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  إعداد المعلم ومواجھة تحديات المستقبل
  سعيد طه محمود أبو السعود. د

  مساعد أصول التربية الأستاذ 
ة ــجامع –ة ـــكلية التربي

  الزقازيق
  :ملخصال

يمثل التفكير في المستقبل أحد النوازع اإلنسانية في مختلف العصور، غير أن أھمية ھذا التفكير بدأت تزداد مع 
ولقد شاع في اآلونة األخير حواٌر واسع، إلصالح النظم . ي يشھدھا العالم في مختلف المجاالتسرعة التحوالت الت

يمكن الحديث عن إصالح التعليم بمعزل عن إصالح المعلم  وألنه ال. التعليمية لمواجھة تحديات الحاضر والمستقبل
اره أحد المكونات األساسية لمنظومة المستقبل، وأحواله؛ فإن معلم المستقبل  استأثر بمجال كبير من ھذا الحوار ، باعتب

كما تأتي مشروعية طرح قضية تطوير  ومن ھنا تأتي أھمية التعرف علي مالمح مستقبل المعلم، وتحليل صفاته وأدواره،
   .برامج إعداده  وتنميته مھنيا ، لمواجھة تحديات المستقبل

  :البحث فقد استھدفوانطالقاً مما سبق 
  .يات  المستقبلية التي تواجه  المعلم ، ومتطلبات ھذه التحديات  المستقبلية من المعلم وبرامج إعدادهتحليل أھم التحد •
وخصائص وأدوار معلم  التعرف علي مختلف السيناريوھات المطروحة حول مستقبل المعلم،المتفائلة منھا والمتشائمة •

  المستقبل في إطار منظومة  المستقبل 
  .مواجھة تحديات المستقبللتطوير برامج إعداد المعلم ، استخالص أھم المقترحات ل •

  :من التحديات وثيقة الصلة بالمعلم ،  وھيمجموعة  ىإلالمنھج الوصفي التحليلي  مباستخدا ت الدراسةوتوصل
ت ، والتحدياوالديمقراطيةتحديات التكنولوجية والمعلوماتية ، وتحديات العولمة مثل عامة؛ ال التحديات الخارجية أو -١

  .والسكانية والبيئية واالقتصادية االجتماعية
 كاألنماط الجديدة وغير التقليدية من التعليم والمتعلمين، والتعددية الثقافية، والطبقية األكاديمية، داخلية،التحديات وال -٢

  .وانتشار العنف داخل المدارس، و ضغوط العمل
واألنظمة المحيطة سواء كانت اقتصادية؛ كھيمنة القيم  أشارت الدراسات إلي وجود تحديات التوتر بين التعليم كما -٣

كضغوط الطلب االجتماعي (، أو اجتماعية )قيم الجودة واالعتماد وربط األجر باألداء( االقتصادية علي التعليم
  ) .وضغوط الشراكة المتزايد،

حتمية اختفاء المعلم  إليي ذھب بالتحديات تراوحت بين التشاؤم الذ توجد سيناريوھات ثالثة لمستقبل المعلم متأثراً  -٤
من خريطة المستقبل، والتفاؤل بما تبشر به تطورات المستقبل من الفرص للمعلمين، وسيناريو وسيط يؤكد علي 

  .ضرورة تطوير منظومة التعليم والمعلم لمواكبة التحديات وأن الذي سيختفي ھو المعلم التقليدي
  .تقبلقدم البحث مقترحات لتلبية متطلبات المسثم  -٥

تقبل  –مستقبل المعلم  –إعداد المعلم  –تحديات المستقبل  :الكلمات المفتاحية للبحث م  –معلم المس داد المعل رامج إع ب
ةتحديات  –تحديات العولمة  –التحديات التكنولوجية والمعلوماتية  – التحديات  – الديمقراطي
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ة  كانية  –البيئي ديات الس ة  –التح ديات االجتماعي ادية التح –التح راكة  –ديات االقتص  –الش
 .الطلب االجتماعي على التعليم –الطبقية األكاديمية  –العنف  –الجودة 

  مقدمة 
ر  يمثل التفكير في المستقبل أحد النوازع اإلنسانية في مختلف العصور ، غي
أن أھمية ھذا التفكير بدأت تزداد مع سرعة التحوالت التي يشھدھا العالم في مختلف 

االت رعة  ،المج ة و س ن طبيع اني ع ال اإلنس وق الخي تقبل يف ه المس ا يخبئ ل م ولع
ه زمن   تقبل بأن التحوالت  المرتقبة، لدرجة أنه قد يصح معھا الحديث عن زمن المس

دات، أو الفرص  التحديات؛ لما قد ينتظر اإلنسانية من كم ھائل من الضغوط والتھدي
  .والطموحات

ن تقبل فم ذا المس ي بھ يم معن ي ا والتعل ر ف تقبل دون أن لصعب أن نفك المس
يم ي التعل ر ف ارهنفك ه ، باعتب تقبل وتحديات وعي بالمس رس ال ة لغ بل المھم د الس . أح

تقبلية، تقبل فالتعليم بطبيعته عملية مس راد للمس داد األف ه األساسية إع كي لو .ووظيفت
د، ،يةعال ةمھنيبتعمل  النظم التعليمية  د و يجب أن ترصد التطورات قصيرة األم تع

  .)١(العاملين فيھا للتكيف معھا
ة  ىعل ولقد شاع في اآلونة األخير حواٌر واسع وطرٌح ، المستويات الدولي

مواجھة تحديات واإلقليمية والمحلية وبين فرادي الباحثين، إلصالح النظم التعليمية ل
إصالح يمكن الحديث عن إصالح التعليم بمعزل عن  وألنه ال. الحاضر و المستقبل

اره  معلم المستقبل ؛ فإن لم وأحوالهالمع ذا الحوار ، باعتب ر من ھ يستأثر بمجال كبي
د ال ات أح ية لمكون يماألساس ه ، وتعل تقبل ومجتمع ان المس تقبل؛ إنس ة المس  منظوم

تقبل ته،  المس م ،ومدرس تقبل المعل ح مس ي مالم رف عل ة التع أتي أھمي ا ت ن ھن  وم
ما تأتي مشروعية طرح قضية تطوير ك ،تحليل مواصفات معلم المستقبل وأدواره و

 ً   .، لمواجھة تحديات المستقبلبرامج إعداده  وتنميته مھنيا
ي  تقبل الت ديات المس دة من تح اً عدي ة أنماط د طرحت الدراسات التربوي وق

م ، ا المعل ه بھ يم أو يواج ا التعل أثر بھ ل أن  يت ة يحتم ديات خارجي ت تح واء كان  ؛س
ة والمعلوم ديات التكنولوجي ةكالتح ة  ،اتي ديات العولم ةوتح ديات ال، ووالديمقراطي تح

  .السكانية والبيئية واالقتصاديةواالجتماعية 
ة و، تحديات داخليةكما طرحت الدراسات  يكامن رامج  ف ة وب نظم التعليمي ال

ل  م ، وتمث داد المعل عوبات أوإع ة لھ ص ددات داخلي ر ا؛ مھ دة وغي اط الجدي كاألنم
يم والمتعلم ة ،التقليدية من التعل ة األكاديمي ة، والطبقي ة الثقافي وانتشار  ين ، والتعددي

  .العنف داخل المدارس، و ضغوط العمل وتعدد أدوار المعلمين 
داخل  ي وجودوفيما بين تحديات الخارج وال تحديات  أشارت الدراسات إل

يم  ين التعل وتر ب ة والت ة المحيط ادية األنظم ت اقتص واء كان يم س ة الق ؛ كھيمن
ادية ع يم، االقتص ي التعل ة كل دأو اجتماعي اعي المتزاي ب االجتم غوط الطل  ،ض



                                        )مجلة كلية التربية بالزقازيق(  تربوية ونفسيةدراسات 
 ٢٠١٠ أبريل) ٦٧(العدد 

                                                                 - ٢٥  -

اتوضغوط الشراكة فيما بين المؤسسات التعليمية   وغيرھا من المؤسسات والتنظيم
.  

ة ة القائم ة التعليمي تقبل باألنظم ول أن نواجه تحديات المس  ،وليس من المعق
رام يم وب ة التعل ة منظوم ادة ھيكل ة إلع ة ماس اك حاج الي ھن م  وبالت داد المعل ج إع

ة تحديات  ي مواجھ ادر عل د الق بالمواصفات والمعايير المستقبلية لبناء اإلنسان الجدي
   .المستقبل 

  مشكلة البحث
  :وانطالقاً مما سبق تمثلت مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤالت التالية

  التحديات؟ما أھم التحديات المستقبلية التي تواجه المعلم؟ وما متطلبات ھذه  - ١
ما مدي تأثير ھذه التحديات علي مستقبل المعلم ؟ وما أھم خصائص وأدوار  - ٢

  معلم المستقبل في إطار منظومة تعليم المستقبل؟
  ما أھم مقترحات تطوير برامج إعداد المعلم لمواجھة تحديات المستقبل؟ - ٣

  منھج البحث وخطته 
تناول ي،  والمستقبليالتربوي  ألدبيات الفكر الفلسفي نھج التحليلممن خالل 

  :التاليةللبحث العناصر  مبعد اإلطار العاالبحث العناصر 
  .ماھية المستقبل وحدوده وأساليب دراسته ♦
  .تحديات المستقبل وبرامج إعداد المعلم ♦
  .مستقبل المعلم ومعلم المستقبل ♦
  .مقترحات لتطوير برامج إعداد المعلم في ضوء تحديات المستقبل ♦

  أھداف البحث
  :مشكلة البحث وخطته يحاول البحث تحقيق األھداف التاليةفي ضوء 

تحديات تحليل أھم التحديات  المستقبلية التي تواجه  المعلم ، سواء كانت  ♦
مھنة التعليم وبرامج إعداد المعلم ، أو في  يةأو داخل خارجية وعامة،

األنظمة المحيطة ، والتعرف علي متطلبات ھذه وتحديات التوتر بين التعليم 
  .التحديات المستقبلية من المعلم وبرامج إعداده

مختلف السيناريوھات المطروحة حول مستقبل المعلم،المتفائلة  علي التعرف ♦
، وخصائص وأدوار معلم المستقبل في إطار منظومة تعليم  منھا والمتشائمة

  . المستقبل
المقترحات لتطوير برامج إعداد المعلم ، في مواجھة تحديات تقديم بعض  ♦

 .لمستقبلا

  أھمية البحث
ه ،  ة استشرافه والتخطيط ل تقبل ، وأھمي ة المس تنبع أھمية البحث من أھمي
تقبلية  ة المس زة للتربي م كركي ة المعل ذا من أھمي ومن األھمية المستقبلية  للتعليم ، وك

  .ولمواجھة مختلف تحديات المستقبل 
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د راً ل اً كبي ي رواج رية يلق تقبل البش ام بمس اجس االھتم اء إن ھ ي العلم
يين ،  ين ، والسياس احثين والمخطط ىوالب راف  وحت ي استش ككين ف ك المتش أولئ

  . )٢(يستطيعون إنكار أھمية مثل ھذا االھتمام ومبرراته  المستقبل ال
وم واألنشطة  وألن االھتمام بالمستقبل أضحى ھدفاً عاماً مشتركاً لجميع العل

ر المتصور فى مختلف الجوانب العلمية والسياسية واالقتصا ة ، فمن غي دية والثقافي
م  ى ـ بحك دف ، وھى الت ذا الھ ارج ھ ام وخ ذا االھتم دة عن ھ ة بعي ى التربي أن تبق

  . )٣(طبيعتھا وغاياتھا ـ تتجه نحو المستقبل أكثر مما تتمركز حول الحاضر 
ي   تقبلية ف ة للدراسات المس ة التطبيقي اوتكمن األھمي ؤثر  أن م ه اآلن ي نفعل

ة  خرىبأبطريقة أو  د نتصرف بطريق علي االختيارات المتاحة لنا في المستقبل ، وق
د  م يع ه ل يس ألن تقبل ،ل ي المس اً ف اراً معين ار اختي ا أن نخت ن الصعب  علين ل م تجع

  . )٤(اختياراً جيداً بل ألنه سيصبح غير متاح
ن م وم ه   ث ع متغيرات ل م ة التعام ي إمكاني تقبل ف راف المس د استش د يفي فق
ة تحد ه ،ومواجھ ف  يات ال لمختل تقبل المج ذا المس راءة لھ دم الق تح ع د يف ا ق بينم

  .االحتماالت ، واالستسالم التام للضغوط والصدمات
ا   ة التي يتبناھ وألن المعلم يمثل محور االرتكاز في تحقيق األھداف التربوي

ار  ل األفك ئولية تحوي ع مس رؤىالنظام التعليمي ، وعلي عاتقه تق ة التي  وال التجديدي
واتج  ي ن اته، إل يطرحھا القائمون علي ھذا النظام ، وواضعو خططه وراسمو سياس

ة  الج  )٥(تعليمي ات لع ض المقترح ديم بع ة ، تق ة التطبيقي ه األھمي ن أوج إن م ف
تھدف  ا تس ي كونھ الوة عل م ،ع ي المعل ة عل ة  الواقع المشكالت والضغوط التعليمي

رامج  تحقيق أھداف أخري لعل من أھمھا ، الخروج بموجھ ات ومقترحات لتطوير ب
 ً   .إعداد  المعلم وتنميته مھنيا

  :مصطلحات البحث
 تحديات المستقبل

اموس ويبستر   Websterالتحديات جمع لكلمة تحدي ، وھي كما جاء في ق
د أو ي تھدي تفزاز ، ، تعن ز ، اس ريض أو أو تحفي اً  ، تح ارة خصوص أو إث

وعة المستحدثات المتوقع حدوثھا ، وقد استخدمھا البعض بمعني مجم )٦(بالصعوبات
  .)٧(في المستقبل

ين  ذي يجمع ب ي القاموسي المزدوج ال ويستخدمھا الباحث في ضوء المعن
ددات  عوبات(المھ رص) الص زات(أو الف اھرات ) المحف رات أو ظ ة بمتغي المرتبط

ددات والصعوبات ،. معينة  ة المھ ا جمل تقبل بأنھ  وھكذا يمكن تعريف تحديات المس
  .والمحفزات التي تنطوي عليھا احتماالت المستقبل أو الفرص

  :اإلطار المرجعى للبحث والدراسات السابقة
ددت  ت تع ي تناول ه الدراسات الت ي تواج تقبلية الت ديات المس يم أو التح التعل

ا  المعلمإعداد  برامج ق بمجال تأثيرھ ا يتعل ا ،أو فيم ذا  وأسواء في أنماطھ مصدر ھ
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ارج  ن الخ واء م أثير س داخل ،أالت ة أ و ال ة الداخلي ين األنظم وتر ب راع والت و الص
  .األنظمة المحيطةو

ة،  ىالمعلم عل إعدادوبالنسبة لبرامج   اط مختلف د ظھرت أنم نحو خاص فق
ة ديات عام اول تح ا تن ا م ل فمنھ ددة مث ة متع د دراس د عب يد عب واد  هللا الس امالج  ع

تقبل وتحدياتالسبل الكفيلة بتصور أح ىالتعرف علالتي حاولت  ٢٠٠٣ ، هداث  المس
و ي ض م ف داد المعل ات إع ديات  ، ئھاومتطلب ود تح ئ بوج تقبل ينب دت أن المس وأك

 ً م تعرف من  ترتدي فيھا تحديات الماضي والحاضر أثوابا جديدة و تحديات أخرى ل
ال و  وذكر من التحديات المستمرة االنفجار السكاني، .قبل ورة االتصاالت والم وث

دة  التكنولوجيا الحيوية ، وثورة جنسيات،الشركات متعددة ال والثورة الصناعية الجدي
ا  واألتمتة واإلنسان اآللي، ومي، أو م ة، وتزعزع األمن الق عيشه نوالتحديات البيئي

ة تقبل ، ،في الحاضر من انفجارات معرفي دة في تفسير المس اليب جدي  واستخدام أس
وق الع ات س يم واحتياج ين التعل يق ب كالية التنس ة،وإش ل ، والعولم اق  م اع نط واتس

   .)٨(التعليم عن بعد
 ، Richard Murnaneستيل وجينيفر  ريتشارد مورنان  دراسةوتناولت  

Jennifer Steele اء، ؛ تحديات مثل  ٢٠٠٧ عام ين األكف ي المعلم تزايد الطلب عل
ة ب وتزايد معدالت االلتحاق للطالب، ارات المھني ين، واالختي ين والتقاعد بين المعلم

اطق  ي المن ودة عل اليي الج ين ع افئ للمعلم ر المتك ع غي ات ، والتوزي اء واألقلي النس
  .)٩(المختلفة

ازمعرضت و اوي و دراسة ن د ملك ادات،  السالم عب امنج م ٢٠٠٧ ع  ألھ
ة تواجه التي التحديات ة التربي تقبلوأثرھ العربي م المس د أدوار معل ي تحدي ، ا عل
يم، وتمھين المعلومات، وثورة ، امةالمستد والتربية ،ىالثقاف كالتحدي ة التعل  واألزم
  .)١٠( البيئية

ددة  ة مح ديات خارجي ت تح ات تناول اك دراس ة وھن ديات العلمي كالتح
ة يم ، والتكنولوجي اة والتعل ي الحي ا عل ين  وتأثيرھ ا من المعلم ا ومتطلباتھ ومعاييرھ

ادل  ة ع ل؛ دراس دادھم مث رامج إع ووب ر أب ب  بك وو زين نة  أب د س ، )١١( ٢٠٠٧زي
ا ل وزمالئھ ر  ايزاب ودراسة آن  )١٢( ٢٠٠١ سنة  .Isabell et al. C ودراسة كلي

ان   .Eric Luce, et al وايريك لوس وآخرين  ، )١٣(Ann Liebermanليبرم
  . )١٤( ٢٠٠٠ سنة 

ةوھناك  دراسات تناولت تحديات  م  العولم يم والمعل ا، ودور التعل  وتأثيراتھ
ز  وبرامج اإلعداد والتدريب ان ويل سنة   Ryan Wellsفي مواجھتھا ؛ كدراسة ري

  .)١٦(٢٠٠٧عام  ودراسة مصطفى يوسف  ،)١٥( ٢٠٠٨
ت  ات تناول اك دراس ةوھن ديات البيئي رامج  التح ه ب ي تواج ديات الت والتح

تدامة ة المس ة بالتنمي داف الخاص از األھ ين إلنج داد المعلم  Sustainableإع
Development    درناث ة رافين نة  Ravindranathكدراس  )١٧( ٢٠٠٧س
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وبكنز   Rosalyn Mckeown &Charlesودراسة روزالين ماكيون وتشارلز ھ
Hopkins  ١٨( ٢٠٠٧سنة( .  

أو  أو تحضر، السكانية من نمو سكاني،التحديات تناولت  أدبيات وھناك 
كاني  ع الس تالالت التوزي دولياخ ك ال ر البن ي تقري اء ف ا ج ام  كم ، )١٩(٢٠٠٦ع

عي ة س هودراس ديات  )٢٠(د ط ة ، أو التح ف كالكاالجتماعي ة العن ة العنف وثقاف حلق
 .)٢١( ٢٠٠٥عام  النقاشية للمركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية ،

ين  داد المعلم رامج إع وھناك دراسات  تناولت ما يواجه مؤسسات التعليم وب
سنة  Callejo Perezعموما ؛كدراسة كاليجو بيريز  تحديات وتھديدات داخليةمن 

  .)٢٣( ٢٠٠٠ عامNeislerو دراسة نيسلر  )٢٢( ٢٠٠٨
ل  تقبل مث ي المس ددة ف ة مح ديات داخلي ي تح ات ال ارت بعض الدراس وأش

يم األنماط الجديدة من المتعلمين تنامي   ة تعل ا في دراسة ھيئ ار كم المتعلمين الكب ك
نة  تراليا س ار  باس ات المتزا ، )٢٤( ٢٠٠١الكب دة أو االحتياج ات ي ذوي االحتياج ل

ل   الخاصة دروز وجون كوفي  Jean Andrews, John Covellكدراسة جين أن
ا خان )٢٥( ٢٠٠٧سنة  اد والفين  Gaad،Lavina Khan  Emanو دراسة إيمان ج
نة ون  ، )٢٦( ٢٠٠٧س ة جونس نة Johnson ودراس داد )٢٧( ٢٠٠٤ س د أع ، أوتزاي

داد المعل رامج إع ي ب ات الخاصة ف ن ذوي االحتياج يرلي .م الطالب م ة ش كدراس
  .)٢٨(١٩٩٨سنة Williams .Sوليامز 

 ىالتنوع الثقافوبخاصة  وھناك دراسات تناولت التحديات المتعلقة بالتنوع
 Wyatt ,etوايات وآخرين تامي دراسة كداخل مھنة التعليم أو برامج إعداد المعلم 

al. Tammy  جيننجز تود  ودراسة   ، )٢٩(٢٠٠٨سنة Todd Jennings   سنة
 سونيا ودراسة)٣١(١٩٩٩في عام   Ladsonودراسة ليدسون،  )٣٠(٢٠٠٧
     . )٣٢(٢٠٠٠سنة Sonia Nietoنيتو

ات  ض الدراس ت بع ي وتناول دريس ف ي الت رة ف وال المتغي فوفة األح مص
لفجوة بين الطالب قبل وا للطبقية األكاديميةاأللفية الثالثة ، بما فيھا التزايد  الدرامي 

م التخرج والخريجين  داد المعل ل  كدراسة.في مجال إع   James  Lytleجيمس ليت
دارس وبخاصة  أو ،)٣٣( ٢٠٠٠سنة ين  العنفتزايد المشكالت  السلوكية داخل الم ب

ك وود  ة فران ي دراس ا ف ا كم نة   Frank Woodالطالب وحلولھ ) ٣٤( ٢٠٠١س

  .)٣٥(١٩٩٤سنة   .Zins, et alودراسة زينس وزمالئه
اك  ت وھن ات تناول ق  دراس ديات تتعل ةتح ة المحيط غوط األنظم   بض

ة  ة المختلف ين األنظم وترات ب ا  ؛والت ات ومنھ ديات  ومتطلب ت تح ات  تناول دراس
رامج  يم وب ة التعل ي مھن ادية  عل ايير االقتص ق المع م   تطبي داد المعل ايير ك ؛إع  مع

اكوب الجودة   ان ج ة  براي ي دراس ام  Jacob  Brianف اد  ،)٣٦( ٢٠٠٧ع واالعتم
ها كم ونج وزمالئ ون ي ة ج ي دراس ام    Young، etal.  Jon ف  ،)٣٧( ٢٠٠٧ع
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ام    Schalock كما في دراسة  سكالوك  والمحاسبية ط األجر أ ،)٣٨(١٩٩٨ع ورب
  . )٣٩(٢٠٠٧عام  Lavy Victorدراسة فيكتور ليفي باألداء كما في 

 علي بالضغوط االجتماعيةوھناك دراسات أكدت علي التحديات المتعلقة 
كما في دراسة كريستوفر ،التعليم  الطلب االجتماعي عليمثل تنامي  مھنة التعليم

 ، أو التي)٤١( ٢٠٠٠عام  Neisler و دراسة نيسل ،)٤٠( Christopher Dayداي
بين المدارس والمؤسسات  والشراكة التفاعل أھتمت بالتحديات الناجمة عن

كما في دراسة روبرتا  د المعلم ،االجتماعية األخري ، أو بين المدارس وبرامج إعدا
ودراسة  ،)٤٣(T. Bennett, ودراسة بينت )٤٢(  Furger  Robertaفورجر 

 ,Realiألين رايلي وآخرين ودراسة  ، )٤٤(٢٠٠٦ عام Hiatt Dianaدياناھيات 
A., et al.  )ي  تلدراسة موريسون  ھارو ،)٤٥Morison Hartley  ٢٠٠٠عام 

  .)٤٧( ١٩٩٧عام   Teitelتايتل  ةدراسو،  )٤٦(
ھكذا تنوعت الدراسات السابقة ومجاالتھا في تناول التحديات المستقبلية التي 

وداخلية ،وضغوط  بين تحديات خارجية ، يمكن أن تواجه المعلم وبرامج إعداده ،
النظم المحيطة ، وفي ضوء ما عرضته يمكن تحليل اإلفادة في التأصيل الفكري 

ي طبيعة الدراسات المستقبلية وأساليبھا ، وتحديات والتعرف عل لمحاور البحث،
وصوالً  المستقبل ومتطلباتھا، والقضايا المتعلقة بمستقبل المعلم ومعلم المستقبل ،

 .ألھم المقترحات التي يمكن أن تفيد في تطوير برامج اإلعداد للمعلم
  : ماھية المستقبل وحدوده ، وأساليب دراسته

االت ا ا المتاحة في من أھمية دراسة احتم ي خياراتن تقبل ، للتعرف عل لمس
ذه  ع ھ ل م ة للتعام ائل الممكن تعداد بالوس ن االس الً ع تقبل، فض ر والمس الحاض

