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                     وزارة التربیة                                                                                                                        

  

  التأھیلیة للترقى إلى الوظائف التعلیمیة اإلشرافیة  ریبیةالدورة التد
                                   

    أســالیب التنمیة المھنیة للمعلمین            
           ومتابعة تدنى األداء

                             

                          
                

  إعداد                                                                        
                         الموجھة الفنیة األولى لإلجتمـــاعیات                  الموجھ الفنى األول لإلجتمـــــاعیات

                                  بمنطقة العاصمة التعلیمیة                         بمنطقة مبارك الكبیر التعلیمیة
  عبدالعزیز العصفور0 رضــا أبو حسین                                       أ0                        أ               

  ) م  2004(              مایو 
              ) 159(        رقم اإلیداع            

   
  
  :الھدف العام   
 

 وتحسین  علمین ،تحسین العملیة التربویة من خالل تطویر النمو المھني للم  •
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     .مستوىأدائھم وطرائق تدریسھم     
  .رفع مستوى أداء الموجھین الفنیین في مجال التدریب المیداني  •
  0مواكبة الموجھین الفنیین للتطورات والمستجدات في مجال التدریب واإلنماء المھني  •

                      
   

                       
  

  : األھداف الخاصة  
  

  .والتدریب واإلنماء المھني " بالتمھین " تعّرف المصطلحات المرتبطة  •
تعّرف المسئولیات المھنی ة الت ي ینبغ ي أن یؤدیھ ا الموج ھ الفن ي ف ي عملی ة اإلنم اء المھن ي              •

  .للمعلمین
الت  ي تم  ارس ف  ي ظ  ل النظ  ام التعلیم  ي الح  الي   ( تع  ّرف األس  الیب المختلف  ة لإلنم  اء المھن  ي   •

 ) .یة المعاصرة في تدریب المعلمین أثناء الخدمة واالتجاھات العالم
 .تنمیة المھارات الالزمة لتطویر عملیة التعلم وتطویر البرامج التعلیمیة  •
 .تعّرف األسس العلمیة لالرتقاء بأداء المعلمین المحتاجین إلى مساعدة مھنیة  •

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  :مقدمة   
  
 فذلك ھي ، الغایة العلیا والمطمح الرئیسي لجل برامج ،" أن نكون مھنیین لتنظیم المواقف التعلیمیة " 

   . إعداد المعلمین وتدریبھم أثناء الخدمة
  

   أو تكوین معلمین مھنیین ؟، " مھنیین " ـ فما المقصود بمصطلح 
 ـ وھل المقصود بمطمح التمھین ھذا ، أن باستطاعة معلمي الیوم وغدًا االقتصار على اكت ساب المھ ارات           

  دريس ؟ في مجال الت
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 ، ف  ي ض  وء متغی  رات ھ  ذا الع  صر ، یعن  ي ب  ال ش  ك أكث  ر م  ن ذل  ك ، لق  د فرض  ت ھ  ذه         "أن ت  صیر مھنی  ًا  " 

المتغیرات تحدیات كبرى على عالمنا المعاصر ، خاصة المتعلقة منھا بتكنولوجی ا المعلوم ات وتكنولوجی ا      
من مجرد تغییر قیم حجرة الدراسة، التعلیم وازدیاد الحاجة إلى الخبرات والمھارات  ، ھذه التحدیات أكبر 

أو المناھج التعلیمیة ، إنھ تحد یفرض علینا االنتقال من التعلیم إلى التعلم ، تحد یفرض علینا أن نعالج من 
جدید وبأفكار جدیدة كل ما یتعلق بالمنظومة التعلیمیة وفي مقدمتھا ، تطویر دور المعل م واالرتق اء بأدائ ھ      

الق ادر عل ى تنمی ة نف سھ     " المھن ي  " مھ واكتسبھ أثناء عملیة اإلعداد إلى مكان ة   من مكانة المنفذ لما تعل    
  . باستمرار ، وعلى التكیف مع الظروف المستجدة بتعلم مھارات جدیدة 

  
  : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو  

 معل م ـ م دیر ـ     (  ـ ماذا على معّلم مھني أن یكون قادرًا على فعلھ ؟ وبتعبی ر آخ ر ، كی ف نك ون مھنی ین ؟      
فعملیة التمھین لیست قاصرة على المعلمین فقط ، بل ھي مطمح كل من یمارس ) رئیس قسم ـ موجھ فني 

  . العمل التربوي 
  

ونھدف في ھذه الم ذكرة التع رف عل ى األبع اد المتع ددة لم صطلح التمھ ین ودوره ف ي ب رامج إع داد المعل م وتط ویر أدائ ھ                       
  : المحاور التالیة أثناء الخدمة ، وذلك من خالل

  بشكل عام والتنمیة المھنیة بشكل   " بالتمھین" تحلیل المفاھیم والمصطلحات المرتبطة  : المحور  األول
  .خاص                     

  .أسالیب التنمیة المھنیة وفق النظم الحالیة ، والطموحات المستقبلیة  : المحور الثاني
  . بأداء المعلمین أصحاب األداء المتدني أسالیب االرتقاء  : المحور الثالث

 
  
  
  

  مفاھیم ومصطلحات أساسیة  :  المحور األول 
  
عم  ل یق  وم ویؤس  س عل  ى مع  ارف ثری  ة واس  عة متخص  صة ، وعل  ى فھ  م عمی  ق للكفای  ات       "   المھن  ة " 

ومع  اییر األداء المطلوب  ة والتطبیق  ات العملی  ة لھ  ا وم  ا ین  تج ع  ن ذل  ك م  ن خب  رات ومع  ارف م  ستمدة م  ن  
الممارسة ، مما یجعل العمل متبصرا وحكیم ا ف ي ض وء األخالقی ات الخاص ة بالمھن ة والت ي تحك م س لوك                   
أعضائھا وتحدد معاییر انتقائھم ومستویاتھم المھنیة وعلیھ تكون سلطة المھني مستمدة من المھنة ذاتھا 

  .التخصص ، األخالق ، المعاییر : أي 
   :PROFESSIONALISM في ھذا اإلطار المھني 

صاحب مھنة والمعلم المھني ش خص م ستقل تت وفر لدی ھ كفای ات نوعی ة متخص صة تق وم            :  فالمعلم مھني 
على قاعدة معارف العقالنیة ، المكتسبة عن طریق دراسات شاقة ومستمرة وم ن مع ارف ص ریحة نابع ة           

تقن المعلم وضع من الممارسات وعندما نأتي تلك المعارف من الممارسات الواعیة المستنیرة بالعقالنیة ی
  .كفایاتھ موضع التطبیق 

قیادة مھنیة والعالقة بینھ وب ین المعلم ین عالق ة زمال ة وم سئولیة الموج ھ م ستمدة م ن مع اییر             : الموجھ
  .وأخالقیات المھنة ووظیفتھ تنمویة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  4

