
   
   

     
 عشر سادسالعدد ال

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

40 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 
 
 

 "بل وتنميته مهنيا  تجارب ناجحة  تجارب ناجحة في إعداد معلم المستق"
 

 

 اسم الباحث
 حسن بن عيسى أحمد الدش والد

 

 إدارة تعليم محافظة صبيا/  معلم التربية اإلسالمية بثانوية أبو القعائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر سادسالعدد ال

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

41 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 الملخص باللغة العربية
في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا . وكذلك هدفت إلى إعداد تصور مقترح  الناجحةهدفت الدراسة إلى التعرف على بعض التجارب 

من أجل إعداد معلم المستتتتتتتتقبل وتنميته مهنيًا . تم ل منهس الدراستتتتتتتة في المنهس الوضتتتتتتت ي. كما تم عرا مجموعة من الدراستتتتتتتا  التي 
م معلم المستتتتتتتقبل وتنميته مهنيًا. وفي اهارة الدراستتتتتتة تترتبط بموضتتتتتتوا الدراستتتتتتة .جما تم عرا تجارب عرنية وأجنبية ااجحة في إعداد 

 اإلجابة على تساؤال  الدراسة ووضع تصور مقترح رساهم في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا بالمملكة العرنية السعودرة.

 الكلمات المفتاحية:
 التعليم في أمريكا –التعليم الفينلندي  –التعليم الياباني  –ورش العمل  –البرامج التدريبية 

 

 :الدراسة قدمةم
 اتواجه المملكة العرنية السعودرة العديد من التحدرا  كال ورة التكنولوجية والعولمة التي من شأاها أن تؤثر على العملية التعليمية مم

بالمجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة ذلك المجتمع دفع المملكة إلى إعداد رؤية واضحة تهدف إلى مواجهة تلك التحدرا  واالاتقال 
إلى االهتمام بالمؤسسا   اجد اتجاه القائمين بالعملية التعليميةلذا ، 2030رؤية الذي يتسلح جميع أبنائه بالعلم وتسمى تلك الرؤية ب

ة داخل مؤسسا  المملكة التعليمية التعليمية المختل ة من مدارس وجامعا  من أجل تحقيق أهدافها. فاالهتمام بالعملية التعليمي
والقائمين عليها من مالمح التطور والتقدم الذي تطمح المملكة في تحقيقه باإلضافة إلى أاه األساس في البناء االقتصادي واالجتماعي 

 للمجتمع. 

ى مكااة المعلم في العملية ( إحدى مؤسسا  الدولة التي تض ي عل160، 2016إن المؤسسا  الترنوية كما يذكر الغامدي والعتيبي ) 
ب يالترنوية أهمية متزايدة وشأاًا أجبر ، فتطوير المناهس الدراسية ، من حيث األهداف والمحتوى ، والطرائق واألساليب التعليمية ، وأسال

ايتهم ووعيهم حيث ك  التقويم وترجمتها إلى أاشطة ترنوية ، ونما رمكن من تقدرم تعليم راقي النوعية ، إاما رعتمد على المعلمين من
 بمهامهم . 

فمهنة التعليم تعد مهنة سامية ورسالة مقدسة ، ألاها تتطلب من المعلم عمال متواضال ومهارا  خاضة وخلًقا قويًما ينب ق من الشعور 
ال رقتصر أثر لعلمي ، و العميق بالمسؤولية احو ال رد المتعلم ، وأهداف المجتمع ، فالمعلم قدوة حسنة لتالميذه في األخالق والتحصيل ا

المعلم في تالميذه علي مادته العلمية ، وإاما بقيمة واتجاهاته وسلوكه بحيث ينعكس ذلك كله على أفعالة وتصرفاته التي سرعان ما 
ألخالقي ا تنتقل إلى تالميذه باعتباره القدوة والنموذج الذي رحتذي به. إن مهنة التعليم لها دستورها األخالقي الذي ينبع من اإلطار

العام فى المجتمع ، ويتضمن المسؤوليا  األخالقية التي تقوم عليها ممارسة المهنة وال روا أن يرتبط بها جميع المعلمين ويتمسكون 
حجر األساس بالنسبة للعملية  رعدالمعلم (. لذا رعد 650، 2017به ويطبقون قيمة ومبادئه على جميع أاواا سلوكهم ) الشمري، 

 .المهتمين بالتعليم للمعلم ينعكس بشكل إرجابي على الطالب  نقدر ما يبدرهو التعليمية 
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دراسة الهزاا  سأشار  اتائالباح ين بالتعرف على معلم المستقبل وكيفية وتطويره وإعداد ، فعلى سبيل الم ال بعض هذا وقد اهتم 
( إلى أن اسب القبول في مؤسسا  إعداد المعلم بالمملكة تتم بنسب كبيرة اظرًا لضعف معايير القبول بها ، مما يؤثر على 2018)

 جودة مخرجاتها ، إضافة إلى ضعف تركيز برامس إعداد المعلم في المملكة على إجساب الطالب المعلم المهارة البح ية .

تبني فلس ة ترنوية جديدة إلعداد المعلم في مجتمع المعرفة، واعتماد معايير  ضرورة إلى( 2018اسة البازعي )در  أشار  اتائسجما 
قبول إعداد وتقويم عالمية، وكذلك تمكين المعلمين وتعزيز سلطتهم المهنية وك الة حقوقهم، والتوجه احو تمهين التعليم والمعلمين، 

 ول وإعداد المعلم، واالهتمام بالتوجها  المستقبلية لتلك السياسا . إضافة إلى التن يذ ال عال لسياسا  قب

ضرورة ملحة اظرًا لما يواجهه المعلم في عمله من متغيرا  متعددة ال رمكنه مواجبتها إال  إن االهتمام بتنمية معلم المستقبل مهنياً 
هم شأن اًل لمرحلة اإلعداد األولى للمعلم، حتى أن المعلمين شأاالمهنية أضبحت جاابًا مكم بالتزود بالخبرا  التي تؤهله لذلك ، فالتنمية

غالبية أرناب المهن األخرى أضبحوا مضطرين إلى االعتراف بأن إعدادهم األولى لن رك يهم لبقية حياتهم، بل عليهم تحديث وتنمية 
 (.2، 2019عبدالسالم، معارفهم ومهاراتهم ) 

(  2017ودراسة آدم وآخرون ) (  2012)  دراسة ع مانك؛  التنمية المهنية لمعلم المستقبل بدراسة بعض الدراسا  اهتمت هذا وقد
الدراسة وجود  كما بينت ،مديري المدارس الحكومية ال ااوية في التنمية المهنية للمعلمين إلى وجود دور محوري ل اتائجهما أشار  والتي

لمعلمين أبرزها ارت اا اصاب المعلمين من الحصص ، وغياب الحوافز المادرة و الك ير من المعوقا  التي تحد من التنمية المهنية ل
( إلى وجود تأثير إرجابي للتنمية المهنية على الك اءة الذاتية Yoo, 2016) توضلت اتائس دراسةو  المعنوية للمعلمين المبدعين . 

 للمعلم.للمعلم ، حيث ساهمت التنمية المهنية في زيادة مستوى الك اءة الذاتية 

 مشكلة الدراسة:
لقد با  إضالح العملية التعليمية بالمملكة العرنية السعودرة مطلبًا ضروريًا فرضته التغيرا  التي تشهدها كافة المجاال  من تقدم 

ة من رؤية روتطور جعل من العملية التعليمية طريقًا لمسايرة هذا التقدم والتطور ، باإلضافة إلى ما أعدته المملكة العرنية السعود
قائم على المعرفة وذلك من خالل توفير بيئا  تعليمية مالئمة في ضوء السياسا  تسعى إلى بناء مجتمع  2030واضحة تسمى رؤية 

 التعليمية للملكة األمر الذي من شأاه أن رساهم في توفير فرص التعليم لجميع أبناء المملكة .

ة السعودرة اموًا واضحًا، وتطورًا كبيرًا في مختلف مجاالته، وأقبل عليه الطالب بأعداد هذا وقد شهد التعليم العام في المملكة العرني
يا  لجبيرة، وفتحت الكليا  أبوابها لقبول الراغبين في مواضلة دراساتهم الجامعية، ومع تزايد أعداد الطالب ازداد أعداد األساتذة بهذه الك

لتعليمية ومن ثم برز  أهمية الحاجة إلى إعداد المعلمين إعدادًا ترنويًا وأجادرميًا متكافئًا ) والجامعا ، وتزايد بذلك األعباء التدريسية وا
 (. 106، 2014الذبيااي ، 

 الشخصي تكي ه وتحقيق وثقافته المجتمع احو إرجابية اتجاها  وإجسابه ال رد شخصية تنمية التعليمية العملية أهداف أهم جان وإذا
 المعلم دور فإن ، منه المجتمع يتوقعه الذي الوظي ي هدور  أداء من تمكنه التي التعليمية والمهارا  بالخبرا  وتزويده واالجتماعي

 العملية ألهداف استيعابه بمدى تتحدد والتلميذ المجتمع تجاه بمسؤولياته الوفاء على المعلم مقدرة وأن العامة األهداف بتلك يرتبط
 للمهارا  إتقااه بمدى أرًضا يتأثر والتعليمي الترنوي  هلدور  ئهأدا أن جما ، جمعلم دورة من وتوقعاته المجتمع ومتطلبا  التعليمية

 واستجابته اآلخرين ومهارا  خبرا  على به يؤثر بما خبراته من واالختيار االاتقاء على وقدرته بتخصصه المرتبطة والمعارف
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دوره كمعلم ) الشمري،  من المتجددة وتوقعاته ومتطلباته للمجتمع بالنسبة التغير وظروف التعليم ووسائل الترنوية للمستحدثا  واستيعابه
2017 ،650.) 

