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في ضؾء مجسؾعة مؽ السعظيات التي تجدد مؾقف الحالي حدد مذكمة البحث تت
دى ضعف الكفاءات التحميمية واإلبداعية لوالتي يسكؽ اخترارها في  كميات التربية السررية

واالستفادة السحدودة مؽ خبراتهؼ السهشية في مؾاجهة  لكثيريؽ مؽ خريجي كميات التربية ،ا
فية ،ويدعي البحث الحالي  إلى تعميسمذكالتهؼ ال بعض مالمح التجربة الفشمشدية في  تعرُّ

 ى السعمؼ القائؼ عمى البحث" في برامج إعداد السعمؼ في ضؾء بعض القؾ  تعميؼتظبيق مدخل "
تسهيدا لؾضع ترؾر مقترح لتظؾير كميات التربية  لثقافية والسجتسعية السؤثرة ،والعؾامل ا

السعمؼ القائؼ عمى البحث" في برامج إعداد السعمؼ باالستفادة  تعميؼالسررية في ضؾء مدخل "
إلى التؾصل  تؼو  خدم السشهج السقارن بسدخميه الؾصف والتحميل ،وقد است   فشمشدا،تجربة مؽ 

السعمؼ القائؼ عمى البحث في  تعميؼؾات اإلجرائية الداعسة لتظبيق مدخل مجسؾعة مؽ الخظ
 إعداد السعمؼ السرري .

 السعمؼ ،كميات التربية ، مرر ،فشمشدا. تعميؼالكمسات السفتاحية : 
  

2127) 
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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 
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 أواًل: اإلطار العاو للبحح

  مكدمة البحح :

 تعموويؼشوورأ اساسووي لجووؾدة السوودارس وتحقيووق اهووداف اليعوود تووؾفر السعمسوويؽ اءكفوواء السووؤهميؽ 
 تعمويؼل ، فؾفًقوا لمجشوة اءمريكيوةتدوعى لمتقودم والرقوي ءية دولوة لها التظؾر السدتقبميو الؾطشية 

ن ون الجيوودؾالسعمسوو"وي"، تعميسووالسعمسيؽ"جووؾدة السعمسوويؽ فووي بموود مووا تحوودد جووؾدة نغامهووا ال
ويذووير تقريوور السفؾضووية اءوروبيووة حؾج"تحدوويؽ جووؾدة   ،(1)" الجووؾدةعووالي  تعموويؼن لؾضووروري

تظمبو  السييود  -واهسهوا التكشؾلؾجيوا الجدةودة  -السعمسيؽ" إلى ان التغييرات في السجتسع  تعميؼ
اتخوا  قوورارات  عموىموؽ السعرفوة والسهوارات موؽ السعمسويؽ ليروبحؾا جهووات فاعموة مدوتقمة قوادرة 

ة، وهوو ا ال ةتدووشى لهووؼ إال مووؽ خووالج طريقووة يووعمعقالنيووة قائسووة عمووى الشغريووات والسسارسووات الف
هشووواع اعتوووراف عوووالسي بووو ن ؛ و  (2)وإنتووواج البحوووؾثوالسسارسوووة االستقرووواء  عموووىإعوووداد قائسوووة 

السعمسيؽ ال ةؽ ةبحثؾن عؽ مسارساتهؼ الخاصة يسكشهؼ تؾليد "معرفة داخمية" فريدة مؽ نؾعهوا 
 .3)) يةتعميستؾفر رؤى ومفاهيؼ جدةدة لمعسميات والسسارسات ال

السعمسيؽ إلوى حود كبيور بوالراي الو ي ةتبشوا   تعميؼالسدعى الحقيقي إلصالح قد ت ثر ف عميه و    
واستكذوافها موؽ خوالج ا عميهوالباحثؾن التربؾيؾن التجريبيؾن باعتبار  مسارسة يجو  إطالعهوؼ 

ان مشوواهج إعووداد السعمسوويؽ يجوو  ان  Koskenniemiاءسوومؾب العمسووي ، فقوود اكوود كؾسووكشيسي
والعسول وفًقووا "لمقوؾانيؽ الظبيعيووة" يعشووي ضوسشًيا إعودادهؼ لمفهووؼ  مساتدوتشد إلوى السعرفووة العمسيوة،

، عموى البحوث  يقوؾمالسعمسيؽ يجو  ان  إعداد،وتذير السفؾضية اءوروبية إلى ان "4)) لمتدريس
ها فوي مسارسوتهؼ"، ففوي الشسدوا  يعتبور "االرتقواء" يإلقدرات تعكس اءدلة التي يدتشدون  متظمًبا

 تعمويؼنحوؾ تعريوف السعمسويؽ بالبحوث، والية في الجامعات الخظؾة اءولوى تعميسبسراكي التدري  ال
 (5)باالحتراف والخبرة . اقؾيً  امسا ةؾلد لدةهؼ شعؾرً  العالي اءكاديسي 

الروووعيدةؽ الوووؾطشي  السعمسووويؽ عموووى تعمووويؼوت دوووتخدم مبوووادرات البحوووؾث العسميوووة فوووي بووورامج    
وبالتحدةد في مشظقة جشوؾب رورب مدةشوة سويدني ، توؼ تؾعيوف برنوامج  اليا ستر اوالدولي ؛ ففي 

وابحواث يعتسد عمى اءبحاث مؽ ِقبل السعمسويؽ والسدتذواريؽ لتظوؾير االنروهار بويؽ السودخالت 
اسووتراتيجيات الووتعمؼ ، ومهووارات التفكيوور ، تزووسش  التووي و  ،التووي تركووي عمووى الستوودرب العسوول 

دد مؽ مؤسدات إعداد السعمؼ فوي جعول تودري  السعمسويؽ كسا نذط ع،(6)ومهارات طرح اءسئمة 
مؤسدوة كوارنيجي فوي نيؾيوؾرع  قودم فعموى سوبيل السثواج ،  البحؾث محؾر اسوتثساراتهؼ ، عمى
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إلى تحديؽ إعوداد السعمسويؽ موؽ خوالج دعوؼ البحوؾث الستعمقوة بالعالقوة بويؽ إعوداد  هدف مشًحا 
، توؼ موشح اكثور  2008لتقريرها الدشؾي لعام فؾفًقا  معمسي السؾاد والسكاس  في اداء الظالب ،

دوالر لسؤسدوووة  170.000فؾرنيوووا ، باإلضوووافة إلوووى اليدوالر لجامعوووة واليوووة ك 50000موووؽ 
 (7).والبحؾث جامعة مؾنتانا لمعسل في برنامج تدري  السعمسيؽ القائؼ عمى اءدلة

 يوة"،الفشمشد تعمويؼ"معجوية الالسشذؾرات اءكاديسية حؾج الكثير مؽ انتذرت في اآلونة اءخيرة و   
حركووة  إلووىرجووع تفووي الشغووام التعميسووي الفشمشوودي التفووؾو والشجوواح  ان جوو ور  عمووىوالتووي اكوودت 

فووي ف ، البحووؾث والتووي تسوو  قبوول اكثوور مووؽ ثالثوويؽ عامووا عمووىالقائسووة  السعمووؼ تعموويؼإصووالح 
ولي البرنوووامج  Programme for International Student" الظمبوووة لتقيووويؼ الووودي

Assessment (PISA)   السرتبووة اءولووى فووي القياسووات الدوليووة فووي اإلنجووا  فشمشوودا احتموو
السدرسووي لعوودة سووشؾات متتاليووة ، وتووؼ تكووريؼ نغووام التعموويؼ الفشمشوودي عمووى الرووعيدةؽ الووؾطشي 

 فوي بعد عوام امعمسي السدارس عامً  تعميؼفاختيار افزل الذباب واكثرهؼ تحفييًا لبرامج  ،والدولي
خمق اساًسا اخالقًيا ومهشًيا قؾًيا لمتدريس فوي السودارس الفشمشديوة ، حيوث يقزوي اءطفواج ا فشمشد

 (8).ومحترفيؽ الفشمشدةؾن سشؾاتهؼ الدراسية مع مهشييؽ اكفاء 
ن احترافيوة مؽ اآلموؽ لمغايوة القوؾج بو  "الفشمشدي PISAالسشدق الدابق لفريق لراي فؾفقا      

فذوعبية  ؛يتعميسوة هي نقاأ القوؾة الرئيدوة لشغامشوا الالعاليالسعمسيؽ والتيامهؼ ب خالقيات العسل 
(9)فوي سوياو دولوي يوةتعميسالجوؾدة ال مهشة التدريس هوي واحودة موؽ العؾامول التوي تعوي 

وطبًقوا ،
ث حالووة فريوودة السعمووؼ القووائؼ عمووى البحوو تعموويؼ" الشسووؾ ج الفشمشوودي الخووا  ب Asuntaلووو"اسؾنتا 

ال ةثيور الذوعؾر  كسهشييؽ تربوؾييؽ، وهو ا مقششةتدري  الظالب بظرو ةتؼ مؽ نؾعها دوليا حيث 
السعمسوويؽ  تعموويؼبوول ةثيوور ايزووا الظووابع االسووتثشائي والتقوودم، في وو كر ان برنووامج  بوواالنفراد فحدوو 

 has yet to be found "“بعود"  عميوه عثور لمساجدتير في فشمشدا هوؾ موؽ الشوؾل الو ي "لوؼ ي  
إال انوه يختموف فوي فشمشودا ،  ،فوي دوج اخورى تظبيق ه ا السودخل في حيؽ ف، بمد اوروبياي في 
يوة تعميسال هؼمؤسدواتو حيوث يظوؾر السعمسوؾن مهواراتهؼ  اكثر السعمسيؽ مؾهبة فوي العوالؼةها فمد

 (10)في السجتسعات مؽ خالج الذبكات القائسة عمى البحؾث.
 السرووري  تؾردسووال نووص العالسيووة لتظووؾير مشغؾمووة إعووداد السعمووؼ،مؾاكبووة لهوو ا السدوواعي و    

، تكفوووول الدولووووة تشسيووووة تعموووويؼالركيووووية اءساسووووية لمؾن : السعمسووووعمووووى ان (22السووووادة ) 2014
ومهوواراتهؼ السهشيووة، ورعايووة حقووؾقهؼ الساديووة واءدبيووة، بسووا يزووسؽ جووؾدة  كفوواءاتهؼ العمسيووة
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-2014قبوول الجووامعي تعموويؼاإلسووتراتيجية لم جوواءت الخظووةكسووا ، (11)وتحقيووق اهدافووه تعموويؼال
حذوود طاقووات و  كفايووات بشوواءحاجووة ماسووة لبفووي مروور  تعموويؼان نغووام ال عمووىم " مؤكوودة 2030

ا يعد لمسدتقبل؛ يدتسد مشاهجه واهدافه موؽ خبورات تعميسا داعًسا لمتشسية، تعميسبذرية، ليربح 
تجعل مخرجاته قابمة لمتؾعيف والتودري ، وموؽ ثوؼ السدواهسة  بظريقة لسدتقبالورؤية  الساضي

 ،ا يقزوي عموى اءميوة بكول اشوكالهاتعميس ؛لشسؾ االقترادي والتشسية الذاممةفي  يادة معدالت ا
كميوووات التربيوووة  ةمووويممسوووا ،  12))الووودور السشوووؾأ بوووالسعمؼ لتحقيوووق تموووػ السدووواعي  عموووى يؤكووودو 

ظمووو  السجتسعوووي سولؾائحهووا لتقابووول هوو ا ال اإلسوووتراتيجيةتظوووؾير مشاهجهووا وخظظهوووا بالسروورية 
الؾاقع يغهوور السعمووؼ السروودر الؾحيوود لمسعرفووة والدوومظة العمسيووة فووي السؤسدووات فوووالحكووؾمي ،

وانخفوووا  فوووي السوودارس السروورية  تعموويؼال ى مدووتؾ  يإلوووى توودن ى،مسووا ادالسروورية  يووةتعميسال
   .والشؾعيةكفاءته الداخمية والخارجية وتراجع مؤشراته الكسية 

 141موؽ بويؽ  93م ان مرر جاءت في السرتبة 2019فقد اشار تقرير التشافدية العالسي    
 فوي مؤشور الوتعمؼ والسهوارات 99دولة بتقدم واحد فقط عؽ العام الساضي ،ك لػ احتمو  السركوي 

 مرور احتمو  ؛ السعمؾموات تكشؾلؾجيوا مؤشروهؾ نفس ترتيبها في العام الساضي ،وفيسا يخص 
فووي  ،2017 عووام 96و ،2018 الدووابق العووام 100 السركووي مقابوول الترتيوو  فووي 106 السركوي

وهوو ا إن دج فمنسووا ةوودج  وهووؾنج كووؾنج هوو   القائسووة، حوويؽ تروودرت سووشغافؾرة والؾاليووات الستحوودة
،كو لػ تودني البيئوة  (13)برؾرة كبيورة تعميؼمرر فيسا ةتعمق بسؤشرات جؾدة العمي تدني ترتي  

 لالبتكار واالبدال.الداعسة 
والوتعمؼ  تعمويؼال اسوالي قد بات ضروريا إحوداث تغيورات شواممة وج ريوة فوي طرائوق و ف عميه و    

التي تشسي القودرة عموى التفكيور اإلبوداعي واالبتكواري، والشقود  سالي  مع تعاعؼ دور الظرائق واء
وريرهووا  والتحميوول السشهجووي، واالستقروواء والتشبووؤ، واالستذووراف ضووؾعي واالختيووار العقالنوويالسؾ 

تحقيوق هو   يتظمو  و  االلكترونيوةمؽ اءنساأ التوي افر هوا االعتسواد السكثوف عموى ادوات الوتعمؼ 
ة مؽ الجؾدة والكفاءة والتشافدية مع نغوؼ عاليدرجة  عمىالتظمعات ان تكؾن نغؼ إعداد السعمؼ 

 .إعداد السعمؼ في الدوج الستقدمة 
فتظؾير الكفاءة البحثية لمسعمسيؽ يسثل تحودًيا مهسواًل فوي مؤسدوات إعوداد السعموؼ السرورية     

التي ةوتؼ بهوا إعوداد السعمسويؽ فوي كميوات  سالي  ن الظرو واءؾن والسراقبؾ،حيث  ةشتقد التربؾي
 التربية السررية ، ويشادون بمجراء تغييرات ج رية في سياسات مؤسدات اإلعوداد ومسارسواتها،
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في موؤتسرهؼ الثوامؽ  تعميؼتجدد ه ا الظم  مع صدور تؾجيهات وتؾصيات و راء التربية والقد و 
تحووووو  شوووووعار "السعموووووؼ العربوووووي بووووويؽ التكوووووؾيؽ الشووووواجح والتسكووووويؽ  2012الووووو ي انعقووووود فوووووي 

عووودم اتدووواو  إلوووىي لسؤسدوووات إعوووداد السعموووؼ فوووي مرووور يذوووير تعميسوووفوووالؾاقع ال،(14)السهشوووي"
 إلووىوضووعف انتقوواج اثوور توودري  السعمسوويؽ  يووة ،تعميسالسووؤهالت والتخررووات وواقووع العسميووة ال

القاعوات التدريدوية ، فووررؼ الجهوؾد السب ولووة موؽ قبوول السدوئؾليؽ فووي كميوات التربيووة فوي مروور 
،كو لػ موا اج هوؾ الدوائد  فوي اإلعوداد ي التقميديتعميسلتظؾير نغؼ إعداد السعمؼ ،إال ان الشسط ال

وضوعف  والشؾعيوة ، ى ث السحتوؾ السقررات الدراسية التخرروية والتربؾيوة موؽ حيو ى تدني مدتؾ 
سوشؾات  عموىواخوتالج تؾ يوع هو   السقوررات  الجان  التظبيقي في كثير مؽ السقوررات التربؾيوة ،

وطرائووق تودريس تشسووي اسوالي  الدراسوة ،وتقميديوة االمتحانووات ونغوؼ التقووؾيؼ ،وضوعف اسووتخدام 
 (15)الظالب. ىالتفكير واالبتكار لدجؾان  

السروري مرودًرا  تعمويؼفالتحؾج إلى االقترواد القوائؼ عموى السعرفوة ةتظمو  ان يكوؾن نغوام ال    
لمسدتؾيات السرتفعة مؽ السهوارات الال موة لمقوؾى العامموة، إضوافة إلوى تعييوي مبودا الوتعمؼ مودى 

ة السدووتؾى، تعتسوود عمووى تكشؾلؾجيووا عاليوويووة وتدريبيووة تعميسالحيوواة، مووؽ خووالج تووؾفير انغسووة 
يوووة السختمفوووة، ومجووواالت تعميسإعوووادة الشغووور فوووي السوووؾاد الإلوووى جانووو  السعمؾمووات واالترووواالت، 

إال مؽ خوالج إعوادة   لػ  ولؽ ةتحققمراجعة السشاهج لغرس مهارات حل السذكالت، و الدراسة، 
لديوه االبتكوار والتفكيور العقالنوي  ةشسؾ حتىؼ تمػ الستظمبات ئليال الشغر في طريقة إعداد السعمؼ 

 ومؽ هشا تشبع مذكمة البحث.  ،
 مشكلة البحح :

إلوى ان قوؾة العسول ريور  2013/  2012اشار تقرير التشافدية العالسي الرادر فوي العوام     
سالئووؼ تذووكل ثالووث اخظوور مذووكمة بعوود نقووص التسؾيوول ونقووص الريوور  تعموويؼالستعمسووة نتيجووة ال

السووتعداد التكشؾلووؾجي والتوودري ، وا تعموويؼاعتبوور الكسووا لعسوول فووي مروور، الكفوواءة فيسووا ةتعمووق با
الرياضويات  تعمويؼيوة، وانخفوا  مدوتؾى تعميسعؾامل تشافدية امام قموة جوؾدة الوشغؼ الواالبتكار 

بسوا فيهوا  -فقود تحؾلو  الجامعوات السرورية ،(16) والعمؾم، وضعف القدرة عموى البحوث والتشسيوة
إلنتواج  المجورد مؤسدوات إلصودار شوهادات  إلىتح  ضغط السجتسع  -مؤسدات إعداد السعمؼ

 الشاقووودة ، وهووو ا ةتؾافوووق موووع الدراسوووة التوووي اجرتهوووا مشغسوووة التعووواون  العقوووؾج السفكووورة السبدعوووة
 OCED (Organisation for Economic Co‑operation) والتشسيووة االقترووادي
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ئسوة لمؾعوائف التوي ان خريجي الجامعات السررية ةتستعؾن بسهارات ريور مال  عمىوالتي اكدت 
 (17). تعميؼتزخؼ الدؾو االقترادية لمل ،مسا ادىةتقدمؾن لذغمها

فثؼ عدةد مؽ التحديات العالسية والتعميسية التي تؾاجوه نغوام إعوداد السعموؼ السروري مشهوا       
االكتفاء بثقافة الحد اءدنى إلى ثقافة الجؾدة واإلتقان ،واالنتقواج موؽ االعتسواد تياةد التؾجه مؽ 

عمووى اآلخوور إلووى االعتسوواد الستبووادج ضووسؽ العسوول التذوواركي ،واالنتقوواج مووؽ التركيووي عمووى الشسووؾ 
  (18) .االقترادي والتركيي عمى الجؾان  الكسية إلى التشسية اإلندانية السدتدامة

االفتقواد إلوى يعواني عودة إشوكاليات عموى راسوها  ي سرور المي إلعوداد السعموؼ فالشغوام التكوام      
الخاصووة بمعووداد السعمووؼ سووؾاء فووي رسووؼ الدياسووات مؾجًهووا لمسسارسووة و إطووار مرجعووي متؾافووق 

ك لػ تتزارب الرؤى والسذواريع التظؾيريوة التوي ،،ويكؾن حاكًسا عمى السشتج / السخرج التعميسي
الساضووية ،والوودليل عمووى  لووػ وجووؾد اكثوور مووؽ مذوورول لتظووؾير نغووؼ حوودث  فووي الدووشؾات القميمووة 

،كسوووا ةشغووور الظوووالب السعمسوووؾن إلوووى السوووؾاد فيسوووا بيشها إعوووداد السعموووؼ دون تكامووول او تشدووويق
اإلعووووداد  لسقوووورراتفووووي حوووويؽ اعتبووووارهؼ الدراسووووة اءصوووومية ،مقووووررات التخررووووية عمووووى انهووووا 

زووعف انتسووائهؼ لسهشووة عميووه يمهؼ بهووا و السهشي)التربؾيووة والثقافيووة( إضووافية مسووا يقموول اهتسووا
.التدريس

 (19)  
وفى ه ا اليخؼ العالسي والتدارل الستياةد نحؾ إنتاج السعرفوة بكول ابعادهوا السقترنوة بتظوؾر      

 ةموويم التؾقووفهائوول فووي السجوواالت واالسووتخدامات التكشؾلؾجيووة التووي اقتحسوو  كوول دروب الحيوواة، 
التي تؾاجه مش  كثير مؽ العقؾد مجسؾعة موؽ التحوديات التوي  السرري امام قزية إعداد السعمؼ 

اثووورت عمووووى التركيبووووة الدوووكانية ودورهووووا فووووي إحووووداث التشسيوووة البذوووورية السدووووتدامة بسعوووودالت 
في ضؾء مجسؾعة موؽ السعظيوات التوي تجدود مؾقوف  إعداد السعمؼتتحدد معالؼ مذكمة ة،و عالي

لكثيوريؽ دى االكفواءات التحميميوة واإلبداعيوة لوضوعف كميات التربيوة والتوي يسكوؽ اختروارها فوي 
مؽ خريجي كميوات التربيوة ،واالسوتفادة السحودودة موؽ خبوراتهؼ السهشيوة فوي مؾاجهوة مذوكالتهؼ 

السعموؼ  تؼ موؽ خاللهوا إعودادية ،وتغهر مالمح السذكمة اكثر تحدةدا فوي الظريقوة التوي ةوتعميسال
الجؾانوو  الشغريووة  عمووىاالعتسوواد ،و لتوودريس ااسووالي  ق و ائووشسظية طر ف،السروورية بكميووات التربيووة

بووع مذووكمة البحووث شيووة تسثوول متعميسة لألنذووظة العميوووإهسوواج الجؾانوو  التظبيقيووة والسسارسووة الف
""مووووا الستظمبووووات  التووووالي الدووووؤاج الوووورئيس  عمووووىاإلجابووووة يحوووواوج البحووووث الحووووالي  إ الحووووالي 
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 عموىالسعموؼ القوائؼ  تعمويؼمودخل " فوي ضوؾءالال مة لتظوؾير كميوات التربيوة السرورية  واإلجراءات
 ة :التاليالفرعية  ويسكؽ صيارة ه ا الدؤاج في االسئمةالخبرة الفشمشدية؟ ، ب استرشاًداالبحث" 

 " البحووث" فووي بوورامج إعووداد السعمووؼ فووي اءدبيووات  عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼمووا ماهيووة موودخل
 التربؾية السعاصرة ؟ 

 " فووي  الفشمشديووة البحووث" فووي بوورامج إعووداد السعمووؼ عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼمووا مالمووح موودخل
 والعؾامل الثقافية والسجتسعية السؤثرة ؟ ى ضؾء بعض القؾ 

  والعؾامول الثقافيوة  التربية السررية في ضؾء بعوض القوؾى ما مالمح إعداد السعمؼ في كميات
 والسجتسعية السؤثرة ؟

 اوجه الذبه واالختالف في إعداد السعمؼ بيؽ مرر وفشمشدا؟ ما 
 " السعمووؼ القووائؼ  تعموويؼمووا الترووؾر السقتوورح لتظووؾير كميووات التربيووة السروورية فووي ضووؾء موودخل

 البحث" استرشادا بالتجربة الفشمشدية؟   عمى

  :ُأٍدافأٍنية البحح و
مووؽ الحاجووة السمحووة لمشهووؾ  بعسميووة إعووداد السعمووؼ فووي الحووالي توو تي اهسيووة البحووث 

قزوووية إعوووداد السعموووؼ موووؽ القزوووايا اءساسووية التوووي تترووودى لهوووا البحوووؾث والدراسوووات فمروور، 
يسكووؽ إيجووا  هوو ا و ، التربؾيووة العربيووة والعالسيووة بذووكل عووام والسروورية بذووكل اكثوور خرؾصووية

 في: الحالياهسية البحث 
الستسثموة فوي اهسيوة السؾضوؾل  اتوه "إعوداد السعموؼ " خاصوة عشود ربظوه بسودخل  :القيسة الشغرية

لمشهووؾ  بالسكانووة السهشيووة البحووث " كسوودخل تربووؾي ومهشووي  عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼجدةوود " 
واهدافوه ،كوو لػ  هحيوث  تشاولوه لألطور الشغريوة لشذو ة هو ا السودخل واهوؼ خرائرووموؽ لمسعموؼ ،

تسيي بانفراد ريور مدوبؾو فوي تظبيوق هو ا الوشهج مسوا جعول السعمسويؽ التي تتشاوله لخبرة فشمشدا 
،اسوتجابة لمتؾجوه الودولي لمتغيور فوي  العوالؼ ى مدوتؾ  عموىالفشمشدةيؽ مؽ اكثر السعمسويؽ احترافوا 

الدور السعرفي والسهشي لمسعموؼ موؽ مدوتخدم لشتوائج البحوؾث إلوى مشوتج لها،انظالًقوا موؽ حقيقوة 
مفووداها ان الظالوو  السعمووؼ اتشوواء فتوورة التوودري  السيووداني هووؾ االكثوور قرًبووا ومعايذووة لمسذووكالت 

 . التعميسية مسا تجعمه اءكثر قدرة عمي السداهسة في حمها
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لترووحيح السقترحووة الستسثمووة فوي وضووع مجسؾعووة مووؽ اإلجوراءات التظبيقيووة  : القيسوة التظبيقيووة
التفكيوور  عمووى ةمدووار إعووداد السعمووؼ السرووري مووؽ خووالج إعووداد  بظريقووة مشهجيووة عمسيووة قائسوو

كوو لػ صووانعي ، و تظووؾير سياسووات إعووداد السعمووؼ  عمووىوالبحووث واالستقروواء،وتقديسها لمقووائسيؽ 
والبوواحثيؽ بكميووات التربيووة ،حيووث يعوود البحووث حمقووة مووؽ مجسؾعووة متروومة مووؽ  يتعميسووالقوورار ال

سياسوات إعوداد السعموؼ نحوؾ السشهجيوة العمسيوة  عموىتغيير تفكير القائسيؽ  إلىاءبحاث الهادفة 
فووووي طريقووووة  والتجريوووود الشسظيووووة والدووووظحية عمووووىوالتظبيقيووووة فووووي إعووووداد السعمووووؼ لمقزوووواء 

 : في،وعميه تتحدد اهداف البحث اإلعداد
  تعوورف ماهيووة موودخل "تعموويؼ السعمووؼ القووائؼ عمووى البحووث" فووي بوورامج إعووداد السعمووؼ فووي

   السعاصرة.اءدبيات التربؾية 
  مالمح مدخل "تعميؼ السعمؼ القائؼ عمى البحث" في بورامج إعوداد السعموؼ الفشمشديوة تعرف

 والعؾامل الثقافية والسجتسعية السؤثرة. ى في ضؾء بعض القؾ 
 ى ح إعووداد السعمووؼ فووي كميووات التربيووة السروورية فووي ضووؾء بعووض القووؾ تحدةوود اهووؼ مالموو 

 والعؾامل الثقافية والسجتسعية السؤثرة .
 اوجه الذبه واالختالف في إعداد السعمؼ بيؽ مرر وفشمشدا تحدةد . 
  وضووع ترووؾر مقتوورح لتظووؾير كميووات التربيووة السروورية فووي ضووؾء موودخل "تعموويؼ السعمووؼ

 لتجربة الفشمشدية.القائؼ عمى البحث" استرشادا با

 البحح:مصطلحات 
فدوية الشطبقوا لسعجوؼ السروظمحات التربؾيوة و : Teacher Education:املعلـه  تعلـيه 

يقرد بتعميؼ )إعداد/تكؾيؽ( السعمؼ انه"التعميؼ والتدري  ال ي يداهؼ في بشاء شخروية الظالو  ؛
ة مووادة تخررووية او اكثوور باإلضووافة إلووى دراسووة السعمووؼ ،وتذووسل :بوورامج إعووداد السعمووؼ دراسوو

السقررات التربؾية والثقافية والتربية العسمية )التدري  السيداني( في السدارس بمشراف خبوراء فوي 
والبحوث وتودري   تعمويؼهوؾ "برنوامج لمو  ، (20)،ومؽ الكمية او السعهد ال ي يعودون فيوه"السدرسة 

بشواًء عموى و  " ،العوالي  تعمويؼبتدائي إلى مدتؾى القبل اال تعميؼاءشخا  لمتدريس مؽ مرحمة ال
السعمسوويؽ التظووؾير الذووامل لمسعمووؼ مووؽ حيووث السعرفووة والسهووارات  تعموويؼهوو ا التعريووف ، يدووتميم 
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بحيث ةتؼ تذكيل الظال  السعمؼ في شخص جيد ومدوتعد لسؾاجهوة  التربؾية والسهارات السهشية،
 (21)التحديات السعقدة لسهشة التدريس.

  "Research-Based Teacher Education البحـح  علـ  املعلـه الكـا ه    تعلـيه "
البحؾث التي يقؾم بهوا الظوالب السعمسوؾن فوي مرحموة اإلعوداد  عمىإلعداد القائسة اطريقة  ":هي

لمسهشووة ،و لووػ بهوودف حوول مذووكالت واقعيووة ،مووؽ خووالج تحدةوود السذووكمة ووصووفها وصووفا دقيقووا 
كسوا ،(22)و اكثر لبحث الفعل ،انتهاء باستخال  الشتائج "،وجسع البيانات حؾلها ،وإجراء دورة ا

تحقيوق  ا" انهو ءبحواث السعمسويؽ فوي مجواج العسول التوالي ( التعريوف  2003)Mills قودم ميموي
مشهجي يقؾم به البواحثؾن السعمسوؾن لجسوع السعمؾموات حوؾج الظورو التوي تعسول بهوا مدرسوتهؼ 

طالبهؼ،ويووتؼ جسووع السعمؾمووات بهوودف اكتدوواب نغوورة هؼ ، وموودى تعمووؼ تعموويسالخاصووة ، وكيةيووة 
سسارسة العاكدة وإحداث تغييورات إيجابيوة فوي البيئوة السدرسوية وتحدويؽ نتوائج لاقبة وتظؾير ثا

 (23)الظالب".

 عموىالسودخل القوائؼ  انوه إجرائيا عموىالبحث"  عمىالسعمؼ القائؼ  تعميؼ"يسكؽ تعريف عميه و      
فوووي السذوووكالت والسؾاضووويع  يلواالستقرووواء والتفكيووور االسوووتدال البحوووث قيوووام الظالووو  السعموووؼ ب

السوووشهج العمسووي فووي جسووع السعمؾموووات وتفدوويرها فووي سووياقها العسموووي  عمووىمعتسوودا التعميسيووة 
بوويؽ الشغريووة والتظبيووق وتظووؾير السسارسووات العاكدووة إليجوواد حمووؾج   والتظبيقووي الرووحيح لمووربط

موؽ ابيوة فوي شخروية السعموؼ وبيئتوه السدرسوية متشؾعة لمسذكالت التربؾية وإحداث تغييورات إيج
 ." بالفعل مؾجؾدةالقائسة عمى مذكالت خالج إجراء البحؾث 

 : عل  احلالياقتصر البحح  حدود البحح :

ومودخل  ،بالشغام التكواممي إعداد السعمؼمؾضؾل تشاوج  عمىيقترر البحث  الحدود السؾضؾعية:
،وتشاوج عسمية إعوداد السعموؼ فوي البحث في اءدبيات التربؾية السعاصرة عمىالسعمؼ القائؼ  تعميؼ"

 الستبع في اإلعداد. والشهجكل مؽ مرر وفشمشدا حيث ةتؼ االقترار عمى نغؼ القبؾج ،
عوور  بعووض مالمووح إعووداد السعمووؼ فووي كوول مووؽ مروور  عمووىاقتروور البحووث السكانية:الحوودود 
 وفشمشدا.

شوورات الدوليووة إلووى ان فشمشوودا واحوودة مووؽ مجتسعووات السعرفووة تذووير السؤ  مبووررات اختيووار فشمشوودا :
،والتي ادت دورًا مهسًا في تحؾيول فشمشودا موؽ دولوة  السدارس عمىمعتسدة في  لػ   ااءكثر تقدمً 
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مسكشوا هو ا اقتراد حدةث قائؼ عمى االبتكار والسعرفة، ولوؼ يكوؽ دولة  ات صشاعية تقميدية إلى 
،حيوووث توووؼ االعتوووراف بالشغوووام (24)الفشمشووودي السعموووؼ إعووودادفوووي كيةيوووة دون التحدووويشات الكبيووورة 

،ففووووي عووووام ( يؽسووووالسعم تعموووويؼبسووووا فووووي  لووووػ )ي بفشمشوووودا فووووي جسيووووع انحوووواء العووووالؼ تعميسووووال
" كسوا تعمويؼلم ىعغسو ة( إلوى فشمشودا بؾصوفها "قوؾ BBCالبريظانية ) ة اعاإل ةاشارت هيئ،2007

دفوع  مسواي الفشمشودي ب نوه "نسوؾ ج لمتسيوي"، تعميسوالوصف العدةد مؽ الباحثيؽ التربوؾييؽ الشغوام 
موؽ اكثور دوج  ةوالعموؾم والرياضويات ،إ  تعود واحود ةميوءا،فوي مجواج محوؾ ة دوليو ةلقيوادفشمشدا 

 (25)العالؼ إلساما بالقراءة والكتابة .
اءكثور كميات إعداد السعمؼ والتي تتدوؼ بكؾنهوا بتتسيي الخبرة الفشمشدية في محددات القبؾج و     

% مووؽ الستقوودميؽ 10إ  تووتؼ عمووى عوودة مراحوول تشتهووي باختيووار افزوول  ؛عالسيووا اصوورامة وانفووراد
حيووث  –السعمووؼ  تعموويؼالظبيعووة الرووعبة لبةتسيووي الشسووؾ ج الفشمشوودي عووؽ الشسووا ج اءخوورى  ،كوو لػ

 ،والحرووووؾج عمووووىبوووومجراء البحووووؾث ب نفدووووهؼ اثشوووواء دراستهؼ يؽب السعمسووووالالظوووواشووووتراأ قيووووام 
 ةهؼ خبوورة مباشوورة فووي إجووراء البحووؾثمتحقووق مووؽ ان الظووالب السعمسوويؽ لوودل سووعًيا  -الساجدووتير
لمتغييوووووووور"مؽ خووووووووالج  كووووووووؾن متقووووووووباليالتفكيوووووووور السدووووووووتقل والقوووووووودرة عمووووووووى ان لتعييووووووووي " 

 عميوه ، و (26)استراتيجيات"السسارسات العاكدة" التي تذوسل السراقبوة والسشاقذوة والجوداج العقالنوي
 .العالؼ احترافيا ى عمى مدتؾ السعمؼ الفشمشدي مؽ اكثر السعمسيؽ ف

 ميَج البحح:  

 عمووىالقووائؼ  مووؽ خووالج موودخل بيريووداي تقتزووي طبيعووة البحووث اسووتخدام السووشهج السقووارن     
الؾصوووف :الستسثووول فوووي وصوووف بعوووض موووؽ مالموووح إعوووداد السعموووؼ فوووي كووول موووؽ مرووور وفشمشووودا 

االجتساعيووة واالقترووادية والدياسووية السحيظووة فووي ضووؾء بعووض مووؽ مالمووح البيئووة التفدووير ،و 
فوي تحدةود اوجوه الذوبه  ةالستسثمو والسشواعرة؛ ،بسؤسدات إعداد السعمؼ في كل مؽ مرر وفشمشودا

ان  عموىؤكود بيريوداي والتي تعتسد عموى التؾصول إلوى الشتائج،هو ا وي،واخيرا السقارنة؛ واالختالف
ؼ دراسة السذكالت التربؾية هؾ السؾضؾل اءساسي لمتربية السقارنة مؽ خالج وصف مغاهرهوا ثو

لإلجابوة عوؽ التدواؤالت العمسيوة فوي إطوار  (27)تبموؾرت فيوه   يالتعسق في اسوبابها والسدوار الو
والعؾامول الثقافيوة والسجتسعيووة  ى عمووى الؾصوف والتفدوير فوي ضووؾء القوؾ موؽ السقارنوة السعتسودة 

التشبوؤ   إلوىمحددا ءوجه التذابه واالختالف في برامج إعداد السعمؼ بيؽ مرر وفشمشودا ،وصوؾاًل 
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وال ي ةتؼ مؽ خالله عر  محاور الترؾر السقتورح لشغوام إلعوداد السعموؼ فوي مرور فوي ضوؾء 
 في ه ا السجاج .  البحث مدترشدا بالخبرة الفشمشدية عمىالسعمؼ القائؼ  تعميؼمدخل 

 : الدراسات السابكة
ويعويي بذكل عوام ،هشاع كثرة وتعددية في الدراسات التي تشاول  مؾضؾل إعداد السعمؼ 

نغورا لمستغيورات الكثيورة  السدوتسرة لمبحوث فيوه ، الحاجوةمؾضوؾل الدراسوة  اتوه و اهسيوة  إلوى لػ 
السعمؼ والتووي بووتغيوور اءدوار السشؾطووة  ، ومووؽ ثووؼيووةتعميسالبيئووة ال عمووىوالستالحقووة التووي تظوورا 

،إال ان الدراسووات الدووابقة العربيووة التووي التظووؾير السدووتسر فووي طريقووة إعووداد  تتظموو بالزوورورة 
فوي حودود  –الخبرة الفشمشدية قميموة ك لػ التي تشاول  ،و  نهج البحؾث في عسمية اإلعداد  تشاول

 فوي اإلطوار الشغوري ت الدوابقة  موؽ الدارسوا الحواليوبذوكل عوام اسوتفاد البحوث  - عمؼ الباحثة
الدراسووات الدووابقة العربيووة مشهووا   لهوو وفيسووا ةمووي عوور    ،وفووي ت كيوود اهسيووة البحووث،لمدراسووة 

تشوواوج  مراعوواة ،مع مووؽ اءحوودث لألقوودم اة الروومة بسؾضووؾل البحووث مرتبووة  مشًيووواءجشبيووة وثيقوو
 :والتؾصيات التي تؾصم  لهالشتائج اهؼ او كل دراسة والسشهج السدتخدم،لالهدف 

