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 : النوعية للمتعلمنيتشخيص واقع الرتبية 
 ةالنظم الرتبوي وجهة نظر بديلة باستخدام منحى حتليل 

 

 أ.د حممد عبد احلميد الطبولي                  د.رمضان سعد كريم

                     جامعة قاريونس  كلية اآلداب

، في ضوو  التوجوا الميموي  ماالعفاعلية مخرجات التعليم مستوى تحليل  ل هذه الورقةتحاو  
الممصوووات المير وووة، والممالفوووات الرسر وووة لممرسوووة تحليووول الوووميم فوووي اإلمار  التر ويوووة ن وباإلفوووام  مووو

مسومات وأبعام مختار ، ورصم مواان الضوع   ضمنإلغراض فهم واقع الميام التعليمي في ليبيا 
خصوووا   المراسوووية، وتر يوووة المعلموووين، وميوووم الفيووواش والتفوووويم، واإل ووورا  التر وووو  و  هجفوووي المموووا

أخرى ذات ابيعة خاصة بوصرها ممت ضمن مجاالت مرحلة التعلويم الاوامو  العوام، وذلود بهوم   
أكاوور  يسووون  واقووع تر ووو  افتراضووي إلوو  بووا  صووياغة رةيووة جميووم  لتاووو ر ذلوود الم ووهم، والوصووول

مسامية. لاامع سات تر ويةسة ور م ةسش ليهو  فاعلية،  وا 

 : املناهج الدراسيةأواًل / 

لفووم م ووات حرسووة تاووو ر المموواهج ممووذ بمايووة المصوو  الاووامي موون الفوورن الع وور ن، وأصووب  
الفيموة، ومضوامين المفوررات المراسوية مون أهوم أهوما  حرسوات اإلصو   عوامول تحميم األغراض و 

ل الممواهج المراسوية التوي تعسوش إلو  حوم سبيور مضومون التر و ، فاألهما  التر وية ترعَّل من خو 
لووذلد، تعوم المموواهج  ابيعوة الوتعلم فووي إاوار السووياقات السياسوية واالقتصووامية واالجتماعيوة العامووة.

، وموون المة وورات المالووة علوو  جوووم  الميووام  معلويالمراسوية موون أهووم المت يوورات المووةار  فووي فاعليووة الت
 ا عل  االستجابة الراعلة لتالعات المجتمع وتوقعاتا.تعسش قمرتغالبا ما التعليمي، و 

مووووين للمعووووار  والمهووووارات، وتمسوووومهم موووون ت ووووسيل مميومووووة قيميووووة عبوووور علإن اكتسووووام المت
المماهج المراسية، تمعسش امعساسا مبا را من خ ل المفررات المراسوية، واألم واة المصواحبة لهوا، 

را  ت ييورات فووي األهوما  السياسوية أو االقتصووامية وهوذا التمواول يةسووم ميميوة الت ييور التر ووو ، فو ج
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أو االجتماعية، يتالم إحماث ت ييرات بمرجات متراوتوة فوي األهوما  التر ويوة، وهوذه الميميوة فوي 
الت يير تتالم إحماث ت ييرات مماالة في المعار  والمهارات والفيم عبر ترعيل المماهج المراسوية، 

 وية المصاحبة لها، وتمر م المعلمين عل  تمريذ الممهاج الجميوم، والوسا ل التعليمية واألم اة التر 
 .بأموارهم الجميم  وأساتذ  الجامعات وتبصير الم رفين التر و ين وممير  الممارش

ت ووير الخبوورات التر ويووة، والوقووا ع المسووتمم  موون ممارسووات الووميم التر ويووة إلوو  خاصووية    
ت اإلخروواأ أو بووظوا يووواهر جميووم  ال تمسووجم مووع الرحوو  المتكوورر للمموواهج المراسووية عفووم حوواال

واالجتماعية المرسومة عل  المستوى الوامي، التي عام  ما تعومل  ةاألهما  السياسية واالقتصامي
لمواكبوووة الت يووورات اإلقليميوووة والموليوووة، فموووع امت وووار وسوووا ل المعرفوووة فووو ن مور الممووواهج المراسووووية، 

موين ال يوظال متجوذراأ وأصوي أ و يمواأ علر وة المراهيميوة للمتوالم ااات التر وية في صياغة األار الرس
 م، وفي الواقع المجتمعي ضمن مماخاتا العامة.علفي بي ة الت

فوي ليبيوا، تبوين  و التعليم الجوامعي وبرح  المماهج المراسية وتحليلها بمرحلة التعليم العام 
بوووين هوووذه الماالوووم موووا أمهوووا تعوووامي مووون موووواان ضوووع  وقصوووور عميوووم  تسوووتوجم المعالجوووة، ومووون 

 -يلي:

 والتعلويم  يعم الاابع المير  التفليم ، الاابع المميوظ للممواهج المراسوية بمرحلوة التعلويم العوام
فووي ليبيووا بمووا يحملووا موون تجظ ووة للمعرفووة فووي صووور  موووام ممرصوولة، وموضوووعات  الجووامعي

 ووووس ت مووووين وحاجوووواتهم والمعلترتفووووم للع قووووة العضوووووية، ومضووووامين بعيووووم  عوووون واقووووع المت
 والتحميات التي يواجهومها في مجتمعاتهم.

  ترسووظ المموواهج المراسووية المعمووول بهووا بالموومارش فووي الوقووت الووراهن علوو  أبعووام المعرفووة فووي
 جوامبها الكمية، وتبتعم عن االهتمام بالمهارات واالتجاهات والفيم.

 لووة فووي موومراش ا لتعلوويم العووام، إذ يعووم الممحوو  المماووي خاصووية مميووظ  للمموواهج المراسووية المرعَّ
مووووين لمراسووووة المموووواهج مرسووووها، والموووووام التعليميووووة، والخاوووو  المراسووووية، عليخضووووع جميووووع المت

والوسووووا ل التعليميووووة، واسووووتراتيجيات التفووووويم واحووووم  ب ووووض الميوووور عوووون قوووومرات المتعلمووووين، 
 واستعماماهم، وخلرياتهم االقتصامية واالجتماعية.

  واعتموامه، الوذ  يفتصور علو  المفوررات المراسوية، استخمام المرهوم األحام  الضيق للممهج
إعوووام  الميووور فوووي محتويوووات الكتوووم سوووتهم  وعمليوووات تاوووو ر الممووواهج المراسوووية عوووام  موووا ت

الممرسوية س ضووافة بعووض المروورمات، أو حووذ  موضووعات أخوورى، أو إعووام  صووياغة بعووض 



 

4 

واسوتراتيجيات  المضامين مون األخذ في االعتبار تاو ر وسوا ل التعلويم، وارا وق التومر ش،
 اإلمار ، واإل را  والتفويم التر و .

  يجوووور  تخاووووي  المموووواهج المراسووووية، وتصووووميمها بعيووووماأ عوووون م ووووارسة  وووور حة واسووووعة موووون
الممارسين الحرفيين من معلمين وم رفين تر و ين، وأسهم ذلد في احتوا ها لمضامين غير 

لتمريذ الممهاج ال يمسوجم مماسبة لمفمرات المتعلمين، فض أ عن ذلد ف ن الوقت المخص  
مع األيام المراسية الرعلية، األمر الذ  جعل من عمليات حذ  بعوض المرورمات أموراأ واقعواأ 

 ومألوفاأ في ممراش التعليم العام.

