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 رــــر وتقديـــة شكـــكلم

 

 والشكر هلل تعالى الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع.الحمد 

 على هذه لإلشرافا كما يسعدنا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذة التي شرفتنا بموافقته

المذكرة االستاذة "غول شهرزاد" التي منحتنا فرصة البحث عن توجيهاتها الدقيقة وفهمها 

 عليه البحث في دراسة الكتاب.لما ينبغي ان يكونالعميق 

 فإليها ندين بالشكر ونعترف بالجميل

 على  تدريسنا.كما ال يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر الى كل االساتذة الكرام الدين اشرفوا 

 وال يفوتنا ان نشكر كل من ساعدنا من قريب او بعيد على انجاز هدا العمل

 فللجميع ندين ونعترف بكل ما قدموه لنا من معونة صادقة

 لكم منا كل الشكر و العرفان.



 

 

 

 إهـــــــــداء

 

 أهدي هذا العمل الى من تسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها 

حن الحب و تغزل االمل في قلب عصفور يرفرف فوق ناصية االحالم فتبقى لى التي تمتإ

روحي مشرقة طالما كان دعواتها عنوان دربي و تبقي امنياتي على وشك التحقق طالما يدها 

جهدها و شهرها تصداد لي الراحة  و تخطف التعب و األلم من قلبي  صوراهافي يدي و 

 ها و حنانها  يخفف و يزيل من االمي .وعندما تكسوني الهموم اسبح في بحر حب

 هي أمي الحبيبة "نورية"

 الى الشموع التي اضاءت حياتي وجدت فيهم سعادتي اخواتي و اخوتي 

 فاطمة كنزة ساليمة ابراهيم  هاشم عبد القادر

 الى براءة البيت محمد امين ريحاب ردينة عبد الرزاق

 لكلمة الطيبةو الى من ساهم من بعيد او قريب ووقف معي لو با

 

 

 كلثوم



 

 

 إهـــــــــداء

 

 اهدي هدا العمل المتواضع الى:

من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمه بكل افتخار ارجو من هللا ان يمد في عمره ليرى ثمارا 

 العزيز" .بي أقد حان قطافها بعد طول انتظار "

ئحها وكانت بحرا صافيا يجري بفيض الحب الى اعز واغلى انسانة في حياتي التي انارت دربي بنصا

والبسمة الى من زين حياتي بضياء البدر وشموع الفرح الى من علمتني الصبر واالجتهاد الى الغالية على 

 ."قلبي"أمي

 .أسية–سهيلة–كل اخواتي : وهيبة  إلى

 .الى كل العائلة الكريمة وزمالء الدراسة متمنية لهم التوفيق

 كتابة هده المذكرة.كل من ساعدني في  إلى

 كل االشخاص الدين احمل لهم المحبة و والتقدير . إلى

 كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي. إلى

 كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية. إلى

 كل من نسيه القلم وحفظه القلب. إلى

 

 

 فاطيمة الزهراء



 .                                                                                      مقدمة           

 أ
 

 :مقدمة

دينامكية مستمرة تتضمن معادلة متفاعلة  بعادها سيرورةأتعد العملية التربوية بكل  

 .سرة والمدرسةساسها مؤسستين عامتين هما األأطراف عدة أدوارها أالعناصر تتقاسم 
ين بحدة من دور المدرسة كوا يأتيول محيط يتعامل معه الطفل بعدها أسرة باعتبارها األ

من  تربويةف المجتمع الهداأو كانت لها مهمة تحقيق أالمؤسسات التنشئة االجتماعية الهامة 

ف خالل تنمية الطفل والكشف عن مهارته االجتماعية على النحو الذي يمكنه من التكي
رسة المد صبحتأكتر توافقا مع محيطه الذي يعيش فيه وبذلك أاالجتماعي السليم ويجعل سلوكه 

 مجتمعه. وثقافةاحسن وسيلة ومكان يتعلم فيه الفرد رسالة 

ه لد ودفعبي أساس النهضة يبقى المعلم العنصر الرئيسي في نهضة أن التعليم يعد أوبما 
صورة لقيا ببهم روحيا وعقائديا ووجدانيا وخ رتقاءواال وإعدادهمجيال لى الرقي وتربية األإ

ائص ي المعلم من خصأخير هداف المجتمع وطموحاته لما يملكه هدا األأعلى ضوء مستمرة 

يا كان معلم اكمل وجه وعليه مهمة الأللقيام بدوره على  هتؤهلنفسية معرفية اجتماعية وجسمية 
 ا بدلكالنموذج الصحيح لشخصيته متجاوز وإعطائهيدرس فيه هي تكوين الفرد  الذيالمستوى 

 لى بلورتها وجعلها تساير التطور الحالي.إمرحلة نقل المعارف وتلقينها ليصل به 

مم ألاتقدم  سة تعتبر مهنة اساسية فين يكون مهنة فهو رسالة سامية ومقدأوالتعليم قبل 
د سواء حة على ولى برامج وسياسات الدول المتقدمة و الناميأن التعليم يتقدم أومما ال شك فيه 

ة القتصاديسية ادوار ملموسة في التعليم في عملية التنمية السياأنظرا لما تلمسه تلك الدول من 

صوا في يتخص في تكوين شخصية االفراد قبل ان التعليم يعتمد عليها الثقافيةفمهنةاالجتماعية 
 م .نها المهنة األأو المتخصصين على  مهن اخرى ولذلك صنف من طرف الباحثين

عارف ليس في نقل الم ولعل من اهم ركائز هده المهنة هو المعلم الذي يعتمد عليه

 .الميذوالمهارات التي اكتسبها وحسب وإنما هو مؤثر فعال في سلوكيات واتجاهات الت
و لمهارة اااو  ومن هدا ينبغيتأهيله وتكوينه لتنمية قدراته وتحقيق نوع من التغيير في المعرفة

 الخبرة او السلوك او االتجاه والذي من شانه تعزيز كفاءة المتكون .

وقد اعتمدنا في بحثنا هدا على المنهج الوصفي التحليلي كوننا قمنا بدراسة قضية المعلم  
ى لمنهج علدا اهوتأهيله وما هي الوظائف واألدوار التي يقوم بها واستعملنا على  وكيفية اعداده

 اساس التقييم الموضوعي ألفكار الكتاب وهو منهج مناسب ومالئم لطبيعة الدراسة.

  ومن هنا يمكن ان نطرح االشكالية العامة للدراسة:
 ؟ما مكانة مهنة التعليم االجتماعية واالقتصادية

 ؟معلم ودورهوما اهمية ال

 ؟وفيما تمثلت مهامه في التربية العامة والتربية الخاصة
 و إلجابة على هده التساؤالت اتبعنا خطة بحث ممنهجة كانت كالتالي:

ية لظاهراول الذي وسمناه بالدراسة ثم الفصل األ، مقدمة كانت بمثابة توطنة لموضوع بحثنا

 للكتاب حيث يندرج تحته ثالثة مباحث:
ءة يه قرافوالمبحث الثاني تناولنا ، لى التعريف بمؤلف الكتابإول تطرقنا فيه فالمبحث األ

 .اما المبحث الثالث تمثل في قراءة عنوان الكتاب، وصفية لواجهة الكتاب

 لاألوبحث المف، الفصل الثاني فعنوناه بالدراسة الباطنية للكتاب وقسمناه الى ثالثة مباحث أما
 لمراجعوالمبحث الثاني تمثل في تقييم المصادر و ا الكتاب قراءة محتوى إلىتطرقنا فيه 

 المعتمدة في الكتاب .

 المبحث الثالث تمثل في تقييم لمحتوى الكتاب. أما
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 وختمنا بحتنا بخاتمة كانت عن حوصلة لنتائج البحث المناقشة في الفصلين.

 ةوعيوأخرى موض وعلى غرار كل ما قيل يعود اسباب اختيارنا لهدا الموضوع لدوافع ذاتية

 :ذاتية أسباب -أ

 عالقة الموضوع بطبيعة التخصص والمتمثل في تعليمية اللغات.

 االهتمام الشخصي بموضوع المعلم وحبنا لهذه المهنة المقدسة

 موضوعية: أسباب -ب
 وحدة الموضوع الذي يخدمنا في المستقبل. أهمية

 االهتمام بالموضوع ألبعاد التربوية والتعليمية.
اء ث علمي للكشف عن الحقائق والتعرف على المعلومات الجديدة بين االشيبح أيويهدف 

 اضافة الى تطوير وتعديل وتحليل المعلومات حيت تمثلت اهداف الدراسة في :

 اعطاء صورة واقعية التجاهات اساتذة التعليم -

 الكشف عن الحقائق والتعرف على مختلف المعلومات  -

 معرفة مدى اهمية تأهيل المعلمين  -

 لتعرف على مهام المعلم في التربية العامة والتربية الخاصةا -

 معرفة مكانة مهنة التعليم -
 يقية حيثلتطبوتنبثق اهمية هذه الدراسة من اهمية موضوعها من الناحية النظرية ومن الناحية ا

 تكمن اهميتها في ابراز قيمة المعلم وكذا مهنة التعليم.

 يم.لتعلا يستفيد منه اي باحث في مجال التربية وافقد اضاف هدا الكتاب شيئا معينا ومهم
وكأي بحث علمي واجهتنا صعوبات في انجاز البحث من اهم هده الصعوبات ضيق الوقت 

دراية  على وعدم وجود دورات تدريبية كافية تساعد على تعلم كيفية دراسة كتاب كوننا لم نكن

 بطريقة دراسة كتاب ما 
 ا .ذانجاز بحثنا ه ونسال هللا عز وجل التوفيق في



 

 

 ثـــــــة البحـــــطـخ
 مقدمة 

 الدراسة الظاهرية للكتاب األول: الفصل
 ول: التعريف بمؤلف الكتاباألالمبحث 

 قراءة وصفية لواجهة الكتاب الثاني: المبحث 

 قراءة عنوان الكتاب الثالث: المبحث
 الدراسة الباطنية للكتاب الفصل الثاني:

 محتوى الكتابقراءة  األول: المبحث

 الثاني: تقييم المصادر و المراجع الكتاب  المبحث
 الثالث:  تقييم الكتاب المبحث

 خاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع
 الفهرس



 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

الدر

 اسة الظاهرية للكتاب
 

 المبحث األول: التعريف بمؤلف الكتاب

 المبحث الثاني: قراءة وصفية لواجهة الكتاب

 راءة عنوان الكتابالمبحث الثالث: ق
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 المبحث األول: التعريف لمؤلف الكتاب

  محمد أحمد سعفان:

سنة بدا سعفان حياته  63من مصر وتوفي عن عمر يناهز  1958ولد في السابع ديسمبر  

وزه في فعقب  عندما تولى رئاسة الجنة النقابية للعاملين لشركة عجية 1996مع العمال عام 

 ق صوت واحد عن منافسه .االنتخابات التي لجريت بفر
سماعيل إريف تولى رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول بقرار إداري عقب تولي المهندس ش

 .1982وزارة البترول وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 

 :أعماله

 2001الصندوق المساعد للنقابة العامة للبترول في  أمين. 

