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الملخص
كما هو معلوم ان الجامعة هي المسؤولة عن التنمية البشرية وهي الثروة الهامة التي

يعتمد عليها المجتمع في تطوره وتقدمه ،فالتعليم الجامعي هو أمل األمة والمجتمع في إمداده
بالكوادر ذات الكفاءة العلمية والفنية واألخالقية  ،التي يبنى عليها المجتمع حضارته ومستقبله,
ولهذا البد من االهتمام بجودة ورصانة كل من التدريسي و المنهج الجامعي و الطالب

الجامعي على حد سواء.

الكلمات الداللية :الترصين ،التجويد ،التعليم ،التدريسي الجامعي
المقدمة
كمااا هااو معلااوم ان الجامعااة هااي المسااؤولة عاان التنميااة البش ارية وهااي الثااروة الهامااة التااي
يعتماد عليهاا المجتمااع فاي تطاوره وتقدمااه ،فاالتعليم الجاامعي هااو أمال األماة والمجتمااع فاي إمااداده

بالكوادر ذات الكفاءة العلمية والفنية واألخالقية  ،التي يبنى عليها المجتمع حضارته ومستقبله.
 -1أهمية البحث  :في إن جودة العملية التعليمية لها ثالثة أركان-:

أوال  :التدريسااي يعااد األداء التدريسااي لعضااو هييااة التاادرير الجااامعي الااركن األسااار األو فااي
العملي ااة التعليمي ااة ل ااذا يتطل ااب من ااه كفاي ااات ومواص اافات مهني ااة وقياس ااية عالي ااة  ،فالتدريس ااي ه ااو

العمود الفقري في العملية التربوية وهو المثال األعلاى لطالباه  ،يخارج أجيااالد قاادرة علاى ا ساهام
في النهوض الحضاري  ،ومسلمًا بالقيم الرصينة.

ثاني ااً :الماانهج تتطلااب جااودة العمليااة التعليميااة فااي إعااداد المناااهج الجامعيااة الرصااينة ينب ااي ان

تؤخااذ ماان منابعهااا األصاالية وتطويرهااا علااى أساار علميااة ومنهجيااة ساالمية وحديثااة فض االً عاان

ا فااادة ماان راء الخبا اراء وتجااارب الجامع ااات فااي بناااء المن اااهج الجامعيااة وتطويره ااا يااادة عل ااى
توظيف مخرجات البحث العلمي الرصين في بناء هذه المناهج وتطويرها.

105

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/2020/المجلد ( )1العدد (125-105:)1

ثالثااا :الطالااب وان يكااون الهااد

السااامي فااي المناااهج التعليميااة الجامعيااة بشااكل عااام وهااو

ال في أن يكون المنهج الساامي فاي إعاداد طالاب كلياة
إعداد ( الطالب  ،المهني ) الرصين  ،فمث ً
التربية هو ان يكون ( الطالب  ،المدرر ) وفي إعداد ( الطالب  ،المهني ) في كلياة الطاب هاو

إعداده ليكون طبيبًا ماه ًار  ،وهكذا .
 -2مشكلة البحث

أوالً :ضاارورة إعااداد األسااتاذ الجااامعي الرصااين ماان ناحيااة مواصاافات أخالقيااة وتنميااة مهنيااة

وأسر تقويم  ،لذا يقتضي تقسيم مشكلة البحث من حيث التدرير الى اآلتي :
 -1معرفة مواصفات عضو هيية التدرير الرصين.
 -2التنمية المهنية لعضو هيية التدرير الرصين.
 -3أسر تقويم عضو هيية التدرير الرصين.

ثانيااً  :الكتاااب (الماانهج الجااامعي)  :فهااو يقااوم بادور فاعاال فااي إيصااا المعلومااة الااى طالااب

العلاام .وا شااكالية المطروحااة هناا بخصااوا الكتاااب ( الماانهج ) هااو أن هااذه الوساايلة المهمااة لاام
يعاد لهاا الادور الفاعال فااي السااحة الجامعياة  ،وأصاب االهتمااام منصابًا علاى الوساايل ا عالميااة
الحديثة التي تفر ها التقنيات المعلوماتية الحديثة والتي أمساى الطالاب الجاامعي يساتقي معلوماتاه

الحديثة منها كاالنترنت واألقراا المدمجة والكتاب االلكتروني  ،وما فاي هاذا وتلان مان لوثاات.
لذا يتطلب الحديث والبحث عن مفهاوم ( الكتااب الجاامعي الرصاين ) وعالقتاه بالتقنياات الحديثاة

وسبل استرجاع الكتاب ( المنه ج الجامعي ) لدوره الفاعل ومكانته المهمة في الجامعة.

ثالثا ااا :الطالا ااب  :ما اان خا ااال مالحظا ااات الباحا ااث فا ااي ها ااذه الد ارسا ااة تتكشا ااف ما ااوطن الضا ااعف
والقصا ااور فا ااي برنا ااامج إعا ااداد الطالا ااب المهن ا ااي المطلا ااوب تخريجا ااه ليكا ااون فا اااعال ونافعا ااة ف ا ااي
مجتمعه وبناء حضارته.

فإع ا ااداد الطال ا ااب الم ا اادرر بكلي ا ااات التربي ا ااة (م ا ااثالً) ف ا ااي أن ي ا ااتم إع ا ااداده ليك ا ااون متمكنا ا ااً

ما ا اان الت ا ا اادرير ف ا ا ااي التعل ا ا اايم الثا ا ااانوي ويعن ا ا ااي ذل ا ا اان ض ا ا اارورة وجا ا ااود أنش ا ا ااطة علمي ا ا ااة وعملي ا ا ااة
يتع ا اارض له ا ااا ( الطالب الم ا اادرر ) ف ا ااي كلي ا ااات التربي ا ااة قب ا اال انخ ارط ا ااه ف ا ااي مهن ا ااة الت ا اادرير ،

وما ا ا اان خا ا ا ااال تلا ا ا اان األنشا ا ا ااطة يا ا ا ااتم ا عا ا ا ااداد التخصصا ا ا ااي والتربا ا ا ااوي والثقا ا ا ااافي ( للطالا ا ا ااب

الما اادرر ) الا ااذي يا ااتقن التا اادرير فا ااي الحلقا ااة األولا ااى  ،بجانا ااب إتقانا ااه لتا اادرير الم ا اواد األدبيا ااة
أو العلمية أو األخالقية.

-3أسئلةالدراسة :لتحقيق جودة العملية التعليمية يتطلب ا جابة على اآلتي
ال  :أسيلة الدراسة المتعلقة بالتدريسي الرصين:
أو ً

 -1ما نعني ( بالترصين )؟

 -2ما الحاجة الى ( الترصين )؟
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 -3ما مواصفات األستاذ الجامعي الرصين؟
 -4ما المتطلبات العلمية والمهنية والمنهجية لألستاذ الجامعي الرصين ؟
 -5ما أسر تقويم األستاذ الجامعي الرصين ؟

ثانيًا  :أسيلة متعلقة بالكتاب ( المنهج ) الجامعي الرصين ؟

 -1ما نعني بالكتاب الجامعي الرصين؟
 -2ما مواصفاته؟

 -3م ا ااا عالقت ا ااه ب ا ااالمفهوم للكت ا اااب االلكترون ا ااي  ،وم ا ااا الس ا اابل المناس ا اابة الس ا ااترجاع مكان ا ااة
الكتاب ( المنهج ) الجامعي الرصين ؟
وقا ااد أثبتا اات المشا ااكالت األخي ا ارة لمالحظا ااة الباحا ااث بالمعانا اااة التا ااي يلقا اااه الطا ااالب فا ااي

جم ا ا ااع المعلوم ا ا ااات وت ا ا اادوينها  ،أم ا ا ااا لع ا ا اادم تا ا ا اوافر الكت ا ا اااب (الم ا ا اانهج) الج ا ا ااامعي الرص ا ا ااين او
لسا ااوء بنايا ااه وتصا ااميمه  ،أو قا اادم معلوماتا ااه أو نقصا ااانها وما ااا الا ااى ذلا اان مما ااا يحا اادو با ااالطالب
الى اللجوء الى وسايل أخرى بالتعليم والتعلم.

