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  إعداد المعلم على أساس الكفايات
 الواقع  والمأمول

 
 منجل أبوماجدة علي .د
 محمد الطاهر بلعيد. د
 طرابلس /كلية التربية   

 
وتحليلها ولجمع المعلومات  ،عرفة واقع إعداد المعلم في ليبيامهدف هذا البحث إلى 

بمسح الدراسات حيث قمنا  ألوصفيالمنهج  انشكالية المطروحة استخدم الباحثإلوفهم ا
إلي  ناتوصلخالل البحث  من و  في مجال إعداد المعلم الليبي العربيالمقدمة في المجتمع 

اإلتقان  ىمستو  لىإن معظم المعلمين لم يصلوا إ: جملة من االستنتاجات أهمها ما يلي
، وكفاية دارة الصفا  و  تنفيذها،فايات التخطيط للدروس و المطلوب في معظم الكفايات مثل ك

 . وغيرها االتصـــــال
بإعداد  ضرورة االهتمام ىإل ويقودنا هذا عملية إعدادهم، ضعف ىوقد يرجع ذلك إل

 .ثبت البحث التربوي فعاليتهأالتي معلم وفق االتجاهات الحديثة ال
 

  مقدمـــــــــــــة ال
ـة كمـــا أن تحقيق التنميــ تـقدم المجتمع وتطوره، ىعل االهتمام بالـعلم والتـعليم دليل إن

عداد الجيد لجميع فئات المجتمع اإلأمة يتطلب  يةالثقافية في أو  االقتصاديـــة واالجتماعية
يمكن تأكيدها هنا هي أن القضية التي و . على رأس هؤالء فئة المعلمينو ( الموارد البشرية)

ومن الواضح . النهوض بمهنة التعليمم و لعربي رهن باالرتقاء بمستوى المعلـمستقبل الوطن ا
ألساس ا لتي ينتمي إليها هوة اـــالنهوض بالمهنومستواه العلمي،و ، لمــــأن االرتقاء بمكانة المع

اء عن إرس هي المسؤولةكما أن مهنة التعليم  يستند إليه النهوض بالمهن األخرى،الذي 
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على مواجهة  بناء المجتمع العصري القادرو  ،لثقافةتوجيه او  ،التغيير في المجتمعالتجديد و 
 .(م5002 ، األحمد) التحديات المحيطة به

في  م6611مؤتمر اليونسكو المنعقد في باريس عام  شاروألهمية دور المعلم فقد أ
المعلمين والمزايا اإلنسانية  كبير على مؤهالتالتربية يعتمد بشكل  تـقدمأن  ىتوصياته إل
تدريبه إن أهمية المعلم وقضية إعداده و على المستوى العربي فو  .الفنية للمعلمينو  والتعليمية،

 :منها الندوات و عقدت ألجله العديد من المؤتمرات و  ،اهتماما كبيرانالت 
  ليمي بناء نظام تعمن أجل عقد  ،م5002 حول التعليم التخصصيالمؤتمر التربوي

 .جديدة في إعداد المعلمصي بضرورة اعتماد أسس يو ، و المعلميؤكد حرية التعليم و 
  أكدت و  ،في ظل المتغيرات الجديدةعقدت ببنغازي  م5001في ندوة إعداد المعلم

ئه في ضوء تجارب تحسين أدااعتماد وسائل وطرق جديدة لتطوير أداء المعلم و على ضرورة 
 .الدول المتقدمة

 بمدينة مصراتة  م5001الرؤى المستقبلية مؤتمر التربوي األول عن المعلم و ال. 
  رؤى التطوير التعليم بين تحديات الواقع و المؤتمر الوطني للتعليم تحت شعار

 .بمدينة طرابلس  م5065المنعقد عام 
المعلم وما يتصل وهر اهتمامات تلك المؤتمرات هو جأن تضح يما تقدم  ىبناء علو 

زمة للنجاح في لالالكفايات التدريسية ا من أجل اكتسابتأهيله وتدريبه بعملية إعداده و 
ن فعالية التدريس ال تتحقق إال بامتالك المعلم لعدد من إخر آ ىبمعن .ممارسة مهنة التدريس

داخل النظرية وقد ظهرت بعض الم. جتماعيةاال، و شخصيةال، و تربويةالمعرفية، و الالكفايات 
التربية ، وجاء هذا االتجاه كرد فعل على فشل في التدريس، ومنها مدخل الكفاياتالحديثة 
ن الفكرة الرئيسة إلعداد المعلم القائمو  ،عداد المعلمينإتسود نظم  التيالتقليدية  على  ةا 

مجموعة من  ىالكفايات تستند على فرضية مفادها أن عملية التدريس الفعال يمكن تحليلها إل
 . اد احتمال نجاحه في مهنة التدريسز  المعــلمادها ــــالكفايات إذا أج

  ىتدني مستو  ىالرجوع إليها تشير إل أمكنالواقع أن نتائج معظم الدراسات التي و 
راسة األزرق دراسات دـــ، ومن هذه الفي ليبيا ى بعض المعلميندالكفايات التدريسية ل
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كفايات  المعلمين في ىضعف مستو  ىنتائج الدراسة إل أشارتحيث ، (032ص ،0222)
وكشفت دراسة أبوستة  .ات إدارة الصف، وكفايات االتصال والتفاعل الصفيكفايالتدريس و 

 ة التخطيطكفايكل من  ًا فيمتدني المعلمين كانمستوى أداء  أن( 012، ص0222)
 من إعداد المعلم  مجال فيمن هنا جاء اهتمامنا بإعداد ورقة بحثية و  .التنفيذ والتقويمو 

أداء المعلم في المجتمع  ىالمقترحات لتحسين مستو عدد من التوصيات و إلى التوصل أجل 
 .العربى اليبي