( بضرورة تك يف فترة التدريب العملي في مؤسسا  إعداد المعلم في المملكة ، وذلك ألن هناك 2018هذا وقد أوضت دراسة الهزاا )
ارسة العملية ، وكذلك استقطاب الحاضلين على درجة الماجستير لمهنة التعليم عدد من المهارا  التي ال رمكن اجتسابها إال بالمم

 وتقدرم الحوافز لهم ليكواوا معدين بالشكل الصحيح ، سواء من الناحية البح ية، أو من ااحية المهارا  المختل ة المطلونة في المعلم.

ولقد  ،قضيه مصيريه تمليها تطورا  الحياه وذلك من اجل االرتقاء بمهنه التعليم واوعيه المعلمين أضبحتلذا فقضيه اعداد المعلم 
على التغيرا  الحدي ه التي باتت تجتاح العالم في السنوا  االخيره ان اخذ  الدول جميعها في اعاده النظر في اظمها التعليميه  تترتب

ادثه التغيرا  الحب عيوذلك استجابه للعديد من العوامل التي من ابرزها الو  ،خاصبشكل عام و اظام اعداد وتدريب المعلم بشكل 
  السريعه والمستمره تغيرامللالحقيقيه في المجتمع وفقا  ههذه المهنه وتمكين للمعلم من القيام برسالت ةلمكاا دعماً والتكيف معها وذلك 

 (.5-4، 2009) الناقة وأبوداوود،  التي تحدث في المجتمع

 ء ما سبق تبرز مشكلة الدراسة الحالية والتي رمكن ضياغتها في ضوء التساؤال  التالية: في ضو و 
  ؟في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيا   الناجحةالتجارب ما  .1

 ؟ التصور المقترح من أجل إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيا  ما  .2

 أهداف الدراسة:
 فيما يلي :تتم ل أهداف الدراسة الحالية 

  .في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا  الناجحةالتجارب  التعرف على .1

 .تصور مقترح من أجل إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا إعداد  .2

 أهمية الدراسة:
 تنقسم أهمية الدراسة الحالية إلى ما يلي :

 أوال  : األهمية النظرية
 باإلضافة إلى ، والذي يتم ل في التنمية المهنية لمعلم المستقبل الموضوا الذي تتناوله من أهمية لدراسة الحاليةاألهمية النظرية لتشتق 

والتي تطمح من خاللها االاتقال إلى مجتمع المملكة العرنية السعودرة  التي أعدتها 2030رؤية لدراسة الحالية تزامنًا مع ذلك تأتي ا
  .المعرفة
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 ثانيا  : األهمية التطبيقية
،  داده وتنميته مهنياً بمعلم المستقبل وكيفية إعق األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في أاها تعد من الدراسا  المستقبلية التي تهتم تنب 

اإلضافة إلى ، هذا ب إعداد وتنمية معلم المستقبل مهنياً في الناجحة جما أن الدراسة الحالية تسهم في التعرف على خبرا  بعض الدول 
 .  إلعداد وتنمية معلم المستقبل مهنياً أن تساهم في وضع تصور مقترح 

 مصطلحات الدراسة:
  المعلم إعداد

هى ضناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم، وتتواله مؤسسا  ترنوية متخصصة م ل معاهد إعداد المعلمين ، وكليا  الترنية 
العالقة تبعًا للمرحلة التي رعد المعلم فيها ، وكذلك تبعًا لنوا التعليم. ونهذا رعد الطالب المعلم ثقافيًا وعلميًا وغيرها من المؤسسا  ذا  

 (.207، 2017وترنويًا في مؤسسته التعليمية قبل الخدمة ) التويجري، 

المعلمين بتنمية الجوااب المختل ة للطالب ويعرف الباحث إعداد المعلم بصناعة المعلم من خالل اهتمام الكليا  المسئولة عن إعداد 
هادة العلمية التي تؤهله للعمل في المدارس ومساعدة الطالب على تحسين المعلم وتأهيله وتمكينه مهنيًا من أجل الحصول على الش

 وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوظي ها بشكل سليم.

 معلم المستقبل
  الالزمة لإلفادة من تقنية المعلوما  في إثراء العمل التعليمي في توليد المعارف وإاتاجها هو المعلم الذي رمتلك من القدرا  والمهارا

وتوظي ها، وت قيف العواطف وتنمية الوجدان وتكوين اظام جديد من القيم األخالقية وتقدرم النوعية التعليمية الجديدة التي ر رضها 
 (.365، 2016ال عال مع تحدرا  المجتمع ) السبحي وآخرون، مجتمع المعرفة على المتعلمين لتعينهم على التعامل 

 التنمية المهنية
تعرف على أاها عملية تعلم هادفة ومستدامة ، رقوم فيها المعلمون بتطوير م اهيمهم و تغيير ممارساتهم التدريسية ؛ فالتنمية المهنية 

 )عملية تقتصر على البعد الشخصي و المهني و االجتماعي للمعلم و تساعده على اتخاذ القرارا  و السلوكيا  المستقلة 
Makovec , 2018 , 34 )  . 

 حدود الدراسة 

 .في إعداد وتنمية معلم المستقبل مهنياً الناجحة تجارب بعض الدول تم دراسة :  وضوعيةالحدود الم

 . في مجال إعداد وتنمية معلم المستقبل مهنياً الناجحة لبعض الدول  حدي ة تم عرا تجارب:  الحدود الزمنية
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 والدراسات السابقة طار النظري اإل
 معلم المستقبل المحور األول : إعداد

 تعد قضية إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا قضية من إحدى القضارا التي تشهدها قضارا التعليم والتي رعد ُينظر إليها في العديد من
ماعيل ، سالدول على إعداد المعلم كُمَدِرس ، بل اعتنت بجودة هذا اإلعداد وقدرته على مواجبة التطورا  المعرفية المتالحقة )محمد وإ

2018 ،67 .) 

إن االهتمام بإعداد معلم المستقبل من شأاه أن رساهم في مالحقة التغيرا  والتطورا  التي رشهدها المجتمع السعودي ، وال سيما أن 
واجبة متلك التغيرا  والتطورا  قد تؤثر بالسلب أو باإلرجاب عليه ويتوقف ذلك على طبيعة اإلجراء الذي يتخذه المجتمع السعودي في 

 تلك التغيرا  والتطورا  واالست ادة منها في تقدم المجتمع.

فهم المعلم والتي تتم ل في ( 20-19،  2016)  شاهين عة من المباديء والتي أوردهاو مجم رقوم علىإعداد معلم المستقبل  إن
ه ميصم، وتليم مختل ةستراتيجيا  تعه الماستخد، واختالف المتعلمين في طرق تعلمهم، وكذلك فهمه اللمعرفة الترنوية والن سية وين ذهال
يا ، والتخطيط الجيد للدرس، واستخدام طرق التقويم الحدي ة، وتظيف التكنولوجبيئة التعلم التي تشجع على الت اعل االجتماعي الناجحل

 العمل والبيئة المجتمعية. ئه فيالتواضل مع أولياء األمور وزمالفي عرا الدرس ، و 

زيادة أداء الطالب فيما يتعلق باجتساب الك اءا  المشتركة بين الطالب م ل الت كير والتوليف في تتم ل أدوار معلم المستقبل هذا و 
ق اتصال خل، و زيادة مشاركة الطالب في المهام وتشجيع التعلم النشط، و والتعبير والتواضل والعمل الجماعي والخطابة وما إلى ذلك

ليمية تحسين جودة المواد التع، و أج ر مرواة بين الطالب والمحاضرين في البرامس التعليمية وجعل هذه الدروس أج ر ضلة بالطالب
 (.Mohedo & Bújez, 2014, 233)التي أاشأها الطالب من خالل استخدام التكنولوجيا الجديدة 

العولمة ، التي تستلزم تطوير التعاون عبر الشبكا  والحركة األجادرمية ، ؛ كالتحدرا   العديد منه هيواجن إعداد معلم المستقبل جما أ
ومحاجا   رقمنة المحتوى التعليمي ،. وتدويل التنمية ، وتوحيد المعايير ، وضرورة بناء الك اءا  ال قافية والتواضلية ، وما إلى ذلك

االفتراضية الضخمة ، وأتمتة العمليا  الروتينية ، وما إلى ذلك ، واتيجة لذلك ، ال صول الدراسية ، والتعلم عبر اإلاترات ، والعوالم 
الحاجة إلى بناء ك اءا  المعلوما  واالتصاال  من قبل المعلمين والطالب ، وكذلك االستخدام النشط للمحتوى الرقمي وتقنيا  التعلم 

لتعليم ، والذي ينطوي على تحديد مسارا  تعليمية شخصية ، وتطوير إض اء الطابع ال ردي على ا .اإللكترواي في العملية التعليمية
براغماتية التعليم ، والتي تقوم  .الدروس الخصوضية ، وعلى المدى الطويل ، واالبتعاد عن اظام ال صل والدروس للتدريب احو البدائل

 & Chesnokova, G)يم العملية التعليمية على اهس عملي المنحى ونناء الك اءا  ، ونالتالي توفر لمحتوى أج ر عملية وتنظ
Agavelyan, R, 2018, 148-149.) 

