددع الدددد  ر المتد مدددر فدددي   ددددوو بالنسةةةبة للماسسةةةةات اإلعةةةداد :  -3
لصدد و ت دداوي  ميددع  او معلددم المسددتدب ،  فددي هددذا امؤسسددار تددم ا تفدداق  لياددا تدددوم قص دد

ال  ر نتوةي  مصاوت اا  او،  تألما در ع ذلك للأ ليمان  افدر و ر العدالم قههميدر ل د او 
 مدا بن  افدر و ر العدالم فدي الوعدت ال اضدر معلم المستدب  قال سبر لبافر مراة  التعلديم، 

تر ددز  لددأ ال  ددام التبدداملي فددي مزددار اا دد او قااضددافر للددأ لتاةددر الفرلددر بمددام ال  ددام 
التتدداقعي  والددر لمددن لدد دام ميددور  ت بددر لمماتسددر ما ددر التدد تيس  ددريرر بن دددتم لمبددار 
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الد  ر المتد مدر فدي في ةين تختل  ال  ر العرألير  ن ذاتام  بر مماتستام لاذا الما ر، 
مزدددار لواتث مؤسسدددار اا ددد او فدددي بن  افدددر الددد  ر العرأليدددر تهودددذ ال  دددام المر دددزي  سددديلر 
لت ديددددق بهدددد افاا بمددددا الدددد  ر المتد مددددر فتلزدددده للددددأ ال  ددددام الالمر ددددزي فددددي لواتث مؤسسددددار 

 اا  او.

 مدر تتاداقه الد  ر العرأليدر مدع الد  ر المتدبالنسبة لسياسةة القبةول بماسسةات اإلعةداد :  -4
فددي   ددوو  ددر و لاللت دداق قيليددار ل دد او المعلددم  تتضددمن هددذا الاددر و ةصددور الرالدد  
 لأ الاااوث الذانوير ب  ما يعاولاا قااضافر للأ نزاه المتد م في اوتباتار الدبدور التدي 
تزريادا البليددر ناهيدك  ددن ا تيداز الرالدد  للف ولدار الربيددر  المددانالر الاخصددير التددي 

 لددأ مماتسدر ما ددر التد تيس مسددتدبالل، فدي ةددين تختلد  الدد  ر العرأليددر تذبدت عدد تث المتدد م 
 دددن الددد  ر المتد مدددر فدددي سياسدددر الدبدددور قمؤسسدددار ل ددد او المعلدددم  لدددأ ا تبدددات بن الددد  ر 
المتد مر تهوذ قعين ا  تبدات ت بدر  ميدور الرالد  فدي ةدين بن الد  ر العرأليدر تامد  هدذا 

 .الر بر    توظ  ميوله الرال 

تتفددق الدد  ر العرأليددر مددع الدد  ر المتد مددر فددي بن ل دد او معلددم انةةب اإلعةةداد : بالنسةةبة لجو  -5
المستدب  دتم من والر اا  او اةفاويمي التخصصي  اا د او الما دي الترألدوي  اا د او 
الذدافي العام قالر م من اودتالم نسدبر  د   اند   دن الزاند  اآلودر فدي  د  و لدر  لدأ 

، فددددي ةددددين تختلددد  الدددد  ر العرأليدددر  ددددن الدددد  ر ةسددد  ظر فاددددا  اامياندددار المتاةددددر لادددا
المتد مر في  وان  اا  او ةيث بن الزان  الترألوي يدهتي فدي الد  ر المتد مدر فدي السد ر 
اة لأ  الذانير من ل  او المعلم في ةين ي  ب العيدس ةيدث يدهتي التر يدز  لدأ الزاند  

ضددم ال فددي السدد ر الذالذددر  الترألددوي فددي السدد ر الذالذددر  الراقعددر،  مددا بن التدد تي  العملددي دددتم
 الراقعر في  ليار الترألير قالعالم العرألي في ةين بن مذ  هذا الت تي  يخص  لده  امدال 

 فامالل دت د  الرال   برا في م اتس التعليم المختلفر.

إعااداد المعلاام فااي ضااوء نظااام محماات التصااور المقتاارح لتطااوير تاسااعاً : 

 المستقبل : مستجدات

 مدددن المؤ ددد  بن ت ليددد  وصددداه   بو ات معلدددم المسدددتدب   نددد  بن دتعددد   مرةلدددر التدددرم 
لتفبير في وليار   د ث ا د او هدذا المعلدم لموا ادر ت د يار المسدتدب ،  لادذا ندتدره للأ االفبري، 

مزمو ددر مددن اا ددراوار، يميددن تصدد يفاا فددي مزددالين همددا  مزددار ااعددات العددام،  مزددار ل دداوث 
 افر نرامج ل  او المعلم.هييلر ن م  مد
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  ي رلق هذا التصوت من مزمو ر من ا  تباتار تتمذ  في : االعتبارات :-أ
بن يدضددي الرالدد / المعلددم ومددس سدد وار فددي  ليددر الترأليددر ددد تس مددن واللاددا المدددرتار  -

اةفاويميددر للتخصدد  للددأ  اندد  المدددرتار الذدافيددر  الترألويددر ب  الما يددر  يمدد ح الاددااوث 
ا قعدد  لتمدددام وتاسددته/  لدددأ بن تبددون ال تاسدددر تبامليددر   فدددق ن ددام السدددا ار المتفددق  لياددد

 المعتم ث.

تاينددر الرالدد / المعلددم لما ددر التدد تيس  ت ميددر  خصدديته مددن ال ددواةي المعرفيددر  الو  انيددر  -
 ال ر يددر ةتددأ ييددون عدد  ث لرالقدده يغددرس فدديام الددديم الصددال ر مددن المادداف  الببيددرث التددي 

ي  ليددددار الترأليددددر م ددددذ  عددددت قعيدددد ، مددددع  ددددز م الرددددال  ذار توا دددده ل دددد او المعلمددددين فدددد
المسددددتويار العاليددددر  ددددن التددددد يم لبليددددار الترأليددددر، قااضددددافر للددددأ ضددددع  مسددددتو  هددددؤ و 
الرددال  المتددو اين مددن المرةلددر الذانويددر للددأ  ليددر الترأليددر مددع  يددا  الر بددر لدد دام فدددي 

 ا نخراو قما ر الت تيس.

 ركائز التصور المقترح :-ب

 هذا التصوت  لأ مزمو ر من الر اهز لع  من بنرزها ما دلي : يعتم  
بن تسددعأ  زاتث الترأليددر  التعلدديم للددأ تر يددد  الرددال  ذ ي الددد تار اةفاويميددر العليددا مدددن  -

 ةملر الذانوير العامر لاللت اق قيليار الترألير قالزامعر  ريرر :

 ل فاهام من الرسوم ال تاسير. -ب

 قع  التخرع. ضمان التوظي  في ما ر الت تيس - 

 م  ام ال وافز الالزم لذلك ةتأ ياعر ا قالتميز. -ع

استخ ام اوتبداتار الدد تار  مداديسداا  ا سدتع او  وتيدات  انتدداو الرالد / المعلدم المتدد م  -
 .لاللت اق قيلير الترألير

 لمدرتار ال تاسير قيليار الترألير.تماين ا -

الما دي،  اا د او الذددافي للمعلدم قيليدار لة اب التدوازن ندين اا د او اةفداويمي  اا د او  -
 الترألير.

الرألط نين م اج ل  او المعلم  الم اهج الداهمر في مراة  التعليم العام  فدال لمفاوم الم اج  -
 ال  دث.
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التر يددز  لددأ لنزدداه نرنددامج ل دد او المعلددم  بددر تددوفير ميزانيددر م اسددبر  إميانددار  صددريال  -
 المستدب . تت اس  مع مستز ار العصر ب  ت  يار

 :مواجهة المستجدات  أساليب-جـ

 يقترح البحث في هذا اإلطار ما يلي :
تب دي  تربيدق موالدفار  معددادير   دد ث عوميدر ب   الميدر ي دداددا معلدم المسدتدب   ألددرامج  -

 لزووث نين العاملين لموافبر العصر  ا ستع او للت  يار المدبلر.اترسي، مدافر مع ل  اوا 

وريرددر ق ذيددر للتعددرم  لددأ بهددم الت دد يار الم تملددر مسددتدبالل،  الب ددث العمدد   لددأ ن دداو  -
  ن السب  الم اسبر لموا اتاا، من والر مختل  التخصصار الترألوير  ال فسير.

تو يددده البددداةذين العدددر ، للديدددام نددد  تها فدددي ت  دددد  ا ةتيا دددار مدددن اة مدددار المرلوألددددر  -
ذار المزايددا ر فيمددا دتعلددق قالوظدداه  مسددتدبليال سددواو للسددوق ال اوليددر ب  الخات يددر،  والدد

تسددتزي  ناددا مؤسسددار التعلدديم  إ دد او المعلددم ال سددبير، مددع ت  ددد  البيفيددر التددي يميددن بن 
 لتعليم  ت تي  الرال   لأ المان المستدبلير ذار المزايا ال سبير للمزتمعار العرألير.

