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  ملخص الدراسة 

 
والنظرة للمعلم نظرة مهنة التعليم ركيزة هامة يف تقدم األمم، ومنذ القدم 

األجيال ومربيها، ولكن النظرة قد اختلفت عرب العصور  تقدير وتبجيل، فهو معلم

فقد�اً كان ينظر إليه عىل أنه ملقن وناقل معرفة  تبعا لتغ� األدوار التي يؤديها.

إال حفظ هذه املعارف واملعلومات. أّما اليوم،  فقط، وما عىل الطالب الذين يعلمهم

والثورة املعلوماتية التي يتعرض  التطور التكنولوجي ت تلك األدوار بسببفقد تغ�ّ 

أدوار املعلم املستقبلية يف  لها املجتمع. وقد حاولنا يف هذه الورقة إلقاء الضوء عيل

ضوء متطلبات عرص اقتصاد املعرفة، وذلك من خالل االعت�د عىل املنهج الوصفي، 

فهوم اقتصاد املعرفة، وأسسه، ومقوماته، وما وتحليل الدراسات والبحوث لتحديد م

يعكسه هذا العرص من تحوالت وتحديات، وتحديد مالمح النظام التعليمي الجديد، 

وما تفرضه بدورها من تغ�ات يف أدوار املعلم حتى يكون قادراً عىل مواجهة تلك 

د التحديات، وطرح رؤية جديدة ألدوار املعلم ومتطلبات إعداده يف عرص اقتصا

 واالعتبارات الواجب مراعاتها يف مؤسسات إعداد املعلم. املعرفة،
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 مقدمة:

ً  اليوم العال يشهد  من البد التطور هذا واكبةملو  متسارعاً؛ وتكنولوجياً  معرفياً  تطورا

 والتعليم التعلم عمليتي معطيات العرص ألن التفاعل مع من �كنه با الفرد إعداد

 من أساس كركن املعلم �ثله ملا اً ونظر ، التطور هذا إحداث أساس� يف عنرصين تشكالن

 تهيئه يف تكمن الرتبية ةفلسف عليها التي تركز الدعائم أهم فان الرتبوي، النظام أركان

الرضورية،  املجتمع حاجات لتلبية مستمرة بصورة وإعدادهم وتطويرهم املعلم�،

 املتميز. الرتبوي تؤهلهم للعمل التي تابالخرب  وتزويدهم التعليمي باملستوي واالرتقاء

 )2014(الدورسى، 

جة رلمجتمع بالدايحتاجه ي لذى المستوالى إيصاله ن وإإلنسااد اعدإلية وتقع مسؤو

مهنته رس يماالعرب يظلمعلمنا ل أن لمعقوانه من غير إفا لذ، لمعلماق لى على عاتوألا

Abstract 

 
Teaching Profession selected by the teacher is a basic profes-

sion and an impotant base in any nation progress. Form far decade, 
the sight to this profession was respectful. The teacher is the educator 
of the generations. This sight changed and differed via ages. There 
were new roles added to the teaching profession in light of the tech-
nological development and information revolution. This paper at-
tempted to focus the light on the future roles of teacher in light of the 
requirements of knowledge economy age depending on the descrip-
tive method and the analysis of the studies and researches to identify 
the concept of knowledge economy and its bases and foundations, 
impacing changes and conversions. This paper attempted also to 
identify the changes in teacher's roles enabling him to face challenges 
and to provide a new vision to the teacher's roles in the knowledge 
economy age and the requirements of teacher's preparing programs 
and to present recommendations to be followed in teacher's preparing 
institutions. 
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لتطوير ح واإلصالف اجهد يستهد، فأي لماضين القراسها في ريماكان لتي ابالطريقة 

لتعليم الياته في ومسؤولمعلم ور اضحة لدرات والى تصوإيستند أن ال بد ي لتربوا

عولمة ت، واالتصاالت، ولمعلومااا في تكنولوجيرع لمتساالتغير ء المستقبلي في ضوا

ه. ومن الحقائق املقررة فلكل عرص س�ت تيّزه، وقس�ت تحدد مالمحإلنساني. ط النشاا

هي أبرز » املعرفة«التي ال ينقصها الدليل، وال تحتاج إىل برهان؛ أن االنفجار املعريف وثورة 

اآللة واملوارد الطبيعية ما �يّز هذا العرص، حتى تحّول االقتصاد من اقتصاد مبني عىل 

اقتصاد «التقليدية، إىل اقتصاد مبني عىل املعرفة، ونتيجًة لذلك ُسمي هذا العرص بعرص 

 )2012. (الزهرا�، وعبد الحميد، KnowledgeEconomy »املعرفة

ول تكن النظم الرتبوية، بصفة عامة، بنأى عن تأث�ات عرص اقتصاد املعرفة، بل ربا 

بية من أك  امليادين تأثرًا بعرص اقتصاد املعرفة؛ إذ أّن الرتبية بؤسساتها كان ميدان الرت 

 املختلفة هي مرسح تلقي املعرفة و�وها وتحليلها والربط بينها وب� تطبيقاتها املختلفة.

ومن هنا كان عىل النظم الرتبوية أن تديم النظر يف مجال إعداد األفراد، وبناء 

ت بل ومبادأتها، ويأت املعلم، بوصفه الركيزة الحاسمة يف مدى مهاراتهم ملواكبة التغ�ا

نجاح جهود عملية الرتبية يف تشكيل اتجاهات األفراد ونظرتهم إىل الحياة، يف موضع 

القلب من منظومة العنا  املتفاعلة يف عملية الرتبية. ومن هنا يأت التسابق املحموم 

واكبة التغ�ات والتسارعات التي يشهدها هذا عىل تطوير النظم الرتبوية بصورة شاملة مل

 القرن.

وعند الحديث عن دور النظام الرتبوي يف إعداد األفراد ملجتمع املعرفة، نجد أن 

التعليم العام يحتل قلب النظام التعليمي أين� وجد، ك� أن مؤسسات التعليم تشكل 

 عنًرصا رئيًسا يف أي نظام تعليمي.

ي يبدأ بتشكيل عقول املتعلم� وتوجيه اهت�ماتهم، بل هو إن التعليم العام هو الذ

القواعد املتينة لالنطالق نحو مجتمع املعرفة؛  الذي يحفز اإللهام لديهم، فهو الذي يريس

فإذا ما استطاع أن يكون املنتَج األّوَل للمعرفة فإن هذا يُعدُّ مؤًرشا لتحس� التعليم. وبناًء 

مؤسساتنا التعليمية هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا ال نبالغ عىل ذلك كله؛ �كن القول إن 
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إن قلنا إن التحّول نحو مجتمع املعرفة يجب أن ينطلق من إصالح النظام التعليمي عىل 

 وجه الخصوص.

وعند الحديث عن دور النظام الرتبوي يف إعداد الشعوب ملجتمع اقتصاد املعرفة، نجد 

يمي أين� وجد، ك� أن الكليات والجامعات وباقي أن املدرسة تحتل قلب النظام التعل

مؤسسات التعليم تشكل عنًرصا رئيًسا يف أي نظام تعليمي. إال أن املدرسة هي التي تبدأ 

بتشكيل عقول املتعلم�، أي أنها هي التي تريس القواعد املتينة لالنطالق نحو مجتمع 

نتج األول للمعرفة فإن هذا يُعدُّ اقتصاد املعرفة؛ فإذا ما استطاعت املدرسة أن تكون امل

مؤًرشا لتحس� التعليم. وبناًء عىل ذلك كله؛ �كن القول أن مدارسنا وجامعاتنا هي التي 

ستقرر مستقبلنا، لذا ال نبالغ إن قلنا إن التحّول نحو اقتصاد املعرفة يجب أن ينطلق من 

 إصالح النظام التعليمي بشكل عام واملدرسة بشكل خاص.

 : وأسئلتهاالدراسة مشكلة 

هناك حاجة إىل إعادة النظر يف أدوار املعلم يف عرص اقتصاد املعرفة ألنه أبرز عنا  

املنظومة الرتبوية، ذلك ألن إعداد الناشئة لالنخراط يف عال اليوم يتطلب منه أن يكون 

ي لديهم روح املبادرة واالستقاللية فك رًا وفعًال، وسيطًا ب� التالميذ واملعرفة، وأن ينمِّ

ويكون لهم مساعًدا عىل امتالك املعلومات وتوظيف مختلف الوسائل واألدوات املوصلة 

 إليها.

ويزيد أدوار املعلم تعقيًدا، تزايد أعداد التالميذ وتباين مستوياتهم يف الصف الواحد، 

وهذا يتطلب منه تنويع الطرائق والتقنيات البيداغوجية استجابة لحاجات املعلم� 

وعية ومراجعة أساليب التقويم لتحديد صعوبات التعلم، واستنباط أشكال التدخل الن

 الضامنة للتطور املنشود.

وجود فجوات «إىل  (World Bank,2008)وقد أشار تقرير البنك الدويل عن التعليم 

ب� ما حققته األنظمة التعليمية يف الوطن العرب وب� ما تحتاجه املنطقة لتحقيق 

م) 2002ك� أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية (». �ائية الحالية واملستقبليةأهدافها اإل 

إىل أن األمل يف منهجيات اإلصالح التقليدية ضئيل ما ل يتم االعت�د عىل منهجيات إصالح 
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واقعية تعزز العالقة ب� املؤسسة الرتبوية واملجتمع املحيل وتحدث إصالًحا حقيقيًا. 