 2015العمالية عام  الثقافيةالمؤسسة  إدارةئاسة مجلس كما شغل منصب مفوض بر. 
  2014والجامعة العمالية في عام  الثقافيةالمشرف العام على المؤسسة. 

  علومةماما المؤلف الثاني "سعيد طه محمود" فقد افتقدناه ولم نستطيع التوصل الي. 
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 قراءة وصفية لواجهة الكتاب الثاني :المبحث 

 قراءة وصفية للكتاب:
الرشاد اخاصة يحتوي كتاب المعلم اعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة التربية ال

ة ربويتالنفسي لمؤلفه أحمد سعفان وسعيد طه محمود في اعاله على عنوان تمثل في دراسات 

حو ه ونونفسية بخط الرفعة بلون االسود الذي يرمز الى االيجابية والتي تدفع الناس نحو
خط بتوب حته اسم الكتاب الذي احتوى على ثالثة اجزاء في الشطر االول كان مكاستخدامه وت

ية ر قوعريض واضح بلون االحمر الذي يعتبر لونا مشرقا ودافئا حيث يعمل على اثارة مشاع

اءة البرلدى الشخص ثم الشطر الثاني مكتوب بخط متوسط بلون ابيض الذي يرمز الى النقاء و
ك كذل إلشراق ويليه الشطر االخير مكتوب بخط صغير بلون االسودكما يشير الى الضياء وا

 يليه في اسفل الكتاب رمز دار النشر بلون االبيض.

اء سترخيعبر عن السالم والهدوء ويعزز اال الذيبالنسبةللون الواجهة فكانت بلون االزرق 
 الجسدي والعقلي .)لون البحر(

غية ب ميذللتالدرسة ويد المعلم التي مدت و الم للتالميذايضا تحتوي الواجهة على صور 

 طلب العلم.
هة الواجبومزج مجموعة من االلوان من بينها االخضر و االزرق و االحمر وفيما يتعلق 

ورة صكتاب هدا الكتاب كما يوجد اسفل ال تأليفالخلفية للكتاب فقد ذكر المؤلفان الهدف من 

 رقاء.زجهة يليه اسمهما بلون االسود على واالمؤلفين وهما في مرحلةليست متقدمة من العمر و
وسطهما ط( يتاما فيما يتعلق بجانب الكتاب المطوية الكاملة للكتاب ) الموجودة في الوس

 سود وعلىاال عنوان الكتاب بلونين االحمر و االبيض اما في الجانب االيمن اسم المؤلفين بلون

 .الجانب االيسر رمز دار النشر بلون االسود 
ط صفحة من النوع المتوس 322يما يخص نوعية الغالف فهو بسيط وعدد صفحاته هي اما ف

 .الطبعة الثانية مكتوب باللغة العربية.17*24حجمه 
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 المبحث الثالث: قراءة عنوان الكتاب
التربية  .ومكانته في التربية العامة وأدوارهالمعلم اعداده  فيجاء عنوان الدراسة المتمثل  

تمع ومحددا لمج النفسي" محددا ودقيقا وواضحا لمشكلة الدراسة بدقة. اإلرشادالخاصة "
لة وهن المالعنوان مركب من كلمات واضحة وتعبير سهل الفهم ويبين للقارئ  أنكما . الدراسة

د ي عنأالمصطلحات الموجودة في العنوان مفهومة  أني األولى مضمون البحث ومحتواه أ

 بعض.من جانب ال تأويلهاكس مفاهيم مغايرة وال يمكن قراءتها نفهم بمفهوم واحد وال تع
سب ان منالكن ال يمكن اختصاره اكثر من دلك الن العنو فالعنوان كان طويال نوعا ما.

تماما لمضمون البحث وهو عنوان حديث وفريد يعكس طبيعة المحتوى المصاغ في نوع 

 ئ للدخول الى اعماق البحث العلمي.الدراسة مما يحفز القار

 لمفهوم العام للعنوان:ا
مهن بعدا خاصا باعتبارها من اشرف ال هنة التعليم في المجتمع المسلم تأخذان م

 عدادإلوالمجتمع بدوره يبدل جهودا كبيرة  المجتمع وطموحاته، أهداففهي تحقق  ،وأفضلها

م المعل صبحأف  ،واإلقليميةالمعلم في حفل التربية والتعليم وتطوير ادائه مع التحوالت العالمية 

سميا يا وجبتربية الناشئة وإعدادهم افراد صالحين في المجتمع في كافة النواحي عقلمطالبا 
لى ععرف وروحيا واجتماعيا ،كما اصبح مطالبا ايضا بان تكون صلته بأمر الطالب وثيقة للت

رات ثمشكالت الطالب وحلها ،كما انه مطالب من طرف المجتمع بالمساهمة في الحفاظ على 

لعمود اشكل يالمجتمع وتطويره ونقله الى االجيال الجديدة،وهكذا اصبح الدور التربوي للمعلم 
رات المهاولذا وجب تأهيله إلحداث تغيرات من ناحية المعلومات  الفقري للعملية التعليمية،

 .والخبرات والزيادة من مستوى ادائه لمهنته

 شرح مصطلحات عنوان الكتاب:

 :المعلم .1

 تعليما ونقول علم الشيء اي بينه ووضحه. من علم لغة:

الشخص الذي ينوب عن الجماعة في تربية األبناء وتعليمهم،وهو موظف ومنظم  ذلك :اصطالحا
 (1.)من قبل الدولة التي تمثل مصالح الجماعة ويتلقى أجرا نظير قيامه بذلك

مات الجهل عابر البشرية من ظل منقذفهو  لبلوغ هدفه، وأدائهوالمعلم هو وسيلة المجتمع 

ويمثل  العوامل المؤثرة في العملية التعليمية، أهموهو من  ميادين العلم والمعرفة، إلىبهم 
مرحلة تعليمية فمستوى المؤسسات التعليمية ومدى  أليمهما في منظومة التعليم  أساسيامحورا 

 (2).نجاحها يتوقف على المعلم 

ع،لذلك من المهم ان يعمل جاهدا بكل قدراته والمعلم هو حلقة الوصل بين المتعلم والمجتم
وكل  متطلباتهما فيعمالن سويا وفق تناسق رائع،معا لتحقيق المواءمة بين  الذهنية و الجسدية،

 (3).هذا بالطبع سيتوجب ان يملك مقومات التفكير الصحيح

ي كما يقوم مقام القائم باالتصال وهو المسؤول عن وضع المناهج في بعض الحاالت او ف
اعادة تنظيمه وعرضه بما يناسب مع قدرات الطلبة والوسائل المتاحة لديه ،فالمعلم المتمرس 

                                                             
-44ص -2005 -الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية  -يناصر الدين زيد –دراسة وظيفية تحليلية  -سيكولوجية المدرس -1

45 
-دون بلد -ط-د–مؤسسة سباب الجامعة  -حسين عبد الحميد احمد رشوان-منظور علم االجتماع–العلم والتعليم والمعلمين -2

 181ص-2007
-لم الكتاب للنشر والتوزيعع-مجدي عزيز ابراهيم  ضرورة تربوية في عصر المعلومات–تنمية تفكير المعلمين والمتعلمين  -3

 223ص -2006-القاهرة -ط-د
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الذي يمتلك مهارات اتصالية عالية يعرف كيف يرفع من دافعية طلبته نحو التعلم وكيف ينمي 

 (1).هذه الدافعية طيلة حياته التعليمية

 التربية العامــة: .2

كن ية يمعودة الى معاجم اللغة التي تشيران التربللبحث عن جذر التربية البد من ال

 ارجاعها الى:
"ت  ب  ور   ت  اهتز   اء  ا الم  ه  ي  ل  ا ع  ن  ل  ز  ل   نذ ا أ  إ" ف   الي  ع  بداللة قوله ت   و نماأربا يربو بمعنى زاد 

(2) 

فهي عملية منظمة هادفة ترمي الى اعداد الفرد الن يحي حياة سعيدة في المجتمع والبيئة 

الذي يعيش فيه بموجب برامج تحتوي على ما يلزم لتنمية الفرد جسميا وعقليا والعصر 
 (3)ووجدانيا واجتماعيا

 وهي العملية التي تهدف الى اعداد الفرد لحياة الكبار.

 ايضا هي العملية الثقافية التي يتحول من خاللها الطفل الى عضو كامل في مجتمعه
 ليصبح مواطنا صالحا في مجتمعه  هي العملية التي تهدف الى مساعدة الفرد

                                                             
 .2009االردن-عمان-1ط-دار وائل للنشر و التوزيع-حارث عبود-االتصال التربوي -1
 .5اآلية -سورة الحج -2
 .25ص -2009 -عمان - دار المناهج -ط د –محسن علي عطية –التربية الحديثة ونظم التعليم  أسس - 3
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 التربية الخاصة:
هي مهنة شهدت تطورات مذهلة وحققت انجازات هائلة في العقود الماضية، انها مهنة تفي 
بالدفاع عن حقوق االفراد في الحاجات الخاصة ،وتسعى لتطوير البرامج التربوية والعالجية 

 (1)الفعالة لتدريبهم وتعليمهم 

خاصة ية الالنجليزي عن المفهوم االمريكي في تقدم لهم الرعاية والعناويختلف المفهوم ا
 التي تنسجم مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم واهتماماتهم.

ل الطفافاإلنجليز يستخدمون مصطلح التربية الخاصة والدي يقصد به على وجه التحديد ا

 يستخدم و انفعالية ،بينماأو اجتماعية أو عقلية أعاقةجسمية المعاقون ايا كانت هده اال
 EXPETIONAL CHILDاالمريكيون مصطلح الطفل غير العادي  

والذي يضم كل االطفال الدين ينحرفون انحرافا ملحوظ عن الدوام تشمل المعاقين على اختالف 

  )2)انواعهم والمتفوقين كذلك.

 اإلرشاد النفسي : .3

 :اإلرشادتعريف  .أ

القة بين طرفين احدهما المسترشد الذي هو عملية فنية متخصصة ومستمرة وهو ع
يواجه المشكالت واألخر هو المرشد الي بحكم خبراته الفنية في المجال قادر على تقديم 

 (3)المساعدة للمسترشدين ليفهم نفسه والعالم من حوله.

