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في ضوء مجموعة مف المعطيات التي تجسد موقؼ الحالي حدد مشكمة البحث تت

دى ضعؼ الكفاءات التحميمية واإلبداعية لكف اختصارها في والتي يم كميات التربية المصرية
واالستفادة المحدودة مف خبراتهـ المهنية في مواجهة  لكثيريف مف خريجي كميات التربية ،ا

بعض مالمح التجربة الفنمندية في  تعرُّؼية ،ويسعي البحث الحالي  إلى تعميممشكالتهـ ال
 ىبحث" في برامج إعداد المعمـ في ضوء بعض القو المعمـ القائـ عمى ال تعميـتطبيؽ مدخؿ "

تمهيدا لوضع تصور مقترح لتطوير كميات التربية  والعوامؿ الثقافية والمجتمعية المؤثرة ،
المعمـ القائـ عمى البحث" في برامج إعداد المعمـ باالستفادة  تعميـالمصرية في ضوء مدخؿ "

إلى التوصؿ  تـو  بمدخميه الوصؼ والتحميؿ ،خدـ المنهج المقارف وقد است   فنمندا،تجربة مف 
المعمـ القائـ عمى البحث في  تعميـمجموعة مف الخطوات اإلجرائية الداعمة لتطبيؽ مدخؿ 

 إعداد المعمـ المصري .

 المعمـ ،كميات التربية ، مصر ،فنمندا. تعميـالكممات المفتاحية : 
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Abstract 

"Research-Based Teacher Education" is an approach to the 

development of Egyptian colleges of education)  )Finnish experiment 

as a model 

Dr. Hoda Moawad Abdel Fattah 

Lecturer of Comparative Education,  

Faculty of Education, Fayoum University 

The current research problem is determined in the light of a set of 

data reflecting the position of Egyptian faculties of education, which can 

be summarized in the weakness of the analytical and creative 

competencies of many graduates of the faculties of education, and the 

limited use of their professional experience in the face of their 

educational problems. The application of the "teaching-based teacher 

education" approach in teacher preparation programs in the light of some 

influential cultural and societal factors, as a prelude to developing a 

proposed concept for the development of Egyptian colleges of education. 

The researcher used the comparative approach to the descriptions and 

analysis, and reached a set of procedural steps in support of the 

application of the research-based teacher education approach in 

preparing the Egyptian teacher. 

key words :teacher education, faculties of education,  Finland, 

Egypt 

  



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 988 - 

 أواًل: اإلطار العاو للبحح

  مكدمة البحح :

 تعمػػيـشػػرط أساسػػي لجػػودة المػػدارس وتحقيػػؽ أهػػداؼ اليعػػد تػػوفر المعممػػيف اءكفػػاء المػػؤهميف 
 تعمػيـ، فوفًقػا لمجنػة اءمريكيػة لتسػعى لمتقػدـ والرقػي ءية دولة اله التطور المستقبميو الوطنية 
ف وف الجيػػدوالمعممػػ"وي"، تعميمػػجػػودة المعممػػيف فػػي بمػػد مػػا تحػػدد جػػودة نظامهػػا ال المعممػػيف"
تحسػيف جػودة  ويشػير تقريػر المفوضػية اءوروبيػة حػوؿ"  ،(1)" الجودةعالي  تعميـف لوضروري
تطمبػت المييػد  -وأهمهػا التكنولوجيػا الجديػدة  -ي المجتمع المعمميف" إلى أف التغييرات ف تعميـ

اتخػا  قػػرارات  عمػىمػف المعرفػة والمهػارات مػف المعممػيف ليصػبحوا جهػػات فاعمػة مسػتقمة قػادرة 
ة، وهػ ا ال يتسػػنى لهػػـ إال مػف خػػالؿ طريقػػة يػػعمعقالنيػة قائمػػة عمػػى النظريػات والممارسػػات الف

نتػػػاج البحػػػوثو والممارسػػػة االستقصػػػاء  عمػػػىإعػػػداد قائمػػػة  هنػػػاؾ اعتػػػراؼ عػػػالمي بػػػ ف ؛ و  (2)ا 
المعممػػيف الػػ يف يبحثػػوف عػػف ممارسػػاتهـ الخاصػػة يمكػػنهـ توليػػد "معرفػػة داخميػػة" فريػػدة مػػف 

 .3)) يةتعميمنوعها توفر رؤى ومفاهيـ جديدة لمعمميات والممارسات ال
أي الػ ي يتبنػا  المعمميف إلػى حػد كبيػر بػالر  تعميـالمسعى الحقيقي إلصالح قد ت ثر ف عميه و    

واستكشػافها مػف خػالؿ ا عميهػالباحثوف التربويوف التجريبيوف باعتبار  ممارسة يجػب إطالعهػـ 
أف منػػاهج إعػػداد المعممػػيف يجػػب أف  Koskenniemiاءسػػموب العممػػي ، فقػػد أكػػد كوسػػكنيمي

بيعيػة" يعنػي ضػمنًيا إعػدادهـ لمفهػـ والعمػؿ وفًقػا "لمقػوانيف الط ممػا تستند إلى المعرفة العمميػة،
، عمػى البحػث  يقػـوالمعمميف يجػب أف  إعداد،وتشير المفوضية اءوروبية إلى أف "4)) لمتدريس
ها فػي ممارسػتهـ"، ففػي النمسػا  يعتبػر "االرتقػاء" يإلقدرات تعكس اءدلة التي يستندوف  متطمًبا

 تعمػيـوال ية في الجامعات الخطوة اءولػى نحػو تعريػؼ المعممػيف بالبحػث،تعميمبمراكي التدريب ال
 (5)باالحتراؼ والخبرة . اقويً  امما يولد لديهـ شعورً  العالي اءكاديمي 

الصػػػعيديف الػػػوطني  المعممػػػيف عمػػػى تعمػػػيـوت سػػػتخدـ مبػػػادرات البحػػػوث العمميػػػة فػػػي بػػػرامج    
وبالتحديد في منطقة جنػوب رػرب مدينػة سػيدني ، تػـ توظيػؼ برنػامج  اليا ستر أوالدولي ؛ ففي 

وأبحػاث ث مف ِقبؿ المعممػيف والمستشػاريف لتطػوير االنصػهار بػيف المػدخالت يعتمد عمى اءبحا
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ ، ومهػػارات التفكيػػر ، تضػػمنت التػػي و  ،التػػي تركػػي عمػػى المتػػدرب العمػػؿ 

كما نشط عدد مف مؤسسات إعداد المعمـ فػي جعػؿ تػدريب المعممػيف ،(6)ومهارات طرح اءسئمة 
مؤسسػة كػارنيجي فػي نيويػورؾ  قػدمتفعمػى سػبيؿ المثػاؿ ،  ، البحوث محور استثماراتهـ عمى
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إلى تحسيف إعػداد المعممػيف مػف خػالؿ دعػـ البحػوث المتعمقػة بالعالقػة بػيف إعػداد  هدفتمنًحا 
، تػـ مػنح أكثػر  2008فوفًقا لتقريرها السنوي لعاـ  معممي المواد والمكاسب في أداء الطالب ،

دوالر لمؤسسػػػة  170.000نيػػػا ، باإلضػػػافة إلػػػى فور اليدوالر لجامعػػػة واليػػػة ك 50000مػػػف 
 (7).والبحوث جامعة مونتانا لمعمؿ في برنامج تدريب المعمميف القائـ عمى اءدلة

 يػة"،الفنمند تعمػيـالمنشورات اءكاديمية حوؿ "معجػية الالكثير مف انتشرت في اآلونة اءخيرة و   
حركػػة  إلػػىرجػػع تتعميمػػي الفنمنػػدي فػػي النظػػاـ الالتفػػوؽ والنجػػاح  أف جػػ ور  عمػػىوالتػػي أكػػدت 

فػػي ف ، البحػػوث والتػػي تمػػت قبػػؿ أكثػػر مػػف ثالثػػيف عامػػا عمػػىالقائمػػة  المعمػػـ تعمػػيـإصػػالح 
 Programme for International Student" الطمبػػػة لتقيػػػيـ الػػػديولي البرنػػػامج

Assessment (PISA)  المرتبػػة اءولػػى فػػػي القياسػػات الدوليػػة فػػي اإلنجػػػاي فنمنػػدا احتمػػت
درسػػي لعػػدة سػػنوات متتاليػػة ، وتػػـ تكػػريـ نظػػاـ التعمػػيـ الفنمنػػدي عمػػى الصػػعيديف الػػوطني الم

 فػي بعد عػاـ امعممي المدارس عامً  تعميـفاختيار أفضؿ الشباب وأكثرهـ تحفييًا لبرامج  ،والدولي
خمؽ أساًسا أخالقًيا ومهنًيا قوًيا لمتدريس في المػدارس الفنمنديػة ، حيػث يقضػي اءطفػاؿ ا فنمند

 (8).ومحترفيف الفنمنديوف سنواتهـ الدراسية مع مهنييف أكفاء 
ف احترافيػة مف اآلمػف لمغايػة القػوؿ بػ  "الفنمندي PISAالمنسؽ السابؽ لفريؽ لرأي فوفقا      

فشػعبية  ؛يتعميمػة هي نقػاط القػوة الرئيسػة لنظامنػا الالعاليالمعمميف والتيامهـ ب خالقيات العمؿ 
(9)فػي سػياؽ دولػي يػةتعميمالجػودة ال مػف العوامػؿ التػي تعػييمهنة التدريس هػي واحػدة 

وطبًقػا ،
ث حالػػة فريػػدة المعمػػـ القػػائـ عمػى البحػػ تعمػػيـ" النمػػو ج الفنمنػػدي الخػاص ب Asuntaلػػ"أسونتا 

ال يثيػر الشػعور  كمهنييف تربوييف، وهػ ا مقننةتدريب الطالب بطرؽ يتـ مف نوعها دوليا حيث 
المعممػػيف  تعمػػيـالطػػابع االسػػتثنائي والتقػػدـ، في ػػ كر أف برنػػامج  بػػؿ يثيػػر أيضػػا بػػاالنفراد فحسػػب

 has yet to be found "“بعػد"  عميػه عثػر لمماجستير في فنمندا هػو مػف النػوع الػ ي "لػـ ي  
إال أنػه يختمػؼ فػي فنمنػدا ،  ،فػي دوؿ أخػرىتطبيؽ ه ا المػدخؿ في حيف ف، بمد أوروبيأي في 
يػة تعميمال هـمؤسسػاتو حيػث يطػور المعممػوف مهػاراتهـ  الـأكثر المعمميف موهبة فػي العػيها فمد

 (10)في المجتمعات مف خالؿ الشبكات القائمة عمى البحوث.
 المصػػري  توردسػػال نػػص مواكبػػة لهػػ ا المسػػاعي العالميػػة لتطػػوير منظومػػة إعػػداد المعمػػـ،و    

نميػػػػة ، تكفػػػػؿ الدولػػػػة تتعمػػػػيـالركيػػػػية اءساسػػػػية لموف : المعممػػػػعمػػػػى أف (22المػػػػادة ) 2014
ومهػػاراتهـ المهنيػػة، ورعايػػة حقػػوقهـ الماديػػة واءدبيػػة، بمػػا يضػػمف جػػودة  كفػػاءاتهـ العمميػػة
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-2014قبػػؿ الجػػامعي تعمػػيـجػػاءت الخطػػة اإلسػػتراتيجية لمكمػػا ، (11)وتحقيػػؽ أهدافػػه تعمػػيـال
حشػػد طاقػػات و  كفايػػات بنػػاءحاجػػة ماسػػة لبفػػي مصػػر  تعمػػيـأف نظػػاـ ال عمػػىـ " مؤكػػدة 2030

ا يعد لممستقبؿ؛ يستمد مناهجه وأهدافه مػف خبػرات تعميما داعًما لمتنمية، ميمتعبشرية، ليصبح 
تجعؿ مخرجاته قابمة لمتوظيؼ والتدريب، ومػف ثػـ المسػاهمة  بطريقة ؿمستقبالورؤية  الماضي

 ،ا يقضػي عمػى اءميػة بكػؿ أشػكالهاتعميم ؛لنمو االقتصادي والتنمية الشاممةفي ييادة معدالت ا
كميػػػات التربيػػػة  يمػػػـيممػػػا ،  12))المنػػػوط بػػػالمعمـ لتحقيػػػؽ تمػػػؾ المسػػػاعي الػػػدور  عمػػػى يؤكػػػدو 

طمػػب المجتمعػػي مولوائحهػػا لتقابػػؿ هػػ ا ال اإلسػػتراتيجيةتطػػوير مناهجهػػا وخططهػػا بالمصػػرية 
الواقع يظهػػر المعمػػـ المصػػدر الوحيػػد لممعرفػػة والسػػمطة العمميػػة فػػي المؤسسػػات فػػوالحكػػومي ،

وانخفػػاض فػػي المػػدارس المصػػرية  تعمػػيـال ىمسػػتو  يإلػػى تػػدن ى،ممػػا أدالمصػػرية  يػػةتعميمال
   .كفاءته الداخمية والخارجية وتراجع مؤشراته الكمية والنوعية

 141مػف بػيف  93ـ أف مصر جاءت في المرتبة 2019فقد أشار تقرير التنافسية العالمي    
 لمهػاراتفػي مؤشػر الػتعمـ وا 99دولة بتقدـ واحد فقط عف العاـ الماضي ،ك لؾ احتمػت المركػي 

 مصػر احتمػت ؛ المعمومػات تكنولوجيػا مؤشروهو نفس ترتيبها في العاـ الماضي ،وفيما يخص 
فػػي  ،2017 عػػاـ 96و ،2018 السػػابؽ العػػاـ 100 المركػػي مقابػػؿ الترتيػػب فػػي 106 المركػي

وهػػ ا إف دؿ فمنمػػا يػػدؿ  وهػػونج كػػونج هػػ   القائمػػة، حػػيف تصػػدرت سػػنغافورة والواليػػات المتحػػدة
،كػ لؾ تػدني البيئػة  (13)بصورة كبيػرة تعميـمصر فيما يتعمؽ بمؤشرات جودة التيب عمي تدني تر 

 الداعمة لالبتكار واالبداع.
والػتعمـ  تعمػيـال أسػاليبقد بات ضروريا إحداث تغيػرات شػاممة وج ريػة فػي طرائػؽ و ف عميه و    

البتكػاري، والنقػد التي تنمي القػدرة عمػى التفكيػر اإلبػداعي وا ساليب مع تعاظـ دور الطرائؽ واء
وريرهػػا  والتحميػػؿ المنهجػػي، واالستقصػػاء والتنبػػؤ، واالستشػػراؼ ضػػوعي واالختيػػار العقالنػػيالمو 

تحقيػؽ هػ   يتطمػب و  االلكترونيػةمف اءنماط التػي أفريهػا االعتمػاد المكثػؼ عمػى أدوات الػتعمـ 
لتنافسية مع نظػـ ة مف الجودة والكفاءة واعاليدرجة  عمىالتطمعات أف تكوف نظـ إعداد المعمـ 

 .إعداد المعمـ في الدوؿ المتقدمة 
فتطوير الكفاءة البحثية لممعمميف يمثؿ تحدًيا مهمػاًل فػي مؤسسػات إعػداد المعمػـ المصػرية     

التي يػتـ بهػا إعػداد المعممػيف فػي كميػات  ساليب ف الطرؽ واءوف والمراقبو،حيث  ينتقد التربوي
 غييرات ج رية في سياسات مؤسسات اإلعداد وممارسػاتها،التربية المصرية ، وينادوف بمجراء ت
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في مػؤتمرهـ الثػامف  تعميـتجدد ه ا الطمب مع صدور توجيهات وتوصيات ويراء التربية والقد و 
تحػػػػػت شػػػػعار "المعمػػػػػـ العربػػػػي بػػػػػيف التكػػػػويف النػػػػػاجح والتمكػػػػػيف  2012الػػػػ ي انعقػػػػػد فػػػػي 

عػػػدـ اتسػػػاؽ  إلػػػىمصػػػر يشػػػير  ي لمؤسسػػػات إعػػػداد المعمػػػـ فػػػيتعميمػػػفػػػالواقع ال،(14)المهنػػػي"
 إلػػىوضػػعؼ انتقػػاؿ أثػػر تػػدريب المعممػػيف  يػػة ،تعميمالمػػؤهالت والتخصصػػات وواقػػع العمميػػة ال

القاعات التدريسػية ، فػررـ الجهػود المب ولػة مػف قبػؿ المسػئوليف فػي كميػات التربيػة فػي مصػر 
،كػ لؾ اؿ هػو السػائد مػاي  فػي اإلعػداد ي التقميديتعميملتطوير نظـ إعداد المعمـ ،إال أف النمط ال

وضػعؼ  والنوعيػة ، ىث المحتػو المقررات الدراسػية التخصصػية والتربويػة مػف حيػ ىتدني مستو 
سػنوات  عمػىواخػتالؿ توييػع هػ   المقػررات  الجانب التطبيقي في كثير مف المقررات التربويػة ،

س تنمػػي وطرائػػؽ تػدريأسػاليب الدراسػة ،وتقميديػة االمتحانػػات ونظػـ التقػػويـ ،وضػعؼ اسػػتخداـ 
 (15)الطالب. ىجوانب التفكير واالبتكار لد

المصػري مصػدرًا  تعمػيـفالتحوؿ إلى االقتصػاد القػائـ عمػى المعرفػة يتطمػب أف يكػوف نظػاـ ال    
لممستويات المرتفعة مف المهػارات الاليمػة لمقػوى العاممػة، إضػافة إلػى تعييػي مبػدأ الػتعمـ مػدى 

ة المسػػتوى، تعتمػػد عمػػى تكنولوجيػػا عاليػػريبيػػة يػػة وتدتعميمالحيػػاة، مػػف خػػالؿ تػػوفير أنظمػػة 
يػػػة المختمفػػػة، ومجػػػاالت تعميمإعػػػادة النظػػػر فػػػي المػػػواد الإلػػػى جانػػػب المعمومػػات واالتصػػػاالت، 

إال مف خػالؿ إعػادة   لؾ  ولف يتحقؽمراجعة المناهج لغرس مهارات حؿ المشكالت، و الدراسة، 
لديػػػه االبتكػػػار والتفكيػػػر  ينمػػػو ىحتػػػـ تمػػػؾ المتطمبػػػات ئلػػػيال النظػػػر فػػػي طريقػػػة إعػػػداد المعمػػػـ 

 ومف هنا تنبع مشكمة البحث.  ،العقالني
 مشكلة البحح :

إلػى أف قػوة العمػؿ ريػر  2013/  2012أشار تقرير التنافسية العالمي الصادر فػي العػاـ     
مالئػػـ تشػػكؿ ثالػػث أخطػػر مشػػكمة بعػػد نقػػص التمويػػؿ ونقػػص الريػػر  تعمػػيـالمتعممػػة نتيجػػة ال
السػػتعداد التكنولػػوجي والتػػدريب، وا تعمػػيـاعتبػػر الكمػػا مػػؽ بالعمػػؿ فػػي مصػػر، الكفػػاءة فيمػػا يتع

الرياضػيات  تعمػيـيػة، وانخفػاض مسػتوى تعميمعوامؿ تنافسية أماـ قمػة جػودة الػنظـ الواالبتكار 
، وضعؼ القدرة عمػى البحػث والتنميػة بمػا فيهػا  -فقػد تحولػت الجامعػات المصػرية ،(16) والعمـو

إلنتػاج  المجػرد مؤسسػات إلصػدار شػهادات  إلىتحت ضغط المجتمع  -مؤسسات إعداد المعمـ
 الناقػػػدة ، وهػػػ ا يتوافػػػؽ مػػػع الدراسػػػة التػػػي أجرتهػػػا منظمػػػة التعػػػاوف العقػػػوؿ المفكػػػرة المبدعػػػة

 OCED (Organisation for Economic Co‑operation) والتنميػػة االقتصػػادي
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ئمػة لموظػائؼ التػي رات ريػر مال أف خريجي الجامعات المصرية يتمتعوف بمها عمىوالتي أكدت 
 (17). تعميـتضخـ السوؽ االقتصادية لمل مما أدى ،يتقدموف لشغمها

فثـ عديد مف التحديات العالمية والتعميمية التي تواجػه نظػاـ إعػداد المعمػـ المصػري منهػا       
مػف االعتمػاد تيايد التوجه مف االكتفاء بثقافة الحد اءدنى إلى ثقافة الجودة واإلتقاف ،واالنتقػاؿ 

عمػػى اآلخػػر إلػػى االعتمػػاد المتبػػادؿ ضػػمف العمػػؿ التشػػاركي ،واالنتقػػاؿ مػػف التركيػػي عمػػى النمػػو 
  (18) .االقتصادي والتركيي عمى الجوانب الكمية إلى التنمية اإلنسانية المستدامة

 االفتقػاد إلػىيعػاني عػدة إشػكاليات عمػى رأسػها  يمصػر الفالنظػاـ التكػاممي إلعػداد المعمػـ       
الخاصػػة بمعػػداد المعمػػـ سػػواء فػػي رسػػـ السياسػػات موجًهػػا لمممارسػػة و إطػػار مرجعػػي متوافػػؽ 

كػػ لؾ تتضػػارب الػػرؤى والمشػػاريع التطويريػػة  ،،ويكػػوف حاكًمػػا عمػػى المنػػتج / المخػػرج التعميمػػي
التػي حػدثت فػػي السػنوات القميمػة الماضػػية ،والػدليؿ عمػى  لػػؾ وجػود أكثػر مػػف مشػروع لتطػػوير 

كمػا ينظػػر الطػالب المعممػوف إلػى المػػواد  ،فيمػا بينهػا دوف تكامػؿ أو تنسػػيؽ نظػـ إعػداد المعمػـ
اإلعػػػػداد  لمقػػػػرراتفػػػػي حػػػػيف اعتبػػػػارهـ الدراسػػػػة اءصػػػػمية ،مقػػػػررات التخصصػػػػية عمػػػػى أنهػػػػا 

ضػػعؼ انتمػػائهـ لمهنػػة عميػػه يالمهني)التربويػػة والثقافيػػة( إضػػافية ممػػا يقمػػؿ اهتمػػامهـ بهػػا و 
.التدريس

 (19)  
العالمي والتسارع المتيايد نحو إنتاج المعرفػة بكػؿ أبعادهػا المقترنػة بتطػور  وفى ه ا اليخـ     

 يمػػـي التوقػػؼهائػػؿ فػػي المجػػاالت واالسػػتخدامات التكنولوجيػػة التػػي اقتحمػػت كػػؿ دروب الحيػػاة، 
التي تواجه من  كثير مف العقود مجموعة مػف التحػديات التػي  المصريأماـ قضية إعداد المعمـ 

 ة،عاليػػالسػػكانية ودورهػا فػػي إحػداث التنميػػة البشػرية المسػػتدامة بمعػدالت أثػرت عمػػى التركيبػة 
في ضوء مجموعة مػف المعطيػات التػي تجسػد موقػؼ كميػات  إعداد المعمـتتحدد معالـ مشكمة و 

لكثيػػريف مػػف دى اضػػعؼ الكفػػاءات التحميميػػة واإلبداعيػػة لػػالتربيػػة والتػػي يمكػػف اختصػػارها فػػي 
ة المحػػدودة مػػف خبػػراتهـ المهنيػػة فػػي مواجهػػة مشػػكالتهـ خريجػػي كميػػات التربيػػة ،واالسػػتفاد

المعمػـ  تـ مػف خاللهػا إعػدادية ،وتظهر مالمح المشكمة أكثر تحديدا في الطريقػة التػي يػتعميمال
الجوانػب النظريػة  عمػىاالعتمػاد ،و التػدريس أسػاليب ؽ و ائػنمطيػة طر ف ،المصػرية بكميات التربيػة

همػػاؿ الجوانػػب التطبيقيػػة والممارسػػة ال بػػع مشػػكمة البحػػث نيػػة تمثػػؿ متعميمة لألنشػػطة العميػػفوا 
""مػػػػا المتطمبػػػػات  التػػػػالي السػػػػؤاؿ الػػػػرئيس  عمػػػػىاإلجابػػػػة يحػػػػاوؿ البحػػػػث الحػػػػالي  إ الحػػػػالي 



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 993 - 

 عمػىالمعمػـ القػائـ  تعمػيـمػدخؿ " فػي ضػوءالاليمة لتطوير كميػات التربيػة المصػرية  واإلجراءات
 ة :التاليالفرعية  رة ه ا السؤاؿ في االسئمةويمكف صياالخبرة الفنمندية؟ ، ب استرشاًداالبحث" 

 " البحػػث" فػػي بػػرامج إعػػداد المعمػػـ فػػي اءدبيػػات  عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـمػػا ماهيػػة مػػدخؿ
 التربوية المعاصرة ؟ 

 " فػػي  الفنمنديػػة البحػػث" فػػي بػػرامج إعػػداد المعمػػـ عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـمػػا مالمػػح مػػدخؿ
 والمجتمعية المؤثرة ؟ والعوامؿ الثقافية ىضوء بعض القو 

  والعوامػؿ الثقافيػة  التربية المصرية في ضوء بعض القػوىما مالمح إعداد المعمـ في كميات
 والمجتمعية المؤثرة ؟

 ما أوجه الشبه واالختالؼ في إعداد المعمـ بيف مصر وفنمندا؟ 
 " لقػػائـ المعمػػـ ا تعمػػيـمػا التصػػور المقتػػرح لتطػػوير كميػػات التربيػػة المصػرية فػػي ضػػوء مػػدخؿ

 البحث" استرشادا بالتجربة الفنمندية؟   عمى

  :ُأٍدافأٍنية البحح و
مػػف الحاجػػة الممحػػة لمنهػػوض بعمميػػة إعػػداد المعمػػـ فػػي الحػػالي تػػ تي أهميػػة البحػػث 

قضػػػية إعػػػداد المعمػػػـ مػػػف القضػػػايا اءساسػػية التػػػي تتصػػػدى لهػػػا البحػػػوث والدراسػػػات فمصػػر، 
يمكػػف إيجػػاي هػػ ا و ، مصػػرية بشػػكؿ أكثػػر خصوصػػيةالتربويػػة العربيػػة والعالميػػة بشػػكؿ عػػاـ وال

 في: الحاليأهمية البحث 
المتمثمػة فػي أهميػة الموضػوع  اتػه "إعػداد المعمػـ " خاصػة عنػد ربطػه بمػدخؿ  :القيمة النظرية

لمنهػػوض بالمكانػػة المهنيػػة البحػػث " كمػػدخؿ تربػػوي ومهنػػي  عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـجديػػد " 
وأهدافػه ،كػ لؾ  هالنظريػة لنشػ ة هػ ا المػدخؿ وأهػـ خصائصػ حيػث  تناولػه لألطػرومػف لممعمـ ،

التي تتميي بانفراد ريػر مسػبوؽ فػي تطبيػؽ هػ ا الػنهج ممػا جعػؿ المعممػيف تناوله لخبرة فنمندا 
،اسػتجابة لمتوجػه الػدولي لمتغيػر فػي  العػالـ ىمسػتو  عمػىالفنمندييف مف أكثر المعممػيف احترافػا 
انطالًقػا مػف حقيقػة  ستخدـ لنتائج البحػوث إلػى منػتج لهػا،الدور المعرفي والمهني لممعمـ مف م

مفػػداها أف الطالػػب المعمػػـ أتنػػاء فتػػرة التػػدريب الميػػداني هػػو االكثػػر قرًبػػا ومعايشػػة لممشػػكالت 
 . التعميمية مما تجعمه اءكثر قدرة عمي المساهمة في حمها
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لتصػػحيح المقترحػػة  المتمثمػػة فػػي وضػػع مجموعػػة مػػف اإلجػػراءات التطبيقيػػة : القيمػػة التطبيقيػػة
التفكيػػر  عمػػى ةمسػػار إعػػداد المعمػػـ المصػػري مػػف خػػالؿ إعػػداد  بطريقػػة منهجيػػة عمميػػة قائمػػ

كػ لؾ صػانعي ، و تطػوير سياسػات إعػداد المعمػـ  عمػىوتقػديمها لمقػائميف  والبحث واالستقصاء،
ي والبػػاحثيف بكميػػات التربيػػة ،حيػػث يعػػد البحػػث حمقػػة مػػف مجموعػػة متصػػمة مػػف تعميمػػالقػػرار ال

سياسػات إعػداد المعمػـ نحػو المنهجيػة العمميػة  عمػىتغيير تفكير القائميف  إلىاءبحاث الهادفة 
 ،فػػي طريقػػة اإلعػػداد والتجريػػد النمطيػػة والسػػطحية عمػػىوالتطبيقيػػة فػػي إعػػداد المعمػػـ لمقضػػاء 

 : وعميه تتحدد أهداؼ البحث في
 داد المعمػػـ فػػي تعػػرؼ ماهيػػة مػػدخؿ "تعمػػيـ المعمػػـ القػػائـ عمػػى البحػػث" فػػي بػػرامج إعػػ

   المعاصرة.اءدبيات التربوية 
  مالمح مدخؿ "تعميـ المعمـ القائـ عمى البحث" في بػرامج إعػداد المعمػـ الفنمنديػة تعرؼ

 والعوامؿ الثقافية والمجتمعية المؤثرة. ىفي ضوء بعض القو 
  ىتحديػػد أهػػـ مالمػػح إعػػداد المعمػػـ فػػي كميػػات التربيػػة المصػػرية فػػي ضػػوء بعػػض القػػو 

 ؿ الثقافية والمجتمعية المؤثرة .والعوام
 أوجه الشبه واالختالؼ في إعداد المعمـ بيف مصر وفنمندا تحديد . 
  وضػػع تصػػور مقتػػرح لتطػػوير كميػػات التربيػػة المصػػرية فػػي ضػػوء مػػدخؿ "تعمػػيـ المعمػػـ

 القائـ عمى البحث" استرشادا بالتجربة الفنمندية.

 البحح:مصطلحات 
فسػية النطبقػا لمعجػـ المصػطمحات التربويػة و  :Teacher Education:املعلـه  تعلـيه 

"التعمػػيـ والتػػدريب الػػ ي يسػػاهـ فػػي بنػػاء شخصػػية  يقصػػد بتعمػػيـ )إعػػداد/تكويف( المعمػػـ أنػػه؛
ة مػػادة تخصصػػية أو أكثػػر باإلضػػافة إلػػى الطالػػب المعمػػـ ،وتشػػمؿ :بػػرامج إعػػداد المعمػػـ دراسػػ

دريب الميػػداني( فػػي المػػدارس بمشػػراؼ دراسػػة المقػػررات التربويػػة والثقافيػػة والتربيػػة العمميػػة )التػػ
والبحػث  تعمػيـهو "برنامج لمو  ، (20)،ومف الكمية أو المعهد ال ي يعدوف فيه"خبراء في المدرسة 

 " ،العػػالي  تعمػػيـقبػػؿ االبتػػدائي إلػػى مسػػتوى ال تعمػػيـوتػدريب اءشػػخاص لمتػػدريس مػػف مرحمػػة ال
ر الشػامؿ لممعمػػـ مػػف حيػػث المعرفػػة المعممػػيف التطػػوي تعمػػيـبنػاًء عمػػى هػػ ا التعريػػؼ ، يسػتمـي و 
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بحيػػث يػػتـ تشػػكيؿ الطالػػب المعمػػـ فػػي شػػخص جيػػد  والمهػػارات التربويػػة والمهػػارات المهنيػػة،
 (21)ومستعد لمواجهة التحديات المعقدة لمهنة التدريس.

  "Research-Based Teacher Education البحـح  علـ  املعلـه الكـا ه    تعلـيه "
البحوث التي يقـو بها الطػالب المعممػوف فػي مرحمػة اإلعػداد  عمىإلعداد القائمة اطريقة  ":هي

لممهنػػة ،و لػػؾ بهػػدؼ حػػؿ مشػػكالت واقعيػػة ،مػػف خػػالؿ تحديػػد المشػػكمة ووصػػفها وصػػفا دقيقػػا 
جراء دورة أو أكثر لبحث الفعؿ ،انتهاء باستخالص النتائج " كمػا ،(22)،وجمع البيانات حولها ،وا 

تحقيػؽ  ا" أنهػ بحػاث المعممػيف فػي مجػاؿ العمػؿء التػالي ( التعريػؼ  2003)Mills قػدـ ميمػي
منهجي يقـو به البػاحثوف المعممػوف لجمػع المعمومػات حػوؿ الطػرؽ التػي تعمػؿ بهػا مدرسػتهـ 

ويػتـ جمػع المعمومػات بهػدؼ اكتسػاب نظػرة  هـ ، ومػدى تعمػـ طالبهػـ،تعمػيمالخاصة ، وكيفيػة 
حداث تغييػرات إيجابيػة فػي لاقبة وتطوير ثا البيئػة المدرسػية وتحسػيف نتػائج ممارسة العاكسة وا 

 (23)الطالب".

 عمػىالمػدخؿ القػائـ  أنػه إجرائيا عمػىالبحث"  عمىالمعمـ القائـ  تعميـ"يمكف تعريؼ عميه و      
فػػػي المشػػػكالت والمواضػػػيع  يلالبحػػػث واالستقصػػػاء والتفكيػػػر االسػػػتدال قيػػػاـ الطالػػػب المعمػػػـ ب

مػػػات وتفسػػيرها فػػي سػػياقها العممػػػي المػػػنهج العممػػي فػػي جمػػع المعمو  عمػػىمعتمػػدا التعميميػػة 
بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ وتطػػوير الممارسػػات العاكسػػة إليجػػاد حمػػوؿ   والتطبيقػػي الصػػحيح لمػػربط

حداث تغييرات إيجابيػة فػي شخصػية المعمػـ وبيئتػه المدرسػية  مػف متنوعة لممشكالت التربوية وا 
 ." بالفعؿ موجودةالقائمة عمى مشكالت خالؿ إجراء البحوث 

 : عل  احلالياقتصر البحح  بحح :حدود ال

ومػدخؿ  ،بالنظػاـ التكػاممي إعداد المعمـموضوع تناوؿ  عمىيقتصر البحث  الحدود الموضوعية:
وتنػاوؿ عمميػة إعػداد المعمػـ  ،البحػث فػي اءدبيػات التربويػة المعاصػرة عمػىالمعمـ القائـ  تعميـ"

 المتبع في اإلعداد. والنهجفي كؿ مف مصر وفنمندا حيث يتـ االقتصار عمى نظـ القبوؿ ،
عػػرض بعػػض مالمػػح إعػػداد المعمػػـ فػػي كػػؿ مػػف مصػػر  عمػػىاقتصػػر البحػػث  المكانيػػة:الحػػدود 
 وفنمندا.

تشػػير المؤشػػرات الدوليػػة إلػػى أف فنمنػػدا واحػػدة مػػف مجتمعػػات المعرفػػة  مبػػررات اختيػػار فنمنػػدا :
في تحويػؿ فنمنػدا مػف دولػة ،والتي أدت دورًا مهمًا  المدارس عمىمعتمدة في  لؾ   ااءكثر تقدمً 
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ممكنػا هػ ا اقتصاد حديث قائـ عمى االبتكار والمعرفة، ولػـ يكػف دولة  ات صناعية تقميدية إلى 
،حيػػػث تػػػـ االعتػػػراؼ بالنظػػػاـ (24)الفنمنػػػدي المعمػػػـ إعػػػدادفػػػي كيفيػػػة دوف التحسػػػينات الكبيػػػرة 

،ففػػػػي عػػػػاـ ( يفمػػػػالمعم تعمػػػػيـبمػػػػا فػػػػي  لػػػػؾ )ي بفنمنػػػػدا فػػػػي جميػػػػع أنحػػػػاء العػػػػالـ تعميمػػػػال
" كمػا تعمػيـلم ىعظمػ ة( إلى فنمنػدا بوصػفها "قػو BBCالبريطانية ) ة اعاإل ةأشارت هيئ،2007

دفػع  ممػاي الفنمنػدي ب نػه "نمػو ج لمتميػي"، تعميمػوصؼ العديد مف الباحثيف التربوييف النظػاـ ال
ثػر دوؿ مػف أك ةوالعمػـو والرياضػيات ،إ  تعػد واحػد ةميػءا،فػي مجػاؿ محػو ة دوليػ ةلقيػادفنمندا 

 (25)العالـ إلماما بالقراءة والكتابة .
كميات إعداد المعمـ والتي تتسػـ بكونهػا اءكثػر بتتميي الخبرة الفنمندية في محددات القبوؿ و     

% مػػف المتقػػدميف 10إ  تػػتـ عمػػى عػػدة مراحػػؿ تنتهػػي باختيػػار أفضػػؿ  ؛عالميػػا اصػػرامة وانفػػراد
حيػػث  –المعمػػـ  تعمػػيـالطبيعػػة الصػػعبة لبخػػرى يتميػػي النمػػو ج الفنمنػػدي عػػف النمػػا ج اء ،كػػ لؾ

 والحصػػػوؿ عمػػػى ،بػػػمجراء البحػػػوث ب نفسػػػهـ أثنػػػاء دراسػػػتهـ يفب المعممػػػالالطػػػاشػػػتراط قيػػػاـ 
 يهـ خبػػرة مباشػػرة فػػي إجػػراء البحػػوثمتحقػػؽ مػػف أف الطػػالب المعممػػيف لػػدل سػػعًيا  -الماجسػػتير
 مػػػف خػػػالؿ اسػػػتراتيجيات يػػػر"لمتغي كػػػوف متقػػػباليالتفكيػػػر المسػػػتقؿ والقػػػدرة عمػػػى أف لتعييػػػي " 

المعمـ فػػ عميػػه ، و (26)"الممارسػػات العاكسػػة" التػػي تشػػمؿ المراقبػػة والمناقشػػة والجػػداؿ العقالنػػي
 .العالـ احترافيا ىعمى مستو الفنمندي مف أكثر المعمميف 

 ميَج البحح:  

 عمػػىالقػػائـ  مػػف خػػالؿ مػػدخؿ بيريػػداي تقتضػػي طبيعػػة البحػػث اسػػتخداـ المػػنهج المقػػارف    
ؼ :المتمثػػػؿ فػػػي وصػػػؼ بعػػػض مػػػف مالمػػػح إعػػػداد المعمػػػـ فػػػي كػػػؿ مػػػف مصػػػر وفنمنػػػدا الوصػػػ

فػػي ضػػوء بعػػض مػػف مالمػػح البيئػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية والسياسػػية المحيطػػة التفسػػير ،و 
فػي تحديػد أوجػه الشػبه  ةالمتمثمػ والمنػاظرة؛ ،بمؤسسات إعداد المعمـ في كؿ مف مصر وفنمنػدا

 عمػىؤكػد بيريػداي هػ ا وي لتػي تعتمػد عمػى التوصػؿ إلػى النتػائج،وا ،وأخيرا المقارنة؛ واالختالؼ
أف دراسػػػة المشػػػكالت التربويػػػة هػػػو الموضػػػوع اءساسػػػي لمتربيػػػة المقارنػػػة مػػػف خػػػالؿ وصػػػؼ 

لإلجابة عػف التسػاؤالت العمميػة  (27)تبمورت فيه   يـ التعمؽ في أسبابها والمسار المظاهرها ث
والعوامػػؿ الثقافيػػة  ىوالتفسػػير فػػي ضػػوء القػػو عمػػى الوصػػؼ فػػي إطػػار مػػف المقارنػػة المعتمػػدة 

والمجتمعية محددا ءوجه التشابه واالختالؼ في برامج إعداد المعمـ بيف مصػر وفنمنػدا ،وصػواًل 
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التنبؤ وال ي يتـ مف خالله عرض محاور التصور المقترح لنظاـ إلعداد المعمـ فػي مصػر   إلى
 شدا بالخبرة الفنمندية في ه ا المجاؿ . البحث مستر  عمىالمعمـ القائـ  تعميـفي ضوء مدخؿ 

 : الدراسات السابكة
ويعػيي بشكؿ عاـ ،هناؾ كثرة وتعددية في الدراسات التي تناولت موضوع إعداد المعمـ 

نظػرا لممتغيػرات الكثيػرة  المسػتمرة لمبحػث فيػه ، الحاجػةموضػوع الدراسػة  اتػه و أهميػة  إلػى لؾ 
المعمـ والتػػي بػػتغيػػر اءدوار المنوطػػة  ، ومػػف ثػػـيػػةميمتعالبيئػػة ال عمػػىوالمتالحقػػة التػػي تطػػرأ 

إال أف الدراسػات السػابقة العربيػة التػي  ،التطػوير المسػتمر فػي طريقػة إعػداد  تتطمػببالضرورة 
فػي حػدود  –الخبرة الفنمندية قميمػة ك لؾ التي تناولت ،و  نهج البحوث في عممية اإلعداد تتناول

 فػي اإلطػار النظػريت السػابقة  مػف الدارسػا الحػاليث وبشػكؿ عػاـ اسػتفاد البحػ - عمـ الباحثة
الدراسػػات السػػابقة العربيػػة منهػػا   لهػػ وفيمػػا يمػػي عػػرض   ،وفػػي ت كيػػد أهميػػة البحػػث،لمدراسػػة 