ل عقلی ة  ممارسا قد ح صل عل ى دراس ة متخص صة وت دریب عمل ي عل ى إنج از أفع ا         " المھني " في ضوء ما سبق یعتبر    * 
غیر روتینیة سعیا لتحقیق أھداف وغایات تتسم بالتعقید وھو ما یتطلب تحدی د الكفای ات األساس یة ال ضروریة لممارس ة ھ ذه         

  .المھنة 
مجموع المعارف والمھارات واالتجاھ ات ال ضروریة   " الكفایة المھنیة  " نعني بـ    : الكفایة المھنیة  •

فایات ذات طبیع ة معرفی ة ، وجدانی ة ، ونزوعی ة وھ ي      ألداء مھام المعلم وأدواره ، ومن ثم فھي ك    
كذلك القدرة على تحقیق التنمیة المقصودة طبقا لمع اییر مح ددة م سبقا وت زداد الكفای ة كلم ا أمك ن          

 :ویرتبط مفھوم الكفایة باإلجابة عن السؤال . تحقیق النتیجة تحقیقا كامال 
 ؟طلوب على الوجھ األكمل كیف نعمل ؟ وكیف ننفذ ونطبق ما تعلمناه إلنجاز الم 

ویعك س الخلفی ة النظری ة الت ي یحتاجھ ا ال شخص المعن ي ، لتف سیر           :المكون المعرفي للكفایات    
 .وتوضیح كیفیة أداء المھام التي یتطلبھا العمل ، ووصف خطواتھا وتتابعھا 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 E ffitriveness0    والفعالی ة  sufficiency  والكف اءة   performance یتسم مفھوم الكفایة بأبعاد مختلفة تت داخل م ع مف اھیم أخ رى مث ل األداء      * 

  الخ000000 والكفایة تعنى المماثلة0لمؤدیة لتلك المخرجات والفعالیة ھى بلوغ األھداف المتوقعة وتعنى بالمخرجات ولیس بالوسائل ا
 ویتضمن مصطلح الكفایة فى تحلیلھ النھائي بعدین أساسیین أحدھما كم ى واآلخ ر   0وھناك أنواع متعددة للكفایة ، فھناك كفایات  معرفة ، وكفایات أداء        

ع د الكیف ى فیعب ر ع ن م ا تت ضمنھ تل ك الن سبة م ن دالالت تحم ل مع انى الج ودة             كیفى وی شیر البع د الكم ى ال ى الن سبة ب ین الم دخالت والمخرج ات أم ا الب          
  0واالكتفاء

  
  

  

ى جمل ة االتجاھ ات   ـــــ ـ وی شتمل ھ ذا المك ون م ن مكون ات الكفای ات عل         : المكون الوج داني للكفای ات      
ھ   ا والق   یم والمب   ادئ األخالقی   ة والمواق   ف االیجابی   ة الت   ي تت   صل بالمھن   ة ومھامھ   ا ، وی   ؤدي تبنی     

 .وممارستھا في اطار العمل إلى االلتزام المھني 
ویشتمل على المھارات اللفظیة وغیر اللفظیة، العقلیة والنفس حركیة  :المكون العملي للكفایات 

 .والتي تساعد على ممارسة وتطبیق الكفایة 
ن ھ م ن   یھتم تحسین األداء المھن ي للمعل م ف ي ض وء برن امج م نظم ومخط ط ، یمك               :اإلنماء المھني  •

 .إتقان الكفایات المطلوبة للمھنة واالرتقاء بطاقاتھ اإلنتاجیة بما یرفع من مستوى التعلیم والتعلم 
  

الجھ ود المنظم ة والمخطط ة لتط ویر     "  أھم أسالیب اإلنماء المھني ویع رف بأن ھ   :مفھوم التدریب   •
م م  ن اس  تغالل  مع  ارف ، وخب  رات ، واتجاھ  ات المت  دربین ، وطرائ  ق أداء س  لوكھم بغی  ة تمكی  نھ     

 " إمكاناتھم وطاقاتھم بما یساعد على رفع كفایتھم في ممارسة أعمالھم بطریقة منتظمة 
  

وتؤدي جھود برامج التدریب دورًا أساسیًا ومتجددًا بالغ األھمی ة ف ي عملی ة اإلنم اء المھن ي للمعل م وح سن              *   
  . استخدامھ ألدوات ووسائل العمل وتحسین معدالت األداء 

 
ا اإلشارة ھنا إلى تقارب مفھ ومي اإلنم اء المھن ي والت دریب فكالھم ا إح دى الم سئولیات اإلش رافیة المھم ة              یجدر بن  •

والتي تستخدم أحیانًا بنفس المعنى ، فتطویر أعضاء ھیئة التدریس یشار إلیھ غالبًا بالتدریب أثن اء الخدم ة أو النم و          
 . المھني أو التعلیم المستمر 

  
من مضامین ، وما یشیران إلی ھ م ن معطی ات ف إن أھ م      " التدریب واإلنماء المھني " وي علیھ مفھومي باالستناد إلى ما ینط   

  : األھداف التي یسعیان إلى تحقیقھا ھي كما یأتي 
  

  .ـ إكساب المعلمین الكفایات األساسیة الالزمة لتطویر كفایاتھم المھنیة 
  .نحو العمل واإلنجاز وفق معاییر الجودةـ تنمیة اتجاھات المعلمین اإلیجابیة وتحفیز طاقاتھم 

  . ـ مواكبة المعلمین للمستجدات التربویة ذات العالقة بعملھم 
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وحت  ى یمك  ن إلق  اء ال  ضوء ب  شكل أكب  ر عل  ى الم  صطلحات ال  سابقة والتع  رف عل  ى أھمیتھ  ا ف  ي موض  وع   
   :نطرح عددًا من التساؤالت كالتالي اإلنماء المھني ، 

  لمطلوبة من المعلم ؟  وماذا على معّلم مھّني أن یكون قادرًا على فعلھ ؟ ـ ما الكفایات المھنیة ا
  ـ ما الجھود اإلشرافیة التي تبذل لتحقیق ھذه الكفایات ؟ 

  ـ كیف یتم التخطیط لبرامج تطویر أداء الھیئة التدریسیة في ضوء التمھین ؟ 
 
  

  :كفایات المعلم المھني ومعارفھ : أوًال 
   0ولكل نموذج فلسفتھ وأھدافھ) نماذج إرشادیة ( ات المعلمین یرتبط بنموذج للمھنیة   إن كل تحدید لكفای

  

 ویتم تحدید كفایات العمل التربوي من خالل عملیة تحلیل المھام التربویة إلى مھارات ، والكفایة الواحدة    
وم ، واألھ داف  تحدد سلوكیا بعدد من األھ داف عل ى ش كل نتاج ات تعلیمی ة ، یمك ن أن تالح ظ وتق اس وتّق            