  ،االفتفووار إلوو  الهمفيووة فووي التوجووا، وا عوومام المموواهج بصووور  عاجلووة اسووتجابة ليوورو  اار ووة
لتأكووم موون فاعليتووا، بحووث يفوومم ملووي  يابووت عوومم وتعميمووا مون تجر ووم علوو  موومراش را ووم ، ل

 جمار  المماهج المعمول بها وقت ال روع في الت يير.

  فوورض هووذا الوضووع يوواهر  م ووابها فووي الجامعووات التووي اعتموومت علوو  الملخصووات سمفوورر
بعووض مضووامين  يووتم اختيارهووا موون ستووام محوومم، سمووا قووم تحووذ  للمووام  المراسووية. وعووام  مووا
متهووا  موون االمتحامووات الجظ يووة، بحيووث يسووون المووتعلم قووامرا علوو  هووذه الملخصووات عفووم اال

، مموا أمى إلو  رواجوا ملحويوا ما تبف  ممهوا، و يعيوم استحضواره فوي الرحو  المهوا ي حرظ
لحرسة التصو ر بالجامعوة، بومال مون تموو ر بصوير  المتعلموين بجعلهوم قوامر ن علو  اكتسوام 

 لتعليم الذاتي المستمر.وسا ل المعرفة، وتمسيمهم من ممارسة أساليم ا

  ،ترتفوور الخاوو  المراسووية للتحووميث ضوومن رةيووة واضووحة تحوومم موعيووة المخرجووات المرغوبووة
والمعار ، والمهارات، واالتجاهات المالووم ت وسيلها فوي ذواتهوم، و تحميوم أهميتهوا للموتعلم 

لار  و قااعات العمل، إذ توجم العميم من المفررات المراسية التي يمسن أن ت سل أساسا 
 بعض التساةالت بخصو  عوامل الفيمة المتصلة بها.

 

 : نــتربية املعلمي / ثانيًا  

يعووم المعلووم  موون أهووم الموومخ ت التر ويووة، ومت يووراأ أساسوويا فووي أ  تجميووم أو تاووو ر تر ووو ، 
فمووووع أهميووووة الموووومخ ت األخوووورى، سالمموووواهج المراسووووية، والوسووووا ل التعليميووووة، واألبميووووة الممرسووووية، 

   التر و .. ييل المعلم العامل الحاسم، واألكار تأايراأ في فاعلية التممرش.واإل را

لفووم عملووت التحوووالت والتبوومالت المتسووارعة فووي اإلمار ، والتر يووة، والتكمولوجيووا علوو  إضوورا  
معوووامي جميوووم  علووو  أموار المعلموووين فوووي المووومارش، تتالوووم االمتفوووال بهوووم مووون ممارسوووة أموار مفووول 
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اإلسووهام الراعوول فووي إمتاجهووا وتاو رهووا، ومووا يوو ظم ذلوود موون م ووااات تر ويووة  المعرفووة وم وورها إلوو 
 است ار ة، وتفويمية، وبحاية أضيرت لمهام معلمي ممارش المستفبل وواجباتهم.

ألموار المعلووووم، وتأصووووويل مهماتوووووا،  Theorizationإن مسووووألة سوووووبر األغوووووار، والتمييووووور 
حرفيووة فووي بي ووة معفووم  وسوور عة الت ييوور، تةسووم والوصووول بووا إلوو  مسووتويات عاليووة موون المهميووة وال

 ضرور  االما أ من المسلمات التالية:

  إحسووواش المعلوووم بووومعم المجتموووع وتأييووومه موووع المافعيوووة العاليوووة لووو ما  تمموووو مموووو ا مراماتيسيوووا
 لمهمتا، وتفميره لمسامتا.

 تويات إن أما ات المعلووم الصوورية تتحسوون عبوور االمتفووال بمسووتوى إ ووباعا لحاجاتووا إلوو  مسوو
، إلو  ةوذلود مون إ وباع حالحاجوات الرسويولوجي Maslow,(1943)متفممة في سلم ماسولو 

حاجات األمن واالستفرار الوييري، إل  الحاجات االجتماعيوة، وأخيوراأ الحاجوة إلو  التفومير، 
 وتأكيم الذات المهمية والمجتمعية(.

 سوووتف لية فوووي الترسيووور، تتوقووو  قووومر  المعلوووم علووو  اإلبوووماع والمموووو والتاوووور علووو  مسوووتوى اال
 وهامش الحر ة المتا  لا في التصر  وأما  المهام.

  توووةم  بي ووووة العموووول، ومماخووووات الووووميم التعليميوووة الراعلووووة، موراأ مهموووواأ فووووي تحفيووووق المعلمووووين
لووذواتهم، وتعميووق وال هووم للمهمووة، بيممووا تسووهم المماخووات التر ويووة غيوور الصووحية فووي امحوورا  

عوون اإلمجوواظات المهميووة إلوو  م ووااات مواظ ووة قووم تعموول علوو   ااقووات المعلمووين، واهتماموواتهم
إ باع حاجاتهم، إذ تمتفل معالم البي وة الخارجيوة وم وس تها لتوةار علو  عمول المعلموين فوي 
الصوووورو  المراسووووية، فالمماخووووات الخارجيووووة الماعمووووة والم ووووبعة لحاجووووات المعلووووم تسووووهم فووووي 

 تحسين أما اتا الصرية.

  ،وأخ قيوووات العمووول التر وووو  تت وووسل وتمموووو فوووي مماخوووات الوووميم إن مميوموووة الفووويم المهميوووة
التعليمية الصوحية الخاليوة مون معوالم الرسوام، وميواهر الترهول، فتصوب  الفويم يواهر  تحيو  

يلتوظم بوا جميوع  Code of Ethicsبالرعاية واالهتمام، وتةسش لعهم قيمي وميااأ أخ قي 
 ةر ويوة، فالرقابووة الرسومية الماخليوة والخارجيووالعواملين والمتعواملين، وتمعموا قيووامات الوميم الت
موووين، وضووو يلة التوووأاير فوووي فاعليوووة وجووووم  علتيووول محوووموم  األاووور فوووي تحسوووين تحصووويل المت

جرا اتهووا علالووت م، فضوو أ عوون ذلوود  تفوووض مصووامر الضووب  الرسوومي عمووم تعووارض أهوومافها وا 
ة التوووي لوووم موووع مصوووال  الجماعوووات الضووواغاة وقيوووامات المجتموووع المحلوووي، وعماصوووره الراعلووو

 تعمق معامي ترضي ت الصال  العام.



