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ملخص البحث :هتدف هذه الورقة إىل طرح نقاش بناء حول إعداد املعلم العريب يف عال متغي،
وكيف سيكون إعداد املعلم وتدريبه بني التكوين ،والتمهني ،والتمكني؟ ،وكيف سيتم حتديد
مسؤوليات ذلك ؟ ومن سيقوم عليه؟  ،وكيفية بناء صورة اجتامعية جديدة للمعلم العريب يف املجتمع.
الكلامت الداللية :املعلم العريب ،التكوين املهني ،التمهني ،متكني املعلم
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Abstract: This paper aims to present a constructive discussion about the
professional Development of the Arab teacher in a changing world, and how will the
Teacher preparation and training will be between Formation, professionalization, and
Empowerment? Moreover, how will be defined the responsibilities? Also, how to
build a new social image for the Arab teacher in society.
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مقدمة
يعد املعلم العريب هو أبرز عنارص املنظومة التعليمية؛ لذا فمن الرضوري أن نرفع مستوى
أدائه إىل املستوى الذي حتدده معايي األداء العاملية ،وهو ما يستلزم إعادة النظر يف مهام املعلم العريب
املعارص ،الذي أصبح أقرب إىل صفات املريب ،واملخطط ،واملسهل ،والباحث ،واملتممل ،واملتعلم،
واملعلم ،والقائد ،واملرشد ،واملؤدب.
وقد أصدرت إدارة الرتبية والتعليم والبحث العلمي باألمانة العامة جلامعة الدول العربية
إطارا اسرتشاديا ملعايي أداء املعلم العريب عام  ،2010أكدت فيه عىل االرتقاء بواقع وأوضاع املعلم
العريب وتنميته انسانيا ومهنيا وذلك من خالل النظر يف أوضاع املعلم العريب هبدف التشخيص
والعالج ،وتوفي سبل ومتطلبات االرتقاء بواقعه وتنميته مهنيا واجتامعيا وفق معايي قومية تكفل لنا
التقدم بنظم أداء املعلم العريب إىل املستويات العاملية املتقدمة.

واقع برامج إعداد املعلم العريب وتدريبه
أصبح املعلم العريب يعاين اليوم من أوضاع صعبة ،متس يف الكثي من األحيان ،مكانته
واحرتامه ،ومع ذلك فهو يواجه أيضا مهام جديدة أكثر صعوبة وتعقيدا من أي وقت مىض.
ويعرف القايص والداين ،أن مسؤولية تكوين املعلم يف الوطن العريب تقع عىل عاتق كليات
إعداد املعلم سواء كليات املعلمني أو الرتبية يف كثي من البلدان العربية ،حيث تقوم بعض هذه
الكليات بتكوين املعلم من جوانب؛ أكاديمية ومهنية ،وتربوية ،وثقافية ،سواء يف ذات الكلية مثل كلية
الرتبية جامعة عني شمس بجمهورية مرص العربية ،أو تقوم كليات العلوم واآلداب بععداده أكاديميا،
وتقوم كلية الرتبية بععداده تربويا ومهنيا ،وهو ما يعرف بالنظام التـكاميل إلعداد أو تكوين املعلم.
ويف أحيان أخرى يتم تكوين املعلم يف كليات عديدة ،ثم يذهب لكليات الرتبية ليتم إعداده تربويا ملدة
عام واحد فيام يعرف بالدبلوم العام يف الرتبية ،أو النظام التتابعي إلعداد أو تكوين املعلم.
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كل هذه الربامج والنظم املختلفة لتكوين املعلم حتتاج إىل نظرة موضوعية ووطنية يف عاملنا
العريب من أجل الوصول إىل نظام يتوافق مع املتطلبات اجلديدة التي يواجهها املعلمون العرب اليوم يف
عال متغي.
كذلك فعن رفع مستوى أداء املعلم يتطلب زيادة فاعليته يف أداء مهامه ووضع معايي ملامرساته
يف جماالت التخطيط والتدريس والتعلم وإدارة الفصل والتقويم ،وكافة اجلوانب املهنية يف عملية
التعليم .وينبغي أن تعكس برامج إعداد املعلم وتكوينه؛ معتقدات تربوية تضمن مستوى رفيعا من
األداء ،وأن يتسلح املعلم بقدرات متكنه من حتقيق أهداف التعليم ،وتطوير برامج إعداد املعلم يف
كليات الرتبية ،وتطوير الربامج التدريبية للمعلم وأساليب تقييمه أثناء اخلدمة وفق معايي حمددة.
وتقع مسؤولية متهني املعلم العريب عىل كليات الرتبية أثناء مرحلة التكوين واإلعداد ،كذلك
فعن مراكز التدريب وأكاديميات املعلمني املهنية املوجودة يف كل من مرص واألردن؛ تعنى باستمرار
تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،وهو ما يقصد به متهني املعلم ،أي أن تكون مسئولية منح املعلم رخصة
مزاولة مهنة التدريس واالستمرار فيها أو جتديدها أو االرتقاء واالنتقال من مرحلة إىل أخرى خالل
احلياة املهنية للمعلم.
فهل تكوين املعلم العريب ومتهينه هو ما تطمح إليه جمتمعاتنا العربية؟ فقد يقول قائل أن هذا
هو ما هيدف إليه توجه مؤسسات إعداد وتكوين املعلم العريب وأخرى تعنى بتمهينه واستمرار تدريبه
سواء يف شكل مراكز للتدريب ذات برامج معتمدة أو من خالل بعض الربامج التي تنتجها بعض
كليات الرتبية يف الوطن العريب.
لكن ما نطمح إليه هو متكني املعلم العريب ،والتمكني يف اللغة يعني مكن له اليشء أي جعل له
عليه سلطان وقدره .ويقول اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم( :إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من
كل َشء سببا () 84فمتبع سببا ) (85سورة الكهف .).توضح هذه اآلية الكريمة أن التمكني ال يمكن
أن يكون إال إذا أويت من األسباب ما جيعله أهال هلذا التمكني.
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خامتة
نحن نريد بناء صورة اجتامعية جديدة للمعلم العريب امللهم ،هذه الصورة جتمع يف طياهتا
أسباب التمكني هلذا املعلم العريب لكي حيقق األداء املهني الفردي واجلامعي املطلوب منه .هذا األداء
املهني الفردي واجلامعي القادر عىل استعادة مساندة املجتمع واحرتامه ملن يقومون بالتعليم ودورهم
وقضاياهم ،ويعني يف نفس الوقت سياسات واسرتاتيجيات ومعايي مقصودة ومتسقة ومتكاملة بشمن
اإلعالم واالتصال واحلوار العام ،باإلضافة اىل التعليم وتدريب املعلمني الرامي إىل إزالة الصورة
النمطية القديمة  ،وتكوين صورة مجاعية مهنية جديدة عن املعلمني باعتبارهم مواطنني ،ومهنيني،
وقوى فاعلة وحلفاء يف تطوير التعليم يف عرص جديد ويف ظل نموذج تعليمي جديد.

واهلل من وراء القصد ،،،
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