 المحور الثاني : التنمية المهنية لمعلم المستقبل

 إن مصطلم "التنمية المهنية" شاا استعماله في اآلواة األخيرة في الدول المتقدمة والنامية،  ف ي الوقت الذي يتناوله بعض الم كرين من
النظرية بأاه التغيير االجتماعي بهدف تطوير وتحسين أحوال المعلمين، ومن زاوية أخرى يتناوله اآلخرين بأاه تلك  زاوية تغلب عليه

العمليا  التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة إلحداث تطور اجتماعي وثقافي وسياسي واقتصادي للمعلمين في بيئتهم، وذلك باالعتماد 
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نسقة والمتكاملة على أن تكتسب كل منها قدرًا أجبر في مواجهة مشكال  المعلم ) الذبيااي ، على الجهود األهلية والحكومية الم
2014 ،120.) 

التنمية المهنية على أاها اهس  The National Staff Development Council المجلس الوطني لتنمية العاملينهذا و رعرف 
. كما تعرف  ( Thomas , 2015 , 25)  فع مستوى تحصيل الطالبو المديرين في ر  ك اءة المعلمينين يهدف إلى تحسشامل 

على أاها عملية تعلم هادفة ومستدامة ، رقوم فيها المعلمون بتطوير م اهيمهم و تغيير ممارساتهم التدريسية ؛ فالتنمية المهنية عملية 
 , Makovec) را  و السلوكيا  المستقلة تقتصر على البعد الشخصي و المهني و االجتماعي للمعلم و تساعده على اتخاذ القرا

2018 , 34 )  . 

تقييم و  ،تعزز المسؤولية الجماعية لتحسين تحصيل الطالب أهمية واضحة؛ حيث اجدها تساهم في لتنمية المهنية للمعلمين إن ل
ن يذ ق األهداف التعليمية للمعلم من خالل تيتحق، و د أهداف التعلم للمعلمين يحدت، و احتياجا  التعلم للطالب و المدرسين و المدرسة 

تقييم و  ،ر التدريب الالزم لدعم اقل المعارف و المهارا  الجديدة إلى ال صل الدراسي يتوف، والعمل على استراتيجيا  التعلم المستمرة 
-Thomas , 2015 , 26)  التعرف على التحسينا  الجارية في التدريس و تعلم الطالب، باإلضافة إلى فعالية التطوير المهني 

27  . ) 

للمعلم،  جديد هو ما جل على والوقوف المعرفة ديثتحللمعلمين مجموعة من األهداف والتي تتم ل في  المهنية لتنميةجما أن ل
، التدريب في الحدي ة باألساليب ، وتزويدهمعها التكيف على والقدرة المهنية التغيرا  مواجهة، ومساعدته على  الوظي ي ائهأد سينتحو 
 المستجدا اإلطالا على   على، ومساعدته بالخدمة االلتحاق قبل المعلمين إعداد برامس في القصور أو النقص أوجه معالجةو 

 الحديث والتدريب التعليم تكنولوجيا من واالست ادة للطالب المناهس ومحتوى  التدريس وتقنيا  التدريس طرق  مجال في الحدي ة
ه تزويد، و الترنوية مورهته ألمعرف وتعميق وتوسيع جديدة مهارا  على للحصول ال رضة إتاحة، و التدريس عملية في وتوظي هما
 للمعلمين المعنوية بالروح واالرتقاء بالن س ال قافة روح تنمية، و الصف غرفة في التعليم بعملية العالقة ذا  والخبرا  بالنشاطا 

 (.134، 2014)الذبيااي ،  العمل بيئة في المطلونة واألهداف والجودة الممارسا  سينتحو 

نماذج تعتمد على البنائية وليس على الوالتي تتم ل في أاها من الخصائص  للمعلمين بمجموعةالتنمية المهنية الجيدة  هذا وتتسم
 حظة والت كير.والمال المنقولة ، حيث رعتبر المعلم كشخص يتعلم بنشاط أثناء مشاركته في مهام التدريس المحددة ، من خالل التقييم

أن  ترا ر باإلضافة إلى ذلك،  .ُينظر إليها على أاها عملية طويلة األجل ، والتي تقر بأن المعلمين يتعلمون بمرور الوقتجما 
  على عكس ممارسا  التدريب التقليدرة ، التي ال ترنط المواقف التدريبية بممارسا ،عملية تجري في سياقا  محددةالتنمية المهنية 

ُينظر إلى المعلم على أاه ممارسة عاجسة ، أي شخص لدره معرفة سابقة عند الدخول في مهنة ويستمر في  . كذلكال صول الدراسية 
غم ُينظر إلى التطوير المهني على أاه عملية تعاواية ، على الر كما اجتساب المزيد من المعرفة من خالل الت كير في تجرنته الخاضة. 

يمكن أن رعتمد التطوير المهني أشكااًل مختل ة في سياقا  هذا و  المنعزل والت كير . ركون هناك مجال للعمل من افتراا أاه قد
ين رجب على المدارس والمعلملذا مختل ة. لذلك ، ال يوجد اموذج واحد للتطوير المهني فعال وقابل للتطبيق على جميع المدارس. 

 , Marceloالمهني الذي يبدو أج ر فائدة لهم )ل قافية من أجل تحديد اموذج التطوير تقييم احتياجاتهم ومعتقداتهم وممارساتهم ا
2009, 8-9.) 
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ورش العمل ، فعلى سبيل الم ال رمكن استخدام الطرق التي رمكن من خاللها تنمية معلمي المستقبل مهنيًا هذا وتتنوا 
Workshops شأاها أن تساهم في التنمية المهنية للمعلمين  والتي من (Young , 2011 , 10 .)  من الدورات التدريبية كذلك

و ذلك من خالل أساتذة متخصصين و برامس تدريبية منظمة تهدف إلى التنمية المهنية  University Coursesالجامعة جانب 
من خالل وجود مجموعة من  والتي تتم البرامج التدريبيةباإلضافة إلى ذلك؛ (.  Young , 2011 , 10-11)  للقيادا  المدرسية

 . و تقوم تلك البرامس على مجموعة من للمعلمينالمتخصصين الذين يهدفون إلى إعداد برامس تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية 
 , . Qian et al).ماسك ، المدة ، و المشاركة الجماعيةالمرتكزا  الرئيسية التي تتم ل في التركيز على المحتوى ، التعلم النشط ، الت

2018 , 3  . ) 

 الدراسات السابقة
 وتنقسم الدراسا  السابقة إلى محورين على النحو التالي :

 المحور األول : دراسات اهتمت بإعداد معلم المستقبل:

المملكة العرنية السعودرة في ضوء تجرنتي اليابان ( إلى تطوير اظام إعداد المعلم في 2015هدفت دراسة ابن هويمل والعنادي )
ي مؤسسا  سة أن اسب القبول فار الد المنهس التحليلي المقارن، وكان من أبرز النتائس التي توّضلت إليها اسةر وفنلندا، واستخدمت الد

جاتها، إضافًة على جودة مخر  بها، مما يؤثرلضعف معايير القبول  اً كبيرة مقا راة بدولتي المقاراة اظر  إعداد المعلم بالمملكة تتم بنسب
 .في المملكة على إجساب الطالب المعّلم المهارة البح ية مس إعداد المعلماإلى ضعف تركيز بر 

( إلى تطوير اظام إعداد المعلم في المملكة في ضوء تجرنة الصين الشعبية ، تم ل منهس الدراسة في 2018دراسة الهزاا )هدفت و 
توضلت اتائس الدراسة إلى أن اسب القبول في مؤسسا  إعداد المعلم بالمملكة تتم بنسب كبيرة اظرًا لضعف معايير المنهس الوض ي. 

القبول بها ، مما يؤثر على جودة مخرجاتها ، إضافة إلى ضعف تركيز برامس إعداد المعلم في المملكة على إجساب الطالب المعلم 
 المهارة البح ية .