النظام الرتبوي التقليدي عجز عن االستجابة «هـ) أن 1429الصالح، وتؤكد دراسة (

يالئم العرص الصناعي؛ فالطالب يدرسون  Linearلتحديات املرحلة؛ فهو نظام خطي

 يف املصنع.  Assembly Lineالءء نفسه يف الوقت نفسه با يشبه خط التجميع 

راسات والندوات برضورة ونتيجة التغ�ات يف أدوار املعلم� أوصت العديد من الد

توضيح دور املعلم املصاحب لتلك التغ�ات، ومنها الندوة التي أقيمت يف مرص عام 

) بعنوان ااملدخل املنظومي واملعلوماتية) وهو نف  ما توصل إليه املؤتر الدويل 2002(

عايل ) بعنوان أدوار ومسؤوليات املعلم يف التعليم العام وال2011الرابع إلعداد املعلم (

تجاه ظاهرة العنف والتطرف يف ضوء متغ�ات العرص ومطالب املواطنة، والتأكيد عىل 

 وورة العناية باملعلم وأدواره املتغ�، واالتجاه إىل املزيد من تهينه. 

ت دراسة ( ) عىل الحاجة إىل تعريف املعلم� باألدوار املطلوبة 2012، الروميوقد أكدَّ

، والحاجة إىل تدريب املعلم� عليها لتمكينهم من املعريف منهم يف ضوء عرص االقتصاد

 القيام بأدوارهم.

 ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إىل اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:

 ؟ ما الس�ت الرئيسة لعرص اقتصاد املعرفة-1

 ؟ ما املطالب الرتبوية لعرص اقتصاد املعرفة-2

 ؟ لك يسهم يف عرص اقتصاد املعرفةما األدوار الجديدة للمعلم العرب -3

 ؟ ما االسرتاتيجية املقرتحة إلعداد املعلم يف عرص اقتصاد املعرفة-4

 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية: 

 تحديد الس�ت الرئيسة لعرص اقتصاد املعرفة.-1

 ة.تحليل املتطلبات الرتبوية لعرص اقتصاد املعرفة املعرف-2
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 مكانة املعلم يف عرص اقتصاد املعرفة.-3

 وضع تصور مقرتح لألدوار املستقبلية للمعلم يف عرص اقتصاد املعرفة.-4

 أهمية الدراسة: 

تنبثق أهمية الدراسة من أنها تتناول موضوًعا حيويًا يف إصالح املنظومة التعليمية، أال 

وزارات الرتبية والتعليم يف وهو موضوع إعداد املعلم�، ومن أنها تت�ىش مع جهود 

الوطن العرب حول االرتقاء بأداء املعلم�، وتطوير مهاراتهم وكفاياتهم املهنية التي 

فرضتها التغ�ات العاملية املعا ة، وأنها تحاول إعداد رؤية ألدوار املعلم املستقبلية يف 

الوطن العرب. وبذلك عرص اقتصاد املعرفة، وطرح اسرتاتيجية مقرتحة إلعداد املعلم� يف 

�كن أن تسهم نتائج الدراسة يف مساعدة القائ� عىل تدريب وإعداد املعلم� عىل 

تصميم الربامج التدريبية التي تساهم يف تعريف وتك� املعلم من القيام بأدواره املالئة 

شد بها لعرص االقتصاد املعريف، ك� �كن أن تكون هذه الدراسة أداة تقييمة �كن أن يسرت 

املعلمون يف كافة املراحل التعليمية إلعادة النظر يف ذواتهم املهنية، وما يجب أن �تلكوه 

من كفايات ومهارات، تتصل بتشكيل البيئات التعليمية، والتعامل مع املستجدات التقنية، 

وحقول املعرفة، وأن يسعى كل معلم لتطوير مهاراته، وأن يقوم بدوره كمعلم يف ضوء 

 قتصاد املعرفة.عرص ا

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي وتحليل الدراسات والبحوث لتحديد اعتمدت الدراسة عىل استخدام 

مفهوم اقتصاد املعرفة وأسسه ومقوماته، وما يعكسه هذا العرص من تحوالت وتحديات، 

 وتحديد مالمح النظام التعليمي الجديد، وما تفرضه بدورها من تغ�ات يف أدوار املعلم

حتى يكون قادراً عىل مواجهة تلك التحديات، وطرح رؤية جديدة ألدوار املعلم يف عرص 

وأخ�اً تقديم مجموعة من التوصيات الواجب مراعاتها يف مؤسسات ة، اقتصاد املعرف

 .إعداد املعلم
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 للدراسةي اإلطار النظر

ثورة املعرفة  يف ظل التغ�ات الجديدة التي يشهدها العال يف شتى مجاالته؛ انبثقت

بفعل التطور الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التي لعبت دوًرا أساسيًا يف 

. ومفهوم اقتصاد Knowledge Economyالتوجه نحو ما يسمى باقتصاد املعرفة 

، أو Knowledge-based-Economyاملعرفة، أو ك� يسمى باالقتصاد املبني عىل املعرفة 

؛ يُطرح مع مصطلحات ومفاهيم Economics of Knowledgeفة اقتصاديات املعر 

 Informationمرتادفة تقرتب أو تبتعد كث�ًا عن هذا الحقل مثل اقتصاد املعلومات

Economy اقتصاديات البحث ،Economics of Research اقتصاديات االبتكار ،

Economics of Innovation واالقتصاد الرقمي ،Numeric Economy . ويعود السبب

يف هذا االلتباس يف املفاهيم إىل حداثة حقل اقتصاد املعرفة كتخصص، وبالتايل فإن 

 مفاهيمه األساسية ومبادئه وتقنياته ال تزال يف مرحلة التبلور واإلنضاج.

االقتصاد القائم عىل االستث�ر يف رأس «) اقتصاد املعرفة بأنه 2009ويعرف (القر�، 

)، من خالل تطوير وإصالح منظومة التعليم Intellectual Capitalاملال الفكري (

والتدريب، والبحث والتطوير، يف بيئة تقنية معلوماتية توظف تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وتدعم وتشجع اكتساب ونرش وإنتاج املعرفة، يف ظل نظام محكم من 

 صاد املعرفة من خالل التايل:وتربز أهمية اقت». التقويم واملساءلة واملشاركة املجتمعية

أن املعرفة العلمية والعملية التي يتضمنها اقتصاد املعرفة تُعّد األساس حاليًا لتوليد  -

 ال وة وزيادتها وتراكمها.

اإلسهام يف تحس� األداء، ورفع اإلنتاجية، وتخفيض كلفة اإلنتاج، وتحس� نوعيته من  -

 ية املتقدمة التي يتضمنها اقتصاد املعرفة.خالل استخدام الوسائل واألساليب التقن

اإلسهام يف زيادة اإلنتاج والدخل القومي، وإنتاج املرشوعات، والدخول أو العوائد  -

التي تحققها، واإلسهام يف توليد دخول لألفراد الذين ترتبط نشاطاتهم باملعرفة سواًء 

 بشكل مبارش أو غ� مبارش.
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ًصا يف املجاالت التي يتم فيها استخدام التقنيات اإلسهام يف توف� فرص عمل، خصو  -

املتقدمة التي يتضمنها اقتصاد املعرفة. وهي فرص عمل واسعة ومتنوعة ومتزايدة، رغم 

أن هذا يث� وجهات نظر متعددة، بسبب أنه يرتبط يف الغالب بن تتوفر لديهم املهارات 

 والقدرات العلمية والعملية املتخصصة عالية املستوى.

اإلسهام يف إحداث التجديد والتحديث والتطور للنشاطات االقتصادية، وبا يسهم يف  -

توسعها و�وها بدرجة كب�ة، وبذلك يتم تحقيق االستمرارية يف تطور االقتصاد و�وه 

 برسعة واضحة.

اإلسهام يف توف� األساس املهم والرضوري للتحفيز عىل التوسع يف االستث�ر، وبالذات  -

�ر يف املعرفة العلمية والعملية، من أجل تكوين رأس�ل معريف يسهم بشكل مبارش االستث

 يف توليد إنتاج معريف.

اإلسهام يف تحقيق تغ�ات هيكلية واضحة وملموسة يف االقتصاد، وتتضمن التغ�ات  -

 الهيكلية زيادة األهمية النسبية لإلنتاج املعريف املبارش وغ� املبارش، وزيادة األهمية

النسبية الستث�ر وتكوين رأس املال املعريف، وزيادة األهمية النسبية للعامل� املعرفي�، 

 وزيادة األهمية النسبية للصادرات من املنتجات املعرفية.

اإلسهام يف التخفيف من قيد املوارد التقليدية وبالذات الطبيعية منها، وإضافة  -

 املوجود منها، واستمرار التوسع يف استخدامات جديدة للموارد املعروفة، وتحس�

النشاطات االقتصادية وتطورها و�وها بدون محددات تحدد ذلك، وبالذات ما يتصل 

 منها باملحددات الطبيعية وخصوًصا املوارد الطبيعية التي تتسم بالندرة إزاء الطلب عليها.

وعند الحديث عن دور النظام الرتبوي يف إعداد الشعوب ملجتمع اقتصاد املعرفة، نجد 

أن املدرسة تحتل قلب النظام التعليمي أين� وجد، ك� أن الكليات والجامعات وباقي 

مؤسسات التعليم تشكل عنًرصا رئيًسا يف أي نظام تعليمي. إال أن املدرسة هي التي تبدأ 

 وتوجيه اهت�ماتهم بل هي التي تحفز اإللهام لديهم، أي أنها بتشكيل عقول املتعلم�

هي التي تريس القواعد املتينة لالنطالق نحو مجتمع اقتصاد املعرفة؛ فإذا ما استطاعت 

املدرسة أن تكون املنتج األول للمعرفة فإن هذا يُعدُّ مؤًرشا لتحس� التعليم. وبناًء عىل 
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وجامعاتنا هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا ال نبالغ إن ذلك كله؛ �كن القول أن مدارسنا 

قلنا إن التحّول نحو اقتصاد املعرفة يجب أن ينطلق من إصالح النظام التعليمي بشكل 

 عام واملدرسة بشكل خاص.