 :تتبلور إشكالية البحث في التساؤالت  اآلتية  البحثية شكالإ –ثانيا 
   ؟  ليبياواقع إعداد المعلم في  ما 
  المعلم الجيد ؟ماهى الكفايات التي ينبغى أن تتوفر في 
   لالتجاهات التربوية الحديثة ؟  مؤسسات إعداد المعلمين تطبيق مدى ما و 
  :البحثأهمية  -ثالثا 

 :اآلتيةن أهمية البحث في النقاط تكم
العامل ، و م عنصر في العملية التعليميةهأالمعلم وهو  ىعليركز البحث الحالي  -6

لقادر على تحقيق أهداف ، وهو انجاح التربية في عالمنا المعاصر الرئيس الذي يتوقف عليه
ساسي من أركان العملية التعليمية، بل حجر ، فهو ركن أقع ملموسوا ىترجمتها إلالتعليم و 

حتى مع المناهج المتخلفة ميذه يمكن أن يحدث أثرا  طيبا في تال، فالمعلم الجيد الزاوية فيها
الح في المنظومة التربوية في الوطن العربي دون إعادة انه ال يمكن أن نتصور أي إصو 

 .تأهيله وتدريبه النظر في عملية إعداد المعلم و
حد االتجاهات التربوية الحديثة في أ والكفايات وهتسليط الضوء على موضوع  -5

من ضلن؛ بكل المدخالت السلوكية للمعلمين برامج إعداد المعلمين التي تؤكد على االهتمام
مواصفات الكفاية ريج معلمين تتوفر فيهم شروط و ، أي تخذات مواصفات عاليةمخرجات 

ين يكونون رأس المال المعرفي المتخصص  ذفي مهنتهم هم الون الناجح ونفالمعلم .زمةلالا
 .زم لتلبية احتياجات تقدم المجتمعالال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجتماعية واالنسانيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم 

4 
 

جهزة الرسمية في الدولة عن ألاومات واقعية تهم مخططى التعليم و تقديم معل -3
 .حاجتهم للتدريب لرفع كفاياتهم ىلكفايات التي تنقص المعلمين ومدا

   : البحثمنهج  –رابعا 
 الع على نتائج الدراسات السابقة طالا من خالل الوصفيالمنهج  يالبحث الحال اتبع

 لمعلمي مرحلة التعليم األساسي، كفايات التدريسيةالتناولت موضوع  الدراسات التيوبخاصة 
أن الوصف  ىإل( 6692، أبو حطب)يشير و  ،وصف واقع إعداد المعلمذلك من أجل و 

 .فهمًا أفضل لإلشكالية  المطروحة إال أنه يحقق للباحثيمثل أبسط أهداف العلم 
 

 : المصطلحات –خامسا 
 :  تتمثل مصطلحات البحث الراهن في

 : الكفايات التدريسية 
االتجاهات اإلجراءات و والمهارات و التدريسية هي مجموعة المعارف الكفايات       

التي ال يستطيع بدونها الوقت و مله بأقل قدر من الكلفة والجهد و قيام بعالتي يحتاجها المعلم لل
 .(5002األحمد، ) شكل المطلوبأن يؤدي واجبه بال

 : المعلم دادــعإ
الدور مؤسسات تربوية  بهذاتقوم لمعلم كي يزاول مهنة التعليم ، و ولية لأهو صناعة 

العالقة  ذاتكليات التربية أو غيرها من المؤسسات معاهد إعداد المعلمين و : متخصصة مثل
تبعا لنوع  كذلك، و رحلة االبتدائية أو الثانويةالمكتبعا للمرحلة التي يعد المعلم للعمل فيها 

يعد المعلم ثقافيا  ىالمعن بهذاو . ذلكالتعليم كأن يكون عاما أو صناعيا أو تجاريا أو غير 
 .مؤسسة تعليمية تربوية قبل الخدمةتربويا في وعلميا و 

 :تعريف الكفاية 
، عدة تكفي صاحبها لغرض معينأشياء ئ أو شتحقيق قدر معين من لكفاية هي ا

المعلم قدرا معينا من المعارف والمهارات  وهو جوهر مفهومها في التربية حيث يحقق
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لوسائل تكفي امن  اقدر   webesteبه في قاموسيقصد و  ،معلما ن يكونألاالتجاهات تكفيه و 
 . رة الحياة بالقدر المتعارف عليه لمواجهة ضرو 

د مفهوم ــالباحثون في تحدي د اختلفـــــــلقو  ة،ـــــــــتعريفات متعددة لمفهوم الكفايهناك و 
من ليها إن كل باحث نظر إحيث  همنظر اختالف وجهات  ىلك إلذيعود الكفايات التعليمية و 

ذلك و  جوهريا  أن هدا االختالف لم يكنإال ،نظر إليه غيره الذيعن الجانب  جانب يختلف
  :تي آلعلى النحو ا

المهارات التي يمتلكها و  الكفاية بأنها المعارف (60ص ،6663)يعرف الوشيك 
 .التعليميةيستخدمها أثناء الدرس من أجل تحقيق أهداف العملية المعلم و 

اف من المعارف ــــبأنها امتالك المعلم لقدر ك( 66ص ،5000) األزرق هاوقد عرف
التي تظهر في أدائه ، و ومهامه المهنية صلة بأدوارهالمت االيجابيةاالتجاهات و  المهاراتو 
ها يمكن مالحظتقان و إلتمحدد من ا ىبمستو  ه في المواقف التعليمية المدرسية،توجه سلوكو 
     .معدة لهدا الغرضقياسها بأدوات و 

