تمهين مهنة المعمم :الدواعي والمبررات
دمحم المزمل البشير
كمية التربية  -جامعة الخرطوم

المقدمة:
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إن االتجاه العالمي في التربية الحديثة يذىب إلى إعطاء المعمم أدوا ار أكثر من مجرد ا

آلداء

والممارسة لممادة العممية ،إذ يتطمب منو أن يقوم بادوار شتى كتعميم الطالب كيف يتعمم  .كما يتطمب

منو تطوير أدائو واإلطالع والقراءة المستمرة لمتابعة المستجدات التربوية الحديثة وتطوير إمكاناتو

ومياراتة المينية والتركيز عمى اإلطالع عمى البحوث التربوية وعدم االكتفاء بالتمقين النظري خاصة
مع تسارع المستجدات العممية

االكتروني والمنيج التكنولوجي.

وتطور التقنيات الحديثة وظيور الكتاب اإللكتروني والفصل

االتجاىات التربوية الحديثة في المواد العممية والتربوية أجبرت كميات التربية ومؤسسات تدريب

المعممين قبل الخدمة خاصة في الدول الغربية عمى مراجعة مناىج كميات التربية وأساليب تربية

المعمم ليصبح إعداد المعمم إعدادا عممياً مينياً  ،إعدادا يراعي فيو أن يكون التعميم مينة .والمعمم

صاحب مينة متخصصة  .ىذا االتجاه الجديد في تدريس وتربية المعممين أطمق عمية ُمسمى "تميين
التعميم " وتم تطبيقو في معظم دول أروبا الغربية وبدرجات نجاح مختمفة في بعض الدول اآلسيوية
واإلفريقية والعربية .

تهدف الورقة إلى :التعريف بتميين مينة المعمم ،دواعيو ومبرراتو .وذلك من خالل التعريف اآلتى:
 .1مفيوم تميين التعميم ومواصفات المعمم الميني وبرامج إعداده،
 .2االعتماد الميني لممعمم ومعاييره،

 .3رخصة المعمم وأبعاد اختبارات الترخيص لمزاولة المينة.

المنهجية

اتبعت الورقة المنيج الوصفي واعتمدت عمى مسح ألدبيات موضوع تميين التعميم وتتبعت عددآ من

الدراسات والبحوث التي تمت في مجال االعتماد الميني لممعمم ورخصة التعميم .

مفهوم تمهين التعميم

يعتبر المعمم حجر الزاوية في أي مسعى إلصالح وتطوير التعميم ولذا فإن برنامج إعداد المعمم قبل

الخدمو وأثنائيا يجب أن يكون مستم أر باستم ارره في سمك التدريس .

تميين التعميم يعني اعتبار

التعميم مينة كغيرىا من المين تتطمب االعتراف ووجود المعايير والشروط الالزمة لممارستيا
واالستمرار فييا وتقديم الكفايات األساسية ليا والضوابط المناسبة لسموكيا وأخالقيا .

تميين التعميم يغير النظرة السائدة بأن التعميم مينة من ال مينة لو ،وتأثيراتيا التي انعكست عمى

القيم المجتمعية لمنسوبي التعميم من جية وعمى آداء العممية التعميمية بكامميا من جية اخرى .

المعمم الميني يقوم بدور المشخص لمتعميم لمتعرف عمى الصعوبات التعميمية التي تعوق الطالب عن
التعميم ويعمل عمى معالجتيا ومرجعيتو في ذلك خمفيتو العممية في الجوانب األكاديمية والتربوية
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والثقافية .وىو يسعى دائماً لتجديد معرفتو وتنمية استعمال وسائل التعميم ووسائل االتصال والتقنيات
المتصمة بيا واىتمامو المتواصل بالتغير الذي يحدث في بيئتو التربوية.

تميين التعميم ييدف إلى االرتقاء بالتعميم وجعمو مينة بكل ماتحمل ىذه الكممة من معنى ،باعتبار أن

تميين التعميم يشكل األساس المناسب لعمميات إصالح وتطوير عممية التعميم والتعمم ،اذ أنو يشكل
ضابطاً لمنوعية في برامج تربية المتعممين.
مواصفات وخصائص المعمم المهني في ضوء نتائج دراسات وبحوث سابقة:

يرتبط إعداد المعمم أكاديميا ومينياً عمى نحو ايجابي بفعالية التعميم  ،فمقد أشارت الدراسات والبحوث
إلى وجود ارتباط ايجابي بين مستوى التحصيل األكاديمي لممعممين وفعاليتيم التعميمية كما يقدرىا

اإلداريون والموجيون وخبراء التربية.

