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  مقدمة البحث:

في كل العصور، ماضيي  وااضيرو ومقيته ل  ميي مشيكلة تنشيبة المعليي الياأل يهيود ا مية وير يي  مشكلة تنمية االقتصاد إن

 نشباً قادراً على االدارة وخاصة على مقتوى التعليي العالي ....

أأل تنشبة تلك التي ن اث عنها .... ؟؟؟ إنها ليقت مجرد التنشبة العابليية أو المدرقيية او الجامعيية عليى ا قيلوم النم يي 

 إنها التنشبة اإل داعية من خالل المتنور أو النمواج الم دع.  ل

لهد كان لدى اإلدارة القياقية كل ا عاد المشكلة واقيت اعت ان تشيخا الاالية لتضيع العيالج النياج . لهيد كيان عليى رأ  

 هرارات الصاب ة.قابمة ماا العالج مو إعداد المعلي الهابد الصال  إلخراج جيل من المصممين الهادرين على اتخاا ال

من ماا المن لق جاءت فكرة ال اث التي تهوي على اقتراح إنشاء مجموعة من المراكز اات  يا ع ق ياعي ميدفها ا قاقيي 

ميو إعيداد أعضياء ميبية التييدري  فيي مجيال البنيون ليصيي   الميدر  معلميا قابيداً وتصي   تلييك المراكيز ميي  ميرة الهناعيية 

 االدارية ....المشتركة لرجلي البنون والتنمية 

إن لتلييك المراكييز دوراً ميدانيي  مجيياالت البنييون المختلبيية وادواتيي  اإلدارة و مييارو ت ييوير مقييتوى عضييو ميبيية التييدري  

 واالرتهاء البكرأل والبني لل الم .... من أجل التنمية.

خ المايي   ياإلدارة فهنياك إن مقتوى عضو ميبة التدري  وجودة اإلنتاج )ال اليم   ه ياع البنيون الت  يهيية يتيؤ ران  المنيا

والتيي يجيم أن تشيالها اإلدارة لتعظييي االقيتبادة مين ال اقيات  –اتى في ظل الهيود والمعوقات  –مقااات ك يرة للاركة 

 المتااة غير المقتالة ... فليكن الت وير الشامل إان مو اقتراتيجيتنا.

دارة والتمويييل والتقييويق واالنتيياج والمييوارد ال شييرية ومجيياالت الت ييوير ا قاقييية فييي  ا نييا للمراكييز المهترايية مييي: اإل

 )أعضاء ميبة التدري  وال الم  وإعداد واقن اختيار الهابد...

Abstract:  

The problem of economic development in all ages, past, present and future is the problem of 

the formation of the teacher who leads the nation and gives young people capable of 

administration, especially at the level of higher education. 

Any upbringing that we are looking for .... ??? It is not just a family, school or university 

upbringing, but a creative upbringing through the creator or creative model. 
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The political administration had all the dimensions of the problem and was able to diagnose 

the situation to put the successful treatment. The top of the list was the preparation of the 

teacher the good leader to bring out a generation of designers who are able to make the right 

decisions. 

From this perspective came the idea of research, which is based on the proposal to establish a 

group of centers of a sectoral nature, whose main goal is to prepare the faculty members in the 

arts to become a teacher and a leader and these centers are the result of the common 

conviction of men of arts and administrative development. 

These centers have a role in the field of various arts and management tools and its benefits to 

develop the level of the member of teaching excellence and intellectual and artistic 

advancement of the student .... for development. 

The level of the faculty member and the quality of production (student) in the applied arts 

sector are influenced by the environment surrounding the administration. There are large areas 

of movement - even under constraints and constraints - that must be occupied by the 

administration to maximize the utilization of available untapped potential ... so overall 

development is our strategy. 

The main areas of development in our research of the proposed centers are: management, 

finance, marketing, production, human resources (faculty members and students), preparation 

and good choice of leader ... 

 مشكلة البحث:

 تهميش الدور القيكولوجي في تعليي  الم البنون. -1

 عضو ميبة التدري  قيكولوجياً ليص   المعلي الهدوة ل ال   في مجال التخصا.عدي تؤميل  -2

 هدف البحث:

 تؤميل كوادر من أعضاء ميبة التدري  قيكولوجيا ليص اوا قادة في المقته ل في كافة المجاالت.  -1

اإل يداعي المتبيرد ل يالم التؤكيد على أممية إعادة التؤميل القيكولوجي القليي لعضو ميبة التيدري  ليدعي مبهيوي البكير  -2

 البنون الت  يهية في كافة المجاالت.

 الرسالة:

تتلخا رقالة ماا ال اث في كتام هللا العزيز فهد كان وقيظل الهران الكريي معنا في كافة تعاليي الاياة اتى قيكولوجية 

 الهيادة الرشيدة: 

 الكلمات المفتاحٌة:

 قيكولوجية المعلي.-في مصر التنمية-ال الم-عضو ميبة التدري           

  قي هللا الرامن الرايي

" فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظاً غلٌظ القلب ألنفضوا من حولك. فأعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فً 

 األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا ٌحب المتوكلٌن "

 صدق هللا العظيي



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

748 

 أوال: تعرٌف القٌادة والقابد:
الهيادة في مركز امتمامنا جميعياً، فهيي جقير التهيدي المنشيود. ومصي ل  دالهييادةد يشيير إليى العمليية، فهيي عمليية  تتمحور

تؤ ير واقت ارة مت ادلة، وتباعل م مير  يين البيروق البرديية  عضياء المجموعية. وميي عمليية اات انتظياي وتوافيق. وتوجي  

 ناو تاهيق ا مداف.

يشترك فيي  كيل أفيراد المجموعية. فيي ايين  System Of Rulesلهيادة  م ا ة نظاي من ا دوار وعلى ماا الناو تكون ا

أن مص ل  دالهابدد يشير إلى مركز داخل ميكل المجموعة وإلى الشخا الاأل يم ل قلوك المجموعية، ويتلهيى اليدعي مين 

 أعضابها ويهتي  قلوكها.

المرجوة. والمعنى منا يتضمن  دامة االية القيواء المرغيوم وليي  إن  الشخا الهادر على قيادة المجموعة ناو ا مداف 

 االناراف قواء  النق ة للهيادة أو الهابد. 

ولهييد أصيي   موضييوع الهيييادة ياتييل أممييية وأولوييية فييي علييوي ومجيياالت متعييددة فييي البنييون  مختلييف مجاالتهييا والقياقيية 

 ج ....واالجتماع واإلدارة والصناعة ومختلف ق اعات العمل واإلنتا

وكان من ال  يعي أن تتوج  ماو االمتمامات إلى علي النب  ايث أن  العلي المنو     دراقة قلوك اإلنقان، وما الهييادة إال 

 قلوك إنقاني يخضع لهوانين العهل وماددات . 