 

6 

إن هوووذا الوضوووع يتالوووم االمتفوووال إلووو  أبعوووام المسوووا لة الذاتيوووة، واالحتكوووام ليفيوووة الضووومير 
والوجووومان لتحو ووول المةسسوووات التعليميوووة مووون مميموووات إلووو  مجتمعوووات تفومهوووا البصوووير  والرضووويلة 

 مرضي ال ا ع في ممارش التعليم العام.المهمية، بمي  استراتيجيا لمعالم الضب  البيروقرااي ال

وضوومن هووذه السووياقات يجووم أن تمالووق البوورامج المهيسلووة لتر يووة المعلمووين إلعوومامهم وسوو   
ت يير، وأن تمسمهم من إتفوان المووام التعليميوة، وتمويوع ارا وق التومر ش، والتفوويم، وضوب  الصو ، 

مار  الوووتعلم، والبحوووث والتفصوووي، واسوووتخمام المصوووامر العلم متووواج المووووام التعليميوووة، وتعظ وووظ وا  يوووة، وا 
م، سالبي ووووة، علمفوووومراتهم التأمليووووة، وأن تعموووول علوووو  إمخووووال مروووواهيم عالميووووة جميووووم  إلوووو  بي ووووة الووووت

والمواامووة، والم ووارسة، والعموول التاوووعي موون خوو ل تعميووق معووامي هووذه المروواهيم ومالالتهووا لوومى 
 المعلمين في اور اإلعمام.

ل الخمموووة ال تضووومن اموووت د حالاالوووم م المعلوووم( للمهوووارات إن عمليوووات تر يوووة المعلموووين قبووو
ال ظمووووة لمواجهووووة تحووووميات العموووول التر ووووو  وت يراتووووا، وبمووووا أن المعرفووووة ووسووووا لها مت يوووور ، متيجووووة 
للت يوورات المتسووارعة فووي التر يووة، والتكمولوجيووا، واإلمار  التعليميووة، لووذلد يجووم أن تسووتوعم بوورامج 

ت، وأن تصمم بعم إمجاظ إجورا ات تفوويم األميموة التعليميوة، لتفومير التمر م المستمامة هذه الت يرا
 االحتياجات، وتحميم أولويات التمر م والتاو ر.

إن الم ووهم العووام لتر يووة المعلمووين فووي ليبيووا، ومحوواوالت تاووو ر األما  التر ووو  فووي الموومارش 
 -لتالي:م بع بالعميم من الماالم والهمات، يمسن تحميم بعضها وذلد عل  المحو ا

 .غيام الممذجة، والرةية الموضوعية في سياسات تر ية المعلمين وتوييرهم 

  الووومور غيووور الملمووووش لمفابوووات المعلموووين، وعووومم وجووووم جمعيوووات مهميوووة تر ويوووة، ترسووو  قووويم
 وأبعام العمل التر و  بجامم التمييمات الرسمية البيروقرااية.

 مووام علوو  الكليووات الجامعيووة فووي تووأهيلهم إل ووا  المعاهووم المتوسوواة لتر يووة المعلمووين، واالعت
 وتمر بهم.

  فووي غايووة التواضوع، ويسووام يسووون ساموت معوايير الفبووول فوي الكليووات المعميووة بتر يوة المعلمووين
حصول الموتعلم علو   وهام  إتموام المراسوة الاامويوة أو موا يعاملهوا ال ورل الوحيوم للفبوول فوي 

مراسووتهم موون الكليووات األخوورى، بحيووث هووذه الكليووات، بوول قبلووت المرصووولين والمتعاوور ن فووي 
 أصحبت ت ير إل  جماعات اإلخراأ والر ل وففمان الامو  األكاميمي.
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  ميووراأ لضوويق سوووأ العموول فووي ليبيووا، اتجهووت ال البيووة العيموو  موون مخرجووات التعلوويم العووالي
إلوو  المةسسووات التعليميووة، حيووث تووم توييرهووا فووي الموومارش، مون أن يووتم تأهيلهووا لممارسووة 

لتر ية والتعليم، لكومها ترتفر إل  المعرفة التفمية والتر وية والسيما فيموا يتعلوق بارا وق مهمة ا
وجمت  ر حة واسعة  ،فض أ عن ذلد .التمر ش، والفياش والتفويم التر و ، ومير ات التعلم

 امتهمت المهمة خ ل فترات من الروض  والرلتان الوييري، 

 فووي معالجووة مووواان الضووع  فووي تر يووة المعلمووين،  قصووور بوورامج التوومر م، ومحموميووة أارهووا
فعووووام  مووووا صووووممت بصووووور  عاجلووووة والعتبووووارات غيوووور تر ويووووة، ولووووم تسووووبفها عمليووووات تفووووويم 

 ل ميمة التر وية، األمر الذ  جعلها غير قامر  عل  تحميم أولويات التحسين والتاو ر.

 الم رفين التر وو ين التوي يمات وأحسام ياعتممت برامج تمر م المعلمين أاما  الخممة عل  تف
ت و ها الذاتيوة والفصوور، والميور  األحاميوة للعمول التر وو ، إذ لوم تأخوذ فوي اعتبارهوا أن مون 
بين المستهمفين من سل  بتمر ش مفررات مراسية بعيم  عن اختصاصا، وما أعم لتمر سا، 

 األمر الذ  جعل من مسألة تمر م هةال  عميمة الفيمة.

 راسوووات العليوووا هوووي مخرجوووات التعلووويم الجوووامعي، لوووذلد فووو ن ضوووع  إن مووومخ ت بووورامج الم
اإلعووومام األكووواميمي لهوووذه المخرجوووات أمعسوووش علووو  موعيوووة التعلووويم الوووذ  يفووومم، و أسووواليم 
التوومر ش المعتمووم ، بحيووث  ووهمت معووار  ومهووارات وقوويم مخرجووات المراسووات العليووا تراجعووا 

اسووتبعام  قا موة علو المراضوولة  ملحويوا، لكوومهم ممتجوات لمراحوول تعليميوة سوابفة، وأصوبحت
 المتعلمين ذو  المعار  والمهارات األكار امخراضا.

  تفويض المور المةسسي بسبم تمامي الض ول المجتمعيوة، و ابيعوة الع قوات االجتماعيوة
المعفم  التي فرضت وجومهوا فوي اختيوار وتوييو  بعوض أعضوا  هيوأ  التومر ش الجوامعي، 

 -ي المخوت ، ومون التومرج فوي السولد األكواميميح معيومو ذلد بمعظل عون الفسوم األكواميم
ليووة األكاميميوة و المهميووة لعضوو هيووأ  التوومر ش ععضوو هيووأ  تومر ش( الووذ  يس و  عوون الرا

قيم اإلعمام، فض  عن ذلد أمى التوسع األففي غير المخا  في مةسسات التعليم العوالي 
بحملووة المرجووة الجامعيووة و  السووتعامةإلوو  توييوو  عماصوور تمر سووية مون المسووتوى، بوول تووم ا

 .خ ل الرترات الماضية مبلوم المراسات العليا في التمر ش الجامعي
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 : نظم التقويم والقياس الرتبوي /ثالثًا 

إن التمايظ الفا م بين المتعلمين في االستعمامات، والميول، واالتجاهات يسوا لتموايظ ممااول 
حفيفية لرهم الت ميوذ  اتات قصير  اإلجابة ال تفمم إسهامفي استراتجيات التعليم والتفويم، فاالختبار 

للمووووووام  المراسووووووية، وال تعسووووووش حفيفووووووة التموووووومرش، وتعاووووووي مالالت م وووووووهة لمسووووووتويات تحصوووووويل 
 المتعلمين.