جيد يكون أكثر فعالية من المعمم
المعمم المتفوق في تخصص معين والمؤىل مينياً عمى نحو ّ
األقل تفوقاً واعدادا إذا قيست ىذه الفعالية بمستوى تحصيل طالبو  ،وقد يعود سبب ذلك إلى

كون العوامل التي تجعل المعمم متفوقاً ىي ذاتيا التي تجعمو معمماً فعاالً  ،كالقدرة الفعمية والجد
والمثابرة والميل إلى القراءة وسعة االطالع وغيرىا .

المعممون المينيون جادون في العمل ويوجيون آدائيم نحو العمل ومع ذلك فيم مرنون وقابمون
لمتوافق حين يكون ذلك ضرورياً لمساعدة الطالب عمى أن يكونوا ناجحين  ،يمارسون طرائق
التدريس والتعمم بكفاءة عالية ويفيمون طالبيم ويسيم سموكيم الميني باآلتي :
 .1الجدية في العمل.

 .2مساعدة طالبيم عمى تحقيق أىداف التعمم * .االرتقاء وتطوير العممية التعميمية.
 .3التأني في تنفيذ جميع الممارسات التعميمية.
 .4تنظيم وترتيب بيئة التعمم بما يوفر مناخاً مثم اًر لمتعمم.
ن والتكيف مع المتغيرات التي تستجد.
 .5المرو ة
 .6حسن االطالع وسعتو واستشارة المراجع.
 .7تحريك الدوافع لدى الطالب واستثارة عقوليم ومداركيم .
 .8توجيو الطالب نحو السموك المطموب باعتبار المعمم القدوة الحسنة.
 .9تنمية التعمم الذاتي لدى الطالب.
 .10مواكبة المستجدات التربوية خاصة المستجدات التكنولوجية وتجديد معرفتو وتنمية قدراتو ومياراتو التعميمية
الفنية .
 .11غرس قيم التعمم الجماعي لدى الطالب
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 .12المعمم الميني رائد اجتماعي يسيم في تطوير المجتمع وتقدمو .
 .13يشخص التعمم وييتم بالصعوبات التعميمية.
 .14يمتمك ميارات العالقات اإلنسانية .
 .15حل المشكالت المتعمقة بالمنظومة االجتماعية .

مواصفات برامج كميات التربية لتكوين المعمم المهني:

ىنالك شكوى ،قد تكون عامة ،من ىبوط مستوى خريجي كميات التربية وقد يظير ذلك بوضوح في

ارتفاع نسبة البطالة بينيم وتدني رصيدىم المياري وانخفاض قدرتيم التنافسية ولفظ سوق العمل

لكثير منيم .ومازال ىذا الموضوع مثار اىتمام العديد من المؤتمرات التي عقدت في السودان وفي

البمدان العربية األخرى .

أشارت معظم الدراسات إلى أن كميات التربية في البمدان العربية تعد معممين لمدارس لم تعد قائمة ،

وانيا فقدت ارتباطيا بما يجري في المدارس بالفعل وانيا فقدت قدرتيا عمى االستمرار في إعداد

المعممين وفقاً لحاجات الطالب الجديدة وأن تربية المعمم أصبحت أقل ارتباطاً بالمينة .

لقد أحدث التقدم العممي والتقني في السنوات األخيرة العديد من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية

والسياسية والثقافية  .فنحن اليوم نعيش في عصر العولمو وثورة المعمومات .ىذه التغيرات والتحوالت

أثرت عمى مفيوم التعميم والتعمم .ومن أبرز التحوالت ما يمي:
 .1التحول من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والجودة .
 .2التحول من المركزية في اتخاذ الق اررات إلى الالمركزية .
 .3التحول من ثقافة االجترار والتكرار إلى ثقافة اإلبداع.
 .4التحول من التجانس والتنميط إلى التنوع والخصوصية.
 .5التحول من التعميم محدود األمد إلى التعميم مدى الحياة.

 .6التحول من التعميم المعتمد عمى اآلخر إلى التعميم المعتمد عمى الذات.
 .7التحول من ثقافة التسميم إلى ثقافة التقويم.
 .8التحول من ثقافة االمتحانات إلى ثقافة التقويم.
 .9التحول من السموك االستجابي ( رد الفعل ) إلى السموك االيجابي.
 .10التحول من القفز إلى النواتج ( استيالك المعرفة جاىزة اإلنتاج ) إلى معاناة العمميات ( إنتاج المعرفة ويشمل
ذلك إنتاج التكنموجيا ).