والتوي هودف  لمتؾصول إلوى صويغة مقترحوة لتظوؾير سياسوات ( 28)(" 2018)دراسة " البوا عي  
قبؾج وإعداد السعمؼ بالسسمكة العربية الدوعؾدية لمتحوؾج إلوى مجتسوع السعرفوة فوي ضوؾء تجربتوي 

واسووتخدم  الدراسووة السووشهج الؾصووفي التحميمووي فووي التؾصوول إلووى اهووؼ  -سووشغافؾرة وفشمشوودا –
إلوى مجتسوع السعرفوة فوي كوال الودولتيؽ،  جؾان  تظؾير سياسات قبوؾج وإعوداد السعمسويؽ لمتحوؾج

وتسثموو  تمووػ الجؾانوو  فووي: تبشووي فمدووفة تربؾيووة جدةوودة إلعووداد السعمووؼ فووي مجتسووع السعرفووة، 
إعداد وتقؾيؼ عالسيوة، وكو لػ تسكويؽ السعمسويؽ وتعييوي سومظتهؼ السهشيوة و واعتساد معاةير قبؾج 

 .والسعمسيؽ تعميؼوكفالة حقؾقهؼ، والتؾجه نحؾ تسهيؽ ال
تحدةود ميويات  إلوىوالتوي هودف   (Whatman and MacDonald(2017):29 "(دراسوة" 

ة عمى نتوائج الظوالب السعمسويؽ ،وموا يسكوؽ تعمسوه موؽ السهوؽ العاليالتدري  العسمي  ي الجؾدة 
العدةوود مووؽ  عمووىالسهشووي، اعتسوودت الدراسووة  تعموويؼاءخوورى حووؾج دمووج الشغريووة والتظبيووق فووي ال

ضورورة   عموىالسقابالت الذخرية والسالحغات السقششوة فوي جسوع البيانوات، وقود اكودت الدراسوة 
والشغوور فووي تشفيوو  اسووتراتيجيات إدارة الؾقوو   الؾقوو  السخرووص لتوودريس الخبوورات العسميووة،  يووادة

الشغوور فووي تشفيوو  محتووؾى السشوواهج و ، لمتوودري  العسموويالسعمسوويؽ الظووالب فووي البرنووامج إلعووداد 
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والعسل ضووسؽ فريووق اثشوواء التوودري  لمبيئووة التعميسيووة،الدراسووية التووي تدتكذووف الظبيعووة السعقوودة 
 العسمي.
تحميول الدراسووات   إلوىوالتوي هودف   (Krzywacki ,& Others  (2017) (31دراسوة "

لووودعؼ ، والسؾجهوووة بفشمشووودا وكؾريوووا الجشؾبيوووة  (الفيييوواءالسوووؾاد )معمسوووي  تعمووويؼالتربؾيووة لبووورامج 
لمعسووول كسدرسووويؽ محتووورفيؽ فوووي الفروووؾج الدراسوووية  هؼ اسوووتعداد تحقيوووق الظوووالب السعمسووويؽ ل
ذووسل يحيووث ، مبوورامج لتحميوول والوودعؼ موفوور البحووث لمسعمسوويؽ إطوواًرا لحيووث بالسوودارس الثانؾيووة، 

يووووة والسعرفووووة التربؾيووووة العامووووة تعميسمجوووواالت السعرفووووة الال مووووة السووووتهالع وإنتوووواج البحووووؾث ال
التؾ يوووع بووويؽ  نتوووائج مشهوووا: اخوووتالفعووودة اسوووتخدم  الدراسوووة السوووشهج التجريبوووي ،وخمرووو  لو ،

مسعمسوويؽ فووي البوورامج الفشمشديووة والكؾريووة ، مسووا يعكووس االختالفووات السؾجهووة للسعووارف امجوواالت 
معمسووي  تعموويؼالدراسووات التربؾيووة فووي وقوود اوضووح  الدراسووة ان الؾطشيووة،  تعموويؼفووي ثقافووات ال

 تتذووابه كو لػشغورائهؼ الفشمشودةيؽ، ب مقارنوةالفيييواء الكؾريوة مؾجهوة اكثور موؽ الشاحيووة الشغريوة 
ا والتؾجوووه البحثوووي كجووويء موووؽ دراسووواته التركيوووي عموووى التفكيووورفوووي البووورامج الفشمشديوووة والكؾريوووة 

 التربؾية.
تعورف اهوؼ السشظمقوات اءساسوية  إلوىوالتوي هودف   (30)(2016دراسة "الظوؾخي ،وعوؾ   )

وبعووض التجووارب العالسيووة فووي مجوواج تؾعيووف  السووتخدام بحووؾث الفعوول فووي بوورامج إعووداد السعمووؼ،
عور  بعوض السقوررات بوبعض  عموىبحؾث الفعل في برامج إعوداد السعموؼ حيوث اقترور البحوث 

اسوتخدم  الدراسوة و ،وفمدوظيؽ ، نجمتوراإالكميات به   الدوج وهوي الؾاليوات الستحودة اءمريكيوة ،
جبواري ةوتؼ ربظوه بالتربيوة العسميوة ويوتؼ إاقتوراح مقورر إلوى السشهج الؾصفي ،وقد خموص البحوث 

الشهائيووة لظووالب كميووات  ةالظووالب السعمسوويؽ فووي الفروول الدراسووي الثوواني فووي الدووش عمووىتظبيقووه 
    .التتابعي التربية بشغام اإلعداد التكاممي ولظالب الدبمؾم العام بشغام اإلعداد

 الحوالي مشهوا استكذواف الؾجوؾد  الغور  وكوان ،:SITOMANIEMI ( 2015) (32)دراسوة "
السعمسوويؽ الفشمشوودةيؽ والشغوور فووي رثووار الظوورو التووي ةووتؼ بهووا تعبئووة فكوورة  تعموويؼفووي بحاث لوووأل

إجوراء تحميول  توؼالبحث،والبحث في السثل االجتساعية التي تحد مؽ تظمعات السعمسيؽ كباحثيؽ ،
ان السعمسوويؽ ،وقوود اشووارت الشتووائج إلووى  تعموويؼحووؾج ت ذوور عمووى السشذووؾرات اءكاديسيووة التووي ن  
 ةوووتؼ موووؽ خاللوووه، السعمسووويؽ الفشمشووودةيؽ كمسوووتراتيجية  تعمووويؼاإلدراج االستكذوووافي لألبحووواث فوووي 
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 إثووارة صووفات السعمووؼ الداخميووة الخاصووة والتروورفات التوويو السعمووؼ مدووتقل وباحووث ،ان  افتوورا 
 تتساشى مع التظمعات والسثل اإلندانية لمتقدم االجتساعي. 

:والتووي هوودف  لتظووؾير نغووام إعووداد السعمووؼ فووي السسمكووة (33)(2015دراسووة هؾيسوول، العشووادي )
وفشمشودا، اسوتخدم  الدراسوة السوشهج السقوارن، وكوان  اليابوانالعربية الدعؾدية في ضؾء تجربتي 

وم   ندو  القبوؾج فوي مؤسدوات إعوداد السعموؼ بالسسمكوة توتؼ هوا ان يإلمؽ ابر  الشتائج التي تؾصي
عمووى جووؾدة لقبووؾج بهووا، مسووا ةووؤثر بشدوو  كبيوورة مقارنووة بوودولتي السقارنووة نغوورا  لزووعف معوواةير ا

مخرجاتها، إضافًة إلى ضعف تركيي برامج إعداد السعمؼ في السسمكة عمى إكداب الظالو  السعميوؼ 
ورة التركيي عموى الجانو  البحثوي ومشواهج البحوث السهارة البحثية، وكان مؽ ابر  التؾصيات ضر 

تعد اهؼ جؾانو  الفورو بويؽ البحوث و العمسي فيسا يخص برامج مؤسدات إعداد السعميؼ بالسسمكة )
وهو   الدراسوة هوي انهوا تشاولو  الخبورة الفشمشديوة بكثيور موؽ اإليجوا  ،كو لػ فهوي تحودث  الحالي 

،اما البحوث فوي حودود قميموة جوداإال الوشهج  فموؼ تذور إلوى هو ا عؽ نغام اإلعداد بذكل شبه عوام
وفمدوفته  ،البحوث" موؽ حيوث نذو ته عموىالسعموؼ القوائؼ  تعمويؼمودخل " عموىفقام بوالتركيي الحالي 

   .وك لػ اءنذظة الستزسشة، اهدافه ،و 
عر  وتحميل لخبرتي هؾلشدا والرويؽ فوي إجوراء والتي هدف  إلى   (34)(2015دراسة دمحم ،)

البحؾث التعاونية بيؽ السعمسيؽ والباحثيؽ ،والتعرف عموى اوجوه الذوبه واالخوتالف بويؽ الخبورتيؽ 
،والتووي يسكووؽ اإلفووادة مشهووا لتفعيوول البحووؾث التعاونيووة بوويؽ السعمسوويؽ والبوواحثيؽ فووي مروور ،وقوود 

وضوووع إطوووار مقتووورح لمبحوووؾث  راسوووة إلوووى،وقووود خمرووو  الدالسقارن اسوووتخدم   الدراسوووة السوووشهج 
 بيؽ السعمسيؽ والباحثيؽ في كميات التربية السررية.التعاونية 
والتوي تشاولو  إمكانيوة إجوراء البحوؾث ضوسؽ درجوة الساجدوتير  Hine (2013) "(35)دراسة " 

السعمسوويؽ ،وقوود توؼ تدووميط الزووؾء عمووى الووشهج الستبوع مووؽ قبوول مؤسدووتيؽ جووامعيتيؽ  تعموويؼفوي 
اءبحواث العسميوة لمسعمسويؽ، وبذوكل  تعمويؼ( لسوترالياافوي  اءخورى )واحدة فوي الؾاليوات الستحودة و 

اكثور تحدةووًدا ، توؼ تؾضوويح السسارسوة السهشيووة التوي يدووتخدمها احود اءكوواديسييؽ لتودريس وحوودة 
ان السهوووارات والسعرفوووة التوووي توووؼ  عموووىضوووسؽ دورة درجوووة الساجدوووتير مؤكووودا البحوووؾث العسميوووة 

السعمسويؽ لتشفيو  مذواريع اءبحواث  تعمويؼتظؾيرها كجيء مؽ القيام به   الؾحدة مهسة لمغاية في 
 إلوىوخمرو   السوشهج التجريبوي، عموى،اعتسودت الدراسوة  العسمية التوي صوسسها ونفو ها الظوالب
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العسمووي  والتظبيووقوالتركيووي عمووى تعييووي تسكوويؽ السسارسوويؽ ،  الحمووؾج،ان التركيووي القووائؼ عمووى 
 .لمتظؾير السهشي السفيد لمسعمؼ العسل يجعل مشهجية البحث نذاًطا لبحؾث

القوائؼ عموى  تعمويؼهودف  إلوى تحميول الGeorgeta , & Others (2011.) "(36  )دراسوة "
البحث وتشفي   مؽ خالج تحميول تروؾرات مجسؾعوة موؽ الظوالب  حوؾج اهسيوة برنوامج دراسوتهؼ 

مووؽ  ة)مكؾنووانة حيووث تووؼ تؾجيووه اسووتب ،ة جامعووات رومانيووخسووس فووي تظووؾيرهؼ السهشووي فووي 
 تعموويؼؾ ارة البوو العووالي  تعموويؼمجسؾعووة اسووئمة مقتبدووة مووؽ اداة تووؼ تظؾيرهووا مووؽ ِقبوول قدووؼ ال

السدوجميؽ فوي بورامج  ميواعطوالب الدراسوات ال إلوى ةؾن الذوباب فوي دراسوة مؾجهوئوالتدري  وشو
لقياس قدرة الظالب عمى نقول ودموج نتوائج البحوؾث فوي  ،جامعات ال تمػبالساجدتير والدكتؾرا  

يعوودون  ايووعمو اعهوورت الشتووائج ان طووالب الدراسووات ال ي ومسارسووتهؼ السهشيووة،تعميسووبرنووامجهؼ ال
مؤكدةؽ ان البحؾث التي اجريو  فوي الجامعوات كوان لهوا تو ثير عموى  بسثابة "وسظاء" لمسعرفة ،

 بذكل كبير. تهؼ عمى تحديؽ مسارساتهؼ السهشيةعسمهؼ ومداعد

 الدراسات السابكة : عل ل عاو يعلت
مووؽ خووالج اسووتعرا  الدراسووات الدووابقة)العربية مشهووا واءجشبيووة( واسووتقراء بعووض السشوواهج     

تموػ موؽ نتوائج  ةالحاليو الدراسوةالسدتخدمة في تمػ الدراسات واهدافها ونتائجها ،تبيؽ استفادة 
،وفوي مجسموه فقود خمرو  الدراسوات الدوابقة إلوي  الشغري  طاراإلالدراسات في ت صيل وصيارة 

 االستشتاجات التالية:
كوان لهوا تو ثير عموى عسمهوؼ كميات إعدادهؼ في  اجراها الظالب السعمسؾن البحؾث التي  -

 .ومداعدتهؼ عمى تحديؽ مسارساتهؼ السهشية بذكل كبير
لتظبيووق والتركيووي عمووى تعييووي تسكوويؽ السسارسوويؽ ، وا االستقروواءالقووائؼ عمووى  عووداداإل -

 .العسمي لبحؾث العسل يجعل مشهجية البحث نذاًطا لمتظؾير السهشي السفيد لمسعمؼ
اإلدراج االستكذووافي لألبحوواث فووي تعموويؼ السعمسوويؽ الفشمشوودةيؽ كمسووتراتيجية ، ةووتؼ مووؽ  -

خاللوووه افتووورا  ان السعموووؼ مدوووتقل وباحوووث ،وإثوووارة صوووفات السعموووؼ الداخميوووة الخاصوووة 
 تظمعات والسثل اإلندانية لمتقدم االجتساعي.والتررفات التي تتساشى مع ال

حتى تربح جيء موؽ تكؾيشوه  ضرورة   يادة الؾق  السخرص لتدريس الخبرات العسمية -
 السهشي.
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ل موووؽ اكثووور ؾ ة موووع الدراسوووات الدوووابقة فوووي تشاولهوووا لسؾضوووالحاليوووكسوووا تتذوووابه الدراسوووة 
الدوواحة السحميووة والدوليووة وهووؾ إعووداد السعمووؼ ،إال ان الدراسووة  عمووىالسؾضووؾعات اهسيووة 

فوي تشاولهوا لظريقوة إعوداد  -في حدود عموؼ الباحثوة –ة تسييت عؽ الدراسات العربية الحالي
الووررؼ مووؽ تشوواوج بعووض  عمووىالبحووؾث "ف عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼفريوودة مووؽ نؾعهووا وهووي "

"( ودراسوة )هؾيسل،والعشوادي 2018الدراسات العربية لمخبرة الفشمشدية مثل دراسة )"البا عي،
 حيووث انفووردت، واإليجووا  مووؽ العسووؾم يءن هو   الدراسووات تشاولوو  الخبوورة بذوو( إال ا2015،

 "البحوث موىعالقوائؼ  خبرة فشمشدا في تظبيق مدخل "تعمويؼ السعموؼ هاتشاول فية الحاليالدراسة 
اءنذووظة  عمووىفووي إعووداد السعمووؼ تفروويميا مووؽ حيووث نذوو ته واهدافووه وخرائرووه وتوو ثير  

( فووي ان هوو   الدراسووة (2015دمحم ،)كسووا اختمفوو  الدراسووة الحاليووة عووؽ دراسووة )،والبوورامج 
 وليدوو  عسميووة اإلعووداد تشاولوو  البحووؾث التعاونيووة بوويؽ البوواحثيؽ والسعمسوويؽ اثشوواء الخدمووة

فووي ان هوو    ((2016الظووؾخي ،وعووؾ   )دراسووة )،كسووا اختمفوو  الدراسووة الحاليووة عووؽ 
الؾاليوات الستحودة اءمريكيوة بمى عر  بعوض السقوررات بوبعض الكميوات ت عاقترر الدراسة 

 . ،إنجمترا ،وفمدظيؽ ،واستخدم  الدراسة السشهج الؾصفي
مسووشهج لة عووؽ معغووؼ  الدراسووات الدووابقة فووي اسووتخدامها الحاليووكوو لػ تسيوويت الدراسووة 

امووا فيسووا والعؾاموول الثقافيووة ، ى ضووؾء القووؾ  يالؾصووف والتحميوول والتفدووير فوو مووؽ حيووثالسقووارن 
ة مووع هوو   الدراسووات فووي كووؾن معغسهووا الحاليووةتعمووق بالدراسووات اءجشبيووة ،فتذووابه  الدراسووة 

إال ان االخووتالف يكسووؽ فووي السوووشهج البحوووؾث ، عمووىتشوواوج تظبيووق نهووج إعوووداد السعمووؼ القووائؼ 
"السوشهج السقوارن" فسعغوؼ الدراسوات اءجشبيوة اسوتخدم  السوشهج  في الدراسة الحاليوة السدتخدم

الؾصفي والتجريبي،كسوا انهوا فوي  تشاولهوا لمخبورة الفشمشديوة كانو  معغسهوا دراسوات اسوتظالعية 
 عمووىالسعمووؼ القووائؼ  ؼتعموويي حووؾج جووؾدة نهووج تعميسووراء عيشووات مووؽ السجتسووع الرلمكذووف عووؽ 

 عؽ الدراسات الدابقة مجتسعة.ة في اهدافها ومجالها الحاليالبحث ،كسا اختمف  الدراسة 
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 وفل دلنوعة مً اخلطوات متنجلة يف : احلالي إدراءات البحح : يسري البحح 

واهدافوه واهسيتووه  ذوسل مقدمووة البحوث ومذوكمته واسووئمته،تو  البحوث(الخظوؾة اءولوي: )مشهجيووة 
 الدراسات الدابقة)العربية واءجشبية(.ثؼ  والسرظمحات ، الحدود ،وبعض ،

 عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼتشوواوج اءدبيووات التربؾيووة السعاصوورة الستعمقووة بسوودخل " الثانيووة:الخظووؾة 
 البحث" مؽ حيث مفهؾمه ،نذ ته ،اهسيته ،متظمبات تظبيقه.

 عموىالسعمؼ القوائؼ  تعميؼفي تظبيق مدخل "عر  لبعض مالمح الخبرة الفشمشدية الثالثة:الخظؾة 
 والعؾامل الثقافية والسجتسعية السؤثرة . ى برامج إعداد السعمؼ في ضؾء القؾ  البحث" في

التربيووة السرورية فووي ضوؾء بعووض اهووؼ مالموح إعووداد السعموؼ فووي كميوات  تعورفالرابعووة: الخظوؾة 
 والعؾامل الثقافية والسجتسعية السؤثرة . ى القؾ 

اوجووه الذووبه واالخووتالف فووي إعووداد السعمووؼ بوويؽ  إجووراء تحميوول مقووارن لتحدةوود الخامدووة: الخظووؾة
 .مرر وفشمشدا

 تعمويؼلتظوؾير كميوات التربيوة السرورية فوي ضوؾء مودخل " ترؾر مقترحوضع الدادسة: الخظؾة 
 مؽ التجربة الفشمشدية. ي برامج إعداد السعمؼ باالستفادة" ف البحث عمىالسعمؼ القائؼ 

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

 عمووىالقووائسيؽ  مووؽالسعمسوويؽ القووائؼ عمووى البحووث مووؤخًرا باهتسووام متياةوود  تعموويؼحغووي         
القووائؼ عمووى البحووث فووي  السعمووؼ تعموويؼموودخل ،فقوود تسوو  دراسووة  فووي العدةوود مووؽ الوودوج تعموويؼال

 هوؾ ؽ فوي مسارسواتهؼ السهشيوةيمختمفة، ف ن يربح السعمسؾن بواحث يةتعميسسياقات ومدتؾيات 
تحؾج مؽ مؾقف سمبي إلى وعيفة نذظة تسكؽ السعمسويؽ موؽ إدراع مودى تعقيود مجوالهؼ وفهوؼ 

والفمدوفي والشفدوي الو ي ان ةمبي الدياو االجتساعي والثقافي والتاريخي  عميه ان ه ا السجاج 
يذوووكمه، وبووو لػ يرووووبح السعمسوووؾن واعووويؽ لوووويس فقوووط لالحتياجوووات العاجمووووة لمظوووالب، وإنسووووا 

حتياجات التدريبية واالحترافية الخاصة بهؼ، ل لػ قام  العدةد مؽ البرامج الجامعيوة بتكييوف الا
اء مذوواريع ، وخاصووة تمووػ الستعمقووة بوومجر  هوواظالبمووؽ اجوول تظووؾير الكفوواءات البحثيووة لبرامجهووا 

،فالعسول فوي مهشوة  (37)هؼ السهشويتعمويسبحثية قادرة عمى نقل معارفهؼ وخبراتهؼ اءكاديسية إلى 
السدوتسر، واكتدواب السعوارف والسهوارات التربؾيوة والسؾضوؾعية والبحوث  ؼتعمالتدريس يدوتميم الو
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ث، البحو كورة والتقييسوات القائسوة عموىيوة موؽ خوالج التجوارب السبتتعميسعؽ إجابات لمسذوكالت ال
ن يكووؾن" السعمسووؾن تالميوو  ضوورورة ا عمووى1954فووي عووام  Martti Haavio قوود اكوود مووارتيو 

 38))مؽ خالج كؾنهؼ "باحثيؽ في عسمهؼ". ابدةيؽ"
واتداقا مع "الدياسات الستباةشة حؾج  يادة االهتسام باستخدام اءدلوة واءبحواث" فوي إعوداد     

( بالتعووواون موووع الجسعيوووة BERAالسعمسووويؽ ، قامووو  الجسعيوووة البريظانيوووة لمبحوووؾث التربؾيوووة )
السعمسوويؽ فووي إطووار مووؽ  تعموويؼ( بوومجراء دراسووة عووؽ دور البحووؾث فووي RSAالسمكيووة لمفشووؾن )

السعمسويؽ يرول  تعمويؼان السحتوؾى الغشوي بالبحوث فوي  عموىاالستقراء السشغؼ، وجاءت مؤكدة 
ووؽ  إلووى ابعوود مووؽ تعييووي الفهووؼ الشغووري فووي حوود  اتووه "فسحووؾ اءميووة البحثيووة لمسعمسوويؽ " ال يسكي

ًزوا موؽ السعمسيؽ فقوط موؽ ان يروبحؾا مقيسويؽ مدوتقميؽ ومحدوشيؽ ءعسوالهؼ ، بول يسكوشهؼ اي
 (39)السهشية.  تهؼهؾيتعييي 

السعمسيؽ عؽ طريق البحوث فوي اتجاهوات مختمفوة، فكوان هشواع تحوؾج  تعميؼ، تظؾر اوتاريخيً    
)مثووول عموووؼ االجتسوووال وعموووؼ الوووشفس وتووواري   تعمووويؼموووؽ دراسوووة التخرروووات الفرعيوووة لدراسوووة ال

تقوووديؼ مدووواهسة  ( إلوووى اشوووكاج اكثووور واقعيوووة وتظبيقيوووة موووؽ السعرفوووة التوووي تدوووعى إلوووىتعمووويؼال
السعمسويؽ عموى  تعمويؼعسمية،حيث  تؼ التركيي بذكل خا  عمى السحتؾى السدتشير لمبحوث فوي 

معرفوووة السحتوووؾى التربوووؾي ، اي ان قاعووودة السعرفوووة لمتووودريس التوووي تقوووع عشووود تقووواطع محتوووؾى 
فووي عسميووات  يذووارع السعمؼفوو-تعمووؼ الظووالب  فوويالقووؾي لتظبيقووه  السؾضووؾل والتربيووة ، والتوو ثير

وتعموؼ فعالوة وفووي  تعمويؼفوي ضووسان وجوؾد عسميوات  دواهؼي  -االستقرواء التعواوني فوي السؾقوع
 (40)السدرسة بالكامل .و بشاء القدرات، والتظؾير السهشي لمفرد 

 البحح" : عل املعله الكا ه  تعليهمفَوو "

البحووث هؾ"استقروواء مقرووؾد ومشهجووي مووؽ قبوول السعمسوويؽ  عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعموويؼ   
والووتعمؼ ، ليرووبحؾا مسارسوويؽ اكثوور انعكاًسووا ، وإحووداث  تعموويؼبهوودف اكتدوواب نغوورة ثاقبووة فووي ال

تغييرات في الفرل و السدرسة ، وتحديؽ حياة الظوالب وربوط قزوايا معيشوة بشغريوات التودريس 
(  " (Zeichner1983 ووفًقوا لييتذوشير ،(41)والوتعمؼ موؽ خوالج تؾثيوق وتحميول هو   القزوايا" 

السعمسوويؽ السؾجووه نحووؾ االستقروواء والبحووث يعشووي ان برنووامج الدراسووة يجوو  ان يكووؾن  تعموويؼ
حيووث  ،ا" مبيً دةشاميكًيووا بووداًل مووؽ ان يكووؾن ثابًتووا وان يكووؾن دور الظالوو  السعمووؼ نذووًظا ولوويس سوو
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 حتووىيحتوواج الظووالب إلووى العسوول عمووى مهووارات مثوول السالحغووة والسقووابالت الذخرووية والتفدووير 
 42))يسا في إجراء البحؾث.س، ال ايً عمالسعرفة والعسل تفادور  كؾن ي

السعموؼ اثشواء عسميوة اإلعوداد او السعموؼ  الو اءبحواث التوي يقوؾم بهوا الظ عمىويظمق     
 Actionبالسووودارس عووودة مدوووسيات مشهوووا البحوووث اإلجرائوووي/ بحوووؾث الفعووول  اثشووواء عسموووه
Research(البحووووؾث التووووي يحركهووووا السعمووووؼ ،TDR)Teacher-driven research /

(TAR)teacher action research ث حوووؾج عسووول ؾ بحووو ،، ابحووواث العسووول التربوووؾي
ث ؾ بحوووووو ،استقرووووواء دراسوووووي، ، ةيوووووث تفاعمؾ بحووووو ،ةث عسميوووووابحوووووا ث مسوووووارس،ابحووووواالسعمؼ،
خاصوة بالعسميوة التعميسيوة والتوي فوي اءسواس تعشوي ابحواث  ....والعدةد مؽ السدسيات،،ةمؾقةي

ءبحوواث السعمسوويؽ فووي  لتوواليا( التعريووف  2003)Millsتتبووع السووشهج العمسووي ، فقوود قوودم ميموويو 
انووه تحقيووق مشهجووي يقووؾم بووه البوواحثؾن السعمسووؾن لجسووع السعمؾمووات حووؾج  عمىمجوواج العسوول"

، ويوتؼ جسوع  هؼ ، ومودى تعموؼ طالبهوؼتعمويسالظرو التي تعسل بها مدرستهؼ الخاصة ، وكيةية 
تظوؾير السسارسوة العاكدوة وإحوداث تغييورات إيجابيوة فوي لسعمؾمات بهدف اكتداب نغورة ثاقبوة ال

 43))ية بذكل عام وتحديؽ نتائج الظالب".تعميسالسسارسات الالبيئة السدرسية وعمى 
عسميوة  لهوؼ تتيح نوه مسارسوة قيسوة لمسعمسويؽ لمقيوام بهوا،بكسا يعرف البحث اإلجرائي    

عسميوة استقرواء تدوعى بشذواأ إلوى معالجوة مجواالت  ؾوهو ،وتذواركية بحث مشهجية وتعاونية 
والسعارف الستخرروة الال موة إلحوداث تغييور إيجوابي تؾفر السهارات الفشية و ية، تعميسالعسمية ال

كسوووووا قوووووام الووووودكتؾر مايكووووول وموووووؽ ناحيوووووة اخوووووري        (44)داخووووول السووووودارس والسجتسعوووووات
اءستا  بجامعة والية مؾنتانا ، باإلشراف عموى العدةود موؽ مذواريع , Michael Brodyبرودي

" العسميووة انهووا  عمووىضووع تعريووف لهوو   اءبحوواث العمووؾم بؾ  تعموويؼابحوواث السعمسوويؽ فووي مجوواج 
دراسوة مذوكالتهؼ بذوكل مشهجوي موؽ اجول تؾجيوه بة التي يقؾم السعمسؾن مؽ خاللهوا االنعكاسي

والوووتعمؼ فوووي سوووياقهؼ السهشوووي  تعمووويؼوتروووحيح وتقيووويؼ قوووراراتهؼ وافعوووالهؼ الستعمقوووة بتحدووويؽ ال
 (45)الفردي".

ان البحووؾث التووي يسارسووها السعمسووؾن اثشوواء فتوورة اإلعووداد او اثشوواء  إلووىوتجوودر اإلشووارة 
اختبار اتجوا  او مودخل جدةود فوي ميودان  إلىتهدف  :فشية بحؾث ؛  إلىيسكؽ تقديسها  الخدمة

حوول السذووكالت  إلووىوهووي بحووؾث تظبووق فووي السيوودان التربووؾي و تهوودف  :عسميووةبحووؾث ، تعموويؼال
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فهوؼ البيئوة االجتساعيوة والدياسوية  عموىهو   البحوؾث  نقدية ؛ويتؼ التركيي فويبحؾث تحريرية ،
 (  46)التي تتؼ فيها السسارسات وتهدف لمربط بيؽ عسمية إجراء البحؾث والحراع االجتساعي.

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

ابحوواث فشذوو ة ، ي تعميسوواسووتغرو اءموور كثيوورا لجعوول هوو ا السفهووؾم يروول إلووى السجتسووع ال      
، لهوووا اسوووس فوووي كتابوووات جوووؾن دةوووؾي ، الفيمدوووؾف التربوووؾي اءمريكوووي فوووي عذوووريشيات العسووول

، ال ي اعتقد ان السعمسيؽ السحترفيؽ يج  ان يذاركؾا فوي حول  التاسع عذروثالثيشيات القرن 
والتحدوويؽ عسوول فووي تظووؾير السشوواهج الدراسية،دور ابحوواث ال عمووىالسذووكالت السجتسعية،مؤكوودا 

 47))يق التعمؼ في سياو اجتساعيالسهشي، وتظب
" مشوو  فتوورة طؾيمووة بعسوول كووؾرت لووؾيؽ عووام ةث اإلجرائيووؾ ارتووبط مرووظمح "البحوو كسووا  

ؾج مذاكل اءقميوات، ، حيث  يعتبر كؾرت لؾيؽ اوج مؽ صاغ السرظمح  في مقالته ح 1946
اتخوو  ،حيووث تعميؼتووؼ تظبيووق السووشهج العمسووي عمووى الحيووث ي تعميسووفووي الشغووام ال تهوواوبوودات وعيف

ه   السشهجية البحثية دورية ودةشاميكيوة  تبر معشى وهدف البحث اإلجرائي اشكااًل متعددة، واعت  
وتعاونيوة بظبيعتهوا، موؽ خووالج دورات متكوررة موؽ التخظويط والسراقبووة واالنعكواس ،بحيوث يسكووؽ 

 سواعييورات السظمؾبوة لمتحدويؽ االجتلألفراد والجساعات السشخرطة في إجوراء البحوؾث تشفيو  التغي
خوالج الخسدويشيات موؽ  -في كمية السعمسيؽ بجامعة كؾلؾمبيا -وفي عهد ستيفؽ كؾري ، (48)

التي نذ ت في السسمكة الستحدة والتي تودعؾ إلوى ان  سعمؼ الباحثالالقرن الساضي قام  حركة 
 (49)ابحاث الحركة . فكرة ا دهرت وعميه  يدتشد كل التدريس إلى بحث

الساضووي،لؼ يكووؽ البحووث اإلجرائووي شووائًعا ءنووه ارتووبط بالشذوواأ  وفووي الدووتيشيات مووؽ القوورن     
وكانوو  هشوواع مخوواوف بذوو ن كوول مووؽ مدووتؾى الروورامة السدووتخدمة وتوودري  اولئووػ  الدياسووي ،

 إال انووه فووي بدايووة الدووبعيشيات مووؽ القوورن الساضووي، الوو ةؽ يقووؾدون مذوواريع اءبحوواث العسميووة
إلوى  العسولظانيا تحؾج التركيي في ابحواث ؾت في برييإل،وتح  ت ثير لؾرانس ستشهاوس وجؾن 

والحدوابات  التركيي عموى السوداوالت العسميوة والعمسيوة مدوتخدمًا التفدوير اإلندواني، والتفواو ،
 (50).الؾصةية التفريمية بداًل مؽ القياس والتحميل اإلحرائي

وبحمؾج مشترف سبعيشيات القرن العذريؽ ، تس  مشاقذوته كحقول مشفرول لمبحوث وتوؼ اإلبوالغ 
عووؽ انووؾال رئيدووة مشهووا: اءبحوواث التقميديووة؛ ةووتؼ تظبيقهووا داخوول السشغسووات فووي مجوواالت تظووؾير 

ابحوواث العسوول  السشغسووة والووشغؼ االجتساعيووة والتقشيووة )عمووى سووبيل السثوواج ، نغووؼ السعمؾمووات(؛
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 ن كسرووسسيؽ لمسذوورول،ؾتروورف السذوواركل العالقووات بوويؽ السشغسووات، حيووث ةذووستالدووياقية: 
يورا ابحواث واخ ة: التركيوي القوؾي عموى التحورر والتغمو  عموى اخوتالالت القوؾة،اليواءبحاث الراديكو 

ه توالتقميود الو ي بدا إلوىادت شعبيته ، ويرجع  لوػ جيئيوا   وفي الثسانيشيات (، 51)العسل التربؾي 
 عميووه كووان الهوودف هووؾ تغييوور وتحدوويؽ السسارسووات، و فلووؾيؽ وكووؾري فووي الؾاليووات الستحوودة ، 

اصبح بحث العسول شوكاًل موؽ اشوكاج البحوث الو ي يروف كيةيوة ترورف البذور والسشغسات،كسوا 
 (52)يدتخدمها اءفراد والسشغسات لمتغيير. رليةاصبح 

ى ان يكؾنووؾا جوويًءا ان السعمسوويؽ بحاجووة إلوو Ayers(  كوور رةوور  1993وفووي عووام ) 
مووؽ اءبحوواث ،واالنتقوواج مووؽ وجهووة نغوور السعمووؼ كسدووتهمػ ومروودر لمؾقووائع تجووا  وجهووة نغوور 

وتسوو  إعووادة تعريووف بحووؾث الفعوول عمووى انهووا شوويء يقووؾم بووه  لمسعرفووة، االسعمووؼ باعتبووار  مشتجوو
مجورد نذوواأ بوول  السعمسوؾن كجوويء موؽ التوودريس، بحيوث ةشغوور إلوى التوودريس عموى انووه اكثور مووؽ

موا وصوم   إلوىفقد تظؾرت فكرة البحؾث في الحقل التربوؾي  عميه ،و (53) مشتج لمسعرفة ،عسل 
 اآلن. عميه

 :يف برامج إعداد املعله البحح" عل املعله الكا ه  تعليهأٍداف مدخل"

ةتسثوول الهوودف اءساسووي لبحووؾث السعمسوويؽ فووي التحووؾج الستوويامؽ مووؽ التفكيوور فووي ابحوواث      
ووؽ إلووى شوويء قووام بووه السعمسووؾن انفدووهؼ،؛ السدرسوويؽ كذوويء تووؼ إنجووا   إلووى السعمسوويؽ  مسا يسكي

 إجوراءومسارسوتهؼ موؽ خوالج  فزول ءنفدوهؼ ، وفروؾلهؼ الدراسوية السعمسيؽ موؽ تظوؾير فهوؼ ا
الكسيووة فووي البحووؾث إلووى  سووالي  ج مووؽ االعتسوواد الحرووري عمووى اءكوو لػ التحووؾ،البحووث العاكس

اسوووتخدام مجسؾعوووة واسوووعة موووؽ السشهجيوووات الشؾعيوووة )مثووول اإلثشؾررافيا،االستقرووواء الدوووردي 
 (54)(.والديرة ال اتية

 عمووىالسعمسويؽ القووائؼ عمووى البحوث إلووى تؾجيووه االستفدوار فووي عسوول السعمؼ، تعموويؼكسوا ةهوودف   
:التفكير التربووؾي وتشغوويؼ اءنذووظة،بحيث سووايووة تتكووؾن مووؽ بعوودةؽ هتعميساعتبووار ان  الغووؾاهر ال

يعسوووول التفكيوووور التربووووؾي عمووووى سوووود الفجووووؾة بوووويؽ التفكيوووور البوووودةهي والعقالنووووي فووووي تشغوووويؼ 
السعمسووويؽ القوووائؼ عموووى البحوووث فوووي التفكيووور التربوووؾي  تعمووويؼوالسدوووعى الحقيقوووي ل،55))اءنذوووظة

تثقيووف البوواحثيؽ او حتووى السعمسوويؽ والبوواحثيؽ فووي لوويس و ، ي السؾجووه نحووؾ االستقروواءتعميسوووال
يسكوؽ لمسعمسويؽ مراقبوة  التوالي حد  اته، بل الحرؾج عمى مؾقوف استفدواري فوي التودريس، وب

تذووير الوودالئل إلووى ان السعمسوويؽ الوو ةؽ شوواركؾا فووي البحووث وبهوو ا ،56))وتحميوول وتظووؾير عسمهووؼ
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تياًموا بوالتظؾير واكثور انفتاًحوا والهؼ،تعميسانتقائيوة وتحميميوة فوي  يربحؾن اكثر انعكاًسوا ، واكثور
 .اكثر تعسقًا في اتخا  القرارات واإلجراءات الرةيةالسهشي ،و 

ظوووالب  وي الموووؽ  ةلشؾعيووولمبحوووؾث، بووول توووؾفير   الظوووالب السعمسووويؽفالهووودف لووويس إنتووواج     
السهارات والسعرفوة السوتكساج دراسواتهؼ الخاصوة ، ومراقبوة تالميو هؼ ، وتحميول تفكيورهؼ ، ويبودا 

السعمسوويؽ مووؽ خووالج قووراءة ادبيووات  تعموويؼالتوودري  عمووى التفكيوور القووائؼ عمووى البحووث فووي بدايووة 
الظووالب  فوومن التووالي البحثيووة، وب سووالي اء تعوورفيووة و تعميسالبحووث وكتابووة السقوواالت والحقائوو  ال

السعمسويؽ  تعمويؼلدةهؼ فر  لمتفكير السؾجه  اتيا وتظؾير نغرية عسميوة فوي التودريس، ويتظمو  
توواج بحووثهؼ الخووا  فووي شووكل اطروحووات القووائؼ عمووى البحووث ايًزووا مووؽ الظووالب السعمسوويؽ إن

ة، مبكوووالؾريؾس والساجدوووتير فوووي نهايوووة دراسووواتهؼ الجامعيوووة، والتوووي تعووود وثيقوووة بحوووث رسوووسيل
ة ليدوو  إنتوواج معرفووة جدةوودة او نتووائج جدةوودة فحدوو ، بوول إنتوواج تقريوور بحثووي رئيدوواولؾيتهووا ال

واكتذاف شيء عسمي او نغري يدتشد إلى البحث ، حيث يحتواج الظوالب إلوى مسارسوة مؾجهوة 
 (57)الكتداب السهارات الال مة إلجراء البحؾث في مؾاقف  ات معشى تربؾي. 