وتتضمن املربرات التي تدفع بالتحول من مجتمع املعلومات إىل مجتمع اقتصاد 

 املعرفة النقاط اآلتية:

 (Brinkley,2006: 9)، )24، 2009(محروق، 

 رسعة دوران الزمن مع التطور التقني. -

 التناف  الكب� ب� املؤسسات والرشكات اإلنتاجية والخدمية. -

 قلة التنبؤ با سيجري خالل فرتة قص�ة. -

 وجود مجتمعات افرتاضية. -

 تغ� بيئة األع�ل واإلدارة. -

املعريف وزيادة أهميته النمو الرسيع وم� زاد من مربرات التحول إىل االقتصاد 

للمعرفة، وظهور فروع علمية جديدة، فضالً عن ظهور تكنولوجيا ومنتجات جديدة، 

واتساع نطاق املعرفة، فلم تعد أمريكا والغرب يسيطرون يف هذا املجال، وإ�ا شاركتها 

يدة دول كث�ة مثل اليابان والهند ودول جنوب رشق آسيا. وقد أصبحت املعرفة مف

ملنظ�ت األع�ل لعدة أسباب، منها أن هذا املوجود �كن بيعه، و�كن استخدامه إلبداع 

منتجات جديدة، أو تحس� منتج قائم، فضالً عن أن املعرفة توضح للمديرين كيفية إدارة 

 منظ�تهم.

إن اقتصاد املعرفة أصبح أداة رئيسية تقود العال إىل مزيد من القوة، وإىل مزيد من 

تقدم والقدرة، وقد أصبح جزًءا من حياتنا وجزًءا من نشاطنا. فقد تعاظمت أهمية ال

املعرفة يف االقتصاد لكونها السمة األساسية املميزة القتصاد القرن الحادي والعرشين، 

وكونها العنرص الجوهري لي  يف تنمية الصناعة واستدامتها فحسب؛ وإ�ا يف تطور 

ة. وم� يزيد يف أهمية االقتصاد املعريف هو أن السلعة قطاعات اإلنتاج والخدمات كاف
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املعرفية تنتج مرة واحدة، ولكنها تباع مالي� املرات عىل عك  السلع املادية التي يجب 

أن تُنتج كل مرة، وهذا ما يجعل أرباح الدول املنتجة للمعرفة أرباًحا خيالية. وبناء عىل ما 

ن أي وقت مىض إىل أن تعيد بناءها االسرتاتيجي سبق؛ فإن الدول النامية مدعوة أك  م

لالهت�م بنظومة املعرفة التكنولوجية لتعزيز بنائها التنموي والتحّول نحو اقتصاد 

 املعرفة.

اهو االقتصاد الذى يدور حول الحصول عىل املعرفة، واملشاركة فيها،   اقتصاد املعرفةف

ف تحس� نوعية الحياة بجاالتها واستخدامها وتوظيفها، وابتكارها، وإنتاجها بهد

املختلفة، من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة، 

واستخدام العقل البرشي كرأس مال معريف ث�، وتوظيف البحث العلمي إلحداث 

مجموعة من التغ�ات االسرتاتيجية يف طبيعة املحيط االقتصادي وتنظيمه، ليصبح أك  

ستجابة وانسجاماً مع تحديات العوملة، وتقنية املعلومات واالتصاالت، وعاملية املعرفة، ا

 .  )2008(مراد،  اوالتنمية املستدامة بفهومها التكاميل

ويتميز اقتصاد املعرفة بجموعة من الس�ت والخصائص التي تيزه عن االقتصاد 

رفة من منظورات مختلفة، تبًعا التقليدي، وقد نظر لها املهتمون بجال اقتصاد املع

الختالف اختصاصاتهم وخلفياتهم العلمية والعملية، وأجمعوا عىل الس�ت اآلتية: (عليان، 

 )2009)، (سلي�ن،2008:358

 .Globalizationالعوملة -

 .Mass Customizationالتكيف املوسع ملوافقة رغبات الزبائن -

 .Staff/Skill Shortageنقص الكوادر واملهارات -

 .Customer Services Emphasisالرتكيز عىل خدمة املستهلك -

 .Service Self-Service» الخدمة الذاتية«خدمة -

 .Electronic Commerceالتجارة اإللكرتونية -

 انتهاء ظاهرة التوظيف مدى الحياة.-
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 الحاجة للتعلم مدى الحياة.-

العامل� سيعملون بشكل مستقل ؛ أي أن Corporation of oneاملؤسسة يف واحد -

ويتعاونون مع العامل� اآلخرين يف تخصصات متنوعة، وبعنى أدق االعت�د عىل العمل 

عن بعد، حيث تجرب بعض الرشكات فكرة العامل� من منازلهم، من خالل االتصال 

 إلكرتونًيا بكتب رئي .

(الشمرى،  ل في� ييل:في� يرى آخرون أن الخصائص األساسية القتصاد املعرفة، تتمث

 )49: 2009)، (القر�، 2008:22والليثي، 

أنه يركز عىل الالملموسات بدًال من امللموسات: وهذا يعني من حيث املخرجات  -

هيمنة الخدمات عىل السلع، ومن حيث املدخالت فإن األصول الرئيسية هي 

الت، واملخزونات، واألصول الالملموسات كاألفكار والعالمات التجارية بدًال من األرض، واآل 

 املالية.

أنه شبك: فالتشبيك البيني غ� املسبوق حقيقة واقعة من خالل تطور وسائل -

االتصاالت الجديدة: الهواتف الخلوية، واالتصاالت املبارشة عرب األق�ر الصناعية، 

 واإلنرتنت، والتلفاز التفاعيل.

عىل سعة نقل، وخزن، ومعالجة  تأث� عظيم اأنه رقمي: فرقمنة املعلومات له -

 املعلومات.

أنه افرتايض: أي التحول من العمل املادي الحقيقي إىل االفرتايض، الذي أصبح ممكنًا  -

 مع الرقمنة والشبكات، وتال  الحدود ب� العال الحقيقي والخيايل.

لزمان التكنولوجيا الجديدة: فاإلنرتنت خلق ثورة يف كل األع�ل تقريبًا، فقيود ا -

 واملكان تضاءلت بشكل حاد، وتكلفة بناء أنشطة األع�ل انخفضت بشكل كب�.

 األسواق الجديدة: فاألسواق اإللكرتونية الجديدة، أصبحت أماكن للتجارة. -

املنظورات الجديدة: فالتدفق الحر للمعلومات واملعرفة عرب الشبكات العاملية؛  -

 األخالقية املجتمعية لدى األفراد والرشكات.ينشئ حًسا ووعيًا أكرب بالقضايا 
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وعموًما فاقتصاد املعرفة يتميز بأنه اقتصاد وفرة أك  من كونه اقتصاد ندرة، فعىل 

عك  أغلب املوارد االقتصادية التي تنضب من جراء االستهالك تزداد املعرفة يف الواقع 

املعرفة بصعوبة تطبيق بامل�رسة واالستخدام وتنترش باملشاركة، ك� يتميز اقتصاد 

القوان�، والقيود، والرضائب عىل أساس وطني أو محيل، ما دامت املعرفة متاحة يف أي 

 مكان من املعمورة.

 عل�ء االتنمية البرشيةا للمعلم عىل أنه يشكل املصدر األول للبناء الحضاري وينظر

الهائل  البرش، والحجماالقتصادي االجت�عي لألمم من خالل إسهاماته الحقيقية يف بناء 

كل� نجح  الذي يضاف إىل مخزون املعرفة، وعربت عنه نظرية ارأس املال البرشىا بأنه

مستويات املعرفة،  املعلم يف زيادة املستويات التعليمية ألبناء األمم، كل� ارتفعت معها

عىل زيادة  ومن ثم ترتفع مستويات اإلنتاج القومي العام، والذي بدوره ينعك 

 )2009مستويات دخل أبناء األمم وتحقق الرفاهية االجت�عية.( القر�، 

وإكسابه اتجاهات  ،تنمية شخصية الفرد وإذا كان أحد أهداف العملية التعليمية

الشخيص، واالجت�عي، وتزويده بالخربات،  إيجابية نحو املجتمع، وثقافته، وتحقيق تكيفه

الوظيفي الذي يتوقعه املجتمع منه فإن  ء دورهواملهارات التعليمية التي تكنه من أدا

شك يف أن مقدرة املعلم عىل الوفاء  دور املعلم يرتبط بتلك األهداف العامة، وال

استيعابه ألهداف العملية التعليمية،  بسئولياته تجاه املجتمع والتلميذ تتحدد بدى

ه الرتبوي والتعليمي أن أداءه لدور  ومتطلبات املجتمع، وتوقعاته من دوره كمعلم، ك�

املرتبطة بتخصصه، وقدرته عىل االنتقاء،  يتأثر أيضاً بدي إتقانه للمهارات واملعارف

ومهارات اآلخرين، واستجابته واستيعابه  واالختيار من خرباته با يؤثر به عىل خربات

 التغ� بالنسبة للمجتمع، ومتطلباته، للمستحدثات الرتبوية، ووسائل التعليم، وظروف

 )  37: 1999وتوقعاته املتجددة من دوره كمعلم. (شتا، 

من حيث فاعليتهم التعليمية، ومن حيث  وعىل الرغم من وجود تباين ب� املعلم�

تالميذهم، فإنه يصعب إيجاد وصفة جاهزة  قدرتهم عىل إيجاد تغي�ات إيجابية لدى

تعلم نشاط مركب ينطوي الفعال ألن عملية ال نتمكن من خاللها تحديد املعلم الجيد أو

نحو ديناميك، فهناك املتغ�ات الخاصة باملعلم  عىل العديد من املتغ�ات املتفاعلة عىل
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التدري  واألوضاع التعليمية، فعىل الرغم من وجود  واملتعلم واملادة الدراسية وطريقة

 أ�اط أخرى، فإنّه يجب االعرتاف بعدم وجود �ط أ�اط تعليمية معينة أفضل من

لألوضاع التعليمية جميعها، أو يناسب املواد  تعليمي جيد عىل نحو مطلق يصلح

  :التعليمية جميعها أو املعلم� جميعهم. وتتناول الورقة الحالية عدة محاور رئيسة هي

 : مالمح النظام التعليمي الجديد: أوًال

بد أن ترتبط العال يوماً بعد يوم وتظهر نظريات واخرتاعات يف كل مكان، وال  يتطور

با يدور حولها، واملعلمون مثلهم مثل أي إنسان البد أن يواجهوا املشاكل التي  الرتبية

يف هذا العال سواء يف وقتنا هذا أو تلك التي ستقع يف املستقبل، وأول هذه  تحدث

االختالُف ب� ما هو محيل وما هو عاملي، فالعال يتقدم، وهذا التقدم والتطور  املشاكل

كث�ا من األشخاص الذين يخشون عىل هوياتهم وذاتيتهم وعقائدهم، ونتيجة  يخيف

الناس يحاولون أن يشقوا طريقهم محافظ� عىل جذورهم وأصولهم،  لذلك فإن بعض

 العال ك� هو، وال يتقبلون التطورات الحديثة، ويعيشون يف ويعمل آخرون عىل أن يظل

 املايض ويكافحون للحفاظ عليه.