وميوووراأ للماالوووم التوووي صووواحبت اسوووتخمام أسووواليم التفوووويم التفليميوووة التوووي رسوووظت علووو  ميوووام 
أ، والابووات، والموضوووعية ممووا أسووهم فووي ترسيووظ المووتعلم االمتحامووات المفاليووة، والتووي افتفوومت للصووم

علووو  الحروووظ واالسوووتيهار، وقووووض الجهووووم الراميوووة لتمميوووة الترسيووور الماقوووم، واالسوووتمالل، واإلبوووماع، 
والتأمووول فوووي المووومارش، والبعوووم عووون واقوووع بي وووة المتعلموووين بموووا تظخووور بوووا مووون مواقووو ، وتحوووميات، 

حرسووات اإلصوو   التر ووو  فووي الواليووات المتحووم  وم ووس ت، يهوورت أسوواليم تفووويم بميلووة راففووت 
األمر سيووة فووي مالووع تسووعيمات الفوورن الماضووي، عملووت علوو  توسوويع ماوواأ التفووويم بحيووث ي وومل 
األما ات الصوورية، واألم وواة  الافافيووة للمتعلمووين بوومالأ موون حصوور تفووويم التحصوويل فووي االختبووارات 

 الممرسية.

لتفووويم ال ووامل ألما ات المتعلمووين، يتالووم تحر وور إن االمتفووال موون افافووة الفيوواش إلوو  افافووة ا
الميم التعليمية من المحممات والفيوم المماية التي حالت مون تويي  المتعلمين للمعرفة فوي حول 
الم س ت، وحجمت قمراتهم اإلبماعية واالبتكار ة، فالتاورات التر ويوة المتسوارعة والرغبوة فوي بموا  

تجوووواه التفووووويم األصوووويل لتعظ ووووظ فاعليووووة أما ات المتعلمووووين، مجتمعووووات المعرفووووة تتالووووم التحووووول با
وتمسيمهم من ممارسة الترسير، والتأمل، والتحليول، والمفوم، واالسوتمتاج، وتوييو  المعرفوة فوي إمتواج 

 ممتجات لها قيمة.

و تالم التحول في أساليم التفويم، تحوالت مماالة في مسومات الميم التر وية، وفي أممال 
والم ووووقة،  اخمام السووولاة، والتحوووول باتجووواه ممرسوووة المسوووتفبل الار وووة فوووي إمساميتهوووالممارسة،واسوووت

بوورامج التعلوويم والتفووويم المسووتمر،  توالمايوور  الهتمامووات المتعلمووين التووي تضوومن ترعيوول إسووتراتيجيا
فوووالتعليم فوووي هوووذه الممرسوووة يتمحوووور حوووول أقصووو  ترهوووم للمتعلموووين وتاوووو ر إمساميووواتهم سووول حسوووم 
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وخر اتا المعرفية، عبر  خصمة الفيم المهمية، وتممية افافة الظمالوة بوين المعلموين  قمرتا، وميولا،
 والم رفين والتر و ين والمسةولين عن إمار  الميم التر وية.

لفوووم أيهووور فحووو  واقوووع مووومارش التعلووويم العوووام واسوووتفراةه فوووي ليبيوووا، وجووووم قصوووور وموووواان 
اأ فوي المةسسوات التعليميوة، ويمسون تحميوم ضع  عميوم  فوي أميموة االمتحاموات المعموول بهوا حاليو

 -أهم هذه المواان في:

   اعتممت عل  تابيق امتحامات في مهاية السمة المراسية، صَممت الستمعا
المعلومات المخظمة واسترجاعها من خ ل عمليات الحرظ والتلفين اوال الرصل أو 

قمر  المتعلم عل  أن يمال  السمة المراسية، فاالمتحامات وففاأ لهذا التماول ال تفيش إال
 مور الممتحن.

   أسست عل  الرصل بين مضامين الموام المراسية، فالمواضيع والموام واألهما
 التعليمية ممرصلة عن بعضها وعن سبل تمريذها.

  ،المور السلبي للمتعلم والمعلم في العملية التعليمية، فالمعلم ماقل ومرسل للمعرفة
ختبارات تفيش مياهر التعلم الساحي، وتفمم معلومات والمتعلم مستفبل لها، واال

وهمية عن حفيفة التممرش، فارتراع ع مات المتعلمين في االمتحامات ال يعسش 
مستوى اكتسابهم للمعرفة المتوقعة، أو امت كهم للمهارات المستهمفة في البرمامج 

 مية.التعليمي، مما أسهم في صياغة قرارات تر وية ترتفم للر م والعف 

  لم يحسن واضعو بعض المفررات المراسية، توظ ع المررمات عل  األيام المراسية
الرعلية، مما أسهم في عمم قمر  المعلمين عل  تماول جميع الموضوعات الماروحة، 

بين أجهظ  اإل را  التر و  عل  المستوى الوامي، وا تراد  وأمام ضع  التواصل
أس لة االمتحامات المها ية، ارحت أس لة مر ون غير ممارسين للتمر ش في وضع 

من خارج المفررات المراسية، فض أ عن ذلد لم تكن أس لة االمتحامات  املة لجميع 
الموضوعات والوقت المخص  ألما  بعضها ال يمسجم مع ابيعة األس لة 

 الماروحة.

 عملت األساليم التفليمية في الفياش عل  م ر افافة االمتحامات، الفا مة عل  
الرصل بين التعليم والتفويم، بحيث أصب  اجتياظ االمتحامات همفاأ بحم ذاتا، ب ض 
المير عن تمسن المتعلمين من امت د وسا ل المعرفة، ورسخت مراهيم خاا ة 

)االمتحانات عنق الزجاجة، يوم االمتحان يكرم م رت الرعم بين صرو  المتعلمين 
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م اعر االغترام لمى المتعلمين الماتج عن ، وأفرظت هذه الافافة المرء أو يهان..(
 فد االرتبال بين بي ة التممرش وواقع المتممرش.

   صي ة االمتحامات التفليمية تعتمم عل  ار  أس لة تتالم إجابات قصير
ومختصر ، مما أسهم في امت ار ياهر  ال ش في االمتحامات عل  مااأ واسع بين 

التفليمية ترسظ عل  المواتج ب ض المير عن  تالمتعلمين، فاالمتحامات وففاأ للتماوال
 العمليات التي أسهمت في يهور المخرجات عل  المحو الذ  يهرت فيا.

  اعتممت عل  قياش التحصيل من خ ل اختبارات الورقة والفلم، ساالختبارات
 )االختيار من متعدد، والصواب والخطأ، وتكملة الفراغات..(الموضوعية 

ية ذات اإلجابات الفصير  والمختصر ، التي غالباأ ما افتفمت واالختبارات المفال
لخاصية الصمأ بوصرها ال تفيش ما أعمت لفياسا، وال تيهر ما تعلما المتعلمون، 
وما يمب ي لهم أن يتعلموه، وال تفمم ملي أ يحمم مستوى تمسمهم من جوامم المعرفة، 

معرفة في حل م س ت قا مة، وامت كهم لوسا لها، وال تعسش قمرتهم عل  تويي  ال
ش، فض أ عن سومها متحيظ  وغير اابتة، وال تراعي التمايظات اأو تاو ر واقع مع

 والرروأ المتموعة بين المتعلمين وعل  مستوى ممارش التعليم العام.
 :  اإلشراف الرتبوي  / رابعًا

يات الفورن يهرت محاوالت م واة لتاوو ر ممارسوات اإل ورا  التر وو  مموذ ممتصو  سوبعيم
الماضي، ومع بماية عفم الاماميات اتسعت وتموعت مصامر السلاة اإل رافية وأسش ذلد التحوول 
إل  إحماث ت يير موعي  همتا الممارش مع إح ل عفم التسعيميات، إذ تحول االهتموام مون تفوويم 

ظ وظ الع قوات المعلمين إل  الترسيظ عل  بما  مجتمع مهمي تفومه مبامئ الرضيلة المهمية، عبر تع
األصيلة بين المعلمين والم رفين التر وو ين، لتجواوظ تبصويرهم بوأموارهم الوييريوة إلو  تمسيومهم مون 

 الم ارسة وممارسة األموار اإل رافية إلحماث ت ييرات عميفة في بي ة التممرش.