( والتي أجريت في المملكة العرنية السعودرة إلى التوضل إلى ضيغة مقترحة لتطوير سياسا  قبول 2018) يزعجما هدفت دراسة البا
الدراسة المنهس  واستخدمت -سنغافورة وفنلندا –وإعداد المعلم بالمملكة العرنية السعودرة للتحول إلى مجتمع المعرفة في ضوء تجرنتي 

ااب تطوير سياسا  قبول وإعداد المعلمين للتحول إلى مجتمع المعرفة في كال الدولتين، الوض ي التحليلي في التوضل إلى أهم جو 
وتم لت تلك الجوااب في: تبني فلس ة ترنوية جديدة إلعداد المعلم في مجتمع المعرفة، واعتماد معايير قبول إعداد وتقويم عالمية، 

ال ، والتوجه احو تمهين التعليم والمعلمين، إضافة إلى التن يذ ال عوكذلك تمكين المعلمين وتعزيز سلطتهم المهنية وك الة حقوقهم
 لسياسا  قبول وإعداد المعلم، واالهتمام بالتوجها  المستقبلية لتلك السياسا . 

  المحور الثاني : دراسات اهتمت بالتنمية المهنية لمعلم المستقبل:

الى التعرف على دور مديري المدارس الحكومية ال ااوية في التنمية المهنية للمعلمين في شمال الض ة  ( 2012ع مان )  هدفت دراسة
الغرنية ، باإلضافة لبيان أثر كل من متغيرا  الجنس ، وسنوا  الخبرة اإلدارية ، و التخصص ، و المؤهل العلمي ، وموقع المدرسة ، 

ة أن درجة دور مديري المدارس الحكومية ال ااوية في التنمية المهنية للمعلمين كاات في التنمية المهنية للمعلمين . أظهر  الدراس
مرت عة في جميع مجاال  الدراسة الخمسة . كما أظهر  النتائس عدم وجود فروق ذا  داللة إحصائية ُتعزى إلى متغير الجنس ، 
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 ُتعزى إلى متغير التخصص ولصالح العلوم اإلاسااية على العلومسنوا  الخبرة اإلدارية ، موقع المدرسة . وأظهر  النتائس وجود فروق 
الطبيعية . وكذلك أظهر  وجود فروق ُتعزى إلى متغير المؤهل العلمي ولصالح الدراسا  العليا على الدبلوم في جميع المجاال  ، 

على  كما توجد فروق لصالح البكالوريوسولصالح الدراسا  العليا على البكالوريوس في مجالي المناهس وطرق التدريس و اإلشراف . 
الدبلوم في مجالي العالقا  اإلاسااية و التواضل وواجبا  المدير احو المعلم مهنيًا . كما بينت الدراسة وجود الك ير من المعوقا  

معلمين و المعنوية للالتي تحد من التنمية المهنية للمعلمين أبرزها ارت اا اصاب المعلمين من الحصص ، وغياب الحوافز المادرة 
 المبدعين . 

( إلى التأجيد على ضرورة تنمية المعلمين مهنيًا منخالل عدة مؤسسا  منها األجادرمية  2013جما هدفت دراسة هدفت دراسة عمر ) 
مارستها ن خالل مالمهنية للمعلمين، والوقوف على مدى معرفة المعلمين باألجادرمية وأدوارها، والكشف عن واقع قيامها بتلك األدوار م

 .في ظل أهدافها واختصاضاتها المعلنة، ثم تحديد العوامل التي تعيق أو تيسر قيامها بأدوارها، واستخدمت الدراسة المنهس الوض ي 
وتوضلت إلى عدة اتائس منها: تداي مستوى معرفة عنية الدراسة بأدوار واختصاضا  األجادرمية المهنية للمعلمين، وأظهر  العينة أن 

( من الممارسا  المتوقع القيام بها من جااب األجادرمية تحققت بدرجة قليلة، مما يؤكد القصور الشديد من جااب % 57.2) 
 األجادرمية في القيام بأدوارها، كما أجمعت العينة على إرمان المعلمين بضرورة تطوير أدائهم المهني وتقبلهم للنقد .

إلى التعرف على تأثير التنمية المهنية على الك اءة الذاتية للمعلم. تكوات عينة  هاهدف من خالل( دراسة Yoo, 2016وأجرى )
. Teachersí Self-Efficacy Scale( من المعلمين. اشتملت أدوا  الدراسة على مقياس الك اءة الذاتية للمعلم 148الدراسة من )

 ود تأثير إرجابي للتنمية المهنية على الك اءة الذاتية للمعلم ،تم ل منهس الدراسة في المنهس الوض ي. أشار  اتائس الدراسة إلى وج
 حيث ساهمت التنمية المهنية في زيادة مستوى الك اءة الذاتية للمعلم.

لتعرف على دور مدير مدرسة التعليم األساسي في تحقيق التنمية إلى ا هدف من خاللها دراسة(  2017آدم وآخرون )  جما أجرى 
المعوقا  التي تواجهه ، فضاًل عن التعرف على ال روق ذا  الداللة اإلحصائية و التي تعزى لمتغيرا  الدراسة  المهنية للمعلمين و

نها ، توضلت الدراسة لعدد من النتائس م .استخدام المنهس الوض ي و االستبااة كأداة لجمع المعلوما   . وقد تمالوظيفية و الدمغرافية
ية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم األساسي وفق محاورها المختل ة ، هناك معوقا  تعترا مديري رقوم مدير المدرسة بتحقيق التنم

المدارس في تحقيق التنمية المهنية لمعلمي المرحلة ال توجد فروق ذا  داللة إحصائية تعزى لمتغيرا  الدراسة الوظيفية و الدرمغرافية 
إلدارة الصفية ، العالقا  اإلاسااية ( ، توجد فروق ذا  داللة إحصائية تعزى حسب محور ) طرائق التدريس ، النشاط المدرسي ، ا

 لمتغيرا  الدراسة النوا في محور أهداف المنهس ، و ) النوا ، سنوا  الخبرة ( ، وفق محور محتوى المنهس . 

 هجية الدراسة وإجرائتهانم
 الدراسة الحالية.الوض ي لمالئمته لطبيعة  المنهس الباحث استخدم :الدراسة  منهج

 : تمت إجراءا  الدراسة على النحو التالي : إجراءات الدراسة

 بالمملكة العرنية السعودرة.إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا تناول الباحث واقع  .1

 . تجارب عرنية وأجنبية ااجحة في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنياً عرا  .2

 .االتي ترتبط بموضوا الدراسة الحالية والتعليق عليهعرا مجموعة من الدراسا  السابقة  .3
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 .إلعداد معلم المستقبل في المملكة العرنية السعودرة وتنميته مهنياً وضع تصور مقترح  .4

 الدراسة اإلجابة على تساؤالت
 في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيا  ؟ الناجحةما التجارب التساؤل األول :  

 معلم المستقبل وتنميته مهنيا   تجربة فينلندا في إعداد

معلم المستقبل وتنمية مهنيًا ، ويتضح ذلك في األهداف التي وضعت من أجل تعليم المعلمين  تعد فلندا من الدول التي اهتمت بإعداد
 والتي تتم ل فيما يلي :

ول طبيعة فة السياق والمعرفة حمحتوى رفيع المستوى / معرفة الموضوا ، المعرفة الترنوية ، معرفة المحتوى الترنوي ، معر  -
المعرفة ؛ المهارا  االجتماعية ، م ل مهارا  االتصال ، والمهارا  التي ينطوي عليها التعاون مع المعلمين اآلخرين 

ومهارا  تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  ؛ المعرفة والمهارا  األخالقية ، بما في ذلك الرموز االجتماعية واألخالقية لمهنة 
 تدريس.ال

المهارا  الالزمة للتعاون ال عال مع المعلمين اآلخرين والمشاركين في شراجا  مع المجتمع المدرسي )السياقا  المحلية  -
 وأضحاب المصلحة( ومع أولياء األمور ؛ المعرفة بالمدارس كمؤسسة وعالقاتها بالمجتمع األوسع.

الزمة لتطوير المناهس الدراسية المحلية ، والتخطيط لألاشطة المهارا  األجادرمية ، م ل مهارا  البحث ؛ المهارا  ال -
التعليمية ، وتنظيم تقييم التدريس والتعلم والمهارا  الالزمة لتطوير ممارسة التدريس الخاضة واإلسهام في مهنة التدريس 

(Lavonen , 2018, 8.) 

 يلي :جما تتم ل أهمية تعليم وإعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا فيما 

 . تحويل المعرفة الجيدة وذا  الصلة في الموضوا أو الموضوعا  بحيث يتعلم الطالب ويتطورون 

  تقييم الطالب والتحقق من ضحة تعلمهم وتطورهم ، وكذلك إعالم الوالدين أو أولياء األمور والتعاون معهم 

 . اقل وتوفير األساس للقيم األساسية للمجتمع والدرمقراطية 

  آرائهم حول القضارا اإلاسااية العامة والظروف البيئية والتغيرا  في العالم المحيط وتحليلها وتحديدها .التعرف على 

 . تقدير أهمية االختالفا  بين الجنسين في مواقف التدريس وعند تقدرم موادهم 

 لمشاركة في ع اآلخرين واتخطيط وتن يذ وتقييم وتطوير األاشطة التعليمية وغيرها من األاشطة الترنوية بشكل مستقل وم
 إدارتها .