المترجم  ة للكفای  ات ف  ضال ع  ن كونھ  ا س  لوكیة ، تك  ون ش  املة أی  ضا لجمی  ع مكون  ات الكفای  ة المعرفی  ة          
وتقیس الكفایات الجانب الكمي والكیفي لألداء وھو ما یساعد على تحدید كم وكیف . والوجدانیة واألدائیة 

  .المخرجات التي یعدھا النظام التعلیمي 
  

 والمعارف التربوی ة المتعلق ة   " المعارف التخصصیة والثقافیة" یات المعرفیة على  وتشتمل مكونات الكفا  
  .بكیفیة تنظیم ظروف التعلم وتوجیھھا 

المعل م المھن ي ھ و ال ذي     . بینما تحوي مكونات الجانب العمل ي الكفای ات المكت سبة ع ن طری ق الممارس ة              
القادر على التفكیر والتكی ف  " الموقف  " یتقن وضع كفایاتھ موضع التطبیق في كل المواقف ، فھو معلم   

 ھذا األنموذج من –واالستجابة مع المواقف والمشكالت المعقدة ، یتقن التعامل مع القواعد في غیر تبعیة 
المھنیة یشكل األساس المناسب لعملی ات التط ویر واإلص الح وھ و ال ذي یج ب أن یك ون الدعام ة لتمھ ین                   

  .التعلیم 
  
  :نشاط   
  المعلمین یشعرون بأنھم معنیون بتطویر معارفھم حول كفایاتھم المھنیة ؟ كیف نجعل  
  

  على أي كفایات یبني المعلم مھنیتھ ؟    : أو      فما الكفایات التي یتطلبھا ھذا المعلم ؟
  وكیف یكتسب ھذا النوع من الكفایات ؟

علیمیة ، وماذا على معلم مھني حتى نجیب عن ذلك علینا في البدایة تحدید ما یشكل خصوصیة المھنة الت
  أن یكون قادرا على فعلھ ؟

  

 :خصوصیة المھنة التعلیمیة  •
تكمن صعوبة الفعل التعلیم ي ف ي ع دم إمكانی ة تحلیل ھ فق ط عل ى أن ھ مجموع ة م ن مھم ات نق ل م ضامین                

ق ف  معرفیة وطرائق محددة قبلیا ، ف الموقف التعلیم ي داخ ل ال صف عملی ة معق دة یواج ھ فیھ ا المعل م موا          
ومشكالت متنوعة ال یمكن مواجھتھا بتطبیق قواعد محددة مسبقا ، بل تحتاج إلى قدرات ومھارات عالیة     
على التواصل وتوجیھ ظروف التعلم وتعدیل التفاعل داخل الصف ، وما یشكل خصوصیة التعلم ھ و كون ھ          

  " عمال تفاعلیا " 
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م ، م تعلم ، م نھج ، نموذج ا دینامی ا ذا أربع ة أبع اد       معل   : الق دیم   لذلك نفضل ، ب دال م ن النم وذج المثل ث           
  . متعلم ـ معلم ـ منھج ـ تواصل : تتفاعل فیما بینھا في الموقف التعلیمي ـ التعلمي 

 مع طالب معینین ، تنجز مھمات فى نفس الوقتفي ھذا التفاعل التواصلي المرتبط بسیاق محدد ، ومتغیر 
ن ردود أفعال المتعلمین المجھولة ، مما یتطلب اتخاذ ق رارات عدی دة   المعلم ، من تلك األفعال الموقفیة وم  

وحشدا للمعارف أثناء العم ل ، ب ل تغیی را للق رارات أثن اء العم ل ال صفي وم ن ھن ا تكم ن ص عوبة التحدی د                    
  .الكامل للمھمات والتنبؤ بھا مسبقا 

  

  :نشاط       
 م ھي معارف للعمل ، أم معارف في العمل ؟ھل المعارف المھنیة للمعلم ھي معارف عن العمل ، أ     

   : ھو       ماذا على معلم مھني أن یكون قادرًا على فعلھ ؟: أما الجواب عن 
  .االختیار الصحیح لالستراتیجیات المتالئمة مع األھداف والموقف التربوي  •
  .ة حیاتھ المھنیة التحلیل الناقد ألعمالھ ونتائجھا ، ونتیجة لھذا التقییم المستمر ، التعلم طیل •
  .اقتباس أفضل الوسائل ضمن مجموعة من التقنیات واألدوات  •
  .تقبل التغییر واإلسھام في إحداثھ وعدم االكتفاء بدور المتفرج المنبھر  •
  .قادر على التصور والمبادأة وتحمل المسئولیة واتخاذ القرار السلیم أن یكون  •
م  ل م  ع الحاس  وب والمع  ارف واالكت  شافات   یت  سم بخ  صائص إن  سان ع  صر المعلوم  ات ، ویتعا  أن  •

  .المتالحقة ومصادر المعلومات 
  .قادر على صنع القرار وتقدیر حجم العمل وإدارة الزمن والمعلوماتأن یكون  •
  

 : النموذج المھني للمعلم  كالتالي ركائزنخلص مما سبق إلى تحدید  •
  .المعرفة ھامة وأساسیة لكنھا ال تصف الممارسة كلیة     * 

  . قدرة المعلمین على صناعة قرارات وأحكام تقوم على فھم طبیعة الموقف   *   
  المعلمون یجب أن یتدربوا على حل المشكالت واتخاذ القرارات ، وأن یقرروا ماھو الحل المالئم ،     * 
  .وماھو الصحیح والخاطئ في الموقف        
  رین على إنتاج معارفھم من خالل ربط النظریةالمعلمون من خالل الممارسة یجب أن یكونوا قاد    * 
  . بالتطبیق والفكر بالممارسة       

  .سلطة المعلم تقوم على المعرفة المتخصصة والخبرة المتبصرة الناتجة عن الممارسة     * 
 .الموقف التربوي لھ أخالقیاتھ وقیمھ التي یجب أن یعرفھا المعلمون ویستخدمونھا     * 

  

 :م المھني كفایات المعل •
كم  ا س  بق الق  ول ـ ح  صر كفای  ات المعل  م المھن  ي ب  صورة كامل  ة ومطلق  ة وعل  ى        .. م  ن ال  صعوبة بمك  ان 

الم  وجھین والم  شرفین الترب  ویین وم  ن یمتھن  ون التعل  یم اكت  شاف المزی  د م  ن الكفای  ات وفق  ا لحاج  اتھم        
 ھ ذه ، ب شكل واع   ومواطن القوة والضعف لدى متدربیھم ، وعلى كل مشرف فني تفح ص قائم ة الكفای ات    

  ایات ـــم أثناء الخدمة تدریبا یمكنھ من أن یمتلك ھذه الكفــد تدریب المعلــــاء مھني بقصـــووضع خطة إنم
   .وبالقدر الذي یمكنھ من تحقیق أھداف التربیة بمختلف أبعادھا) وفقا لقدراتھ( 