إن المميمات التر وية في حاجة إل  سلود مهمي يتص  باألصوالة والتجميوم لتم وين قواعوم 
مارش ومجتمعووات المعرفووة، والم وور  التر ووو ، بوصوورة قا ووما تعليميووا، يتوقووع ممووا ممارسووة أمواره موو

 في تممية الفمرات الفيامية وتعظ ظها لمى المعلمين.
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ومووع أن قضووية السوولاة متجووذر  فووي التر يووة واإل وورا  التر ووو ، فوو ن الم وور  التر ووو  يجووم 
  مهميووة، وال يتصوور  سخبيوور يفوورر أوجووا أن يمووارش موره بوصوورا محترفووا، وصوواحم خبوور  وبصووير 

 الصوام والخاأ من الممارسات وأممال السلود التر و  السا م في الممارش.

ة بالرغبووة فووي اسووتخمام الفووو  والسوويار  والمروووذ، تتمووايظ وفووي يوول المماخووات التر ويووة الم ووبع
مصامر السلاة اإل رافية، ومستويات توييرها من الم رفين التر و ين، وي مل ذلد البمية الهرمية 
واألميمة الرسمية السا م  في المميمة، وسلاة الخبر  الذاتيوة والفومر  علو  الفيوام  والتراعول الموةار 

م علوو  البيامووات والمعلوموات الممعمووة بووالمماق والبحووث العلمووي، والمعرفووة علو  اخخوور ن، واالعتمووا
المير ووة المسووتمم  موون الموقوو  التعليمووي بوصوورا مصوومرا موون مصووامر السوولاة اإل وورافية، وسوويار  
الفيم واألفسار والمعتفمات المذوتة في الممارسوة وتفاسومها موع المعلموين عبور الم وارسة، والتمسوين، 

رسووي  قوويم الرضوويلة المهميووة واإلمار  الذاتيووة، بترعيوول مصووامر السوولاة األخ قيووة، وتعميووق األفهووام لت
ولكل مصمر من هذه المصامر إستراتيجية تراعل تجعل من المعلموين يسوتجيبون لسولاة الم ور  

 بارأ متموعة وففاأ لابيعة المصمر.

م والووتعلم، وتاوور  هووذه المصووامر سوويمار وهات إجرا يووة عميووم  هوومفها تحسووين عمليووات التعلووي
وتضمن بمرجات متراوتة أن المومهج خطاو  لوا سموا يجوم، وأموا يمروذ سموا يرتورض لوا أن يمروذ، وأن 

 المعلم يعلم سما أر م لا أن يعلم، وأن المتعلم يتعلم بالارأ المرترض أن يتعلم بموجبها.

هم، تلفوووم أسوووهمت مير وووة اإل ووورا  التر وووو  فوووي إاووورا  أسووواليم عمووول الم ووورفين واسوووتراتيجيا
وتضمن ذلد سبل ت خي  الموق  التعليمي، وا  راد المعلمين في مختل  أبعام العمول التر وو ، 
سالتأمل في الخبر  التر وية واستحضارها، والتأمل في الممارسوة قبول حوموث العمول إلمراد الموقو  
قبل حموث الخبر ، وار  األس لة التر وية الصعبة، وتاو ر مخوظون إ ورافي ي وتمل علو  ممواذج، 

مجوواظات، ومفارمووات قووم تكووون مريووم  فووي فهووم م ووس ت الووتعلم الصووري وحلهووا، عبوور توووفير سووبل و 
الت ذية الراجعة والبحث من خ ل العمل لصياغة مير ة لإل را  التر وو  قا موة علو  الممارسوات 

 المهمية.

وتصووب  الممارسووات المهميووة أكاوور مضووجاأ عموومما تتكووون الحووموش، الماتجووة عوون تووراكم الخبوور  
رار الممارسة، فالممارسات الراهمة تكون ار ة وغمية مفارموة بالممارسوات الماضوية، مموا يةسوش وتك
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لبما  مير ة الممارسة التي تت سل من خ ل البحث اإلجرا ي، ومعاي ة اللحية التعليمية، والتأمول 
 في مضامين تلد اللحية ضمن أبعام الموق  التعليمي.

تعميووق الحوووار مووع المعلمووين والمتعلمووين، بهووم   إن الم وور  التر ووو  يجووم أن يعموول علوو 
ترسوووير أحوووماث غرفوووة الصووو ، وسووولود المتمووومرش، وفهوووم البي وووة التعليميوووة التوووي يمموووو فيهوووا ذلووود 
السووولود، ليوووتمسن بم وووارسة المعميوووين مووون تفوووميم قصوووة أو روايوووة  ووواملة لميووواهر الوووتعلم الصوووري، 

تعلموووين، واالسوووتراتيجيات والخوووروج بصوووور  واضوووحة ومضوووي ة عووون يووورو  ومعايوووات تحصووويل الم
 الواجم اعتمامها وترعيلها لتحسين واقع بي ة التممرش.

التموواول تاووو ر معتفوومات الم وورفين التر ووو ين، وتحفيووق التاووابق بووين المير ووة و تالووم هووذا 
الممارسووة والمعتمفووة فووي العموول التر ووو ، و وويوع مماخووات إ وورافية صووحية، وميووام معووم متبووامل قووا م 

لة المهمية، والت ارسية بين المعلم والم ر  التر و ، وتوفير بي وة ممافسوة تتحومى عل  مراهيم الظما
 مفمرات المعلم، ومماهضة لمياهر االستكامة، والتهميم، وماعمة ل من واالستفرار الوييري.

إن اإل را  التر و  في عصور موا بعوم الحمااوة يفووم علو  توسويع مسواحة الحر وة الممموحوة 
وى سف  االستف لية في أما  المهمات التر ويوة، وتمسوين المعلموين مون تفاسوم للمعلمين، ورفع مست

 المسةولية األخ قية والرسر ة مع قيامات الميم التر وية.

إن تحليل واقع اإل را  التر و  في المميمات التعليمية عل  المستوى الوامي، ييهر 
لذ  أفرظ جملة من الماالم والتفليمية في السلود ا وجوم ياهر  المماية في الممارسة،
 -واخاار السلبية من بيمها ما يلي:

  سوووان اإل ووورا  التر وووو ، وال يوووظال يموووارش بالمعتفووومات البيروقراايوووة، بوصووورها مووون مصوووامر
 الضب  الرسمي، وبمسوا معم الفمرات المهمية، و خصمة الفيم الوييرية للمعلمين.