 لم الحفاظ عىل هوية األفراد وهوية األمة، وعليه أن يترصف ويعمل بدقةاملع وعىل

عىل تشجيع الطالب، وتعلميهم الحفاظ عىل هويتهم، وتقاليدهم، ويف نف  الوقت، 

مواكبة التطورات العاملية التي تواجههم مستقبًال. ولكن يواجه  ينبغي عليه أن يحثهم عيل

الحديث والقديم، وب� النزاعات العرصية  منها: التناقض ب� املعلم عدة صعوبات

 ) 17: 2009التقليدية ( القر�، التحررية والثقافة

التعليم التقليدي منذ القدم، وهو مستمر حتى وقتنا الحاو، وال نعتقد أنه  وقد وجد

 االستغناء عنه كلية ملا له من إيجابيات ال �كن أن يوجدها أي بديل آخر، فمن أهم �كن

الشكل  التقاء املعلم واملتعلم وجهاً لوجه، ولكن يف العرص الحاو يواجه هذا إيجابياته

 ) 82: 1999( الفنتوخ، والسلطان،  ل:من أشكال التعليم بعض املشكالت مث

 من زيادة يف أعداد الطالب. الزيادة الهائلة يف أعداد السكان وما ترتب عليها-

 . تشعب يف التعليماالنفجار املعريف الهائل وما ترتب عليه من -
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القصور يف مراعاة الفروق الفردية ب� الطالب، فاملعلم ملزم بإنهاء كم من املعلومات -

 . من متابعته بنف  الرسعة يف وقت محدد، م وهو ما قد ال �كن بعض املتعلم�

 أعداد املعلم� املؤهل� تربوياً.  قلة-

الرتبوية، فقد عاد الحديث  ة لألس وأدت التحديات الرتبوية الهائلة إىل مراجعة شامل

يف تحديد مواصفاته، حيث ل  مرة ثانية عن حاجتنا إىل إنسان جديد، يرى كث�ون صعوبة

: 2000أجله ( صالح،  تحدد بعد مالمح مجتمع املعلومات الذي يصنع هذا اإلنسان من

ربوية أس  ت ). وعىل الرغم من ذلك فهناك شبه إج�ع عىل صعوبة تحقيق ذلك، دون41

 العامة:  مغايرة، وإزاء هذه الح�ة ال يسعنا إال طرح بعض التوجهات الرتبوية

ل تعد املعرفة هدفاً يف  يعد تحصيل املعرفة فقط، إذ إن هدف الرتبية الجديدة ل -1

القدرة عىل الوصول إىل مصادرها األصلية، وتوظيفها هو  حد ذاته، بل األهم من تحصيلها،

عىل طرح األسئلة يف هذا العال املتغ� الزاخر  أصبحت القدرةلحل املشاكل، لقد 

القدرة عىل اإلجابة عنها، وهى تحصيل املعرفة  باالحت�الت والبدائل تفوق أهمية

 .وإتقانها

إلكساب الفرد أقىص درجات املرونة ورسعة التفك�  البد أن تسعى الرتبية الجديدة -2

 ريا.والفك والقدرة عىل التكيف ااالجت�عي

الرتبية الجديدة مقصورة عىل تلبية االحتياجات  ل تعد وظيفة التعليم يف -3

تجاوزتها إىل النواحي الوجدانية واألخالقية، وإكساب  االجت�عية، واملطالب الفردية، بل

 ذاته، وأن يحيا حياة أك  ثراء وعمقاً.  اإلنسان القدرة عىل تحقيق

بتنمية التفك� اإليجاب، وقبول  للروح السلبيةالبد للرتبية الجديدة أن تتصدى  -4

 املخاطرة وتعميق مفهوم املشاركة.

بحيث يدرك  - البد للرتبية الجديدة أن تنمى النزعة العقالنيّة لدى إنسان الغد -5

وذا قدرة عىل  وذلك يجعله واعياً بأ�اط التفك� املختلفة، –كيف تعمل آليات تفك�ه 

التي تربط  الرمزية بجانب العوامل املحسوسة دون أن يفقد الصلةالتعامل مع العوامل 

 بينه�. 
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)120 ( 

ومنذ عدة سنوات مضت برش العل�ء بولد نظام تعليمي جديد أك  جدوى وفاعلية، 

خالل تفاعله ومشاركته بصورة فعالة، ومفاهيم النظام الجديد يف  محوره التلميذ من

صبحت طبيعة املهن الجديدة تتطلب من آخذة يف التبلور، حيث أ  التدريب والتعليم

خريج� بجموعة مختلفة من املهارات غ� تلك التي يتبناها  املدارس والجامعات إعداد

 ) 181: 1998(الفار،.نظام التعليم القديم

 الجديد عىل النّحو اآلت:  ومن املتوقع أن تكون أبرز مالمح النظام التعليمي 

يحاول النظام التعليمي الحايل إيجاد بعض صيغ الجانب�:  ) تفاعل تعليمي من1(

ناحية ومصادر تعلمه (املعلم والكتاب) من ناحية أخرى، أما يف  التفاعل ب� املتعلم من

التعليمي الجديد فتتيح الحاسبات عن طريق برمجيات الوسائط املتعددة ودوائر  النظام

 العاملية، فرصاً غنية للتفاعل عنالتفاعلية، واالتصال بشبكات املعلومات املحلية و  املعارف

طريق مشاركة املتعلم� يف كافة األنشطة، حيث أصبحت شبكات املعلومات ثنائية 

 معرفية وتعاونية وذاتية االنضباط. االتجاه

 ) التعلم الذات: ويعترب أهم ما �يز النظام التعليمي الجديد، حيث يتيح الفرصة2(

تعلم ما  تعل�ً بدافع منهم وبرغبة أكيدة من داخلهم يفللطالب أن يتعلموا تعل�ً ذاتياً، 

يختارونه من موضوعات، يف الوقت الذي يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم وميولهم، 

النظام  برصف النظر عن كون هذا التعلم يتم يف املدرسة أو املنزل، وهو ما يقابله يف

 وله واحتياجاته. التقليدي تعلم إجباري لي  له عالقة بذات التلميذ أو مي

االتجاهات الحديثة اآلن عىل الساحة الرتبوية، وهو  ) التعلم التعاو�: ويعترب من3(

التقليدي من خالل التليفزيون التعليمي أو املعلم أو  املناظر للتعلم الفردي يف النظام

الجديد، فينكب الطالب عىل أجهزة الحاسبات يف  الكتاب املدريس، أما يف النظام

املدمجة متعددة الوسائط، أو من خالل التواصل  ات التعلم من خالل األقراصمجموع

الحاسب الشخصية بهم، إضافة إىل إمكانية إرشاك  والتالحم في� بينهم عن طريق أجهزة

 للمناقشة والتحاور. أي عدد من األصدقاء أو املعلم�
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)121 ( 

 الفعال، والتحصيل ) التمهن: اعتمد النظام التعليمي التقليدي عىل االستيعاب غ�4(

الذي رسعان ما يزول بعد فرتة قص�ة من عقد االختبارات، أما يف النظام  املوقوت،

الجديد فيعتمد عىل اإلتقان الذات للمعلومة مع ض�ن بقائها مدة أطول،  التعليمي

منها يف مواقف أخرى كـااملهن املختلفة التي �ارسهاا، حيث أن الطالب قد  واالستفادة

 بجهوده الشخيص وبدافع من داخله بالعمل وامل�رسة.  اأتقنه

الجديد للطالب فرصاً غنية  ) القدرة عىل البحث: حيث يتيح النظام التعليمي5(

الشبكات املحلية  للبحث والتحري عن املعلومات املستهدفة عن طريق التواصل مع

 والعاملية، حيث يقوم الطالب بجمع املعلومات ونقدها.

