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إعــداد المـعـمــم في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة
المقـدمـة:
يعد المعمم العنصر األساسي في العممية التعميمية – التعممية ،وىو بحاجة إلى الرعاية واالىتمام
لموصول بو إلى أقصى درجات النجاح والفاعمية والتميز ،ويقوم المعمم بعدة أدوار ومسؤوليات تتعمق

بطبيعة عممو ،ومنيا :قائد تربوي قادر عمى إثارة دافعية الطمبة لمتعمم ،وىو يفيم دور االستعداد في التعمم

ويخطط لممواقف التعميمية ويتقن ميارات التخطيط والتنفيذ والتقويم  ,وىو قائد اجتماعي ييتم بتوفير مناخ
تعميمي مناسب ،ويضبط نشاطات التفاعل ويكيفيا بما يناسب نمو التالميذ ,كما انو منشط لمنمو االنفعالي

السوي من خالل تقوية جوانب الضعف لدى المتعممين ,والتقميل من مستوى القمق والتوتر بينيم ،وانو
وسيط تواصل فعال مع الوالدين والبيئة المحمية.

وتعد قضية إعداد المعمم من القضايا األساسية التي تتصدى ليا البحوث والدراسات التربوية

العربية والعالمية  ،نظ اًر إلى أن اإلعداد التربوي لو تأثير عمى فاعمية عمل المعمم عن طريق إكسابو

معارف وميارات وخبرات تتصل بعممو التربوي  ,فقد ركزت مينة التعميم في عصرنا الحالي عمى كثير
من الحقائق والمبادئ العممية والنفسية والتربوية التي ال تكتسب بالميارة فقط وانما بالدراسة المنظمة .

ولكي يصبح إعداد المعمم سميماً فال بد من أن يكون التوازن واضحاً بين المجاالت النظرية والعممية في

اإلعداد التربوي .

وحتىىى يىىتمكن التعمىىيم مىىن تمبيىىة احتياجىىات التنميىىة الشىىاممة  ,ف نىىو يواجىىو الكثيىىر مىىن التحىىديات ,لتخ ىريج

نوعيىىة جديىىدة مىىن المتعممىىين القىىادرين عمىىى معرفىىة أنفسىىيم وفيىىم ا خىرين ,وعمىىى مواجيىىة متطمبىىات العصىىر
والمستقبل والعيش في القرية العالمية وال يتأتى ذلك إال من خالل إعداد ميندس الموقف التعميمىي-التعممىي

ليقوم بدوره المناط بو عمى أكمل وجو.

وقد دأب كثير من التربويين -عمى مر الزمن -عمى محاولة تطوير التعميم والرقي بمستواه من خالل

البحث ،والقراءة الواعية ،والتفكير العممي المنظم .وكان من نتيجة ذلك ظيور كثير من النظريات التربوية،
وعديد من طرق التدريس ووسائمو ،وجممة من األفكار والتصورات التي تبحث في مواطن القوة والضعف،

وتساعد في معرفة مزيد عن التعمم وكيف يحدث ،وكيف يمكن االستفادة من ىذه المعرفة في زيادة اإلقبال

عمى التعمم واستم ارره وفاعميتو .وقد كان التخطيط السميم القائم عمى التنبؤ بالمستقبل واالستعداد لو خير
معين عمى ترجمة كثير من تمك النظريات واألفكار والتصورات إلى أفكار عممية تسعى لالرتقاء بالتعميم،

ليوافق تطمعاتنا وآمالنا ،ونتيجة لكل ذلك ظيرت الحاجة إلى إستراتيجية جديدة تضمن استمرار مجاراة
المعمم لمعصر الذي يعيش فيو ،ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه الورقة لتمقي الضوء عمى النقاط ا تية:
*مفيوم إعداد المعمم.

* أىمية إعداد المعمم.

*أىداف إعداد المعمم.

*انماط برامج إعداد المعمم.

* األسس التي ينبغي أن يبنى عمييا برامج إعداد المعممين
* االتجاىات الحديثة في إعداد المعمم
* التغيرات العالمية المعاصرة.

* خصائص المعمم المطموبة في ضوء التغيرات.

* أدوار المعمم المطموبة في ضوء التغيرات.