 . االست ادة من خبراتهم وتجارب اآلخرين وتنظيمها ، وكذلك البحوث ذا  الصلة ، كأساس لتطوير األاشطة المهنية 

  استخدام تكنولوجيا المعلوما  في التطوير الترنوي وتقدير أهمية دور وسائل اإلعالم في ذلك(Ostinelli , 2009, 
301.) 
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 :المبادئ التالية مجموعة علىفي إعداد معلمي المستقبل وتنميته مهنيًا  اظام التعليم ال نلنديرعتمد هذا 

  اإلاصاف بما في ذلك التعلم مدى الحياة كأساس القيمة. تعد المساواة مبدأ رائًدا في سياسة التعليم ال نلندرة منذ أواخر
سياسة بكر إلى التعليم العالي وكذلك تعليم الكبار. الهدف الرئيسي لالستينيا . ويغطي النظام التعليمي بأجمله من التعليم الم

التعليم ال نلندرة هو إتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين للحصول على التعليم ، بغض النظر عن العمر أو السكن أو 
 .نالوضع المالي أو الجنس أو اللغة األم. رعتبر التعليم أحد الحقوق األساسية لجميع المواطني

  الحرية المحلية والمسؤولية. النظام التعليمي ال نلندي هو اظام المركزي. فسلطا  التعليم المحلية  -اظام المناهس الوطنية
هي المسؤولة عن توفير وجودة الخدمة التعليمية. باإلضافة إلى أاه بداًل من منهس وطني م صل م روا ، يوجد اظام منهس 

 .مي بأجمله ويحدد أهداف كل مستوى تعليميوطني يوفر قيًما للنظام التعلي

  .دعم االحتياجا  الخاضة. رعتمد اظام التعليم األساسي على أيديولوجية شاملة قوية واستراتيجيا  دعم لمختلف المتعلمين
فالمبدأ الرئيسي هو أاه رجب دعم المتعلمين في أقرب وقت ممكن للتغلب على ضعونا  التعلم. يتعين على المعلمين 

عرف على احتياجا  الدعم الخاص. إذا تم االاتهاء من المساعدا  المعيارية المقدمة لجميع الطالب على أاها غير كافية الت
بناًء على تقييم ترنوي متعدد ، يتم تنظيم الدعم المك ف وفًقا لخطة التعلم ال ردرة. يتم اقل الطالب إلى فصول أو مدارس 

، يتم توفير الدعم لهم داخل فصولهم الدراسية. كل معلم مسؤول عن تحديد خاضة فقط في الحاال  القصوى ؛ عادة 
احتياجا  الطالب ووضع خطط لنمو ذلك الطالب. رحدث هذا غالًبا بالتعاون مع المعلمين ذوي االحتياجا  الخاضة 

 .واألخصائيين االجتماعيين والممرضا  واألخصائيين الن سيين بالمدرسة

  عزيز بقيادة التقييم. كاات السياسة التعليمية ال نلندرة است ناًء عند مقاراتها بالدول األخرى ذا  األداء ت -اظام التقييم الوطني
العالي ، خاضًة البلدان اآلسيوية ، ألن التعليم ال نلندي ال رشمل االختبارا  الوطنية الموحدة. عندما ال يتم استهالك 

 ون بحرية االعتناء بتعلم الطالب ، ويمكنهم استخدام أساليب التدريس والتقييمالمعلمين بضغط االختبار الموحد ، فإاهم يتمتع
المختل ة وفًقا الحتياجا  الطالب. الغرا من التقييما  هو تحسين التعلم والتعليم. يتم تطبيق هذا المبدأ على المستويين 

 (.Niemi , 2015, 280-281) الكلي والجزئي للنظام التعليمي ال نلندي

ال نلندي في إاشاء مدرسين بجودة عالية للنظام التعليمي. لقد كاات فنلندا من أفضل في التعليم لقد اجح تعليم المعلمين قبل الخدمة 
الدول أداًء في العديد من المقاراا  الدولية. تقدم الجامعا  برامس لتعليم المعلمين ل ئا  المعلمين المختل ة ، على سبيل الم ال ، 

( 12-10( والمدارس ال ااوية العليا )الص وف 9-7( ، مدرسو المواد للص وف الدايا )الص وف 6-1االبتدائيون )الص وف المعلمون 
، مدرسو االحتياجا  الخاضة ، دراسة المستشارين للمدارس ، والمعلمين الكبار والمهنيين. رمكن للمعلمين الطالب اختيار وحدا  

المهنية في النظام التعليمي. برامس الدراسة ليست وحدا  مغلقة ، ويمكن للطالب تصميم الخطة الدراسة اعتمادا على مسار حياتهم 
ما( هالدراسية الخاضة بهم وفًقا لنوا أو أاواا المؤهال  الرسمية )على سبيل الم ال ، مؤهال  المعلمين االبتدائية أو ال ااوية فقط أو كلي

مي والدراسا  المحتوى األجادرو ل معلم تلبية المعايير األساسية في كمية واوعية المعرفة التي يريدون تحقيقها. ومع ذلك ، رجب على ك
 الترنوية مع ممارسة التدريس.

تم تصميم هيكل شهادا  المدرسين في الجامعا  بحيث رمكن للمدرسين بسهولة توسيع أو تقدم مؤهالتهم الرسمية بعد التخرج من 
خالل دراسة الوحدا  الجامعية لموضوعا  محددة أو طرق تدريس أو مواضيع متعددة التخصصا . رمكن للمدرسين االبتدائيين تمديد 
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رمكن لمعلمي المدارس االبتدائية وال ااوية تحقيق ك اءة المعلمين ذوي ، كما مدارس ال ااوية مؤهالتهم إلى اختصاص مدرسي ال
االحتياجا  الخاضة من خالل المشاركة في سنة واحدة من الدراسا  الجامعية اإلضافية. يرغب معلمو المدارس ال ااوية أحياًاا في 

سعي للحصول على تعليم . رحق لجميع المعلمين أرًضا ال6-1لص وف دراسة وحدا  متعددة التخصصا  ويصبحوا معلمين أوليين ل
 (.Niemi , 2015, 282-283الدكتوراه )

 ويلخص الجدول التالي اظام التعليم الجامعي إلعداد معلم المستقبل في فينلندا

 (1جدول )

 نظام التعليم الجامعي إلعداد لمعلم المستقبل في فينلندا

مرررررحررررلررررة  الثانوية الأساسي المرحلة

 الماجستير 

ممارسررررا  

 التدريس

دراسررررررررا  

 أخرى

متتتتتتتتتعتتتتتتتتتلتتتتتتتتتمتتتتتتتتتي 
التتتتتتتتمتتتتتتتترحتتتتتتتتلتتتتتتتتة 
االبتتتتتتتتتتتتدائتتتيتتتتتتتة. 

ستتتتتتتتتتتتاعة  160
-4معتمدة . )

 ( سنوا . 5

التتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
التتتتترنتتويتتتتتتتة فتتي 
جليتتتا  الترنيتتتة 

( ستتتتتتتتتتاعة 55)
 معتمدة.

متتتتتتتزيتتتتتتتس متتتتتتتن 
أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتيا  
المواد الدراسية 
التتتتتمتتتتتختتتتتتتتتتتلتتتتت تتتتتتتة 
والتخصتتتتتتتتتتتتتتص 
في واحتتتتتتتد أو 
اثتتتنتتتيتتتن متتتنتتتهتتتم 

(35+35 )
 ساعة معتمدة.

التتتتتتترنتتتيتتتتتتتة فتتتي 
ستتتتتتتتتتتتتتتاعة  20)

 معتمدة(

جتتتتتتتجتتتتتتتزء متتتتتتتن 
التتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 20التعليميتتة )
 ساعة معتمدة(

التتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتتتتتتة 
والتواضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
) متتتتتتتتتقتتتتتتتتتررا  
اختتتتتتتتتتتيتتتتتتتاريتتتتتتتة، 

(10-20  )
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتتتتتتتة 

 معتمدة(.

مرحلتتتتتة التعليم 
التتتتتتتت تتتتتتتتااتتتتتتتتوي . 

ستتتتتتتتتتتتاعة  160
متتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتدة 
)ختتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 سنوا (.

مواد دراستتتتتتتتتتتتتية 
متتختتتتتلتت تتتتتتتة فتتي 
التتتتتتتتكتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتا  
األجتتتتتتتادرتتتمتتتيتتتتتتتة 

(55-60 )
 ساعة معتمدة.