 فرلداا المتاةدر، التخريط ااستراتيزي لبدرامج  ليدار الترأليدر فدي ضدوو ت د يار الخداتع  -
 مادد وار الدد او   ضددغوعه، مددع ا هتمددام قاةتيا ددار بسددواق العمدد  الخات يددر  ال اوليددر 
فدددي ظددد  وتاسدددر متهنيدددر  ةتيا دددار هدددذا اةسدددواق،  فدددي ضدددوو ت دددامي قعدددا ال ددداهرار 

 الز د ث مذ  هزرث الوظاه ،  مايالر البرالر.

ر، ندددين المعلمدددين مدددن ودددالر العمددد   لدددأ ليزددداو وليدددر لل ددد  مدددن ب ددديار الربديدددر اةفاويميددد -
العمدددد   لددددأ ت ميددددر مدافددددر ما يددددر ماددددتر ر  مزمو ددددر مددددن اةو ات اةساسددددير نددددين  ميددددع 
المعلمددين، مددع العمدد  عدد ت ااميددان  لددأ ال دد  مددن ب دديار التمييددز فددي الميانددر ب  اة ددوت 

 نين المعلمين في  افر التخصصار  المراة ، ب  ةصرها في بضيق ال   و.

 تتمذ  في : محاور التصور :-د

 بالنسبة ألهداف برامج إعداد المعلم :-1

ةهدد ام التددي يزدد  ت ديداددا مددن وددالر نددرامج ل دد او المعلددم للتعامدد  مددع اتو دد  عاهمددر مددن 
 : عضايا الت وع الذدافي ا تم   لأ ما دلي

 المعارف ومنها : ❖
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 المختلفر.بسالي  ال ياث،  الديم،  بنماو ا تصار، للمزمو ار العرعير بن يعرم المعلم  ▪

 بن يعرم ا تزاهار،  بسالي  التعلم،  بسالي  العمليار المعرفير لمختل  المتعلمين. ▪

 بن يعرم العالعار نين توععار الم تسين،  ت صي  الرال . ▪

 المهارات ومنها : ❖

بن ييدددون عددداوتال  لدددأ تايندددر نيندددر لدددفير تسدددتزي   ةتيا دددار مختلددد  الردددال ،  تعزيدددز  ▪
 ال  من مختل  الذدافار.التفا   اايزاني نين الر

 ي ار الد تث  لأ اتخاذ عراتار مالهمر والر قالم اهج لصالح مختل  المتعلمين. ▪

 القيم واالتجاهات ومنها : ❖

 بن ييون  ا يال قا تزاهار الذاتير،  الم ت ار المتعلدر قمختل  المتعلمين. ▪

 ال .يمتلك فلسفر تعيس ا لتزام، نت مير فرص تعليمير متبافنر لزميع الر ▪

 ي ترم    بسالي  ال ياث،  الديم،  التعلم،  بنماو ا تصار لمختل  المتعلمين  بسرهم. ▪

يعدد  معلددم المسددتدب   ددزو مددن ميونددار م  ومددر المسددتدب ، لنسددان المسددتدب   مزتمعدده،    
 تعليمددده  م تسددددته، لدددذا دددددرتبط ت ليدددد  موالدددفار معلددددم المسددددتدب   بو اتا  بسدددالي  ل دددد اوا، نتلددددك 

 الميونار.

زتمددع المسددتدب  هددو صمزتمددع الددتعلمص، الددذي تسددتهمر فيدده و مددر المعلومددار قددهفبر نصددي  م
 من الدوث البارير،  هو الذي يااتو فيه الزميع في  مليار تدويم نتاهج العم   الب ث  التعليم.

بمددا اانسددان الددذي يسددتا فه التعلدديم المسددتدبلي فيتصدد  قددهن ل يدده مزمو ددر مددن الصددفار  
ي  ن الوعت  الزمن،  الخيار  المغامرث الم سوألر،  التفبير العلمي ال اع ،  تدب  فالمفاوم اايزان

التغييددر  الددت يم فدددي مسدداتا،    الدددر ااندد اع فددي الاخصدددير،  العمدد  ضدددمن الفريددق،  ت صدددي  
 المعلومار  ن مصاوتها.

 :  إنسان المستدب  هو اانسان متع و المواه ، الذي دتميز قالصفار التالير
  لأ التعلم ال اهم.الد تث  -

 الد تث  لأ استارام التغير  ا ستع او له،  التايؤ للتهمير فيه. -
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الد تث  لأ التعام  مع التغير السريع، قما درافده من  موض،    م  ضوه ند   فوضدأ  -
 في قعا اةةيان.

 الد تث  لأ التبي   المر نر. -

 الد تث  لأ ند  اةفبات من مزار للأ وور. -

 المساه  في تراقراا  تااقياا.ال  رث للأ  -

 الد تث  لأ التعام  مع التب ولو يا ال  دذر لموا ار مرال  المستدب . -

 برامج إعداد المعلم :محتوى بالنسبة ل-2

 :ف ير   ملير يدتره الب ث ما دلي  للتعام  مع ت  يار المستدب ، من والر ل راوار 

تروير بسالي  ت تيسير   د ث،  تد يار تعليمير للتعام  مع اة  او الببيرث مدن الردال ،  -
 اةتيا ار الفنار الخالدر،  المتعلمدين الببدات، مدع تعداظم و ت الرراهدق  اةسدالي  التدي 
ت مددي الددد تث  لددأ التفبيددر ااندد ا ي  ا نتبدداتي،  ال ددد  الموضددو ي  ا وتيددات العدالنددي، 

 ا ستادددرام  الت بددددؤ،  اتتيددداو المزادددور  السدددعي للمغددددامرث بدددار  العواعددد ،  الدددو ي قالمرت
 الم سوألر  ا ستدصاو،  الت لي  الم ازي.

ترددوير المدددرتار ال تاسددير لتبددون بفذددر مالومددر للتفا دد  مددع ت دد يار المسددتدب   اسددتيعا   -
سددبر مفاهيماددا  عضدداياها،   سدداه  العددالع لمادديالتاا، مددن وددالر اسددتخ ام المدد او  الم ا

سواو في لوتث مددرتار   دد ث ب   ةد ار مدن مددرتار، ب  مدن ودالر التربيددار العمليدر 
 الماددر  ار، ب  بسددالي  التدد تيس، ب  ن اددر الذدافددر المسددتدبلير نددين الرددال  المعلمددين، 
ا تمدداوال  لددأ لميانيددر بن يعيسددوها مددع عالناددم، مددع التر يددز  لددأ الموضددو ار الز ددد ث 

 تي ي تم  بن تسوو مزتمع المستدب . العلوم المستدبلير، ال

ليزاو ت  يمدار  وليدار   دد ث للادرافر مدع البليدار اةودر   داآلوا   العلدوم، فضدالل  دن  -
الت  يار، مع ا ستفاوث من المزتمع الم لي،  التعليم عب  الزامعي، للتعام  مع مختل  

 تزات  ال  ر اةور  في ن او نرامج الارافر ال ا  ر.

الددر لت ميددر عدد تار ب ضدداو هينددر التدد تيس قمؤسسددار ل دد او المعلددم،  تدد تيبام ن دداو نددرامج فع -
 لدأ التعلديم االبتر ندي  اسددتخ ام ال اسد  فدي  افددر العمليدار التعليميدر  ااواتث  الب ذيددر 

  الخ مير،  تازيعام  لأ الماات ر في المؤتمرار  اللداوار العلمير.
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ندرامج ل د او المعلدم مدع ا هتمدام نتدوفير  وتاسر اةتيا دار المتعلمدين الببدات  ألخالدر مدن -
الم اخ الم اس   ستيعانام،  السماه لام قالتعبير  ن اهتماماتام  اةتيا اتام،  ا هتمام 

فتدرار العمد   ناا  تلبيتاا، مع العمد   لدأ اسدتيعانام فدي  افدر اةنادرر الترألويدر،  تم دد 
المبددداني  ال زدددرار ال تاسدددير الرسدددمي  إيزددداو ن دددام بفذدددر مر ندددر فدددي الموا يددد ،  تزايدددز 

لل تاسار المساهير،  تزايز مواعع  لأ اانترنت لمترلبار البرامج  ال تاسدر،  تخصدي  
ب ضددداو هيندددر التددد تيس  إواتيدددين  مادددرفين  يدددر تدليددد دين،  تددد تيبام  لدددأ التعامددد  مدددع 

 المتعلمين الز و.

ر )المتعلمين الببات  ذ ي لزالر المعوعار التي ت   من نزاه الفنار الز د ث   ير التدلي ي -
ا ةتيا ار الخالر(،  توفير التيسيرار في الفصور ال تاسدير  الم اضدرار  ا وتبداتار 

  اا راوار ااواتير  التعيي ار.

تايندر المعلمددين مددن ودالر نددرامج اا دد او لبافدر متغيددرار المسددتدب  قمدا فياددا انتاددات مدافددر  -
المتعلمددددين، ب  المتعلمددددين الببددددات، ب  ذ ي الع دددد ،  ترددددوت ب دددديار الت ددددوع الذدددددافي نددددين 

ا ةتيا ددار الخالددر، ب  مترلبددار الاددرافر مددع الدد  م  المؤسسددار اةوددر ، مددع العمدد  
 لدددأ افتسدددانام المعددداتم  الماددداتار  الدددديم  ا تزاهدددار الالزمدددر للديدددام قدددهو اتهم المختلفدددر 

 تزاا هذا الت  يار.