 ومن منا أتت إقهامات علي النب  االجتماعي والقلوكي واالدارأل والتنظيمي وعلي النب  الصناعي في موضوع الهيادة. 

كييل علييي يتناولهييا  اقييم إ ييارو وتخصصيي  و ييرغي أن البييروع متعييددة إال أن الجييار وااييد واليييزال عنييوان دقيييكولوجية 

لمجياالت، قيواء فيي الكتيم أو اليدوريات أو الميإتمرات الدوليية مياا الهيادةد يشكل أاد تلك المااور الربيقية في كل تليك ا

ونشير إلى أن مص ل  الهابد منا في عمليتنا التعليمية يتاول إلى عضو ميبة التدري  و ناء علي  يجم فيما يلي أن نتعرف 

 علي  عن قرم.

 ثانٌاً: عضو هٌبة التدرٌس .. القدرات والمهارة:

ديية تعيزى أقاقياً إليى الخصيابا المور ية فيي شخصيية الهابيد أي أنهيا مكتقي ة ومتعلمية إ يان مل الهيدرات والمهيارات الهيا

 ايات ؟

–الك قإال ماي فلو كانت الورا ية ميي العاميل المايدد لتليك الهيدرات،  يالنا جهيدنا فهي  نايو كيبيية اكتشياف ميإالء الهيادة 

ما لو كان التعلي مو العامل المادد لهيا، لكيان علينيا الهيياي من خالل وقابل مختلبة ومن  ينها االخت ارات النبقية. أ- الورا ة

  تدريم أية مجموعة من النا  اتى يتي اكتقا ها وتنتهي المشكلة.

والواقيع أن تليك الهيدرات والمهييارات الهياديية ماصيلة تباعيل عيياملي الورا ية وال يبية .. فعليى قيي يل الم يال، يوليد التوأمييان 

مت ا هان  نب  نق ة الاكاء، ولظيروف ميا قيد ينبصيالن وينشيؤ كيل منهميا فيي  يبية مختلبية مين اييث المقيتوى االجتمياعي 

لى قلي التعلييي، فنجيد أايدمما قيد أصي   مهندقياً متبوقياً، أميا اكخير فقي اك االقتصادأل ومدى التشجيع والقماح  االرتهاء ع

متبوق أيضاً. ومن منا نهول إن الهيادة اقتعداد  ي إعداد أو مي دفن وعليد ونهصد  هاا أن  ال د أن تتوافر شرو  االقتعداد 

 التدريم.  والااتية اتى ي مر اإلعداد والتدريم. ومنا تتكامل أقاليم االختيار مع منامج

 ومن صبات عضو ميبة التدري  الهابد  اقم خ رت  العملية تتلخا في اكتي:

الاكاء والهدرة على اقت صار اوفهي الصورة الكلية والشاملة لعناصر المشكلة الم رواة )دراقية في مجال التصيميي  -1

 أو إدارية .

 لت وير في المنامج والمقتوى اإل داعي لل الم.الهدرة على اال تكار واإل داع الها ل للتنبيا، واإليمان  م دأ ا -2

 االنض ا  وااللتزاي  إنجازات ماددة ع ر خ ة موقوتة. -3
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 الهيادة من خالل الهدوة والرعاية لل الم واقتناعهي   . -4

، إن ال شير أميي الميوارد فيي مإققيات التعلييي العيالي، ومين  يي ياتياج عضيو ميبية Empathyاإلاقا   ا خرين  -5

 ارات خاصة لكي ياقن التعامل مع  ال   ويا   مشاعرمي ويصل إلى التؤ ير في قلوكهي وأدابهي.التدري  إلى مه

، أأل الهييدرة المقيته لية عليى التصييور وتادييد ا ميداف والمجيياالت الجدييدة واقتكشيياف Visionال صييرة المقيته لية  -6

 البرا ومن  ي الهدرة على توضي  او الصور المقته لية لل الم.

 ، أأل إدراك المتايرات وتوقع أشكال التايير المقته لية ومجاالتها،  ل والتكيف معها.Versatilityر توقع التايي -7

، أأل الهدرة على التركيز والقي رة على ا ايداث وتوجيي  النشيا  فيي االتجياو الياأل Focusإاداث وإدراك التايير  -8

 ياهق أمداف اإلدارة.

 ا جل ال عيد ولي  مجرد االناصار في البترة الهصيرة.، أأل التعامل في ظروف Patienceالنب  ال ويل  -9

، أأل الهيدرة عليى اقيتيعام التكنولوجييا الجدييدة وق ولهيا واقيتخدامها فيي Technical Skillsالمهارة التكنولوجية   -10

 مواضعها الصاياة.

أقيي ا ها ، أأل الهييدرة علييى إدراك الضيياو  وتاديييد مصييادرما وتاليييل Stress Managementإدارة الضيياو   -11

 وا تكار ا قاليم القتيعا ها والتعامل معها.

، أأل الهدرة على ق يول الجدييد، والتعاميل فيي مواقيع وظيروف ومجتمعيات غري ية أو متاييرة، Opennessاالنبتاح  -12

 والتؤقلي مع المواقف غير المعتادة.

ة والتعاميل الصياي ميع ، أأل الهدرة على تكوين وتشايل فرق العميل ال ال ييGroup Leadingإدارة المجموعات  -13

المجموعات والمرونة في أقاليم التوجي  والهيادة  ما يتناقم مع التكوين النبقيي واالجتمياعي لكيل مجموعية مين ال يالم 

 وال ال ات.

، ومي ليقت مهارة جديدة، لكنها ا قا  فيي إمكيان قيياي عضيو ميبية التيدري  Decision Makingاتخاا الهرار  -14

  عمل كفء مقت مراً كل مهارات  القا هة.ورإية  ال   ل   هيام  

، أأل الهييدرة علييى التصييرف  ؤقييلوم وتبكييير الماييامرة اليياأل ينشييا Entrepreneurshipاإلقييداي وروح التاييدأل  -15

 وينمي ويهود  دافع الرغ ة في اإلنجاز.

بية التيدري  تلك المهارات تشيكل فيي مجموعهيا نظامياً متكيامالً اييث تتباعيل ميع  عضيها الي عل لتوجيي  قيلوك عضيو مي

 وتاديد مدى فعاليت  وكباءت  في ت  يق وممارقة عمل  التدريقي وإدارت  للعملية اإل داعية ل ال  .

وال شك أن ا خصابي النبقي يضع في اعت ارو تليك الهيدرات والمهيارات الهياديية التيي ايددما الخ يراء وأولوياتهيا، ماليالً 

إياميا إليى ميا يعت يرو عليي الينب  اقيتعدادات وقيدرات عهليية، ويميات  إياما إلى ميا ميو ميوروث وميا ميو مكتقيم. ومصينباً 

الاأل على أقاقي  ييتي  Physiological Profileانبعالية، وفيي ودوافع، وصاة نبقية، اتى يقتخلا ال روفايل النبقي 

 اختيار وتدريم أعشاء ميبة التدري  وتدري هي  الوقابل المتبق عليها.