 تعريف اإلرشاد النفسي : .ب

نب لجواا هو عبارة عن عملية تعليمية تساعد الفرد على ان يفهم نفسه بالتعرف على

ة وضوعيالكلية المشكلية لشخصيته حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه وحل مشكالته بم

ل ك خالمجردة مما يسهم في نموه الشخصي وتطوره االجتماعي والتربوي والمهني ويتم دل
 .عالقة انسانية بينة

ها بخبراته وبين المرشد النفسي الذي يتولى دفع العملية االرشادية نحو تحقيق الغاية من

 4المهنية.
 كية لعلممريوهناك ما يركز في تعريف االرشاد النفسي بداللة المبادئ واألساليب كالجمعية اال

 النفس حيث تعرف االرشاد بأنه :

دراسة الفرد وفق مبادئ وأساليب دراسة السلوك االنساني خالل مراحل نموه المختلفة 
صية المسترشد لتحقيق التوافق لديه ويهدف وتقديم خدمات لتنمية الجانب االيجابي في شخ

اكتساب مهارات جديدة تساعد على تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة كالقدرة على اتخاذ 

 في المراحل العمرية المختلفة وفي المجاالت المختلفة، األفرادلجميع  اإلرشادويقدم  القرار،
 5كاألسرة والمدرسة والعمل.

 

                                                             
 -عمان–دار الفكر  -ه1430- 2009-1ط -منى صبحي الحديدي-جمال محمد عبد الخطيب–الخاصة  المدخل الى التربية -1

 .12ص
  12ص -2008 -2ط –دار وائل للنشر والتوزيع  –قحطان احمد الطاهر  –مدخل الى التربية الخاصة  -2
  21ص-االردن -عمان -دارالمسيرة -ط.د -سمير االمامي -رافدة الحرير –االرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعليمية -3

 56ص -ه1420-1999 -دون بلد -2ط –ماهر محمود عمر  -االرشاد النفسي-4
 12ص-2006-االردن-دار التقافة للنشروالتوزيع-عمان-1ط-سعيد حسني-الفرة–دليل المرشد التربوي في المدرسة -5
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 قراءة في محتوى الكتاب :األولالمبحث 

 قراءة مقدمة الكتاب : .1
لقد أعد المؤلف المقدمة بأسلوب علمي و منطقي،مقولة نوعا ما، فقد كانت حلقة    

، العنوان و طلب الدراسة ، فقد ارتبطت بالموضوع الدراسي بصورة مباشرة واصلة بين

 وإحتوت على القدر الكافي من المعلومات التمهيدية للموضوع .
صفة يم بفقد اشتملت المقدمة على مختصر لطبيعة الدراسة، فالفقرة األولى تتحدث عن التعل

 .عامة

 ة التعليم أو التدريس.أما الفقرة الثانية فقد واصل في التحدث عن مهن
 أما فيما يخص آخر فقرة فقد تحدث عن المعلم و كفاءته.

 فقد فقد اعتمد المؤلف على منهجية ارتبطت بموضوع البحث، و تناسبت مع طبيعة الدراسة

ل فصو اعتمد على بابين فالباب األول عنونه بالمعلم في التربية العامة حيث تضمن ثالث
 ة التعليم بين المهن األخرى.فالفصل األول تحدث عن مهن

 ول:أما الفصل الثاني تمت مناقشة موضوع إعداد المعلم في جزئين، حيث تضمن الجزء األ

داد صر في إعلمعاإعداد المعلم و تدريبه أثناء الخدمة، أما الجزء الثاني: تضمن أهم االتجاهات ا
 المعلم و تدريبه .

 الطالب ببرامج إعداد المعلم  و في الفصل الثالث تمت مناقشة قضايا إلتحاق

 .صول فالث تضمن ثالتربية الخاصة و االرشاد النفسي،أما الباب الثاني فقد عنون بالمعلم في 
لم المع الفصل الثاني تم تناول أدوارو فالفصل األول تم عرض موضوع معلم التربية الخاصة

نسين ن الجمط بين المعلمين أما الفصل الثالث تم تناول قضية االختالفي العملية اإلرشادية 

 والطالب من الجنسين في المدارس.
ي لم فأما فيما بخص الخاتمة جاءت على شكل فقرة تناولت مشكلة اإلتجاهات نحو جنس المع

 المدارس الثانوية العامة للبنات "خاصة في محافظ الشرقية" 

بصيغة  لباحثاحث، و ذكرها وقد حدد الباحث أهمية البحث من حيث القيمة العلمية و العملية للب 
 ئ:نظرية و لو أنه لو حددها على شكل نقاط كما بالتالي لكان أفضل و أكثر دقة للقار

 يعتبر هذا الكتاب مرجع علمي ألي باحث في مجال التربية و التعليم. 

 مهمة. ضاياقيعتبر هذا الكتاب مساعدا لمعلم المستقبل و ذلك نظرا لما يحتويه من معلومات و  
 ر في:تمثلت هذه العناص األساسية،من المالحظ أن المقدمة تنقصها الكثير من العناصر و 

 لمنهجا  : 

عليه  اعتمدفقد أغفل المؤلف على عنصر مهم جدا في المقدمة، و هو المنهج الذي   
 .الكاتب في الكتاب

عما  فمن المفروض يطرح اإلشكالية و يقدم الفرضية ثم يعتمد اتساق منهجية متنوعة  

 يقوم بذكر المنهج المتبع في الدراسة.
 مشكلة البحث : 

و لم يتم تحديد سؤال رئيسي  مطولنظري  بإسهابسرد الباحث مشكلة البحث   

 يعتبرعن مشكلة البحث بشكل واضح و محدد يعطي للقارئ بماهية مشكلة الدراسة.
 تاب.الك تها في ثنايافلم يقم المؤلف بتحديد اإلشكالية و طرح األسئلة التي سيقوم بدراس

 اعتمد  ي: تجاوز المؤلف عنصر مهم و هو ذكره للدراسات السابقة التالدراسات السابقة

عليها، فالدراسات السابقة هي النبع الذي سيمتد منه الباحث كافة المعلومات التي تتعلق بمجال 
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اقية ومدى المؤلف على مصادر أخرى ذات مصد اعتمادالبحث العلمي. والتي تظهر لنا مدى 

 من خبرات الباحثين السابقين. استفادته
 الهدف من تأليفه الكتاب : 

 الكاتب قام بذكر الهدف الذي دفع به لتأليف هذا الكتاب لكن لم يذكره في المقدمة،  

عها فصا مباشربل قام بذكره في الواجهة الخلفية للكتاب، حيث قام بتحديد األهداف بأسلوب 
شكلة الجميل أنه قام بصياغة هدف رئيسي للدراسة يرتبط بالمء و الشي بطريقة موضوعية،

ه علتالتي ج الرئيسية للبحث و انطالقا من مشكلة البحث وأهميته يمكن حصر أهداف البحث

 يؤلف هذا الكتاب في:
أن هذا الكتاب جاء ليحقق نوعا من التوازن بين المنظورين التربوي و النفسي، فيما  

صة بية الخاالتر و أهم أدواره في كل من التربية العامة و بمكانتهمعلم و يتعلق بقضايا إعداد ال

 واإلرشاد النفسي.
وهذا الكتاب طرح فيه موضوعات تساعد في إعداد معلم يعلم طالبه و يعطيهم من  

و هو  ملواحكمته و إيمانه و محبته لهم، ثم يمنحهم الفرص و يهيء المواقف لكي يفكروا و يع
 م الى األفضل.يوجههم و يرشده
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 : قراءة فصول الكتاب .2

 الباب األول: المعلم في التربية العامة 

 مهنة التعليم بين المهن األخرى  الفصل األول:

 : مفهوم المهنةاألولالمطلب 

هناك الكثير من الخلط حول معنى كل من الحرفة و المهنة، فقد يطلق البعض على إحدى  
مع أن  “حرفة“ اصطالحبعض اآلخر على بعض المهن و قد يطلق ال“ مهنة“اصطالحالحرف 

 هناك فرقا مميزا بينهما.

على انها عمل صناعي او فني يزاوله الفرد و يتطلب ألدائه “trade“و قد عرفت المهنة  
 ة .مؤهالت خاصة تكتسب فقط بعد قضاء عدة سنوات من التعليم النظري و العملي والخبر

أعمال خدمية تطلق مجموعة من المعارف  بأنهارفت فقد ع“ Profession“أما المهنة   

ير غأو أنها عبارة عن وظيفة يشتغلها الفرد في أي مجال  المجتمععلى مشكالت بقدرها 
كون تأن  المجاالت اليدوية سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها، و من الضروري

 .الذي يقوم به بالعمل فيه لدى صاحب المهنة معلومات و مهارات متخصصة في المجال 
وهكذا تكون المهنة عمال في إطار خدمة المجتمع و أهدافه، و ليس غرضهما مجرد  

 النفع الشخصي لمن يقوم بها، كما يتطلب هذا العمل قرارا معينا من المعارف و الخبرات

التعليم المتخصصة و التي في الغالب ال تأتي إال بعد إعداد تعليمي عال و طويل و هو مستوى 
 (1)الجامعي .

ي ف تل ونفعمهنا من بابي ق –= مهن  ن(-ه-يقال )م كما يمكن ان نعرف المهنة في اللغة:

 التشابه الصرفي ومعناه،خدم غيره والفاعل ماهن ،االنثى ماهنة والجمع مهان...
 .2والمهنة اخص من المهن مثل الصرنة والضرب

دى ته لال"المهنة عمل يشغله االنسان لمصلحأما في االصطالح فقد عرفها بعض الباحثين فق

 وهي تحتاج الى دراسة نظرية وتدريب فني طويل. االخرين....
 خبرة،كما تدل على التخصص والتعمق وال كما انها نوع من الخدمات تدل على مهارة وحذق،

 .ةرا الستمرار في العمل لفترة طويلنظ

 مفهوم مهنة التعليم:

ثارة التعليم وتحفيزه وتسهيل حصوله ،انه مجموعة الى اهي نشاط تواصلي يهدف 

االفعال التواصلية والقدرات التي يتم اللجوء اليها بشكل قصدي ومنظم ،اي يتم استغاللها 

وتوظيفها بكيفية مقصودة من طرف الشخص او مجموعة من االشخاص ،الذي يتدخل كوسيط 
 (3)موقف.إطار في 

 ة التعليمالتطور التاريخي لمهن المطلب الثاني:

على و الياحالتعليم لم يستغل عبر العصور المختلفة نقص الوضعية المهنية التي يحتلها 
اال  ض،االر على سطح اإلنسانية واألنشطةالرغم من القول ان التعليم رسالة من اقدم الرساالت 

 نلتمهييجاهدون في سبيل ا ،أعضاؤهالتعليم كمهنة يعد من احدث المهن التي ال يزال ان ا

 ومقوماتها. جذورهاالكامل كسائر المهن الي رسخت في 

                                                             
-سعيد طه محمود-محمد أحمد سهان -اإلرشاد النفسي–ية الخاصة الترب–المعلم أعداده و مكانته وأدواره في التربية العامة  -1

  10ص  -دون بلد  -2ط -دار الكتاب الحديث

  573للرافقي أحمد بن أحمد بن علي المفرد القيومي، المكتبة العلمية، د ط، ص  –المصباح المنير في غريب:  الشرح الكبير  2
 - االمارتالعربيةالمتحدة -دار الكتاب الجامعي العين -دون ط -الدريج محمد –تحليل العملية التعليمية  –مدخل الى التدريس  -3

 53ص  -2003
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ى زة علمراحل كبرى متمي بثالثويشير احد المفكرين التربويين الى ان التعليمكمهنة مرت 

 النحو التالي:
 مرحلة ما قبل المهنية 

 المرحلة شبه المهنية 

 مرحلة التمهين النامي 
 :مرحلة ما قبل المهنية -أ

وتتفرع في  القرن الثامن عشر، أواخروحتى  ،اإلنسانية التاريخ وتمتد هذه المرحلة مند بداي

 :ثالثة أطوار

 الطور الطبيعي للتعليم:  -1

ن ملتعاليم انشر وغالبا ما يتمثل في العصور البدائية مع الجماعات االنسانية االولى حيث كانت ت

 الكبار للصغار تلقائيا، وبطريقة غير مقصودة.
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 للتعليم: اإلراديالطور   -2

هر مع تنامي الحضارات القديمة عند قدماء المصريين والصين واإلغريق والرومان وظ
حيث ظهر فيها التخصص والتقييم ألعمال والحرف وتوزيع االدوار المختلفة بين افراد المجتمع 

 (1)للقيام باألعمال المختلفة،واهم ما يميز هدا الطور هو نشأة الكتابة وتفتحتها.