وبهوو ا تدوواعد هوو   البوورامج السعمسوويؽ السحتسموويؽ عمووى التفكيوور والتروورف معتسوودةؽ عمووى     
لمسشوواهج و إلقوواء الزووؾء عمووى رثووار  ؽالسالحغووة القؾيووة والتفكيوور والتؾثيووق ليرووبحؾا مخظظووي

الخبورة التوي يسكوؽ اسووتشتاج الوتعمؼ مشهوا، وتعتسوود مثول هو   البورامج عمووى اإليسوان بقيسوة تكاموول 
دراسوووته كسشحوووة دراسوووية مذوووروعة، بالذوووراكة موووع السعمسووويؽ اآلخوووريؽ او و حوووث التووودريس والب

 الباحثيؽ الجامعييؽ .
تتسثول  فوي إعوداد السعموؼسوتخدام البحوؾث الفؾائود عودة  (Hine, ,Lavery (4102)ويزويف )

 58))في:
 الفجؾة بيؽ الشغرية والتظبيوق ومدواعدة السسارسويؽ عموى تظوؾير معرفوة جدةودة مرتبظوة  سد

 مباشرة بفرؾلهؼ الدراسية. 
 قادريؽ عموى جسوع البيانوات الخاصوة بهوؼ  ن ةتؼ تسكيؽ السعمسيؽ عشدما يكؾنؾ تسكيؽ السعمؼ؛

 الدراسية.الستخدامها في اتخا  القرارات بذ ن مدارسهؼ وفرؾلهؼ 
 مسووا يحدووؽ تحروويل  والووتعمؼ، تعميؼالسعمسوويؽ السخوواطر وإجووراء التغييوورات الستعمقووة بووال تحسوول

 ة.عاليالظالب وتربح السدارس مجتسعات تعمؼ اكثر ف
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  .حفي التغيير في تفكيرهؼ ومسارستهؼ وتشسية الؾعي ال اتي 
 (59):عمى هؼ،حيث يدوالبيئة السدرسية في تحديؽ التعمؼ الظالبيك لػ يداعد استخدامها 

 ة.عاليتحديؽ تحريل الظالب مؽ خالج التدريس واإلدارة اءكثر ف 
  ان يربح السعمسؾن السذاركؾن في البحوث العسموي اكثور مرونوة فوي حيواتهؼ، واكثور انفتاحوا

 الشاقد.ك لػ اكثر مسارسة لمتفكير الجدةدة، عمى اءفكار 
 والسؾاقف تجا  التظؾير السهشي .  ة ، والرغبة في التؾاصل مع اليمالء ،عاليالذعؾر بالف 
 في صشاعة القرار واكتداب السييد مؽ الثقة حؾج السشاهج والعسمية التدريدية.  االستقاللية 
 متعمسيؽ مدى الحياة. ن ان يربح السعمسؾ 

 البحح". عل املعله الكا ه  تعليهخصا ص مدخل" 
كمًيوا عموى الشغريوة او البحووث موؽ اهوؼ خروائص وسوسات هو ا السودخل انووه بوداًل موؽ التركيوي    

ن بتظوؾير مهووارات البحوث مووؽ اجول إعووالء ؾ  بؾاسوظة اآلخووريؽ ، ةهوتؼ السسارسووالو ي توؼ إنذوواؤ 
وتظووؾير السسارسووة وتذووجيع الووتعمؼ الشذووط فووي الدووياو، حيووث ةووتؼ ترووؾر ان مفوواهيؼ التوودريس 

لمسسارسوة ، "مذكمة نبحث لها عؽ حمؾج" فالغر  مؽ استقراء السسارسيؽ هؾ تؾليد السعرفة 
حيث يعسل الدياو السهشي كسؾقع لالستفدار ، وبهو   الظريقوة ، تشتقول ممكيوة وإنتواج اءبحواث 

اءكوواديسي" إلووى الظووالب السعمسوويؽ  ضووسؽ سووياقاتهؼ الخاصووة ،لمبحووث عووؽ  يمووؽ "البوورج العوواج
 رؤى جدةووودة فوووي عسميوووات التووودريس والوووتعمؼ ، مسوووا يدووود بذوووكل فعووواج الفجوووؾة بووويؽ السسارسوووة

وؽ ا خميظية وتكؾن عسمية اإلعداد والشغر  مؽ البحؾث السفاهيسيوة والبحوؾث التجريبيوة ، مسوا يسكي
تتدووؼ البحووؾث التووي يسارسووها  عميووه و ، (60)السعمسوويؽ مووؽ اتخووا  القوورارات عمووى اسوواس اءدلووة

)ةركووي عمووى  ة،محوودود ة،مرنوو ة،وواقعيوو إجرائيووة اعووداد بكؾنهووسميووة اإلالظووالب السعمسووؾن فووي ع
 .........،ة، مخظظ ة،تظبيقي ةكيةيحاالت معيشة في اليمان والسكان(،

بحوث لوه اربوع السعموؼ القوائؼ عموى ال تعمويؼان  إلوى Auli Toom,& and Others ويذوير
يوًا : كول التودريس . ثانتعمويؼخرائص؛ اواًل: ةتؼ تشغيؼ برنامج الدراسة وفًقا لمتحميول السشهجوي لم

ثالثا:ةتؼ تشغيؼ اءنذظة مؽ خالج  مسارسة  الظوالب لمجوداج ، وصوشع القورار  ،قائؼ عمى البحث
، والتبرير عشد االستفدار عؽ السذوكالت التربؾيوة وحمهوا، واخيوًرا:ةتعمؼ الظوالب مهوارات البحوث 
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السعموؼ بتودريس الظالو  ، حيث يقوؾم  ثهؼ عشدما يعتسد التدريس عمى البحالرسسية اثشاء دراست
 (61)مؽ السعرفة الدقيقة لمبحؾث الحدةثة. هتعميسد ، ويدتسهما ةدرس

،إ  تتسثول السيوية التشافدوية ءبحواث السعموؼ فوي الودور "السشهج العمسوي" دم بحث السعمؼويدتخ   
مثوول العمسوواء والبوواحثيؽ  -السوويدوج لمسعمووؼ كسسووارس وباحووث داخوول الفروول ، حيووث ةؾاجهووؾن 

هسووا  فئتوويؽ رئيدوويتيؽ لبحووث السعمووؼ( 1993مذووكالت حقيقيووة ،ويرووشف سووسيث ) -التربووؾييؽ
فوي مقواالت السعمسويؽ  تسثولة السفاهيسية والتجريبية؛ فالبحوث السفواهيسي )وهوؾ نغوري وفمدوفي(

ومحادثووواتهؼ وقررووووهؼ وكتووووبهؼ التووووي تسثوووول تفدوووويرات وتحموووويالت مؾسووووعة لسختمووووف جؾانوووو  
ويحودد ،لحالوة التدريس،اما البحث التجريبي يذسل جسع وتحميل وتفدير البيانات،مثول دراسوات ا

يوتؼ تحدةود السذوكمة واسوئمة فوهي الترؾر:  رئيدة ءبحاث السعمؼابعاد ( ثالثة 1995ماكميؽ )
فحووص الشتووائج  مووؽ خووالج؛والتفدووير: ات وتحميمهاجسووع البيانوو حيووث:البحووث  ات الروومة؛ التشفيوو 

مووؽ  هوو   السكؾنووات اكثوور لسعرفووة السعشووى ويووتؼ اتخووا  اإلجووراءات السشاسووبة نتيجووة لوو لػ وتغهوور
 (62)والتي تتكؾن مؽ :The Cycle of Teacher Inquiry خالج دورة استفدارات السعمؼ 

 identify problem of meaningمذكمة  ات معشى  تعرف -1
 develop questions and examineتظووؾير اءسووئمة ودراسووة االفتراضووات  -2

assumptions 
 gather dataجسع البيانات  -3
 Analyze dataتحميل البيانات   -4
 interpret data. تفدير البيانات  5
   take action يعمجراء فإاخ   -6

ة واتخا  القورارات يعود يعمانها دورة مدتسرة ومغمقة ،ف خ  اإلجراء والسسارسة الف عمىمع الت كيد 
 ي وهك ا.تعميسفي الحقل ال ى لبحث مذكمة اخر  اتسهيد

برؤيوووة تظوووؾير قاعووودة معرفيوووة لسسارسوووة التووودريس ةؾجووود اهتسوووام اكبووور  الحووواليوفووي الؾقووو     
ليس فقط في التركيوي الستياةود عموى  هتسام بالسدؤولية السذتركة واضحكسدؤولية مذتركة ،فاال

يؽ ولكووؽ ايًزووا عمووى التعوواون بوويؽ السعمسوويؽ انفدووهؼ ، وبوويؽ يالتعوواون بوويؽ السدرسوويؽ والجووامع
ءمؾر،وتدوتخدم العدةود موؽ هو   البورامج السعمسيؽ ومدةري السدارس ، وبويؽ السعمسويؽ واوليواء ا
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 university child developmentمختبووووورات تشسيوووووة الظفووووول الجووووووامعي 
laboratories وكسراكوووي لمتحقيوووق الشقووودي والتعووواوني ، كسوووا توووؾفر  لالسوووتعالمكسؾقووع اساسوووي
فرًصا لمسعمسيؽ إلنتاج السعرفة اثشواء تفواعمهؼ موع اءطفواج فوي  lab schoolsمدارس السختبر

 (63).والتعمؼ السعقدة والرعبة  تعميؼمؾاقف ال
 تكييه دودة أحباخ املعلنني :     

ان  عمووىهشوواع اتفوواو عمووى ضوورورة الحفوواي عمووى معوواةير لمدقووة فووي إجووراء بحووؾث السعمووؼ ،    
الستعوددة لالستقرواء والبحوث  سوالي  تكؾن مشتغسة ويتؼ تؾثيق اإلجراءات بعشاية،واسوتخدام اء

،بجان  استخدام مرادر متعددة لمبيانات ومشواهج متعوددة لتحميول البيانات،كسوا يجو  ان تكوؾن 
تكووؾن  حتووىابحوواث السعمووؼ وثيقووة الروومة بسذوواكل السسارسووة وان تووؾفر قؾاعوود شوورعية لمعسوول، 

ؾجوود اربعووة معوواةير يسكووؽ يج والتفدوويرات السدتخمرووة مووؽ البحووث جوودةرة بالثقووة ،هوو ا و الشتووائ
 (64)استخدامها لتقييؼ جؾدة او دقة ابحاث السعمؼ متسثمة في: 

 هل الدراسة قابمة لمتردةق.  Credibility-السرداقية 
 تذجع الدراسة عمى تبادج الخبرات. Transferability-قابمية الشقل 

 تدتخدم الدراسة إجراءات معتسدة وتشتج نتائج جدةرة بالثقة. Dependability -االعتساد 
الدراسووة قابمووة لمتوودقيق لعوودم وجووؾد تحيووي مووؽ خووالج إتاحووة اءدلووة Conformability–الت كيوود

 وطرو التحميل.
ومؽ ثؼ ، تدمج ابحاث السدرسيؽ الشغرية بالسسارسة، وتختموف عوؽ البحوث التربوؾي التقميودي ، 

الكسيوة  سوالي  معرفة السعمؼ ومسارسته مؽ مشغؾر خوارجي موؽ خوالج اسوتخدام اء ال ي ةدرس
ونغريوووات السعرفوووة الستزوووسشة فوووي الثقافوووة اءكاديسيوووة ، حيوووث يدوووتخدم بحوووث السعموووؼ اساًسوووا 

 السشهجيات الشؾعية لفحص مسارسة التدريس مؽ الداخل.
 :بفعالية حلفاظ عل  إدراء البحوخااملتطلبات الالزمة لضناٌ 

 (65)ةرتبط استخدام البحؾث في إعداد السعمؼ بتؾافر مجسؾعة مؽ الستظمبات مشها: 
داعسوويؽ  تعموويؼيجوو  ان يكووؾن مدووئؾلؾ ال ،Supportive Leadershipالكيــادة الداعنــة • 

 البحث جيًءا حيؾًيا مؽ التظؾير السهشي .يكؾن  حتىله   العسمية،
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بذووكل  إلووى وقوو  لسشاقذووة ابحاثووه يحتوواج السعمووؼ - Time – Teacher وقوو  السعمووؼ• 
ال ةشغوور السعمسووؾن إلووى البحووؾث العسميووة باعتبارهووا وعيفووة  حتووىمشتغؼ،لكووي تكووؾن مدووتدامة ، 

 إضافية.
يحتاج السعموؼ إلوى فور  لسذواركة  -Collaboration and Sharing التعاون والسذاركة• 

ورالًبا ما يكؾنوؾن ريور مودركيؽ ، فرادىمع مجتسع اوسع،عادًة ما يعسل معغؼ السعمسيؽ  ابحاثه
السدمجووة لتبووادج اءفكووار بذووكل مشووتغؼ ومذوواركة  فاآلليووات، لسووا يفعمووه اآلخوورون فووي مبووانيهؼ

الغووروف التووي تتوويح عهووؾر تفاهسووات مذووتركة  تهيوو السذووكالت واإلبووالغ عووؽ التقوودم السحوور  ، 
 ومعرفة جدةدة داخل السجسؾعة ، مع تقميل مذاعر العيلة ايًزا.

فسمكيووة السعمووؼ  -Teacher Ownership of the Research السعمووؼ لمبحووثممكيوة • 
 ى ةور  حتوى،ويرول إلوى الحود اءدنى،لبحوؾث لتكوؾن مدوتدامة  اتًيالبحثه تييد مؽ  فر  إجوراء ا

يكوؾن فه، نوالسعمسؾن إمكانية تحدويؽ مسارسواتهؼ الخاصوة كشتيجوة مباشورة لمبحوث الو ي يستمكؾ 
 لمسعمؼ سب  او دافع لمستابعة.

 Action Research is Self-Initiatedتظوؾير احترافوي  اتوي البودء بحوؾث العسول هوي• 
Professional Development -  فهووي عسميووة ةبوودا بهووا السعمسووؾن فووي التركيووي بذووكل

،فالسكافوو ة الجؾهريووة الهامووة لمسذوواركة فووي هوو   العسميووة هووي  مشهجووي عمووى مسارسووتهؼ السهشيووة
افزل لسا يفعمؾنه ،وبه ا يربح الدافع داخمًيا ومدوتداًما ءن السؾقوف  اانها تتيح لمسعمسيؽ فهس

 او السذكمة لها معشى وقيسة لمسعمؼ.
يقوؾم جويء موؽ دورة ابحواث العسول  -Access to Informationالؾصوؾج إلوى السعمؾموات• 
ففي حيؽ ان السعمسيؽ قادرون عمى تؾليود الكثيور  جسع السعمؾمات  ات الرمة بالسؾضؾل، ىعم

لووى إال انهووؼ فووي بعووض اءحيووان يفتقوورون الؾصووؾج إ مووؽ اءفكووار والسذوواكل القابمووة لمدراسووة،
 .مرادر السعمؾمات حؾج مؾاضيعهؼ

( عوودة صووعؾبات  تؾاجووه هوو ا الووشهج اثشوواء 2013ورخوورون ) Cohenهوو ا وقوود حوودد كووؾهيؽ   
ادى إلوى عسمية اإلعداد مشهوا: ضويق الؾقو  ؛الو ي يسثول مذوكمة لمسدرسويؽ والسحاضوريؽ وهو ا 

كو لػ صوراعات الدومظة وعودم السدواواة  ضعف التشديق والت مل الدظحي ال ي حد موؽ الوتعمؼ،
يووة تعميسوالتروؾرات ال بويؽ الظوالب السعمسويؽ مسووا يعوؾو السذواركة الحقيقيوة لألفكووار والتعواون،

ووجووؾد التيامووات ومدووؤوليات ومرووالح  السختمفووة لوودى اءفووراد فووي مجسؾعووة التوودري  العسمووي ،
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مختمفة كسا يسكؽ ان يحدث خالف بويؽ الظوالب والسعمسويؽ السوؾجهيؽ إ ا كوان السعموؼ ال يسكشوه 
دمج الشغرية والتظبيق ،ك لػ تزوارب اءدوار وا دواجيتهوا فوي الودعؼ والتؾجيوه ،وايزوا تحوديات 

 (66)البشية التحتية لسدارس التدري  ولسؤسدات اإلعداد .
 البحح" يف إعداد املعله الفيليدي  عل املعله الكا ه  تعليه: مدخل" ثالجا

الدووكان  ةرمبيووا،بموود يجوواور الدووؾيد وروسوويا ، الذووساليةفشمشوودا هووي جوويء مووؽ اوروبووا 
% مووؽ الدووكان الوو ةؽ ولوودوا خووارج فشمشوودا لوو لػ فهووي سووكانيا 4يلان بووالؾالدة، فقووط حووؾ ؾفشمشوودة

)بسا في  لوػ الروامييؽ هشاع عدد مؽ اءعراو الستسيية واءقميات الثقافية فمتجاندة، ومع  لػ 
 (67). وجساعات الروما( ، وفشمشدا بمد ثشائي المغة تزؼ الفشمشدية والدؾيداء

حكؾمات محميوة لدةها وهي جسهؾرية برلسانية  ات حكؾمة مركيية مقرها همدشكي و    
بمدية ، وتقؾم الحياة الدياسية فيها عمى الديسقراطية والذوفافية والتعدديوة الحيبيوة ،  332في 

يوة تعميس،وت خو  الدياسوة القيوادة حويب الديسقراطيوة االجتساعية تحو  الحاليووتذكم  الحكؾموة 
ي لمجسيوع سوتعميتركي عمى الحاجوة لرفوع السدوتؾى ال حيث؛ في برنامج الحكؾمة  اخاص ااهتسام

ي بذوكل تعميسوالشغوام التذوكيل ،كسا تتستع فشمشدا بعالقات خارجية مستا ة كان لها اثر كبيور فوي 
مؽ خووالج الذووراكة فووي الكثيوور مووؽ السبووادرات دووات إعووداد السعمووؼ بهووا بذووكل خووا ،عووام ومؤس

 68)).التظؾير السهشي لمسعمؼوالبرامج الدولية في مجاج 
السعمسوويؽ اءكوواديسييؽ فووي فشمشوودا عمووى التظووؾير الستووؾا ن لمكفوواءات  تعموويؼويركووي      

لبشوواء مهووارات التفكيوور التربووؾي ، وتسكوويؽ  اخاصوو االذخرووية والسهشيووة ، حيووث يكوورس اهتساموو
يوة السعاصورة تعميسية بسوا ةتساشوى موع السعرفوة والسسارسوة التعميسالسعمسيؽ مؽ إدارة العسميات ال

ويقؾم ،ا قائًسووا عمووى البحووثتعميًسووكؾنووه هووؾ الفشمشوودي قبوول الخدمووة السعمووؼ  تعموويؼفوو هؼ ميوويات 
سبادرات ومسارسات ناجحة ومبتكرة ويشف  معاةير اختيار صوارمة لمحروؾج عموى شوهادة السعموؼ ب

الشغام الفشمشدي في إعداد السعمؼ وهوي: نغوام القبوؾج فوي  اعميهيعتسد  رئيدةفهشاع ثالث ركائي 
السعمسيؽ في الجامعات ، وال ي ةتبع مداًرا متعدد السراحل ال لخموق صوؾرة تشافدوية  تعميؼبرامج 

 تعموويؼلمغايووة فقووط ولكووؽ الختيووار السرشووحيؽ السشاسووبيؽ لمسهشووة السشاسووبة ؛ كوو لػ هيكوول بوورامج 
يووة الدوووميسة تعميسمووع الفمدووفات ال السثاليووةعكووس السبوووادرات ي والوو يالسعمسوويؽ قبوول الخدمووة ، 

ركووي عموى البحووث والسسارسوة ؛ واخيورا الحالووة االجتساعيوة لمسعمسوويؽ ، والتوي تووؼ ة الو ي والوشهج 
 69))ية السجتسعية.تعميسضسانها مؽ خالج الدياسات والتذريعات ال
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 -القوائؼ عموى البحوث السعموؼ تعمويؼيذوير السفهوؾم الفشمشودي ل-وعمى السدتؾى العام    
ه عمووى انووه عسميووة يووإل، اءوج ة شغوور مووى اءقوول مووؽ عسميووة إعووداد السعمووؼإلووى بعوودةؽ مختمفوويؽ ع

السعمسوويؽ تووتؼ فوي الدووياو الجووامعي حيووث يقووؾم الظووالب بتشفيوو   تعموويؼإداريوة وتشغيسيووة: فبوورامج 
 تحوو  إشوورافمذوواريع الساجدووتير والوودكتؾرا  )التووي تسكووشهؼ مووؽ التقوودم لمساجدووتير والوودكتؾرا ( 

بالقزووايا التربؾيووة والسهشيووة: فووي الثاني ةتعمووق و اءكواديسييؽ الوو ةؽ هووؼ البحووؾث الشذووظة نفدوها،
 (70)اءدب اءكاديسي، فزال عؽ الشرؾ  والسشاهج الدراسية.

فوي إعوداد السعموؼ الفشمشوودي ؛او  "البحوث عموىالقوائؼ  السعموؼ تعمويؼمودخل " وتعوؾد نذو ة 
اسدو  اوج كميوة لتودري  معمسوي  عاموًا،حيؽ 160ا يقورب موؽ مو إلوىفكرة "السعمسيؽ كبواحثيؽ" 

، حيوث توؼ تروسيؼ مشاهجهوا 1863فوي عوام Jyväskylä السدارس االبتدائيوة فوي جيفاسوكيال 
وفًقا لمشسا ج الدؾيدرية واءلسانية ،فكان االتراج الؾثيق بويؽ الشغريوة والسسارسوة سوسة مسيوية 

لسشوواهج الدراسوووية ، مكانهووا فوووي ا اليدويووةلمسشوواهج، وكانوو  لمسؾاضووويع العسميووة ، مثوول الحووورف 
 وحتووى، (71)توودري  السعمسوويؽلكميووات الشسووؾ ج ، تووؼ إنذوواء العدةوود مووؽ هوو ا ال وقتها،وبشوواًء عمووى

نهاية الدتيشيات مؽ القرن الساضي،كان معمسؾ السدارس االبتدائيوة موا  الوؾا يعودون فوي حمقوات 
 (72)دراسية لسدة عاميؽ او ثالثة. 

فوي بورامج  ، تؼ إجراء إصوالحات عدةودة1971السعمسيؽ لعام  تعميؼوبسؾج  قانؾن    
السعمسيؽ لمسودارس اءساسوية والسودارس  تعميؼ، تؼ إعادة تؾ يع  1974ففي عام  إعداد السعمؼ

في الجامعوات، وفوي الؾقو  نفدوه ، توؼ إنذواء كميوات التربيوة فوي كول جامعوة موع  العمياالثانؾية 
، والتوي تركوي عموى البحوث وعموى مذواكل اإلدارة والتخظويط السعمسويؽ تعمويؼاقدام التربية واقدام 

، مووع تعموويؼالسعمسوويؽ والبحووث فووي ال تعموويؼمووؽ  ؾلياتها كووالئالتربووؾي، فهووي مؤسدووات تغظووي مدوو
 73))ب كسمه. العالي  تعميؼإصالح نغام ال

وجدةر بال كر انه حتى نهاية سبعيشيات القرن الساضي ، كان ة شغور إلوى إعوداد السعموؼ 
-1978السعمسوويؽ فووي الفتوورة مووؽ  تعموويؼعمووى انووه توودري  شووبه احترافووي ،حتووى صوودور قووؾانيؽ 

 -م ، حيوث تووؼ رفوع الحوود اءدنوى لستظمبووات العسول الوودائؼ كسودرس إلووى درجوة الساجدووتير1979
 تعمويؼلسدرسة وبعض معمسي التدري  السهشي وخريجي بعوض معاهود الباستثشاء معمسي ما قبل ا

متظمبووات عمسيووة مساثمووة لتمووػ السؾجووؾدة فووي اي مجوواج اكوواديسي رخر،فووي  عمووىوالتووي تعتسوود  -
اصوبح عميوه و ،(74) السعمسويؽ تعمويؼفي إثوراء مشواهج الؾق  نفده ، بدا السحتؾى العمسي البحثي 
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اكاديسًيا ، مسا يعشي انه يدتشد إلى السعرفة العمسية ويودعسها ويركوي عموى  السعمؼ الفشمشدي تعميؼ
عسميات التفكير والسهارات السعرفية الال مة لتروسيؼ وإجوراء البحوؾث لتيويود السعمسويؽ بالسعرفوة 

 تعمويؼوالسهارات القائسة عمى البحث وجعمهؼ عمى دراية ب حدث اءبحواث العالسيوة حوؾج كيةيوة ال
داعدة ه   العسمية ، بدا التفكير الشاقود لمسودرس ونهجوه الستسركوي حوؾج السذوكالت والتعمؼ ،وبس

بيئووات لتبووال نهووج تحميمووي مشفووتح نحووؾ عسمهووؼ وتظووؾيرهؼ ا فووي التوودريس وبوودا السعمسووؾن فووي
 ‟نهوج السعموؼ والباحوث ‟هو ا الوشهج  عموىالتدريس والتعمؼ بظريقة مشهجية ،ويظمق الفشمشدةؾن 

.((75 
السعمسوويؽ اءكوواديسييؽ السدووتشدة  تعموويؼوقود ادت هوو   التغييوورات فووي الدياسووة تجوا      

يعشوي ان  إلى البحؾث إلى تحدؽ عام في نغام السدارس الفشمشديوة ،فومن نهوج "السعموؼ والباحوث"
لويس سواهؼ  مسوا ،الظالب ةتعمسؾن تبرير قراراتهؼ وافعالهؼ عمى اساس كل مؽ الخبورة والشغريوة

 تؾجووهمووؽ خووالج الب كسمووه  تعمويؼايًزووا فووي تظووؾير نغووام الوإنسوا ، السهشووي لمسعمووؼفقوط فووي الشسووؾ 
 (76).االبحثي في إعداد معمسيه
نغووام قبووؾج الظووالب فووي كميووات إعووداد السعمووؼ الفشمشديووة فسووؽ اآلمووؽ  إلووىوعشوود االنتقوواج 

ا ، فسوووؽ الروووع  جووودموووى الجوووؾدة عشووود دخوووؾج مهشوووة التووودريسقوووؾج إن هشووواع رقابوووة دقيقوووة عال
بالتوودريس،  عووالي  دون معرفووة قؾيووة ومهووارات والتوويام اخالقووي االلتحوواو ببوورامج  إعووداد السعمووؼ

ويغهووور اختيوووار الظوووالب لسهشوووة التووودريس باعتبوووار  الجووويء اءكثووور اهسيوووة لشغوووام إعوووداد السعموووؼ 
حيث ةتؼ اختيار السرشحيؽ عمى اساس إجراء متعودد السراحول ، اواًل :إكسواج السدرسوة ؛ يفشمشدال

نجووا  جيوودة ، واجتيووا  امتحووان شووهادة الثانؾيووة العامووة الرووارمة ، ثانيووًا : إؾيووة بدووجالت الثان
إجووراء اختبووار كتووابي فووي اوائوول شووهر موواةؾ عمووى الكتوو  السخررووة فووي عمووؼ اصووؾج التوودريس 
ومجسؾعة مؽ السقواالت العمسيوة والسهشيوة التوي ةوتؼ اإلعوالن عشهوا وإتاحتهوا لمظوالب فوي اواخور 

العدةد مؽ القزايا مشها تظؾير وتقييؼ ال اكرة العاممة في مرحموة الظفؾلوة"  بحيث تتشاوج مارس،
واجتيا  ه   السرحموة  ؛ية" ، و "التغيير"اءساسي واالنتقائ تعميؼ، "السداواة والعدالة في وضع ال

لسهارات التعامل موع اآلخوريؽ ، وااللتويام  امتالكه ىفقط درجات جيدة وإنسا اختبار مد ال ةتظم 
، حيوث  الذخري العسيق بالتدريس والعسل في السدارس ، والسذاركة في نذاأ سوريري م الحو 

التفاعوول االجتسوواعي ومهووارات االتروواج، وتظموو  معغووؼ الجامعووات مووؽ السرشووحيؽ ان ةؾضووحؾا 
ؽ بويؽ افزول السرشوحيؽ خريؽ ،وموكيف يسكشهؼ إنذاء اءفكار والتخظيط والعسل مع اشخا  ر
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)مودى قوابميتهؼ لمعسول بسهشوة  مقابالت شخرية لتحدةود لسوا ا قورروا ان يروبحؾا معمسويؽ ى تجر 
، ، ك لػ إجراء مقابمة اختبوار الكفواءة لمسهشوة او)اسباب إقبالهؼ عمى مهشة التدريس( التدريس(

   (77): مؽ الخريجيؽ. 10،حيث ةتؼ اختيار السرشحيؽ مؽ بيؽ افزل 
الووررؼ مووؽ ان هوو ا الشغووام صووارم لالختيووار ، تغهوور شووعبية مهشووة التوودريس  وعمووى     

كسيية رير عادية،ءنها واحدة مؽ اكثر السهؽ إعجاًبا في اسوتظالعات الوراي لخريجوي السودارس 
فشمشوودا ،وااللتحوواو بووه بة عاليووؼ هووؾ خيوار  و قيسووة يعمووتالثانؾيوة بوويؽ الذووباب الفشمشدي،فسهشووة ال

 ،عموى الؾصوؾج إلوى القائسوة الشهائيوةالسرشوحؾن الجيودون فقوط هوؼ القوادرون فتشافدي لمغايوة ،
حوووورم جووووامعي مشتذوووورة فووووي جسيووووع انحوووواء  11جامعووووات فووووي  8ؽ فووووي يالسعمسوووو تؼ إعوووودادويوووو

ولكل جامعووة اسووتراتيجياتها البالد،وتغظووي جسيووع السشوواطق الجغرافيووة مووؽ الجشووؾب إلووى الذووساج،
 . (78)سدتؾى الؾطشي لزسان االتداو السحمي ومشاهجها الخاصة التي ةتؼ تشديقها عمى ال

بذوووكل عوووام فوووي تذوووجيع البحوووث  Missionوتتسثووول رسوووالة الجامعوووات الفشمشديوووة    
القوووائؼ عموووى اءبحووواث لمظوووالب لخدموووة بمووودهؼ  العوووالي  تعمووويؼاءكووواديسي السدوووتقل، وتوووؾفير ال

واإلندانية بذكل عام وتعييي التعمؼ مدى الحياة ،والتفاعل مع السجتسع السحويط وتعييوي التو ثير 
االجتساعي لشتائج البحؾث الجامعية واءنذظة الفشية،كسا تقوؾم الجامعوات بترتيو  انذوظتها بسوا 

 (79)بسا ةتؾافق مع الشياهة البحثية.  تعميؼفي البحث واءنذظة الفشية وال لياؽ مدتؾى عايزس
 The Ministry of والثقافووة تعموويؼومووؽ اهووؼ السذووروعات التووي توودعسها و ارة ال

Education and culture  لمظوالب  السقوشؽاهسيوة عسميوة االختيوار  عموىالفشمشديوة لمت كيود
 Studentالعسل التوؾقعي لمسدوتقبل -السعمسيؽ في فشمشدا  تعميؼمذرول اختيار الظالب ل"الجدد

Selection to Teacher Education in Finland – Anticipatory Work for 
Future موؽ خوالج شوبكة  هؾ التظؾير القائؼ عمى البحث لعسمية اختيوار الظوالب، هفالهدف مش

السعمسويؽ فوي فشمشودا  تعمويؼجسيع وحدات  تعاون واسعة الشظاو،ويذسل السذاركؾن في السذرول
ويركووي بذووكل خووا  عمووى طوورو تظووؾير تقيوويؼ قوودرة مقوودم ، VAKAVAباإلضووافة إلووى شووبكة 

 موعالظم ، بحيث تتساشى عسمية االختيار مع نتوائج البحوؾث  ات الرومة وتروبح اكثور اتدواًقا 
هجووي يحوودد السذوورول الكفوواءات الرئيدووة لمسعمووؼ وتظووؾير تقيوويؼ مشكسووا السعمسوويؽ،  تعموويؼوحوودات 

   (80)السعمؼ. تعميؼة عاليلف
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فوووي فشمشووودا فوووي الووودمج  "ثالبحووو عموووىالسعموووؼ القوووائؼ  تعمووويؼ" مووودخلوتتسثووول فمدوووفة    
السسارسوووة لتسكووويؽ موووع )او معرفوووة السحتوووؾى التربوووؾي( يوووة العمسيوووة تعميسالسشهجوووي لمسعرفوووة ال

السجتسووع  السعمسوويؽ مووؽ تعييووي تفكيوورهؼ التربووؾي وصووشع القوورار السوودعؾم باءدلووة والسذوواركة فووي
ي الفشمشوودي تعميسوو،كسا تؤكوود الفمدووفة التربؾيووة لمسجتسووع الإنذوواء هؾيووة اكاديسيووة قؾيووةالسهشووي ،و 

 تعموويؼو ال  عووالي   الجووؾدة و "السعمووؼ عاليووة الجووؾدة تحتوواج إلووى موودرسان " السدرسووة  عمووى
 (81)"تعميؼلجؾدة ال الزامؽ ؾهالعالي 

 عمووىومووؽ الشاحيووة السفاهيسيووة ، ةوورتبط التفكيوور التربووؾي ارتباطووا وثيقووا بووالشهج القووائؼ 
االنفتاح والفزؾج ال ي يدهؼ في السذاركة الشذوظة الستكذواف العوالؼ  عمىالبحؾث ءنه يقؾم 

تفكيوػ السذواكل وإعوادة بشواء و ، اليؾميوةءعسالوه  تربؾيةإعظاء اسباب  عمى ايربح قادر  حتى، 
واالعتسوواد  الخبورة السباشوورة ، عمووىموؽ خووالج االعتسواد  الجدةوودة، ويوتؼ تشفيوو  هو ا الووشهجج الحموؾ
داخوول الفرووؾج والسوودارس السهشيووة ولوويس فووي قاعووات  اليؾميووةواءنذووظة  اليدويووةاءعسوواج  عمووى

 82))السحاضرات .
 teacherويووووووتؼ وصووووووف السعمووووووؼ فووووووي فشمشوووووودا بووووووو" السعمووووووؼ  و القيووووووادة "   

leadership” حيث البد ان تكؾن له رؤية واضوحة لتظوؾير  ان السعمؼ هؾ الهدف،،وه ا يعشي
السعوووارف وتؾجيوووه الظوووالب  عموووىوالحروووؾج  ة،العاليوووالجوووؾدة  يالسدرسوووة والقيوووام بالتووودريس  

فسووؽ  ، (83)السعرفووة ومعالجتهوا ،وتعود طريقووة إعوداد  هوي السروودر لتحقيوق  لوػ عموىلمحروؾج 
إعوداد السعموؼ فوي فشمشودا لدرجوة الساجدوتير هوؾ "خموق  اعميهواهؼ السبادئ اءساسية التي يعتسد 

تؾسويع معرفوة السعموؼ وفهسوه لسهشوة  إلوىكول اإلجوراءات التوي تهودف  إلوىالسعرفة" والتوي تذوير 
 (84).اءداء الرفي والتدريدي "  عمىالتدريس و يادة قدرته 

لسهشووة التوودريس، ومشهووا:  رئيدووةعوودة خرووائص  عمووىكسووا ةؤكوود السجتسووع الفشمشوودي 
"التحدوويؽ وااللتوويام والثقووة والتعوواون والسدووؤولية واالسووتقالج الوو اتي والحريووة السهشيووة والسثووابرة 
والقوودرة عمووى تحفيووي اآلخووريؽ ، الدافعيووة الداخميووة ، وااللتوويام بالسدرسووة ، والعاطفووة لألطفوواج ، 

ة. "وبغض الشغر عوؽ اي شوػ ، فومن والسهارات التشغيسية ، ومهارات االتراج ، والقيؼ اءخالقي
 (85)ه   الكمسات ترؾر" ثقافة التدريس "في فشمشدا.