ل دد او المعلمددين  تدد تيبام  لددأ بسددالي  لواتث  ت  دديم السددلوو اانسدداني  مدد اولاا،   ددذلك  -
الصفير  بسالي  التعدا ن مدع المؤسسدار اةودر  لعدالع بفض  الف يار  اةسالي  لإلواتث 

 المايالر السلو ير للرال .

البتر نيدددر، ل ددد او المعلدددم  ت تيبددده  لدددأ المفددداهيم  التربيددددار ال  دذدددر للتسدددويق  التزددداتث ا -
 إواتث بن مر المعلومدار،  اةوالعيدار االبتر نيدر،  التبداور االبتر ندي للبياندار،  إناداو 
الابيار ال اولير  ليانتاا  ترويرهدا  التعامد  معادا،   مليدار اةمدن  الخصولدير فدي 

 المزار االبتر ني،  ألخالر من سيعملون في مزار التعليم الف ي.

امج التخصصددددددير قالتعامددددد  مددددددع  افدددددر الت دددددد يار المسددددددتدبلير ا هتمدددددام مددددددن ودددددالر البددددددر  -
  مايالتاا،  نتاهزاا ا  تما ير  ا عتصاوير  البينير  الص ير.
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اا د او الذدددافي للمعلمدين للتعامدد  مددع عضدايا العولمددر،  تا ددد  الاويدر الذدافيددر،  المخدداعر  -
 التب ولو يدا  اةسدالي   اةوالعير  المايالر الفلسفير التي يمين بن تذيرها ت  يار العلم

 الز د ث لتب ولو يا اا الم  ا تصار،  اانتاع ال يوي.

ل  او المعلمين ما يال من والر التمرس  لأ اةو ات المتعلدر قالما ر، من ت تيس  تدويم  -
 تو يدددده  إواتث الصدددد ، قزاندددد  التدددد تي   لددددأ  مليددددار التخردددديط  إ دددد او الماددددر  ار، 

اتار،  الديام قصسداعار تتعلق قالتعليم  ظاهراته،  إواتث الوعت،   يفير ل ا ر  اتخاذ الدر 
 اتخدددداذ الدددددراتار، فضددددالل  ددددن تاينددددتام لمماتسددددر اةو ات التددددي بفدددد ر  لياددددا التز ددددد ار 
الترألويدددددر،  ألخالدددددر بو ات الميسدددددر الميددددد اني،  الم سدددددق،  المستادددددات، ب  تلدددددك المتعلددددددر 

 تي   لأ استخ ام التب ولو يا ال  دذدر فدي قالتعا ن  التفا   مع المزتمع الم لي مع الت
 هذا ال  ات.

المسددتدب  مزمو ددر مددن الدوا دد  المرتبرددر قالما ددر  تسددالتاا،  ضددر تث الت ميددر تعلدديم معلددم  -
 الما ير المست امر، للتبي  مع المتغيرار المختلفر  موا ار  افر الت  يار المستدبلير.

 

 

 

 والتربوي :مواكبة التطور العلمي بالنسبة ل-3

مددن وددالر ترددوير مسدداعاتاا اةفاويميددر  اسددت  اب بعسددام ترألويددر تلبيددر ل ا ددار  يددتم ذلددك  
 المزتمع، ةتأ تسام في :

 ل  او الرال  ترألويال  نفسيال  ما يال، ليسام في ن او المزتمع. ▪

المسدداهمر فددي ن دداو العددد   الضددمير  السددلوو الدددويم لرالدد  الزامعددر،  ألمددا يخدد م مسددتدب   ▪
 مير.الت 

تز يددد  الرالددد  قالمعددداتم العلميدددر  الترألويدددر  ال فسدددير التدددي تسدددا    لدددأ ن ددداو ذاتددده  أل ددداو  ▪
 اآلورين.

ا هتمام قسلوو الرال ،  بوالعه الترألوير،  تعزيدز الدديم الاخصدير  ا  تما يدر الفاضدلر  ▪
 التي تخ م الرال  مزتمعه.
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تده،  ت ميدر ت ه المبداوتث لد   العم   لأ لفسا  عال   لير الترألير الذدر نذاته،  فدي ع تا ▪
 الرال /المعلم.

 مهارات معلم المستقبل :بالنسبة ل-4

 : المااتار الز د ث المرتبرر قال دلر المعلوماتير، هي
فمادداتار الددتعلم اةساسددير، مددن عبيدد  مادداتار الب ددث فددي مصدداوت المهةةارات األساسةةية :  ▪

التوالددد ،  عددد  بضدددي  لليادددا المعلومدددار،  ماددداتار ت  ددديم  تصددد ي  مواتوهدددا،  ماددداتار 
 بويرال مااتار استخ ام البمبيوتر  اانترنت.

فمادداتار تصددميم اآل ر  اانادداوار،  الت ليدد  العملددي،  مرا عددر مهةةارات التخصةةص :  ▪
 ال ساقار،  تاخي  اةمراض.

فمااتار الت  يم الذه ي،  تر ي  استخ ام :  Meta-Cognitiveالمهارات الميتامعرفية  ▪
رث،  ماددداتار ةددد  المسددداه ،  المداتندددر ندددين نددد اه  الددددراتار  ال لدددور  ماددداتار مدددواتو الدددذاف

 ا ست  ر معلوماتيال  إةصاهيال.

ب  مددا يرلددق  ليده بةيانددال الماداتار اللي ددر،  هددي مدا دتعلددق قييدد  المهةارات االجتماعيةةة :  ▪
نتصاوق  نتخالم،   يد  نتفدق  نختلد ،   يد  ناتد ي  ن تدذي،   يد  ن ادر تدد درنا 

 اقال  إ ال ل.ل ز

قااضافر للأ اتصام لنسان المستدب  في نينت ا العرألير قاايمان قخالده  مالهبته   إيمانال 
  تبددده  تسدددله  اليدددوم اآلودددر،  انتماهددده لعاهلتددده   ع ددده  بمتددده،  ت ليددده قدددالديم اةوالعيدددر ااسدددالمير 

 ااتار التالير: العرألير  اانسانير السامير، فصنه للأ  ان  ذلك،  ن  بن يمتلك الم

 )فالدراوث  البتاقر  التوال   مااتار ال اسو (.مهارات أساسية :  ▪

)فالتعدددا ن  المادددات ر  العمددد  فدددي فريدددق،  اا دددرام  الدددد تث  لدددأ مهةةةارات اجتماعيةةةة :  ▪
المسادرث  المغادرث،  تدب  اآلورين  اةتدرامام  ال ساسدير ا  تما يدر للفدر ق  ا وتالفدار 

  التفا ض في نينار متغيرث    د ث مع بي نوع من الماات ين(. الت و ار الذدافير، 

                  )مادددددددددددددداتار  اسددددددددددددددعر تالهددددددددددددددم تخصصددددددددددددددار  ريضددددددددددددددر، مهةةةةةةةةةةةةةةارات تخصصةةةةةةةةةةةةةةية :  ▪
  م اا لتدان المااتار اةساسير للتخص   الد تث  لأ الت ور من تخص  للأ وور(.
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 استباام ا ةتما ر،  اتخاذ )فصواتث  ت  يم الوعت،  الت لي   التدويم مهارات عملية :  ▪
 الدراتار  التخريط،  التعام  مع التب ولو يا ال  دذر،  تدب  التغير  الت يم في مساتا(.

)فا نتباتيدددددر  اانددددد اع،  التفبيدددددر ال اعددددد ،  ال ساسدددددير مهةةةةةارات عقليةةةةةة أو تصةةةةةورية :  ▪
 ل ة اب(.

ر  دد  مددن لنسددان هددو التعلدديم الددداوت  لددأ تر مددر وصدداه   سددما: والتعلةةيم المسةةتقبلي 
المستدب   مزتمعه للأ مماتسار ترألوير ةديدير،  لت ديق ذلك  ن  بن يدوم قهو ات بساسير بهمادا 

: 

مددن وددالر ل دداوث لدديا ر مزمو ددر مددن العالعددار،  العالعددر التذديدد   الت ددوير قالمسددتدبلير  ▪
ار العرأليدر نين العلم  اايمان،  ألين ال افم  الم يوم،  ألدين اانسدان  الربيعدر،  ألدين الدذ

  ذ ار اآلورين.

تبددددوين اانسددددان لدددده ال  ددددرث المسددددتدبلير مددددن وددددالر مزمو ددددر مددددن الصددددفار،  المادددداتار  ▪
 المستدبلير.

 تو يه ن مه  عراهده   ار مستدبلير. ▪

 : نماذج مدارس المستقبل والتي منها ما يليبالنسبة ل-5

المسددت يمر،  هددي تدددوم  لددأ مبدد ب الترأليددر :  The Learning Schoolمدرسةةة الةةتعلم  -1
  فبرث صمزتمع م تسي واهم التعلمص.

