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والتمهين الجامعي اإلعداد إشكالّية
الجامعي اإلعدادتنّوعّ

التدريب مع العالقة
العمل واستمرارّية التمهين

ّأل التنظيمّيةاألبعاد
القوانين صعيد على
النقابي الصعيد على
التربوّية األبعاد
المعلومات صعيد على
التدريب الصعيدعلى ريبيى
المعرفّية الفجوة
االجتماعّية األبعاد

المهنيالوضعمعالتالزم المهنيالوضعمعالتالزم
وانعكاساته المالي الُبْعد
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األوجههذهآلبيناالرتباطفكصعوبة األوجههذهآلبيناالرتباطفكصعوبة
التربوي الوجه على الترآيز
عليهالتأسيس ألهميةنظًرا سر
المقاربات في التضارب وراء الكامنة للخطورة نظًرا
باستمرار األداء تحسين في لدوره نظًرا

:يعنيالهذا
األوجه بباقي يتأّثر ال أنه
األوجهاقعلؤّثالأنه األوجهباقيعلىيؤثرالأنه

:ضرورة هنا من
جوانبهآلمنالواقعحقيقةتلّمس جوانبهآلمنالواقع حقيقةتلمس
المهنّية المسيرة تعيق التي الثغرات سّد إمكانّية دراسة
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التأهيلاستمراريةأهميةعلىالضوءتسليط التأهيل استمراريةأهميةعلى الضوءتسليط
:حيث من الواقع لمعرفة السعي
االستمرارّيةهذهوجود و رو ر
الداخلي االستمرارّية هذه ترابط
األساسي التأهيل مع االستمرارّية هذه ترابط

أ :علىالتأثيرلمعرفةالسعي
األداء
لّة هع الت التمهينعملية
والمؤسساتي الشخصي التطوير

نّحاس. جورج ن - الفعالّية المستدامة 5





حالةعلىالضوءتسليط حالةعلى الضوءتسليط
:حيث من ومحدد معّين واقع دراسة

المسبقالتأهيل قل
المستمر التأهيل
بينهما النظرّية العالقة

:حيثمنالواقعهذا نتائجدراسة
التكامل
الحاجةالحاجة

االستفادة
األداء فيالتوظيف ي يو
التمهين
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:الخدمة في والتأهيل األساسي التأهيل في التالية األوجه طالت استمارة
فال ال المعرفيالمحتوى

)التعليمّية من آجزء( التعليمي المحتوى
التدريبي الوجه
النفستربوي الوجه
التربوي- االجتماعيالوجه
اإلداري الوجه

النقدي لفكرا
العالئقي - التواصليالبعد يب يو
الفريقي العمل
  التأهيل ودورات ،)١( الساسي التأهيل حول مالحظات االستمارة تضمنت
.)٤( المستمر
ةطالت اةعلىاألوجههذهتأثاالستما :العملّةالح :العمليةالحياةعلىاألوجههذهتأثيراالستمارةطالت

)٣ و ٢( األساسي التأهيل من انطالًقا
)٥( الخدمة أثناء يبرتدال بعد مباشرة

.)٦( المستمر لتأهيلل ةحاجال حول الرأي أخيًرا االستمارة طالت
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 أجاب .التربوي الحقل في عاملين عشرة إلى االستمارة أرسلت
.منهم تسعة

ّ :من مؤّلفةالحالة،هذه
التربّية لماسترفي حملة وثالث التربّية في تعليمّية إلجازة حملة ست

واحدة عالي تعليم مؤسسة من تخّرجوا التسعة األشخاص
ةالتحاقهآان ؤ اتال ن ة١٩٩٠١٩٩٦ال لةالن لح   لحملة بالنسبة ١٩٩٦ و١٩٩٠السنواتبينبالمؤسسة التحاقهمآان

اإلجازة
٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ بين آان الماستر حملة تخّرج
األساسي التعليم ميدان في التربوي الحقل في المربيات آل تعمل
خاصةمؤسساتفيتعمل المجموعةهذه