ثالثًا :أسيلة متعلقة بأعداد ( الطالب المهني) المنشود ،ومنها:

 -1ما أهدا

برنامج واعداد ( الطالب المهني) النظري والعملي؟

 -2ما واقع ا عداد التخصصي له ؟
 -3ما واقع ا عداد الثقافي واألخالقي له ؟

ِ
تخرجه ؟
 -4ما المشكالت التي تؤثر على مستوى أداء( الطالب المهني) بعد
 -5ما المشكالت والمعوقات التي تواجه إعداد(الطالب المهني) الرصين ؟
-4هيكلية البحث :سيقسم هذا البحث (بإذنه تعالى) الى ثالثة مباحث-:
 -1إعداد الكوادر التدريسية الرصينة.
 -2إعداد المهنج ( الكتاب الجامعي الرصين ).
 -3إعداد ( الطالب المهني ) الرصين

خامس ًا :بعض المصادر والمراجع المعتمدة:

وس ا اايعتمد ه ا ااذا البح ا ااث ف ا ااي إع ا ااداده العدي ا ااد م ا اان المصاااااادر والمراجاااااع المهم ا ااة ومنه ا ااا:

يا ااات بينا ااات ما اان القا اارن الك ا اريم فكانا اات خيا اار منها اال يسا ااتقى منا ااه البحا ااث فا ااي إعا ااداده ،وكتا ااب

الح ا ا ا ا ا ااديث النب ا ا ا ا ا ااوي الشا ا ا ا ا ا اريف ومنه ا ا ا ا ا ااا كت ا ا ا ا ا اااب دالي ا ا ا ا ا اال النب ا ا ا ا ا ااوة للبيهق ا ا ا ا ا ااي ،إبا ا ا ا ا ا اراهيم ب ا ا ا ا ا اان

محم ا ااد(470ه ا ا ا 1078م) ،ومص ا ااادر تاريخي ا ااة متخصص ا ااة ف ا ااي تن ا اااو ه ا ااذا الموض ا ااوع ومن ا ااه
كت ا اااب (التعريف ا ااات) للجرج ا اااني ،العالم ا ااة محم ا ااد ب ا اان عل ا ااي الس ا اايد الشا ا اريف(816ه ا ا ا 1413م)
وكت ا ااب الل ا ااة ومنه ا ااا كت ا اااب (لس ا ااان الع ا اارب) الب ا اان منظ ا ااور ،جم ا ااا ال ا اادين محم ا ااد ب ا اان مك ا اارم
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األنص ا ا اااري ا فريق ا ا ااي(ت711ه ا ا ا ا 1311م) ،وكت ا ا اااب ( الق ا ا ااامور المح ا ا اايد) للفي ا ا اارو ب ا ا ااادي.
كما ااا يعتما ااد البحا ااث عل ا ااى العديا ااد ما اان الم ارجا ااع المهتم ا ااة بالمنا اااهج الجامعيا ااة وأسا اار وض ا ااعها
وتأسيس ا ا ااها للعدي ا ا ااد م ا ا اان األس ا ا اااتذة األفاض ا ا اال ومنه ا ا ااا كت ا ا اااب (المعل ا ا اام األو ص ا ا االى

علي ا ا ااه

وس ا االم ق ا اادوة لكاا اال معل ا اام ومعلم ا ااة) لف ا ا اؤاد ش ا االهوب ،وكتاب(مع ا ااايير جا ا ااودة الكت ا اااب الجا ا ااامعي)
لسليمان ،معتمد علي ،وغيرها
ا لمبحث األول :إعداد الكوادر التدريسية الرصينة
يشهد العالم اليوم تطو ًار معرفيًا وتكنلوجيا متسارعًا ،ومواكبة لهذا التطور البد من إعداد

الفرد إعدادا يمكنه من التفاعل مع معطياته ،ألن عملية التعلم والتعليم تشكل عنص ار أساسيًا في

إحداث هذا التطور ،ونظ ار لما يمثله التدريسي الجامعي من أهمية بال ة باعتباره الركن األسار

من أركان النظام التربوي والتعليمي فإن أهم الدعايم التي ترت ك عليه فلسفة التربية والتعليم

تكمن في تهيية تدريسيين جامعيين واعدادهم وتطويرهم بصورٍة مستمرة لتلبية حاجات المجتمع

الضرورية واالرتقاء بالمستوى التعليمي وت ويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل التعليمي

ن
ومدربًا مهنيًا وتأصيليًا ال ديخلق األستاذ
الراقي،ذلن ألن دو التدريسي المؤهل أكاديميًا د
الجامعيالرصين الذي يعي دوره الكبير الشامل وال يستطيع أي نظام تعليمي الوصو لتحقيق
أهدافه المنشودة ،وهذا ما تقرره كافة األنظمة التعليمية(.)1

ومع االنفجار المعرفي الهايل ودخو العالم عصر المعلوماتية واالتصاالت التقنية
اكب روح العصر،
العالية أصبحت هنان ضرورة ملحة الى تدريسي متطور بشكل مستمر ليو َ
ويلبي حاجات المتعلمين ويلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم والرقي ( ، ) 2لذا
فالحاجة ماسة لتدريب التدريسيين على مواكبة الت ييرات والمستجدات المتالحقة،كي يصب

دمنتجاً ومهنيًا وتربويا فاعالً للمعرفة على وفق االتجاهات الحديثة المعاصرة ،فالتدريسي المبدع

هو أسار جودة التعليم الجامعي وهي قضية أساسية ومهمة لدى دو العالم كافة

وهذه الجودة ال يمكن أن تتحقق إ بتوافر شروط ومواصفات وعناصر وفي مقدمتها

مستوى العاملين(األساتذة والباحثين) في الجامعات ،ومستوى هؤالء العاملين يتطلب منهم مقدرة

على التدرير والبحث العلمي الجاد ،ويتطلب منهم أيضًا حرصًا على االلت ام وقيم أخالقية

تتفق مع متطلبات الجودة

وسياسة ضمان الجودة تفرض تحديد خصايا الكفاءات والقدرات المطلوبة مثل وضع
سياسة اختيار أعضاء التدرير والباحثين بالمؤسسة الجامعية للوصو الى األستاذ الجامعي
الرصين
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صن :ثب َت ورسخ
لذا ينب ي التعريف أوال (بالرصين) :من األصل :أسفل الشيء ،ور َ
ومرصن :اسم المفعو من (رص َن) ،وترصين الشيء :جعله ذا أصل ثابت(.)3
أصله ،د
المطلب األول :مواصفات عضو هيأة التدريس:

تقتضي مهنة التدرير أو التعليم الجامعي التحلي بأخالقيات ومواصفات مثالية عالية،
تعالى عليه ،فيتطلب

لمن يسر
قبل الصفات المهنية والتعليمية  ،بل هي مهمة شاقة ،إال َ
لمن تحته ،ولو عددنا
من التدريسي إخالصًا وصب اًر وتواضعًا وأمان ًة ونصحاً ورعاي ًة َ
المواصفات األخالقية التي يتطلب توافرها في المعلم أو األستاذ الجامعي فهي كثيرة جدًا
وتتناسب مع أهمية األستاذ الجامعي وتأثيره في مجتمعه ووطنه ورقيهما

أو ًال :اإلخالص:
ا خالا أمر عظيم ربما ي فل عنه كثير من المعلمين والمربين والتدريسيين ،وهو
تأسير وغرر مبدأ( إخالا العلم والعمل هلل تعالى) 0وهو أمر ال ديفطن له  ،لِ دبعد فيات من
النار عن المنهج الرباني(.)4
وا خالا في الل ة :ترن الرياء في الطاعات

()5

 ،قا تعالى(( :قل إنما أنا بشر مثلكم

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صالحًا وال ديشرن بعبادة ربه
يوحى إلي أنما إلهكم واحد َ
()6
أحدا))
وفي االصطالح :تخليا القلب عن كل شايبة مكدرة لصفاته من كل شيء يتصور أن
يشوبه غيره ،فإذا صفا عن شوبه ديسمى خالصًا ويسمى الفعل المخلا إخالصًا
وعليه فإخالا العمل ضروري ((لألستاذ الجامعي الناج في أداء رسالته وذلن
()7