السعمووؼ السدووتقل  هووي:عوودة مقؾمووات  عمووىيقووؾم إعووداد السعمووؼ فووي هوو ا الووشهج وبهوو ا 
 The،السعمووؼ السروومح لمسدرسووة  autonomous teacher/السعمووؼ الؾاثووق مووؽ نفدووه 
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teacher as school reformer السعموؼ كسوتعمؼ نذوط،The teacher as active 
learner السعمووؼ كستخوو  القوورار،The teacher as decision-maker  السعمووؼ كسفكوور،

 .  The teacher as scientific thinkerعمسي 
  يف فيليدا: " البحح عل الكا ه  هاملعل تعليهمدخل "أٍداف 

تثقيوف السعمسويؽ  فويفوي فشمشودا ث عموى البحوالقوائؼ  السعموؼ تعميؼةتسثل الغر  الرئيس مؽ     
اسوتشاًدا إلوى السدتقميؽ، القادريؽ عمى بشاء قراراتهؼ التربؾية عموى الحجوج السشهجيوة والتجريبيوة 

،والعسووول كسسارسووويؽ لمتفكيووور  او الحدسوووي اليوووؾميالجوووداج العقالنوووي ، باإلضوووافة إلوووى الجوووداج 
نهؼ مدرسوؾن محترفوؾن مدوتقمؾن التربؾي إ  يسكؽ وصف السعمسيؽ الفشمشدةيؽ اثشواء الخدموة بو 

سوشؾات موا قبول   ن عمى بشاء مسارساتهؼ عمى معارفهؼ التربؾية والقائسة عمى اءبحاث مشوقادر 
، معرفووة تعموويؼثالثووة مجوواالت رئيدووة هووي: نغريووة ال عمووىحيووث تقووؾم عسميووة اإلعووداد الخدمووة، 

ضوسان  إلوىالسعمسيؽ في فشمشودا  تعميؼكسا ةهدف ، (86) والسسارسة تعميؼالسحتؾى التربؾي،وفؽ ال
حتوى يروبحؾا معسل بذكل مدتقل كسعمسيؽ مربييؽ ومدتذاريؽ، لاستعداد السعمسيؽ الستخرجيؽ 

 وتدووعى، (87)تحميوول وإصووالح ثقافووة السدرسووةخبووراء مدووتقميؽ ومدووئؾليؽ اخالقيووًا قووادريؽ عمووى 
ق يووحقت إلووى -السبوودا التووؾجيهي الوورئيسباعتبووار   -عمووى البحووث  ةالقائسوو مشوواهج إعووداد السعمووؼ

 88))ة:التالياءهداف 
السعرفة العسيقوة ب حودث التظوؾرات البحثيوة فوي السؾضوؾعات التوي يقؾموؾن بتدريدوها  تحقيق -

مع الدراية الكاممة ب حدث اءبحاث متعددة التخرروات حوؾج معرفوة محتوؾى السؾضوؾل ومعرفوة 
 ه.تعميسالسحتؾى التربؾي حؾج كيةية تعمؼ شيء ما و 

اليوة حيوث ةوؾفر السعرفوة حوؾج فع السعمؼ في حد  اته مؾضوؾًعا لمدراسوة والبحوث تعميؼاعتبار  -
 السعمسيؽ السشف ة بؾسائل متعددة وفي سياقات ثقافية مختمفة. تعميؼونؾعية 

تبووال نهووج تحميمووي ومشفووتح فووي عسمهووؼ ، واسووتخال  اسووتشتاجات بشوواًء عمووى مالحغوواتهؼ ا -
تظوؾير مجواالت الكفواءة  إلى اسعيً  ، ت التدريس والتعمؼ بظريقة مشهجيةوتجاربهؼ ، لتظؾير بيئا

 (89)ة:اليالت
o  الكفووواءة اءخالقيوووة: ةوووتسكؽ الظوووالب موووؽ تحدةووود وتحميووول ترووورفاتهؼ موووؽ وجهوووة نغووور

 اخالقية والعسل وفًقا لمسبادئ اءخالقية في حاالت الررال.
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o .الكفاءة الفكرية: ةبشي الظالب تررفاتهؼ وتظؾرهؼ السهشي عمى التفكير العمسي 
o ة: الظوالب مدوتعدون وقوادرون عموى العسول بذوكل تعواوني يوعمالكفاءة التؾاصمية والتفا

ؽ عموى االسوتسال إلوى شوخص ييكؾن الظوالب قوادر و  ،ةيعمفي السؾاقف والسجسؾعات التفا
 ة مختمفة.يعمفي عالقات تفا االنخراأرخر ويدتظيعؾن 

o  الكفوووواءة الثقافيووووة والسجتسعيووووة: يدووووتظيع الظووووالب تقيوووويؼ قوووويؼ ومسارسووووات السجتسووووع
 ،كسوااء بذوكل مختموف وتقييسهوا وتغييرهاالقدرة عمى رؤيوة اءشويو  تشسيتها، والسذاركة في

 ومغاهر التعددية الثقافية. تعميؼيحدد الظالب السسارسات التي تشظبق عمى السدرسة وال
o  الكفاءة التربؾية: الظالب قادرون عموى تخظويط وتشفيو  وتسييوي وتظوؾير عسميوات الوتعمؼ

 السختمفة.
o  تجربووة  إجووراء: يفهووؼ الظووالب البذوور عمووى انهووؼ كائشووات قووادرة عمووى الجساليووةالكفوواءة

لمؾاقوع فيسوا  جسواليخموق تروؾر  كسوا يدوتظيعؾن متعددة الحؾاس في محويظهؼ، شسؾلية 
 ةتعمق بالعالؼ السحيط. 

اهووداف إجرائيووة لكوول  إلوىقاموو  الجامعووات الفشمشديووة بتفرويل الكفوواءات الدووابقة الوو كر وإجرائيوا، 
 (90)مؽ درجة البكالؾريؾس والساجدتير متسثمة في اآلتي:

 أٍداف الكفاءة لربىامج دردة البكالوريوس يف الرتبية بفيليدا 

 الظالب ال ةؽ يكسمؾن برنامج درجة البكالؾريؾس في التربية قادرون عمى:
 .الذخرية ب نفدهؼووضع اهداف التعمؼ  ال اتي ، تقييؼ كفاءاتهؼ التربؾية وفهسهؼ· 
 ا تدريس السؾاد السختمفة وتحدةد قيسة لها.عميهتحميل السبادئ واءهداف التي يقؾم · 
 دعسها.اسالي  تحدةد عسميات التعمؼ السختمفة وشروطها و · 
 ية وبيئات التعمؼ.تعميستخظيط وتشفي  وتقييؼ عسميات التعمؼ والؾحدات ال· 
 .ؼتعموال تعميؼالتي تؤثر عمى التحدةد الغروف الهيكمية االجتساعية · 
السهووارات الال مووة لسقابمووة الفوورد والسجسؾعووة ، ولتقيوويؼ عسميووات السجسؾعووة ولمتعوواون  امووتالع· 

   .الجساعي
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 أٍداف الكفاءة لربىامج دردة املادستري يف الرتبية

 الظالب ال ةؽ يكسمؾن برنامج درجة الساجدتير في التربية قادرون عمى:
تذووكيل لسحووة شوواممة عووؽ الشسووؾ البذووري والتشسيووة والبيئووة الستشاميووة والووتعمؼ ، واشووكاج الووشغؼ · 

 .تعميؼ، وك لػ بشاء فمدفة شخرية ثابتة لمسيةيعمالت
مووع دمووج وجهوووات الشغوور التجريبيووة والعمسيوووة  تعميؼالتحميوول السشهجووي لمغووؾاهر الستعمقوووة بووال· 

 والعسمية.
، موع مراعواة ية السرتبظة بسجاج خبورتهؼ الخاصوةوحل السذكالت العمسية والعسم تحدةد وتسييي· 

 .ية واءخالقية واالجتساعية لمحمؾج السختارةتعميساآلثار ال
 .تظؾير مجاج نذاطهؼ ومتابعة السعرفة العمسية والعسمية السظمؾبة باستسرارلالعسل · 
ي مجتسووع عاموول ولوودةهؼ السهووارات فوو  عزوواءكهؼ بذووكل مدووتقل تعموويسشفيوو  وتقيوويؼ تخظوويط وت· 

 .مة لسييد مؽ الدراسات اءكاديسيةالال  
 إعداد املعله يف فيليدا البحح" يف مدخل"تعليه املعله الكا ه عل خصا ص 

تشبوووع موووؽ تقميووود  ىاءولووو: فشمشووودا بؾجوووؾد ثقوووافتيؽ فوووي عسميوووة إعوووداد السعموووؼ  تتدوووؼ   
ان  عموىالسسارسة كظريق سريع إلى "صشع" السعموؼ ، والثانيوة الثقافوة اءكاديسيوة ، والتوي تؤكود 

الوشهج القوائؼ  عموىاإلمكانات اإليجابية لمسسارسة يسكؽ فقط استخدامها إ ا كانو  معتسودة  بقوؾة 
( ان البحث في تفكير السعموؼ مورتبط بذوكل 2005) Berlinerوقد اوضح برليشر عمى البحؾث،

هو   العسميوة تشظوؾي نغريوا عموى السسارسوة وكو لػ تحؾيول الشغريوة  ال ةشفرل ب فعواج السعمسويؽ،
 تعمويؼبسثابوة مؤشور لجوؾدة  امؾضع التشفي ، فالسؾا نة بشجاح بيؽ ه ةؽ الجانبيؽ يسكؽ اعتبارهو

 91))يؽ السحترفيؽ.السعمسيؽ ، ويكؾن بسثابة وسيمة لت هيل السعمس
ةهوودف إلووى  جالتربووؾييؽ الفشمشوودةيؽ بعسوول نسووؾ مجسؾعووة مووؽ البوواحثيؽ  وقوود قووام    

وصووف كيةيووة وجووؾد عالقووة دةشاميكيووة بوويؽ الثقووافتيؽ الدووابقتيؽ ،ويتوو لف الشسووؾ ج مووؽ ثالثووة 
ن خووراان اآليالسدووتؾ و  العسوول" ى تؾ "بسدوو ى"ةتعمووق بالسسارسووة العسميووة "ويدووساحوودها :  مدووتؾيات

بعوض اإلجوراءات  ى تجور ، حيث  يعمالعسل مؽ السسارسة ، او اإلجراء الف ى ويبدا مدتؾ ؛ لمتفكير
،  تتعموق بالتفاعوول موع الظووالب كو لػ انذوظة الحقووةو  ،مثوول التخظويط لموودروس، ةسوابق ةك نذوظ

 الشقوود عمووىالسعمسويؽ  ةالالحقوة مهسووة ءنهووا سوتشسي قوودر  ةنذووظواء  وبعوض اءنذووظة التقييسيوة،
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اءوج موؽ التفكيور ةتعموق بتشسيوة قودرة الظالو   ى والسدوتؾ ، وتؾسويع وعويهؼ بواءمؾرالسؾضؾعي 
 الثواني السدوتؾى وتؾليود السعرفوة والوؾعي التربوؾي ،و  ة،الحاليوحل السذكالت الؾقتية/ عمىالسعمؼ 

موؽ التفكيور ةهوتؼ بسوا وراء السعرفوة ،ويغهور فوي  افؾقيو ى مؽ التفكيور يسكوؽ وصوفه ب نوه مدوتؾ 
فهووؼ وتظبيووق السعووارف فيسووا يسارسووؾنه  عمووىالسؾضووؾعات اءكثوور تجريوودا ،ومدوواعدة الظووالب 

تفكيووػ  عمووىمهشيووة،ونحؾ القوودرة  ةالعسوول بظريقوو ةدار إًيا،ويؾجووه هوو ا السدووتؾى نحووؾ فهووؼ و ةؾم
اسووواس  عموووىتخوووا  القووورارات ا عموووىبشووواء نسوووا ج لحمهوووا،ونحؾ تظوووؾير القووودرة  ةعوووادإو السذووواكل 
 (92)عقالني. 

 البحوووث فوووي فشمشووودا بعووودة سوووسات وخروووائص اساسوووية عموووىالقوووائؼ  ؼ السعموووؼيعموووةتدوووؼ ت كووو لػ
 (93)اهسها:

 ن ؾيرووووبحؾا معمسوووويؽ، فوووواءفراد السؾهؾبوووواجتوووو اب فشمشوووودا اكثوووور شووووبابها مؾهبووووة ودافًعووووا ل
ن فقط هؼ مؽ سيربحؾن معمسيؽ ، حيث توؾفر درجوة الساجدوتير السظمؾبوة فوي ؾوالستحسد

العمؾم التربؾية اساًسوا مهشًيوا تشافدوًيا، يختوار العدةود موؽ الذوباب الفشمشودي التودريس كسهشوة 
 ه عمى انه مهشة مدتقمة تحغى بتقدةر مجتسعي. يإلاولية ءن العسل في السدارس ة شغر 

 السعمسوويؽ فووي جامعووات البحووث الفشمشديووة،  تعموويؼلسووؾاد واقدووام التعوواون الؾثيووق بوويؽ كميووات ا
لسوؾاد التوي ةوتؼ امعمسوي السوؾاد بذوكل تعواوني ومشدوق لزوسان إتقوان  تعمويؼةتؼ تشغويؼ حيث 

 الخريجيؽ.تدريدها والكفاءات التربؾية الحدةثة لجسيع 
  والسشهجيوة، اطروحات الساجدتير مرحؾبة بستظمبات اكاديسية صارمة موؽ الشاحيوة الشغريوة

يوة معقودة تعميسالسعمسيؽ يعود السعمسويؽ لمعسول فوي بيئوات اجتساعيوة و  تعميؼفالتؾجه البحثي ل
يووة تعميسسكووؽ التوودري  اءكوواديسي القووائؼ عمووى اءبحوواث مووؽ تشفيوو  سياسووات يومتغيوورة، كسووا 

،ادت الكفوواءات السهشيووة السعووي ة إلووى  يووادة الثقووة فووي شيووة اكثوور تظرًفووا،عمى سووبيل السثوواجوط
لسعمسيؽ والسدارس فيسا ةتعمق بتخظيط السشواهج وتقيويؼ الظوالب واإلبوالغ عوؽ اداء الظوالب ا

 وتحديؽ السدرسة. 
  ةتظموو  االحتووراف باعتبووار  الدووسة الرئيدووة لمتوودريس ان يكووؾن السعمسووؾن االحتووراف : حيووث

دة قادريؽ عمى الؾصؾج إلى التظؾرات السدتسرة في مهشتهؼ ومتابعتها وتشفيو  السعرفوة الجدةو
السعمسوويؽ الفشمشوودةيؽ  تعموويؼيكووؾن التظووؾير اإلضووافي لالتووالي ي، وبتعميسووبحريووة فووي عسمهووؼ ال

 ة وصمة دولية.عاليمبشًيا عمى إنجا ات بحث وتظؾير مدتسرة و ات جؾدة 
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ان مكانووة السعمووؼ الفشمشوودي تتعمووق بثالثووة جؾانوو  متكاممووة فيسووا  إلووىوتجوودر اإلشووارة    
واخيورا الراتو  الذوهري الو ي ةتقاضوا   فوي السجتسوع، هوضوعباستقالليته،و بيشها وهي موا ةتعموق 

السعمسوويؽ" نقظووة حرجووة فووي الشغووام  اسووتقاللية،إ  تعوود الدياسووة الستعمقووة بوو " انغيور كؾنووه معمسوو
والوتحكؼ فوي وعوائفهؼ ،  االسوتقالليةة موؽ عاليوبرمته ،حيث ي غهور السعمسوؾن فوي فشمشودا درجوة 

  الستشبوو"سيوويات جا بيووة لسهشووة التوودريس ، وعمووى انهووا واحوودة مووؽ اكثوور ال إليهوواوالتووي ة شغوور 
ةوتؼ تظبيوق  وال،مركيًيوا  لويسبالرفاهية" بيؽ السعمسويؽ الفشمشودةيؽ، ءن الشغوام الفشمشودي  الرئيس
فوي فشمشودا ، طالو  السعمسوؾن  تعمويؼف ثشاء إصالحات ال ،السعمسيؽ الفشمشدةيؽ عمىلمتفتيش نغام 

تبوووال افبوووداًل موووؽ  ،عشووود تخظووويط السشووواهج وتقيووويؼ الظوووالبؾلية ئوالسدووو قالليةاالسوووتبسييووود موووؽ 
السحميوة لتحقيوق  تعمويؼالسعاةير السركيية ، ةتؼ وضع الكثير مؽ الثقوة فوي السعمسويؽ وسومظات ال

 94)).نتائج جيدة
السعمسيؽ فوي فشمشودا الكثيور موؽ السدوؤولية والحريوة التربؾيوة عموى السدوتؾى  فتحسل   
كبيوورا مووؽ الحكووؼ غهوور قوودرا ي  -السشوواهج الؾطشيووة ليدوو  إال دلووياًل واسووًعاحيووث إن –السدرسووي 

إ  يقؾموووؾن بعسمهوووؼ عموووى اسووواس موووؽ الثقوووة والتعووواون، ولهووو ا تتظمووو  مهشوووة الووو اتي والقوووؾة ؛ 
التدريس الكثير مؽ السؤهالت اءكاديسية ، حتى بالشدبة لسعمسي اءطفاج الرغار جوًدا ، ويسكوؽ 

الفشمشديوة ب نهوا "ثقافوة الثقوة" ءنهوا تعكوس "االحتوراف القوائؼ عموى الثقوة" وصف ثقافوة التودريس 
فوور  التحفيووي واإلبوودال واسووتخدام السؾاهوو  الخاصووة واحوودة مووؽ اهووؼ ميوويات التوودريس  ان،كسووا 

ؾلية العدةد مؽ السهام ومشهوا رورس اإلبودال فوي ئةتحسل السدرسؾن الفشمشدةؾن مدإ  ، يفشمشدال
 95)).لمتظؾير السهشي ورفاهية الظالب ة عسل احترافية وداعسة اءطفاج ؛وتيويدهؼ ببيئ

 ادووتخدمهت التربؾيووة"  ةرشوواديالؾثيقووة اإل بسثابووة  " السووشهج اءساسووي الووؾطشي ويعوود  
ان عموووى اعتبوووار البموووديات السحميوووة ومدوووئؾلؾ السووودارس والسعمسوووؾن لبشووواء السشووواهج السحميوووة، 

كمطووار  ةيساسووالحريووة فووي اسووتخدام السشوواهج اءهؼ لوودةو السدرسوويؽ هووؼ الخبووراء فووي التوودريس 
وتعتبور السكانوة السجتسعيوة لمسعموؼ الفشمشودي   ،إلياميوة موؽ الستظمبوات ةيس كسجسؾعوتؾجيهي ول

السعمسوويؽ جوويًءا مووؽ الدراسووات الجامعيووة  تعموويؼ؛ فسشوو  ان اصووبح  السووتقالليته اواضووح اانعكاسوو
اءكاديسية في سبعيشيات القرن الساضي ، ا دادت تدريجيًا هؾيوة السعمسويؽ الفشمشودةيؽ وشوعؾرهؼ 

س وضووع باالنتسوواء إلووى مهشووة تحغووى بتقوودةر واحتوورام كبيووريؽ فووي السجتسووع ، ويتستعووؾن بووشف
 انوو  فشمشوودا فووي السقووام اءوج بموود؛فحتووى اوائوول القوورن العذووريؽ كا ،اءطبوواء والسحوواميؽ والقزوواة
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مؽ بيؽ السجسؾعات القميمة الستعمسوة فوي  -إلى جان  اءطباء والكهشة -وكان السعمسؾن  ا راعي
(96).  صحاب السعارفبصفهؼ إ  تؼ و  اتيمعغؼ القرى والبمد

  

حيوث تثوق  ةتؼ استخدامها مرارا وتكرارا مؽ قبل الشغام الفشمشدي، ةوتعد "الثقة" كمس     
بالبمديات في تشفي  السشاهج الدراسوية السحميوة ؛  تعميؼلم والسجمس الؾطشي الفشمشدي تعميؼال ةو ار 

والبمووديات تثووق بالسوودارس فووي تفدووير السشوواهج السحميووة ؛ والسوودارس تثووق بووالسعمسيؽ لمتوودريس 
د فيوه بالظريقة اءكثر فائدة لظالبهؼ، ويتجمى ه ا القدر الكبير مؽ الثقة مؽ خالج نغام ال ةؾجو

دي( وال ةؾجود تقيويؼ خوارجي اختبار مؾحد لمظالب )يقؾم السدرسؾن بتقييؼ الظالب وتقدمهؼ الفور 
التدريس ،كسا انوه ال ةؾجود إلويام لمسعمسويؽ بالعسول خوارج سواعات التودريس ،وكسوا هوؾ  ةلسسارس

 عميووه اكثوور مسووا  ةعمووى ايووام عظمووالحوواج فووي العدةوود مووؽ البموودان اءخوورى ، يحروول السدرسووؾن 
 (97).بالشدبة لمسهؽ البدةمة  الحاج

الوررؼ موؽ ارتفوال الراتو  الخوا  بوالسعمؼ الفشمشودي ،إال ان مدوتؾى الرواتو   عموىو     
لوويس هووؾ الوودافع الوورئيس ءن ترووبح معمًسووا فووي فشمشوودا، إ  يكدوو  السعمسووؾن اكثوور بقميوول مووؽ 

دوالر  42،600 حوؾاليعاًما مؽ الخبورة  15الرات  الؾطشي،حيث ةبمغ رات  السعمؼ بعد متؾسط 
، فووي بموودان مشغسووة التعوواون امريكووي ،هوو ا قريوو  جوودا مسووا يحروول السعمسووؾن ، فووي الستؾسووط 

دوالر امريكوي  47000الرات  الدشؾي السقابل في الؾاليوات الستحودة هوؾ فاالقترادي والتشسية، 
   (98)دوالر امريكي. 50000، وفي كؾريا 

 : التدريب امليداىي –الساعات التدريسية  - مً حيح األىشطة اإلعدادبرىامج 

برنامًجا مؽ درجتيؽ، اءوج برنامج درجة البكالؾريؾس إلياموي  حالًياتقدم الجامعات الفشمشدية    
الساجدوتير لسودة عواميؽ وهوؾ الحود اءدنوى موؽ الت هيول لمحروؾج والثواني  ، سوشؾات ثوالثمدته 

الودرجتيؽ فوي بورامج متعوددة التخرروات  ويوتؼ تقوديؼ هواتيؽ لتدريس في فشمشودا،اعمى ترخيص 
تتكوؾن موؽ دراسووات فوي موادتيؽ عمووى اءقول،ويتؼ تقيوويؼ الدراسوات موؽ حيووث الدواعات السعتسوودة 

 العوووالي  تعموويؼوالووو ي يعوود الدياسووة اإلرشوووادية لسشظقووة ال،( ECTSالشغووام اءوروبووي )  ضووسؽ
الوو  لتحقيووق اهووداف ةركووي عمووى الظووالب اسووتشاًدا إلووى عوو ء عسوول الظ إ لموودوج اءوروبيووة ، 

،  التووي سيكتدووبهاوعووادة مووا ةووتؼ تحدةوود اءهووداف مووؽ حيووث نتووائج الووتعمؼ والكفوواءات ،البرنووامج 
ءكثور موؽ سوشة دراسوية سواعة معتسودة تسثول عو ء العسول لمظالو   60عمى افتورا  ان ويقؾم 

ؼ عمويويتظمو  ت ،اسوبؾعياسواعة عسول  30إلوى  25 حوؾالي ECTSل لػ ، يسثول رصويد واحدة ،
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سواعة معتسودة  120تميهوا لمحروؾج عموى درجوة البكوالؾريؾس، ساعة معتسودة  180السعمسيؽ 
 (99)إضافية لمحرؾج عمى درجة الساجدتير.

ية السختمفوة حيوث معمسوي تعميسوتؾفر الجامعات برامج مختمفة إلعداد السعمؼ تبعا لمسراحل ال    
(،معمووؼ 9-7مووؽ  السدووتؾى الستؾسووط ) تعموويؼ(،ومعمسووي ال6-1مووؽ  السدووتؾى االبتوودائي ) تعموويؼال

لظوووالب موووؽ  وي االحتياجوووات ( ،ومعمسوووي ا12-10موووؽ  السدوووتؾى ) العميووواالسرحموووة الثانؾيوووة 
دراسووته تبعووا بالسهشووي ،ويقووؾم الظالوو  باختيووار الشسووؾ ج الوو ي ةرروو   تعموويؼ،ومعمسووي الالخاصووة 
دات مغمقووة /قؾالوو  ي الوو ي اختووار  ،وجوودةر بالوو كر ان برنووامج اإلعووداد لوويس وحووتعميسوولمسدووار ال

جامدة ،وإنسا يدوتظيع الظالو  وضوع مخظوط لدراسوته تبعوا لشوؾل الدراسوة التوي ةررو  فيهوا ،موع 
السعوارف  ةونؾعيو ةفوي كسيو اءساسويةالؾفواء بالسعواةير  طالو  كول عموىاءخ  في االعتبوار انوه 

فبرنووامج اإلعووداد مرووسؼ  ،التودريس ةتربؾيوة الخاصووة بسسارسوواءكوواديسي والدراسووات ال ى والسحتوؾ 
 ى ة إ  ةتويح لمخوريج التؾسوع وتغييور مدوار  واالنتقواج لمتودريس فوي مرحموة ومدووتؾ اليوبسرونوة ع

،فسوووثال معموووؼ السرحموووة االبتدائيوووة يدوووتظيع االلتحووواو عميوووه الووو ي حرووول  السدوووتؾى موووؽ  اعموووى
بالتوووودريس لمسرحمووووة الثانؾيووووة بعوووود اجتيووووا   لسقووووررات ومسارسووووات محووووددة تزووووعها مؤسدووووة 

السرحمووة االبتدائيووة والثانؾيووة يدووتظيع االلتحوواو بالدراسووة لسوودة عووام ليرووبح   لػ معمووؼاإلعداد،كوو
 100)) وي االحتياجات الخاصة.ل امعمس
ؾيوووة ويقووؾم معمسووؾ السرحموووة االبتدائيووة بالحروووؾج عمووى درجوووة الساجدووتير فوووي العمووؾم الترب    

مدرسوووؾ السووودارس الثانؾيوووة بكتابوووة الشفدوووية ، ويقوووؾم ،يوووة تعميسال،الستعمقوووة بالقزوووايا التربؾيوووة 
 اطروحوة حوؾج تخروص هوؾ مجواج مؾضوؾعهؼ ،فسوثال يجو  ان يكوؾن مودرس الكيسيواء حاصووال

 تعمويؼالبرنوامج التربوؾي السقودم فوي اقدوام  جتيا لساجدتير في الكيسياء إلى جان  اعمى درجة ا
، وعمووؼ الووشفس  ويذووتسل البرنووامج التربووؾي لمسعمسوويؽ عمووى التربيووة السدرسووية ،بشجوواحالسعمسوويؽ 

الخا  ، ومعرفة السحتؾى التربؾي كذرأ اساسي لمتدريس الهوادف ويعكوس  تعميؼالتربؾي ، وال
السعمسوويؽ  تعموويؼطبيعووة كميووة ومعياريووة تعتسوود عمووى الدووياو فووي ترووشيف السكؾنووات اءساسووية ل

( مسارسووة ميدوجووة 2)اساسووي ومفوواهيسي( و ) تعموويؼ( مدووتؾيان مووؽ ال1: )التووالي عمووى الشحووؾ 
   (101).مسارسة التدريس ومسارسة البحث(، إلى جان  البحث اءكاديسي)

ن لمبحوث وليدوؾا مدوتهمكيؽ ،حيوث تقودم قوؾائؼ القوراءة لهوؼ فوي ؾن مشتجوؾفالظالب السعمس     
اقتووراح السشذووؾرات البحثيوة التووي وجوودوها ب نفدووهؼ ،  ؼعموويهبدايوة كوول دورة او وحوودة نسظيوة ، و 
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 يهؼعمووفووي تظووؾير معووارفهؼ وفهسهووؼ، كوو لػ  وواضووحةان تكووؾن مفيوودة  عمووىكوو فراد او كفوورو ،
فووي كتابوواتهؼ الخاصووة او فووي االمتحانووات  إليهوواقووراءة العشاصوور السؾجووؾدة فووي القائسووة والرجووؾل 

 102)).الذفؾية و الكتابية 
اطروحوووة  ‟الفشمشديوووة ةوووتؼ إجوووراء البحوووؾث قبووول واثشووواء الساجدوووتير Turkuتؾركوووؾففوووي جامعوووة 

ترسيؼ ثالثة مذاريع بحثية قرويرة وواحودة  الظالب السعمسيؽ" )حيث ة تؾقع مؽ العمياالدراسات 
،وكو لػ تقوديؼ البحوؾث فوي السوؤتسرات(، كسوا الكيةيةالكسيوة  سوالي  السسارسوة باء تعورفكبيرة و 

كانو  ور  عسول البواحثيؽ وبيئوات الوتعمؼ السدعؾمووة بالحاسوؾب موؽ السكؾنوات السهسوة اءخوورى 
حل السذكالت والوتعمؼ التعواوني ،  عمى معتسدا ثباحالاستشدت إلى حركة السعمؼ  لمبرنامج والتي

الحد مؽ التسييوي السروظشع بويؽ طورو البحوث الشؾعيوة والكسيوة موؽ خوالج االسوتفادة  عمى اقادر 
 (103)السختمظة. سالي مؽ فكرة اء

الدراسووات الشغريووة يووة فووي تعميس، لوودمج السسارسووة اليالفشمشوود السعمووؼ تعموويؼوتووؼ ترووسيؼ مووشهج   
سووشؾات:  5بذووكل مشهجووي، حيووث تشقدووؼ مسارسووة التوودريس عووادة إلووى ثووالث مراحوول عمووى موودار 

ئيووة السسارسووة اءساسووية )التؾجووه( ، السسارسووة الستقدمووة )السووؾاد الثانؾيووة( ، والسسارسووة الشها
 لػ كوةراق  الظوالب الودروس موؽ قبول السعمسويؽ  وي الخبورة ، و خالج كل مرحمة و )الساجدتير(،

يقووودم دروًسوووا مدوووتقمة كسوووا لووو ي يالحغوووه السعمسوووؾن السذووورفؾن ، التووودريس التووودريبي الكامووول ا
ة مووؽ اليووالسعمسوويؽ الفشمشوودةيؽ سمدوومة متت تعموويؼيسثوول برنووامج وبهوو ا تالميوو  ،مووؽ اللسجسؾعووات 

فوي التودريس، حيوث ةوتؼ السسارسوة السعرفة الشغرية ، والتودري  العسموي ، والبحوث السؾجوه نحوؾ 
 (104). السعمسيؽ في انذظة وحدات الجامعة اءكاديسية تعميؼدمج مدؤوليات 

 105)):عدة تؾجهات تتسثل في عمىويذتسل برنامج إعداد السعمؼ بفشمشدا 
 التؾجووه البحثوويResearch orientation السعمسوويؽ وعسمهووؼ  تعموويؼإ  يذووكل اءسوواس ل

 عمووىالجووؾدة ،لتظووؾير قوودرتهؼ  اليووةالسدووتقبمي مووؽ خووالج البحووؾث السدووتسرة والذوواممة ع
، وتتسثل مهسة التؾجه البحثي فوي دعوؼ إجوراءات اليؾميالعسل السشهجي لعسمهؼ و التفكير، 

ظريقوة عسول يوة بهو   التعميسلمتعمؼ، ويدعؼ العسمية ال ةوتظؾير بيئات محفي  لمظالبية تعميس
 عموووى،وكووو لػ ءطروحوووات العمسية، والحمقوووات الدراسوووية حوووؾج االبحوووث ةدورات فوووي مشهجيووو

 اإلشراف الفردي والتؾجيه.
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 يتعميسالتؾجه الDidactic orientation: اليؾميوةه ا التؾجوه ةتعموق ب عسواج السعمسويؽ ،
 عموىوالقودرة  حيث ةتظؾر السعمسؾن مؽ خالج اتخا  القرار السدتسر في التودريس والوتعمؼ،

يوووة مشاسوووبة، تعميسربوووط السسارسوووة العسميوووة بالشغريوووة التربؾيوووة  لووودمج السعرفوووة بسهوووارات 
 .عيارية الفشمشدية إلعداد السعمؼالعسل العسمي في إطار السشاهج الس ى بالتؾا ي مع مدتؾ 

 التؾجوه االجتسواعيSocial orientationوفهوؼ عسيقويؽ  ة: يحتواج السعمسوؾن إلوى معرفو
لمعسوول بذووكل فووردي وفووي جساعووات ، وفهووؼ الوودةشاميات االجتساعيووة لمسجسؾعووات، والتؾجووه 

تعسول  ةاالجتساعي متعدد الؾجؾ   فهؼ مظالبؾن بتشدويق انذوظتهؼ موؽ اجول تظوؾير مدرسو
 لؾالدةؽ.مثل ابذكل جيد مع الذركاء الخارجييؽ 

  التؾجووه السجتسعوويSocietal orientationجعوول مووؽ السدرسووة مؤسدووة :هوو ا التؾجووه ي
ويدعؼ البرنامج هو ا التؾجوه موؽ خوالج  مجتسعية ويجدد العالقة بيؽ السدرسة والسجتسع ،

 تؾفير السعرفة والسهارات التي يحتاجؾنها لدعؼ العالقات الجيدة مع السجتسع.
 التؾجه الفرديIndividual orientationتعمويؼايزا نحؾ  ةية مؾجهتعميس: فاءنذظة ال 

االسوتفادة موؽ قدرتوه ، ويورتبط التؾجوه الفوردي ارتباطوا وثيقوا  عموىشخص ديسقراطي قوادر 
مووا ةتعمووق  عمووىالتركيي،كسووا يحتووؾي  ةتربووؾي ويزووع الفوورد السووتعمؼ فووي بووؤر بعمووؼ الووشفس ال

بالفردية الفكرية والعاطةية والتشسية العقمية والحركية ، وكيف يسكؽ تظبيعها موع الشغريوات 
 عمؼ خالج مراحل مختمفة مؽ حيا  الفرد.ة حؾج التالحالي
 016))تتسثل في:  خسس عؾاهرحؾج  القائؼ عمى البحث السعمؼ تعميؼ مشاهجكسا ترتكي 

يوة التوي ةوتؼ بشاؤهوا تعميسوالخبورة ال تعمويؼةرتبط بالتدري  في مجاج ال التفاعل والتعاون: -
فوووي هووو   التحقيوووق خوووالج و  ككفووواءة ، كتفاعووول ومذووواركة ، وايًزوووا كسدووواحات لمقووواء،

ويوتؼ فحوص هو   الغواهرة فوي  ،خوركسول بعزوها اآليه   السشغؾرات و  جانسالغاهرة تت
 .  رحمة الظفؾلة والسراهقة والبمؾغ بيئات التعمؼ الرسسية ورير الرسسية في م

ةوورتبط بتؾجيووه السسارسووة فووي البحووث عووؽ حمووؾج تربؾيووة مبتكوورة، ومووؽ  لووتعمؼ واإلرشووادا -
لووتعمؼ موورتبط  السدرسووي الحوودةث تعموويؼسؾلية فووي الاءمثمووة عمووى  لووػ التركيووي عمووى الذوو

 ، رسسي او رير رسسي. بالدياو مدى الحياة
التوي ، :تبحث في السسارسات والهياكل الستغيرة فوي السجتسوع والسجتسع والتغيير تعميؼال -

، وعمى نظواو اوسوع ، عسميوة التشذوئة االجتساعيوة  تعميؼتخمق الفر  وتزع حدود ال
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ايًزوا بالؾضوع االجتسواعي التواريخي الدوائد  ؼعمؼ والوتيعمومسارسوات التب كسمها ،وتورتبط 
 والثقافة والدياسة واءةدةؾلؾجيات وهياكل الدمظة. 

السعرفة العمسيوة هوي جويء اساسوي موؽ الخبورة ، وخاصوة فوي التفكير العمسي والسعرفة : -
البحوؾث التوي السهؽ اءكاديسية، وفحص بشاء السعرفة العمسية في نغرية السعرفوة  فوي 

تغظووي هوو    التووالي ، وبالعووالي  تعموويؼاجريوو  فووي التفكيوور العمسووي وبذووكل عووام فووي ال
الغووواهرة مؾضوووؾعات التشسيوووة ، والتفكيووور العمسوووي ، وطبيعوووة السعرفوووة العمسيوووة وكووو لػ 
اءخالقيوووات السهشيوووة والسسارسوووة العمسيوووة الجيووودة ،وبهووو ا ةوووتؼ فحوووص العموووؾم التربؾيوووة 

يدوتظيع الظوالب االسوتفادة موؽ ف السجاالت العمسية اءخورى،كسجاج عمسي بالشدبة إلى 
السذكالت الشاشئة في االستخدام العسمي ،وبشواء السعرفوة القائسوة عموى البحوث، وتقيويؼ 
وتفدير مالحغاتهؼ بذكل نقدي والتحقيق في الغوؾاهر السختمفوة ب نفدوهؼ موع االلتويام 

(  ات اهسيووة ICTتروواالت )وتعوود تكشؾلؾجيووا السعمؾمووات واال  العمسووي، بسبووادئ البحووث
 مركيية في مختمف ابعاد ه   الغاهرة.