 بينشخصييية مرميييةلمووين، ع قووات رسووخت هيممووة الم وور  التر ووو  السوويسولوجية علوو  المع 
قوضت رو  المبامر ، واإلبماع، واالبتكار، وحجمت مساحة استف لية المعلموين فوي سوياقات 
وولت التراباووات الفا مووة وفووق مميووور توقووع وراقووم، وتبعيووة المعلووم  التموومرش المتموعووة، و أص 

لرر ووق، والظمالووة المالفووة للم وور  التر ووو ، بعيووماأ عوون مروواهيم االمرتووا ، والم ووارسة وعموول ا
 المهمية.
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   ال تووظال مروواهيم اإل وورا ، والفيووام  اإل وورافية التعليميووة للمعلووم بعيووم  عوون قوويم الميووام التر ووو
ومعتفماتا ومموارساتا، وال يوظال يالق عل  الوحم  التمييمية المميمة لعمل الم رفين حإمار  

عليم المرفر، وم رت الخوو ، الترتيش التر و ( التي خلفت مماخات الرفض، واالمرساد، والت
 واالستكامة، والرعم بين صرو  المتعلمين والمعلمين في الممارش.

   ،يمووارش المرووتش التر ووو  عملووا فووي البحووث عوون المرفوووم، ف يووام حسوون الميووة، وففوومان الافووة
واالستخمام المررل للسيار  والفو  الرسمية، والرغبة فوي الهيمموة صورات وخصوا   م ظموة 

التر ووو  الووذ  يعتمووم إسووتراتيجية الظ ووارات الصوورية المراجووأ  للموومارش، ويفوومم   لعموول المرووتش
جرا اتوا، تمهيوماأ لمحاسوبة المخوالرين  وصرات جاهظ  للمعلمين توضو  لهوم ابيعوة عملهوم، وا 

 والخارجين عمها ومعاقبتهم ابفاأ للمعايير والبروتوسول التعليمي المعتمم.

  را  التر و ، مصال  الترتيش وممارسات المرت وين لفم هجرت المير ة والممارسة في اإل
ممووذ بمايووة السووبعيمات موون الفوورن الممصوورم، وال يفوور األمم التر ووو  المعاصوور بمصووالحات 
الترتيش والتوجيا التر و  ومراهيمهما، بل أكمت أمبيات التر ية في الفورن الحوام  والع ور ن 

تعليمية الماعمة والمة وم  لممارسوات مصال  اإل را  التر و ، بالفيامات الاستبمال ضرور  
المعلوووم، التوووي تفاسوووما الرةيوووة والفووويم، وتحتووورم إمسووواميتا، وت ووورسا فوووي اتخووواذ قووورارات تحسوووين 
تحصووويل المتعلموووين، بوصووورا ظموووي  فوووي المهموووة يمتلووود خبووورات واسوووعة ومعمفوووة، ويموووارش 

 م ااات تر وية لها آاارها المبا ر  عل  فاعلية التممرش.

 األقمميوووة فوووي العمووول،  الم ووورفين حالمرت وووين( التر وووو ين، توووتم وفوووق معوووايير إن آليووات اختيوووار
واالختبارات المعمول بها، ل ختيار من بين المتفممين، ترتفم لخصوا   الصومأ، والابوات، 
والموضووووعية، فمضوووامين بعوووض األسووو لة ذات ابيعوووة افافيوووة فسر وووة عاموووة، يمسووون ل يووورهم 

يش الفمر  التمر سية للمتفممين، وال تيهر قومرتهم اإلجابة عمها، ومضامين بعضها اخخر تف
 .عل  مظاولة مهمات اإل را  التر و  

 : يــنـالتعليم الفين وامله /خامسًا 

سوووان التعلووويم الرموووي والمهموووي، وال يوووظال، واقعووواأ تحوووت توووأايرات اجتماعيوووة سووولبية، واتجاهوووات 
ظظت مميوموووة الفووويم والمووووروث ر هوووذا المووووع مووون المعرفوووة، وعوووفوووواماباعوووات تر ويوووة ومجتمعيوووة تحت

الافووافي والحضووار  العر ووي هووذه الميوور ، إذ يسووتمل بعووض الموور ين علوو  ذلوود بفووول الروورظمأ معيووراأ 
 -جر راأ الَفيْن حالحمام(:

 إمي بم  لي في المسارم أول  ... ومرخت سيرد في الظمان األول.
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يوووواتهم األسوووور ة، لفووووم امخوووورل فووووي هووووذا الموووووع موووون التعلوووويم المتممرسووووون األقوووول حيوووواأ فووووي ح
وأوضووواعهم االقتصوووامية واالجتماعيوووة، لووورغبتهم فوووي اكتسوووام المهوووارات الرميوووة واليمويوووة وحووواجتهم 
لإلعوومام السوور ع، بهووم  االلتحوواأ المبسوور بسوووأ العموول، الووذ  يمسوومهم موون الحصووول علوو  عوا ووم 

 مامية تساعمهم عل  توفير الحم األمم  من متالبات المعي ة وأسبابها.

لوود اتجووا المتعلمووون غيوور الفووامر ن علوو  مواصوولة تعلوويمهم فووي فووروع المعرفووة فضوو أ علوو  ذ
المير وووة إلووو  هوووذا الرووورع مووون التعلووويم، بحيوووث أصوووب  التعلووويم الرموووي والمهموووي ي وووير إلووو  جماعوووات 
ل  المتممرسين األقل حياأ في حيواتهم األسور ة واالجتماعيوة  اإلخراأ والر ل األكاميمي المير ، وا 

 واالقتصامية.

خصا   ال خصية للمتعلمين والمعلمين والمتعاملين مع هذا الموع من التعليم سووغت إن ال
لتووممي مسامتووا المهميووة، وممظلتوووا االجتماعيووة، وأفوورظت م وواعر الموميوووة التووي  ووعر بهووا المتعلموووون 
والعووواملون فوووي مةسسووواتا، وأسوووهم ذلووود الوضوووع فوووي يهوووور التموووايظات بوووين المتممرسوووين والمعلموووين 

اش فوووروع المعرفوووة، وعوووظظت الرووووارأ المهميوووة علووو  مسوووتوى المعلموووين ومخرجوووات الفا موووة علووو  أسووو
التعلوويم الرمووي والمهمووي مفارمتووا بمعلمووي التعلوويم الاووامو  العووام ومخرجاتووا، فيمووا عوور   بأصووحام ا 
لياقوووات البيضووووا  وأصووووحام الياقووووات الظرقوووا ، و مووووا  علوووو  ذلوووود تماموووت واتسووووعت يوووواهر  عووووظو  

سسات التعليم الرمي والمهموي موع حاجوة المجتموع لمخرجوات هوذا الرورع المتعلمين عن االلتحاأ بمة 
المعرفوووي، فاالتجاهوووات األكاميميوووة والترصوووي ت المهميوووة ساموووت، وال توووظال، م ظموووة لروووروع المعرفوووة 

 المير ة حت  مع ضآلة فر  العمل المتاحة لمخرجات هذه الرروع.