  .االحتماالت  في ضوء ما ھو متاح من خيارات 

ذا األمر  إن ھ م ف تقبل التي تواجه المعل وإذا كان األمر يتعلق بتحديات المس
وأنماطھا وتأثيراتھا، ومتطلباتھا، والسياق  اتالتحديطبيعة  ىيتطلب إلقاء الضوء عل

ذه  أثير ھ ام لت دياتالع ل،  ،التح داد ومؤسسات العم رامج اإلع واإلطار المؤسسي لب
فة ىوصوالً إل يم بص رامج التعل تقبل لب االت المس راف احتم رامج  استش ة، وب عام

م داد المعل رام إع تقبلي، وب يم المس ه التعل ون علي ا يجب أن يك ج بصفة خاصة، وم
  .المستقبلي المعلم إعداد

تعلق بالمستقبل تأن التعامل مع تحديات المستقبل يثير تساؤالت عديدة  ىعل
نفسه، ماھيته، وحدوده، وحدود التنبؤ به، وأساليب التنبؤ، وھل ھناك مستقبل واحد 

  أم مستقبالت بديلة؟ 
ة والمتتبع لتاريخ الفكر اإلنساني يصل إلي أن االنشغال بالمستقبل مسأل

شديدة القدم، وتكاد تكون مصاحبة لإلنسانية في كل العصور، فھناك علي سبيل 
الفارابي، في  أشارالمثال األعمال التي اشتھرت باليوتوبيا أو المدن الفاضلة،كما 
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أفالطون، أو كما صورھا فرنسيس بيكون فيما أسماه أطالنتا  ترجمته لجمھورية
  .)٤٨( الجديدة

السمات المميزة للتاريخ  بلية كعلم ،فھو أحدأما ما يطلق عليه المستق
ويقال أن نوعاً جديداً من ظواھر البحث في المستقبل قد شق طريقه إلي ، المعاصر

علي أساس ، دنيا الناس والفكر اإلنساني ابتداًء من الربع الثاني للقرن العشرين
ع من الحسابات العلمية المضبوطة والمحكومة بقياسات معينة ،وصار لھذا النو

ويعود الفضل إلي األلماني فلختايم . البحث قواعد منھجية وأصول وأدوات
Flechteim  وقد  ،)٤٩(في توطيد مفھوم المستقبلية كعلم وكمنھج علمي  ١٩٤٣سنة

اجتھدت األدبيات الحديثة لدراسة المستقبل واحتماالته وتحدياته ، ووضع تصورات 
  .لقرارات ألجيال المستقبلوخيارات للعمل والمساعدة في اتخاذ أنسب ا

 االستكشافي التنبؤاألول منھا ھو ؛ وھناك طرازان للدراسات المستقبلية
Exploratory Forecasting  يبدأ بالوضع الحاضر آخذاً بالمعطيات  ىإل

 التنبؤالتاريخية في االعتبار، ويستشرف البدائل المستقبلية المحتملة، والثاني ھو 
الذي يستقرئ اآلثار المستقبلية للتغيرات    Normative Forecastingالمعياري  

ويؤكد  ،)٥٠(المرغوبة ، التي يمكن إحداثھا في مختلف مراحل النموذج المدروس
المستقبلية ليست مجرد تنبؤ وتوقع " علي ھذا المعني محمد نبيل نوفل ، حيث يقول 
الھدف النھائي لذلك فقد أكد علي أن " للمستقبل ، بقدر ما ھي اختراع وصناعة له

لمحاولة استشراف المستقبل ھو التمكن من السيطرة عليه ، وصناعة مستقبل 
  .  )٥١(أفضل

ووفقاً لنماذج تنبؤاتنا، ومجموعة خياراتنا يمكن القول أن المستقبل المحتمل 
  .مجموعة من المستقبالت البديلة باألحرىليس مستقبالً واحداً بعينه بل ھو 
الحصول علي تنبؤات دقيقة حول المستقبل مجرد  وتؤكد الدراسات علي أن

ً مفاجآت عديدة ،لكن بعض التنبؤات محتملة  ،)٥٢(ادعاء كاذب  وستكون ھناك حتما
بين  ببساطة ألن مقدماتھا موجودة بالفعل،  أو ھي مجرد استمرار للتطور الطبيعي

  . )٥٣(والمستقبل الحاضر ،وماضي ، ال
الدقة في التنبؤ باحتماالته،فقد  ىمدالزمني للمستقبل، و المدىبخصوص و

 ، المتوسطالمستقبل و ،)أقل من عشر سنوات(شاع أن يتدرج بين المستقبل القريب 
وتفضل العديد من األدبيات استشراف  . )٥٤(وھما يتعدان ھذا المدى والبعيد 

  . )٥٥(بسبب ارتفاع احتماالت  تحققه ،المستقبل القريب 
الدراسات المستقبلية، فمن الصعب أن نفكر في وبالنسبة لموقع التعليم من 
أحد السبل المھمة لغرس الوعي  ، باعتبارالمستقبل دون أن نفكر في التعليم

فالتعليم بطبيعته عملية مستقبلية ،ووظيفته األساسية إعداد . بالمستقبل وتحدياته
أن يجب  مستوي مھني عاٍل ، ىوكي تعمل النظم التعليمية عل .األفراد للمستقبل

  .)٥٦( وتعد العاملين فيھا للتكيف معھا ترصد التطورات قصيرة األمد،
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  تحديات المستقبل وبرامج إعداد المعلم
التحديات المستقبلية التي تواجه حول  في ضوء ما عرضته الدراسات

، يمكن تحليل ھذه التحديات في ثالثة مجاالت رئيسة ھي؛ برامج إعداد المعلم
تحديات التوتر بين التعليم ية، والتحديات الداخلية، والتحديات العامة والخارج

  .وفيما يلي سوف يتناول البحث التحديات السابقة بالتفصيل المحيطةاألنظمة و

  :التحديات العامة والخارجية : أوالً 
وتشمل مجموعة من التحديات العلمية والتكنولوجية، وتحديات العولمة  

  .الجتماعية والسكانية  واالقتصاديةوالتحديات البيئية وا والديمقراطية،

  :التحديات العلمية والتكنولوجية:  )أ(
ن العديد من االكتشافات مثل؛ اكتشافات الفضاء، وشھد القرن العشر

ونفاثات  الجامبو واأللياف الضوئية التي تنقل عشرات اآلالف من االتصاالت  
عية واستخداماتھا االھاتفية في نفس الوقت ولمسافات طويلة ، واألقمار الصن

األجھزة االلكترونية، والتصنيع  ى، والرقائق الدقيقة المستخدمة في شتالمختلفة
والتصميم بمساعدة الكومبيوتر، والتقدم الكبير في تشخيص األمراض بواسطة 
األشعة المقطعية وغيرھا، والتقدم في تخليق المواد الجديدة ، واستخدام أشعة الليزر 

ت مصنعة بطريقة الھندسة الم العلماء ، وظھور منتجافي تطبيقات فاقت أح
  .)٥٧(الوراثية

والمتفحص للقائمة السابقة  يري احتماالت أكبر لتطورھا مستقبليا ،خاصة 
  .)٥٨(فيما يتعلق بتقنيات غزو الفضاء وتخليق المواد الجديدة

ي ان اآلل م اإلنس ال أن عل ات   Roboticsويق ة الجين   Geneticوھندس
Engineering  وجي انو تكنول ول  ،  Nanotechnologyوالن ين العق زاوج ب والت

اك  البشرية والعقول االلكترونية ، رن الحادي والعشرين وھن دايات الق ات ب ھي تقني
ة  ين القادم را في السنوات الثالث را مثي د سيحدث تغيي الكثير الذي لم تره البشرية بع

  .)٥٩(أكثر مما رأيناه في القرن العشرين بكامله
او م م ز  أھ وريمي ة ة الث ةالعلمي و القادم م  ھ ين العل ر ب داخل الكبي الت

بعض  دفع ال ا ىإلوالتكنولوجيا الذي ي ط بينھم ة باالتصال و ، الخل ران المعلوماتي اقت
  . )٦٠(بحيث ستعتمد المعلوماتية بشكل أكبر علي تطور تقنيات االتصال

بخصوص  يات بشكل خاص عن االحتماالت المستقبليةبوما تذكره األد
  .األخرىبشأن التطورات  ذكرتهثورة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت فاق ما 

أكدت عليه األدبيات ھو التقدم الھائل في تكنولوجيا المعلومات  ولعل أھم ما
يخبئه المستقبل يفوق الخيال؛  واالتصاالت التي بدأت مقدماتھا بالفعل ، ولكن ما

رھاصات مھمة لطريق المعلومات السريع إ تمثلأنھا  ىإلبيل جيتس  حيث يشير
منھا ال يمثل طريق المعلومات  أياً وكل منھا يبشر بما ينطوي عليه المستقبل، لكن 

  . )٦١(السريع الفعلي
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ا   يميز الثورة القادمة في ما ولعل أھم  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أنھ
ام ستكون في متناول الجميع؛ ألنھا ببساطة ستكون ذكية وال  يشترط الستعمالھا اإللم

   .)٦٢(بأبجدية الحاسوب أو الرطانة بمصطلحات تخصصية تكنولوجية
من مشاكل ستجلب العلوم والتقنيات المستقبلية  ماذاوال يعرف أحد بالتحديد 

من المؤكد أننا سنواجه إنسانيا وعربيا بمجموعة غير محددة من حلول، ولكن  أو
   )٦٣( :كن استشراف بعضھا علي النحو التاليويم.  بھاالتحديات  المرتبطة 

 ستقل الحاجة إلي الجھدالمعلومات واالتصاالت  تكنولوجيامع تطور  )١
ً عديم الفائدة علي و اإلنساني، ستكون الجماھير زائدة عن الحاجة، وعبئا

عديمة الرحمة وقاسية ستقرر إبادة الكتلة  األخيرةوإذا كانت  والنخبة النظام 
ستعمل دعاية أو أساليب نفسية أو تأكثر إنسانية ،فقد  كانتذا  إواإلنسانية ، 

  . تنقرض حتىالكتلة اإلنسانية لدي  حيوية لتخفيض معدل الوالدات
 يعاوفي حالة إذا كانت النخبة طيبة جدا ھنا قد يقررون لعب دور الر

ستسعي الي إشباع كل الحاجات الطبيعية للكتلة اإلنسانية ،وستنشئ ، والجيد
طفال تحت شروط صحية ونفسية،وسيشجع كل شخص عنده ھواية كل األ

بالطبع ستكون الحياة بال ھدف ؛ألنه سيتم ھندسة . مفيدة إلبقائه مشغوالً 
وقد يرتبط بما سبق إثارة العديد من   ،نفسيا وأالناس بيولوجيا وضبط 

  .التساؤالت األخالقية 
رة ، واألدوية قد تزودنا ھندسة الجينات بالعالج ألكثر األمراض خطو )٢

مما قد ،   Nano Medicineوالعالج القائم علي تكنولوجيا الصغائر 
يرتبط ويمكن أن  ،متوسط أعمارنا ، وتحسن  نوعية  حياتنا   يساعد في رفع

متعلقة بمطالب كبار  السن واحتياجاتھم السلسلة أخري من التحديات  بذلك
  .للحياة وشغل فراغھم 

يات جديدة وخطيرة أمام اإلنسان ف عصر المعلومات تحديضقد ي )٣
العربي؛من أھمھا ظاھرة فيض المعلومات مما قد يفقده القدرة علي االختيار 

 . ويصيبه   بالعجز  والشعور  باالستالب،والترجيح ،بل وقد يشل تفكيره 
أفاضت األدبيات المعلوماتية في الحديث عن تزايد مساحة الفجوة الرقمية   )٤

اللحاق بركب المعرفة عالميا؛وھنا يتأرجح  نتيجة لعدم  القدرة علي
المستقبليون بين يوتوبيا معلوماتية قادرة علي حل جميع المشاكل وتحقيق 

معلوماتية تدفع الكثير من الشعوب  " ديستوبيا"الثقافات ، وبين  بينالوئام 
جحيم  تجنيس الثقافات  ىإلقوائم االنقراض وتقود العالم  ىإلوالجماعات 
  .)٦٤(ىالتنوع الثقاف ىات واالتصاالت علي تكنولوجيا المعلوم،بعد أن تقض

وقد طرح نبيل علي ونادية حجازي مجموعة من التھديدات والمخاطر  )٥
والذي  )١(كما في الجدول رقم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبالمتعلقة 
من المخاطر والتھديدات الناشئة عن التكنولوجيات  مجموعة يشير إلي
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ومن أھمھا؛ مظاھر  )عالمإلاو االنترنت( معلومات واالتصاالتالجديدة لل
، والطبقية االقتصادية، وغياب وتأجيج الصراعات الثقافية ،العنف الرمزي

 ةالعقل اإلنساني في مواجھ انسحاقومخاطر  االتصاالت اإلنسانية الحقيقية،
وتفشي  التكنولوجيا، وتزايد الطابع االستھالكي، وتقزم قوة الدول المركزية،

 .)٦٥(آفة التلقي السلبي ، وتراجع قدرة اإلنسان علي التأمل والنقد
التحديات التكنولوجية علي  تأثير احتماالت  ىإلأشارت الدراسات  وقد )٦

التعليم والمعلم وبرامج إعداده وتدريبه، فمن المتوقع أن يحدث مجتمع 
ما يعرف  المعلوماتية وتطبيقاته في المستقبل، ثورة في التعليم بإنشاء

، حيث يزخر المجتمع  بمجتمع التعلم، وھو يمثل ذروة االرتقاء المجتمعي
 ً وتصبح عملية التعلم   ،)٦٦(بالكثير من الكائنات القادرة علي التعلم ذاتيا

  .)٦٧( موزعة في الزمان والمكان، وعمل يھم المجتمع بأسره
  :من الفوائد ، لعل من أھمھا وسوف توفر النقلة المعلوماتية والتكنولوجية للتعليم العديد

دة للمدرسين والطالب • ر من المصادر الفري ر. توافر كم وفي  وتطوير وتغيي
 و وتقييم وتوجيه متابعة أداء الطالب ، في مجالالعديد من وظائف المعلمين 

وفير ك، وت ورقي المنھ ل ال ن العم ر م م كبي ن ك ين م رر المعلم اقتھم  تح ط
 . )٦٨(لمجاالت أخريووقتھم لتلبية 

تو • ين مس اركالم ىتحس يش ة، و ة ف ادر المعرف ين مص ين المعلم التواصل ب
ور، ،)٦٩(وكافة العناصر األخرى، والمتعلمين اء األم يھم أولي ا ف ادات و بم قي

 . )٧٠(المجتمع المحلي
دة؛ بإنشاء شبكات اإلصالح التعليمي   • ات الجدي والتي ، ستسمح التكنولوجي

ة  ات تعاوني رز بيئ ن أن تف دورھا يمك اب ة كم اء التربي ين وعلم ين المعلم  ب
 . )٧١( Ann Lieberman أشارت دراسة آن ليبرمان
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  )١(جدول 
  التھديدات والمخاطر المتعلقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  مستوي
  المخاطر

  عالمإلا  االنترنت

اطر  مخ
ة ن  ناجم ع

ق  التطبي
وجي  التكنول

  النھائي

ز • ف الرم اھر العن الم(ي مظ  أف
ي مناظر الجنس ،و(  ابتزاز الكترون
 )الخ ..
ة • راعات العرقي أجيج الص  ت

 والدينية
  .وخلخلة التماسك االجتماعي  •

ي • ي عل ي اإلعالن ابع الترفيھ ة الط  غلب
تھالكية ، ة النزعات االس وي، وتنمي  التنم

  نتيجة لتفشي اإلعالن
ديولوجيا من اإلعالن استخدام •  سالحا أي

  فھاقبل السلطة علي اختال

اطر  مخ
ن  ئة  ع ناش
ه  التوج
وجي  التكنول
ل ن قب  م

  صانعھا

ه • ة توج ا  معماري ت وفق  االنترن
ة للھوي  أغراض  االقتصادي لخدم

  .التجارة االلكترونية
ة • ات البرمجي و المكون ه نح  التوج

 صيغ إلي لتحويل صيغة البرمجيات
ار التكنولوجيا، كثيفة  ويحتكرھا الكب

  .الصغار  ويستبعد منھا

ار  • ق األقم ن طري ر ع ث المباش الب
ز  ن عج ه م ب علي ا يترت ناعية، وم الص

ة  دول عن حماي عوبھا ضد اإلعالم   ال ش
  الضار 

ت  • ي تح ي المتلق ل عل يطرة المرس س
ة ة  رحم ائل اإلعالمي ن الرس ل   م المرس
  ورائھا من أھواء  ما  بكل

اطر  مخ
ي ة ف  كامن
ة  طبيع

  كنولوجياالت

ان • ت، إدم وار االنترن ان ح  وطغي
ان ع اإلنس وار م ي ح ة ،عل  اآلل
 .أخيه اإلنسان  مع اإلنسان

 حمل( المعلوماتي اإلفراط ظاھرة •
د ات الزائ اطر  ،) المعلوم ومخ

حاق ي   انس اني ف ل اإلنس العق
  مواجھتھا

ي  • ة التلق ي آف ون وتفش ان التلفزي إدم
                      .السلبي

 يان المرئي علي الكتابي ، مما يحرمطغ •
ع النصوص ل م ا التعام ن مزاي رء م  الم
ي التأمل ه عل  المكتوبة التي تزيد من قدرت

  .والنظرة النقدية

رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم . الفجوة الرقمية: نبيل علي ونادية حجازي :المصدر  
  .٤٤صم،  ٢٠٠٥، أغسطس٣١٨المعرفة، الكويت، ع

ن أن ت • ام يمك ال أم االت، المج ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي تح إمكان ف
ى  تمر ف دريب المس اونى والت تعلم التع ا ال ن بينھ ة م دة ومتنوع ات عدي تطبيق

داد  ،الميادين المختلفة لضمان التعليم المستمر بالتوازي مع وجود برامج إلع
ديال ، )٧٢(وتدريب المعلمين عن بعد د، ب يم عن بع د يصبح التعل ا ق را  كم مثي
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ات  ال ممن في كل المراحل التعليمية،وقد يكون البديل الوحيد أمام بعض الفئ
  . )٧٣()وكبار السن لنساءكا(القدرة علي االنتظام في البرامج التقليدية يملكون 

ة  • ة الكتروني سيظل للتطور التكنولوجي دوره البارز في ظھور أدوات تعليمي
تعلم عديدة ومتنوعة ، يساعد استخدامھا علي  ي ال مواجھة الطلب المتزايد عل

تعلم،  ددة لل رة، وإتاحة مصادر متع داد الكبي وما يصاحبھا من مشكالت األع
ة  اقال للمعرف ه ن ن كون م م دي للمعل دور التقلي ال بال أدوار أخري  ىإلواالنتق

دا  ا مرش بح فيھ ا يص را ل  وموجھ ين وميس ا تللمتعلم ديرا ومنظم علمھم وم
  . )٧٤(لبيئتھم التعليمية

المعلوماتية والتكنولوجية  ولكن من ناحية أخري قد تلقى التحديات
علي بمطالب وضغوط جديدة علي التعليم ، وبالتالي علي المعلم المستقبلية 
   :النحو التالي

ا واالتصال  • ات ال حصر لھ ر للطالب بمعلوم ر االتصال المباش وف يثي س
نھم ، قضايا سياس ا بي ة بالنسيالمباشر فيم ع ة  وأخالقي دارس والمجتم بة للم

المدرسة ،  ىإلخاصة في ظل إمكانية إحضار كومبيوتراتھم المحمولة  ككل؛
د  تقل، وق ة وبنحو مس دورھم االستكشاف للمعلومات بحري وھل سيكون بمق

  . )٧٥(تكون ھذه المعلومات محل اعتراض ألسباب سياسية أو أخالقية

ة وتطبي • ي البشر ،قد يرتبط  بتطور مفاھيم الھندسة االجتماعي ا عل ارة  قاتھ إث
ك الحق في  ھندسة ضبط ومجموعة من التساؤالت األخالقية حول من يمتل

ذلك ة ل دود األخالقي ا الح ك وم ه ذل ق ل ايير يح ة مع ي أي ره وعل لوك غي . س
ي  م ألدواره ف ة المعل ا بممارس كل م ة بش اؤالت مرتبط ذه التس ض ھ وبع

 .الھندسة االجتماعية
ر الشامل من خصائص  لمعرفة مجتمع ابه لما يتسم  نظراً   • اإلحاطة والتفكي

د  تقبل أن يرت يم المس ي تعل بما وراء التخصصات الرئيسة، فسوف يكون عل
ر من التخصص ىإلمرة أخري  اه العمومية أكث ا أن وجود اتج د  ، كم متزاي

ل  ات مث ددة االختصاص ات متع و الدراس انح ة ،  ءالكيمي الحيوي
ة وجي، والھندسة الوراثي ، وھندسة االتصاالت والمواصالت ،  والبيوتكنول

راد ،وعلوم البيئة دا من األف ا جدي د نوع ة أن تع نظم التعليمي ي ال سيفرض عل
 . )٧٦(متعددي االختصاصات

بيربير • ل دان س بعض مث ري ال ة    Dan Sperberي ي تقني ورة ف أن الث
ر من الماضي،  ي أث ة ، إل راءة والكتاب د يحوالن الق االتصال والمعلومات ق

دخول خاصة ف ز لألصوات وال رامج التميي ور ب ات  ىإلي ظل تط المعلوم
ات  ول الكلم ي تح ة الت رامج الناطق ذا الب فھي ، وك كل ش ة بش  ىإلالمخزون

ي  رة عل ذلك من دالالت خطي ا ل االتأصوات ، وم يم  احتم ة تعل اء مھن اختف
   .)٧٧(القراءة والكتابة
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دة • ة العدي ة و التكنولوجي ة  وفي ضوء التحديات المعلوماتي ا المختلف وتأثيراتھ
ع  علي التعليم ، وي بجمي دعوات إلصالح النظام الترب ق ال كان البد أن تنطل

ه،  ه ومخرجات ه وعمليات رية،ومدخالت ة عص ة تعليمي اء مؤسس تجيب  بن تس
ا ة، وم ة والتكنولوجي ديات المعلوماتي ئوليات  للتح ن أدوار ومس يه م تقتض

  .جديدة للمعلم 
د و • رورياق ات ض را ب داث تغي اليب إح ق وأس ي طرائ ة ف املة وجذري ت ش

ي  درة عل ي الق ي تنم اليب الت ق واألس اظم دور الطرائ ع تع تعلم م يم وال التعل
اري داعي واالبتك ر اإلب ي ،  ، التفكي ار العقالن وعي واالختي د الموض والنق

ول  اد المجھ ؤ ، وارتي راف والتنب ب، واالستش ات والعواق وعي بالمترتب وال
وبة امرة المحس ل  المنھجي  والسعي للمغ ا  ...واالستقصاء، والتحلي وغيرھ

تعلم  ي أدوات ال ف عل اد المكث يفرزھا االعتم ي س اط الت ن األنم م
ة ع  ،)٧٨(اإللكتروني ي يفرضھا مجتم ديات الت ي ظل التح م ف ي المعل ات عل ب

  : ، لعلم من أھمھا بأدوار جديدةأن يقوم  والتكنولوجيا المعرفة
تصاالت في كافة العمليات استخدام تكنولوجيا المعلومات واال -

التعليمية والتربوية المرتبطة بالتدريس والتقويم والمتابعة والتوجيه 
والتخطيط واإلدارة الصفية، واالتصال باآلباء وقادة المجتمع المحلي 

  .، وقادته
ة  - يمتنمي دي  الق ة ل نھم علاألخالقي ا يعي ذه بم ار ىتالمي م واالختي  الحك

ة والتعامل مع المشكالت التي ت ة والتكنولوجي ا التطورات العلمي فرزھ
   .في الحاضر أو المستقبل

لفھم كافة أشكال ومجاالت التغير، خاصة في مجال تھيئة المتعلمين  -
  واتخاذ مواقف منھا  العلم والتكنولوجيا ، والتكيف معھا ،

 .)٧٩(إكساب المتعلم مھارات التعلم الذاتى والدافعية للتعلم المستمر -
ا أن - م كم ه م المعل وير معلومات ت مضى بتط ن أى وق ر م ب أكث طال

ا ، كى يظل ذه التكنولوجي ى  ومھاراته للتعامل مع ھ ا عل اتصال  دائم
ات  دث المعلوم ال  بأح ى مج ه ف واء  اختصاص ى   س توى  عل المس

ى، ى أو التدريس تطيع البحث ى يس ر  لك ب التغي ة مطال م مواجھ المعل
 .)٨٠(المستقبل وتحديات 

برامج إعداد المعلم قبل المستمر ل تطويرال ويتضمن ما سبق ضرورة
، يتضمن للمعلموفي مجال اإلعداد المستدامة، لتنمية المھنية االخدمة، وكذا برامج 

  : )٨١( التكنولوجية في برامج اإلعداد ومنھا المعايير ذلك توافر
ھيئة التدريس في التعليم المھني للمھارات الالزمة الستخدام  أعضاءامتالك  )١

  .التكنولوجي التدريس
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تصميم معايير ومناھج برامج التعليم المھني من أجل استخدام التكنولوجيا  )٢
  .بكفاءة