تنػػاوؿ  مراعػػاة مػػع  ،مػػف اءحػػدث لألقػػدـ اة الصػػمة بموضػػوع البحػػث مرتبػػة يمنًيػػواءجنبيػػة وثيقػػ
 :ئج والتوصيات التي توصمت لهالنتاأهـ او  كؿ دراسة والمنهج المستخدـ،لالهدؼ 

والتػي هػدفت لمتوصػؿ إلػى صػيغة مقترحػة لتطػوير سياسػات ( 28)(" 2018)دراسة " البػايعي  
عداد المعمـ بالمممكة العربية السعودية لمتحػوؿ إلػى مجتمػع المعرفػة فػي ضػوء تجربتػي  قبوؿ وا 

وصػػؿ إلػػى أهػػـ واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهج الوصػػفي التحميمػػي فػػي الت -سػػنغافورة وفنمنػػدا –
عػداد المعممػيف لمتحػوؿ إلػى مجتمػع المعرفػة فػي كػال الػدولتيف،  جوانب تطوير سياسات قبػوؿ وا 
وتمثمػػت تمػػؾ الجوانػػب فػػي: تبنػػي فمسػػفة تربويػػة جديػػدة إلعػػداد المعمػػـ فػػي مجتمػػع المعرفػػة، 

عداد وتقويـ عالمية، وكػ لؾ تمكػيف المعممػيف وتعييػي سػمطتهـ المهنيػو واعتماد معايير قبوؿ  ة ا 
 .والمعمميف تعميـوكفالة حقوقهـ، والتوجه نحو تمهيف ال

تحديػد ميػيات  إلػىوالتػي هػدفت  (Whatman and MacDonald(2017):29 "(دراسػة" 
ة عمى نتػائج الطػالب المعممػيف ،ومػا يمكػف تعممػه مػف المهػف العاليالتدريب العممي  ي الجودة 

العديػػد مػػف  عمػػىاعتمػػدت الدراسػػة  المهنػػي، تعمػػيـاءخػػرى حػػوؿ دمػػج النظريػػة والتطبيػػؽ فػػي ال
ضػرورة   عمػىالمقابالت الشخصية والمالحظات المقننػة فػي جمػع البيانػات، وقػد أكػدت الدراسػة 

والنظػر فػػي تنفيػ  اسػتراتيجيات إدارة الوقػػت  الوقػت المخصػص لتػػدريس الخبػرات العمميػة، ييػادة
تنفيػػ  محتػػوى المنػػاهج النظػػر فػػي و ، لمتػػدريب العممػػيالمعممػػيف الطػػالب فػػي البرنػػامج إلعػػداد 
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والعمػؿ ضػمف فريػؽ أثنػاء التػدريب  لمبيئػة التعميميػة،الدراسية التي تستكشػؼ الطبيعػة المعقػدة 
 العممي.
تحميػؿ الدراسػػات   إلػىوالتػي هػدفت  (Krzywacki ,& Others  (2017) (30دراسػة "

لػػدعـ الموجهػػة ، و بفنمنػػدا وكوريػػا الجنوبيػػة  (الفيييػػاءالمػػواد )معممػػي  تعمػػيـالتربويػػة لبػػرامج 
لمعمػػػؿ كمدرسػػػيف محتػػػرفيف فػػػي الفصػػػوؿ الدراسػػػية  هـ اسػػػتعداد تحقيػػػؽ الطػػػالب المعممػػػيف ل
شػػمؿ يحيػػث ، مبػػرامج لتحميػػؿ والػػدعـ موفػػر البحػػث لممعممػػيف إطػػارًا لحيػػث بالمػػدارس الثانويػػة، 

نتػػػػاج البحػػػػوث ال يػػػػة والمعرفػػػػة التربويػػػػة العامػػػػة تعميممجػػػػاالت المعرفػػػػة الاليمػػػػة السػػػػتهالؾ وا 
التوييػػػع بػػػيف  نتػػػائج منهػػػا: اخػػػتالؼعػػػدة سػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنهج التجريبػػػي ،وخمصػػػت لاو ،

ممعممػػيف فػػي البػرامج الفنمنديػػة والكوريػػة ، ممػػا يعكػػس االختالفػػات الموجهػػة للمعػػارؼ امجػاالت 
معممػػي  تعمػػيـالدراسػػات التربويػػة فػػي وقػػد أوضػػحت الدراسػػة أف الوطنيػػة،  تعمػػيـفػػي ثقافػػات ال

 تتشػابه كػ لؾنظػرائهـ الفنمنػدييف، ب مقارنػةموجهػة أكثػر مػف الناحيػة النظريػة الفييياء الكوريػة 
ا والتوجػػػه البحثػػػي كجػػػيء مػػػف دراسػػػاته التركيػػػي عمػػػى التفكيػػػرفػػػي البػػػرامج الفنمنديػػػة والكوريػػػة 

 التربوية.
تعػرؼ أهػـ المنطمقػات اءساسػية  إلػىوالتػي هػدفت  (31)(2016دراسة "الطوخي ،وعػوض ا))

وبعػػض التجػػارب العالميػػة فػػي مجػػاؿ توظيػػؼ  عػػؿ فػػي بػػرامج إعػػداد المعمػػـ،السػػتخداـ بحػػوث الف
عػرض بعػض المقػررات بػبعض  عمػىبحوث الفعؿ في برامج إعػداد المعمػـ حيػث اقتصػر البحػث 

اسػتخدمت الدراسػة و ،وفمسػطيف ، نجمتػراإالكميات به   الدوؿ وهػي الواليػات المتحػدة اءمريكيػة ،
جبػاري يػتـ ربطػه بالتربيػة العمميػة ويػتـ إاقتػراح مقػرر إلػى المنهج الوصفي ،وقد خمص البحػث 

النهائيػػة لطػػالب كميػػات  ةالطػػالب المعممػػيف فػػي الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني فػػي السػػن عمػػىتطبيقػػه 
    .التربية بنظاـ اإلعداد التكاممي ولطالب الدبمـو العاـ بنظاـ اإلعداد التتابعي

 الحػالي ا استكشػاؼ الوجػود منهػ الغػرض وكػاف ،:SITOMANIEMI ( 2015) (32)دراسػة "
 المعمميف الفنمندييف والنظر في آثار الطرؽ التي يتـ بها تعبئة فكػرة البحػث، تعميـفي بحاث لػأل

إجػراء تحميػؿ عمػى  تػـوالبحث في المثؿ االجتماعية التي تحد مػف تطمعػات المعممػيف كبػاحثيف ،
اإلدراج أف ارت النتػػائج إلػػى المعممػػيف ،وقػػد أشػػ تعمػػيـحػػوؿ ت شػػر المنشػػورات اءكاديميػػة التػػي ن  

أف  افتػراض يػتـ مػف خاللػه، المعممػيف الفنمنػدييف كمسػتراتيجية  تعمػيـاالستكشافي لألبحاث فػي 



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 999 - 

ثػػارة صػػفات المعمػػـ الداخميػػة الخاصػػة والتصػػرفات التػػي تتماشػػى مػػع و المعمػػـ مسػػتقؿ وباحػػث ، ا 
 التطمعات والمثؿ اإلنسانية لمتقدـ االجتماعي. 

:والتػػي هػػدفت لتطػػوير نظػػاـ إعػػداد المعمػػـ فػػي المممكػػة (33)(2015ي )دراسػػة هويمػػؿ، العنػػاد
وفنمنػدا، اسػتخدمت الدراسػة المػنهج المقػارف، وكػاف  اليابػافالعربية السعودية في ضوء تجربتي 

ػمت  هػا أف نسػب القبػوؿ فػي مؤسسػات إعػداد المعمػـ بالمممكػة تػتـ يإلمف أبري النتائج التي توصي
عمػػى جػػودة لقبػػوؿ بهػػا، ممػػا يػػؤثر قارنػػة نظػػرا  لضػػعؼ معػػايير ابنسػػب كبيػػرة مقارنػػة بػػدولتي الم

مخرجاتها، إضافًة إلى ضعؼ تركيي برامج إعداد المعمـ في المممكة عمى إكسػاب الطالػب المعميػـ 
المهارة البحثية، وكاف مف أبري التوصيات ضرورة التركيي عمػى الجانػب البحثػي ومنػاهج البحػث 

تعد أهـ جوانػب الفػرؽ بػيف البحػث و اد المعميـ بالمممكة )العممي فيما يخص برامج مؤسسات إعد
وهػ   الدراسػة هػي أنهػا تناولػت الخبػرة الفنمنديػة بكثيػر مػف اإليجػاي ،كػ لؾ فهػي تحػدثت الحالي 

،أما البحػث فػي حػدود قميمػة جػداإال فمػـ تشػر إلػى هػ ا الػنهج  عف نظاـ اإلعداد بشكؿ شبه عػاـ
وفمسػفته  ،البحػث" مػف حيػث نشػ ته عمػىالمعمػـ القػائـ  تعمػيـمػدخؿ " عمػىفقاـ بػالتركيي الحالي 

   .وك لؾ اءنشطة المتضمنة، أهدافه ،و 
عػػرض وتحميػػؿ لخبرتػػي هولنػػدا والصػػيف فػػي والتػػي هػػدفت إلػػى   (34)(2015دراسػػة محمػػد ،)

إجػػراء البحػػوث التعاونيػػة بػػيف المعممػػيف والبػػاحثيف ،والتعػػرؼ عمػػى أوجػػه الشػػبه واالخػػتالؼ بػػيف 
يمكف اإلفادة منها لتفعيؿ البحوث التعاونية بػيف المعممػيف والبػاحثيف فػي مصػر  الخبرتيف ،والتي

وضػع إطػار مقتػرح لمبحػوث  وقد خمصت الدراسة إلػى ،المقارف،وقد استخدمت  الدراسة المنهج 
 بيف المعمميف والباحثيف في كميات التربية المصرية.التعاونية 
يػة إجػراء البحػوث ضػمف درجػة الماجسػتير والتػي تناولػت إمكان Hine (2013) "(35)دراسة " 

المعممػػيف ،وقػػد تػـ تسػػميط الضػػوء عمػػى الػػنهج المتبػع مػػف قبػػؿ مؤسسػػتيف جػػامعيتيف  تعمػػيـفػي 
اءبحػاث العمميػة لممعممػيف، وبشػكؿ  تعمػيـ( لسػترالياأفػي  اءخػرى)واحدة فػي الواليػات المتحػدة و 

أحػد اءكػاديمييف لتػدريس وحػػدة أكثػر تحديػًدا ، تػـ توضػيح الممارسػة المهنيػػة التػي يسػتخدمها 
أف المهػػػارات والمعرفػػػة التػػػي تػػػـ  عمػػػىالبحػػػوث العمميػػػة ضػػػمف دورة درجػػػة الماجسػػػتير مؤكػػػدا 
المعممػيف لتنفيػ  مشػاريع اءبحػاث  تعمػيـتطويرها كجيء مف القياـ به   الوحدة مهمة لمغاية في 

 إلػىوخمصػت  جريبػي،المػنهج الت عمػى،اعتمػدت الدراسػة  العممية التي صػممها ونفػ ها الطػالب
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العممػػي  والتطبيػػؽوالتركيػػي عمػػى تعييػػي تمكػػيف الممارسػػيف ،  أف التركيػػي القػػائـ عمػػى الحمػػوؿ،
 .لمتطوير المهني المفيد لممعمـ العمؿ يجعؿ منهجية البحث نشاًطا لبحوث
القػائـ عمػى  تعمػيـهػدفت إلػى تحميػؿ الGeorgeta , & Others (2011.) "(36  )دراسػة "

مف خالؿ تحميػؿ تصػورات مجموعػة مػف الطػالب  حػوؿ أهميػة برنػامج دراسػتهـ البحث وتنفي   
مػػف  ة)مكونػػانة حيػػث تػػـ توجيػػه اسػػتب ،ة جامعػػات رومانيػػخمػػس فػػي تطػػويرهـ المهنػػي فػػي 

 تعمػػيـويارة البػػ العػػالي  تعمػػيـمجموعػػة أسػػئمة مقتبسػػة مػػف أداة تػػـ تطويرهػػا مػػف ِقبػػؿ قسػػـ ال
المسػجميف فػي بػرامج  ميػاعطػالب الدراسػات ال إلػى ةوف الشػباب فػي دراسػة موجهػئوالتدريب وش

لقياس قدرة الطالب عمػى نقػؿ ودمػج نتػائج البحػوث فػي  ،جامعات ال تمؾبالماجستير والدكتورا  
يعػػدوف  ايػػعمو أظهػػرت النتػػائج أف طػػالب الدراسػػات ال ي وممارسػػتهـ المهنيػػة،تعميمػػبرنػػامجهـ ال

أجريػت فػي الجامعػات كػاف لهػا تػ ثير عمػى  مؤكديف أف البحوث التي بمثابة "وسطاء" لممعرفة ،
 بشكؿ كبير. تهـ عمى تحسيف ممارساتهـ المهنيةعممهـ ومساعد

 الدراسات السابكة : عل ل عاو يعلت
مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة)العربية منهػػا واءجنبيػػة( واسػػتقراء بعػػض المنػػاهج     

تمػؾ مػف نتػائج  ةالحاليػ الدراسػةاستفادة  المستخدمة في تمؾ الدراسات وأهدافها ونتائجها ،تبيف
،وفػي مجممػه فقػد خمصػت الدراسػات السػابقة إلػي  النظري طاراإلالدراسات في ت صيؿ وصيارة 

 االستنتاجات التالية:
كػاف لهػا تػ ثير عمػى عممهػـ كميات إعدادهـ في  أجراها الطالب المعمموفالبحوث التي  -

 .ؿ كبيرومساعدتهـ عمى تحسيف ممارساتهـ المهنية بشك
والتركيػػي عمػػى تعييػػي تمكػػيف الممارسػػيف ، والتطبيػػؽ  االستقصػػاءالقػػائـ عمػػى  عػػداداإل -

 .العممي لبحوث العمؿ يجعؿ منهجية البحث نشاًطا لمتطوير المهني المفيد لممعمـ
اإلدراج االستكشػػافي لألبحػػاث فػػي تعمػػيـ المعممػػيف الفنمنػػدييف كمسػػتراتيجية ، يػػتـ مػػف  -

ثػػػارة صػػػفات المعمػػػـ الداخميػػػة الخاصػػػة  خاللػػػه افتػػػراض أف المعمػػػـ مسػػػتقؿ وباحػػػث ،وا 
 والتصرفات التي تتماشى مع التطمعات والمثؿ اإلنسانية لمتقدـ االجتماعي.

حتػػى تصػػبح جػػيء مػػف  ضػػرورة  ييػػادة الوقػػت المخصػػص لتػػدريس الخبػػرات العمميػػة -
 تكوينه المهني.
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ع مػػػف أكثػػػر و لموضػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي تناولهػػػا الحاليػػػكمػػػا تتشػػػابه الدراسػػػة 
السػػاحة المحميػػة والدوليػػة وهػػو إعػػداد المعمػػـ ،إال أف الدراسػػة  عمػػىالموضػػوعات أهميػػة 

فػي تناولهػا لطريقػة إعػداد  -في حدود عمـ الباحثػة –ة تمييت عف الدراسات العربية الحالي
الػػررـ مػػف تنػػاوؿ بعػػض  عمػػىالبحػػوث "ف عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـفريػػدة مػػف نوعهػػا وهػػي "

 "( ودراسػػػة )هويمػػػؿ،2018ت العربيػػػة لمخبػػػرة الفنمنديػػػة مثػػػؿ دراسػػػة )"البػػػايعي،الدراسػػػا
حيػث ، واإليجػاي مػف العمػـو يءف ه   الدراسات تناولت الخبػرة بشػ( إال أ2015والعنادي ،

 عمػىالقػائـ  خبرة فنمندا في تطبيؽ مػدخؿ "تعمػيـ المعمػـ هاتناول فية الحاليالدراسة  انفردت
 عمػػػىتفصػػػيميا مػػػف حيػػػث نشػػػ ته وأهدافػػػه وخصائصػػػه وتػػػ ثير  فػػػي إعػػػداد المعمػػػـ  "البحػػػث

( فػي أف هػ   (2015محمد ،)كما اختمفت الدراسة الحالية عف دراسة )،اءنشطة والبرامج 
وليسػػت عمميػػة  الدراسػػة تناولػػت البحػػوث التعاونيػػة بػػيف البػػاحثيف والمعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة

فػي أف  ((2016طػوخي ،وعػوض ا))الدراسػة )،كما اختمفت الدراسة الحاليػة عػف  اإلعداد
الواليػػات المتحػػدة بمػػى عػػرض بعػػض المقػػررات بػػبعض الكميػػات ت عاقتصػػر هػػ   الدراسػػة 

 . اءمريكية ،إنجمترا ،وفمسطيف ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
ممػػنهج لة عػػف معظػػـ  الدراسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخدامها الحاليػػكػػ لؾ تميػػيت الدراسػػة 

أمػػا فيمػػا والعوامػػؿ الثقافيػػة ، ىضػػوء القػػو  يوالتحميػػؿ والتفسػػير فػػالوصػػؼ  مػػف حيػػثالمقػػارف 
ة مػػع هػػ   الدراسػػات فػػي كػػوف معظمهػػا الحاليػػيتعمػػؽ بالدراسػػات اءجنبيػػة ،فتشػػابهت الدراسػػة 

البحػػػوث ،إال أف االخػػتالؼ يكمػػف فػػي المػػػنهج  عمػػىتنػػاوؿ تطبيػػؽ نهػػج إعػػػداد المعمػػـ القػػائـ 
مقػارف" فمعظػـ الدراسػات اءجنبيػة اسػتخدمت المػنهج "المػنهج ال في الدراسة الحاليػة المستخدـ

كما أنها فػي  تناولهػا لمخبػرة الفنمنديػة كانػت معظمهػا دراسػات اسػتطالعية  الوصفي والتجريبي،
 عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـي حػػوؿ جػػودة نهػػج تعميمػػراء عينػػات مػػف المجتمػػع الآلمكشػػؼ عػػف 

 عف الدراسات السابقة مجتمعة.الها ة في أهدافها ومجالحاليالبحث ،كما اختمفت الدراسة 
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 وفل دلنوعة مً اخلطوات متنجلة يف : احلالي إدراءات البحح : يسري البحح 

وأهدافػه وأهميتػػه  شػمؿ مقدمػػة البحػث ومشػكمته وأسػػئمته،تو  البحػث(الخطػوة اءولػي: )منهجيػػة 
 الدراسات السابقة)العربية واءجنبية(.ثـ  والمصطمحات ، الحدود ،،وبعض 

 عمػػىالمعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـتنػػاوؿ اءدبيػػات التربويػػة المعاصػػرة المتعمقػػة بمػػدخؿ " الثانيػػة:طػػوة الخ
 البحث" مف حيث مفهومه ،نش ته ،أهميته ،متطمبات تطبيقه.

المعمػػـ القػػائـ  تعمػػيـعػػرض لػػبعض مالمػػح الخبػػرة الفنمنديػػة فػػي تطبيػػؽ مػػدخؿ " الثالثػػة:الخطػػوة 
 والعوامؿ الثقافية والمجتمعية المؤثرة . ىي ضوء القو برامج إعداد المعمـ ف البحث" في عمى

التربيػة المصػرية فػي ضػوء بعػض أهػـ مالمػح إعػداد المعمػـ فػي كميػات  تعػرؼالرابعػة: الخطػوة 
 والعوامؿ الثقافية والمجتمعية المؤثرة . ىالقو 

ف أوجػػه الشػػبه واالخػػتالؼ فػػي إعػػداد المعمػػـ بػػي إجػػراء تحميػػؿ مقػػارف لتحديػػد الخطػػوة الخامسػػة:
 .مصر وفنمندا

 تعمػيـلتطوير كميػات التربيػة المصػرية فػي ضػوء مػدخؿ " تصور مقترحوضع السادسة: الخطوة 
 مف التجربة الفنمندية. ي برامج إعداد المعمـ باالستفادة" ف البحث عمىالمعمـ القائـ 

 البحح" يف برامج إعداد املعله  عل املعله الكا ه  تعليهثاىيا:" 
 خصا صُ( يف األدبيات الرتبوية املعاصرة –دافُ أٍ -ىشأتُ  -)ماٍيتُ

 عمػػىالقػػائميف  مػػفالمعممػػيف القػػائـ عمػػى البحػػث مػػؤخرًا باهتمػػاـ متيايػػد  تعمػػيـحظػػي         
القػػائـ عمػػى البحػػث فػػي  المعمػػـ تعمػػيـمػػدخؿ ،فقػػد تمػػت دراسػػة  فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ تعمػػيـال

 هػو ف فػي ممارسػاتهـ المهنيػةيبػاحث مختمفة، ف ف يصبح المعمموف يةتعميمسياقات ومستويات 
تحوؿ مف موقؼ سمبي إلى وظيفة نشطة تمكف المعممػيف مػف إدراؾ مػدى تعقيػد مجػالهـ وفهػـ 

أف يمبي السياؽ االجتماعي والثقافي والتاريخي والفمسػفي والنفسػي الػ ي  عميه أف ه ا المجاؿ 
نمػػػػا يشػػػكمه، وبػػػ لؾ يصػػػبح المعممػػػوف واعػػػيف لػػػيس فقػػػط لالحتياجػػػات العاجمػػػة  لمطػػػالب، وا 

حتياجات التدريبية واالحترافية الخاصة بهـ، ل لؾ قامت العديد مف البػرامج الجامعيػة بتكييػؼ الا
، وخاصػػة تمػػؾ المتعمقػػة بػػمجراء مشػػاريع  هػػاطالبمػػف أجػػؿ تطػػوير الكفػػاءات البحثيػػة لبرامجهػػا 

العمػؿ فػي مهنػة ،ف (37)هـ المهنػيتعمػيمبحثية قادرة عمى نقؿ معارفهـ وخبراتهـ اءكاديمية إلى 
المسػتمر، واكتسػاب المعػارؼ والمهػارات التربويػة والموضػوعية والبحػث  ـتعمالتدريس يسػتمـي الػ
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ث، كػرة والتقييمػات القائمػة عمػى البحػيػة مػف خػالؿ التجػارب المبتتعميمعف إجابات لممشػكالت ال
ف يكػػوف" المعممػػوف تالميػػ  ضػػرورة أ عمػػى1954فػػي عػػاـ  Martti Haavio قػػد أكػػد مػػارتيو 

 38))مف خالؿ كونهـ "باحثيف في عممهـ". " أبدييف
واتساقا مع "السياسات المتباينة حوؿ ييادة االهتماـ باستخداـ اءدلػة واءبحػاث" فػي إعػداد     

( بالتعػػػاوف مػػػع الجمعيػػػة BERAالمعممػػػيف ، قامػػػت الجمعيػػػة البريطانيػػػة لمبحػػػوث التربويػػػة )
المعممػػيف فػػي إطػػار مػػف  تعمػػيـحػػوث فػػي ( بػػمجراء دراسػػة عػػف دور البRSAالممكيػػة لمفنػػوف )

المعممػيف يصػؿ  تعمػيـأف المحتػوى الغنػي بالبحػث فػي  عمػىاالستقصاء المنظـ، وجاءت مؤكدة 
إلػػى أبعػػد مػػف تعييػػي الفهػػـ النظػػري فػػي حػػد  اتػػه "فمحػػو اءميػػة البحثيػػة لممعممػػيف " ال يمكيػػف 

بػؿ يمكػنهـ أيًضػا مػف المعممػيف فقػط مػف أف يصػبحوا مقيمػيف مسػتقميف ومحسػنيف ءعمػالهـ ، 
 (39)المهنية.  تهـهويتعييي 

المعمميف عف طريؽ البحث فػي اتجاهػات مختمفػة، فكػاف هنػاؾ تحػوؿ  تعميـ، تطور اوتاريخيً    
( تعمػيـ)مثؿ عمـ االجتماع وعمـ النفس وتػاري  ال تعميـمف دراسة التخصصات الفرعية لدراسة ال

حيػث  تػـ  لتي تسعى إلى تقديـ مساهمة عمميػة،إلى أشكاؿ أكثر واقعية وتطبيقية مف المعرفة ا
المعممػيف عمػى معرفػة المحتػوى  تعمػيـالتركيي بشكؿ خاص عمى المحتوى المستنير لمبحػث فػي 

التربػػوي ، أي أف قاعػػدة المعرفػػة لمتػػدريس التػػي تقػػع عنػػد تقػػاطع محتػػوى الموضػػوع والتربيػػة ، 
فػي عمميػات االستقصػاء التعػاوني فػي  يشارؾ المعمـف-تعمـ الطالب  فيالقوي لتطبيقه  والت ثير
وتعمػػـ فعالػػة وفػػي بنػػاء القػػدرات، والتطػػوير  تعمػػيـفػػي ضػػماف وجػػود عمميػػات  سػػاهـي  -الموقػػع

 (40)المدرسة بالكامؿ .و المهني لمفرد 
 البحح" : عل املعله الكا ه  تعليهمفَوو "

ممػيف "استقصػاء مقصػود ومنهجػي مػف قبػؿ المع البحػث هػو عمػىالمعمػـ القػائـ  تعميـ   
حػػداث  تعمػػيـبهػػدؼ اكتسػػاب نظػػرة ثاقبػػة فػػي ال والػػتعمـ ، ليصػػبحوا ممارسػػيف أكثػػر انعكاًسػػا ، وا 

تغييرات في الفصؿ و المدرسة ، وتحسيف حياة الطػالب وربػط قضػايا معينػة بنظريػات التػدريس 
(  " (Zeichner1983 ووفًقػا لييتشػنير ،(41)والتعمـ مػف خػالؿ توثيػؽ وتحميػؿ هػ   القضػايا" 

المعممػػيف الموجػػه نحػػو االستقصػػاء والبحػػث يعنػػي أف برنػػامج الدراسػػة يجػػب أف يكػػوف  تعمػػيـ
حيػػث  ،ا" مبيً ديناميكًيػػا بػػداًل مػػف أف يكػػوف ثابتًػػا وأف يكػػوف دور الطالػػب المعمػػـ نشػػًطا ولػػيس سػػ
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 حتػػىيحتػػاج الطػػالب إلػػى العمػػؿ عمػػى مهػػارات مثػػؿ المالحظػػة والمقػػابالت الشخصػػية والتفسػػير 
 42))يما في إجراء البحوث.س، ال ايً عمالعمؿ تفاالمعرفة و دور  كوفي

المعمػـ أثنػاء عمميػة اإلعػداد أو المعمػـ  الػباءبحػاث التػي يقػـو بهػا الط عمىويطمؽ     
 Actionبالمػػػدارس عػػػدة مسػػػميات منهػػػا البحػػػث اإلجرائػػػي/ بحػػػوث الفعػػػؿ  أثنػػػاء عممػػػه
Research(البحػػػػوث التػػػػي يحركهػػػػا المعمػػػػـ ،TDR)Teacher-driven research /

(TAR)teacher action researchث حػوؿ عمػؿ المعمػـ،و بحػ ،، أبحػاث العمػؿ التربػوي 
....والعديػد ،ةث موقفيو بحػو ،استقصاء دراسي، ، ةيث تفاعمو بح ،ةث عمميابحأ ث ممارس،ابحأ

تتبع المػنهج العممػي خاصة بالعممية التعميمية و والتي في اءساس تعني أبحاث  مف المسميات،
أنػه  عمػى ءبحػاث المعممػيف فػي مجػاؿ العمػؿ" لتػاليا( التعريػؼ  2003)Mills، فقد قدـ ميمػي

تحقيػػؽ منهجػػي يقػػـو بػػه البػػاحثوف المعممػػوف لجمػػع المعمومػػات حػػوؿ الطػػرؽ التػػي تعمػػؿ بهػػا 
معمومػػات بهػػدؼ ، ويػػتـ جمػػع ال هـ ، ومػػدى تعمػػـ طالبهػػـتعمػػيممدرسػػتهـ الخاصػػة ، وكيفيػػة 

حػػداث تغييػػرات إيجابيػػة فػػي البيئػػة المدرسػػية تطػػوير الممارسػػة العلاكتسػػاب نظػػرة ثاقبػػة  اكسػػة وا 
 43))ية بشكؿ عاـ وتحسيف نتائج الطالب".تعميموعمى الممارسات ال

عمميػة  لهػـ تتيح نػه ممارسػة قيمػة لممعممػيف لمقيػاـ بهػا،بكما يعرؼ البحث اإلجرائي    
مجػاالت عمميػة استقصػاء تسػعى بنشػاط إلػى معالجػة  ووهػ ،وتشػاركية بحث منهجية وتعاونية 

توفر المهارات الفنية والمعارؼ المتخصصػة الاليمػة إلحػداث تغييػر إيجػابي و ية، تعميمالعممية ال
كمػػػػػا قػػػػػاـ الػػػػػدكتور مايكػػػػػؿ ومػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػري        (44)داخػػػػػؿ المػػػػػدارس والمجتمعػػػػػات

اءستا  بجامعة والية مونتانا ، باإلشراؼ عمى العديػد مػف مشػاريع ، Michael Brodyبرودي
" العمميػػة أنهػػا  عمػػىضػػع تعريػػؼ لهػػ   اءبحػػاث العمػػـو بو  تعمػػيـمػػيف فػػي مجػػاؿ أبحػػاث المعم

دراسػة مشػكالتهـ بشػكؿ منهجػي مػف أجػؿ توجيػه بة التي يقـو المعمموف مف خاللهػا االنعكاسي
والػػػتعمـ فػػػي سػػػياقهـ المهنػػػي  تعمػػػيـوتصػػػحيح وتقيػػػيـ قػػػراراتهـ وأفعػػػالهـ المتعمقػػػة بتحسػػػيف ال

 (45)الفردي".
أف البحػػوث التػػي يمارسػػها المعممػػوف أثنػػاء فتػػرة اإلعػػداد أو أثنػػاء  لػػىإوتجػػدر اإلشػػارة 

اختبار اتجػا  أو مػدخؿ جديػد فػي ميػداف  إلىتهدؼ  :فنية بحوث ؛  إلىيمكف تقسيمها  الخدمة
حػػؿ المشػػكالت  إلػػىوهػػي بحػػوث تطبػػؽ فػػي الميػػداف التربػػوي و تهػػدؼ  :عمميػػةبحػػوث ، تعمػػيـال
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فهػـ البيئػة االجتماعيػة والسياسػية  عمػىفػي هػ   البحػوث نقدية ؛ويتـ التركيي بحوث تحريرية ،
 (  46)التي تتـ فيها الممارسات وتهدؼ لمربط بيف عممية إجراء البحوث والحراؾ االجتماعي.

 خ" يف برامج إعداد املعله:بحوىشأة فكرة إدخال "ال

بحػػاث فنشػػ ة أ، ي تعميمػػاسػػتغرؽ اءمػػر كثيػػرا لجعػػؿ هػػ ا المفهػػـو يصػػؿ إلػػى المجتمػػع ال      
، لهػػػا أسػػػس فػػػي كتابػػػات جػػػوف ديػػػوي ، الفيمسػػػوؼ التربػػػوي اءمريكػػػي فػػػي عشػػػرينيات العمػػػؿ

، ال ي اعتقد أف المعمميف المحترفيف يجب أف يشاركوا فػي حػؿ  التاسع عشروثالثينيات القرف 
والتحسػيف  عمػؿ فػي تطػوير المنػاهج الدراسػية،دور أبحػاث ال عمىمؤكدا  المشكالت المجتمعية،

 47))بيؽ التعمـ في سياؽ اجتماعيالمهني، وتط
" منػػ  فتػػرة طويمػػة بعمػػؿ كػػورت لػػويف عػػاـ ةث اإلجرائيػػو ارتػػبط مصػػطمح "البحػػ كمػػا  

وؿ مشاكؿ اءقميػات، ، حيث  يعتبر كورت لويف أوؿ مف صاغ المصطمح  في مقالته ح 1946
اتخػ  حيػث  ،تعمػيـتػـ تطبيػؽ المػنهج العممػي عمػى الحيػث ي تعميمػفي النظػاـ ال تهاوبدأت وظيف

ه   المنهجية البحثية دورية وديناميكيػة  تبر معنى وهدؼ البحث اإلجرائي أشكااًل متعددة، واعت  
وتعاونيػة بطبيعتهػػا، مػف خػػالؿ دورات متكػػررة مػف التخطػػيط والمراقبػػة واالنعكػاس ،بحيػػث يمكػػف 

 مػاعييػرات المطموبػة لمتحسػيف االجتلألفراد والجماعات المنخرطة في إجراء البحػوث تنفيػ  التغي
خػالؿ الخمسػينيات مػف  -في كمية المعمميف بجامعة كولومبيا -وفي عهد ستيفف كوري ، (48)

التي نش ت في المممكة المتحدة والتي تػدعو إلػى أف  معمـ الباحثالالقرف الماضي قامت حركة 
 (49)أبحاث الحركة . فكرة ايدهرت وعميه  يستند كؿ التدريس إلى بحث

لػػـ يكػػف البحػػث اإلجرائػػي شػػائًعا ءنػػه ارتػػبط بالنشػػاط  الماضػػي، وفػػي السػػتينيات مػػف القػػرف    
وكانػػت هنػػاؾ مخػػاوؼ بشػػ ف كػػؿ مػػف مسػػتوى الصػػرامة المسػػتخدمة وتػػدريب أولئػػؾ  السياسػػي ،

 إال أنػػه فػػي بدايػػة السػػبعينيات مػػف القػػرف الماضػػي، الػػ يف يقػػودوف مشػػاريع اءبحػػاث العمميػػة
إلػى  العمػؿيطانيا تحوؿ التركيي في أبحاث وت في بر يإل،وتحت ت ثير لورانس ستنهاوس وجوف 

والحسػابات  التركيي عمػى المػداوالت العمميػة والعمميػة مسػتخدمًا التفسػير اإلنسػاني، والتفػاوض،
 (50).الوصفية التفصيمية بداًل مف القياس والتحميؿ اإلحصائي

الغ وبحموؿ منتصؼ سبعينيات القرف العشريف ، تمت مناقشػته كحقػؿ منفصػؿ لمبحػث وتػـ اإلبػ
عػف أنػػواع رئيسػػة منهػػا: اءبحػاث التقميديػػة؛ يػػتـ تطبيقهػػا داخػؿ المنظمػػات فػػي مجػػاالت تطػػوير 

أبحػػاث العمػػؿ  المنظمػػة والػػنظـ االجتماعيػػة والتقنيػػة )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ، نظػػـ المعمومػػات(؛



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 1006 - 

 ف كمصػػمميف لممشػػروع،وتصػػرؼ المشػػاركشػػمؿ العالقػػات بػػيف المنظمػػات، حيػػث يتالسػػياقية: 
يػرا أبحػاث وأخ ة: التركيػي القػوي عمػى التحػرر والتغمػب عمػى اخػتالالت القػوة،اليػديكاءبحاث الراو 

ه تػالتقميػد الػ ي بدأ إلػىادت شعبيته ، ويرجع  لؾ جيئيػا ي وفي الثمانينيات (، 51)العمؿ التربوي
 عميػػه كػػاف الهػػدؼ هػػو تغييػػر وتحسػػيف الممارسػػات، و فلػػويف وكػػوري فػػي الواليػػات المتحػػدة ، 

كمػا  كاًل مف أشكاؿ البحػث الػ ي يصػؼ كيفيػة تصػرؼ البشػر والمنظمػات،أصبح بحث العمؿ ش
 (52)يستخدمها اءفراد والمنظمات لمتغيير. آليةأصبح 

أف المعممػػيف بحاجػػة إلػػى أف يكونػػوا جػػيًءا  Ayers(  كػػر آيػػري 1993وفػػي عػػاـ ) 
مػػف اءبحػػاث ،واالنتقػػاؿ مػػف وجهػػة نظػػر المعمػػـ كمسػػتهمؾ ومصػػدر لموقػػائع تجػػا  وجهػػة نظػػر 

وتمػػت إعػػادة تعريػػؼ بحػػوث الفعػػؿ عمػػى أنهػػا شػػيء يقػػـو بػػه  لممعرفػػة، االمعمػػـ باعتبػػار  منتجػػ
مجػرد نشػاط بػؿ  المعممػوف كجػيء مػف التػدريس، بحيػث ينظػر إلػى التػدريس عمػى أنػه أكثػر مػف

مػا وصػمت  إلػىفقد تطورت فكرة البحوث في الحقؿ التربػوي  عميه ،و (53) عمؿ منتج لممعرفة ،
 اآلف. عميه

 :يف برامج إعداد املعله البحح" عل املعله الكا ه  تعليه" دخلأٍداف م

يتمثػػؿ الهػػدؼ اءساسػػي لبحػػوث المعممػػيف فػػي التحػػوؿ المتػػيامف مػػف التفكيػػر فػػي أبحػػاث      
ممػا يمكيػف  إلػى شػيء قػاـ بػه المعممػوف أنفسػهـ،؛ المدرسيف كشػيء تػـ إنجػاي  إلػى المعممػيف 

 إجػراءوممارسػتهـ مػف خػالؿ  وفصػولهـ الدراسػية فضػؿ ءنفسػهـ ، المعمميف مػف تطػوير فهػـ أ
الكميػة فػي البحػوث إلػى  سػاليب ك لؾ التحػوؿ مػف االعتمػاد الحصػري عمػى اء ،البحث العاكس

االستقصػػػاء السػػػردي  اسػػػتخداـ مجموعػػػة واسػػػعة مػػػف المنهجيػػػات النوعيػػػة )مثػػػؿ اإلثنوررافيػػػا،
 (54)(.والسيرة ال اتية

 عمػى ى البحػث إلػى توجيػه االستفسػار فػي عمػؿ المعمػـ،المعمميف القػائـ عمػ تعميـكما يهدؼ   
بحيػث  التفكيػر التربػوي وتنظػيـ اءنشػطة، :ماية تتكوف مف بعديف هتعميماعتبار أف  الظواهر ال

يعمػػػػؿ التفكيػػػػر التربػػػػوي عمػػػػى سػػػػد الفجػػػػوة بػػػػيف التفكيػػػػر البػػػػديهي والعقالنػػػػي فػػػػي تنظػػػػيـ 
عمػػػى البحػػػث فػػػي التفكيػػػر التربػػػوي  المعممػػػيف القػػػائـ تعمػػػيـوالمسػػػعى الحقيقػػػي ل،55))اءنشػػػطة

ليس تثقيؼ الباحثيف أو حتى المعمميف والباحثيف فػي حػد و ، ي الموجه نحو االستقصاءتعميموال
يمكػػف لممعممػػيف مراقبػػة  التػػالي  اتػػه، بػػؿ الحصػػوؿ عمػػى موقػػؼ استفسػػاري فػػي التػػدريس، وب

اركوا فػػي البحػػث تشػػير الػػدالئؿ إلػػى أف المعممػػيف الػػ يف شػػوبهػػ ا ،56))وتحميػػؿ وتطػػوير عممهػػـ
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تياًمػا بػالتطوير وأكثػر انفتاًحػا وال هـ،تعمػيمانتقائية وتحميمية فػي  يصبحوف أكثر انعكاًسا ، وأكثر
 .أكثر تعمقًا في اتخا  القرارات واإلجراءات الصفيةالمهني ،و 

طػالب  وي المهػارات المف  ةلنوعيلمبحوث، بؿ توفير   الطالب المعمميففالهدؼ ليس إنتاج     
رفػػة السػػتكماؿ دراسػػاتهـ الخاصػػة ، ومراقبػػة تالميػػ هـ ، وتحميػػؿ تفكيػػرهـ ، ويبػػدأ التػػدريب والمع

المعمميف مف خالؿ قػراءة أدبيػات البحػث وكتابػة  تعميـعمى التفكير القائـ عمى البحث في بداية 
فػػمف الطػػالب لػػديهـ فػػرص  التػػالي البحثيػػة، وب سػػاليباء تعػػرؼيػػة و تعميمالمقػػاالت والحقائػػب ال

المعممػيف القػائـ عمػى  تعمػيـير الموجه  اتيا وتطوير نظرية عمميػة فػي التػدريس، ويتطمػب لمتفك
مبكػػالوريوس لتػػاج بحػػثهـ الخػػاص فػػي شػػكؿ أطروحػػات البحػػث أيًضػػا مػػف الطػػالب المعممػػيف إن

ة ة، أولويتهػػا الرئيسػػوالماجسػػتير فػػي نهايػػة دراسػػاتهـ الجامعيػػة، والتػػي تعػػد وثيقػػة بحػػث رسػػمي
جديػػدة أو نتػػائج جديػػدة فحسػػب، بػػؿ إنتػػاج تقريػػر بحثػػي واكتشػػاؼ شػػيء ليسػػت إنتػػاج معرفػػة 

عممػػي أو نظػػري يسػػػتند إلػػى البحػػث ، حيػػػث يحتػػاج الطػػالب إلػػػى ممارسػػة موجهػػة الكتسػػػاب 
 (57)المهارات الاليمة إلجراء البحوث في مواقؼ  ات معنى تربوي. 