 م:الطور المؤسسي للتعلي  -3

ي ث بدا فة ،حيمع اوائل القرن الثالث قبل الميالد ويمتد الى بداية العصور الحديث ويبدأ

ص هدا الطور ظهور مراحل مختلفة ،وتخصصات تعليمية،ظهر معها المعلم المدرس المتخص

ت في المادة او المدرسة او المرحلة،وظهرت بعض المعابد المصرية القديمة التي عمل
 كجامعات.

 تعليم شبه المهنية:مرحلة ال  -ب

الفكار اتغير ت بدأتتمتد هده المرحلة عالميا من اوائل القرن التاسع عشر الى نهايته،فقد 
نهوض و ة،رسات التربوية في ظل انتعاش الفلسفات و االفكار االنسانية في عصر النهضوالمما

السابع  نينالقر العقل وظهور االفكار الليبرالية السياسية و االقتصادية في عصر التنوير في
تخدم  يماتوالثامن عشر واهم ما يميز هده المرحلة في مجال تطوير التعليم كمهنة ،ظهور تنظ

 مهنة التعليم.

 التعليم في مرحلة التمهين النامي:  -ت

وبدا مركز الثقل  ومع بدايات القرن العشرين تطورت التربية كعلم له اصوله ونظرياته،

واستلزم هدا  لمعلم بعد ان كان مركزا على المادة العلمية والمعلم،التربوي واالهتمام ينحاز الى ا

 (2)التطور حاجة المعلم الى امتالك ادوار جديدة تعينه في تعليم الشيء.
 : ذكرهويمكن ان نلخص ما سبق 

ظهور  ئي معطويلة ،حيث ظهرت التربية كنشاط تلقا فتراتبان مرحلة التعليم قبل المهنة دامت 

حيث ظهرت الحاجة الى العيش والبقاء وضرورة البحث عن  ت البشرية،مختلف الجماعا
ضروري ن الوسائل تامين الحياة ومع التراكم الهائل للخبرات والتجارب التي مرت بها ،كان م

رب التجايليه مختلف الخبرات والمعارف و الذيعلى كل فرد عاقل ان ينقل الى افراد الجيل 

باشر قين المالسابق على التلفي اطارها  التربيةاعتمدت  فقد،مع الزمن وثورتهاالتي اكتسبها 
ت حضاراومع تقدم ال معايير، بأيةوهي تعتبر تربية اولية بسيطة وغير منظمة وغير مرتبطة 

دارس الم خذتأالتعليم ولم  كأداةوظهرت المدرسة  السابقةتخلت االسرة عن الكثير من وظائفها 

مج في م تندكما انها لم تنشط وفق قواعد وأسس معينة،ول ة،انذاك اشكاال نمطية تنظيمية محدد
 .صورة اشكال او مستويات مندرجة

مع اوائل القرن  بدأتمرحلة التعليم في المرحلة شبه المهنية دامت ما يقارب القرن،حيث أما 

وفيها استمر التعليم العالمي في تطوره كمهنة لها قواعدها ومعاييرها الى ان التطور بدا  ،19
مرحلة التعليم في المرحلة  أخر ، أماينتقلمن مستوى الحرفة البسيطة الى مستوى شبه المهنية

وذلك مع قناعة العديد من افراد ، 1945المهنية تبلورت هده المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية 
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وضع  وبإمكانيةالتربية على بناء ما حطمته الحروب  بقدرةالمجتمع والحكومات والمفكرين 

 (1.)وتطلعاتهم الى حياة افضل انتظارمستقبل يحقق للناس 

 المكانة االجتماعية واالقتصادية لمهنة التعليم: :الثالث المطلب

ولدراسة المكانة االجتماعية واالقتصادية لمهنة التعليم اهمية خاصة لطالب الدراسات  

معرفة مدى التأييد كما ان لها اهمية في مجال عالقة المهنة بلمهن االخرى و التربوية،
 (2)االجتماعي للمهنة وبالتالي ما يعنيه ذلك من اشكال التقدير االدبي والمادي للمعلمين.

هنة للم فالنسبة لطالب الدراسات التربوية عليه ان يتعرف على المركز الحالي والمستقبلي

وحتى  قبل،مستويدرك اثر اختياره على حياته الشخصية او عالقته االجتماعية في ال المتوقعة،
قبل في لمستال يتفاجأ او يصدم بمتغيراته،كما يساعد التعرف على مكانة مهنة التعليم معلم ا

كانة مسين )الصبر( التبصر بالتحديات التي تواجه مهنته،واالستعداد لتحمل المسؤولية في تح

 المهنة الن في تحسينها ارتقاء بمركزه االجتماعي وبتقدير الناس له.
 أنفقالوا  من المهن، بغيرهابعض الباحثين بعيدا في مقارنة مهنة التعليم ولقد دهب  

ل مع الحا كله وليس على افراد منه فحسب كما هوالمعلمين يتركون اثارا واضحة على المجتمع 
لعشرات ما لوإن االطباء مثال ،فالمعلم عندما يدرس في المدرسة فهو ليدرس تلميذ واحد بذاته،

ا يعالج عندم ولكن الطبيب ر على اعداد هائلة من التالميذ في اليوم الواحد،وهو بهذا يم منهم،

لتأثير لك امريضا فهو انما يعالج المعتل في جسمه وليس الجسم كله،فهوال يؤثر على المريض د
ئق حقا الذي يتركها المعلم على عقول تالميذ  وعلى شخصياتهم وكيفية نموها وتفتحها على

 مسارتهم الوظيفية كذلك.الحياة وأحيانا على 

تمعات ويتركون بصماتهم واضحة على حياة المج المعلمين يخدمون البشرية جميعا،إن 
حياة دى المعلى حياة االفراد ومستقبلهم يستمر مع هؤالء  تأثيرهمالتي يعملون فيها،كما ان 

 فيوعاملين  ومفكرينويشكلون شخصيات رجال المجتمع من سياسين وعسكريين  بالمدرسة،

 مجاالت الحياة المختلفة ،رجاال ونساء على السواء

 تسبق نهاأللك لى مهنة التعليم على انها المهنة االم ودإ ويشير عالم التربية "شاندليز"

هد يم الذيجميع المهن االخرى ،كما انها ضرورية لها ،وهي بدلك تعتبر مصدر االساسي 

 . وأخالقياعلميا واجتماعيا وفنيا المهن االخرى ويمدها بالموارد البشرية المؤهلة 
ويضيف عالم التربية "فريديريك ماير" بعدا اخر لمهنة التعليم ،حيث يقول انها المهنة التي من 

،وهم يحاولون الربط بين  التالميذويبتكروا وينيروا عقول  يجدواخاللها يحاول المعلمون ان 

ك المجتمعات بتشكل شخصيات الماضي والحاضر وهم بدلك يساهمون في تشكيل مستقبل تل
الشباب الدين يحملون عبئ المسؤولية في تقرير مصير ومستقبل اوطانهم وشعوبهم وال يمكن 

طيبة في نفوس تالميذهم ،إال عن طريق اعدادهم اعدادا متكامال سواء من للمعلمين ترك اثار 

 (3)ية.حيث مادة التخصص او من حيث تمكنهم من الغوص في مختلف المجاالت التربو
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 الفصل الثاني إعداد المعلم

 :ول :اهمية إعداد المعلمالمطلب األ

ر ية القدالعنا فمن الضروري ان ينال المعلم من للمعلم اهمية كبيرة في العملية التربوية،

معات ى المجتعل ولذلك وتكوينهم، ءعداد النشىإيقوم به في  الذيالذي يتناسب مع الدور الكبير 

طن الموا ادوإعدتشكيل  الن المعلم مسؤول عن يقوم به، الذيبالمعلم وبالدور العظيم ان تهتم 
 يعتمده بكاملقومية كبرى بتكوين جيل  ذخيرةيمثل دون شك  الكفءفالمعلم  الصالح للمجتمع،

منطق دا الومن ه ما يتصف به المعلم من سمات تساعده على اداء هده المهنة،الى حد كبير على 

دا هذلك جاء ب ولاعدادا علميا ،مهنيا،وتربويا من اجل القيام برسالته بالشكل المناس يجب اعداده
 الفصل للتعرف اكثر على مهنة التعليم وعلى اهم ركائزها وهو المعلم.

 اهمية إعداد المعلم:
ات ان اعداد المعلمين ضرورة ال غنى عنها بالنسبة ألصحاب المواهب واالستعداد

 .انه احد معايير الحكم على نجاح المعلم وكفاءته والثقة بهالجيدة للتعليم ،كما 

فمهنة التدريس بعد ان كانت سهلة ، فالمدرس اليوم دور يختلف عن دور المدرس باألمس
بسيطة يستطيع كل من كانت له مؤهالت قليلة يقوم بها وهده المهنة في البالد العربية تعتمد على 

حيث لم تكن هده العملية تحتاج الى يد  بطرق سهلة بسيطة،التحفيظ وتعليم كيفية اكتساب العيش 

 .1ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي مؤهلة وبرامج دراسية مدروسة،
في  لفردومع مرور الزمن تشبعت االهتمامات العلمية،وأصبحت مهنة التعليم كعملية لتكيف ا

همية قا ألى مهنة التعليم طبتغيرت النظرة ال مال النحاس":محمد كجميع الجوانب، كما قال "

ا تطيعووأصبحت تحتاج الى مؤهالت خاصة يجب ان تتوفر في المعلمين حتى يس اعداد المعلم،
ة تعتمد د حرفومع دلك اصبح التعليم مهنة لها اصولها ال مجر القيام بهده المسؤولية الكبيرة،

 على بعض المهارات التي يستطيع ان يقوم بها اي شخص.