:ةووتؼ فحووص الخبوورة عمووى وجووه الخرووؾ  باعتبارهووا تظووؾيًرا لسدووتؾى  الكفوواءة والخبوورة -
- ات التؾجوه نحوؾ العموؾم االجتساعيوة -عاٍج مؽ الكفاءة ، فوي حويؽ ركويت السشواهج 

عمى الخبرة كغاهرة مجتسعية واجتساعية مع تشاوج الخبرة وتظؾيرها ، كو لػ الوتعمؼ فوي 
إلضوووافة إلوووى إدارة السشغسوووات السجتسعوووات والذوووبكات السختمفوووة ، والهؾيوووة السهشيوووة با

 .  ية والسهشيةتعميسوتظؾيرها ،وترتبط دراسة ه   السؾاضيع بتظؾير خبرة الظالب ال
والهووودف موووؽ  لوووػ هوووؾ ان يدوووتؾع  السعمسوووؾن السؾقوووف البحثوووي السؾجوووه نحوووؾ عسمهوووؼ      

بذوكل وفوي عسمهوؼ ، ومشهج حياة بذكل عام  تؾجهاويتعمسؾن اتخا  االتجا  التحميمي والسشفتح 
البحووث جعوول  عمووىالقووائؼ  تعميؼالفوو ؛يووة فووي اتجووا  مشغووؾميتعميسلبيئووة الخووا  ،وكوو لػ تظووؾير ا

التغ يوة  عموىحرؾج التفكير الدائؼ في الحمؾج البدةمة، الحؾار ،االستفدار وال عمىلدةهؼ القدرة 
 .السرتدة لعسمهؼ

ندو  او درجوات ،بول  عموىفالظال  ال يحرل  وفيسا يخص جان  تقؾيؼ الظالب السعمسيؽ ،    
تركيوي انتبوا  الظوالب لمدوعي وراء السعرفوة ،والتقيويؼ يقودم كتغ يوة راجعوة بشواءة  عموىةتؼ العسول 

مكتؾبة كان  او لفغية لمظال  ،فعشدما يذعر اءسوتا  الجوامعي ان هشواع موؾاطؽ ضوعف معيشوة 
فهووؼ  عمووى او يقتوورح لووه انذووظة ةؤدةهووا لكووي يحروول اإضووافي االظالوو  ،فمنووه يقوودم لووه دعسوو ىلوود
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فاعتسواد نغوؼ تقوؾيؼ كوالتي تتبعهوا فشمشودا يحتواج لسعسمويؽ  لمجان  ال ي لديه ضعف فيه ، ى اقؾ 
معاةير شودةدة الرورامة  عمىمؽ اإلدراع ،وه ا ما ةبرر اعتساد عسمية االختيار    عاجٍ قدر  عمى

 (107). اليةنخبة الشخبة مؽ  وي القدرات والسهارات الع عمى،حيث تقترر عسمية القبؾج 
اهؼ مكؾنات برنامج إعوداد السعمسويؽ ؛يسكؽ القؾج ب نه  التدري  العسميوعشد االنتقاج إلى       

ثالثوووة اشوووهر خاصوووة بالتووودري  السيوووداني)ما يعوووادج  حوووؾاليالفشمشووودةيؽ ،حيوووث يقزوووي الظالووو  
السعمسوويؽ الفشمشوودي يختمووف تساًمووا  تعموويؼان نغووام  عمووىاسووبؾل(،وتؤكد العدةوود مووؽ الدراسووات 11

ام العدةوود مووؽ البموودان اءخوورى ، ويعوويى  لووػ بذووكل اساسووي إلووى الظريقووة التووي ةووتؼ بهووا عووؽ نغوو
السعمووؼ مدرسووة ممحقووة بهووا لتوودري  كميووة إلعووداد تشغوويؼ توودري  السعمسيؽ،حيووث ةؾجوود فووي كوول 

و خرؾصوية عوؽ بواقي السودارس هودفها اءساسوي هوؾ توؾفير مسارسوة  استقالليةالسعمسيؽ لها 
ففووي خووالج فتوورة الدراسووة لسوودة خسووس سووشؾات ، ،(108)الجووامعي التوودريس الخاضووعة لإلشووراف 

ةتقدم الظالب مؽ مسارسوة التودريس اءساسوية إلوى السسارسوة الستقدموة ثوؼ السسارسوة الشهائيوة، 
خالج كل مرحمة موؽ هو   السراحول ، ةراقو  الظوالب الودروس موؽ قبول السعمسويؽ  وي الخبورة ، و 

ويسارسؾن التدريس اثشواء مالحغوتهؼ موؽ قبول السعمسويؽ السذورفيؽ ، ويقودمؾن دروًسوا مدوتقمة 
لسجسؾعات مختمفة مؽ التالمي  اثشاء تقييسهؼ مؽ خالج اإلشوراف عموى السعمسويؽ واسوات ة قدوؼ 

 (109).يؽ والسحاضريؽالسعمس تعميؼ
السعمسيؽ"،ولهوو ا  تعموويؼ( ، " نؾعيووة مسارسووة التوودريس تحوودد نؾعيووة 1990ووفقووا لييذووشر )    

ةمعوو  الظالوو  السعمووؼ الوودور الوورئيس فووي مسارسووة كافووة اءنذووظة السدرسووية والتخظوويط لمسووشهج 
التربؾيوووة مسوووا يدوووسح لوووه بالقيوووام ب بحاثوووه  وتشفيووو   وتقييسوووه اثشووواء عسميوووة التووودري  العسموووي،

،ويتعاون العدةود موؽ مودارس تودري  السعمسويؽ فوي فشمشودا موع بذكل افزل  ومذاريعه التجريبية
يوووة ،وتقووودم بعوووض مووودارس تووودري  تعميسمختموووف الذوووركاء فوووي السذووواريع الدوليوووة والثقافيوووة وال
ريبيوة وتؾفر كو لػ السذواريع التج ،العمياالسعمسيؽ برنامج البكالؾريا الدولية في السرحمة الثانؾية 

التدريس الرقسي كتسهيود ءنوؾال جدةودة  اسالي  تظؾير تكشؾلؾجيا السعمؾمات و  عمىالتي تشظؾي 
 (110)وخاصة تمػ التي في سياو دولي. مؽ التعاون،

تخزوع جيئًيوا فوي تسؾيمهوا لمدولوة ،إ  و وتشتسي مدارس تدري  السعمسيؽ إداريًا إلى الجامعوات    
والثقافووة مسارسووات  تعموويؼاءساسووي ، بيشسووا تسووؾج و ارة ال تعموويؼال تكوواليف الساليووةتغظووي و ارة 

السعمسويؽ  تعمويؼولهوا تفاعول مدوتسر موع اقدوام  ،العميواوالتودريس فوي السودارس الثانؾيوة  تعميؼال
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في الجامعات، ويتؼ التعامل مع ه   السدارس باعتبارهوا بيئوات رمشوة ومشاسوبة يسكوؽ لمسدرسويؽ 
وعموى الوررؼ موؽ ان مودارس ،111))السبتكورة فوي مجواج التودريسفيها مسارسة وتجري  افكوارهؼ 

هؼ تعموويسمووؽ الذووبكة الوو ي يكسوول الظووالب الفشمشوودةؾن  دري  السعمسوويؽ تذووكل الجوويء الوورئيستوو
التدريبي فيه ، فمن بعض السدارس الحكؾمية البمدية العادية )تدسى السدارس السيدانيوة البمديوة 

الفشمشديوة  يوة فوي جامعوة اولوؾتعميسثموث السسارسوات ال حيوثنفس الغور ،  ؤديت ( MFS، او 
 112))في ه   السدارس السيدانية البمدية. تتؼ 
ونغووًرا ءن موودارس توودري  السعمسوويؽ هووي موودارس جامعيووة ، يسكووؽ اعتبووار الذووبكة الؾطشيووة    

لمسوودارس الفشمشديووة لتوودري  السعمسوويؽ فريوودة مووؽ نؾعهووا ،ةووتؼ تذووجيع السعمسوويؽ العووامميؽ هشوواع 
عموووى إجوووراء تجوووارب البحوووث والتووودريس كجووويء ال ةتجووويا موووؽ عسمهؼ،كسوووا توووؾفر مووودارس تووودري  

وتزووع  اقدووام ،113)) السعمسوويؽ ايًزووا سووياًقا لمبحووث الوو ي تجريووه كميووات الجامعووة السختمفووة
تدري  السعمسيؽ فوي اعتبارهوا الغوروف الخارجيوة بسوا فوي  لوػ مشذوست الدراسوة ومؾقعهوا وعودد 

عودد الظوالب والخودمات االجتساعيوة واالقتروادية والروحية وخودمات  السعمسيؽ بسا ةتشاسو  موع
السكتبووة )تووؾافر الكتوو  ومؾاعيوود العسوول( ، مرافووق تكشؾلؾجيووا السعمؾمووات واالتروواالت وكفاةتهووا 

   (114)وطؾج ايام الدراسة وتراكؼ السحاضرات مقابل االنقدام حد  ايام اءسبؾل.
 عموىالسودارس  عموى التربوؾييؽ ةشغور إلوى السذورفيؽ،ال الفشمشودي ؼ السعموؼيعموفوي ترتيبوات تو     

انهؼ الخبراء الو ةؽ يدواعدون السعموؼ قبول الخدموة  عمىهؼ يإلبها، بل ةشغر  ىانهؼ نسا ج يحت 
ن العدةود موؽ ؾالظالب السعمس ن يكؾيِ قد  اصة في ان يكؾن مدرسا، ومع  لػ ،إليجاد طريقته الخ

ةراقبوؾنهؼ اثشواء  الو ةؽن ؾالسعمسو هؼ مؽ  لػواء في السدرسة، واءقران، الشسا ج، مثل السعمسيؽ
 115))مسارستهؼ لمتدريس.

ة بذكل خا  لعودة اسوباب مشهوا عاليوتعتبر جؾدة اإلشراف في مدارس تدري  السعمسيؽ       
ان السدرسيؽ ال ةؽ يعسمؾن في مودارس تودري  السعمسويؽ ممتيموؾن لويس فقوط بتودريس طالبهوؼ 

: مووؽ السعمسوويؽ فووي موودارس توودري  السعمسوويؽ حاصوومؾن  20، ولكووؽ مووا يقوورب مووؽ  وفرووؾلهؼ
العالقوة الفظريوة بويؽ مودارس تفعيول السهشي كو لػ  تعميؼعمى درجة الدكتؾرا  ، وهؼ ممتيمؾن بال

ان يكتبوؾا بورامجهؼ  هؼ، وريرها مؽ إدارات الجامعة ، ويسكؽ ل تعميؼتدري  السعمسيؽ ، واقدام ال
ةتسكشووؾا مًعووا مووؽ مدوواعدة الظووالب السعمسوويؽ عمووى تظووؾير معووارفهؼ ومهوواراتهؼ يووة حتووى تعميسال
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بذووكل افزوول لسهشووتهؼ السدووتقبمية ، ووضووع جسيووع السهووارات والسعرفووة التووي اكتدووبؾها مؾضووع 
 (116)التشفي  في مسارسات التدريس الخاضعة لإلشراف. 

من مدرسوي هو   السودارس وءن التعاون بيؽ الجامعات وه   السدارس مؽ اءمؾر السعتادة، ف   
يوة والسهشيوة ،فالتؾجيوه ةوؾفر لمسدرسويؽ مشتودى تعميسلدةهؼ إدراع جيد لحاجوات الظالو  السعموؼ ال

مسالحغووات والسذوواركة فووي حووؾار حووؾج القزووايا السهسووة فووي ل امخبوورات وتمقيوول وتبووادال ،لمشقووا 
 اليؾميووةالسعمسوويؽ يجو  ان ةوؾفر السييود مووؽ الوروابط موع الحيواة  تعمويؼعسمهؼ،فهوؼ ةؤكودون ان 

،ويشبغووي ان يكووؾن التؾجيووه اداة لوودعؼ التظووؾير السهشووي لمسعمسوويؽ،ويكسؽ التركيووي عمووى شووراكة 
تعاونيووة بوويؽ السعمسوويؽ الجوودد و وي الخبوورة وعمووى إعووادة التفكيوور السذووترع فووي مختمووف جؾانوو  

ؼ السعمسيؽ الفشمشدةيؽ فوي السدوتقبل يعمءسئمة الرئيدة لتؼ، ولعل احد ايعمالت نغريات ومسارسات
ة و لووػ لوودعؼ يووعمهووؾ كيةيووة دمووج التوودري  قبوول الخدمووة والتوودري  اثشوواء الخدمووة بذووكل اكثوور فا

 (117)التظؾير السهشي لمسعمؼ طؾاج حياته السهشية.
فوووي الوووربط بووويؽ الشغريوووة والتظبيوووق ؛مذووورول قامووو  بوووه جامعوووة  الشسوووا ج الرائووودةوموووؽ اهوووؼ    

السعموؼ قبول الخدموة واثشواء الخدموة باسوتخدام السودخل القوائؼ  تعمويؼلوربط   Helsinki همشدكي 
جوول  يوادة دافعيووة الظووالب نحووؾ دراسووة االبحووؾث فووي الرياضوويات ،التكشؾلؾجيوا ،العمووؾم مووؽ  عموى

سيوة ،فقود توؼ إنذواء السركوي الفشمشودي يعملعسميوة التالعمؾم والرياضويات والتحدويؽ موؽ مخرجوات ا
)وهو ا االختروار  م،2003فوي عوام  Helsinkiفوي جامعوة همشدوكي   LUMAؼ العموؾم  يعمولت

اوج  M,Aاوج حوورفيؽ لكمسووة العمووؾم فووي الفشمشديووة ،كوو لػ حرفووي  L،U:حرفووي التووالي داللتووه ك
حووورفيؽ فووووي كمسووووة الرياضوووويات فووووي الفشمشديووووة ( ،ويغظووووي السركووووي دراسووووة تخررووووات العمووووؾم 
والرياضيات والتكشؾلؾجيا ،ففي العقد اءوج مؽ إنذاء ه ا السركوي كوان الهودف الورئيس لوه بشواء 

،ومشوو   STEMنغووام وطشووي لمتعوواون مووؽ اجوول إعووداد معمووؼ الرياضوويات والعمووؾم والتكشؾلؾجيووا 
اخرى فوي مختموف الجامعوات الفشمشديوة وتعود هو    يةإقميسLUMAمراكي ةتدع,تؼ إنذاء 2007

الجامعوات والسعمسوؾن والسودارس والظوالب ورجواج الروشاعة فيوه تتعاون  امجتسعي االسراكي ابتكار 
ا ،وكوو لػ دعووؼ فووي العمووؾم والرياضوويات والعمووؾم والتكشؾلؾجيوو 19-3لرفووع قوودرات اءطفوواج مووؽ 

 د القيسووة الحقيقووة لهوو ا التعوواون هوويالبحووؾث ،وتعوو عمووىاعتسووادا الحيوواة  السعمسوويؽ لمووتعمؼ موودى
 118).) مذاركة  جسيع الذركاء السجتسعييؽ ب فكارهؼ وخبراتهؼ ،ومسارساتهؼ تظؾًعا.
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اسوووتخدام احووودث  عمووىوتعتسوود اءنذوووظة التووي يسارسوووها الظالوو  السعموووؼ فوووي هوو ا السركوووي      
فوووووي  وافكوووووار مبتكووووورة لمتووووودريسيدوووووية السعمؾموووووات البحثيوووووة إلنتووووواج واسوووووتحداث موووووؾاد تدر 

،والسووؤتسرات  science clubsالسجهووية تكشؾلؾجيووا،ونؾادي العمووؾم  laboratoriesالسعاموول
conferences،يوهإلاحودث موا تؾصوم   عموىطالل لعسل مع الباحثيؽ في الجامعات لالك لػ ا 

 learning byالبحوووؾث فوووي احووودث التقشيوووات التدريدوووية ،ودعوووؼ مبووودا "الوووتعمؼ بالتروووسيؼ"
design اي القيووام بتخظوويط وتشفيوو  مقرراتووه،"plan and execute"  حيووث يقووؾم الظالوو "

 119))بترسيؼ مذرول بحثي بشفده باستخدام التقشيات الحدةثة.
السعمسوويؽ لؾضووع الخظووؾأ  تعموويؼوالثقافووة مشتوودى ل تعموويؼانذوو ت و ارة ال 2016 عوواموفووي       

وشوووارك  جسيوووع الجامعوووات والفشوووؾن  السعمسووويؽ ، تعمووويؼالعريزوووة لمتظوووؾير وتذوووجيع إصوووالح 
السعمسويؽ فوي السشتودى، باإلضوافة إلوى  لوػ ، تسو  دعوؾة خبوراء موؽ  تعميؼالتظبيقية التي تؾفر 

جسيووع اصووحاب السروومحة ، مثوول الظووالب والسدرسوويؽ والسؤسدووات الرئيدووة ، ومشغسووات البمديووة 
 موا يعوادجبمديوة  129،حيث شارك  هالحكؾمية لمسذاركة في تعميؼات الواصحاب العسل ، وسمظ

السعمسويؽ موؽ  تعمويؼسشتودى برنامًجوا واسوًعا لتظوؾير الحيوث طوؾر ،: مؽ البمديات الفشمشدية  41
عسموه عموى التؾاصول والوشهج  ا فويدوتشدً م،السعمسويؽ السحترفيؽ تعميؼمرحمة الظفؾلة السبكرة إلى 

ؾير السذووتركة مووؽ اعسوواج التظوو التذوواركي فووي التشسية،وقوود كانوو  اساسوويات البحووث جوويًءا رئيًدووا
معسول وتؾجيوه السوشح الكبيورة لالسعمسيؽ كهيكول وطشوي  تعميؼسشتدى الوضع ،و لمجامعات والبمديات

 (120).السعمسيؽ  تعميؼلتظؾير مذاريع  العالي  تعميؼلسؤسدات ال
السعمسويؽ،  تعمويؼمؽ خالج تظؾير مذواريع   م2017 وبدا تشفي  برنامج التظؾير في صيف     

عموى  العوالي  تعميؼمميؾن ةؾرو لتسؾيل التشسية لسؤسدات ال 27.7وتؼ تخريص ما يقرب مؽ 
مدار عاميؽ ،وكان  رؤية برنوامج التظوؾير "خموق افزول السعوارف فوي العوالؼ مًعا"،وكانو  نقظوة 

إحودى  الجوؾدة هوؾ عواليالالسدرسيؽ اءكاديسييؽ الفشمشودةيؽ  تعميؼاالنظالو لبرنامج التظؾير ان 
 تعمووويؼالفشمشوودي، فسوووؽ اجوول الحفووواي عموووى جا بيووة وجوووؾدة  تعمووويؼنقوواأ القوووؾة الرئيدووة لشغوووام ال

إلوى نهوج قوؾي لالبتكوار والتحدويؽ السدوتسر،بحيث ة شغور  هشاع حاجوةالسعمسيؽ في السدتقبل ، 
إلى عسل السعمؼ عمى انه عسمية تعموؼ مدوتسرة تحتواج إلوى الودعؼ،ووفًقا ءهوداف برنوامج تظوؾير 

ؽ يفووي مجووالهؼ ،خبووراء استذوورافي متعسقوويؽؽ ياء تربووؾيالسعمسوويؽ تووؼ اعتبووار السعمسوويؽ خبوور  يؼتعموو
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متظوووؾير ؽ يدوووتفيدون موووؽ بيئوووات الوووتعمؼ الجدةووودة ،لووودةهؼ الذوووجاعة ليالشظووواو ومبتكووور  يواسوووع
 (121).؛ والعسل في الذبكات الؾطشية والدولية والتجربة باستخدام البحؾث

 هويثقل الخبرة الفشمشدية فوي إعوداد السعموؼ  عمىسؽ اهؼ الشسا ج التي تؤكد ف؛ ومؽ ناحية اخرى 
 تعموويؼفرصووة كبيوورة لفشمشوودا لتؾليوود إةوورادات مووؽ سووؾو ال فقوود كانوو  الذووراكات والتعوواون الوودولي،

إ  تعوود فرصووة كبيوورة ، "اكاديسيووة تظووؾير السعمسوويؽ العالسيووة"مووؽ خووالج إطووالو  اءمريكووي الهائوول
فدووؾو التظووؾير  -لإلةوورادات لفشمشوودا لتكثيووف "امووتالع" مكانووة عالسيووة رائوودة فووي هوو ا الدووؾو 

: مووؽ مييانيووات 10مميووار دوالر ، ويدووتهمػ  20 حووؾاليالسهشووي فووي الؾاليووات الستحوودة ةبمووغ 
ؾير مؽ خالج إبرام تعاقودات وشوراكات وعقوؾد طؾيموة اءجول مدوتسرة لخودمات التظو –السقاطعات 

، إ  تحووودد اإلرشوووادات  مريكوووياءسوووؾو التظوووؾير السهشوووي و  السهشوووي بووويؽ الجامعوووات الفشمشديوووة
 Every Studentاءمريكيوووة الجدةووودة الوووؾاردة فوووي "قوووانؾن نجووواح كووول طالووو "  الفيدراليوووة

Succeeds Act(ESSA التظووؾير السهشووي الفعوواج باعتبووار  تعمًسووا مدووتداًما ، قائًسووا عمووى )
فقوادة السودارس اءمريكيوة  ،ال ةتجويا موؽ الؾعيفوة ةركي عمى الفرل الدراسوي ، وجويءً  اءبحاث ،

الفشمشوودي وقدرتووه عمووى تقووديؼ التظووؾير السهشووي، مووؽ خووالج  تعموويؼلوودةهؼ راي عوواٍج فووي نغووام ال
،  تعمووويؼربحييؽ مثووول الرابظوووة الؾطشيوووة لمالوووذوووركاء ريووور المريكيوووة و اء الجسعيووواتالذوووراكة موووع 

السعمسوويؽ ، والرابظووة الؾطشيووة  تعموويؼي لمسعمسوويؽ ، والرابظووة اءمريكيووة لكميووات واالتحوواد اءمريكوو
دارس لسوودةري السوودارس االبتدائيووة ، ورابظووة السذوورفيؽ عمووى السوودارس ، والرابظووة الؾطشيووة لمسوو

   (122)، باإلضافة إلى السؤسدات ومراكي البحؾث.السدتقمة ) السدارس الخاصة(
والسدوووئؾليؽ اءموووريكييؽ  ةريؽمجسؾعوووات موووؽ السعمسووويؽ والسوووداستزوووافة  كسوووا يسكوووؽ لفشمشووودا 

ة السدوتؾى ، فبورامج التظوؾير السهشوي يسكوؽ ان عاليو، لتقديؼ خبرات تظؾير احترافية يؽواآلسيؾي
تذسل مدرسوة لتودري  السعمسويؽ الجوامعييؽ، محاضورات وور  عسول حوؾج احودث اءبحواث موؽ 

 Edتووودري  و الفشمشديوووة ؛ موووؤتسرات، نووودوات عبووور اإلنترن ،حمقوووات دراسوووية؛  تعمووويؼاسوووات ة ال
Campsتسرة مدو،  ، حيث ةتؼ هيكمة برامج التظؾير السهشي عمى انها مجتسعات تعموؼ احترافوي

يذووارع الجسيووع رؤى حووؾج التشفيوو  حيووث عمووى شووبكة اإلنترنوو  ، ومدووتدامة عمووى موودار الدووشة 
 (123)والتعمؼ السدتسر. 

 عموىومؽ خالج ما تؼ عرضه مؽ بعض مالمح الخبرة الفشمشدية فوي مجواج إعوداد السعموؼ القوائؼ 
ان هوو   الخبوورة البوود وان تزووافرت لرووشعها العدةوود مووؽ العؾاموول  إلووىالبحووؾث ،تجوودر اإلشووارة 
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يسا ةموي عور  يتؼ فسه يعمالسجتسعية والتي اثرت فيها بذكل ممحؾي لتغهر به   االنفرادية ،و 
 إعداد السعمؼ في فشمشدا . عمىالثقافية والسجتسعية السؤثرة  ى ءهؼ القؾ 

، تقودم  بشجواح إلوى  يةورباء قارة السكشدنافية التي تقع شساج فشمشدا هي إحدى الدوج اإل      
مجتسع السعرفة عمى مدوتؾى عوالسي والو ي ثبو  موؽ خوالج تروشيفات دوليوة مختمفوة، والركوائي 

عمووى  ةوالتوودويل، معتسوود ديووة هووي الجووؾدة والكفوواءة واإلنرووافالفشمش تعموويؼالرئيدووة لدياسووة ال
عمووى انووه مفتوواح القوودرة  تعموويؼالسدووتسر، حيووث ة شغوور إلووى ال تعموويؼمبووادئ الووتعمؼ موودى الحيوواة وال

ولتسيووي الخبوورة الفشمشديووة فووي إعووداد  السجتسووع القووائؼ عمووى السدوواواة، ىدالتشافدووية والرفاهيووة لوو
بسؾضوؾل   اوالعؾامول اءكثور ارتباطو ى لؾقوؾف عموى اهوؼ القوؾ ا التاليمعمسيها سشحاوج في الجيء 

 :التالي البحث عمى الشحؾ 
إعووداد السعمووؼ فووي فشمشوودا ؛ ءن التظووؾر التوواريخي  عمووىوتوو ثير  العاموول التوواريخي فيسووا يخووص 

لمشغريات واءةدةؾلؾجيات واءفكار السختمفوة لإلندوان لهوا ت كيوداتها الخاصوة فوي إيزواح السعموؼ 
،فقود مورت فشمشودا عبور الحاليوضع السعمؼ الفشمشدي  عميه الجيد ،قد عهر  لػ جمًيا فيسا اصبح 

الجيؾسياسوية وعاشو  الكثيور موؽ الحوروب والشياعوات تاريخها  السعاصر بوالكثير موؽ التحوؾالت 
الدولية ، فبعد ان كان  جيءا مؽ اإلمبراطؾرية الدوؾيدية اصوبح  تابعوة لإلمبراطؾريوة الروسوية 

م، ثوؼ خاضو  حربوا شواممة ضود السانيوا وروسويا ثوؼ 1917حتى تؼ تحقيق االسوتقالج فوي عوام 
م، وطوؾاج هو    1955ؼ الستحودة عوام حربا اهميوة طاحشوة بعود اسوتقاللها حتوى انزوسامها لألمو

الفتوورة ، لعوو  السعمسووؾن دوًرا مهًسووا فووي السدوواعدة عمووى روورس الهؾيووة الفشمشديووة الؾطشيووة بوويؽ 
الرووؾرة  عمووىالدوكان كسووا هووؾ مؾضوح فووي سمدوومة "دروس الفشمشودةيؽ الحقيقيوويؽ" والتووي اكودت 

الوؾطشي"، وفوي الدوتيشيات البظؾلية لمسعمسيؽ والدور ال ي لعبؾ  في بشاء اءمة و "ررس الؾعي 
، اونووؾ Uno Cygnaeusاالبتوودائي الفشمشوودي تعموويؼمووؽ القوورن التاسووع عذوور ، اكوود ابووؾ ال

السعموووووؼ هوووووي الزوووووسان اءكثووووور مؾثؾقيوووووة لشجووووواح التظمعوووووات  مكانوووووةان  عموووووىسووووويغشاةؾس ، 
يووة،ويج  ان يكووؾن لسيوويات مثوول التعوواطف والحوو  والرووبر تجووا  التالميوو  دور بووار  فووي تعميسال

 (124)، والذعؾر بالسدؤولية ، والح  .سعمؼ بجان  التؾاضع ، واءصالة الشخرية 
ولؼ يكسول كبيور، حودٍ  ففي تمػ الفترة عول مدوتؾى التحرويل العمسوي فوي فشمشودا مشخفًزوا إلوى    

؛ وكوان الحروؾج عموى  اءساسي سؾى واحد مؽ بيؽ كول عذورة موؽ الفشمشودةيؽ البوالغيؽ تعميؼال
 ماليييواالؾضوع  فوي  عميوه شهادة جامعية تحرياًل رير عادي، وقد تذابه  لوػ كثيورا لسوا كوان 
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ل ،وبفزووو125))سوووكشدنافييؽ ، الووودنسارع والشووورويج والدوووؾيد،او بيوورو ، وتخموووف عوووؽ جيرانوووه اإل
عمووى االسووتجابة  قدرتووهفووي فشمشوودا  تعموويؼاثبوو  نغووام ال سوورعان موواييؽ ، يووستوجووؾد معمسوويؽ م

فوي بدايوة التدوعيشيات بدوب  السجتسعيوة الحتياجات القؾى العاممة التوي نذو ت نتيجوة اءحوداث 
وووورت وجووووه ال 1972سمدوووومة مووووؽ اإلصووووالحات الؾاسووووعة التووووي بوووودات عووووام   تعموووويؼم والتووووي ريو

مة، وقؾاعوود عامووة يووة مؾحوودة وشووامتعميسإيجوواد بشيووة  فووي،حيووث بوودات هوو   اإلصووالحات والتعمؼ
 إعوودادوإعووادة هيكمووة السوودارس و بوورامج إعووداد السعمسوويؽ، مووع نقوول مدووؤولية لمسشهوواج الؾطشي،

السعمسيؽ إلى الجامعات،واتخ ت العدةد موؽ اإلجوراءات التوي هودف  إلوى تحدويؽ نؾعيوة الكوؾادر 
 126))ية الفشمشدية.تعميسال

جيًءا ال ةتجويا موؽ الثقافوة  -ةياج وال– تعميؼاالجتساعي ؛كان الو وفيسا يخص العامل الثقافي     
التياًمووا قانؾنًيووا  سووشؾات اصووبح 6اءساسووي لسوودة  تعموويؼ، فالحرووؾج عمووى الالفشمشووديوالسجتسووع 

، فقد فهؼ الفشمشدةؾن انه بدون معرفتهؼ لمقراءة والكتابة وامتالع السعرفوة العاموة ، وحًقا لمجسيع
هوؾ خدموة عاموة ، الهودف  عميؼتسيكؾن مؽ الرع  تحقيوق تظمعواتهؼ فوي الحيواة والتشسيوة ،فوال

 فوي الدوؾو العالسيوةلمجسيع لتربح قوادرة عموى السشافدوة اقتروادًيا  تعميؼتحديؽ فر  ال امشه
.((127 

وعسودت ،وسويمة إلنتواج موؾاطشيؽ نسوؾ جييؽ يسكوشهؼ ان ةثقفوؾا انفدوهؼ  تعمويؼتؼ اعتبار الحيث 
والو ي اكود  Herbartموؽ هيربورت، السدارس إلوى تحقيوق  لوػ موؽ خوالج نهوج تربوؾي مدوتؾحىً 

دور اءنذظة والهؾايوات فوي بشواء الذخروية ، باإلضوافة إلوى الشيعوة السحميوة الستحزوار  عمى
 كسوا، ثقافوة الذوع  الفشمشودي الستساسوػ  جويءا ال ةتجويا موؽ - اج  الو ي كوان وال -ح  فشمشودا 

 عوواليوتوودري   تعموويؼيووة والحرووؾج عمووى تعميساسووتؾعب  فشمشوودا اهسيووة السدوواواة فووي الفوور  ال
مشظقووة مووؽ  ةات بوويؽ السووؾاطشيؽ مووؽ الجشدوويؽ، وعوودم إهسوواج ايوويالسدووتؾ الجووؾدة عمووى جسيووع 

مشوواطق الدولووة بشوواء عمووى اعتبووارات عرقيووة او اقترووادية او اجتساعيووة، ورفعوو  فشمشوودا شووعار 
الجووامعي، إ  تبوو ج الجامعووات قرووارى جهوودها  تعموويؼالسجوواني لمجسيووع بسووا فووي  لووػ ال تعموويؼال

ي،وتبو ج تعميسلتحقيق اقرى قدر مؽ استغالج إمكانات كل طال  مؽ خالج التؾجيوه واإلرشواد ال
اكبر لدعؼ الظالب مؽ  وي االحتياجات الخاصة ك لػ اءقميوات المغؾيوة والسهواجريؽ، كسوا  ادجه

 الساليووةحيث يسكووؽ مووشح السدوواعدات ةؾجود فووي فشمشوودا نغووام متظووؾر لمسووشح والقوورو  الدراسووية،
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العوالي  تعمويؼوتؾفير مدارات مرنة لم الفشمشدية، العالي  تعميؼلمدراسة بدوام كامل في مؤسدات ال
.((128 

فووي الشهووؾ  بووالسجتسع الفشمشوودي عموو  مكانووة السعمووؼ وتسيوويت، إ   تعموويؼوانعكاسووا لسكانووة ال   
ويشغوور الفشمشوودةؾن إلووى التوودريس كسهشووة نبيمووة ،  بوواحترام وثقووة كبيوورة حالًيوواةتستووع السعمسووؾن 

ومهشوة مدفؾعوة ب هوداف اخالقيوة بوداًل موؽ  –تذوبه الظو  او القوانؾن او االقترواد  -ومرمؾقة 
السرالح السادية، فوالسعمسؾن هوؼ الدوب  الورئيس فوي قيوادة فشمشودا اآلن لمسجسؾعوة الدوليوة فوي 

عمووى وعيفووة معمووؼ عسميووة تشافدووية فالحرووؾج ،(129) مجوواج محووؾ اءميووة والعمووؾم والرياضوويات
تؼ باالعتسواد عموى مؤشورات متشؾعوة ، تون القبؾج في برامج إعداد السعموؼ صوارمة و لمغاية، كسا ا

لو ا  -نغورا لمتعوداد الدوكاني القميول-وفشمشدا كدولة صغيرة ال يسكشها التشافس في السؾارد البذرية
ولهوو ا  ابوودى الفشمشوودةؾن تقوودةرهؼ العقوول البذووري "فالعقوول الوو ي يجوو  ان نيرعه"، عمووىاعتسوودوا 
 يعدان الدب  وراء نجاحهؼ في العدةد مؽ السجاالت .  ؽ ةموالسعمسيؽ ،ال تعميؼالدائؼ لم

الجيود والو ي يعشوي الثقوة  تعمويؼكسا يعمؾ في فشمشدا مبدا "الح  التربؾي" كذكل مؽ اشوكاج ال    
ي يكوؾن فيهوا تقوودم لسؾاقوف التوالسدوتسرة فوي تعموؼ التالميو  وموؾاهبهؼ وفور  اكتذوافهؼ، ففوي ا

يذووعر باإلحبوواأ،  وثقتووه فووي تعمسووه السووتعمؼ "السعمووؼ السحوو " ان ال يفقوود  ى، يدووعالسووتعمؼ بظيًئووا
ةوتؼ  وبهو افعشدما ةؤمؽ السعمؼ بقدرات الستعمؼ ،سيجد السعمؼ انه مؽ اءسهل إقشال الستعمؼ بها، 

ان ةتدومح بالتفواؤج واالعتبوار الو اتي  عموىتظؾير الكفاءات اءكاديسية  إلى تعميؼتجاو  هدف ال
 (130)، واحترام وح  اآلخريؽ.

؛فقبوول بوودء  عمووى نغووام إعووداد السعمووؼ الفشمشوودي الوودةشي الجانوو هوو ا وال يسكووؽ إنكووار توو ثير      
انتذار التعميؼ الرسسي خالج الدتيشيات مؽ القرن التاسع عذر ، كانو  مدوؤولية محوؾ اءميوة 
العامة موؽ مدوؤولية القداوسوة وريورهؼ موؽ اإلخوؾة الستودةشيؽ فوي فشمشودا ،ومشو  القورن الدوابع 
عذووور قووودم  مووودارس التعمووويؼ السدووويحي التعمووويؼ الووودةشي اءولوووي السؾجوووه فوووي مووودارس اءحووود 

ارس الستجؾلة داخل القرى وفي السشاطق الشائيوة موؽ فشمشودا، فحدو  التقاليود والعوادات فوي والسد
 لػ الحيؽ ، كان  القدرة عمى القوراءة والكتابوة مظمؾبوة لمويواج القوانؾني موؽ قبول الكشيدوة لكول 
، مؽ الشداء والرجاج،وعميه ؛ اصبح التعمؼ بالقراءة والكتابة يسثل دخؾج الفرد إلى مرحموة البموؾغ

مع موا ةورتبط بوه موؽ واجبوات وحقوؾو، وتوؾلى السعمسوؾن هو   السدوؤوليات تودريجيًا عشودما بودا 
نغوووام السووودارس الحكؾميوووة الفشمشديوووة بالتؾسوووع فوووي اوائووول القووورن العذوووريؽ، وعميوووه  فقووود تستوووع 
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السعمسووؾن بوواحترام كبيوور وثقووة ال جووداج فيهووا، مدفؾعووة اساًسووا بالهوودف اءخالقووي والوودةشي فووي 
 (030ج ،وليس عؽ طريق االهتسام السادي او السهشي. )السقام اءو

بذووكل شوودةد قبوول إدخوواج  افووي فشمشوودا مركييوو تعموويؼ؛كووان نغووام الالدياسووي وفيسووا يخووص العاموول 
م ، فكانو  1985العدةد مؽ اإلصالحات الكبيرة حيوث عمو  تحو  الدويظرة السركييوة حتوى عوام 

تخزع السدارس لرقابة صارمة مؽ قبل الهيئات السركيية ، ثؼ بدا التحؾج التودريجي نحوؾ الثقوة 
لقائسة عموى الثقوة بالسدارس والسعمسيؽ ، وفي بداية التدعيشات ، بدات حقبة الثقافة السدرسية ا

وفوي ثسانيشيوات  لوػ القورن اتخو ت ،(132)رسسيا ت خ  مكانها في التذريعات والمؾائح السدرسوية
موؽ و ارة  تعمويؼؾلية عوؽ الئات الستياةودة موؽ الدومظة والسدويالسدوتؾ الحكؾمة قرارات اخرى لشقل 

عؽ تؾجه الغورب ووضعها عمى عاتق السدارس والبمديات، فقد جاءت ه   الحركة تعبيرًا  تعميؼال
الستشووامي لتقموويص دور الحكؾمووات السركييووة وقوودرتها عمووى تقريوور افزوول مووا يسكووؽ عسمووه عمووى 

   (133.)ؽ  في السدارسيمسربل السسشؾحةإلى  يادة السدؤولية والثقة  مسا ادىاءر ، 
 The Ministry of والثقافوة تعمويؼية عموى مدوتؾيي : و ارة التعميسوب لػ تشف  الدياسات ال  

Education and culture  - فوي فشمشودا موؽ خوالج  تعمويؼإ  تعود مدوئؾلة عوؽ سياسوات ال
 -، ويعسووول بالتعووواون موووع الوووؾ ارة لؾضوووع اءهوووداف العاموووة تعمووويؼالسجموووس الوووؾطشي الفشمشووودي لم

  إ  تعوود مدووئؾله عووؽ اتخووا  القوورارات الستعمقووة بالتسؾيوول وتشفيوو؛الدوومظات السحميووة او البموودياتو 
لتفوووؾيض الدووومظات  باالسوووتقالليةالسشووواهج السحميوووة ، وتؾعيوووف العوووامميؽ ، وتتستوووع البموووديات 

والثقافوووة ،  تعمووويؼموووؽ قبووول و ارة ال العوووالي  تعمووويؼويوووتؼ تخظووويط سياسوووة ال، (134)لمسووودارس 
يوة،كسا يعود تعميسالتوي تعود السدوئؾلة عوؽ تقوديؼ الخودمات ال،و والبمديات مثول الدومظات السحميوة 

مدووئؾج عوؽ تووؾفير السشوواهج  -تعمويؼوهووؾ وكالوة وطشيووة فوي قظووال ال- تعمويؼالووؾطشي لمالسجموس 
الدراسووية الؾطشيووة اءساسووية،وتمتيم البمووديات بتووؾفير مووشهج محمووي ضووسؽ اإلطووار السحوودد فووي 

 (135.)السشهج اءساسي 
، بوودات عسميووة إصووالح جووامعي مهسووة فووي فشمشوودا،  2009وجوودةر بالوو كر انووه فووي عووام         
، 2015 -2009لمفتورة  العوالي  تعمويؼوضع اإلستراتيجية الؾطشية لتدويل مؤسدات التزسش  

؛  يوادة  العوالي  تعمويؼتؾفير مجتسع دولي لم وهيوالتي تزسش  خسدة اهداف اساسية لمتدويل 
؛ تذجيع تردةر الخبرة ؛ دعؼ مجتسع متعودد الثقافوات  العالي  تعميؼجؾدة وجا بية مؤسدات ال

 (136)لية العالسية .؛ وتعييي السدؤو 
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د اقترواد  عموى اليراعوة إلوى بمود بمود يعتسوموؽ فشمشودا  تحؾلو ؛ العامل االقترادي وفيسا يخص 
،واآلن تتستع فشمشدا باقتراد صوشاعي مخوتمط ومتكامول  تعميؼاقتراد معرفي متقدم، بفزل ال ي 

االقتروواد العووالسي، حيووث لعبوو  التكشؾلؾجيووا واالقتروواد السعرفووي دورًا قؾيووًا فووي دعووؼ  مووعلمغايووة 
 تعمويؼالشسؾ االقترادي الفشمشدي، واحتم  فشمشدا السرتبة اءولى عالسيًا بالشدبة لالبتكار ونغوام ال

والتدري  في تقريور صودر موؤخرًا عوؽ التشافدوية موؽ السشتودى االقتروادي العوالسي، اءمور الو ي 
كسا عاشوو  فشمشوودا تجربووة ،يووةتعميستخروويص مييانيووة لمجؾانوو  العكووس عمووى االهتسووام بتووؾفير و ان

فووي  العميوواالسراتوو   اليووؾممثيوورة لمتحووؾج إلووى مجتسووع السعرفووة فووي فتوورة قروويرة جوودا، حيووث تحتوول 
قؾائؼ اءفزمية في جسيع السجاالت، كسا احتم  السرتبة اءولوى فوي قائسوة افزول بمود فوي العوالؼ 

واالقتراد والرحة والبيئة الدياسية ونؾعية الحياة العامة كسا يسكوؽ اعتبارهوا  تعميؼمؽ حيث ال
الجوامعييؽ  اكثر البمدان استقرارا في العالؼ، وتعد البمد الثالث عالسيوا موؽ حيوث ندوبة الخوريجيؽ

 حاليواإلى عدد الدكان، كسا تتردر فشمشدا باستسرار القوؾائؼ الدوليوة فوي اءداء الوؾطشي، وتعتبور 
مووؽ ناتجهووا  3,5عمووى البحووث والتظووؾير العمسووي بشدووبة تتجوواو   نفوواومووؽ اوائوول الوودوج فووي اإل 

 (137)السحمي.
لجامعوات تسوؾج موؽ الوررؼ موؽ ان ا عمىالجامعي في فشمشدا مجاني بذكل اساسي و  تعميؼفال    

انوه  عموىةؤكود  الحوالي السوالي،والشغوام  االسوتقالليةقبل الحكؾمة،إال انها تتستع بقدر كبير موؽ 
الجامعة السذاركة فوي العدةود موؽ اءنذوظة التوي تحوددها السوؾارد االقتروادية التوي ةؾفرهوا  عمى

هووؾ اكبوور مروودر لمتسؾيوول اءساسووي، وتعتسوود القوودرة االقترووادية  تعموويؼالتسؾيوول العووام،إ  يعتبوور ال
إلوى جانو  البحوؾث،  -لمجامعة بذكل خا  عمى عدد الخريجيؽ ، واداء نقاأ ودورات دراسية 

نقظووة دراسووية حدوو  الشغووام اءوروبووي فووي كوول سووشة  55فسؤشوور الظووالب الجوودد الوو ةؽ حققووؾا 
تحقووق الجامعووة هوودف " االلتوويام  التووالي وبدراسووية ، مؤشوور جدةوود لربحيووة الجامعووات وتسؾيمهووا 

الؾحودة  تكواليفبسهسة الجامعة لت ميؽ تسؾيمهوا" ولتحقيوق هو ا الهودف ، تعتسود الجامعوات عموى 
ن لمغايوة ؾكل موؽ موؾعفي الجامعوة والظوالب نذوظلكل طال  والتسؾيل السدتشد إلى اءداء،ك لػ 

"شوووركات مدوووتقمة" بسؾجووو  جامعوووات فشمشووودا  فكوووؾن  ، (138) فقوووط لحسايوووة وجوووؾد الجامعوووة. ؛
ؽ عوؽ تقيويؼ عسميوواتهؼ يجو  القوانؾن الخوا ، يجعمهوؼ  مدوئؾلالقوانؾن العوام او مؤسدوات بسؾ 

 (139). الفشمشدي( تعميؼ)مركي تقييؼ ال FINEECونتائجهؼ ، بسداعدة 
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لتو ثير   تعمويؼادرك  فشمشودا اهسيوة إصوالح ال،فقد العامل السعرفي والتكشؾلؾجيوفيسا يخص       
عمووى صووشاعة راس السوواج البذووري وهووؾ العشروور السهووؼ فووي تؾليوود التكشؾلؾجيووا الجدةوودة، وخمووق 

رير مدبؾقة، حيث تمع  السعرفوة دورا حاسوسا ومتعاعسوا فوي مجواالت االقترواد  ةحمؾج ابتكاري
والسجتسوع السوودني والدياسوي ويوويداد عودد اءفووراد العووامميؽ فوي مشغؾمووة السعرفوة، وترتفووع ندووبة 

  العسول السخرروة لمشذواطات السعتسودة عموى السعرفوة الكثيفوة، وادوات تكشؾلؾجيوا االترواج وق
والسعمؾمووات، ويترافووق مووع  لووػ تظووؾير فووي مجوواج البحووث العمسووي، وتؾجيووه اجووياء مووؽ مووؾارد 
السجتسووع نحووؾ االسووتثسار فووي مجوواج السعرفووة وتكشؾلؾجيووا االتروواج والسعمؾمووات وهوو ا مووا تدعسووه 

الفشمشديووووة اهسيووووة قرووووؾى لمبحووووث الجيوووود  العووووالي  تعموووويؼمؤسدووووات الفشمشوووودا ،حيووووث تووووؾلي 
 (140)واالبتكار.