 .11التحول من التعميم المعتمد عمى المدرسة فقط إلى التعميم التشاركي بين المجتمع والمدرسة .

اإلعتماد المهني لممعمم وجودة مهنة التعميم:
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لقد أثبتت الدراسات والبحوث أن المعمم بالرغم من تطور التقنيات التربوية وبرامج التعمم عن بعد ىو
آداء المعمم الجيد عمى طالبو فقط بل ينعكس

األكثر تاثي اًر في جودة المنتج التعممي .وال ينعكس

أيضاً عمى جودة المؤسسة التعميمية بأكمميا  ،فيو يتعاون مع إدارة المدرسة في تحقيق الرؤية
والرسالة المنشودة.

معايير اعتماد المعمم ترتبط بالمجتمع الذي يعمل فيو المعمم  ،فمعايير معمم يعمل في السودان تختمف
عن المعايير لمعمم آخر يعمل في الصين أو في الدول األوربية وبالرغم من اإلختالفات الواسعة في

الجيد من مجتمع آلخر إال أن ىنالك إتقاق بين معظم الدول والمجتمعات أن
وضع معايير المعمم ّ
المعايير اآلتية تمثل الحد األدنى المطموب في أداء المعمم الجيد :
 .1أن يكون المعمم متقناً لمبنية المعرفية لمادة تخصصو ويفيم طبيعتيا .

 .2أن يخطط المعمم في عممية التدريس عمى سياسة التعميم واألىداف بعيدة المدى لممجتمع .
 .3أن يطبق المعمم إستراتيجيات وطرائق وأساليب التدريس بكفاءة .
 .4أن يوفر المعمم بيئة تعميمية إيجابية .
 .5أن يفيم المعمم كيفية نمو الطالب وتعمميم.
 .6أن يستخدم المعمم ميارات اإلتصال وتكنولوجيا التعمم بكفاءة .
 .7أن يحرص المعمم عمى التنمية المينية المستمرة .
يقوم أداء الطالب ويراقب تطور أدائيم بميارة .
 .8أن ّ
 .9أن يكون ممماً بميارات القيادة وأن يمارسيا بكفاءة عالية.
 .10أن يكون المعمم عضواً متعاوناً في المجتمع المدرسي المحمي .
 .11أن يؤدي المعمم عممو كصاحب مينة وليس كصاحب حرفة .
 .12أن يؤدي ميامو بثقة ومعرفة وبدون مساعدة من اآلخرين .

أثبتت الدراسات والبحوث أن جودة آداء المعمم تمثل أكثر المتغيرات تأثي اًر في تحسين مستوى الطالب
فداء الطالب يتأثر بكثافة الفصل الذي يدرس فيو  ،وبالمستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي
 .إ
لممدرسة ولبيئته المدرسة وبيئة الفصل ،ولكن التأثير األكبر واألقوى يأتي من جودة
عدميا.

آداء المعمم أو

رخصة التعمـــيم:
إستحوذ نظام المحاسبية والمساءلة القائمة عمى آداء المعمم في اآلونة األخيرة عمى إىتمام الباحثين

فنظام المحاسبة يقدم المعرفة البنائية التي يتم عمى أساسيا تحسين جودة آداء المعمم في برامج كميات
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التربية ثم بعد ذلك يتم اختبار المعمم وال يعطى رخصة لمزاولة مينة التعميم إال إذا نجح في ىذا

يمكنو من ممارسة
االختبار  ،ىذا يعني أن درجة البكالريوس ال تعطى لممعمم إال إذا نجح بمستوى ّ
مينة التدريس.

حتى بعد نجاح الم عمم وحصولو عمى رخصة ممارسة التعميم ومزاولتو لممينة ،عميو تجديد وتحديث
ىذا االختبار كل فترة زمنية قد تترواح ما بين ثالث سنوات إلى خمس سنوات  ،ىذه الفترة يحددىا

النظام التعميمي لمدولة وتقوم بتطبيقيا مؤسسة خاصة تابعة لو ازرة التربية والتعميم .

تسمى اختبارات قياس كفاءة المعمم في المادة التي يقوم بتدريسيا وطرق وأساليب تعميميا باختبارات
ترخيص مزاولة المينة .