تمكين أعضاء ھيئة التدريس والطالب من استخدام التكنولوجيا المناسبة  )٣
  لتدعيم المھارات التدريسية ، ونمذجة االستخدام الفعال للتكنولوجيا

 .عية والھيئات الخارجيةتطوير وتدعيم التعاون بين األقسام الجام )٤
التأكيد علي تنمية اتجاھات ودافعية معلمي المستقبل نحو التكنولوجيا في عالم  )٥

 .)٨٢(اليوم والمستقبل
قدرات أعضاء ھيئة التدريس في مؤسسات إعداد  نميةبرامج فعالة لت وضع )٦

المعلم، وتدريبھم على التعليم اإللكتروني و استخدام الحاسب في التعليم من 
س في الداخل والخارج، ياعتماد برامج للتدريب والبحث والتدر خالل

  .وتشجيعھم على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العلمية 

   Globalization :تحديات العولمة  ) :ب(
تشير الدالئل أن مستقبل العالم يسير بخطي سريعة نحو مزيد من العولمة 

  .شرين بعد أن ظھرت إرھاصاتھا في نھاية القرن الع
والعولمة ظاھرة مركبة وأيديولوجية قديمة يسعى الغرب من خاللھا 
للسيطرة على العالم وفرض ثقافته، فھي ليست ظاھرة اقتصادية أو سياسية أو تقنية 

  . )٨٣(أو معلوماتية فحسب، بل ھي ظاھرة تاريخية
وإن كان .وھي في أبسط  معانيھا تعني الكونية  أو الكوكبية أو العالمية

اك من يفرق بينھا وبين العالمية ،حيث يري صالح سالم أن العولمة ال تعترف ھن
بالھوية الوطنية أو القومية أو الدولة وتقف علي النقيض من ھذه المفاھيم ، وتقوم 

في حين أن العالمية تكرس  ،) الالتكافؤ(علي الھيمنة وتكريس عالقات عدم التكافؤ 
  . )٨٤( قيق أھداف إنسانية عامةالتواصل بين أبناء البشر من أجل تح

  :)٨٥(العولمة من ثالث زوايا ھي إليوينظر 
طرح مذھبي يقوم علي فكرة  انتصار  أو ، Globalismالعولمة كأيديولوجية )١

الحضارة الغربية وتدشين مرحلة جديدة من التاريخ البشري ، ومن ثم فھي 
ديدة ، تقود العالم تطرح العديد من الدعاوي منھا أنھا تؤسس لحضارة إنسانية ج

 . مستقبله إلى
مجموعة من االفتراضات والمفاھيم والتي علي العولمة كأيديولوجية  تقومو

ً لتشكل في مجموعھا عناصر وشروط فلسفة تنميط العالم  لنموذج الليبرالي وفقا
أن ما يصلح لدول الغرب يصلح لبقية مع اعتقاد بالغربي في االقتصاد والسياسة، 

 )٨٦(   What Is Good For The West Is Good For The Restدول العالم
 .  
ة  )٢ ة كعملي ير    Globalizationالعولم راءات  ىإلوتش ة اإلج مجموع

ال  الكبرىوالممارسات والسياسات الصادرة عن الدول  في العالم ، وردود األفع
احبھا  ي تص ات  والت دول والمجتمع ب ال ن جان در م رىتص عت  األخ د س ، فق
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وي  ارھا بشكل  رىالكبالق ديل مس ي تع ددة ، وإل اداً مح ة أبع ي إعطاء العولم إل
الحھا دم مص ئون  ،يخ ي الش دخل ف ا  للت ي أصبحت مرادف ذا المعن ة بھ والعولم

ً اقتصاديو اسياسيللدول  الداخلية   . ا
اھرة  )٣ ة كظ ير إل   Globalityالعولم د   ىفتش وعي جدي ور ن ة تط ا بمثاب أنھ

ة واالقتصادية والسياسية وتجسيد لمجموعة من التطورات ال ة والتكنولوجي علمي
ن  رج ع ددت ، و تخ بق وإن تح ات س داد التجاھ رد امت ا مج ل منھ ي تجع ، الت

ا دفق السلع والخدمات وتقليص . إمكانية التحكم فيھ ة كظاھرة تتعدي ت والعولم
 :معان أخري مثل ىإلمفھوم الزمان والمكان، 

ة ويأتي في مقدمتھا الشركات قوي بديلة تتحكم في االتجاھات الدولي ظھور -
الدولية ، والمؤسسات المالية الدولية،ومنظمة التجارة العالمية ، ومافيا 

  .الخ ..العنف والجريمة
ظھور شبكات من التفاعل من تنظيمات المجتمع المدني ومن أقسام الرأي  -

  .العام، ومن مراكز ودوائر صنع القرار، وبين المنتجين والمستھلكين
ل وعالمية تشمل كل دول العالم؛ ظھور قضايا  - ا دون تكت ال يمكن مواجھتھ

ة، واإلرھاب والتطرف،  ذه القضايا البيئي عالمي أو تكاتف دولي ، ومن ھ
ة  درات، والثقاف لع والمخ وال والس ب األم ف، وتھري ة والعن والجريم

  .الخ...الھابطة
ة اھرة العولم امي ظ ة لتطور وتن ة حتمي ون نتيج ن أن يك تقبل يمك ي المس  ف

ل  ن العوام ة م رىمجموع ات  األخ ة مكون االت وبخاص ات واالتص ورة المعلوم ث
  .والمواصالت 

ا أو  ا أو تجاھلھ رب منھ ة ال يجوز الھ ة قائم ة حقيق ر فالعولم ان األم ا ك وأيً
ي  ل ف ارع تحم واھر العصر المتس ن ظ ي م ا، وھ الم لھ ااالستس ن  طياتھ ر م الكثي

ير تقليدية ، وتعتبر العولمة من التحديات تحديات تقليدية وغ التحوالت، ويتولد عنھا
  . )٨٧(المصيرية التي تھدد ثقافة األمة، لما لھا من آثار سلبية ضاغطة
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  )٨٨(:العولمةالتحديات التي ارتبطت بظھور  أھم ومن 
  تغير مفھوم األمن -١

ا  ...أصبح مفھوم األمن  ي وم ا ھو داخل وثيق الصلة بكثافة التفاعالت بين م
ة فقط ، ھو خارجي، و ة اإلقليمي داخل أو البيئ ي ال مصادر األمن لم تعد مقصورة عل

وال ، التھريب( لحدودا تتأثر بما يأتي من خارج  وإنما   ، المخدرات ، غسيل األم
  .)اإلرھاب ، واألوبئة، الھجرة غير المشروعة

  :تصاعد القضايا والمشكالت  العالمية  -٢
ذات الطابع ايا والمشكالت ومن مظاھر العولمة ظھور مجموعة من القض

بابھا  ي أس المي ف داعياتھا أ ،الع ي ت ا،  وأ ،وف ات مواجھتھ دھور كإمكاني التلوث والت
وق اإلنسان ، قضايا والفقر ، و ،، واالنفجار السكانيالبيئي اإلرھاب والتطرف وحق

  . والمخدرات
  :والقيم تراجع قوة الدول في التحكم في تدفق األفكار واألخبار -٣

وة الدولإن ال ع ق يا تتضمن تراج ة سياس ي عولم تحكم ف ي ال ة عل ة المركزي
ار حدودھا ال للسلع والخدمات واألفك ة االنتق ي عملي ا في السيطرة عل ، وتآكل قوتھ

  .ضغوط الخارج واألخبار والقيم سواء عن طريق ضغوط الداخل أو
  :احتماالت عولمة الثقافة  -٤

دثارھا ةيقافالتعددية الث وتعني عولمة الثقافة تالشي ة واحدة، وان  لصالح ثقاف
م من  لذا تعتبر أتى ،أخطر التحديات المعاصرة للشعوب واألم ذه الخطورة ال تت وھ

ا  ة فحسب، وإنم ا العولم ات واألدوات ممن الھيمنة الثقافية التي تنطوي عليھ ن اآللي
  .)٨٩(التي تستخدم لفرضھا

  :الثقافة محتملة فيما يتعلق بعولمة أربعة سيناريوھات ھناكو
ة،  مع عدم وجود التعددية الثقافية استمرارية ♦ ة الثقاف ا يسمي بعولم ارم  واعتب

   .ىمحاولة للھيمنة، أو الغزو الثقافأي محاولة في ھذا الشأن ھي في الحقيقة 
ة في ق العديد من الشرائح اعتنا ، بمعني ثقافة العولمة بروز ♦ مجتمعات مختلف

  . االتصال والمعلومات تكنولوجيادور  ىإلاستناداً نمطا ثقافيا واحدا، ، 
تركةانج ♦ م المش ن القواس ي م د أدن ق ح ي خل ة ف ي  ، ح العولم وربمعن  ظھ

ات  ل المجتمع ا ك ة تعرفھ يم العالمي ن الق ة م ىمجموع ب خصوصياتھا  إل جان
  .الثقافية

ور ♦ وق ظھ اف مخل دة ىثق ة جدي ات ثقافي ا مخلوق وھة وربم ي إل مش  ىال تنتم
  . ثقافة عالمية أي  اما وال تنتمي إليالثقافات التقليدية تم

ا  يكم ن أن تفض ة يمك ة الثقافي ة العولم ى مجموع ل؛ إل ديات مث ن التح  م
عوب دى الش ي ل ي والقيم داع األدب ق اإلب ةو ،تطوي ة واللغ ة الوطني يش الثقاف  تھم

ة رةو ،القومي رة المباش ين الخب ف وب ين المثق ة ب ة الحميم يص العالق اءو ،تقل  إلغ
   . )٩٠(الدين والتراث والتاريخكاألمم  بعضة لميزمالالخصائص 
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ة، ة التربوي ا يمكن  تسميته بالعولم ة  بم  ويرتبط الحديث عن العولمة الثقافي
ة  ة األخرى إلزال نظم التربوي اھج ال ات ومن ى ثقاف وى عل ات األق وتعني ھيمنة الثقاف

   . )٩١(والخصوصيات التي تحكم السلوك والقيم المزايا
  :) ٩٢(لعولمة التربوية فيما يلياتحديات  ويمكن إجمال أھم

يم • دالتدخالت الخارجية في نظم التربية والتعل دين أن  ، بع دت االتھامات لل تزاي
ذ واإلسالمي والثقافة العربية ونظمھا التربوية بأنھا مصدر العنف  إلرھاب، من

 .سبتمبر ١١أحداث 
ة • ة الثقافي تھداف الھوي ق  ، اس ن طري راق (ع ير واالستش تغرابالتبش ) واالس

ن  ا م د عنھ ا يتول ائلھا، وم ا ووس ي صورھا وأثوابھ تمرار ف دد باس ي تتج والت
ديات مثل ي ؛تح كيك ف ة والتش اھيم المغلوط ل للمف لل المتواص التس

  .ىاالنبھار واالستالب الثقاف،العقيدة
  .االبتزاز التربوي بالمنح والمعونات الخارجية •
يم • اھج التعل ي من ة ف يم العالمي تدماج الق ام  :اس ة للنظ ار الداعي يخ األفك وترس

    .العالمي الجديد
إن  ة ف ة والتربوي ة الثقافي ة وبخاص ديات العولم ل تح ي ظ ذا وف يم وھك تعل

داعياتھا ،  ة وت اد العولم تفھم ألبع ان  م داد  إنس ب بإع تقبل مطال غوطھا والمس ض
رين عل ع اآلخ ايش م ي التع ادر عل دياتھا ، ق ادل   ىوتح رام المتب ن االحت اس م أس

  .  والمسئولية التضامنية بين الجميع تجاه قضايا العالم ومشكالته
تدماج مجموعة  وقد تتطلب العولمة تربويا ما ھو أكثر من التحرك نحو اس

ي أساس  القيم العالمية إلي توفير آليات جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم ، وعل
يس عل الم ول ين مختلف دول الع ة ب راكة الحقيقي ن الش ة  ىم ات المالي أساس المعون

روطة  ا المش ار كم دولي لألفك راك ال دويل والح بل الت ير س ر تيس ب األم د يتطل ق
   .واألكاديميين والطالب ، وبما يحقق اإلفادة الحقيقية من ثراء التجربة اإلنسانية
  :وتتجلي أدوار المعلم في مواجھة تحديات العولمة في عدة مجاالت منھا

دي • اھيمي ل ار مف اء إط ة  بن ول العولم دل ح م الج ي فھ اعدتھم عل ه  لمس طالب
ا  روق بينھ ة ، والف ة الثقافي ا بالھوي لبياتھا و وعالقتھ ا وس دياتھا ، ايجابياتھ وتح

  .التدويل وأوبين العالمية 
تقبلة  • إعداد اإلنسان المتحلي بالقيم الجديدة التي تحتاجھا الحياة المعاصرة والمس

  .الحترام المتبادل والمسئولية العالمية وخاصة فيما يتعلق بقيم التسامح وا
ايا  • ق بالقض ا يتعل م فيم اون معھ رين ، والتع ع اآلخ ايش م درة التع ة الق تنمي

  .والمشكالت العالمية
 .إدراك الفوارق الثقافية والحساسية تجاه التنوعات الثقافية •
 .والتمسك بالھوية الثقافية تنمية اإلحساس •
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ار د • ي إط ل ف ي العم دريب الطالب عل ع ت ف م ة والتكي ي المرون ي ، وعل ول
ة  ا السوق العالمي األحداث، مع التأكيد بشكل خاص علي المھارات التي تتطلبھ

 .والتواصل و التفاوض مع اآلخرين  ، ومھارات إدارة الوقت،
اراتتزود برامج إعداد المعلم طالبھا من المھم أنو ات والمھ ذه الكفاي . ، بھ

د من اومن ھن. ألنھا من طبيعة وظيفتھم  د علا الب اف ىلتأكي داد الثق  ىضرورة اإلع
ة ة الثقافي ة، والھوي ايا العولم ق بقض ا يتعل ة فيم ين خاص دد  . للمعلم ذا الص ي ھ وف

ز  ان ويل ى ٢٠٠٨سنة  Ryan Wellsأشارت دراسة  ري رامج  إل واء ب ة احت أھمي
التعلي ىإعداد المعلمين عل ق ب ات تتعل امكون ات ، بجانب تبنيھ دد الثقاف ة ل م متع لتربي

  .)٩٣(العالمية بمختلف أشكالھا
  
  

  : التحديات البيئية والتنمية المستدامة ) :جـ(
ة البشري المجتمع يواجه ادة أزم ة في ح ا العالق ين م ة  اإلنسان ب والتنمي

ة الفجوة تلك تعقيداً  ويزيدھا والبيئة، ة التنموي ين القائم ذي الغني الشمال ب ه ال  يقطن
رة أراضى خمسي ويحتل ربع البشر تحكم األرضية الك ـ  وي ا من %٨٠ب  مواردھ

ون البشر أرباع ثالثة يقطنه الذي الفقير الطبيعية، والجنوب ة األخماس ويحتل  الثالث
  . )٩٤(األرضية الكرة أراضى من المتبقية

ا  ي م ير إل ة تش ً  والبيئ ا ه جميع يش في باعاً نع اعالت، أو إش ة للتف ، ممارس
ا ة ھي م اول  لالحتياجات، والتنمي ذا نح ة، ل ذه البيئ ي ھ ا ف ه لتحسين سبل حياتن فعل

تدامة ة المس وم التنمي ة خاصة في إطار مفھ ة والتنمي ين البيئ ة ب ذي  ،فالصلة وثيق ال
ي  ير إل ال "يش درة األجي ى ق اومة عل ات الحاضر دون المس ي حاج ي تلب ة الت التنمي

  .)٩٥( "المقبلة في تلبية حاجاتھم
ع وت ة بصورة أوس ات الحديث ز التعريف تدامة،رك ات لالس الث دعام ي ث  عل

  . )٩٦(جتماعيةاالبيئية والقتصادية واال
دة"البنك الدولي  ويؤكد تقرير ة الجدي و المسئول لأللفي ام في" النم  ٢٠٠٦ع

تدامة  علي ارتباط البيئة ، وجودة الحياة ، والحد من الفقر ة المس ق بالتنمي ا يتعل ، فيم
  :)٩٧( ھي بشكل وثيق في ثالثة مجاالت عريضة ،

را عل • راء كثي د الفق يش ، حيث يعتم بل الع ز س ة ىتعزي ة  إنتاجي ة البيئي األنظم
  .من دخولھم %  ٥٠-٣٠والموارد الطبيعية وخدماتھا ، فيما يبلغ من 

ل  • ل العوام ا ، إذ تمث ل منھ ي الصحة ، والتقلي ة عل ن المخاطر البيئي ة م الحماي
رة للع وث الجوي ، إضافات كبي ي لألمراض ، البيئية مثل المياه والتل بء الكل

  .وتفرض تكاليف اقتصادية كبيرة ،علي الفقراء
وارث  تقليل تعرض الناس لألخطار البيئية ، • راء للك ين الفق حيث يتعرض مالي

 . الطبيعية ،واألخطار البيئية،وسوف يفاقم تغير المناخ من ھذه األمراض
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لخمسين القادمة وتتمثل أھم المشكالت البيئية والتنموية المتوقعة في السنوات ا

  :)٩٨(فيما يلي
ر • دي الفق تمرار تح ة، : اس ين المقبل ي الخمس ين إل نوات الثالث دي الس ي م فعل

ر  الرئيسة للتنمية في التخلص من الفقر، التحدياتستتمثل  ويمكن أن يعيش أكث
  .)٩٩(الكبرىالناس فقراً في العالم في أحياء فقيرة بائسة في داخل المدن 

اع  درحيث ار:  تلوث الھواء • ر صحية جتف ي  مستويات غي واء إل وث الھ ة تل
ون مع  علي الصعيد المحلي ، و تواصل ارتفاع نسب انبعاث ثاني أكسيد الكرب

م إال إذا  قدرةعدم  المي   اللھ للمحيط الحيوي علي امتصاصه  علي الصعيد الع
اد ع ة و االبتع اءة الطاق ادة كف ود   نبذلت جھود لزي ي الوق اد الشديد عل االعتم

  .االحفوري
اه  : نقص المياه العذبة • وافر المي بسبب تزايد  معدالت استھالكھا ، وسيصبح ت

ً في بعض المناطق من أكثر المشكالت  ا إلحاحا  في القرن الحادي والعشرين، م
اه ي مؤسسات صيانة والتخطيط للمي ر ف م يحدث تغيي ة . ل ة العالمي در اللجن تق

و  يزيد بنح اه س تخدام المي اه أن اس ة،  % ٥٠للمي ين القادم نوات الثالث ي الس ف
مة ارات نس ة ملي در بأربع ا يق يعيش م الم  – وس كان الع تحت  –أي نصف س

ام  ديدة في ع ة ش ذه الضائقة ،٢٠٢٥وطأة ضائقة مائي ادة حدة ھ  ىعل مع زي
   )١٠٠(.األوسط وجنوب آسيا والشرق وجه الخصوص في أفريقيا

ما يقرب من مليوني تدھور  دبصورة تفوق الوضع الحالي ؛ لق ، تدھور التربة •
رن  د الخمسينات من الق ذ عق المي من ي المستوي الع ھكتار من األراضي  عل

ير  دھور اليس ين الت ت ب د تراوح ي،  وق و (الماض دھور %) ٣٩نح ، والت
دل اد ،%) ٤٥(المعت دھور الح اني  %)١٦(والت اط اإلنس ل النش ك بفع ل ذل وك

  .)١٠١(القريب المدىدھور علي الجائر ، ومن غير المتوقع أن يتوقف ھذا الت
وع  • كال التن ع أش ائيتراج راض  اإلحي االت انق ن احتم لة م الل سلس ن خ ، م

ات  ن النبات رة م ف كثي د أن زادت والحيواناتطوائ ات ، بع دمير الغاب ذا ت ،وك
 .بشكل كبير إزالتھامعدالت 

ماك • ايد األس ع مص ون؛  تراج ة  لك ة المائي االبيئ ع ،  وإنتاجيتھ ي التراج ذ ف آخ
الم ، و%٥٨ھناك ف واع  % ٣٤تقريبا من الشعب المرجانية في الع ع أن من جمي

  .األسماك معرضة للخطر بسبب النشاط البشري
ة  • ة الدولي ة  الطاق ي لوكال ور المرجع ع  التص تمرار  ) م٢٠٠٢(ويتوق ، اس

ي  ادة السريعة ف بالزي ة من اآلن  الطل ي الطاق ىعل ام  وحت دل ٢٠٣٠ع ، بمع
ام وبحل. سنويا %   ١◌ֽ ٧ ر  ٢٠٣٠ول ع ة أكث الم من الطاق سوف يستھلك الع

الم الصناعي ، أكبر  من اليوم بمقدار الثلثين ، وستحل البلدان النامية محل الع ك
ة  ، مجموعة مستھلكة للطاقة وارد الطاق ي م ومن المتوقع أن يزداد االعتماد عل

  .)١٠٢( %١.٩المتجددة بمتوسط معدل سنوي قدره 
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ع  • ن المتوق ھد الع أنم ة يش ة  نتيج رات المناخي ن  التغي ة م الم مجموع
 .الستخدامات اإلنسان ، والتي ستشكل خطراً جسيما علي البلدان النامية

اذ إجراء تدامة تتطلب اتخ ة المس ديات التنمي و أن تح ر الواضح ھ ات واألم
، ٢٠١٥وقد تم إقرار أھداف األلفية اإلنمائية لعام . سواء علي األمد القريب أو البعيد

دم ، ومن الواضح أن علي  اس للتق ة وكمقي نطاق واسع ، كإطار للمساعدات اإلنمائي
  .)١٠٣( الشواغل البيئية محورية بالنسبة لتلك األھداف

ا اك م ات   وھن وفير المعلوم ال ت ي مج ة ف ة وبخاص ة التربي ح أھمي يوض
  )١٠٤( : علي النحو التالي للتعامل مع قضايا البيئة والتنمية المستدامة

ا )أ  ي وسسوف تحت ة للمساعدة من أجل التوصل إل دان النامي رة ج البل ائل مبتك
ين تخدام لتحس اءة اس ات،  كف ة والمعلوم ة المعرف ة، كأنظم ة البيئي األنظم

والتحديث وإعادة التأھيل لتحقيق إمكانية االستفادة من تلك األنظمة، بالصورة 
  .المالئمة

ادر )ب  ن مص تمدة  م ارف المس ن المع وف تمك ات ، و س يم ، المعلوم التعل
ة المؤسسات في  والتدريب ة، وتقوي تدعيم وتنفيذ سياسات محسنة لموارد البيئ

  القائمة عليھا
وف  )ج  اعد س ارف فتس غيل ، المع ات التش تھلكين ، وجھ ين المس ي تمك

ين أداء المرافق  ة ب ة إلجراء المقارن وة ، الالزم والحكومات ، من أسباب الق
 . األخرىداء المؤسسات في الماضي والحاضر ، وكذا بالمقارنة بأ

يم أداء المرافق  ىويحتاج المستھلكون علي نحو خاص إل )د  معلومات  عامة لتقي
ذه  ليحھم بھ ددة بصورة واضحة، وبتس ايير مح داف ومع بة ألھ ة بالنس المحلي
ن  دمات م دمي الخ وميين ، ومق ئولين العم بة المس نھم محاس ات يمك المعلوم

 .القطاعين العام والخاص 
اليب  ثمة وھكذا فإن ر في أس حاجة  إلي مداخل تربوية جديدة لتشجيع التغيي

ي  التي نعيشھاالحياة  امن أجل المحافظة عل ة، مواردن ة وتنموي ة بيئي ، في ظل رؤي
ة لتحقيق  ة تساعد علي  تنمية كافة أشكال المعارف والقيم واالتجاھات  الالزم التنمي

  .االستھالك  أو اإلنتاجسواء في  ؛المستدامة
، فإنھم ولكي يتحقق ذلك  المجال دوراً حاسماً ، في ھذا  ونالمعلمب وقد يلع

ي أن  اجون إل ويحت زمين ايكون تدامة ، ملت اص باالس يم الخ ادئ التعل ن  بمب د م والب
ارات  امتالكھم الوعي بالعالقة بين البيئة والتنمية المستدامة ، وكذا  الضرورية  المھ

ة  تھتما لھذا ؛طالب ال الالزمة لتنمية ما نتمناه لدي  رامج التربي دول العالم  بنشر ب
ا تالبيئية في التعليم النظامي وغير النظامي ،  تم كم ة  بنشرھ ة والتنموي ة البيئي التربي

  . برامج إعداد المعلمفي 
د و درق نة  Ravindranathاث  نعرضت دراسة رافين ة   ٢٠٠٧س للتجرب

داد  رامج إع الل ب ن خ ة  م ة البيئي ي  التربي ة ف ي الھندي ديات الت ين ، والتح المعلم
تدامة  ة المس د التنمي ي عق تدامة  ف ة المس داف الخاصة بالتنمي از األھ ا إلنج تواجھھ
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Sustainable Development       ذلت ود التي ب ي  الجھ وأشارت الدراسة  إل
ة أثير . إلعادة توجيه وتنظيم التعليم المدرسي لترسيخ التربية البيئي ي أن ت وأكدت عل