وبالشغر إلى اهسية السعمؼ في بشاء مجتسع السعرفة وضرورة االرتقاء به مهشيوا ومعرفيوا لسؾاكبوة 
تظؾير الدياسات التي تحكؼ عسمية إعوداد  والتوي تتعموق بسعواةير  إلىادوار  الجدةدة فقد عسدت 

اختيووار ، وطوورو وبوورامج إعووداد ، والتذووريعات الخاصووة بحقؾقووه، بهوودف تقيوويؼ تمووػ الدياسووات 
 .ات الدولية الجيدة في ه ا السجاجوتظؾيرها وتجدةدها بالشغر إلى السسارس

ة لتكؾن مذوارًكا نذوًظا فوي عاليالظسؾحة بف، تدعى فشمشدا جاهدة إلى تشفي  خظظها التاليوب    
والبحووث فووي العووالؼ مووؽ خووالج تعسيووق عالقاتهووا  تعموويؼالسجتسووع العووالسي وبشوواء افزوول بيئووات ال

ة لدياسوة دوالفشمشديوة تساًموا بالسبوادئ الرئي العالي  تعميؼالدولية، له ا الدب  تمتيم مؤسدات ال
م 2015التدويل، ففوي الفتورة اءخيورة موؽ عوام مثل الجؾدة والكفاءة واإلنراف و  العالي  تعميؼال

موووؽ خوووالج إدراع ان قووودرتها  تعمووويؼسوووتراتيجي لمحكؾموووة الفشمشديوووة اهسيوووة الي  البرنوووامج اإل، عووو
ة وتشسيووووة مدووووتدامة وابتكووووارات تدووووتشد إلووووى التجريوووو  عاليووووالتشافدووووية سووووتبشى عمووووى "خبوووورة 

بتظووؾير سياسووة دوليووة جدةوودة  والثقافووة تعموويؼوالرقسشة"،فقوود قاموو  مجسؾعووة تؾجيهيووة بووؾ ارة ال
، الهوودف طؾيوول السوودى لهوو   اإلسووتراتيجية هووؾ 2025-2017لمفتوورة  العووالي  تعموويؼلمبحووث وال

 العوالي  تعمويؼالعمؼ والا لدياسة دولية،ولظالسا كان التدويل محؾًرا رئيدً و جعل فشمشدا اكثر انفتاًحا 
توووؼ تعييوووي التعووواون الووودولي والتشقووول فوووي السجتسوووع الفشمشووودي موووؽ قبووول مركوووي التشقووول  ،الفشمشديوووة

 Center for International Mobility and Cooperationوالتعوواون الوودولي
(CIMO ال ي انذ  في عام )(141).1991 
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خظوؾة ضورورية إلنذواء اسواس  العوالي  تعمويؼفمعداد السعمؼ اكاديسيا ومهشيا بسؤسدات ال      
بسووا فووي  لووػ  -هؼ اءساسووي ومعوواةير االختيووار الؾاسووعة تعموويسمتوويؽ لسهشووة السدووتقبل، بفزوول 

 تساموان ؾن متحسدوؾالظالب الفشمشودةفو -امتحانات القبؾج الؾطشيوة وعذورات االختبوارات الدوليوة
ؽ قيسوة العموؼ واالبتكوار واإلعوالء مو العوالي  تعمويؼعمى جوؾدة ال احقيقي المدراسة، مسا ةؤثر ت ثير 
 في السجتسع الفشمشدي .

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

تربيوة تغظوي جسيوع محافغاتها،وتهودف إلوي إعوداد حسموة الثانؾيوة لمكميوة  27ةؾجد بسرر      
السدووتؾى السهشووي العامووة ،وكوو ا خريجووي الكميووات الجامعيووة السختمفووة لسهشووة التوودريس ،ورفووع 

والعمسووي لمعووامميؽ فووي ميوودان التربيووة والتعموويؼ ،وتهووتؼ بتكاموول شخرووية الظالوو  السعمووؼ وتشسيووة 
 التربوؾي  وخاصوة مرور فوي العوالي تعمويؼال حقق قد،ف(142)قدراته عمى مؾاجهة وحل السذكالت

 الكسوي التؾسوع هو ا ان ،إالعميوه  الستياةود لمظمو  تمبيوة في العقؾد اءخيرة كبيرا كسياً  تؾسعاً  مشه
 موؤثر بذوكل مجتسعوه قيوادة فوي السداهسة مؽ ةتسكؽ لكي جؾدة مخرجاته في تحدؽ ةؾاكبه لؼ

 العالسيووة التؾجهووات عووؽ نفدووها تعوويج ان يسكووؽ ال السروورية فسؤسدووات إعووداد السعمووؼ وفعوواج،
 اهوؼ موؽ السعموؼ إعوداد بورامج بتظوؾير االهتسوامإ  يعود  يوة،تعميسال العسمية تظؾير تدعؾ إلى التي

 عالسيا. اءساسية اءولؾيات السعاصرة ومؽ االتجاهات
ي تعميسومذكمة ضعف إعداد السعموؼ وت هيموه موؽ ابور  التحوديات التوي تؾاجوه الشغوام الوتعد     

 تعموويؼالسرووري ،حيووث يفتقوود السعمووؼ السرووري العدةوود مووؽ السهووارات الحدةثووة الستعمقووة بعسميووات ال
بكميوات التربيوة عوؽ الؾفواء بحاجوات الظوالب السعمسويؽ  الحواليوالتعمؼ ،فهشاع قرؾر في الؾاقع 

 في عل السجتسع السعرفي الستدارل الستدؼ بالتغيير لمسؾاءمة مع السعمؾماتية .
 مووؽ ثووؼيووة القائسووة، و تعميستحووديات السدووتقبل باءنغسووة ال مؾاجهووةفسووؽ ريوور السعقووؾج        
وبورامج إعوداد السعموؼ بالسؾاصوفات والسعواةير  تعمويؼهشاع حاجة ماسة إلعادة هيكموة مشغؾموة الف

اكوود السووؤتسر  حيووث السدووتقبمية لبشوواء اإلندووان الجدةوود القووادر عمووى مؾاجهووة تحووديات السدووتقبل،
ان الشسووؾ ج  عمىة"يوولافووي مظموع اءلةيووة الثالثوة ؛الجووؾدة ،اإلتاحوة ،الفع تعمويؼالودولي الدووابع "ال

 (143): عمىالجدةد إلعداد السعمؼ البد وان يقؾم 
  اعتبار ان السعمؼ متعمؼ نذط مالح  ومقؾم. عمىنسؾ ج التؾجه البشائي 
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  ومدتسرة.اعتبار ان عسمية اإلعداد عسمية طؾيمة السدى 
 برووؾرة تتحووؾج فيهووا السوودارس لسجتسعووات بحثيووة اليؾميةة واءنذووظة يووعمالخبوورات الف،

 ومهشية .
  متدبر.اعتبار ان السعمؼ مسارس 
وجو  التغييور فوي عسميوة  عميوه و  -لسعمؼ بوااهتسام الدولة بواءدوار السشؾطوة ومؽ صؾر        
موؽ حيوث السعواةير  تعمويؼ( مؽ الالئحة التشفي ية لقانؾن ال15السادة ) عميه ما نر   -اإلعداد

 مجوواج التخظوويطشووسم  عوودة مجوواالت هووي ؛ وقوودي لؾعووائف السعمسوويؽ تعميسووالسميمووة لووألداء ال
اسوووالي  و  طمجاج خظووويوووة(،تعميسيوووة لمظوووالب ،وتروووسيؼ اءنذوووظة التعميس)تحدةووود االحتياجوووات ال

يووة اسووتجابة لحاجووات الظالب،إشووراع الظووالب فووي حوول تعميس اسووالي  )اسووتخدام خظووط و  تعموويؼال
متشؾعووة لتشذوويط وتحفيووي  سووالي  السذووكالت والتفكيوور الشاقوود واإلبووداعي ،االسووتخدام الفعوواج ء

إنتواج  عموى)الوتسكؽ موؽ طورو البحوث فوي السوادة العمسية،القودرة  مجاج السوادة العمسيوةالظالب( 
 (044).)التقؾيؼ ال اتي،تقؾيؼ الظالب،التغ ية الراجعة( مجاج التقؾيؼالسعرفة (،

  2030-2014قبول الجوامعي  تعمويؼتتمخص رؤيوة الوؾ ارة فوي الخظوة اإلسوتراتيجية لم كسا     
فووي تووؾفير مووؾارد بذوورية تشافدووية متشاميووة القوودرة والكفوواءة ،متبشيووة ثووالث سياسووات اساسووية 

يوة موؽ خوالج موشهج معاصور تعميسالخدموة ال فعاليوةتحديؽ جوؾدة : مشها ، لإلصالح والتحديؽ 
ة الداخميوة وتكشؾلؾجيا مؾعفة بكفاءة ومعمؼ فعاج لكل طفل في كل فرول وفور  لمتشسيوة السهشيو

موا يحقوق التجدةود  عموىوالتركيوي فوي عسميوة إعوداد السعموؼ  ،لخارجية لكل معمؼ ليتقدم ويتسيي وا
السعموؼ الستجودد والسرشود  إلوىاءكثر ،وصؾال  عمىالسعرفي والسهشي لمسعمسيؽ كل خسس سشؾات 

تكشؾلؾجيوا موؽ باالسوتفادة  تعميؼوالسيدر لمتعمؼ ،وربط مشغؾمة إعداد السعمؼ بالتؾسع في بشية ال
السعمؾمووات واالتروواج فووي السسارسووات التربؾية،ومتابعوووة نسووؾ اداء السعمووؼ فووي ضووؾء مؤشووورات 

إعوداد  عموىكو لػ التركيوي و اإلنجا  لقياس مهارات التفكير الشاقد والتحميموي والسهوارات البحثيوة ،
سعوواةير   الحدةثووة لمووتعمؼ الشذووط والتقووؾيؼ الذووامل وفووق الاليمعمووؼ يدووتظيع التعاموول مووع اءسوو

داعسوة لفكوورة ان تشسيوة قوودرات السعموؼ الستسيووي  اإلسووتراتيجيةجوواءت الخظوة  التوالي العالسيوة ، وب
ية ةوتؼ موؽ تعميسة الخدمة اليلاتحديؽ فعإن ،حيث العالي تعميؼالهدف الرئيس لقظال ال  اصبح

 145))ةؾاك  الستغيرات السعاصرة . خالج معمؼ والٍ 
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ه ا وعسدت العدةد مؽ كميات التربية السررية إلى دعؼ مبدا البحث واالستقراء موؽ خوالج     
،حيوث يسكوؽ تمخويص اهوؼ السعواةير التوي  كمية التربيوة جامعوة السشؾفيوةرؤيتها ورسالتها ومشها 

اخ ت بها الكمية في إعداد السعمؼ او ما يدسى بعشاصر اإلطوار السفواهيسي لهوا ،والتوي تتسحوؾر 
،ومشهووا مووا يخووص دعووؼ الووتعمؼ "السعمووؼ مسارًسووا مهشًيووا مفكووًرا مبتكووًرا "ة محؾريووة وهووي حووؾج فكوور 

: اي الووتسكؽ مووؽ اسووالي   االستقرواءالشذوط والتفكيوور التربووؾي السورتبط بالسسارسووة متسثمووة فووي 
: اي  اإلندووواني والوووتعمؼالبحوووث وادوات االستقرووواء وطووورو الحروووؾج عموووى السعرفوووة ،الشسوووؾ 

والشسووؾ اإلندوواني فووي ترووسيؼ بيئووات تعمووؼ إيجابيووة توودعؼ الشسووؾ العقمووي  اسووتخدام الفهووؼ لمووتعمؼ
:اي اإلنودماج فوي عسميوات تفكريوة لمشسوؾ السهارات التفكرية والتشسية السهشيةوالذخري لمتالمي ،

؛  التدري  السيوداني والسهوارات السهشيوةالسهشي وتحديؽ نؾعية التعميؼ والتعمؼ والعسل بالسدرسة،
سميوة لتظبيوق السهوارات والفشيوات واالسوتراتيجيات السرتبظوة بوالتعمؼ والشسوؾ فوي وتعشي القدرات الع

الدوووياو التعميسوووي الووو ي يعسووول فيوووه السعموووؼ وريرهوووا موووؽ السعووواةير مثووول التشوووؾل والتساةي،البيئوووة 
التعميسيووة ،التخظوويط لمتوودريس ،االتروواج ،التكشؾلؾجيووا ،والتووي فووي مجسمهووا توودعؼ إعووداد السعمووؼ 

 (146)البحث واالستقراء،ودمج السعرفة بالسسارسة السهشية. بظريقة نذظة ،تدعؼ
؛فقد جاءت اهداف تظوؾير الكميوة مؤكودة عموى االهتسوام بالبعود  كمية التربية جامعة السشياك لػ  

التظبيقي العسمي ال ي ةؤكود عموى اكتدواب السهوارات ،وإكدواب الظالو  السعموؼ اساسويات البحوث 
يؼ ،وتدوتشد رؤيوة الكميوة عموى تغيور دور السوتعمؼ موؽ العمسي في ميدان التخروص ومجواج التعمو

     (147)ناقل وممقؽ لمسعرفة إلى ميدر لعسمية التعمؼ مشؼ لإلبدال .
ضوورورة االسووتفادة مووؽ  عمووى (2017)ةوهبوواكوودت العدةوود مووؽ الدراسووات ومشهووا دراسووة  وقوود 

فوي مروور فوي وضوع الخظووؾأ اءساسوية الال موة لتظووؾير  تعمويؼلم اإلسووتراتيجيةتؾجهوات الخظوط 
روورار العدةوود مووؽ الوودوج الستقدمووة ومشهووا  عمووىبوورامج إعووداد السعمووؼ بكميووات التربيووة السروورية 

ومعواةير  اتزوع لشفدوها اسدو،حيث تسكش  كميوات التربيوة بهو   الودوج موؽ ان ستراليا ا، اليابان
 (148)وإعداد السعمؼ . النتقاءعالسية 

فوووي  قامووو  كميوووة التربيوووة جامعوووة اسووويؾأ ،واتدووواًقا موووع اهسيوووة دور السعموووؼ كباحوووث          
)معهوود الذوورو الجامعووة اءمريكيةالتووي عقدتووه بالسذوواركة فووي البرنووامج التوودريبي م  2012عووام

حؾج بحؾث الفعول  اءوسط لمتعميؼ العالي( ،وو ارة التربية والتعميؼ،واءكاديسية السهشية لمسعمسيؽ
واهدافها وانؾاعهوا ،موع وضوع إطوار بحثوي مورن لظوالب الدراسوات العميا)الساجدوتير والودكتؾرا ( 
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،وتحدةود معوواةير اختيوار الظووالب ةتزوسؽ السؾضوؾعات البحثيووة السقترحوة والسشوواهج السالئسوة لها
موودارس  السذوواركة فووي البرنووامج ،وتحدةوود السيايووا مووؽ السذوواركة فووي البرنووامج وك لػ اختيووار

مدرسة معتسودة بسدةشوة اسويؾأ تزوؼ مراحول التعمويؼ قبول الجوامعي  11)حيث تؼ ترشيح التظبيق
السختمفوة موؽ ريوا  اءطفوواج حتوى السرحموة الثانؾيوة( لتكووؾن ميوداًنا لتظبيوق بحوؾث السذوواركيؽ 

تسهيودا ، ه ا وتؼ إرساج الظالب إلي تمػ السودارس لتحدةود جؾانو  القوؾة والزوعف  في البرنامج
، هو ا وقود عسودت الكميوة إلوي  خروج بسذكالت ومؾضؾعات البحث التي سيدوجل بهوا الباحوثلم

عقوود العدةوود مووؽ الوودورات التدريبيووة وور  العسوول لشذوور ثقافووة بحووؾث الفعوول بهووا بالتعوواون مووع 
 . (149)معهد الذرو اءوسط بالجامعة االمريكية

بتؾعيوف بحوؾث الفعول عموى نظواو  بجامعة القاهرة كمية الدراسات العميا لمتربية قام  كسا      
لظوالب الودبمؾم العوام  " السعمؼ ومهشة التعمويؼ"قدؼ اصؾج التربية بالكمية مقرر ،حيث قدممحدود 

،حيوث يقودم كسقورر اختيواري  م 2013/2014 والسهشية في التربية،في الفرل الدراسوي الثواني
السختمفة التي ةتعور  لهوا السقورر ،عموى ان ساعة معتسدة ،بحيث تغظي السؾضؾعات  30في 

( سووواعات لسووودة 4تذووتسل عموووى بحوووؾث الفعووول كجوويء نغوووري فوووي السقووورر ،ةووتؼ تقديسوووه بؾاقوووع )
اسووبؾعيؽ موووؽ اسوووابيع السقووورر متشووواوال )مفهوووؾم بحووؾث الفعووول ،اهسيتوووه ،مجووواالت البحوووث فيوووه 

، وموؽ خوالج (150)(،ومعاةير السذكمة في بحؾث الفعل ،ومقارنة بحؾث الفعل بالبحؾث اءخرى 
موووؽ خوووالج السالحغوووة الفعميوووة تقيووويؼ هووو   التجربوووة والتوووي اسوووتسرت لسووودة فرووول دراسوووي كامووول 

فوي  ى الظوالبوالتعايش مع الظالب ،تؼ استخال  ان ه   التجربة قد ترك  انظباعا ايجابيا لد
اسووتخدام بحووؾث الفعوول فووي التغموو  عمووى السذووكالت التووي تووؾاجههؼ فووي الرووف الدراسووي ،كوو لػ 

عشهووا فووي اوضووح الظووالب بوو ن التربيووة العسميووة قوود اصووبح  اكثوور ثووراء فووي الخبوورات السكتدووبة 
لتجووربتيؽ فووي إثووراء عسميووة ،هوو ا وعمووى الووررؼ مووؽ اهسيووة هوواتيؽ ا(151)الفروول الدراسووي اءوج

ؼ تتجوواو  إال ان تكووؾن اجتهووادات فرديووة ،ةشقرووها الوورؤى الذوواممة والتخظوويط ،إال انهووا لوواإلعووداد
التووي  واإلصووالحاتالجيوود مووؽ اجوول التعسوويؼ واالرتقوواء بالسشغؾمووة ككوول،فجسيع الخظووط التظؾيريووة 

كان  متعمقة بالجان  التشغيسي لؼ تسس البورامج إال فوي حودود  في معغسهاتس  لكميات التربية 
      .ضيقة جدا

اهسية الدور ال ي يج  ان يقوؾم بوه السعموؼ  عمىالررؼ مؽ تعدد التذريعات السؤكدة  عمىو      
مووؽ التذووريعات والمووؾائح الخاصووة بووالسعمؼ  ، إال انووه ةؾجوودالسرووري فووي بشوواء مجتسووع السعرفووة 
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خر فوي ضوعف مكانوة السعموؼ وخاصوة التوي ساسوهؼ بذوكل او بو وعسمه بالسدارس موا قود وإعداد 
طالب كمية التربية ،ك لػ ضعف برامج اإلعداد لغيور التربوؾييؽ ،مسوا سواهؼ  تتعمق بملغاء تكميف

 توؼ إعودادهؼفي فقدان السعمسيؽ لمدافعية نتيجة لعدم ت كودهؼ بو نهؼ سويعسمؾن فوي السهشوة التوي 
افتقوواد الخظووط والتذووريعات لفمدووفة تربؾيووة واضووحة  توورتبط بووالسجتسع إلووى جانوو  مووؽ اجمهووا ، 

كووو لػ غيووواب الرؤيوووة الذووواممة إلعوووداد السعموووؼ و ، 152))  التربؾيوووة وقزوووايا  االجتساعيوووة ورؤا
خمووط اجووياء مووؽ مشوواهج  عمووىمفهووؾم االجتووياء الوو ي يقووؾم  إلووى،واالرتكووان فووي عسميووة التحوودةث 

عوؽ  تعمويؼ،وكو لػ ابتعواد السشواهج وطرائوق المع جيء موؽ السشواهج السحمية دولية رير متجاندة
لمبيئووة السدرسووية ،مووع انعوودام مذوواركة السعمسوويؽ فووي بشوواء السشوواهج والسهووارات   الحوواليالؾاقووع 

 153))السظمؾب تعمسها.
السظمووؾب مووا ةتعمووق بالدولووة  اتهووا  السدووتؾى إعووداد السعمووؼ عووؽ  ى ومووؽ اسووباب توودني مدووتؾ     

ف وضووع حمووؾج قمووة االهتسووام بتمووػ الفئووة مووؽ السجتسووع، بوول وإهسالهووا و وتدووؾي متسووثاًل فووي؛
ر وفقووا لستغيوورات العروور الحوودةث يووغيراتيجيات التظؾيريووة السدووتسرة لمتسووتلسذووكالتها،وافتقار اإل

كوو لػ تخرويص ندووبة  ي تترووارل و تتشواحر فيووه الودوج نحووؾ التقودم العمسووي و التكشؾلوؾجي، الو
مووؽ السؾا نووة العامووة لدولووة ترروو  فووي ان تكووؾن فووي مروواف الوودوج  تعموويؼضووئيمة جوودا لقظووال ال

يوووة بذوووكل كامووول، و نقوووص و ضوووعف تعميسالستقدموووة، وقموووة توووؾفير الووودعؼ الكوووافي لمسشغؾموووة ال
تزوافر وتكامول  عموىمشغؾمة وطشيوة متكامموة تعسول  إلىواالفتقار  التجهييات داخل السؤسدات،

 154))مؤسدات إعداد السعمؼ وت هيمه.
ان البحووث الحووالي  ، إالابا مووة السعمووؼ السرووري نتيجووة تزووافر العدةوود مووؽ اءسووبتكؾنوو  قوود و 

ظريقووة و القؾاعوود السشغسووة ل ،ا مووة إعووداد السعمووؼ فيسووا ةتعمووق بعسميووة القبووؾج سووؾف ةركووي عمووى
 اإلعداد.

عووؽ واقووع  هووافووي  تقرير  (2017)ؾندووكؾالياكوودت  :تعمووق بظريقووة القبووؾج بكميووات التربيووة ة مووا
ةؾاجه برامج إعوداد السعموؼ فوي الودوج العربيوة  برامج إعداد السعمؼ في الؾطؽ العربي ان اهؼ تحدٍ 

انها رير قادرة عمى اجت اب العدد الكاف مؽ الذباب ال ي ةررو  حقوا فوي   ؛مررومشها عامة 
مووؽ  وي كميووات التربيووة مووؽ خريجووي الثانؾيووة هووؼ ب، فغالبيووة مووؽ ةمتحووق مهشووة لووه تعموويؼاتخوا  ال

موو ةؽ لووؼ تتووؾفر لهووؼ فوور  لاالسووتعداد الستوودني ،كوو لػ الزووعيفة  حتووىلقوودرات الستؾسووظة او ا
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القبؾج في كميات وتخررات اخرى، وه ا يذوير إلوى ان بورامج إعوداد السعموؼ ال تدوتظيع جو ب 
 (155)الظمبة الستسيييؽ لاللتحاو بها.

 العووالي  تعموويؼفووال يغيوو  عووؽ ا هانشووا جسيعووا بوو ن مكتوو  التشدوويق هووؾ السشووؾأ مووؽ و ارة ال     
كميوواتهؼ السختمفووة ومشهووا كميووات التربيووة وفقووا لسجسووؾل  عمووىوالبحووث العمسووي بتؾ يووع الظووالب 

ويعد ه ا هؾ السعيار الؾحيد لمقبؾج ءن ما تقيسه كميوات التربيوة  درجاتهؼ في الذهادة الثانؾية،
 التووالي بو "االختبووارات الذخرووية لمقبووؾج" ي خوو  وضووعية الذووكل الروتيشووي فقووط ،  بووو سووا يدووسيفي
 عمووىجووراءات اءشوود خظووؾرة عشوود تووؾ يعهؼ اإلالسوودخالت الزووعيفة مووؽ الظووالب السقبووؾليؽ ،و ف

 .مدتقبل السعمؼ السرري  عمىاشد اءسباب خظؾرة  يسثل الذع  التخررية
 :لكليات الرتبية املصريةتعلل بالكواعد امليظنة ي ماأما 

 156))مشها:لقؾاعد السشغسة لكميات التربية العدةد مؽ التحديات ؾاجه ات     
 وفقوا  كوفء الشسظية و عودم قودرة كميوات التربيوة فوي مرور عموى تخوريج معموؼ

لمسعوواةير السؾضووؾعة فووي خظووة الجامعووات نفدووها، فشجوودها مجوورد حبوور عمووى ورو ال يسوو  
 لمؾاقع برمة.

  عبور فوتح  الشغاميؽ التتابعي والتكاممي وإهدار حوق كميوة التربيوة،الررال بيؽ
 -تحوو  مووا يدووسى بالوودبمؾم التربؾيووة او الوودبمؾم العووام فووي التربيووة –البوواب عمووى مرووراعيه 

 ،ترع خريجوي كميوات التربيوة بوال عسوللخريجي الكميات اءخرى لمعسل في مجاج التدريس و 
 ان خريجووويفشجووود خريجوووي التجوووارة واآلداب و العموووؾم يعسموووؾن فوووي التووودريس فوووي حووويؽ 

إلووى ايزوا وادت  قيسووة الكميوة نفدوها، انحودارعواطمؾن، تموػ الكارثووة التوي ادت إلوى  التربيوة
 تفقود الظوالب انخفا  مدتؾى السعمسيؽ ، فتعدد الروافود)جامعات وكميوات واقدوام مختمفوة(

مهشة التدريس موؽ  إلىك لػ ال يذعر الظال  باالنتساء  سهشي،لتجانس الفكري والتؾجيه الا
تكووؾيؽ وجوودانيات واتجاهووات إيجابيووة نحووؾ مهشووة  عميووه خوالج عووام دراسووي واحوود،إ  يرووع  

 .  تعميؼال
 االهتسووووام بالتربيووووة العسميووووة فووووي المووووؾائح السشغسووووة لكميووووات التربيووووة  ضووووعف

السروورية، و عوودم تقوودةر قيستهووا العسميووة بعوود  لووػ فووي تووؾفير احتكوواع طبيعووي فووي عووروف 
 طبيعية لمظال  السعمؼ مع التمسي .
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موووؽ اهوووؼ مدوووببات اء موووة فوووي بووورامج إعوووداد السعموووؼ هوووؾ موووا ةتعموووق باءنذوووظة  ولعووول 
 التدريدية التي تشتهجها الكميات في إعداد السعمؼ .  سالي الجامعية واء

لقؾميووة لسعوواةير اعتسوواد كميووات التربيووة التووي اصوودرتها الؾثيقووة عمووى الووررؼ مووؽ تزووسيؽ اف 
ربعوة مجواالت لتقيويؼ الظالو  ء ، 2010واالعتساد في عوام  تعميؼالهيئة القؾمية لزسان جؾدة ال

التخروووص، التربيوووة، تتسثووول فوووي  -معتسووودة عموووى الوووتعمؼ الشذوووط والسدوووئؾلية السهشيوووة السعموووؼ
ةشودرج تحو  كول مجواج موؽ هو   السجواالت عودد والتوي  ،السدئؾلية السهشية، والقدرات الذخرية

 واالتجاهووات والسهووارات إتقانووه السعووارف)ةتزووسؽ سجوواج التخرووص ف مووؽ السعوواةير الخاصووة بووه،
 لديووه مدووتؾى  لتخررووه،ك لػ ان ةتووؾفر السدوواندة الدراسووية والسووؾاد، تخررووه بسووادة الستروومة
 فووي متشؾعووة يووةتعميس ءنسوواأاسووتخدامه ) ةتزووسؽ مجوواج التربيووةو (؛ العووام التشووؾر مووؽ مشاسوو 
 فعاليووة و  بكفوواءة فيهووا يووةتعميسال السؾاقووف ويوودةر وإندووانيا ماديوواً  مشاسووبة تربؾيووة بيئووات ترووسيؼ
 لتقووؾيؼ متشؾعووة وادوات لظرائووق واالسووتخدام اءمثوول، االختيوواركوو لػ  التكشؾلؾجيووا ، عمووىمعتسوودا 
 السهشووي لشسووؾ  خظووة )إعووداد ةتزووسؽ  السدووئؾلية السهشيووة(،مجاج واءدائيووة السعرفيووة الجؾانوو 
 بسهشوة السعشيويؽ موع مهشيوة عالقوات شوبكة لبشاء الال مة القدرات الحياة، وامتالكه مدى وتعمسه

 الذخروووي التؾاصووول مهووواراتإتقانوووه )ةتزوووسؽ  الذخرووويةالتووودريس (،واخيووورا مجووواج القووودرات 
 السعمؾمووات واالتروواج لالرتقوواء بتكشؾلؾجيووا الخاصووة والسهووارات السعارفو ،والسؤسدووي والفريقووي

مختموف بذوكل كبيور ،يغهر واقع اإلعوداد (157) -والبحث( والسهشي ومهارات التفكير العام ب دائه
فيسوا يخوص البورامج ،فسؽ اهؼ السذكالت التوي تعتور  اإلعوداد الجيود والفعواج لمسعموؼ السروري 

  (158)ما ةمي :واءنذظة الجامعية 
 مكداب معمسوي ب اهتسامهاعمى الحف  اكثر مؽ  رتكيالسشاهج التربؾية جامدة ت

 . السدتقبل مهارات و خبرات تدريدية حقيقية
   الشغري في اإلشراف والتشغيؼ فوي بورامج إعوداد السعموؼ ،إ  ةؾجود رمبة الجان

 انفروواج بوويؽ السقووررات التربؾيووة الشغريووة لبوورامج إعووداد السعمووؼ والجانوو  التظبيقووي لهووا،
السهووارات الحدةثووة فووي  إلووىافتقووار الكثيوور مووؽ السعمسوويؽ حوودةثي التخوورج  إلووى مسووا ادى

جؾة بوويؽ مووا موور بووه مووؽ خبوورات وبوويؽ والتعمؼ،لوو لػ يذووعر الخووريج بووالف تعموويؼعسميوات ال
 ه .ادائ عمىالؾاقع ال ي ةشتغر  في حياته العسمية مسا ةؤثر 
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 ،الثقوافي، قد ةتؾفر قدر مؽ الجؾان  الثالثوة لبورامج إعوداد السعموؼ )اءكواديسي 
 عموىبيشسوا تتغيو  السسارسوة العسميوة لزوعف التشدويق بويؽ القوائسيؽ  والسهشي( نغرًيا،

 جان  اإلعداد.  عمىمسا ةشعكس  ان  السهشي،الجان  التخرري والج
 تبال سياسات مد  التجدةدات التربؾية وإجها  اإلصالح التربؾي ا. 
 لكثيوووريؽ موووؽ خريجوووي كميوووات دى اضوووعف الكفووواءات التحميميوووة واإلبداعيوووة لووو
 ية.تعميسواالستفادة السحدودة مؽ خبراتهؼ في مؾاجهة مذكالتهؼ ال التربية،
  قودرات  خميوة والخارجيوة لمبورامج، فوال ةوتؼ تشسيوةالكفواءة الدا انخفوا  مدوتؾى

لتشسيووة مهشيووة مدووتسرة ،وال لبشوواء شووامل  هتووالظالوو  وفووق الستظمبووات العروورية وال تهيئ
 لذخريات طالبه في السدتقبل.

  سوووالي  الجانووو  السعرفي/التحرووويمي فوووي التقوووؾيؼ باسوووتخدام اء عموووىالتركيوووي 
 القديسة .

 159))ة :التاليالسذكالت  إلىه ا باإلضافة 
 ، وبوويؽ  ضووعف التشدوويق والسؾاءمووة بوويؽ مخرجووات مؤسدووات إعووداد السعمووؼ

وال ي يغهور فوي توراكؼ اعوداد الخوريجيؽ موؽ كميوات  ،سلاحتياجات ومتظمبات سؾو الع
 التربية الباحثيؽ عؽ الؾعيفة .

  الخريجيؽ.ضعف قشؾات االتراج بيؽ مؤسدات إعداد السعمؼ قبل الخدمة و 
  فوووي عسميوووات تقوووؾيؼ البوووورامج  ؼتعمالوووربط بووويؽ اءهوووداف ونوووؾاتج الوووصوووعؾبة

 ؼ اداء الظمبة في كميات التربية .اءكاديسية وتقؾي
  مسوا ال يحقوق الفائودة السيوداني، ضعف إعداد الظال  السعمؼ في فترة التظبيق

 السدارس.السرجؾة مشها بذكل حقيقي وواقعي لمعسل داخل 
السؤشر الرئيس ال ي يقاس به نجاح او إخفواو عسميوة إعوداد ن التربية العسمية هي وء    

قرووؾر فووي عسميووة اإلعووداد وبخاصووة الجانوو  التظبيقووي سووؾف ةووؤدي إلووى إيجوواد  ةالسعمووؼ، ف يوو
الشغر إلوى بوو الكفايات والسهارات التدريدوية ، معمسيؽ رير مؤهميؽ، مسا ةؤثر وبذكل سمبي في 

فشمشدا ةرتبط بالسدرسة فوي وقو  مبكور، فوبعض ا و جعية نجد ان الظال  في سشغافؾر الكميات السر 
الكميووات تزووع فووي برنووامج إعووداد السعمووؼ خبوورات مبكوورة تووؾ ل عمووى سووشؾات الدراسووة وتكووؾن  ات 

 (160)اهداف محددة ومخظط لها. 
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اسووابيع الدراسووة بدايووة  عمووىإ  تووؾ ل التربيووة العسميووة ؛إال ان الؾضووع فووي مروور مختمووف   
السترومة  ةلتربيوة العسميوموؽ اسوبؾعيؽ اإلضوافة ء،ب اسوبؾعيامؽ الدشة الثالثة بؾاقع ةوؾم واحود 

خوور العووام ، ونتيجووة لييووادة عوودد الظووالب بكميووات التربيووة وضووعف التشدوويق بوويؽ السوودارس رفووي 
ات الدراسووة ،كوو لػ والكميووات ،تعوود التربيووة العسميووة مجوورد إجووراء روتيشووي البوود مشووه الجتيووا  سووشؾ 

 وما ةدرسه الظال  السعمؼ بكميات التربية . لربط بيؽ ما ةدور بالسدارسافتقد التربية العسمية ت
كسا تفتقور عسميوة تقوؾيؼ طوالب التربيوة العسميوة إلوى السؾضوؾعية ، فوالتركيي ةشرو  عموى  

لجؾانو  اءخورى، إتقان الظال  السعمؼ لمسوادة العمسيوة موع إرفواج بقيوة او  السؾاعبة في الحزؾر،
كالسهووارات العامووة والشؾعيووة لمتوودريس؛ إ  ةهووتؼ السذوورفؾن بحدووؽ إدارة الفروول وضووبط الشغووام 

الووررؼ مووؽ إصوودار  عمووى،ف داخمووه اكثوور مووؽ اهتسووامهؼ بالسهووارات التدريدووية اءساسووية والفعالووة
الؾثيقة القؾمية لسعواةير اعتسواد  2010واالعتساد في عام  تعميؼالهيئة القؾمية لزسان جؾدة ال

كميات التربيوة ، فوي سوبيل دعوؼ هو   الكميوات  لمؾصوؾج إلوى السعواةير السشذوؾدة، بسوا يدواعدها 
فوي التقوودم لمحروؾج عمووى االعتسوواد بحيوث يرووبح السجتسوع اكثوور ثقووة فوي خريجيهووا،إال ان هوو   

ة نغوام التربيوة العسميوة، بول اقترورت عميوؾابط لفاالؾثيقة لؼ تحودد بويؽ معاةيرهوا محوددات او ضو
عمى الت كيد عمى اهسية التربية العسمية  فوي معور  الحودةث عوؽ مجواج التربيوة ك حود مجواالت 

 وقودالسعاةير القياسية اءكاديسية لمخريجيؽ ،ولؼ ت كر الؾثيقوة محوددات نجواح التربيوة العسميوة، 
ا الؾقووو  الكوووافي لمخزوووؾل لسييووود موووؽ عميهوووةرجوووع  لوووػ إلوووى حداثوووة هووو   السعووواةير فموووؼ يسوووض 

السراجعات الدورية، لزسان ان تكؾن ه   السعواةير انعكاسوا لمبحوؾث الجاريوة ونتوائج السسارسوة 
 (161)العسمية لسهشة التدريس.