  وبعض وطرابلس بيروت مدينتي بين موزعة فيها تعمل التي المؤسسات
القرى
الفرنسّية أو اإلنكليزّيةهيالمعنيةالمؤسسات فيالتعليملغة يزيييؤييم يوإل ر

آامل صف أو والعلوم، الرياضيات أو اللغة، يعلمن المربيات
.التربوّية اإلدارة مجال في أيًضا تعمل واحدة أخصائّية

ذ الةل فاإًذاال ةا هاتةا ا ةا  وحدة باعتبارها تسمحومتنوعةعامةمواصفات إذاالحالةلهذه
.Phénoménologique ظاهرتّية لمقاربة دراسّية
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.نفسه األساسي للتأهيل المربّيات جميع تخضع
ّأّ  زمنّيةمحدودة فترةفياألساسيالتأهيلهذاتّم

 منهجّية ووفق واحدة، تربوّية مقاربة وضمن نسبًيا،
.واحدة تعّلمية

ّأّ أل  األآاديمّية الشروطوفقالماسترلحملة التأهيلتّم
.المنهجّية الوحدة حيث من نفسها
رلن المربيات التربوّية،والممارسةالعملميدانحيثمن ربربوو

:يعملن
متنّوعة )مواد صفوف،( تربوّية أطر في
متنوعة )تنسيق تعليم،( تربوّية مجاالت في

ّّ .متنّوعة)تخطيطإرشاد،إدارة،(تربوّيةحقولفي

  على تؤّآد داخلّية وحدة المدروسة الحالة تعطي المميزات هذه
ا اطا الظا .الظاهراتيطابعها
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يرمربيعلن)(ربع موقع يغيرن لم مربّياتتسعأصل من)٤(أربع عي و
.عملهن
  لدورات خضعن )٩( تسع أصل من مربّيات )٦( ست
ل ةاثناتأه الخد .الخدمةاثناءتأهيل
 عشر خمس هو لها خضعن التي الدورات مجموع

.دورة)١٥( ور)(
  بين أي( المدى قصيرة دورات الدورات هذه آل آانت
.)أيام وثالثة يوم

ا اآااثالا اال   خارج الدورات تجرىآانتدورات،ثالثباستثناء
.المؤسسة

بمبادرةوليساإلدراةبمبادرةالدوراتهذهتّمت  بمبادرة وليس اإلدراةبمبادرةالدورات هذهتمت
.األفراد
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:العام التأهيل طابع )١١( دورة عشر ألحدى آان
)٣(األستاذدورولح تربويتأهيلأ

Crossdisciplinarity )٣(
)٥( التعّلمّية الصعوبات مجال في الخاصة الحاالت متابعة
أل :تخصصًياتعليمًياطابًعا)٤(دوراتألربعآان
)٢ - لغات او، رياضيات،( بمادة

)٢ - الحاسوب استعمال( بمادة خاصة تعّلمّية بتقانة أو
:أن إلى هنا اإلشارة تجدر

  الدورات من تكّثف اإلنكليزّية اللغة تعتمد التي المدارس
.التأهيلّية

  لمرب بالنسبة ونوعيتهالتدريبحولواضحتخطيطمنليس
.معيّّّن
  في المبادرة من أآثر العرض تلبية سياسة المدارس تعتمد
م بوّيةوخطتهايتناسبماتنظ الت .التربويةوخطتهايتناسبماتنظيم
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.٦إلى١منسّلمعلىاإلجاباتأتت .٦ إلى١منسلمعلى اإلجاباتأتت
 األوجه من وجه آل بمقارنة النتائج عرض سيتم
.ىحد على ٨ الرقم في الواردة التسعة

.النتائج توليف سيتم ذلك بعد
:يلي ما إلى اإلشارة تجدر

  بتأثير المتعّلق السؤال على خاطئتان إجابتان وردت
.العمل على التدريبّية الدورات

احاتالمتعّلقالسؤالعلىاألآالقسميجبلم باالقت   باالقتراحات المتعلقالسؤالعلىاألآبرالقسميجبلم
.)٧ رقم السؤال وهو( االستمارة موضوع حول العامة
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:التأسيسّية المرحلة في
أأ .٦ على ٦ لـ أرجحيةمع٦من٦و٤بين اإلجاباتآلأتت
:األساسي التأهيل إلى استناًدا المهنّية الممارسة في