 التدرٌس والطالبثالثاً: دٌنامٌات عضو هٌبة 

 عضو هٌبة التدرٌس ودٌنامٌات المجموعات الطالبٌة: -1

ما أن تتشكل المجموعات ال ال ية )تاديداً في المشروعات الجماعية أو المواد التخصصية  اتيى تايدث تبياعالت إنقيانية 

فيي المجموعية والموقيف مختلبة  ين أعضابها. تؤ ير مت ادل في ا فكار والمشاعر والقيلوك. كيل  اقيم شخصييت  ودورو 

الاأل يتباعل مع  وتقتمر ماو التباعالت واليديناميات ميا  هييت المجموعية، وعضيو ميبية التيدري  النياج  ميو الهيادر عليى 

 اقت صارما واقت مارما وتوجيهها في خدمة تاهيق ا مداف المرجوة.
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أن  يختلف اتماً عنهي جميعاً. وشخصيت  تليك  فلكل  الم شخصيت  البريدة، فهو وإن كان يش   االخرين في أ عاد معينة إال

لها ديناميتها اإليجا ية التي تم ل إضافة مرغو ة لمجموعات ال الم. ولها فيي نبي  الوقيت ديناميتهيا القيل ية. فعضيو ميبية 

اوفي  التدري  كما يتباعل مع مجموعات ال الم  اكابي  وا تكيارو ورغ تي  فيي التعياون، فإني  يتباعيل أيضياً  إا ا اتي  ومخ

 وتاايرات  القا هة.

وقد ال يشترك مع  ال    دافع من امتماي اهيهي  نشا ها وأميدافها  يل للاصيول فهي  عليى مكاقيم ماديية وشخصيية. وقيد 

 يرغم في مركز متميز وق   ال   مع أن  ال يناقم قدرات  وخ رات .

هت  الخاصية فيإن ل ال ي  أيضياً ااجيات وكما أن لكل عضو ميبة تدري  ااجات ورغ ات وأمداف يقعى إلى تاهيهها   ري

وغايات وأمداف يقعون لتاهيهها  ا قاليم البنية المتبق عليها، ويجم أن تتبق مع رغ ات عضو ميبية التيدري  و ريهتي  

 مع أمداف  ال   وتتنوع ا قاليم.

ققية التعليميية ويتهييدون ومن نااية أخرى، يجم أن يبهي ال الم أنهي ال يعملون في البيرا   يل ميي جيزء مين أجيزاء المإ

 نظمها ولواباها ومي في وضع التناف  الضياغ  ميع الكلييات المنياظرة لهيا فيي نبي  المجيال. مياا فضيالً عين المايددات 

 والضاو  ال هافية واالجتماعية التي تهع عليها من الماي  الخارجي للمإققة.

نهي و عضهي كيؤفراد لكيل مينهي شخصييت  البرييدة و يين مناك إان ديناميات داخل مجموعات ال الم تتم ل في التباعالت  ي

ااجاتهي ورغ اتهي الشخصية في التبرد والتعلي ك شر وااجات وأمداف المإققية التعليميية ككييان ومنياك دينامييات خيارج 

ميبية ن اق ال الم تتم ل في التنافقية  ينهي و ين ال الم في الكليات المناظرة، كل الك يجم أن يإخا فيي اعت يار عضيو 

 التدري  )الهابد .

ينشيؤ  الضيرورة مجيال نبقيي يجميع  يين عضيو ميبية التيدري  و ال ي  يميوج دٌنامٌات العالقة بيٌن األسيتاذ والطيالب: -2

  ديناميات مت اينة، نعرل من منا أم لة لها،  ما قد يقاعد على تبقير  عل المشكالت الهيادية ....

 Ambianceتناقض مشاعر الطالب نحو أستاذهم:  - أ

و اقيم –ا قتاا مو نمواج أ وأل  النق ة ل ال   في معظي ا اييان. إني   يديل ا م مين اييث المكانية واليدور. ومين منيا 

قد يشعر ال الم تجام   تناقل وجداني، فهو يا   وال يا ي  فيي نبي  الوقيت. يا ي   اعت يارو ا م -نظرية التاليل النبقي

لعادل الاازي الاأل  ي  يتهيي شير اكخيرين  موجيم الهواعيد التيي يبرضيها عليى الجمييع الاامي وامم ال هة وا مان. ا م ا

قواقية، كما أن خشية خرق تلك الهواعد تمنع ال الم من االنزالق فتكبل ل  الردع وا مان. ومو ال يام أقتااو  ن  يايد 

 لة.من اريت  ونوازع . فالهواعد كما تمن  فهي تمنع أيضاً وتلك مي صعو ة المعاد

على أن ام ا قتاا )ا م  مو الاأل يظهر فه  على المقتوى الشعورأل، ويتي ك ت الكرامية فيي الالشيعور، أو قيد توجي  

إلى موضوعات أخرى غيرو، ر ما إلى قيادات أخرى  الكلية من خالل الت ريير  يؤن ا قيتاا ضياية الهواعيد الصيارمة وال 

 انم ل  ...

 قتاا على المقتوى الشعورأل وتوجي  الام إلى موضوعات أخرى والاالة ال ال ية ميي وقد يتي العك  أيضاً أأل كرامية ا

أن تجد ال الم في تناقل وجداني، ما ام العا بة، متردداً  ين كرامية أقتااو وا   في نب  الوقيت... وميي االية تقي م 

 ل فإن اختالف الرأأل ال يبقد للود قضية... معاناة وإرماقاً أك ر. ونشير منا إلى أن نتناول العوا ف ولي  اكراء وكما يبا

 اإلدراك الخاطا من الطالب لشخصٌة األستاذ: - ب

وإا أن ا قتاا  ديل ا م ونمواج ل ، فإن   يعة الوالدية في الاياة ال بلية لل الم قوف تإ ر غال ا على تشيكيل الصيورة 

 خاصة  قوف تنعك  على اتجام  النبقي ناو أقتااو. الامنية في عهل  عن أقتااو ... إن خ رات ال الم مع والدي  )ا م 
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فإاا كانت خ رات إيجا ية يالم عليها  ا ع ا لبة وال هة، كانت عالقت   ؤقتااو تن لف من تلك الخلبية الوا هة الم مبنية،،،، 

أقيتااو او نايو  وإن كانت خ رات قيل ية يقيودما الشيك والعيدوان، فاال ياً ميا يتكيون ادى ال اليم اتجياو عيدواني اوليي نايو

 المادة الدراقية التي يتلهاما  صرف النظر عن تايير ا قتاا  آخر.