رخصة التعمـــيم:

تنقسم اختبارات ترخيص المعمم لمزاولة مينة التدريس إلى قسمين  ،يتناول القسم األول قياس الجانب
المعرفي لمعايير االعتماد الميني لممعمم أو لمعايير الجودة  ،وتحاول معظم األنظمة التعميمية جاىدة
تطبيق ىذا النوع من االختبارات عمى المعممين الجدد قبل ممارستيم لممينة وعمى مدار حياتيم

المينية كل فترة زمنية تتراوح من

 3إلى  5سنوات لضمان استم اررية جودة ا آلداء التي تنعكس

فعاليتيا عمى جودة أداء الطالب ،

في حين يتناول القسم الثاني من اختبارات الترخيص اختبارات متخصصة طبقاً لمتطمبات المينة ،
كميارات إدارة الفصل والكفاءة المغوية والتحدث واالستماع واستخدام الكمبيوتر في التدريس وتقويم

الطالب.

أجريت دراسة لمتعرف عمى أثر ثالثة عوامل عمى جودة آداء المعمم ىي :
 .1المؤىالت العممية لممعمم .
 .2سنوات الخبرة في التدريس.
 .3اجتياز الترخيص لمزاولة مينة التدريس .

ولقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن المعممين الذين تم اختيارىم باستخدام اختبارات الترخيص لمزاولة

مينة التدريس أفضل من المعممين الذين تم اختيارىم بالمؤىالت العممية أو بعدد سنوات الخبرة .

يرى المربون أن االعتماد الميني لممعمم واجتيازه ترخيص مزاولة المينة يضمن جودة ا آلداء لكل من
المعمم والطالب  ،ليذا ال بد ألي دولة من إقامة نظام لمحاسبة المعمم قائم عمى أدائو ويمكن ليذا

النظام أن ترعاه الدولة أو اتحاد المعممين أو أية ىيئة عامة موثوق بيا .
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تختمف اختبارات الترخيص من دولة إلى أخرى  ،ولكن بالرغم من االختالفات بين الدول في

تعميميا فإنيا تتفق في اليدف الذي تطبق من أجمو وىو الحكم عمى جودة

آداء المعمم وتحديد ما

ينبغي أن يعرفو ويكون قاد اًر عمى أدائو كمعمم ،وبيدف تحديد نقاط القوة لدى المعمم واالطمئنان إلييا
وتشخيص نقاط الضعف لديو ومحاولة تدريبو لمتغمب عمييا وتتفق األبعاد العالمية لمزاولة مينة

التدريس في األبعاد اآلتية:

 .1ضرورة إلمام المعمم واستيعابو لمبنية المعرفية لمحتوى المنهج القائم عمى تدريسو  ،وضرورة تطوير معارفو
وتحديثيا حتى يكسب ثقة طالبو واحتراميم .
.2

الكفاءة التربوية -معرفة المعمم لمبادئ ونظريات التعمم والتعميم وأن يكون ممماً باالتجاىات التربوية الحديثة
ومعرفتو لخصائص طالبو ودوافعيم وأنماطيم السموكية.

 .3مهارات التنور المعموماتي -يستيدف ىذا البعد قياس الميارات األساسية لدى المعمم  ،والتي من بينيا
ميارات التفكير االستداللي والتفكير الناقد والتفكير أالبتكاري وميارات االتصال والفيم القرائي .

تجارب بعض الدول المتقدمة التي طبقت رخصة التعميم :
 -1الواليات المتحدة األمريكية

في عام 1987م تم تأسيس ( المجمس الوطني لممستويات التعميمية) بالواليات المتحدة األمريكية

بيدف تطوير مستويات التعميم في المراحل المختمفة  ،وتحديد مستوى معين من المعارف والميارات
التي يتعين عمى المتعممين تحقيقيا لنيل شيادة أو رخصة ( المجمس الوطني ) عمى المستوى

االتحادي.

ووضع المجمس الوطني خطة شاممة تحتوي عمى المعارف والميارات التي يجب عمى المعمم اكتسابيا
واتقانيا الستخداميا كدليل تسترشد بو كميات التربية ومؤسسات إعداد المعممين في برامجيا إلعداد
المعممين قبل الخدمة ولتدريبيم أثناء الخدمة مما يساعدىم عمى الحصول عمى رخصة التعميم أو

تجديد رخصة التعميم مرة كل سنتين.