النظام التعليمي الجديد اختالف املتعلم� يف  الطالب واألدوات: يفرتض) تنوع 6(

وبالتايل فهو يوفر طرقاً مختلفة وأدوات عديدة يتيح  امليول واالتجاهات واالستعدادات،

جيداُ متميزاً لدرجة تكاد تكون لكل واحد طريقة تناسبه، عىل  للكّل عىل اختالفهم تعل�ً 

 عليمي التقليدي.الت عك  ما هو كائن بالنظام

التغ�: ملسايرة االنفجار املعريف السائد يف هذا العرص، كان البد من  ) املحتوى شديد7(

محتويات املقررات الدراسية عىل فرتات قص�ة، كانت تلك صعوبة يواجهها القائون  تغي�

 تثلالنظام التعليمي القديم أما يف حالة النظام التعليمي الجديد فهذه مسألة ال  عىل

  )2000مشكلة تاماً، حيث يحصل الطالب عىل معلومات من شبكات املعلومات. (صالح، 

تبادله ب� الدول املختلفة فهناك كث� من املوضوعات  ) اقتصادي: بعنى أنه �كن8(

 تدريسها أو يف فهم محتواها سواء يف الرشق أو الغرب.  الدراسية ال يقع االختالف كث�اً يف

ووظيفي يستفيد منه كل من املعلم  املجتمع واألفراد: بعنى أنه تعليم فعال) يفيد 9(

التفك� العليا باستخدام أساليب التعلم  واملتعلم واملجتمع، ألنه يسعى إىل تحقيق مهارات

 .التقويم الذات الفردي، والوسائط املتعددة، وأساليب

بقاً الستعداداته وقدراته د�قراطي: بعنى أن كل متعلم يتعلم ط ) أنه تعليم10( 

بحرية، واملعلم يستخدم أسلوب االتصال املتعدد االتجاهات والذي يسمح  وميوله ويتعلم

 املتعلم�. باملناقشة مع
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)122 ( 

بالثقافة العاملية لكث� من بلدان العال األخرى مع عدم إه�ل  ) أنه يعرف املتعلم11(

  .املحلية ثقافته

االتجاهات املستخدمة داخل الصف تشتمل عىل  ألن) أنه تعليم فعال وتعاو�، 12(

التعلم عن طريق التجربة، والتعلم عن طريق  العمل يف مجموعات صغ�ة متعاونة وأيضاً 

 املحاكاة، واستخدام تكنولوجيا التعليم. 

 أدوار المعلم المستقبلية:: ثانيًا

دم. فإن هذا يهدف إىل التق إذا كان التعليم هو طريق التقدم، وإذا كان البد أن

وبأهداف املجتمع الذي  التقّدم ال يُصنع هذا من فراغ، فهو يتأثر باتجاهات العرص

ومسئولياته،  يتحمل مسئولية توجيهه، وهكذا، فإنه ال بّد من النّظر إىل أدوار املعلّم،

وإعداده من أجل تحمل مسئولية التوجيه يف هذا التعليم، يف ضوء التغ�ات التي يشهدها 

 يقابله من تحديات ومسئوليات.  ع، والتي تفرس ما يأخذ به من اتجاهات، ومااملجتم

كث� من البحوث اللوم الشديد للمعلم بصفته أحد األسباب الرئيسة  وقد وجهت

التي تعا� منها معظم مجتمعات العال، واْعتُِرب أحد العوائق األساسية أمام  لألزمة الرتبوية

عرص املعلومات، ولكن النظرة املنصفة تؤكد أن املعلم �كن  الرتبوي لتلبية حركة التجديد

هو مصدر الحل ال لّب املشكلة، وأن ثورة التجديد الرتبوي ال �كن أن تنجح  أن يكون

يكون عىل رأسها املعلم، فتكنولوجيا املعلومات ال تعنى التقليل من أهمية  دون أن

 عني يف الحقيقة دوراً مختلفاً له، والبدأو االستغناء عنه ك� يتصور بعضهم، بل ت املعلم،

 لهذا الدور أن يختلف باختالف مهمة الرتبية، من تحصيل املعرفة إىل تنمية املهارات

 األساسية، وإكساب الطالب القدرة عىل أن يتعلم ذاتياً، فلم يعد املعلم هو الناقل

 تعلمهم واكتشافهمللمعرفة واملصدر الوحيد لها، بل املوجه املشارك لطلبته، يف رحلة 

 املستمر، لقد أصبحت مهنة املعلم مزيجاً من مهام القائد، ومدير املرشوع البحثي،

 ،والناقد، واملوجه

املعلم املبارشة وغ� املبارشة التي تظهر يف أدواره كاملحافظة عىل  ونحن ال ننكر سلطة

كوسيط يف نقل الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل، بل ومدى فاعلية سلطته  تقاليد املجتمع،
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)123 ( 

التغي� االجت�عي بالفكر واملعرفة، بل أنه أداة الوصل ب� عرص األم   يف إحداث

اليوم با يحمله من تدفق معريف هائل يف حجم املعلومات وتقنياتها (  ومعرفته وعرص

 )64: 2009القر�، 

يلعبه املعلم، فهو رائد اجت�عي يسهم يف  ور الريادي الذيهذا باإلضافة إىل الد

األطفال تربية صحيحة تتسم بحب الوطن  تطوير املجتمع وتقدمه عن طريق تربية

متابعة اكتساب  الذات التي تكنهم من والحفاظ عليه، وتسلح تالميذه بطرق العمل

يف نفوسهم، وتعويدهم العمل الج�عي  املعارف وتكوين القدرات واملهارات وغرس قيم

 اليومية. عىل م�رسة الحياة والد�قراطية يف حياتهم

التقليدي هو الصيغة الغالبة يف األنظمة العربية للتعليم، فهو غ� مشارك يف  واملعلم

املناهج الدراسية، غ� مدرب عىل م�رسة النشاط املدريس، وليست لديه أدوات  تخطيط

مهارات التعلم، هذا املعلم تحكمه أفكار ومعتقدات للتقويم الشامل لقدرات و  حديثة

 تطوير، فهو محشور ب� مثلث األضالع، أحدها كثافة عالية داخل حجرات تحتاج إىل

 الدراسة، وثانيها كم هائل من املواد التعليمية، وثالثها وقت قص� وهو زمن الحصة

القرار   قادر عىل اتخاذالدراسية، وكذلك أصبح هذا املعلم الذي يقف عىل خط اإلنتاج غ�

املدرسية إىل  الرتبوي السليم، فهو ملقن َمعنّي بإيصال املعلومات إىل املتعلم� من الكتب

 واستظهارها، ،عقل املتعلم بتبسيطها أو رشحها وتكرارها لتأكيدها

لتحقيق التوازن ب� ااملهارة الرتبوية واملهارة  وبذلك تتأكد حاجة النظام الرتبوي

املدرسة، وذلك لتمك� املعلم من تحقيق املتوقّع منه  يةا للمعلم� يف محيطاالجت�ع

الرتبوية لعملية التعلم، وقادر عىل استخدام الوسائل الرتبوية التي  كرتبوي متفهم لألبعاد

دوره الوظيفي بعدالت األداء الرتبوي املطلوبة، ورفع مقدرته االجت�عية  تكنه من أداء

داف النظام الرتبوي، والتشبع بالقيم املرتبطة بعملية التعلم. ( شتا، تبنيه أله من خالل

1999 :32(  

إن االستجابة ملتطلبات بناء مجتمع املعرفة وما يستلزمه من تغ� يف سياسات الرتبية 

وأهدافها ومضامينها وبنائها، تضفي عىل أدوار املعلم يف العملية الرتبوية أهمية متزايدة 

ير املناهج الدراسية من حيث األهداف، واملحتوى، والطرائق، واألساليب وشأنا أكرب. فتطو
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التعليمية، وأساليب التقويم وترجمتها إىل واقع النشاط الرتبوي، وبا �ّكن املدرسة من 

تقديم تعليم راقي النوعية، إ�ا يعتمد عىل املعلم� من حيث كفاياتهم، ووعيهم 

املعلم هو عصب العملية الرتبوية، والعامل الرئييس بهامهم، وإخالصهم يف أدائها، ألن 

الذي يتوقف عليه نجاح الرتبية يف بلوغ غاياتها، وتحقيق دورها يف إعداد الجيل ملستقبل 

أفضل. وهو القادر عىل تحقيق أهداف التعليم وترجمتها إىل واقع ملموس باعتباره ركًنا 

  بل حجر الزاوية فيها. أساسيًا من أركان العملية التعليمية/التعلمية، ال

واملعلم هو العنرص األسايس يف أي تجديد تربوي ألنه أكرب مدخالت العملية الرتبوية 

وأخطرها بعد التالميذ، ومكانة املعلم يف النظام التعليمي تحدد أهميته، امن حيث أنه 

حياة مشارك رئييس يف تحديد نوعية التعليم واتجاهه وبالتايل نوعية مستقبل األجيال و 

 )2004األمة ا. (السنبل، 

الحاجة إىل معلم جديد  وىف ضوء التوقعات ملالمح النظام التعليمي الجديد، تتضح

املتعلم صفات شخصية  ملجتمع جديد وألجيال جديدة اأبناء املستقبلا، ينمي لدى

الخاصة باملعلم يف عرص  وأ�اطاً سلوكية جديدة والسؤال اآلن هو: ما األدوار الرتبوية

اقتصاد املعرفة؟ ظهرت أ�اط وطرق جديدة تستخدم يف التدري  فرضت عىل املعلم 

انبثقت منه، ومع فلسفته،  دوراً جديداً ومهارات جديدة تتفق مع طبيعة املجتمع الذي

األم : يقف ليلقن  وأهدافه، وقيمه وهكذا فمعلم اليوم ال �كن أن يكون كمعلم

الفكرية والتكنولوجية التي  ه املعلم� أو عن التياراتالتالميذ املقررات منعزالً عن زمالئ

التعلم با فيها من موارد وتوزيع  تحيطه خارج املجتمع، وإ�ا أصبح املنظم واملنسق لبيئة

وتشجيعهم عىل االستقالل الفكري ذ، العمل التعليمي، وكرس عادة التبعية عند التالمي

 ملزيد من الخيال واإلبداع.