اھج ل راتالمن احب بتغي م يص تداماً إذا ل ون مس داد  ن يك اھج إع ي من بة ف مناس
   .)١٠٥(المعلمين
ين ماكـدراس تـعرضو  ـيون وتشـة روزال وبكنزـ                             ارلز ھ

Charles Hopkins &Rosalyn Mckeown   لتاريخ ومستقبل  ٢٠٠٧سنة في
ة ات المتعلق كو  االھتمام ي اليونس ة وكراس دريببالتوأم يم وت ه تعل ادة توجي  إلع

  . )١٠٦(عن التنمية المستدامة  للتعبير المعلمين
  

  :التحديات االقتصادية): د( 
وي  ن الق ا م ة وغيرھ وي العولم تقبلي  لق ل المس ع التفاع ع م ن المتوق م

ة  ة والتكنولوجي ادية والعلمي ادية   ،االقتص ديات  االقتص ن التح ة م ور مجموع ظھ
  :علي النحو التالي ھااسات بعضالجديدة وقد أبرزت الدر

  : ھجرة الوظائف  )١
ي   تقبل  عل ة التؤكد اتجاھات استشراف المس وبداي ي ل نم دة وعل ة جدي حرك

رو  نطاق أوسع لظاھرة ا  دون ت ق عليھ  offأو    off shoringاقتصادية  أطل
shore outsourcing   أي ھجرة الوظائف أو تصديرھا  وھي تختلف عن الھجرة

والتقليدي  ة للعمالة ، ففي ھذه الظاھرة  تبقي العمالة في أماكنھا ، ولكن الذي يھاجر ھ
  . )١٠٧(الوظائف

ة وھجرة الوظائف ظاھرة جديدة نسبياً في ، اقتصاد الدول الصناعية المتقدم
اطھا  ن نش زء م ال بج ات األعم د بعض منظم ث تعھ دمات ( حي ى) خاصة الخ  إل

   األجور المنخفضة ، بغرض تخفيض التكلفةمنظمات وأفراد في الدول الفقيرة ذات 
ات المعلومات واالتصاالت بالتفاعل مع وقد لعبت العولمة ورة تكنولوجي ، ث

   . دوراً مھما في نشأة وتنامي ھذه الظاھرة
ا واالتصاالت . الن سأويؤكد  بلندر أن التطورات المستمرة في التكنولوجي

د من ھجرة  العالمية ، تضمن إلي حد كبير أن المستقبل سوف د والمزي يجلب المزي
 ً ا ، الوظائف ، في الخدمات غير الشخصية ؛ أي الخدمات التي يمكن أن تقدم الكتروني

د و د والمزي مع مرور األيام حيث تتطور تكنولوجيا المعلومات ، سوف يصبح المزي
  .)١٠٨( من الخدمات الشخصية خدمات غير شخصية وبالتالي معرضة للتصدير

ر  وقد استفادت من ھذه الظاھرة دول مثل الصين والفلبين ، إال أن الھند تعتب
ألمور تتعلق بالميزة النسبية لسكان الھند سواء بالنسبة  ) ١٠٩( منھا استفادةأكثر الدول 

  .لألجور ، أو اللغة التي يجيدون استخدامھا
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اك  وعلي الرغم من أنه ال توجد بيانات قومية يمكن االعتماد عليھا ، فإن ھن
دت في إات متناثرة  تشير دراس د فق ة ق ة أمريكي ون وظيف ر من ملي اك أكث ي أن ھن ل

  .اليوم  حتىقطاع الخدمات 
ن   رب م ا يق اك م اث أن ھن ز األبح ير  مراك ة    ٣◌ֽ ٢وتش ون وظيف ملي
تتحرك  ا  ىإلس ارج أمريك ىخ ام  حت ادل أو ، ٢٠١٥ع ا يع  ةوظيف ألف ) ٣٠٠( م

در أن  ة معرضة للھجرةم% ١١سنوياً، وفي دراسة حديثة يق  ن الوظائف األمريكي
)١١٠(.   

ا ومن الخدمات المعرضة للھجرة ، الخدمات  دم الكتروني ي يمكن أن تق الت
ي، ؛مثل ا  خدمات النسخ، والمحاسبة،والتحليل األمن و األشعة بينم واالتصاالت وفني

معظم المھن الطبية ،وضباط ؛ الخدمات  غير االلكترونية فغير مرجح ھجرتھا مثل 
ة التي يفضل  أعمال النظافة،وشرطة ، ال وسائقو الرافعات ، وكذا الخدمات التعليمي

ع ھجرة  ا يتوق د في تكلفتھ اع المتزاي ان مع االرتف ا لوجه وإن ك ا وجھ تقديم معظمھ
   ) .١١١(بعضھا وخاصة في التعليم العالي

ل   ا تمث ة فإنھ دول المتقدم ل مشكلة لل وعلي الرغم من كون ھذه الظاھرة تمث
ة،فر دول النامي ة لل ة عظيم م وص ة ونظ ة االجتماعي ل والرفاھي رامج العم علي  ب

الظاھرة ولكن بشكل مختلف في كل  لھذهالسياسات التجارية والتعليمية أن تستجيب 
  .من الدول النامية والمتقدمة

ة وشيكة ة من ھجرة الوظائف ككارث ي الموجة القادم  ،،ويجب أال ننظر إل
بية  التي العربية ومنھا مصر  األقل بالنسبة للدول ىعل ا النس ا أن تستغل المزاي عليھ

  .لھا في التعامل مع حركة العمل والتجارة العالمية 
دو ارة ق يم والمھ ي التعل اد عل ة  يصعب االعتم كلة المتعلق ل المش ط ،لح فق

ائف  ارة الوظ ةبخس دول المتقدم ي ال ائف ف ين الوظ يكون  ب تقبليا س رق مس ؛ ألن الف
ي  تم  الت ا نقل ي ا الكتروني ي  ھ ن والت ا  ال يمك خف،  نقلھ ائف النس ة (   وظ منخفض

ا من ) مرتفعة المھارات(، والتحليل األمني ) المھارات يتم  تقديمھما بالفعل الكتروني
  .)١١٢(الھند

دول ،  ة ال يم  بالنسبة لكاف د من التعل د  ھو وربما يكون المطلب المؤك تحدي
ك األعم ؛وتدريب األفراد عليھااألعمال المتاحة مستقبلياً و إعداد  أن تل ل امع العلم ب

ن يكون  نفسھاكون تلن  بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية ، وفي نفس الوقت ل
  . االعتماد علي التعليم ھو الحل المناسب في جميع األحوال 

، قد تصبح مھارات البشر  مؤخراً من الناس ، العديد اعتقده  عكس ما ىوعل
ر  وترة أھميأكث ارات الكومبي ن مھ دير م ة للتص ة .  المعرض اك أھمي الي ھن وبالت

ط  يس فق ارات ول ف المھ ة مختل أدوارھم لتنمي ام  ب ين للقي دريب المعلم داد وت إلع
  . مھارات الكومبيوتر

 ً ا ات مطلوب ا ب ن   كم ات م د االحتياج ي تحدي دورھم ف احثون  ب وم الب أن يق
ق األعمال المطلوبة مستقبليا سواء للسوق ال ا يتعل ة ، وخاصة فيم داخلية أو الخارجي
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ا  تغالل المزاي ية ،واس ر الشخص ائف غي رص بالوظ بية، والف اليالنس د وبالت  تحدي
  .الكيفية التي يمكن أن تستجيب بھا مؤسسات التعليم وإعداد المعلم

  :التجارة االلكترونية  )٢
ارة للجد ر موضوعات عصر المعلومات إث ل  والتجارة االلكترونية من أكث

ر ا  الحاض ي وقتن ل )١١٣(ف د مأ، وتمث اھرح ا ظ ي م اد الرقم رف باالقتص                   يع
Digital Economy   المعلومات  تكنولوجياالذي يقوم علي .  

د ات  وتؤك يالدراس ع  عل ة  يتس ارة االلكتروني اق التج ردأن نط كل مط  بش
ا، وبال حدود ي التجارة يس بم تقبل ، عل ا ، في المس ا قضي تمام ة ، في كل م العادي

 ً    .) ١١٤(يمكن تداوله رقميا
ة و ذ وإدارة األنشطة  E-Commerceتعرف التجارة االلكتروني ا  تنفي بأنھ

ر ات  عب ل المعطي طة تحوي دمات بواس اعة والخ ة بالبض ة المتعلق بكة   التجاري ش
  .)١١٥(االنترنت أو األنظمة التقنية الشبيھة

دن وتحقق التجارة االلكترونية مجموعة م ا الفوائ ا م ق  بالشركات  منھ يتعل
والمؤسسات ومنھا ما يتعلق باألفراد والمستھلكين، ومنھا ما يتعلق بالمجتمع  ، ومن 

   :)١١٦(مجتمعاتلل ھافوائد
، وتقلل الوقت المتاح للتسوق،  مزلھافي من واتسمح لألفراد أن يعمل •

  .وبالتالي تحد من الزحام المروري ، وتلوث الھواء
راد من ذوي الدخول المتواضعة ، بشراء  البضائع ،مما يساعد تسمح لألف •

  .علي ارتفاع مستوي المعيشة
تسمح لألفراد في الدول النامية ، بأن يمتلكوا منتجات وبضائع غير  •

شھادات جامعية  ىمتوافرة في بلدانھم األصلية، ويستطيعوا الحصول عل
  .عبر االنترنت

والتعليم والخدمات االجتماعية،  تيسر توزيع الخدمات العامة مثل الصحة •
 .ىبسعر مخفض وكفاءة أعل

ن  ىوعل ة م ه بمجموع ا تُواَج ة فإنھ ارة االلكتروني د التج ن فوائ رغم م ال
   )١١٧( : التحديات ومن أھمھا

  . لالتصاالت السلكية والالسلكية  ةكافي  سعةليس ھناك  ♦
تتناسب مع بعض العتاد  بعض برمجيات التجارة االلكترونية ال ♦

Hardware، أو بعض أنظمة التشغيل.  
قد يشعر بعض الناس بمشاكل  في األمن والخصوصية  وھي من األمور  ♦

المھمة للتعامل مع التجارة االلكترونية ، وقد يحجم الكثير من الناس عن 
  .المشاركة فيھا بداعي الخوف من الكشف عن خصوصياتھم

دام ♦ تخدم، حيث ال يشعر بعض ا انع ة المس ة ومقاوم ي الثق ة ف ائن بالثق لزب
ذين ال ولين ال ة المجھ رونھم، وال الباع ون ي د  يثق امالت أو النق بالمع

  .االلكتروني
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القانونية في التجارة الاللكترونية بعد،  لم تحسم العديد من األمور ♦
 ً   .األمور المتعلقة بالقرصنة خصوصا

  .ھم التجارة االلكترونية في انھيار العالقات االجتماعية اقد تس ♦
الدخول لالنترنت  عملية مكلفة لبعض الناس ، وقد يعتبرونھا  مازال ♦

  .رفاھية زائدة
  .مازالت سرعة االتصال بشبكة االنترنت بطيئة في كثير من دول العالم ♦

وتتطلب التجارة االلكترونية واحتماالت انتشارھا مستقبال ضرورة التطوير 
و يم الفني خصوصا؛ والن ا والتعل يم عموم ي بشكل لنظم وبرامج التعل ر معن ع األخي

ات  ار وتطبيق د من أفك ه بالعدي ة اقتصادخاص لعالقت ، فضال عن  ضرورة المعرف
 ً ا اً عموم ه تكنولوجي ات  تحديث ا المعلوم ورة تكنولوجي ب ث ن مطال ب م ، كمطل

  .واالتصاالت
د د عب د أوصت دراسة تغري ال هللا و لذا فق ة كم ام فاطم بتصميم  ،٢٠٠٧ع

يم الفنى  في مجال التعامل  برامج لتنمية مھارات الطالب دارس التعل ات بم والطالب
تقبل  ع المس ل م ارات التعام ابھم مھ ى إكس ھم ف ا يس ت بم وتر واإلنترن ع الكمبي ( م

   )١١٨( .)ليكترونى ، والتواصل عبر الشبكةالتسويق اإل
م  داد معل رامج إع د أن تستجيب ب يم الفني  بشكل اوفي ھذا المجال  الب لتعل

لبياتھاخاص للتغيرات الم ا والحد من س ر ايجابياتھ ة تثمي د يكون . توقعة ، ولكيفي وق
إعداد المعلم وتدريبه علي المفاھيم والتطبيقات الحديثة للتسويق والتجارة  مفيدا ھنا ،

ادل  ة ، والتب ات االلكتروني ات، واألخالقي ة المعلوم ة ، وإدارة أنظم االلكتروني
ا االلكتروني للبيانات ، وإنشاء الشبكات الد ا والتعامل معھ اخلية وصيانتھا وتطويرھ

  . ، وعمليات األمن والخصوصية في المجال االلكتروني
  :الحيوي   اإلنتاجتزايد االعتماد علي  تكنولوجيا  )٣

ا   رجيح أن تكون التكنولوجي ھناك إجماع متنام في المجتمع العلمي ، علي ت
ة والغذ ود اإلنتاجي ي معالجة القي ة ف ة أداة مھم ة الحيوي لع مھم ي تطوير س ة ، وف ائي

والسعي نحو تطوير جينات تساعد النباتات علي  ،)١١٩(للمنتجين والمستھلكين الفقراء
ي  درتھا عل ادة ق ة ، وزي وارد المائي اخ والم ة والمن تحمل الظروف الصعبة في الترب

  .مقاومة الحشرات والفيروسات ، والبكتريا ، والفطريات 
اوتعتبر التكنولوجيا الحيوية  اً م راً للجدل ، وغالب ذا  موضوعاً مثي يتعزز ھ

اك  ة ، وھن ة العلمي زز بالمعرف ا يتع ر مم فية أكث يم الفلس ديولوجيا والق دل باألي الج
ر  ات تغيي ة لتقني ة والصحية المحتمل ار البيئي ق باآلث ا يتعل ة فيم ة مختلف ذاھب فكري م

ات  ئولة ھ. المورث ة المس ل  للتقني امج عم ذ أي برن ي أن يأخ ي وينبغ ذاھب ف ذه الم
بان  ين . الحس ع  الالزم ي التطوي درة عل رص والق ة الف ايا الرئيس مل  القض وتش

اطر ،  دير المخ ة، وتق ول البيولوجي ات ، وإدارة األص تخدام األدوات والتقني الس
المة  وي، والس التنوع الحي ق ب ا يتعل ة فيم ة، خاص ة والبيئي المة الغذائي د الس وفوائ

  . )١٢٠(لحيةالوراثية ألنواع الكائنات ا
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رامج وأنشطة  ي أھدف وب ا عل ذه التوجھات آثارھ ومن المتوقع أن تترك ھ
ة ، أو  ة والعملي ق بالجوانب العلمي ا يتعل التعليم وبخاصة التعليم الزراعي، سواء فيم
ررات  ا المق فيما تطرحه ھذه التطورات من مشكالت بيئية وأخالقية، قد تتعامل معھ

الي التخصصية أو الثقافية العامة  يم الع ام والفني أو التعل يم الع رامج التعل سواء في ب
  .والجامعي 
ذه القضايا   دة عن ھ ا بعي د .وليست برامج إعداد المعلم وتنميته مھني ا ق وھن

ا   ذه التحديات وتطبيقاتھ تطرح تصورات لعمليات اإلعداد التخصصي للتعامل مع ھ
ا داد الثق حية، أو اإلع ة والص ا البيئي ة ونتائجھ اياھا العملي ع قض ل م في للتعام

ي   ا يساعد عل ومشكالتھا الفلسفية واألخالقية، وبالتأكيد من خالل اإلعداد المھني  بم
ق بالموضوعات والقضايا  االرتقاء بمعارف واتجاھات ومھارات الطالب  فيما يتعل

  .المتشعبة والمرتبطة  بتلك التقنيات الجديدة والمتطورة
  : الخصخصة  )٤

ه ال ل التوج ي ظ و االقتصاد الحرف المي نح ه ع رت الخصخصة كتوج ،ظھ
تشير توجھات االقتصاد  المصري إلي ارتفاع وتيرة الخصخصة . اقتصادي عالمي 

ة  اد العولم ل اقتص ي ظ ا الحاضر ، ف ي وقتن رن الماضي ، وحت بعينات الق ذ س من
  .وتوجھات الحكومات المصرية المتعاقبة

ام  ذ ع ا ١٩٩٥/١٩٩٦فمن اع الع ة القط ذت حص ي أخ اتج المحل ن الن م م
ي  ام % ٢٧،٨اإلجمالي في التناقص بانتظام حتي وصلت إل ،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤في ع

ام  اراً من ع ة الخصخصة اعتب رة التي شھدتھا عملي وكان وراء ھذه  التناقص الطف
ة في حوزة ١٩٩٦/١٩٩٧ ا تبقي من وحدات إنتاجي ، والتراجع في مستوي أداء م
  .)١٢١(الدولة

ام والخاص ،  )٢(ويشير الجدول رقم إلي تطور نصيب كل من القطاع الع
ين عامي  ا ب الي فيم ي اإلجم ين . ٢٠٠٣/٢٠٠٤، و ١٩٧٦من الناتج المحل ه يتب ومن

  .كيف حدث إنقالب في مساھمة القطاعين مقابل اآلخر سلبا وإيجابا
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  )٢(جدول 
  اإلجماليفي نمو الناتج المحلي  تطور مساھمات القطاع العام والقطاع الخاص  

  البيان      
  
  

       السنة      

  معدل النمو
اتج  الن
ي  المحل

  اإلجمالي

  الجزء من معدل نمو
  اإلجماليالناتج المحلي 

ي  بية ف اھمة النس المس
و ي  نم اتج المحل الن

   اإلجمالي
  الراجع إلي
  القطاع العام

 الراجع إلي
اع  القط

  الخاص

اع   القطاع العام القط
  الخاص

٢٢.٦١  ٧٧.٣٩  ٢.٠٨  ٧.١٢  %٩.٢  ١٩٧٦ 
٧٧.٢٧  ٢٢.٧٣  ٣.٤  ١  %٢٠٠٣/٢٠٠٤٤.٤ 
ً : العيسوي  إبراھيم :المصدر ة )العالم الثالث منتدى(  االقتصاد المصري في ثالثين عاما ، المكتب

 ٢٢١ص ،م٢٠٠٧األكاديمية ، القاھرة، 
ة  ع الخصخص ه م روف أن ن المع غوط توم ت ض ات تح ل المؤسس عم

 ،المستھلك من السلع والخدمات حتياجاتوتلبية ا ،المنافسة، للسيطرة علي األسواق
ودة، أو بط الج بية وض ددة كالمحاس ات متع أ آللي د تلج ا ق ن ھن ري  وم ات أخ آلي

اح ن األرب ة م يم الفرص المتاح ع لتعظ ائر أو التوس ن الخس د م اش للح د  .لالنكم وق
اطلين أو  ذا الع املين، وك ي الع غوط عل دات وض راءات تھدي ف اإلج رتبط بمختل ي

  .المتقاعدين
سلبيات الخصخصة في مصر والتي  إحدىوقد أشار إبراھيم العيسوي إلي 

ة،  امتمثلت في تفاقم لمشكلة البطال ع وحدات القطاع الع تخلص  ،حيث صاحب بي ال
د  د المبكر ، وق ال ، وبخاصة في إطار نظام التقاع ا من العم أس بھ داد ال ب من أع

و  ة المصرية بنح ل الحكوم ن قب داد م درت األع وآال) ٢٠٥(ق ي يولي ام  ف ف ن ع م
ديرات أخر ٢٠٠٥ ي نحو ى، بينما ذكرت تق ا وصلت إل آالف في نفس ) ٤٠٣(أنھ
رة  ام  ،)١٢٢(الفت ي ع غ ف د بل اطلين  فق الي للع دد اإلجم ا الع و  ٢٠٠٤/٢٠٠٥أم نح

ً % ١٠مليون وبما يعادل )  ٢،١٢٥( ا وزارة التخطيط   إلحصاءات من السكان وفق
  .)١٢٣(في مصر 

ري ف ة أخ ن ناحي ة ووم دأ الخصخص ق مب د يطب وقق ة الس ل  حري ي ك عل
يمالتعليم ،  مجاالت الحياة بما فيھا ا يعرف بخصخصة التعل رامج  في إطار م ،أو الب

يم  ة التعل المميزة ، وغيرھا مما قد يشكل بعض أشكال الطبقية والتمايز داخل منظوم
  .، فضالً عن الضغوط العامة المرتبطة باقتصاد الخصخصة

ة في مع عدم وجود و معايير واضحة ومسئوليات محددة للممارسات المھني
د  يم ، ق ال التعل تح تمج ن الخصخصة ف ئولة ، م ر المس ام الممارسات غي ال أم المج

  .)١٢٤(بعض أصحاب المدارس الخاصة
تش  ان رافي د أشارت دراسة داي ي   ٢٠٠٧سنة Diane Ravitch  وق إل

يم واال ومي للتعل ز الق ن المرك در ع ذي ص ر ال وان التقري ي بعن اد األمريك قتص
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ات صعبة" ارات صعبة أو أوق   Tough Choices or Tough Times" خي
ة  دارس العام ول الم تقبلي لتح ه مس ن توج ر ع ذي عب ة ،  ىإلوال ات خاص مؤسس

وانتقدت الدراسة ھذا االتجاه واعتبرته غير مسئول وله مضامين مخيفة، كما ناقشت 
المعلمين، ة ب ديات المتعلق ث  التح دحي ر  ق ة  غي ة لمنافس دارس الحكومي تخضع الم
اء ،متكافئة مع المدارس الخاصة د يكرس بعض  في االستعانة بالمعلمين األكف ا ق مم

  . )١٢٥(أشكال الطبقية األكاديمية والتمايز داخل منظومة التعليم

  :التحديات السكانية واالجتماعية): ھـ( 
اج إ ي المعالجة وتتطلب إن قضايا التغير السكاني والھجرة والصراع تحت ل

ة  ة طويل دعيم التربي ام، بت ن االھتم داً م دىمزي اعي  الم ال االجتم رأس الم ل
  .)١٢٦(والبشري

تقبليا مجموعة من  اعي مس من المتوقع أن يشھد الوضع السكاني  واالجتم
المتغيرات التي تشكل تحديات لنظم التعليم وبالتالي علي المعلم ونظم إعداده التعامل 

  :النحو التالي ىويمكن تحليل ھذه المتغيرات عل. غيرات مع ھذه المت
  : النمو السكاني) ١

كاني  د الس تمرارية التزاي ة الس االت قوي ود احتم ي وج ات إل ير التوقع تش
ام  ي ع الي ف دد اإلجم ل الع ن أن يص ث يمك ا بحي ي  ٢٠٥٠عالمي ارات  ٩إل ملي

ـ  ة ب ادة تق ٦بالمقارن ذه الزي ل ھ تكون ك اً ، وس ارات حالي دان ملي ي البل اً ف ريب
  .  )١٢٧(النامية

ى المدى  د السكانى عل ع أن يتوقف التزاي ر المتوق وبالنسبة لمصر فمن غي
ة %  ٣٥القريب وذلك ألن نسبة كبيرة من السكان تقدر بحوالى  ةتقع فى الفئ  العمري

  . )١٢٨(التى يتوقع لھا الدخول قريبا فى سن اإلنجاب الفئةسنة وھى  ١٥أقل من 
ي  كان منقد و رة %١،٥المفترض أن يصل معدل النمو السكاني إل في الفت

رفع ھذا قد  ) ٢٠٠٢توقع (إن توقع أحدث  إال، )٢٠٠٠توقعات( ٢٠١٥-٢٠٠١من 
ي  .% ١،٨المعدل إلي  ع أن يصل عدد السكان إل م المتحدة تتوق وبعد أن كانت األم

ام  ٨٧،٣ ي ع ون نسمة ف ع أحدث٢٠٢٠ملي إن توق ع (، ف ي) ٢٠٠٢توق أن   يشير إل
  . )١٢٩( ٢٠٢٠مليون نسمة في عام  ٩٦،٨عدد السكان سيصل إلي 

 ً ا اه  وطبق ة اتج إن ثم ة ، ف تقبالت الدولي ة المس ا مجموع ة أجرتھ لدراس
ام  ل ع توي اإلحالل قب ي مس ن تصل إل ا ل ي مصر ، ولكنھ اض الخصوبة ف النخف

ا٢٠٢٧ و م ؤدي  ، وھ ىي ام  إل ي ع كان ف ادة الس ع زي ي ٢٠١٧توق ون  ٨٩إل ملي
  .)١٣٠(ةنسم

وقد ينشأ عن ھذا الوضع  تحديات متزايدة لتوفير الغذاء والمأوي ، والكساء 
دين ، كان المتزاي حية للس دمات الص يم والخ ة  والتعل ديات المتعلق ن التح الً ع فض

  . بالضغوط علي النظم البيئية ، وتھديد التنوع الحيوي 
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  : زيادة معدالت كبار السن ) ٢
 سنة٦٥(ارتفاع عالمي ومحلي لكبار السن  ىإل تشير تقديرات البنك الدولي