لتكون كافة المعمومات المتعمقة بمتطمبات الترخيص متاحة لكل راغب في التقدم لشغل وظيفة معمم تم

إنشاء ( الرابطة الوطنية لمترخيص لمتدريس) التي تعتبر من أىم المصادر المعتمدة والموثوق بيا
لمحصول عمى المعمومات الخاصة واجراءات الترخيص وشروطو المعمول بيا في كل والية من

الواليات األمريكية باإلضافة إلى أن جامعة شيكاغو تصدر دليالً سنوياً بعنوان ( متطمبات الترخيص

) الذي يعد ىو اآلخر من المصادر األساسية لممعمومات المتعمقة بالترخيص لممارسة مينة التعميم.
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تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أوائل الدول التي طبقت تميين التعميم

 1987وطبقت نظام

االعتماد الميني لممعمم في جميع والياتيا ،وأصبحت رخصة التعميم شرطاً الزماً لكل معمم لمسماح لو
بممارسة مينة التعميم ويعتقد الكثيرمن المربين أن ىذا األجراء أسيم بفاعمية في تعزيز مكانة التعميم
في الواليات المتحدة األمريكية وجعميا تحافظ عمى ىيبتيا التنظيمية والعممية واالجتماعية والثقافية

والعسكرية .

-2تجربة اليابان
يعين المعمم في اليابان في
اليابان من الدول التي يحتل فييا المعمم مكانة مرموقة ماديا واجتماعيا وال ّ
جميع المراحل التعميمية إال بعد حصولو عمى الدرجة الجامعية األولى كمتطمب أساسي لممارسة مينة
التعميم.

يتم تعيين المعمم في مدخل الخدمة بصورة مؤقتة لمدة عام دراسي واحد .يرافقو خالل ىذه الفترة معمم

المادة األساسي لمتابعتو وارشاده أثناء قيامو بتدريس المادة وبناء عمى تقرير ايجابي من معمم المادة
األساسي عن أداء المعمم الجديد يتم ترشيحو لمجموس الختبار وطني لمزاولة مينة التدريس(رخصة

المعمم)

يعقد هذا االختبار مرة واحدة في العام  ،ويتكون من الجوانب اآلتية:
 .1امتحان ورقة في المادة التي سيقوم المعمم بتدريسيا.
 .2تقديم ورقة عمل في الموضوع المحدد لو.
 .3اجتياز اختبار شخصي (مقابمة).
 .4اجتياز االختبار العممي لممجاالت العممية (الفنية والرياضية).

تجارب الدول المتقدمة في تميين التعميم وتطبيق رخصة التعميم جعل الكثير من الدول العربية تسعى
لتطوير مينة التعميم وذلك بمراجعة مناىج وبرامج مؤسساتيا التعميمية بصفة عامة وكميات التربية

ليذه الدول عمى وجو الخصوص.

أوصى مجمس التعاون بدول الخميج الست(المممكة العربية السعودية ،قطر،عمان ،البحرين ،الكويت،

االمارات العربية المتحدة) في اجتماعو بالدوحة في ديسمبر  2002م الدورة الثالثة والعشرين أن توفر
كل دولة من دول المجمس الضوابط والتشريعات التنظيمية واآلليات اإلجرائية لتعطي لمينة التعميم

مكانتيا المستحقة في المجتمع وأن تسعى كميات التربية في جميع ىذه الدول لتخريج

القوى البشرية

المحترمة من المعممين الذين سوف يسيمون في التطوير االجتماعي الثقافي لدول الخميج العربية.

اليدف األساسي ليذه التوصية ىو أن تسعى ىذه الدول لوضع نموذج تطبيقي نحو تميين التعميم في

دول المجمس تتضمن محاوره األساسية مجالين:
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 .1وضع مواصفات ومعايير إعداد المعمم وتأىيمو في كميات التربية  ،ويشمل ذلك تبني معايير مقننة توجو
سياسات القبول في التعميم العالي ،وتساعد في انتقاء العناصر الطالبية المتميزة والحاقيم بكميات التربية.
 .2بناء معايير وأدوات الختيار المعممين عند توظيفيم  ،وترخيص مزاولتيم لمينة التدريس  ،والتقويم والتطوير
المستمران ألدائيم طوال حياتيم المينية.

تجربة السودان

لقد أىتم السودان مثل بقية الدول العربية بعممية التميين وتم وضع مشروع لقانون مجمس المين

التربوية والتعميمية بالتعميم العام لسنة 2009م .اقترح فيو "مجمس المين التربوية والتعميمية بالتعمم

العام " لو شخصية اعتبارية مستقمة وخاتم عام والحق في التقاضي باسمو .ومقر المجمس الخرطوم
والمجمس مسؤول مباشرة لمجمس الوزراء

ومن أىم اختصاصات المجمس :الترخيص بمزاولة مينة التدريس لجميع المعممين في السودان لجميع
المراحل ووضع قواعد السموك الميني الرفيع لممعممين وأخالقيات مينة التدريس وقواعد حماية المينة

بما يحافظ عمى شرف مينة التعميم وكرامتيا ومقاميا واستقامة األشخاص الذين يمارسونيا ومراجعتيا

من وقت آلخر والعمل عمى أن تكون ممارسة المينة وفقاً لتمك القواعد.