أدوار املعلم بطريقة مختلفة  � إىل تغي� بعض املفاهيم والنظر إىلولذلك اتجه التفك

املوسوعي متعدد القدرات متكامل  ومن ب� هذه األفكار أنه بدأت تختفي فكرة املعلم

الصفات حيث أن هذا النموذج املوسوعي خيايل غ� واقعي، وبدأت األنظار تتجه نحو 

  عىل هيئة فريق، وكذلك اتجه التفك� تقنية جديدة يف مجال التدري  تعرف بالتدري

عليه، حيث تكون  إىل تخصيص مجموعة من املعاون� ملساعدة املعلم وتخفيف األعباء
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إىل غ� ذلك من  وظيفتهم القيام بساعدة املعلم يف األع�ل اإلدارية وتحض� األجهزة

حيث تش� بعض  األع�ل التي كانت تحول دون قيام املعلم بعمله الرئييس يف التدري ،

عرص  الدراسات أن هذه األع�ل تستغرق ثلث وقت املعلم، ونتوقع أن يكون معلّمو

 اقتصاد املعرفة مزيجاً متنوعاً يشمل عل�ء، وخرباء محتوى، ومتخصص� يف املعلومات

 الحديثة، وقادة للج�عات، ومحفزين، وسيقوم أفضل هؤالء بتحفيز التالميذ للرغبة يف

 لح�س للمعرفة يف نفوسهم.التعليم وخلق ا

مهارات التواصل والتعلم الذات،  وتتمثل أدوار املعلم يف عرص اقتصاد املعرفة يف: إتقان

فهم علوم العرص وتقنياته املتطورة  وامتالك القدرة عىل التفك� الناقد، والتمكن من

مية بشكل والقدرة عىل عرض املادة العل واكتساب مهارات تطبيقها يف العمل واإلنتاج،

صفية جيدة، والقدرة عىل استخدام التقويم  مميز، واإلدارة الصفية الفاعلة وتهيئة بيئة

وهذه القائة من األدوار تثل الحد األد� ملعلم  املستمر والتغذية الراجعة أثناء التدري .

عالية تحس� نوعية املخرجات وكذلك نجد أن  عرص اقتصاد املعرفة حتى نضمن بنسبة

 )11: 2001تحوالت يف أدوار املعلم يف عرص اقتصاد املعرفة من ملقن إىل: ( الحر، هناك 

 املعارف واملفاهيم املتصلة باملواد التعليمية. مرسل، بعني أنه يقوم بتعليم تالميذه-

بعني أن يدرب تالميذه عىل استخدام التقنيات الحديثة يف تعلمهم، وتهيئة  مدرب،-

 . وأن يقدم لهم التوجيهات واإلرشادات عندما يطلب منه تعليمية جيدة لهم، بيئة

بنفسه حتي يقلده  مخطّطا جيّدا الستخدام التقنيات الحديثة بعني أن يكون �وذج،-

لتالميذه والتي تساعدهم  ويحاكيه تالميذه يف عمل األشياء واملواد التي يقوم بتنفيذها

 . تالميذه  تعزيز تعلمقادراً عىل وتكنهم من املادة الدراسية، وأن يكون

املعلم قادراً عيل اتخاذ القرار، ولديه القدرة عىل االتصال  متخذ قرار، أي أن يكون-

 عملية التعلم.  باآلخرين بهدف تسهيل

 :م� سبق �كن القول بأننا يف عرص اقتصاد املعرفة نحتاج إىل
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فسها، فقد تحول ال خب�ا يف املعلومة ن املعلومة، معلم خب� يف طرق البحث عن-1

إىل ما يشبه املرشد السياحي يف عال يعج باملعلومات،  املعلم من خب� يعلم كل شئ

 . ويحتاج الطالب إىل من يرشده

االجت�عية والرتبوية، ويسهم يف تطوير جانب الكيف  معلم يستطيع إنجاز مهامه-2

التقنيات الرتبوية باتجاهاتها الحديثة، ويحسن استث�ر  وينظم العمليات الرتبوية

والتعليم املصغر، والتعليم ، ومهارة كالتعليم املربمج تكنيف  ويستخدم مستحدثاتها

 الذات.

املواقف التعليمية، وما  معلم يتفهم بعمق مهامه تجاه مجتمعه وأمته عن طريق-3

أن تتميز بالحوار  عالقات يجبي ينشأ عن عالقات متبادلة ب� املعلم واملتعلم، وه

إىل تنمية ي لتؤد تفاعل وتبادل الخربة بحيث تتعدى نقل املعرفة من طرف إىل آخروال

األخالق، وتطوير  القدرات، وم�رسة قوى التعب� والتفك�، وإطالق قوى اإلبداع، وتهذيب

 الشخصية بجملتها.

 �لك روح املبادرة والنزعة إىل التجريب والتجديد، يثق بنفسه يف تنظيم معلم-4

منه  الرتبوي بحرية واختيار، و�تلك من املهارات والقدرات واملعلومات ما يجعلالنشاط 

 ي. باحثاً تربوياً يسهم يف حل املشكالت الرتبوية عن دراية ووع

تأث� اختياراته وأفعاله عىل  م�رس مفّكر متأّمل يقّوم عىل نحو مستمر معلم-5

 لنموه مهنياً. فرصاآلخرين والتالميذ، ويعمل عىل نحو نشط ويبحث عن ال

اسرتاتيجيات التقييم النظامية وغ� النظامية، ويستخدمها لتقويم �و  �تلك معلم-6

 . واالجت�عي والجسمي ليضمن استمراره املتعلم العقيل

 ويف ضوء ما تقدم، �كن أن تجمل األدوار الجديدة للمعلم يف مجتمع املعرفة با ييل:

 : ذ ومصادر المعرفةدور المعلم كوسيط بين التالمي-1

عىل الرغم من أن املعلم كان وال يزال يحتل مكانا مركزيا يف العملية 

التعليمية/التعلمية، فإنه ل يعد يشكل املصدر الوحيد للمعرفة بعد ثورة اإلعالم واالتصال، 
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حيث تعددت مصادر املعرفة وطرق الحصول عليها. وبدال من أن يعرف املعلم ماذا يجب 

معارف، أصبح عليه أن يعرف كيف وأين �كن الحصول عىل املعرفة؟  أن يحفظ من

وبذلك أضحى دور املعلم وسيطا ب� التالميذ ومصادر املعرفة، وأصبح من مهامه تدريب 

التالميذ عىل طرق الحصول عليها، باالعت�د عىل جهدهم الذات، وباالستعانة بختلف 

أخرى: عىل املعلم أن يركز عىل طرائق  الوسائل والتقنيات الرضورية لذلك، وبعبارة

 وأساليب التعليم أك  من تركيزه عىل املعرفة ذاتها.

 دور المعلم في تجسيد مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان:-2

عىل املعلم أن يجّسد مبدأ الد�قراطية واحرتام حقوق اإلنسان يف سلوكه الشخيص، 

ميذه للمشاركة يف العملية الد�قراطية من وأن يعمل عىل تنمية املهارات الالزمة لتال 

خالل تصميم وتنفيذ أنشطة صفية تاثل ما يجري يف الحياة الواقعية. ك� أن تجسيد 

املعلم ملبدأ د�قراطية التعليم عىل أرض الواقع يتطلب منه تفريق الطرق وتنويع 

ذه، ك� يتطلب منه األساليب والتقنيات الرتبوية املستخدمة تبعا للحاجات النوعية لتالمي

أيضا استخدام التقويم املدريس يف بعديه التشخييص والتطويري لتحديد صعوبات التعلم 

بدقة، واستنباط أشكال التدخل الضامنة للتطور املنشود، عىل أن يراعي عند ذلك نسق 

التطور الخاص بالتالميذ املتفوق�، م� يتطلب منه السعي إىل تك� أكرب نسبة من 

يذ من املعارف واملهارات والكفايات الرضورية ملتابعة الدراسة دون إخفاق وتفادي التالم

 اآلثار السلبية للفصل الدرايس عىل شخصية التلميذ يف أبعادها املختلفة.

 

 دور املعلم كمقوِّم ألداء الطالب:-3

ملنظومة إحدى املكونات الرئيسة ) Student Evaluationتثل عملية تقويم أداء الطالب (

التعليم، خاصة وأن هذه العملية تتميز بالتعقد والصعوبة، واألمانة واملوضوعية، 

والحساسية االجت�عية نظرا ألنها تلعب دورا مهً� يف تحديد املستوى العلمي للتلميذ، 

 ومن ثم التأث� عىل مستقبله املهني.
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تي تُناط باملعلم، لذلك وتعترب عملية التقويم واحدة من أصعب األدوار واملسؤوليات ال

يجب أن يتم إعداده وتدريبه للقيام بهام هذا الدور، وتطوير أساليب وأدوات التقويم 

با يتفق مع ما يسود الفكر والتجارب الرتبوية العاملية. ويتمثل ذلك يف تنمية وعيه 

بفلسفة تقويم أداء الطالب، وأهدافه، وأهميته يف تشخيص أداء الطالب وعالجه 

بعته، وتدريبه عىل كيفية استخدام أدوات ووسائل وطرق التقويم بطريقة موضوعية. ومتا

ويجب أن تكون لدى املعلم قناعة بأن عملية التقويم وسيلة وليست غاية يف حد ذاتها، 

وأنها عملية شاملة لجميع جوانب أداء الطالب العقيل واملهاري والوجدا�، وعملية 

لدرايس، وعملية تتنوع فيها األدوات واألساليب لتقابل مستمرة طوال العام أو الفصل ا

 الفروق الفردية ب� الطالب، ومحاولة تقويم أدائهم بطرق متنوعة.

 دور المعلم في خدمة البيئة والمجتمع المحلي:-4

املدرسة ابنة املجتمع الذي توجد فيه. هي منه وإليه، ومن ثم يجب أن توجه جّل 

لخدمة مجتمعها وبيئتها، وتطويرها. وإذا كان دور املدرسة أفكارها وأنشطتها وجهودها، 

يف خدمة مجتمعها وبيئتها مه� خالل السنوات املاضية، فإن هذا الدور يزداد أهمية 

 وقيمة يف مجتمع املعرفة نظرًا ألنها تثل مركز إشعاع للتعلم واملعرفة والرتبية.