تعالى وحده ،يدفعه ذلن

لشعوره بما يقوم به ،فهي رسالة سامية تستحق األجر والثواب من
ٍ
ال أن
بفاعلية
وكفاءة واتقان ،امتثاالً لقوله صلى عليه وسلم (،يحب إذا عمل أحدكم عم ً

يتقنه) ،وشعور الطالب بإخالا معلمهم وتفانيهم في عملهم ي رر في نفوسهم شعو اًر عميقاً
بالمسؤولية ويدفعهم ألداء واجباتهم بر ٍ
غبة وبصو ٍرة مستمرة))(.)8
ثانيا:القدوة الحسنة
الجامعة هي مدرسة تربوية لتخريج األفراد واألجيا والمجتمعات الصالحة ،لها الوسايل
لمن كان
األقرب واألنج للهداية والتأثير ،قا تعالى)) لقد كان لكم في رسو
أسوة حسنة َ
يتشرب ويتمثل
كثي اًر))( ،)9فينب ي على األستاذ الجامعي أن
واليوم اآلخر وذكر
يرجو
َ
أخالق القرن الكريم والنبي (صلى

عليه وسلم) ،والقدوة الحسنة من مواصفات عضو هيأة

التدرير الناج  ،قدوة بسلوكه ،وأعماله قبل مقاله ،ويجب على األستاذ الجامعي أن يكو َن أسوة
حسنة لطالبه و ماليه وكافة أفراد المؤسسة الجامعية،إن كان كذلن استفادت منه المؤسسة
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التعليمية واستطاع توصيل رسالته ،واال قلت الفايدة منه وتعذر عليه أداء رسالته على الوجه
األكمل والمطلوب  0وتكمن أهمية القدوة الحسنة في العملية التربوية في األسباب التالية:

 -1إن القدوة الحسنة تثير في نفر العاقل قد ًار كبي ًار من االستحسان ،فتتهيج دوافع ال يرة
لديه ،ويحاو تقليد ما استحسنه وأعجبه.

 -2إن مستويات الفهم عند النار تتفاوت ،ولكن الجميع يتساوى أمام الرؤية بالعين المجردة
لمثا ٍ حي ،لذ فإن ذلن أيسر في إيصا المفاهيم التي يريد المربي إيصالها للمقتدي.

 -4التدريسي المثل األعلى لطالبه فهم يقلدونه ويتأثرون به في كل ص يرة وكبيرة من حيث

يشعرون وال يشعرون ،فكان واجبًا عليه أن يكو َن قدوة حسنة لهم في مظهره ،وصبره على
طالبه ،وحبه لهم،وشفقته عليهم ،وعدله بينهم وما الى ذلن(.)10

ثالثا :الصبر

الصبر ل ًة :من (صبر) الرجل (يصبر) صب اًر (فهو صابر) وصبار وصبير و(صبور)

ص دبر ،قا ابن منظور :صبر عن الشئ يصبره صب ًار أي حبسه،
أيضًا ،والجمع :د
فالصبر:حبر النفر عن الج ع ( ، ) 11قا تعالى(( :واصبر نفسن مع الذين يدعون ربهم

بال داة والعشي يريدون وجهه))(.)6

والصبر اصطالحاً :حبر النفر على الشدايد والمصايب  ،واألستاذ الجامعي يحتاج الصبر

في جميع مراحل العملية التعليمية فال مواصفات شخصية وال مهنية إال بالصبر  ،وبه تدحل
المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية ،وفي الحقيقة أكثر النار احتياجا للصبر هم المعلمون
عمومًا واألساتذة الجامعيون خصوصًا ،لما هو دمناط على عاتقهم من التكاليف والواجبات
األكاديمية والدعوية واالجتماعية من جهة ومسؤولية نهضة األوطان ورقي المجتمعات من جهة

أخرى.

رابعاً :التواضع

للتواضع أثر واض في العملية التعليمية ،فعن طريقه ينهل الطالب من أستاذه الم يد من
يوم القيامة))(.)11

((من تواضع هلل في الدنيا رفعه
العلم والمعرفة َ
والتواضع خلق حميد ،يضفي على صاحبه إجالالً ومهابة ،واألستاذ( المعلم ) في أمر
عليه و له
الحاجة الى التخلق بهذا الخلق العظيم ،لِما فيه االقتداء بسيد المرسلين( صلى

وسلم) ،ولِما فيه من نفع عظيم للمتعلم.

وهنان صفات شخصية أخرى ال بد أن يتحلى بها األستاذ الجامعي كالعفو والصدق

واألمانة واالستقامة وا حسان وغيرها ،ونشير في هذا المقام الى أن الصفات الشخصية ال
يفيد
تنفن عن المهنية ،فاألستاذ (المعلم) مهما اجتمعت فيه الصفات المهنية المطلوبة لن َ
الطالب كثي ًار ما لم يتحلى باألخالق الفاضلة الحميدة.
110

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/2020/المجلد ( )1العدد (125-105:)1

المطل ب الثاني :التنمية المهنية لعضو هيأة التدريس:

المهنة في الل ة :تعني الخدمة والحذاقة في العمل ونحوه(.)12
الى تطوير مهارات أعضاء هيأة التدرير

والمهنة في المصطل  :هي عملية تهد

وسلوكهم ،لتكون أكثر كفاءة وفعالية لسد حاجات الجامعة والمجتمع،وحاجات هيأة التدرير
أنفسهم.
والتنمية المهنية لعضو هيأة التدرير هي أي خبرة منظمة يتعرض لها األستاذ ت يد من

معلوماته وتنمي مهاراته أو تؤثر إيجابيًا على اتجاهاته أو تصح فهمه لعمله لتحقيق تربية
فاعلة وتعلم إيجابي لدى المتعلم

()13

أهداف التنمية المهنية:
تهد

التنمية المهنية لعضو هيأة التدرير الى:

 -1رفع مستوى المهارة عند عضو هيأة التدرير في مجا التدرير ،عن طريق اكتسابه
المهارات المعرفية والبحثية المستحدثة في ميدان عمله وخدمة المجتمع.

 -2يادة قدرة الفرد على التفكير المبدع بما يمكنه على التكيف مع عمله من ناحية ،ومواجهة
مشكالته والت لب عليها من ناحية أخرى.

-3اكتساب المعلومات الال مة للتعامل مع مستحدثات تكنلوجيا التعليم والتعلم واستخدامها في
التعليم الذاتي والتعليم المستمر.
 -4اكتساب المعلومات والمهارات عن التقويم ،وبناء وسايله الحديثة وتقنيتها واستخدامها ،وما
يمكن ا فادة منها في تطوير االمتحانات في بناء مواصفات االختبار الجيد.

 -5تجديد المعلومات ،ومواكبة التطورات ،والتق نيات الحديثة ،وصقل مهاراتهم ،وترسيخ مبدأ
العلم المستمر واالعتماد على أساليب التعلم الذاتي والربد بين النظرية والتطبيق.
 -6المساهمة في تكوين مجتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع وحل قضاياه
بأسلوب علمي هاد .

 -7دعم الخبرات بين أعضاء هيأة التدرير والمؤسسات العلمية األخرى

()14

.

فإن األستاذ في التعليم العالي هو أستاذ وباحث في الوقت نفسه ،لذلن عليه مهمة

تحسين وتحديث تعليمه باستمرار ،ويجب أن تسم له نشاطاته في البحث العلمي الحصو

على جميع الشهادات التي تتطلبها المهنة  ،وال بد أن يمتلن عضو هيأة التدرير المقومات
المهنية التي تعينه في أداء رسالته المهنية بطر ٍ
يقة دمثلى وأن يكو َن قاد اًر على تطويرها وترقيتها
ومواكبة التطور واالنفجار المعرفي المتسارع في الساحة العلمية  ،وال يحصل ذلن إال
باالطالع الواسع والمنهجي الرصين في تخصصه العام والدقيق ،لذا أصبحت سمعة الجامعات
تقار بارتفاع أدايهم ومكانة علمايها ،إذ تقع على عاتقهم عبء التدرير واجراء البحوث
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التطويرية ،إعداد البرامج وتخطيطها وتنفيذها ،من أجل أستاذ ال د  ،الذي يخدم المجتمع
والتعليم.
وأخي ًار فالتنمية المهنية لعضو هيأة التدرير الجامعي تعني الجهود التي تأتي قصدًا حيث

تقوم بها الجامعة أو غيرها من المؤسسات المهنية لتنمية عضو هيأة التدرير مهنيًا حتى يرقى
ليكو َن أستاذًا جامعيًا رصينًا بما يمكنه من تحقيق وظايف الجامعة األساسية ،وهي :التدرير،
والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع.