رؼ معتمػػديف عمػػى وبهػػ ا تسػػاعد هػػ   البػػرامج المعممػػيف المحتممػػيف عمػػى التفكيػػر والتصػػ    
لممنػػاهج و إلقػػاء الضػػوء عمػػى آثػػار  فالمالحظػػة القويػػة والتفكيػػر والتوثيػػؽ ليصػػبحوا مخططػػي

الخبػرة التػػي يمكػػف اسػػتنتاج الػتعمـ منهػػا، وتعتمػػد مثػػؿ هػػ   البػرامج عمػػى اإليمػػاف بقيمػػة تكامػػؿ 
دراسػػػته كمنحػػػة دراسػػػية مشػػػروعة، بالشػػػراكة مػػػع المعممػػػيف اآلخػػػريف أو و التػػػدريس والبحػػػث 

 الباحثيف الجامعييف .
تتمثػؿ  فػي إعػداد المعمػـسػتخداـ البحػوث الفوائػد عػدة  (Hine, ,Lavery (2014)ويضػيؼ )

 58))في:
  سد الفجوة بيف النظرية والتطبيػؽ ومسػاعدة الممارسػيف عمػى تطػوير معرفػة جديػدة مرتبطػة

 مباشرة بفصولهـ الدراسية. 
 ادريف عمػى جمػع البيانػات الخاصػة بهػـ ق فيتـ تمكيف المعمميف عندما يكونو تمكيف المعمـ؛

 الدراسية.الستخدامها في اتخا  القرارات بش ف مدارسهـ وفصولهـ 
 جػػراء التغييػػرات المتعمقػػة بػػال ممػػا يحسػػف تحصػػيؿ  والػػتعمـ، تعميـتحمػػؿ المعممػػيف المخػػاطر وا 

 ة.عاليالطالب وتصبح المدارس مجتمعات تعمـ أكثر ف
  تنمية الوعي ال اتي. حفي التغيير في تفكيرهـ وممارستهـ و 
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 هـحيػػػث يسػػػ ،والبيئػػػة المدرسػػػية فػػػي تحسػػػيف الػػػتعمـ الطالبػػػيكػػػ لؾ يسػػػاعد اسػػػتخدامها 
 (59):عمى

 ة.عاليتحسيف تحصيؿ الطالب مف خالؿ التدريس واإلدارة اءكثر ف 
  أف يصبح المعمموف المشاركوف في البحػث العممػي أكثػر مرونػة فػي حيػاتهـ، وأكثػر انفتاحػا

 الناقد.ك لؾ أكثر ممارسة لمتفكير دة، الجديعمى اءفكار 
 والمواقؼ تجا  التطوير المهني .  ة ، والرربة في التواصؿ مع اليمالء ،عاليالشعور بالف 
 في صناعة القرار واكتساب المييد مف الثقة حوؿ المناهج والعممية التدريسية.  االستقاللية 
 متعمميف مدى الحياة. ف أف يصبح المعممو 

 البحح". عل املعله الكا ه  عليهتخصا ص مدخل" 
مف أهػـ خصػائص وسػمات هػ ا المػدخؿ أنػه بػداًل مػف التركيػي كمًيػا عمػى النظريػة أو البحػث    

ف بتطػوير مهػارات البحػث مػف أجػؿ إعػالء و  بواسػطة اآلخػريف ، يهػتـ الممارسػال ي تػـ إنشػاؤ 
فػػاهيـ التػػدريس وتطػػوير الممارسػػة وتشػػجيع الػػتعمـ النشػػط فػػي السػػياؽ، حيػػث يػػتـ تصػػور أف م

"مشكمة نبحث لها عف حموؿ" فالغرض مف استقصاء الممارسيف هو توليد المعرفة لمممارسػة ، 
نتػاج اءبحػاث  حيث يعمؿ السياؽ المهني كموقع لالستفسار ، وبهػ   الطريقػة ، تنتقػؿ ممكيػة وا 

ف اءكػػاديمي" إلػػى الطػػالب المعممػػيف  ضػػمف سػػياقاتهـ الخاصػػة ،لمبحػػث عػػ يمػػف "البػػرج العػػاج
 رؤى جديػػػدة فػػػي عمميػػػات التػػػدريس والػػػتعمـ ، ممػػػا يسػػػد بشػػػكؿ فعػػػاؿ الفجػػػوة بػػػيف الممارسػػػة

مف البحوث المفاهيمية والبحػوث التجريبيػة ، ممػا يمكيػف ا خميطوالنظرية وتكوف عممية اإلعداد 
تتسػػـ البحػػوث التػػي يمارسػػها  عميػػه و ، (60)المعممػػيف مػػف اتخػػا  القػػرارات عمػػى أسػػاس اءدلػػة

)يركػػي عمػػى  ة،محػػدود ة،مرنػػ ة،وواقعيػػ إجرائيػػة اعػػداد بكونهػػمميػػة اإلوف فػػي عالطػػالب المعممػػ
 .........،ة، مخطط ة،تطبيقي ةكيفيحاالت معينة في اليماف والمكاف(،

بحػث لػه أربػع المعمػـ القػائـ عمػى ال تعمػيـأف  إلػى Auli Toom,& and Others ويشػير
يػًا : كػؿ التػدريس . ثانتعمػيـيػؿ المنهجػي لمخصائص؛ أواًل: يتـ تنظيـ برنامج الدراسة وفًقا لمتحم

ثالثا:يتـ تنظيـ اءنشطة مف خالؿ  ممارسة  الطػالب لمجػداؿ ، وصػنع القػرار  ،قائـ عمى البحث
يتعمـ الطػالب مهػارات البحػث  ، والتبرير عند االستفسار عف المشكالت التربوية وحمها، وأخيرًا:
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المعمػـ بتػدريس الطالػب ، حيث يقـو  ثمى البحهـ عندما يعتمد التدريس عالرسمية أثناء دراست
 (61)مف المعرفة الدقيقة لمبحوث الحديثة. هتعميم، ويستمد هما يدرس

،إ  تتمثػؿ الميػية التنافسػية ءبحػاث المعمػـ فػي الػدور "المنهج العممػي" دـ بحث المعمـويستخ   
والبػػاحثيف  مثػػؿ العممػػاء -المػػيدوج لممعمػػـ كممػػارس وباحػػث داخػػؿ الفصػػؿ ، حيػػث يواجهػػوف 

همػػا  ( فئتػػيف رئيسػػيتيف لبحػػث المعمػػـ1993مشػػكالت حقيقيػػة ،ويصػػنؼ سػػميث ) -التربػػوييف
فػي مقػاالت المعممػيف  تمثػؿي المفاهيمية والتجريبية؛ فالبحػث المفػاهيمي )وهػو نظػري وفمسػفي(

 ومحادثاتهـ وقصصهـ وكتبهـ التي تمثؿ تفسيرات وتحميالت موسعة لمختمؼ جوانب التػدريس،
ويحػدد مػاكميف ،مثػؿ دراسػات الحالػة  حث التجريبي يشمؿ جمع وتحميؿ وتفسير البيانات،أما الب

يػتـ تحديػد المشػكمة وأسػئمة البحػث فوهي التصػور:  رئيسة ءبحاث المعمـأبعاد ( ثالثة 1995)
فحػص النتػائج لمعرفػة  مػف خػالؿوالتفسير:  ؛ات وتحميمهاجمع البيان حيث : ات الصمة؛ التنفي 

هػ   المكونػات أكثػر مػف خػالؿ دورة  اتخا  اإلجراءات المناسبة نتيجة ل لؾ وتظهػرالمعنى ويتـ 
 (62)والتي تتكوف مف :The Cycle of Teacher Inquiry استفسارات المعمـ 

 identify problem of meaningمشكمة  ات معنى  تعرؼ -1
 develop questions and examineتطػػوير اءسػػئمة ودراسػػة االفتراضػػات  -2

assumptions 
 gather dataجمع البيانات  -3
 Analyze dataتحميؿ البيانات   -4
 interpret data. تفسير البيانات  5
   take action يعمجراء فإأخ   -6

ة واتخا  القػرارات يعػد يعمأنها دورة مستمرة ومغمقة ،ف خ  اإلجراء والممارسة الف عمىمع الت كيد 
 ي وهك ا.تعميمقؿ الفي الح ىلبحث مشكمة أخر  اتمهيد
يوجػػد اهتمػػػاـ أكبػػر برؤيػػة تطػػػوير قاعػػدة معرفيػػػة لممارسػػة التػػػدريس  الحػػػاليوفػػي الوقػػت    

ليس فقط في التركيػي المتيايػد عمػى  هتماـ بالمسؤولية المشتركة واضحكمسؤولية مشتركة ،فاال
، وبػػيف يف ولكػػف أيًضػػا عمػػى التعػػاوف بػػيف المعممػػيف أنفسػػهـ يالتعػػاوف بػػيف المدرسػػيف والجػػامع

المعمميف ومديري المدارس ، وبػيف المعممػيف وأوليػاء اءمور،وتسػتخدـ العديػد مػف هػ   البػرامج 
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 university child developmentمختبػػػػػرات تنميػػػػػة الطفػػػػػؿ الجػػػػػػامعي 
laboratories وكمراكػػػي لمتحقيػػػؽ النقػػػدي والتعػػػاوني ، كمػػػا تػػػوفر  لالسػػػتعالـكموقػػع أساسػػػي
ا لممعمميف إلنتاج المعرفة أثنػاء تفػاعمهـ مػع اءطفػاؿ فػي فرصً  lab schoolsمدارس المختبر

 (63).والتعمـ المعقدة والصعبة  تعميـمواقؼ ال
 تكييه دودة أحباخ املعلنني :     

أف  عمػػىهنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى ضػػرورة الحفػػاظ عمػػى معػػايير لمدقػػة فػػي إجػػراء بحػػوث المعمػػـ ،    
المتعددة لالستقصػاء والبحػث  ساليب ـ اءواستخدا تكوف منتظمة ويتـ توثيؽ اإلجراءات بعناية،

كمػا يجػب أف تكػوف  ،بجانب استخداـ مصادر متعددة لمبيانات ومناهج متعددة لتحميؿ البيانات،
تكػػوف  حتػػىأبحػػاث المعمػػـ وثيقػػة الصػػمة بمشػػاكؿ الممارسػػة وأف تػػوفر قواعػػد شػػرعية لمعمػػؿ، 

وجػػد أربعػػة معػػايير يمكػػف يو النتػػائج والتفسػػيرات المستخمصػػة مػػف البحػػث جػػديرة بالثقػػة ،هػػ ا 
 (64)استخدامها لتقييـ جودة أو دقة أبحاث المعمـ متمثمة في: 

 هؿ الدراسة قابمة لمتصديؽ.  Credibility-المصداقية 
 تشجع الدراسة عمى تبادؿ الخبرات. Transferability-قابمية النقؿ 

 ائج جديرة بالثقة.تستخدـ الدراسة إجراءات معتمدة وتنتج نت Dependability -االعتماد 
الدراسػػة قابمػػة لمتػػدقيؽ لعػػدـ وجػػود تحيػػي مػػف خػػالؿ إتاحػػة اءدلػػة Conformability–الت كيػػد

 وطرؽ التحميؿ.
ومف ثـ ، تدمج أبحاث المدرسيف النظرية بالممارسة، وتختمػؼ عػف البحػث التربػوي التقميػدي ، 

الكميػة  سػاليب ـ اءال ي يدرس معرفة المعمـ وممارسته مف منظور خػارجي مػف خػالؿ اسػتخدا
ونظريػػػات المعرفػػػة المتضػػػمنة فػػػي الثقافػػػة اءكاديميػػػة ، حيػػػث يسػػػتخدـ بحػػػث المعمػػػـ أساًسػػػا 

 المنهجيات النوعية لفحص ممارسة التدريس مف الداخؿ.
 :بفعالية حلفاظ عل  إدراء البحوخااملتطلبات الالزمة لضناٌ 

 (65)المتطمبات منها:  يرتبط استخداـ البحوث في إعداد المعمـ بتوافر مجموعة مف
داعمػػيف  تعمػػيـيجػػب أف يكػػوف مسػػئولو ال ،Supportive Leadershipالكيــادة الداعنــة • 

 البحث جيًءا حيوًيا مف التطوير المهني .يكوف  حتى له   العممية،
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بشػػكؿ  إلػػى وقػػت لمناقشػػة أبحاثػػه يحتػػاج المعمػػـ - Time – Teacher وقػػت المعمػػـ• 
ال ينظػػر المعممػػوف إلػػى البحػػوث العمميػػة باعتبارهػػا وظيفػػة  حتػػىمنتظـ،لكػػي تكػػوف مسػػتدامة ، 

 إضافية.
يحتاج المعمػـ إلػى فػرص لمشػاركة  -Collaboration and Sharing التعاوف والمشاركة• 

، ورالًبػػا مػػا يكونػػوف ريػػر فػػرادىعػػادًة مػػا يعمػػؿ معظػػـ المعممػػيف  مػػع مجتمػػع أوسػػع، أبحاثػػه
المدمجػػػة لتبػػػادؿ اءفكػػػار بشػػػكؿ منػػػتظـ  ليػػػاتفاآل، مػػػدركيف لمػػػا يفعمػػػه اآلخػػػروف فػػػي مبػػػانيهـ

الظػروؼ التػي تتػيح ظهػور تفاهمػات  تهيػ ومشاركة المشكالت واإلبػالغ عػف التقػدـ المحػري ، 
 مشتركة ومعرفة جديدة داخؿ المجموعة ، مع تقميؿ مشاعر العيلة أيًضا.

فممكيػػة المعمػػـ  -Teacher Ownership of the Research ممكيػة المعمػػـ لمبحػػث• 
 ىيػر  حتػى ويصؿ إلى الحد اءدنى، ،لبحوث لتكوف مستدامة  اتًيابحثه تييد مف  فرص إجراء ال

يكػوف فه، نػالمعمموف إمكانية تحسػيف ممارسػاتهـ الخاصػة كنتيجػة مباشػرة لمبحػث الػ ي يمتمكو 
 لممعمـ سبب أو دافع لممتابعة.

 Action Research is Self-Initiatedتطػوير احترافػي  اتػي البػدء بحػوث العمػؿ هػي• 
Professional Development -  فهػػي عمميػػة يبػػدأ بهػػا المعممػػوف فػػي التركيػػي بشػػكؿ

،فالمكافػػ ة الجوهريػػة الهامػػة لممشػػاركة فػػي هػػ   العمميػػة هػػي  منهجػي عمػػى ممارسػػتهـ المهنيػػة
أفضؿ لما يفعمونه ،وبه ا يصبح الدافع داخمًيا ومسػتداًما ءف الموقػؼ  اأنها تتيح لممعمميف فهم

 لمشكمة لها معنى وقيمة لممعمـ.أو ا
يقػـو جػيء مػف دورة أبحػاث العمػؿ  -Access to Informationالوصػوؿ إلػى المعمومػات• 
ففي حيف أف المعمميف قادروف عمى توليػد الكثيػر  جمع المعمومات  ات الصمة بالموضوع، ىعم

لػػى لوصػػوؿ إإال أنهػػـ فػػي بعػػض اءحيػػاف يفتقػػروف ا مػػف اءفكػػار والمشػػاكؿ القابمػػة لمدراسػػة،
 .مصادر المعمومات حوؿ مواضيعهـ

( عػػدة صػػعوبات  تواجػػه هػػ ا الػػنهج أثنػػاء 2013وآخػػروف ) Cohenهػػ ا وقػػد حػػدد كػػوهيف   
عممية اإلعداد منها: ضػيؽ الوقػت ؛الػ ي يمثػؿ مشػكمة لممدرسػيف والمحاضػريف وهػ ا أدى إلػى 

طة وعػدـ المسػاواة كػ لؾ صػراعات السػم ضعؼ التنسيؽ والت مؿ السطحي ال ي حػد مػف الػتعمـ،
يػػة تعميموالتصػػورات ال بػػيف الطػػالب المعممػػيف ممػػا يعػػوؽ المشػػاركة الحقيقيػػة لألفكػػار والتعػػاوف،

ووجػػود التيامػػات ومسػػؤوليات ومصػػالح  المختمفػػة لػػدى اءفػػراد فػػي مجموعػػة التػػدريب العممػػي ،
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ال يمكنػه مختمفة كما يمكف أف يحدث خالؼ بػيف الطػالب والمعممػيف المػوجهيف إ ا كػاف المعمػـ 
دمج النظرية والتطبيؽ ،ك لؾ تضػارب اءدوار وايدواجيتهػا فػي الػدعـ والتوجيػه ،وأيضػا تحػديات 

 (66)البنية التحتية لمدارس التدريب ولمؤسسات اإلعداد.
 البحح" يف إعداد املعله الفيليدي  عل املعله الكا ه  تعليه: مدخل" ثالجا

السػػكاف  ةرمبيػػأور السػػويد وروسػػيا ،،بمػػد يجػػا الشػػماليةفنمنػػدا هػػي جػػيء مػػف أوروبػػا 
% مػػف السػػكاف الػػ يف ولػػدوا خػػارج فنمنػػدا لػػ لؾ فهػػي سػػكانيا 4يلاف بػػالوالدة، فقػػط حػػو وفنمنػػدي

هناؾ عدد مف اءعراؽ المتميية واءقميات الثقافية )بما في  لػؾ الصػامييف فمتجانسة، ومع  لؾ 
 (67). والسويداءوجماعات الروما( ، وفنمندا بمد ثنائي المغة تضـ الفنمندية 

حكومات محميػة لديها وهي جمهورية برلمانية  ات حكومة مركيية مقرها همسنكي و    
بمدية ، وتقـو الحياة السياسية فيها عمى الديمقراطية والشػفافية والتعدديػة الحيبيػة ،  332في 

يػة يمتعموت خػ  السياسػة ال ،قيػادة حػيب الديمقراطيػة االجتمػاعية تحت الحاليوتشكمت الحكومة 
ي لمجميػع تعميمػتركي عمى الحاجػة لرفػع المسػتوى ال حيث؛ في برنامج الحكومة  اخاص ااهتمام

ي بشػكؿ تعميمػالنظػاـ التشػكيؿ ،كما تتمتع فنمندا بعالقات خارجية ممتاية كاف لها أثر كبيػر فػي 
مػػف خػالؿ الشػػراكة فػػي الكثيػر مػػف المبػػادرات  سػػات إعػداد المعمػػـ بهػػا بشػكؿ خػػاص،عػاـ ومؤس

 68)).التطوير المهني لممعمـرامج الدولية في مجاؿ والب
المعممػػيف اءكػػاديمييف فػػي فنمنػػدا عمػػى التطػػوير المتػػوايف لمكفػػاءات  تعمػػيـويركػػي      

لبنػػاء مهػػارات التفكيػػر التربػػوي ، وتمكػػيف  اخاصػػ االشخصػػية والمهنيػػة ، حيػػث يكػػرس اهتمامػػ
يػة المعاصػرة تعميملمعرفػة والممارسػة الية بمػا يتماشػى مػع اتعميمالمعمميف مف إدارة العمميات ال

ويقػػـو  ،ا قائًمػػا عمػػى البحػػثتعميًمػػكونػػه هػػو الفنمنػػدي قبػػؿ الخدمػػة المعمػػـ  تعمػػيـفػػ هـ ميػػيات 
مبادرات وممارسات ناجحة ومبتكرة وينف  معايير اختيار صػارمة لمحصػوؿ عمػى شػهادة المعمػـ ب

إعداد المعمـ وهػي: نظػاـ القبػوؿ فػي النظاـ الفنمندي في  اعميهيعتمد  رئيسةفهناؾ ثالث ركائي 
المعمميف في الجامعات ، وال ي يتبع مسارًا متعدد المراحؿ ال لخمػؽ صػورة تنافسػية  تعميـبرامج 

 تعمػػيـلمغايػػة فقػػط ولكػػف الختيػػار المرشػػحيف المناسػػبيف لممهنػػة المناسػػبة ؛ كػػ لؾ هيكػػؿ بػػرامج 
يػػة السػػػميمة تعميممػػع الفمسػػفات ال المثاليػػةعكػػس المبػػػادرات ي والػػ يالمعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة ، 

ركػػي عمػػى البحػػث والممارسػػة ؛ وأخيػػرا الحالػػة االجتماعيػػة لممعممػػيف ، والتػػي تػػـ ي الػػ ي والػػنهج 
 69))ية المجتمعية.تعميمضمانها مف خالؿ السياسات والتشريعات ال
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 -القػائـ عمػى البحػث المعمػـ تعمػيـيشػير المفهػـو الفنمنػدي ل-وعمى المستوى العاـ    
ه عمػػى أنػػه عمميػػة يػػإل، اءوؿ ي نظػػر مػػى اءقػػؿ مػػف عمميػػة إعػػداد المعمػػـعػػديف مختمفػػيف عإلػػى ب

المعممػيف تػػتـ فػي السػػياؽ الجػامعي حيػػث يقػـو الطػػالب بتنفيػػ   تعمػػيـإداريػة وتنظيميػػة: فبػرامج 
 تحػػت إشػػراؼمشػػاريع الماجسػػتير والػػدكتورا  )التػػي تمكػػنهـ مػػف التقػػدـ لمماجسػػتير والػػدكتورا ( 

الثػاني يتعمػؽ بالقضػايا التربويػة والمهنيػة: فػي و  ال يف هـ البحوث النشػطة نفسػها،اءكاديمييف 
 (70)اءدب اءكاديمي، فضال عف النصوص والمناهج الدراسية.

فػي إعػداد المعمػـ الفنمنػػدي ؛أو  "البحػث عمػىالقػائـ  المعمػـ تعمػيـمػدخؿ " وتعػود نشػ ة 
أسسػت أوؿ كميػة لتػدريب معممػي  حػيف عامػًا، 160ا يقرب مػف م إلىفكرة "المعمميف كباحثيف" 

، حيػث تػـ تصػميـ مناهجهػا 1863فػي عػاـ Jyväskylä   المدارس االبتدائية في جيفاسػكيال
وفًقا لمنما ج السويسرية واءلمانية ،فكاف االتصاؿ الوثيؽ بيف النظريػة والممارسػة سػمة مميػية 

ا فػػي المنػػاهج الدراسػػػية ، مكانهػػ اليدويػػةلممنػػاهج، وكانػػت لممواضػػيع العمميػػة ، مثػػؿ الحػػرؼ 
 وحتػػى، (71)تػدريب المعممػيفلكميػات النمػػو ج ، تػـ إنشػاء العديػد مػػف هػ ا ال وبنػاًء عمػى وقتهػا،

كاف معممو المدارس االبتدائية ما يالوا يعػدوف فػي حمقػات  نهاية الستينيات مف القرف الماضي،
 (72)دراسية لمدة عاميف أو ثالثة. 

فػي بػرامج  ، تـ إجراء إصػالحات عديػدة1971اـ المعمميف لع تعميـوبموجب قانوف    
المعمميف لممػدارس اءساسػية والمػدارس  تعميـ، تـ إعادة توييع  1974ففي عاـ  إعداد المعمـ

في الجامعات، وفػي الوقػت نفسػه ، تػـ إنشػاء كميػات التربيػة فػي كػؿ جامعػة مػع  العمياالثانوية 
عمػى البحػث وعمػى مشػاكؿ اإلدارة والتخطػيط  المعممػيف، والتػي تركػي تعميـأقساـ التربية وأقساـ 

، مػػع تعمػػيـالمعممػػيف والبحػػث فػػي ال تعمػػيـمػػف  ولياتها كػػالئالتربػػوي، فهػػي مؤسسػػات تغطػػي مسػػ
 73))ب كممه. العالي  تعميـإصالح نظاـ ال

وجدير بال كر أنه حتى نهاية سبعينيات القرف الماضي ، كاف ي نظػر إلػى إعػداد المعمػـ 
-1978المعممػػيف فػػي الفتػػرة مػػف  تعمػػيـرافػػي ،حتػػى صػػدور قػػوانيف عمػػى أنػػه تػػدريب شػػبه احت

 -ـ ، حيػث تػػـ رفػع الحػػد اءدنػى لمتطمبػػات العمػؿ الػػدائـ كمػدرس إلػػى درجػة الماجسػػتير1979
 تعمػيـباستثناء معممي ما قبؿ المدرسة وبعض معممي التدريب المهني وخريجي بعض معاهػد ال

مػػؾ الموجػػودة فػػي أي مجػػاؿ أكػػاديمي آخر،فػػي متطمبػػات عمميػػة مماثمػػة لت عمػػىوالتػػي تعتمػػد  -
أصػبح عميػه و ،(74) المعممػيف تعمػيـفي إثػراء منػاهج الوقت نفسه ، بدأ المحتوى العممي البحثي 
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أكاديمًيا ، مما يعني أنه يستند إلى المعرفة العممية ويػدعمها ويركػي عمػى  المعمـ الفنمندي تعميـ
جػراء البحػوث لتيويػد المعممػيف بالمعرفػة عمميات التفكير والمهارات المعرفية الاليمة ل تصػميـ وا 

 تعمػيـوالمهارات القائمة عمى البحث وجعمهـ عمى دراية ب حػدث اءبحػاث العالميػة حػوؿ كيفيػة ال
والتعمـ ،وبمساعدة ه   العممية ، بدأ التفكير الناقد لممػدرس ونهجػه المتمركػي حػوؿ المشػكالت 

بيئػػات لحميمػػي منفػػتح نحػػو عممهػػـ وتطػػويرهـ تبػػاع نهػػج تا فػػي التػػدريس وبػػدأ المعممػػوف فػػي
نهػػج المعمػػـ والباحػػث ‟هػػ ا الػػنهج  عمػػىالتػػدريس والػػتعمـ بطريقػػة منهجيػػة ،ويطمػػؽ الفنمنػػديوف 

‟.((75 
المعممػػيف اءكػػاديمييف المسػػتندة  تعمػػيـوقػد أدت هػػ   التغييػػرات فػػي السياسػػة تجػا      

يعنػي أف  مف نهػج "المعمػـ والباحػث"إلى البحوث إلى تحسف عاـ في نظاـ المدارس الفنمنديػة ،فػ
لػيس سػاهـ  ممػا ،الطالب يتعمموف تبرير قراراتهـ وأفعالهـ عمى أساس كؿ مف الخبػرة والنظريػة

نمػا ، فقػط فػػي النمػو المهنػػي لممعمػػـ  توجػػهمػف خػػالؿ الب كممػػه  تعمػيـأيًضػػا فػي تطػػوير نظػػاـ الوا 
 (76).االبحثي في إعداد معمميه
الطػػالب فػػي كميػػات إعػػداد المعمػػـ الفنمنديػػة فمػػف اآلمػػف نظػػاـ قبػػوؿ  إلػػىوعنػػد االنتقػػاؿ 

ا ، فمػػػف الصػػػعب جػػػدمػػػى الجػػػودة عنػػػد دخػػػوؿ مهنػػػة التػػػدريسقػػػوؿ إف هنػػػاؾ رقابػػػة دقيقػػػة عال
بالتػػدريس،  عػػالي  دوف معرفػػة قويػػة ومهػػارات والتػػياـ أخالقػػي االلتحػػاؽ ببػػرامج  إعػػداد المعمػػـ

اءكثػػػر أهميػػػة لنظػػػاـ إعػػػداد المعمػػػـ ويظهػػػر اختيػػػار الطػػػالب لمهنػػػة التػػػدريس باعتبػػػار  الجػػػيء 
حيث يتـ اختيار المرشحيف عمى أساس إجراء متعػدد المراحػؿ ، أواًل :إكمػاؿ المدرسػة ؛ يفنمندال

نجػػاي جيػػدة ، واجتيػػاي امتحػػاف شػػهادة الثانويػػة العامػػة الصػػارمة ، ثانيػػًا : إالثانويػػة بسػػجالت 
ة فػػي عمػػـ أصػػوؿ التػػدريس إجػػراء اختبػػار كتػػابي فػػي أوائػػؿ شػػهر مػػايو عمػػى الكتػػب المخصصػػ

تاحتهػا لمطػالب فػي أواخػر  ومجموعة مف المقػاالت العمميػة والمهنيػة التػي يػتـ اإلعػالف عنهػا وا 
 اكرة العاممػػػة فػػػي مرحمػػػة بحيػػػث تتنػػػاوؿ العديػػػد مػػػف القضػػػايا منهػػػا تطػػػوير وتقيػػػيـ الػػػ مػػػارس،
واجتيػاي هػ    ؛لتغيير"ية" ، و "ااءساسي واالنتقائ تعميـ، "المساواة والعدالة في وضع الالطفولة"

نما اختبار مد المرحمة ال يتطمب لمهارات التعامػؿ مػع اآلخػريف ،  امتالكه ىفقط درجات جيدة وا 
وااللتػػياـ الشخصػػي العميػػؽ بالتػػدريس والعمػػؿ فػػي المػػدارس ، والمشػػاركة فػػي نشػػاط سػػريري 

لمرشػحيف ، حيث التفاعؿ االجتماعي ومهػارات االتصػاؿ، وتطمػب معظػـ الجامعػات مػف ا م الحظ
خػػريف ،ومػػف بػػيف أف يوضػػحوا كيػػؼ يمكػػنهـ إنشػػاء اءفكػػار والتخطػػيط والعمػػؿ مػػع أشػػخاص آ
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)مػػػدى  مقػػابالت شخصػػية لتحديػػػد لمػػا ا قػػرروا أف يصػػبحوا معممػػيف ىأفضػػؿ المرشػػحيف تجػػر 
، ، كػ لؾ إجػراء مقابمػة أو)أسباب إقبالهـ عمى مهنة التػدريس( قابميتهـ لمعمؿ بمهنة التدريس(

   (77): مف الخريجيف. 10ة لممهنة ،حيث يتـ اختيار المرشحيف مف بيف أفضؿ اختبار الكفاء
وعمػػى الػػررـ مػػف أف هػػ ا النظػػاـ صػػاـر لالختيػػار ، تظهػػر شػػعبية مهنػػة التػػدريس      

ءنهػػػا واحػػػدة مػػػف أكثػػػر المهػػػف إعجاًبػػػا فػػػي اسػػػتطالعات الػػػرأي لخريجػػػي  كميػػػية ريػػػر عاديػػػة،
فنمنػػػدا بة عاليػػػـ هػػػو خيػػػار  و قيمػػػة يعمػػتفمهنػػػة ال المػػدارس الثانويػػػة بػػػيف الشػػػباب الفنمنػػػدي،

عمػػى الوصػػوؿ إلػػى المرشػػحوف الجيػػدوف فقػػط هػػـ القػػادروف ف،وااللتحػػاؽ بػػه تنافسػػي لمغايػػة ،
حػـر جػامعي منتشػرة فػي جميػع  11جامعػات فػي  8ف فػي يالمعمم تـ إعدادوي ،القائمة النهائية
ولكؿ جامعػػػة إلػػػى الشػػػماؿ،وتغطػػػي جميػػػع المنػػػاطؽ الجغرافيػػػة مػػػف الجنػػػوب  أنحػػػاء الػػػبالد،

اسػػتراتيجياتها ومناهجهػػا الخاصػػة التػػي يػػتـ تنسػػيقها عمػػى المسػػتوى الػػوطني لضػػماف االتسػػاؽ 
 . (78)المحمي 

بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي تشػػػجيع البحػػػث  Missionوتتمثػػػؿ رسػػػالة الجامعػػػات الفنمنديػػػة    
بمػػػدهـ القػػػائـ عمػػػى اءبحػػػاث لمطػػػالب لخدمػػػة  العػػػالي  تعمػػػيـاءكػػػاديمي المسػػػتقؿ، وتػػػوفير ال

واإلنسانية بشكؿ عاـ وتعييي التعمـ مدى الحياة ،والتفاعؿ مع المجتمع المحػيط وتعييػي التػ ثير 
كما تقـو الجامعات بترتيػب أنشػطتها بمػا  االجتماعي لنتائج البحوث الجامعية واءنشطة الفنية،

 (79)بحثية. بما يتوافؽ مع النياهة ال تعميـفي البحث واءنشطة الفنية وال لياف مستوى عايضم
 The Ministry of والثقافػػة تعمػػيـومػػف أهػػـ المشػػروعات التػػي تػػدعمها ويارة ال

Education and culture  لمطػالب  المقػنفأهميػة عمميػة االختيػار  عمػىالفنمنديػة لمت كيػد
 Studentالعمؿ التوقعي لممستقبؿ -المعمميف في فنمندا  تعميـمشروع اختيار الطالب ل "الجدد

Selection to Teacher Education in Finland – Anticipatory Work for 
Future مػف خػالؿ شػبكة  هو التطوير القائـ عمى البحث لعممية اختيػار الطػالب، هفالهدؼ من

المعممػػيف فػػي  تعمػػيـجميػػع وحػػدات  ويشػػمؿ المشػػاركوف فػػي المشػػروع تعػػاوف واسػػعة النطػػاؽ،
اص عمى طرؽ تطوير تقييـ قدرة مقػدـ ويركي بشكؿ خ، VAKAVAفنمندا باإلضافة إلى شبكة 

 مػعالطمب، بحيث تتماشى عممية االختيار مع نتػائج البحػوث  ات الصػمة وتصػبح أكثػر اتسػاًقا 
يحػػدد المشػػروع الكفػػاءات الرئيسػػة لممعمػػـ وتطػػوير تقيػػيـ منهجػػي كمػػا المعممػػيف،  تعمػػيـوحػػدات 

   (80)المعمـ. تعميـة عاليلف
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فػػػي فنمنػػػدا فػػػي الػػػدمج  "ثالبحػػػ عمػػػىـ القػػػائـ المعمػػػ تعمػػػيـ" مػػػدخؿوتتمثػػػؿ فمسػػػفة    
الممارسػػػة لتمكػػػيف مػػػع )أو معرفػػػة المحتػػػوى التربػػػوي( يػػػة العمميػػػة تعميمالمنهجػػػي لممعرفػػػة ال

المعممػػيف مػػف تعييػػي تفكيػػرهـ التربػػوي وصػػنع القػػرار المػػدعـو باءدلػػة والمشػػاركة فػػي المجتمػػع 
نشػػاء هويػػة أكاديميػػة قويػػةالمهنػػي ،و  ي الفنمنػػدي تعميمػػربويػػة لممجتمػػع ال،كما تؤكػػد الفمسػػفة التا 

 تعمػػيـو ال  عػػالي   الجػػودة و "المعمػػـ عاليػػة الجػػودة تحتػػاج إلػػى مػػدرسأف " المدرسػػة  عمػػى
 (81)"تعميـلجودة ال الضامف وهالعالي 

 عمػػىومػػف الناحيػػة المفاهيميػػة ، يػػرتبط التفكيػػر التربػػوي ارتباطػػا وثيقػػا بػػالنهج القػػائـ 
والفضوؿ ال ي يسهـ في المشاركة النشػطة الستكشػاؼ العػالـ االنفتاح  عمىالبحوث ءنه يقـو 

عػادة بنػاء و ، اليوميػةءعمالػه  تربويةإعطاء أسباب  عمى ايصبح قادر  حتى،  تفكيػؾ المشػاكؿ وا 
واالعتمػػاد  الخبػرة المباشػرة ، عمػػىمػػف خػالؿ االعتمػاد  ؿ الجديػدة، ويػتـ تنفيػػ  هػ ا الػنهجالحمػو
داخػػؿ الفصػوؿ والمػػدارس المهنيػػة ولػػيس فػػي قاعػػات  ميػػةاليو واءنشػػطة  اليدويػػةاءعمػػاؿ  عمػى

 82))المحاضرات .
 teacherويػػػػػػتـ وصػػػػػػؼ المعمػػػػػػـ فػػػػػػي فنمنػػػػػػدا بػػػػػػػ" المعمػػػػػػـ  و القيػػػػػػادة "   

leadership”،حيث البد أف تكوف له رؤية واضحة لتطػوير  ،وه ا يعني أف المعمـ هو الهدؼ
المعػػػارؼ وتوجيػػػه الطػػػالب  ىعمػػػوالحصػػػوؿ  ة،العاليػػػالجػػػودة  يالمدرسػػػة والقيػػػاـ بالتػػػدريس  

فمػف  ، (83)المعرفػة ومعالجتهػا ،وتعػد طريقػة إعػداد  هػي المصػدر لتحقيػؽ  لػؾ عمػىلمحصػوؿ 
إعػداد المعمػـ فػي فنمنػدا لدرجػة الماجسػتير هػو "خمػؽ  اعميهػأهـ المبادئ اءساسية التي يعتمد 

وفهمػه لمهنػة  توسػيع معرفػة المعمػـ إلػىكػؿ اإلجػراءات التػي تهػدؼ  إلػىالمعرفة" والتػي تشػير 
 (84).اءداء الصفي والتدريسي "  عمىالتدريس وييادة قدرته 

لمهنػػة التػػدريس، ومنهػػا:  رئيسػػةعػػدة خصػػائص  عمػػىكمػػا يؤكػػد المجتمػػع الفنمنػػدي 
"التحسػػيف وااللتػػياـ والثقػػة والتعػػاوف والمسػػؤولية واالسػػتقالؿ الػػ اتي والحريػػة المهنيػػة والمثػػابرة 

دافعيػػة الداخميػػة ، وااللتػػياـ بالمدرسػػة ، والعاطفػػة لألطفػػاؿ ، والقػػدرة عمػػى تحفيػػي اآلخػػريف ، ال
والمهارات التنظيمية ، ومهارات االتصاؿ ، والقيـ اءخالقية. "وبغض النظػر عػف أي شػؾ ، فػمف 

 (85)ه   الكممات تصور" ثقافة التدريس "في فنمندا.
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لمسػػتقؿ المعمػػـ ا هػػي:عػػدة مقومػػات  عمػػىيقػػـو إعػػداد المعمػػـ فػػي هػػ ا الػػنهج وبهػػ ا 
 The،المعمػػـ المصػػمح لممدرسػػة  autonomous teacher/المعمػػـ الواثػػؽ مػػف نفسػػه 

teacher as school reformer المعمػـ كمػتعمـ نشػط،The teacher as active 
learner المعمػػـ كمتخػػ  القػػرار،The teacher as decision-maker  المعمػػـ كمفكػػر،
 .  The teacher as scientific thinkerعممي 
  يف فيليدا: " البحح عل الكا ه  هاملعل تعليهمدخل "أٍداف 

تثقيػؼ المعممػيف  فػيفػي فنمنػدا ث عمػى البحػالقػائـ  المعمػـ تعميـيتمثؿ الغرض الرئيس مف     
اسػتناًدا إلػى المستقميف، القادريف عمى بناء قراراتهـ التربوية عمى الحجج المنهجيػة والتجريبيػة 

،والعمػػػؿ كممارسػػػيف لمتفكيػػػر  أو الحدسػػػي اليػػػومية إلػػػى الجػػػداؿ الجػػػداؿ العقالنػػػي ، باإلضػػػاف
نهـ مدرسػوف محترفػوف مسػتقموف التربوي إ  يمكف وصؼ المعمميف الفنمندييف أثناء الخدمػة بػ 

سػنوات مػا قبػؿ   ف عمى بناء ممارساتهـ عمى معارفهـ التربوية والقائمة عمى اءبحاث منوقادر 
، معرفػػة تعمػػيـثالثػػة مجػػاالت رئيسػػة هػػي: نظريػػة ال عمػػىحيػػث تقػػـو عمميػػة اإلعػػداد الخدمػػة، 

ضػماف  إلػىالمعمميف في فنمنػدا  تعميـكما يهدؼ ، (86) والممارسة تعميـالمحتوى التربوي،وفف ال
حتػى يصػبحوا معمؿ بشكؿ مستقؿ كمعمميف مربييف ومستشاريف، لاستعداد المعمميف المتخرجيف 

صػػالح ثقافػػة المدرسػػةخبػػراء مسػػتقميف ومسػػئوليف أخالقيػػًا قػػادريف عمػػى ت  وتسػػعى، (87)حميػػؿ وا 
ؽ يػػحقت إلػػى -المبػػدأ التػػوجيهي الػػرئيسباعتبػػار   -عمػػى البحػػث  ةالقائمػػ منػػاهج إعػػداد المعمػػـ

 88))ة:التالياءهداؼ 
تحقيؽ المعرفة العميقة ب حػدث التطػورات البحثيػة فػي الموضػوعات التػي يقومػوف بتدريسػها  -

دة التخصصػات حػوؿ معرفػة محتػوى الموضػوع ومعرفػة مع الدراية الكاممة ب حدث اءبحاث متعد
 ه.تعميمالمحتوى التربوي حوؿ كيفية تعمـ شيء ما و 

اليػة المعمـ في حد  اته موضػوًعا لمدراسػة والبحػث حيػث يػوفر المعرفػة حػوؿ فع تعميـاعتبار  -
 المعمميف المنف ة بوسائؿ متعددة وفي سياقات ثقافية مختمفة. تعميـونوعية 

تحميمػػي ومنفػػتح فػػي عممهػػـ ، واسػػتخالص اسػػتنتاجات بنػػاًء عمػػى مالحظػػاتهـ تبػػاع نهػػج ا -
تطوير مجػاالت الكفػاءة  إلى اسعيً  ، ت التدريس والتعمـ بطريقة منهجيةوتجاربهـ ، لتطوير بيئا

 (89)ة:اليالت
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o  الكفػػػاءة اءخالقيػػػة: يػػػتمكف الطػػػالب مػػػف تحديػػػد وتحميػػػؿ تصػػػرفاتهـ مػػػف وجهػػػة نظػػػر
 بادئ اءخالقية في حاالت الصراع.أخالقية والعمؿ وفًقا لمم

o .الكفاءة الفكرية: يبني الطالب تصرفاتهـ وتطورهـ المهني عمى التفكير العممي 
o ة: الطػالب مسػتعدوف وقػادروف عمػى العمػؿ بشػكؿ تعػاوني يػعمالكفاءة التواصمية والتفا