 ٦ لـ أرجحية مع ٦ على ٦ إلى ٤ من بالمساواة التقويم توزع
ال٦ل .الزمن مرورمع٦على
:التدريب دورات في

 أرجحّية مع ٦ من ٦ و ٤ بين اإلجابات أتت واحدة، حالة باستثناء
٦على٥لتقويم .٦ على٥لتقويم

:العمل على التدريب دورات تأثير في
  معّينة مادة تعليم تقانات على التدريب حالة باستثناء

.٣ لـ أرجحّية مع٦من٥و١بيناإلجاباتأتت ،)الرياضيات( ي( ب)ري يعنوبينإل ر

:األّولي اإلستنتاج
 التأهيل أو األساسي التأهيل في إن جّيد المعرفي المضمون يعتبر
لاًااللكال أ االال إلط   إلى طريقها المستمرالتأهيلمواددوماتجدال لكنالمستمر،

  .التنفيذ
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:التأسيسّية المرحلة في
.٦ على ٤ لـ أرجحية مع ٦ من ٦ و ٤ بين اإلجابات آل أتت

ةف ا ّةال ًاال ا لإلإ أه اال :األ :األساسي التأهيلإلىإستناداالمهنية، الممارسةفي
 على ٦ إلى ٤ من بالمساواة التقويم توزع واحدة حالة باستثناء

.٦ على ٥ لـ أرجحية مع ٦
:الاف :التدريبدوراتفي

 أرجحّية مع ٦ من ٦ و ٤ بين اإلجابات أتت واحدة، حالة باستثناء
.٦ على ٦ للتقويم
ظة :مالحظةال
  المضمون موضوعي على اإلجابة تمت التعليمّية، مجال في

.واحد بسؤال الميداني والتدريب التعليمي
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:التأسيسّية المرحلة في
  أرجحية مع ٦ من ٦ و ٣ بين اإلجابات توّزعت واحدة حالة باستثناء

٦ل٦ل .٦على٦لـ
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

.٦ على٥  لـ أرجحية مع ٦ على ٦ إلى ٣ من اإلجابات تراوحت
الاف :التدريبدوراتفي

  بين اإلجابات أتت ،٦ على ٦ التقويم أعطت واحدة حالة باستثناء
.٦ على ٣ للتقويم أرجحّية مع ٦ من ٤ و ١
اتتأثفي يبدو ًيا(التد ًانظ ي :العملعلى)وتد :العمل على)وتدريبيانظريا(التدريب دوراتتأثيرفي

  التعليمي المضمون أن اعتبر جزء بين جذرًيا، اإلجابات اختلفت
  أعطى )% ٣٠( آخر وجزء ، )٦ و ٤ بين تقييم( للتطبيق قابًال آان

.٦ من ١ التقييم

:األّولي اإلستنتاج
 التأهيل في إن جّيد التعليمّية إلى العائد المعرفي المضمون يعتبر

لأواألساسي لموادمنهاًماجزًءالكنالمستمالتأه التأه   التأهيل مواد من هاماجزءالكنالمستمر،التأهيل أواألساسي
 وشٍق يترافق لم أنه الواضح من ألنه نظرًيا يبقى المستمر
  .مكّمل ميداني
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:التأسيسّية المرحلة في
أّ .٦ على ٤ لـ أرجحيةمع٦من٦و٤بين اإلجاباتتوّزعت
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

  األرجحّية تبقى لكن ٦ على ٦ إلى ٢ من اإلجابات تراوحت
ق ٤٦٦ال .٦من٦و٤بين يتراوحلتقويم
:التدريب دورات في

  بين اإلجابات أتت ،٦ على ١ التقويم أعطت واحدة حالة باستثناء
٦على٥للتقويمأرجحّيةمع٦من٦و٢ .٦على٥للتقويمأرجحية مع٦من٦و٢
:العمل على التدريب دورات تأثير في
  التي اإلجابات .السؤال هذا على تجب لم الحاالت من % ٣٠