واحتتتد أو اثنين 
متتتتتتتن التتتتتتتمتتتتتتتواد 
األخرى التعليم 
فتتتتتتتي كتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتة 

 الترنية
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 تجربة الواليات المتحدة األمريكية في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيا  
فة ر تولي سياسة التعليم في الوالرا  المتحدة اهتماًما كبيًرا لقضية إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا من أجل تحسين ك اءة المعلم بمع

مهارا  الالزمة إلدارة الصف وتحسين أداء الطالب. تصدر شهادا  التدريس من قبل الوكاال  التعليمية بالوالرا  المتحدة المحتوى وال
األمريكية فيما يتعلق بالمواضيع األجادرمية ومستويا  الصف )المدارس االبتدائية والمتوسطة وال ااوية(. قبل طلب شهادة التدريس ، 

إلى الحصول على درجة البكالوريوس مع الحصول على الدورا  الدراسية في المادة التي سيتم تدريسها  رحتاج المرشحون المعلمون 
وكذلك الحصول على دورا  تدريبية في طرق التدريس، كما ُرطلب من الطالب المعلم اجتياز سلسلة من االمتحااا  في علم الترنية 

 (.Ries et al., 2016,2030)ومعرفة المحتوى 
ساعة معتمدة وفقًا لنظام التشعيب ، لتمتد سنوا   160ساعة و 153اظام الدراسة اظام الساعا  المعتمدة الذي يتراوح بين ويتبع 

الدراسة بين أرنع وخمس سنوا  ، وفيها يتم التكامل بين التخصص والمستوى المهني والقافي على مدار سنوا  الدراسة ) أحمد، 
2016 ،396(. 

 معلم في الوالرا  المتحدة ما يلي :ومن مؤسسا  إعداد ال

 أاشئت  وقد  .أمريكا في المعلمين إعداد تطور في تاريخية أهمية ولها المعلمين، إعداد معاهد أقدم وهي :النورمال مدارس
 .م 3511 سنة ذلك بعد أاشئت فقد عامة اورمال مدرسة أول أما م، 3541 سنة فرموات في النوا هذا من مدرسة أول

 .قليلة أسابيع وعدة سنتين بين تتراوح مدة للتدريس فيها ويعدون  األولية المدارس من التالميذ النورمال بمدارس رقبل وكان
 وتمنح درجة .والجامعا  للكليا  المعلمين رعد ونعضها وال ااوي، االبتدائي التعليم معلمي بإعداد وتقوم :المعلمين  كليات 

 م ومدة 3101 سنة في ميتشجان بوالرة المعلمين جلية هي االسم بهذا أاشئت جلية أول وكاات  .والدكتوراه  الماجستير
 .ال ااوية المرحلة بعد سنوا  أرنع بها الدراسة

 العلوم  في كليا  أو للترنية أقساماً  الجامعا  بعض في اآلداب بكليا  وتوجد :الجامعية بالكليات التربية أقسام
 م 3571سنة  ميتشجان جامعة وتبعتها م، 3571 سنة بها للترنية جرسياً  أاشأ  جامعة أول أيوا جامعة وكاات .االجتماعية

 .هارفارد ثم
 الترنية  وأقسام جليا  المعلمين عن وتختلف الخاضة، أو الحكومية للجامعا  تابعة الكليا  هذه وتكون  :التربية كليات

 التخصصا  إحدى في األولى الجامعية الدرجة على حصولهم بعد عادةً  طالبها تقبل أاها في الخاضة بالكليا 
 (.145-144، 2014عام )الذبيااي،  لمدة وحدها الترنوية ليدرسواالمواد

ومن ابرز االتجاها  النشطه والتجديدره في التنميه المهنيه للمعلم في الوالرا  المتحدة األمريكية التدريب الموجه احو العمل م ل 
الداء، حيث تقوم كليا  المعلمين بتقدرم برامس مدتها بين سنه و ثماايه اسابيع باالضافه لدور براامس تدريب المعلمين على الك اره وا

اقابه المعلمين في تقدرم دراسا  خاضه بالتنميه المهنية للمعلمين بواسطه ورش عمل ضيفيه لمده اسبوا على االقل علمًا بأن البرامس 
لمطلوب اطيه و للمعلم حريه االختيار لنوا النشاط الذي يرغب بشرط ان يتلقى التدريب االتدريبيه التي تقدمها النقابه تتم بطريقه درمقر 

مع زمالء المهنه وااه رعيش مع اسرته وجماعته لعده ارام في المؤتمر او ورش العمل، ونذلك رشعر المعلم ااه شريك في تنظيم 
امعا ، تي تقدمها اقابه المعلمين اج ر من التي تقدمها الكليا  والجالتدريب ولهذا السبب رقبل المعلمون على برامس التنميه المهنيه ال

باالضافه الى ان المعلم الذي رحضر برامس التنميه المهنيه رحصل على امتيازا  ك يره م ل التمتع بمكااه كبيره في المدرسه وله احقيه 
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ه مع واالجتماعا  التعليميه في االماجن المختل  ترشيح ا سه لرئاسه اي منظمه تعليميه، والحصول على منحه لحضور المؤتمرا 
، 2010زياده الراتب تلقائيا في كل مره يتلقى فيها المعلم مقررًا دراسيًا  او الحصول على اي درجه علميه اثناء الخدمه ) بخش ، 

430.) 

 تجربة اليابان

إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا يتم من خالل حصول المعلم على أن  (Carpeño & Mekochi, 2015, 113-114يذكر )
أاواا من التراخيص: الرخصة العادرة ، شهادا  محددة حتى يتسنى له الخصول على ترخيص مزاولة مهنة التعليم ، هذا وتوجد 

دريب الشهادة األساسية وأجملوا دورا  توالرخصة الخاضة والرخصة المؤقتة. ُرمنح الترخيص العادي ألولئك الذين استوفوا متطلبا  
سنوا  للعمل في جميع المحافظا  ، في جميع أاحاء اليابان. إن الترخيص العادي منقسم  10المعلمين في الجامعا  ضالحة لمدة 

األساسي  صأرًضا إلى ثالثة مستويا  مختل ة حسب متطلبا  الشهادة األساسية والدورا  التدريبية: الشهادة المتخصصة ، الترخي
 ( 2والترخيص ال ااوي. الخصائص المحددة لهم مبينة في الجدول )

 (2جدول )

 أنواع التراخيص العادية والتصميم المناهجى

أنواع التراخيص 

 العادية

متطلبا  

الدرجة 

الأساسية/ 

 المدة

 نقاط الائتمان

مواد 

 التخصص

أصول 

 التدريس

علم 

أصول 

التدريس 

مواد في 

 التخصص

المجموع 

 الكلي

معلم 
رياا 
 أط ال

شهادة 
 متخصصة

ماجستير 
 لمدة عامين

6 35 34 75 

رخصة 
 ابتدائية

خريس كلية 
 سنوا  4

6 35 10 51 

رخصة 
 ثااوية

معهد عالي 
 لمدة عامين

4 27  31 
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معلم 
المرحلة 
 االبتدائية

رخصة 
 متخصصة

ماجستير 
 لمدة عامين

8 41 34 82 

رخصة 
 ابتدائية

خريس كلية 
 سنوا  4

8 41 10 59 

رخصة 
 ثااوية

معهد عالي 
 لمدة عامين

4 31 2 37 

معلمي 
المدارس 

 ال ااوية

رخصة 
 متخصصة

ماجستير 
 لمدة عامين

20 31 32 83 

رخصة 
 ابتدائية

خريس كلية 
 سنوا  4

20 31 8 59 

رخصة 
 ثااوية

معهد عالي 
 لمدة عامين

10 21 4 35 

جبار 
المعلمين 

في 
المدارس 

 ال ااوية

رخصة 
 متخصصة

ماجستير 
 لمدة عامين

20 23 40 83 

رخصة 
 ابتدائية

خريس كلية 
 سنوا  4

20 23 16 59 

يهدف هذا   .ُتمنح التراخيص الخاضة ألفراد المجتمع الذين اجتازوا امتحان الكادر التعليمي الذي عقده مجلس التعليم التابع لهمو 
، وتعد تلك الرخصة .النظام إلى الترحيب باألفراد ذوي المعرفة / الخبرة الممتازة ولكن دون الحصول على تراخيص المعلم العادي

 .ضالحة لمدة عشر سنوا 

ا يتعذر تعيين ميتم تقدرم التراخيص المؤقتة ، من قبل مجلس التعليم بالمحافظة ، كاست ناء لت "المعلمين المساعدين" فقط عندبينما 
جل من التراخيص الخاضة والتراخيص  المعلمين الحاضلين على تراخيص عادرة، وتعد تلك الرخصة ضالحة لمدة ثالث سنوا . إن

 المدارسجميع أاواا التراخيص حسب كل اوا هذا ويتم التمييز بين   .المؤقتة ضالحة فقط داخل المحافظة التي تم منح التراخيص فيها
 .ضة لمعلمي المدارس ال ااوية وكبار معلمي المدارس ال ااويةوكل مادة خا
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 ؟إلعداد معلم المستقبل في المملكة العربية السعودية وتنميته مهنيا  ما التصور المقترح  التساؤل الثاني :

حة في الناجتجارب ال، وفي ضوء ما تم اإلطالا عليه من  الدراسا  والكتابا  البح يةمن في ضوء ما قام الباحث باالطالا عليه 
 :؛ توضل الباحث إلى التصور المقترح التالي إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا 

 التصور المقترح : منطلقات
على ضرورة التحلي بالعلم واالاتقال إلى مجتمع المعرفة من خالل للملكة العرنية السعودرة للتعليم والتي تؤكد  2030رؤية  .1

الوطن مؤهلين ومتسلحين بالعلم لخدمة المجتمع السعودي ، وضرورة تلبية احتياجا  المجتمع من جوادر بشرية من أبناء 
  وجود معلمين متسمين بالك ارا  والمهارا  الالزمة لقيامهم بمهنة التعليم والتي رمكن من خاللها إعداد جيل متسلح بالعلم.