أكبر ع إل ،)ف ر المتوق دل العم اع مع ي ارتف ديرات إل ير التق ث تش اً  ٧٢ ىحي عام
ـ( ة ب وم ٦٤بالمقارن اً الي ار ،)١٣١() عام ة للكب دالت اإلعال اع مع ع ارتف درت  م ق

  .)١٣٢( ٢٠٣٠بحلول عام %٤٩-٤٥بنحو
في % ٤.٥اع نسبة كبار السن من وبالنسبة إلي مصر، فإن ثمة اتجاھاً الرتف

  .)١٣٣(٢٠٢٠في عام % ٦،٢ثم إلي  ،٢٠٠٥في عام % ٤.٧ىال ،٢٠٠٠سنة 
بيانات تغطي فترة زمنية أطول للتحوالت السكانية في عدد من  ىواستناداً إل

اه نحو  الدول، تبين أن العنصر األكثر أھمية في التحوالت السكانية ،يتمثل في االتج
ر  ي للعم دالت أعل يس مع ل، ول وبة أق دالت خص و مع يالد، ونح د الم ع عن المتوق

د  ع عن ادة العمر المتوق الي عدد السكان ، ألن زي االنخفاض في معدل النمو في إجم
ذلك تحدث المفكرون عن  ل، ول الميالد ، قد يعني ارتفاع نسبة السكان  في سن العم

ع د. منحة ديموغرافية، وفرصة يمكن أن تستغل لخير المجتم ار السن ولكن مع ل كب
اع نسبة  ال د حين،مع ارتف ا ستختفي بع د، ولكنھ يعني وجود فرص تلقائية وإلي األب

ة  اھرة ،)١٣٤(اإلعال ي الظ د تعن ن  وق بكات األم ي ش اء عل ن األعب داً م اً مزي أيض
اعي مان االجتم اء  ، )١٣٥(والض ة للوف حية والتعليمي ات الص ن السياس ب م ومطال

    .)١٣٦(اتھم بوجه عامباحتياجات كبار السن وتحسين حي
ادة  :  Urbanizationالتحضر ) ٣ أو زيادة عدد سكان الحضر، حيث تقدر الزي

ة، ين القادم نوات الثالث ي الس مة ف ار نس و ملي ي  بنح مة ف اري نس و ملي وبنح
 .)١٣٧(وستكون معظم الزيادة في المدن والبلدان النامية الخمسين سنة القادمة،

ارير اإلحصائية لمص ووتؤكد التق دل النم السنوى لسكان الحضر  ر أن مع
و لسكان الريف نحو  % ١.٨٥نحو  ١٩٩٦بلغ فى عام  دل النم غ مع ا بل  ٢.٢٦بينم

% ً ة ،)١٣٨(تقريبا ة، أو الھجرة الداخلي ادة الطبيعي  ، وقد ينمو سكان الحضر بفعل الزي
دن أطراف الم ة ب ة العالي ة ذات الكثاف اطق الريفي دماج المن ي. )١٣٩(أو ان د تلق  وق

حية  دمات الص ال الخ ي مج ة ف ة  وبخاص غوط اجتماعي رية  بض اھرة الحض الظ
  .عالوة علي التحديات البيئية واالقتصادية  والتعليمية

لعل مشكلة التوزيع الجغرافي للسكان من  :اختالل التوزيع الجغرافي للسكان ) ٤
 أكثر التحديات التي تواجه مصر وستواجھھا لفترة طويلة في المستقبل، حيث

من السكان يعيشون في مساحة محدودة من األرض ال % ٩٩مازال حوالي 
يلقي  من إجمال المساحة الكلية علي أقصي التقديرات ، مما%  ٤تتجاوز 

بضغوط بالغة علي البيئة وعمليات التنمية سواء في المساحة المأھولة أو بقية 
  .المساحة 

  انتشار ثقافة العنف  )٥
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كانية  ديات الس ب التح ديات بجان ض التح اك بع ة ھن ةالمتوقع  ،االجتماعي
تقبليا  امي مس د أو للتن الفقرالمرشحة للتواج درات  ك ار المخ ة وانتش ة والبطال واألمي

 .ومشكالت الالجئين،ولعل أكثرھا خطورة مشكلة انتشار ثقافة العنف
تقبلية  ات المس دولي للدراس ز ال ية للمرك ة نقاش ت الحلق د تناول وق

ھذه المشكلة بالتحليل  وبخاصة في المجتمع المصري ٢٠٠٥في عام واإلستراتيجية
وة  تخدام الق ا باس دف م ق ھ ل لتحقي ه فاع ل يأتي ه فع ف بأن ا العن رف فيھ ث ع ، حي

  . )١٤٠(المعنوية المادية أو
ين  راد أو ب ويري قدري حفني أن تكرار وشيوع  ممارسات العنف  بين األف

ة ة مقبول ك العنف ممارسة عادي ذ العنف  الجماعات يجعل ذل م يصبح تحبي ، ومن ث
ا ين، مشكالً م ائد في مجتمع مع افي الس  ضمن مكونات البناء القيمي ، والنسيج الثق

  . )١٤١( "يعرف بثقافة العنف 
ومع أن جوھر العنف قد ظل واحداً ، إال أن أشكاله قد تطورت عبر التاريخ 

ي  إن معن ا ف ن ھن دةالبشري ، وم ي المن العنف وجود أشكال جدي د ، ف تقبل ،ق مس
ة(  أدواتهاحتماالت قد تطرأ علي   ىيتعدي مجرد الزيادة التراكمية لمعدالته، إل  أمثل

 بأھدافأو أن يلحق العنف  ،) عديدة علي االستعانة  بالتطور التكنولوجي في العنف
ك  ل ذل ة قب د آمن اء( جديدة كانت تع اء واألبن ل اآلب ال جرائم قت اخ ، أو في ) مث المن

دول ( علي العنف  المشجع العام مثال تأثير وسائل اإلعالم وخروجھا عن سيطرة ال
دة، أو دخول ) واألسر ات جدي ي مجال ممارسة العنف  فئ ر ا( إل ال تغي لصورة مث

ر ابي الفقي ة لإلرھ ال  ،التقليدي اء واألطف ل النس دة مث ات جدي ول فئ أو دخ
  .)١٤٢()والمسنين

ا متسامحة ، وعلي الرغم من وجود تصور نمطي للشخصية المصري ة بأنھ
د  ىال تميل إل ي مزي تقبل عل ل في المس العنف، لكن يبدو أن  المجتمع المصري مقب

ف، ة  من العن ة العولم ة ثقاف ة في ظل ھيمن ا ؛ تراجع دور الدول دة منھ ألسباب عدي
دالت  اد بمع ة الفس ار ثقاف ية ، وانتش وم االقتصادية والسياس د الھم الم ، وتزاي واإلع

  .)١٤٣(عالية
د وھن ا ق دياتھا ،وربم اك متطلبات تربوية للتعامل مع القضايا السكانية وتح

ور  اً للمنظ كاني وفق النمو الس ة ب ة المتعلق ات التربوي امين والمتطلب ف المض تختل
رامج  ذه الب األيديولوجي؛ بين المؤيدين للبرامج والسياسات السكانية، والرافضين لھ

  . )١٤٤(والسياسات
  :مج والسياسات السكانية ھناك مطالب مثلفبالنسبة للمؤيدين للبرا

رد  • عور الف ادة ش زواج وزي ن ال أخير س ى ت يم ف ة التعل ى أھمي د عل التأكي
ى  دريب عل رة والت يم األس ات تنظ ه،وتبنى اتجاھ اه أطفال ئولياته تج بمس

   .المتعلقة بھا  مھاراتال
د السك • ة لمخاطر التزاي يالت المختلف انى تضمين أشكال التربية والتعليم التحل

  .مزايا األسرة الصغيرة  دعلى البيئة ، ومجاالت التنمية وتفني
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  .توعية الناس بأن ثمة حدودا للموارد البيئية وإمكانات التكنولوجيا  •
 .دراج التربية السكانية كمجال أساسى فى السياسات والبرامج السكانية إ •

  :وبالنسبة للرافضين للبرامج والسياسات السكانية ھناك مطالب مثل
  .تنمية بعض االتجاھات الرافضة لسياسات تنظيم األسرة وتحديد النسل  •
ة  • اطر الخارجي ع بالمخ راد المجتم ة لتبصرة أف ة الوطني ن التربي ة ع ،الناتج

  .تنظيم األسرة
ى ضرورة  • د عل دينى واألخالقى للمسائل السكانية، والتأكي تحليل الموقف ال

  .ةمشاركة رجال الدين فى تكوين األخالقيات الزاھد
ا  • تخدام التكنولوجي ة الس ارات الالزم ات والمھ ارف واالتجاھ ة للمع تنمي

  .المتطورة وتوظيفھا فى مجاالت االنتاج واالستھالك
اطف  • امح والتع ز التس ام، وتعزي ة االزدح ى معالج ر عل درات البش ة ق تنمي

  .الضروريين للعيش فى عالم مزدحم
راف المن • ر األع ة تغيي اھيرى بأھمي وعى الجم ة ال رأة تنمي د الم ازة ض ح

 .تعليم النساء ببرامج  واالھتمام
ل ة بالتعام ة مطالب ة والتربوي نظم التعليمي ون ال ا تك ات  ومثلم ع متطلب م

دريبھم  يمھم وت يفھم وتعل ار وتثق ة للكب الصغار، فقد تكون ھناك مطالب أخري موازي
اك شغل أوقات فراغھم  بأنشطة مفيدة أو خدمات اجتماعية ،وھكذا قد تكون ھن ىعل

م  رامج معل ار وب يم الكب رامج تعل وير ب يم وتط بة لتنظ دابير المناس اذ الت ة التخ حاج
  . الكبار

رية ،  اھرة الحض ع الظ ايش م ة للتع ة وتعليمي ات تربوي أ متطلب د تنش وق
ايش ،  امح والتع يم التس ن ق ذلك م ق ب ا يتعل زدحم ، وم الم م ي ع يش ف ة الع وإمكاني

دة ، أو البحث عالوة علي اكتساب المھارات الالزمة ل لعيش في ھذه الظروف الجدي
ن اآلخرين ديدة م ي ظل منافسة ش ا ، ف بة ، والحصول عليھ أو  .عن وظائف مناس

يم  ارات والق ي المھ الوة عل ذا ع روعات خاصة ، ھ وير مش اء وتط ي بن درة عل الق
  .المتعلقة باآلثار الصحية والبيئية للظاھرة الحضرية

ة   ي كما ستستمر االحتياجات التربوي وازن للسكان  عل ع المت ادة التوزي إلع
ة االتجاھات .المساحة اإلجمالية  وبالطبع يمكن لمجال التربية السكانية، استيعاب كاف

الل  ن خ كانية، وبخاصة م ة الس داخل للتربي دة م الل ع ن خ ابقة م ات الس والمتطلب
  .برامج إعداد المعلم 

ة السكانية بال  داً إدخال التربي ذ جامعات وقد بدأ فى مصر تحدي مشروع  من
كانية  ة الس ة  ١٩٩٠ – ١٩٨٦التربي اء ھيئ ف  أعض ه تعري منت أھداف ذى تض ، ال

ى  راتھم إل وا خب ى ينقل كانية حت ة الس االت التربي ة، بمج ات التربي ى كلي دريس ف الت
 .)١٤٥(طالبھم قبل تخرجھم 

بة  فوبالنس ة العن داد  لثقاف رامج إع الي ب يم وبالت ة والتعل ة التربي إن أنظم ف
ادة ال معلم ، معنية بمواجھة تحدياتھا وأنواعه  المتوقعة مستقبال، سواء من خالل إع
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ة ، كال المتوقع ع األش ل م ة للتعام ة بديل اء ثقاف ع  وأ بن الل م ن خ مصادرھا ، أو م
ك ، أصحاب  ا في ذل ة ، بم وزھم الثقافي اه اآلخرين ورم ة تج تكوين اتجاھات إيجابي

  .الثقافات الفرعية واألقليات 
  : تحديات الديموقراطية :) و(

ع  ديموقراطي في جمي د ال د الم ي تزاي تقبل إل تشير اتجاھات استشراف المس
االت  ي المج اركة ف دة المش يع قاع و توس ف  نح عي مكث ع س اة ، م االت الحي مج
ز  ان  وتعزي وق اإلنس ي حق ر عل د أكب ة ،  وتأكي ادية واالجتماعي ية واالقتص السياس

وق ة  حق فة خاص باته  ، وبص ال،   مكتس اء واألطف ين، والنس ات والمھمش األقلي
وغيرھم ممن كانوا محرومين نسبيا  في الماضي بسبب الفقر ، أو األصل العرقي ، 

  .)١٤٦(أو الدين ، أو اللغة ، أو الجنس
ي  ه عل وقد يلقي  التوجه نحو الديموقراطية ،في كافة مجاالت الحياة ، بظالل

ا التعليم ، وتطويره  من تعليم النخبة إ ع ، بم يم للجمي م التعل اھيري ث يم الجم ي  التعل ل
  . )١٤٧(  Martin Trawكما أشار مارتن ترو  في ذلك التعليم العالي للجميع ،

ولن يسھم التعليم في تحقيق المساواة بين الناس ، إال إذا تكافأت الفرص في 
د التخرج ذلك  )١٤٨(دخوله، ومتابعة الدراسة فيه، وإال إذا تكافأت فرص العمل بع ول

ال يزال نظاماً "انتقد أحمد صيداوي النظام التعليمي في معظم الدول النامية باعتباره 
ه بفعل الحاجات االقتصادية  اس في رة الن ا جاءت كث ة ولم دوه للقل تقراطياً ، أع ارس
اتھم من  دريجياً حاج ا ت والمطالب الديموقراطية ، حشروھا فيه حشراً ، وأخذوا منھ

لم التعليمي، ىعل بادوا الباقين أو عملواالطاقة البشرية وأ  أو تصفيتھم علي طول الس
  .)١٤٩("التخرج بأشكال مختلفة بعد

ات  ة لالتجاھ ات التعليمي تجيب السياس رورة ألن تس اك ض ذلك ھن ول
ات ، وبخاصة  ع الفئ الديموقراطية ، بما في ذلك تطوير نظم القبول للطالب من جمي

دا المحرومين والمھمشين ، كما أن ثم ة ضرورة لتطور برامج التعليم لتستوعب مزي
  . )١٥٠(من التنوع اإلثنوغرافي، ومزيداً من الكبار

نج  دا دارل د لين د  –وتؤك ي  Linda Darling- Hammondھامون ف
ام  تھا ع ل  ٢٠٠٥دراس اواة،وبطريقة تجع زمين بالمس ين الملت داد المعلم ي أن إع عل

ون  ا تك تعلم، ربم ي ال ادرين عل ال ق ل األطف ة ك اء  للطريق م أدوات البق ن أھ م
ا  ي م ذھب إل دريس لي الديموقراطية في الحياة، كما أكدت علي الحاجة إلي تطوير الت

  .)١٥١(وراء نشر المعارف ، وعقد االختبارات ، وتصحيحھا
ت  ودين وميري د ب وير  ىعل  Bowden & Merrittوتؤك ضرورة تط

ات  البرامج والمناھج وأساليب اإلدارة والتدريس لتكون أكثر تكيفاً مع احتياجات الفئ
  . )١٥٢(الجديدة والمستھدفة من التعليم

ه  م أركان د ،من أھ وي جدي رادايم ترب وقد نادي نبيل علي ونادية حجازي بب
لبي ، ي الس ة التلق ي آف ب عل ة؛  التغل ديات الديموقراطي ة تح ال مواجھ ي مج  ف
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ام والتمحور حول المتعلم ، تعلم، واالھتم دد مسارات ال ين (بالبشر وتع اً ومعلم طالب
رھم ن ) ومشرفين وغي ات، واالنطالق م اھج والتقني ات والمن ل والتنظيم ل الھياك قب

م ن . المعل ذاتي م تعلم ال دأ ال أن يب ا ب د طالب داً، فق المعلم تحدي ق ب ا يتعل وفيم
المعلم،والتخفيف من التحكم والسيطرة عليه ، واالستماع له وتدعيم مشاركته في كل 

  . )١٥٣(نفتاح مسارت تنميته وترقيته ما يعنيه، وا
تقبل  د معلمي المس ذلت  من أجل تزوي ود ب ي جھ د أشارت الدراسات إل وق
ين وزارة  اركة ب ة ، فبالمش ديات الديموقراطي ة تح ي مواجھ اعدھم عل ررات لتس بمق

ايو    Mershon Centerالتعليم القومي ببولندا ومركز ميرشون ة أوھ ة والي بجامع
ئوليات الطالب،  طور مقرر من سبعة عناصر ھي؛ مكانة ودور المعلم، حقوق ومس

وارد من أجل  ع الم مشاركة اآلباء في المدارس،  المدرسة والمجتمع المحلي ، توزي
  .)١٥٤(التعليم، المدرسة كتنظيم وبيئة محلية، دور المدرسة في المجتمع الديموقراطي

  :تحديات داخلية: ثانيا 
من النقد للنظام التعليمي واالعتقاد بوجود  أشارت الدراسات إلي وجود حالة

ر إل ار كالرك كي تقبلي، حيث أش ر المس ة للتغيي ة مقاوم ة داخلي ددات  ىثقاف أن المھ
داخل واتفق مع مايكل شاتوك حول بعض التحديات  الكبرى يم ستكون من ال للتعل

ل ة مث د : الداخلي ةتزاي ا.  البيروقراطي ل التعصب، وإھم ة بفع ل والعواطف المتأجج
م و اعدة زمالئھ ي اإلدارة ومس ئولياتھم ف ين  لمس الباالمعلم ه لط ايطلق علي ، أو م

اھرة  دد" ظ دو الج ي أوضاع " الب ة عل ة والمؤسس اطق المغلق دد  المن اع ع ، وارتف
  . )١٥٥("البلقنة" يطلق عليه ظاھرة  أو ماعرقية أو دينية أو علي الجنس 

وت  ة آب نة   Abbottوأشارت دراس ي الت ىإل ١٩٩٧س ة ف ديات الداخلي ح
ع  التعليم الرسمي مثل تكنولوجيا الفصل والتدريس الرسمي والمراحل الموحدة لترفي
اھج القاصرة وأكدت الدراسة  لفاً والمن الطالب بين الصفوف ، والمعرفة المقررة س
علي أن المدارس الجيدة لن تكون كافية  وعلي المجتمعات  الراغبة في النجاح  في 

ادي و رن الح ادية الق ا االقتص ب واحتياجاتھ م  تتناس ات تعل د بيئ رين أن توج العش
  .)١٥٦(واالجتماعية المتغيرة

ل؛ Mona Baileyوتناولت مونا بيلي  ة مث  مجموعة من التحديات الداخلي
  . )١٥٧(والتطبيقات المشوشة للمناھج، وانخفاض جودة المعلم Racismالعنصرية 

ة  دبير وأضاف بيل جيتس معدالت الغياب العالي ، والمدرسين المشغولين بت
  . )١٥٨(سبل عيشھم ،أكثر من القضايا التعليمية

د  ٢٠٠٠سنة    Neislerوتناولت دراسة نيسلر  التحديات الداخلية في معاھ
ول  وار ح راء الح ي إث اھمت ف ب س ة كت ل لثالث الل التحلي ن خ ة م ات التربي وكلي

ارتين جروس  ن م يم  ؛ لكل م ين  Martin Gross اإلصالح للتعل انبينج ش وجي
Jianping Shen    ه تيفن جاكوبسون وزمالئ    .Stephen Jacobson ،et alوس
اتذة  ىحيث أكد جروس عل ا أوضح شين أن أس دارس بينم األمراض الكامنة في الم

ا  داخلھا ، بينم التربية غير راضين عن البنية الحالية لمعاھد التربية ، والممارسات ب
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رات داخل وثق جاكوبسن وزمالؤه الت ة إحدىغي دارس التربي دم كل مؤلف   م ، وق
ادي  رن الح ايير للق ة مع ة لمواجھ ات التربي دارس وكلي الح الم ه إلص مقترحات

  . )١٥٩(والعشرين
ز  اليجو بيري ة ك ارت دراس نة  Callejo Perezوأش د  ٢٠٠٨س ي النق  ال

ه  دت الموج ة ، وأك ر مالئم ة وغي ا عتيق ين ،باعتبارھ داد المعلم ي لمؤسسات إع عل
ا  داً أھمية أن تفرز برامج إعداد المعلمين نوع اد جدي ق ايج رات ، عن طري من الخب

م التناقضات  ي فھ رات الشخصية ، وتساعد عل نماذج للتعليم النقدي تستفيد من الخب
ة  في السياق المدرسي ، وتحث علي التغير داخل النظام التعليمي ، وفي داخل الثقاف

ھا ية نفس ا تضمنت الو.المدرس افكم ة، استكش ال الموضوعة ل ارق االت واآلم الحتم
  .)١٦٠(اإلصالح التعليمي ىعل

ويمكن تحديد أھم التحديات الداخلية المتوقعة مستقبليا في التعليم و برامج 
 :النحو التالي ىإعداد المعلم عل

  :األنماط الجديدة وغير التقليدية :١
ة الدراسات بعض  أشارت ت المھتم اط باقبل باستشراف اتجاھات المس ألنم

ار  باستراليا سنة حيث أشارت والبرامج التعليمية  الجديدة ،  يم الكب ة تعل دراسة ھيئ
رامج تنامي  األنماط الجديدة من  ىإل ٢٠٠١ ينب ار المتعلم ا  الكب ي )١٦١(عموم ، عل

ت   ين تناول امبيرا    ح انوس وكاس ة م ام  Kasambira    &Manosدراس ي ع ف
اال  ١٩٩٨ د   تاحتم تقبلي التزاي ارالمس ا   للطالب الكب داد خصوص رامج إع ي ب ف
وتشمل الراغبين في تغيير وظائفھم ، والراغبين في ھويتھم  ىأشارت إل، كما المعلم

ي  ىالحصول عل راغبين ف الھم، وال ن أعم راً م دين مبك دة ، والمتقاع ھادات جدي ش
  . )١٦٢(تجديد مؤھالتھم ، والباحثين عن ترقيات

م خصائص الطالب الجدد؛وقد أشارت الدراسات إ ة،  لي أن من أھ الواقعي
النفس ة ب ة ،والثق ات متعلق ود اھتمام الزواج ووج رة ب دواألس زام والبع ن  ، وااللت ع

 . )١٦٣(الشغب
ق  ما ىإلالدراسات  شارت أ كما يواجھه المتعلمون الكبار من مشكالت تتعل

ةالمشكالت وال ،بالزواج واألسرة تستغرق جزءاً من وقتھم ه من   ، مالي ا يمثلون أو م
  .  )١٦٤(تحديات  أو تھديدات  ألعضاء ھيئة التدريس واإلداريين 

د أكدت دراس تاب ةوق مطالب  ىعلBowden & Merritt  ودين وميري
   )١٦٥(: وأعضاء الھيئة التدريسية مثل واحتياجات من برامج إعداد المعلم،

ب من ناحية تطابق بين المفاھيم والنظريات من ناحية ، وأھداف الطالال 
  .أخري

  .الدراسيةموضوعات للتطبيقات وجود  
  .احترام معارف الطالب وخبراتھم واالستفادة منھا 
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مراعاة احتياجات الكبار من التعليم المتميز والعملي والمرن في مواعيده  
 وتنظيماته 

   .ھموتدريب ، تقليدين غيرومشرفين  أعضاء ھيئة التدريس إداريين  وتخصيص 
ارت  در  مبيرا إلوأش انوس وكاس ة م ل؛ الس ىاس ري مث ب أخ  ح اممطال

ار  ين الكب التعبيرللمتعلم اتھم ب اتھم واحتياج ن اھتمام ام  و ،ع ا ، االھتم ا وتلبيتھ بھ
زو رات الدراسالني واالمب تجھي ائيةيحج ات المس ع، و ة للدراس ز مواق  ىعل تجھي

  .)١٦٦(سميتمديد فترات العمل الرو ،االنترنت لمتطلبات البرامج و الدراسة
دة  ة والمتزاي ات الملح ي االحتياج دت عل ات أك اك دراس ذوي وھن ل

ة ات الخاص ون  االحتياج ة جونس نة Johnson كدراس ن  ٢٠٠٤س ت م ي تحقق الت
أكدت علي التطورات و االحتياجات الملحة للمكفوفين وضعاف السمع من الطالب ،

مع ،  وفين وضعاف الس يم المكف ال تعل ي مج و كف م التحول نح دارس دمجھ ي الم ف
ؤھلين ، أشارت إلي العامة، و ين الم ىالحاجة والنقص الحاد في المعلم استكشاف  إل

  .)١٦٧(عداد معلمي ذوي االحتياجات الخاصةجديدة إل ساليبوإعادة تصميم أل
ل  دروز وجون كوفي  Jean Andrews ،Johnوأشارت دراسة جين أن

Covell  وف إلى  ٢٠٠٧سنة يم  المكف ين من تحديات وصعوبات ما يواجه مھنة تعل
اواة ،  إلى، والحاجة حادة وع ، والمس أن يفكر االختصاصيون بعمق حول قضايا التن