 هددي تسددعأ ةن ي دد  ال اسدد  :  The Electronic Schoolالمدرسةةة اإللكترونيةةة  -2
اآللددي   ميددع تربيداتدده التد يددر، قمددا فياددا العالعددار االبتر نيددر   ددبير المعلومددار، م دد  

 ر  المعلوماتير  الب ذير.العم  الي  ي في العمليار ااواتير  المالير  اا راهير  التعليمي

 هددددي تتب دددأ ن ريددددر الزدددووث الادددداملر :  School-Driven qualityمدرسةةةة الجةةةةودة  -3
"Total quality" تر دددز  لدددأ مبددد ب صالت سدددين المسدددتمرص  فدددق ب لدددأ معدددادير اةواو  ،

 العالي، سواو في التعليم ب  الت تيس، ب  بسلو  ااواتث، ب  العالعار الم تسير،   يرها.

 هدددي تتب دددأ مفادددوم صالتعلددديم :  The Collaborative Schoolة التعاونيةةةة المدرسةةة -4
 التعا نيص الداهم  لأ مب ب التعا ن نين المعلم  المتعلم،  ألين المعلمين  ألعضام البعا.

 هددي التددي تسددعأ لتب ددأ مبدد ب صتاددزيع :  The Creative Schoolالمدرسةةة المبدعةةة  -5
 الم اس  له. ت مير ملبر اان اعص،  توفير الم اخ 
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 هدددي تتب ددأ مبددد ب صت رددديم :  School as Communityمدرسةةة المجتمةةةع المحلةةةي  -6
 اةسوات نين الم تسر  المزتمع الم ليص،  إعامر  العار مب ير  لأ بسس ت ي ث ني اما.

 لعدددد  بهددددم مددددا يميددددز تعلدددديم المسددددتدب   مومددددال  م تسددددر المسددددتدب  وصولددددال، هددددو تغيددددر 
اته، فمعلددم المسددتدب   ددال ث  لددأ ضددر تث امتالفدده تتيددر  اضدد ر وصدداه  المعلددم  بو اتا  مسددنولي

لما تددددده  تسدددددالتاا فدددددي  صدددددر الت ددددد يار  اةتما تادددددا المسدددددتدبلير،  مدددددا تلديددددده  ليددددده مدددددن بو ات 
 مسددنوليار،  ندد  بن دتميددز قددامتالو عا دد ث فبريددر  ترألويددر متي ددر،   ديدد ث ليمانيددر عويددر ت بذددق مددن 

 الفادم السدليم لد د ا، ق يدث د رلدق مدن هدذا اةسدس الفبريدر فدي  اايمان قاهلل تعدالأ   تبده  تسدله،
تعامله مع ذاته  علبتده  م تسدته  مزتمعده الم لدي  العدالمي،  مدا يزد  بن دتسدلح قدد تار بودر  
فدددي مزدددار فادددم  اسدددتخ ام التد يدددار ال  دذدددر فدددي  مليدددر التعلددديم  الدددتعلم، التددددويم المسدددتمر،  إواتث 

  التعلم الذاتي. الص ،  إتدان مااتار التوال 
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 دوار المعلم :بالنسبة أل-6

 تبعال لتغيرار المستدب   ت  ياته  موالفار التعلديم المسدتدبلي  مالمدح م تسدر المسدتدب  
  ن  بن تتغير بو ات معلمي المستدب   ن بو ات المعلم التدلي ي.

 :  من بهم بو ات معلمي المستدب 
 قالتعليم  إ  او الم اهج  المواو ال تاسير.الماات ر في اتخاذ الدراتار المتصلر  ▪

 المساهمر في الخ مار المختلفر واتع بسوات المؤسسر التعليمير. ▪

 تيسير  ملير التعلم الذاتي لرالقه  المسا  ث في الولور للأ المعلومار. ▪

  ر.اتخاذ الت انير لرفع مستواا المعرفي  تروير ع تاته للتعام  مع تب ولو يا المعلومار  ا تصا ▪

لوماع الرال  مدن ذ ي ا ةتيا دار الخالدر، ب  ذ ي الدد تار الت صديلير الم د  وث فدي  ▪
  ما ر الص ،  توفير اا راوار  الترتيبار التي ي تا اا ب لنك الرال .

المسددا  ث فددي ااواتث،  زددزو مددن فريددق ااواتث الم تسددير،  مددن مددم ل يدده معرفددر قالموازنددار  ▪
  السياسار،  التخريط ....

 ماات ر في ت اقط المعلمين  الم  مار الما ير.ال ▪

 ت ديق ا تصار المستمر قاآلقاو من والر ن ام  ي  للبري  الصوتي )ب  االبتر ني(. ▪

ل راو ق وب ند يدر للمماتسدار الت تيسدير،  بةدوار التمد تس، لمدا لادا مدن تدهميرار مت و در  ▪
  لأ المزمو ار الرالنير.

 في: ه او بو ات بور  للمعلم تتمذ  
الذي يعمد  فدي البدرامج،  يدد م الادر ه واود  الفصدور :  Facilitatorالميسر الميداني  -1

 بو اتا الفر يددر مذدد   علدد   إواتث المددواتو  التزايددزار،  الم اف ددر  لددأ اتصددار واهددم مددع 
المردددوتين،  الديدددام قدددالتدويم  بنادددرر الديددداس،  ةضدددوت ا  تما دددار ااعليميدددر  الوع يدددر، 

المرددددوت ن  الماددددات ر فددددي  ددددبيار ا تصددددار االبتر نيددددر مددددع الم سدددددين التددددي د  ماددددا 
 اآلورين.

لبينددار تعلددم لددغيرث، ب  ب ددزاو مددن المدد اتس،  هددذا المعلددم :  Coordinatorالمنسةةق   -2
ل يه مسنوليار تعليمير بع ،  يعم   داه  للأ ة  ما  ألاوتصات دت م  مسنوليار الدياوث 

فر ير مذ ، ت سق الز ا ر،  تخريط الم اهج للمعلمين   ااواتث لم تسته،  هو يدوم قماام
في البينر الم لير،  تد يم ال  م اات اوي  الت  يمدي،  يتصد  قاآلقداو،  يد  م الدرةالر، 

  يعزز الرال ،  يستدب  معلمي المستدب ،  يت م  مسنولير اانزاز للبرامج.

ا يعددرم قددالمعلم  يتددوازي مددع ذلددك ظاددوت مدد:  Home Schoolingالتمةةدرس المنزلةةي  -3
لتد تيس مدددرتار تعليميدر متخصصددر )فالبيميدداو ب   Consultant Teacherالمستادات 

 اللغر اةسبانير ب  الالتي ير ...( ل سر ب  المزمو ار اةسرير التي تعلم بعفالاا م زليال.

 البحث وهوامشه  مراجع
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، وات الفبدر للربا در م  ومر تدويم المعلم في ضوو معدادير الزدووث الاداملرصم م  لنراهيم : ص )1(
 .85-84، ص ص2007 ال ار،  مان، اةتون، 

(2) John Battams : Continuing Professional Development, Queensland 

Teachers' Union, Queensland, 2009, PP.144-145. 

(3) Lianhe Zaobao : More Subjects in Local Universities Ranked Among 

the Best in QS Global Rankings, Singapore Press Holdings Ltd, 

Singapore, 2015, PP.73-74. 

 .569، وات المعاتم، الداهرث، و.ر، ص2، و2، عالمعزم الوسيطلنراهيم بنيس  وور ن :  )4(
(5) C. Good : Dictionary of Education, McGraw – Hill Book Company, 

New York, 1979, P.175. 

، 2000 دالم البتد ، الدداهرث،  مصرل ار في الم داهج  عدرق التد تيس،م م  السي   لأ :  )6(
 .102ص

، وات تتيددددر معالددددرث ل لددددور العامددددر –لواتث الم  مددددار التعليميددددر  ددددافر م مدددد  فت ددددي :  )7(
 .214، ص1996المعاتم، الداهرث، 

، لواتث الترددوير الترألددوي، ميددر الميرمددر، السددعووير، وليدد  التعلدديم الزيدد  زاتث الترأليددر  التعلدديم :  )8(
 .11، ص2005

 .47، ص2008، مربعر مزمع اللغر العرألير،الداهرث، المعزم الو يزمزمع اللغر العرألير: )9(
(10) Marsha Specks & Carollknips : Professional Development in Our 

Schools, Corwin Press Inc, California, 2001, PP.172-173. 

(11) Martha Zaslow, et al., : Toward the Identification of Features of 

Effective Professional Development for Early Childhood Educators, 

U.S. Department of Education, Washington, 2010, PP.54-55. 