هي مجموعة المعارف  التدريسية اتالكفايـ أن( 545ص، 5002)األحمد  يذكرو 
قيام بعمله بأقل قدر من الكلفة االتجاهات التي يحتاجها المعلم للو اإلجراءات المهارات و و 

 .ا أن يؤدي واجبه بالشكل المطلوبالتي ال يستطيع بدونهوالجهد و الوقت و 
المهارات بأنها عدد من المفاهيم واإلجراءات و ( 44ص ،5001)يعرفها العباني و 

 . نتاج التعليمإفاعليتها العامة في التي اتفق على أهميتها للتدريس و 
بأنها قدرة المعلم على تطبيق مجموعة من ( 29، ص5000) يعرفها حيدرو 

ة، فهي مواقف ـالتربيالمهارات األدائية األكاديمية التي اكتسبها خالل مرحلة تعلمه من كلية 
 .لكذدة لـــبأدوات مع اهـسقياو  اهـكن مالحظتــيم ،تدريسية

 : تصنيف الكفايات
التي ، و لكفاياتلساسية ألالمحاور ا وأيقصد بتصنيف الكفايات تحديد المجاالت 

ا ذيشترط في هحتها عدد من الكفايات الفرعية والثانوية، و ، ويندرج تيشملها موضوع البحث
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ليب تصنيف الكفايات بين قد تعددت أساو . أن يكون متسقا مع أهداف البرنامجالتصنيف 
 : ما يلي ه التصنيفات ذمن هو ، الباحثين

 

 :مجاالت أساسية وهي ةأربع ىيات إلالكفايقسم  ،(1722)وديمايوتصنيف ناديتش 
تتمثل في التقديرات أو الدرجات التي يتحصل عليها الطالب  :الكفايات األكاديمية -6

 .به في المجال المدرسي هالمعلم خالل قيامه بالمهام المنوط
واجبات القيام بالو  اآلخرين،مع  اإليجابيةتتمثل في العالقات : االجتماعيةالكفاية  -5

التفاعل االجتماعي مع الوسط الذي يتواجد االجتماعية نحو الجماعة ومهارات االتصال و 
 .الفردفيه 
، الرياضية األلعابالتمكن من االهتمام الرياضي و في تكمن :الرياضية الكفاية  -3
 .لتفوق في األداء الحركي او 
 .تطلبها واألسرةتالمسؤوليات التي و األدوار تتمثل في القيام بالمهام و  :الكفاية المنزلية -4

 :ىيصنف التربويون الكفايات الالزمة إلعداد المعلم بصفة عامة إلو 
يسميها البعض في مجال التدريس و  التخصصيتتعلق باإلعداد  :كفايات تخصصية -6

 .بالكفايات النوعية
وظيفته أداء انب المهني من عملية التدريس، و داء الجبأتلزم المعلم : كفايات مهنية -5

 .التربوية بشكل مهني
لكفايات اتصافه بمجموعة من اترتبط باإلعداد النفسي للمعلم، و : كفايات شخصية -3

 .والجسمية، والعقلية، واالنفعالية، والنفس حركيةالمرتبطة بسماته الشخصية، 
لمواصفات المدرس المنشودة في مؤسسات  اً المجلس األعلى للتربية بكندا تصور  وقدم

 :تي آلعلى النحو ا كلذعداد المعلمين بكندا  و إ
د التخصص من حيث تطور مفاهيمها ومناهجها مام بموالتتطلب اإل: كفاية معرفية -6

 .ومحتواها العلمي
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، هاذتنفيالتربوي كمهارات تخطيط الدروس و  تتعلق بعلم النفس: كفاية تربوية -5
 .ومهارات تسيير جماعة الصف

تشمل ممارسة ، و التالميذالعالقات مع أولياء في تتمثل  :كفايات غير تعليمية -3
 .الثقافياالجتماعي و  المدرس لكل من الدورين

القدرة على تكوين نفسه و  .ظة على قيمهالمحافن، و في تكوين المواط اإلسهامو 
 .(5004، طهطاوي) .هبنفس

لى مجموعتين من الكفايات المهنية التي ينبغي أن تتوافر لدى إولقد أشار جونسون 
 :المعّلم لكي يكون فعاال في مهنة التدريس وهما

كفايات تّتصل بمهام التدريس ويسميها بالكفايات التقنية كاستخدام طرق وأساليب  -
 .وكّل ما يّتصل بالمهام التعليمية داخل المدرسة ووسائل تعليمية مناسبة،تدريس فعالة 

كفايات تّتصل بإقامة عالقات التعاون والتفاعل االجتماعي بين المعّلم وتالميذه من  -
 ( .5000زرق ، أل. )من جهة أخرى  دارة اإلوبين المعّلم والمسئولين و  هجه

ن نجاح العملية التعليمية أات وما يمكن استخالصه من العرض السابق للكفاي
متلك عددا من الكفايات الشخصية واألكاديمية واالجتماعية يتطلب وجود المعلم الجيد الذي ي

حقق تعليما أفضل لتالميذه، ، فالمعلم الذي يمتلك كفايات تدريسية فعالة يمكنه أن يوالوجدانية
ن ضعف أداء التالميذ غالبا يكو  ومن هذا األساس . المعلمون مصاحبا النخفاض كفايات ا 

لنضمن تخريج معلمين  ؛عداد المعلمين على أساس الكفاياتضرورة االهتمام بإ نؤكد على
 . والتكنولوجيأكفاء قادرين على أداء األدوار الجديدة المطلوبة في عصر التقدم العلمي 

 : عداد المعلمين علي أساس الكفاياتإ
فايات أحد االتجاهات التربوية المستحدثة على أساس الك نيعد برنامج إعداد المعلمي