 
  الكفایات التي ینبغي توافرھا في المعلم المھني
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 الكفایات الفرعیة المجـــال
  

  متطلبات
خاصة بعملیة 

  التدریس
 

  :مرحلة التخطیط ) أ ( 
 :األھداف  •

  .ـ معرفة األھداف التربویة العامة لدولة الكویت 
  .ـ معرفة األھداف التربویة الخاصة بالمادة الدراسیة التي یقوم بتدریسھا 

   .ـ صیاغة أھداف شاملة للجوانب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة
 :المادة العلمیة  •

  .ة العلمیة إلى مكوناتھا ـ تحلیل محتوى الماد
  .ـ معرفة أنواع االرتباطات بین مختلف جوانب المادة العلمیة 

   .ـ القدرة على تحدید الكم الدراسي بما یتفق وزمن الحصة
 :األنشطة والخبرات  •

  .ـ تحدید الخبرات الالزمة لتحقیق أھداف الدرس 
   .ـ تنویع أوجھ النشاط

 .بة اختیار إستراتیجیات التدریس المناس •
   .ـ اختیار استراتیجیات التدریس المناسبة

 .تحدید أسالیب التقویم المناسبة لقیاس تحقیق األھداف  •
  :مرحلة تنفیذ الدرس ) ب ( 
  :التحفیز والدافعیة  •

  .ـ تنشیط وأستثارة دافعیة المتعلمین 
  .ـ تخطیط مناشط تساعد على تنمیة قدرات المتعلمین 

  .یس القائمة على نشاط المتعلمین ـ تنویع إجراءات وأسالیب التدر
  .ـ التمرس بالطرائق الخاصة بتدریس مواد االختصاص 

  .ـ الربط بین مختلف خبرات التعلم السابقة والحالیة 
  .ـ إعداد واستخدام المعینات التربویة بكفاءة 

  .ـ صیاغة وتوجیھ األسئلة الصفیة 
  .ـ تنظیم التعلم التعاوني 

  .لعلیا ـ تنمیة أسالیب التفكیر ا
  .ـ مھارات إغالق الدرس 

   :تقییم الناتج التعلیمي ) ج ( 
  .ـ الوعي بنقاط القوة والضعف في التدریس 

  .ـ استخدام أسالیب مناسبة لتقویم أداء المتعلمین 
  .ـ تصمیم االختبارات وتقنینھا 
  .ـ إعداد اختبارات تشخیصیة 

   . االختبار بكفاءةـ استخدام العملیات اإلحصائیة الالزمة لتحلیل نتائج
  ) .التكویني ( إدراك قیمة التقویم المستمر ـ 
  .ادراك العالقة بین التقویم واالرتقاء بعملیة التدریسـ 

 الكفایات الفرعیة المجـــال
  

متطلبات 
 أكادیمیة وفنیة

  .ـ التمكن من المعارف العلمیة في مجال االختصاص 
  .اث الجاریة وحقوق اإلنسان ـ التعمق في معارف الثقافة واألحد

  . ـ اكتساب المعارف المتعلقة بالبحث التربوي 
  .ـ المھارة في تخطیط ما یسند إلیھ من أعمال 

  .ـ متابعة الجدید في مجال التخصص 
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  .ـ القدرة على تطبیق المعرفة 
  .ـ استخدام مصادر المعرفة واالستفادة منھا 

  .ومات ـ االستفادة من اإلنترنت في تحدیث المعل
  .ـ االستفادة من برامج التدریب واإلنماء المھني 

 .ـ ممارسة التفكیر العلمي النقدي 
متطلبات خاصة 

بالعالقة مع 
  المتعلمین

  .ـ اكتشاف الصعوبات التي تواجھ بعض المتعلمین في عملیة التحصیل 
  0ـ تخطیط العمل العالجي لمتدني التحصیل في ضوء نتائج عملیات القیاس والتقویم

مبادئ علم النفس فیما یخص الفروق الفردیة ، وخصائص المتعلمین في كل ـ تطبیق 
  .مرحلة عمریة 

  .ـ تعرف إستراتیجیات تفرید التعلیم 
  .ـ تنمیة قدرات المتعلمین على المشاركة والتعلم الذاتي 

  .ـ اكتشاف الموھوبین وتعزیز قدراتھم 
   .ن تنمیة أسلوب التفكیر العلمي واالبتكاري لدى المتعلمی-

متطلبات خاصة 
  بتنفیذ المنھج

  .ـ تكییف المنھج الدراسي وفق متطلبات المتعلمین 
  .ـ المساھمة في تطویر النشاط المدرسي 

  .ـ التعرف على الكتب والمصادر الخارجیة المساعدة للمقرر 
  .ـ تنظیم وتنفیذ األنشطة العامة 

  .ـ التعرف على أسالیب تقویم الكتب المدرسیة 
  .اإللمام بأھم أنواع تنظیمات المناھج ـ 

   .ـ ادراك ماھیة الفلسفة التي ترتكز علیھا المناھج المطورة
متطلبات خاصة 

بالمعینات والوسائل 
 التعلیمیة وتكنولوجیا

  التعلیم

  
  .استخدام تكنولوجیا التعلیم في تنفیذ األنشطة التربویة  -

  .ـ إعداد بعض المواد التعلیمیة الجیدة التي یستخدمھا في تنفیذ الدرس 
  .لوسائل التعلیمیة المختلفة االستخدام األمثل ـ اختیار ا

   .ـ استخدام الحاسوب في مجال التعلم والتعلیم
  
  
  
  

 الكفایات الفرعیة المجـــال
المتطلبات 

 اإلداریة
  : إدارة الصف ) أ ( 

  .ـ إدارة الفصل وتنظیمھ وتنشیط العمل الفریقي 
  .ام بالتعلیمات المنظمة للعمل وتفھمھا ـ االلتز

  .ـ اإلعداد المسبق لألدوات الضروریة للتدریس 
  .ـ استثمار وقت العمل وتنظیمھ واالستفادة منھ 

   .ـ استثمار الموارد المختلفة
  :مھارات االتصال ) ب ( 

  .ـ القدرة على التواصل مع المتعلمین والزمالء والرؤساء 
  .اإلصغاء والمالحظة ـ إتقان مھارات التحدث و
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  :أخالقیات المھنة ) أ ( 
  . التحلي بالمسلكیة الخلقیة والضمیر المھني ـــ

  .ـ القدوة الحسنة وتحمل المسئولیة 
  .ـ حسن التصرف في المواقف المختلفة 

  .ـ المحافظة على أوقات العمل 
  .جھة المشكالت ـ الضبط االنفعالي واعتماد األسلوب العلمي في موا