.٦ من ٤ و ٣ لـ األرجحّيةمع٦من٦و١بين تراوحتورتدت وور يعنوبينر نور

:األّولي اإلستنتاج
  التأهيل في أفضل وهو نظرًيا يبقى التأهيل من الوجه هذا أن يبدو

ا ّةالاأل كا ذا ال   .التنفيذ امكانيةحيثومنالمحتوىحيث مناألساسي
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:التأسيسّية المرحلة في
أّ .٦ على ٣ و ٢ لـ أرجحيةمع٦من٦و٢بين اإلجاباتتوّزعت
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

  األرجحّية تبقى لكن ٦ على ٦ إلى ١ من اإلجابات تراوحت
ق ا١٣٦ال ث ةاالا ّةالخ ا اإل   اإلدارية الخبرة حاالتباستثناء٦من٣و١بين يتراوحلتقويم

.الطويلة
:التدريب دورات في

بيناإلجاباتأتت،٦على١التقويمأعطتواحدةحالةباستثناء   بين اإلجابات أتت ،٦ على١التقويمأعطتواحدة حالةباستثناء
.٦ على ٥ للتقويم أرجحّية مع ٦ من ٦ و ٣
:العمل على التدريب دورات تأثير في
  التي اإلجابات .السؤالهذاعلىتجبلمالحاالتمن%٣٠

ّ أل
بؤىجبمن يإل

.٦ من ١ لـ األرجحّيةمع٦من٤و١بين تراوحتوردت

:األّولي اإلستنتاج
لالذاأ أ ّةّطال للكاأل   تفعيله يبقى لكن األهميةمتوسطالتأهيلمنالوجههذاأنيبدو
  .المستمر التأهيل ُبَعيْْد خاصة ضعيًفا، األحوال آل في
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:التأسيسّية المرحلة في
أأّ  ٣ من أقل هو لما أرجحيةمع٦من٦و١بين اإلجاباتتوّزعت

.٦ على
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في
ا ات ا لف٦ل٦إل١اإل ااخ ا ًااإل ذ  جذريا اإلجابات واختلفت٦على٦إلى١مناإلجاباتتراوحت

.٦ من ٥ و ١ التقويمين بين التساوي بسبب
:التدريب دورات في

حاالتثالثباستثناء٦من٣و١بينلإلجاباتاألرجحيةأعطَيت  حاالت ثالث باستثناء ٦من٣و١بينلإلجاباتاألرجحيةأعِطيت
.٦ من ٥ التقييم أعطت

:العمل على التدريب دورات تأثير في
بؤىجبمن  التي اإلجابات .السؤالهذاعلىتجبلمالحاالتمن%٢٥ يإل

.٦على٦من٥و١بين تساوتوردت

:األّولي اإلستنتاج
لالذاأ أ ّةّطال اطلاأل ال   التعاطي ويختلف األهميةمتوسطالتأهيلمنالوجههذاأنيبدو
   .العملّية خبرته وفق آخر، إلى شخص من جذرًيا معه
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:التأسيسّية المرحلة في
على٥للتقييمأرجحيةمع٦من٦إلى٤مناإلجاباتتراوحت  على ٥ للتقييم أرجحيةمع٦من٦إلى٤مناإلجاباتتراوحت

٦.
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

و الخبرة وحصرت ٦ على٦إلى٤منأيًضااإلجاباتتراوحت بر ىنيإلج رىإ برو
.٦من٦ و ٥بينالتقييم

:التدريب دورات في
 آافة أعطت ،٦ من ٦ التقييم أعطت واحدة حالة باستثناء
ا ا قاإل ٥٦ال .٦من٥ التقييماإلجابات

:العمل على التدريب دورات تأثير في
 باستثناء لكن .السؤال هذا على تجب لم الحاالت من % ٣٠
٦على٦و٥بيناإلجاباتآلأتتواحدة،حالة .٦ على٦و٥بين اإلجاباتآلأتت واحدة،حالة