واقع ميم التر ية في الوب م العر يوة، إن هذا الوص  لحالة التعليم الرمي والمهمي يمسجم مع 
 -و تررم هذا الررع من المعرفة في ليبيا بالعميم من الماالم، يمسن إيجاظها عل  المحو التالي:

   غيووووام الرلسوووورة التر ويووووة الواضووووحة، والرةيووووة التعليميووووة المتبصوووور  ل ايووووات التعلوووويم الاووووامو
 وأهمافا، ورسالتا ضمن مميومة الميام التر و .

 مصور المروموة فوي التعلويم الاووامو ، وصوعوبة التجسوير وت ييور المسوارات التعليميووة، غيوام ع
بسوووووبم اعتموووووام الاامويوووووات التخصصوووووية التوووووي حالوووووت مون حر وووووة حرسوووووة المتعلموووووين عبووووور 
التخصصات األكاميميوة والرميوة، والسوي ما أمهوم غيور قوامر ن علو  بموا  اتجاهوات قا موة علو  
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ي يالووم موومهم تحميوومها بعووم االمتهووا  موون مرحلووة التعلوويم قوومراتهم وميووولهم واسووتعماماتهم التوو
 اإللظامي.

  غيام ميم التحريظ التي تمفع المتعلمين ل لتحاأ بمةسسات التعليم الرمي والمهمي، وتراجع
 معايير قبول العاملين بها، وتواضع متالبات مم  ال هامات العلمية المتخصصة.

 ي والمهمووي فووي األبميووة الممرسووية، والمعاموول العوووظ الووذ  تعووامي ممووا مةسسووات التعلوويم الرموو
والتجهيظات والورش، والموام التعليمية، وغيام حم ت الترو ج لهذا الررع من المعرفة لم ر 

 الوعي المجتمعي بأهميتا وموره في الحيا  العامة.

  ه ا ووة التعلوويم الرمووي والمهمووي، وتراجووع أما  مةسسوواتا وامحسووارها بسووبم ضووع  معامووات
 التمو ل وامخراض سف  التوقعات الررمية الماتجة عن االلتحاأ با.الت ر ع و 

  التبمالت الفا مة والمستمر  في هيسلة التعليم الرمي والمهمي، والت يرات المستمامة فوي تبعيتوا
اإلمار ة، مما أسهم في تفويض الجهوم الرامية الستبصار م س تا، وتفويم أما  مةسسواتا، 

   تمييمها.وحجم مساعي تاو رها وا عام

  : اتـات واملقرتحــالتوصي

إن تحليل ممارسات ميام التعليم العام، وت وخي  واقوع عمليوات التعلويم والوتعلم بمةسسواتا، 
ييهووور تراجوووع أما ات الميوووام التر وووو  فوووي ليبيوووا فوووي أهمافوووا ومسوماتوووا ومضووواميما وعبووور مسوووتوياتا 

التر يوة الرسومية األكاور أهميوة سالممواهج المراسوية الممايوة الممرصولة، المختلرة، وذلود ضومن أبعوام 
والوسوا ل التعليميوة التووي ال تتجواوظ السووبور  والابا وير، وآليووات قبوول المتعلمووين، وتعيوين المعلمووين 
والعوواملين فووي المةسسووات التعليميووة والتووي ترتفوور إلوو  المير ووة والممذجووة، وتفووويم المصووامر الب وور ة 

تمر بها خارج ما ر  التكميد الموضووعي، واعتموام ميوم لفيواش تحصويل المتممرسوين ترتفوم وترقيتها و 
للصووومأ والابوووات والموضووووعية، والع قوووات الهرميوووة البيروقراايوووة الم ووووهة الفا موووة بوووين الم ووور  
التر وووو  والمعلوووم، والميووور  المهميوووة والمساموووة االجتماعيوووة المتمميوووة للمتعلموووين والعووواملين بمةسسوووات 

 ليم الرمي والمهمي.التع

رام  تحوول صوامقة، همفيوة التوجوا، تحومث ت يورات  إن هذه األبعوام تحتواج إلو  إعوام  ميور وا 
اقووع الووميم التر ويووة لجعلهووا قووامر  علوو  الممووو فووي  و الار فووة التووي تعموول فيهووا األ وويا  عميفووة فووي

هوذه السوياقات يمسون  والبفا  والتمافش بالرغم من الارقات والتهميومات الماخليوة والخارجيوة، وضومن
 -تفميم التوصيات والمفترحات التالية:



 

16 

  ، االمرتا  عل  األميمة والسياسات التر ويوة العر يوة، وعلو  التجوارم التر ويوة الموليوة الرا وم
الفيمووي السووا م، واوابووت المجتمووع الليبووي واإلرث الحضووار   البمووا اإلفووام  ممهووا فووي ضووو   و

 العر ي اإلس مي.

 لمراسية الفا موة علو  الحروظ واالسوتيهار، واعتموام ممواهج بميلوة تجموع بوين تاو ر المماهج ا
األصووالة المعاصوور ، وتممووي الفووومر  علوو  اإلبووماع، والتأموول، والترسيووور الماقووم، وتعووظظ الحووووار 

 واالمرتا ، واحترام الرأ  الم اير.

 سووية تحفيووق التووراب  العضووو  بووين المموواهج المراسووية، وعلوو  مسووتوى مضووامين سوول مووام  مرا
وأهمافها، و ين ما يمرش وواقع المتممرسين وم س تهم، وتمسيومهم مون تحفيوق أبعوام المضوج 
المعرفووي واألخ قووي والممووو الفيمووي، وتوسوويع مسوواحة م ووارسة موومير  الموومارش، والمعلمووين 

 والم رفين التر و ين في وضع المماهج المراسية.

 لتمميوة ومتالبوات المجتموع، وتوسويع تحفيق التراب  العضو  بين التر ية واحتياجوات خاو  ا
م ارسة الفااع األهلي، وقيامات المجتمع المتخصصة فوي تخاوي  التعلويم واإل ورا  علو  
برامجا وتفويما، وتصميم أبمالا الفامر  عل  التعااي موع مت يورات وتحوميات الفورن الحوام  

 والع ر ن.

  الوووذاتي والعصووو  الوووذهمي، اعتموووام ارا وووق تووومر ش قا موووة علووو  أسووواليم التعلووويم التعووواومي، و
والتجر وووم والترسيووور الماقوووم، والتأمووول وحووول الم وووس ت بموووا يمسوووجم موووع قووومرات المتممرسوووين 

 وميولهم واستعماماتهم وأوضاعهم االقتصامية واالجتماعية.

  إمخال ميم المعلومات واالتصاالت الحمياة، وتيسوير مهموة امسويابها عبور مسوتويات الميوام
تر ويوووة متجووومم  وأكاووور امرتاحووواأ، وتووووفير سوووبل الت ذيوووة الراجعوووة، التر وووو ، وتأسووويش مماخوووات 

 وتعر ض جميع مستويات الميام التر و  ومسوماتا للمسا لة والتفويم المستمام.

  االهتمام باستامار  بسة االتصاالت المولية حاإلمترمت( فوي المومارش، والعمول علو  إصومار
الم وووووارسة البحايوووووة لم ووووور الووووووعي الم ووووورات، والمجووووو ت التر ويوووووة، وحوووووث المعلموووووين علووووو  

اووورا  ممارسوووات العووواملين فوووي مةسسووواتا، وتأسووويش جمعيوووات  بم وووس ت الميوووام التر وووو ، وا 
تر وية للمعلمين تهم  إل  الرقي بمستوى حرفية ومهمية المعلم في جميوع مسوتويات الميوام 

 التعليمي.