ساهمون في مساعدة الطالب على البحث وتقصي المعرفة بداًل ما قبل الجامعي وما يتطلبه من وجود معلمين رواقع التعليم  .2
 . بها من تزويدهم بها بشكل مباشر

ري في لما له من دور محو الناجحة القائيمين بالعملية التعليمية في بعض الدول اال اهتمام إعداد المعلم وتنميته مهنيًا أن  .3
 . العملية التعليمية

 .معلم المستقبل في المملكة وتنميته مهنياً  إعداداالست ادة من التصور الحالي في  .4

 فلسفة التصور المقترح :

 .قبل الجامعي وأاه حق لكل فرد من أبناء المملكة رك له الدستورأهمية التعليم  .1

 الدور المحوري الذي يؤدره المعلم في العملية التعليمية. .2

ا قبل مأدى إلى إعادة النظر في التعليم الناجحة في العديد من الدول  والجامعي قبل الجامعيالتطورا  التي رشهدها التعليم  .3
 . الجامعي والجامعي في المملكة العرنية السعودرة

 . امتالك المملكة للعديد من الحاضلين على درجة الماجستير والدكتوراة المؤهلين في المجال الترنوي  .4

 مبادئ التصور المقترح :
 د وضع التصور المقترح وهى:ينبغي مراعاة هذه المبادئ عن

 أهداف التصور المقترح.  أن تتضح .1

 للبيئة التي ين ذ فيها.  مالئم التصور المقترح أن ركون  .2

 .للتطبيق قابل التصور المقترح  أن ركون  .3
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 أهداف التصور المقترح :

 .السعودرةالمعوقا  التي تواجه إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا في المملكة العرنية التغلب على  .1

 . تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي في المملكة العرنية السعودرة .2

 . التي يواجهها التعليم قبل الجامعي في المملكة العرنية السعودرة التغلب على المعوقا  .3

 . تلبية احتياجا  التعليم قبل الجامعي من وجود معلمين مؤهلين ومدرنين مهنياً  .4

 . إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا في المملكة العرنية السعودرةاقتراح اجراءا  تطبيقية تساهم في  .5

 مرتكزات التصور المقترح  :
 -المرتكزات األساسية التي بني عليها التصور المقترح :

  العرنية السعودرة وتنميته مهنياً  إعداد المعلم داخل المملكةاإلطار النظري  تناول. حيث  أهم اتائس تحليل اإلطار النظري.  

  وكذلك التي اهتمت بالتنمية المهنية للمعلم المستقبل المحلية وغير المحلية التي اهتمت بإعداد معلمالدراسا  السابقة. 

  في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنياً  الناجحةالدول تجارب بعض أهم اتائس. 

 مبررات التصور المقترح :
أن للتصور الحالي مجموعة من المبررا  التي يراها الباحث من وجهة اظره أاها تعد الدافع الحقيقي وراء قيامه ببناء هذا يرى الباحث 

 التصور .

للملكة العرنية السعودرة تسعى لالرتقاء بجودة العملية  2030أن رؤية : يرى الباحث  للملكة العربية السعودية 2030رؤية  .1
 . ل التعليم العام والتعليم العالي من أجل االاتقال إلى مجتمع المعرفةالتعليمية عبر جميع مراح

من أجل  : إيمان الباحث بأهمية الشراكة بين كليات التربية والمجتمع ، وكذلك أهمية الشراكة بين كليات التربية والمدارس .2
  التعرف على احتياجا  المجتمع ومن أجل االرتقاء بالتعليم قبل الجامعي.

رساهم إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا في الوفاء بمتطلبا  المجتمع وذلك من خالل توفير :  بمتطلبات المجتمعالوفاء  .3
 . قوى بشرية مؤهلة ومتسلحة بالعلم 

االهتمام بإعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا في تحسين قدرة التعليم قبل الجامعي على المنافسة ساهم ر:  والجودةالتنافس  .4
 وحصوله على الجودة.
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 : لتصور المقترحمحتوى ا
 ، وكذلك الشراكة بين كليات التربية والمدارس.كليات التربية والمجتمعأوال : بشأن الشراكة بين 

ليا  الترنية وشراجة بين ك، كليا  الترنية والمجتمعيرى الباحث أن ركون هناك شراجة بين  وإلعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا ،
 .ومن ثم العمل على تلبيتها والمدارس من أجل التعرف على احتياجا  المجتمعوالمدارس 

ية مجما يرى أن ينبغي على القائمين بالعملية التعليمية في كليا  الترنية  ااتقاء أعضاء هيئة التدريس ومعاوايهم وتنمية قدراتهم األجادر
وضرورة االهتمام  ،لك ضرورة االهتمام بالبنية التحتية لتلك الكليا  وتزويدها بالوسائل التكنولوجية الحدي ة والمهنية واإلدارية. وكذ

ضرورة التعرف على متطلبا  المجتمع ومن ثم إعداد المقررا  الدراسية في ضوء تلك بالتدريب الميدااي وتطويره. باإلضافة إلى 
مالئمة وحدي ة، باإلضافة إلى االطالا على التجارب الناجحة في إعداد معلم المستقبل  المتطلبا  ، واستخدام استراتيجيا  تدريس

  اوكيفية تنميته مهنيًا واالست ادة منها في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا داخل المملكة العرنية السعودرة من أجل الوفاء بمتطلب
لعمل على تنمية روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطالب المعلمين وتعزيز المجتمع. كما ينبغي على العاملين بكليا  الترنية ا

 الهوية الوطنية ونناء المواطنة بأاعها التقليدرة والرقمية بما رساهم ذلك في بناء شامل للمعلم من الجوااب المختل ة.

المعلم على  ن في ضوئها تدريبكرم كليا  الترنيةمن ِقبل القائمين بالعملية التعليمية في  الباحث ضرورة إعداد خطة محكمة جما يرى 
ي المعوقا  التي تحول دون استخدام التكنولوجيا الحدي ة فالتعامل مع المستحدثا  التكنولوجية الحدي ة وكذلك كيفية التغلب على 

 مجال التدريس.

ومن ثم  ف على االحتياجا  التدريبية للمعلمينباإلضافة إلى ذلك ضرورة تكاتف الجهود من ِقبل القائمين بالعملية التعليمية والتعر 
التواضل مع كليا  إعداد المعلمين والخبراء في مجال التعليم وإعداد الدورا  والبرامس التدريبية التي رمكن من خاللها تمكين المعلم 

 وأثناء عمله بالمدرسة.مهنيًا بشكل جيد وأن تكون تلك الدورا  والبرامس مستمرة أثناء الدراسة بالجامعة ، ونعد تخرجه 

: األمر الذي من شأاه أن رجعل كل معلم يرغب في الحصول على التميز ونالتالى  : نشر ثقافة الجودة والتميز بين المعلمين انيا  ث
رسعى دائما لالطالا على االستراتيجيا  الحدي ة في تخصصه والبحث عن المعلوما  والمعرفة التي تمكنه منو الموضوعا  المختل ة 

 للمادة التي رقوم بتدريسها.

المستقبل وتنميته مهنيًا يتطلب المزيد من الن قا  والتي قد تشكل عبئًا على الحكومة السعودرة ، : إن إعداد معلم  التعليم ثالثا  : تمويل
لى التزام القائمين بعملية الخصخصة ضرورة الح اظ عمما يدعو ذلك إلى ضرورة تبني ثقافة الخصخصة لمؤسسا  التعليم العالي مع 

 ى بشرية مؤهلة ومدرنة قادرة على التوجه بالمجتمع احو التقدم والتطور.هوية المجتمع السعودي وثقافته وتلبية متطلبا  من قو 

وضع شروط محددة لاللتحاق بكليا  الترنية، وكذلك وضع اختبارا  يتطلب من  وذلك من خالل رابعا  : تمهين مهنة المعلم :
باإلضافة إلى  ، اجتازو االختبارا  المحددة لهمالمتقدمين اجتيازها ومن ثم اختيار الطالب الذين تتوافر فيهم تلك الشروط والذين قد 

مًا ئاهتمام القائمين بالعملية التعليمية بإاشاء اظام للترخيص يتم تجديده كل فترة محددة وفي تلك ال ترة يتابع أداء المعلم واالهتمام دا
بر وسائل معيشتهم وتوضيح مكااة المعلم ع بالدورا  والبرامس التدريبية وورش العمل، كذلك االرتقاء براتب المعلمين وتحسين مستوى 

 المجتمع المختل ة كاإلعالم والمساجد وهكذا.
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من  في المملكة العربية السعودية يتسم بالعديد وتنميته مهنيا  المستقبل إعداد معلم  أن ومن خالل هذا التصور المقترح يرى الباحث
 الفوائد والتي تتمثل في اآلتي :

ة في مجال التدريس وعلى قدر عالى من كيفية استخدام وتوظيف األساليب والوسائل الحدي ة في إعداد معلم يتسم بالك اء .1
 مجال التدريس.