ف عمػى االسػتماع إلػى شػخص ييكوف الطػالب قػادر و  ،ةيعمفي المواقؼ والمجموعات التفا
 ة مختمفة.يعمفي عالقات تفا االنخراطر ويستطيعوف آخ
o  الكفػػػػاءة الثقافيػػػػة والمجتمعيػػػػة: يسػػػػتطيع الطػػػػالب تقيػػػػيـ قػػػػيـ وممارسػػػػات المجتمػػػػع

 كمػا ،اء بشكؿ مختمؼ وتقييمها وتغييرهػاالقدرة عمى رؤية اءشيو  تنميتها،والمشاركة في 
 ر التعددية الثقافية.ومظاه تعميـيحدد الطالب الممارسات التي تنطبؽ عمى المدرسة وال

o  الكفاءة التربوية: الطالب قادروف عمى تخطػيط وتنفيػ  وتمييػي وتطػوير عمميػات الػتعمـ
 المختمفة.

o  تجربػػة  إجػػراء: يفهػػـ الطػػالب البشػػر عمػػى أنهػػـ كائنػػات قػػادرة عمػػى الجماليػػةالكفػػاءة
لمواقػع فيمػا  جمػاليخمػؽ تصػور  كمػا يسػتطيعوفمتعددة الحواس فػي محػيطهـ، شمولية 

 عمؽ بالعالـ المحيط. يت
جرائيػا،  أهػػداؼ إجرائيػػة لكػػؿ  إلػىقامػػت الجامعػػات الفنمنديػػة بتفصػيؿ الكفػػاءات السػػابقة الػػ كر وا 

 (90)مف درجة البكالوريوس والماجستير متمثمة في اآلتي:
 أٍداف الكفاءة لربىامج دردة البكالوريوس يف الرتبية بفيليدا 

 ريوس في التربية قادروف عمى:الطالب ال يف يكمموف برنامج درجة البكالو 
 .ووضع أهداؼ التعمـ الشخصية ب نفسهـ ال اتي ، تقييـ كفاءاتهـ التربوية وفهمهـ· 
 ا تدريس المواد المختمفة وتحديد قيمة لها.عميهتحميؿ المبادئ واءهداؼ التي يقـو · 
 دعمها.أساليب تحديد عمميات التعمـ المختمفة وشروطها و · 
 ية وبيئات التعمـ.تعميمقييـ عمميات التعمـ والوحدات التخطيط وتنفي  وت· 
 .ـتعموال تعميـتحديد الظروؼ الهيكمية االجتماعية التي تؤثر عمى ال· 
المهػػارات الاليمػػة لمقابمػػة الفػػرد والمجموعػػة ، ولتقيػػيـ عمميػػات المجموعػػة ولمتعػػاوف  امػػتالؾ· 

   .الجماعي
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 رتبيةأٍداف الكفاءة لربىامج دردة املادستري يف ال

 الطالب ال يف يكمموف برنامج درجة الماجستير في التربية قادروف عمى:
تشػػكيؿ لمحػػة شػػاممة عػػف النمػػو البشػػري والتنميػػة والبيئػػة المتناميػػة والػػتعمـ ، وأشػػكاؿ الػػنظـ · 

 .تعميـ، وك لؾ بناء فمسفة شخصية ثابتة لمميةيعمالت
وجهػػات النظػػر التجريبيػػة والعمميػػة مػػع دمػػج  تعميـالتحميػػؿ المنهجػػي لمظػػواهر المتعمقػػة بػػال· 

 والعممية.
، مػع مراعػاة ية المرتبطة بمجاؿ خبػرتهـ الخاصػةتحديد وتمييي وحؿ المشكالت العممية والعمم· 

 .ية واءخالقية واالجتماعية لمحموؿ المختارةتعميماآلثار ال
 .مرارتطوير مجاؿ نشاطهـ ومتابعة المعرفة العممية والعممية المطموبة باستلالعمؿ · 
فػػي مجتمػػع عامػػؿ ولػػديهـ المهػػارات   عضػػاءكهـ بشػػكؿ مسػػتقؿ تعمػػيمنفيػػ  وتقيػػيـ تخطػػيط وت· 

 .مة لمييد مف الدراسات اءكاديميةالالي 
 إعداد املعله يف فيليدا البحح" يف تعليه املعله الكا ه عل  مدخل"خصا ص 

ف تقميػػػد تنبػػػع مػػػ ىاءولػػػ: فنمنػػػدا بوجػػػود ثقػػػافتيف فػػػي عمميػػػة إعػػػداد المعمػػػـ  تتسػػػـ   
أف  عمػىالممارسة كطريؽ سريع إلى "صنع" المعمـ ، والثانيػة الثقافػة اءكاديميػة ، والتػي تؤكػد 

الػنهج القػائـ  عمػىاإلمكانات اإليجابية لمممارسة يمكف فقط استخدامها إ ا كانػت معتمػدة  بقػوة 
بشػكؿ ( أف البحث في تفكير المعمػـ مػرتبط 2005) Berlinerوقد أوضح برلينر عمى البحوث،

هػ   العمميػة تنطػوي نظريػا عمػى الممارسػة وكػ لؾ تحويػؿ النظريػة  ال ينفصؿ ب فعاؿ المعممػيف،
 تعمػيـبمثابػة مؤشػر لجػودة  اموضع التنفي ، فالمواينة بنجاح بيف ه يف الجانبيف يمكف اعتبارهػ

 91))المعمميف ، ويكوف بمثابة وسيمة لت هيؿ المعمميف المحترفيف.
يهػػدؼ إلػػى  جالتربػػوييف الفنمنػػدييف بعمػػؿ نمػػو البػػاحثيف مجموعػػة مػػف  وقػػد قػػاـ    

وصػػؼ كيفيػػة وجػػود عالقػػة ديناميكيػػة بػػيف الثقػػافتيف السػػابقتيف ،ويتػػ لؼ النمػػو ج مػػف ثالثػػة 
ف خػػرااف اآليالمسػػتو و  العمػػؿ" ىتو "بمسػػ ى"يتعمػػؽ بالممارسػػة العمميػػة "ويسػػمأحػػدها :  مسػػتويات
بعػض اإلجػراءات  ىتجػر ، حيث  يعماإلجراء الفالعمؿ مف الممارسة ، أو  ىويبدأ مستو ؛ لمتفكير
،  تتعمػؽ بالتفاعػػؿ مػع الطػػالب كػ لؾ أنشػطة الحقػػةو  ،مثػػؿ التخطػيط لمػػدروس، ةسػابق ةك نشػط

 النقػػد عمػىالمعممػيف  ةالالحقػة مهمػػة ءنهػا سػتنمي قػػدر  ةنشػطواء  وبعػض اءنشػطة التقييميػػة،
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ر يتعمػؽ بتنميػة قػدرة الطالػب اءوؿ مػف التفكيػ ىوالمسػتو ، الموضوعي وتوسػيع وعػيهـ بػاءمور
 الثػاني المسػتوىوتوليػد المعرفػة والػوعي التربػوي ،و  ة،الحاليػحؿ المشكالت الوقتية/ عمىالمعمـ 

مػف التفكيػر يهػتـ بمػا وراء المعرفػة ،ويظهػر فػي  افوقيػ ىمف التفكيػر يمكػف وصػفه ب نػه مسػتو 
ؼ فيمػػا يمارسػػونه فهػػـ وتطبيػػؽ المعػػار  عمػػىالموضػػوعات اءكثػػر تجريػػدا ،ومسػػاعدة الطػػالب 

تفكيػػؾ  عمػػىونحػػو القػػدرة  مهنيػػة، ةالعمػػؿ بطريقػػ ةدار ا  ويوجػػه هػػ ا المسػػتوى نحػػو فهػػـ و  ًيػا،يوم
أسػػاس  عمػػىاتخػػا  القػػرارات  عمػػىونحػػو تطػػوير القػػدرة  بنػػاء نمػػا ج لحمهػػا، ةعػػادا  و المشػػاكؿ 
 (92)عقالني. 

 اسػػػيةالبحػػػث فػػػي فنمنػػػدا بعػػػدة سػػػمات وخصػػػائص أس عمػػػىالقػػػائـ  ـ المعمػػػـيعمػػػيتسػػػـ ت كػػػ لؾ
 (93)أهمها:

 ف ويصػػػػبحوا معممػػػػيف، فػػػػاءفراد الموهوبػػػػاجتػػػػ اب فنمنػػػػدا أكثػػػػر شػػػػبابها موهبػػػػة ودافًعػػػػا ل
ف فقط هـ مف سيصبحوف معمميف ، حيث تػوفر درجػة الماجسػتير المطموبػة فػي ووالمتحمس

العمـو التربوية أساًسػا مهنًيػا تنافسػًيا، يختػار العديػد مػف الشػباب الفنمنػدي التػدريس كمهنػة 
 ه عمى أنه مهنة مستقمة تحظى بتقدير مجتمعي. يإلءف العمؿ في المدارس ي نظر أولية 

  المعممػػيف فػػي جامعػػات البحػػث الفنمنديػػة،  تعمػػيـالتعػػاوف الوثيػػؽ بػػيف كميػػات المػػواد وأقسػػاـ
لمػواد التػي يػتـ امعممػي المػواد بشػكؿ تعػاوني ومنسػؽ لضػماف إتقػاف  تعمػيـيتـ تنظػيـ حيث 

 الخريجيف.وية الحديثة لجميع تدريسها والكفاءات الترب
  ،أطروحات الماجستير مصحوبة بمتطمبات أكاديمية صارمة مف الناحيػة النظريػة والمنهجيػة

يػة معقػدة تعميمالمعمميف يعػد المعممػيف لمعمػؿ فػي بيئػات اجتماعيػة و  تعميـفالتوجه البحثي ل
يػػة تعميماسػػات مكػػف التػػدريب اءكػػاديمي القػػائـ عمػػى اءبحػػاث مػػف تنفيػػ  سييومتغيػػرة، كمػػا 

أدت الكفػاءات المهنيػة المعػيية إلػى ييػادة الثقػة فػي  ،عمى سبيؿ المثػاؿ نية أكثر تطرًفا،وط
المعمميف والمدارس فيما يتعمؽ بتخطػيط المنػاهج وتقيػيـ الطػالب واإلبػالغ عػف أداء الطػالب 

 وتحسيف المدرسة. 
  ف يكػػوف المعممػػوف يتطمػػب االحتػػراؼ باعتبػػار  السػػمة الرئيسػػة لمتػػدريس أاالحتػػراؼ : حيػػث

قادريف عمى الوصوؿ إلى التطورات المستمرة في مهنتهـ ومتابعتها وتنفي  المعرفػة الجديػدة 
المعممػػيف الفنمنػػدييف  تعمػػيـيكػػوف التطػػوير اإلضػػافي لالتػػالي ي، وبتعميمػػبحريػػة فػػي عممهػػـ ال

 ة وصمة دولية.عاليمبنًيا عمى إنجايات بحث وتطوير مستمرة و ات جودة 
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أف مكانػػة المعمػػـ الفنمنػػدي تتعمػػؽ بثالثػػة جوانػػب متكاممػػة فيمػػا  إلػػىإلشػػارة وتجػػدر ا   
وأخيػرا الراتػب الشػهري الػ ي يتقاضػا   فػي المجتمػع، هوضػعو  باستقالليته،بينها وهي ما يتعمؽ 

المعممػػيف" نقطػػة حرجػػة فػػي النظػػاـ  اسػػتقاللية،إ  تعػػد السياسػػة المتعمقػػة بػػ " انظيػر كونػػه معممػػ
والػتحكـ فػي وظػائفهـ ،  االسػتقالليةة مػف عاليػعممػوف فػي فنمنػدا درجػة برمته ،حيث ي ظهػر الم

  المتنبػػ"ميػػيات جا بيػػة لمهنػػة التػػدريس ، وعمػػى أنهػػا واحػػدة مػػف أكثػػر ال إليهػػاوالتػػي ي نظػػر 
يػتـ تطبيػؽ  وال،مركيًيػا  لػيسبالرفاهية" بيف المعممػيف الفنمنػدييف، ءف النظػاـ الفنمنػدي  الرئيس
فػي فنمنػدا ، طالػب المعممػوف  تعمػيـف ثناء إصالحات ال ،مميف الفنمندييفالمع عمىلمتفتيش نظاـ 

تبػػػاع افبػػػداًل مػػػف  ،عنػػػد تخطػػػيط المنػػػاهج وتقيػػػيـ الطػػػالبولية ئوالمسػػػ االسػػػتقالليةبمييػػػد مػػػف 
المحميػة لتحقيػؽ  تعمػيـالمعايير المركيية ، يتـ وضع الكثير مف الثقة فػي المعممػيف وسػمطات ال

 94)).نتائج جيدة
المعمميف في فنمنػدا الكثيػر مػف المسػؤولية والحريػة التربويػة عمػى المسػتوى  فتحمؿ   
كبيػػرا مػػف الحكػػـ ظهػػر قػػدرا ي  -المنػػاهج الوطنيػػة ليسػػت إال دلػػياًل واسػػًعاحيػػث إف –المدرسػػي 

إ  يقومػػػوف بعممهػػػـ عمػػػى أسػػػاس مػػػف الثقػػػة والتعػػػاوف، ولهػػػ ا تتطمػػػب مهنػػػة الػػػ اتي والقػػػوة ؛ 
اءكاديمية ، حتى بالنسبة لمعممي اءطفاؿ الصغار جًدا ، ويمكػف التدريس الكثير مف المؤهالت 

وصؼ ثقافػة التػدريس الفنمنديػة ب نهػا "ثقافػة الثقػة" ءنهػا تعكػس "االحتػراؼ القػائـ عمػى الثقػة" 
فػػرص التحفيػػي واإلبػػداع واسػػتخداـ المواهػػب الخاصػػة واحػػدة مػػف أهػػـ ميػػيات التػػدريس  أف،كمػػا 

ولية العديد مف المهاـ ومنهػا رػرس اإلبػداع فػي ئلفنمنديوف مسيتحمؿ المدرسوف اإ  ، يفنمندال
 95)).لمتطوير المهني ورفاهية الطالب اءطفاؿ ؛وتيويدهـ ببيئة عمؿ احترافية وداعمة 

 اسػػتخدمهت التربويػػة"  ةرشػػاديالوثيقػػة اإل بمثابػػة  " المػػنهج اءساسػػي الػػوطني ويعػػد  
أف عمػػػى اعتبػػػار نػػػاء المنػػػاهج المحميػػػة، البمػػػديات المحميػػػة ومسػػػئولو المػػػدارس والمعممػػػوف لب

كمطػػار  ةيساسػػهـ الحريػػة فػػي اسػػتخداـ المنػػاهج اءلػػديو المدرسػػيف هػػـ الخبػػراء فػػي التػػدريس 
وتعتبػر المكانػة المجتمعيػة لممعمػـ الفنمنػدي   ،إلياميػة مػف المتطمبػات ةيس كمجموعػتوجيهي ول

ًءا مػػف الدراسػػات الجامعيػػة المعممػػيف جػػي  تعمػػيـ؛ فمنػػ  أف أصػػبح  السػػتقالليته اواضػػح اانعكاسػػ
اءكاديمية في سبعينيات القرف الماضي ، ايدادت تدريجيًا هوية المعممػيف الفنمنػدييف وشػعورهـ 

س وضػػع باالنتمػػاء إلػػى مهنػػة تحظػػى بتقػػدير واحتػػراـ كبيػػريف فػػي المجتمػػع ، ويتمتعػػوف بػػنف
 االمقػػاـ اءوؿ بمػػد ؛فحتػػى أوائػػؿ القػػرف العشػػريف كانػػت فنمنػػدا فػػي ،اءطبػاء والمحػػاميف والقضػػاة



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 1022 - 

مف بيف المجموعات القميمػة المتعممػة فػي  -إلى جانب اءطباء والكهنة -وكاف المعمموف ايراعي
(96).  صحاب المعارؼبصفهـ إ  تـ و  اتيمعظـ القرى والبمد

  

حيػث تثػؽ  يتـ استخدامها مرارا وتكرارا مف قبؿ النظاـ الفنمندي، ةوتعد "الثقة" كمم     
بالبمديات في تنفي  المناهج الدراسػية المحميػة ؛  تعميـلم المجمس الوطني الفنمنديو  تعميـال ةويار 

والبمػػديات تثػػؽ بالمػػدارس فػػي تفسػػير المنػػاهج المحميػػة ؛ والمػػدارس تثػػؽ بػػالمعمميف لمتػػدريس 
بالطريقة اءكثر فائدة لطالبهـ، ويتجمى ه ا القدر الكبير مف الثقة مف خالؿ نظاـ ال يوجػد فيػه 

دي( وال يوجػد تقيػيـ خػارجي حد لمطالب )يقـو المدرسوف بتقييـ الطالب وتقدمهـ الفػر اختبار مو 
التدريس ،كما أنه ال يوجػد إلػياـ لممعممػيف بالعمػؿ خػارج سػاعات التػدريس ،وكمػا هػو  ةلممارس

 عميػػه أكثػػر ممػػا  ةعمػػى أيػػاـ عطمػػالحػػاؿ فػػي العديػػد مػػف البمػػداف اءخػػرى ، يحصػػؿ المدرسػػوف 
 (97).ف البديمة بالنسبة لممه الحاؿ

الػررـ مػف ارتفػاع الراتػب الخػاص بػالمعمـ الفنمنػدي ،إال أف مسػتوى الرواتػب  عمػىو     
لػػيس هػػو الػػدافع الػػرئيس ءف تصػػبح معمًمػػا فػػي فنمنػػدا، إ  يكسػػب المعممػػوف أكثػػر بقميػػؿ مػػف 

 42،600 حػػواليعاًمػػا مػػف الخبػػرة  15حيػػث يبمػػت راتػػب المعمػػـ بعػػد  الراتػػب الػػوطني،متوسػػط 
، فػػػي بمػػداف منظمػػػة أمريكػػي ،هػػػ ا قريػػب جػػػدا ممػػا يحصػػػؿ المعممػػوف ، فػػػي المتوسػػط دوالر 

دوالر  47000الراتب السنوي المقابؿ في الواليػات المتحػدة هػو فالتعاوف االقتصادي والتنمية، 
  (98)دوالر أمريكي. 50000أمريكي ، وفي كوريا 

 : ريب امليداىيالتد –الساعات التدريسية  - مً حيح األىشطة اإلعدادبرىامج 

برنامًجػػػا مػػػف درجتػػػيف، اءوؿ برنػػػامج درجػػػة البكػػػالوريوس  حالًيػػػاتقػػػدـ الجامعػػػات الفنمنديػػػة    
الماجسػػتير لمػػدة عػػاميف وهػػو الحػػد اءدنػػى مػػف الت هيػػؿ والثػػاني  ، سػػنوات ثػػالثإليامػػي مدتػػه 

ة ويػػتـ تقػػديـ هػػاتيف الػػدرجتيف فػػي بػػرامج متعػػدد لتػػدريس فػػي فنمنػػدا،المحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص 
ويػػػتـ تقيػػػيـ الدراسػػػات مػػػف حيػػػث  التخصصػػػات تتكػػػوف مػػػف دراسػػػات فػػػي مػػػادتيف عمػػػى اءقػػػؿ،

والػ ي يعػد السياسػة اإلرشػادية لمنطقػة ،( ECTSالنظاـ اءوروبػي )  الساعات المعتمدة ضمف
يركػػي عمػػػى الطػػالب اسػػػتناًدا إلػػى عػػػبء عمػػؿ الطالػػػب  إ لمػػدوؿ اءوروبيػػػة ،  العػػػالي  تعمػػيـال

التػي وعادة ما يتـ تحديػد اءهػداؼ مػف حيػث نتػائج الػتعمـ والكفػاءات ،ج لتحقيؽ أهداؼ البرنام
ءكثػر مػف سػاعة معتمػدة تمثػؿ عػبء العمػؿ لمطالػب  60عمػى افتػراض أف ويقـو ،  سيكتسبها

 ،أسػػبوعياسػػاعة عمػػؿ  30إلػػى  25 حػػوالي ECTSلػػ لؾ ، يمثػػؿ رصػػيد سػػنة دراسػػية واحػػدة ،
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 120تميهػا حصػوؿ عمػى درجػة البكػالوريوس، لمسػاعة معتمػدة  180ـ المعممػيف عمػيويتطمب ت
 (99)ساعة معتمدة إضافية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير.

ية المختمفػة حيػث معممػي تعميموتوفر الجامعات برامج مختمفة إلعداد المعمـ تبعا لممراحؿ ال    
(،معمػػـ 9-7مػػف  المسػػتوىالمتوسػػط ) تعمػػيـ(،ومعممػػي ال6-1مػػف  المسػػتوىاالبتػػدائي ) تعمػػيـال
لطػػػالب مػػػف  وي االحتياجػػػات ( ،ومعممػػػي ا12-10مػػػف  المسػػػتوى) العميػػػامرحمػػػة الثانويػػػة ال

دراسػػته تبعػػا بالمهنػػي ،ويقػػـو الطالػػب باختيػػار النمػػو ج الػػ ي يررػػب  تعمػػيـ،ومعممػػي الالخاصػػة 
ي الػػ ي اختػػار  ،وجػػدير بالػػ كر أف برنػػامج اإلعػػداد لػػيس وحػػدات مغمقػػة /قوالػػب تعميمػػلممسػػار ال

نما يسػت طيع الطالػب وضػع مخطػط لدراسػته تبعػا لنػوع الدراسػة التػي يررػب فيهػا ،مػع جامدة ،وا 
المعػارؼ  ةونوعيػ ةفػي كميػ اءساسػيةالوفػاء بالمعػايير  طالػب كػؿ عمػىاءخ  فػي االعتبػار أنػه 

فبرنػامج اإلعػداد مصػمـ  ،التػدريس ةتربويػة الخاصػة بممارسػاءكػاديمي والدراسػات ال ىوالمحتو 
 ىيج التوسػع وتغييػر مسػار  واالنتقػاؿ لمتػدريس فػي مرحمػة ومسػتو ة إ  يتػيح لمخػر اليػبمرونة ع

،فمػػػثال معمػػػـ المرحمػػػة االبتدائيػػػة يسػػػتطيع االلتحػػػاؽ عميػػػه الػػػ ي حصػػػؿ  المسػػػتوىمػػػف  أعمػػػى
 بالتػدريس لممرحمػة الثانويػػة بعػد اجتيػاي  لمقػػررات وممارسػات محػددة تضػػعها مؤسسػة اإلعػػداد،

 اتطيع االلتحػػاؽ بالدراسػػة لمػػدة عػػاـ ليصػػبح معممػػالمرحمػػة االبتدائيػػة والثانويػػة يسػػ  لؾ معمػػـكػػ
 100)) وي االحتياجات الخاصة.ل

ويػػة ويقػػـو معممػػو المرحمػػة االبتدائيػػة بالحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػـو الترب    
النفسػػػية ، ويقػػػـو مدرسػػػو المػػػدارس الثانويػػػة بكتابػػػة ،يػػػة تعميمال،المتعمقػػػة بالقضػػػايا التربويػػػة 
 مجػاؿ موضػوعهـ ،فمػثال يجػب أف يكػوف مػدرس الكيميػاء حاصػػالأطروحػة حػوؿ تخصػص هػو 

 تعمػيـالبرنامج التربػوي المقػدـ فػي أقسػاـ  جتيايلماجستير في الكيمياء إلى جانب اعمى درجة ا
ويشػػتمؿ البرنػػامج التربػػوي لممعممػػيف عمػػى التربيػػة المدرسػػية ، وعمػػـ الػػنفس  ،بنجػػاحالمعممػػيف 

لمحتوى التربوي كشرط أساسي لمتدريس الهادؼ ويعكػس الخاص ، ومعرفة ا تعميـالتربوي ، وال
المعممػيف عمػى  تعميـطبيعة كمية ومعيارية تعتمد عمى السياؽ في تصنيؼ المكونات اءساسية ل

( ممارسػػػة ميدوجػػػة 2)أساسػػػي ومفػػػاهيمي( و ) تعمػػػيـ( مسػػػتوياف مػػػف ال1: )التػػػالي النحػػػو 
   (101).كاديمي)ممارسة التدريس وممارسة البحث(، إلى جانب البحث اء 

ف لمبحػث وليسػوا مسػتهمكيف ،حيػث تقػدـ قػوائـ القػراءة لهػـ فػي وف منتجػوفالطالب المعمم     
اقتػػراح المنشػػورات البحثيػة التػػي وجػػدوها ب نفسػػهـ ،  ـعمػػيهبدايػة كػػؿ دورة أو وحػػدة نمطيػة ، و 
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 يهـعمػػفػػي تطػػوير معػػارفهـ وفهمهػػـ، كػػ لؾ  وواضػػحةأف تكػػوف مفيػػدة  عمػػىكػػ فراد أو كفػػرؽ ،
فػػي كتابػػاتهـ الخاصػػة أو فػػي االمتحانػػات  إليهػػاراءة العناصػػر الموجػػودة فػػي القائمػػة والرجػػوع قػػ

 102)).الشفوية و الكتابية 
أطروحػػػة  ‟الفنمنديػػػة يػػػتـ إجػػػراء البحػػػوث قبػػػؿ وأثنػػػاء الماجسػػػتير Turkuتوركػػػوففػػػي جامعػػػة 

قصػيرة وواحػدة تصميـ ثالثة مشاريع بحثية  الطالب المعمميف" )حيث ي توقع مف العمياالدراسات 
وكػ لؾ تقػديـ البحػوث فػي المػؤتمرات(، كمػا  ،الكيفيػةالكميػة  ساليب الممارسة باء تعرؼكبيرة و 

كانت ورش عمػؿ البػاحثيف وبيئػات الػتعمـ المدعومػة بالحاسػوب مػف المكونػات المهمػة اءخػرى 
تعػاوني ، حؿ المشكالت والػتعمـ ال عمى معتمدا ثباحاللمبرنامج والتي استندت إلى حركة المعمـ 

الحد مف التمييػي المصػطنع بػيف طػرؽ البحػث النوعيػة والكميػة مػف خػالؿ االسػتفادة  عمى اقادر 
 (103)المختمطة. ساليبمف فكرة اء

يػػة فػػي الدراسػػات النظريػػة تعميم، لػػدمج الممارسػػة اليالفنمنػػد المعمػػـ تعمػػيـوتػػـ تصػػميـ مػػنهج   
سػػنوات:  5مراحػػؿ عمػػى مػػدار بشػػكؿ منهجػػي، حيػػث تنقسػػـ ممارسػػة التػػدريس عػػادة إلػػى ثػػالث 

ئيػػة الممارسػػة اءساسػػية )التوجػػه( ، الممارسػػة المتقدمػػة )المػػواد الثانويػػة( ، والممارسػػة النها
كػ لؾ يراقب الطػالب الػدروس مػف قبػؿ المعممػيف  وي الخبػرة ، و خالؿ كؿ مرحمة و )الماجستير(،

دروًسػػػا مسػػػتقمة  يقػػػدـكمػػػا لػػػ ي يالحظػػػه المعممػػػوف المشػػػرفوف ، التػػػدريس التػػػدريبي الكامػػػؿ ا
ة مػػف اليػػالمعممػػيف الفنمنػػدييف سمسػػمة متت تعمػػيـيمثػػؿ برنػػامج وبهػػ ا تالميػػ  ،مػػف اللمجموعػػات 

فػي التػدريس، حيػث يػتـ الممارسػة المعرفة النظرية ، والتدريب العممػي ، والبحػث الموجػه نحػو 
 (104). المعمميف في أنشطة وحدات الجامعة اءكاديمية تعميـدمج مسؤوليات 

 105)):عدة توجهات تتمثؿ في عمىرنامج إعداد المعمـ بفنمندا ويشتمؿ ب
 التوجػػه البحثػػيResearch orientation المعممػػيف وعممهػػـ  تعمػػيـإ  يشػػكؿ اءسػػاس ل

 عمػػىالجػػودة ،لتطػػوير قػػدرتهـ  اليػػةالمسػػتقبمي مػػف خػػالؿ البحػػوث المسػػتمرة والشػػاممة ع
وجه البحثي فػي دعػـ إجػراءات ، وتتمثؿ مهمة التاليوميالعمؿ المنهجي لعممهـ و التفكير، 

طريقػة عمػؿ ية بهػ   التعميملمتعمـ، ويدعـ العممية ال ةوتطوير بيئات محفي  لمطالبية تعميم
 عمػػىوكػػ لؾ  ،ءطروحػػات العمميػػة، والحمقػػات الدراسػػية حػػوؿ االبحػػث ةدورات فػػي منهجيػػ

 اإلشراؼ الفردي والتوجيه.
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 يتعميمالتوجه الDidactic orientation:اليوميػةعمػؽ ب عمػاؿ المعممػيف ه ا التوجػه يت ،
 عمػىوالقػدرة  حيث يتطور المعمموف مف خالؿ اتخا  القرار المستمر في التػدريس والػتعمـ،

يػػػة مناسػػػبة، تعميمربػػػط الممارسػػػة العمميػػػة بالنظريػػػة التربويػػػة  لػػػدمج المعرفػػػة بمهػػػارات 
 .داد المعمـعيارية الفنمندية إلعالعمؿ العممي في إطار المناهج الم ىبالتوايي مع مستو 

 التوجػه االجتمػاعيSocial orientationوفهػـ عميقػيف  ة: يحتػاج المعممػوف إلػى معرفػ
لمعمػػؿ بشػػكؿ فػػردي وفػػي جماعػػات ، وفهػػـ الػػديناميات االجتماعيػػة لممجموعػػات، والتوجػػه 

تعمػؿ  ةاالجتماعي متعدد الوجو   فهـ مطالبوف بتنسيؽ أنشػطتهـ مػف أجػؿ تطػوير مدرسػ
 لوالديف.مثؿ الخارجييف بشكؿ جيد مع الشركاء ا

  التوجػػه المجتمعػػيSocietal orientation هػػ ا التوجػػه يجعػػؿ مػػف المدرسػػة مؤسسػػة:
ويدعـ البرنامج هػ ا التوجػه مػف خػالؿ  مجتمعية ويجسد العالقة بيف المدرسة والمجتمع ،

 توفير المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لدعـ العالقات الجيدة مع المجتمع.
 يالتوجه الفردIndividual orientationتعمػيـأيضا نحو  ةية موجهتعميم: فاءنشطة ال 

االسػتفادة مػف قدرتػه ، ويػرتبط التوجػه الفػردي ارتباطػا وثيقػا  عمػىشخص ديمقراطي قادر 
مػػا يتعمػػؽ  عمػػىكمػػا يحتػػوي  التركيػػي، ةتربػػوي ويضػػع الفػػرد المػػتعمـ فػػي بػػؤر بعمػػـ الػػنفس ال

العقمية والحركية ، وكيؼ يمكف تطبيعها مػع النظريػات بالفردية الفكرية والعاطفية والتنمية 
 ة حوؿ التعمـ خالؿ مراحؿ مختمفة مف حيا  الفرد.الحالي
 106))تتمثؿ في:  خمس ظواهرحوؿ  القائـ عمى البحث المعمـ تعميـ مناهجكما ترتكي 

ا يػة التػي يػتـ بناؤهػتعميموالخبػرة ال تعمػيـيرتبط بالتدريب في مجاؿ ال التفاعؿ والتعاوف: -
التحقيػػػؽ فػػػي هػػػ   خػػػالؿ و  ككفػػػاءة ، كتفاعػػػؿ ومشػػػاركة ، وأيًضػػػا كمسػػػاحات لمقػػػاء،

ويػتـ فحػص هػ   الظػاهرة فػي  ،خػركمؿ بعضػها اآليه   المنظورات و  جانسالظاهرة تت
 .  رحمة الطفولة والمراهقة والبموغ بيئات التعمـ الرسمية ورير الرسمية في م

البحػػث عػػف حمػػوؿ تربويػػة مبتكػػرة، ومػػف يػػرتبط بتوجيػػه الممارسػػة فػػي  لػػتعمـ واإلرشػػادا -
لػػتعمـ مػػرتبط  المدرسػػي الحػػديث تعمػػيـاءمثمػػة عمػػى  لػػؾ التركيػػي عمػػى الشػػمولية فػػي ال

 ، رسمي أو رير رسمي. بالسياؽ مدى الحياة
التػي ، :تبحث في الممارسات والهياكؿ المتغيرة فػي المجتمػع والمجتمع والتغيير تعميـال -

، وعمػى نطػاؽ أوسػع ، عمميػة التنشػئة االجتماعيػة  تعميـتخمؽ الفرص وتضع حدود ال
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أيًضػا بالوضػع االجتمػاعي التػاريخي السػائد  ـعمـ والػتيعمػب كممها ،وترتبط ممارسػات الت
 والثقافة والسياسة واءيديولوجيات وهياكؿ السمطة. 

المعرفة العمميػة هػي جػيء أساسػي مػف الخبػرة ، وخاصػة فػي التفكير العممي والمعرفة : -
كاديمية، وفحص بناء المعرفة العممية في نظرية المعرفػة  فػي البحػوث التػي المهف اء 

تغطػػي هػػ    التػػالي ، وبالعػػالي  تعمػػيـأجريػػت فػػي التفكيػػر العممػػي وبشػػكؿ عػػاـ فػػي ال
الظػػػاهرة موضػػػوعات التنميػػػة ، والتفكيػػػر العممػػػي ، وطبيعػػػة المعرفػػػة العمميػػػة وكػػػ لؾ 

ة ،وبهػػػ ا يػػػتـ فحػػػص العمػػػـو التربويػػػة اءخالقيػػػات المهنيػػػة والممارسػػػة العمميػػػة الجيػػػد
يسػتطيع الطػالب االسػتفادة مػف ف كمجاؿ عممي بالنسبة إلى المجاالت العممية اءخػرى،

المشكالت الناشئة في االستخداـ العممي ،وبنػاء المعرفػة القائمػة عمػى البحػث، وتقيػيـ 
لتػياـ وتفسير مالحظاتهـ بشكؿ نقدي والتحقيؽ في الظػواهر المختمفػة ب نفسػهـ مػع اال 

(  ات أهميػػة ICTوتعػػد تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت ) العممػػي، بمبػػادئ البحػػث
 مركيية في مختمؼ أبعاد ه   الظاهرة.

:يػػتـ فحػػص الخبػػرة عمػػى وجػػه الخصػػوص باعتبارهػػا تطػػويرًا لمسػػتوى  الكفػػاءة والخبػػرة -
-عيػة ات التوجػه نحػو العمػـو االجتما -عاٍؿ مف الكفػاءة ، فػي حػيف ركػيت المنػاهج 

عمى الخبرة كظاهرة مجتمعية واجتماعية مع تناوؿ الخبرة وتطويرهػا ، كػ لؾ الػتعمـ فػي 
المجتمعػػػات والشػػػبكات المختمفػػػة ، والهويػػػة المهنيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى إدارة المنظمػػػات 

 .  ية والمهنيةتعميموتطويرها ،وترتبط دراسة ه   المواضيع بتطوير خبرة الطالب ال
يسػػػتوعب المعممػػػوف الموقػػػؼ البحثػػػي الموجػػػه نحػػػو عممهػػػـ  والهػػػدؼ مػػػف  لػػػؾ هػػػو أف     

وفي عممهػـ بشػكؿ ، ومنهج حياة بشكؿ عاـ  توجهاويتعمموف اتخا  االتجا  التحميمي والمنفتح 
البحػػث جعػػؿ  عمػػىالقػػائـ  تعميـالفػػ ؛يػػة فػػي اتجػػا  منظػػوميتعميملبيئػػة الخػػاص ،وكػػ لؾ تطػػوير ا

التغ يػة  عمػىحصوؿ لبديمة، الحوار ،االستفسار والالتفكير الدائـ في الحموؿ ا عمىلديهـ القدرة 
 .المرتدة لعممهـ

نسػب أو درجػات ،بػؿ  عمػىفالطالب ال يحصؿ  وفيما يخص جانب تقويـ الطالب المعمميف ،    
تركيػي انتبػا  الطػالب لمسػعي وراء المعرفػة ،والتقيػيـ يقػدـ كتغ يػة راجعػة بنػاءة  عمػىيتـ العمػؿ 

،فعندما يشعر اءسػتا  الجػامعي أف هنػاؾ مػواطف ضػعؼ معينػة  مكتوبة كانت أو لفظية لمطالب
فهػػـ  عمػػىأو يقتػػرح لػػه أنشػػطة يؤديهػػا لكػػي يحصػػؿ  اإضػػافي االطالػػب ،فمنػػه يقػػدـ لػػه دعمػػ ىلػػد
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فاعتمػاد نظػـ تقػويـ كػالتي تتبعهػا فنمنػدا يحتػاج لمعممػيف  لمجانب ال ي لديه ضعؼ فيػه ، ىأقو 
معايير شػديدة الصػرامة  عمىاعتماد عممية االختيار  مف اإلدراؾ ،وه ا ما يبرر   عاؿٍ قدر  عمى

 (107). اليةنخبة النخبة مف  وي القدرات والمهارات الع عمى،حيث تقتصر عممية القبوؿ 
أهـ مكونات برنامج إعػداد المعممػيف ؛يمكف القوؿ ب نه  التدريب العمميوعند االنتقاؿ إلى       

شػػػهر خاصػػػة بالتػػػدريب الميػػػداني)ما يعػػػادؿ ثالثػػػة أ حػػػواليالفنمنػػػدييف ،حيػػػث يقضػػػي الطالػػػب 
المعممػػيف الفنمنػػدي يختمػػؼ تماًمػػا  تعمػػيـأف نظػػاـ  عمػػىأسػػبوع(،وتؤكد العديػػد مػػف الدراسػػات 11

عػف نظػػاـ العديػػد مػػف البمػػداف اءخػػرى ، ويعػػيى  لػػؾ بشػػكؿ أساسػػي إلػػى الطريقػػة التػػي يػػتـ بهػػا 
مدرسػػة ممحقػػة بهػػا لتػػدريب المعمػػـ كميػػة إلعػػداد حيػػث يوجػػد فػػي كػػؿ  تنظػػيـ تػػدريب المعممػػيف،

و خصوصػية عػف بػاقي المػدارس هػدفها اءساسػي هػو تػوفير ممارسػة  استقالليةالمعمميف لها 
ففػػي خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة لمػػدة خمػػس سػػنوات ، ،(108)التػػدريس الخاضػػعة لإلشػػراؼ الجػػامعي 

يػة، يتقدـ الطالب مف ممارسة التػدريس اءساسػية إلػى الممارسػة المتقدمػة ثػـ الممارسػة النهائ
خالؿ كؿ مرحمة مػف هػ   المراحػؿ ، يراقػب الطػالب الػدروس مػف قبػؿ المعممػيف  وي الخبػرة ، و 

ويمارسوف التدريس أثناء مالحظػتهـ مػف قبػؿ المعممػيف المشػرفيف ، ويقػدموف دروًسػا مسػتقمة 
لمجموعات مختمفة مف التالمي  أثناء تقييمهـ مف خالؿ اإلشػراؼ عمػى المعممػيف وأسػات ة قسػـ 

 (109).لمعمميف والمحاضريفا تعميـ
،ولهػ ا  المعممػيف" تعمػيـ( ، " نوعية ممارسػة التػدريس تحػدد نوعيػة 1990ووفقا لييشنر )    

يمعػػب الطالػػب المعمػػـ الػػدور الػػرئيس فػػي ممارسػػة كافػػة اءنشػػطة المدرسػػية والتخطػػيط لممػػنهج 
ه التربويػػػة ممػػػا يسػػػمح لػػػه بالقيػػػاـ ب بحاثػػػ وتنفيػػػ   وتقييمػػػه أثنػػػاء عمميػػػة التػػػدريب العممػػػي،

،ويتعاوف العديد مػف مػدارس تػدريب المعممػيف فػي فنمنػدا مػع بشكؿ أفضؿ  ومشاريعه التجريبية
يػػػة ،وتقػػػدـ بعػػػض مػػػدارس تػػػدريب تعميممختمػػػؼ الشػػػركاء فػػػي المشػػػاريع الدوليػػػة والثقافيػػػة وال
تجريبيػة وتوفر ك لؾ المشػاريع ال ،العمياالمعمميف برنامج البكالوريا الدولية في المرحمة الثانوية 

التدريس الرقمي كتمهيد ءنػواع جديػدة  أساليب تطوير تكنولوجيا المعمومات و  عمىالتي تنطوي 
 (110)وخاصة تمؾ التي في سياؽ دولي. مف التعاوف،

تخضػع جيئًيػا فػي تمويمهػا لمدولػة ،إ  و وتنتمي مدارس تدريب المعمميف إداريًا إلى الجامعات    
والثقافػػة ممارسػػات  تعمػػيـاءساسػػي ، بينمػػا تمػػوؿ ويارة ال ـتعمػػيال تكػػاليؼ الماليػػةتغطػػي ويارة 

المعممػيف  تعمػيـولهػا تفاعػؿ مسػتمر مػع أقسػاـ  ،العميػاوالتدريس فػي المػدارس الثانويػة  تعميـال
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في الجامعات، ويتـ التعامؿ مع ه   المدارس باعتبارهػا بيئػات آمنػة ومناسػبة يمكػف لممدرسػيف 
وعمػى الػررـ مػف أف مػدارس ،111))كػرة فػي مجػاؿ التػدريسفيها ممارسة وتجريب أفكارهـ المبت

هـ تعمػػيممػػف الشػػبكة الػػ ي يكمػػؿ الطػػالب الفنمنػػديوف  دريب المعممػػيف تشػػكؿ الجػػيء الػػرئيستػػ
التدريبي فيه ، فمف بعض المدارس الحكومية البمدية العادية )تسمى المدارس الميدانيػة البمديػة 

الفنمنديػة  يػة فػي جامعػة أولػوتعميمت الثمػث الممارسػا حيػثنفس الغػرض،  ؤديت ( MFS، أو 
 112))في ه   المدارس الميدانية البمدية. تتـ 
ونظػػرًا ءف مػػدارس تػػدريب المعممػػيف هػػي مػػدارس جامعيػػة ، يمكػػف اعتبػػار الشػػبكة الوطنيػػة    

لممػػدارس الفنمنديػػة لتػػدريب المعممػػيف فريػػدة مػػف نوعهػػا ،يػػتـ تشػػجيع المعممػػيف العػػامميف هنػػاؾ 
كمػػا تػػوفر مػػدارس تػػدريب  البحػػث والتػػدريس كجػػيء ال يتجػػيأ مػػف عممهػػـ، عمػػى إجػػراء تجػػارب

وتضػػع  أقسػػاـ ،113)) المعممػػيف أيًضػػا سػػياًقا لمبحػػث الػػ ي تجريػػه كميػػات الجامعػػة المختمفػػة
تدريب المعمميف فػي اعتبارهػا الظػروؼ الخارجيػة بمػا فػي  لػؾ منشػست الدراسػة وموقعهػا وعػدد 

لخػدمات االجتماعيػة واالقتصػادية والصػحية وخػدمات المعمميف بما يتناسػب مػع عػدد الطػالب وا
المكتبػػة )تػػوافر الكتػػب ومواعيػػد العمػػؿ( ، مرافػػؽ تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت وكفايتهػػا 

   (114)وطوؿ أياـ الدراسة وتراكـ المحاضرات مقابؿ االنقساـ حسب أياـ اءسبوع.
 عمػىالمػدارس  عمػى التربػوييف رفيفال ينظػر إلػى المشػ ،الفنمنػدي ـ المعمـيعمفي ترتيبات تو     

أنهـ الخبراء الػ يف يسػاعدوف المعمػـ قبػؿ الخدمػة  عمىهـ يإلبها، بؿ ينظر  ىأنهـ نما ج يحت 
ف العديػد مػف والطالب المعمم فيكو  قد  اصة في أف يكوف مدرسا، ومع  لؾ ،إليجاد طريقته الخ

يراقبػونهـ أثنػاء  الػ يفف والمعممػ لؾهـ مف  واء في المدرسة، واءقراف، النما ج، مثؿ المعمميف
 115))ممارستهـ لمتدريس.