  ضووعية واعتمامهوا فوي اعتمام المير ة والممذجة في إمار  الوميم التر ويوة، ووضوع معوايير مو
عمليووات قبووول المتعلمووين، بمةسسووات التعلوويم العووالي، وترعيوول الضووواب  العلميووة أامووا  مظاولووة 
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 و فوي اختيواراألم اة المصاحبة الختيار، وتعيين المعلمين والعاملين وترقيتهم، وتومر بهم  
 الميم التر وية ومةسساتها. قيامات

 ت التر ية إلعام  تأهيل معلمي التعلويم العوام تر ويواأ، إعمام برامج تممية مهمية مسارة في سليا
وأخوورى تسووتهم  موومير  الموومارش لتووأهيلهم فووي ميووامين اإلمار  الممرسووية لمووم  عووامين يمووم  
بموجبهووا المعلمووين مبلوووم التأهيوول التر ووو ، ويمووم  موومرا  الموومارش مبلوووم التأهيوول فووي اإلمار  

  ة غير المةهلة أكاميمياأ لممارسة المهمة.الممرسية، وذلد بعم استبعام العماصر الب ر 

  ، تووومر م قيوووامات الوووميم التر ويوووة فوووي جميوووع مسوووتوياتها علووو  األسووواليم الحمياوووة فوووي الفيوووام
 سالفيام  الموقرية، والتعاملية، والتحو لية، وتعميق البعم الفيمي واألخ قي في ممارساتهم.

 لعمووول، وتحسوووووين أوضوووواع المعلمووووين تووووفير بي ووووات تعليميووووة مافعوووة ومحوووورظ  علوووو  التعلووويم وا
والعوواملين بوووالميم التر ويوووة، وا  وووباع حاجووواتهم، واالرتفوووا  بهوووا إلووو  مرجوووات متفمموووة فوووي سووولم 

اوورا  أموارهووم المهميووة بوصوورهم بوواحاين ومتعلمووين وماووور ن  Maslow,(1943)ماسوولو   وا 
 لرروع المعرفة المختلرة، ووس   ت يير في المةسسات التعليمية.

 حر ووة المعلمووين فووي التصوور ، واتخوواذ الفوورارات وتمسيوومهم موون ممارسووة أموار  توسووع مسوواحة
الفيووام  التر ويووة والممرسووية، وتمميووة مروواهيم العموول الجموواعي موون خوو ل ت ووسيل فوورأ العموول 

 التر و .

  التفويم المستمر ألما ات المتعلمين في مةسسات التعليم العام، وتوفير ميم للت ذية الراجعوة
ميام التر و ، واعتمام أسواليم التفوويم البوميل بومالأ مون اختبوارات التحصويل عبر مستويات ال

أحاميووة الجامووم، واالمتفووال موون افافووة الفيوواش إلوو  افافووة التفووويم ال ووامل ألما ات المتعلمووين، 
 وتوفير المصامر والمفومات ال ظمة لترعيل مماذج التفويم األكار  موالأ واتساعاأ.

  األمصووووبة التر ويووووة، بمووووا يمسووووجم مووووع المعووووايير المعتمووووم  موليوووواأ تحسووووين المة وووورات الكميووووة و
والصامر  عن مميمة التر ية والافافة والعلوم حاليومسسو( لضمان جوم  ممخ ت، وعمليات، 
ومخرجوووات الميوووام التعليموووي ومويراتوووا، وتووووفير بي وووة ممرسوووية ماعموووة للوووتعلم، وقا موووة علووو  

 و ين المحلي والوامي.التمافش بين المةسسات التعليمية عل  المست

  وضع معايير موضوعية تفيش قمر  المعلم عل  مظاولوة مهموات اإل ورا  التر وو ، وترعيلهوا
فووي عمليووات اختيووار الم وورفين التر ووو ين، بوومالأ موون االعتمووام علوو  االختبووارات التحصوويلية 

 غير المسوغة والتي ترتفم لخصا   الصمأ والابات والموضوعية.

 ن التر وووو ين لتبصووورهم بمعتفووومات اإل ووورا  التر وووو  ومير اتوووا الحمياوووة إعوووام  تأهيووول الم ووورفي
ساإل وووورا  اإلكليميسووووي، والتوووووأملي والحوووووار ، والتاووووور ، لتوسووووويع م ووووارسة المعلمووووين فوووووي 
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ووش ل وويوع مماخووات ممرسووية ماعمووة،  اإل وورا ، و مووا  ع قووات إ وورافية مهميووة ت ووارسية، تطةسَّ
امر جميووم  للسوولاة اإل وورافية تفوووم علوو  أبعووام وممافسووة، وآممووة وييريوواأ، وتمهووم ليهووور مصوو

 مهمية وأخ قية.

  تأسووويش ميوووم تر ويوووة مرموووة تسوووم  للمتعلموووين ت ييووور مسووواراتهم األكاميميوووة، بموووا يمسوووجم موووع
قوومراتهم واسووتعماماهم وميووولهم، وتكووون قووامر  علوو  مجووارات الت يوورات المتسووارعة فووي الالووم 

من أجل تعميق سلود المواامة، والتعلويم مون عل  التويي  من خ ل تأكيم مراهيم التر ية 
 أجل العمل.

  ، اعتموووام مووومارش المسوووتفبل ال ميوووة بمسوماتهوووا مووون معووومات، ومختبووورات، ومستبوووات، ومسوووار
ومرافووووق صووووحية، وخووووممات للت ذيووووة، ومرافووووق ماعمووووة لمظاولووووة األم وووواة الر اضووووية والافافيووووة 

ان التووظام مسوماتووا بمعووايير واالجتماعيووة، وضووب  ممارسووات الفاوواع التر ووو  األهلووي، وضووم
جوورا ات  االعتموام والسوي ما فيمووا يتعلوق بفبووول المتعلموين، وتعيووين المعلموين، وميووم التفوويم، وا 

 مم  ال هامات العلمية.

  إعام  المير في مةسسات التعليم الرموي والمهموي، وتظو ومها بالمسوتلظمات الضورور ة لترعيول
يووووة  ووووهر ة م ر ووووة توووومفع المتعلمووووين علوووو  برامجهووووا وخااهووووا المراسووووية، ومووووم  مسافووووآت مال

االلتحوواأ بهووا، وم وور الوووعي المجتمعووي بأهميووة التعلوويم الرمووي والمهمووي عبوور وسووا ل اإلعوو م 
 المختلرة، واعتمام سياسة تروج لممتجاتا وممارساتا المهمية.

  إعوووام  فوووت  المعاهوووم الرميوووة والمهميوووة المتوسووواة، وتمويوووع المعاهوووم العليوووا وتاوووو ر عمليوووات
مرش فوووي مةسسووواتها، وتسوووهيل مهموووة التجسوووير بوووين مسوووتويات التعلووويم الرموووي والمهموووي، التمووو

وتحفيوووق التراباوووات العضووووية بوووين الممووواهج المراسوووية، والوسوووا ل التعليميوووة، و وووين حاجوووات 
 المجتمع عبر اعتمام ميم للت ذية الراجعة والتفويم والمسا لة المستمامة.
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