المبحث الثاني :إعداد المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين
والكتاب الجامع من العناصر الفاعلة في العملية التعليمية الجامعية ،ووسيد مهم بين
األستاذ والطالب والمنظومة التعليمية ،فهو الوعاء الحامل للمادة العلمية والمرجع الذي يستقي
منه الطالب معارفه أكثر من غيره من المصادر ،حيث يتضمن جميع الوحدات العلمية
المقترحة في المنهاج لبناء الكفاءة المحددة في مختلف المستويات ،وهو أداة مساعدة لألستاذ

الجامعي في أداء دوره الحضاري في الجامعة ،وله فعالية في إحداث الت يير المطلوب

والوصو الى األهدا

المرجوة.

المطل ب األول  :مفهوم المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين:

ها(ك َت َب) وهو دم َؤَّلف يتضمن صفحات مكتوبة،
 الكتاب في الل ة :وجمعها( دكتب) ومصدر َوأهل الكتاب :هم القوام الذين ن عليهم كالم من تعالى يتضمن عقايدهم وشرايعهم المدونة
ويطلق على الرسالة 0والكاتب :العالِم(.)3
في( كتاب) ،د
الجامعي :من الجامعة :مجموعة معاهد علمية تسمى كليات ،تددرر فيها اآلداب والفنون

والعلوم ،وجامعة شعبية:مجموعة معاهد تددرر مواد حرة(.)15

وفي االصطالح :الكتاب الجامعي الرصين :هو المرجع األصل الذي يرجع اليه الطالب

الجامعي ،ويعتمد في إعداده على مرجعيتين أحدهما ثابتة وتتعلق بالدين والثقافة واألخالق

واألخرى مت يرة تتعلق بالعلوم والمعار وأمور الدنيا التي تدطور المجتمع.
فالمنهج (الكتاب) ا لجامعي الرصين يمثل نقطة اللقاء والتقاطع بين األستاذ والطالب
الجامعي ،مما يجعله وسيلة التواصل والتفاعل الفكري واالنضباط السلوكي.
المفهوم التفاعلي للمنهج( الكتاب) الجامعي الرصين:
ما سبق من مفهوم وصفي للكتاب الجامعي الرصين هو رصد لحالة البناء ،وهي مرحلة

السكون ،وبالنظر الى مفهوم الكتاب الجامعي وهو في حالة الحوار أو الحركة والتفاعل مع

أرض الواقع االجتماعي من خال ما يحتويه من أسيلة ومشكالت تبحث عن حل ،والتي يعبر

فيها الكتاب الجامعي الرصين عن نفسه لير من الناحية النظرية وعالم األفكار ،وانما من
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الناحية العملية بمعنى تفاعل عالم األفكار مع عالم األشياء وعالم األشخاا ،فيحدث نتيجة
هذا التفاعل نوع من التأثير والتأثر ،واصالح للواقع على المستوى الفردي واالجتماعي وهو

الهد

المقصود من العملية التربوية والتعليمية برمتها.

ومن هذه الناحية يكون للمنهج( الكتاب) الجامعي ا لرصين معنى تفاعلي وظاهرة جامعية

واجتماعية متحركة فاعلة تدم ج فيها العوالم الثالث:عالم األفكار وعالم األشياء وعالم
األشخاا ،وم ج هذه العناصر يكون على وفق منهجية خاصة نكتسبها من خال الترصين

للكتاب الجامعي انطالقًا من عقيدة وشريعة المجتمع وما يحدث

في العالم من تطورات

ونظريات علمية جديدة(.)16

إذن كيف نصمم المنهج(الكتاب) الجامعي التفاعلي الرصين باالستعانة بمواقع االنترنت

والتواصل االجتماعي المنتشرة اآلن بحيث يساهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مفيد
بتحويل الكتاب التقليدي الى كتاب تفاعلي يكتشف من خالله الطالب مواهبه ومهاراته ويعمق
الفهم للم ادة العلمية ،مع إمكانية تواصل الطالب مع مؤلف الكتاب في نفر المقرر بتساؤالته
ومالحظاته حو المادة العلمية ؟

أهمية المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين:
من هنا تأتي أهمية المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين الذي ال يمكن االست ناء عنه
تقدم بدايل للكتاب الجامعي ،كالمراجع
عكر ما نسمعه من الصيحات التي تحاو أن َ
والصحف والمجالت العلمية والكتاب االلكتروني واألبحاث المنشورة ووسايل االتصا واالنترنت
وغير ذلن من المصادر الحديثة.
ويمكن تلخيا أهمية ومواصفات المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين في ما يأتي:
 -1الكتاب الجامعي الرصين ي طي المقرر الدراسي للطالب ،فهو دمبوب ومتسلسل على وفق
المنهاج الدراسي المقرر ،وضمن محاضرات محددة.
 -2الكتاب الجامعي الرصين كتاب علمي متخصا دمدقق علميًا ول ويًا يتضمن المقرر
وعلى وفق منهجية واضحة.
 -3الكتاب الجامعي الرصين يحفظ الطالب من التشتت الذهني.

 -4ا لكتاب الجامعي الرصين في متناو جميع الطالب والباحثين والمهتمين على مختلف
مستوياتهم العلمية كونه دمنتج جامعي موثوق وثمنه مقبو .
 -5ديعد الكتاب الجامعي الرصين هو األفضل واألوثق في تعريب العلوم المتنوعة ،سواء

الطبية أو التطبيقية أو الهندسية أو ا نسانية ،وذلن في تقديمه روح الترجمة الصحيحة

للطلبة.
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 -6الكتاب الجامعي الرصين له مصداقية خاصة بالنسبة للطلبة ،ذلن أن طلبة الجامعات
يفضلون ما تقدمه جامعاتهم من كتب منهجية معربة رصينة على غيرها من الكتب

المعربة.

 -7المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين يحقق لنا مشروع التكامل المعرفي بين العلوم.
 -8المنهج(الكتاب)الجامعي الرصين يراعي المستويات المختلفة للطلبة عبر مراحلهم
الدراسية.

 -9وأخي ًار فهو يعرض للطالب وجهات نظر مختلفة تاركًا له االجتهاد واختيار إحداها.

وبذلن دنسهم في إعداد وتخريج الطلبة الواعين والمؤهلين في تطوير مجتمعهم ورفعة بالدهم
وتأسير حضارتهم.
المطل ب الثاني :أسس ومواصفات المنهج( الكتاب) الجامعي الرصين:

 -1األساس الفني:
وحين نتكلم عن األسار الفني للمنهج(الكتاب) الجامعي الرصين فإننا نشير الى جودة
ٍ
ٍ
نهتم
الكتاب واخراجه بحلة جميلة تستقطب الطالب وترغبه في االهتمام به  ،بمعنى يجب أن َ
بإخراج الكتاب الجامعي الرصين بالوصف المناسب المطلوب ،فالمالحظ أن أغلب الكتب
الجامعية في عالمنا العربي على الخصوا ال تهتم بالجانب الفني والذوق الجمالي في نشره

واخراجه ،فاالهتمام بالجانب الفني أو الخطوات نحو الترصين لكتاب جامعي ناج  ،ومن
أهم مواصفاته الفنية:

 -1اختيار المقار المناسب للكتاب الجامعي الذي يستهوي الطالب الجامعي  ،فتكون
المقايير مناسبة لكل علم من العلوم بما تقتضيه المساحة المناسبة للرسومات والمخططات
وغالب ما يفضل هذا المقيار 23 :سم طوالً و  16سم عرضاً.
التوضيحية،
ً
 -2االكتفاء بال ال اللين الذي يمكن طيه بسهولة ،واالبتعاد عن التجليد الذي ال يفضله
الكثير من الطلبة الجامعيين ،لعدة اعتبارات منها :ألنه سهل في نقله ،خفيف الو ن ،سعره

في المتناو .
 -3اختيار الخد المناسب لكل علم من العلوم ،فمثال كتب العلوم ا نسانية يناسبها خد
النسخ أو ما شابهه من الخطوط المتوفرة في حواسيب الطباعة( الكومبيوتر) ،والكتب

العلمية يناسبها خد الرقعة وما شابهه ،وعليه فلكل علو من العلوم تصميم خاا للكتاب
الحامعي.