ة بشكؿ خاص لعػدة أسػباب منهػا عاليوتعتبر جودة اإلشراؼ في مدارس تدريب المعمميف       
أف المدرسيف ال يف يعمموف في مدارس تػدريب المعممػيف ممتيمػوف لػيس فقػط بتػدريس طالبهػـ 

ف فػػي مػػدارس تػػدريب المعممػػيف حاصػػموف : مػػف المعممػػي 20وفصػػولهـ ، ولكػػف مػػا يقػػرب مػػف 
العالقػة الفطريػة بػيف مػدارس تفعيػؿ المهني كػ لؾ  تعميـعمى درجة الدكتورا  ، وهـ ممتيموف بال

أف يكتبػوا بػرامجهـ  هـ، وريرها مف إدارات الجامعة ، ويمكف ل تعميـتدريب المعمميف ، وأقساـ ال
ممػػيف عمػػى تطػػوير معػػارفهـ ومهػػاراتهـ يػػة حتػػى يتمكنػػوا مًعػػا مػػف مسػػاعدة الطػػالب المعتعميمال
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بشػػكؿ أفضػػؿ لمهنػػتهـ المسػػتقبمية ، ووضػػع جميػػع المهػػارات والمعرفػػة التػػي اكتسػػبوها موضػػع 
 (116)التنفي  في ممارسات التدريس الخاضعة لإلشراؼ. 

وءف التعاوف بيف الجامعات وه   المدارس مف اءمور المعتادة، فمف مدرسػي هػ   المػدارس    
يػة والمهنيػة ،فالتوجيػه يػوفر لممدرسػيف منتػدى تعميميد لحاجػات الطالػب المعمػـ اللديهـ إدراؾ ج

ممالحظػػات والمشػػاركة فػػي حػػوار حػػوؿ القضػػايا المهمػػة فػػي ل امخبػػرات وتمقيػػل وتبػػادال ،لمنقػػاش
 اليوميػةالمعممػيف يجػب أف يػوفر المييػد مػف الػروابط مػع الحيػاة  تعميـفهـ يؤكدوف أف  عممهـ،

ويكمػػف التركيػػي عمػػى شػػراكة  توجيػػه أداة لػػدعـ التطػػوير المهنػػي لممعممػػيف،،وينبغػػي أف يكػػوف ال
تعاونيػػة بػػيف المعممػػيف الجػػدد و وي الخبػػرة وعمػػى إعػػادة التفكيػػر المشػػترؾ فػػي مختمػػؼ جوانػػب 

ـ المعمميف الفنمندييف في المسػتقبؿ يعمـ، ولعؿ أحد اءسئمة الرئيسة لتيعمالت نظريات وممارسات
ة و لػػؾ لػػدعـ يػػعمقبػػؿ الخدمػػة والتػػدريب أثنػػاء الخدمػػة بشػػكؿ أكثػػر فاهػػو كيفيػػة دمػػج التػػدريب 

 (117)التطوير المهني لممعمـ طواؿ حياته المهنية.
فػػػي الػػػربط بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ ؛مشػػػروع قامػػػت بػػػه جامعػػػة  النمػػػا ج الرائػػػدةومػػػف أهػػػـ    

دخؿ القػائـ المعمػـ قبػؿ الخدمػة وأثنػاء الخدمػة باسػتخداـ المػ تعمػيـلربط   Helsinki همنسكي 
جػػؿ ييػػادة دافعيػة الطػػالب نحػػو دراسػػة أالبحػػوث فػػي الرياضػيات ،التكنولوجيػػا ،العمػػـو مػف  عمػى

ميػة ،فقػد تػـ إنشػاء المركػي الفنمنػدي يعمالعمـو والرياضيات والتحسػيف مػف مخرجػات العمميػة الت
)وهػ ا االختصػار  ـ،2003فػي عػاـ  Helsinkiفػي جامعػة همنسػكي   LUMAـ العمػـو  يعمػلت
أوؿ  M,Aأوؿ حػػرفيف لكممػػة العمػػـو فػػي الفنمنديػػة ،كػػ لؾ حرفػػي  L،U:حرفػػي التػػالي لتػػه كدال 

حػػػرفيف فػػػي كممػػػة الرياضػػػػيات فػػػي الفنمنديػػػة ( ،ويغطػػػي المركػػػػي دراسػػػة تخصصػػػات العمػػػػـو 
والرياضيات والتكنولوجيا ،ففي العقد اءوؿ مف إنشاء ه ا المركػي كػاف الهػدؼ الػرئيس لػه بنػاء 

،ومنػػ   STEMأجػػؿ إعػػداد معمػػـ الرياضػػيات والعمػػـو والتكنولوجيػػا  نظػػاـ وطنػػي لمتعػػاوف مػػف
أخرى فػي مختمػؼ الجامعػات الفنمنديػة وتعػد هػ    يةإقميمLUMAمراكي ةتسع،تـ إنشاء 2007

الجامعػات والمعممػوف والمػدارس والطػالب ورجػاؿ الصػناعة فيػه تتعػاوف  امجتمعي االمراكي ابتكار 
ا ،وكػػ لؾ دعػػـ ـ والرياضػػيات والعمػػـو والتكنولوجيػػفػػي العمػػو  19-3لرفػػع قػػدرات اءطفػػاؿ مػػف 

 د القيمػػة الحقيقػػة لهػػ ا التعػػاوف هػػيالبحػػوث ،وتعػػ عمػػىالحيػػاة اعتمػػادا  المعممػػيف لمػػتعمـ مػػدى
 118).) مشاركة  جميع الشركاء المجتمعييف ب فكارهـ وخبراتهـ ،وممارساتهـ تطوًعا.
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اسػػػتخداـ أحػػػدث  عمػػىالمركػػػي  وتعتمػػد اءنشػػػطة التػػي يمارسػػػها الطالػػب المعمػػػـ فػػػي هػػ ا     
فػػػػػي  يسػػػػػية وأفكػػػػػار مبتكػػػػػرة لمتػػػػػدريسالمعمومػػػػػات البحثيػػػػػة إلنتػػػػػاج واسػػػػػتحداث مػػػػػواد تدر 

،والمػػؤتمرات  science clubsونػػوادي العمػػـو  المجهػػية تكنولوجيػػا، laboratoriesالمعامػػؿ
conferences،يػهإلأحػدث مػا توصػمت  عمػىطالع لعمؿ مع الباحثيف في الجامعات لالك لؾ ا 

 learning byبحػػػوث فػػػي أحػػػدث التقنيػػػات التدريسػػػية ،ودعػػػـ مبػػػدأ "الػػػتعمـ بالتصػػػميـ"ال
design أي القيػػاـ بتخطػػيط وتنفيػػ  مقرراتػػه،"plan and execute" حيػػث يقػػـو الطالػػب "

 119))بتصميـ مشروع بحثي بنفسه باستخداـ التقنيات الحديثة.
المعممػػيف لوضػػع الخطػػوط  تعمػػيـوالثقافػػة منتػػدى ل تعمػػيـأنشػػ ت ويارة ال 2016 عػػاـوفػػي       

المعممػػػيف ، وشػػػاركت جميػػػع الجامعػػػات والفنػػػوف  تعمػػػيـالعريضػػػة لمتطػػػوير وتشػػػجيع إصػػػالح 
المعممػيف فػي المنتػدى، باإلضػافة إلػى  لػؾ ، تمػت دعػوة خبػراء مػف  تعمػيـالتطبيقية التي توفر 

البمديػػة جميػػع أصػػحاب المصػػمحة ، مثػػؿ الطػػالب والمدرسػػيف والمؤسسػػات الرئيسػػة ، ومنظمػػات 
مػػا بمديػػة  129حيػػث شػػاركت  ،هالحكوميػػة لممشػػاركة فيػػ تعمػػيـات الوأصػػحاب العمػػؿ ، وسػػمط

المعممػيف  تعمػيـمنتدى برنامًجا واسًعا لتطػوير الحيث طور ،: مف البمديات الفنمندية  41 يعادؿ
عممػػه عمػػى التواصػػؿ  ا فػػيسػػتندً م ،المعممػػيف المحتػػرفيف تعمػػيـمػػف مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة إلػػى 

وير وقػػد كانػػت أساسػػيات البحػػث جػػيًءا رئيًسػػا مػػف أعمػػاؿ التطػػ نهج التشػػاركي فػػي التنميػػة،والػػ
معمػػؿ وتوجيػػه لالمعممػػيف كهيكػػؿ وطنػػي  تعمػػيـمنتػػدى الوضػػع و  ،المشػػتركة لمجامعػػات والبمػػديات

 (120).المعمميف  تعميـلتطوير مشاريع  العالي  تعميـالمنح الكبيرة لمؤسسات ال
المعممػيف،  تعمػيـمف خالؿ تطوير مشاريع   ـ2017 وير في صيؼوبدأ تنفي  برنامج التط     

عمػى  العػالي  تعميـمميوف يورو لتمويؿ التنمية لمؤسسات ال 27.7وتـ تخصيص ما يقرب مف 
وكانػت نقطػة  مدار عاميف ،وكانت رؤية برنامج التطوير "خمؽ أفضؿ المعػارؼ فػي العػالـ مًعػا"،

الجػودة هػو إحػدى  عػاليالرسيف اءكاديمييف الفنمنػدييف المد تعميـاالنطالؽ لبرنامج التطوير أف 
 تعمػػػيـالفنمنػػدي، فمػػػف أجػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى جا بيػػة وجػػػودة  تعمػػػيـنقػػاط القػػػوة الرئيسػػة لنظػػػاـ ال

بحيػث ي نظػر  ،إلى نهج قوي لالبتكػار والتحسػيف المسػتمر هناؾ حاجةالمعمميف في المستقبؿ ، 
ووفًقػا ءهػداؼ برنػامج تطػوير  تاج إلى الػدعـ،إلى عمؿ المعمـ عمى أنه عممية تعمـ مستمرة تح

ف يفػػي مجػػالهـ ،خبػػراء استشػػرافي متعمقػػيفف ياء تربػػويالمعممػػيف تػػـ اعتبػػار المعممػػيف خبػػر  تعمػػيـ
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متطػػػوير ف يسػػػتفيدوف مػػػف بيئػػػات الػػػتعمـ الجديػػػدة ،لػػػديهـ الشػػػجاعة ليالنطػػػاؽ ومبتكػػػر  يواسػػػع
 (121).الدولية ؛ والعمؿ في الشبكات الوطنية و والتجربة باستخداـ البحوث

 هػيثقؿ الخبرة الفنمندية فػي إعػداد المعمػـ  عمىمف أهـ النما ج التي تؤكد ف؛ ومف ناحية أخرى
 تعمػػيـفرصػػة كبيػػرة لفنمنػػدا لتوليػػد إيػػرادات مػػف سػػوؽ ال فقػػد كانػػت الشػػراكات والتعػػاوف الػػدولي،

فرصػػة كبيػػرة إ  تعػػد ، "أكاديميػػة تطػػوير المعممػػيف العالميػػة"مػػف خػػالؿ إطػػالؽ  اءمريكػػي الهائػػؿ
فسػػوؽ التطػػوير  -لإليػػرادات لفنمنػػدا لتكثيػػؼ "امػػتالؾ" مكانػػة عالميػػة رائػػدة فػػي هػػ ا السػػوؽ 

: مػػف مييانيػػات 10مميػػار دوالر ، ويسػػتهمؾ  20 حػػواليالمهنػػي فػػي الواليػػات المتحػػدة يبمػػت 
مف خالؿ إبراـ تعاقػدات وشػراكات وعقػود طويمػة اءجػؿ مسػتمرة لخػدمات التطػوير  –المقاطعات 

، إ  تحػػػدد اإلرشػػػادات  مريكػػػياءسػػػوؽ التطػػػوير المهنػػػي و  هنػػػي بػػػيف الجامعػػػات الفنمنديػػػةالم
 Every Studentاءمريكيػػػة الجديػػػدة الػػػواردة فػػػي "قػػػانوف نجػػػاح كػػػؿ طالػػػب"  الفيدراليػػة

Succeeds Act(ESSA التطػػوير المهنػػي الفعػػاؿ باعتبػػار  تعمًمػػا مسػػتداًما ، قائًمػػا عمػػى )
فقػادة المػدارس اءمريكيػة  ،ال يتجػيأ مػف الوظيفػة لدراسػي ، وجػيءً يركي عمى الفصؿ ا اءبحاث ،

الفنمنػػدي وقدرتػػه عمػػى تقػػديـ التطػػوير المهنػػي، مػػف خػػالؿ  تعمػػيـلػػديهـ رأي عػػاٍؿ فػػي نظػػاـ ال
،  تعمػػػيـربحييف مثػػػؿ الرابطػػػة الوطنيػػػة لمالػػػشػػػركاء ريػػػر المريكيػػػة و اء الجمعيػػػاتالشػػػراكة مػػػع 

المعممػػيف ، والرابطػػة الوطنيػػة  تعمػػيـابطػػة اءمريكيػػة لكميػػات واالتحػػاد اءمريكػػي لممعممػػيف ، والر 
دارس لمػػديري المػػدارس االبتدائيػػة ، ورابطػػة المشػػرفيف عمػػى المػػدارس ، والرابطػػة الوطنيػػة لممػػ

   (122)، باإلضافة إلى المؤسسات ومراكي البحوث.المستقمة ) المدارس الخاصة(
والمسػػػئوليف اءمػػػريكييف  يريفلمػػػدمجموعػػػات مػػػف المعممػػػيف وااستضػػػافة  كمػػػا يمكػػػف لفنمنػػػدا 

ة المسػتوى ، فبػرامج التطػوير المهنػي يمكػف أف عالي، لتقديـ خبرات تطوير احترافية يفواآلسيوي
تشمؿ مدرسة لتػدريب المعممػيف الجػامعييف، محاضػرات وورش عمػؿ حػوؿ أحػدث اءبحػاث مػف 

 Edتػػدريب و سػػية؛ حمقػػات درا الفنمنديػػة ؛ مػػؤتمرات، نػػدوات عبػػر اإلنترنػػت، تعمػػيـأسػػات ة ال
Campsتمرة مسػ،  ، حيث يتـ هيكمة برامج التطوير المهني عمى أنها مجتمعات تعمػـ احترافػي

يشػػارؾ الجميػػع رؤى حػػوؿ التنفيػػ  حيػػث عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت ، ومسػػتدامة عمػػى مػػدار السػػنة 
 (123)والتعمـ المستمر. 

 عمػىد المعمػـ القػائـ ومف خالؿ ما تـ عرضه مف بعض مالمح الخبرة الفنمندية فػي مجػاؿ إعػدا
أف هػػ   الخبػػرة البػػد وأف تضػػافرت لصػػنعها العديػػد مػػف العوامػػؿ  إلػػىالبحػػوث ،تجػػدر اإلشػػارة 
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يمػا يمػي عػرض يتـ فسه يعمالمجتمعية والتي أثرت فيها بشكؿ ممحوظ لتظهر به   االنفرادية ،و 
 إعداد المعمـ في فنمندا . عمىالثقافية والمجتمعية المؤثرة  ىءهـ القو 

، تقػدمت بنجػاح إلػى  يةورباء قارة السكندنافية التي تقع شماؿ فنمندا هي إحدى الدوؿ اإل      
مجتمع المعرفة عمى مسػتوى عػالمي والػ ي ثبػت مػف خػالؿ تصػنيفات دوليػة مختمفػة، والركػائي 

عمػػى  ةوالتػػدويؿ، معتمػػد ديػػة هػػي الجػػودة والكفػػاءة واإلنصػػاؼالفنمن تعمػػيـالرئيسػػة لسياسػػة ال
عمػػى أنػػه مفتػػاح القػػدرة  تعمػػيـالمسػػتمر، حيػػث ي نظػػر إلػػى ال تعمػػيــ مػػدى الحيػػاة والمبػػادئ الػػتعم

ولتميػػي الخبػػرة الفنمنديػػة فػػي إعػػداد  المجتمػػع القػػائـ عمػػى المسػػاواة، ىدالتنافسػػية والرفاهيػػة لػػ
بموضػوع   اوالعوامػؿ اءكثػر ارتباطػ ىالوقػوؼ عمػى أهػـ القػو  التاليمعمميها سنحاوؿ في الجيء 

 :التالي نحو البحث عمى ال
إعػػداد المعمػػـ فػػي فنمنػػدا ؛ ءف التطػػور التػػاريخي  عمػػىوتػػ ثير  العامػػؿ التػػاريخي فيمػػا يخػػص 

لمنظريات واءيديولوجيات واءفكار المختمفػة لإلنسػاف لهػا ت كيػداتها الخاصػة فػي إيضػاح المعمػـ 
فنمنػػدا  فقػد مػػرت ،الحػػاليوضػػع المعمػػـ الفنمنػدي  عميػه الجيػد ،قػػد ظهػر  لػػؾ جمًيػػا فيمػا أصػػبح 

عبػػػر تاريخهػػػا  المعاصػػػر بػػػالكثير مػػػف التحػػػوالت الجيوسياسػػػية وعاشػػػت الكثيػػػر مػػػف الحػػػروب 
والنياعات الدولية ، فبعد أف كانت جيءا مف اإلمبراطورية السويدية أصبحت تابعة لإلمبراطوريػة 

ـ، ثػػـ خاضػػت حربػػا شػػاممة ضػػد ألمانيػػا 1917الروسػػية حتػػى تػػـ تحقيػػؽ االسػػتقالؿ فػػي عػػاـ 
ـ،  1955حربػػا أهميػة طاحنػة بعػػد اسػتقاللها حتػى انضػػمامها لألمػـ المتحػدة عػػاـ  وروسػيا ثػـ

وطػػواؿ هػػ   الفتػػرة ، لعػػب المعممػػوف دورًا مهًمػػا فػػي المسػػاعدة عمػػى رػػرس الهويػػة الفنمنديػػة 
الوطنيػػة بػػيف السػػكاف كمػػا هػػو موضػػح فػػي سمسػػمة "دروس الفنمنػػدييف الحقيقيػػيف" والتػػي أكػػدت 

ميف والػدور الػ ي لعبػو  فػي بنػاء اءمػة و "رػرس الػوعي الػوطني"، الصورة البطولية لممعم عمى
 Unoاالبتػػػدائي الفنمنػػػدي تعمػػػيـوفػػػي السػػػتينيات مػػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر ، أكػػػد أبػػػو ال

Cygnaeus ، المعمػـ هػي الضػماف اءكثػر موثوقيػة لنجػػاح  مكانػةأف  عمػى، أونػو سػيغنايوس
عػاطؼ والحػب والصػبر تجػا  التالميػ  دور ويجػب أف يكػوف لميػيات مثػؿ الت يػة،تعميمالتطمعات ال

 (124)، والشعور بالمسؤولية ، والحب .معمـ بجانب التواضع ، واءصالة باري في شخصية ال
ولػـ يكمػؿ  كبيػر، حػدٍ  ففي تمؾ الفترة ظؿ مستوى التحصيؿ العممػي فػي فنمنػدا منخفًضػا إلػى    
؛ وكػاف الحصػوؿ عمػى  الغيفاءساسي سوى واحد مف بيف كػؿ عشػرة مػف الفنمنػدييف البػ تعميـال

 ماليييػاالوضػع  فػي  عميػه شهادة جامعية تحصياًل رير عادي، وقد تشابه  لػؾ كثيػرا لمػا كػاف 
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ؿ ،وبفضػػ125))سػػكندنافييف ، الػػدنمارؾ والنػػرويج والسػػويد،أو بيػػرو ، وتخمػػؼ عػػف جيرانػػه اإل
سػػتجابة عمػػى اال قدرتػػهفػػي فنمنػػدا  تعمػػيـأثبػػت نظػػاـ ال سػػرعاف مػػاييف ، يػػمتوجػػود معممػػيف م

فػي بدايػة التسػعينيات بسػبب المجتمعيػة الحتياجات القوى العاممػة التػي نشػ ت نتيجػة اءحػداث 
 ،والػتعمـ تعمػيــ والتػي ريرػرت وجػه ال 1972سمسمة مػف اإلصػالحات الواسػعة التػي بػدأت عػاـ 

مة، وقواعػػد عامػػة لممنهػػاج يػػة موحػػدة وشػػامتعميمإيجػػاد بنيػػة  فػػيحيػػث بػػدأت هػػ   اإلصػػالحات 
عادة هيكمػة المػدارس و بػرامج إعػداد المعممػيف، مػع نقػؿ مسػؤولية  ني،الوط المعممػيف  إعػدادوا 

يػة تعميمواتخ ت العديد مف اإلجراءات التي هػدفت إلػى تحسػيف نوعيػة الكػوادر ال إلى الجامعات،
 126))الفنمندية.

مػف الثقافػة  جيًءا ال يتجػيأ -يياؿ وال– تعميـاالجتماعي ؛كاف الو وفيما يخص العامؿ الثقافي     
التياًمػػا قانونًيػػا  سػػنوات أصػػبح 6اءساسػػي لمػػدة  تعمػػيـ، فالحصػػوؿ عمػػى الالفنمنػػديوالمجتمػػع 

، فقد فهـ الفنمنديوف أنه بدوف معرفتهـ لمقراءة والكتابة وامتالؾ المعرفػة العامػة ، وحًقا لمجميع
مػة ، الهػدؼ هػو خدمػة عا تعميـسيكوف مف الصعب تحقيػؽ تطمعػاتهـ فػي الحيػاة والتنميػة ،فػال

 فػي السػوؽ العالميػةلمجميع لتصبح قػادرة عمػى المنافسػة اقتصػادًيا  تعميـتحسيف فرص ال امنه
.((127 

وعمػدت ،وسػيمة إلنتػاج مػواطنيف نمػو جييف يمكػنهـ أف يثقفػوا أنفسػهـ  تعمػيـتـ اعتبار الحيث 
د والػ ي أكػ Herbartمػف هيربػرت، المدارس إلى تحقيػؽ  لػؾ مػف خػالؿ نهػج تربػوي مسػتوحىً 

دور اءنشطة والهوايػات فػي بنػاء الشخصػية ، باإلضػافة إلػى النيعػة المحميػة الستحضػار  عمى
 كمػا، ثقافػة الشػعب الفنمنػدي المتماسػؾ  جػيءا ال يتجػيأ مػف -ياؿ  الػ ي كػاف وال -حب فنمنػدا 

 عػػاليوتػػدريب  تعمػػيـيػػة والحصػػوؿ عمػػى تعميماسػػتوعبت فنمنػػدا أهميػػة المسػػاواة فػػي الفػػرص ال
منطقػػة مػػف  ةات بػػيف المػػواطنيف مػػف الجنسػػيف، وعػػدـ إهمػػاؿ أيػػيالمسػػتو جميػػع  الجػػودة عمػػى

منػػاطؽ الدولػػة بنػػاء عمػػى اعتبػػارات عرقيػػة أو اقتصػػادية أو اجتماعيػػة، ورفعػػت فنمنػػدا شػػعار 
الجػػامعي، إ  تبػػ ؿ الجامعػػات قصػػارى جهػػدها  تعمػػيـالمجػػاني لمجميػػع بمػػا فػػي  لػػؾ ال تعمػػيـال

 ي،تعميمػػانػػات كػػؿ طالػػب مػػف خػػالؿ التوجيػػه واإلرشػػاد اللتحقيػػؽ أقصػػى قػػدر مػػف اسػػتغالؿ إمك
أكبػػػػر لػػػػدعـ الطػػػػالب مػػػػف  وي االحتياجػػػػات الخاصػػػػة كػػػػ لؾ اءقميػػػػات المغويػػػػة  ادوتبػػػػ ؿ جهػػػػ

حيػػث يمكػػف مػػنح  والمهػػاجريف، كمػػا يوجػػد فػػي فنمنػػدا نظػػاـ متطػػور لممػػنح والقػػروض الدراسػػية،
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وتػوفير مسػارات  الفنمندية، لعالي ا تعميـلمدراسة بدواـ كامؿ في مؤسسات ال الماليةالمساعدات 
 128)).العالي  تعميـمرنة لم

فػػي النهػػوض بػػالمجتمع الفنمنػػدي عمػػت مكانػػة المعمػػـ وتميػػيت، إ   تعمػػيـوانعكاسػػا لمكانػػة ال   
، وينظػػر الفنمنػػديوف إلػػى التػػدريس كمهنػػة نبيمػػة  بػػاحتراـ وثقػػة كبيػػرة حالًيػػايتمتػػع المعممػػوف 

ومهنػة مدفوعػة ب هػداؼ أخالقيػة بػداًل مػف  –و االقتصػاد تشػبه الطػب أو القػانوف أ -ومرموقة 
المصالح المادية، فػالمعمموف هػـ السػبب الػرئيس فػي قيػادة فنمنػدا اآلف لممجموعػة الدوليػة فػي 

فالحصػػوؿ عمػػى وظيفػػة معمػػـ عمميػػة تنافسػػية ،(129) مجػػاؿ محػػو اءميػػة والعمػػـو والرياضػػيات
تـ باالعتمػاد عمػى مؤشػرات متنوعػة ، تػف القبوؿ في برامج إعداد المعمػـ صػارمة و لمغاية، كما أ

لػ ا  -نظػرا لمتعػداد السػكاني القميػؿ-وفنمندا كدولة صغيرة ال يمكنها التنافس في الموارد البشرية
ولهػػ ا  أبػػدى الفنمنػػديوف تقػػديرهـ  العقػػؿ البشػػري "فالعقػػؿ الػػ ي يجػػب أف نيرعػػه"، عمػػىاعتمػػدوا 
 يعداف السبب وراء نجاحهـ في العديد مف المجاالت .  ف يموالمعمميف ،ال ميـتعالدائـ لم

الجيػد والػ ي يعنػي الثقػة  تعمػيـكما يعمو في فنمندا مبدأ "الحب التربوي" كشكؿ مف أشػكاؿ ال    
ي يكػػوف فيهػػا تقػػدـ المسػتمرة فػػي تعمػػـ التالميػ  ومػػواهبهـ وفػػرص اكتشػافهـ، ففػػي المواقػػؼ التػ

يشػػعر باإلحبػػاط،  وثقتػػه فػػي تعممػػه المػػتعمـ "المعمػػـ المحػػب" أف ال يفقػػد  ىيسػػع ،المػػتعمـ بطيًئػػا
يػتـ  وبهػ افعندما يؤمف المعمـ بقدرات المتعمـ ،سيجد المعمـ أنه مف اءسهؿ إقناع المتعمـ بها، 

أف يتسػمح بالتفػاؤؿ واالعتبػار الػ اتي  عمػىتطوير الكفاءات اءكاديمية  إلى تعميـتجاوي هدؼ ال
 (130)ـ وحب اآلخريف.، واحترا
؛فقبػػؿ بػػدء  عمػػى نظػػاـ إعػػداد المعمػػـ الفنمنػػدي الػػديني الجانػػبهػػ ا وال يمكػػف إنكػػار تػػ ثير      

انتشار التعميـ الرسمي خالؿ الستينيات مف القرف التاسع عشر ، كانػت مسػؤولية محػو اءميػة 
القػرف السػابع العامة مػف مسػؤولية القساوسػة وريػرهـ مػف اإلخػوة المتػدينيف فػي فنمنػدا ،ومنػ  

عشػػػر قػػػدمت مػػػدارس التعمػػػيـ المسػػػيحي التعمػػػيـ الػػػديني اءولػػػي الموجػػػه فػػػي مػػػدارس اءحػػػد 
والمدارس المتجولة داخؿ القرى وفي المناطؽ النائيػة مػف فنمنػدا، فحسػب التقاليػد والعػادات فػي 

لكػؿ   لؾ الحيف ، كانت القدرة عمى القػراءة والكتابػة مطموبػة لمػيواج القػانوني مػف قبػؿ الكنيسػة
وعميػػه ؛ أصػػبح الػػتعمـ بػػالقراءة والكتابػػة يمثػػؿ دخػػوؿ الفػػرد إلػػى مرحمػػة  مػػف النسػػاء والرجػػاؿ،

البموغ، مع ما يرتبط به مف واجبات وحقوؽ، وتولى المعمموف ه   المسؤوليات تػدريجيًا عنػدما 
 بػػدأ نظػػاـ المػػدارس الحكوميػػة الفنمنديػػة بالتوسػػع فػػي أوائػػؿ القػػرف العشػػريف، وعميػػه  فقػػد تمتػػع
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المعممػػوف بػػاحتراـ كبيػػر وثقػػة ال جػػداؿ فيهػػا، مدفوعػػة أساًسػػا بالهػػدؼ اءخالقػػي والػػديني فػػي 
 (131المقاـ اءوؿ ،وليس عف طريؽ االهتماـ المادي أو المهني. )

بشػػكؿ شػػديد قبػػؿ إدخػػاؿ  افػػي فنمنػػدا مركييػػ تعمػػيـ؛كػػاف نظػػاـ الالسياسػػي وفيمػػا يخػػص العامػػؿ 
ـ ، فكانػت 1985تحػت السػيطرة المركييػة حتػى عػاـ  العديد مف اإلصالحات الكبيرة حيػث ظمػت

تخضع المدارس لرقابة صارمة مف قبؿ الهيئات المركيية ، ثـ بدأ التحوؿ التدريجي نحػو الثقػة 
بالمدارس والمعمميف ، وفي بداية التسعينات ، بدأت حقبة الثقافة المدرسية القائمػة عمػى الثقػة 

وفػي ثمانينيػات  لػؾ القػرف اتخػ ت ،(132)المدرسية رسميا ت خ  مكانها في التشريعات والموائح
مػف ويارة  تعمػيـولية عػف الئات المتيايػدة مػف السػمطة والمسػيالمستو الحكومة قرارات أخرى لنقؿ 

ووضعها عمى عاتؽ المدارس والبمديات، فقد جاءت ه   الحركة تعبيرًا عف توجه الغػرب  تعميـال
تها عمػػى تقريػػر أفضػػؿ مػػا يمكػػف عممػػه عمػػى المتنػػامي لتقمػػيص دور الحكومػػات المركييػػة وقػػدر 

   (133.)ف  في المدارسيممربل الممنوحةإلى ييادة المسؤولية والثقة  مما أدىاءرض، 
 The Ministry of والثقافػة تعمػيـية عمػى مسػتويي : ويارة التعميموب لؾ تنف  السياسات ال  

Education and culture  - فنمنػدا مػف خػالؿ فػي  تعمػيـإ  تعػد مسػئولة عػف سياسػات ال
 -، ويعمػػػؿ بالتعػػػاوف مػػػع الػػػويارة لوضػػػع اءهػػػداؼ العامػػػة تعمػػػيـالمجمػػػس الػػػوطني الفنمنػػػدي لم

إ  تعػػد مسػػئوله عػػف اتخػػا  القػػرارات المتعمقػػة بالتمويػػؿ وتنفيػػ   ؛السػػمطات المحميػػة أو البمػػدياتو 
سػػػمطات لتفػػػويض ال باالسػػػتقالليةالمنػػػاهج المحميػػػة ، وتوظيػػػؼ العػػػامميف ، وتتمتػػػع البمػػػديات 

والثقافػػػة ،  تعمػػػيـمػػػف قبػػػؿ ويارة ال العػػػالي  تعمػػػيـويػػػتـ تخطػػػيط سياسػػػة ال، (134)لممػػػدارس 
كمػا يعػد  يػة،تعميمالتػي تعػد المسػئولة عػف تقػديـ الخػدمات ال،و والبمديات مثؿ السمطات المحمية 

مسػػئوؿ عػف تػػوفير المنػػاهج  -تعمػيـوهػػو وكالػة وطنيػػة فػي قطػػاع ال- تعمػيـالمجمػس الػػوطني لم
وتمتػػـي البمػػديات بتػػوفير مػػنهج محمػػي ضػػمف اإلطػػار المحػػدد فػػي  ة الوطنيػػة اءساسػػية،الدراسػػي

 (135.)المنهج اءساسي 
، بػػدأت عمميػػة إصػػالح جػػامعي مهمػػة فػػي فنمنػػدا،  2009وجػػدير بالػػ كر أنػػه فػػي عػػاـ         

، 2015 -2009لمفتػرة  العػالي  تعمػيـتضمنت وضع اإلستراتيجية الوطنية لتدويؿ مؤسسات ال
؛ ييػادة  العػالي  تعمػيـتوفير مجتمع دولي لم وهيي تضمنت خمسة أهداؼ أساسية لمتدويؿ والت

؛ تشجيع تصدير الخبرة ؛ دعـ مجتمع متعػدد الثقافػات  العالي  تعميـجودة وجا بية مؤسسات ال
 (136)؛ وتعييي المسؤولية العالمية .



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 1036 - 

د  عمػى اليراعػة إلػى بمػد د اقتصػابمػد يعتمػمػف فنمنػدا  تحولػت؛ العامؿ االقتصادي وفيما يخص 
،واآلف تتمتع فنمندا باقتصاد صػناعي مخػتمط ومتكامػؿ  تعميـاقتصاد معرفي متقدـ، بفضؿ ال ي 

االقتصػػاد العػػالمي، حيػػث لعبػػت التكنولوجيػػا واالقتصػػاد المعرفػػي دورًا قويػػًا فػػي دعػػـ  مػػعلمغايػػة 
 تعمػيـبالنسبة لالبتكار ونظػاـ الالنمو االقتصادي الفنمندي، واحتمت فنمندا المرتبة اءولى عالميًا 

والتدريب في تقريػر صػدر مػؤخرًا عػف التنافسػية مػف المنتػدى االقتصػادي العػالمي، اءمػر الػ ي 
كمػا عاشػت فنمنػدا تجربػة  ،يػةتعميمتخصػيص مييانيػة لمجوانػب الانعكس عمى االهتماـ بتػوفير و 

فػػي  العميػػاالمراتػػب  يػػـوالمثيػػرة لمتحػػوؿ إلػػى مجتمػػع المعرفػػة فػػي فتػػرة قصػػيرة جػػدا، حيػػث تحتػػؿ 
قوائـ اءفضمية في جميع المجاالت، كما احتمت المرتبة اءولػى فػي قائمػة أفضػؿ بمػد فػي العػالـ 

واالقتصاد والصحة والبيئة السياسية ونوعية الحياة العامة كما يمكػف اعتبارهػا  تعميـمف حيث ال
حيػث نسػبة الخػريجيف الجػامعييف  أكثر البمداف استقرارا في العالـ، وتعد البمد الثالث عالميػا مػف

 حاليػاإلى عدد السكاف، كما تتصدر فنمندا باستمرار القػوائـ الدوليػة فػي اءداء الػوطني، وتعتبػر 
مػػف ناتجهػػا  3,5عمػػى البحػػث والتطػػوير العممػػي بنسػػبة تتجػػاوي  نفػػاؽمػػف أوائػػؿ الػػدوؿ فػػي اإل 

 (137)المحمي.
الػررـ مػف أف الجامعػات تمػوؿ مػف  عمىو الجامعي في فنمندا مجاني بشكؿ أساسي  تعميـفال    

أنػه  عمػىيؤكػد  الحػالي المػالي،والنظػاـ  االستقالليةإال أنها تتمتع بقدر كبير مف  قبؿ الحكومة،
الجامعة المشاركة فػي العديػد مػف اءنشػطة التػي تحػددها المػوارد االقتصػادية التػي يوفرهػا  عمى

ويػؿ اءساسػي، وتعتمػد القػدرة االقتصػادية هػو أكبػر مصػدر لمتم تعمػيـإ  يعتبػر ال التمويؿ العػاـ،
إلػى جانػب البحػوث،  -لمجامعة بشكؿ خاص عمى عدد الخريجيف ، وأداء نقاط ودورات دراسية 

نقطػػة دراسػػية حسػػب النظػػاـ اءوروبػػي فػػي كػػؿ سػػنة  55فمؤشػػر الطػػالب الجػػدد الػػ يف حققػػوا 
امعػػة هػػدؼ " االلتػػياـ تحقػػؽ الج التػػالي دراسػػية ، مؤشػػر جديػػد لربحيػػة الجامعػػات وتمويمهػػا وب

الوحػدة  تكػاليؼبمهمة الجامعة لت ميف تمويمهػا" ولتحقيػؽ هػ ا الهػدؼ ، تعتمػد الجامعػات عمػى 
ف وكػػؿ مػػف مػػوظفي الجامعػػة والطػػالب نشػػط لؾ كػػ ،لكػػؿ طالػػب والتمويػػؿ المسػػتند إلػػى اءداء

جػب جامعػات فنمنػدا "شػركات مسػتقمة" بمو  فكػوف ، (138) فقط لحماية وجػود الجامعػة. ؛لمغاية
ف عػف تقيػيـ عمميػػاتهـ يجػب القػانوف الخػاص، يجعمهػـ  مسػئولالقػانوف العػاـ أو مؤسسػات بمو 

 (139). الفنمندي( تعميـ)مركي تقييـ ال FINEECونتائجهـ ، بمساعدة 
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لتػ ثير   تعمػيـأدركت فنمندا أهمية إصالح الفقد  ،العامؿ المعرفي والتكنولوجيوفيما يخص       
ري وهػػو العنصػػر المهػػـ فػػي توليػػد التكنولوجيػػا الجديػػدة، وخمػػؽ عمػػى صػػناعة رأس المػػاؿ البشػػ

رير مسبوقة، حيث تمعب المعرفػة دورا حاسػما ومتعاظمػا فػي مجػاالت االقتصػاد  ةحموؿ ابتكاري
والمجتمػع المػدني والسياسػػي ويػيداد عػدد اءفػػراد العػامميف فػي منظومػػة المعرفػة، وترتفػع نسػػبة 

عمػى المعرفػة الكثيفػة، وأدوات تكنولوجيػا االتصػاؿ  وقت العمػؿ المخصصػة لمنشػاطات المعتمػدة
والمعمومػػات، ويترافػػؽ مػػع  لػػؾ تطػػوير فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي، وتوجيػػه أجػػياء مػػف مػػوارد 
المجتمػػع نحػػو االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ المعرفػػة وتكنولوجيػػا االتصػػاؿ والمعمومػػات وهػػ ا مػػا تدعمػػه 

أهميػػػػة قصػػػػوى لمبحػػػػث الجيػػػػد الفنمنديػػػػة  العػػػػالي  تعمػػػػيـفنمنػػػػدا ،حيػػػػث تػػػػولي مؤسسػػػػات ال
 (140)واالبتكار.