   .ـ التحلي بروح المبادرة واالستقاللیة والسعي لتنمیتھا عند المتعلمین
  : الثقة بالنفس ) ب ( 

  .ـ االستعداد لتقبل وجھات نظر اآلخرین 
  .ـ التحلي بروح االبتكار واإلبداع والسعي لتحفیزھا عند المتعلمین 

مواصفات 
  شخصیة

   :خرینالنشاط العام والتفاعل مع آل) ج ( 
  .ـ التحلي بروح المواطنة المسئولة وااللتزام بقضایا المجتمع وقیمھ 

  .ـ التعاون مع الزمالء 
  .ـ المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل 

  إضافات أخرى 
  
  

  

  

 ما معاییر تصنیف الكفایات ؟:        نشاط 

  
  
  
  

 
 
 كیف یمكن إكساب ھذه الكفایات المھنیة للمعلمین ؟ •

  دورا حاسما في بناء تلك الكفایات ؟) برامج إعداد المعلم قبل الخدمة (  ھل یلعب التكوین األساسي 
     وبتعبیر آخر كیف نكون لتلك الكفایات ؟

  

إن المرجعی ات الت ي تبن ى علیھ  ا ب رامج تك وین المعلم  ین ب الرغم م ن ت  ضمین برامجھ ا ، ت دریبات عملی  ة          
وتح دد م  ا  ) مھ ارات قاعدی ة   ( رس م ص ورة للمھن ة والممارس ات     میدانی ة ھ ي عل ى األص ح أدوات عم ل ت     

بع  د ذل  ك ینبغ  ي أن تت وفر الق  درة عل  ى تطبی  ق ھ  ذه  . ینبغ ي معرفت  ھ ع  ن مھن  ة التعل  یم ، ب صورة معیاری  ة   
المعرفة من خالل االنخ راط والتفاع ل م ع مھنی ین آخ رین ف ي مواجھ ة مواق ف حقیقی ة أثن اء الممارس ة ،               

" الفني كدورا أساسیا ودقیقا ف ي عملی ة التك وین الم ستمر للمعل م حی ث ینظ ر ل ھ          وھنا یبرز دور الموجھ     
ھ ا واختی ار األس الیب    ءإذ علی ھ أن یح دد احتیاج ات معلمی ھ ، والكفای ات الت ي ینبغ ي إنما       " بوصفھ خبیرا   
  . المناسبة لذلك 

  فما ھي ھذه األسالیب ؟
  

 أسالیب التنمیة المھنیة : المحور الثاني 
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الیب اإلنم اء المھن ي الت ي یمارس ھا الموجھ ون الفنی ون ف ي عملھ م م ع المعلم ین وفق ا ألھ داف                   تتعدد أس   

خططھم ، ولكل أسلوب میزاتھ ، وأھدافة ، وأسالیب استخداماتھ ، كما أن لكل منھا شروطا وضوابط الب د     
س الیب م ع جمی ع    من توافرھا لیكون األسلوب فاعًال وبالت الي ال ن ستطیع الق ول أن أس لوبا منھ ا أف ضل األ         

ل  ذا فق  د ت  م تط  ویر ع  دد م  ن ط  رق وأس  الیب الت  دریب واإلنم  اء    . المعلم  ین وف  ي ك  ل المواق  ف والظ  روف  
والتي ت م تحدی دھا   ( المختلفة والتي یمكن اختیارھا بحیث تتناسب مع نوع الكفایات المراد التدریب علیھا     

  .الخ  ...والمتدربین وما بینھم من فروق فردیة ، ومكان التدریب) مسبقا 
  

  0 طرق وأسالیب اإلنماء المھني ومجاالت استخدامھا  عرض لبعضوفیما یلي 
  : الزیارات الصفیة  -1

  وھي من أشھر وسائل التوجیھ المعمول بھا منذ وقت طویل ، وھذه الزیارات قد تك ون ذات نف ع إیج ابي       
الزی  ارة ب  أي مجھ  ود م  ن أج  ل  فف  ي بع  ض األحی  ان ال تتب  ع ھ  ذه  . أو العك  س إذا ل  م یح  سن التعام  ل معھ  ا  

أما زی ارة الف صل كأس لوب یتبع ھ الموج ھ ال ذي یم ارس التوجی ھ وف ق خط ة ، وعل ى م ستوى                    . التحسین  
  .مھني عال ، فال یقوم بھ إال بعد أن یھئ الجو المناسب لذلك 

  
ھ  و م  ساعدة المعلم  ین   المعلم  ون یرغب  ون ف  ي النم  و المھن  ي والنج  اح واالرتق  اء بعملھ  م ، ودور التوجی  ھ الفن  ي       : م  شكلة 

. بالرغم من ذل ك فھن اك فج وة بی نھم وع دم رغب ة أحیان ا ل دى بع ض المعلم ین م ن زی ارات الم وجھین               . وتمكینھم من ذلك    
 كیف نعالج ھذا التناقض ؟

  
  ول إلى ارتباطھا المباشر بكافة أبعاد العملیة التدریسیة حیث یطلع الموجھ ـــ  وترجع أھمیة زیارات الفص

می دانیا عل ى طریق ة الت دریس ، وم ستوى المتعلم ین وم دى م شاركتھم ف ي عملی ة               )  الترب وي    المشرف( 
التعلم ، واألنشطة التعلیمیة المختلفة ، اس تخدام المعین ات التربوی ة والوس ائل التعلیمی ة وم دى مناس بتھا                 

 تخدمةلموض  وع ال  درس وتوقی  ت اس  تخدامھا ، ط  رق ط  رح األس  ئلة وم  ستویاتھا وأس  الیب التق  ویم الم  س  
  .وغیر ذلك ...والجو النفسي واالجتماعي للفصل 

  

 باختصار إن الفصول الدراسیة ھي خیر مكان یرى فیھ الموج ھ الفن ي المعل م والمتعلم ین وھ م یعمل ون ،        
ویعرف احتیاجاتھم التي ینبغي أن یھدف برنامج االنماء المھني إلى تحقیقھا سواء أكانت حاجات تربوی ة        

ب رامج  ( ت مھنیة للمعلمین ، وتتحقق األولى ع ن طری ق الب رامج التربوی ة للمدرس ة         للمتعلمین ، أم حاجا   
  .، أما الثانیة فتتحقق عن طریق برامج التدریب المختلفة ) رعایة المتعلمین 

  

ویحتاج الموجھ الفني إلى وضع خطة أو جدول مرن لزیارة الفصول وتعطى األولویة في ترتیب الزیارة للمعلم ین الج دد ،       
   .لمعلمین ضعاف األداء ، والفصول التي یجري فیھا بعض المعلمین تجارب تربویة أو التي بھا مشكالت معینةوا
  :ویتطلب ذلك مایلي   