  . )١٦٨(وااللتحاق ببرامج إعداد المعلمين لتعليم المكفوفين
ان  ا خ اد والفين ان ج ة إيم ارت دراس   Gaad، & Lavina Khanوأش

Eman نة ى ٢٠٠٧س رئ إل ار ال ي المس ه معلم ي توج ة الت ديات الرئيس ي التح يس ف
دمج ذوي االحتياجات  نحوالتعليمي  التطورالتعليم االبتدائي بدبي والتي تتمثل في 

المعلمين، توصلت  استعداداستكشفت الدراسة بعد أن الخاصة في الفصول العادية، و
ى دي،  إل وذج التقلي ين للنم بب تفضيل المعلم ديھمبس ارات ل صعوبة ، و نقص المھ

ن ذوي  الب  م ات الط ة متطلب ة ، وتلبي ات الخاص ياالحتياج ة إل دريب  الحاج الت
  .)١٦٩(ىاإلضاف

امز  يرلي ولي ة ش ارت دراس ا أش نة Williams Sبينم ى ١٩٩٨س د  إل تزاي
ببرامج إعداد المعلم ، وكيف  الملتحقينأعداد الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 

ت أن  ة ، وطالب وقھم المدني ات لحق ي انتھاك د ال كل متزاي م معرضون وبش ل أنھ تزي
برامج إعداد المعلم والمناطق التعليمية الشريكة ، المعوقات التي تحد من نجاحھم ، 

ارات   واإلجراءاتوتوفير التيسيرات في الفصول الدراسية والمحاضرات واالختب
 .)١٧٠(اإلدارية والتعيينات

دات  إلي تطور وتنامي أنماط أخري مثل دراسكما أشارت ال يم عن بع  التعل
رازوروكدراسة    رلين وإدوارد إي ا دي التي  ١٩٩٦سنة    Derlin & Erazoبرت

ا  إلىأشارت  ي التكنولوجي دة عل ات المعتم ا المكتب في  الضغوط التي سوف تواجھھ
د ن بع يم ع ار التعل ور  وانتش ز ضوء تط تقبلية مرك ة المس تكون المكتب ف س ، وكي
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ي حاج ات ، وأكدت عل تقبلي لموظفي المكتب تقبلية معلومات ، والدور المس تھم المس
  . )١٧١(تعلم تقنيات ومھارات جديدة إلى

ة  ذه المنظوم ن ھ زء م ه كج م وتدريب داد المعل ة إلع ة حاج ك أن ثم وال ش
ب  ع الكت ل م ك التعام ي ذل ا ف ة بم ائط االلكتروني ع الوس ل م ي التعام دة عل الجدي

  . يب التدريس والتقويم والتوجيه االلكترونيلوالمقررات االلكترونية وأسا

  :التعددية الثقافية :٢
افي داخل  وع الثق التنوع وبخاصة التن تناولت الدراسات التحديات المتعلقة ب

ات  ذه الدراس ن ھ داد المعلم؛وم رامج إع ل ب يم أو داخ ة التعل ود  ؛مھن ة ت دراس
ام   Todd Jenningsجيننجز ي ع ي  ٢٠٠٧ف و  قضايا استكشفت  الت ي  عالتن ف

وع  /قضية العرق برامج إعداد المعلم وتوصلت الي أن  ر قضايا  التن الساللة ھي أكث
 ً م  ،وضوحا وع االقتصادي ، ث م التن وع اللغوي ، ث يليھا االحتياجات الخاصة ، والتن

  .)١٧٢(ثم التوجه الجنسي  genderالنوع 
رين  ات وآخ امي واي ة  ت ارت دراس  Wyatt ،et al. Tammyوأش

نة ى  ٢٠٠٨س ل إل م قب داد  المعل رامج إع ن ب دف م ي  أن الھ د معلم ة تزوي الخدم
ف  ع  مختل ل م ة للتعام دريس الالزم ق الت ارات الضرورية وطرائ تقبل  بالمھ المس
ات  ة بالتفاوت ايا المتعلق ن القض ر ع م والتعبي ي الفھ درة عل دھم بالق ات ، وتزوي الفئ

ىاالجتماعية والتعليمية داخل فصولھم ومدارسھم، وأشارت  رغم من  إل ي ال ه عل أن
داد  رامج إلع ود ب ن وج ر ع ا يعب يال منھ وع إال أن قل ايا التن ن قض ر ع م تعب المعل

  . )١٧٣(القضايا المتعلقة بالھوية الجنسية
ون  ا ليدس ة جلوري فت دراس ا استكش ام   Ladson   Gloriaبينم ي ع ف

ات  ١٩٩٩ د كلي ا تع قضية التنوع بين الطالب والمعلمين ، والطرق التي من خاللھ
ا للتعامل مع  وعالتربية طالبھ ا ىوأكدت عل . التن ادرا م ة ن  أن األحوال االجتماعي

رجم  ىتت دون  إل زال الطالب يع ين ؛حيث ال ي داد المعلم ي إع ايير وممارسات ف مع
افالتنوع الللتدريس في واقع نموذجي خال من  اء  ،ىثق ادة بن ذا طالبت الدراسة بإع ل

  . )١٧٤(تنوعھذا ال عكس تبرامج إعداد المعلم ل
وي  Christine Bennett وطالبت كريستين  بينيت  بتحول الخطاب الترب

اھج ، ي المن ز عل ذي يرك يق وال اره الض ن إط ى م دارس  إل ع للم ار األوس اإلط
ع  رارات ، ويحترمون جمي ا المعلمون صناعا للق ا ، والتي يكون فيھ الحساسة ثقافي

  .)١٧٥(الطالب
ا  ة   .Susan Colville, et alوقدمت دراسة سوزان كولفيل وزمالئھ قائم

م  داد المعل رامج إع للتعامل مع قضايا  من األھداف التي  يجب تحقيقھا  من خالل ب
   )١٧٦(: يلي اشتمل علي ما  التنوع الثقافى

  :ومنھا لمعارفا -١
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o  أن يعرف المعلم أساليب الحياة ، والقيم ، وأنماط االتصال ، للمجموعات
  .العرقية المختلفة

o  ، وأساليب العمليات المعرفية أن يعرف االتجاھات ، وأساليب التعلم
  .لمختلف المتعلمين

o أن يعرف العالقات بين توقعات المدرسين ، وتحصيل الطالب.  
  :المھارات ومنھا -٢

o  ،أن يكون قادرا علي تھيئة بيئة صفية تستجيب الحتياجات مختلف الطالب
  .وتعزيز التفاعل اإليجابي بين الطالب من مختلف الثقافات

o ذ قرارات مالئمة خاصة بالمناھج لصالح مختلف يظھر القدرة علي اتخا
  .المتعلمين

  :القيم واالتجاھات ومنھا -٣
o أن يكون واعيا باالتجاھات الذاتية ، والمدركات المتعلقة بمختلف المتعلمين  
o يمتلك فلسفة تعكس االلتزام ، بتنمية فرص تعليمية متكافئة لجميع الطالب.  
o لتعلم، وأنماط االتصال لمختلف يحترم كل  أساليب الحياة ، والقيم ،وا

  . المتعلمين وأسرھم

  :الطبقية األكاديمية: ٣
ة ة األكاديمي ي بالطبقي ود ونعن ؤھالت  وج تويات وم ي مس ات ف التفاوت
د يشكل بعض  المعلمين، سواء داخل المدارس أو ة،مما ق اطق المختلف ين  المن فيما ب

  . العوائق نحو تحقيق أھدافھا
ة  ارت دراس د أش اردوق تيل  ريتش ر س ان وجينيف  Richard مورن

Murnane , Jennifer Steele  ى ٢٠٠٧سنة افئ  إل ر المتك ع غي تحدي التوزي
وأشارت إلي مجموعة من السياسات .للمعلمين عاليي الجودة علي المناطق المختلفة

افئ عل كل متك وزيعھم بش الين ، وت ين الفع ن المعلم داد م ادة اإلم دارس  ىلزي الم
تمل ل ىعل تالمختلفة ، واش ذه إجراءات مث ادة األجور ، ووضع نظام مرن لھ ؛ زي

ين  ن المعلم اء م راءات لجذب األكف ود إج األداء ، ووج ط األجر ب ع رب األجور ، م
  .)١٧٧(للمھنة

ل  يمس ليت ة ج ت دراس نة  James  Lytleوتناول فوفة  ٢٠٠٠س مص
د  ا التزاي ا فيھ ة ، بم ة الثالث درامي للفجوة  األحوال المتغيرة في التدريس في األلفي ال

د شككت الدراسة  م، وق داد المعل بين الطالب قبل التخرج والخريجين  في مجال إع
اتفي وعي  دريس بكلي ة الت ة أعضاء ھيئ ا أدوار التربي ة التي أصبحت عليھ  بالحال

  .)١٧٨(ه ووظائف المعلم
ة  ة آني ات تعليمي ة وتوجھات وتطبيق ة تطورت تاريخي وجدير بالذكر أن  ثم

رس ا د تك ي ق نعكس بالضرورة عل ي ت ة ، والت ة األكاديمي كال الطبقي ن أش د م لعدي
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د  ق النظام الجدي ل التوجه لتطبي وجود طبقية بين المعلمين ، ومنھا علي سبيل التمثي
دني ، ي وأجنبي  لكادر المعلم ، وتعدد أشكال التعليم بين عام وفني ،وديني وم ووطن

  .وغيرھا  ، وحكومي وأھلي ،وعربي ولغات ، وعادي ومتميز
يم األساسي   وقد أشار جمال الدھشان إلي مشكلة تباين مؤھالت معلمي التعل

أنه أن يحول د اين من ش ذا التب ين في مصر ، ورأى أن ھ ة ب ون وجود وحدة فكري
ا المعلمين يم األساسي وم نھم ، و تحقيق فلسفة  التعل ، كما يعوق التفاھم والتنسيق بي

ة للتالمي دة ثقافي ن وح تھدفه م ق تس ا يتعل ة ، فيم كالت اإلداري ن المش ال ع ذ، فض
  .)١٧٩(بتوزيع الفصول وأعمال النشاط ، واختالف في األجور والمكافآت 

  :العنف داخل المدارس انتشار: ٤
ين  لوكية وبخاصة العنف ب د المشكالت  الس اھتمت بعض الدراسات بتزاي

 ٢٠٠١سنة   frank woodالطالب داخل المدارس حيث أكدت دراسة فرانك وود 
لوكية  استخدام  في علي تزايد عدم الثقة مستقبال ات  للتعامل مع المشاكل الس العقوب

  .)١٨٠(للطالب وتزايد االستخدام للمعالجات النفسية والمعلوماتية 
ي خطورة  ١٩٩٤سنة   .Zins, et alزينس وزمالئه   وأشارت دراسة   إل

املة أو، المعدالت التي وصل إليھا العنف في المدارس  رامج الش كدت علي أھمية الب
ة  ة واألمني ة والترويحي حية والديني ة والص ات التعليمي ا الھيئ اون فيھ ي تتع الت

 ً اً  واالجتماعية ، وأكدت علي أن التنسيق بين ھذه الجھود يعد تحديا د رئيس دور جدي ل
  .)١٨١(والمعلمينالمدارس  تقوم به 

ورد دائم من  ٢٠٠٧سنة   jerry fordوتناولت دراسة جيري ف التعرض ال
داد  دم اإلع ين بع عور المعلم الطالب ، وش ة ب لوكية متعلق اكل  س ين لمش المعلم
اجتھم  اكل ، وح ع الطالب أصحاب المش اح م ل بنج اندة للعم دم المس المناسب، وع

  .)١٨٢(للتنمية المھنية  الشاملة والمنتظمة والمستمرة لتلبية احتياجاتھم
ة العب ا الجامع ت بھ ة قام ي دراس دس علوف ة بالق ين  ىري ف ب لوك العن س
ائج  ٢٠٠٥الطالب في المناطق العربية واليھودية عام توصلت إلي مجموعة من النت

ا ؛ اھرة العنف منھ ار ظ رة  النتش ة والمفس اط  المھم فاانخفارتب ي   ض العن الطالب
ود  ةبوج دة وداعم ات جي ع عالق ين  م اطفي ، والمعلم االلتزام الع ين ب عور المعلم ش
  .)١٨٣(لعميقين نحو الطالبوالمھني ا

ر وزمالؤه   د عرض ھي ام.Herr, D., et al وق امج   ١٩٩٦في ع لبرن
دواني  لوك الع الج الس ة لع ة الخاص م التربي ي قس ون  ، ف الب المعلم ازه الط اجت
ة  ات  إلدارة السلوك  من خالل أربع والعنف ، حيث يدرس الطالب المعلمون  كفاي

ة مداخل ؛ ھي التخطيط الوقائي، وفن يات االستجابة ، والتوكيدية، والتدخالت المنظم
ر  د عب ي ، وق ر اللفظ ي وغي ل اللفظ ات للتواص ن فني ك م ل ذل رتبط بك ا ي ، وم

  .)١٨٤(المتدربون بدرجات عالية من الثقة والفعالية في استخدام فنيات البرنامج

  المعلمين ضغوط العمل وتعدد أدوار: ٥
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ل  ديات داخ ود تح ي وج ات إل ير الدراس ي تش ة ف يم  متمثل ات التعل مؤسس
ة  بب إعاق ا يس ين ، مم ال المعلم اوز احتم ي تتج دد األدوار الت ل وتع غوط العم ض

   للمؤسسات التعليمية وللمعلمين عن تحقيق األھداف المنشودة
وم الدراسي وزمن الحصة ، وتكدس الفصول  ومن ھذه الضغوط قصر الي

  .بالطالب ، والتعامل مع أعداد كبيرة من الطالب
ايير  دارس بالمع د من الم ي إخالل العدي ة ، إل وقد أشارت الدراسات العربي

داد الطالب  في الفصل الواحد، أو بة ألع دد الحصص لكل  القياسية سواء بالنس ع
  . )١٨٥(معلم

اء  يم وفي أعب ة التعل ومن خالل مشروع للتعرف علي طبيعة التغير في مھن
ة عللم ٢٠٠١العمل ، عرض االتحاد االسترالي سنة   ىجموعة من الضغوط الواقع

ر مدفوعة األجر، كالتصحيح  المعلمين ، كان من أھمھا ؛ ال إضافية غي وجود أعم
ة  والتقييم ، واالجتماعات واألعمال التنسيقية وكتابة التقارير ،وھناك مشكالت متعلق

نھج، ر الم ين  بتغيي ي المعلم يض ف دارس، والتخف ة للم ادة الھيكل دائم وإع ر ال والتغي
اك مشكالت وتز وظيفي ، وھن ان ال ايد نصاب المعلمين من الحصص، وتراجع األم

  .)١٨٦(متعلقة  بالثقافة اإلدارية السائدة 
ورد  ام   Radfordوأشارت دراسة رادف ى ١٩٩٧في ع ادة الضغوط  إل زي

داد  ادة أع ع زي ة ، م ات التربي ا كلي ا فيھ دريس بالجامعات ،بم ة الت ي أعضاء ھيئ عل
رق ا الب ، والط ة الط غوط المتعلق يم ، والض دة للتقي اجلجدي وث ،  بإنت ر البح ونش

  . )١٨٧(والمطالب الخارجية للمحاسبية
أثر دوافع   ومن نتائج الضغوط ت لبيا ، ونقص  ال ين س اة األسرية للمعلم الحي

  .أو التقاعد ىللترقي المھني ، و التطلع للعمل في مھن أخر
ي لذلك فقد أوصت الدراسات بمجموعة من اإلجراءا ت لتخيف الضغوط عل

ا  ل بھ ي يعم ين الظروف الت أن تحس اك حالق ب د ج ث يؤك ة حي ي المھن ين ف المعلم
تھم، ة ودافعي روحھم المعنوي ا؛  المعلمون أمر حيوي ل ومن اإلجراءات التي اقترحھ

ا ، ا وتوزيعھ دمات وتوفيرھ راءات الخ ي إج ة ف ق مرون ة  خل وات فعال وفير قن وت
  . )١٨٨(نلالتصال بين اإلدارة والمعلمي

   )١٨٩( : مثل ىإلي إجراءات أخر زيدأبو وزينب  بكرأبو عادل  وأشار
  .إليهالمنسوبة  واألعباءبين قدرات المعلم  التوازن تحقيق  قدر من ♦
قد يحتاج  والتجھيزات التي توفير كل الوسائل التعليمية التكنولوجية الحديثة ♦

 .أثناء تأديته لعمله  إليھا
ألن كثرة االنتقادات ، بات لفت النظر قدر اإلمكانتجنب توجيه اللوم وخطا ♦

 . المعلم إحباطمباشرا في  تجعل مفعولھا عكسيا وتكون سببا
 .تحسين الوضع المادي للمعلم  ♦

  :)١٩٠(إجراءات مثل ىإل ١٩٩٩سنة  Judith littleوأشارت جوديث ليتل 
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لعمل  األخرىتنظيم الوقت ، والمسئوليات التدريسية ، وبعض الجوانب  •
المعلمين، بالطرق التي تعزز فرص التعلم  للمعلمين داخل وخارج 

  .المدرسة
توظيف الموارد لتنمية أعضاء ھيئة التدريس، بالطرق التي تزيد من قدرة  •

  .المعلمين علي االستخدام الجيد لألفكار والمواد، واالستعانة بالزمالء
تعليم  تطبيق تقويم ذاتي وبرامج ومراجعات مدرسية بأساليب تتسق مع •

  .المعلمين
 .توفير مناخ اجتماعي يساعد بشكل تلقائي علي التنمية المھنية للمعلمين •

ة  اط اإلدارة والثقاف ر أنم ي ضرورة تغيي ترالي عل يم االس اد التعل د اتح وأك
 . )١٩١(اإلدارية، وفتح مسارات الترقي داخل المھنة

اك ة م ر  أن ثم يتفكي اعدة ال ف اونين لمس ن المع ة م م تخصيص مجموع معل
ة  ال اإلداري م في األعم تھم مساعدة المعل ه ، حيث تكون وظيف وتخفيف األعباء علي

ال التي ھاغيرووتحضير األجھزة   م  من األعم تحول دون ، وتستغرق وقت المعل
  .)١٩٢(بعمله الرئيسي في التدريس  هقيام

دد وتطور  رتبط بتع دارس تحد آخر م ويتداخل مع ضغوط العمل داخل الم
تقبلأدوار المع ة المس ي مدرس م ف ة  ،ل ائف المدرس يم ووظ رامج التعل ور ب ع تط م

  .وعالقاتھا بالنظم المحيطة والمجتمع المحلي كما سيُعرض فيم بعد 

  :المحيطة  األنظمة وتحديات التوتر بين التعليم : ثالثاً 
ة الجمھور  بدأت الحكومات والسياسيون وممثلو القطاع االقتصادي ، وعام

د من يمارسون ضغوطا ع وفير مزي لي المؤسسات العامة بما فيھا التعليم  ، سواء لت
ا ، أو ي أعمالھ اركة ف ة  بالمش دمات، أو المطالب ا ، أو  الخ ة لھ م  لالمراقب وير نظ تط

دة، .، وتقدير الجودة ، والمحاسبة لھاالتقويم وارتبط بھذه الضغوط ميالد تحديات جدي
ة المحيطةواألتعبر عن التوترات بين النظام التعليمي  د . نظم تقبل بمزي ئ المس وينب

  .من التنامي لھذه الضغوط  وتحدياتھا 
د بعو ي ح دة إل ديات الجدي ت التح د ارتبط ي ق ة اإلصالح التعليم د بحرك ي

 ً ة عن  .، ثم تحولت  لبرامج إعداد المعلم عموما م التحديات الناجم ل أھ و يمكن تحلي
  :قبل علي النحو التالي المستفي األنظمة المحيطة  والتوتر بين التعليم 

  
  
  
   :ھيمنة القيم االقتصادية علي التعليم وبرامج إعداد المعلم ):أ(
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ق مجموعة من  دة مرتبطة بتطبي ي وجود تحديات جدي د الدراسات عل تؤك
ة  م ، متمثل المفاھيم والقيم االقتصادية علي منظومة التعليم بما فيھا برامج إعداد المعل

  .اسبية واالعتماد وربط األجر باألداء في التقويم والجودة و المح
وقد أشارت الدراسات إلي العالقة بين كل من اإلصالح التعليمي ، وانتشار 

بية ويم األداء والمحاس اد أو  ثقافة الجودة من ناحية ، وبين الجودة وكل من تق االعتم
د إلىفقد بات ينظر  ؛ من ناحية أخري ا م املة باعتبارھ ة الجودة الش  خالً تطبيق ثقاف

بية في بالجودة ، كما اقترن الحديث عن )١٩٣(التعليم وتطوير مھنة  إلصالح المحاس
ا  ان نشاط م ا إذا ك التعليم، فالمحاسبية تعني االستعانة بشكل ما من الحساب حول م

ة  مبدأ  يساعدو .)١٩٤(ينفذ بفعالية وكفاءة ة الممارسات التعليمي ي مطابق المحاسبية عل
  . )١٩٥(ة العاليةلمتطلبات تحقيق الجود

اد   ة أخري يعرف االعتم ي ومن ناحي ويم جودة المستوي عل ة تق ه عملي أن
ايير ) أو المؤسسة(التعليمي للمدرسة  ة متخصصة في ضوء مع ، وتتم بواسطة ھيئ

ة  ة التعليمي نح  .محددة لمجاالت العملي ة م ة ھي عملي ة ھام اد  عملي رتبط باالعتم وي
   )١٩٦(. تقويمالترخيص ، وھي في جوھرھا عملية 

ة  ين وثقاف ين ضمان جودة  المعلم ة ب ة ثالث ا ربطت الدراسات من ناحي كم
ة  ددة معلن ايير مح وافر مع ن بت ين رھ ودة المعلم مان ج ار إن ض ايير، باعتب المع
اء بمستوي  م واالرتق ومتعارف عليھا ، يتم الركون إليھا في كل ما يتعلق بعمل المعل

  . )١٩٧(أدائه
ى ٢٠٠٧عام Jacob جاكوب وأشارت دراسة أن سياسات تحسين جودة  إل

در المعلمين يجب يس عل أن تق ا في تحصيل الطالب ول ي أساس أثرھ أساس  ىعل
  )١٩٨(. كالخبرة والشھادات الدراسية الخصائص التقليدية للمعلمين

رامج  ١٩٩٨سنة   Schalock  وتناولت دراسة سكالوك بية لب نظم المحاس
علي أساس األدلة المستمدة من تعليم الطالب ، وأشارت اإلعداد والتدريب للمعلمين 

ى ة ، أن  إل ة األخالقي ن الناحي باً م ه محاس يم الطالب ، يجعل ي تعل م عل أثير المعل ت
لمحاسبية يجب أن يتمثل  في تنمية المسئولية الشخصية ن اأن الھدف م  ىوأكدت عل

 ً   .)١٩٩(والمھنية أكثر من كونه تھديداً خارجيا
ه  وأشارت دراسة ونج وزمالئ  ٢٠٠٧سنة    Young, et al.  Jonجون ي

التغيرات التي طرأت علي كليات التربية في كندا وإنجلترا ؛فبعد أن عملت ومنذ  إلى
اد  منتصف القرن العشرين داخل تقاليد االستقالل الذاتي ، بدأت تتقيد بعمليات االعتم
وقد أسفر التفاعل بين . عملية، ومتطلبات التأھيل لكل من الدولة والمھنة والمطالب ال

  .)٢٠٠(ديدة تواجه برامج إعداد العاملينتلك الضغوط عن وجود صعوبات ع
أداء   ولتحقيق  الجودة  في المؤسسات التعليمية  ، استخدم نظام ربط األجر ب

ي  ور ليف ة فيكت ارت دراس د أش ين، وق نة  Lavy Victorالمعلم ى ٢٠٠٧س ذه  إل ھ
ر ن  النظام التعليمي ، ويساآللية ، وكيف يمكن أن تحس ين األكث ھم في جذب المعلم

 . )٢٠١(كفاءة



سعيد طه محمود                                                       إعداد المعلم ومواجھة . د
  تحديات المستقبل

                                                                 
 

- ٦٤  -

ايير  ا من وجود مع رتبط بھ وبالتأكيد ھناك أھمية لنشر ثقافة الجودة ، وما ي
واضحة ومسئوليات محددة للحكم علي الممارسة المھنية للمعلمين ،وكل ما من شأنه 

اته ، أن يساعد علي التقييم الموضوعي ألداء المعلم، ودفع  المعلم للتفكير في ممارس
 ً م تطوير ومحاكمتھا ذاتيا ا، ومن ث اء ھ ين أثن ة للمعلم ة المھني رامج التنمي ه ب ، وتوجي

  . )٢٠٢(الخدمة باتجاه أھداف مرغوبة تشتق من معايير الممارسة المھنية المتفق عليھا
بية ىوعل  ة الجودة والمحاس  الرغم من ذلك فقد ارتبط  بتطبيق  مفاھيم  ثقاف

 ً تقبالً،  أن ثمة إمكانية لتطور ا، ظھور تحديات جديدة ، كمعموما ذه التحديات  مس ھ
ديات؛ ذه التح ن ھ ة  وم اء ھيئ ين وأعض يم  المعلم ن تقي رض م وح الغ دم وض ع