، في العقود الثالثة الماضية االتجاها ذظهر هو  ،تدريبهمو تأهيلهم ن و عداد المعلميإفي مجال 
، (Competency - Based Education) الكفاياتعرف باسم التربية القائمة على و 
كفايات يستطيع  أن يتحصل المتدرب على عداد المعلمين على أساس الكفاياتإيقصد بو 

   .( 5002حمد ،ألا) ،إتمامه البرنامج التدريبي بنجاح تطبيقها عند
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 عن التربية التقليديةكرد فعل لفشل  ه الحركة جاءذظهور ه أن ىإلشارة إلاجدر تو 
رأت ضرورة ا االتجاه، و ذقد تبنت المدرسة السلوكية هتحقيق أهدافها بشكل إجرائي عملي، و 

المحاوالت بدأت و ، مالحظة السلوك وقياسه إلىساليب المؤدية ألاوالبرامج و هداف األتحديد 
به العديد وأخذت ، 6619في الواليات المتحدة األمريكية مند عام  هذا االتجاهلتطبيق  ىاألول

العديد من الباحثين  اهتماما االتجاه ذقد نال هو  .ينمن كليات ومعاهد إعداد المعلم
تحديد مفهوم الكفايات وتوصيفها  أبحاثهم إلىخالل دراساتهم و لوا من توصالمتخصصين و 

قائمة بالخصائص التربوية التي ينبغي  أوهايووالية فقد قدم اتحاد جامعة  .تقديم قوائم عنهاو 
تتضمن و ، ة االبتدائية سميت بقائمة توليدومرحلفي الالمعلمين  إعدادن تتوفر في برامج أ

، كما وضع مكتب فلوريدا قائمة هدف سلوكي 6400 ىلإخاصية تربوية باإلضافة  969
 .(5000زرق، ألا). ة االبتدائيةتتوفر في معلم المرحل أنكفاية ينبغي  6306تحتوى على 

ها ألداء مهام الوسائل الكفايات التي ينبغي توافر  6691 كما حدد حسين الطوبجي
الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم الحاسوب في المرحلة  6699التعليمية حدد فهد البياري 

علمي وسائل قائمة بكفايات م( 6666)محمد غراوي وأعد كل من حسين الطوبجي و  الثانوية 
قائمة بالكفايات التي قد تكون مطلوبة   6666Jordan جوردنطور االتصال التعليمية و 

تحديد كفايات  ىإل 6663محمد المقدم ، و توصل 5000عام للعاملين في تكنولوجيا التعليم 
 .(5002،  لسميعاعبد) .ى طالب كليات التربيةتكنولوجيا التعليم التي ينبغي توافرها لد

 6616عام  sterling عضاء هيئة التدريس بجامعة سترلنجأوفي بريطانيا قام 
عداد إفي برامج  إدخالهاالفرعية بقصد ساسية و ألبتحديد مجموعة من الكفايات التدريسية ا

كسابهاو المعلمين   microلي من خالل حلقات التدريس المصغرعمللمتدربين بشكل نظري و  ا 
teaching  . (5000،  األزرق.) 

 : تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال إعداد المعلم
، حيث تم وضع عدة في مجال إعداد المعلمتجارب لقد عرفت األنظمة الغربية 

الواليات  كل من لتخطيطه وتنظيمه وتنسيقه، وفي هذا السياق نقدم تجارببنيات جديدة 
 :تيآل، وألمانيا وذلك على النحو ا، وفرنسا ، والياباناألمريكيةالمتحدة 
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معلم بتطور األوضاع تطور إعداد ال: إعداد المعلم في الواليات المتحدة األمريكية
، وينظر إلى التدريس على مريكيألالمجتمع االسياسية واالجتماعية التي مر بها االقتصادية و 

، ونتيجة لالهتمام بمهنة التدريس ن المهن األخرىأنها شأأنه مهنة تتطلب اإلعداد السابق ش
وذلك كان السبب في تبلور فكرة  اً خاص اً وتحسين مستواها أصبح التدريس يتطلب إعداد

: عدة تمثلت في اً ت أنماطخذأ ، وهذه المعاهدد خاصة إلعداد المعلمين وتدريبهمإنشاء معاه
تحاف بها ، ولالعنيت بإعداد المعلم في أمريكا التيوهى من أقدم المعاهد : مدارس النورمال

، وفي منتصف ترط الحصول على الشهادة الثانوية، ومدة الدراسة بها أربع سنواتكانت تش
كليات ف. التربية المعلمين وكلياتكليات إعداد  ىتغيرت إل الماضيالثالثينيات من القرن 

وبعضها يعد المعلمين للكليات  الثانويو  االبتدائيالتعليم  معلميتقوم بإعداد  المعلمين
تتبع الجامعات الحكومية ف أما مدارس التربية. والجامعات وتمنح درجة الماجستير والدكتوراه

مس وقد تصل إلى خ ،أربع سنوات هي، ومدة الدراسة العادية إلعداد المعلم والخاصة
الخاصة والثقافة مجال الثقافة العامة والثقافة : ويدرب المعلم في ثالثة جوانب رئيسة  .سنوات
 ( .6663مرسي،.)المهنية

 ىيرجع تاريخ التجربة الحديثة لفرنسا في مجال إعداد المعلمين إل: إعداد المعلم في فرنسا
بقانون التوجيه المتعلق سمي  اً حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية الفرنسية قانون 6696سنة 

الها على النظام التربوي ، ويتضمن هذا القانون مجموعة من التغييرات المراد إدخبالتربية
نب التعليمية في جميع المراحل  ، وتضمن هذا القانون ستة وثالثين فصال تعالج الجواالفرنسي

، وكلف عداد المعلمينتشريعية المنظمة إلمن هذا القانون خصص للجوانب ال والفصل السابع
وزير التربية الوطنية لجنة متعددة التخصصات واالهتمامات في مجال إعداد المعلمين لتهيئ 