، تزدات   الميدر ا  تماو  ضمان الزدووث لبدرامج ل د او المعلدمس او بنو وعر، لبي   رفر :  )12(
ندددرامج  –  رأليدددر، ال ددد  ث العلميدددر : العالعدددر التبامليدددر ندددين التعلددديم العدددالي  التعلددديم اةساسدددي 

-213تدد تي   إ ددد او المعلمدددين،  ليددر الترأليدددر، الزامعدددر ااسددالمير،  دددزث، فلسدددرين، ص ص
214 

بدد  الم سددن العديلددي : صتدددويم نرنددامج ل دد او معلددم اللغددر العرأليددر فددي  ليددار المعلمددين فددي    (13)
، ص 2005،  امعدر  دين  دمس، 4، ع29،عمزلدر  ليدر الترأليدرالمملبر العرألير السدعوويرص، 

 .322-321ص
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تصوت مدتره لتفعي  اا رام الترألوي قم اتس التعليم ما قع  اةساسدي م أ وميس تا   :  (14)
،  ليددر  يددر م اددوتث تسددالر ما سددتيراف ددر مسدددط فددي ضددوو نمددوذع اا ددرام المت ددوع، فددي م 

 .15، ص2012العلوم  اآلوا ،  امعر نز  ، سلر ر  مان، 
، ةسددين الغددزا ي : صتددهمير قعددا المتغيددرار فددي تددد در الم تسددين ل هميددر م مدد  الرددوألزي (15)

مزلر  امعدر الملدك ال سبير لمزا ر  ساه  ا تصار التعليمير في ت سين بواهام الت تيسيص، 
 .513-481، ص ص1991المملبر العرألير السعووير،  سعوو،

 تسدي  ليدار المزتمدع ال يوميدر  ب  المعري الصباغ : صالبفايار التب ولو يدر التعليميدر لم (16)
 .1994،  امعر اليرموو، لتأل ، اةتون، تسالر ما ستير  ير م اوتثفي اةتونص، 

(17) R. IT. Mustapha and Multimedia in Technical and vocational 

Education in Malay Sia, Paper Presented at the IVETA (International 

Conational Education and Training Association), Conference Hong 

Kong, China, August, 609, 2000. 

سددليمان م مدد  العمددري : صمدد   امددتالو المعلمددين لبفايددار لنتدداع الوسدداه  التعليميددر تددد درهم  (18)
،  امعدددر تسدددالر ما سدددتير  يدددر م ادددوتثسدددلر ر  مدددانص، ةهميتادددا فدددي المددد اتس ال يوميدددر ق

 .2000اليرموو، لتأل ، اةتون، 
 ددداور م مددد  عالددد  : ص اعدددع الوسددداه  التعليميدددر فدددي تددد تيس الترأليدددر الف يدددر لمعاهددد  الترأليدددر  (19)

،  ليددر الترأليددر،  امعددر تسددالر ما سددتير  يددر م اددوتثالفبريددر فددي المملبددر العرأليددر السددعوويرص، 
 .2003الرياض، الملك سعوو، 

لدداوق العزلددر، بفددرم فر اندده : صتديدديم ا ةتيا ددار الت تيبيددر لبليددار الترأليددر فددي م اف ددار  (20)
مادر ع تردوير الزواند  العمليدر فدي نرندامج ا د و المعلدم قيليدار الترأليدر فدي الزامعدار  دزثص، 

 .103-1، ص ص2009 زث، فلسرين، الفلسري ير قم اف ار  زث،
و مددي : صوت ددر تددد در معلمددي العلددوم ةهميددر البفايددار التب ولو يددر ةسددن  لددأ بةمدد  ن ددي  (21)

، 2010، وماددق، 26، مددج3، عمزلددر  امعددر وماددقالتعليميددر فددي ت سددين بواهاددم الما دديص، 
 .175-132ص ص

ا ةتيا ار الت تيبيدر ة ضداو هيندر التد تيس قزامعدر  ب  اللري  الززات : صم م ، فات ر  )22(
، 1995، ص، مر ددز ترددوير التعلدديم الزددامعي، الددداهرثالتعلدديم  ددين  ددمس فددي مزددار تب ولو يددا

 .53-1ص ص



 

-89- 

                                                                                                                                                                      

المزلدددر والددد  لسدددما ي  العلدددوي : صتددددويم ندددرامج الترأليدددر الخالدددر قزامعدددر الخلددديج العرألددديص،  )23(
 . 229-197، ص ص2001، 61، ع16، البويت، مجالترألوير

(24) Heng Yu Ku; Iee Hoppere & Ann Igoe : Perceptions of Teachers 

Technology Competency skills in Arizona, In Crawford, C.D. Willis, 

2001. 

ما دد  م مدد  الخرادبددر : صتدددويم نرنددامج تههيدد  معلمددي اللغددر اانزليزيددر فددي  امعددر مؤتددرص،  )25(
 .217-193، ص ص2004، 21، ع11،  امعر عرر، سمزلر مر ز الب وب الترألوير

ندددامج اا ددد او الترألدددوي لمعلمدددي الترأليدددر ااسدددالمير فدددي  ليدددار والددد  المردددر وي : صتددددويم نر  (26)
 ليدددر الترأليدددر،  امعدددر بم  تسدددالر و تدددوتاا  يدددر م ادددوتث،المعلمدددين قالمملبرالعرأليدددر السدددعوويرص، 

 . 2002الدر ، السعووير، 
مددؤتمر  بةمدد  الخريدد  : صنمددوذع مدتددره ا دد او المعلددم فددي الددوعن العرألددي ل لفيددر الذالذددرص،  )27(

، ص 2003 امعددر اامدداتار العرأليددر، العددين  – ليددر الترأليددر  – المعلددم ل لفيددر الذالذددرل دد او 
 .11-9ص

م مدد  نددن تا دد  الاددرعي : صتدددويم نرنددامج ل دد او معلددم العلددوم فددي  ليددار المعلمددين، قالمملبددر  (28)
 هد.1425، 92ع مزلر تسالر الخريج العرألي،العرألير السعوويرص، 

(29) Mohamed Hossein Javan : Improving Pre-Service Elementary 

Teacher Education In The Islamic Republic of Iran. Dissertation 

Abstract International, A64/10, PP.3649 – 3650. 

ي ددي  بدد  الددرزاق م مدد  : صترددوير نرنددامج التدد تي   لددأ اسددتخ ام ب اددزث تب ولو يددا التعلدديم  (30)
تسدددالر معدددر لددد عاو فدددي ضدددوو لسدددتراتيزير التددد تيس ال ددد دثص، لردددال   ليدددر الترأليدددر فدددي  ا

 .2004،  لير الترألير،  امعر ل عاو، ما ستير  ير م اوتث
 بدد  الم سددن العديلددي : صتدددويم نرنددامج ل دد او معلددم اللغددر العرأليددر فددي  ليددار المعلمددين فددي  (31)

اقع،  امعر  ين  مس، (، الززو الر 29الترألير، الع و )مزلر  لير المملبر العرألير السعوويرص، 
 .382-301، ص ص2005

تاهددد  ال زدددات : صمعدددادير مدترةدددر لالتتدددداو قعمليدددر ا  تمددداو  ضدددمان الزدددووث لبدددرامج  ليدددار  (32)
المددؤتمر ص، (NCATE)الترأليددر فددي الزامعددار الفلسددري ير قا تتبدداز  لددأ ال مددوذع اةمرييددي 
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 امعدددر الاددداتعر، اامددداتار  العرألدددي اة ر  دددووث الزامعدددار  مترلبدددار التدددروي   ا  تمددداو،
 .45-1، ص ص2006العرألير المت  ث، 

ما دد  ز ددي الزددالو : صتددددويم نرنددامج ل دد او معلمددي الترأليدددر ااسددالمير  معلماتاددا فددي  دددبير  (33)
،  امعدددر 7، مدددج1، عمزلدددر العلدددوم الترألويدددر  ال فسدددير امعدددر  زمدددان للعلدددوم  التب ولو يددداص، 

 .41-3ص ص        ،      2006الب رين، مملبر الب رين، 
م ار عاوي : صم   توافق نرنامج اا  او الترألوي مع معادير الزووث الااملر  بهم لعوألار  (34)

تسددالر التربيددق فددي  ليددر الترأليددر قزامعددر بم الدددر  مددن   اددر ن ددر ب ضدداو هينددر التدد تيسص، 
 .2006م اوتث،  لير الترألير،  امعر بم الدر ، السعووير، ما ستير  ير 

(35) NCAT : What makes a Teacher Effective? A summary of Key 

Research Finding on Teacher Preparation, 2006, PP. 117-173. 