  . جودة التعليم داخل المدارسإثراء  .2

 .بتلقيها بشكل مباشر إعداد جيل متسلح بالعلم مهتمًا بالبحث عن المعلومة بداًل من االهتمام .3

 .من خالل توفير قوى بشرية فعلية مؤهلة احتياجا  المجتمعسد ال جوة بين مخرجا  التعليم ونين  .4

 التوصيات
 إعادة النظر في برامس إعداد المعلم وتنميته مهنيا داخل المملكة العرنية السعودرة. .1
اإلست ادة من التجارب الناجحة في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا والسير على خطاها بما رخدم إعداد معلم مستقبل  .2

 ح.ااج
إاشاء المزيد من مراجز التدريب بكليا  إعداد المعلمين ، واالهتمام بأن ركون المتدرنين على درجة عالية من الخبرة والك اءة  .3

 في إعداد المعلمين.
 استقطاب مدرنين من الدول الرائدة في إعداد معلم المستقبل وتنميته مهنيًا كالوالرا  المتحدة واليابان وغيرهم من الدول. .4
 االهتمام بالبع ا  الخارجية للدول المتقدمة واالست ادة منها. .5
 الموازاة بين الجااب النظري والتطبيقي في إعداد المعلم داخل كليا  إعداد المعلمين. .6
 التعرف على احتياجا  المعلمين وتلبيتها من حيث االرتقاء بمكااة المعلم ونراتبه ونالرعارة الطبية. .7
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 ة المراجعقائم
 أوال : المراجع العربية

 ضوء في السعودرة العرنية المملكة في المعلم إعداد اظام (. تطوير2015مبارك ) عبير ااضر و العنادي، ابتسام هويمل، ابن
 .50-31(، 2) 4واألبحاث،  للدراسا  سما  دار - المتخصصة الترنوية الدولية المجلةاليابان وفنلندا.  تجرنتي

 السنوي  العلمي المؤتمرالعالمية.  بعض الخبرا  ضوء في المعلم إعداد اظم لتطوير مستقبلية (. رؤية2016محمد ) لمياء أحمد،
 عين وجامعة التعليمية واإلدارة المقاراة للترنية المصرية الجمعية -الشمالية أمريكا دول في التعليم والتقدم :والعشرين ال الث
 . 459-393الترنية،  كلية -شمس

(. دور مدير المدرسة في  2017)  ع مان ، إبراهيم ع مان حسن و أبكر ، ضديق محمد محمد و آدم ، محمد حبيب بابكر محمد
ا  ترنويه دراسمحلية جبل أولياء اموذجًا .  تحقيق التنمية المهنية لمعلمي مرحلة تعليم األساسي و المعوقا  التي تواجه :

 . 378-333،  97،  مصر -: مجلة كلية الترنية بالزقازيق  وا سية

الجدد في مدارس  ( . دور الممارسا  اإلشرافية لمديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين 2017)  آل سميح ، محمد بن إبراهيم
 -الن سية  رنوية ومجلة العلوم التالتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم و الحريق من وجهة اظر المديرين و المعلمين الجديد . 

 .  54-32( ،  6)  1،  فلسطين -المركز القومي للبحوث 

 تجرنتي في ضوء مقترحة ضيغة : المعرفة مجتمع احو للتحول المعلم وإعداد قبول سياسا  (. تطوير2018حمود ) حصة البازعي،
 .84-51(، 25) 2غزة،  للبحوث المركز القومي – والن سية الترنوية العلوم مجلةوفنلندا.  سنغافورة

. 2030السعودرة  العرنية المملكة رؤية ضوء في المعلم إعداد برامس لمخرجا  مقترح (. تصور2017محمد ) بن أحمد التويجري،
 .256-201جامعة القصيم،  –م  2030 رؤية ت عيل في السعودرة الجامعا  دور :مؤتمر بحاثأ

 المملكة العرنية في منها اإلفادة وإمكااية مهنيا وتنميته المعلم إعداد في الدول بعض (. تجارب2014سليمان ) منى الذبيااي،
 .172-103، 85جامعة الزقازيق،  –كلية الترنية  – وا سية ترنوية دراسا السعودرة. 

 اور الصبيااي،عبدالوهاب و  حسن وفاء بنت سالم و ضائغ، بن عبدالرحمن بنت اهى عبيد و قارو ، أحمد بن عبدالحي السبحي،
 السعودرة العرنية المملكة بجامعا  بكليا  الترنية المستقبل معلم إعداد لبراامس مقترح (. أاموذج2016عبدالهادي حسين )

 .412-358(، 4) 171األزهر، جامعة -الترنية كلية - الترنية مجلةالشاملة.  الجودة ضوء معايير فى

 مجلةخبرة فنلندا.  ضوء في الكويت في األساسي التعليم معلم إعداد اظام لتطوير حةمقتر  (. آليا 2017ميس ) حمود أحمد الشمري،
 .667-641(، 2) 18شمس ،  عين جامعة -والترنية والعلوم لآلداب البنا  كلية -الترنية في العلمي البحث

(. مدى توافر مواض ا  معلمة مدرسة المستقبل فى خريجا  براامس " 2016حباب ) بنت وضحى سعد و العتيبي، منى الغامدي،
معلمة الص وف األولى بالمرحلة اإلبتدائية " بجامعة األميرة اورة بنت عبدالرحمن من وجهة اظرهن واظر أعضاء الهيئة 

جامعة عين  –كلية الترنية  -ريسالجمعية المصرية للمناهس وطرق التد - التدريس وطرق  المناهس في دراسا التعليمية. 
 .197-159، 213شمس، 
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المستقبلية.  التحدرا  ضوء في مهنياً  وتنميته المعلم (. إعداد2009مرزوق ) محمد ايهاب ورد، عبدالهادي و ابو أحمد ضالح الناقة،
 . 29-1، والمأمول الواقع - ال لسطيني المعلم :مؤتمر أعمال

 - الترنية مجلةالشعبية.  الصين جمهورية خبرة فيضوء السعودرة العرنية المملكة في المعلم إعداد (. تطوير2018هزاا ) سليم الهزاا،
 .289-264( ، 1) 179األزهر،  جامعة -الترنية جلية

 : وتأهيله العرني المعلم ترنية :ال الث العلمي المؤتمرمهنيا.  المعلم وتنمية إعداد في عالمية (. تجارب2010عبدهللا ) طه هالة بخش،
 .447-428، 3الترنوية، جامعة جرش ،  العلوم كلية معاضرة، رؤى 

 ضوء فى الوجدااى للتعلم االجتماعى الترنية بكلية المعلم الطالب إلعداد مقترح (. تصور2016جودة ) السيد جودة شاهين،
 .64-12(، 2) 171األزهر،  جامعة -الترنية كلية - الترنية مجلةالعالمية المعاضرة.  االتجاها 

 متطلبا  لتلبية المهنية للمعلم باألجادرمية المهنية التنمية برامس لتطوير مقترح (. تصور2019شريف ) محمد أمااي عبدالسالم،
 .73-1(، 2) 35جامعة أسيوط،  –كلية الترنية  -الترنية جلية مجلةالدول.  بعض خبرا  ضوء في الترخيص

( . دور مديرى المدارس الحكومية ال ااوية فى التنمية المهنية للمعلمين فى  2012)  دبوس ، محمد طالب و ع مان ، عالن محمد
 .  16-1( ،  1)  39،  االردن-العلوم الترنوية  - دراسا شمال الض ة الغرنية . 

 أعضاء هيئة مهنية تحقيق ضمان في بدورها للمعلمين المهنية األجادرمية قيام واقع تقييم (.2013محمد ) رنيع محمد عالء عمر،
 .122-58(، 3) 39العرب،  الترنويين رابطة -الن س وعلم الترنية في عرنية . دراسا التعليم

ضوء  على مصر فى المعلم إعداد لتطوير التشريعية (. المتطلبا 2018السيد محمد ) محمد محمد و إسماعيل، ااجح محمد محمد،
 .170-65، 54جامعة سوهاج ،  –كلية الترنية  -الترنوية المجلةالمعاضرة.  االتجاها 
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“Successful Experiences in Preparing and Developing the Future 

Teacher Professionally” 

 

Abstract: 

The study aimed to identify some successful Arab and foreign experiences in preparing and developing professionally the 

future teacher. It also aimed at preparing a proposed vision for the preparation and professional development of the future 

teacher. The curriculum of the study is descriptive. A series of studies related to the subject of the study were also 

presented. Successful Arab and foreign experiences were also presented in the preparation and professional development of 

the future teacher. At the end of the study was answered the questions of the study and the development of a proposed 

scenario contributes to the preparation and development of the future teacher professionally in Saudi Arabia. 

Keywords: 

Training programs - Workshops - Japanese education - Finnish education - Education in America. 
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