إن الك يعني أن صبات ا قتاا الاهيهية أاياناً ما يصي ها قدر من التاريف في إدراك ال الم لها وقد يكون انارافا إيجا ياً 

 أو قل ياً.

ورة امنيية خا بية عين ا قيتاا، اليك أن ال اليم عيادة ميا ومناك عامل آخر يعمل على تاريف إدراك ال الم وتكيوين صي

يشعر  العجز والضعف في  عل النوااي قواء في مجال دراقت  أو في ايات  االجتماعي، ومن  ي فإني  يتجي  قييكولوجياً 

 إلى أقتااو )ا م  كي يقه  علي  من صبات الهوة ما يعول    ماا العجز...

 كون شخصاً قوياً قادراً على الع ور    إلى شا ا ا مان وتاهيق كل الاايات الصع ة.فيتصور أقتااو على أن  ال د وأن ي

وعلى ق يل الم ال، قيد يتصيور ال اليم أن أقيتااو شيهماً رايمياً للاايية  اييث ال يد وأن يتاميل عني  قصيورو الدراقيي فيال 

 يعاق   وال يظهر في  موا ن ضعب  للزمالء أو ا قاتاة اكخرين.

ا قتاا على ناو غير الك امتزت صورت  في نظر  ال   وأص   وكؤن  أقل مين المكانية المابيورة فيي عهيل فإن تصرف 

ا ناب  وال يقتاق مكانت  الهيادية  داخلهي ومنا تكمن الخ ورة في انهيار الرمز ويقت دل ال الم إقها  الم الييات والهيدرات 

 الخارقة على أقتااو، ليقه  علي  عجزو وضعب .

في كال الاالتين منا لألقف ايلة الشيعورية تلجيؤ إليهيا الينب  ال شيرية فيي الهيا للصيراع والهليق  Projectionا  واإلقه

 الاأل تعاني .

 اإلدراك الخاطا من األستاذ لطالبه:-ج

 يل يتاهق التوازن الجدلي من خالل الااجات المت ادلة  ين ا قتاا وال الم، فااجتهي إليى الخضيوع  م م يالي عيادل تتها

مع ااجت  إلى القي رة على  الم م يعيين أكبياء. وكبياءة ال يالم فيي آدابهيي للمهياي الدراقيية المكلبيين  هيا قيواء كانيت 

 عملية أو نظرية مي  م ا ة المرآة التي تعك  كباءة ا قتاا. 

إليى إع يياء -عليى المقييتوى الشيعورأل واال شيعورأل–وعليى اليك يايدث تاريييف فيي قييا  ا قيتاا لكبيياءة  ال ي ، فيمييل 

درجات في أعمال القنة أو في مواد المناقشات العملية  ؤعلى مما يقتاهون   ال  .   ني  ييرى نبقي  فييهي، وتتاهيق ااتيتي  

  هي، إا مو يام أن يرى نبي  في المرآة في أجمل صورة.

. فا قيتاا الياأل فشيل فيي وكما أن ال الم يمكن أن يقه  عجزو وضعب  على أقتااو اق ما ِأشرنا، فالعك  الماتمل أيضياً 

 تاهيق مهام  وتنمية  ال   التي مي مرآت ، ال يتامل أن يرى صورة ضعيبة لاات  على تلك المرآة ال امتة.

ولالك فهو يعلن أن  قد  ال جهوداً ك يرة وكافية لتاهييق النجياح المنشيود، إال أن البشيل يرجيع إليى   يعية  ال ي ، إنهيي ميي 

 ر معهي أأل جهد أو إصالح ومن منا يقه  عليهي كراميت  وعدوان .الضعباء العاجزين، ال ي م

وإان فإن عدي الهدرة على تجاوز أق ام العجز والهصور قواء من ق ل ا قتاا أو ال الم، يقم   مناخ يتاهق في  الهيانون 

مياا العيدوان عليى اكخير، النبقي المعروف داإلا ا  يولد العدواند كما يقيم   ممارقية ديناميكيية داإلقيها د، أأل إقيها  

وميين  ييي تصييير ال يبيية الدراقييية غييير مواتييية للنتيياج وتاهيييق المهيياي الدراقييية الم لو يية فضييالً عيين عييدي الرضييا الييوظيبي 

 لألقتاا.

ولكن ماا الهانون يعك  لنا في المها ل قانونياً ييدعو لألميل والتبياإل، فييمكن البيول أن دالنجياح يوليد الايمد أأل أن تجياوز 

وأق ا   وتاهيق إنجازات متبوقة من خالل توعية ال الم وقيادتهي  اكمة مين شيؤن  أن ييوفر مناخياً يقيودو الايم  الهصور

 والوالء  ين ا قتاا وال الم والمإققة التعليمية والمجتمع.
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 األستاذ وتطوٌر مستوى الطالب: -3

ت لعييي  تختلييف  اقييم المرااييل الدراقييية  يعت يير ال ييالم تنظيييي دينييامي يتباعييل ويتاييير وينمييو ويت ييور، وليي  ااتياجييات

المختلبة. ت دأ كل مجموعة من ال الم نموما  مرالة أولى أش    مرالة ال بولة،  صرف النظر عميا وصيل إليي  أفرادميا 

من نضج، م لها م ل ال بل في اعتمادما على توجي  ا قتاا )الاأل يم يل ا م  وميو منيا قابيداً معلمياً. يت ليع ال يالم إليي  

قيياعدمي علييى تاديييد أمييدافهي وتنظيييي أعمييالهي وتنقيييق خ ييوات وأليييات الدراقيية وخاصيية فييي المييواد العملييية ومشيياريع لي

 التخصا  ل ويمتد إلى تهايم ما يادث من قوء قلوك.

هالً والمرالة التالية من نمو ال الم ... أش    مرالة المرامهة وال لو  تتقي  الصراع  ين الرغ ة في أن اكون مصمماً مقت

 و ين الخوف من اال تعاد عن اماية ا م وإرشادات  وك يراً ما تظهر االختالفات الاادة في تلك المرالة مع ا قتاا...

وعندما يصل ال الم في النميو البكيرأل إليى مرالية النضيج والرشيد فيإنهي يتصيرفون  يوعي متكاميل يتامليون المقيإولية 

لايل   يرق موضيوعية وفيي المجموعيات ال ال يية الناجاية يتايول مركيز ويواجهون مشاكلهي الدراقية  يل ويقيت يعون ا

 انت او ال الم من االمتمامات الشخصية إلى أمداف المجموعة ومصلاة الجميع.

وا قتاا الكفء ميو مين يقت صير ويته يل مياا المقيار ال  يعيي لنميو ال يالم، ويعميل عليى ت يوير آدابهيي والوصيول إليى 

 مرالة النضج والرشد.