االس  تفادة م  ن ( تك  وین فك  رة ع  ن ق  درات واس  تعدادات المعلم  ین الج  دد م  ع بدای  ة الع  ام الدراس  ي      •
  ) . بدایة كل عام المعلومات المستخلصة من الدورات التدریبیة التي تعقد في

التعرف على م ستویات وق درات المعلم ین ف ي مدارس ھ ع ن طری ق دراس ة س جل المعل م التراكم ي               •
  .والوقوف على أحوالھ الشخصیة والمھنیة 

الزیارات المسحیة المخططة والتي تشمل جمیع المعلمین ، في بدایة الع ام الدراس ي ، ویح سن أن              •
 علیھا معھ ، لمعرفة طاقاتھ الفعلیة ، ومتى أت م الموج ھ الفن ي    تكون الزیارة األولى لكل معلم متفقاً    
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دورة الزیارة لجمیع المعلمین ، ی ستطیع أن ی ضع برنامج ھ اإلنم ائي ف ي ض وء معلوم ات وبیان ات             
  .حقیقیة 

  
  :حقیقة 

 الزی  ارة الخط  وة التمھیدی  ة األول  ى لنج  اح الزی  ارة ھ  ي إقام  ة عالق  ات ودی  ة م  ع معلم  ي الم  ادة ، بحی  ث ی  دركوا أن ھ  دف       
الرئیسي لیس وضع تقدیرات المعلمین بل ھو تقییم الموقف التعلیمي تمھیداً  لتح سینھ ، وھ و نف س الھ دف ال ذي ی سعى إلی ھ           

  .المعلم ، فیصبح ھدفا مشتركا بین المعلم والموجھ
    

 :مزایا الزیارات الصفیة وأھدافھا 
  ) .بق القول كما س( ـ الوصول إلى معلومات صحیحة عن الموقف التعلیمي 

واكت شاف ھ ذه الن  واحي   ( ـ  اكت شاف الق  درات الكامن ة أو المھ ارات ل  دى المعلم ین وت شجیعھا وتوجیھھ  ا       
 ، ألن المعل م ال ینم و ب سرعة عن د تح سین نق اط      ) والوقوف علیھا تعتبر من أھ م وظ ائف الموج ھ الن اجح        

الوقت یتعرف الموج ھ عل ى الن واحي    الضعف عنده بمقدار ما ینمو عند تأكید نقاط القوة لدیھ ، وفي نفس     
  .السلبیة فیعالجھا 

ـ  إعداد مادة البرنامج اإلنمائي من خالل التغذیة الراجعة المستخلصة م ن الزی ارة ف ي ض وء االحتیاج ات            
  .الفصلیة للمعلمین 

ت أو ـ متابعة التنفیذ وتقویم مدى نجاح الموجھ في تقدیم التوجیھات المطلوبة ومدى فھم المعلم للمقترحا  
  .التوجیھات المتفق علیھا مع التوجیھ ومدى قابلیتھا للتنفیذ لعالج ما یلزم 

  .ـ زرع الثقة المستمدة من الخبرة المتبادلة بینھ وبین المعلمین 
  

 ھذا فضال عما تحققھ الزی ارة ال صفیة للموج ھ الفن ي م ن الزی ادة والتج دد ف ي ثروت ھ المعرفی ة وخبرات ھ                     
  .المھنیة 

    

  ظ الموجھ الفني في زیارتھ الصفیة ؟ماذا یالح 
  

تختلف أھداف الزی ارات ال صفیة ، إذ لك ل منھ ا أھ داف خاص ة تح دد الكفای ات الت ي یج در بالموج ھ الفن ي               
  : من مثل ھاالتركیز علیھا ، ومالحظت

  .مدى مالئمة أھداف التعلیم التي خطط لھا المعلم لحاجات المتعلمین  •
  .دیة وتشخیص الضعف وعالجھ وتعزیز مواطن القوة مدى حرصھ على مراعاة الفروق الفر •
  .التفاعل الصفي بینھ وبین المتعلمین أثناء الحصة  •
  .مدى مناسبة طریقة التدریس ألھداف الدرس  •
  .مدى تنوع الخبرات واألنشطة التعلیمیة التي تقدم للمتعلمین  •
  .كیفیة إدارة المعلم للصف  •
   ، وغیر ذلك من األمور 0000 توظیف المعرفة الوقوف على مستواه العلمي ومدى قدرتھ على •

  .وغالبا ما تجمع الزیارة بین عدة أھداف           
  

  :نشاطات 
  ـ ما أنواع الزیارات الصفیة ؟

  ـ ما دور التخطیط المسبق في تحقیق أھداف الزیارات الصفیة ؟
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  ـ متى تحقق الزیارات الصفیة أھدافھا ؟
  ؟بل الزیارة ، وأثنائھا ، وبعدھاـ ما ھي الشروط الواجب مراعاتھا ق

  
  : تبادل الزیارات -2

ھو أحد األسالیب المرغوب فیھا لدى المعلمین ، حیث یترك أثر ایجابیًا لدى المعلم ویزید من ثقتھ بنفسھ ، 
  .خاصة إذا تمت العملیة وفق ضوابط مناسبة ومخطط لھا 
نف سھ ف ي المدرس ة أو ف ي مدرس ة أخ رى ، ك أن          ویتم فیھ زیارة معلم أو أكثر لمعلم آخر یدرس المبحث       

یزور معلم االجتماعیات أو اللغ ة العربی ة أو الریاض یات زمیل ھ ف ي نف س المدرس ة أو ف ي مدرس ة أخ رى               
 بھدف متابعة الموقف التعلیمي بشكل عام ، أو الوقوف على مھارة محددة من المھ ارات وكیفی ة تطبیقھ ا         

 :ت ضوابط استخدام أسلوب تبادل الزیارا*
 .التخطیط السلیم واإلعداد المسبق لبرنامج الزیارات  •
 . یشتركون بھ وتوعیتھم بأھمیة البرنامج وأھدافھالذینوضوح أھداف البرنامج في أذھان  •
أن یح دد الموج  ھ الفن  ي بالتع اون م  ع رؤس  اء األق سام برنامج  ا متك  امال للزی ارات ت  شمل المعلم  ین       •

  ) .جمیع فئات المعلمین( المبدعین والجدد 
أن یعقب برن امج الزی ارة مناق شة ح ول فعالی ات الح صة وم دى تحقیق ھ ألھ دافھا ، عل ى أن یترك ز                •

 .الحوار حول الموقف التعلیمي موضوع المشاھدة 
أن یھیئ الموجھ الفني بمساعدة المعلم ین ورئ یس الق سم الظ روف المادی ة واالت صاالت الرس میة             •

 .لضمان نجاح البرنامج 
 والموجھ ون الفنی ون إل ى ض رورة مراع اة الف روق ف ي الظ روف تجنب ا للتقلی د                أن یتنبھ المعلمون   •