نصبت أعمال هذه اللجنة على التفكير ا، وقد كن اعتمادها في إصالح هذا القطاعأرضية يم
على  ، ولقد تم التركيزبنياته ، وتصورفي أهداف إعداد معلم المستقبل، في محتوياته

هكذا يتضح أن المدخل ، و لضروري على المعلم أن يتمكن منهاالكفايات المهنية التي من ا
عتبر المعلمين هو الكفايات المهنية، و برامج إعداد امعتمدا لوضع مخططات و الذي سيكون 
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أعضاء اللجنة أن إعداد المعلم الجيد ينبغى أن يتم من خالل تمكنهم من الكفايات الالزمة 
 ( .5006مادي، . )سونها بعد تخرجهمالتي سيمار لألنشطة 

الية ومازال المعلم في المجتمع اليابانى مكانة ع ونيحتل المعلم:  إعداد المعلمين في اليابان
 التي، ويعتبر من أصحاب المهن المحترمة جدًا على الرغم من التغيرات في وضع مرموق
مرت بها الدولة  ازدادت  التي، ونظرًا للتغيرات االجتماعي االقتصادي هطرأت على وضع

 (. 6669عبود،.)فترة اإلعداد واالهتمام بالبرامج التدريبية أثناء الخدمة و التوسع فيها 
بر الشهادة الثانوية الشرط األساسي الذي يسمح بموجبه تتع: لمانياأإعداد المعلمين في  

وهي اللجنة التي _ ة الدائمة لوزراء التربية ، وهناك اللجنللطلبة بالدراسة في مجال التدريس
. ى إطار عام موحد إلعداد المعلمينعل 6610وقد اتفقت في أكتوبر _ تمثل جميع الواليات 

على األقل من  ، وأن يستمرجامعيا بوجوب كونهيتلخص هذا االتفاق في كون إعداد المعلم و 
وكان من بين ما حظي باتفاق . تغرق كل دورة ستة أشهر، على أن تسست إلى ثمان دورات

المدارس االبتدائية ، ومدرسي  مدرسي: ديد أنواع المعلمين في ثالث فئاتاللجنة هو تح
السلك األول من التعليم الثانوي ، ومدرسي السلك الثاني من التعليم الثانوي ، على أن تعطى 

 .نفس األجرة للجميع 
 يخوله لممارسة مهنة التدريس وأن حصول الطالب المعلم على دبلوم في التدريس ال

 الُعليا التي تسمى في د التربوي بأحد المعاهد التربويةعليه أن يتلقى دورات لإلعدافو  مباشرة
ثمانية لمدة  يويتم فيها التدريب العمل ،(كليات التربية)و ( المدارس الُعليا)بعض الواليات 

ي الجوانب المرتبطة بعلم فالتدريب بإجراء امتحان  هذه المدة من وتنتهي عشر شهراً 
ذا تبين للجنة أن أحد الطلبة ال يمتلك كفايات تسمح له بمزاولة مهنة التدريس  التدريس، وا 

 ( . 5006مادي،)صل نهائيًا من المهنة يف
 يشارك المعلمون على مختلف مستوياتهم في تدريب متقدم تنظمه:  إعداد المعلم في روسيا

معهدا وقسما للتدريب في ( 19)، وهناك ما يقارب من معاهد وأقسام متخصصة لهذا الغرض
وتحسين وتطوير معلوماتهم ، ساعدهم في حل المشكالت التدريسيةالمواد الدراسية المختلفة وت

يقافهم ع معاهد )ويطلق على هذه المعاهد ، لى أحدث التطورات في مجال تخصصهموا 
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، وتقوم المدرسة العليا من خالل مركز التدريب بتنظيم دورات ( للمعلم لكفاءة المهنيةتطوير ا
، لعلمية، وتعقد أيضا الجلسات االخدمة لمدة عامين كدراسة مسائيةتدريبية للمعلمين أثناء 
 . وورش العمل لصالح التنمية المهنية للمعلمين  ،والمؤتمرات والمناقشات

المعلم  متقدمة في مجال إعدادتناول هذا الجزء عرض تجارب بعض الدول ال
من أهم صالح التعليم وركزت على مدخل الكفايات باعتباره إلونالحظ أنها أعطت أهمية 

، وذلك يبدو واضحًا في التجربة الفرنسية من خالل إصدار قانون المداخل في إعداد المعلم
المعلم التوجيه الخاص بالتربية وتم تشكيل لجنة متعددة التخصصات في مجال إعداد 

 .تمت ببرامج التدريب أثناء الخدمة، واهرامج التي من شأنها تطوير المعلملتخطيط وتنفيذ الب
ألمانيا أن الحصول على دبلوم التدريس ال يخول الطالب المعلم لممارسة مهنة اعتبرت و 

ذا تبين أن الطالب المعلم ال يمتلك كفاياتيخضع للتدريب التربوي أنالتدريس بل ينبغي   ، وا 
قامت بإنشاء مؤسسات لغرض  فقد وسيار ، أما ة المهنة يفصل نهائيًا من المهنةتسمح بمزاول

ري الباحثة أنه ممكن ــتو . هد تطوير الكفاءة المهنية للمعلمتدريب المعلمين تسمي معا
 يطبيعة الحلول التتبعتها و  يدة التــــمن حيث البنيات الجديالدول  هذهتجارب  ادة منـــاالستف
 .التربوية كالتهت بها المشواج

 :الدراسات السابقة 
لالستفادة  ،المحلية المتعلقة بإعداد المعلمالسابقة  الدراساتفي هذا الجزء تستعرض 