 -4إدراج الرسومات والتوضيحات الال مة بشتى أنواعها مما يتطلبه محتوى الكتاب

()17
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 -2األساس التقني:
إن تطورات التكنلوجيا الحديثة قد صاحبه تنوع في الوسايل المستخدمة في إعداد الكتاب
الجامعي أي( جودة إخراج الكتاب الجامعي) ،كما سهلت إنجا البحوث والكتب الجامعية

الورقية منها وااللكترونية  ،مما يتطلب حسن است ال الوسايل الحديثة في إنجا الكتاب

الجامعي بشكل أفضل من ذي قبل ،فهيبة الجامعة وسيادتها مرهونة بمدى اهتمامها بالكتاب
المنهجي وتوفيره للطالب الجامعي بالشكل الذي يحف ه على المثابرة في التحصيل العلمي

والتفوق المعرفي ،ولتحقيق ذلن فال بد للجامعة االهتمام بالنقاط اآلتية:
 -1اختيار الورق الجيد المناسب.

 -2اختيار الماكنات الطباعية الجيدة.
 -3اختيار وسايل لصق األوراق ذات الجودة العالية.

 -3األساس المنهجي:

المتبعة في المحتوى العلمي والمعرفي الذي يساير المنهاج الدراسي
د
ويقصد بها المنهجية د
ويرغب في التحصيل المعرفي لدى الطلبة ،بحيث يجعلهم يتفاعلون معه بإيجابية وفاعلية ،ويتم
اختيار ذلن بكل عناية ودقة لكي ال تشوش فكر الطالب بتفريعات جانبية أو معلومات غير

ضرورية تدخل ألذهانهم بدون جدوى ،فيشتبه األمر عليهم ،وبذلن ننتقي العلم والثقافة

نبدع ونأتي بالجديد ونتجنب التقليد.
والمعلومة النافعة بالطرق العلمية السليمة ونحاو أن
َ
 -4األساس المقصدي:
أي تحديد الوجهة والهد

بدقة ،وهذه أهم مي ة تعمل على نجاح الكتاب المنهجي

الجامعي ،فال شن أن لكل منهاج مقاصده وأهدافه ومنطلقاته ،والقصد هو استقامة الطريق،
والمقاصد

نصل الى األهدا
قصد السبيل))(، )18وال يمكن أن
قا تعالى (( :وعلى
َ
بالعشوايية أو الفوضوية أو االرتجالية ،وكل جامعة تخدم مقاصد مجتمعها وانتمايه الحضاري،
فالمنطلق إذن هو عقيدة المجتمع الدينية والثقافية والحضارية ،والمصب هو تحقيق المصلحة

للمجتمع ودرء المفسدة عنه ،باكتساب مختلف العلوم والمعار

()19

.

المطلب الثالث :معايير جودة الكتاب الجامعي:
حينما نهتم بجودة الكتاب الجامعي ونحدد مواصفاته الضرورية فإننا بذلن دنرصن ونرسو

لجودة العملية التعليمية والتربوية ،بإضافة الى عناصره األخرى المتمثلة في جودة العنصر

البشري المكون من الطالب وأعضاء الهييات الجامعية ،وجودة مكان التعليم بما يضمنه من
صفو

ومختبرات ومكتبات وورشات وغيرها ،وكذلن جودة ا دارة مع ما تعتمد عليه من

قوانين وأنظمة ولواي

وتشريعات ،وما تتبناه من سياسات وفلسفات وما تعتمده من هياكل
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ووسايل ومواد ،وأخي اًر جودة المنتج المتمثل بالخريجين والخدمات المجتمعية واألنشطة البحثية

با ضافة الى االكتشافات االختراعات والبراءات وما شابه ذلن.

نحقق الجودة المطلوب ،ومن أهم هذه الخطوات
لذا هنان خطوات يفضل أن نسلكها لكي
َ
ما يأتي:
 -1تحديد هيأة للتأليف تتكون من الباحثين في مختلف االختصاصات التقنية والفنية
واالنسانية.
 -2تحديد المهام لكل باحث بعناية ،والبعد عن االرتجالية والعشوايية في تقسيم المهام.
 -3تحديد واعداد موقع مهم لمكتبة الجامعة.

 -4وجود رقابة على جودة الكتاب الجامعي الرصين من جميع النواحي العلمية والفنية والتقنية
وغيرها.

 -5وضع كتيب لتقويم األداء الفعلي ومتابعتها بدقة وعناية.
 -6معالجة األخطاء العلمية والل وية والمنهجية وتصحيحها.

 -7أن يتناسب محتوى الكتاب الجامعي الرصين مع عدد الساعات المقررة للمادة .

 -8أن يحتوي الكتاب الجامعي الرصين على الرسومات واألشكا التوضيحية المناسبة ،وتكون
ضمن النا ليكو َن أكثر فايدة للطالب وأعون له على الفهم والتركي .
 -9أن يحتوي الكتاب الجامعي الرصين على محف ات على التفكير لكي يتمكن الطالب من
تفكين األفكار وفهمها ونقدها ،بطرح األسيلة التي تبحث عن الحلو والمناقشة.
ٍ
بعناية وتدقيق بحيث تستدعي التفكير وا بداع.
 -10أن يكو َن وضع األسيلة
 -11أن تتناسب منهجية الكتاب مع مستوى الطالب في تلن المرحلة.
 -12أن يتضمن الكتاب الجامعي الرصين على توجيهات للطالب ألداء أنشطة متنوعة لها
صلة بالبحوث واألعما الفصلية.

 -13توجيه الطالب الى مصادر المعرفة األخرى المتوافرة.

 -14أن يحتوي الكتاب الجامعي الرصين على جانب تطبيقي ما أمكن ذلن

()20

سبل تفعيل الكتاب الجامعي الرصين معايير بالتقنيات الحديثة:

.

نحن نعيش اليوم في عصر المعلومات ،بما يسمى االنفجار المعرفي والتدفق المعلوماتي،
وقد أدى ذلن الى ظهور أساليب ووسايل جديدة للتعليم غير المباشر ،كاستخدام الحاسوب
والقنوات الفضايية واالنترنت والمكتبات االفتراضية والكتب االلكترونية ،ب رض إتاحة التعلم
على مدار الليل والنهار ،بالصوت والصورة الثابتة والمتحركة ،مما جعل التعلم ممتعًا وشيقًا
تتحقق فيه أعلى كفاءة بأقل جهد وبالتالي تتحقق جودة التعليم.
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ٍ
كوسيلة مرافقة للكتاب الجامعي
ومن هذا المنطلق يمكن استخدام التقنيات الحديثة
ومعينة له على أداء دوره ،واستخدام التقنيات الحديثة يعتمد على استخدام الوسايد االلكترونية
في االتصا بين األستاذ والطالب ،وتباد األفكار والمعلومات بينهم ،وهذا العمل في حد ذاته

م عين للكتاب الجامعي ألداء دوره وأهدافه وتحقيق أكبر فايدة ممكنة في أقصر وقت وبأقل
جهد ،وهذا يمثل مرونة في العملية التدريسية بما يجعلها أكثر فاعلية ،فالطالب حين يق أر
الكتاب الجامعي وال يفهم بعض النقاط فيه يمكن له االتصا بمؤلفه أو أحد األساتذة لفهم

مراده ،وهذه العملية التفاعلية تفعل دور الكتاب والعملية التربوية برمتها ،ويمكن تلخيا الفوايد

األخرى فيما يأتي:

 -1إتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل الفوري فيما بينهم من جهة وبين األساتذة من ٍ
جهة أخرى،
من خال هذة التقنيات الحديثة.

 -2رفع شعور الطلبة واحساسهم بالمساواة في تو يع الفرا في العملية التعليمية.
 -3سهولة الوصو الى األساتذة سواء خارج أوقات العمل أو خارج البلد.
 -4تقليل األعباء ا دارية بالنسبة لألستاذ.