وبالنظر إلى أهمية المعمـ في بناء مجتمع المعرفة وضرورة االرتقاء به مهنيػا ومعرفيػا لمواكبػة 
تطوير السياسات التي تحكـ عممية إعػداد  والتػي تتعمػؽ بمعػايير  إلىأدوار  الجديدة فقد عمدت 

ة بحقوقػػه، بهػػدؼ تقيػػيـ تمػػؾ السياسػػات اختيػػار ، وطػػرؽ وبػػرامج إعػػداد ، والتشػػريعات الخاصػػ
 .ات الدولية الجيدة في ه ا المجاؿوتطويرها وتجديدها بالنظر إلى الممارس

ة لتكوف مشػارًكا نشػًطا فػي عالي، تسعى فنمندا جاهدة إلى تنفي  خططها الطموحة بفالتاليوب    
تعميػػؽ عالقاتهػػا والبحػػث فػػي العػػالـ مػػف خػػالؿ  تعمػػيـالمجتمػػع العػػالمي وبنػػاء أفضػػؿ بيئػػات ال
ة لسياسػة سػالفنمنديػة تماًمػا بالمبػادئ الرئي العالي  تعميـالدولية، له ا السبب تمتـي مؤسسات ال

ـ 2015مثؿ الجودة والكفاءة واإلنصاؼ والتدويؿ، ففػي الفتػرة اءخيػرة مػف عػاـ  العالي  تعميـال
ؿ إدراؾ أف قػػػدرتها مػػػف خػػػال  تعمػػػيـسػػػتراتيجي لمحكومػػػة الفنمنديػػػة أهميػػػة اليي البرنػػػامج اإل، عػػػ

 ة وتنميػة مسػتدامة وابتكػارات تسػتند إلػى التجريػب والرقمنػة"،عاليػالتنافسية ستبنى عمى "خبػرة 
 تعمػيـوالثقافة بتطوير سياسة دولية جديدة لمبحث وال تعميـفقد قامت مجموعة توجيهية بويارة ال

جعػؿ فنمنػدا أكثػر  ، الهػدؼ طويػؿ المػدى لهػ   اإلسػتراتيجية هػو2025-2017لمفتػرة  العالي 
تػـ  ،الفنمنديػة العػالي  تعمػيـالعمػـ والا لسياسة ولطالما كاف التدويؿ محورًا رئيسً  دولية،و انفتاًحا 

تعييػػػػي التعػػػػاوف الػػػػدولي والتنقػػػػؿ فػػػػي المجتمػػػػع الفنمنػػػػدي مػػػػف قبػػػػؿ مركػػػػي التنقػػػػؿ والتعػػػػاوف 
 ( الػ يCIMO) Center for International Mobility and Cooperationالػدولي

 (141).1991أنش  في عاـ 
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خطػوة ضػرورية إلنشػاء أسػاس  العػالي  تعميـفمعداد المعمـ أكاديميا ومهنيا بمؤسسات ال      
بمػػا فػػي  لػػؾ  -هـ اءساسػػي ومعػػايير االختيػػار الواسػػعة تعمػػيممتػػيف لمهنػػة المسػػتقبؿ، بفضػػؿ 

 تمامػاف ومتحمسػف والطالب الفنمنػديفػ -امتحانات القبوؿ الوطنيػة وعشػرات االختبػارات الدوليػة
واإلعػالء مػف قيمػة العمػـ واالبتكػار  العػالي  تعمػيـعمػى جػودة ال احقيقيػ المدراسة، مما يؤثر ت ثير 
 في المجتمع الفنمندي .

 بعض مالمح واقع إعداد املعله يف كليات الرتبية املصرية. رابًعا:

حممػة الثانويػة وتهػدؼ إلػي إعػداد  تربية تغطي جميع محافظاتهػا،لمكمية  27يوجد بمصر      
العامػػة ،وكػػ ا خريجػػي الكميػػات الجامعيػػة المختمفػػة لمهنػػة التػػدريس ،ورفػػع المسػػتوى المهنػػي 
والعممػػي لمعػػامميف فػػي ميػػداف التربيػػة والتعمػػيـ ،وتهػػتـ بتكامػػؿ شخصػػية الطالػػب المعمػػـ وتنميػػة 

 التربػوي وخاصػة مصػر فػي العػالي تعميـال حقؽ قد،ف(142)قدراته عمى مواجهة وحؿ المشكالت
 الكمػي التوسػع هػ ا أف ،إالعميػه  المتيايػد لمطمػب تمبيػة في العقود اءخيرة كبيرا كمياً  توسعاً  منه
 مػؤثر بشػكؿ مجتمعػه قيػادة فػي المساهمة مف يتمكف لكي جودة مخرجاته في تحسف يواكبه لـ

 العالميػػة التوجهػػات عػػف نفسػػها تعػػيؿ أف يمكػػف ال المصػػرية فمؤسسػػات إعػػداد المعمػػـ وفعػػاؿ،
 أهػـ مػف المعمػـ إعػداد بػرامج بتطػوير االهتمػاـإ  يعػد  ية،تعميمال العممية تطوير دعو إلىت التي

 عالميا. اءساسية اءولويات المعاصرة ومف االتجاهات
ي تعميمػمشكمة ضعؼ إعداد المعمػـ وت هيمػه مػف أبػري التحػديات التػي تواجػه النظػاـ الوتعد     

 تعمػػيـف المهػػارات الحديثػػة المتعمقػػة بعمميػػات الالمصػػري ،حيػػث يفتقػػد المعمػػـ المصػػري العديػػد مػػ
بكميػات التربيػة عػف الوفػاء بحاجػات الطػالب المعممػيف  الحػاليوالتعمـ ،فهناؾ قصور في الواقع 

 في ظؿ المجتمع المعرفي المتسارع المتسـ بالتغيير لممواءمة مع المعموماتية .
 مػػف ثػػـيػػة القائمػػة، و تعميمال تحػػديات المسػػتقبؿ باءنظمػػة مواجهػػةفمػػف ريػػر المعقػػوؿ        
وبػرامج إعػداد المعمػـ بالمواصػفات والمعػايير  تعمػيـهناؾ حاجة ماسة إلعادة هيكمػة منظومػة الف

أكػػد المػػؤتمر  حيػػث المسػػتقبمية لبنػػاء اإلنسػػاف الجديػػد القػػادر عمػػى مواجهػػة تحػػديات المسػػتقبؿ،
أف النمػو ج  عمػى ة"يػلاحػة ،الفعفػي مطمػع اءلفيػة الثالثػة ؛الجػودة ،اإلتا تعميـالدولي السابع "ال

 (143): عمىالجديد إلعداد المعمـ البد وأف يقـو 
  عمىنمو ج التوجه البنائي .  اعتبار أف المعمـ متعمـ نشط مالحظ ومقـو
  ومستمرة.اعتبار أف عممية اإلعداد عممية طويمة المدى 
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 بحثيػػة بصػػورة تتحػػوؿ فيهػػا المػػدارس لمجتمعػػات  ،اليوميػػةة واءنشػػطة يػػعمالخبػػرات الف
 ومهنية .

  متدبر.اعتبار أف المعمـ ممارس 
وجػب التغييػر فػي عمميػة  عميػه و  -لمعمـ بػااهتماـ الدولة بػاءدوار المنوطػة ومف صور        
مػف حيػث المعػايير  تعمػيـ( مف الالئحة التنفي ية لقانوف ال15المادة ) عميه ما نصت  -اإلعداد

 مجػػاؿ التخطػػيطشػػممت عػػدة مجػػاالت هػػي ؛ قػػدو ي لوظػػائؼ المعممػػيف تعميمػػالمميمػػة لػػألداء ال
أسػػػاليب و  طمجاؿ خطػػػيػػػة(،تعميميػػػة لمطػػػالب ،وتصػػػميـ اءنشػػػطة التعميم)تحديػػػد االحتياجػػػات ال

إشػػراؾ الطػػالب فػػي حػػؿ  يػػة اسػػتجابة لحاجػػات الطػػالب،تعميم أسػػاليب )اسػػتخداـ خطػػط و  تعمػػيـال
متنوعػػة لتنشػػيط وتحفيػػي  سػػاليب المشػػكالت والتفكيػػر الناقػػد واإلبػػداعي ،االسػػتخداـ الفعػػاؿ ء

إنتػاج  عمػىالقػدرة  )التمكف مػف طػرؽ البحػث فػي المػادة العمميػة، مجاؿ المادة العمميةالطالب( 
 (144).التغ ية الراجعة(  تقويـ الطالب، )التقويـ ال اتي،مجاؿ التقويـالمعرفة (،

  2030-2014قبػؿ الجػامعي  تعمػيـتتمخص رؤيػة الػويارة فػي الخطػة اإلسػتراتيجية لم كما     
متبنيػػة ثػػالث سياسػػات أساسػػية  ،تنافسػػية متناميػػة القػػدرة والكفػػاءةفػػي تػػوفير مػػوارد بشػػرية 

يػة مػف خػالؿ مػنهج معاصػر تعميمالخدمػة ال فعاليػةتحسيف جػودة : منها ، لإلصالح والتحسيف 
وتكنولوجيا موظفة بكفاءة ومعمـ فعاؿ لكؿ طفؿ في كؿ فصػؿ وفػرص لمتنميػة المهنيػة الداخميػة 

مػا يحقػؽ التجديػد  عمػىوالتركيػي فػي عمميػة إعػداد المعمػـ  ،جية لكؿ معمـ ليتقدـ ويتميي لخار وا
المعمػـ المتجػدد والمرشػد  إلػىاءكثر ،وصوال  عمىالمعرفي والمهني لممعمميف كؿ خمس سنوات 

تكنولوجيػا مػف باالسػتفادة  تعميـوالميسر لمتعمـ ،وربط منظومة إعداد المعمـ بالتوسع في بنية ال
ومتابعػػة نمػػو أداء المعمػػـ فػػي ضػػوء مؤشػػرات  مومػػات واالتصػػاؿ فػػي الممارسػػات التربويػػة،المع

إعػداد  عمػىكػ لؾ التركيػي و اإلنجاي لقياس مهارات التفكير الناقد والتحميمػي والمهػارات البحثيػة ،
ب الحديثػػة لمػػتعمـ النشػػط والتقػػويـ الشػػامؿ وفػػؽ المعػػايير اليمعمػػـ يسػػتطيع التعامػػؿ مػػع اءسػػ

داعمػػة لفكػرة أف تنميػة قػدرات المعمػـ المتميػػي  اإلسػتراتيجيةجػاءت الخطػة  التػالي ، وبالعالميػة 
يػة يػتـ تعميمة الخدمػة اليػلاتحسػيف فعإف حيػث  ،العػالي تعمػيـالهػدؼ الػرئيس لقطػاع ال تأصبح

 145))يواكب المتغيرات المعاصرة . مف خالؿ معمـ واعٍ 
ى دعـ مبدأ البحث واالستقصاء مف خػالؿ ه ا وعمدت العديد مف كميات التربية المصرية إل    

،حيػث يمكػف تمخػيص أهػـ المعػايير التػي  كمية التربيػة جامعػة المنوفيػةرؤيتها ورسالتها ومنها 



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 1040 - 

أخ ت بها الكمية في إعداد المعمـ او ما يسمى بعناصر اإلطػار المفػاهيمي لهػا ،والتػي تتمحػور 
،ومنهػػا مػػا يخػػص دعػػـ الػػتعمـ "بتكػػرًا المعمػػـ ممارًسػػا مهنًيػػا مفكػػرًا م"حػػوؿ فكػػرة محوريػػة وهػػي 

: أي الػػتمكف مػف أسػػاليب  االستقصػاءالنشػط والتفكيػر التربػػوي المػرتبط بالممارسػػة متمثمػة فػػي 
: أي  اإلنسػػػاني والػػػتعمـالبحػػػث وأدوات االستقصػػػاء وطػػػرؽ الحصػػػوؿ عمػػػى المعرفػػػة ،النمػػػو 

تػػدعـ النمػػو العقمػػي  اسػػتخداـ الفهػػـ لمػػتعمـ والنمػػو اإلنسػػاني فػػي تصػػميـ بيئػػات تعمػػـ إيجابيػػة
أي اإلنػػدماج فػػي عمميػػات تفكريػػة  :المهػػارات التفكريػػة والتنميػػة المهنيػػة والشخصػػي لمتالميػػ ،

التػػدريب الميػػداني والمهػػارات  لمنمػػو المهنػػي وتحسػػيف نوعيػػة التعمػػيـ والػػتعمـ والعمػػؿ بالمدرسػػة،
ات المرتبطػػة بػػالتعمـ ؛ وتعنػػي القػػدرات العمميػػة لتطبيػػؽ المهػػارات والفنيػػات واالسػػتراتيجي المهنيػػة

 والنمو في السياؽ التعميمػي الػ ي يعمػؿ فيػه المعمػـ وريرهػا مػف المعػايير مثػؿ التنػوع والتمػايي،
البيئػػة التعميميػػة ،التخطػػيط لمتػػدريس ،االتصػػاؿ ،التكنولوجيػػا ،والتػػي فػػي مجممهػػا تػػدعـ إعػػداد 

 (146)المهنية. ودمج المعرفة بالممارسة المعمـ بطريقة نشطة ،تدعـ البحث واالستقصاء،
؛فقد جاءت أهداؼ تطػوير الكميػة مؤكػدة عمػى االهتمػاـ بالبعػد  كمية التربية جامعة المنياك لؾ  

كسػاب الطالػب المعمػـ أساسػيات البحػث  التطبيقي العممي ال ي يؤكػد عمػى اكتسػاب المهػارات ،وا 
عمـ مػف العممي في ميداف التخصػص ومجػاؿ التعمػيـ ،وتسػتند رؤيػة الكميػة عمػى تغيػر دور المػت

     (147)ناقؿ وممقف لممعرفة إلى ميسر لعممية التعمـ منـ لإلبداع .
ضػػرورة االسػػتفادة مػػف  عمػػى (2017)ةوهبػػأكػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات ومنهػػا دراسػػة  وقػػد 

فػي مصػر فػي وضػع الخطػوط اءساسػية الاليمػة لتطػػوير  تعمػيـلم اإلسػتراتيجيةتوجهػات الخطػط 
رػػرار العديػػد مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة ومنهػػا  عمػػىالمصػػرية  بػػرامج إعػػداد المعمػػـ بكميػػات التربيػػة

ومعػايير  اتضػع لنفسػها أسسػ،حيث تمكنت كميات التربيػة بهػ   الػدوؿ مػف أف ستراليا أ، الياباف
عداد المعمـ . النتقاءعالمية   (148)وا 
فػػػي  قامػػػت كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة أسػػػيوط ،واتسػػػاًقا مػػػع أهميػػػة دور المعمػػػـ كباحػػػث          

)معهػػد الشػػرؽ الجامعػػة اءمريكيةالتػػي عقدتػػه بالمشػػاركة فػػي البرنػػامج التػػدريبي ـ  2012عػػاـ
حػػوؿ بحػػوث  واءكاديميػػة المهنيػػة لممعممػػيف اءوسػػط لمتعمػػيـ العػػالي( ،وويارة التربيػػة والتعمػػيـ،

الفعػػػؿ وأهػػػدافها وأنواعهػػػا ،مػػػع وضػػػع إطػػػار بحثػػػي مػػػرف لطػػػالب الدراسػػػات العميا)الماجسػػػتير 
وتحديػػد معػػايير  ،وضػػوعات البحثيػػة المقترحػػة والمنػػاهج المالئمػػة لهػػاوالػػدكتورا ( يتضػػمف الم

اختيار الطالب المشاركة في البرنامج ،وتحديد الميايػا مػف المشػاركة فػي البرنػامج ػك لؾ اختيػار 
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مدرسػة معتمػدة بمدينػة أسػيوط تضػـ مراحػؿ التعمػيـ قبػؿ  11)حيػث تػـ ترشػيح مدارس التطبيؽ
فػػاؿ حتػػى المرحمػػة الثانويػػة( لتكػػوف ميػػداًنا لتطبيػػؽ بحػػوث الجػػامعي المختمفػػة مػػف ريػػاض اءط

، هػػ ا وتػػـ إرسػػاؿ الطػػالب إلػػي تمػػؾ المػػدارس لتحديػػد جوانػػب القػػوة  المشػػاركيف فػػي البرنػػامج
، هػ ا وقػد  تمهيػدا لمخػروج بمشػكالت وموضػوعات البحػث التػي سيسػجؿ بهػا الباحػثوالضعؼ 

وورش العمؿ لنشر ثقافة بحػوث الفعػؿ بهػا عمدت الكمية إلي عقد العديد مف الدورات التدريبية 
 . (149)بالتعاوف مع معهد الشرؽ اءوسط بالجامعة االمريكية

بتوظيػؼ بحػوث الفعػؿ عمػى نطػاؽ  بجامعة القاهرة كمية الدراسات العميا لمتربية قامت كما      
ـو العػاـ لطػالب الػدبم " المعمـ ومهنة التعميـ"قسـ أصوؿ التربية بالكمية مقرر ،حيث قدـمحدود 

،حيػث يقػدـ كمقرر اختيػاري  ـ 2013/2014 في الفصؿ الدراسي الثاني والمهنية في التربية،
ساعة معتمدة ،بحيث تغطي الموضوعات المختمفة التي يتعػرض لهػا المقػرر ،عمػى أف  30في 

( سػػػاعات لمػػػدة 4تشػػتمؿ عمػػػى بحػػػوث الفعػػػؿ كجػػيء نظػػػري فػػػي المقػػػرر ،يػػتـ تقديمػػػه بواقػػػع )
يع المقػػػرر متنػػػاوال )مفهػػػـو بحػػػوث الفعػػػؿ ،أهميتػػػه ،مجػػػاالت البحػػػث فيػػػه أسػػػبوعيف مػػػف أسػػػاب

، ومػف خػالؿ (150)(،ومعايير المشكمة في بحوث الفعؿ ،ومقارنة بحوث الفعؿ بالبحوث اءخرى
مػػػف خػػػالؿ المالحظػػػة الفعميػػػة تقيػػػيـ هػػػ   التجربػػػة والتػػػي اسػػػتمرت لمػػػدة فصػػػؿ دراسػػػي كامػػػؿ 

فػي  ى الطالبالتجربة قد تركت انطباعا ايجابيا لدوالتعايش مع الطالب ،تـ استخالص أف ه   
اسػػتخداـ بحػػوث الفعػػؿ فػػي التغمػػب عمػػى المشػػكالت التػػي تػػواجههـ فػػي الصػػؼ الدراسػػي ،كػػ لؾ 

عنهػػا فػػي أوضػػح الطػػالب بػػ ف التربيػػة العمميػػة قػػد أصػػبحت أكثػػر ثػػراء فػػي الخبػػرات المكتسػػبة 
لتجػػربتيف فػػي إثػػراء عمميػػة ،هػػ ا وعمػػى الػػررـ مػػف أهميػػة هػػاتيف ا(151)الفصػػؿ الدراسػػي اءوؿ

إال أنها لػـ تتجػاوي إال أف تكػوف اجتهػادات فرديػة ،ينقصػها الػرؤى الشػاممة والتخطػيط  ،اإلعداد
التػي  واإلصػالحاتفجميػع الخطػط التطويريػة  الجيد مف أجؿ التعميـ واالرتقػاء بالمنظومػة ككػؿ،

مس البػرامج إال فػي حػدود كانت متعمقة بالجانب التنظيمي لـ ت في معظمهاتمت لكميات التربية 
      .ضيقة جدا

أهمية الدور ال ي يجب أف يقػـو بػه المعمػـ  عمىالررـ مف تعدد التشريعات المؤكدة  عمىو      
مػػف التشػػريعات والمػػوائح الخاصػػة بػػالمعمـ  ، إال أنػػه يوجػػدالمصػػري فػػي بنػػاء مجتمػػع المعرفػػة 

عداد  ؼ مكانػة المعمػـ وخاصػة التػي خر فػي ضػعسأسػهـ بشػكؿ أو بػ وعممه بالمػدارس مػا قػد وا 
تتعمؽ بملغاء تكميؼ طالب كمية التربية ،ك لؾ ضعؼ برامج اإلعداد لغيػر التربػوييف ،ممػا سػاهـ 
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 تػـ إعػدادهـفي فقداف المعمميف لمدافعية نتيجة لعدـ ت كػدهـ بػ نهـ سػيعمموف فػي المهنػة التػي 
اضػػحة  تػػرتبط بػػالمجتمع افتقػػاد الخطػػط والتشػػريعات لفمسػػفة تربويػػة و إلػػى جانػػب مػػف أجمهػػا ، 

كػػػ لؾ ريػػػاب الرؤيػػػة الشػػػاممة إلعػػػداد المعمػػػـ و ، 152))وقضػػػايا  االجتماعيػػػة ورؤا  التربويػػػة 
خمػػط أجػػياء مػػف منػػاهج  عمػػىمفهػػـو االجتػػياء الػػ ي يقػػـو  إلػػى،واالرتكػػاف فػػي عمميػػة التحػػديث 

عػف  عمػيـتوك لؾ ابتعػاد المنػاهج وطرائػؽ ال ،مع جيء مف المناهج المحمية دولية رير متجانسة
لمبيئػػة المدرسػػية ،مػػع انعػػداـ مشػػاركة المعممػػيف فػػي بنػػاء المنػػاهج والمهػػارات   الحػػاليالواقػػع 

 153))المطموب تعممها.
المطمػػوب مػػا يتعمػػؽ بالدولػػة  اتهػػا  المسػػتوىإعػػداد المعمػػـ عػػف  ىومػػف أسػػباب تػػدني مسػػتو     

همالهػػا و وتسػػ متمػػثاًل فػػي؛ ؼ وضػػع حمػػوؿ ويقمػػة االهتمػػاـ بتمػػؾ الفئػػة مػػف المجتمػػع، بػػؿ وا 
ر وفقػػا لمتغيػرات العصػر الحػػديث يػغيراتيجيات التطويريػػة المسػتمرة لمتسػتوافتقػار اإل لمشػكالتها،

كػػ لؾ تخصػػيص نسػػبة  ي تتصػػارع و تتنػػاحر فيػػه الػػدوؿ نحػػو التقػدـ العممػػي و التكنولػػوجي، الػ
ؿ مػػف المواينػػة العامػػة لدولػػة تررػػب فػػي أف تكػػوف فػػي مصػػاؼ الػػدو تعمػػيـضػػئيمة جػػدا لقطػػاع ال

يػػػة بشػػػكؿ كامػػػؿ، و نقػػػص و ضػػػعؼ تعميمالمتقدمػػػة، وقمػػػة تػػػوفير الػػػدعـ الكػػػافي لممنظومػػػة ال
تضػافر وتكامػؿ  عمػىمنظومة وطنيػة متكاممػة تعمػؿ  إلىواالفتقار  التجهييات داخؿ المؤسسات،

 154))مؤسسات إعداد المعمـ وت هيمه.
أف البحػػث الحػػالي  ، إالابتكونػػت أيمػػة المعمػػـ المصػػري نتيجػػة تضػػافر العديػػد مػػف اءسػػبقػػد و 

طريقػػة و القواعػػد المنظمػػة ل ،أيمػػة إعػػداد المعمػػـ فيمػػا يتعمػػؽ بعمميػػة القبػػوؿ سػػوؼ يركػػي عمػػى
 اإلعداد.

عػػف واقػػع  هػػافػػي  تقرير  (2017)ونسػػكواليأكػػدت  :تعمػػؽ بطريقػػة القبػػوؿ بكميػػات التربيػػة ي مػػا
مػـ فػي الػدوؿ العربيػة يواجه برامج إعداد المع برامج إعداد المعمـ في الوطف العربي أف أهـ تحدٍ 

أنها رير قادرة عمى اجت اب العدد الكاؼ مف الشباب ال ي يررػب حقػا فػي   ؛مصرومنها عامة 
كميػات التربيػة مػػف خريجػي الثانويػة هػـ مػػف  وي ب، فغالبيػػة مػف يمتحػؽ مهنػة لػه تعمػيـاتخػا  ال

لهػػـ فػػرص مػػ يف لػػـ تتػػوفر لاالسػػتعداد المتػػدني ،كػػ لؾ الضػػعيفة  حتػػىلقػػدرات المتوسػػطة أو ا
القبوؿ في كميات وتخصصات أخرى، وه ا يشػير إلػى أف بػرامج إعػداد المعمػـ ال تسػتطيع جػ ب 

 (155)الطمبة المتميييف لاللتحاؽ بها.
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 العػػالي  تعمػػيـفػػال يغيػػب عػػف أ هاننػػا جميعػػا بػػ ف مكتػػب التنسػػيؽ هػػو المنػػوط مػػف ويارة ال     
نهػػا كميػػات التربيػػة وفقػػا لمجمػػوع كميػػاتهـ المختمفػػة وم عمػػىوالبحػػث العممػػي بتوييػػع الطػػالب 

ويعد ه ا هو المعيار الوحيد لمقبوؿ ءف ما تقيمه كميػات التربيػة  درجاتهـ في الشهادة الثانوية،
 التػػالي بو "االختبػػارات الشخصػػية لمقبػػوؿ" ي خػػ  وضػػعية الشػػكؿ الروتينػػي فقػػط ،  بػػػ فيمػػا يسػػمي

 عمػػىشػػد خطػػورة عنػػد تػػوييعهـ جػػراءات اءاإلالمػػدخالت الضػػعيفة مػػف الطػػالب المقبػػوليف ،و ف
 .مستقبؿ المعمـ المصري عمىأشد اءسباب خطورة  يمثؿ الشعب التخصصية

 :تعلل بالكواعد امليظنة لكليات الرتبية املصريةي ماأما 

 156))منها:لقواعد المنظمة لكميات التربية العديد مف التحديات واجه ات     
 وفقػػا لممعػػايير  كػػؼء تخػػريج معمػػـ النمطيػػة و عػػدـ قػػدرة كميػػات التربيػػة فػػي مصػػر عمػػى

الموضػػوعة فػػي خطػػة الجامعػػات نفسػػها، فنجػػدها مجػػرد حبػػر عمػػى ورؽ ال يمػػت لمواقػػع 
 بصمة.

 ،هػدار حػؽ كميػة التربيػة عبػر فػتح البػاب عمػى  الصراع بيف النظاميف التتػابعي والتكػاممي وا 
لخريجػػي  -تحػػت مػػا يسػػمى بالػػدبمـو التربويػػة أو الػػدبمـو العػػاـ فػػي التربيػػة –مصػػراعيه 

فنجػػد  ،تػػرؾ خريجػي كميػات التربيػػة بػال عمػؿالكميػات اءخػرى لمعمػؿ فػػي مجػاؿ التػدريس و 
 أف خريجػػػػػيخريجػػػػػي التجػػػػػارة واآلداب و العمػػػػػـو يعممػػػػػوف فػػػػػي التػػػػػدريس فػػػػػي حػػػػػيف 

إلػػى أيضػا وأدت  قيمػة الكميػػة نفسػها، انحػدارعػاطموف، تمػػؾ الكارثػة التػي أدت إلػػى  التربيػة
 تفقػد الطػالب عدد الروافػد)جامعات وكميػات وأقسػاـ مختمفػة(انخفاض مستوى المعمميف ، فت

مهنػػة التػػدريس  إلػػىكػػ لؾ ال يشػػعر الطالػػب باالنتمػػاء  لتجػػانس الفكػػري والتوجيػػه المهنػػي،ا
تكػػويف وجػػدانيات واتجاهػػات إيجابيػػة نحػػو  عميػػه إ  يصػػعب  مػػف خػػالؿ عػػاـ دراسػػي واحػػد،

 .   تعميـمهنة ال
 مػػوائح المنظمػػة لكميػػات التربيػػة المصػػرية، و عػػدـ االهتمػػاـ بالتربيػػة العمميػػة فػػي ال ضػػعؼ

تقدير قيمتها العممية بعد  لؾ في توفير احتكاؾ طبيعي فػي ظػروؼ طبيعيػة لمطالػب المعمػـ 
 مع التممي .

مف أهـ مسببات اءيمة في برامج إعداد المعمـ هو ما يتعمػؽ باءنشػطة الجامعيػة  ولعؿ 
 في إعداد المعمـ . التدريسية التي تنتهجها الكميات ساليب واء
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لقوميػػة لمعػػايير اعتمػػاد كميػػات التربيػػة التػػي أصػػدرتها الهيئػػة الوثيقػػة عمػػى الػػررـ مػػف تضػػميف اف 
 ربعػة مجػاالت لتقيػيـ الطالػب المعمػـء ، 2010واالعتماد في عاـ  تعميـالقومية لضماف جودة ال

يػػة، المسػػئولية التخصػػص، التربتتمثػػؿ فػػي  -معتمػػدة عمػػى الػػتعمـ النشػػط والمسػػئولية المهنيػػة
يندرج تحت كؿ مجاؿ مف ه   المجاالت عػدد مػف المعػايير والتي  ،المهنية، والقدرات الشخصية

 بمػادة المتصػمة واالتجاهػات والمهػارات إتقانػه المعػارؼ)يتضمف مجاؿ التخصص ف الخاصة به،
 مػػف مناسػػب لديػػه مسػػتوى كػػ لؾ أف يتػػوفر لتخصصػػه، المسػػاندة الدراسػػية والمػػواد، تخصصػػه

 بيئػػات تصػػميـ فػػي متنوعػػة يػػةتعميم ءنمػػاطاسػػتخدامه ) يتضػػمف مجػػاؿ التربيػػةو (؛ العػػاـ نػػورالت
نسػػانيا ماديػػاً  مناسػػبة تربويػػة  عمػػىمعتمػػدا  فعاليػػة و  بكفػػاءة فيهػػا يػػةتعميمال المواقػػؼ ويػػدير وا 

 الجوانػػػب لتقػػػويـ متنوعػػػة وأدوات لطرائػػػؽ واالسػػػتخداـ اءمثػػػؿ، كػػػ لؾ االختيػػػار التكنولوجيػػػا ،
 مػدى وتعممػه المهنػي لنمػو  خطة )إعداد يتضمف  المسئولية المهنية(،مجاؿ واءدائية المعرفية

التػػدريس  بمهنػػة المعنيػػيف مػػع مهنيػػة عالقػػات شػػبكة لبنػػاء الاليمػػة القػػدرات الحيػػاة، وامتالكػػه
 والفريقػػػي الشخصػػػي التواصػػػؿ مهػػػاراتإتقانػػػه )يتضػػػمف  (،وأخيػػػرا مجػػػاؿ القػػػدرات الشخصػػػية

 العػاـ ب دائػه المعمومات واالتصاؿ لالرتقاء بتكنولوجيا الخاصة مهاراتوال المعارؼو  ،والمؤسسي
مختمػؼ بشػكؿ كبيػر ،فمػف أهػـ ،يظهػر واقػع اإلعػداد (157) -والبحػث( والمهني ومهارات التفكير

فيمػا يخػص البػرامج واءنشػطة المشكالت التػي تعتػرض اإلعػداد الجيػد والفعػاؿ لممعمػـ المصػري 
  (158)ما يمي :الجامعية 
 مكسػػػاب معممػػػي ب اهتمامهػػػاعمػػػى الحفػػػظ أكثػػػر مػػػف  رتكػػػيج التربويػػػة جامػػػدة تالمنػػػاه

 . المستقبؿ مهارات و خبرات تدريسية حقيقية
  رمبة الجانب النظري في اإلشراؼ والتنظػيـ فػي بػرامج إعػداد المعمػـ ،إ  يوجػد انفصػاؿ

 أدى ممػا بيف المقررات التربوية النظريػة لبػرامج إعػداد المعمػـ والجانػب التطبيقػي لهػا،
المهػػارات الحديثػػة فػػي عمميػػات  إلػػىافتقػػار الكثيػػر مػػف المعممػػيف حػػديثي التخػػرج  إلػػى
لػػ لؾ يشػػعر الخػػريج بػػالفجوة بػػيف مػػا مػػر بػػه مػػف خبػػرات وبػػيف الواقػػع  والػػتعمـ، تعمػػيـال

 ه .أدائ عمىال ي ينتظر  في حياته العممية مما يؤثر 
  والمهنػي(  الثقػافي، )اءكػاديمي،قد يتوفر قدر مف الجوانب الثالثة لبرامج إعداد المعمـ

الجانػػب  عمػػىبينمػػا تتغيػػب الممارسػػة العمميػػة لضػػعؼ التنسػػيؽ بػػيف القػػائميف  نظرًيػػا،
 جانب اإلعداد.  عمىمما ينعكس  التخصصي والجانب المهني،
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 جهاض اإلصالح التربوي ا  .تباع سياسات مس  التجديدات التربوية وا 
 لكثيػػػريف مػػػف خريجػػػي كميػػػات التربيػػػة،ادى ضػػػعؼ الكفػػػاءات التحميميػػػة واإلبداعيػػػة لػػػ 

 ية.تعميمواالستفادة المحدودة مف خبراتهـ في مواجهة مشكالتهـ ال
 قػػدرات الطالػػب  خميػػة والخارجيػػة لمبػػرامج، فػػال يػػتـ تنميػػةالكفػػاءة الدا انخفػػاض مسػػتوى

لتنميػػػػة مهنيػػػػة مسػػػػتمرة ،وال لبنػػػػاء شػػػػامؿ  هتػػػػوفػػػػؽ المتطمبػػػػات العصػػػػرية وال تهيئ
 المستقبؿ.لشخصيات طالبه في 

  القديمة . ساليب الجانب المعرفي/التحصيمي في التقويـ باستخداـ اء عمىالتركيي 
 )159)ة :التاليالمشكالت  إلىه ا باإلضافة 

 ، وبػػيف احتياجػػات  ضػػعؼ التنسػػيؽ والمواءمػػة بػػيف مخرجػػات مؤسسػػات إعػػداد المعمػػـ
ت التربيػػة والػػ ي يظهػػر فػػي تػػراكـ أعػػداد الخػػريجيف مػػف كميػػا ،مػػؿومتطمبػػات سػػوؽ الع

 الباحثيف عف الوظيفة .
  الخريجيف.ضعؼ قنوات االتصاؿ بيف مؤسسات إعداد المعمـ قبؿ الخدمة و 
 ـ في عمميات تقويـ البػرامج اءكاديميػة وتقػوي ـتعمصعوبة الربط بيف اءهداؼ ونواتج ال

 أداء الطمبة في كميات التربية .
  ممػا ال يحقػؽ الفائػدة المرجػوة  الميػداني،ضعؼ إعداد الطالب المعمـ في فترة التطبيػؽ

 المدارس.منها بشكؿ حقيقي وواقعي لمعمؿ داخؿ 
ف التربية العممية هي المؤشر الرئيس ال ي يقاس به نجاح أو إخفػاؽ عمميػة إعػداد وء    

قصػػور فػػي عمميػػة اإلعػػداد وبخاصػػة الجانػػب التطبيقػػي سػػوؼ يػػؤدي إلػػى إيجػػاد  ةالمعمػػـ، ف يػػ
النظر إلػى بػو الكفايات والمهارات التدريسية ، وبشكؿ سمبي في  معمميف رير مؤهميف، مما يؤثر

فنمندا يرتبط بالمدرسػة فػي وقػت مبكػر، فػبعض جعية نجد أف الطالب في سنغافورا و الكميات المر 
الكميػػات تضػػع فػػي برنػػامج إعػػداد المعمػػـ خبػػرات مبكػػرة تػػويع عمػػى سػػنوات الدراسػػة وتكػػوف  ات 

 (160)أهداؼ محددة ومخطط لها. 

أسػابيع الدراسػة بدايػة  عمػى  تػويع التربيػة العمميػة إ ؛أف الوضع في مصػر مختمػؼإال    
المتصػمة  ةلتربيػة العمميػمػف اسػبوعيف اإلضػافة ء،ب أسػبوعيامف السنة الثالثة بواقػع يػـو واحػد 

خػػر العػػاـ ، ونتيجػػة لييػػادة عػػدد الطػػالب بكميػػات التربيػػة وضػػعؼ التنسػػيؽ بػػيف المػػدارس آفػػي 
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يػػة العمميػػة مجػػرد إجػػراء روتينػػي البػػد منػػه الجتيػػاي سػػنوات الدراسػػة ،كػػ لؾ والكميػػات ،تعػػد الترب
 وما يدرسه الطالب المعمـ بكميات التربية . لربط بيف ما يدور بالمدارسافتقد التربية العممية ت

كمػا تفتقػر عمميػة تقػويـ طػالب التربيػة العمميػة إلػى الموضػوعية ، فػالتركيي ينصػب عمػػى  
تقاف الطالب المعمػـ لممػادة العمميػة مػع إرفػاؿ بقيػة الجوانػب اءخػرى، ا  و  المواظبة في الحضور،

كالمهػػارات العامػػة والنوعيػػة لمتػػدريس؛ إ  يهػػتـ المشػػرفوف بحسػػف إدارة الفصػػؿ وضػػبط النظػػاـ 
الػػررـ مػػف إصػػدار  عمػػى،ف داخمػػه أكثػػر مػػف اهتمػػامهـ بالمهػػارات التدريسػػية اءساسػػية والفعالػػة

الوثيقة القومية لمعػايير اعتمػاد  2010واالعتماد في عاـ  عميـتالهيئة القومية لضماف جودة ال
كميات التربيػة ، فػي سػبيؿ دعػـ هػ   الكميػات  لموصػوؿ إلػى المعػايير المنشػودة، بمػا يسػاعدها 

إال أف هػ    في التقدـ لمحصوؿ عمػى االعتمػاد بحيػث يصػبح المجتمػع أكثػر ثقػة فػي خريجيهػا،
ة نظػاـ التربيػة العمميػة، بػؿ اقتصػرت عميػأو ضػوابط لفاالوثيقة لـ تحدد بػيف معاييرهػا محػددات 

عمى الت كيد عمى أهمية التربية العممية  فػي معػرض الحػديث عػف مجػاؿ التربيػة ك حػد مجػاالت 
 وقػدالمعايير القياسية اءكاديمية لمخريجيف ،ولـ ت كر الوثيقػة محػددات نجػاح التربيػة العمميػة، 

ا الوقػػػت الكػػػافي لمخضػػػوع لمييػػػد مػػػف عميهػػػيمػػػض يرجػػػع  لػػػؾ إلػػػى حداثػػػة هػػػ   المعػػػايير فمػػػـ 
المراجعات الدورية، لضماف أف تكوف ه   المعػايير انعكاسػا لمبحػوث الجاريػة ونتػائج الممارسػة 

 (161)العممية لمهنة التدريس.
إهمػػاؿ المعمػػـ فػػي نفسػػه وهػػي  وباإلضػػافة لمػػا سػػبؽ هنػػاؾ أسػػباب تتعمػػؽ بالطالػػب المعمػػـ

يػة تعميمعداد ليس مقتصرا عمى ما توفر  الدولة أو المؤسسػة الإعداد نفسه اإلعداد الكافي، فاإل
له، و لكف يجب أف يتسػـ بػروح البحػث و الفضػوؿ لكػي ينمػي مهاراتػه و خبراتػه و يبحػث عػف 

كػ لؾ اعتقػاد المعمػـ أف حصػػوله عمػى الوظيفػة هػػو  كػؿ مػا هػو جديػػد فػي مجالػه بشػكؿ يػػومي،
 عممه و حياته، و ال يغير في اءمر شيئا.في  عميه نهاية المطاؼ، ليتبع نمطا وحيدا يسير 

ظهر دور العوامؿ المجتمعية في تشكيؿ مالمح واقع عممية اإلعداد فػي مصػر فػي عػدة وي
، المعمػـ تتشػابه عبػر دوؿ العػالـ المتقػدـ منهػا والنػاميأف برامج إعداد مف الررـ   عمىعوامؿ ف

يػػة، تعميمنها، وحجػػـ أنظمتهػػا التها، وسػػكاف كػػ لؾ بتبػػايف الػػدوؿ مػػف حيػػث مسػػاحإال أنهػػا تتبػػاي
والتوقعات والمعتقدات حوؿ ما هو طبيعي ومقبوؿ، فالسياسػات والممارسػات  التقاليدومف حيث 

الناجحة في بمد ما، قد ال تكوف ناجحة في بمد آخر، والممارسات شائعة االسػتخداـ فػي بمػد مػا 
لوقػػت الػػ ي تتشػػابه فيػػه وفػػي ا قػػد ال تكػػوف قابمػػة لمتحويػػؿ، وريػػر مقبولػػة أصػػال فػػي بمػػد آخػػر،
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عمميات إعداد المعمـ وهياكمها اإلداريػة والتنظيميػة عبػر الػدوؿ، نجػدها تختمػؼ فيمػا بينهػا مػف 
حيث اءهمية التػي تفرضػها فػي تطبيػؽ متطمبػات ومعػايير الفػري واالختيػار فػي كافػة مراحػؿ أو 

خفػػؼ مػػف ي خػػراآل صػػعب االلتحػػاؽ ببػػرامج اإلعػػداد، وبعضػػهايمكونػػات اإلعػػداد، فػػبعض الػػدوؿ 
 162)). سهولة جعؿ االلتحاؽ أكثر يير القبوؿ فيمعا

ترجػػع البػػدايات اءولػػى إلعػػداد المعمػػـ المصػػري إلػػى عػػاـ  وفيمػػا يخػػص العامػػؿ التػػاريخي؛
تـ إنشاء معهد التربية العػالي  1929عاـ  ،وفيـ حيث أسست مدرسة المعمميف العميا 1880

فػي اإلعػداد المهنػي لممعمػـ  تػهتركػيت مهمو ،ـ، لممعمميف؛ بهدؼ إعػدادهـ لمػدارس التعمػيـ العػا
بعػػد إعػػداد  فػػي التخصصػػات اءكاديميػػة فػػي الكميػػات الجامعيػػة اءخػػرى فيمػػا يعػػرؼ بالنظػػاـ 

عمى أف يكوف ه ا المعهد مركيًا لمبحث العممي في ما يتعمؽ بالتربيػة والتعمػيـ، التتابعي لممعمـ ،
لنشػر اءفكػار الحديثػة عػف التربيػة بػيف رجػاؿ  والدراسة النفسية لألطفاؿ، بجانػب أف يكػوف أداة

يف صدر قرار جمهوري بمنشاء كمية التربيػة التابعػة لجامعػة عػـ 1956وفي ،التعميـ في مصر 
وعميػه فقػد قػادت كميػة التربيػة جامعػة  ،تػـ ضػـ كميػة المعممػيف إليهػا 1970وفي عػاـ  شمس،

شػػعاع تربػػوي فػػي مصػػر والعػػالـ العربػػي، واضػػحة فػػي إعػػداد  بػػدت عػػيف شػػمس حركػػة تنػػوير وا 
عداد كوادر الباحثيف وتقديـ الخبػرات الفنيػة واإلداريػة  معمميف وأعضاء هيئة تدريس جامعيةال وا 

والمشػػاركة البحثيػػة فػػي خدمػػة المجتمػػع  فػػي إنشػػاء الكميػػات والمؤسسػػات التربويػػة المختمفػػة،
 (163) وتطوير العممية التعميمية

ات المصػػػػرية وفروعهػػػػا المختمفػػػػة بجميػػػػع وتػػػػوالى إنشػػػػاء كميػػػػات التربيػػػػة بالجامعػػػػ     
كػػػ لؾ توالػػػت الخطػػػط والسياسػػػات التطويريػػػة لبػػػرامج إعػػػداد المعمػػػـ وتوالػػػت  محافظػػػات مصػػػر،

فػي  2005المشروعات التي اهتمػت بمعػداد المعمػـ ومنهػا ؛مشػروع تطػوير نظػـ إعػداد المعمػـ 
 2015-2007الممػػوؿ مػػف البنػػؾ ،ومشػػروع بنػػاء قػػدرات نظػػـ إعػػداد المعمػػـ  FOEPمصػػر 

المموؿ مػف التيمػبس ،ومشػروع اإلطػار المرجعػي لمعػايير أداء المعممػيف الممػوؿ مػف المنظمػة 
 العربية لمتربية والثقافة والعمـو .