 .األعمى 
 .أن یشترك جمیع من یساھم في البرنامج بعملیة تقویم شاملة لھ  •

 :األھداف التي یحققھا أسلوب تبادل الزیارات * 
 . تكامل أداء المعلمین واتساقھ ، ویتم ذلك من خالل التقلید للمعلمین المبدعین  •
 الفني أو المشرف  مساعدة المعلم المزار على زیادة نموه المھني وتفوقھ خاصة إذا قصد الموجھ       •

 التربوي تعزیز ذلك على أن یتم بعد الموقف التعلیمي مباشرة 
التعاون والتواصل بین المعلمین ، وتعمیق فھم واحترام بعضھم بعضًا ، وتشجیعھم عل ى إب داء        •

 . لتي یواجھونھا آرائھم وتذلیل الصعوبات ا
 . تقویم المعلم لعملھ من خالل مقارنة أدائھ بأداء اآلخرین  •
تقویم المنھج بالوقوف على نواحي القوة والضعف في األھداف التربوی ة وأس الیب الت دریس       •

 . والوسائل والمختبرات وكل ما یتعلق بالمنھاج
  
  :اللقاءات التربویة واالجتماعات  -3

) وأخ رى عن د الحاج ة    ( شتراك م ع رؤس اء األق سام بتنظ یم اجتماع ات دوری ة       یقوم الموجھ الفني باال   
لمناقشة مختلف الجوانب التربویة والتعلیمیة ومعظم موضوعات ھذه اللقاءات یخطط لھا ضمن الخطة 

  . العامة والمرحلیة لكل من الموجھ الفني ورئیس القسم 
  : أھداف االجتماعات * 
  . ربویة والصعوبات التي تفوق تنفیذ األھداف في المیدان معالجة العدید من المشاكل الت •
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  . التعرف على حاجات المعلمین وتزویدھم باإلرشادات المناسبة  •
  . تشجیع المعلمین على المشاركة وتحمل المسئولیة وتعزیز الثقة بالنفس  •
ل یم  تحسین البرامج التربویة من خ الل بح ث ودراس ة بع ض الموض وعات كدراس ة تكنولوجی ا التع               •

ودورھ  ا ف  ي تح  سین ج  ودة مخرج  ات العملی  ة التعلیمی  ة ، وط  رق الت  دریس الناش  طة والفاعل  ة ،       
  . الخ ... وعملیات التقویم الھادفة 

 .ویستحسن أن تكون االجتماعات دوریة وھادفة  * 
  

  : نشاط      
 ؟   اذكر بعض الضوابط التي ینبغي مراعاتھا لتحقیق األھداف السابقة          
 

    :واع االجتماعات أن •
  0000توجیھ وإرشاد بعد زیارة الفصل ، متابعة وتقویم  : اللقاء الفردي  -  أ

على مستوى المقرر الواحد ، على مستوى األقسام العلمی ة ، وم ستوى معل م            : اللقاء الجماعي  - ب
 .الخ ... التخصص في المنطقة التابع لھا ، رؤساء األقسام 

 

  استدعاء أحد الخبراء ، الندوات تشكیل لجان : أحد األشكال التالیة    ویمكن أن یأخذ اللقاء الجماعي 
  . الخ ....     قلیلة العدد لتعالج مشكلة ما وكتابة تقریر عنھا 

  ولكل من االجتماعات السابقة أھدافھا الخاصة ،  وھي وسیلة ھامة من وسائل اإلنماء المھني وتب ادل اآلراء والخب رات        *  
 .  
  

  : مشكلة       
        ـ ھل یمتلك الموجھ الفني الكفایات الالزمة التي تؤھلھ للقیام بعملھ اإلشرافي ؟ 

        ـ ما دور اإلشراف التعاوني أو التوجیھ التشاركي في ذلك ؟
 0          ابحث في ھذا الموضوع 

 
   ) :المیدانیة ( الدروس التطبیقیة  -4
   

  . لمین خبرات ھامة في الموقف التعلیمي    تعمل الدروس التطبیقیة على إكساب المع
  :أھدافھا    

  . دراسة موقف تعلیمي تعلمي  •
إنماء السمات الشخصیة والمھارات التربویة للمعلم من خالل إطار وظیفي یرتكز على نظرة  •

  . ألدوار المعلم   سلیمة 
بتكرة في مواقف تطویر أداء المعلمین وتحسینھ ، من خالل إكسابھم بعض المھارات واألسالیب الم •

   0فعلیة 
  . تنمیة مھارة المعلمین على تحلیل المواقف التعلیمیة ، ومعرفة مختلف جوانبھا  •
  ) . األھداف ، المحتوى ، األنشطة ، الوسائل ، التقویم ( تنمیة كفایات التخطیط وتشمل  •
  . الخ ....طة تنمیة كفایات التنفیذ وتشمل مھارات إدارة الفصل والمھارات العامة كتقدیم األنش •
تعاون الموجھین والمعلمین ورؤساء األقسام في التخطیط والتنفیذ والتقویم لبرنامج الدروس  •

  . التطبیقیة، مما یؤدي توثیق الصلة بین الموجھ وبینھم 
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  : ضوابط استخدام أسلوب الدروس المیدانیة 
  .التخطیط الجید والشامل للدرس التطبیقي والوسائل الالزمة لذلك  •
  . ار المعلم الكفء القادر على تحقیق أھداف الدرس بشكل فعال اختی •
  . توعیة المعلمین بأھمیة الحضور والمشاركة لتحقیق أھداف اإلنماء المھني  •
، وتحدید عدد المعلمین ) دون بھرجة أو مبالغة ( توفیر البیئة التدریسیة المناسبة لتنفیذ الدرس  •

   .المشاھدین بحیث ال یزید عن طاقة الصف 
متابعة نتائج برنامج الدروس التطبیقیة للوقوف على مدى تأثیرھا على أداء المعلمین الفعلي في  •

  . صفوفھم 
  :  المشغل التربوي - 5
  

 المشغل التربوي نشاط تعاوني مكثف یمارسھ مجموعة من المعلمین لدراس ة م شكلة تربوی ة وتحلیلھ ا ،      
خاللھ أن یحقق جملة م ن األھ داف التربوی ة ، ویلتق ي     أو إلنجاز نشاط مطلوب یستطیع الموجھ الفني من    

في المشغل التربوي معلمو المدرسة الواحدة أو معلم و الم ادة الواح دة ، أو معلم و ع دة م دارس یعمل ون            
المحاض  رة والح  وار ، ( لھ  ذا فھ  و جھ  د تع  اوني م  شترك ینف  ذ ف  ي ع  دة ط  رق   . مجتمع  ین إلنھ  اء المھم  ة 

وھو بذلك یحق ق تواص ًال إن سانیًا ممی زًا ب ین الم شاركین ، وی شعر           . ف  حسب ما یتطلب الموق   ) والتطبیق  
  .المعلمین بحجم المسئولیة التي یجب أن یتحملوھا لیخرج عملھم في مستوى مناسب 