 قتاا غير الاصيف فإن  ال يضع في اعت ارو قمات مراال النمو القالبة الاكر ومن  يي تكيون اقيتجا ت  غيير مالبمية أما ا

لها. كالك فإن ا قتاا أاادأل الرإية الاأل يتصف  الجمود والتقل  نجدو يعمل على  هاء  ال   في مرالة ال بولية البكريية 

نهجياً ال -التقييم–جهية أخيرى فيإن ا قيتاا الياأل يعت ير التقيامل الك يير  ايث تظل معتمدة اعتمادا كلياً على شخصي  ومين

 ين اي أن يايد عن ، فإن   الك يعوق ت ور  ال   لعجزو عن إمدادمي  المقاعدة والمعلومات الاأل ياتاجون.

 أهم مبادئ القٌادة والرٌادة الناجحة لعضو هٌبة التدرٌس:-4

صيات ا قياتاة والمجموعيات ال ال يية والمواقيف المختلبية، كيالك الهييي الااكمية تتنوع أقاليم وأنما  الهيادة  اختالف شخ

الت اعييدد، -، متصييل دالتقييل Continuumوالمنيياخ القييابد. ومييع الييك أمكيين تاديييد  عييل ا نمييا  العاميية علييى متصييلين 

 البرد. –ومتصل الهدف 

 ميبة التدري  مي:ومن منا نقت يع الهول  ؤن أمي الم ادئ الي يجم أن يتالى  ها عضو 

مشاركة ال الم: لبد أوضات دراقات ميدانية عدة أن أقصى معدالت اإلنتاج الدراقي تتاهق عندما يشارك الجميع في -1

 تاديد ا مداف والمهاي و رق التنبيا كالك إع اء البرصة لل الم  المشاركة في وضع الخ   الزمنية و رق التنبيا.

ارت العديد من الدراقات أن االشتراك الزابد  عضاء ميبية التيدري  والهيبية المعاونية فيي أولوية اإلشراف والهيادة: أش-2

العملية التدريقية مع ال الم يهلل من كباءة الناتج في العملية التعليميية عليى اليرغي أني  يزييد مين نقيم مشياركة ال يالم. 

يكيون أك ير فاعليية فيي تاهييق الهيدف المرجيو مين  ومعنى ماا أن تبر  ا قتاا لعمليات اإلشيراف عليى العمليية التدريقيية

 العملية التعليمية.

وادة ال الم وتماقكهي: وتظهر وادة ال الم من شعورمي  االنتمياء واليوالء وتايد هي عين نجيااهي أك ير مين تايد هي -3

 ر وايدة المجموعية عن فرديتهي، ومن ك رة الصداقات فيما  ينهي ودرجية إت ياعهي لمعيايير وقييي الجماعيية فيي العميل. وتتيؤ

  عدة عوامل من أممها:

 نم  الهيادة في المجموعات ال ال ية... النم  الديمهرا ي ونم  التكامل واالمتماي الك ير  كل ا مداف وال الم.-أ

 إش اع ااجات ال الم... فكلما زادت عدد الااجات التي ترضي ال الم زاد اقتهرارمي ووادتهي.-م
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مرجوة من العملية التدريقية... إا يصعم أن ي هى ال الم متماقكين إا لي يدركوا عدداً ك يرا وضوح ا مداف العامة ال-ج

 من الموضوعات وا مداف على ناو مواد.

  التدرٌب على قٌادة وإرشاد الطالب:-5

اد  ييم للهييادة ي مر التدريم واإلعداد الجيد إاا أع ى لمن لدي  ي مير التيدريم واإلعيداد الجييد إاا أع يى لمين لديي  اقيتعد

واإلشييراف علييى العملييية التعليمييية والتر وييية وميين منييا تييؤتي ا ممييية الك ييرى لنظيياي تؤميييل واختيييار أعشيياء ميبيية التييدري  

 )الهدوة . على أن  يمكن تلخيا ا  عاد ال ارزة للتدريم فيما يلي:

الخاصية  يا داء لعضيو ميبية التيدري  التدريم الوظيبي المهني: وييتي فيي  إع ياء المعيارف والتيدريم عليى المهيارات  - أ

 اقم مجال تخصص .

الدراقات اإلنقيانية والنبقيية: دراقية قييكولوجية التعلييي العيالي وقيلوكيات المجموعيات ال ال يية اقيم نوعيية  - م

الكليييات العملييية ، كيياا التييدريم علييى القييلوكيات الهيادييية القييوية وأقيياليم التوافييق وتامييل  –التعليييي )الكليييات النظرييية 

 الضاو .

عليى كيبيية اليداء القيليي لمختليف  –ولي  عضو ميبة التيدري  فهي   –التدريم الجماعي: تدريم جميع ال الم  - ت

 أنواع المشاريع وكيبية التخ ي  البردأل والجماعي لمختلف التخصصات.

لشيخا، التع ير البردأل الجيد: ال ين اي لألقتاا او لمجموعات ال الم في خضي العمل الجماعي  مي  فرديية ا - ث

فالهيادة الديمهرا ية تشجع ال الم على المشاركة والتبكير فيي ا تكيار الاليول لمختليف المشيكالت قيواء الدراقيية أو عليى 

المقتوى الشخصي. كما تيوفر لي  المنياخ المالبيي للتع يير عين نبقي  وتاهييق ااتيتي . وتليك مقيؤلة جيديرة  التيدريم الهيادف 

 المك ف...نظرياً وعملياً.

 أن نشير  ال نان إلى  عل أنما  وأشكال أعضاء ميبة التدري  في إدارة العملية التعليمية: هنا وٌجدر بنا
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 أوال: نمط التكامل 

ا قتاا يرى  ال ي  فيي تليك الاالية منتجيين وم يدعين، وياياول تعظييي اشيتراكهي فيي عملييات التصيميي وايل  الفلسفة: -1

ا كان الك يابز قرعة إنهاء المشاريع والوصول إلى مرالة الرضيا عنيد المشاكل التصميمية وأداء ا عمال اات الداللة إا

وي ايي  –ال الم. ويرفل البلقبة التي ترى تعارضاً  ين ااجات العملية التعليمية وااجات  ال  ، يرى ا قتاا أن مناك 

ن   ال   اقيتهاللية أك ير مميا تكامالً  ين اإلنتاج المقتهدف و اقات اإلنقان، كما يمكن أن يخ ا ا قتاا في م –أن يكون 

ي ل ون، لكي نتجنم أية أضرار للنم  التكاملي فإن  ين ايي تنميية الاقاقيية  الخلبيية ال هافيية وال يبيية التيي تكقيم االقياتاة 

 توقعات وخ رات معينة.

تاديد مخرجات في عملية التصميي و –الاين يتؤ رون  الهرارات التصميمية  –يااول ا قتاا إشراك ال الم  التخطٌط: -2

المشروع وأمداف . ويشترك ال الم في ال المشاكل التصميمية التيي يضيعها أميامهي ا قيتاا العتهيادو أني   تليك المشياركة 

 يتاهق مزيد من اإل داع والالول المهتراة.