 :يآلتوذلك على النحو ا المعلم في ليبيا واقع إعداد  منها في معرفة
ساسي ألاعن الكفاية المهنية لمعلم الشق الثاني من التعليم ( 6663) دراسة أوشيك  -

مواد اللغة  مفتشيسة على واقتصرت الدرا .س كما يقدرها المفتشون التربويونبمدينة طرابل
مد الباحث على ت، واعسالمية، والمواد االجتماعية، والعلوم، والرياضياتاإلالتربية ة و العربي

على وزيعه وفي الجانب الميداني العملي قام الباحث بتطبيق استبيان تم ت .المنهج الوصفي
 :الدراسة هي  إليهاأهم النتائج التي توصلت و  .المفتشين حدود الدراسة

، أوضحت الدراسة أن لمعلم بالطرق التدريسية المختلفةمعرفة ا فيما يتعلق بدرجة  
%( 96.4)لتقدير بلغت نسبة ا إذ ،لقاء بدرجة كبيرةإلالمعلمين حدود الدراسة يلمون بطرق ا
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اختبارات المقال : لم لطرق القياس المختلفة كما يليام المعتقدير استخدبينما كانت نسبة 
داء ألاختبارات او  ،%(26.6)ت الموضوعية بنسبة تقدير االختباراو ، %(13.2)بنسبة 

كشفت الدراسة أن المعلم و . %(3.6)ة تقدير استخدام المالحظة ما كانت نسبنبي%( 51)
 ذلككان و ، بطريقة تلقينية تهتم بالحفظ فقط معلومات التالميذ ولكنبزيادة معارف و يهتم 
 . %(16.9)بنسبة 
ى عالقتها بالخصائص الشخصية لدلكفايات المهنية و عن ا (6661 ) زرقألدراسة ا -

معرفة الكفايات المهنية لدي ى هدفت الدراسة إل. ساسي في ليبياألمعلم مرحلة التعليم ا
معرفة مدى ، و االجتماعيةو  ،الوجدانيةو ، العقليةو  ،معرفة الخصائص الشخصيةو  المعلمين

مدى إتقان المعلمين و ، المعلمين ىالمهنية لده الكفايات ذإسهام هده الخصائص في تباين ه
مقياس دافعية و  ،مقياس تقدير الذات: تيةآلدوات األاستخدم الباحث اتلك الكفايات، و لـ

تبار خاو ، الخاصة بالمؤهل والخبرةتمارة البيانات اسو  ،وأداة المعلم، وبطاقة المالحظة اإلنجاز
  امعلم( 639)شملت عينة الدراسة و . البتكاريااختبار قدرات التفكير و  ،العالميالذكاء 

 .معلمةو 
 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي و 

  لم يسبق لهم االلتحاق %( 62)بنسبة إن معظم المعلمين والمعلمات حدود الدراسة و
 .تدريبية أثناء الخدمةبدورات 
  في كل من  في ليبيا المطلوبقان إلتالمعلمات حد االمعلمين و ى لم يصل مستو

قد تحقق و ، دارة الصف، وكفايات االتصال والتفاعل الصفيإكفايات و  كفايات التدريس
وقد يرجع هذا االنخفاض إلى . مع مجتمع المدرسة ةنيمجاالت العالقات البيقان في إلتا

 : أهمهامجموعة من العوامل 
، وبعض المعاهد األخرى غير خريجات ثانويات العلوم األساسية بعضالتحاق 

م دورات تدريبية للتأهيل التربوي، سواء قبل الخدمة أو ن تجرى لهأالتربوية في التدريس دون 
عداد إ، ومثل هذه الفئة تنقصهم الخبرة التعليمية والمبادئ األساسية في التدريس أثناء أثناءها

 .التقويمأو عند عمليات التنفيذ و الدروس والتخطيط لها 
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 من المعلمين  %62دني عملية التدريب أثناء الخدمة وأشارت دراسة األزرق أن ـــت
، مما في مجال التدريس أثناء الخدمة يةحدود الدراسة لم يسبق لهم االلتحاق بدورات تدريب

يستطيعوا مواكبة  لكييب التدر  ىفي حاجة إل األساسي يشير إلى أن معلمي مرحلة التعليم
دهم على تنمية خبراتهم ، ويساعي يتطلبها العمل التربويتمهني الالالتغير والتطور التربوي و 

 .التدريسية
ولعل من العوامل التي يمكن اعتبارها سببا في انخفاض مستوى أداء المعلمين هو 

عداد المعلمين الزالت في إأن نظم  ىشير هذه النتيجة إلـ، وتوالتربوي المهنيعداد اإلضعف 
حديثة تأخذ بعين االعتبار ضرورة امتالك المعلم  يجاد برامج إاالهتمام من أجل  إلىة ــــحاج

 .مهنة التدريسلممارسة الالزمة االتجاهات مات، والمهارات، و لو المعللمعارف و 
بعنوان الكفاءة األدائية لتحضير الدروس اليومية لدى ( : 6661)دراسة بن سعود  -
معرفة  ى، وهدفت الدراسة إلاهد إعداد المعلمين ببلدية زليتنمعو  الثانويةالمرحلة  معلمي

معرفة األساليب المستخدمة من قبل اليومية، و بتحضير الدروس مبررات اهتمام المعلمين 
 . تواجه المعلمين في تحضير دروسهم الصعوبات التيدروسهم، و  المعلمين في تحضير

 ، كما تكونت عينة البحث من جميعالمسحي الوصفياستخدم الباحث المنهج و 
، وبلغ ويين، والمفتشين التربالمعلماتحلة الثانوية، ومعاهد المعلمين و معلمي ومعلمات المر 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها . مفتشًا تربويًا ( 61)ومعلمًا ومعلمة ( 510)عددهم 
 :الدراسة ما يأتي 