من ضمن بنود اختصاصات المجمس تمثيمو في مجمس كل واحدة من كميات التربية في السودان

تم رفع المشروع لجيات االختصاص إلجازتو.

لذا أصبحت دواعي تميين التعميم ومبرراتو مقبولة لدى المسؤلين عن تطوير التعميم في معظم دول

العالم وأىم دواعي تميين التعميم ومبرراتو يمكن تمخيص بعضيا في النقاط اآلتية.

تمهين التعميم  :الدواعي والمبررات

 - 1تميين التعميم يوفر قاعده معرفية حديثة لممعممين وميارات متنوعة لممارسة المينة .وتجعل
المعمم يمتزم بالسموك الميني وااللتزام بالميثاق األخالقي لممينة .
 - 2مينة التعميم من أىم المين وأطيرىا وأشرفيا وىي األجدر واألولى أن يسن تراخيص
لممارستيا لضمان حق األفراد في توفير معممين أكفاء ألبنائيم  ،معممين أعدوا إعدادا كافياً
نظ اًر ألن المعمم غير الكفء يشكل خط اًر عمى حياة االطفال ومستقبميم شأنو في ذلك شأن
الجراح غير الكفء.
 - 3تميين التعميم يساعد في استكمال جوانب عممية إعداد المعمم  .فمقد لوحظ في السنوات
األخيرة عدم كفاية ميارات المعممين الجدد ومعاناة برنامج إعدادىم من بعض القصور التي
تكون ناتجة من كثرة أعداد الطالب المعممين بكميات التربية  ،أو ضعف إعداد البيئة
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الالزمة ،أو عدم مسايرة برنامج إعدادىم لمتطورات العممية الحديثة ،لذا فإن برنامج التنمية
المينية تعد جزء مكمالُ لبرنامج اإلعداد
 - 4تميين التعميم يسيم بفاعمية فى تحديث معمومات المعمم أوالً بأول،

فالتربية بصفة عامة

والتدريس عمى وجو الخصوص يشيد فى السنوات األخيرة ظيور نظريات جديدة فى المنيج
ونماذج التدريس بشكل مستمر  ,لذلك فإن التنمية المينية لممعمم تجعمو مواكبا لما يستجد من
نظريات ونماذج جديدة في مجال المناىج وطرائق التدريس.
 - 5يمثل المعمم المصدر الرئيسى – إن لم يكن الوحيد – فى نقل المعرفة والقيم والميارات
لطالبو .والمعمم لن يتمكن من آداء ىذا الدور الحيوي  ,إال إذا كان معدا إعداداً جيداً لمينة
التدريس ،وقاد اًر عمى التعمم والتدريب الذاتي والمستمر  ,وباحثا عن المعرفة ومستقصيا عن
كل ماىو جديد في مجال تخصصو ,حتى يتمكن من نقل تمك المعارف والميارات لمطالب.
في ضوء ذلك فإن برنامج التنمية المينية مسؤولة عن اكتسابو لتمك المعارف والقيم
والميارات .
 - 6برامج التنمية المينية لممعمم تسيم في تعديل الخبرات السابقة لممعمم واعادة توجيو الخبرات
السابقة في ضوء المتطمبات الالزمة إلعداد منتج تعميمي جيد حيث أثبتت الدراسات
والبحوث إن عدد سنوات الخبرة قد يكون أحد معوقات تحقيق األىداف التي يسعى المعمم
لتحقيقيا إذا لم تتدخل برامج التنمية المينية في تطوير أداء المعمم.
 - 7تميين التعميم يسيم فى تجويد تفاعل المعمم مع عناصر المنظومة التعميمية ،ويكون أداء
المعمم وتفكيره وأساليب تنفيذه لممنيج وطرائق تدريسو محصمة لمتفاعل بين مياراتو وجوانب
شخصيتو والبيئة التعميمية التي يوجد فييا وبين ما يشارك فيو من برامج تنمية مينية بصورة
دائمة  .لذلك فإن النحو الميني لممعمم يمثل المبنات األساسية لتجويد تفاعمو مع عناصر
المنظومة التعميمية عمى نحو جيد.
 - 8تميين التعميم يحث المعمم عمى المشاركة فى صنع واتخاذ القرار التعميمى والتربوى وعمى
وجو الخصوص فى اتخاذ الق اررات المتعمقة بالسياسات التعميمية وبالمناىج وطرائق تدريسيا
والبيئة المدرسية والقيادة المدرسية .
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 - 9تميين التعميم يضمن لممعمم الميني مرتبا مجزيا وترقية إلى وظيفة أعمي وذلك طبقا لنتائج
االختبارات الدورية التي يمكن تطبيقيا عمى المعمم بشأن ىذا الغرض.
تطبيق نظام تمهين التعميم:
دواعي ومبررات تطبيق نظام تميين التعميم كثيرة ومتعددة ويصعب حصرىا  ،ولكن المؤكد أن التنمية
المينية تعد عمال حيويا لتطوير التعميم بصفة عامة وتطوير أداء المعمم عمى وجو الخصوص