ـ  تػػـ إنشػػاء االكاديميػػة المهنيػة لممعممػػيف بنػػاء عمػػى التعػػديالت التػػي 2007وفػي عػػاـ   
وتطبيػػؽ نظػػاـ لمػػنح أقرهػػا مجمػػس الشػػعب عمػػى قػػانوف التعمػػيـ ،ويمخػػص دورهػػا فػػي تصػػميـ 

تراخيص مياولػة المهنػة لممعممػيف والمػدربيف والمقيمػيف ونظػاـ العتمػاد بػرامج وهيئػات التػدريب 
إال أف مػػرور الدولػػة بالعديػػد مػػف الظػػروؼ السياسػػية الطارئػػة أدى إلػػى ، (164) والتنميػػة المهنيػػة
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مواكبػػة لمعصػػر انشػػغاؿ الػػويارات المتعاقبػػة لمتعمػػيـ العػػالي بنػػواحي شػػكمية دوف إجرائيػػة ريػػر 
 25،كػػ لؾ تبػػاطؤ وضػػع سياسػػات تطويريػػة إلصػػالح التعمػػيـ العػػالي برمتػػه وخاصػػة بعػػد ثػػورتي 

،وه ا قػد يرجػع إلػى عػدـ وجػود تشػخيص حقيقػي ءيمػات  2013يونيه  30ـ ،و2011يناير 
التعمػيـ العػالي فػي مصػر ،والسياسػات الموضػػوعة تهػتـ بالشػكؿ عمػى حسػاب المضػموف مركػػية 

ية ،رير مراعيػة لإلطػار الكمػي الػ ي يحكػـ مسػار التعمػيـ ،وعػدـ التحػوؿ مػف عمى قضايات جيئ
 165)) 2012-2007مرحمة اإلعالف إلى مرحمة التطبيؽ كما حدث في استراتيجية 

وخػالؿ القػػرف العشػريف شػػهدت نظػـ إعػػداد المعمػـ بمصػػر العديػد مػػف التغيػرات ،وررػػـ     
لمعرفيػة لممعمػـ طػواؿ تمػؾ الفتػرة ،إ  ظػؿ المعمػـ  لؾ لـ تشهد تحواًل ضخًما موايًيػا فػي اءدوار ا

أف شػاركه الكتػاب المدرسػي تمػؾ المكانػة مصدرًا وحيًدا لممعرفة بالنسبة لممتعممػيف ،ثػـ مػا لبػث 
،وقػػد انعكسػػت هػػ   المكانػػة لممعمػػـ وانحسػػرت أدوار  فػػي نقػػؿ المعرفػػة عمػػى طبيعػػة مؤسسػػات 

أيًضا بالثبات والتقسيـ الكالسػيكي لممعػارؼ وبرامج إعداد  في أوائؿ القرف الماضي ،إ  اتسمت 
    (166).التي يحتاجها المعمـ لممارسة المهنة

شػػهد المجتمػػع المصػػري خػػالؿ فتػػرة التسػػعينيات مػػف الثقػػافي واالجتمػػاعي ومػػف الجانػػب   
القرف الماضي تغيرات في البنػاء الطبقػي كنتيجػة إلتبػاع سياسػة االنفتػاح االقتصػادي، تبمػورت 

لفقر وظهور شرائح اجتماعية جديدة ، مما أسفر عف انقسػاـ شػرائح المجتمػع في ييادة نسبة ا
إلى أرنياء وفقراء ؛ ومف ثـ اتجا  الطبقات القادرة إلى اإلقبػاؿ عمػى التعمػيـ الخػاص واءجنبػي، 
والطبقات الفقيرة إلى التعميـ الرسمي؛ وهو ما يتعػارض مػع مبػدأ تكػافؤ الفػرص التعميميػة الػ ي 

ور، مما يعنػي أف النظػاـ التعميمػي قػد أصػبح أداة لػدعـ الفػوارؽ بػيف طبقػات ينص عميه الدست
   (167)المجتمع.
كمػػا بػػدأت الحكومػػات والسياسػػيوف وممثمػػو القطػػاع االقتصػػادي، وعامػػة الجمهػػور فػػي  

ممارسة ضغوط عمى المؤسسات العامة بما فيها التعميـ، سػواء لتػوفير مييػد مػف الخػدمات، أو 
أعمالهػػا، أو المراقبػػة لهػػا، أو لتطػػوير نظػػـ التقػػويـ، وتقػػدير الجػػودة،  المطالبػػة بالمشػػاركة فػػي
   الضػػغوط مػػيالد تحػػديات جديػػدة، تعبػػر عػػف التػػوترات بػػيف النظػػاـ هػػوالمحاسػػبة لهػػا وارتػػبط 

التعميمي واءنظمة المحيطة. وينب  المسػتقبؿ بمييػد مػف التنػامي لهػ   الضػغوط وتحػديات وقػد 
حػد بعيػػد بحركػػة اإلصػػالح التعميمػي عمومػػا، ثػػـ تحولػػت لبػػرامج  ارتبطػت التحػػديات الجديػػدة إلػػى 

 (168)إعداد المعمـ .
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وقضػػػايا المعمػػػـ ليسػػػت بمعػػػيؿ عػػػف السػػػياؽ االجتمػػػاعي والثقػػػافي لممجتمػػػع المصػػػري    
بػػالمهف  ةؿ عمػػى اهتػػياي المكانػػة المهنيػػة لممعمػػـ مقارنػػمػػف المؤشػػرات التػػي تػػد،فهنػػاؾ العديػػد 

وسػائؿ كمػا أف جعمه في منيلة أقؿ مف المهف اءخرى ،مما مـ اءخرى وأهمها :ضعؼ راتب المع
ضػػعؼ االعتػػراؼ االجتمػػاعي مػػع اإلعػػالـ تبػػالت عمػػى حػػد كبيػػر فػػي االسػػتهانة بكرامػػة المعمػػـ ،

اهتماًمػا بقضػايا المعمػـ  كػ لؾ اهتمػاـ الػرأي العػاـبمهنة التعميـ كمهنػة تسػاوي المهػف اءخػرى ،
   (169)مهنة مف ال مهنة له.لمهنة المعمـ  المجتمعمما أدى إلى اعتبار ضعيًفا ،
باإلضػػافة إلػػى وجػػود العديػػد مػػف التحػػديات متمثمػػة فػػي ضػػغوط العمػػؿ ،فمنهػػا مػػا هػػو    

متعمػػؽ بػػالمعمـ والبيئػػة المدرسػػية ومنهػػا مػػا هػػو متعمػػؽ بالبيئػػة التعميميػػة داخػػؿ كميػػات التربيػػة 
فالكثافػػة  - كػػدس الفصػػوؿقصػػر اليػػـو الدراسػػي ويمػػف الحصػػة ،وت ،بالنسػػبة لمبيئػػة المدرسػػية؛

السػػكانية العاليػػة تػػؤدي إلػػى عجػػي فػػى عػػدد المػػدارس واالرتفػػاع فػػي كثافػػة الفصػػوؿ وانتشػػار 
المدارس التي تعمػؿ بنظػاـ الفتػرتيف واختفػاء المالعػب وسػاحات اءنشػطة السػتغاللها فػي بنػاء 

بالنسػبة أمػا  وتراجػع اءمػاف الػوظيفي، - فصوؿ إضافية ،وتيايد نصاب المعمميف مف الحصػص
وتحػػػديات البنيػػػة التحتيػػػة والتجهيػػػيات الماديػػػة،  ، فييػػػادة أعػػػداد الطػػػالب، لبيئػػػة إعػػػداد المعمػػػـ

والضغوط المتعمقة بمنتاج ونشر البحوث، والمطالب الخارجية لممحاسبية ومعدؿ النمػو السػكاني 
 يمقػػي بكثيػػر مػػف الضػػغوط االجتماعيػػة عمػػى أعضػػاء هيئػػة التػػدريس ودورهػػـ المهنػػي والتعميمػػي

 (170)وبالتالي عمى مستوى إعداد المعمـ. 
كمػػا قػػد تنشػػ  حاجػػات متيايػػدة لتعيػػيف معممػػيف ريػػر مػػدربيف، وهػػؤالء المعممػػوف متػػى تػػـ   

يصػػبحوف عقبػػات كبػػرى فػػي طريػػؽ التحسػػيف النػػوعي، وتتيايػػد صػػعوبة تكػػيفهـ مػػع  تعييػػنهـ،
ضػال عػف ظهػور طبقيػة ف التوقعات النامية لممجتمعات المحمية، بعد ارتفػاع مسػتواها التعميمػي،

ه ا وقد يعني ضرورة االسػتعانة بمعممػيف جػدد وجػود إشػكاليات أخػرى تتعمػؽ بتػوفير  أكاديمية،
   (171)الموارد وأجور المعمميف المطموبيف، في ظؿ شكوى مستمرة مف نقص التمويؿ والموارد.

يتعمػؽ عمػى طريقػة إعػداد المعمػـ المصػري هػو مػا  ولعؿ مف أشد العوامؿ المجتمعية ت ثيرًا
بعػػدـ االسػػتقرار؛  لمتعمػػيـ المصػري عامػػة يػػةتعميماتسػمت السياسػػة ال حيػػثبالجانػب  السياسػػي ،

، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ تبنػػى تعمػػيـنتيجػػة لمتغيػػرات الوياريػػة المتعاقبػػة وارتباطهػػا بشػػخص وييػػر ال
ـ رمتػػه بمػػا فيػػه نظػػـ إعػػداد المعمػػي بتعميمػػا النظػػاـ العميهػػنظريػػة تربويػػة واضػػحة المعػػالـ يقػػـو 

يػة تحتػاج إلػى تعميممما يجعمنا نعيش أيمػة ، تعميـلم االستراتيجية طويمة اءجؿ،وضعؼ الرؤية 
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باإلضػػافة إلػى مػػا هػ ا ،(172)فكػٍر استشػرافي يتبمػػور فػي تخطػيط اسػػتراتيجي عمػى المػػدى البعيػد.
النظػػاـ السياسػػػي المصػػري حالًيػػا حالػػػة مػػف عػػػدـ االسػػتقرار منػػ  بػػػدء ثػػورة الخػػػامس   يشػػهد

. وينظػػػر إلػػػى تمػػػؾ المرحمػػػة ب نهػػػا انتقاليػػػة مػػػف أجػػػؿ التغييػػػر،  2011ف ينػػػاير والعشػػػريف مػػػ
العدالة االجتماعيػة، والحريػة (واالستقرار لمواجهة التحديات والمطالب التي أنتجتها الثورة، وهى

تمػػؾ هػػي عناصػػر التنميػػة الرئيسػػة، فهػػي  (السياسػػية، واءمػػف االجتمػػاعي واالقتصػػادي لمنػػاس
ف مصيدة ال اكرة، وجعمه عقاًل يفكر، ويت مػؿ، وينقػد، ويكتشػؼ، ويتخيػؿ، تدعو لتحرير العقؿ م

 173))ويبتكر. و يتكيؼ مع التغيير، ويقهر الفكر التسمطي، ويبدع،
وعمى الػررـ مػف  لػؾ مػا يالػت الوظيفػة المسػتترة لمؤسسػات التعمػيـ العػالي تييػد مػف      

عػػػادة انتػػػاج العالقػػػات االجتماع يػػػة السػػػائدة ،فػػػم ا كانػػػت السياسػػػات التمػػػاييات االجتماعيػػػة ،وا 
الويارية تعمف عف المساواة في خطابها الرسمي ،إال أنها تتجاوي اءقميػة بتيويػدها بػرأس المػاؿ 
الثقػػافي الػػ ي ال يمكنهػػا مػػف المشػػاركة بفعاليػػة فػػي النظػػاـ االجتمػػاعي ،ويكرسػػها عمػػى أرض 

لًيػا فػي الجامعػات الحكوميػة ،وهػ ا الواقع استحداث برامج التعميـ الجامعي المتميػية لمقػادريف ما
 . (174)ال يتفؽ مع التطمعات الديمقراطية لمشعب المصري

يغمب عمى إدارة كميات التربية في مصػر الطػابع المركػيي ، لخضػوع النظػاـ اإلداري بهػ   و 
الكميات لمفمسفة السياسية لمدولة ؛متمثمة في المجمس اءعمػى لمجامعػات برئاسػة وييػر التعمػيـ 

حيػػث يقػـو برسػػـ سياسػػة التعمػيـ الجػػامعي والتخطػػيط لػه ،وهػػ ا مػػا يبػرر امتثػػاؿ معظػػـ العػالي  
 كميات التربية المصرية لمظواهر والمشكالت التنظيمية والتربوية نفسها.

اتسػػـ فقػػد  عمميػػة إعػػداد المعمػػـ،مػػه تػػ ثير كبيػػر عمػػى فأمػػا بالنسػػبة لمعامػػؿ االقتصػػادي   
القرف الماضػي بتبنػي الدولػة لسياسػات اقتصػادية ترتػب اءداء االقتصادي في العقد اءخير مف 

تضػػخـ حجػػـ الػػديف الػػداخمي والخػػارجي، ممػػا كػػ لؾ  ،االقتصػػادي ا ييػػادة معػػدؿ التضػػخـعميهػػ
كنتيجػػة لمػػوارد الدولػػة المحػػدودة، وقػػد  تعمػػيـة لقطػػاع الاليػػتسػػبب فػػي ضػػعؼ المخصصػػات الم

تػدريجًيا إلػى حػد نسحاب الدولػة انعكس  لؾ في ضعؼ رأس الماؿ البشرى عمى اإلنتاج نتيجة ا
المصػرية مػف أجػؿ بنػاء  الحكومػة ه ا وقد عمدت،(175)والصحة وريرها. تعميـمف مجاالت الما 

الوطف وتحديثه إصالحات كبػرى لسياسػات االقتصػاد الكمػي ،بهػدؼ اجتػ اب االسػتثمار اءجنبػي 
صػال المباشر، صالحات لمسياسات النقدية ،شػممت تعػويـ الجنيػه المصػري ،وا  ح القطػاع العػاـ وا 

التعمػػيـ العػػالي بمؤسسػػاته المختمفػػة إال أف بمػػا فػػي  لػػؾ خصخصػػة الشػػركات الممموكػػة لمدولػػة ،
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فػػي حاجػػة إلػػى  إعػػادة بنػػاء حيػػث ال يػػياؿ انتاجػػه موجًهػػا إلػػى حػػد كبيػػر نحػػو اقتصػػاديات يظػػؿ 
يػرات الماضي ،ومف هنا ظهرت المطالبات بضرورة تطوير سياسات التعميـ العػالي لمواجهػة التغ

 (176)العصرية الحادثة .
جػودة بػرامج إعػداد المعمػـ فػي مصػر مػف حيػث اإلنفػػاؽ  عمػىويػؤثر العامػؿ االقتصػادي   

ا عمميػة اإلعػداد ،كػ لؾ اءنشػطة عميهػية التي مف المفترض أف تعتمد تعميمالمشروعات ال عمى
لطمػػب عمػػى طػػردة فػػي أعػػداد السػػكاف ب عبػػاء متيايػػدة عمػػى األقػػت الييػػادة الم،كمػػا ة يػػتعميمال
؛ ممػا أدى إلػى اتجػا  الدولػة لمتوسػع الكمػي عمػى حسػاب اإلنفػاؽ عمػى عناصػر الجػودة تعميـال
وضعؼ التجهييات المدرسػية، والمنػاهج،  ية، وقد انعكس  لؾ في ارتفاع كثافة الفصوؿ،تعميمال

ا ممػ (177)وأدوات التقيػيـ، أسػاليب  وطرائؽ التدريس، والوسػائؿ، وكفايػات المعممػيف، وأنظمػة و
تحقيػؽ  عمػىالتنافسػية قػدرة الػدوؿ  -مصر في مؤشر التنافسية العالميػة تراجع ترتيب إلى أدى

رأسػػها البنيػػة التحتيػػة ،والصػػحة  عمػػىمػػف خػػالؿ تقيػػيـ اثنػػي عشػػر ركيػػية  - التقػػدـ االقتصػػادي
 عمػػىوالتػػدريب ،ويسػػاعد مؤشػػر التنافسػػية صػػانعي القػػرار  العػػالي تعمػػيـاءساسػػي ،وال تعمػػيـوال

 تعمػيـال دولػة لتحقيػؽ التنميػة وتحسػيف مسػتوىإنتاجيػة ال عمػىلعوامؿ التي قد تػؤثر تشخيص ا
كمػا  ،عالمًيا في مؤشر كفػاءة النظػاـ المػالي 92لمرتبة افقد حصمت مصر عمى  والتكنولوجيا ،

وهػػي مرتبػػة متدنيػػة  ،عالمًيػػا فػػي المؤشػػر الفرعػػي سػػوؽ العمػػؿ 126حصػػمت عمػػى المرتبػػة 
 (178).كانة مصر بالنسبة لدولة في حجـ وم

ف لػػػـ يحػػػدث      وعميػػه فنظػػػاـ التعمػػػيـ العػػالي المصػػػري ال يخػػػدـ االحتياجػػات الراهنػػػة ،وا 
إصالح واسع النطاؽ فسوؼ يحوؿ دوف التقدـ االقتصادي واالجتماعي في مصر ،و لؾ بسػبب 
مػػا يواجػػه مػػف متغيػػرات ومشػػكالت توجػػب أهميػػة مراجعػػة وتقػػويـ سياسػػاته فػػي ضػػوء عالقاتهػػا 

ففػي الوقػت الػ ي تتسػابؽ فيػه اءمػـ لبنػاء مجتمػع معرفػي باعتبػار السػمة ،المعرفي  باالقتصاد
 االتصػػاليةدولػة فيمػػا يخػص البنيػة التحتيػة  50تخمػػو قائمػة أهػـ ؛ المميػية لمجتمػع المسػتقبؿ 

دولػة عربيػة وتتقػدـ هػ   القائمػة دوؿ مثػؿ السػويد والنػرويج وفنمنػدا وأمريكػا وسويسػرا  ةمف أي
وال يتوقػػؼ سػػعي تمػػؾ الػػدوؿ عنػػد  ،وكنػػدا وألمانيػػا وهػػونج كػػونج واليابػػافافورة  وسػػنغ أسػػترالياو 

افة محاولػػة اكتسػػاب المعرفػػة واسػػتيرادها واسػػتعمالها بػػؿ يتجػػاوي  لػػؾ إلػػى إنتاجهػػا كقيمػػة مضػػ
ءهمية المعرفة مف أجؿ المنافسة والهيمنة السياسية واالجتماعيػة لإلبداع واالبتكار إدراكا منها 
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مصػر السػعي الػدءوب عمػى وه ا مػا أوجػب ،(179)قتصادية عمى المجتمعات اءخرىوالثقافية واال
 .كمهية فالمجتمع تعميمنحو النهوض بمعمميها لتنهض العممية ال

التحديات المعموماتيػة والتكنولوجيػة المسػتقبمية فوفيما يخص العامؿ العممي والتكنولوجي :
ويتمثػؿ  لػؾ  وبالتػالي عمػي المعمػـ، بمطالب وضغوط جديػدة عمػي التعمػيـ بكػؿ مؤسسػاته،تمقي 

في ظهور أدوات تعميميػة الكترونيػة عديػدة ومتنوعػة ،يسػاعد اسػتخدامها عمػى مواجهػة الطمػب 
تاحػة مصػادر متعػددة لمػتعمـ  المتيايد عمى التعميـ وما يصػاحبها مػف مشػكالت اءعػداد الكبيػرة وا 

إلػى أدوار أخػرى يصػبح فيهػا مرشػدا ،واالنتقاؿ بالدور التقميدي لممعمـ مػف كونػه نػاقاًل لممعرفػة 
 .وموجها لممتعمميف وميسرا لتعممهـ ومديرا ومنظما لبيئتهـ التعميمية 

فمجتمػػع المعرفػػة يتسػػـ بخصػػائص التفكيػػر الشػػامؿ وتعػػاظـ دور الطرائػػؽ واءسػػاليب     
التػػي تنمػػي القػػدرة عمػػى التفكيػػر اإلبػػداعي واالبتكػػاري والنقػػد الموضػػوعي واالختيػػار العقالنػػي 

ففػػػي ضػػػوء التحػػػديات المعموماتيػػػة والتكنولوجيػػػة العديػػػدة  واالستقصػػػاء والتحميػػػؿ المنهجػػػي،
وت ثيراتهػػا عمػػى التعمػػيـ تنطمػػؽ الػػدعوات إلصػػالح النظػػاـ التربػػوي بجميػػع مدخالتػػه وعممياتػػه 
ومخرجاته ،وبناء مؤسسة عصرية تستجيب لمتحػديات المعموماتيػة والتكنولوجيػة ،ومػا تقتضػيه 

ليات جديدة لممعمـ ، فقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات هػو أحػد الركػائي مف أدوار ومسئو 
اءساسية ءي دولة تتطمع إلى اإلنجاي والتطور والتقدـ، خاصة أف ت ثير القطػاع لػـ يعػد قاصػرًا 
عمػػى تحقيػػؽ التواصػػؿ والمعرفػػة فحسػػب، بػػؿ امتػػد إلػػى تغييػػر أنمػػاط الحيػػاة لممجتمػػع ب كممػػه 

المعمومػػػات واالتصػػاالت أداة تمكينيػػػه أساسػػػية لمنهػػوض بكافػػػة قطاعػػػات وأصػػبحت تكنولوجيػػػا 
الدولػػة. لػػ لؾ، أصػػبح مػػف الػػالـي صػػيارة وتحػػديث السياسػػات والمبػػادئ اءساسػػية فيمػػا يخػػص 

ى المحمػػى وفػػي القطاعػػات المختمفػػة اسػػتخداـ تكنولوجيػػا االتصػػاالت والمعمومػػات عمػػى المسػػتو 
(180) 

ـ عمػػي تحسػػيف جػػودة النظػػاـ التعميمػػي بمػػا 2030ي كمػػا أكػػدت اسػػتراتيجية التعمػػيـ العػػال
مف خالؿ البػرامج الجديػدة  يتوافؽ مع النظـ العالمية ،وتحسيف تنافسية نظـ ومخرجات التعميـ،

التي ترتبط بالتغيرات المستقبمية في سوؽ العمؿ في ضوء دراسات محمية وأقميميػة ودوليػة مػف 
هتمػػػاـ بالتػػػدريب العممػػػي ،تمبيػػػة التطػػػور خػػػالؿ تػػػوفير مهػػػارات القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف ،اال

نشاء برامج ميدوجة مع جامعات مرموقة .  181))التكنولوجي ،وا 
  



 ............................................. تعليم المعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات التربية المصرية

- 1053 - 

 مصر وفيليدا بنيإعداد املعله  يف ىظاواالختالف الشبُ وأٍه أودُ خامًسا: 

فنمنػػدا ومصػػر يتضػػح لنػػا مػػف  مالمػػح منظومػػة إعػػداد المعمػػـ فػػي كػػؿٍ فػػي نهايػػة عػػرض 
االخػػتالؼ فػػي التشػػابه و وتكمػػف أهػػـ أوجػػه  ،بػػيف الػػدولتيف  اإلعػػداداالخػػتالؼ الكبيػػر فػػي نظػػـ 

 توضػيحهوهػ ا مػا سػيتـ  ؛المتبعػة وطريقػة اإلعػداد  كميػات إعػداد المعمػـ،بمعايير ونظـ القبوؿ 
 : في الجيء التالي

 بالنسبة لنظـ القبوؿ :
مػػـ تتشػابه كػؿ مػف مصػر وفنمنػدا فػي اعتمػاد عمميػة القبػوؿ فػي مؤسسػات إعػداد المع    

بالنسػبة  عمي شهادة الثانوية العامة ،إال أف االختالؼ يكمف في اعتبار ه ا المطمب ريػر كػافي 
تعد معايير ونظـ القبوؿ بكميات التربية الفنمندية اءكثػر صػرامة عمػي مسػتوى العػالـ إ  فنمندا ؛ل
عمػػي  انتقػػاء أفضػػؿ النمػػا ج الطالبيػػة لمهنػػة التػػدريس ،بحيػػث تكػػوف قػػادرةأهػػـ مػػا يمييهػػا و  ،

المضي قدما في برامج اإلعداد دوف تعثر ،فمهنػة التػدريس مػف أفضػؿ وأكثػر المهػف قبػواًل عنػد 
إجػػراء متعػػدد المراحػػؿ ) شػػهادة اجتيػػاي  ىالمجتمػػع الفنمنػػدي ،حيػػث تعتمػػد عمميػػة االختيػػار عمػػ

التػػي جرائيػػة والمقننػػة الطالػػب بالعديػػد مػػف االختبػػارات اإلمػػرور  فضػػال عػػف لممرحمػػة الثانويػػة ،
عتمػػد عمػػى قيػػاس مػػدى أهميػػة المتقػػدـ لمهنػػة التػػدريس لمنهػػوض بالعمميػػة التعميميػػة برمتهػػا ( ت

 حد كبير.إلى % مف المتقدميف ، فعممية القبوؿ عممية تنافسية 10،وعميه ال يتـ قبوؿ سوى 
فتعتمػػد كميػػات التربيػػة المصػػرية عمػػي شػػهادة  مصػػر ؛فػػي واقػػع الأمػػا بالنسػػبة إلػػى      

قبػػوؿ طالبهػػا دوف توييػػع و فػػي ومكتػػب التنسػػيؽ التػػابع لػػويارة التعمػػيـ العػػالي الثانويػػة العامػػة 
لمهنػة التػدريس إال فػي اختبػار شػكمي تقػـو  ـ تحػدد مػدى أهميػتهإخضاعهـ ءية معايير أخرى 

عبػارة عػف مقابمػة شػكمية لمطالػب مػع بعػض أعضػاء  وهػو،به الكميات مع بداية العاـ الدراسػي 
محػددة ،والتػي ال الالموضػوعات العامػة ريػر بعػض فػي يػتـ سػؤاله ،وفي الغالب هيئة التدريس 

 . لاللتحاؽ بالكمية قبوله مف عدمهب ما يتعمؽ في الطالب شيئاوضع تغير مف 
المعمػـ كونهمػا يعػداف تتشػابه كػؿ مػف مصػر وفنمنػدا فػي : ومنهج اإلعدادالنسبة لنظاـ ب  

أف يصػػبح تشػػابها شػػكميا فقػػط، و هػػ ا التشػػابه لػػـ يتطػػرؽ إال ولكػػف  ،عمػػي المسػػتوى الجػػامعي
 :اآلتي  تكمف الكثير مف أوجه االختالؼ بيف النظاميف ، تتمثؿ في

 300 )مػدةالنظاـ اءوروبي لمسػاعات المعتالفنمندية تتبع كميات إعداد المعمـ ففي فنمندا :
إلى خمس سػنوات )ثػالث في تنظيـ سنوات الدراسة ،ك لؾ تمتد سنوات الدراسة ساعة معتمدة( 
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سػػاعة معتمػػدة ،وسػػنتاف لمحصػػوؿ عمػػى  180وات لمحصػػوؿ عمػػي البكػػالوريوس مػػا يعػػادؿ سػػن
وحػػدات مجػػرد برنػػامج اإلعػػداد لػػيس فوعميػػه  ،  (سػػاعة معتمػػدة  120مػػا يعػػادؿ  الماجسػػتير

نمػػا يسػػتطيع الطالػػب وضػػع مخطػػط لدراسػػته تبعػػا لنػػوع الدراسػػة التػػي  مغمقػػة /قوالػػب جامػػدة ،وا 
 . هابيررب 

يميػي الخبػرة الفنمنديػة وهػ ا مػا  نهػج "تعمػيـ المعمػـ القػائـ عمػى البحػث" تتبػع فنمنػدا ك لؾ 
عمػي إجػراء  اقائمػ  الدراسػة والممارسػةفػي  اومنفتحػ اتحميميػ انهجػوال ي يعد ،  عف باقي الدوؿ

لمعمػؿ  اأساسػي ابجانػب أطروحػة الماجسػتير التػي تعػد مطمبػالبحوث العممية طواؿ فتػرة اإلعػداد 
التػػي يقػػـو  تجػػاربالمالحظػػات و العمػػى  اسػػتخالص اسػػتنتاجات بنػػاءً  يسػػاعد عمػػىإ   ،كمعمػػـ
 فػػي اإلعػػداد وبهػػ ا يسػػاعد هػػ ا المػػدخؿ  بتنفيػػ ها وفػػؽ المتطمبػػات الرئيسػػة لمدراسػػة، الطالػػب
 عمى:
 اعتبار الطالب المعمـ محور ارتكاي عممية اإلعداد. -
 لمطالب المعمـ. التطوير المتوايف لمكفاءات الشخصية والمهنية -
المعرفػػػة العميقػػػة ب حػػػدث التطػػػورات البحثيػػػة فػػػي الموضػػػوعات التػػػي يقومػػػوف تحقيػػػؽ  -

 .ابتدريسه
 الربط بيف النظرية المعرفية والممارسات العاكسة. -
اتبػػاع اءسػػاليب التدريسػػية المعتمػػدة عمػػي اءنشػػطة والممارسػػات الفعميػػة خػػارج نطػػاؽ  -

 .ةالمحاضرات الجامد
تقيػيـ عممػي  ىعمػ قػـوت الكميػة؛ بػؿتقػديرات طريقة التقييـ إلي حد كبير ال تعتمد عمي ال -

 مهنية.لما قاـ الطالب باكتسابه مف ممارسات 
حيػث يوجػد فػي كػؿ جامعػة مدرسػة  يتـ بها تنظيـ تدريب المعممػيف، متمييةطريقة تباع ا -

هػػدفها لهػػا اسػتقاللية و خصوصػػية عػػف بػػاقي المػػدارس  ،ممحقػة بهػػا لتػػدريب المعممػػيف 
هـ وبشػكؿ ممػا يسػ، تػدريس الخاضػعة لإلشػراؼ الجػامعياءساسي هو توفير ممارسػة ال
 . الممارسةكبير في التوايف الموجه في 

 ف الدراسػػييف ،والدراسػػة لمػػدة أربػػعتسػػير الدراسػػة وفًقػػا لنظػػاـ الفصػػميف أمػػا فػػي مصػػر ؛
وتسػير  ، فػي مػادة معينػة سنوات تؤهؿ الطالب لمحصوؿ عمي درجة البكالوريوس أو الميسانس
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مط التقميػػػدي إلػػػي حػػػد كبيػػػر مػػػف حيػػػث اعتمادهػػػا عمػػػى المقػػػررات الدراسػػػية الدراسػػػة وفقػػػا لمػػػن
 .إلي حد كبير ،واءساليب التدريسية التقميدية متمثمة في أسموب المحاضرةالمنفصمة 

فررـ الجهود المب ولة مف قبؿ المسئوليف في كميات التربية فػي مصػر لتطػوير نظػـ إعػداد 
مػػاياؿ هػػو ،وتهمػػيش دور  كباحػػث  المعمػػـ ي فػػي إعػػدادالمعمػػـ ،إال أف الػػنمط التعميمػػي التقميػػد

 ىلتخصصػػػية والتربويػػػة مػػػف حيػػػث المحتػػػو السػػػائد ،كػػػ لؾ تػػػدني مسػػػتوي المقػػػررات الدراسػػػية ا
والنوعيػػة ،وضػػعؼ الجانػػب التطبيقػػي فػػي كثيػػر مػػف المقػػررات التربويػػة ،واخػػتالؿ توييػػع هػػ   

قديػػػة لػػػدى الطالػػػب المعمػػػـ ونقػػػص الكفػػػاءات التحميميػػػة والنالمقػػػررات عمػػػى سػػػنوات الدراسػػػة 
تنمػػي وطرائػػؽ تػػدريس بوي،وضػػعؼ اسػػتخداـ أسػػاليب ،وتقميديػػة االمتحانػػات ونظػػـ التقػػويـ التر 

 .الطالب ىجوانب التفكير واالبتكار لد
قػػد يرجػػع اسػػتخداـ أسػػموب المحاضػػرة فػػي التػػدريس  ضػػعؼ المػػوارد الماديػػة التػػي تحػػوؿ و 

لطالبية المرتفعة التي تجعػؿ مػف المحاضػرة مػف دوف استخداـ اءساليب اءخرى ،ك لؾ الكثافة ا
أنسػػب الطػػرؽ التدريسػػية فهػػي تحتػػاج إلػػى مكػػاف وأسػػتا  وطػػالب فقػػط وبالتػػالي يػػتـ االعتمػػاد 
عميهػػا بكثػػرة ، وضػػعؼ قػػدرة معمػػـ /المعمػػـ عمػػى اسػػتخداـ طػػرؽ أخػػرى لمتػػدريس وأيًضػػا عمػػى 

 182 .استخداـ التكنولوجية الحديثة بصورة مناسبة
الطالػب المعمػـ لمقػدر ال يتعػرض فػ تكػاد تكػوف مهمشػة ؛ف لمتربية العممية ؛ وعند االنتقاؿ 

إ  تعػاني مػف الكافي مف المواقؼ التدريبية التي تسمح له بنقػؿ الخبػرة إلػى الفصػوؿ الدراسػية ؛
نقص المتابعة مف قبؿ الكمية )المشرفيف الجامعييف( ،ك لؾ قمػة التوجيػه المقػدـ لمطالػب المعمػـ 

تيايػػد و عػػدـ وجػػود أهػػداؼ واضػػحة لبرنػػامج التػػدريب الميػػداني ،،و التربػػوييف  مػػف قبػػؿ المػػوجهيف
عدد الطالب المعمميف فػي مدرسػة التػدريب يجعػؿ مػف الحصػص الدراسػية ريػر كافيػة ،وتفػاوت 

   .معايير المشرفيف في التقويـ 
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 كليات الرتبية املصرية يف ضوء مدخلتطوير : تصور مكرتح لسادًسا

 " باالستفادة مً اخلربة الفيليدية البحح عل  ه املعله الكا تعليه" 
 عمػػىالمعمػػـ القػائـ  تعمػيـانطالقػا ممػػا تػـ تناولػػه مػف إطػػار نظػري عػػف مػدخؿ فريػػد مػف نوعػػه " 

البحث " في إعداد المعمـ باءدبيات التربوية المعاصرة ،ك لؾ ما تمييت بػه الخبػرة الفنمنديػة فػي 
ات اإلجرائيػػة فػػي محاولػة لتغييػػر واقػػع عمميػػة هػ ا المجػػاؿ ،سػػيتـ عػرض مجموعػػة مػػف المقترحػ

يػة تعميمالعمميػة العميػه و  اإلعداد فػي كميػات التربيػة المصػرية نهوضػا بوضػع المعمػـ ومكانتػه ،
 :  يوضح محتويات التصور المقترح ،وفيما يمي رسـ تخطيطي برمتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (الباحثة)المصدر: 
 

  

التصور 
 المقترح 

 لتصور منطلقات ا

أهداف 

 

 متطلبات التصور 

 قبلية

 مرحلية 

 بعدية 

االجراءات 

 المقترحة
صعوبات 

 التصور
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 املكرتح:ميطلكات التصور 

والخبػػرات اءجنبيػػة  الداعمػػة لمتجديػػد واإلبػػداع واالبتكػػار، تعمػػيـال ىالتغيػػرات المجتمعيػػة فػػي بنػػ*
وأهمها فنمندا ،ومػا توليػه الػدوؿ المتقدمػة لمطالػب المعمػـ أثنػاء فتػرة اإلعػداد مػف اهتمػاـ وربػط 

بػػار الطالػػب النظريػػة بػػالتطبيؽ ،كػػ لؾ اعتمػػاد عمميػػة اإلعػػداد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى اءبحػػاث واعت
 .اومفكر  اباحث مت مال انشط االمعمـ متعمم

قػد ية كافة وبرامج إعداد المعمـ بشػكؿ خػاص :فتعميمتوجهات الدولة تحو النهوض بالعممية ال*
التػي تضػمنت  اإلسػتراتيجيةبسػف العديػد مػف التشػريعات والخطػط كما سػبؽ الػ كر قامت الدولة 
وفػؽ المسػتجدات العالميػة والػرؤى الدوليػة ضػمانا خر ضرورة اإلعداد الجيػد لممعمػـ سبشكؿ أو ب

كػػ لؾ وثيقػػة اعتمػػاد  ـ ،2014/2030 اإلسػػتراتيجيةيػػة ومنهػػا الخطػػة تعميملجػػودة العمميػػة ال
 كميات التربية  .