يااول ا قتاا منا تهيبة ال الم للعمل على شكل فرق عميل متعيددة ويضيع ا قيتاا نبقي  فيي كيل فيرق العميل  التنفٌذ: -3

كؤاد أعضاء البريق والك لوضع كل المصيادر والخ يرات التيي يتاليى  هيا لخدمية فرييق العميل، ومياا مين شيؤن  دفيع كيل 

تيية فيإن التنبييا يصي   امتيدادا من هيياً لمراليية  اليم فيي فرييق العميل   يال أقصيى  اقتي  وتايت م يل مياو الظيروف الموا

 التصميي، وفي الواقع يمكن تعديل التصميي خالل مرالة التنبيا  الشكل ا ك ر واقعية...

أن تتي عملية التهييي  يوال العياي أو التهيييي النهيابي أن تيتي  –كما يتض  من الخ رة المكتق ة  –: أن رإية ا قتاا التقٌٌم -4

افية وصرااة ... وعيادة ميا تيتي جلقيات التهيييي عليى أقي  منتظمية ومقيتمرة وتعت ير جيزءاً متممياً للنشيا  تلك العملية  شب

التنبييياأل، ويمكيين أن يكييون التهييييي  ؤقييلوم اللهيياءات البردييية أو الجماعييية لبريييق العمييل، والهاعييدة منييا أن يييتي التعامييل مييع 

 روع مال الدراقة.المشكلة التصميمية المهتراة جزء من القياق العاي للمش

 ثانٌاً: نمط التوفٌق 

يعتهد ا قتاا أن مناك تعارضاً إلى اد ما  ين ااجيات  ال ي  فيي اليتعلي والمت ل يات الدراقيية ومين  يي فهيو   الفلسفة:  -1

يااول الوصول إلى الول وق ية  ين ااجات ال الم والمت ل ات التعليمية للمإققة، ويبترل أن  ال   يقت يعون فه  

ليمي، وأك ر من الك يبترل أن ال الم ياتاجون إلى أقيتاا أن يكونوا متوق ي اإلنتاج ومتوق ين أيضاً في رضامي التع

مرن وعملي، و الرغي من إنكارو ودفاع  )إاا ووج   فإن  يشعر أن  ال   يمكن خداعهي وتوجيههي  الايلة، ومناك قرعة 

 في إجراءات ماا ا قتاا  ق م مهارت  في التبكير الجزيباتي)التبكير في التباصيل الدقيهة .

بضيل ا قيتاا الميدخل االقتشيارأل للتيؤ ير مين أجيل وضيع المشيروع وتادييد ا ميداف والم ليوم وتخ يي  ي التخطٌط: -2

ا نش ة، وإاا اقت اع ال يالم تبهيي من يق اإلجيراءات والخ يو  العامية، اينبيا يشيعر مياا ا قيتاا  يؤنهي قيوف يتيا عون 

ممكنة على الموقف و ين رأأل أغل يية ال يالم، العمل في المشروع، ويااول تاهيق توازن دقيق  ين ممارقة أك ر قي رة 

 ا قتاا يدعي ا فكار وا عمال أوال  ي يؤتي تدعيم  لشعور  ال   ومعنوياتهي.

يارا ا قتاا منيا عليى قياقية دال يام المبتيوحد خيالل مراايل تنبييا المشيروع ويعت ير نبقي  تايت رمين أأل التنفٌذ:  -3

عليى مت ل يات  ال ي  إال أني  يع يي ا قي هية الاتياجيات  ال ي  كلميا  اقتبقار لال أأل مشاكل ت رأ و الرغي مين ارصي 

أمكن في ال ا زمات، إن م ل تلك الممارقات مي من ق يل مرونة الدور الهيادأل الاأل يلع   ويت ناو عضيو ميبية التيدري  

 الهابد المعلي.
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وتكيون عمليية التهيييي  رمتهيا أشي    يؤن تكيون عملية التهييي منا ترتكز على كل من الجوانم القل ية واإليجا ية،  التقٌٌم: -4

إجراء غير رقمي وغير مهصود ولي  من ق يل المالاظة الموجهة، وغال اً ما يظهر ا قتاا منا عيدي ارتيااي  فيي تعاملي  

مع أخ ياء ال يالم، وميو عيادة ميا يكيافا  ال ي  عليى نجااي  وميو  يين زمالبي   ينميا يليوي المخ يا فيي لهياء منبيرد معي ، 

 اءات تميل  ن نكون ايوية نش ة وخبيبة.والله

 ثالثاً: نمط األهداف أوالً 

يبتيرل ا قيتاا أن كيالً ميين ال يالم ومت ل يات العمليية التعليميية يت ييادالن ا مميية الخاصية وييرى  ال يي  ال  الفلسيفة: -1

، ولديي  نظيرة متشيابمة يرغ ون في العمل    يعتهي ولالك ياتاجون إلى قل ة قوية تدفعهي للعمل وتوجههي وتقي ر عليهي

عن ق ول ال الم لمقإولياتهي واقتعدادمي للمنافقة، وا قتاا منا يتمقك ميدافعاً عين وجهية نظيرو تليك  الميا يجيد الم يرر 

 واضااً ل  في  عل ال الم غير ا كباء الاين يعملون مع .

نشي ة وتخ ي هيا واتخياا الهيرارات يقتخدي ا قتاا قل ت  وقوت   شكل أقاقيي، ويايتبظ  اهي  فيي تادييد ا  التخطٌط: -2

التصميمية وتاديد ا مداف، معظي الهرارات تؤتي على أقا  المعيار الشخصي لااتية ا قتاا، يعتهد ا قتاا من ماا النم  

أن اشتراك  ال   في صنع الهرارات التصميمية إنما مو مظهر لضعف وعدي كباءة ا قتاا، ومنا لألقف تصا  الهرارات 

 لتصميمية من أجل ا فراد ولي   ا فراد...والالول ا

يصر ا قتاا على المتا عة المقتمرة والم اشرة خ وة  خ وة أ ناء تنبيا مراايل المشيروع، ويظهير جليياً دور  التنفٌذ:  -3

الهابييد أ نيياء العمييل و ييال  ع فييإن ميياا ا قييلوم يقيي م لل ييالم الشييعور  بهييدان ال هيية ا قاقييية وفييي قييدرتهي علييى تييولي 

ولياتهي، إن قل ة ا قتاا منا وقوت  أوض  ما يمكن ويترقم دابماً التوافق الكامل والقرعة في ا داء ر ما كتع ير عن مقإ

 ااجة نبقية داخل ا قتاا للوقاية من البشل في إدارت  للمشروع )خوف  من البشل .