لما يمي:

وفقا

 -1االعتماد الميني لممعمم مدخل لتطوير التعميم واصالحو.
 -2حماية المتعممين من أي ممارس غير كفء من أىداف رخصة التعميم.

 -3تميين التعميم واصدار رخصة لممارسة المينة يضمن كفاءة المعممين وفاعميتيم.
يصنف المعمم عميو سواء كان المعمم خبي اًر متمرساً أو معمماً مستجد اً
 -4تميين التعميم معيار ّ
وبالتالي يتم حصولو عمى االمتيازات المادية والمعنوية كل حسب مستواه.
 -5تميين التعميم يضمن تحديد المعايير المطموبة مما يساعد مؤسسات إعداد المعممين في
تحديد برامجيا وتطويرىا.

 -6تميين التعميم يشعر المعممين بأنيم مينيون ذوو استقاللية ومكانة في المجتمع ويزيد من

دافعيتيم ويؤدي لالعتراف بالدور الحيوي الذي يؤدونو في المجتمع وبالتالي إلى رفع مكانتيم
االجتماعية واالقتصادية.

االستنتاجات

 -1تميين التعميم يؤدي إلى االرتقاء بالمعممين ويوفر ليم المزيد من الحوافز المعنوية والنفسية
والمادية باإلضافة إلى أنيا تشجع المعممين عمى امتالك المزيد من المعرفة وتنفيذىا وبالتالي اكتساب

ثقة المتعممين والمجتمع وبناء احترام ىذه المينة كسابق عيدىا.

 -2إجراءات اختيار المعممين وانتقائيم سواء عند االلتحاق بالكمية أو عند مزاولة المينة غير كافية.
 -3االعتماد الميني لممعمم يمعب دو اًر فعاالً في الحد من االىتمام باالمتحانات (الشيادات العممية)
مقابل االىتمام بالتعميم ذاتو(.المعمم المعتمد مينيآ ييتم بعمميات تعميم وتعمم الطالب في ضوء

المعايير القومية لمتعميم التي تناشده بالتطوير والتجديد واالبتكار وليس بالتدريس فقط من أجل اجتياز

الطالب لالمتحان والحصول عمى الشيادة)
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 -4التبشير بقانون مجمس المين التربوية والتعميمية بالتعميم العام والعمل عمى نشر ثقافة تميين
التعميم ومفيوم االعتماد الميني لممعمم (رخصة المعمم) خاصة وسط المعممين واألوساط التربوية

والجيات ذات الصمة.
التوصيات
 - 1إعادة النظر في عممية إعداد المعممين قبل الخدمة بمؤسسات إعداد المعممين في السودان
بحيث تتوافق مع الرؤية الجديدة لمتعميم ولوظيفة المعمم فى آن واحد.
 - 2تعديل نظام قبول الطالب بكميات التربية ومعاىد المعممين الحالية بحيث تضاف أبعاد أخرى
لمقبول ( باإلضافة إلى النسبة المئوية الحاصل عمييا الطالب بالشيادة الثانوية ) من بينيا
اختبارات نفسية وتربويو وأكاديمية.
 - 3ربط برامج كميات التربية باحتياجات و ازرة التربية والتعميم والمجتمع .
 - 4إدخال بعد رابع فى برامج كميات التربية وىو البعد الثقافي والميني وذلك لتأكيد قيم المواطنة
واالنتماء والوالء لتحقيق اليوية القومية.
 - 5العمل عمى إجازة قانون مجمس المين التربوية والتعميمية بالتعميم العام بالسرعة المطموبة لكي
يبدأ تميين مينة المعمم بالسودان ومنح الترخيص لممارسة مينة التعميم لممعممين الجدد
والقدامى.
 - 6إعادة النظر في اإلعداد الميني التربوي بكميات التربية وذلك بإعطاء المقررات التربوية
النسبة المطموبة من العدد الكمى لمساعات المطموبة لمتخرج .
 - 7تعديل اإلعداد األكاديمي بما يحقق مواكبة تطورات العصر ومسايرتيا وذلك باالىتمام
بإدخال بعض المفاىيم الحديثة واستخدام المدخل الدمجي مثل :العولمة ،واليوية القومية،
واالستثمار ،ووسائل االتصال الحديثة واالىتمام بالجانب العممي والتطبيقي بما يسيم فى