وخاصػػة مػػػا تعمػػؽ بطػػػرؽ التػػدريس واءنشػػػطة المشػػكالت التػػي تعػػػاني منهػػا كميػػػات التربيػػة *
همػػاؿ إكسػػاب المهػػارات عمػػى الجانػػب التطبيقػػي رمبػػة الجانػػب النظػػري التقميديػػة و الجامعيػػة  ،وا 

رس المصػػرية فػػي المػػدا ىتػػدني مسػػتو  عمػػىوالتػػي انعكسػػت بشػػكؿ كبيػػر التدريسػػية الفعميػػة ؛
 .وانخفاض أداء مصر في مقاييس التنافسية العالمية ، مقارناتها الدولية

ة وكميػات التربيػة بمػدتها المحػددة فػي المػوائح الجامعيػوالتػي تتعمػؽ  التربية العمميػة: مشكالت*
يف ومشرفيف جػامعي التربية العممية مف معمميف ومديريف، عمىالقائميف  ىلمهنية لد،ومكانتها ا

 دورها في عممية اإلعداد.   تهميش إلى ى،والطالب  اته ، مما أد
 :إلىضوء المنطمقات السابقة يهدؼ التصور المقترح  فيأهداؼ التصور المقترح: 

  تطبيقػا المقترحػة لتطػوير عمميػة إعػداد المعمػـ المصػري  اتاإلجػراءوضع مجموعة مف
 البحث ". عمىالمعمـ القائـ  تعميـلمدخؿ "

  حمػػوؿ  إلػػىيػػة الخاصػػة بكميػػات التربيػػة تعميمالسياسػػة ال عمػػىتوجيػػه أنظػػار القػػائميف
 لمعديد مف المشكالت التي تعاني منها عممية اإلعداد في ضوء اإلمكانات المتاحة .
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 .ةقبلية، مرحلية، وبعدي إىلتيكسه متطلبات التصور املكرتح  ور:التص متطلبات
 أواًل: املتطلبات الكبلية :

 ، متنجلة يف اآلتي : العالي  تعليه وزارة الالدولة متنجلة يف ىمستو عل 

  ييػػادة الػػدعـ المػػادي الموجػػه نحػػو التعمػػيـ الجػػامعي عامػػة وكميػػات التربيػػة بشػػكؿ خػػاص
بالبنية التكنولوجية والمعممية داخؿ الكميات ويساعد الطػالب  ،مما قد يساهـ في االهتماـ

المعممػػيف فػػي ممارسػػة اءنشػػػطة بشػػكؿ أفضػػؿ )ويمكػػف تطبيػػػؽ هػػ ا مػػف خػػالؿ الػػػدعـ 
المجتمعي ،حيث أنه كمما كانت كميات التربية تقـو بواجبهػا عمػى أكمػؿ وجػه ، يادت ثقػة 

 لها(.المجتمع بها وأثر  لؾ بشكؿ إيجابي في الدعـ المجتمعي 
  المتابعة المستمرة مف قبػؿ الػويارة والجهػات المعنيػة لمتابعػة مػدي تطبيػؽ كميػات التربيػة

 لمخطط واالستراتيجيات التطويرية الموضوعة مف قبؿ الويارة والكميات  اتها
  نشر الثقافة الداعمة لمهنة التدريس في المجتمع واإلعالء مف أهميتهػا ،ممػا قػد يسػاعد

لطػالب بهػ   المهنػة والرربػة فػي االلتحػاؽ بهػا ، فمػو تػـ اعتبػػار قناعػة المجتمػع وا عمػى
قوميػػة كالحربيػػة والجػػيش والشػػرطة وقضػػيتها قضػػية أمػػف قػػومي ،لعمػػت  مهمػػةالتػػدريس 

 قيمة ه   المهنة وسط المجتمع مثؿ القضاة والضباط واءطباء .
  داد الجيػػد والتػػي لػػف تػػؤتي ثمارهػػا إال مػػف خػػالؿ اإلعػػ اسػػتقالليتهرفػػع قيمػػة المعمػػـ ودعػػـ

والفعػػػاؿ لػػػه ،كػػػ لؾ اقتػػػراف عمميػػػة الثقػػػة بالمسػػػئولية والرقابػػػة الداخميػػػة والخارجيػػػة دوف 
 . مهنًيا التدخؿ الدقيؽ في حيثيات عممه ودوف إهانته

 ، وتتمثؿ في اآلتي :اعميهكميات التربية والقائميف  ىمستو  عمى
يس الجػػيء اءكثػػر تطػػوير عمميػػة القبػػوؿ :اعتبػػار عمميػػة اختيػػار الطػػالب لمهنػػة التػػدر  -

فكػػرة أف مكتػب التنسػػيؽ هػو المنػػوط  عمػىأهميػة لنظػاـ إعػػداد المعمػـ ، حيػػث القضػاء 
المهنػة يجعػؿ مػف عمميػة اإلعػداد   بعممية االختيػار ءف اجتػ اب العناصػر الكػؼء لهػ 

وسػػهولة فػػي الوقػػت  اتػػه ،كػػ لؾ يييػػد مػػف فػػرص الطػػالب المعممػػيف فػػي  فاعميػػةأكثػػر 
ويقتػػرح رسػػات الناجحػػة ،والرفػػع مػػف شػػ ف مهنػػة التػػدريس ،اكتسػػاب المهػػارات والمما

 ة في عممية القبوؿ:التاليالبحث اإلجراءات 
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شػهادة الثانويػة العامػة المدعمػة بشػهادات إيجابيػة مػف المرحمػة الثانويػة تػدعـ رربػة أوال :
 الطالب في االلتحاؽ به   المهنة وقابميته لمتدريس .

جػػاية الصػػيفية الت هيميػػة المقننػػة طػػواؿ فتػػرة اإلبميػػة القاجتيػػاي مجموعػػة مػػف الػػدورات  ثانيػػا:
عمى أف تنتهػي باختبػارات لتقيػيـ حوؿ مهارات االتصاؿ ،وعمـ النفس والقضايا المجتمعية ،

 مهنة التدريس ك لؾ قناعته بها.المتقدـ ل ةأهمي ىمد
أسػات ة التربيػة وعمػـ الػنفس بحيػث يخضػع فيػه  يهعمعقد اختبار قبوؿ مقنف يشرؼ  ثالثا:

 المهنة.كفاءته لمعمؿ به    ىمجموعة مف المواقؼ الكاشفة عف مدالطالب ل
 ،مػػف خػػالؿ الوحػػدات  ات الطػػابع الخػػاص ييػػادة المػػوارد الماليػػة ال اتيػػة لكميػػات التربيػػة : -

،كػػ لؾ ييػػادة االهتمػػاـ بالمشػػاريع التنافسػػية  وتفعيػػؿ دورهػػا الخػػدمي لمبيئػػة المحيطػػة بهػػا
 .خاصة ب عضاء هيئة التدريس سواء لممؤسسة أو المشروعات ال

تطػػوير المػػوائح الخاصػػة بالكميػػات وفقػػا لممسػػتجدات العالميػػة بطريقػػة تضػػمف التوسػػع فػػي  -
المقػػررات الجامعيػػة  ىكػػ لؾ تحػػديث محتػػو  ، لهػػااءنشػػطة وييػػادة السػػاعات المخصصػػة 

التوجهات البحثية بػدال مػف تحديػد مقػرر ممػـي لمطالػب  عمىبطريقة تضمف اعتماد المقرر 
. 

 تعمػػػيـتشػػػجيع البحػػػث اءكػػػاديمي المسػػػتقؿ وكػػػ لؾ ال عمػػػى التربيػػػة كميػػػاترسػػػالة نػػػاء ب -
الطػالب واعتبػار  ىعمػى اءبحػاث ،وبػث روح الوطنيػة لػدالقػائـ  ـتعمالػو اءكاديمي والفنػي، 

خدمة بمدهـ واإلنسانية بشػكؿ عػاـ وتعييػي الػتعمـ مػدى الحيػاة ، لهدؼ يالطالب  تعميـأف 
حػػػيط وتعييػػػي التػػػ ثير االجتمػػػاعي لنتػػػائج البحػػػوث الجامعيػػػة والتفاعػػػؿ مػػػع المجتمػػػع الم

مػػف  يػػارتيػػب أنشػػطتها بمػا يضػػمف مسػتوى عالأف تقػػـو الكميػات بت عمػى واءنشػطة الفنيػػة،
 بما يتوافؽ مع النياهة البحثية. تعميـالبحث واءنشطة الفنية وال

الواثؽ مػف نفسػه المعمـ المستقؿ /المعمـ  هي:مقومات  عمىالبد وأف تقـو عممية اإلعداد  -
autonomous teacher  المعمػـ المصػمح لممدرسػة،The teacher as school 

reformer المعمػـ كمػتعمـ نشػط،The teacher as an active learner المعمػـ،
 The،المعمػـ كمفكػر عممػي  The teacher as a decision-makerكمتخ  القرار 

teacher as a scientific thinker 
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ممارسػاتهـ عمػى ف عمػى بنػاء يف قػادر يف مسػتقميف محتػرفيف مدرسػيمالب المعماعتبار الط -
ثالثػػة مجػػاالت  عمػػىتقػػـو عمميػػة اإلعػػداد  ثحيػػ ،البحػػثالقائمػػة عمػػى معػػارفهـ التربويػػة 

 والممارسة. تعميـال فالتربوي، وف، معرفة المحتوى تعميـرئيسة هي: نظرية ال
مبػدأ التكامميػة فػي  عمػىلهػا يػتـ االعتمػاد تبني ثقافة " بناء/صنع المعمػـ " والتػي مػف خال  -

   المعمـ.جميع المقررات التي يجتايها الطالب 
تحويػؿ النظريػة  عمػىقػادر ال تبني مبدأ "المعمـ المحترؼ" وهػو المعمػـ المت مػؿ الممػارس ، -

االحتػراؼ باعتبػار  السػمة  كػ لؾ يتطمػبية وتربويػة فعالػة، تعميمتنفي  في مواقؼ الموضع 
يس أف يكػوف المعممػوف قػادريف عمػى الوصػوؿ إلػى التطػورات المسػتمرة فػي ة لمتدر الرئيس

 .مهنتهـ ومتابعتها وتنفي  المعرفة الجديدة بحرية في عممهـ
الجػودة و "المعممػوف  وو عػالي  فة الجودة تحتاج إلى مدرسيعاليتبني فمسفة " المدرسة  -

 ".تعميـهـ الضامنوف لجودة الالعالي  تعميـال
بػػػيف كميػػػات التربيػػػة ومػػػدارس التربيػػػة العمميػػػة، وتنظػػػيـ التػػػدريب بشػػػكؿ التعػػػاوف الوثيػػػؽ  -

 .تعاوني ومنسؽ لضماف إتقاف الكفاءات التربوية الحديثة لجميع الخريجيف
إعػادة النظػر فػي النظػاـ التتػابعي إلعػداد المعمػـ )الػدبمـو التربػوي( لمػا يعانيػه هػ ا النظػاـ  -

 دار حػؽ طػالب كميػات التربيػة اءصػمييف،،والتػي مػف أهمهػا إهػ اتاإلشػكاليمف العديد مف 
ك لؾ قصر المدة التػي يخضػع لهػا الطالػب فػي اإلعػداد)عاـ واحػد فقػط( ممػا ال يسػمح لػه 

إخضػػاع الطالػػب  اإلشػػكاليةهػػ    عمػػىبػػالتمرس الجيػػد لممهنػػة ،وتقتػػرح الدراسػػة لمقضػػاء 
هميتػػه لمهنػػة أ ىالتػػي تحػػدد مػػدالمتقػػدـ لمػػدبمـو التربويػػة لمعديػػد مػػف االختبػػارات المقننػػة 

التػػدريس ،كػػ لؾ اسػػتغالؿ العػػاـ الدراسػػي بطريقػػة أفضػػؿ مػػف حيػػث تكثيػػؼ عػػدد السػػاعات 
الممارسػػػات  عمػػػىالتػػػي يدرسػػػها الطالػػػب خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي واعتمادهػػػا بشػػػكؿ أكبػػػر 

واءنشطة والبدء في التربية العممية من  بداية العػاـ الدراسػي وعػدـ اعتمػاد عمميػة التقيػيـ 
نما الدرجات ال عمى  ي،تعميمػفػي الحقػؿ ال فعميةما يجتاي  الطالب مف مواقؼ  عمىكمية ،وا 

 الفعميػػةأف اءفضػػمية فػػي ممارسػػة المهنػػة بعػػد التخػػرج لػػ وي الكفػػاءات  عمػػىمػػع الت كيػػد 
 وليست ل وي التقديرات اءعمى أو لألقدمية.
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ؿ الحػـر توفير الوقت الكافي ءعضاء هيئة التدريس لمتابعػة الطػالب المعممػيف سػواء داخػ -
الطػػالب المعممػػيف  عمػػىشػػراؼ إخضػػاع عمميػػة اإلالجػػامعي أو فػػي مػػداس التػػدريب ،كػػ لؾ 

 .ارة الكمية دلمتطوير المستمر والمتابعة الصارمة مف قبؿ إ
 مستوي أعضاء ٍيئة التدريس : عل 

  تػػ ليؿ  عمػػىوالعمػػؿ ، تبنػي  مػػدخؿ البحػػث لالكافيػػة  ةلقناعػػاامػتالؾ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس
التػػي قػػد تعتػػرض الطالػػب أثنػػاء تطبيقػػه لمبحػػوث ،وتػػوفير الػػدعـ المسػػتمر مػػع الصػػعوبات 

 المسار النمطي والتقميدي. إلىعدـ تحويؿ مسار الدراسة  عمىالت كيد 
  المتابعػػة المسػػتمرة والػػدعـ الموجػػه لمطالػػب أثنػػاء فتػػرة التػػدريب الميػػداني ،مػػع تنويػػع عمميػػة

 اإلشراؼ.
  والكمية لتوصػيؿ متطمباتػه وشػكوا  ،كػ لؾ حمقػة وصػؿ القياـ بدور حمقة الوصؿ بيف الطالب

 بيف الكمية ومدارس التدريب الميداني .
 ، وبػ ؿ وقػت  إلياـ أعضاء هيئة التدريس بالتحوؿ في مهػامهـ والتحػرر مػف القمػـ والسػبورة

اءنشػػطة  عمػػىالقائمػػة  تعمػػيـافتراضػػي مػػع الطػػالب لمقيػػاـ بػػدور الميسػػر والموجػػه لعمميػػة ال
 والبحوث.

 التػدريس داخػؿ القاعػات ،بػؿ نقػؿ  عمػىفقط االعتماد  دوفالتدريسية  ساليب ويع في اءالتن
 المعامؿ االفتراضية ك لؾ المكتبات ومراكي مصادر التعمـ . إلىية تعميمالعممية ال

 الطالب ذاتُ: ىمستو عل 
 . الت كد مف الرربة الكاممة لمطالب في االلتحاؽ بكميات التربية 
 لطالػػب لممهػػارات البحثيػػة المختمفػػة ،كػػ لؾ روح البحػػث و الفضػػوؿ الت كػػد مػػف امػػتالؾ ا

 لكي ينمي مهاراته و خبراته و يبحث عف كؿ مػا هػو جديػد فػي مجالػه بشػكؿ مسػتمر،
تمهيػدا   اعتقاد المعمـ أف حصوله عمى الوظيفة هو نهاية المطػاؼ، عمىك لؾ القضاء 

 في عممه و حياته. عميه لكي ال يتبع نمطا وحيدا يسير 
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 ثاىيا : املتطلبات املرحلية :
 عمػػىالبحػػوث  عمػػىلتطبيػػؽ مػػدخؿ إعػػداد المعمػػـ القػػائـ الجامعيػػة:  لمبػػرامج واءنشػػطةبالنسػػبة 

 الكمية اءتي:
 عمػىاعتمادهػا و تحديث برامجها ومقرراتها لدعـ فكرة بحػوث العمػؿ أثنػاء فتػرة اإلعػداد  -

البحثيػػة والتكميفػػات العمميػػة ييػػادة اءنشػػطة  عميػػهيػػة ،و تعميمالطالػػب كمحػػور لمعمميػػة ال
هيئػة هياكػؿ  عمػىك لؾ بناء المقررات  التي تطمب مف الطالب ضمف أهداؼ كؿ مقرر،

الطالب مف خالؿ العمميػات البحثيػة والت مػؿ والػتعمـ النشػط أف يقػـو هػو  عمىو  ىمحتو 
 بتجميع المادة العممية وربطها بممارساته المهنية .

 ،لوجيػػا الحديثػػةقابميتهػػا وتطويعهػػا السػػتخداـ التكنو تطػػوير المقػػررات الجامعيػػة وييػػادة  -
 والبعد عف التطوير الشكمي لممقررات.

ضػػرورة امػػتالؾ الطالػػب المعمػػـ لمجموعػػة مػػف الكفػػاءات ومنهػػا  عمػػىاعتمػػاد اإلعػػداد  -
ة، الفكريػة، اءخالقيػة، الثقافيػة والمجتمعيػة واالجتماعيػة، يػعمالكفاءة التواصػمية والتفا

والتػي تعػد مػف أهػـ الكفػاءات الداعمػة لخمػؽ معمػـ متػيف متمػرس  ةوالجماليالتربوية، 
يػػة التػػي قػػد تعترضػػه أثنػػاء عمميػػة تعميماسػػتيعاب المواقػػؼ والمشػػكالت ال عمػػىقػػادر 

 التدريس.
نمػو حيػث ي ،الكميػة فػي نظػاـ التربيػة العمميػةيتـ تدريبه من  بداية العػاـ اءوؿ لػه فػي  -

ممارسات والكفاءات التػي يػدعمها مػف خػالؿ لديه اإلحساس بالثقة وك لؾ تنمو لديه ال
 .التي يقـو بها طواؿ فترة الدراسةاءبحاث المختمفة 

 ثالجا: املتطلبات البعدية:
والعمميػػات  اإلجػػراءاتتتمثػػؿ المتطمبػػات البعديػػة فػػي المتابعػػة والتقػػويـ المسػػتمر لكافػػة 

خػر المسػتجدات العالميػة آلية لضماف التطوير المستمر وفقػا الجامعية والبحثية والبرامج الجامع
بػػػ"لجنة المتابعػػة والتقيػػيـ "  ى،وتقتػػرح الباحثػػة تشػػكيؿ لجنػػة تسػػم المعاصػػرة فػػي إعػػداد المعمػػـ

صػػػمة وثيقػػػة بػػػالمراكي البحثيػػػة  عمػػػىأف تكػػػوف هػػػ   المجنػػػة  عمػػػىيػػػة تعميمة العمميػػػة العاليػػػلف
يػػة تعميملعمميػػة الالمتخصصػة والهيئػػة القوميػػة لضػماف الجػػودة واالعتمػػاد ،بحيػػث تقػـو بتقػػويـ ا

 مف حيث:
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 ،كػػ لؾ تقيػػيـ جػػودة المشػػاريع البحثيػػة التػػي  االلتػػياـ باءنشػػطة البحثيػػة وحسػػف متابعتهػػا
 سيقـو الطالب بمنتاجها .

  اسػػػتفادة الطالػػػب المعمػػػـ ممػػػا  ىضػػػوابط التربيػػػة العمميػػػة وتقيػػػيـ مػػػدااللتػػػياـ بمواعيػػػد و
 يمارسه بمدارس التدريب الميداني . 

 لضػػماف  تعمػػيـءعمػػاؿ الصػػيانة لمقاعػػات والمعامػػؿ ومراكػػي مصػػادر ال المتابعػػة المسػػتمرة
 استمرارية التعمـ النشط والتعمـ البحثي.

 : ةالتالياإلدراءات البحح ويف ضوء املتطلبات السابكة يكرتح 
 يظاو الدراسة واملكررات :باليسبة ل

  المنػاهج المقػررة نظػاـ السػاعات المعتمػدة ممػا يػدعـ المرونػة فػي  إلػىتحويؿ نظاـ الدراسة
 تقػدـ الطالػب فػي سػاعاته المعتمػػدة، ىفػي توييػع اءنشػطة وتطابقهػا مػػع مػدكػ لؾ العدالػة 

ة عاليػي ؛ حيػث يػتـ تصػميـ برنػامج اإلعػداد بمرونػة تعميمػك لؾ دعـ فكرة تحويؿ المسػار ال
مػف  عمػىأ ىاالنتقاؿ لمتدريس في مرحمة ومسػتو بحيث يتيح لمخريج التوسع وتغيير مسار  و 

مػػف خػػالؿ دراسػػته لمقػػررات متعػػددة التخصصػػات ،ونظريػػات  عميػػه الػػ ي حصػػؿ  توىالمسػػ
تربوية ونفسية ،فمثال معمـ المرحمة االبتدائية يستطيع االلتحاؽ بالتدريس لممرحمػة الثانويػة 

 بعد اجتياي  لمقررات وممارسات محددة تضعها الكمية.
 أف تعتمػد  عمػى –قيػة والعمميػة رػرار الكميػات التطبي عمػى –" مشػاريع التخػرج" كػرة تطبيؽ ف

متعددة)ويفضػؿ القػراءات ومػف خػالؿ الية أو موضوع معيف تعميممشكمة  عمىفكرة المشروع 
فكممػا اتسػعت مػدارؾ الطالػب وخرجػت  بحػث،القراءات عف دوؿ أجنبية متقدمة في موضػوع 

يػػة فػػي مػػدارس التربيػػة مهنال ممارسػػاتال إلػػى جانػػب كػػاف  لػػؾ أفضػػؿ(،عػػف نطػػاؽ المحميػػة 
كػػ لؾ التػػدريس المصػػغر ؛ يقػػـو بوضػػع حمػػوؿ و مختمفػػة داخػػؿ الكميػػة ،النشػػطة اء العمميػػة ،و 

أف تػػػتـ عمميػػػة التقيػػػيـ بطريقػػػة  عمػػػىلهػػػ   المشػػػكالت أو ابتكػػػار طػػػرؽ تدريسػػػية فعالػػػة ؛ 
معػايير  ةموضوعية وعممية وممنهجػة بعيػدة عػف النمطيػة والػروتيف ،ويمكػف وضػع مجموعػ

الممارسػة بشػكؿ كبير)قابمػة  عمػىالتجديػد وعػدـ التكػرار ،تعتمػد لمتقييـ متمثمة في الواقعية ،
وريرهػػا مػػف المعػػايير التػػي يمكػػف مػػف خاللهػػا الحكػػـ  االبتكاريػػة واإلبػػداع ،... لمتطبيػػؽ( ،

 مهنته.أف الطالب المعمـ أصبح محترفا في  عمىوالت كيد 
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 ا ودورهػا فػي تدريس مقررات كاممة عف "بحوث الفعؿ" مف حيػث ماهيتهػا ،أهػدافها ،فمسػفته
 عممية اإلعداد.

 وال يػتـ تػدريس مقػرر إال وكانػت لػه تطبيقاتػه  ةية وابتكاريػتعميممشكالت  عمىالدراسة  بناء
 حد كبير. إلىالمهنية داخؿ المدارس 

 المقررات الدراسية داخؿ المدارس ربط ما يتعممه الطالب بما هو موجود بالفعؿ في. 
  داخػػػؿ الفصػػػوؿ  اليوميػػػةواءنشػػػطة  اليدويػػػةاؿ اءعمػػػو  ،عمػػػى الخبػػػرة المباشػػػرةاالعتمػػػاد

 والمدارس المهنية وليس في قاعات المحاضرات.
  تنظػيـ برنػامج الدراسػة وفًقػا  ؛ أواًل:أركػاف أساسػية ةأربعػ عمػىالبد وأف تقـو عمميػة اإلعػداد

كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالعمميػػػة  . ثانيػػػًا : االعتمػػػاد عمػػػى اءبحػػػاث فػػػيتعمػػػيـلمتحميػػػؿ المنهجػػػي لم
ثالثًا : تنظيـ اءنشطة بطريقة يمكف لمطالب مف خاللها ممارسػة الجػداؿ وصػنع  .التدريسية

رابًعػا: اكتسػاب الطػالب مهػارات  .القرار والتبرير أثناء التحقيؽ في المشكالت التربوية وحمها
 ـتصػػبح لػػديه عمػػى اءبحػػاثالطػػالب المعممػػيف عنػػدما يعتمػػد تػػدريس البحػػث اءكػػاديمي، ف

 تدالؿ منهج حياة.المنهجية العممية واالس
   هـ عمػػى المعرفػػة الدقيقػػة تعمػػيميقػػـو الطػػالب المعممػػوف بتػػدريس مػػا يدرسػػونه ، ويعتمػػد

 لألبحاث الحديثة.
 تعميـتنويع حواس المتعمـ بمشاركة أكثر مف حاسة في ال . 
  نتاجها.  ،رالمستم تعميـال عمىتنمية القدرة  واكتساب المعرفة وتوظيفها بؿ وا 

لممعامػػؿ والمختبػػرات لػػدعـ تعمػػـ دعػػـ البنيػػة التحتيػػة المختبػػرات: وفيمػػا يخػػص المعامػػؿ و 
كػ لؾ دعػـ البنيػة التحتيػة لمقاعػات التدريسػية ، ففػي حػيف الطالب مػف خػالؿ الخبػرة المباشػرة ،

اضػػطرار الطالػػب المعمػػـ المكػػوث داخػػؿ القاعػػات التدريسػػية ،فمػػف اءفضػػؿ أف تكػػوف مػػف خػػالؿ 
 داع ،والمشاركة .التطبيقات التكنولوجية الداعمة لإلب

وفيمػػا يخػػص جانػػب تقػػويـ الطػػالب المعممػػيف ، يػػتـ تركيػػي انتبػػا  الطػػالب لمسػػعي وراء 
نتاجهػػا ال اسػػتهالكها ،والتقيػػيـ يقػػدـ كتغ يػػة راجعػػة بنػػاءة مكتوبػػة كانػػت أو لفظيػػة  المعرفػػة وا 

ـ الطالػب ،فمنػه يقػد ىامعي أف هناؾ مواطف ضػعؼ معينػة لػدلمطالب ،فعندما يشعر اءستا  الج
لمجانػب الػ ي لديػػه  ىفهػـ أقػػو  عمػىأو يقتػػرح لػه أنشػطة يؤديهػا لكػػي يحصػؿ  اإضػافي الػه دعمػ
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حػػؿ المشػػكالت ،مػع مراعػػاة االلتػػياـ و االهتمػػاـ بػالطرؽ االبتكاريػػة لتقػػويـ الطػالب و ،ضػعؼ فيػػه 
المحصػػمة النهائيػة مجػػرد درجػػات كميػػة ال  ومػف ثػػـ ال تصػػبح،المصػػادر المتعػػددة  إلػػىبالػدخوؿ 

موضػوعي عمػا اكتسػبه الطالػب المعمػـ مهنيػا وعمميػا ،كػ لؾ تقتػرح الدراسػة أف تػتـ تعبر بشكؿ 
التػػدريبات  عمػػىيقػػـو الطالػػب باجتيايهػػا اعتمػػادا  فعميػػةيػػة تعميممواقػػؼ  عمػػىعمميػػة التقيػػيـ 

يقػػـو بػػدمج النظريػػات واءسػػس النظريػػة التػػي قػػاـ بمعرفتهػػا فػػي نفسػػه المسػػبقة وفػػي الوقػػت 
 .تعويد  أثناء فترة الدراسةالممارسة العممية كما تـ 

 ة :التالي،يكرتح البحح اإلدراءات الرتبية العنلية وفينا خيص 
  رفع المكانة المهنية لمتػدريب الميػداني بالنسػبة لكػؿ مػف الطالػب المعمػـ والمشػرؼ الجػامعي

 حد سواء.  عمىوالمدرسة )المعمميف اءساسييف والمدير( التي سيتـ التدريب فيها 
 يمعػب الطالػب المعمػـ الػدور الػرئيس فػي ممارسػة كافػة والبػد أف ، ةتربيػة العمميػييادة فترة ال

ممػػا  اءنشػطة المدرسػػية والتخطػيط لممػػنهج وتنفيػػ   وتقييمػه أثنػػاء عمميػػة التػدريب العممػػي،
تػػوفير المشػػاريع كػػ لؾ  يسػػمح لػػه أكثػػر بالقيػػاـ ب بحاثػػه التربويػػة ومشػػاريعه التجريبيػػة، و

 التدريس الرقمي . أساليب تطوير تكنولوجيا المعمومات و  عمىالتجريبية التي تنطوي 
  أنهـ  عمى إليهـبها، بؿ ينظر  ىأنهـ نما ج يحت  عمىيجب أف ال ينظر إلى المشرفيف والموجهيف

 الخبراء ال يف يساعدوف المعمـ قبؿ الخدمة إليجاد طريقته الخاصة في أف يكوف مدرسا.
 حظػتهـ ، ويمارسوف التػدريس أثنػاء مالوي الخبرةدروس مف قبؿ المعمميف  يراقب الطالب ال

  ، ويقػػدموف دروًسػػا مسػػتقمة لمجموعػػات مختمفػػة مػػف التالميػػمػػف قبػػؿ المعممػػيف المشػػرفيف
 .أثناء تقييمهـ مف خالؿ اإلشراؼ

  يػػػوفر التوجيػػػه لممدرسػػػيف والطػػػالب المعممػػػيف منتػػػدى لممناقشػػػة وتبػػػادؿ الخبػػػرات وتمقػػػي
 تعمػػيـأف  عمػىلمت كيػد  القضػايا المهمػة فػي عممهػـ، المالحظػات والمشػاركة فػي حػوار حػوؿ

،وينبغػي أف يكػوف التوجيػه  اليوميػةالمعمميف يجب أف يػوفر المييػد مػف الػروابط مػع الحيػاة 
ويكمػػف التركيػػي عمػػى شػػراكة تعاونيػػة بػػيف المعممػػيف  أداة لػػدعـ التطػػوير المهنػػي لممعممػػيف،

مختمػػؼ جوانػػب نظريػػة وممارسػػة الجػػدد و وي الخبػػرة وعمػػى إعػػادة التفكيػػر المشػػترؾ فػػي 
لػدعـ  فاعميػة، كػ لؾ دمػج التػدريب قبػؿ الخدمػة والتػدريب أثنػاء الخدمػة بشػكؿ أكثػر تعمػيـال

 التطوير المهني لممعمـ طواؿ حياته المهنية.
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 :ةالتاليدراءات يكرتح البحح اإل اتمصادر املعلومات واملكتبوفينا خيص 
  الرقمية في مصر وخارجهػا ممػا يسػاعد فػي إثػراء ربط مكتبة الكمية ب حدث قواعد البيانات

 . تسهيمهاك لؾ و العممية البحثية لمطالب 
 .تنمية البنية التحتية التكنولوجية بالكميات لدعـ إنتاج المحتوي الرقمي وتوييعه 
  تطػػػوير نمػػػا ج لتػػػ ميف تػػػوفير مصػػػادر المعمومػػػات بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع االحتياجػػػات البحثيػػػة

 ية.تعميموال
المادي لممعمـ:)ييادة راتبه ( ويمكف تعييػي فكػرة النمػو المهنػي مػف  المستوى وأخيرا : رفع

خالؿ ربطه بفكرة الحافي مقابؿ اءداء ،كػ لؾ الترقيػات ممػا يييػد التنافسػية بػيف المعممػيف أثنػاء 
كممػا إ   منمو المهنػي المسػتمر أثنػاء فتػرة إعػداد  ،لفكريا  ئاالطالب المعمـ مهي فيصبحالخدمة 

والمنطقػػػي وحػػػؿ  االسػػػتدالليالػػػتعمـ الػػػ اتي والتفكيػػػر  عمػػػىبشػػػكؿ جيػػػد  امػػػـ متمرسػػػكػػػاف المع
 تحسنت حالته المادية وبالتبعية جودة المدارس . التالي اد مستوا  وبي  ،المشكالت 

 :وسبل التغلب عليَاصعوبات تطبيل التصور املكرتح 

  يػػة ثريػػة تعميمبيئػػة  إلػػىالبحػػوث يحتػػاج  عمػػىنهج إعػػداد المعمػػـ القػػائـ فػػ: الماليػػةالنػػواحي
تػػوفير المعامػػؿ عمػػى كميػػات التربيػػة فػػي  الماليػػةممػػا يمقػػي بػػالكثير مػػف اءعبػػاء  ،باءنشػػطة

 المجهية ومراكي مصادر التعمـ ،والمكتبة ،.... وريرها .
ويمكف التغمب عمى ه   الصعوبة مػف خػالؿ ييػادة الػدعـ المجتمعػي وتنويػع المصػادر   

"تفعيػؿ  وتفعيػؿ الخػدمات التػي تقػدمها الكميػة لممجتمػع المحمػي ال اتية لمكمية مف خالؿ ييػادة
 والوحدات  ات الطابع الخاص. دور الكمية في خدمة المجتمع"،

  الجػػامعي عامػػة وكميػػات  تعمػػيـال عمػػىجمػػود الفكػػر الجػػامعي نحػػو التغييػػر :فتعػػود القػػائميف
قػة يـ والسػبورة وطر القمػ عمى االطريقة النمطية في التدريس اعتماد عمىالتربية بشكؿ خاص 

 اإلعالمػيدور التنشيط ،ولكف مف خالؿ  رير يسير االمحاضرة التقميدية يجعؿ مف التغيير أمر 
كػػ لؾ جعػػؿ الػػدورات الخاصػػة و ،وعقػػد المػػؤتمرات والػػدورات التدريبيػػة لػػدعـ قضػػية التطػػوير ،

 ه   الصعوبة. ،يمكف التغمب عمى اإجباري االتدريسية الحديثة أمر  ساليب باء
 تػػػدهور أحػػػواؿ المػػػدارس  إلػػػى ىالمعمػػػـ أد ى:فتػػػدني مسػػػتو  نػػػة المهنػػػة وسػػػط المجتمػػػعمكا

يمػـي  ىإلعػالء مػف مكانتػه مػرة أخػر لتمػع ،و المصرية ،مما أضعؼ مف مكانػة المعمػـ فػي المج
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،والعمػػؿ عمػػى نشػػر ثقافػػة االهتمػػاـ بمهنػة التػػدريس لمػػف التغييػػرات والتطػػورات والجهػد  الكثيػر
 ريس لتساوي مهف أخرى مثؿ القضاء والطب .اإلعالء مف قدر مهنة التد

  وبػػ ؿ الجهػػود يحتػػاج الكثيػػر مػػف الوقػػت واإلقنػػاع جمػػود المػػوائح الجامعيػػة :حيػػث تطويرهػػا،
 السياسية الداعمة لمتطوير والتغيير.
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الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ  (:2114 ي، و  ت  يم جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   تر  145

التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ ، "  ـ2030-2014الجامعي
 2 ص ، مرجع س  ق

ل ي،   تر ي، :  الئح،   د ب ي،  ل ي،   تر ي، ج م ، –جمهوري، م ر    ر ي،   ج م ،   م،وفي،  146
 م.2112(  س،،  1115  در)    قر ر   ول ري رقم    م،وفي،    

جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   ت  يم        و   حث     م :   الئح،   د ب ي، ل ي،   تر ي، ج م ،   147
  5-4  م،ي   ص

تطوير برامج إعداد معمـ التعميـ اءساسي بكمية التربية بسوهاج  ("2117 م د  موئيل وه ،    148
 5مرجع س  ق   صـ ،2030-2014اإلستراتيجية لمتعميـ في مصر  في ضوء الخطة

بحوث الفعؿ واإلصالح المدرسي ) تطور برنامج بحوث الفعؿ بكمية ( :2114محمود محمد حسن  149
( ورق،  مل مقدم، إ ى   مؤتمر     م    ث  ث و   شرون :تيوير   م، ه  رؤى جامعة أسيوط –التربية 

 .426-421(   ق هر)  ص ص 2  م، ه  ويرق   تدريس    مج د وتوجه      جم ي،   م ري، 
دليؿ معهد الدراسات والبحوث التربوية بنظاـ الساعات المتعمدة ( :2114-2113ج م ،   ق هر)   151

  ـ2014/ 2013
توظيؼ بحوث الفعؿ في برامج إعداد ( : 2116هيثم محمد   يوب   إ ر هيم   دسوق   و      151

 .348مرجع س  ق  ص رح"،المعمـ" تصور مقت
المتطمبات التشريعية لتطوير (: 2118محمد ، جح محمد محمد  محمد   سيد محمد إسم  يل  152

 92 مرجع س  ق   صإعداد المعمـ في مصر عمي ضوء االتجاهات المعاصرة
(" تطوير برامج إعداد معمـ التعميـ اءساسي بكمية التربية بسوهاج 2117 م د  موئيل وه ،   153
 231مرجع س  ق   صـ ،2030-2014ضوء الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ في مصر في 

  ت  يم جديد المشكمة والحؿ…أيمة المعمـ المصري ت مر   مال  :  154
2115/11/21 https://www.new-educ.com 

مـ في الوطف العربي المركي اإلقميمي ـ(" تقرير عف واقع برامج إعداد المع2017اليونسكو ) 155
 45-43  ص صلمجودة والتمييي في التعميـ

  2115/11/21  ت  يم جديد المشكمة والحؿ…أيمة المعمـ المصري ت مر   مال  :  156
https://www.new-educ.com  

https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
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الوثيقة القومية لمعايير  جود)   ت  يم و ال تم د جمهوري، م ر    ر ي،:  هيئ،   قومي،  بم ن  157

ص  ـ،2010تقويـ واعتماد كميات التربية بمصر )مستويات:المؤسسة، والخريجيف، والبرامج(، يناير 
 .55-52ص
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 ألمريلي، مستق ل   تر ي،  ضوء الموائح والتشريعات الجديدة لبرامج إعداد المعمـ في الواليات المتحدة
 53-52(   مرلل    ر     ت  يم و  ت،مي،    ق هر)   ص ص 115(  ع 23 م      ر ي، 

" تقرير عف واقع برامج إعداد المعمـ في الوطف العربي المركي اإلقميمي لمجودة م(2117  يو،سلو   161
 42مرجع س  ق   ص والتمييي في التعميـ،

ت التربية في الجامعات المصرية تطوير نظاـ التربية العممية بكميا( :2118 مي ء  ويس مج هد  161
"  رس  ، م جستير غير م،شور)  قسم   تر ي،   مق ر،،  ل ي،   تر ي، ج م ،   فيوم  "دراسة مقارنة

 . 211 ص
ـ(" تقرير عف واقع برامج إعداد المعمـ في الوطف العربي المركي اإلقميمي 2017اليونسكو ) 162

 45-43مرجع س  ق  ص ص لمجودة والتمييي في التعميـ،
رؤية مستقبمية لتطوير نظـ إعداد المعمـ في ضوء بعض الخبرات ( :2116 مي ء محمد أحمد   163 

 394ص ،393ص العالمية،مرجع سابؽ ،
دراسة مقارنة إلرشاد المعمميف الجدد في كؿ مف الصيف ( : 2117ر ،ي    د   م ل   جم ل  164

      وم   تر وي، ل ي،   تر ي، ج م ،  ين مج ، ل ي،   تر ي، ف واستونيا وجمهورية مصر العربية ،
 175(   ص4(    دد 41شمس    مج د 

تطوير سياسات التعميـ العالي في مصر لمواكبة االقتصاد المعرفي (:2116محمد  و     ر ري  165
(  116(    دد  27ج م ،  ،ه     مج د  –مج ي، ل ي،   تر ي، "باإلفادة مف خبرتي سنغافورة وماليييا ،

 5ص
رؤية مستقبمية لتطوير نظـ إعداد المعمـ في ضوء بعض الخبرات ( :2116 مي ء محمد أحمد   166

 413ص العالمية،مرجع سابؽ ،
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(: در س، مق ر،،  ج م      شرل   ف  م ر وم  يلي   2116  د     ي  ح ق ن أحمد   د    ليل  167

 219(  ص 3(  ع 32  م  م ر -مج ، ل ي،   تر ي،  أسيوي
 در س   تر وي،  إعداد المعمـ ومواجهة تحديات المستقبؿ(:2111ه محمود أ و   س ود س يد ي 168

 71- 69  ص 67ج م ،   لق ليق     دد  –و،فسي،  ل ي،   تر ي، 
  تنمية المكانة المهنية لممعمـ في المجتمع المصري المعاصر(: 2116س مي، أحمد فرغ     169

 .315(  ص111 (    دد23مج د  مستق ل   تر ي،    ر ي، 
 در س   تر وي،  إعداد المعمـ ومواجهة تحديات المستقبؿ(:2111س يد يه محمود أ و   س ود   171

 71- 69  ص 67ج م ،   لق ليق     دد  –و،فسي،  ل ي،   تر ي، 
 در س   تر وي،  إعداد المعمـ ومواجهة تحديات المستقبؿ(:2111س يد يه محمود أ و   س ود  171

 74  ص67ج م ،   لق ليق     دد  – تر ي، و،فسي،  ل ي،  
الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ (:2114جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   تر ي، و  ت  يم  172

التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ، "  ـ2030-2014الجامعي
 4مرجع س  ق  صالقاهرة، 

الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ  (:2114ر)   تر ي، و  ت  يم جمهوري، م ر    ر ي،  ول  173
"   التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ"  ـ2030-2014الجامعي

 12  صمرجع س  ق 
تطوير سياسات التعميـ العالي في مصر لمواكبة االقتصاد المعرفي (:2116محمد  و     ر ري  174

(  116(    دد  27ج م ،  ،ه     مج د  – مج ي، ل ي،   تر ي،  مف خبرتي سنغافورة وماليييا"باإلفادة 
 95ص
الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ  (:2114جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   تر ي، و  ت  يم  175

"   التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ"  ـ2030-2014الجامعي
 .6مرجع س  ق   ص

تطوير سياسات التعميـ العالي في مصر لمواكبة االقتصاد المعرفي (:2116محمد  و     ر ري  176
(  116(    دد  27ج م ،  ،ه     مج د  – مج ي، ل ي،   تر ي، "باإلفادة مف خبرتي سنغافورة وماليييا 

 6ص
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الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ  (:2114جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   تر ي، و  ت  يم  177

"   التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ"  ـ2030-2014الجامعي
 5صمرجع س  ق 

مصر تتقدـ في تقرير التنافسية العالمية جمهوري، م ر    ر ي، :ول ر)  الستثم ر و  ت  ون   دو   : 178
 مت     ى   موقع  ـ2019لعاـ 

http://www.miic.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages   ت ريخ   دبول
 م 23/11/2119
عداد المعمـ لمتحوؿ نحو مجتمع المعرفة (: 2118ح ، حمود     ل    179  –تطوير سياسات قبوؿ وا 

 8 مرجع س  ق  ص سنغافورة وفنمندا صيغة مقترحة في ضوء تجربتي
الخطة اإلستراتيجية لمتعميـ قبؿ  (:2114جمهوري، م ر    ر ي،  ول ر)   تر ي، و  ت  يم  181

"   التعميـ المشروع القومي لمصر "معا نستطيع تقديـ تعميـ جيد لكؿ طفؿ"  ـ2030-2014الجامعي
 41 ص38 ص6مرجع س  ق  ص

استراتيجية ويارة التعميـ ( :2118  ت  يم        و   حث     م  جمهوري، م ر    ر ي،   ول ر)  181
    31  ص 2030العالي والبحث العممي في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 

تطوير نظـ إعداد المعمـ في مصر في ضوء خبرات (: 2113رش  س د شرف  ،ه ، سيد حسن   182
 دي  شر   ،و ن"   جود)   ش م ، ف  إ د د   م  م   مؤتمر   س،وي   ح أجنبية معاصرة "دراسة مقارنة"،
 484ج م ، ح و ن    ق هر)  ص–   وين    ر   " ل ي،   تر ي، 

http://www.miic.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages
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