س بينما % من نجاح العملية التربوية تقع عللى عاتق المدر60اسات عديدة ان در أثبتتوقد 
 ائلية.يذ الع% الباقية على نجاح االدارة وإمكانيات المؤسسة التعليمية وظروف التلم40تتوقف 

لمسؤول ي واويعتبر المعلم ركنا اساسيا في العملية التعليمية واهم عنصر في التنظيم المدرس

ن ناحية ال مالعنصر الفع بهذافان عدم االهتمام  ولهذاميذ داخل الصف الدراسي،االول عن التال
 اعداده واالهتمام بالجانب المعرفي للمعلم قد يؤدي الى خلل في التعليمية.

لمعلمين عملية تختلف كثيرا عن تكوين عادي يتم في اي مؤسسة سواء حيث ان عملية تكوين ا
 (2)كانت خاصة او عامة.

ؤهالت لى معسبق ان تأهيل المعلمين هو اعداد المعلمين الدين عينوا دون حصولهم  فنستنتج مم

ن يفتح انه افتأهيل المعلمين من ش تربوية او علمية مناسبة بسبب النقص الشديد في المعلمين،
ضع وو افقا واسعة امام ابتكارات المعلمين وإبداعهم في تجريب طرائق تدريس مستحدثة،

 صدي لبعض المشكالت التي تعاني منها االجهزة التعليمية.بحوث تجريبية والت

وبما ان المعلم يعتبر ركنا اساسيا في العملية التعليمية واهم عنصر في التعليم المدرسي 
ولهذا فان عدم االهتمام بهذا العنصر  والمسؤول االول عن التالميذ داخل الصف الدراسي،

 (3)ب المعرفي للمعلم قد يؤدي الى خلل في التعليمية.الفعال من ناحية اعداده واالهتمام بالجان
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 تدريب المعلم اثناء الخدمة  الثاني:المطلب 

 مستمرةحلقة من سلسلة اعداد وتدريب طويلة و إالان اعداد المعلم قبل التخرج ليس 
 ،ات طويلةلسنو الجيد قبل الخدمة ضرورة النجاح المهني وال يعني االعداد اثناء حياته المهنية،

بوية ية والترلمهنالبد ان يتبع االعداد الجيد تدريب مستمر لتلبية المتغيرات المجتمعية وا وإنما

 في مستقبل حياة المعلم.
كن تي تموال ،ويقصد بالتدريب اثناء الخدمة للمعلمين كل البرامج المنظمة والمخططات

نه ن شامصصية وكل ما والمهنية والتخ الثقافيةالعلمين من الحصول على المزيد من الخبرات 

 المعلمين االنتاجية.رفع مستوى عملية التعليم وزيادة طاقات 
كما عرف جمال الدين وآخرون بأنه: مجموعة من البرامج و االنشطة المخططة في 

ضوء فلسفة وإستراتيجية واضحة منبثقة من فلسفة وسياسة المجتمع العامة والتعليم خاصة 

د والتوجيه وإعداد المادة التربوية والتي من شانها ان تمكن والتي تستهدف التأهيل والتجدي
 المعلمين اثناء خدمتهم وزيادة كفأتهم الى اقصى درجة وزيادة كفاية النظام التعليمي الداخلي

 (1)والخارجي.

ويعرفه الطعاني بأنه: عملية منظمة مستمرة محورها الفرد في مجمله يهدف الى احداث تغيرات 

هنية لمقابلة احتياجات محددة حالية او مستقبلية يتطلبها الفرد والعمل الذي سلوكية وفنية وذ

 (2)الكبيريؤديه والمنظمة التي يعمل فيها والمجتمع 
ميتها  ما يستدعي ضرورة اعداد قوى بشرة وتنوأساليبهم وهناك تغير مستمر في انظمة العمل 

ى افضل النتائج ،ومن هنا تظهر لمواجهة تلك التغيرات والسبق بها من اجل الوصول بهم ال

حيث انه يؤدي الى الى تحسين االداء وتأهيل العاملين على مختلف مستوياتهم  اهمية التدريب،
"بان التدريب يلقى اهتمام كبير  وقد ذكر "السلمي من اجل تولي مسؤوليات اكبر في المستقبل،

ل إلعداد وتنمية الموارد من قبل المنظمات المعاصرة باعتبار التدريب هو الوسيلة االفض

البشرية،وتحسين ادائها وانطالقا من اهمية التدريب باالعتراف بأهمية دور الموارد البشرية في 
خلق وتنمية القدرات التنافسية للمنظمات وتطوير ابتكار السلع والخدمات وتفعيل االستخدام 

 (3)االكفأ للتقنيات والموارد المتاحة.

 .جاهات المعاصرة في اعداد المعلم وتدريبهالمطلب الثالث :اهم االت

 المعلم: الكفايات وتطوير ادوار اوال:االتجاه القائم على اساس
يعد اتجاه الكفايات من ابرز االتجاهات السائدة حاليا في برامج اعداد وتدريب المعلمين 

وتأكيد وهو يعكس اهدافا تربوية محددة فرضها عامل االلتزام والمسؤولية بتحقيق االهداف 

مالئمة البرامج لحاجات المتعلمين ،وقد اكتسبت برامج التربية المعلمين القائمة على الكفاية 
اهمية خاصة مند بداية السبعينات كمدخل بديل للتعليم حيث تحدد هده البرامج السلوك 

والمعارف واالتجاهات التي يحتاج اليها المتعلمون سلفا كما تحدد الشروط التي تظهر فيها 

 4.لكفايات مستوى االداء الذي يجب الوصول اليها
ضافة باإل وهدا االتجاه يؤكد على ضرورة اكتساب المعلم المهارات المطلوبة لممارسة المهنة

 الى تزويد المعلم بالمعرفة،

 ألن المعرفة ضرورة للكفاية ولكنها ليست كافية.
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 ثانيا :االتجاه القائم على اساس استخدام النماذج :
 تحت االتجاه النماذج االتية:ويصنف 

 :النموذج التنموي  -1

يؤكد هدا النموذج على اهمية النمو المستمر لخبرات الطالب المعلم بمعدل منتظم 

ابتداء من مرحلة االعداد االولي قبل الخدمة من اتمام هده المرحلة ومنح المعلم اجازة التدريب 

رغم ان بعض الباحثين   اته المهنية،الن تربية المعلم عملية مستمرة تتواصل على مدى حي
سنوات من الخبرة  7-5الغربيين يعتبرون ان المعلمين يبلغون اقصى فعاليتهم بعد فترة ما بين 

وهد يعني ان  وانهم بعد انقضاء هده الفترة يبدؤوا في الرتابة والملل والتطلع الى مغادرة التعليم،

 . 1زئيين من كل واحديكون االعداد االولي والتدريب اثناء الخدمة ج

 النموذج السلوكي :  -2

يعني هدا النموذج اظهار المهارات في ضوء األداء وذلك بعد عملية تحليل الجزئيات  

لى وم عوالمهام واألهداف ونتائج االداء ويقوم كل دلك على افتراض ان عملية التدريس تق
 السياسي واقعس العالقة بين الاساس علمي هو اساس المهارات التقنية ،ويقوم البرنامج على اسا

ن ناحية مسية واالجتماعي واالقتصادي من ناحية وكل عملية اعداد المعلم وبرامج التعليم االسا

 اخرى .
وم يقوم لمفهولذا يعتمد هدا النموذج في جوهره على السلوك واألداء في صورته العلمية وهدا ا

مواد اف بف سلوكية ويعبر عن هده االهدعلى اساس تحديد اهداف  اعداد المعلم على شكل اهدا

 ل ماكدراسية ومهارات وقدرات وخبرات مختلفة تحتويها برامج اعداد المعلم ،بحيث يكون 
ها كتسبايؤديه المعلم في الصف صورة مجسمة وحقيقية للمهارات والقدرات والمعلومات التي 

لى قوم عوتدرب على القيام بها ،ويقوم على ذلك على افتراض ان عملية التدريس ت ومارسها،

 .اساس علمي وأساس المهارات 

 النموذج االنساني:  -3

يؤكد هذا النموذج على اهمية وقدرة الفرد في المجاالت المختلفة وعلى كفاءة العالقات  

 االجتماعية بين االفراد.
ت بالقدرا تعلقنة فيما يتعلق بخطوات الدراسة ووقتها وفيما يويسمح هدا النموذج للطالب بالمرو

 الخاصة بكل دارس اكثر من االساليب الجامعية كالمحاضرات والمناقشات والمطبوعات

 والندوات التدريبية والجلسات العلمية.
بأنه  طالبوالقصد من ذلك جعل التعليم يقوم على اساس من العالقات االنسانية بحيث يشعر ال

 ية ذات كيان لها رأيها الخاص وحريتها مكفولة.شخص
وتؤكد االتجاهات التربوية الحديثة على اهمية هدا النموذج في نقل محور العملية التربوية من المادة الدراسية 

 .2الى التلميذ نفسه ويسلط عليه االضواء ليكشف عن ميوله واستعداداته وقدراته ومهارته الذاتية

 م على اسلوب منهج النظم وتحليل النظم:ثالثا :االتجاه القائ

في ظل عالم يزداد تعقيدا وغموضا ،تتأكد حقيقة ان المدخل واألساليب المستخدمة في  

 العالم، هدا التعليم من جانب ممارسيه وخبراته لم تعد تخدم بفاعلية المستجدات المتسارعة في
ل المتباد تمادعلى نظرة كلية واالع ونظرية النظم بما تمتلكه من امكانيات خاصة اساسها القدرة

الت ختالوما تنطوي عليه من امكانات كافية اخرى قادرة على تصحيح اال والتفاعل االيجابي،

 الهيكلية وتعزيز الفهم للمنظومات الفرعية للتعليم.
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ر " لتعبيويعد اسلوب النظم حجر االساس الذي قامت عليه العملية التربوية " ان صح ا

لتي االته بسبب تزايد االهتمام بالتعليم ودراسة مشك خير من القرن العشرين،خال العقد اال
دار قد واإلهالف ظهرت في اآلونة االخيرة والعمل على حلها واالهتمام باقتصاديات التعليم وتقليل

 لية،التربوي ،والرغبة في ان يوضع كل اتفاق عليه وعلى تطويره في موضعه بكفاية وفعا

ارة اعد االدكما انه يس كأسلوب لمعالجة المشكالت التعليمية، - تحليل النظم -وصار ينظر الى 
 .التعليمية ويمكنها من اتخاد القرار الفعال في اطار السياسة التعليمية القومية

ويتعامل هدا االتجاه مع اي نشاط تعليمي على انه يشكل نظاما متكامال عناصره  

وان  م،لنظاى الى تحقيق االهداف المحدودة داخل هدا اومكوناته وعالقاته وعملياته التي تسع
ة مارسالتفكير النظمي في الوقت الحاضر ينظر اليه كتكنولوجية عقلية يمكن من خاللها م

 عمليتي التخطيط واتخاد القرارات بشكل افضل.
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 رابعا: االتجاه القائم على اساس التعليم عن بعد :

 RISTANCEالتعليم عن بعد  رى مثل:يطلق عليه الكثير من المصطلحات االخ 
LEARNING التدريس عن بعد وأ RISTANCE TEACHINGالتعليم المفتوح   اوOPEN 

EDUCATION و برنامج مواصلة الدراسة أEXTENDED DEGREE    وغيرها من

المصطلحات ذات صلة بالتعليم الذاتي التي من بينها ايضا العلم المعبأ في حقيبة والدراسة 
 والتدريب القائم على استخدام الكمبيوتر والتعليم المبرمج وبالمراسلة.                                        المدعمة 

تيجة لب نالتعليم عن بعد: تعليم مخطط يحدث عادة في مكان يختلف عن مكان التدريس وهو يتط

ة وجيسطة تكنولدلك استخدام تقنيات معينة لتصميم المقرر وتدريس وطرق خاصة التصال بوا
 اجراءات ادارية وتنظيم خاصة به. وأيضامتعددة 

مي لنظاومن التعريفات االخرى ان التعليم عن بعد ظاهرة حضارية مجددة للتعليم الرسمي ا

 دهموإرشاقديما كان يطلق عليه التعليم لألشخاص البعيدين  استخدام وخدمته ويقوم على
 تصال استخدام وسائل اال COMMUNICATIONودعمهم. 