إهسوواج السعمووؼ فووي نفدووه وهووي  وباإلضووافة لسووا سووبق هشوواع اسووباب تتعمووق بالظالوو  السعمووؼ
يوة تعميسليس مقتررا عمى ما تؾفر  الدولة او السؤسدوة ال إعداد نفده اإلعداد الكافي، فاإلعداد

له، و لكؽ يج  ان ةتدوؼ بوروح البحوث و الفزوؾج لكوي ةشسوي مهاراتوه و خبراتوه و ةبحوث عوؽ 
كوول مووا هووؾ جدةوود فووي مجالووه بذووكل ةؾمي،كوو لػ اعتقوواد السعمووؼ ان حرووؾله عمووى الؾعيفووة هووؾ 

 في عسمه و حياته، و ال يغير في اءمر شيئا. عميه نهاية السظاف، ليتبع نسظا وحيدا يدير 
غهر دور العؾامل السجتسعية في تذكيل مالمح واقع عسمية اإلعداد فوي مرور فوي عودة وي
، السعموؼ تتذوابه عبور دوج العوالؼ الستقودم مشهوا والشواميان برامج إعداد مؽ الررؼ   عمىعؾامل ف

يووة، تعميسوسووكانها، وحجووؼ انغستهووا التها، ؽ كوو لػ بتبوواةؽ الوودوج مووؽ حيووث مدوواحإال انهووا تتبوواة
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والتؾقعات والسعتقدات حؾج ما هؾ طبيعي ومقبؾج، فالدياسوات والسسارسوات  التقاليدومؽ حيث 
الشاجحة في بمد ما، قد ال تكؾن ناجحة في بمد رخر، والسسارسات شائعة االسوتخدام فوي بمود موا 

فووي الؾقوو  الوو ي تتذووابه فيووه قوود ال تكووؾن قابمووة لمتحؾيوول، وريوور مقبؾلووة اصووال فووي بموود رخر،و 
عسميات إعداد السعمؼ وهياكمها اإلداريوة والتشغيسيوة عبور الودوج، نجودها تختموف فيسوا بيشهوا موؽ 
حيث اءهسية التوي تفرضوها فوي تظبيوق متظمبوات ومعواةير الفور  واالختيوار فوي كافوة مراحول او 

خةووف مووؽ ي اآلخوور رووع  االلتحوواو ببوورامج اإلعووداد، وبعزووهايمكؾنووات اإلعووداد، فووبعض الوودوج 
 162)). سهؾلة جعل االلتحاو اكثر ةير القبؾج فيمعا

ترجووع البوودايات اءولووى إلعووداد السعمووؼ السرووري إلووى عووام  وفيسووا يخووص العاموول التوواريخي؛
تؼ إنذاء معهد التربيوة العوالي  1929عام  ،وفيم حيث اسد  مدرسة السعمسيؽ العميا 1880

فوي اإلعوداد السهشوي لمسعموؼ  توهتركويت مهسو ،لمسعمسيؽ؛ بهدف إعودادهؼ لسودارس التعمويؼ العوام، 
بعوود إعووداد  فووي التخررووات اءكاديسيووة فووي الكميووات الجامعيووة اءخوورى فيسووا يعوورف بالشغووام 

لعمسي في ما ةتعمق بالتربيوة والتعمويؼ، عمى ان يكؾن ه ا السعهد مركيًا لمبحث االتتابعي لمسعمؼ ،
والدراسة الشفدية لألطفاج، بجانو  ان يكوؾن اداة لشذور اءفكوار الحدةثوة عوؽ التربيوة بويؽ رجواج 

يؽ صدر قرار جسهؾري بمنذاء كميوة التربيوة التابعوة لجامعوة عوم 1956وفي ،التعميؼ في مرر 
د قووادت كميووة التربيووة جامعووة وعميووه فقوو،تووؼ ضووؼ كميووة السعمسوويؽ إليها 1970و فووي عووام شووسس،

واضووحة فووي إعووداد  بوودتعوويؽ شووسس حركووة تشووؾير وإشووعال تربووؾي فووي مروور والعووالؼ العربي،
وإعداد كؾادر الباحثيؽ وتقديؼ الخبورات الفشيوة واإلداريوة  سعمسيؽ واعزاء هيئة تدريس جامعيةال

ة السجتسوووع فوووي إنذووواء الكميوووات والسؤسدوووات التربؾيوووة السختمفة،والسذووواركة البحثيوووة فوووي خدمووو
 (163) وتظؾير العسمية التعميسية

وتووووؾالى إنذوووواء كميووووات التربيووووة بالجامعووووات السروووورية وفروعهووووا السختمفووووة بجسيووووع      
محافغوووات مرووور،ك لػ تؾالووو  الخظوووط والدياسوووات التظؾيريوووة لبووورامج إعوووداد السعموووؼ وتؾالووو  

فوي  2005السذروعات التوي اهتسو  بمعوداد السعموؼ ومشهوا ؛مذورول تظوؾير نغوؼ إعوداد السعموؼ 
 2015-2007بشوواء قوودرات نغووؼ إعووداد السعمووؼ السسووؾج مووؽ البشووػ ،ومذوورول  FOEPمروور 

السسؾج موؽ التيسوبس ،ومذورول اإلطوار السرجعوي لسعواةير اداء السعمسويؽ السسوؾج موؽ السشغسوة 
 العربية لمتربية والثقافة والعمؾم .
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م  تووؼ إنذوواء االكاديسيووة السهشيوة لمسعمسوويؽ بشوواء عمووى التعووديالت التووي 2007وفوي عووام   
ؾن التعموويؼ ،ويمخووص دورهووا فووي ترووسيؼ وتظبيووق نغووام لسووشح اقرهووا مجمووس الذووع  عمووى قووان

تراخيص مياولوة السهشوة لمسعمسويؽ والسودربيؽ والسقيسويؽ ونغوام العتسواد بورامج وهيئوات التودري  
إال ان موورور الدولووة بالعدةوود مووؽ الغووروف الدياسووية الظارئووة ادى إلووى ، (164) والتشسيووة السهشيووة

العووالي بشووؾاحي شووكمية دون إجرائيووة ريوور مؾاكبووة لمعروور انذووغاج الووؾ ارات الستعاقبووة لمتعموويؼ 
 25،كوو لػ تبوواطؤ وضووع سياسووات تظؾيريووة إلصووالح التعموويؼ العووالي برمتووه وخاصووة بعوود ثووؾرتي 

،وه ا قود ةرجوع إلوى عودم وجوؾد تذوخيص حقيقوي ء موات  2013ةؾنيه  30م ،و2011ةشاةر 
موى حدواب السزوسؾن مركووية التعمويؼ العوالي فوي مرور ،والدياسوات السؾضووؾعة تهوتؼ بالذوكل ع

عمى قزايات جيئية ،رير مراعية لإلطوار الكموي الو ي يحكوؼ مدوار التعمويؼ ،وعودم التحوؾج موؽ 
 165)) 2012-2007مرحمة اإلعالن إلى مرحمة التظبيق كسا حدث في استراتيجية 

وخوالج القوورن العذووريؽ شووهدت نغووؼ إعووداد السعموؼ بسروور العدةوود مووؽ التغيوورات ،وررووؼ     
 لػ لؼ تذهد تحؾاًل ضخًسا مؾا ًيوا فوي اءدوار السعرفيوة لمسعموؼ طوؾاج تموػ الفتورة ،إ  عول السعموؼ 

ان شواركه الكتواب السدرسوي تموػ السكانوة مردًرا وحيًدا لمسعرفة بالشدبة لمستعمسويؽ ،ثوؼ موا لبوث 
عكدوو  هوو   السكانووة لمسعمووؼ وانحدوورت ادوار  فووي نقوول السعرفووة عمووى طبيعووة مؤسدووات ،وقوود ان

وبرامج إعداد  في اوائل القرن الساضي ،إ  اتدس  ايًزا بالثبات والتقديؼ الكالسويكي لمسعوارف 
    (166).التي يحتاجها السعمؼ لسسارسة السهشة

توورة التدووعيشيات مووؽ شووهد السجتسووع السرووري خووالج فالثقووافي واالجتسوواعي ومووؽ الجانوو    
القرن الساضي تغيرات في البشواء الظبقوي كشتيجوة إلتبوال سياسوة االنفتواح االقتروادي، تبموؾرت 
في  يادة ندبة الفقر وعهؾر شرائح اجتساعية جدةدة ، مسا اسفر عؽ انقدام شورائح السجتسوع 

الخوا  واءجشبوي،  إلى ارشياء وفقراء ؛ ومؽ ثؼ اتجا  الظبقات القادرة إلى اإلقباج عموى التعمويؼ
والظبقات الفقيرة إلى التعميؼ الرسسي؛ وهؾ ما ةتعوار  موع مبودا تكوافؤ الفور  التعميسيوة الو ي 
ةشص عميه الدستؾر، مسا يعشوي ان الشغوام التعميسوي قود اصوبح اداة لودعؼ الفوؾارو بويؽ طبقوات 

   (167)السجتسع.
كسووا بوودات الحكؾمووات والدياسوويؾن ومسثمووؾ القظووال االقترووادي، وعامووة الجسهووؾر فووي  

مسارسة ضغؾأ عمى السؤسدات العامة بسا فيها التعميؼ، سوؾاء لتوؾفير مييود موؽ الخودمات، او 
السظالبووة بالسذوواركة فووي اعسالهووا، او السراقبووة لهووا، او لتظووؾير نغووؼ التقووؾيؼ، وتقوودةر الجووؾدة، 
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   الزووغؾأ موويالد تحووديات جدةوودة، تعبوور عووؽ التووؾترات بوويؽ الشغووام هووتووبط والسحاسووبة لهووا وار 
التعميسي واءنغسة السحيظة. ويشبو  السدوتقبل بسييود موؽ التشوامي لهو   الزوغؾأ وتحوديات وقود 
ارتبظو  التحووديات الجدةوودة إلووى حود بعيوود بحركووة اإلصووالح التعميسوي عسؾمووا، ثووؼ تحؾلوو  لبوورامج  

 (168)إعداد السعمؼ .
السعموووؼ ليدووو  بسعووويج عوووؽ الدوووياو االجتسووواعي والثقوووافي لمسجتسوووع السروووري  وقزوووايا   

بووالسهؽ  ةج عمووى اهتوويا  السكانووة السهشيووة لمسعمووؼ مقارنوومووؽ السؤشوورات التووي توود،فهشوواع العدةوود 
وسوائل كسا ان جعمه في مشيلة اقل مؽ السهؽ اءخرى ،مسا اءخرى واهسها :ضعف رات  السعمؼ 

ضووعف االعتووراف االجتسوواعي مووع ي االسووتهانة بكرامووة السعمووؼ ،اإلعووالم تبووالغ عمووى حوود كبيوور فوو
اهتساًموا بقزوايا السعموؼ  كو لػ اهتسوام الوراي العوامبسهشة التعميؼ كسهشوة تدواوي السهوؽ اءخورى ،

  (169)مهشة مؽ ال مهشة له.لسهشة السعمؼ السجتسع مسا ادى إلى اعتبار ضعيًفا ،
متسثمووة فووي ضووغؾأ العسوول ،فسشهووا مووا هووؾ باإلضووافة إلووى وجووؾد العدةوود مووؽ التحووديات    

متعمووق بووالسعمؼ والبيئووة السدرسووية ومشهووا مووا هووؾ متعمووق بالبيئووة التعميسيووة داخوول كميووات التربيووة 
فالكثافووة  - ،بالشدووبة لمبيئووة السدرسية؛قروور اليووؾم الدراسووي و مووؽ الحرووة ،وتكوودس الفرووؾج

كثافووة الفرووؾج وانتذووار  الدووكانية العاليووة تووؤدي إلووى عجووي فووى عوودد السوودارس واالرتفووال فووي
السدارس التي تعسول بشغوام الفتورتيؽ واختفواء السالعو  وسواحات اءنذوظة السوتغاللها فوي بشواء 

وتراجوع اءموان الؾعيفي،اموا بالشدوبة  - فرؾج إضافية ،وتياةد نرواب السعمسويؽ موؽ الحروص
ات الساديوووة، ، فييوووادة اعوووداد الظالب،وتحوووديات البشيوووة التحتيوووة والتجهيوووي  لبيئوووة إعوووداد السعموووؼ

والزغؾأ الستعمقة بمنتاج ونذر البحؾث، والسظال  الخارجية لمسحاسبية ومعدج الشسوؾ الدوكاني 
ةمقووي بكثيوور مووؽ الزووغؾأ االجتساعيووة عمووى اعزوواء هيئووة التوودريس ودورهووؼ السهشووي والتعميسووي 

 (170)وبالتالي عمى مدتؾى إعداد السعمؼ. 
ريوور موودربيؽ، وهووؤالء السعمسووؾن متووى تووؼ كسووا قوود تشذوو  حاجووات متياةوودة لتعيوويؽ معمسوويؽ   

تعييشهؼ،يروووبحؾن عقبوووات كبووورى فوووي طريوووق التحدووويؽ الشوووؾعي، وتتياةووود صوووعؾبة تكووويفهؼ موووع 
التؾقعات الشامية لمسجتسعوات السحميوة، بعود ارتفوال مدوتؾاها التعميسي،فزوال عوؽ عهوؾر طبقيوة 

اخورى تتعموق بتوؾفير اكاديسية،ه ا وقود يعشوي ضورورة االسوتعانة بسعمسويؽ جودد وجوؾد إشوكاليات 
   (171)السؾارد واجؾر السعمسيؽ السظمؾبيؽ، في عل شكؾى مدتسرة مؽ نقص التسؾيل والسؾارد.
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عموى طريقوة إعوداد السعموؼ السروري هوؾ موا ةتعموق  ولعل مؽ اشد العؾامل السجتسعية ت ثيًرا
بعوودم االسووتقرار؛  لمتعموويؼ السروري عامووة يووةتعميساتدوس  الدياسووة ال حيووثبالجانو   الدياسووي ،

، باإلضووافة إلووى عوودم تبشووى تعموويؼنتيجووة لمتغيوورات الؾ اريووة الستعاقبووة وارتباطهووا بذووخص و يوور ال
رمتووه بسووا فيووه نغووؼ إعووداد السعمووؼ ي بتعميسووا الشغووام العميهوونغريووة تربؾيووة واضووحة السعووالؼ يقووؾم 

يوة تحتواج إلوى عميستمسا يجعمشا نعيش ا موة ، تعميؼلم االستراتيجية طؾيمة اءجل،وضعف الرؤية 
باإلضووافة إلوى مووا هو ا ،(172)فكوٍر استذورافي ةتبمووؾر فوي تخظويط اسووتراتيجي عموى السوودى البعيود.

الشغووام الدياسوووي السرووري حالًيووا حالوووة مووؽ عووودم االسووتقرار مشوو  بووودء ثووؾرة الخوووامس   يذووهد
. ويشغووور إلوووى تموووػ السرحموووة ب نهوووا انتقاليوووة موووؽ اجووول التغييووور،  2011والعذوووريؽ موووؽ ةشووواةر 

العدالة االجتساعيوة، والحريوة (واالستقرار لسؾاجهة التحديات والسظال  التي انتجتها الثؾرة، وهى
تمووػ هووي عشاصوور التشسيووة الرئيدووة، فهووي  (االجتسوواعي واالقترووادي لمشوواس الدياسووية، واءمووؽ

تدعؾ لتحرير العقل مؽ مريدة ال اكرة، وجعمه عقاًل يفكور، ويت مول، ويشقود، ويكتذوف، ويتخيول، 
 173))و ةتكيف مع التغيير، ويقهر الفكر التدمظي، ويبدل،ويبتكر.

ؤسدوات التعمويؼ العوالي تييود موؽ وعمى الوررؼ موؽ  لوػ موا  الو  الؾعيفوة السدوتترة لس     
التسووواةيات االجتساعيوووة ،وإعوووادة انتووواج العالقوووات االجتساعيوووة الدوووائدة ،فوووم ا كانووو  الدياسوووات 
الؾ ارية تعمؽ عؽ السداواة في خظابها الرسسي ،إال انها تتجواو  اءقميوة بتيويودها بوراس السواج 

جتسوواعي ،ويكرسووها عمووى ار  الثقووافي الوو ي ال يسكشهووا مووؽ السذوواركة بفعاليووة فووي الشغووام اال
الؾاقع استحداث برامج التعميؼ الجوامعي الستسيوية لمقوادريؽ مالًيوا فوي الجامعوات الحكؾميوة ،وهو ا 

 . (174)ال ةتفق مع التظمعات الديسقراطية لمذع  السرري 
يغم  عمى إدارة كميات التربية فوي مرور الظوابع السركويي ، لخزوؾل الشغوام اإلداري بهو   و 

لمفمدفة الدياسية لمدولة ؛متسثمة في السجموس اءعموى لمجامعوات برئاسوة و يور التعمويؼ الكميات 
العوالي  حيووث يقوؾم برسووؼ سياسووة التعمويؼ الجووامعي والتخظوويط لوه ،وهوو ا مووا ةبورر امتثوواج معغووؼ 

 كميات التربية السررية لمغؾاهر والسذكالت التشغيسية والتربؾية نفدها.
اتدوؼ اءداء عسمية إعداد السعمؼ،فقود مه ت ثير كبير عمى في اما بالشدبة لمعامل االقتراد  

ا عميهواالقترادي في العقد اءخير مؽ القرن الساضي بتبشوي الدولوة لدياسوات اقتروادية ترتو  
تزوخؼ حجوؼ الودةؽ الوداخمي والخوارجي، مسوا تدوب  فووي ك لػ ،االقتروادي  يوادة معودج التزوخؼ

كشتيجة لسؾارد الدولة السحدودة، وقد انعكس  لوػ فوي  تعميؼة لقظال الاليضعف السخررات الس
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موؽ مجواالت تدريجًيا إلوى حود موا ضعف راس الساج البذرى عمى اإلنتاج نتيجة اندحاب الدولة 
السررية مؽ اجول بشواء الوؾطؽ وتحدةثوه  الحكؾمة ه ا وقد عسدت،(175)والرحة وريرها. تعميؼال

إصووووووالحات كبوووووورى لدياسووووووات االقتروووووواد الكمووووووي ،بهوووووودف اجتوووووو اب االسووووووتثسار اءجشبووووووي 
السباشر،وإصوالحات لمدياسووات الشقديووة ،شووسم  تعووؾيؼ الجشيووه السرووري ،وإصووالح القظووال العووام 

السختمفووة التعموويؼ العووالي بسؤسدوواته إال ان بسووا فووي  لووػ خرخرووة الذووركات السسمؾكووة لمدولووة ،
فووي حاجووة إلووى  إعووادة بشوواء حيووث ال ةووياج انتاجووه مؾجًهووا إلووى حوود كبيوور نحووؾ اقتروواديات يغوول 

الساضي ،ومؽ هشا عهرت السظالبات بزرورة تظؾير سياسات التعمويؼ العوالي لسؾاجهوة التغيورات 
 (176)العررية الحادثة .

حيوث اإلنفوواو جوؾدة بورامج إعووداد السعموؼ فوي مروور موؽ  عمووىويوؤثر العامول االقتروادي   
ا عسميوة اإلعوداد ،كو لػ اءنذوظة عميهوية التي مؽ السفتر  ان تعتسد تعميسالسذروعات ال عمى

ظووردة فووي اعووداد الدووكان ب عبوواء متياةوودة عمووى الظموو  عمووى القوو  الييووادة الس،كسووا ة يووتعميسال
 ؛ مسوا ادى إلوى اتجوا  الدولوة لمتؾسوع الكسوي عموى حدواب اإلنفواو عموى عشاصور الجوؾدةتعميؼال
ية، وقد انعكس  لػ في ارتفال كثافوة الفرؾج،وضوعف التجهيويات السدرسوية، والسشواهج، تعميسال

مسوا  (177)وادوات التقيويؼ، اسوالي   وطرائق التدريس، والؾسوائل، وكفايوات السعمسويؽ، وانغسوة و
تحقيوق  عموىالتشافدوية قودرة الودوج  -مرر في مؤشر التشافدية العالسيوة تراجع ترتي  إلى ادى

راسووها البشيووة التحتيووة ،والرووحة  عمووىمووؽ خووالج تقيوويؼ اثشووي عذوور ركيووية  - التقوودم االقترووادي
 عمووىوالتوودري  ،ويدوواعد مؤشوور التشافدووية صووانعي القوورار  العووالي تعموويؼاءساسووي ،وال تعموويؼوال

 تعمويؼال دولوة لتحقيوق التشسيوة وتحدويؽ مدوتؾى إنتاجيوة ال عموىتذخيص العؾامل التي قد توؤثر 
،كسوا عالسًيوا فوي مؤشور كفواءة الشغوام السالي 92لسرتبة افقد حرم  مرر عمى  والتكشؾلؾجيا ،

،وهي مرتبة متدنيوة بالشدوبة عالسًيا في السؤشر الفرعي سؾو العسل 126حرم  عمى السرتبة 
 (178).لدولة في حجؼ ومكانة مرر 

وعميووه فشغوووام التعمووويؼ العووالي السروووري ال يخووودم االحتياجووات الراهشوووة ،وإن لوووؼ يحووودث     
إصالح واسع الشظاو فدؾف يحؾج دون التقدم االقترادي واالجتساعي في مرر ،و لػ بدوب  
مووا ةؾاجووه مووؽ متغيوورات ومذووكالت تؾجوو  اهسيووة مراجعووة وتقووؾيؼ سياسوواته فووي ضووؾء عالقاتهووا 

  الو ي تتدوابق فيوه اءموؼ لبشواء مجتسوع معرفوي باعتبوار الدوسة ففوي الؾقو،باالقتراد السعرفي 
 االترواليةدولوة فيسوا يخوص البشيوة التحتيوة  50تخموؾ قائسوة اهوؼ ؛ السسيية لسجتسوع السدوتقبل 
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دولوة عربيوة وتتقوودم هو   القائسوة دوج مثول الدووؾيد والشورويج وفشمشودا وامريكوا وسؾيدوورا  ةموؽ ايو
وال ةتؾقووف سووعي تمووػ الوودوج عشوود ،وكشوودا والسانيووا وهووؾنج كووؾنج واليابووانوسووشغافؾرة   اسووترالياو 

افة محاولووة اكتدوواب السعرفووة واسووتيرادها واسووتعسالها بوول ةتجوواو   لووػ إلووى إنتاجهووا كقيسووة مزوو
ءهسيووووة السعرفووووة مووووؽ اجوووول السشافدووووة والهيسشووووة الدياسووووية لإلبوووودال واالبتكووووار إدراكووووا مشهووووا 

مروور عمووى وهوو ا مووا اوجوو  ،(179)سجتسعووات اءخوورى واالجتساعيووة والثقافيووة واالقترووادية عمووى ال
 .كمهية فالسجتسع تعميسالدعي الدءوب نحؾ الشهؾ  بسعمسيها لتشهض العسمية ال

التحديات السعمؾماتيوة والتكشؾلؾجيوة السدوتقبمية فوفيسا يخص العامل العمسي والتكشؾلؾجي :
بسظال  وضغؾأ جدةدة عمي التعميؼ بكل مؤسدواته،وبالتالي عموي السعمؼ،ويتسثول  لوػ فوي تمقي 

عهووؾر ادوات تعميسيووة الكترونيووة عدةووودة ومتشؾعووة ،يدوواعد اسوووتخدامها عمووى مؾاجهووة الظمووو  
الستياةد عمى التعميؼ وما يرواحبها موؽ مذوكالت اءعوداد الكبيورة وإتاحوة مروادر متعوددة لموتعمؼ 

ر التقميدي لمسعمؼ موؽ كؾنوه نواقاًل لمسعرفوة إلوى ادوار اخورى يروبح فيهوا مرشودا ،واالنتقاج بالدو 
 .ومؾجها لمستعمسيؽ وميدرا لتعمسهؼ ومدةرا ومشغسا لبيئتهؼ التعميسية 

فسجتسووع السعرفووة ةتدووؼ بخرووائص التفكيوور الذووامل وتعوواعؼ دور الظرائووق واءسووالي      
تكوواري والشقوود السؾضووؾعي واالختيووار العقالنووي التووي تشسووي القوودرة عمووى التفكيوور اإلبووداعي واالب

واالستقروووواء والتحميوووول السشهجي،ففووووي ضووووؾء التحووووديات السعمؾماتيووووة والتكشؾلؾجيووووة العدةوووودة 
وت ثيراتهووا عمووى التعموويؼ تشظمووق الوودعؾات إلصووالح الشغووام التربووؾي بجسيووع مدخالتووه وعسمياتووه 

والتكشؾلؾجيوة ،وموا تقتزويه  ومخرجاته ،وبشاء مؤسدة عررية تدوتجي  لمتحوديات السعمؾماتيوة
مؽ ادوار ومدئؾليات جدةدة لمسعمؼ ، فقظال االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات هوؾ احود الركوائي 
اءساسية ءي دولة تتظمع إلى اإلنجا  والتظؾر والتقدم، خاصة ان ت ثير القظوال لوؼ يعود قاصورًا 

الحيوواة لمسجتسووع ب كسمووه  عمووى تحقيووق التؾاصوول والسعرفووة فحدوو ، بوول امتوود إلووى تغييوور انسوواأ
واصووبح  تكشؾلؾجيوووا السعمؾموووات واالتروواالت اداة تسكيشيوووه اساسوووية لمشهووؾ  بكافوووة قظاعوووات 
الدولووة. لوو لػ، اصووبح مووؽ الووال م صوويارة وتحوودةث الدياسووات والسبووادئ اءساسووية فيسووا يخووص 

فووة ى السحمووى وفووي القظاعووات السختماسووتخدام تكشؾلؾجيووا االتروواالت والسعمؾمووات عمووى السدووتؾ 
(180) 

م عمووي تحدوويؽ جووؾدة الشغووام التعميسووي بسووا 2030كسووا اكوودت اسووتراتيجية التعموويؼ العووالي 
ةتؾافق مع الشغؼ العالسية ،وتحديؽ تشافدية نغؼ ومخرجوات التعمويؼ،مؽ خوالج البورامج الجدةودة 
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التي ترتبط بالتغيرات السدتقبمية في سؾو العسل في ضؾء دراسات محمية واقميسيوة ودوليوة موؽ 
توووؾفير مهوووارات القووورن الحوووادي والعذوووريؽ ،االهتسوووام بالتووودري  العسموووي ،تمبيوووة التظوووؾر  خوووالج

 181))التكشؾلؾجي ،وإنذاء برامج ميدوجة مع جامعات مرمؾقة .
 مصر وفيليدا بنيإعداد املعله  يف ىظاواالختالف الشبُ وأٍه أودُ خامًسا: 

ومروور ةتزووح لشووا فشمشوودا مووؽ  مالمووح مشغؾمووة إعووداد السعمووؼ فووي كوولٍ فووي نهايووة عوور  
االخووتالف فووي التذووابه و وتكسووؽ اهووؼ اوجووه  ،بوويؽ الوودولتيؽ  االخووتالف الكبيوور فووي نغووؼ اإلعووداد

 تؾضويحهوهو ا موا سويتؼ  ؛الستبعوة وطريقوة اإلعوداد  كميوات إعوداد السعموؼ،بمعاةير ونغؼ القبؾج 
 : في الجيء التالي

 بالشدبة لشغؼ القبؾج :
تتذوابه كول موؽ مرور وفشمشودا فوي اعتسواد عسميوة القبوؾج فوي مؤسدوات إعوداد السعمووؼ     

بالشدوبة  عمي شهادة الثانؾية العامة ،إال ان االختالف يكسؽ في اعتبار ه ا السظم  ريور كوافي 
تعد معاةير ونغؼ القبؾج بكميات التربية الفشمشدية اءكثور صورامة عموي مدوتؾى العوالؼ إ  فشمشدا ؛ل
انتقوواء افزوول الشسووا ج الظالبيووة لسهشووة التوودريس ،بحيووث تكووؾن قووادرة عمووي اهووؼ مووا يسييهووا و  ،

السزي قدما في برامج اإلعداد دون تعثر ،فسهشوة التودريس موؽ افزول واكثور السهوؽ قبوؾاًل عشود 
إجووراء متعوودد السراحوول ) شووهادة اجتيووا   ىالسجتسووع الفشمشوودي ،حيووث تعتسوود عسميووة االختيووار عموو

التووي جرائيووة والسقششووة الظالوو  بالعدةوود مووؽ االختبووارات اإلموورور  فزووال عووؽ ؾيووة ،لمسرحمووة الثان
تعتسوود عمووى قيوواس موودى اهميووة الستقوودم لسهشووة التوودريس لمشهووؾ  بالعسميووة التعميسيووة برمتهووا ( 

 حد كبير.إلى % مؽ الستقدميؽ ، فعسمية القبؾج عسمية تشافدية 10،وعميه ال ةتؼ قبؾج سؾى 
فتعتسوود كميووات التربيووة السروورية عمووي شووهادة  مروور ؛فووي ؾاقووع الى امووا بالشدووبة إلوو     

قبووؾج طالبهووا دون تؾ يووع و فووي الثانؾيووة العامووة ومكتوو  التشدوويق التووابع لووؾ ارة التعموويؼ العووالي 
لسهشوة التودريس إال فوي اختبوار شوكمي تقوؾم  ؼ تحودد مودى اهميوتهإخزاعهؼ ءية معاةير اخورى 

عبوارة عوؽ مقابموة شوكمية لمظالو  موع بعوض اعزواء  وهوؾ،به الكميات مع بداية العام الدراسي 
سحوددة ،والتوي ال الالسؾضوؾعات العاموة ريور بعوض فوي ،وفي الغال  ةوتؼ سوؤاله هيئة التدريس 

 . تحاو بالكميةلالل قبؾله مؽ عدمهب سا ةتعمق في الظال  شيئاوضع تغير مؽ 
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السعموؼ كؾنهسوا يعودان تتذوابه كول موؽ مرور وفشمشودا فوي :وموشهج اإلعودادالشدبة لشغوام ب  
هوو ا التذووابه لووؼ ةتظوورو إال ان يرووبح تذووابها شووكميا فقووط، و ولكووؽ  ،عمووي السدووتؾى الجووامعي

 :اآلتي  تكسؽ الكثير مؽ اوجه االختالف بيؽ الشغاميؽ ، تتسثل في
 300 )سودةالشغام اءوروبي لمدواعات السعتالفشمشدية تتبع كميات إعداد السعمؼ ففي فشمشدا :
إلى خسس سوشؾات )ثوالث في تشغيؼ سشؾات الدراسة ،ك لػ تستد سشؾات الدراسة ساعة معتسدة( 

سوواعة معتسوودة ،وسووشتان لمحرووؾج عمووى  180سووشؾات لمحرووؾج عمووي البكووالؾريؾس مووا يعووادج 
وحوودات مجوورد برنووامج اإلعووداد لوويس فوعميووه  ،  (تسوودة سوواعة مع 120مووا يعووادج  الساجدووتير

مغمقووة /قؾالوو  جاموودة ،وإنسووا يدووتظيع الظالوو  وضووع مخظووط لدراسووته تبعووا لشووؾل الدراسووة التووي 
 . هابةرر  

يسيوي الخبورة الفشمشديوة وهو ا موا  تتبوع فشمشودا نهوج "تعمويؼ السعموؼ القوائؼ عموى البحوث" ك لػ 
عموي إجوراء  اقائسو  الدراسوة والسسارسوةفوي  اومشفتحو اتحميميو انهجووال ي يعد ،  عؽ باقي الدوج

لمعسول  ااساسوي ابجانو  اطروحوة الساجدوتير التوي تعود مظمبوالبحؾث العسمية طؾاج فتورة اإلعوداد 
 التوي يقوؾم الظالو  تجاربالسالحغات و العمى  استخال  استشتاجات بشاءً  يداعد عمىإ  ،كسعمؼ

 عمى: في اإلعداد وبه ا يداعد ه ا السدخل  بتشفي ها وفق الستظمبات الرئيدة لمدراسة،
 اعتبار الظال  السعمؼ محؾر ارتكا  عسمية اإلعداد. -
 لمظال  السعمؼ. التظؾير الستؾا ن لمكفاءات الذخرية والسهشية -
ب حووودث التظوووؾرات البحثيوووة فوووي السؾضوووؾعات التوووي يقؾموووؾن  تحقيوووق السعرفوووة العسيقوووة -

 .ابتدريده
 الربط بيؽ الشغرية السعرفية والسسارسات العاكدة. -
اتبووال اءسووالي  التدريدووية السعتسوودة عمووي اءنذووظة والسسارسووات الفعميووة خووارج نظوواو  -

 .ةالسحاضرات الجامد
تقيويؼ عسموي  ىعمو قوؾمت بول الكسيوة؛طريقة التقييؼ إلي حد كبير ال تعتسد عمي التقودةرات  -

 مهشية.لسا قام الظال  باكتدابه مؽ مسارسات 
ةوتؼ بهوا تشغويؼ تودري  السعمسيؽ،حيوث ةؾجود فوي كول جامعوة مدرسوة  متسييةطريقة تبال ا -

هوودفها لهووا اسووتقاللية و خرؾصووية عووؽ بوواقي السوودارس  ،ممحقووة بهووا لتوودري  السعمسوويؽ 
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هؼ وبذوكل مسوا يدو، لإلشوراف الجوامعياءساسي هؾ تؾفير مسارسوة التودريس الخاضوعة 
 . السسارسةكبير في التؾا ن السؾجه في 

سوشؾات  ؽ الدراسييؽ ،والدراسة لسدة اربعتدير الدراسة وفًقا لشغام الفرميف اما في مرر ؛
وتدوير الدراسوة  ، في مادة معيشوة تؤهل الظال  لمحرؾج عمي درجة البكالؾريؾس او الميدانس

وفقووا لمووشسط التقميوودي إلووي حوود كبيوور مووؽ حيووث اعتسادهووا عمووى السقووررات الدراسووية السشفروومة 
 .إلي حد كبير ،واءسالي  التدريدية التقميدية متسثمة في اسمؾب السحاضرة

فررؼ الجهؾد السب ولة مؽ قبل السدئؾليؽ في كميات التربية فوي مرور لتظوؾير نغوؼ إعوداد 
مووا اج هووؾ ،وتهسوويش دور  كباحووث  السعمووؼ الووشسط التعميسووي التقميوودي فووي إعوودادالسعمووؼ ،إال ان 

 ى لتخرروووية والتربؾيوووة موووؽ حيوووث السحتوووؾ الدوووائد ،كووو لػ تووودني مدوووتؾي السقوووررات الدراسوووية ا
والشؾعيووة ،وضووعف الجانوو  التظبيقووي فووي كثيوور مووؽ السقووررات التربؾيووة ،واخووتالج تؾ يووع هوو   

لكفووواءات التحميميوووة والشقديوووة لووودى الظالووو  السعموووؼ ونقوووص االسقوووررات عموووى سوووشؾات الدراسوووة 
تشسووي وطرائووق توودريس بؾي،وضووعف اسووتخدام اسووالي  ،وتقميديووة االمتحانووات ونغووؼ التقووؾيؼ التر 

 .الظالب ىجؾان  التفكير واالبتكار لد
قوود ةرجووع اسووتخدام اسوومؾب السحاضوورة فووي التوودريس  ضووعف السووؾارد الساديووة التووي تحووؾج و 

اءخرى ،ك لػ الكثافة الظالبية السرتفعة التي تجعول موؽ السحاضورة موؽ دون استخدام اءسالي  
اند  الظرو التدريدية فهي تحتاج إلى مكان واستا  وطالب فقط وبالتالي ةتؼ االعتسواد عميهوا 
بكثرة ، وضوعف قودرة معموؼ /السعموؼ عموى اسوتخدام طورو اخورى لمتودريس وايًزوا عموى اسوتخدام 

 182 .اسبةالتكشؾلؾجية الحدةثة برؾرة مش
الظالو  السعموؼ لمقودر ال ةتعور  فو تكواد تكوؾن مهسذوة ؛ف وعشد االنتقاج لمتربية العسمية ؛ 

إ  تعواني موؽ الكافي مؽ السؾاقف التدريبية التي تدسح له بشقل الخبورة إلوى الفروؾج الدراسوية ؛
نقص الستابعة مؽ قبل الكمية )السذرفيؽ الجامعييؽ( ،ك لػ قموة التؾجيوه السقودم لمظالو  السعموؼ 

تياةوود و عوودم وجووؾد اهووداف واضووحة لبرنووامج التوودري  السيووداني ،،و مووؽ قبوول السووؾجهيؽ التربووؾييؽ 
عدد الظالب السعمسيؽ فوي مدرسوة التودري  يجعول موؽ الحروص الدراسوية ريور كافيوة ،وتفواوت 

   .سذرفيؽ في التقؾيؼ معاةير ال
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 كليات الرتبية املصرية يف ضوء مدخلتطوير : تصور مكرتح لسادًسا

 " باالستفادة مً اخلربة الفيليدية البحح عل املعله الكا ه  تعليه" 
 عمووىالسعمووؼ القووائؼ  تعمويؼانظالقوا مسووا تووؼ تشاولووه موؽ إطووار نغووري عووؽ مودخل فريوود مووؽ نؾعووه " 

البحث " في إعداد السعمؼ باءدبيات التربؾية السعاصرة ،ك لػ ما تسيويت بوه الخبورة الفشمشديوة فوي 
هو ا السجوواج ،سوويتؼ عور  مجسؾعووة مووؽ السقترحوات اإلجرائيووة فووي محاولوة لتغييوور واقووع عسميووة 

يووة تعميسالعسميوة العميوه و  اإلعوداد فوي كميووات التربيوة السرورية نهؾضووا بؾضوع السعموؼ ومكانتووه ،
 :  ةؾضح محتؾيات الترؾر السقترح ،وفيسا ةمي رسؼ تخظيظي رمتهاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (الباحثة)السردر: 
 

  

الترؾر 
 السقترح 

 منطلقات التصور 

أهداف 

 

 متطلبات التصور 

 قبلية

 مرحلية 

 بعدية 

االجراءات 

 المقترحة
صعوبات 

 التصور
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 املكرتح:التصور  ميطلكات

والخبوورات اءجشبيووة  الداعسووة لمتجدةوود واإلبوودال واالبتكووار، تعموويؼال ىالتغيوورات السجتسعيووة فووي بشوو*
واهسها فشمشدا ،وموا تؾليوه الودوج الستقدموة لمظالو  السعموؼ اثشواء فتورة اإلعوداد موؽ اهتسوام وربوط 

اءبحوواث واعتبووار الظالوو  الشغريووة بووالتظبيق ،كوو لػ اعتسوواد عسميووة اإلعووداد بذووكل كبيوور عمووى 
 .اومفكر  اباحث مت مال انذظ االسعمؼ متعمس

قود ية كافة وبرامج إعداد السعمؼ بذوكل خوا  :فتعميستؾجهات الدولة تحؾ الشهؾ  بالعسمية ال*
التوي تزوسش   اإلسوتراتيجيةبدوؽ العدةود موؽ التذوريعات والخظوط كسوا سوبق الو كر قام  الدولة 

الجيود لمسعموؼ وفوق السدوتجدات العالسيوة والورؤى الدوليوة ضوسانا خر ضرورة اإلعداد سبذكل او ب
كوو لػ وثيقووة اعتسوواد  م ،2014/2030 اإلسووتراتيجيةيووة ومشهووا الخظووة تعميسلجووؾدة العسميووة ال
 كميات التربية  .