:األّولي اإلستنتاج
 التأهيلين في مميز اهتمامعلىيحظىالوجه هذاأنيبدو
ّّأل
و ىوجيب ينييزمىي ي

  قبل من العمل في جّيدبشكلموّظفوهووالمستمراألساسي
  .األساتذة
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:التأسيسّية المرحلة في
ا ث ةالةا طا قأ ا٣٦ال ات ا اإل  اإلجابات تراوحت ،٦ من٣التقييمأعطتواحدة حالةباستثناء

.٦ على ٥ للتقييم أرجحية مع ٦ من ٦ إلى ٤ من
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

واضحةأرجحّيةمع٦على٦إلى٤منأيًضااإلجاباتتراوحت   واضحة أرجحية مع ٦على٦إلى٤منأيضااإلجاباتتراوحت
.الخبرة تطّور مع خاصة ٦  من ٥ للتقييم

:التدريب دورات في
 من هناك يكون أن دون،٦من٦و١بيناإلجاباتتراوحت
ّ ّأ
و بر وونوبينإل ني

.معّينلتقييم واضحةأرجحّية
:العمل على التدريب دورات تأثير في
 القسم وجاء .السؤال هذا على تجب لم الحاالت من % ٣٠
ااألآ ا ّة١٣٦اإل قأ ١لل .١ للتقيم أرجحيةمع٦من ٣و١بيناإلجاباتمناألآبر

:األّولي اإلستنتاج
دو االهتماممنالمستوىنفسعلىيحظىالالوجههذاأني   االهتمام من المستوىنفسعلىيحظىالالوجههذاأنيبدو
 جّيد بشكل يوّظف ال وهو والمستمر األساسي التأهيلين في
 .المستمر التأهيل جّراء من
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:التأسيسّية المرحلة في
.٦ من ٥ للتقييم أرجحّية مع ٦ من ٥ و ١ بين التقييم تراوح
:األساسي التأهيل إلى إستناًدا المهنّية، الممارسة في

اإلجاباتتراوحت،٦من٦التقييمأعطتواحدةحالةباستثناء  اإلجابات تراوحت ،٦ من٦التقييمأعطتواحدة حالةباستثناء
.٦ على ٥ للتقييم أرجحية مع ٦ من ٥ إلى ١ من
:التدريب دورات في

.٦من٥للتقييمأرجحّيةمع،٦من٦و٣نبياإلجاباتتراوحت .٦ من ٥ للتقييم أرجحيةمع،٦من٦و٣نبي اإلجاباتتراوحت
:العمل على التدريب دورات تأثير في
  حالة وباستثناء .السؤال هذا على تجب لم الحاالت من % ٣٠

٦من٥و٤بيناإلجاباتجاءت،٦من١التقييمأعطتواحدة .٦ من  ٥ و ٤ بين اإلجاباتجاءت،٦من١التقييم أعطتواحدة

:األّولي اإلستنتاج
دو نفياالهتمامبنفسيحظىالوجههذاأني ل األساسيالتأه   األساسي التأهيلين فياالهتمامبنفسيحظى الوجههذاأنيبدو

 .األساتذة قبل من العمل في جّيد بشكل يوّظف وهو والمستمر
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  منهن آل تمارس،مدّرساتتسعوضع الحالةتطال
أ

ع هنلررعو
 يقارب ما أي األقل،علىسنةعشرلخمسالخدمة
.عمل سنة ١٥٠ الـ مجموعه

ومجموعالخدمة،أثناءتأهيًالتابعنمدّرساتست  ومجموع الخدمة،أثناءتأهيالتابعنمدرساتست
  لكل دورة بمعدل أي دورة عشر خمس آان الدورات
.دراسّية آوحدة الحالة هذه إلى نظرنا ما إذا عمل سنة
اتهذهآل اتآانتالد ةد دىق (ال  يوم بين( المدى قصيرةدوراتآانتالدوراتهذهآل

 وألربع وصفي، عام طابع دورة عشر إلحدى آان .)وثالثة
.تخصصي )didactique( تعليمي طابع دورات