 لأ ما ي  اظم، لبيح  لش  بر : صتدويم نرنامج الترألير الف ير قزامعر السلران عانوس  (36)
-13، ص ص2006 ،  السدعووير،10ع تسدالر الخلديج العرألدي،من   ار ن در الخدريزينص، 

48. 
تتير ا  او المعلمين  تههيلام  فق مترلبار بن مر الزووث،  خروث بةم   لأ   عان : ص )37(

مؤتمر االاله الم تسي : ت  يار  عموةار، وني في   بساسير لإللاله الم تسيص،
 .176-114، ص ص2007لنري ،  19-17الفترث من 

ة دددان ال مدددري : صالمددددرتار الترألويدددر فدددي نرندددامج ل ددد او المعلدددم لرالبدددار  ليدددر اللغدددر العرأليدددر  (38)
مزلدر وتاسدار فدي قزامعر بم الدر   معدادير الزدووث الاداملر وتاسدر تدويميدر  تصدوت مدتدرهص، 

، الددددداهرث، 126، الزمعيددددر المصددددرير للم دددداهج  عددددرق التدددد تيس، عالم دددداهج  عددددرق التدددد تيس
 .94-13، ص ص2007

فت ير بندو وعدر، سد او اللولدو : صوتاسدر تدويميدر لبرندامج ل د او المعلدم قيليدر الترأليدر قالزامعدر  (39)
، 15، مددج1، عمزلددر الزامعددر ااسددالمير )سلسددلر ال تاسددار اانسددانير(ااسددالمير فددي  ددزثص، 

 .504-465، ص ص2007 زث، فلسرين، 
يزيدددر الرلبدددر فدددي  ليدددار الترأليدددر فدددي مادددا ندددرزق : صتددددويم ندددرامج تددد تي  معلمدددي اللغدددر اانزل (40)

 ليدر الترأليدر، الزامعدر ااسدالمير،  دزث،  تسدالر ما سدتير  يدر م ادوتث، امعار عرداع  دزثص، 
 .2007فلسرين، 
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مزلددر  امعددر م مدد   دداهين : صتدددويم نرنددامج الترأليددر العمليددر فددي  امعددر الددد س المفتوةددرص،  )41(
 .136-114، ص ص2009،  زث، فلسرين، 11، مج1اةعصأ، ع

بةمدددد  عددددبالن : صلددددعوألار تربيددددق معددددادير ضددددمان الزددددووث الادددداملر م ددددوت نددددرامج ل دددد او  (42)
الزمعيدددر المصددددرير للم ددداهج  عددددرق  مزلدددر وتاسددددار فدددي الم دددداهج  عدددرق التدددد تيس،المعلدددمص، 

 .59-13، ص ص2007، الداهرث، 129الت تيس، الع و 
(43) Janet, Reusser & Others : An Assessment system for Teacher 

Education Program Quality Improvement, International Journal of 

Education Management, Vol.21, No.2, 2007, PP.21-34. 

سدد او بنددو وعددر : صتدددويم  ددووث البددرامج اةفاويميددر قالزامعددر ااسددالمير قغددزث مددن   اددر ن ددر  (44)
،  امعددر الب ددرين، مملبددر الب ددرين، 10مددج، 2، عمزلددر العلددوم الترألويددر  ال فسدديرالخددريزينص، 

 136-117، ص ص2009
نلديس الار ي : صوتاسر تدويمير لبرنامج ل  او المعلم قيلير الترألير  امعدر السدلران عدانوس  (45)

 المزلددر العرأليددر لضددمان  ددووث التعلدديم الزددامعي، فددق مترلبددار معددادير ا  تمدداو اةفدداويميص، 
-1، ص ص2009الزامعددار العرأليددر، لدد عاو، الدديمن، ، اةمانددر العامددر  ت دداو 2، مددج4ع
50. 

ماددر ع  رددا وت يددش  ووددر ن : صوتاسددر تدييميدده للخرددط اةفاويميددر لبرنددامج ل دد او المعلددمص،  )46(
ترددوير الزواندد  العمليددر فددي نرنددامج ل دد او المعلددم قيليددار الترأليددر فددي الزامعددار الفلسددري ير 

 .2009 زث،  زث، فلسرين، قم اف ار 
(47) Ranee Russell : A program evaluation of Cardinal Stritch university 

undergraduate teacher Education Program. PH.D. Dissertation, 

Cardinal Stritch University, 2009. 

سعاو السبع  وور ن : صتدويم نرنامج معلم اللغر العرألير في  لير الترألير قزامعر ل عاو في  (48)
، 3، مددج5ع المزلددر العرأليددر لضددمان  ددووث التعلدديم الزددامعي،ير الزددووث الادداملرص، ضددوو معدداد

 .130-96، ص ص2010اةمانر العامر  ت او الزامعار العرألير، ل عاو، اليمن،  
: صتدويم نرنامج ل  او المعلمين في  ليدر الترأليدر قال سدير فدي  قسام الفوار، م م  الصافتلي (49)

المزلر العرألير لضمان  ووث التعلديم ضوو معادير ا  تماو اةفاويمي  إواتث الزووث الااملرص، 
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، ص 2010، اةمانر العامر  ت او الزامعار العرألير، ل عاو، الديمن، 3، مج6الزامعي، ع
 .37-1ص

مدتره لتروير نرنامج اا  او الترألوي العملي للرال /المر د  ال فسدي وم ر زعور : صتصوت  (50)
مزلدددر  امعدددر  ال زددداه  امعدددر اةعصدددأ فدددي ضدددوو ا تزاهدددار المعالدددرثص،  –قيليدددر الترأليدددر 

 .79-31، ص ص2010، فلسرين، 24، مج1ع ل ق اب )العلوم اانسانير(،
ترأليددر قزامعددار عردداع  ددزث فددي  مددار ةمدد ان لسددما ي  :  اعددع ل دد او المعلددم فددي  ليددار ال (51)

،  ليددر الترأليددر،  امعددر اةزهددر، تسددالر ما سددتير  يددر م اددوتثضددوو معددادير الزددووث الادداملر، 
 .2012 زث، 

سع   ب  هللا الزهراني : صبهم ا تزاهار ااستراتيزير لتخريط تروير مؤسسار ل  او معلدم  (52)
، ر الملددك  بدد  العزيددز : العلددوم الترألويددرمزلددر  امعددالتعلدديم العددام قالمملبددر العرأليددر السددعوويرص، 

 .60-3، ص ص1997،   ث، 10المزل  
موسددددأ الاددددرعا ي : صتتيددددر مسددددتدبلير لترددددوير  ليددددار الترأليددددر فددددي ضددددوو معددددادير ا  تمدددداو  (53)

 .139-35، ص ص2004،  امعر الزعازيق، 48الترألير، عمزلر  لير اةفاويميص، 
، وا و عاددوث : ص ددووث الخ مددر التعليميددر قيليددر الترأليددر ق زددر مددن   اددر ن ددر هدد   ال دد اني (54)

، اةمانددر 2، مددج4الزددامعي، عالمزلددر العرأليددر لضددمان  ددووث التعلدديم علبددر اةعسددام العلميددرص، 
 .108-91، ص ص2009العامر  ت او الزامعار العرألير، ل عاو،اليمن، 

لم قالمملبر العرألير السعووير في ضوو قعا دوس  الذوي ي : صتروير مؤسسار ل  او المع (55)
،  مدددددان، اةتون، 55العرأليدددددر، عمزلدددددر ات دددداو الزامعدددددار ا تزاهددددار العالميدددددر المعالدددددرثص، 

 .426-401، ص ص2010
م أ ال زات : صوتاسر لم   ت ديق  لير الترألير  امعر اةزهر قغزث ةه افاا من   ار ن ر  (56)

،  ددزث، فلسددرين، 12، مددج1، ع)سلسددلر العلددوم اانسددانير(مزلددر  امعددر اةزهددر قغددزث علبتادداص، 
 .722-685، ص ص2010

فددؤاو العددا ز،  وا و ةلددس : ص اعددع الترأليددر المي انيددر قيليددر الترأليددر قالزامعددر ااسددالمير قغددزث  (57)
،  دددزث، 19، مدددج2ع مزلدددر الزامعدددر ااسدددالمير )سلسدددلر العلدددوم اانسدددانير(، سدددب  ترويرهددداص، 

 .46-1، ص ص2011فلسرين، 
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ض أ المداعي : صمترلبار ا  تماو اةفاويمي في  لير الترأليدر قزامعدر الباةدر مدن   ادر  (58)
،  ليددر الترأليددر،  امعددر بم الدددر ، تسددالر ما سددتير  يددر م اددوتثن ددر ب ضدداو هينددر التدد تيسص، 

 .2011السعووير، 
)تتيدر  ار العولمدرالتز د  في فلسفر الترألير العرأليدر لموا ادر ت د يالسي  سالمه الخميسي :  )59(

 .23-22ند ير من م  وت مستدبلي(، ص ص
معادير الزووث في بواو المعلم، في ةسدن البديال ي  وودر ن : الزدووث سعي  بةم  سليمان :  )60(

، ت رير ت  ي ععيمر، وات المسيرث الااملر في التعليم نين مؤ رار التميز  معادير ا  تماو
 .121-120ص صم، 2006لل ار،  مان، 

 بددد  السدددالم نزددداوار : ت ددد يار الترأليدددر العرأليدددر فدددي الددددرن ال ددداوي  ،ندددازم م مدددوو ملبدددا ي  (61)
مزلددددر  امعددددر الادددداتعر للعلددددوم الاددددر ير  العاددددرين  بمرهددددا فددددي ت  ددددد  و ت معلددددم المسددددتدب ، 

 .159-143م، ص2007هد، دونيو 1428،  ماوي اة لأ 2، الع و 4، المزل   اانسانير
(62) C. Isabell et al. : The Beliefs of Future Teachers About the 

Utilization of Information Technology in Schools, J. of Education, 

Vol.35, No. 3, December, 2001, PP.249-251. 