 الم ونوااي فشلهي في لهاءات فردية مع كل إن  إرة امتماي ا قتاا منا في عملية التهييي تركز على أخ اء ال التقٌٌم: -4

منهي، ومو يتااشى إجراء التهييي في جلقة مع المجموعة ككل، وعضو ميبة التدري  منا يإكد على القل يات وإلى اد ميا 

على العهام واللوي ويهرر أأل نوع من العهام يتخاو كي ال تتكرر م ل تلك ا خ اء وليي  مين النيادإ أن يضياي م يل مياا 

قتاا  ؤاد ا الم كع رة ل اقي ال الم اتيى يضيمن انضي ا هي ويبيرل رأيي  عليى ا فيراد خيالل جلقيات التهيييي اتيى ا 

 يظلوا في وضع دفاعي دابي.

 رابعاً: نمط األفراد أوالً 

ا قتاا يش   إلى اد ك ير النم  القا ق ولكن مع اختالف في القلوك، فهيو يشيعر أن ال يالم ال يرغ يون فيي  الفلسفة: -1

التناف  وال يا ون العمل وال يقعون إلى تامل المقإولية، كما يعتهد أن  ال   ي ل يون اليدرجات والتبيوق ميع تشيكك  فيي 

ا يإمن  وضوح  التعارل  ين ااجات  ال   ومت ل ات العمليية قدرتهي على تاهيق ماا الارل  ؤنبقهي فه ، وا قتاا من

 التعليمية، ولكن غال اً ما ينكر الك  ق م ااجت  الشخصية للته ل ومن  ي يجنم أأل تعليهات قل ية على ال الم.

اف يتنازل منا ا قتاا  روح من التقام  عن دورو في التخ ي  ووضع المخرجات النهابيية  عيد وضيع ا ميد التخطٌط: -2

العامة للمشروع ويتوقف عن صنع الهرارات التصميمية لكي ي هى لل الم القي رة الكاملية فيي مشياريعهي الخاصية، وفيي 

المواقف الصع ة قوف يمتنع ا قتاا عن إ داء وجهة نظيرو الشخصيية، إن م يل مياا ا قيتاا يشيعر أني   ااجية شيديدة إليى 

 إاا فرل علي  قرارات مإ رة أو مرمهة  درجة أو  ؤخرى.ته ل  ال   ل  ولالك يعتهد أن ال الم لن يا   
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توجي  ا قتاا منا وإشراف  الم اشر على ال يالم يكيون قلييالً ويصيور ا قيتاا نبقي  ودورو عليى أني  الشيخا  التنفٌذ: -3

الخدوي وا م المشاول  تل ية االاتياجات المعنوية والبنية ل ال   أك ير مني  موجهياً لهيي، ويشيجع ويراجيع ميا ميو م ليوم 

 لل الم ومامو شعورمي أ ناء تنبيا المشروع.

يهتي ا قتاا في تليك الاالية  الابياظ عليى اليروح المعنويية العاليية ل ال ي  ويتجنيم أأل مناقشيات ايول أخ ياء  التقٌٌم:  -4

ولذلك ال ٌنبغيً ال الم ونوااي قصورمي، وياكم  منا شك  في أن ال الم ال يتاملون عادة مواجهتهي  نوااي قصورمي 

 اتخاا دور الوا ق في  ال    دالً من توجي  اللوي لهي.أن يتعرضوا لم ل تلك المواقف المارجة وا قتاا منا يبضل 

 خامساً: نمط التباعد

ييرى ال يالم كيارمين للعميل ومتيرددين فيي  –ر ما نتيجة إلقها  تصيورات  ومشياعرو الااتيية  –ا قتاا منا  الفلسفة: -1

عارضاً  ين مصيال  ال يالم اتخاا خ وات جادة ناو مقإولياتهي وال يقعون للمنافقة إلى جانم أنهي مخادعون، زويرى ت

وصال  العملية التعليمية، ولالك يرغم في االنقياام  عييداً عين  ال ي  وأيضياً  عييدا عين مشياكل العمليية التعليميية وتع ير 

 مالاظات  القاخرة عن إا ا  ين ع من ضعب  وعدي كباءت  في أن يكون ل  دوراً مإ راً في المإققة التعليمية.

منا جهداً لتجنم المخا ر الشخصية ويميل إلى االعتماد على  هاء ا وضاع التي تميت  هيرارات ي ال ا قتاا  التخطٌط: -2

اتخات في الماضي أو االعتماد على قل ات رإقياب  وتوجيهياتهي الم اشيرة وا قيتاا منيا يقيرع فيي االقت يا  مين الكتييم 

 تكيار أو تجدييد، ويقيتهدف ا قيتاا منيا ان يتايرر الباة الكليةد في صياغة المشاريع وتنمية الخ   التعليمية دونميا أأل ا“

 كلما أمكن من مقإوليات  ويمكن أن يت نى دابماً الهول  ؤن  ال يقت يع التارك  شكل آخر إا أن يدي  مالولتان.

يميل ا قتاا منا إلى أن تكون تعليمات  أوض  ما تكون و عد الك يتجنم أأل ااتكاك أو تدخل في خ وات تنبييا  التنفٌذ: -3

المشروع إال إاا كان التنبيا ال يقير كالخ ة الموضوعة واينبا يرجع إليى القياقية الموضيوعة فيي المإققية التعليميية أو 

يلجؤ إلى الهيادات العليا  الهقي او الكلية لكي يمدوو  هراراتهي في م ل تليك المواقيف إن ا قيتاا منيا يقيير كميا نهيول  الم يل 

 المصرأل دجنم الاي د.

يهوي ا قتاا  تنبيا جليات التهييي والمناقشة إاا كانت فه  م لو ة   هاً لالباة الكليية، فيإاا كيان التهيييي ضيرورياً  التقٌٌم: -4

من خالل المناقشة فإن  يااول تنبياو   ريهة تاد من الدور الشخصي ل  أأل تكون  ريهت  آمنة وال شخصيية م يل اقيتخداي 

يع ال يالم م يل مياا ا قيتاا عيادة ميا يتجنيم التهيديرات المت رفية فيي قيامي   عمليية اقتمارة التهييي الرقمية التي يؤلبها جم

التهييي قواء اإليجا ية منها أو القيل ية مخافية اضي رارو لليدفاع عين أقي ا ها، وميع اليك فهيو يتيؤ ر  تهيديرات اكخيرين عنيد 

 اتخاا الهرار  النق ة ل ال  .