د ة ل ص الدافعي دريس، ونق عوبات  ىالت يم ، والص ي التقي اركة ف نھم للمش زء م ج
ار مق يم ، واختي ال للتقي ام فع ال نظ ية إلدخ رامج المؤسس ديم ب بين، وتق ين مناس يم

  .)٢٠٣(عدم التعاطف مع التجديدات إلىكل ذلك يؤدي  ة للمقيمين ،يتدريب
م  داد المعل رامج إع وعندما تطبق ھذه اآلليات علي التعليم العالي وبخاصة ب
ه،  في كليات التربية ، ستواجھنا تحديات أخري؛ فالتعليم العالي نشاط ال يسھل تقويم

ه وعمليات ة فمخرجات دة ، والعالق دة ومعق ت ه عدي ه ليس ه ومخرجات ين مدخالت ب
يطة ن بس ا يمك ل مم اك القلي وائية ، وھن ل العش ن العوام د م أثر بالعدي ه يت ا أن ، كم

تعلم ، أو دريس وال ين الت ة ب ول العالق ه ح اف  معرفت ي واالكتش ث العلم ين البح ب
   . )٢٠٤(العلمي، أو بين االكتشاف والتطبيق

ا إشك د تواجھن ا يعرف كما ق ة ، وم تقاللية الجامع اليات مرتبطة بقضية اس
ات  رامج مع متطلب ة ، و صعوبات في تكييف الب اة الجامعي ة للحي بالحرية األكاديمي
ات  اختالف اآلراء واالتجاھ ة ب ات أخري مرتبط اد، ومعوق ودة واالعتم ضمان الج

  . )٢٠٥(ودةوعدم توافر المناخ المالئم لثقافة الج .حول الجودة  بين األكاديميين
د من  وفيما يتعلق بربط أجر المعلم بأدائه أشار فيكتور ليفي إلي وجود العدي

ين  دي المعلم ا يمكن أن . التحديات العملية ، بسبب صعوبة قياس األداء الفردي ل كم
ؤدي  ىي وداً  إل ين جھ ه المعلم ل توجي ة ، مث ر مرغوب ودة أو غي ر مقص ائج غي نت

  .حصرية إلثابة األنشطة 
ط األجر ولذلك ا ة في مجال رب رامج فعال ة لتصميم ب رح موجھات عام قت
  )٢٠٦(: باألداء، منھا

يجب أن يقيس النظام األداء الحقيقي ويقلل من األھداف العشوائية ،وكذا  •
  .النتائج غير المقصودة

  .يجب أن تكون األھداف إجرائية ممكنة التحقيق  •
  .تحقيق  التوازن  بين الحوافز الشخصية والمؤسسية  •
 أن تنمي الثقافة التعاونية ، لكن ليس علي حساب العمل الحر  •

ات  بعض  د اقترحت الدراس راءاتالضوابط وق ن  إلج ب م ويم كمطل التق
   )٢٠٧( :الضوابطوتأثيراتھا علي المعلم ومن ھذه  انتشار ثقافة  الجودة، مطالب 
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ذ )١ تم تصميمھا لھ ا ضرورة وجود أكثر من نموذج لتقويم أداء المعلم، بحيث ي
رة ،  م المتغي ضرورة تطوير مع الغرض خصيصا ، في ضوء أدوار المعل

 .نماذج لتواكب األدوار المستقبلية ھذه ال
ط، تعديل النظرة إلي تقويم المعلم ، والتأكيد علي أنه ال )٢  يستھدف المحاسبة فق

  .  وإنما يكون ذلك بھدف التطوير والتحسين المستمرينأو التھديد 
وي )٣ اذج التق ي نم ودة األداء أن تبن مان  ج ايير ض ة مع وء مجموع ي ض م ف

  .المتوقع
م  االبد أن يشارك فيھ )٤ دير المدرسة، المعل وي وم ، إلي جانب المشرف الترب

  .األول وزمالؤه ، فضالً عن التالميذ وأولياء أمورھم
 .استمرارية عملية التقويم وشمولھا ،لمجمل أدوار المعلم ومسئولياته )٥
   .وافز المؤسسية ، والشخصيةيجب أن يرتبط بنظام من الح )٦

  :التعليم ىالضغوط االجتماعية  عل) ب(
رامج الضغوط االجتماعية  علي التعليم تتمثل أھم  م وب ي المعل ، وبالتالي عل

يم و ضغوط الطلب االجتماعي المتزايدفي  إعداده ؛ ا علي التعل ضغوط الشراكة فيم
  : النحو التالي ىه الضغوط علويمكن تحليل ھذ ، بين المؤسسات التعليمية والتربوية

  : التعليم ىعل ضغوط الطلب االجتماعي المتزايد) ١
ي   امي عل اعي المتن أثير الطلب االجتم ي ت أشارت  العديد من الدراسات إل

ل دراسة كريستوفر داي  ه  مث   Christopher Dayالتعليم ، والتحديات المتعلقة ب
ىالتي أشارت  ٢٠٠٠سنة  وفير إل اه ت امي اتج يم تن د المطالب  التعل ع ، وتزاي للجمي

ال  ىبتوفير التعليم المستمر ، وأشار المق ع  إل م في رف م المكون األھ ين ھ أن المعلم
ي  ديات الت ال بالتح تم المق الب ، واھ يم للط ارف والق ل المع زام ونق ة وااللت الدافعي

  .)٢٠٨(تواجه المعلمين في المستقبل
ا ىإل ٢٠٠٠سنة   Neislerوأشارت دراسة نيسلر ع وم يم للجمي اه التعل  اتج

يم  ة واالقتصادية، والق ات في األوضاع االجتماعي رام االختالف م واحت يتطلبه من فھ
ارات  ديھم مھ ين  ل والمعايير واللغات وأنماط االتصال، و ما يتطلبه من وجود معلم
دارس  ر م ه يجب أن تتغي دة ، وعلي الة الجدي ك الرس تجيبوا لتل دة  ليس ية جدي تدريس

  .)٢٠٩(التربية وكليات
يم من المتنامي الطلب االجتماعي وفضالً عما يلقيه  ي  ضغوطعلي التعل عل

يم ضعيفة و ة تعل وارد ذات بني لم دودة بالفع داً ، مح ي مزي ب يعن ذا الطل إن ھ ن  ف م
دة  المثقلين الضغوط علي المعلمين  أ حاجات متزاي د تنش ا ق بالكثير من األعباء ، كم

دربين ، ر م ين غي ين معلم بالد  لتعي ن ال ر م كلة لكثي تظل مش كلة وس ي مش ... وھ
ري في  متىوھؤالء المعلمون  ات كب د ، ويصبحون عقب ي األب تم تعيينھم ، يبقون إل
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يفھم مع الت د صعوبة تك وعي ، وتتزاي ة للمجتمعات طريق التحسين الن وقعات النامي
  .)٢١١(يميةفضالً عن ظھور طبقية أكاد، )٢١٠(ارتفاع مستواھا التعليمي د، بعالمحلية

د  ين جدد وق تعانة بمعلم ي ضرورة االس كاليات  وجوديعن ق  أخريإش تتعل
وبين ، ين المطل ور المعلم وارد وأج وفير الم ي ظل  بت كوىف ن نقص  ش تمرة م مس

  .التمويل والموارد
اط الطالب  وع أنم كما قد يؤدي تنامي الطلب االجتماعي علي التعليم إلي تن

ن المعلم البھم م اتھم ، ومط ي وتوقع ا يعن ي ، مم ام التعليم ين ، والنظ ين واإلداري
اتھم  ؤھالتھم واھتمام دريس وم ضغوطا متزايدة من أجل تغيير نمط أعضاء ھيئة الت

  . )٢١٢(األساسية
دة ،وقد يتطلب التزايد المستمر في أعداد المتعلمين  البحث عن مصادر جدي

ظمات المجتمع المدني ل ومنااآلباء ورجال األعم معلشراكة للتعبئة الموارد وتفعيل 
ا وير كفاءتھ ة وتط دمات التعليمي ين الخ ات .لتحس ن آلي ر البحث ع ب األم د يتطل وق

يم ، وبخاصة  ي التعل اعي عل أخري للتعامل مع اآلثار الجانبية لتنامي الطلب االجتم
  .اآلليات الالزمة للتعامل مع الطبقيات األكاديمية والتفاوتات بين المدارس

ورد ير ف ا يش رورة ال Ford وكم اك ض تراتيجية  ھن رارات اس اذ ق تخ
دة  والمتنوعة  بخصوص نوع البيئات التعليمية ، وإمكاناتھا الستقبال األعداد المتزاي

ر ، باإلضافة إلي  من  الطالب اليب اإلدارة لتكون أكث اھج وأس تطوير البرامج والمن
 . )٢١٣(تكيفاً مع احتياجات الفئات الجديدة والمستھدفة من التعليم

اك ضرورة لتطوير  داده ،ھن اليبوفيما يتعلق بالمعلم وبالتالي برامج إع  أس
ذا  رة من الطالب ،وك داد الكبي ة للتعامل مع األع ات تعليمي دة ، و تقني تدريسية جدي

  .إعداد المعلم  وتدريبه علي ھذه التجديدات
  

  :ضغوط الشراكة فيما بين المؤسسات التعليمية والتربوية) ٢
دارس  الدراسات اھتمت ين الم ة عن التفاعل والشراكة ب بالتحديات الناجم

  .، أو بينھا وبين مؤسسات إعداد المعلم األخرىوالمؤسسات االجتماعية 
د ت  وق ة بين دت دراس ث أك راكة ،حي ة الش ي أھمي ات عل دت الدراس أك

Bennett نة ة   ٢٠٠٦س رة والمدرس ين  األس اون ب راكة والتع ة الش ي أھمي عل
  . )٢١٤(تعليم األطفالوخاصة فيما يتعلق ب

ورجر  ا ف ة روبرت رت دراس نة  Furger  Robertaواعتب ، أن ٢٠٠٦س
ا  يم؛ لم تقبل التعل ر مس ذي يمكن أن يغي شراكة  اآلباء مع المعلمين السالح السري ال
له من تأثير علي تحصيل الطالب وأدائھم في االختبارات، وانتظامھم  في الدراسة، 

  . )٢١٥(، وتحسين سلوكياتھموتنمية مھاراتھم االجتماعية 
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ورس ة ديل ى  Deloresوأشارت دراس راكة أن  إل دخل الش اعد م ي يس عل
ا الانسجام  ع محيطھ ة م ا ،مدرس ي بيئتھ اح عل ا .واالنفت وارد كم ن الم د م دم العدي يق

من تراجع  الشكوى، في ظل )٢١٦(لمدرسة وتمويل أنشطتھااالبشرية والمادية لدعم 
  .األھدافھا لتحقيق مختلف موارد التمويل وعدم كفايت

ل  ف تايت د استكش نة  Teitelوق الح ١٩٩٧س ات  اإلص ات الكلي ي مكون ف
داخل  ات وم ي االتجاھ ر ف ود تغي ظ وج ة ، والح ة المھني دارس التنمي ة بم الخاص
د  دعم  بالتواج راكة الم عور الش ي ش دورھا عل رت ب ي أث ات ، والت دريس بالكلي الت

  .   )٢١٧(ت التدريس لمقررات جامعيةالمتزايد  لمعلمي المدارس في عمليا
داً  ً  وعلي الرغم من كون الشراكة مدخالً  جدي د   وضروريا ة العدي لمواجھ

ديات ،  ن التح نظم  إالم ه ال دة بعضھا يواج ديات جدي رح تح ھا تط راكة نفس أن الش
  .التعليمية وبعضھا يواجه المعلم ونظم إعداده

ديات  ى الصعوبات والتح ارت الدراسات إل د أش راكة وق ي تفرضھا الش الت
فة خاصة  من م  بص ي المعل ة وعل نظم التعليمي ي ال اعل افإ ھ ي  ةض دة إل اء جدي أعب

  .موجودة بالفعل العباء األ
ل  غوط العم ق بض ات تتعل ة معوق ا أن ثم ور كم ن منظ ت، فم ود الوق وقي

د  )٢١٨(، يعتبر الوقت القيد األكبرالمعلمين دارس ق ائدة في الم ة الس ا أن الثقاف ال ، كم
  .تكون مھيأة لتطبيق نموذج الشراكة 

إال أن المعوقات األھم ھنا ھي ما يتعلق ببرامج إعداد وتدريب المعلمين فال 
ا  دارس، وم تزال برامج إعداد المعلم تقدم تدريب ضعيفا حول مشاركة اآلباء في الم

  .)٢١٩(تقتضيه من أدوار جديدة
ات اتحديات وومن أھم اإلجراءات للتعامل مع  ين معوق ة ب لشراكة التربوي

   : )٢٢٠(األسرة والمدرسة
 رتحديد األدوار والمسؤوليات التي يتحملھا كل شريك في عالقته باآلخ 

  .وبخاصة أدوار المعلمين . وبإنجاز األھداف المنشودة 
تنظيم الجداول الزمنية للمعلمين ، بما يسمح بالقيام باألدوار التي تقتضيھا  

  .الشراكات المختلفة
  .المشاركين في برامج الشراكة بين األسرة والمدرسة تعزيز  
ة المناسبة، مع ضرورة توافر المساندة يإقرار منظومة من البرامج التدريب 

   المھنية في ھذا المجال
ت  ة بين دت دراس نة Bennettوأك ين   ٢٠٠٦س االت المعلم ي أن اتص عل

دافع و ل المنصت والم ين مث ة للمعلم درب  باألسر تتطلب أدوارا مختلف د والم المرش
ارت  ا أش ل، كم ة الطف ي تنمي اند والمتخصص ف ىوالمس د  إل ن أح زء م ديم ج تق

ة  ي البيئ ر ف ال باألس ي االتص دريبھم عل م  لت داد المعل رامج إع ي ب ررات ف المق
ا   إلى ٢٠٠٦في عام   Furger وأشارت دراسة فورجر ،)٢٢١(المحلية دور تكنولوجي

  )٢٢٢(. تصال باآلباءالمعلومات واالتصاالت في تحسين اال
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ات وقدمت دراسة ديانا ام  Hiatt Diana ھي ر عن  ٢٠٠٦ع توصيات تعب
ع  دارس والمجتم ر والم ين األس اركة ب رامج  المش وير ب تقبلية لتط ات المس االتجاھ
ة  واتج المتعلق ي الن ار المشاركة األسرية  عل ي دراسة آث ز عل ا التحفي المحلي ، منھ

ھارات والقيم المتعلقة  بالمشاركة  في برامج إعداد المعارف والم وإدماجبالطالب،  
  . )٢٢٣( المعلم

ة بتغ ري مرتبط ب أخ أ مطال د تنش ا ق ا ، يكم ة ذاتھ ات التربي ة كلي ر ثقاف ي
كل من يقوم من خاللھا  ، )٢٢٤( من البرامج التدريبة المناسبة جديدة وإقرار منظومة

رھم من علماء التربية واالجتماع ، وكذا المعلمين بأدوار جد اء وغي دريب اآلب دة لت ي
رامج الشراكة  ويم لب ذ والتق داد والتنفي ات اإلع ي متطلب ي  عل عناصر المجتمع المحل

  .مع المؤسسات التعليمية

  :مستقبل المعلم ومعلم المستقبل
تقبل  يم ومس إن الحديث عن مستقبل المعلم مرتبط بالحديث عن مستقبل التعل

م ا تقبل  المدرسة ، كما أن الحديث عن معل يم المس رتبط بالحديث عن تعل تقبل م لمس
   .ومدرسة المستقبل

  :مستقبل المعلم) أ(
داده يالحظ  رامج إع م وب وفيما يتعلق  بمستقبل التعليم وبالتالي مستقبل المعل
ن  اؤل ، ويمك يناريو التف اؤم ،وس يناريو التش ا س يين ھم يناريوھين أساس ود س وج

  :النحو التالي ىاستعراضھما عل

  : التشاؤم سيناريو 
ر  اؤماعتب يناريو التش لح  س الي ال تص ابق  وبالت ر س اج عص ة  نت المدرس

  .للمستقبل ، وھكذا ال حاجة ألي من مكوناتھا بما فيھا المعلم
قويت اد س ا ن ع م يناريو م ذا الس يون   ىھ ه الالمدرس   Deschoolersب

مجتمع بال  لىإوصوال ً  ،،أمثال اليتش وريمر ، بالتخلص من النظام التعليمي نفسه 
دارس ز عل ، )٢٢٥(م ع التركي ر  ىم ة غي بكة تعليمي يم ، وإحالل ش ديالً للتعل تعلم ب ال

  . )٢٢٦(نظامية بدالً من المؤسسات التعليمية القائمة
ا أفشل  ل أنھ وقد انطلق أصحاب ھذا السيناريو من قناعة بفشل المدرسة، ب

ب رىيوقد  ،)٢٢٧(مؤسسات المجتمع الحديث ر البعض أن من أس ا تعب اب الفشل ، أنھ
  . )٢٢٨(عن نظام ارستقراطي  تصنيفي يخدم القلة ويبيد البقية

د امي ، وق يم النظ د للتعل دة النق ه  ىعل تصاعدت ح ا في الم ، بم توي الع مس
ر من مناسبة  ،  ىالمجتمعات الغربية ، وقد أشارت التقارير األمريكية في أكث ا إل  م

ة ن أزم يم م ھده التعل ا عيش المي،،رغم مكانتھ توي الع ي المس ف  ل ووص
روس ل   Grossج ؤامرة للجھ امي بم يم النظ ر التعل  Conspiracy ofنش

Ignorance  ،٢٢٩(و أنه سبب تآكل الطبقة الوسطي ، ولذلك طالب بإلغائه(.  
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يسري علي الجامعات  وبرامج إعداد المعلم كبرامج جامعية يسري عليھا ما
الت اختفاء  الجامعات تحت الضغوط من احتماالت ،حيث رأي مايكل شاتوك احتما

ا  ا بم ترط بقاؤھ ومي ، ويش از الحك د أن تخضع للجھ ھا بع و بنفس ة ،أو تنج المختلف
  . )٢٣٠(ةتقدمه من خدمات حكومية وصناعي

ة معرضة ألحد  نفس ما وھو  رامج الجامعي أن الب ر ب ه كالرك كي ذھب إلي
انو ھو بديلين؛ األول منھما ، ل يحتمل أن تحول دور الجامعة لموقع ث ة ، ب ي األھمي

ددات  تتحول إلي شيء موجود في غير زمانه،بسبب القوي الخارجية، أو بسبب المھ
ل سواء من . الداخلية  دمر بشكل قات ن ت واالحتمال الثاني ھو أن البرامج الجامعية ل

ذاتي ،  دمير ال ة ذات الت زات الداخلي ل التحي ة الشريرة أو من قب وي الخارجي ل الق قب
  .)٢٣١(لجامعات تماما كم بقيت جامعات الماضيوستبقي ا
ديات و ة التح ة ، وبخاص ديات المختلف بب التح ذا وبس ة ھك التكنولوجي

دائل  اختفاءتنبأت دراسات عديدة بقرب ،  والمعلوماتية المعلم التقليدي ، واستبداله بب
ام  الكترونية ، ول ع تع ٢٠١٩فقد تنبأ كورزويل بأنه مع حل ات ال ذ عملي يتم تنفي لم س

ين،  بالكامل ، من خالل برامج الكومبيوتر ، اة المعلم ي محاك دة عل ىالمعتم إذا  وحت
ام عسيكون دوره مجرد مستشار  ، اكان المعلم إنسان د، وفي ع يتعلم  ٢٠٢٩ن بع س

   .)٢٣٢(البشر عن طريق المعلم االفتراضي 
آكالً ألدوار   ات ت ض الدراس ع بع د تتوق ة ق ا الحديث ل التكنولوجي ي ظ وف

  .علمين  ثم اختفاءھا، أو استبدالھا بآليات أخري للتعلم والمعرفةالم
م أو متشددة مواقف سلبية ولذلك ظھرت  داد المعل رامج إع خاصة في من ب

ا ذھب جروس ، حيث طالب بمجموعة من اإلجراءاتإطار الجامعات  من  ،، كم
   )٢٣٣(:بينھا
ھا ببرامج العام إغالق كليات إعداد المعلم لمستوي البكالوريوس، واستبدال ♦

  .الواحد
  .رسائل الوھمية للدكتوراه الالحد من  ♦
  .زيادة عدد المعلمين الحاصلين علي شھادات بديلة ♦
  ضي االعودة إلي طرق التدريس التقليدية التي سادت في أوائل القرن الم ♦
كعلم النفس التربوي ،الذي  ، الوھمية مقرراتال عدم االستمرار في تدريس ♦

 .يحيد بالطالب عن الطريق المستقيم رآه علماً وھميا ،

  :لؤسيناريو التفا 
يناريو األول   اير للس يم وھناك سيناريو آخر مغ تقبل التعل اءل بمس ،وھو يتف

ً يعتمد  التشاؤم  سيناريو ومستقبل المعلم ، وكما كان  ا و  ىعل جزئيا تأثير التكنولوجي
يناريو التعليم االلكتروني في تآكل وظائف التعليم التقليدي وأدوا إن س ين ، ف ر المعلم

د عل ا المعلومات واالتصاالت   ىالتفاؤل كذلك يعتم أثير اإليجابي لتكنولوجي في الت
  .وظائف التعليم وأدوار المعلم تطوير
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بعض المھن  أن مستقبل التدريس ،أصحاب ھذا االتجاه حيث يري  وخالفاً ل
،  ً ة الم يبدو مشرقا طرد لمستويات المعيشة ، للغاية ، فمع تحسين االبتكارات الحديث

دريس، وسوف يزدھر ة المخصصة للت وة العامل  كان ھناك دائما زيادة في نسبة الق
،وسيصادف النجاح  يضفون الحيوية واإلبداعية علي فصول الدراسة المربون الذين

  . )٢٣٤(أيضا المدرسين الذين يقيمون عالقات قوية مع األطفال
ر مع ظھور طريق المع"ويضيف بيل جيتس  لومات السريع سيتوافر كم وفي

الب ين والط دة للمدرس ادر الفري ك المص ن تل اعد . م وف تس ك فس ن ذل وفضالً ع
يم،  ة وتقي الكومبيوترات الموصولة بطريق المعلومات السريع ، المدرسين في متابع

ه أداء الطالب  ورقي المنھك  ، ... وتوجي ل ال ن العم ر م م كبي ن ك ع تحررھم م وم
  .  )٢٣٥(م الطاقة والوقت الكافيان لتلبية االحتياجات للطالبفسوف يتوافر لديھ

ا المعلومات  وباإلضافة إلي ما أوضحته البحوث من عدم خطورة تكنولوجي
ذلك  ا أشارت ك اً، فإنھ ل منافس ن تمث ا ل واالتصاالت علي التعليم ووظيفة المعلم وأنھ

ا في يمكن أن تقدمه التكنولوجيا  من خدمات ومساعدات للتعل ما إلى م ،بم يم والمعل
ة ، دة ومختلف أدوار جدي ين ب ام المعلم ك قي مذل د فل م يع ل ھو المعل ة الناق  للمعرف

  . لطلبته المشارك الموجه بل لھا، الوحيد والمصدر
دات  ق من وجود تھدي م ، ينطل يم والمعل تقبل التعل والموقف المعتدل من مس

داخل  ن ال ارج أو م ن الخ واء م ة س نظم التعليمي ل لل دات ال بالفع ذه التھدي ن ھ ، ولك
نظم  تعني القضاء التام علي النظم التعليمية ، ولكنھا بالفعل تسير نحو القضاء علي ال

دياتھا   ه تح ور وتواج تجيب للتط ي ال تس ة الت يس . التقليدي وب ل اء إن المطل إلغ
اه ذي توارثن ن اإلرث الثقيل،ال تخلص م ا ال دارس، وإنم ا  الم دارس وم ل الم ،وجع

دة عن شئونه يماثلھا مؤ ة ضمن المجتمع ولكن بعي ة ،قائم سسات اصطناعية طفيلي
  . )٢٣٦(والمطلوب ھنا تغيير طبيعة التعليم والتربية. وتطلعاته

ذي  ھو الذي  والموقف المعتدل كذلك دي ال يشير بأن ثمة تھديداً للمعلم التقلي
ذي  ين ، وھو ذات الموقف ال يطالب ال يواكب العصر ومتطلبات المجتمع والمتعلم

ن  ي زم دة ف أدواره الجدي طلع ب ا ليض ه مھني م وتنميت داد المعل رامج إع وير ب بتط
  . التحديات

ة مع  ضرورة  إلى   Shenذھب شينيوفي ھذا االتجاه  تفاعل أساتذة التربي
ي  ،  ايا اإلصالح التعليم د قض ام ال وتحدي ي مھ ة ، ف ات التربي ادة وكلي أوصي بإع

ك من خالل  وضع مواصفات  )٢٣٧(الھيكلة للبرامج الجامعية ؛ ويمكن أن يتحقق ذل
  .ومعايير جديدة يحققھا معلم المستقبل وبرامج إعداده

  :معلم المستقبل) ب(
تقبل  ة المس ات منظوم ن مكون زء م تقبل ج م المس ان ؛إن معل تقبل إنس  المس