 -5استخدام أساليب ووسايل متنوعة ومختلفة أكثر دقة في تقييم أداء الطالب.

 -6مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتمكينهم من التعلم باألسلوب الذي يتناسب مع قدراتهم
وسرعة فهمهم(.)21

التوصيات

والخالصة أن ا قبا المفاجئ على التدفق المعرفي والمعلوماتي ،أفقد الكتاب الجامعي
هيبته ودوره داخل الحرم الجامعي ،وأمسى الطالب الجامعي يقتني المعلومة من االنترنت

والملخصات ولم يعد يلتفت للكتاب ،ولذا فمن الضروري عن األسباب والحلو السترجاع

الكتاب الجامعي هيبته ودوره الريادي ،فهو من أهم عوامل نقل الحضارة ،واشاعة الثقافة
الجادة ،ودعم الفكر الصال  ،وبث القيم الصحيحة في العادات والسلون ،واصحاح البيية
ا نسانية والمجتمع البشري ،وتحقيق التواصل االجتماعي والثقافي بين األفراد والجماعات

واألمم.

ولذا فإن اهتمامنا بالكتاب الجامعي الرصين ضروري للحفاظ على الثقافة األصيلة

لطلبتنا ،واهتمامنا بالكتاب (المنهج) الجامعي الرصين هو في حقيقة المر تأسير لبناء حضارة

إنسانية يتعايش فيها الجميع مهما اختلفت األديان واألعراق واأللوان  ،وتأهيل الطلبة للقيام

بدورهم الحضاري باستخدام أدوات و ليات العلم والمعرفة ،وألجل ذلن فقد اهتدينا الى مجموعة
من التوصيات المهمة:
 -1إنجا مختبرات بحثية تختا بالمنهج(الكتاب) الجامعي الرصين.
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 -2إنشاء موقع موحد تلتقي فيه الجهود واألعما النظرية والتطبيقية وتتواصل فيه األفكار من
أجل المساهمة في تسريع عملية ا صالح وا نجا .

 -3محاولة ا فادة من تجارب اآلخرين.

 -4التفكير في إنشاء قناة تلف يونية تعليمية وتثقيفية رصينة.
 -5محاولة إشران الطلبة في الملتقيات العلمية لإلفادة وأخذ القدوة من العلماء والمتخصصين.
 -6إجراء دراسة تقييمية سنوية لمدى نجاح المشاريع الترصينية التربوية للكتاب الجامعي.

 -7تفعيل دور الجامعة في توعية الطلبة بدور الكتاب( المنهج) الجامعي الرصين في الحفاظ
على الهوية الحضارية للبالد وتعريفهم بكيفية ا فادة منه بالتقنيات الحديثة ،من خال إقناع
الطلبة أثناء الدراسة وفي الملتقيات وكل المناسبات المتاحة.

 -8إجراء دراسات واحصاييات لمعرفة عالقة الطلبة بالكتاب( المنهج) الجامعي ومدى
االهتمام به والوقو

على الجانب التطبيقي  ،ووضع الحلو المناسبة.

 -9التفعيل ا يجابي لموقع المكتبة الجامعية وربطه بالبيت لكي يحصل الطلبة على
التوجيهات ال كافية من المتخصصين وترشيدهم.
التشجيعية (المادية والمعنوية) للمبرمجين والمصممين للمواقع

 -10وأخي ًار تقديم الجواي
ال عن الجواي
المحققة للترصين الجامعي باستخدام الوسايل الحديثة ،فض ً

التشجيعية

لألساتذة األفاضل مؤلفي الكتب الجامعية الرصين(.)22

المبحث الثالث :إعداد الطالب الجامعي الرصين
ولنتدارر في هذا المبحث في كيفية أعداد وتهيأة( طالب مهني) معلم في كلية التربية ،
مرحلة األسار ،مثاالً .
فمن أهدا

مؤسسات إعداد المعلمين ،ت ويد(الطالب المعلم) بكل المعار

والمهارات

واالتجاهات الضرورية التي تؤهله للعمل .ومن هنا ال بد من التعريف بمحتوى ب ارمج إعداد

(الطالب المعلم) الرصين في كليات التربية ومن ضمنها كلية التربية مرحلة األسار ،وهذا

البرنامج يتكون من أربع جوانب هي:
 -1الجانب الثقافي.

 -2الجانب التخصصي األكاديمي.
 -3الجانب المهني التربوي.

 -5الجانب العلمي( التربية العملية).
المطلب األول :الجانب الثقافي
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الثقافة تعني طريقة الحياة في مجتمع ما كما ورثها ذلن المجتمع وكما تعلمها وأضا
عليها ،وبمعنى خر فإن الثقافة هي المعتقدات السايدة لدى غالبية أفراد المجتمع وما يرتبد بها

من أنماط سلوكية  0وفي مجا

ا عداد الثقافي العام ،تتضمن دراسة ( الطالب المعلم)

الرصين للمواد التي ت وده بثقافة عامة تساعده في عملية التعلم ومعرفة المجتمع والبيية التي
يعيش فيها ويتعامل معها .
وهذه المواد في مجا الثقافة  ،تمثل متطلبات جامعية رصينة تدسهم في توسيع أفق
ومدارن (الطالب المعلم) الرصين ،وهي تفيده وتكسبه الكثير وتعينه على التفاعل الحيوي مع
أحداث مجتمعه وقضايا عصره وتمكنه من الفهم للحضارة ا نسانية من حوله وينمي حوله

اتجاهات ثقافية مرغوب فيها ،ويرى الباحث ضرورة ا عداد الثقافي في اآلتي:
 -1يكسبه ث قافة علمية تساعده في مجا تخصصه.

 -2يكسبه مهارة ل وية تعينه على التدرير بالل ة العربية الفصيحة.
 -3يكسبه السلون الديني القويم.

 -4ينمي فيه القدرة على الترصين في كل مجاالت الحياة.
 -5ديعده إعدادًا اجتماعيًا راقيًا.
 -6دينمي فيه حب االطالع وتتبع التطورات العلمية والفنية(.)23
المطلب الثاني :اإلعداد التخصصي (األكاديمي):

وهذا الجانب ،يشتمل على المقررات الدراسية في مادة التخصا التي يتعلمها

ال ألبنايه التالميذ 0لذا ،فإن هذا الجانب يرك على
(الطالب المعلم) الرصين ويعلمها مستقب ً

ت ويده بمعار َ ومهارات في مجا تخصصه وأساليب البحث فيه 0وبما إن (الطالب المعلم)
بكلية التربية مرحلة األسار يتخصا في ٍ
مادة واحدة ،ففي هذا الجانب يتم تحديد جميع
ليمتلن أساساً قوياً يمكنه
الخبرات التي يتطلب أن يكتسبها (الطالب المعلم) في مجا تخصصه
َ
وليتمكن أيضًا من الوقو على ما ديستجد في
من تقديم خبرات متمي ة للطالب في هذا المجا ،
َ

ميدانها من معلومات ووسايل وطرايق تدرير.

ولذا ،فإن جانب ا عداد التخصصي ديكسب( الطالب المعلم) الرصين الم ايا اآلتية:
 -1ديكسبه الكفايات المعرفية الال مة لتخصصه.

ومتقنًا لمادة تخصصه.
 -2يجعله متمكنًا د
 -3دينمي فيه مهارات البحث واالطالع في مادة تخصصه وفي المواد الدراسية التربوية األخرى
 -4يحقق به رسالة المؤسسة التعليمية.

وما يريد الباحث أن يضيفه ،هو أن تسعى كليات التربية لربد محتوى المقررات التي يدرسها

الطالب في المجا التخصصي بمحتوى المقررات التي سيقوم بتدريسها في مرحلة األسار،
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على مادتها

ذلن ألن ال بد أن ديتقن (الطالب المعلم) مادة تخصصه في مرحلته بالوقو
المكتوبة وتبويبها وتناسق موضوعاتها الن ذلن ديعينه على تلمر جوانب القصور والنقا في
الكتب المنهجية الصفية حتى يتمكن من التخطيد لدروسه على وفق فهم عميق.