 ومساعدتهم عل تفهمهم وتقدمهم عن طريق فريق من المرشدين. 
ويعتبر التعليم المفتوح اسلوب ناجح في توفير فرص التعليم والتزويد بالخبرات امام االشخاص 

الذي يستطيعون ترك اعملهم والتفرغ للتعليم فهؤالء الذي حرموا من التعليم النظامي فهو طريقة 

 )1(عبر االنترنت. مرنة من طرق الدراسات

 خامسا االتجاه القائم على اسلوب التدريس المصغر:
يعتبر التدريس المصغر االتجاهات التربوية الحديثة في مجال اعدد المعلم وتدريبه  

الممارسة  بأنهالكتساب المهارات الضرورية للنجاح في مجال التعليم ويعرف التدريس المصغر 

ر سواء في حجم الصف او في وقت التعليم وهو مصمم الحقيقية للتعليم على مقياس مصغ

 .2لتطوير مهارات سابقة واكتسابها بمهارات جديدة
لتدريب ا واويعمل هدا االتجاه على تجزئة المواقف التعليمية المعقدة الى مواقف يسهل تعلمه

 يراتعليها ومن تم اتقانها ويستخدم في التدريس المصغر نظام تكنولوجي يشتمل على كام

 وفيديوهاتها .
ها في اهدتويقوم هدا االتجاه على اساس تناول عدد محدد من المهارات التدريسية حيث يتم مش

طالب و الاالمواقف التدريسية ويقوم ايضا على التغذية الراجعة التي تأتي عن طريق المدرب 

 المعلم نفسه بعد مشاهدته للموقف التعليمي الخاص به او بغيرهم من المعلمين.
مهارات وال ما عرفه االخرين بأنه اسلوب يعمل الى اكتساب وتنمية مهارات التدريس الجديدةوك

 فترةلاالخرى ويقوم فيه طالب التدريب " المعلم بالتدريس لمجموعة صغيرة من التالميذ 

على  فيه تتراوح من خمس الى عشر دقائق يسجل فيه درس الفيديو ومن تم يشاهد ويحلل ما جاء
 همشرف تدريب

ذا لسهم ويعرف ايضا التدريس المصغر كأسلوب إلعداد المعلم تكون بين المعلم وطالب بتدري

 م و منهالمعلكانت فكرة التعليم المصغر لمواجهة العديد من معضالت االعداد المهني للطالب /ا
 على سبيل المثال وليس الحصر مايلي :

 اختصار زمن الموقف التعليمي 

 يدات الموقف التعليمي التقليل والتبسيط من تعق 
                                                             

االكاديميون للنشر  -ه1436-2015 -12ط -والتعلم عن بعد اساس التعليم اإللكتروني ،سامي الخفاجي التعليم المفتوح 1
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 تقليل عدد التالميذ الذي يوجههم المعلم 

  التدرب على المهارات في بيئة واضحة للمتغيرات يسهل التحكم فيها 
 تقديم التغذية المرشدة للطالب/المعلم فورية 

متغيرات ة الومن تم يشعر الطالب والمعلم باألمان وتزايد ثقته بنفسه حيث يعمل في بيئة واضح

 ليه التفاعل معها والتحكم فيها وإدراك ابعادها .يسهل ع
 ومن خطوات التدريس المصغر:

 تغدية راجعة   تسجيل            مشاهدة                            تدريس   تخطيط             

 التوجيه، التخطيط، وآخرون قالوا ان كرة التدريس المصغر يعتمد على ركائز اساسية اهمها:

 (1)حيوية المعلم. االداء والتنفيذ، المتابعة، التقويم، ريب،التد
ما: ن وهوتصنف نظم برامج إعداد المعلمين في أغلب النظم التعليمية من حيث الشكل الى صنفي

 النظام التكاملي و النظام التتابعي .

ليات ك بإحدى الثانويةإتمام الشهادة المتوسطة أو  حيث يلتحق الطالب بعد :النظام التكاملي .1
يخرج سعدها بالتربية أو المعاهد العليا إلعداد المعلمين للحصول على الدرجة الجامعية و 

 بالتدريس في مادة تخصه.

وم و ة كالعلجامعي: يعد الطالب أكاديميا في إحدى المواد العلمية بالكليات الالنظام التتابعي .2
حدى دريس بإه للتتربوية التي تؤهلاآلداب ثم يلتحق بإحدى كلية التربية أو المعاهد العليا ال

ات حتياجالمراحل التعليمية، و تختلف مدة اإلعداد ما بين سنة او سنتين حسب ظروف و ا

 كل مجتمع .
 ستوىوأما من حيث المحتوى قد ظهرت اتجاهات تهدف إلى تحقيق كفاية المعلم و الرفع من م

لة  ء من مرحنتهااألداء بفعالية عند اال أدائه في هذا العلم المتغير، بل تؤكد على استمرارية هذا

لمعلم اداد اإلعداد و مباشرة العمل المهني حيث صنف" األزرق االتجاهات التربوية الحديثة إلع
 إلى أربعة اتجاهات، وهي:

 . أسلوب النظم و تحليل النظم 

 خل دمعلى  األسلوب القائم على التحكم في النشاط العقلي برامج تدريب المعلمين القائمة
 .العلوم التقنية المجتمع

 . حركة التربية القائمة  على الكفايات 
قدمة أو المت اميةو بهذا نستنتج ان عملية تحسين التعليم و التعلم من أولويات الكثير من الدول الن

مالها آل و وذلك االعتقاد السائد بأن هذه العملية ستهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف هذه الدو

ة ة المرجوتربويويعتبر إعداد المعلم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة الالمستقبلية، 
حقيق لى تعالتي تؤدي إلى نهضة المجتمع في كافة الجوانب، و المعلم الكفء هو المعلم القادر 

  .أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية و إتقان

ية القرن الواحد  والعشرين حيث يعد و إن أهمية بدأت تتعاظم مع مرور السنين و خاصة في بدا
دوره فعاال في مواجهة تحديات القرن الجديد من ثورة العلم و التكنولوجيا و ثورة المعلومات 

واالتصاالت و ظهور الحاسوب و االنترنت و كما أصبح لزاما االهتمام بالمعلم من شتى الجوانب 

 (2.)في إختياره و إعداده و تأهيله لمواجهة تحديات العصر 

                                                             
دار الفكر  - ه1425 -2005 -2ط ترجمة محمد رضا البغدادي، -لمية الميدانية لجورج برونالتدريس المصغر والتربية الع -1
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 التربية الخاصة: المطلب االول:

  SPECIAL EDUCATIONمعنى التربية الخاصة:
م ة تقدا كانت برامج العامة تقدم االشخاص العاديين فان البرامج التربية الخاصاذ

بية األشخاص غير العاديين فاالختالف هنا في نوع االشخاص المستفيدين من خدمات التر

 ر مناص يختلفون عن االشخاص العاديين في خاصية او اكتالتربية الخاصة تتعامل مع اشخ
ت عريفاتعرفت التربية الخاصة  الخصائص الجسمية والحسية والعقلي واالنفعالية والسلوكية

 متعددة يمكن اجمالها فيما يلي:

هي كل البرامج التربوية المتخصصة التي تناسب مع دوي االحتياجات الخاصة بحيث 
مج التربوية الى فئات االفراد غير العاديين وذلك من اجل مساعدتهم على يمكن تقديم هذه البرا

 الذيتحقيق دواتهم وتنمية قدراتهم الى اقصى حد ممكن ومساعدتهم على التكيف في المجتمع 

 (1)إليهينتمون 

 : قضية اعداد معلم التربية الخاصة:المطلب الثاني
به يتم اعداد المعلم فادا  الذيالنظام  من اكتر القضايا اهمية في مجال التربية الخاصة 

 ف بينهماختالان اال إالكانت التربية الخاصة تتفق مع التربية العامة في اعداد الشخص للحياة 

لدين ايين في طريقة االعداد وفي الخدمات المقدمة وطريقة تقديمهما والمعلم وباقي االخصائ

ء ي ضواعداد معلم التربية الخاصة ف يقدمون هده الخدمات ويترتب على دلك ضرورة ان يتم
 العامة. التربيةنظام يختلف عن نظام اعداد معلم 

 ومن بين نظم اعداد معلم التربية الخاصة للمعاقين:

 .اعداد معلم متخصص لفئة اعاقة واحدة 

 .اعداد معلم بالتدرج من الشمول الى التخصص 

 )2اعداد معلم لكل فئات االعاقة )شامل. 