 تقريبًا من الكفايات األدائية لتحضير الدروس اليومية جاءت %( 20)أكثر من  نإ
ات المعلمين في العديد من المهارات الواجب توفرها ي، وانخفاض كفاأداء متوسط ىفي مستو 

وهذه النتيجة تؤكد أن هناك حاجة إلعادة النظر في طبيعة . في تحضير الدروس اليومية 
ال تركز على ن البرامج التقليدية إ، حيث معلم من جانب الكفايات التدريسيةعملية إعداد ال

 . تدريبهملهم و المعلمين وتأهيداد ـــــعإ هذا الجانب في عملية
عنوان الدراسة الكفايات التدريسية لمعلمي الشق الثاني :  (5001) ستة يأبدراسة  -

توفر كفايات ى معرفة مد ى، وهدفت الدراسة إلساسي والعوامل المؤثرة فيهاألمن التعليم ا
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تم توزيع استبيان على و  .الدروس، وكفايات تقويم الدروس تنفيذكفايات و تخطيط الدرس 
 ،في كفاية  التخطيطكان متدنيا  داء المعلمينأ ىن مستو أـهرت نتائج الدراسة ظأو ( 469)

 .وكفايات التقويم وكفايات التنفيذ
عن الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي مادة التاريخ ( : 5060)دراسة عبد الكريم  -

اتبع الباحث المنهج و . ممارستهم لها ى دـما و يـبـيـلـساسي بمدينة زلتين بألبمرحلة التعليم ا
وهي مجال  مجاالت رئيسة ةتكونت من سبع لجمع البيانات ةانيباستواستخدم الوصفي 

 اإلنسانيةالعالقات ، واستثارة الدافعية، وتنفيذ الدرس، و والتخطيط دافـــهألا) :ةـــــــــــــكفاي
معظم معلمي مادة التاريخ ى أن مستو نتائج الدراسة  ظهرت أو  ( والوسائل التعليمية، والتقويم

 .ه الدراسةذفي هالتي حددها الباحث  الكفاياتجل  في  اكان ضعيفالدراسة عينة 
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 :الخالصة 
، نها ركزت على الكفايات التدريسيةالسابقة يتضح أفي نتائج الدراسات  بالتمعنو 

دارة  ،الدروس، وتنفيذهاكفايات تخطيط : مثله الكفايات يرتبط بالجانب التربوي ذه وبعض وا 
المعلومات ذات بالمعارف و  اإللمام: ويشمل األكاديميلجانب خر يرتبط باآلا هابعضو الصف 

 .الصلة بمواد التخصص
 :االستنتاجات 

 تنفيذكفايات التخطيط للدروس، و كل من المعلمين كان منخفضا في ى مستو ن إ
دارة الصفو  الدروس ، وأظهرت النتائج أن الكفايات المرتفعة ، واالتصـــــال والتفاعل الصفيا 

معارف التالميذ بطريقة التلقين والحفظ سلوب المناقشة، وزيادة معلومات و أالمعلمين هي  ىلد
 يأب، و عبد الكريم، وأوشيك، و زرقألا :ه النتائج في دراسات كل منذكان هناك اتفاق في هو 

 . ستة
يبدو أن العملية التعليمية التي يتبعها معظم المعلمين الزالت تعتمد على شحن و 
تباعو ، مات مرتبطة بجوانب معرفية متعددةبمعلو  التالميذ قليدية التي تعتمد ربية التالت أسلوب ا 

 ؛يثة أثبتت فشل الطريقة التقليديةوالواقع أن التربية الحد. واالسترجاع على التلقين والحفظ
جانب واحد فقط وهو عقل المتعلم ومده بالمعلومات والمعارف، وأهملت ألنها تركز على 
بعض المعلمين  ىأن ضعف مستو  ىوأر  .والوجدانية واالجتماعية، والجسمية الجوانب النفسية،

 إلىقد يرجع  ،المطلوبةالتعليمية داء المهام التربوية و في أ لنجاحلفي بعض الكفايات الالزمة 
 .عداد المعلمينإ الدراسة بمؤسساتفي مراحل تأهيلهم عدادهم وتدريبهم و إ عمليةضعف في 

م في ليبيا وهكذا يتضح من خالل المعطيات الواردة في الدراسات السابقة أن التعلي
ا ذوه ،عديـــد من الكفايات التدريــسيةفي ال المعلم مستوي ضعف مهـــاأه يعانى من عدة مشكالت

بعين االعتبار  تأخذ تربوية حديثة سسأ ىعل الطالب المعلم بإعداد االهتمام ضرورة ىيقودنا إل
فايات المعرفية، والوجدانية، واالجتماعية  وأن يتمكن من تطبيقها الكمن  اً عددساب المعلم كإ

ثبت البحث أالتي عداد المعلمين وفق االتجاهات الحديثة و إأن تتم عملية  أي . بعد التخرج
 . ساس الكفاياتأ ىعلالمعلمين  ه االتجاهات إعدادذمن أهم هوجدواها، و  التربوي فعاليتها
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 والواقع أن هذه النتيجة تعد بمثابة خطابًا رسميًا موجهًا للجهات الرسمية المعنية
بضرورة االهتمام بتنظيم دورات  ،العاليووزارة التعليم  ،مثل كليات التربية ،بإعداد المعلم

 .عداد المعلمإالتربوية المتخصصة في مجال الدراسات بإجراء البحوث و  االهتمامين و ـــللمعلم
 : ة خــاتـم

، لتربويتدريب المعلمين مكانة خاصة في المجال اعداد وتأهيل و إاحتل موضوع 
، وال يمكن أن نتصور أي التعليميةأهم عنصر في العملية المعلم  جماع على أنإوهناك 