(63) R. Wells : The Global and The Multicultural : Opportunities, 

Challenges and Suggestions for Teacher Education, Multicultural 

Perspectives, Vol.10, No.3, Jul, 2008, P.142-145, (ERIC No. EJ. 

810931). 

 ددالم المعرفددر،  ،الفزددوث الرعميددر، تتيددر  رأليددر لمزتمددع المعرفددرنبيدد   لددأ، ناويددر ةزددازي :  )64(
 .44م، ص2005ب سرس البويت، ، 318ع

العولمدددر الترألويدددر المتعلددددر قالم تسدددر  سدددب  موا اتددده  يار مصدددرفأ دوسددد  م صدددوت : ت ددد )65(
-2،  ليدددر بلدددور الددد دن الزامعيدددر ااسدددالمير،  دددزث، مدددؤتمر صااسدددالم  الت ددد يار المعالدددرثص

 م.3/4/2007
(66) M. Ravindranath : Evironmental Education in Teacher Education in 

India : Experiences and Challenges in the United Nation's Decade of 

Education for Sustainable Development, Journal of Education for 

Teaching : International Research and Pedagogy, V. 33, No.2, May 

2007, P.191-193, (ERIC No. EJ 764465). 
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ي ددي  بدد  الددرازق م مدد  عرددران : ترددوير نرنددامج التدد تي   لددأ اسددتخ ام ب اددزث تب ولو يددا  (67)
تسدالر التعليم لرال   لير الترألير في  امعر ل عاو فدي ضدوو لسدتراتيزير التد تيس ال د دث، 

 .2004 ،  لير الترألير،  امعر ل عاو،ما ستير  ير م اوتث
، مددؤتمر الترأليددر فددي  ددالم متغيددر، المعلددم  معددادير ل دد اوا  تههيلددهسددمار سددامح م اف ددر :  )68(

 .73-72، ص ص2010نيسان، الزامعر الاا مير،  7-8
(69) Association for Educational Communications and Technology in the 

20th Century : A Brief History (AECT), 2014, PP.2-4. 

(70) P. Carlsen, I. Gibson, K. Mcferrin, J. Price & R. Weber : 

Proceedings of Society for Information Technology and Teacher 

Education International Conference, 2001, PP.4-6. 

(71) C. Daly, P. Norbert & D. Lambert : Teacher Learning : Towards a 

Professional Academy, Teaching in Higher Education, Vol9, No.1, 

2004, PP.76-79. 

(72) B. Devlin-Foltz : Teacher Preparation for the Global Age : The 

Imperative for Change, http://www.longviewfdn.org/fiels/44.pdf, 

2006, PP.69-71. 
(73) Ronald Earl Speight : An assessment of Educational Computing and 

Technology Competencies and experience Provided by the Curricula 

of Teacher Education programs at ncate accredited colleges and 

universities. Unpublished Doctoral Dissertation, Kansas State 

University. Manhattan, KS, USA., 2004, PP.167-169. 
(74)   Ibid, PP.170-171. 

ندددازم م مدددوو ملبدددا ي   بددد  السدددالم نزددداوار : ت ددد يار الترأليدددر العرأليدددر فدددي الددددرن ال ددداوي  (75)
مزلددددر  امعددددر الادددداتعر للعلددددوم الاددددر ير  العاددددرين  بمرهددددا فددددي ت  ددددد  و ت معلددددم المسددددتدب ، 

-143م، ص ص2007هدددد، دونيدددو 1428،  مددداوي اة لدددأ 2العددد و ، 4، المزلددد   اانسدددانير
145. 

(76) O Neisler : How Does Teacher Education Need to Change to Meet 

the Needs of America, S. Schools at the Start of 21st Century? J. of 

Teacher Education, Vol. 51, No.3, June 2000, PP.248-251. 

(77) E. Gaad & L. Khan : Primary Mainstream Teacher's Attitudes 

Towards Inclusion of Students with Special Educational Needs in the 

Private Sector : A Perspective from Dubai. International Journal of 

http://www.longviewfdn.org/fiels/44.pdf
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Special Education, Vol. 22, No.2, 2007, PP.95-109, (Eric No. EJ 

814493). 

م، ص 2002، الايندددر المصدددرير العامدددر للبتدددا ، الدددداهرث، ه  سدددر المسدددتدب بةمددد   دددوعي :  )78(
 .128-127ص

م م  نبي  نوف  : تتي المستدب ، المزتمع  التعليم فدي الددرن ال داوي  العادرين، الم  دوت  (79)
ص م، 1997، دونيدددددددو 1، ع17، عالمزلدددددددر العرأليدددددددر للترأليدددددددرالعدددددددالمي  الم  دددددددوت العرألدددددددي، 

 .179-178ص
(80) L. Kremer-Haydon : Teaching and Teacher Education A. Glimps 

Into the Future, Scandinavian J. Educational Research, Vol. 42, No.2, 

Decemb. 1998, PP.377-378.  

(81) Hiatt-Michael, D. : Reflections and Directions on Research Related 

to Family-Community Involvement in Schooling, School Community 

Journal, Vol. 16, No.1, Spr-Sum 2006, PP.17-19. 

(82)  T. Wyatt, et al. : Are Tomorrow's Teachers Ready to Deal with  

Diverse   Students?  Teacher  Candidates' Attitudes toward Gay Men 

and Lesbians, Teacher Education Quarterly, v35, n2 , Spr. 2008, pl71-

(ERIC no ej 817317) 

(83) T. Jennings, : Addressing Diversity in US Teacher Preparation 

Programs: A Survey of Elementary and Secondary Programs' 

Priorities and Challenges from across the United States of America, 

Teaching and Teacher Education: An International Journal of 

Research and Studies, v23, n8, Nov 2007, PP. l258-1271,( ERIC no 

EJ776945) 

(84) G. Lacjson, G. : Preparing Teachers For Diversity. Historical 

Perspective, Current Trends And Future Directions, In Darling -

Hammond ,L. Et AL:  Teaching As The Learning Profession, 

Handbook Of Policy And Practice, Jossey -Bass, San 

Francisco,1999,PP.86-123 

(85) S. Nieto, : Placing Equity Front and Centre. Some Thoughts On 

Transforming Teacher Education for a New Century , J. Of Teacher 

Education ,v 51,n 3 ,June 2000, PP.180-187 

(86) J. Lytie,J.: Teacher Education at The Millennium .a View From 

Cafeteria , J. of Teacher Education ,v 51,n 3 June 2000, PP.174-179 
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(87) F. Wood, : Looking Back - Looking Ahead . Programs for Students 

With Emotional And B ehavioral Problems at the Millennium , J. Of 

Preventing School Failure ,v 45,n 2 ,Win 2001, PP.58-64 

(88) J. Zins, et al.: Schools And Prevention Interpersonal Violence.    

Mobilizing    and Coordination Community Resources ,Special 

Services In Schools, ,v 8,n2,1994, PP.1-19 

(89) B. Jacob : The Challenges of Staffing Urban Schools with Effective 

Teachers, Future of Children, vl7, nl,Spr 2007, PP.l29-153 ( ERIC No 

EJ795883) 

(90) J. Young, et al.: Challenges to University Autonomy in Initial 

Teacher Education Programs: The Cases of England, Manitoba and 

British Columbia ,Teaching & Teacher Education:An International 

Journal of Research and Studies, v23, nl, Jan 2007, PP. 81-93,( ERIC 

n ej746432) 

(91) M. S'chalock, : Accountability ,Student Learning , and the 

Preparation and Licensure of Teachers . Oregon , S Teacher Work 

Sample Methodology, J . of Personnel Evaluation In Education, 

vl2,n3, Sep 1998, PP.269-285 

(92) V. Lavy : Using Performance-Based Pay to Improve the Quality of 

Teachers, the Future of Children, vol. 17 ,no. 1 , Spring 2007, PP.87-

109 

(93) C. Day, : Teachers In The Twenty First Century .Time To Renew 

The Vision , Teachers And Teaching, v6, nl ,Feb. 2000, PP.l01-l 16, ( 

ERIC No EJ771933). 

، ندددد  ث العولمددددر  الترأليددددر، المزمددددع العلمددددي، قغددددد او، المعلددددم  العولمددددر بدددد  هللا الموسددددوي :  )94(
 .23-22ص م، ص2001

، تر مددددر م مدددد   امدددد   دددداتم،  ددددالم مسددددتدبل ا الماددددترواللز ددددر العالميددددر للت ميددددر  البينددددر :  )95(
 .83م، ص1989بفتوألر هد، 1410المعرفر، البويت، تأليع اة ر 

، تر مدددر  بدد  السددالم م مددد ، تصددوت لسياسدددر تعلدديم الببددات فدددي تدريددر ودلددوتهددد. س نددو  :  )96(
 .239-238م، ص ص1997، دونيو 2، ع27مستدب  الترألير، ع

، الددداهرث، 23، عضددايا الت ميددر، عالعولمددر  الددوعن العرألدديلدداله سددالم زتنوعددر )م ددرت( :  )97(
 .12م، ص2002

 .127-126، مر ع سانق، ص صمعادير الزووث في بواو المعلم  سليمان : سعي  بةم )98(
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(99) J. Ford : Educational Supports for Stdents with Disabilities and 

Significant Behavioural Challenges : Teacher Perceptions, 

Australasian Journal of Special Education, Vol. 31, No.2, Sep 2007, 

PP.109-127 (ERIC No. EJ826700. 