  تأهيل بفرص الجامعة من تخرجه بعد المدّرس اليحظى
يير بالمستجدات ودرايةعلمعلىبقيهت آافيةمستمر يمىب ر جو ب
.التربوّية
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:التالّية التوجهات التأهيل هذا طال سابًقا ورد آما
ّ )٤(التعليمّيةفيدورات

)٥( التعّلمّية الصعوبات في دورات
)٣( المواد تداخل في دورات
ّللا )٣(ال )٣(المعلم دورحولدورات

 مدرسة أّية تخضع لم )المعّلم دور حول( واحدة حالة باستثناء
.التربوي التوّجه نفس وفي المادة نفس في لدورتين

لل ةت الةا علال ةش ةال أل  ألية بالنسبة محدد مشروعوجودعلىالحالة دراسةتدللم
 المعّلم مهنة تطوير ضرورة على يؤّآد أن شأنه من مدّرسة
.وإنسانًيا علمًيا

 في سبع وهي( للمدارس أن الحالة هذه دراسة من يبدو ال
 ألداء مستمر تطوير نحو موجّهة خطًطا )المدروس الوضع

 تلبية لمبدأ يخضع الدروات تنظيم أن يبدو ال .إفرادًيا المعّلمين
ا ا ّال ا ّال األال لا  لعرض استجابة يأتيبلوالفردية،المؤسساتيةالحاجات
  .خارجّية مؤسسات قبل من قائم
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 لضرورة واع التربوي المجتمع أن الحالة دراسة من يتضح
ل أ اال ةأث اّال ّ الذاةأال   من النوع هذا ةأهميالمدرساتتقدر.الخدمةأثناءالتأهيل
.آثيًرا التأهيل
:المستمر التأهيل حيال التالية التمنيات أيًضا ظهرت
َّأن ّةتؤ ا لاال أه اال الال والمستمر الساسيالتأهيلينبيناالستمراريةتؤمنأن
رسّيةدالم الحياة أوجه آافة المستمر التأهيل يغطي أن
  على المستمر التأهيل في أولوّية التطبيقّية األوجه ُتْعطى أن

.النظرّيةاألبعادحساب .النظرية األبعادحساب
 التأهيل ربط بضرورة واضحة رغبة الدراسة أظهرت أخيًرا،

.المهني سالمدرّّ بتطّور المستمر

 الحالة هذه في ُدِرس الذي )الخدمة أثناء أو( المستمر التأهيل
 لالنخراط االستعداد رغم .سالمدرّّ طموح مستوى على ليس
 فرص تبقى التعليمي، الجسم قبل من آهذا تأهيل في

ة فا لةاال لةقل ف ال .المفعولومحدودةقليلة منهاالستفادة
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:الحالة هذه في المدروسة التربوية األبعاد طالت
المعرفيالمضمون
الميداني والتدريب التعليمّية
  واالجتماعي النفسي الوجهين

ّلألالا ظ لال أ اال األ  األساسي التأهيلينفيالنظريةلألوجه التقييميتشابه
.صعيد آل على والمستمر
 ضعف وهذا التأسيسّية المرحلة في أفضل الميداني التأهيل

لفي المستمالتأه .المستمرالتأهيلفي
 بالعملّية االجتماعي الواقع لعالقة تعطي التي األهمّية
 هذا يغطي وال األساسي التأهيل في محدودة التربوّية
.الخدمةأثناء التأهيلالضعف ميل

 الالزم الدعم التعليم مهنة يعطي الخدمة اثناء التأهيل أن يبدو ال
ىهووير يغنيه وال األساسيالتأهيلخطفييبقى فهو.لتطويرها يوييلييب ي

 عند المتراآمة الخبرةمنباالستفادةالتربوي الصعيدعلى
  .المدّرسين
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:الحالة هذه في المدروسة العالئقّية األبعاد طالت
المدرسي اإلداريالوجه
:وجهيه في التواصلي الُبْعد
المتعّلمين مع
اءمع األول األولياءمع
 خاصة األهمّية محدود يبقى اإلداري التعاطي وجه أن يبدو
.األشخاص حسب جًدا يختلف لكنه المستمر، التأهيل في
المستمرالتأهيلفيترآيزنقطةالتواصليالبعديشّكلال  المستمر التأهيل فيترآيزنقطةالتواصلي البعديشكلال