وخاصوووة موووا تعموووق بظووورو التووودريس واءنذوووظة السذوووكالت التوووي تعووواني مشهوووا كميوووات التربيوووة *
،وإهسوواج إكدوواب السهووارات رمبووة الجانوو  الشغووري عمووى الجانوو  التظبيقووي التقميديووة و الجامعيووة 

رس السروورية فووي السوودا ى توودني مدووتؾ  عمووىوالتووي انعكدوو  بذووكل كبيوور التدريدووية الفعميووة ؛
 .وانخفا  اداء مرر في مقاةيس التشافدية العالسية ، مقارناتها الدولية

فوي الموؾائح الجامعيوة وكميوات التربيوة  بسودتها السحوددةوالتوي تتعموق  التربية العسميوة: مذكالت*
يؽ التربية العسميوة موؽ معمسويؽ ومدةريؽ،ومذورفيؽ جوامعي عمىالقائسيؽ  ىلسهشية لد،ومكانتها ا

 دورها في عسمية اإلعداد.   تهسيش إلى ى،والظال   اته ، مسا اد
 :إلىضؾء السشظمقات الدابقة ةهدف الترؾر السقترح  فياهداف الترؾر السقترح: 

  تظبيقوا السقترحوة لتظوؾير عسميوة إعوداد السعموؼ السروري  اإلجوراءاتوضع مجسؾعة مؽ
 البحث ". عمىالسعمؼ القائؼ  تعميؼلسدخل "

  حمووؾج  إلووىيووة الخاصووة بكميووات التربيووة تعميسالدياسووة ال عمووىتؾجيووه انغووار القووائسيؽ
 لمعدةد مؽ السذكالت التي تعاني مشها عسمية اإلعداد في ضؾء اإلمكانات الستاحة .
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 .ةقبلية، مرحلية، وبعدي إىلتيكسه متطلبات التصور املكرتح  التصور: متطلبات
 أواًل: املتطلبات الكبلية :

 ، متنجلة يف اآلتي : العالي  تعليه وزارة الالدولة متنجلة يف ىمستو عل 

   يووادة الوودعؼ السووادي السؾجووه نحووؾ التعموويؼ الجووامعي عامووة وكميووات التربيووة بذووكل خووا 
،مسا قد يداهؼ في االهتسام بالبشية التكشؾلؾجية والسعسمية داخل الكميات ويدواعد الظوالب 
السعمسوويؽ فوووي مسارسووة اءنذوووظة بذووكل افزووول )ويسكووؽ تظبيوووق هوو ا موووؽ خووالج الووودعؼ 

يات التربية تقؾم بؾاجبهوا عموى اكسول وجوه ،  ادت ثقوة السجتسعي ،حيث انه كمسا كان  كم
 السجتسع بها واثر  لػ بذكل إيجابي في الدعؼ السجتسعي لها(.

  الستابعة السدتسرة موؽ قبول الوؾ ارة والجهوات السعشيوة لستابعوة مودي تظبيوق كميوات التربيوة
 لمخظط واالستراتيجيات التظؾيرية السؾضؾعة مؽ قبل الؾ ارة والكميات  اتها

  نذر الثقافة الداعسة لسهشة التدريس في السجتسع واإلعالء مؽ اهسيتهوا ،مسوا قود يدواعد
قشاعوة السجتسوع والظوالب بهو   السهشوة والرغبوة فوي االلتحواو بهوا ، فموؾ توؼ اعتبوار  عمى

قؾميووة كالحربيووة والجوويش والذوورطة وقزوويتها قزووية امووؽ قووؾمي ،لعموو   مهسووةالتوودريس 
 مثل القزاة والزباأ واءطباء . قيسة ه   السهشة وسط السجتسع

  والتووي لووؽ تووؤتي ثسارهووا إال مووؽ خووالج اإلعووداد الجيوود  اسووتقالليتهرفووع قيسووة السعمووؼ ودعووؼ
والفعووواج لوووه ،كووو لػ اقتوووران عسميوووة الثقوووة بالسدوووئؾلية والرقابوووة الداخميوووة والخارجيوووة دون 

 . مهشًيا التدخل الدقيق في حيثيات عسمه ودون إهانته
 ، وتتسثل في اآلتي :اعميهكميات التربية والقائسيؽ  ى مدتؾ  عمى

تظووؾير عسميووة القبووؾج :اعتبووار عسميووة اختيووار الظووالب لسهشووة التوودريس الجوويء اءكثوور  -
فكوورة ان مكتو  التشدوويق هوؾ السشووؾأ  عموىاهسيوة لشغوام إعووداد السعموؼ ، حيووث القزواء 

ؽ عسميوة اإلعوداد السهشوة يجعول مو  بعسمية االختيوار ءن اجتو اب العشاصور الكوفء لهو 
وسووهؾلة فووي الؾقوو   اتووه ،كوو لػ ةييوود مووؽ فوور  الظووالب السعمسوويؽ فووي  فاعميووةاكثوور 

ويقتوورح اكتدوواب السهووارات والسسارسووات الشاجحووة ،والرفووع مووؽ شوو ن مهشووة التوودريس ،
 ة في عسمية القبؾج:التاليالبحث اإلجراءات 
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السرحموة الثانؾيوة تودعؼ رغبوة شهادة الثانؾيوة العاموة السدعسوة بذوهادات إيجابيوة موؽ اوال :
 الظال  في االلتحاو به   السهشة وقابميته لمتدريس .

جووا ة الروويةية الت هيميووة السقششووة طووؾاج فتوورة اإلالقبميووة اجتيووا  مجسؾعووة مووؽ الوودورات ثانيا:
عمى ان تشتهوي باختبوارات لتقيويؼ حؾج مهارات االتراج ،وعمؼ الشفس والقزايا السجتسعية ،

 سهشة التدريس ك لػ قشاعته بها.دم لالستق ةاهمي ىمد
اسوات ة التربيوة وعموؼ الوشفس بحيوث يخزوع فيوه  يوهعمعقد اختبار قبؾج مقوشؽ يذورف ثالثا:

 السهشة.كفاءته لمعسل به    ىسجسؾعة مؽ السؾاقف الكاشفة عؽ مدالظال  ل
 ،مووؽ خووالج الؾحوودات  ات الظووابع الخووا   يووادة السووؾارد الساليووة ال اتيووة لكميووات التربيووة : -

،كوو لػ  يووادة االهتسووام بالسذوواريع التشافدووية  وتفعيوول دورهووا الخوودمي لمبيئووة السحيظووة بهووا
 .سؾاء لمسؤسدة او السذروعات الخاصة ب عزاء هيئة التدريس 

تظووؾير المووؾائح الخاصووة بالكميووات وفقووا لمسدووتجدات العالسيووة بظريقووة تزووسؽ التؾسووع فووي  -
السقووررات الجامعيووة  ى كوو لػ تحوودةث محتووؾ  ، لهووااءنذووظة و يووادة الدوواعات السخررووة 

التؾجهات البحثية بودال موؽ تحدةود مقورر ممويم لمظالو   عمىبظريقة تزسؽ اعتساد السقرر 
. 

 تعمووويؼتذوووجيع البحوووث اءكووواديسي السدوووتقل وكووو لػ ال عموووى التربيوووة كميووواترسوووالة بشووواء  -
الظوالب واعتبوار  ىعموى اءبحواث ،وبوث روح الؾطشيوة لودالقوائؼ  ؼتعمالوو اءكاديسي والفشوي، 

خدمة بمدهؼ واإلندانية بذوكل عوام وتعييوي الوتعمؼ مودى الحيواة ، لهدف ةالظالب  تعميؼان 
االجتسووواعي لشتوووائج البحوووؾث الجامعيوووة والتفاعووول موووع السجتسوووع السحووويط وتعييوووي التووو ثير 

مووؽ  يووارتيوو  انذووظتها بسووا يزووسؽ مدووتؾى عالان تقووؾم الكميووات بت عمىواءنذووظة الفشيووة،
 بسا ةتؾافق مع الشياهة البحثية. تعميؼالبحث واءنذظة الفشية وال

السعمؼ السدتقل /السعمؼ الؾاثق موؽ نفدوه  هي:مقؾمات  عمىالبد وان تقؾم عسمية اإلعداد  -
autonomous teacher  السعموؼ السرومح لمسدرسوة،The teacher as school 

reformer السعموؼ كسوتعمؼ نذوط،The teacher as an active learner السعموؼ،
 The،السعموؼ كسفكور عمسوي  The teacher as a decision-makerكستخ  القرار 

teacher as a scientific thinker 
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مسارسواتهؼ عموى ؽ عموى بشواء يؽ قوادر يؽ مدوتقميمحتورفؽ يؽ مدرسويسواعتبار الظالب السعم -
ثالثووة مجوواالت  عمووىتقووؾم عسميووة اإلعووداد  ثحيوو ،البحووثالقائسووة عمووى معووارفهؼ التربؾيووة 

 والسسارسة. تعميؼال ؽالتربؾي، وف، معرفة السحتؾى تعميؼرئيدة هي: نغرية ال
مبودا التكامميوة فوي  عموىتبشي ثقافة " بشاء/صشع السعموؼ " والتوي موؽ خاللهوا ةوتؼ االعتسواد  -

   السعمؼ.جسيع السقررات التي يجتا ها الظال  
تحؾيول الشغريوة  عموىقوادر ال تبشي مبدا "السعمؼ السحتورف" وهوؾ السعموؼ الست مول السسوارس ، -

االحتوراف باعتبوار  الدوسة  كو لػ ةتظمو ية وتربؾيوة فعالوة، تعميستشفي  في مؾاقف المؾضع 
قوادريؽ عموى الؾصوؾج إلوى التظوؾرات السدوتسرة فوي ة لمتودريس ان يكوؾن السعمسوؾن الرئيد

 .مهشتهؼ ومتابعتها وتشفي  السعرفة الجدةدة بحرية في عسمهؼ
الجوؾدة و "السعمسوؾن  وو عوالي  ؽة الجؾدة تحتاج إلى مدرسيعاليتبشي فمدفة " السدرسة  -

 ".تعميؼهؼ الزامشؾن لجؾدة الالعالي  تعميؼال
كميات التربية ومدارس التربية العسمية، وتشغيؼ التدري  بذوكل تعواوني  التعاون الؾثيق بيؽ -

 .ومشدق لزسان إتقان الكفاءات التربؾية الحدةثة لجسيع الخريجيؽ
إعوادة الشغور فوي الشغوام التتووابعي إلعوداد السعموؼ )الودبمؾم التربووؾي( لسوا يعانيوه هو ا الشغووام  -

 حوق طوالب كميوات التربيوة اءصومييؽ، ،والتوي موؽ اهسهوا إهودار اتاإلشوكاليمؽ العدةد مؽ 
ك لػ قرر السدة التوي يخزوع لهوا الظالو  فوي اإلعوداد)عام واحود فقوط( مسوا ال يدوسح لوه 

إخزووال الظالوو   اإلشووكاليةهوو    عمووىبووالتسرس الجيوود لمسهشووة ،وتقتوورح الدراسووة لمقزوواء 
اهميتووه لسهشووة  ىالتووي تحوودد موودالستقوودم لموودبمؾم التربؾيووة لمعدةوود مووؽ االختبووارات السقششووة 

التوودريس ،كوو لػ اسووتغالج العووام الدراسووي بظريقووة افزوول مووؽ حيووث تكثيووف عوودد الدوواعات 
السسارسوووات  عموووىالتوووي ةدرسوووها الظالووو  خوووالج العوووام الدراسوووي واعتسادهوووا بذوووكل اكبووور 

واءنذظة والبدء في التربية العسمية مش  بداية العوام الدراسوي وعودم اعتسواد عسميوة التقيويؼ 
فوووي الحقووول  فعميوووةموووا يجتوووا   الظالووو  موووؽ مؾاقوووف  عموووىالكسيوووة ،وإنسوووا الووودرجات  عموووى

ان اءفزوومية فووي مسارسووة السهشووة بعوود التخوورج لوو وي الكفوواءات  عمووىي،مووع الت كيوود تعميسال
 وليد  ل وي التقدةرات اءعمى او لألقدمية. الفعمية
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خول الحورم تؾفير الؾق  الكافي ءعزاء هيئة التودريس لستابعوة الظوالب السعمسويؽ سوؾاء دا -
الظووالب السعمسوويؽ  عمووىشووراف إخزووال عسميووة اإلالجووامعي او فووي مووداس التوودري  ،كوو لػ 

 .ارة الكمية دلمتظؾير السدتسر والستابعة الرارمة مؽ قبل إ
 مستوي أعضاء ٍيئة التدريس : عل 

  توو ليل  عمووىوالعسوول ، تبشوي  موودخل البحووث لالكافيووة  ةلقشاعووااموتالع اعزوواء هيئووة التوودريس
الرووعؾبات التووي قوود تعتوور  الظالوو  اثشوواء تظبيقووه لمبحووؾث ،وتووؾفير الوودعؼ السدووتسر مووع 

 السدار الشسظي والتقميدي. إلىعدم تحؾيل مدار الدراسة  عمىالت كيد 
  الستابعووة السدووتسرة والوودعؼ السؾجووه لمظالوو  اثشوواء فتوورة التوودري  السيووداني ،مووع تشؾيووع عسميووة

 اإلشراف.
 لؾصل بيؽ الظال  والكمية لتؾصيل متظمباتوه وشوكؾا  ،كو لػ حمقوة وصول القيام بدور حمقة ا

 بيؽ الكمية ومدارس التدري  السيداني .
 ، وبو ج وقو   إليام اعزاء هيئة التدريس بالتحؾج فوي مهوامهؼ والتحورر موؽ القموؼ والدوبؾرة

ظة اءنذوو عمووىالقائسووة  تعموويؼافتراضووي مووع الظووالب لمقيووام بوودور السيدوور والسؾجووه لعسميووة ال
 والبحؾث.

 التودريس داخول القاعوات ،بول نقول  عموىفقوط االعتساد  دون التدريدية  سالي  التشؾيع في اء
 السعامل االفتراضية ك لػ السكتبات ومراكي مرادر التعمؼ . إلىية تعميسالعسمية ال

 الطالب ذاتُ: ىمستو عل 
 . الت كد مؽ الرغبة الكاممة لمظال  في االلتحاو بكميات التربية 
  الت كوود مووؽ امووتالع الظالوو  لمسهووارات البحثيووة السختمفووة ،كوو لػ روح البحووث و الفزووؾج

لكوووي ةشسوووي مهاراتوووه و خبراتوووه و ةبحوووث عوووؽ كووول موووا هوووؾ جدةووود فوووي مجالوووه بذوووكل 
اعتقووواد السعموووؼ ان حروووؾله عموووى الؾعيفوووة هوووؾ نهايوووة  عموووىمدوووتسر،ك لػ القزووواء 

 في عسمه و حياته. عميه السظاف،تسهيدا  لكي ال ةتبع نسظا وحيدا يدير 
 ثاىيا : املتطلبات املرحلية :

 عمووىالبحووؾث  عمووىلتظبيووق موودخل إعووداد السعمووؼ القووائؼ الجامعيووة:  لمبوورامج واءنذووظةبالشدووبة 
 الكمية اءتي:



 ............................................. تعليم املعلم القائم على البحث  " مدخل لتطوير كليات الرتبية املصرية

78 
 

 عموىاعتسادهوا و تحدةث برامجها ومقرراتها لدعؼ فكرة بحوؾث العسول اثشواء فتورة اإلعوداد  -
 يووادة اءنذووظة البحثيووة والتكميفووات العسميووة  عميووهيووة ،و تعميسالظالوو  كسحووؾر لمعسميووة ال

هيئوة هياكول  عمىك لػ بشاء السقررات  التي تظم  مؽ الظال  ضسؽ اهداف كل مقرر،
الظال  مؽ خالج العسميوات البحثيوة والت مول والوتعمؼ الشذوط ان يقوؾم هوؾ  عمىو  ى محتؾ 

 بتجسيع السادة العمسية وربظها بسسارساته السهشية .
 ،لؾجيووا الحدةثووةالسقووررات الجامعيووة و يووادة قابميتهووا وتظؾيعهووا السووتخدام التكشؾ  تظووؾير -

 والبعد عؽ التظؾير الذكمي لمسقررات.
ضوورورة امووتالع الظالوو  السعمووؼ لسجسؾعووة مووؽ الكفوواءات ومشهووا  عمووىاعتسوواد اإلعووداد  -

تساعيوة، ة، الفكريوة، اءخالقيوة، الثقافيوة والسجتسعيوة واالجيوعمالكفاءة التؾاصمية والتفا
والتوي تعود موؽ اهوؼ الكفواءات الداعسوة لخموق معموؼ متوين متسورس  والجساليوةالتربؾية، 

يووة التووي قوود تعترضووه اثشوواء عسميووة تعميساسووتيعاب السؾاقووف والسذووكالت ال عمووىقووادر 
 التدريس.

شسوؾ حيوث ة ،الكميوة فوي نغوام التربيوة العسميوةةتؼ تدريبه مش  بداية العوام اءوج لوه فوي  -
لديه اإلحداس بالثقة وك لػ تشسؾ لديه السسارسات والكفاءات التوي ةودعسها موؽ خوالج 

 .التي يقؾم بها طؾاج فترة الدراسةاءبحاث السختمفة 
 ثالجا: املتطلبات البعدية:

والعسميووات  اإلجووراءاتتتسثوول الستظمبووات البعديووة فووي الستابعووة والتقووؾيؼ السدووتسر لكافووة 
خور السدوتجدات العالسيوة ية لزسان التظؾير السدتسر وفقا آلالجامعية والبحثية والبرامج الجامع

بووو"لجشة الستابعووة والتقيوويؼ "  ى،وتقتوورح الباحثووة تذووكيل لجشووة تدووس السعاصوورة فووي إعووداد السعمووؼ
لبحثيوووة صووومة وثيقوووة بوووالسراكي ا عموووىان تكوووؾن هووو   المجشوووة  عموووىيوووة تعميسة العسميوووة العاليووولف

يووة تعميسالستخررووة والهيئووة القؾميووة لزووسان الجووؾدة واالعتسوواد ،بحيووث تقووؾم بتقووؾيؼ العسميووة ال
 مؽ حيث:
  االلتوويام باءنذووظة البحثيووة وحدووؽ متابعتها،كوو لػ تقيوويؼ جووؾدة السذوواريع البحثيووة التووي

 سيقؾم الظالب بمنتاجها .
  اسوووتفادة الظالووو  السعموووؼ مسوووا  ىضوووؾابط التربيوووة العسميوووة وتقيووويؼ مووودااللتووويام بسؾاعيووود و

 يسارسه بسدارس التدري  السيداني . 
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 لزووسان  تعموويؼالستابعووة السدووتسرة ءعسوواج الروويانة لمقاعووات والسعاموول ومراكووي مرووادر ال
 استسرارية التعمؼ الشذط والتعمؼ البحثي.

 : ةالتالياإلدراءات البحح ويف ضوء املتطلبات السابكة يكرتح 
 يظاو الدراسة واملكررات :باليسبة ل

  نغوام الدواعات السعتسودة مسوا ةودعؼ السرونوة فوي السشواهج السقوررة  إلوىتحؾيل نغام الدراسة
تقوووودم الظالوووو  فووووي سوووواعاته  ىفووووي تؾ يووووع اءنذووووظة وتظابقهووووا مووووع موووودكوووو لػ العدالووووة 

ي ؛ حيث ةتؼ ترسيؼ برنامج اإلعداد بسرونوة تعميسالسعتسدة،ك لػ دعؼ فكرة تحؾيل السدار ال
 ى االنتقوواج لمتوودريس فووي مرحمووة ومدووتؾ ة بحيووث ةتوويح لمخووريج التؾسووع وتغييوور مدووار  و عاليوو

مووؽ خووالج دراسووته لسقووررات متعووددة التخررووات  عميووه الوو ي حروول  السدووتؾى مووؽ  عمووىا
بالتووودريس  ،ونغريوووات تربؾيوووة ونفدوووية ،فسوووثال معموووؼ السرحموووة االبتدائيوووة يدوووتظيع االلتحووواو

 لمسرحمة الثانؾية بعد اجتيا   لسقررات ومسارسات محددة تزعها الكمية.
 ان تعتسود  عموى –رورار الكميوات التظبيقيوة والعسميوة  عموى –" مذواريع التخورج" كورة تظبيق ف

ستعددة)ويفزول القوراءات وموؽ خوالج الية او مؾضؾل معيؽ تعميسمذكمة  عمىفكرة السذرول 
فكمسوا اتدوع  مودارع الظالو  وخرجو   بحوث،القراءات عؽ دوج اجشبية متقدمة في مؾضوؾل 

يووة فووي موودارس التربيووة سهشال سسارسوواتال إلووى جانوو  كووان  لووػ افزوول(،عووؽ نظوواو السحميووة 
كوو لػ التوودريس السرووغر ؛ يقووؾم بؾضووع حمووؾج و سختمفووة داخوول الكميووة ،النذووظة اء العسميووة ،و 

ان توووتؼ عسميوووة التقيووويؼ بظريقوووة  عموووىو ابتكوووار طووورو تدريدوووية فعالوووة ؛ لهووو   السذوووكالت ا
معواةير  ةمؾضؾعية وعمسية ومسشهجة بعيودة عوؽ الشسظيوة والوروتيؽ ،ويسكوؽ وضوع مجسؾعو

السسارسوة بذوكل كبير)قابموة  عموىلمتقييؼ متسثمة في الؾاقعية ،التجدةد وعودم التكورار ،تعتسود 
وريرهووا مووؽ السعوواةير التووي يسكووؽ مووؽ خاللهووا الحكووؼ  االبتكاريووة واإلبوودال ،... لمتظبيووق( ،

 مهشته.ان الظال  السعمؼ اصبح محترفا في  عمىوالت كيد 
  تدريس مقررات كاممة عؽ "بحؾث الفعل" موؽ حيوث ماهيتهوا ،اهودافها ،فمدوفتها ودورهوا فوي

 عسمية اإلعداد.
 وال ةوتؼ تودريس مقورر إال وكانو  لوه تظبيقاتوه  ةيوة وابتكاريوتعميسمذكالت  عمىالدراسة  بشاء

 حد كبير. إلىالسهشية داخل السدارس 
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 السقررات الدراسية داخل السدارس ربط ما ةتعمسه الظال  بسا هؾ مؾجؾد بالفعل في. 
  داخووول الفرووووؾج  اليؾميوووةواءنذووووظة  اليدويوووةاءعسووواج و  ،عموووى الخبووورة السباشوووورةاالعتسووواد

 والسدارس السهشية وليس في قاعات السحاضرات.
  ؛ اواًل:تشغوويؼ برنووامج الدراسووة وفًقووا اركووان اساسووية ةاربعوو عمووىالبوود وان تقووؾم عسميووة اإلعووداد

كووول موووا ةتعموووق بالعسميوووة  . ثانيوووًا : االعتسووواد عموووى اءبحووواث فووويتعمووويؼلمتحميووول السشهجوووي لم
بظريقة يسكؽ لمظالب مؽ خاللهوا مسارسوة الجوداج وصوشع ثالًثا : تشغيؼ اءنذظة . التدريدية

رابًعوا: اكتدواب الظوالب مهوارات  .القرار والتبرير اثشاء التحقيق في السذكالت التربؾية وحمهوا
 ؼترووبح لوودةه عمووى اءبحوواثالظووالب السعمسوويؽ عشوودما يعتسوود توودريس البحووث اءكوواديسي، ف

 السشهجية العمسية واالستدالج مشهج حياة.
  هؼ عمووى السعرفووة الدقيقووة تعموويسلظووالب السعمسووؾن بتوودريس مووا ةدرسووؾنه ، ويعتسوود يقووؾم ا

 لألبحاث الحدةثة.
 تعميؼتشؾيع حؾاس الستعمؼ بسذاركة اكثر مؽ حاسة في ال . 
  واكتداب السعرفة وتؾعيفها بل وإنتاجها.  ،رالسدتس تعميؼال عمىتشسية القدرة 

لمسعاموول والسختبوورات لوودعؼ تعمووؼ دعووؼ البشيووة التحتيووة وفيسووا يخووص السعاموول والسختبوورات: 
كو لػ دعوؼ البشيوة التحتيوة لمقاعوات التدريدوية ، ففوي حويؽ الظال  موؽ خوالج الخبورة السباشورة ،

اضووظرار الظالوو  السعمووؼ السكووؾث داخوول القاعووات التدريدووية ،فسووؽ اءفزوول ان تكووؾن مووؽ خووالج 
 ركة .التظبيقات التكشؾلؾجية الداعسة لإلبدال ،والسذا

وفيسووا يخووص جانوو  تقووؾيؼ الظووالب السعمسوويؽ ، ةووتؼ تركيووي انتبووا  الظووالب لمدووعي وراء 
السعرفووة وإنتاجهووا ال اسووتهالكها ،والتقيوويؼ يقوودم كتغ يووة راجعووة بشوواءة مكتؾبووة كانوو  او لفغيووة 

الظالو  ،فمنوه يقودم  ىامعي ان هشاع مؾاطؽ ضعف معيشوة لودلمظال  ،فعشدما يذعر اءستا  الج
لمجانو  الو ي لديوه  ى فهوؼ اقوؾ  عموىاو يقتورح لوه انذوظة ةؤدةهوا لكوي يحرول  اإضوافي الوه دعسو

حول السذووكالت ،موع مراعواة االلتوويام و االهتسووام بوالظرو االبتكاريوة لتقووؾيؼ الظوالب و ،ضوعف فيوه 
السحروومة الشهائيوة مجوورد درجووات كسيووة ال  وموؽ ثووؼ ال ترووبح،السرووادر الستعووددة  إلووىبالودخؾج 

تعبر بذكل مؾضوؾعي عسوا اكتدوبه الظالو  السعموؼ مهشيوا وعسميوا ،كو لػ تقتورح الدراسوة ان توتؼ 
التوودريبات  عمووىيقووؾم الظالوو  باجتيا هووا اعتسووادا  فعميووةيووة تعميسمؾاقووف  عمووىعسميووة التقيوويؼ 
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ة التووي قووام بسعرفتهووا فووي يقووؾم بوودمج الشغريووات واءسووس الشغريوونفدووه السدووبقة وفووي الؾقوو  
 .السسارسة العسمية كسا تؼ تعؾيد  اثشاء فترة الدراسة

 ة :التالي،يكرتح البحح اإلدراءات الرتبية العنلية وفينا خيص 
 السكانة السهشية لمتودري  السيوداني بالشدوبة لكول موؽ الظالو  السعموؼ والسذورف الجوامعي  رفع

 حد سؾاء.  عمىوالسدرسة )السعمسيؽ اءساسييؽ والسدةر( التي سيتؼ التدري  فيها 
 ةمعو  الظالو  السعموؼ الودور الورئيس فوي مسارسوة كافوة والبود ان ، ة يادة فتورة التربيوة العسميو

والتخظوويط لمسووشهج وتشفيوو   وتقييسووه اثشوواء عسميووة التوودري  العسمي،مسووا اءنذووظة السدرسووية 
تووؾفير السذوواريع كوو لػ  يدووسح لووه اكثوور بالقيووام ب بحاثووه التربؾيووة ومذوواريعه التجريبيووة، و

 التدريس الرقسي . اسالي  تظؾير تكشؾلؾجيا السعمؾمات و  عمىالتجريبية التي تشظؾي 
 انهؼ  عمى إليهؼبها، بل ةشغر  ىانهؼ نسا ج يحت  عمىؽ يج  ان ال ةشغر إلى السذرفيؽ والسؾجهي

 الخبراء ال ةؽ يداعدون السعمؼ قبل الخدمة إليجاد طريقته الخاصة في ان يكؾن مدرسا.
 حغوتهؼ ، ويسارسؾن التودريس اثشواء مالدروس مؽ قبل السعمسيؽ  وي الخبرةةراق  الظالب ال

  مدووتقمة لسجسؾعووات مختمفووة مووؽ التالميوو، ويقوودمؾن دروًسووا مووؽ قبوول السعمسوويؽ السذوورفيؽ
 .اثشاء تقييسهؼ مؽ خالج اإلشراف

  ةوووؾفر التؾجيوووه لمسدرسووويؽ والظوووالب السعمسووويؽ مشتووودى لمسشاقذوووة وتبوووادج الخبووورات وتمقوووي
 تعموويؼان  عمووىالسالحغووات والسذوواركة فووي حووؾار حووؾج القزووايا السهسووة فووي عسمهؼ،لمت كيوود 

،ويشبغوي ان يكوؾن التؾجيوه  اليؾميوةموع الحيواة  السعمسيؽ يجو  ان ةوؾفر السييود موؽ الوروابط
اداة لوودعؼ التظووؾير السهشووي لمسعمسوويؽ،ويكسؽ التركيووي عمووى شووراكة تعاونيووة بوويؽ السعمسوويؽ 
الجوودد و وي الخبوورة وعمووى إعووادة التفكيوور السذووترع فووي مختمووف جؾانوو  نغريووة ومسارسووة 

لوودعؼ  فاعميووة، كوو لػ دموج التوودري  قبوول الخدموة والتوودري  اثشواء الخدمووة بذووكل اكثور تعمويؼال
 التظؾير السهشي لمسعمؼ طؾاج حياته السهشية.

 :ةالتاليدراءات يكرتح البحح اإل اتمصادر املعلومات واملكتبوفينا خيص 
  ربط مكتبة الكمية ب حدث قؾاعد البيانات الرقسية في مرر وخارجهوا مسوا يدواعد فوي إثوراء

 . تدهيمهاك لػ و العسمية البحثية لمظالب 
 .تشسية البشية التحتية التكشؾلؾجية بالكميات لدعؼ إنتاج السحتؾي الرقسي وتؾ يعه 
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 ياجوووات البحثيوووة تظوووؾير نسوووا ج لتووو ميؽ توووؾفير مروووادر السعمؾموووات بسوووا ةتؾافوووق موووع االحت
 ية.تعميسوال

السادي لمسعمؼ:) يادة راتبه ( ويسكوؽ تعييوي فكورة الشسوؾ السهشوي موؽ  السدتؾى واخيرا : رفع 
خالج ربظه بفكرة الحافي مقابل اءداء ،كو لػ الترقيوات مسوا ةييود التشافدوية بويؽ السعمسويؽ اثشواء 

كمسوا إ   السدوتسر اثشواء فتورة إعوداد  ،مشسؾ السهشوي لفكريا  ئاالظال  السعمؼ مهي فيربحالخدمة 
والسشظقوووي وحووول  االسوووتدالليالوووتعمؼ الووو اتي والتفكيووور  عموووىبذوووكل جيووود  اكوووان السعموووؼ متسرسووو

 تحدش  حالته السادية وبالتبعية جؾدة السدارس . التالي اد مدتؾا  وب   ،السذكالت 
 :وسبل التغلب عليَاصعوبات تطبيل التصور املكرتح 

  يووة ثريووة تعميسبيئووة  إلووىالبحووؾث يحتوواج  عمووىشهج إعووداد السعمووؼ القووائؼ فوو: الساليووةالشووؾاحي
تووؾفير السعاموول عمووى كميووات التربيووة فووي  الساليووةمسووا ةمقووي بووالكثير مووؽ اءعبوواء  ،باءنذووظة

 السجهية ومراكي مرادر التعمؼ ،والسكتبة ،.... وريرها .
وتشؾيوع السروادر  ويسكؽ التغم  عمى ه   الروعؾبة موؽ خوالج  يوادة الودعؼ السجتسعوي  

ال اتيوة لمكميووة مووؽ خووالج  يووادة وتفعيوول الخوودمات التووي تقوودمها الكميووة لمسجتسووع السحمي"تفعيوول 
 دور الكمية في خدمة السجتسع"،والؾحدات  ات الظابع الخا .

  الجووامعي عامووة وكميووات  تعموويؼال عمووىجسووؾد الفكوور الجووامعي نحووؾ التغييوور :فتعووؾد القووائسيؽ
قوة يالقموؼ والدوبؾرة وطر  عموى الظريقة الشسظية في التدريس اعتسوادا عمىالتربية بذكل خا  

 اإلعالمويدور التشذيط ،ولكؽ مؽ خالج  رير يدير االسحاضرة التقميدية يجعل مؽ التغيير امر 
كوو لػ جعوول الوودورات الخاصووة و ،وعقوود السووؤتسرات والوودورات التدريبيووة لوودعؼ قزووية التظووؾير ،

 ه   الرعؾبة. ،يسكؽ التغم  عمى اإجباري االتدريدية الحدةثة امر  سالي  باء
 تدهؾر احؾاج السدارس السرورية  إلى ىالسعمؼ اد ى :فتدني مدتؾ  مكانة السهشة وسط السجتسع

موؽ  ةمويم الكثيور ى إلعالء مؽ مكانتوه مورة اخور لتسع ،و ،مسا اضعف مؽ مكانة السعمؼ في السج
،والعسول عموى اإلعوالء موؽ شذر ثقافوة االهتسوام بسهشوة التودريس لالتغييرات والتظؾرات والجهد 

 قدر مهشة التدريس لتداوي مهؽ اخرى مثل القزاء والظ  .
  وبوو ج الجهووؾد يحتوواج الكثيوور مووؽ الؾقوو  واإلقشووال جسووؾد المووؾائح الجامعيووة :حيووث تظؾيرهووا،

 الدياسية الداعسة لمتظؾير والتغيير.
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 2مرجع سابق ،صالقاهرة، 

الخظة اإلستراتيجية لمتعميؼ قبل  (:4102جسههرية مرر العربية، وزارة التربية والتعميم) 093
"،  ندتظيع تقديؼ تعميؼ جيد لكل طفل التعميؼ السذرول القؾمي لسرر "معا"  م2030-2014الجامعي

 04، صمرجع سابق 
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تظؾير سياسات التعميؼ العالي في مرر لسؾاكبة االقتراد السعرفي (:4106دمحم عهض البربري) 092

(، 016(،العدد )49جامعة بشها ،السجمد) –،مجمية كمية التربية  "باإلفادة مؽ خبرتي سشغافؾرة وماليييا
 22ص

الخظة اإلستراتيجية لمتعميؼ قبل  (:4102، وزارة التربية والتعميم)جسههرية مرر العربية 092
"،  التعميؼ السذرول القؾمي لسرر "معا ندتظيع تقديؼ تعميؼ جيد لكل طفل"  م2030-2014الجامعي

 .6مرجع سابق ، ص
تظؾير سياسات التعميؼ العالي في مرر لسؾاكبة االقتراد السعرفي (:4106دمحم عهض البربري) 096
(، 016(،العدد )49جامعة بشها ،السجمد) –،مجمية كمية التربية فادة مؽ خبرتي سشغافؾرة وماليييا "باإل
 6ص

الخظة اإلستراتيجية لمتعميؼ قبل  (:4102جسههرية مرر العربية، وزارة التربية والتعميم) 099
"،  طفل التعميؼ السذرول القؾمي لسرر "معا ندتظيع تقديؼ تعميؼ جيد لكل"  م2030-2014الجامعي

 2صمرجع سابق 
مرر تتقدم في تقرير التشافدية العالسية جسههرية مرر العربية :وزارة االستثسار والتعاون الدولي : 098

،متاح عمى السهقع  م2019لعام 
ws/Pageshttp://www.miic.gov.eg/Arabic/MediaCenter/Ne   تاريخ الدخهل

 م 43/01/4102
 –تظؾير سياسات قبؾج وإعداد السعمؼ لمتحؾج نحؾ مجتسع السعرفة (: 4108حرة حسهد البازعي) 092

 8،مرجع سابق ،ص صيغة مقترحة في ضؾء تجربتي سشغافؾرة وفشمشدا
يؼ قبل الخظة اإلستراتيجية لمتعم (:4102جسههرية مرر العربية، وزارة التربية والتعميم) 081

"،  التعميؼ السذرول القؾمي لسرر "معا ندتظيع تقديؼ تعميؼ جيد لكل طفل"  م2030-2014الجامعي
 21،ص38،ص6مرجع سابق، ص

استراتيجية و ارة التعميؼ ( :4108جسههرية مرر العربية ، وزارة التعميم العالي والبحث العمسي) 080
    31، ص 2030العالي والبحث العمسي في ضؾء خظة التشسية السدتدامة مرر 

تظؾير نغؼ إعداد السعمؼ في مرر في ضؾء خبرات (: 4113رشا سعد شرف ،نهمة سيد حدن ) 084
السؤتسر الدشهي الحادي عذر بعشهان" الجهدة الذاممة في إعداد السعمم  اجشبية معاصرة "دراسة مقارنة"،

 282جامعة حمهان ،القاهرة ،ص–بالهطن العربي "،كمية التربية 
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