تم يف الواقع من خالل معلميها وإذا كانت املدرسة تقوم بهذا الدور الحيوي، فإنه ي

الذين يقع عليهم العبء األكرب يف تنفيذ هذا الدور، وذلك با يتميزون به من كفاءة، 

ومعرفة، ومهارة يف توصيل املعلومة، والقدرة عىل إقناع الج�ه�. ويتمثل دور  وخ�ة،

ية، واالجت�عية، املعلم يف هذا املجال، يف املشاركة الفعالة يف األنشطة العلمية، واملهن

والثقافية عىل مستوى املجتمع املحيل، وذلك من خالل املشاركة يف الحوارات والحمالت 

اإلعالمية، وقوافل الخدمات للمناطق النائية والريفية والفق�ة باملدن، وحمالت التوعية 

تمع البيئية والسياسية واالجت�عية، وإجراء البحوث والدراسات التي تخدم البيئة واملج

 املحيل، وقيادة طالبه يف أنشطتهم لخدمة البيئة واملجتمع وحثهم عىل املشاركة فيها.
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 دور المعلم كمستخدم جيد للتكنولوجيا في تيسير عملية التعليم:-5

يتميز عال اليوم باالستخدام املتزايد يوما بعد يوم لألجهزة واألدوات التقنية العرصية 

عمليات التعليم والتدريب والتعلم. وقد ازدادت أهمية هذه  بأنواعها املختلفة، يف تسهيل

األجهزة واألدوات نتيجة الستخدامها يف عمليات التعلم داخل قاعات الدرس واملعامل، 

والور،، باإلضافة إىل استخدامها األك  يف صيغ وأشكال التعليم الجديدة مثل التعليم عن 

هذا بدوره إىل أن يضاف دور جديد إىل أدوار بعد، والتعليم اإللكرتو� وغ�ه�. ويؤدي 

املعلم يتمثّل يف التعرف عىل هذه األجهزة واألدوات ومعرفة كيفية استخدامها يف املواقف 

التعليمية املختلفة، وكيفية التعامل معها وصيانتها، خاصة وأن استخدامها الجيد �كن أن 

لجيد، وأن يوفر لديه الوقت يساعده يف تحقيق أهداف التدري  والتدريب والتقويم ا

والجهد الذي يبذله يف العملية الرتبوية والتعليمية، خاصة يف املواقف التعليمية التي 

تتضمن أعدادا كب�ة من الطالب. ومن أمثلة هذه األجهزة واألدوات، الحاسب اآليل، 

ائل االتصال والدوائر التليفزيونية املغلقة، والفيديو كومبيوتر، والربيد اإللكرتو�، ووس

 املختلفة.

 دور المعلم كموجّه في التعلم التعاوني:-6

) يف نظمنا التعليمية Competitive learningرغم سيادة أسلوب التعلم التنافيس (

له كث�ًا من السلبيات التي �كن أن تؤثر عىل العملية التعليمية وشخصية  املختلفة، فإن

 Cooperativeهور أسلوب التعلم التعاو� (عالقاته بزمالئه. لذلك، فإن ظالطالب، و 

learning كن أن يعالج كث�ا من هذه السلبيات، باإلضافة إىل بعض إيجابياته، حيث� (

أشارت نتائج كث� من الدراسات أنه يساعد يف رفع مستوى التحصيل الدرايس لجميع 

�و اتجاهاتهم الطالب، ويشجعهم عىل مساعدة بعضهم بعضا، وزيادة دافعيتهم للتعلم، و 

اإليجابية، وميولهم نحو التعليم والتعلم، ويسهم يف حل كث� من املشكالت النفسية 

واالجت�عية التي يعا� منها بعض الطالب، وكذلك التأخر الدرايس، والترسب، باإلضافة إىل 

حب والتعاون واملسؤولية املشرتكة ب� الطالب. (السنبل، لأنه يساعد يف سيادة قيم ا

2004( 
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)، Peer teachingويتضمن التعلم التعاو� طرقا متعددة منها تدري  األقران (

)، وهناك أيضا أسلوب التدري  التعاو� Group teachingوالتدري  الج�عي (

)Collaborative teaching  الذي يش� إىل مشاركة أك  من معلم سواء من نف (

ليمية داخل قاعة الدرس، بهدف نجاح التخصص أو من تخصصات متنوعة يف العملية التع

 العملية التعليمية.

 دور المعلم كمرشد في التفكير اإلبداعي:-7

تؤكد املدارس يف مجتمع املعرفة عىل أهمية التفك� بوجه عام، والتفك� اإلبداعي 

بوجه خاص، كهدف من األهداف العامة لربامجها. وبالتايل، فقد استحدثت كث� من 

دراسية تهدف إىل تنمية التفك� اإلبداعي وتضمينه يف كث� من املقررات املدارس مقررات 

الدراسية باإلضافة إىل إنشاء معاهد ومراكز علمية متخصصة هدفها األسايس تنمية التفك� 

اإلبداعي والتفك� الناقد. وقد أدى بدولة مثل الواليات املتحدة األمريكية أن تضع هدفاً 

األهمية البالغة لزيادة نسبة الخريج� الذين يستطيعون إثبات  خامًسا للتعليم يتمثل يف

 قدرتهم وحل املشكالت التي تواجههم حالً إبداعياً.

ومن املتفق عليه أن االهت�م بهذا النوع من التفك� ل يأت عبثا، ولكن لقناعة 

يف عال ال القائ� عىل النظم التعليمية وغ�هم، بأن اإلبداع هو الطريق الرئييس للتقدم 

يعرتف إال بجتمعات املبدع�، وأن قياس تقدم املجتمعات حالياً ال يقاس با لديها من 

 ثروات طبيعية، بقدر ما يقاس با لديها من ثروات برشية إبداعية متعلمة.

ويعتمد أسلوب حل املشكالت بالطريقة اإلبداعية عىل أربع ركائز أساسية ممثلة يف 

وورة النقد، وإطالق حرية التفك� والرتحيب بكل األفكار، وإنتاج تشجيع الطالب عىل 

 أكرب عدد من األفكار، والبناء عىل أفكار اآلخرين واإلضافة إليها.

وقد حان الوقت اآلن ألن تتجه مدارسنا إىل وورة االهت�م بتنمية القدرات اإلبداعية 

علم ذا عقلية متفتحة تعرتف لدى طالبها وذلك من خالل طرق متعددة منها أن يكون امل

بالتفك� اإلبداعي لطالبه وتشجيعهم عىل أن يأتوا بالجديد واملختلف من األفكار، وحل 

املشكالت واآلراء، وأن يهيّئ لهم الظروف التي تساعدهم يف تحقيق ذلك. وأن تكون لديه 
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شكالت القدرة عىل التمييز ب� الطالب املبدع والطالب العادي، وأن يشارك يف حل م

الطالب املتفوق� واملبدع� والتي تعوق م�رساتهم اإلبداعية، وأن يكون عىل وعي ودراية 

بطرق اكتشاف املوهوب�، ورعايتهم وتنميتهم، وأن يقدمهم إىل املجتمع من خالل 

إبداعاتهم، ويساعدهم يف إحداث التكامل ب� أفكارهم. وقد أشارت نتائج كث� من 

 لم املتميز يف هذا العرص هو املبدع، والذي يشجع طالبه عىل اإلبداع.الدراسات إىل أن املع

 دور المعلم كأخصائي نفسي واجتماعي ومرشد تربوي:-8

تؤدي متغ�ات كث�ة يف مجتمعنا املعا  إىل ظهور كث� من املشكالت النفسية 

مراحل واالجت�عية والرتبوية التي يعا� منها طالب كث�ون يف املدارس وغ�ها من 

التعليم املختلفة، وغالبا ما تؤثر هذه املشكالت واألمراض سلبا، لي  فقط عىل حياتهم 

التعليمية ومستقبلهم املهني فحسب، ولكن أيضا عىل حياتهم كمواطن� يف املجتمع بوجه 

عام. ومن املتغ�ات التي ساعدت عىل انتشار هذه املشكالت، الصعوبات االقتصادية التي 

كث� من األرس، وتعقد الحياة االجت�عية، وتخيل كث� من اآلباء واألمهات عن تعا� منها 

مهامهم الرتبوية نتيجة لسيطرة القيم املادية وضغوط وورات الحياة عىل سلوكياتهم، 

وضعف برامج التوعية يف املجتمع، واالنت�ء لج�عات غ� طبيعية من األقران. وقد أدت 

انتشار كث� من املشكالت واألمراض النفسية واالجت�عية هذه املتغ�ات وغ�ها إىل 

والرتبوية ب� طالب مراحل التعليم املختلفة، ومنها االغرتاب، والبلطجة، واإلدمان، والعزلة، 

 والتطرف وغ�ها التي تؤثر سلباً عىل تكيفهم الدرايس واالجت�عي والنفيس.

تالميذه عىل تطوير قدراتهم ومن هنا يربز دور املعلم مرشداً تربوياً يساعد 

وإمكاناتهم، وعىل اكتشاف كفاياتهم الخاصة ومجاالت النشاط التي يستطيعون النجاح 

فيها باعتبارها أك  توافقاً مع دوافعهم الحقيقية. ومن ثم، ض�ن الرشوط املناسبة لعملية 

ون املعلم التوجيه املدريس واملهني م� يسهل عليهم إيجاد عمل بعد تخرجهم. وبهذا يك

قد ساهم بصورة غ� مبارشة يف تخفيف البطالة ب� الشباب. ومن جانب آخر، فإن إعداد 

التالميذ لالنخراط يف الحياة االجت�عية يف عرص العوملة وثورة االتصال واملعلومات، 

يتطلب من املعلم تدريب تالميذه عىل مجموعة من السلوكيات التي ينبغي عليهم 

قيم الجهد. فالناجحون يف القرن القادم هم الذين اسيعرفون أهمية  م�رستها، كاحرتام
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بذل الجهد ومحاولة التميزا، وتدريب التالميذ عىل العمل الج�عي والضبط الذات الذي 

بدونه ا تتبدد املواهبا. ويربز دور املعلم يف التأكيد عىل النظام اكنمط إيجاب للسلوكا، 

ع، ألن ذلك من أساسيات املجتمع املد�، واالعتزاز واحرتام اآلخرين، وتقدير التنو 

 باملواطنة، ومعرفة مسؤوليات الفرد وواجباته وحقوقه يف مجتمع د�قراطيا.