ريب وتد اعداد المعلمون  ذويع تقديم الخدمات التربوية الخاصة المناسبة كما انه ال يستط

س ية ليفالغالبية العظمى من االشخاص المعوقين ما تزال محرومة من اية خدمات تربو خاص،
داد تقدم على ايدي معلمين ذوي اعذلك فحسب بل ان الخدمات المتوفرة للنسبة الضئيلة 

و لية ااالهم في العملية التربوية عادية كانت هده العممتخصص وكما كان المعلم العنصر 

 خاصة.
مل مع الع فمدارس التربية الخاصة ومؤسستها توظف المعلمين الذين تتوافر لديهما الرغبة في

 المعوقين وليس الكفايات المهنية والخبرة الالزمة .
 ومن برامج اعداد معلمي التربية الخاصة في الوطن العربي وهما:

 (3)ب قبل الخدمة والتدريب بعد الخدمة.التدري

 مفهوم العملية االرشادية االول :المطلب 

  Consultingاالرشاد النفسي:

                                                             
-للنشر والتوزيع دار المسيرة -2007-2ط-تسير مفلح كوافحة ربية الخاصة،علم النفس التربوي وتطبيقاتها في مجال الت1

 41ص -االردن
 193محمد احمد سعفان ص -االرشاد النفسي -التربية الخاصة –المعلم اعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة  2
 -االردن –دار الفكر  -ه1430 -2009-1ط -منى الحديدي جمال الخطيب. مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة، -3

 25-24ص
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الرشاد النفسي احد فروع علم النفس التطبيقية وهو من المهن المساعدة ويقوم به مرشد ا 

ات نفسي مهني متخصص حيث يقدم الخدمات االرشادية للمسترشد نفسه الذي يطلب الخدم
 االرشادية وفي بعض الحاالت يقد م الخدمات االرشادية ألفراد مهمين للمسترشدين مثل:

الوالدين والمعلم وهده الخدمات قد تكون ذات طبيعة نمائية او وقائية او تعليمية أوعالجية ويتم 

 .1تقديم هده الخدمات االرشادية من خالل عملية ارشادية مخططة وفي بيئة تعليمية

 محمد محروس الشناوي: وعرف ايضا

على انها تلك الخطوات او المراحل المتتابعة التي يعمل فيها المرشد مع المسترشدين  

 2ابتداء من احالة المسترشد اليه حتى اقفال الحالة والتحقق من الوصول الى اهداف االرشاد

                                                             
 277محمد احمد سعفان ص -االرشاد النفسي -التربية الخاصة –المعلم اعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة  1
 18، دار غريب للنشر و التوزيع، القاهرة، ص 1997، 1العملية االرشادية و العالجية، محمود محروس الشناوي، ط 2
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 حمد ملحم:موقال سامي 

حقيق اهداف وغايات معينة على انها مجموعة من الخطوات المتتابعة التي تنتهي بت
كاستبصار الفرد بنفسه وبمشكالته وتنمية قدراته واستغاللها بما يمكن من التوافق مع ذاته ومع 

 .1العالم الخارجي

 بعض ادوار المرشد النفسي المدرسي :المطلب الثاني
 توجد ادوار كثيرة يمكن ان يؤديها المرشد النفسي ومنها:

  ل افضل بشك التلميذتحديد كيف يتعلم 

 تدعيم الخبرات التعليمية الجيدة وتعديل الخبرات التعليمية السيئة 

 التخطيط االرشاد الجماعي داخل الفصل 

  وعالجها. التالميذ واضطراباتاكتشاف مشكالت 

  وتحديد جوانب التميز وعدم التميز لديهم التلميذاكتشاف قدرات 

 :2ومن االدوار التي ذكروها االخرون هي
 يذ نفسيا واجتماعيا وتربويا ومهنياتقويم التالم

 عملية االرشاد في المدرسة تقديم المساعدات والخدمات للتالميذ 

  يقدم خدمة التدريب لبعض المسترشدين على مهارات تساعدهم في التخلص من
 مشكالتهم

  النفسي لإلرشادااللتزام الكامل بالمعايير االخالقية 

 الفهم الكامل والدقيق للمسترشد 
 والتشخيص والعالج التنمية 

 .االسهام العلمي في تطوير العملية التربوية وفي المناهج الدراسية 

 :قراءة في خاتمة الكتاب -1
 لم تربط بين الخاتمة وخطوات الفصول. نتائج البحث لم تأت مترابطة مع باقي خطوات البحث،

ى التي فالمؤلف ركز على عنصر واحد،انطلق فيه من مبحث واحد واغفل الجوانب االخر

 ذكرها في الفصول وكأنها ال تهم.
شكلة ماتمة حيث تضمن الخ وبهذا فالنتائج البحث لم تتسم بالتحليل المنطقي للوصول للنتيجة،

تم  قيةالشر خاصة في محافظة االتجاهات نحو جنس المعلم في المدارس الثانوية العامة للبنات،

 لتأنيث اعضاء هيئة التدريس.التي توافق والتي ال توافق على فكرة ا اآلراءعرض 
سلبية ر الوفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحثين بعض التوصيات التي يمكن ان تقلل من االثا

ال وفي الحوالناتجة عن وجود المعلم في مدارس البنات ،طالما ان النظام التعليمي في اغلب ا

جود لى وت ،كما توافق عكل المحافظات توافق على وجود المعلم مع المعلمة في مدارس البنا
 المعلمة مع المعلم في مدارس البنين.

                                                             
 38، المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، ص 2005، 3البحث في التربية و علم النفس، سامي محمد ملحم، ط مناهج  1
دار المسيرة  -ه1434-2013-دون بلد -1اسس ونظرياته وتطبيقاته، صالح احمد الخطيب ط االرشاد النفسي في المدرسة، 2

 59.60للنشر والتوزيع ص
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 تقييم المصادر والمراجع المعتمدة في الكتاب: المبحث الثاني:
ومعاصرو استعمل المؤلف جملة هائلة من المراجع حيث نوع فيها بين ما هو حديث  

ن مدة الى زيا هناك تنوع في المعلومات الن موضوع الدراسة هو موضوع حديث يهدف بالتالي
معرفة ال ر فيكفاة المعلم وتاهيله بطرق تزيد من مادة خبرته ومن اجل تحقيق نوع من التعبي

 ه الباحثستمد مني تعتبر النبعالذياالتجاه فالدراسات السابقة  أوالسلوك  أو و الخبرةأوالمهارة 

مد د أحان "محم ومن خالل تصفح الكتاب واستقرائه والنظر في مسائله نجد كافة المعلومات،
 سعفان " نوع بين المراجع العربية واالجنبية ومن بين المراجع العربية:

 ،المعلم وبعض مشكالت المهنة. علي السيد الشخيبي 

 ،العربيةالتربية ومستقبل االمة  محمد االحمد الرشيد. 
 ،المعلم ودوره التربوي. محمود السيد سلطان 

 ،ي مجال تدريب المعلم فبعض االتجاهات المعاصرة  صالحة سنفر 

 ،تاريخ التربية والتعليم. سعد موسى احمد وسعيد اسماعيل علي 
 ،صة.ة الخااستراتيجية التربية الخاصة والكفايات االزمة لمعلم التربي طلعت منصور 

 المرشد المهني المدرسي. عمر، محمد ماهر محمود 

 ،التربية عبر التاريخ. عبدهللا عبد الدايم 
ي ع في المراجع في مختلف التخصصات في التعليمية،علم النفسي ضافحيث ان الكاتب نو

 ية منها:عليممجال العلمي فعلى سبيل المثال نذكر بعض المراجع التي اعتمد عليها في مجال الت

 ،المعلم الناجح وصفاته. محمود قمر 
 اما في تخصص علم النفس:

 عيطة مبادئ االرشاد النفسي  سهام درويش ابو. 

  محمود عمر المرشد النفسي المدرسي.محمد ماهر 
 واعتمد على مراجع حديثة مواكبة للتقدم التكنولوجي نذكر منها:

 :تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي  المجالس القومية المتخصصة

 والتكنولوجيا.
 ،سي ادارة االحصاء والتخطيط لجامعة الزقازيق من العام الدرا جامعة الزقازيق 

 رها:قام باالعتماد على جملة من الكتب التي الفها في مختلف المواضيع نذك ان المؤلف

  لألطفالاالرشاد النفسي. 

  الخاصة لغير العاديين. التربيةمحاضرات في 

 كتورةد"رسالة  العالقة بين االبداع الفني وبعض المتغيرات الشخصية لدى المكفوفين" 

 . االتجاه نحو الجنس المعلم في المدارس 

 تب سعيد طه هي:ومن ك

 التعليم االساسي وتنمية ابعاد. -

 ماجستر". "رسالة المسؤولية االجتماعية للتالميذ -

 ومن الكتب االجنبية:

-EL.SAATY.H; youth and changing society.in youthintellctuals and change 

confernce in mouradwahba(ed) the angle egyption book shop cairo 1983-p137 

Schlossberg. nk. etal:improvinghighereducationenvironment for adultsjossey-

basspublishers.san francisco.london1989. 
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المراجع فالمؤلف لم يوثق مراجع البحث بطريقة علمية صحيحة فقد  توثيقاما من ناحية  

لى اي استند لسابقة لكن لم يارتبها ترتيبا عشوائيا وقد اصاب الباحث في استخدامه للدراسات 
 ار.ختي، فالمراجع الي عاد اليها الباحث كانت مرتبطة بموضوع الدراسة وقد احسن االمصدر

ونحن  ومن خالل تصفحنا لهدا المرجع الهام جينا عدة فوائد تيسر لنا طريقنا خاصة، 

 المشاكل ر منالكثيمهتمين بهذا المجال ونود التوجه الى التعليم وقد ازاح المؤلف الغموض على 
 التي تعيق درب المدرس والموجه االساسي للمتعلم.
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 تقييم الكتاب: المبحث الثالث:
 رشادإللخاصة االتربية  في التربية العامة، وأدوارهالمعلم اعداده ومكانته  يعتبر الكتاب

ة علمية مه قيذو اهمية بالغة في مجال التربية والتعليم بصفة عامة فموضوع الدراسة ل النفسي"
ن الواسعة وفي نفس الوقت موضوع جذاب ومثير الهتمام فهذا الموضوع له صلة بالمجتمع 

 مهنة التعليم هي المسؤولة عن ارسال التجديد والتغيير في المجتمع.

حددة مفمن ناحية اسلوب الكتاب فهو واضح يصل بسهولة للقراء وليس مقتصر على فئة 
ق ورااما فيما يخص أ في الكتاب سلسة واضحة المعاني، فقط فالمصطلحات واللغة المستخدمة

له  فهي جميلة ناصعة البياض مكتوبة بخط واضح مما رغب القارئ للقراءة وتفتح الكتاب

 الشهية الطالع.
فالمؤلف له مجموعة من الرسائل التي يحرص على توضيحها ومن هدا المنطلق 

 مختلفة.وتوصيلها فالفكرة الرئيسية للعمل هي فكرة مميزة 

وعليه فالمؤلف تعرض على مجموعة من  العناصر والمواضيع المهمة اعتمد في 
م بربط د قاطرحها على ترتيب يسهل على الباحث او القارئ والبد من التأكيد على ان المؤلف ق

 جميع العناصر المحورية الموجودة في الكتاب بالعنوان.

ة من سليم غة المستهدفة حيث كانت لغةوتجدر االشارة بان لغة الكتاب مناسبة تماما لل
وإعداد  معلماالخطاء المطبعية االمالئية كما ان حجم الكتاب مناسب للموضوع المتناول"دور ال

 هو مكانته"

لية فهو موضوع واسع الن المعلم هو مربي االجيال والتركيزة  االساسية في العم
رض عستة فصول فمقدمة الكتاب التعليمية وكم سبق الذكر ان الكتاب احتوى على مقدمة و

 بالتفصيل محددات الكتاب ولكن قدمت بشكل مسهب ممل.