ومما يمنّّن (الطالب المعلم) بكلية التربية أسار من ا حاطة بمقررات مرحلة
يدرر مقرر تحليل وتقويم مناهج مرحلة األسار في مواد تخصصه.
األسار ،أن َ
الثالث :اإلعداد التربوي المهني
المطلب
ً
يهد ا عداد التربوي المهني لت ويد( الطالب المعلم) بأصو مهنة التدرير وقواعدها
وما تتطلبه من مهارات تدريسية وكفايات مهنية 0وفي هذا الجانب يتم ت ويد (الطالب المعلم)
بجميع الخبرات التي ينبغ أن يكتسبها وذلن لتحقيق اآلتي:
 -1فهم طبيعة المتعلم وتكوينه ومعرفة خصايصه ومراحل نموه ومشكالته.

 -2معرفة نظريات التعلم وأساليبه وطرايقه وأدواته واكتساب المهارة في تطبيقها(.)23

 -3دراسة المتطلبات التربوية المتعلقة بالمجتمع بجانب علم النفر التربوي وأساليب وطرايق
التدرير.

 -4التعر على أهم جوانب الفكر التربوي قديماد وحديثًا.
وفي رأي الباحث ،إن ا عداد التربوي ديكسب (الطالب المعلم) الكثير في مجا التدرير
ومن ذلن:

أ -يعرفه بطرايق التدرير العامة والخاصة.
ب -دينمي فيه م هارات التخطيد والتنفيذ والتقويم.
ج -ديمكنه من صياغة األهدا السلوكية ا جرايية.
د -ي وده بالكفايات المهنية الال مة(.)24
المطلب الرابع :الجانب العملي

أي الجانب العملي في ا عداد التربوي ،فهو يتمثل في التربية العملية الميدانية ،أي
التدريب العملي على التدرير  ،والتربية العملية من أهم العناصر في تربية المعلم ،إذ هي

البوتقة التي ينصهر فيها الجانب التخصصي والتربوي معًا ،كما إنها تتي (للطالب المعلم)
بكليات التربية مرحلة األسار على التطبيق العملي لفنون التدرير وطرايقه وما تلقاه من
ويعد نجاح (الطالب المعلم) واجتيا ه لمدة التدريب شرطًا
خبرات من نظرية في كلية التربية ،د
أساسيًا لتخرجه.
وهنان قصور ظل يال م التربية العملية يمكن تلخيصها في اآلتي:
 -1قصر مدة التدريب العملي.
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 -2التركي على ممارسة التدرير داخل الصفو

الدراسية واهما جوانب تربوية أخرى تتعلق

بمعرفة أوجه الحياة المدرسية في كل جوانبها.

 -3قصور في الخبرات التي تقدم (للطالب المعلم) في مدارر التدريب.
 -4قلة يارات المشرفين.

ذلن ألن المعلم ينب ي أن يكو َن أحسن تعليماً ويعنون بذلن كفاياته التعليمية ،كما يجب أن
يكو َن أجود تفهيماً ويقصدون بذلن كفاياته المهنية(.)24
تطوير برامج كليات التربية الترصينية في إعداد (الطالب /المعلم):

العملية التربوية موضوعها ا نسان وهي تعني بناء ا نسان وصناعة المستقبل.
وفي رأي الباحث إن كلية التربية مرحلة األسار يمكنها تطوير برامج إعداد (الطالب
المعلم) الرصين إذا وضعت في االعتبار اآلتي:

 -1التدقيق في اختيار الطالب المتقدمين لكلية التربية من الذين تتوافر فيهم شروط اللياقة
البدنية والعقلية والشخصية والرغبة.
 -2أن تسعى الكلية لتطوير شامل لمقرراتها وطرايق تدرير هذه المقررات

 -3عمل الدورات التدريبية الحتمية والمستمرة والمتخصصة لتدريب أعضاء هيأة التدرير على
كافة المهارات التدريسية التي ترتقي بمستوى أدايهم

 -4االهتمام ببرامج التربية العملية والتدقيق في اختيار الم شرفين ومدارر التدريب والمعلم
ال
ال مستم ًار وفعا ً
المتعاون حتى تكون التربية العملية عم ً

 -5الربد بين مناهج ومقررات إعداد (الطالب المعلم) ومقررات المرحلة التعليمية التي سيعمل
بها وهي مرحلة األسار
 -6االهتمام بتوفير كافة األنشطة الطالبية واتاحة الفرا للطالب لممارسة هذه األنشطة

 -7استخدام تقنيات التعليم الحديثة ،واالهتمام بالتعليم الذاتي مع توفير األجه ة والكتب والمواد
التعليمية والدوريات وغيرها
صنع
 -8تفعيل الجودة في التعليم ،والجودة مبدأ إسالمي أصيل ،قا تعالى )):د
كل شيء خلقه))( ،)25وقوله صلى

الذي أتقن

عليه و له وسلم)) إن َ يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن

ديتقنه))
ويخلا الباحث من كل هذا ،الى أن كثي اًر من الدراسات والتقارير قد أوضحت أن نظم
ٍ
حاجة للفحا والدراسة يجاد أنماط من البرامج أكثر قدرة على تلبية
إعداد المعلم ما الت في
()26

احتياجات المجتمعات من المعلمين األكفاء  ،لذا فإن كلية التربي مرحلة األسار ليست بمع
عن هذا ،فهي تحمل رسالة ذات شأن في حياة المجتمع لما تسهم به من إعداد المعلم المستقبل
الكفء الذي سينطلق ،إن شاء

تعالى ،برسالة الجامعة السامية
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التوصيات
ال :إعداد الكوادر التدريسية الرصينة يتطلب -:
أو ً

 -1توجيه أعضاء هيية التدرير وتفعيل قدراتهم الفكرية وتسخيرها لمشروع الترصيين.
 -2إع ا ا اداد برنا ا ااامج شا ا ااامل ودورات متنوعا ا ااة ألساا اااتذة الجامعا ا ااات بها ا ااد

ت ويا ا اادهم بالمها ا ااارات

والمعا ا ااار الال ما ا ااة للتا ا اادرير الرصا ا ااين تسا ا اااعدهم علا ا ااى تا ا اادرير الم ا ا اواد الجامعيا ا ااة كا ا ااال
حس ا ااب اختصاص ا ااه عل ا ااى وف ا ااق رؤي ا ااة جامعي ا ااة رص ا ااينة وبالت ا ااالي تض ا اامن تط ا ااوير قابلي ا ااة
األس ا ااتاذ الجاا ااامعي ماا اان الن ا ا اواحي العلمياا ااة والمهني ا ااة والوظيفياا ااة والتا ا ااي ماا اان شاا ااأنها القيا ا ااام

باا اادور فعاا ااا كا ا ااي ياا اانهض األسا ا ااتاذ الجا ا ااامعي لتطا ا ااوير وطناا ااه النا ا ااه بقاا اادر كفاا اااءة حركا ا ااة
األسا ا ااتاذ الجا ا ااامعي الرصا ا ااين فا ا ااي تسا ا اايير العمليا ا ااة التدريسا ا ااية تتحسا ا اان مخرجا ا ااات التعلا ا اايم

لديا ااه ويرتفا ااع مسا ااتواه بشا ااكل عا ااام ذلا اان ال إحيا اااء حقيقا ااي للشا ااعوب وبنا اااء حضا اااري سا االيم

للمجتمعات ما لم يصح نظامها التربوي التعليمي من جديد.
ثانيًا  :عداد الكتاب (المنهج) الجامعي الرصين يتطلب اآلتي:

 -1ضا ا ا اارورة العنايا ا ا ااة بتصا ا ا ااميم الكتا ا ا اااب(المنهج) الجا ا ا ااامعي التعليما ا ا ااي عا ا ا اال أسا ا ا اار علميا ا ا ااة
متضمنة التجديدات التربوية للترصين.

 -2ض ا اارورة وض ا ااع أس ا اار لتق ا ااويم الم ا ااادة العلمي ا ااة ف ا ااي الكت ا اااب (الم ا اانهج) التعليم ا ااي الج ا ااامعي
وكا ااذلن أسا اار تقويما ااه علا ااى حسا ااب المعا ااايير الموضا ااوعة لا ااذلن ووضا ااع تا اادريبات ش ا اااملة

تشمل أهم المفاهيم والمهارات ب رض التقويم في نهاية كل وحدة علمية.