 ت الهامة لضمان حسن اختٌار عضو هٌبة التدرٌس:مما سبق ٌجب ان تفعل بعض االجراءات والخطوا

 اإلجراءات: -

 ويتي تاديد مواصبات عضو ميبة التدري  من خالل:

  :امتالك قاعدة علمية معرفية صل ة 

  :التمتع  شخصية قيادية مإ رة 

 :او مهارة عالية في االتصال والتواصل مع اكخرين 

   . لدي  الهدرة على أن ي ور نبق   نبق 
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 تفعٌل دور المقابلة الشخصٌة فً اختٌار عضو هٌبة التدرٌس: -

والك  ؤن تنبا المها الت الشخصية في ضوء إجراءات ومعايير ماددة وواضاة يتبق عليها أولبيك الياين يجيرون المها لية  

ر وييية الشخصييية. وعمومييا، تقييت يع لجنيية المها ليية الشخصييية الاكييي علييى شخصييية المتهييدي ميين خييالل الايي  والخ ييرة الت

  عضابها، وعلى وج  الخصوا تنظر لجنة المها الت الشخصية في تاهق القمات الشخصية التالية في المتهدي:

 وضوح مخارج الاروف وا لباظ  ما ال ياتمل الل   في فهمها.  1

 قدرة المتهدي على عرل أفكارو  صورة واضاة.  2

 تناقق وترا   ا فكار التي يعرضها المتهدي.  3

 للمتهدي و هت   نبق  وعدي ترددو في  رح آراب  الخاصة.الاضور الشخصي   4

 قالمة اوا  و نية جقي المتهدي  ما ال يعيه  عن التدري  البعال.  5

الهييدرات الهيادييية )الهييدرة علييى تصييور ا مييداف ال عيييدة، وصيينع الهييرارات المناقيي ة، وتامييل المقييإولية، وتوجييي    6

 اكخرين  

واقيف المختلبية، والتصيرف اقيم ميا يبرضي  الايدث أو الموقيف، والتيؤقلي ميع المرونة )الهدرة على التعاميل ميع الم  7

 مقتجدات الموقف، التقام  واقتيعام اكخرين وتبهي دوافعهي 

المظهر العاي )في الاالم توجد عالقة إيجا ية  ين المظهر العاي للبرد ونم  شخصيت ، فالشخصية المتزنة المنضي  ة   8

 ع المؤلوف  تتناغي مع مظهر نظيف غير نشاز م

 الكاريزما )قدرة المعلي على التؤ ير على ال الم وجعلهي يتعلهون    ويا ون  وينباون توجيهات  عن  واعية .   9

الهدرة على التواصل مع اكخرين )يجم أن يمتلك معلي المقته ل الهدرة على إيصال أفكارو وآراب  لآلخرين  وضيوح   10

 وتاليل وفهي ما يصل  من رقابل من اكخرين .تاي، كما يجم أن يكون متمكنا في اقته ال 

ماو القمات الشخصية تعد قمات جومرية يجيم توفرميا  درجية مه ولية عنيد كيل مين يتهيدي لمهنية التعلييي. ولكين القيإال   

المهي مو: كيف نتاهق من وجود تلك القمات ليدى كيل مين يتهيدي لمهنية التيدري ؟  وميا االاتيا يات الواجيم توافرميا فيي 

 لة الشخصية كي تكون فعالة في الكشف عن ماو القمات؟المها 

 أما بالنسبة لبرامج إعداد عضو هٌبة التدرٌس وتدرٌبه ٌقترح ما ٌلً:

 األهداف: -1

 ت وير  رامج اإلعداد لتتناقم مع المقتجدات المعرفية واالجتماعية واالقتصادية وال هافية وفق  وا ت قياقة التعليي.  - أ

 مالءمة ال رامج الاتياجات المجتمع المالي  خاصة والمجتمع القعودأل  عامة.                                                         -م

 تاقين نوعية ال رامج. -جـ

 توظيف التهنية الادي ة في زيادة فاعلية  رامج اإلعداد وإ راء مبرداتها. -د

 التدري  لخ رات م ولة منظمة ومنهجية في الميدان.تعريل ال الم/ عضو ميبة  -مـ

 تنمية قدرات أعضاء ميبة التدري  واالرتهاء  مقتويات أدابهي. -و

 ضمان مقتوى مالبي من الجودة في  رامج اإلعداد يزود ال الم/ عضو ميبة التدري   القمات-ز  
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 النتابج:

 مما ق ق يمكن ان نخلا الي  عل النتابج:

 هناك عدة اهداف ٌجب الوصول الٌها: -

  . انتهاء أفضل المتهدمين وأك رمي اقتعداًدا لممارقة مهنة التدري 

  .تنويع وقابل الكشف عن القمات الشخصية للمتهدمين وقدراتهي ومهاراتهي 

  .توفير قدر مالبي من الشمول والموضوعية لوقابل االختيار وآليات اله ول 

  . اجتاام أاقن العناصر: خلًها واكاًء وعلًما ومهارًة لمهنة التدري 

 التوصٌات

 تبعيل الدور القيكولوجي في تعليي  الم البنون.-

 تؤميل عضو ميبة التدري  قيكولوجياً ليص   المعلي الهدوة ل ال   في مجال التخصا. -

 ة في المقته ل في كافة المجاالت. تؤميل كوادر من أعضاء ميبة التدري  قيكولوجيا ليص اوا قاد -

 التؤكيد على أممية إعادة التؤميل القيكولوجي القليي لعضو ميبة التدري  لدعي مبهوي البكر اإل داعي المتبرد ل الم   -

 البنون الت  يهية في كافة المجاالت.   

 الرسالة:

لكريي معنا في كافة تعاليي الاياة اتى قيكولوجية تتلخا رقالة ماا ال اث في كتام هللا العزيز فهد كان وقيظل الهران ا

 الهيادة الرشيدة.

 :المراجع

 المراجع العربٌة:

المجموعة -إعداد المعلي في ضوء تجارم  عل الدولرضا توفيق  ،ع د البتاح -العظيي ص رأل  ع د ،ع د العظيي -1

 .2017-العر ية للتدريم والنشر

-علي النب  واالمداف التر وية“علي النب  التر وأل -وآخرونإقماعيل مامد  ،البهي –ع د المجيد قيد  ،اامد -2

-القعودية-الريال-مكت ة الع كيان-قيكولوجية التنظيي العهليد-التهويي التر وأل-قيكولوجية المتعلي-قيكولوجية التعلي

 ي.2014

 األبحاث:

  -تكوين المعلي -المإتمر العلمي القاد  عشر -إعداد المعلي في مصر .... إلى أين؟ -ع د الاليي، أامد المهدأل-1

 .مصر-ي2004يوليو  -1مجلد -الجمعية المصرية للمنامج و رق التدري 

المإتمر العلمي  -رإية مقته لية مهتراة ناو ت وير إعداد المعلي في ضوء معايير الجودة -نصر مامد علي  ،اامد -2

 مصر-ي 2007يوليو -1مجلد  -معايير الجودة  ت وير منامج التعليي في ضوء -التاقع عشر 

 المواقع االلكترونٌة:

1. http://educapsy.com/services/formation-enseignant-competence-262 
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