ويرتتب عىل األدوار الجديدة للمعلم، وورة توافر عدد من الخصائص واملواصفات 

 )2004التي تكنه من أداء أدواره بالشكل املطلوب، من أبرزها: (السنبل، 

الفهم العميق للبنى واألطر املعرفية يف املوضوع الذي يدرسه واستخداماتها وطرق -1

االستقصاء التي تم بها توليدها أو إنتاجها، واملعاي� والقواعد التي تستخدم يف الحكم 

 عليها من حيث صحتها، وتاريخها وكيفية تطورها.

تي تؤثر يف تعلمهم، فهم جيد للتالميذ الذين يدرّسهم، من حيث خصائصهم ال-2

 ويشمل هذا الفهم معرفة دوافعهم وأساليبهم املتصلة بالتعلم.

القدرة عىل استخدام التعلم الفعال، والطرائق واألساليب املناسبة لتحويل املحتوى -3

 الذي يراد تدريسه، إىل صيغ وأشكال قابلة للتعلم.

بة واستعداداتهم لتعلم فهم أساليب وطرائق التقويم املالئة لتشخيص قدرات الطل-4

 موضوع ما، وقياس ما حققوه من تعلم.

التفاعل مع الطالب وإتاحة الفرصة للمناقشة والحوار، وإقامة عالقات د�قراطية -5

 معهم، والتحرر من الصور التقليدية للمعلم.

 الرغبة يف التعليم والقدرة عىل التعلم الذات. -6

 التزان االنفعايل.-7

 سيط املعارف واستخدام التقانات الحديثة يف البحث والتدري .القدرة عىل تب-8

القدرة عىل تطوير ذاته، وتحس� الطرائق التي يتبعها يف التعليم ويف تحفيز -9

 املتعلم� عىل املبادرة واملشاركة باتخاذ القرار.
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 القدرة عىل تحقيق التواصل الفعال ب� املدرسة واألرسة واملجتمع املحيل.-10

الك مهارات استخدام الحاسوب يف الحياة العملية ويف التعليم كوسيلة تساعد امت-11

 عىل تطوير طرائق التدري  وتجعلها أك  تشويقا وفعالية. 

واملسئوليات الجديدة فإن عليه: أن يقوم بتدريب نفسه  ولك يواجه املعلم التحديات

نفسه باستمرار، وأال طوال حياته، وأن يدرب نفسه ب بنفسه، فاملعلم يجب أن يتعلم

يتعاون مع املعلم� اآلخرين، بحيث يعملون كفريق  يعمل املعلم بفرده، بل يجب أن

 الخربة في� بينهم. واحد متجان  متعاون يتبادلون

 : استراتيجية مقترحة إلعداد معلم عصر اقتصاد المعرفة: رابعًا

ما الذي ينبغي عمله يف  من األفكار الرئيسية يف أي مناقشة إلعداد املعلم أن نحدد

نقل معلومات للتالميذ،  سبيل إعداد املعلم� لعملهم؛ فإذا نظرنا إيل التدري  باعتباره

املعرفة  فإن املرء يستطيع أن يقدم الحجج بأن املعلم� لن يحتاجوا ألك  من إتقان

لتدري  ا باملادة الدراسية بحيث يستطيعون أن يلقوا دروساً، ومن السهل لهذا النوع من

ولكن إذا  أن نخرج املعلم� من كليات اآلداب والعلوم، وقد يكون هذا إعداد كافياً لهم،

إىل  كنا يف حاجة إيل معلم� قادرين عىل ض�ن تعلم ناضج للتالميذ الذين يجيئون

املدرسة بستويات مختلفة من املعرفة السابقة، وإىل معلم� قادرين عىل تعليم أولئك 

املعلم�، يف حاجة إىل أن يكونوا مخطط� يعرفون فإنهم، أعني  مختلفة، التالميذ بطرق

 التعلم ولديهم حصيلة كب�ة من اسرتاتيجيات التدري . قدراً كب�اً من املعرفة عن عملية

املايض خاصة بعد أن  ولقد تعرضت كليات الرتبية وأقسامها لنقد شديد خالل القرن

الجامعات، وظهرت ما يسمى بـاتوحيد مصدر  أقسامدمجت مدارس إعداد املعلم� يف 

إعداد املعلم تفضل النظرية عىل التطبيق إىل حد  إعداد املعلما، ويبدو أن كث�اً من برامج

لربامج إعداد املعلم التقليدية عدم كفاية وقت اإلعداد،  كب�، ومن االنتقادات التي توجه

يف املعلومات والعنا  التي يتم دراستها  السيئة، والتجزئة وطرق التدري  غ� املهمة أو

 )2004. (السنبل، أو منهج التعلم السطحي
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عددا  املعلني  ونقص كاءهتم املهنية  وتشكو كثري من البلدان العربية من نقص
معروفة للجنييع، منهء عسلوب اختيءر  وقصور خلايتهم العلنيية والثقءفية، وعسبءب ذلك

تدريبهم، وددم توفر احلءفز لديهم،  يلهم، وددم مداومةاملعلني  ادد  ولل  رر  ته
وعددا  املعلني  بسءليب ورر  التسلط ادءمدة الىت ترسخ لديهم دنيليءت االستئنءس 

 )186: 2015(دنيءر، وعمحد، والعجز دن التاكري النءقد. 

سياسة تأهيل املعلم العرب، والتخلص  وهذا يعني حاجتنا املاسة إىل تغي� جذري يف

واإلسرتاتيجية التي . بأساليب التعلم الجديدة من األساليب القائة عىل التلق� واستبدالها

 معلم عرص اقتصاد املعرفة تنبني عىل التصّور التايل:  تقرتحها ورقة العمل الحالية إلعداد

النتقءه الطالب املعلني  متكن  حتديد معءيري دلنيية وتربوية وثقءفية وصحية مالئنية-1
 من تربيبهم بعلنيهم وحتايزهم لتطوير ذواتم وخااتم. 

يف مجيع مراحل التعليم وخبءصة يف كليءت الرتبية  االهتنيءم بإلددا  املسبق للنيعلم-2
األخرية للتدريب وبعدهء حيد  قبول املعلم من  وملدة مخس سنوات، حبيث تكون السنة

 .مددمه يف مهنة التعلي

الدراسة لارتة كءفية  اخل املدارس، وكذلك دلى  التدريب امليداين خالل سنوات-3
مع املالحظة املستنيرة من قبل عسءتذة  شكل فصول مصغرة  اخل مؤسسءت اإلددا 
 املنءهج ورر  التدريس، ودلم الناس الرتبوي. 

عكء مييًء وتطبيقيءً، برامج تربوية حمكنية البنءه  عن يتوافر يف مؤسسءت عددا  املعلم-4
 مستوى البحث والتجريب والتطبيق الرتبوي. وال يتحقق ذلك عال من خالل حتسن

التقنيءت احلديثة يف التعلم  ع خءل مقررات جديدة يف املعلومءتية وررائق استخدام-5
 ضنين منءهج عددا  املعلني . 

ية، ويف مراكز كليءت الرتب وضع خطة ممنية إلدء ة تهيل املعلني  القدامى يف-6
 التدريب، وذلك يف عرءر خطة متكءملة للتجديد الرتبوي. 

 من قبل املتخصص  يف القيءس والتقومي الرتبوي.  وضع للية ثبتة لتقومي ع اه املعلم-7
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 : خاتمة وتوصيات

معلم عرص اقتصاد املعرفة قادراً عىل بناء السلوك البرشي، ومواكبة  ال بد أن يكون

كنولوجيا املعلومات، وأن يحقق مطالب التنمية االقتصادية واالجت�عية وت ثورة املعرفة

وسائر  والسياسية، وذلك يتطلب تنظي� وتنسيقا ب� املؤسسات التعليمية والرتبوية

مؤسسات الرتبية غ� النظامية واوسائل اإلعالم، واألرسة، ودور العبادة إلخا. لذا ال بد أن 

  :تحقيق اآلت تعمل مؤسسات إعداد املعلم عىل

فال �كن ملعلم ال �لك القاعدة  توافر القاعدة املعرفية، وهو أمر يف غاية األهمية،-1

فالقاعدة املعرفية يف مجال التخصص  املعرفية املناسبة أن يقوم بالتدري  والنجاح فيه،

 أمر محوري يف مهنة التدري .

اته واسرتاتيجياته الخاصة والتي مهار  توافر املهارات الفنية، فالتدري  أصبح فناً له-2

لنقل املعرفة والرتاث، ويساعد يف عملية  البد وأن تتوافر يف املعلم الجيد الذي يسعي

للعيش يف القرن الجديد، ومن غ� هذه املهارات  التنشئة االجت�عية، ويعد جيالً مدرباً 

 بدوره. الفنية ال يستطيع املعلم أن يقوم

التدريب امليدا� للطالب املعلم قبل التخرج، حيث  أو توافر املالحظات الصفية-3

 ً من األمور إذا تم إجراؤها بطريقة علمية منهجية  يتمكن من خاللها أن يتعلم كث�ا

 سليمة.

القدامي، كل هذه  تقديم محاوات وندوات وور، عمل تدريبية للمعلم�-4

مستوي أدائه  املعرفية ورفعالعمليات تسهم يف تطوير أداء املعلم وزيادة حصيلته 

 الوظيفي. 
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