تقبل وأدواره لذا ، ته ومدرس هتعليمو،  هومجتمع م المس ل مواصفات معل يرتبط تحلي
  .بتلك المكونات إعداده ،  وأساليب



                                        )مجلة كلية التربية بالزقازيق(  تربوية ونفسيةدراسات 
 ٢٠١٠ أبريل) ٦٧(العدد 

                                                                 - ٧١  -

ا حث فياوقد أفاض الب ه،م تقبل وتحديات ل مالمح مجتمع المس  سبق،في تحلي
ة "مجتمع التعلم "ھو مجتمع المستقبلنؤكد أن ويكفي ھنا أن  ه خدم تأثر في ، الذي تس

ع في  وھو ، )٢٣٨(المعلومات بأكبر نصيب من القوة البشرية ه الجمي ذي يشارك في ال
  .  )٢٣٩(ائج العمل والبحث والتعليمعمليات تقويم نت

ه مجموعة من  أن لدي أما اإلنسان الذي يستھدفه التعليم المستقبلي فيتصف ب
امرة المحسوبة ،  ال والمغ الصفات ؛ كالمفھوم اإليجابي عن الوقت  والزمن ، والخي

ر ي  والتفكي داع ف اره، وعناصر اإلب ي مس تحكم ف ر وال ل التغي د ، وتقب ي الناق العلم
  .)٢٤٠(ية ، والعمل ضمن الفريق ، وتحصيل المعلومات من مصادرھاالشخص

دد المواھب،    تقبل ھو اإلنسان متع ي أن إنسان المس دري إل د ق ويشير خال
   )٢٤١(: الذي يتميز بالصفات التالية

 . القدرة علي التعلم الدائم -
  .القدرة علي استشراف التغير واالستعداد له، والتھيؤ للتأثير فيه -
علي التعامل مع التغير السريع ،بما يرافقه من غموض ، وعدم القدرة  -

  .وضوح بل وفوضي في بعض األحيان
  .القدرة علي التكيف والمرونة -
  .القدرة علي نقل األفكار من مجال إلي آخر  -
  .النظر إلي المسائل في ترابطھا وتشابكھا -
 .قبلالقدرة  علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لمواجھة مطالب المست -

ورا يوست   ال في   Deborah Yost   وأشارت ديب أن أصحاب األعم ب
المستقبل سوف يبحثون عن الموظفين الذين يأخذون المبادرة ، ويستخدمون األحكام 
ة، والطالب  الصائبة ولديھم قدرات إبداعية لحل المشكالت ، واتخاذ قرارات عقالني

ادات ة سوف يطورون ع ذه البيئ ر  الذين سينجزون في ھ نھم من التفكي ة ، تمك عقلي
القادر علي التحليل والتقويم واستكشاف االحتماالت، كما سوف يحتاجون إلي  الناقد،

  .)٢٤٢(التكاملية والمعايير األخالقية
دة  ارات الجدي واع من المھ ة أن ي أربع ويشير نبيل علي ونادية حجازي إل

  :)٢٤٣(ھي  المرتبطة بالنقلة المعلوماتية،
من قبيل مھارات البحث في  كمھارات التعلم األساسية ،:  ساسيةالمھارات األ 

ومھارات  مصادر المعلومات، ومھارات تنظيم وتصنيف مواردھا،
  .مھارات استخدام الكومبيوتر واالنترنت  التواصل، وقد أضيف إليھا أخيراً 

، ت واإلنشاءات ، والتحليل العمليكمھارات تصميم اآلال: مھارات التخصص 
  .الحسابات ، وتشخيص األمراضومراجعة 

كمھارات التنظيم الذھني ،   meta-cognitive: المھارات الميتامعرفية 
وترشيد استخدام موارد الذاكرة ،  ومھارات حل المسائل ، والمقارنة بين 

ً يبدائل القرارات والحلول ومھارات االستدالل معلومات ً  ا   .وإحصائيا
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ً المھارات اللينة، وھي ما أو ما يطلق عل:  المھارات االجتماعية  يه أحيانا
نتفق ونختلف، وكيف نھتدي  يتعلق بكيف نتصادق ونتخاصم ، وكيف

ً ونحتذي   .وإجالالً  ، وكيف نظھر تقديرنا إعجابا
ه باإلضافة  ىوير ىالبحث الحالي أن ا  إل تقبل في بيئتن اتصاف إنسان المس

وم اآل له والي ه ورس ه وكتب ه ومالئكت ان بخالق ة باإليم ه العربي ه لعائلت ر ، وانتمائ خ
ه  امية، فإن انية الس ة واإلنس ة اإلسالمية والعربي ووطنه وأمته، وتحليه بالقيم األخالقي

  : التاليةالبد أن يمتلك المھارات  جانب ذلك ، إلى

  ) .كالقراءة والكتابة والتواصل ومھارات الحاسوب(  مھارات أساسية •

ل في فريق، واإلشراف كالتعاون والمشاركة والعم(  مھارات اجتماعية •
والقدرة علي المسايرة والمغايرة، وتقبل اآلخرين واحترامھم والحساسية 
االجتماعية للفروق واالختالفات والتنوعات الثقافية، والتفاوض في بيئات 

  ) .متغيرة وجديدة مع أي نوعية من المشاركين

مھارات واسعة تالئم تخصصات عريضة، ومنھا إتقان (مھارات تخصصية •
  ).آخر إلىلمھارات األساسية للتخصص والقدرة علي التحول من تخصص ا

كإدارة وتنظيم الوقت ، والتحليل والتقويم واستكشاف ( مھارات عملية •
االحتماالت، واتخاذ القرارات والتخطيط ، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، 

  ) .وتقبل التغير والتحكم في مساره

، والتفكير الناقد ،  واإلبداعبتكارية كاال( مھارات عقلية أو تصورية •
  ).والحساسية لألحداث

ھو التعليم القادر علي ترجمة خصائص وسمات كل والتعليم المستقبلي 
من إنسان المستقبل ومجتمعه إلي ممارسات تربوية حقيقية ، ولتحقيق ذلك البد 

  )٢٤٤( :أھمھا أن يقوم بأدوار أساسية

، إعادة صياغة مجموعة من العالقات من خاللالتثقيف والتنوير بالمستقبلية  ♦
المحكوم ، وبين اإلنسان كالعالقة بين العلم واإليمان ، وبين الحاكم و

 ، وبين الذات العربية وذوات اآلخرينوالطبيعة

تكوين اإلنسان له النظرة المستقبلية من خالل مجموعة من الصفات،   ♦
 .والمھارات المستقبلية

  .مستقبلية  توجيه نظمه وطرائقه وجھة ♦
 لتطوير أنظمتھا التعليمية، ،الدول وبخاصة المتقدمة  مساعيفي إطار و

من التجارب مجموعة   قدمت ، المستقبل وضغوطه المحتملة مواجھة تحديات ل
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وكان من بين نماذجھا  ، "مدرسة المستقبل" تحت عنوان  والتطبيقات 
   )٢٤٥(:العديدة

تعلم - ١ وم وھي :  The Learning School مدرسة ال ي تق ة  عل دأ التربي مب
 ."مجتمع مدرسي دائم التعلم"فكرة والمستديمة ، 

ة - ٢ وھي تسعى ألن يحل :  The Electronic School المدرسة اإللكتروني
 شبكةو االلكترونية العالقات، بما فيھا الحاسب اآللي و جميع تطبيقاته التقنية

دوي المعلومات،  ةفي محل العمل الي ات اإلداري ة  العملي ة واإلجرائي والمالي
  .والتعليمية والمعلوماتية والبحثية 

ة الجودة :  School- Driven Quality ةجودمدرسة ال - ٣ ى نظري وھي تتبن
املة  دأ “ Total Quality”الش ى مب وفق " التحسين المستمر"، وتركز عل

دريس ، أو أسلوب اإلدارة  التعلم أوأعلى معايير األداء العالي ، سواء في  الت
 .وغيرھا  ،و العالقات المدرسية ، أ

ة - ٤ وم :  The Collaborative School المدرسة التعاوني ى مفھ وھي تتبن
اوني" يم التع ين " التعل تعلم ، و ب م والم ين المعل اون ب دأ التع ى مب ائم عل الق

 .بعضھم البعض والمعلمين 
دأ :  The Creative School المدرسة المبدعة - ٥ ى مب وھي التي تسعى لتبن

  .لهالمناخ المناسب  وتوفير، " وتنمية ملكة اإلبداع تشجيع"
ي مدرسة المجتمع - ٦ دأ :  School as Community  المحل ى مب وھي تتبن

ين المدرسة والمجتمع" ي تحطيم األسوار ب ة " المحل ات مبني ة عالق ، و إقام
 .بينھما على أُسس رشيدة

د تعريف  د بعي ي ح ر إل وم األخي ع المفھ ق م ن ويتف انواي ة  ھولتزم لمدرس
ا  المستقبل  ه الرعاي"بأنھ ق من ذي تنطل ان ال لالمك ة بالطف ة للعناي ، ة الصحية األولي

ا رات م تعلم في فت ادل المشورة مع  وتعلم اآلباء ، وال ه ، وتب ل المدرسة ،والترفي قب
ة ـالقيام باألنشطة التعليمية والتربوي إلىباإلضافة  األسر، ري أن . )٢٤٦( "ة التقليدي وي

تعلم داخل الھدف االس دريس وال تقبل ھو تحسين ظروف الت تراتيجي  لمدرسة المس
ة المشكال ة لمواجھ دارس العام ةالم ة الجوھري ة واالجتماعي   ىعالوة عل ،ت الفردي

  . )٢٤٧(تقديم الدعم و العون االجتماعي واألسري داخل المجتمع المحلي
تقبل خصوص ولعل أھم ما ا ومدرسة المس اً، ھو يميز تعليم المستقبل عموم

م  تغير ي ضرورة خصائص المعل تقبل عالوة عل م المس ئولياته ، فمعل وأدواره ومس
تقبليةامتالكه رؤية واضحة لمھنته ورسالتھا  في عصر  ، التحديات واحتماالتھا المس

ة قاعدةوما تلقيه عليه من أدوار ومسئوليات ،البد أن  يتميز بامتالك  ة وتربوي  فكري
ليم ا والفھم وكتبه ورسله ، تعالى با اإليمان من تنبثق ةقوي إيمانية وعقيدة متينة، لس
ه في الفكرية األسس من ھذه ينطلق بحيث ، لدينه  ه مع تعامل ه ذات  ومدرسته وطلبت

  .والعالمي المحلي ومجتمعه
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لح ب أن يتس ا يج ال  كم ي مج ري ف درات أخ م بق ات و  فھ تخدام التقني اس
 مھارات إتقانو وإدارة الصف ، ،المستمر تقويمال ،الحديثة في عملية التعليم والتعلم 

  .)٢٤٨(الذاتي والتعلم التواصل
ل وتضيف دراسة  ام ا   James  Lytleجيمس ليت ة  إللم ايير القومي بالمع

ايير  علي التعبير ةقدرال، و)في المجاالت التدريسية المختلفة( والمحلية  عن تلك المع
ومي يم الي ي التعل ة  ف النموذج ال، والمعرف يب الح المدرس امل لإلص   CSRش

  . )٢٤٩( تطبيقه فيبقوة  ةمشاركالو
 ً تقبلي ومالمح  وتبعا يم المس ه ومواصفات التعل تقبل وتحديات رات المس لمتغي

  . عن أدوار المعلم التقليدي أدوار معلمي المستقبلمدرسة المستقبل البد أن تتغير 
د ذكرت دراسة   ازموق ود ن د محم ادات السالم وعب م أدوار أن من أ نج ھ

   )٢٥٠(: معلمي المستقبل

اذ في ةشاركالم  رارات اتخ التعليم المتصلة الق داد ب اھج وإع واد المن  والم
  .الدراسية

  .التعليمية المؤسسة أسوار خارجالمختلفة  المساھمة في الخدمات   
 .المعلومات إلى الوصول في ة والمساعد لطالبه  الذاتي التعلم عملية رييست 
علاتخاذ التدابير    ه وتطوير ىمعرفاه المستو رف لل قدرات ا مع لتعام  تكنولوجي

   .المعلومات واالتصاالت
   )٢٥١(: وتضيف دراسة جيمس ليتل أدواراً  مثل 

إدماج الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة، أو ذوي القدرات التحصيلية  •
اإلجراءات والترتيبات التي يحتاجھا  رالمحدودة في جماعة الصف، وتوفي

  .الطالب أولئك
في اإلدارة، كجزء من فريق اإلدارة المدرسية، ومن ثم لديه معرفة  ةساعدالم •

  .)الخ... بالموازنات والسياسات ، والتخطيط
  .في روابط المعلمين والمنظمات المھنية ة شاركالم •
أو (وتيـاآلباء من خالل نظام جيد للبريد الصبر ـمستمالال ـتصاالتحقيق   •

  ).االلكتروني
حوث نقدية للممارسات التدريسية ، وأحوال التمدرس، لما لھا من إجراء ب  •

 .تأثيرات متنوعة علي المجموعات الطالبية
  

ل إل يمس ليت ار ج الح  ىوأش ئوليات اإلص اغم ومس دة  تتن أدوار جدي
    )٢٥٢(: المدرسي الشامل مثل
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الذي يعمل في البرامج ، ويقدم الشروح    facilitator  الميسر الميداني )١
وأدواره الفرعية مثل؛ طلب وإدارة الموارد والتجھيزات ، .الفصول داخل

 ،والقيام بالتقويم وأنشطة القياس ،ى اتصال دائم مع المطورينوالمحافظة عل
والوطنية ، التي ينظمھا المطورون  اإلقليميةوحضور االجتماعات 

 . والمشاركة في شبكات االتصال االلكترونية مع المنسقين اآلخرين
لبيئات تعلم صغيرة ، أو أجزاء من المدارس ،   coordinator قالمنس )٢

حد ما  وباختصار  إلىوھذا المعلم لديه مسئوليات تعليمية أقل ، ويعمل كقائد 
يتحمل مسئوليات القيادة واإلدارة لمدرسته، وھو يقوم بمھام فرعية مثل؛ 

وتقديم الدعم تنسيق الجداول ، وتخطيط المناھج للمعلمين في البيئة المحلية ، 
اإلرشادي والتنظيمي، ويتصل باآلباء ، وينظم الرحالت ، ويعزز الطالب ، 

 .ويستقبل معلمي المستقبل، ويتحمل مسئولية اإلنجاز للبرامج
  التمدرس المنزليوھناك  أدوار أخري مرتبطة بظاھرة جديدة وھي   )٣

Home Schooling    ويتوازي مع ذلك ظھور ما يعرف  بالمعلم
لتدريس مقررات تعليمية  متخصصة  Consultant Teacher ار المستش

لألسر أو المجموعات األسرية ..) كالكيمياء أو اللغة األسبانية أو الالتينية (
 ً   .التي تعلم أطفالھا منزليا

  :في ضوء تحديات المستقبل إعداد المعلممقترحات لتطوير برامج 
تق م المس ائص وأدوار معل ل خص د أن تحلي ن المؤك دي وم د أن يتع بل الب

مرحلة الترف الفكري ، للتفكير في آليات جديدة إلعداد  ھذا المعلم لمواجھة تحديات 
  .المستقبل ، فضالً عن برامج التنمية المھنية

رح الباحث  دود البحث يقت ي ح ن قضايا ف ته م ا تمت مناقش ي ضوء م وف
ال اإلط ا؛ مج الين ھم ي مج ن تصنيفھا ف راءات ، يمك ن اإلج ة م ام ، مجموع ار الع

  عادة ھيكلة نظم وثقافة برامج إعداد المعلم  إمجال و

  :في مجال اإلطار العام  لمواجھة التحديات :أوالً 
  :ىيل يقترح البحث في ھذا اإلطار ما

ي )١ ق تبن ة أو وتطبي دة قومي ايير جدي فات ومع م  مواص ا معل ة يحققھ عالمي
ا ين الع ة العصر المستقبل وبرامج إعداده وترسيخ ثقافة للجودة ب ملين لمواكب

 .واالستعداد للتحديات المقبلة
تقبال  ىالعمل عل )٢ ة مس م التحديات المحتمل بناء خريطة بحثية للتعرف علي أھ

ن خالل مختلف التخصصات  ا ،م بة لمواجھتھ بل المناس ، والبحث عن الس
 .التربوية والنفسية

احث توجيه )٣ ام ن والعرب، ين  المصرييالب د االحللقي دورھم في تحدي تياجات ب
ة ، وخاصة  من األعمال المطلوبة مستقبليا سواء للسوق الداخلية أو الخارجي
ة التي يمكن أن  د الكيفي بية ، مع تحدي فيما يتعلق بالوظائف ذات المزايا النس
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م داد المعل يم وإع ي .تستجيب بھا مؤسسات التعل دريب  الطالب عل يم  وت لتعل
  .تمعات العربيةالمھن المستقبلية ذات المزايا النسبية للمج

ارج  )٤ ديات الخ وء تح ي ض ة ف ات التربي رامج كلي تراتيجي لب يط االس التخط
ات  ام باحتياج ع االھتم داخل وضغوطه، م ددات ال ة ، ومھ ھا المتاح وفرص
ذ ات ھ ة الحتياج ة متأني ي ظل دراس ة  ف ة والداخلي ل الخارجي واق العم  هأس

جرة الوظائف وفي ضوء  تنامي بعض  الظاھرات الجديدة مثل ھ األسواق ،
 .،ومشكالت البطالة

ين من  )٥ ين المعلم ة ، ب ة األكاديمي العمل علي إيجاد آلية للحد من أشكال الطبقي
ن األدوار  ة م تركة  ومجموع ة مش ة مھني ة ثقاف ي تنمي ل عل الل العم خ

ي الحد من أشكال . األساسية بين جميع المعلمين  مع العمل  قدر اإلمكان عل
جور  بين المعلمين في كافة التخصصات والمراحل التمييز في المكانة أو األ

 .، أو حصرھا في أضيق الحدود

  
  
  

  :عادة ھيكلة نظم وثقافة برامج إعداد المعلم إفي مجال :  ثانيًا
يقترح البحث فنية وعملية  إجراءات، من خالل للتعامل مع تحديات المستقبلو 
  :ىيل ما
ة للتعامل مع األعداد الكبيرة تدريسية جديدة ، وتقنيات تعليمي أساليب تطوير )أ 

مع تعاظم دور  .من الطالب ، واحتياجات الفئات الخاصة، والمتعلمين الكبار
الطرائق واألساليب التي تنمي القدرة علي التفكير اإلبداعي واالبتكاري، 
والنقد الموضوعي واالختيار العقالني، والوعي بالمترتبات والعواقب، 

د المجھول والسعي للمغامرة المحسوبة واالستشراف والتنبؤ، وارتيا
 .واالستقصاء، والتحليل  المنھجي

تطوير المقررات الدراسية لتكون أكثر مالءمة للتفاعل مع تحديات المستقبل  )ب 
واستيعاب مفاھيمھا وقضاياھا ، ووسائل العالج لمشكالتھا، من خالل 

من  المداخل المناسبة سواء في صورة مقررات جديدة أو وحدات استخدام
مقررات ،أو من خالل التطبيقات العملية والمشروعات ، أو أساليب 

 ىعتماداً علا أو بنشر الثقافة المستقبلية بين الطالب المعلمين، التدريس،
إمكانية أن يعكسوھا مع طالبھم  ،مع التركيز علي الموضوعات الجديدة 

  .أن تسود مجتمع المستقبل التي يحتمل ،والعلوم المستقبلية 
كاآلداب والعلوم،  األخرىجاد تنظيمات وآليات جديدة للشراكة مع الكليات إي )ج 

للتعامل مع مختلف فضالً عن المجتمع المحلي، والتعليم قبل الجامعي، 
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في بناء برامج الشراكة  األخرىمع االستفادة من تجارب الدول  ، التحديات
 .الناجحة

س بمؤسسات إعداد ئة التدريبناء برامج فعالة لتنمية قدرات أعضاء ھي )د 
، وتدريبھم على التعليم اإللكتروني و استخدام الحاسب في كافة المعلم

العمليات التعليمية واإلدارية والبحثية والخدمية، وتشجيعھم على المشاركة 
 .في المؤتمرات واللقاءات العلمية 

ع  )ه  م م داد المعل رامج إع ن ب ة م ار وبخاص ين الكب ات المتعلم ة احتياج دراس
ام تيعابھم االھتم ب الس اخ المناس وفير المن ماحبت التعبير ؛ والس م ب ن  لھ ع

تيعابھم  ي اس ا ، مع العمل عل ا وتلبيتھ ام  بھ اھتماماتھم واحتياجاتھم،واالھتم
ر  وإيجادفي كافة األنشطة التربوية، وتمديد فترات العمل الرسمي  نظام أكث

ز د ، وتجھي ي المواعي ة ف ية للد مرون رات الدراس اني والحج ات المب راس
ة ،  رامج و الدراس ات الب ت لمتطلب ي االنترن ع عل ز مواق ائية وتجھي المس

دريس  ة الت اء ھيئ يص أعض رووتخص رفين غي ين  ومش ديين إداري  ، تقلي
 .وتدريبھم علي التعامل مع المتعلمين الجدد

المتعلمين (إزالة المعوقات التي تحد من نجاح الفئات الجديدة وغير التقليدية )و 
، وتوفير التيسيرات في الفصول ) حتياجات الخاصةالكبار وذوي اال

 .اإلدارية والتعيينات واإلجراءاتالدراسية والمحاضرات واالختبارات 
ا  )ز  ا فيھ تقبل بم رات المس ة متغي داد لكاف رامج اإلع ين من خالل ب تھيئة المعلم

ور ف ، وتط ة العن ار ثقاف كا انتش ينأش ين المتعلم افي ب وع الثق أو  ،ل التن
ين ا ار،المتعلم ةأو ذوي اال لكب ات الخاص ع  ،حتياج راكة م ات الش أو متطلب

ارات  ،األخرىالنظم والمؤسسات  ارف والمھ ابھم المع ي اكتس مع العمل عل
 .الزمة للقيام بأدوارھم المختلفة تجاه ھذه التحديات لوالقيم واالتجاھات ا

لوك  )ح  يم الس اليب إدارة وتنظ ي أس دريبھم عل ين وت داد المعلم انيإع  اإلنس
اون داخلھاوم اليب التع إلدارة الصفية وأس اليب ل ؛ وكذا أفضل الفنيات واألس

 .لعالج المشكالت السلوكية للطالب األخرىمع المؤسسات 
ارة  )ط  ة للتسويق والتج ات الحديث اھيم والتطبيق ي المف ه عل م وتدريب داد المعل إع

ة ، والت ات االلكتروني ادل االلكترونية ، وإدارة أنظمة المعلومات، واألخالقي ب
ا  يانتھا وتطويرھ ة وص بكات الداخلي اء الش ات ، وإنش ي للبيان االلكترون
ال  ي المج ية ف ن والخصوص ات األم ا، وعملي ل معھ والتعام

  . خاصة من سيعملون في مجال التعليم الفنيوبااللكتروني،
ام  )ي  ية  االھتم رامج التخصص الل الب ن خ ديات بام ة التح ع كاف ل م لتعام

  .تائجھا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحيةالمستقبلية ومشكالتھا، ون
اف  )ك  داد الثق ة  ىاإلع د الھوي ة ، وتھدي ايا العولم ع  قض ل م ين للتعام للمعلم

ا  ن أن تثيرھ ي يمك فية الت كالت الفلس ة والمش اطر األخالقي ة، والمخ الثقافي
 تحديات العلم والتكنولوجيا واألساليب الجديدة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،

 .واإلنتاج الحيوي
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ة ؛ من  )ل  ة بالمھن ي األدوار المتعلق إعداد المعلمين مھنيا من خالل التمرس عل
ات  ي عملي دريب عل ف،بجانب الت ه وإدارة الص ويم وتوجي دريس وتق ت
ام  رارات ، والقي اذ الق ة صناعة واتخ داد المشروعات ، وكيفي التخطيط وإع

قاطات ه بإس التعليم وظاھرات ق ب رارات ، وإدارة الوق. تتعل اذ الق ت ،واتخ
ة،  فضالً عن تھيئتھم لممارسة األدوار دات التربوي ا  التجدي التي أكدت عليھ

داني ، والمنسق  ، والمستشار، ة  أو وبخاصة أدوار الميسر المي ك المتعلق تل
مع التدريب علي استخدام التكنولوجيا .بالتعاون والتفاعل مع المجتمع المحلي

 .الحديثة في ھذه األدوار
رو )م  ة،  ألنه من غي ل الخدم م قب داد المعل رامج إلع ة ب أن ثم ليم ب واقعي التس ال

د ،  )٢٥٣(تستطيع أن تعد معلمي المستقبل لكل األدوار التي تنتظرھم ه الب فإن
ة  ة بالمھن د المرتبط ن القواع ة م تقبل مجموع م المس دي معل تقر ل أن يس

ع  ف م تدامة ، للتكي ة المس ة المھني رورة التنمي التھا، وض رات ورس المتغي
 .المختلفة ومواجھة كافة التحديات المستقبلية
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