ول أأن  ىأر ، و ن العربي دون توفير المعلم الجيدالوطصالح في المنظومة التربوية في إ
ثم . حسن اختيار الطالب المعلم أي االهتمام بالمدخالت صالح التعليم هيإنحو خطوة 

على المعلم  إعداداالتجاهات  هذهحدث أمن و ة ـــه وفق االتجاهات التربوية الحديثدعداإ
دوار الجديدة ألداء اأعلى  ينقادر  وى كفاياتذ من تخريج معلمينضلنأساس الكفايات 

  .التكنولوجيلمطلوبة  في عصر التقدم العلمي و ا
 : ـات توصيال

 :تي آلبا نوصىمن استنتاجات إليه  نافي ضوء ما توصل
التعاون في تنفيذ المعلمين يتبع كلية التربية، وأن يتم التنسيق و  إنشاء مركز تدريب -6

 .البرامج مع إدارة التطوير والتنمية التابع لوزارة التربية 
إعادة النظر في نظام اختيار طلبة كلية التربية من خالل تطبيق مقاييس تضمن  -5

 .ويات المتقدمةاختيار أفضل المست
التي تستند ساليب التقليدية في التدريس و ألتوعيتهم بالتخلي عن اتنبيه المعلمين و  -3

االهتمام بالتالميذ من جميع الجوانب ساليب الحديثة و ألا تباعاضرورة ، و الحفظلى التلقين و ع
مشكالت التي المساعدتهم على حل ، والتفاعل معهم، و االجتماعيةلعقلية والوجدانية و ا

 .تواجههم 
تشجيع الطالب الحاصلين على نسب عالية في امتحان الشهادة الثانوية  -4

 فرص للعمل، من خالل تميزهم على غيرهم في توفير بكليات التربيةلتخصصية لاللتحاق ا
 .  بعد التخرج
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 : ـعالمراجـ
 :الكتب  -أوالً 
 موسوعة التدريس، الجزء الخامس، دار المسيرة، (خدون تاري)، إبراهيم مجدي عزيز. 
  ،ألنجلو المصريةا، 3ط ،التقويم النفسي، (6696)أبو حطب فؤاد، وعثمان السيد. 
  اإلمارات 6يب، ط، تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدر (5002)خالد طه، األحمد ،

 . ، دار الكتابالعين ،العربية المتحدة
 الرباط6، أشغال ندوة التكوين المستمر والتنمية، ط(5004)ريس طهطاوي، إد ، ،

 .مطبعة الكرامة 
 دار الفكرعلم النفس التربوي للمعلمين، بيروت( 5000)، األزرق عبدالرحمن صالح ،. 
  ،بيروت6، تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية، ط(6691)بشارة جبريل ، 

 .المؤسسة الجامعية
  سالمية، ليبيا، المنشأة الشعبيةإل، أسس التربية ا(6616) ،ميالشيباني عمر التو. 
 ، المنشأة العامة ، طرابلسربية والتنمية الريفيةالت( 6692)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 .للنشر
  ،العربي، دار الفكر ربية ومشكالت المجتمع، القاهرة، الت(6669)عبود عبدالغني. 
 التدريب -المفهوم: ، الكفايات التدريسية(5003)، ومحسن كاظم ،الفتالوي سهيله- 

 .دار الشروق للنشر والتوزيع ،، األردن6األداء، سلسلة طرائق التدريس، ط
  المملكة 6فايات، طنحو بدائل لتطوير الك: ، تكوين المدرسين (5006)، حسنمادى ،

 .، عالم الفكرء، الدار البيضاالمغربية
  القاهرة عالم الكتبت المعاصرة في التربية المقارنةالتجاها، ا(6663)مرسي محمد ،.   

 :رسائل الماجستير  -ثانياً 
  ،الكفايات التدريسية لمعلمي الشق الثاني من مرحلة (5001)أبو ستة آمال محمد ،

ه ببلدية طرابلس، رسالة ماجستير، دراسة تقييمي: والعوامل المؤثرة فيها  األساسيالتعليم 
 .طرابلسجامعة 
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  ،ن التعليم ، مستوي الكفاية المهنية لمعلم الشق الثاني م(6663)أوشيك محمد الحسين
، كلية العلوم ة طرابلس ليبيا، جامعاألساسي بمدينة طرابلس، رسالة ماجستير

   . التطبيقية و  االجتماعية
  ،دى ل، الكفايات األدائية لتحضير الدروس اليومية (6661)بن سعود الطاهر محمد

اهد إعداد المعلمين ببلدية زليتن، رسالة ماجستير، جامعة معلمي المرحلة الثانوية ومع
 .طرابلس

  ،معلمي مادة التاريخ بمرحلة ل، الكفايات التدريسية الالزمة (5060)كريم علي فرج
 ، جامعة طرابلس ممارستهم لها، رسالة ماجستير ىمدساسي بمدينة زليتن، و ألالتعليم ا

 .ليبيا
 دور التربية العملية في رفع كفاءة أداء المعلمين من وجهة ( 5001)، فتحي العباني

األربع، رسالة ماجستير، جامعة  النواحيالثانويات التخصصية بمنطقة . معلمينظر 
 .، كلية اآلداب والعلومترهونة

 :المجالت العلمية  –ثالثًا 
 الثالثونالتاسع و  مجلة دورية فصلية متخصصة، العدد ،(5006)، مجلة علوم التربية، 

 . مطابع النجاح الجديدة، المملكة المغربية، الرباط
 مجلة دورية فصلية متخصصة، العدد الواحد والخمسون ،(5065)، مجلة علوم التربية، 

 .مطابع  النجاح  الجديدة، ، الرباطالمملكة المغربية