 -3غربل ا ااة المناهج(الكت ا اااب الج ا ااامعي) الح ا ااالي م ا اان ك ا اال م ا ااا دخ ا اال علي ا ااه م ا اان لوث ا ااات غي ا اار
علمية أو غير تربوية أو غير أخالقية عل أسار علمي وتربوي رصين.

 -4إعط ا اااء األولي ا ااة  ،ونح ا اان ف ا ااي ص ا اادد إع ا ااداد المن ا اااهج الجامعي ا ااة الرص ا ااينة ف ا ااي التمني ا ااة ،
ال ا ا ا ااى ( التنمي ا ا ا ااة البشا ا ا ا ارية ) ع ا ا ا ااداد (الطال ا ا ا ااب المهني) الرص ا ا ا ااين  ،ليك ا ا ا ااون خليف ا ا ا ااة

تعالى على األرض.
ثالثًا :توصيات عداد(الطالب المهني) الرصين يتطلب اآلتي-:
 -1ض ا اارورة إع ا ااادة النظ ا اار ف ا ااي أه ا اادا (با ا ارامج الكلي ا ااات) ومراجع ا ااة البا ا ارامج الحالي ا ااة لتحقي ا ااق
الجودة وا تقان في إعداد(الطالب المهني) المطلوب.
 -2ض ا ا اارورة إدخاا ا ااا م ا ا ااادة الحاسا ا ا ااوب وتس ا ا االي (الطالا ا ا ااب المهني) ببرامجه ا ا ااا ع ا ا ا اداده لما ا ا ااا
تتطلبا ااه عمليا ااة التنميا ااة المجتمعيا ااة والحضا ااارية لوطنا ااه وأمتا ااه كا ااي يكا ااون مواكبا ااا للنهضا ااة

الحضارية العالمية الحالية والمستقبلية وبشكلها الصحي والرصين.
 -3إدخ ا ا ااا أسا ا ا االيب حديث ا ا ااة للت ا ا اادرير الج ا ا ااامعي تخ ا ا اارج م ا ا اان األس ا ا اااليب التلقيني ا ا ااة التقليدي ا ا ااة
المملة.
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 -4ما ا ااد جسا ا ااور التعا ا اااون والتكاما ا اال با ا ااين كليا ا ااات الجامعا ا ااات بمختلا ا ااف االختصاصا ا ااات كا ا ااي
تكم ا ا ا اال الواح ا ا ا اادة األخ ا ا ا اارى لتج ا ا ا اااو نا ا ا ا اواقا إع ا ا ا ااداد ( الطال ا ا ا ااب المهن ا ا ا ااي ) الج ا ا ا ااامعي
الرصين.
المصادر
http://educationlinnovationblog.wordpress.com/2015/09/02 -1

 - 2عامر ،طارق عبد الرؤو  ،التعليم الجامعي ،ط( 2السودان ،الخرطوم ،دار اليارو ي
للنشر1435 ،ها 2015م) ا7

 -3الفيرو بادي،القامور المحيد ،تحقيق :أنر محمد الشامي(،القاهرة،دار
الحديث1429،ها 2008م)ا59
 -4شلهوب ،فؤاد ،المعلم األو صلى

عليه وسلم عليه وسلم قدوة لكل معلم ومعلمة ،ط(1

القاهرة ،دار القاسم للطباعة والنشر1417 ،ها 1996م) 11

 -5الجرجاني ،علي بن محمد بن عل ال ين الشريف(ت816ها 1413م) ،كتاب التعريفات،
حققه وضبطه وصححه :جماعة من العلماء ،ط(1بيروت ،دار الكتب العلمية،

1403ها 1983م) ا13

 -6سورة الكهف ،اآلية،110:االية 6
 -7األحمد نكري،القاضي عبد النبي بن عبد الرسو  ،كتاب دستور العلماء( جامع العلوم في
اصطالحات الفنون) ،ترجمة :حسن هاني فحا ،ط( 1بيروت ،دار الكتب العلمية،
1421ها 2000م) ا43
 -8العامري ،عبد

 ،المعلم الناج  ،ط (1عمان ،دار أسامة للنشر والتو يع1430 ،ها

2009م)ا19

 -9سورة األح اب ،اآلية21:
 -10أبو عراد،صال بن علي ،سبعة مقاالت في التربية ا سالمية (السعودية ،أبها  ،د0
مطبعة1430 ،ها 2009م) 16 1

 -11ابن منظور،أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي األنصاري الرويفعي
ا فريقي(ت711ها 1311م) ،لسان العرب ،ط (3بيروت ،دار صادر1414،ها 1993م)،
272 4

 -12الفراهيدي،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم البصري(ت170ها 787م)،
كتاب العين ،تحقيق :د 0مهدي المخ ومي ،د0ابراهيم السامرايي(،القاهرة ،دار ومكتبة
الهال  ،د0ت) 61 4
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 -13بحوث ودراسات تربوية واجتماعية ،بحث(التنمية ا لمهنية للمعلم واالتجاهات المعاصرة)،
مكتبة شذرات األلكترونية ،ا5

 -14عبد الرحمن ،برقوق ،مجلة المحبر ،أبحاث في الل ة واألدب الج ايري ،ا62
 -15قامور المعاني ،مادة( الجامعة) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :
 -16توفيق ،محمد ع الدين ،التأصيل ا سالمي للدراسات النفسية(،القاهرة ،مطبعة دار
السالم1423 ،ها 2002م) ،ا116

 -17عبدة ،مصطفى ،أثر العقيدة في منهج الفن ا سالمي ،ط(1بيروت ،دار ا شراق،
1411ها 1990م) ا 202وما بعدها0
 -18سورة النحل  ،اآلية 9

 -19ابن ع و  ،العطري ،بحث مواصفات الكتاب الجامعي المؤصل وسبل تفعيل دوره
بالتقنيات الحديثة ،مجلة أعما المؤتمر العلمي العالمي الثالث ( تأصيل المناهج الجامعية)
الذي دعقد في الخرطوم للمدة (2015 11 5-3م) ،المجلد الثاني ا202-201
 -20سليمان ،معتمد علي ،جودة الكتاب الجامعي ( مصر ،أسيوط ،مطابع جامعة أسيوط،
د0ت)ا  40فما بعدها0
 -21ال ند ،وليد خضر ،وعبيدات ،هاني حتمل ،المناهج التعليمية(تصميمها ،تنفيذها،
تقويمها ،تطويرها) ،ط( 1األردن ،أربد1431 ،ها 2010م) ،ا469

 -22عبد الفتاح  ،إدارة الجودة الشاملة ،ط (1القاهرة،المجموع العربية للتدريب
والنشر1433،ها 2012م)
 -23البيومي ،محمد غا ي،دراسات في إعداد المعلم(،القاهرة،دار المعرفة
الجامعية1425،ها 2004م) ،ا25

 -24شويطر ،محمد ن ا  ،إعداد وتدريب المعلمين ،ط (1طرابلر ،دار ابن الجو ي،
1430ها 2009م) ا76

 -25سورة النمل :اآلية رقم 88
 -26البيهقي ،إبراهيم بن محمد ( ت 470ها 1078م) ،داليل النبوة( ،بيروت ،دار إحياء
التراث العربي ،د0ت) ،فصل العمل202 3،

124

125-105:)1( ) العدد1( المجلد/2020/مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية

Aalborg Academy of Science
College of Medicine
Diploma Program in Health Profession Education
Program Category: Education
College: Medicine
Program Level: Diploma
Teaching Methods: Full- time or Part- time.
Program Starting Date:
Teaching Language: English
Program Duration: Full-time 1 years; Part –time: 2 years.
Application Date:
Credit Hours: 40
Program Code: AAS-COM
Program Degree: Diploma in Health Profession Education
Entry Requirement:
Candidates who at least hold a Bachelor degree in medical
sciences, nursery, and science.
Program Description.
It is a professional, accelerated, feasible and affordable.
Professional; focuses mainly on professional skills, rather than abstract
theories, highly needed for medical educators like teaching/learning
skills, curriculum design, and students’ assessment.
Accelerated; 44-week.
Feasible; The student may complete the program by a distance learning
course that allows students to stay in their home institutions and learn
interactively through e-learning.
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