(100) D., Herr, ET Al. : Training Teachers for Troubled Times, A paper 

Presented at the Annual Convention of The Council for Exceptional 

Children (Orlando), 2006, PP.67-68. 

وليتاا فدي ال فدا   لدأ الاويدر العرأليدر  تسدر المسدتدب   مسدننبي  متولي، عرفدر ال لدو : م )101(
، ندددد  ث م تسددددر المسددددتدب ،  ليددددر الترأليددددر،  امعددددر الملددددك سددددعوو، ااسددددالمير صوتاسددددر ت ليليددددرص

 .14-12م، ص ص2002بفتوألر  23-22الموافق  1423 عبان  17-16الرياض، 
ر ، تلخدددي   تعليدددق المر دددز الددددومي للب دددوب الترألويدددم تسدددر المسدددتدب  اددددن هولتزمدددان :  )102(

 .20-19، ص ص2010 الت مير، الداهرث، 
(103) Little, J. : Organizing Schools for Teachers Learning, in Darling – 

Hammond, L. & Gary, S. (Eds) : Teaching as The Learning 

Profession, Handbook of Policy and Pratice, Jossey Bass, San 

Francisco, 2009, PP.233-262. 

بو ات المعلددم نددين الواعددع  المددهمور فددي م تسددر المسددتدب  صتتيددر السددي  م مدد  بنددو ها ددم :  )104(
هدد 1423 دعبان  17-16 امعدر الملدك سدعوو  –،  ليدر الترأليدر ترألويرص ن  ث م تسدر المسدتدب 

 .12-11م، ص ص2002بفتوألر  23-22الموافق 
ضددددوو المتغيددددرار العالميددددر الت دددد يار التددددي توا دددده الترأليددددر فددددي سددددعي   بدددد  هللا ةددددات  :  )105(

 .27-26، ص ص2003، ميت  الترألير العرألي ل  ر الخليج، الرياض، المعالرث
، وات العلدددم للمالددددين، المسدددتدبلير للترأليدددر فدددي الدددبالو العرأليدددر بددد  هللا  بددد  الددد ايم : اآلفددداق  )106(

 .128-127، ص ص2000نير ر، 
، ص 2002فبدر العرألدي، الدداهرث، ، وات الوصداه  المعلدم العصدري  بو اتا لأ تا   :  )107(

 .65-63ص
ن ددددو معددددادير ما يددددر   تمدددداو مؤسسددددار ل دددد او المعلمددددين نمددددوذع نبدددداتي : صليلددددأ سددددتي   )108(

(NCATE) المدددؤتمر الدددوع ي اة ر للزدددووث فدددي ، تر مدددر لدددالح ندددن  بددد  العزيدددز ال صدددات
 Arabic/ www.ksu.edu.sa/sites/Colleges 7هد(، ص1428التعليم العالي )لفر، 

http://www.ksu.edu.sa/sites/Colleges
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(109) Elizabeth Celania : A study of Iowa Second – Year Teacher's 

Perception of The Iowa Teaching Standards and Implementation of 

the Iowa Teacher's Quality Program. Dissertation Abstract 

International – A 65/02, 2004, P.357. 

(110) NCATE : NCATE 2000 Standards. Washington, DC : Author. 

Available on NCATE's Web site, www.ncate.org. 

، لواتث الب وب ا تزاهار المعالرث في ل  او المعلم  ت ميته ما يال ن تير المفرع  ووران :  )111(
 .40-37، ص ص2007 التروير الترألوي،  زاتث الترألير  التعليم، البويت، 

 لدددأ السدددي  عددد ش : ل ددد او المعلدددم العرألدددي فدددي ضدددوو ت ددد يار الددددرن ال ددداوي  العادددرين،  (112)
، ص 2000،  امعددر ةلددوان، 6، مددج2، عمزلددر  ليددر الترأليددروتاسددر مداتنددر  تتيددر مسددتدبلير، 

 .234-232ص
المتغيدرار العالميدر المعالدرث  بمرهدا فدي تبدوين المعلدم، الزامعيدر وال  م م  العصيمي :  (113)

، ص 2006السعووير للعلوم الترألويدر  ال فسدير،  ليدر الترأليدر،  امعدر الملدك سدعوو، الريداض، 
 .75-72ص

، الد ات عبداو لل ادر ن م التعليم في و ر العالم، ت لي  مدداتن  ب  ن تان، فات ق البوهي :  )114(
 .116-115، ص ص2001الداهرث،  التوزيع، 

الترأليدددر  التعلددديم فدددي الدددوعن  لدددأ ماددداتم الددددرن ال ددداوي  بددد  العزيدددز  بددد  هللا السددد ب  :  )115(
 .120-118، ص ص2004، وات المري، لل ار  التوزيع، الرياض،  العارين

ت  يار  تز د ار، تر مدر م مد   –تهمالر  ناظرار  –نياتريس بعاليوس : ل  او المعلم  (116)
 . 119-117، ص ص2002، 32، مج3، عمزلر مستدبليارمه، سال

-176، ص ص2001، وات الفبددر العرألددي، الددداهرث، اوتيددات المعلددم  إ دد اوا لددأ تا دد  :  )117(
177. 

، وات المعرفدددددر الزامعيدددددر، وتاسدددددار فدددددي ل ددددد او المعلدددددمفدددددات ق البدددددوهي، م مددددد   دددددازي :  )118(
 .92-91، ص ص2009ااسي  تير، 

، مر ددز البتددا  لل اددر فلسددفر ل دد او المعلددم فددي ضددوو الت دد يار المعالددرثم مدد   يددتش :  )119(
 .113-111، ص ص2008 التوزيع، الداهرث، 
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، الدد ات المصددرير اللب انيددر، الددداهرث، سياسددار ل دد او المعلددم العرألدديم مدد  متددولي   يمددر :  )120(
 .226-224، ص ص1996

، وات البتددا  الزددامعي، العددين،  المعلوماتيددرالتب ولو يددا التعليميددر وو ال يلددر : مددم مدد  م  )121(
 .108-106، ص ص2011ااماتار المت  ث، 

، وات الفبر  الربا ر،  ساه  ا تصار التب ولو يا في التعليم ب  ال افن م م  سالمه :  )122(
 .139-137، ص ص2001ن، اةتون، الربعر الذالذر،  ما
،            2012زددددد ايا لل ادددددر  التوزيدددددع،  مدددددان، بمددددد  نوت دددددك : المعلدددددم : ل ددددد او ت تيبددددده، وات ال(123) 

 .172-171ص ص
، وات البتددددا  المعلددددم ل دددد اوا  ميانتدددده  بو اتام مدددد  بةمدددد  سددددعفان، سددددعي  عدددده م مددددوو :  )124(

 .187-186، ص ص2002ال  دث، الداهرث، 
، وات الفبددر لل اددر  التوزيددع، المعلددم الفا دد   التدد تيس الفعددارم مدد   بدد  الددرةيم  دد س :  )125(

 .239-237، ص ص2000 مان، 
، مر ددز وتاسددار التعلدديم فددي الددوعن العرألددي فددي ظدد  العولمددر  مدافددر السددوق م يددا زيتددون :  )126(

 .223-221، ص ص2005الوة ث العرألير، نير ر، 
، ميتبدر العدر  لل ادر  التوزيدع، ل  او المعلم  تههيله في الم تسدر ال  دذدرم م   وض :  )127(

 .114-112ص، ص 2007 مان، اةتون، 
، المؤسسدددر الزامعيدددر تبدددوين المعلدددم العرألدددي  الذدددوتث العلميدددر التب ولو يدددر براهيددد  قاددداتث :  )128(

 .215-213، ص ص2006لل ار  التوزيع، نير ر، 
، ميتبددر ترأليددر المعلددم للدددرن ال دداوي  العاددرينم مددوو بةمدد   ددوق، م مدد  مالددك سددعي  :  )129(

 .177-176، ص ص2001العبييان، الرياض، 
ا تزاهدار العالميدر فدي ل د او  تد تي  المعلمدين فدي  ب  الرةمن لنراهيم،  يخر المس   :  )130(

 .224-223، ص ص2004، وات الذدافر، ال  ةر، ضوو ال  ت المتغير للمعلم
، المزمدع التد تيبي،   الدر ت مير المعلمين ما يال في الم تسدر  وةد ث تردويربنيسر ذيا  :  )131(

 .34-32، ص ص2003الغوب ال  لير،  زث، 
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، وات لددفاو لل اددر  التوزيددع،  مددان،  فاياتدده –ت تيبدده  –ل دد اوا  –المعلددم  مانددر  بيدد  :  )132(
 .58-56، ص ص2006

، وات الفبددددر العرأليددددر، ت ميتدددده  ت تيبدددده –ل دددد او المعلددددم مصددددرفأ م مدددد ، سدددداير ةوالددددر :  )133(
 .193-192، ص ص2005الداهرث، 