ية وشاف كما احتوى المؤلف على مجموعة من المحاور االساسية غنية بالمعلومات كافية
 حول الموضوع االساسي وقد نوقشت الموضوع من جميع جوانبه .

م إلبهاصل كي يزيل الغموض واومن مزايا الكتاب ان الكاتب قام بتقديم مدخل عن الف

 للقارئ والباحث،كما انه ذكر الدراسات التي اعتمد عليها في كل فصل.
 خاصة معانيهانسجل تغيير في المصطلحات الكتاب لتفادي التكرار وتفتقد لشرح 

 الصعبة منها حتى تيسر للقارئ الفهم.

 ريقةنها عرضت بطالكتاب على جداول كانت لها اهمية كبيرة تفيد الباحث كو وأشتمل
 مفصلة دقيقة.

 رىوأخالتفاصيل  بأدقوال يفوتنا ان نبوه ان معظم الفصول كانت طويلة ومصحوبة 

ل في الفص  بأهميةنوقشت بطريقة سطحية ونسجل وجود بعض العناصر التي ال تمد البحث 
سية ااس اما فيما يخص قائمة المصادر والمراجع التي استخدمها المؤلف كانت مراجع السادس

 جديدة وحديثة ومتنوعة وما سجلناه كنقص انها وثقت بطريقة عشوائية.

ويات وجود الفهرس وحسن ترتيب عناصره وترقيمه الدقيق سهل علينا الرجوع الى محت
 ضاعةالكتاب وهو كدليل يعود اليه الباحث لينقص عليه عبء البحث عن المعلومات وعدم ا

 تاب.رة ومسبقة عن المعلومات المتوافرة في الكالوقت في التصفح فقد اعطانا صورة مصغ

يز ونالحظ من خالل تقييمنا للكتاب ان المؤلف قد نجح في ايصال رسالته فقد تم
انه  يزاتبمجموعة من السمات عن الكتب االخرى التي تناولت نفس االفكار ومن بين هده المم

مين لمهتالت تساعد جميع ا بموضوعات متنوعة وضرورية لمعلم المستقبل وألم بجميع الجوانب

 بإصالح التعليم او برامج المعلم.
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ا موكل  كما انه قدم موضوعات تساعد في اعداد معلم ناجح ،يرشد ويعلم طالبه األفضل

عة لواسسبق ذكره من مزايا وسمات ان كانت تدل على شيء انما تدل عل مدى ثقافة الكاتب ا
 وتطلعه على دراسات غير ممن سبقوه.

كتاب هام في  واستمتعنا بدراسته وتحليله، هدا الكتاب اعجابنا من زاوية منطقية،فقد نال 

تخصص التعليمية وقد انار لنا دربنا في هدا المجال الذي نود اتباعه في المستقبل القريب ان 
 شاء هللا.



.  
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 :خــــــــاتــــــمــــــةال

رصدنا مجموعة من المالحظات  بعد التمعن في فصول ومطالب الكتاب ودراستنا له، 

ا حصره يمكن بموضوع بحثنا، والنتائج التي بعد جمع وتفسير وتحليل اهم المعلومات الخاصة
 فيما يلي:

 ي ت ورقان التربية والتعليم هي المحرك االساسي في بناء المجتمعات وتطور الحضارا

 ؤسساتلجامعات والموهي عملية منظمة ومدروسة تقدم من قبل االهل والمدارس وا االفراد،
 .لألفرادالمجتمعية ،تهدف الى نقل المهارات والمعارف 

 لنفوس زدهر ابه وال ت واألوطانإالفال تقوم الدول  ساس،المعلم هو عماد الدولة وحجر األ

 بفضله. إالبالعلم 
 ة بهاالمعلمين اهمية في تزويد المعلمين بمستجدات وخبرات تستلزم االحاط لتأهيل 

 يش في عالم متجدد.خاصة ونحن نع

 تزهو  مع بهللمعلم مكانة هامة في المجتمع فهو احد الرجاالت االساسية في تشكيل المجت
 العقول وتنفتح االذهان.

 . للمدرس دور مهم في العملية التعليمية حيث اختلفت ادواره وتنوعت 

  تعتمد تي سس الكبرى الحد األأ تعتبر حيث مهارات معينة،التربية تعلم الفرد وتكسبه
 .عليها االممفي االحتفاظ بكيانها 

  التربية الخاصة هي مجموع من البرامج التربوية المتخصصة التي تقدم لذوي

يق وتحق وذلك من اجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم الى اقصى حد ممكن االحتياجات الخاصة،
 ذواتهم.

 ،اجة ن قال انه حومنه م االرشاد النفسي هو ركن اساسي في اعداد برامج المعلمين

اد اساسية لكل فرد حيث يمر من خالل مراحل نموه بفترات حرجة يحتاج فيها الى االرش
 النفسي.

لى اإلضافة و باحث علمي لالستزادة من العلم واأمام اي طالب أوختاما نترك الباب مفتوح 

ة كبيرة ام فئفي التقدم ،فهدا الموضوع نال اهتم هدا البحث حتى تستمر سلسلة المنفعة العامة،
ص من وبهذا نحن نقدم الفرصة الى جميع الباحثين والدارسين في هدا التخص من االشخاص،

ن من يتمك ونحن نطلق العنان  امام تفكير الباحثين حيث اجل اثراء البحث بأي افكار جديدة،

ة على دلفائاتقديم اي افكار وتقنيات او اقتراحات جديدة من شانها ان تساعد على تعزيز درجة 
 االفراد والمجتمع ككل.

ن بضاعتنا في هده السطور بضاعة مرجاة فان اصبنا فيما كتبنا فبفضل أومع هدا نحن نعلم 

فكل ابن ادم خطاء نساء والكمال لخالق  وان اسانا فمن نقصنا وتقصيرنا، الذي بيده المصير،
 لحمد هلل رب العالمين.االرض والسماء ومن له العزة والكبرياء وصلى اله على سيدنا محمد وا



.  
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القران الكريم
 االردن -عمان -1ط -دار وائل للنشر والتوزيع -حارث عبود –االتصال التربوي  .1

 -وزيعوالت دار غريب للطباعة والنشر -السلمي علي -ادارة الموارد التربية االستراتيجية .2

 .2001-القاهرة -دون ط
دار -اميسمير االم –رافدة الحرير  –نفسي في المؤسسات التعليمية االرشاد التربوي وال .3

 .2011-االردن -عمان-دون ط-المسيرة

 ه. 1420-1999 -2ط -ماهر محمود عمر -دون بلد -االرشاد النفسي المدرسي .4
 دون -1ط -صالح احمد الخطيب -اسسه ونظرياته وتطبيقاته –االرشاد النفسي في المدرسة  .5

 دار المسيرة للنشر والتوزيع. -ه1434-2013 -بلد

دار  -جندي عبد اللطيف-هيفاء ابو غزالة -نوفان عبيدات -عزت جرادات –سس التربية أ .6
 ه1429-2008 -1ط -عمان -صفاء للنشر والتوزيع

مان ع -ط –دون  -دار المناهج -محسن علي عطية –سس التربية الحديثة ونظم التعليم أ .7
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 :الملخص

لتي ا  تعتبر العملية التعليمية مجموعة منظمة و منسقة من االنشطة  و االجراءات 
ات لمهارمعلم العديد من احيث تهدف الى اكساب ال، تهدف الى تلبية االحتياجات التعليمية

 ،المعلم""رسي و لعل من اهم ركائز العملية التعليمية و اهم عنصر في التعليم المد ،التعليمية
يث  حامة فهو يتولى مسؤولية عظيمة تتمثل في تغذية الفكر و تزويده بالمعرفة فله مكانة ه

يم و تعل مم يرتكز علىيساهم في تنشئة االجيال لخدمة أنفسهم و اوطانهم، فمقياس تقدم اال
عمل على يهيل االهتمام بشريحة المعلمين، اذا وجب اعداد المعلمين و تكوينهم مهنيا، الن التأ
ة، السلوكي ية وصقل و تنمية القدرات و الكفاءات البشرية في دوابيها العلمية و العملية و الفن

ى هم علقيم تزيد من قدرتفهو سلوك يمد المعلمين بمعارف و معلومات و نظريات و مبادئ و 
 العمل وتحسن من مستوى آدائهم، و بالتالي تأدية أدواره في مهنته التدريسية. 

 الكلمات المفتاحية:

    نة االجتماعيةالمكا -  اعداد المعلم -   المعلم -   التعليم -   التربية -   التعليمية -
 التربية الخاصة -   التربية العامة  -    دور المعلم -
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Summary : 

The teaching process is a set of harmonious  and organized activities that lead to 

meet the learning needs , it aims at providing the teacher with a lot of teaching 

competencies and may be one of the most important pillars of this teaching process 

or its most important element is the teacher who has a great responsibility in 

feeding thought and providing knowledge he has a crucial position in upbringing 

generation who will serve themselves and their countries , because the school of 

progress of any nation relies on education  and how much importance is granted to 

teachers , Hence there should be a short of preparation and professional formation 

for Thacher because this habilitation work to refine and enhance human capacities 

and competencies on the scientifis practical artistic and behavioural level it  is on 

act that endow teachers with knowledge and information , theories principal and 

values that increase their ability at work and embetter their levels of performance 

and consequently the teacher will be able to Corry out this roles in his education 

mission  

Key words : 

- Teaching  – education – teacher  - teacher preparation   – social status  

-  teacher’s role   – general education   – special education .  



.  

 
 

 

Résumé :  

Le processus de l’enseignement est un ensemble organisé et coordonné d’activité 

et procédure, il vise à donnés à l’enseignement de nombreuses compétences 

éducatives peut être l’un des piliers les plus important de la scolarité est 

l’enseignant il a une grande responsabilité de nourrir la pensée et de lui fournir des 

connaissances (savoir) il a une place dans sa nation ou il contribue à la création de 

générations pour se servir elles. Mémés et servir leurs parties le mesure du progrès 

des nations repose sur l’éducation et importance donnés aux enseignants et si es 

enseignants doivent être préparés et fermes professionnellement parce que la 

réhabilitions travaille à affiner et à développer les capacités et les compétences 

humains dans ses aspects scientifique pratique , technique et comportement c’est 

un comportement qui fournit aux enseignants des connaissance des informations 

des théories et des principes et augmente leur capacité à travailler et améliore leur 

niveau de performance et peuvent donc jouer leurs rôles dans leur profession 

d’enseignant.  

Mots clés :  

- Educatif  – Educations - pédagogies – l’enseignant – préparations  

- de l’enseignant    – statut social    – rôle de l’enseignant  

- enseignement général – éducation spéciale .  
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