.األساسي التأهيل مع ومفصلّية هامة اختالف نقطة وهذه
 التربوي الوجه هذا تطوير على التربوّية المؤسسات تساعد ال

  .المهنة ممارسة أثناء

 لكنه آكل التربوّية العملّية في العالئقي البعد هذا أهمية رغم
 التربوّية المؤسسات قبل من الالزم باالهتمام يحظى ال

لك اّلفل لفلآ أ الال   .المستمر التأهيلفييلزمآمامفعل غيرفهوولذلك
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:الحالةهذهفيالمدروسةالتنموّيةاألبعادطالت يروويب
النقدي الفكر على التأهيل
الفريقي العمل على التأهيل

 باهتمام تمتعا الوجهينهذينأنعلىإجماع شبههناكآان
ألأ

ع ننإ ه مو
.والمستمراألساسيالتأهيلينفيآبير
 حرصن المعنيات المدّرسات أن الحالة دراسة من اتضح آما
 منهما باالستفادة باستمرار التربوّية األوجه هذه تثمير على
لة تط نةا لل .للمهنة ممارستهنطيلة

 

طالًقا لا أ اال َالذاأل اظ ال  المدرسات به حظيالذياألساسيالتأهيلمنانطالقا
  شخصيتهن تنمية من الوجهين هذين توظيف استطعن
 األوجه باقي مع األمر هذا قارنا ما وإذا .ومستمر مميز بشكل
الموجودةالمهنّيةالطاقةأنالقوليمكنناذآرهاسبقالتي  الموجودة المهنية الطاقةأنالقوليمكنناذآرهاسبقالتي
 .آافبشكل مستثمرةغير
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 المبنية واالستنتاجات هذه الحالة دراسة نتائج من يتضح
:يليماعليها :يليماعليها
  المستوى آميته، حيث من المستمر، التأهيل يؤّمن ال

.التعليم امتهان وتأمين التربوي األدء لتطوير المطلوب
نتقاطعوجودغم لب لاألساسيالتأه المستموالتأه  المستمر، والتأهيل األساسيالتأهيلبينتقاطعوجودرغم
  يعود ما في خاصة التأهيلين هذين بين تباعد هناك أن يبقى
 الصعيدين على التربوي للعمل الحاضنة التوجهات إلى

.واالجتماعيالنفسي يي و
 مبرمجة تطويرّية خطط إطار في الخدمة أثناء التأهيل يدخل ال
  التطلعات صعيد على وال الفردّية الحاجات صعيد على ال

.للمؤسسات الحديثة التربوّية
أُ   في خاصة أهميته رغمنسبًيا،ضعيًفاالتدريبي الُبْعديبقى
.الخدمة أثناء التأهيل مجال

  آعملّية الحسبان في التربوّية االنتاجّية عملية تدخل ال
ّّ .مستمرةتراآمية
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:يليماذآرمنبدفالاقتراحات،منآانإذا :يلي ما ذآرمنبدفالاقتراحات،منآانإذا
  المؤسسات في خطط واعتماد سياسات وضع ضرورة
  حاجات وفق البشرّية القدرات تنمية في تساهم التربوّية
ا ااألف ؤ ذال اأ ةاال   تمهين ضرورة االعتباربعينوتأخذوالمؤسسات،األفراد

.التعليم
ررور التربوي الجديد ليصبحالجامعّيةالبرامج تطويرضرورة جو ربوبحبر
  مع بالتواصل وذلك األساسي، التأهيل من جزًءا

.تطبيقّية وأبحاث تدريب آحقول التربوّية المؤسسات
ة و صاطالقض ندائمةلقاءف الجامعاتب   الجامعات بين دائمةلقاءفرصاطالقضرورة

  تطوير شأنه من ما آل لبحث التربوّية والمؤسسات
.مستدام بشكل التربوّية للعملّية التأهيل
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