اكتساب الميارات المتنوعة.

المراجع

اوال :المراجع العربية
 - 1أحالم الباز حسن والفرحاتي السيد محمود (  )2008األعتماد الميني  ،مدل تطوير التعميم  ،األسكندريو  ،دار الجامعو الجديدة .
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 - 2أحالم الباز حسن والفرحاتي السيد محمود (  ، )2007المنتج التعميمي  ،المعايير وتحقيقي الجودة  ،األاسكندرية  ،دار ا

لجمعية

المصرية .
 - 3أحالم الباز حسن والفرحاتي السيد محمود  ،تميين التعميم  ،األاسكندرية  ،دار ا لجمعية المصرية .
 - 4احمد الكنبقى ( ، )1997تطوير التعميم العام بدولة قطر الدوحة  ،دار النشر  ،جامعة قطر .

 - 5احمد عمى كنعان (  ، )2004دور التربية في مواجية العولمة وتحديات القرن الحادي والعشرين  ،الرياض  ،دار النشر

 ،جامعة

الممك سعود .
 - 6امينو دمحم كاظم ( ،)2004التقويم والجودة الشاممة في التعميم  ،المنظمو العربية لمتربية والعموم الثقافيو .
 - 7امينو دمحم كاظم (  ،)1988دراسة نظرية نقدية حول القياس الموضوعي لمسموك ( نمو

ذج راش) الكويت مؤسسة الكويت لمتقدم

العممي .
 - 8السيد عمى شتا ( ، )1999المدرس في مجتمع المستقبل  ،القاىرة  ،األشعاع الفني.
 - 9جابر عبد الحميد (  )2005التربية والتعميم زمن العولمو  ،منطمقات تربوية لمتفاعل مع حركة الحياة  ،القاىرة  ،دار النشر عين
شمس .

- 10جابر عبد الحميد ( ، )2000مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال  :الميارات والتنمية المينية  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي .
- 11جمعية المعممين الكويتية ( ، )2002تميين التعميم  ،مالمح مشروع وطني لتطوير التعميم بدولة الكويت .

- 12رشدي احمد طعيمو ( ، )1999العولمو ومناىج التعميم العام  ،القاىرة  ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.
- 13راشد بن حسين العبد الكريم (  ، )2006تميين التدريس ،تجربة المممكو العربية السعودية  ،الرياض  ،و ازرة التربية والتعميم .
- 14حمدي ابو الفتوح ( ، )2007بحوث العمل طريق الى تميين التعميم وتطوير المؤسسو التربويو  ،القاىرة  ،دار النشر لمجامعات.

 - 15ىاني عبد الستار فرح وجاسم الكندري (  ( ، )2001الترخيص لممارسة مينة التدريس  ،رؤية مستقبميو لتطوير مستوى المعمم
العربي )  ،الكويت المممكة التربويو  ،جامعة الكويت  ،العدد  -58مجمد (. )5

- 16السودان  ،و ازرة التعميم العام (  ، )2009مشروع قانون مجمس المين التربوية والتعميمية بالتعميم العام لسنة .2009

- 17عبد الرازق ابراىيم (  ،)2002التربية والتعميم في زمن العولمة  ،مجمة التربية  ،المجنة القطرية لمتربية والتقانة والعموم قطر ،العدد
 ،124السنة .11

- 18عبد الكريم بدران ( ، ) 2007رؤية مستقبمية لالعتماد التربوي لممدارس المصرية  ،مجمة كمية التربية  /جامعة المنصورة .
- 19عمى احمد مدكور ( ،)1998العولمة والتحديات التربوية ،العموم التربوية ،معيد الدراسات العربية لمتربية والعموم والثقافة.
- 20مجمس التعاون الخميجي لدول الخميج  ،التطوير الشامل لمتعميم  ،الدورة  ، 23الدوحة  ،ديسمبر  2004م .
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