  :ومن أمثلة األھداف اإلشرافیھ التي یمكن تحقیقھا من خالل المشغل التربوي ما یلي  
  . ـ تحسین أسالیب التدریس 

  . روع أو خطة لبرنامج تدریبي ـ التخطیط لمش
   . ـ إنشاء بنوك أسئلة للمقررات المختلفة

  . ـ التدریب على مھارات استخدام الحاسوب في التدریس 
  . ـ التدریب على مھارات استخدام مصادر المعرفة المختلفة 

  .ـ التدریب على مھارات كتابة األبحاث وتوثیقھا 
  

 : ي متطلبات نجاح ھذا األسلوب اإلشراف *
  : حتى یحقق المشغل التربوي أھدافھ یجب أن یراعي الموجھ الفني ما یلي   

  .تحدید الكفایات التي یود الموجھ الفني إكسابھا لمعلمیھ وفق احتیاجاتھم •
 . تحدید األھداف المنوي تحقیقھا من خالل المشغل التربوي  •
ان المناسب لعدد التعاون والمشاركة في التخطیط لبرنامج المشغل ، واختیار المك •

 .المشاركین وأماكن عملھم 
  .اختیار مواضیع ھامة وحدیثة وحافزة للھمة ، ودافعة إلى التعلم  •
  .الخ .. توفیر المواد المطلوبة للعمل وتشمل اآلالت والكتب والمذكرات •
   توفیر الزمن الكافي لتحقیق األھداف  •
   المطروحة ، واإلفادة من خبرات االستعانة بنخبة من ذوي الكفاءات العالیة في الموضوعات •

  .          المعلمین المبدعین 
  إعداد وسیلة تقویم للمشغل التربوي عند االنتھاء منھ لیكون بمثابة التغذیة الراجعة لمشاغل  •

  .          الحقة 
  متابعة المعلمین المشتركین میدانیًا للتأكد من اكتسابھم للمھارات المطلوبة وتحقیق األھداف  •

  .       السابقة   
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  :  المذكرات التربویة والنشرات اإلشرافیة - 6
  

ھ من خاللھا أن ینقل إلى ـــــتعد المذكرات التربویة أو النشرات التوجیھیة وسیلة مكتوبة یستطیع الموج
المعلمین خالصة قراءاتھ ، وخبراتھ ، ومشاھداتھ ومقترحاتھ بقدر معقول من الجھد والوقت ، وھي تخدم 

  . ًا كبیرة من المعلمین في مدارسھم أعداد
  : أھم أھدافھا   
   تعرف المعلمین ببعض األفكار والممارسات واالتجاھات التربویة الحدیثة على المستوى المحلي  -1 

  . والعالمي      
   تزود المعلمین بإرشادات خاصة حول كیفیة إعداد أو عمل أو استخدام مصادر أو معینات أو وسائل  -2 

  . تعلیمیة معینة       
  .  تزود المعلمین بأسماء الدوریات والقوامیس والمراجع والكتب الجدیدة المتخصصة  -3  
  
  :  الندوة - 7

وع معین ـــبعرض موض ) 6 ـ 3(  الندوة ھي نشاط جمعي ھادف یقوم فیھ بعض الخبراء والمختصین 
ام أسلوب المناظرة وھو ما یتیح الفرصة یتحدث فیھ كل منھم بكلمات متتابعة عن الموضوع أو باستخد

  .للمقارنة والتمییز بین مختلف اآلراء واالتجاھات التي تعالج الموضوع من جوانبھ المختلفة 
  : ضوابط نجاح الندوة 

  . اإلعداد الجید لھا ، وحسن توزیع األدوار والتنسیق الدقیق بین األعضاء لتجنب تكرار األفكار  •
  .  عضو وتحدید الزمن المقرر للنقاش تحدید الزمن المقرر لكل •
  . إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المشاركین إلبداء آرائھم  •
 إبراز النقاط الرئیسة في الندوة وتلخیصھا ، وتوجیھ األسئلة التي تساعد على اإلحاطة بالموضوع •

  
   

  :  التدریب المیداني - 8
وھو من أھم حاجات المعلم ین ویع د الت دریب م صدرا      التدریب المیداني إحدى مسئولیات الموجھ الفني ،  

من مصادر إعداد الكوادر الفنیة وتطویر كفایاتھم ، فضال عن كونھ ، وس یلة مھم ة ف ي مح اوالت اللح اق          
بركب التقدم التكنولوجي وتزداد أھمیة التدریب أثناء الخدم ة ، حت ى أص بح ض رورة ، ملح ة ، ف ي ض وء               

زة لتمھ  ین المعلم  ین القائم  ة عل  ى الكفای  ات والت  ي تھ  دف إل  ى إك  ساب      تمھ  ین التعل  یم ، وال  سمات الممی    
المعلمین المھارات واالتجاھات والقیم األساسیة الالزمة ، لجعلھم قادرین على إتقان المھنة وأداء المھام       

  .التربویة بفاعلیة ، ونتیجة انتشار التكنولوجیا التربویة 
ء الخدم ة ، ف إن الحاج  ة العتم اد أس الیب حدیث ة بات ت ملح  ة          ولم ا للت دریب م ن أھمی ة متزای  دة ف ي أثن ا      

لتنسجم واإلمكانیات الجدیدة ، إذ إن األسالیب التقلیدیة ف ي الت دریب ل م تع د ق ادرة عل ى اإلیف اء بمتطلب ات           
  .العصر الذي نعیش 

 : أھداف التدریب  •
  : عات رئیسة ھي مما سبق یمكن تصنیف األھداف التي یرمي التدریب إلى تحقیقھا في ثالث مجمو

  :وتتضمن أھدافا معروفة مثل  : أھداف تقلیدیة  أ ـ 
  .  تدریب المعلمین الجدد وتقدیم المساعدات الالزمة لھم - 1
   إعداد برامج توجیھیة تھدف إلى تزوید المعلمین بمعلومات ، ومھارات معینة ، عند إدخال تعدیالت – 2

  .على أسلوب العمل       
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  توجیھیة تساعد المرشحین لوظائف إشرافیة أعلى على اإللمام بمھام وظائفھم الجدیدة  إعداد برامج – 3
  تدریب المعلمین لیكونوا قادرین على التعامل مع المشكالت المیدانیة وفق  : أھداف حل المشكالت  ب ـ 
  قارنات ، أسالیب علمیة متطورة ، تحتاج إلى قدرة ومھارة في التشخیص والتحلیل ، وإجراء الم       
  وترجع أھمیة ھذا النوع من التدریب إلى أن المشكالت تؤدي . واختیار البدیل األمثل لحل المشكالت        
  .إلى االنحراف عن معدالت اإلنجاز المخططة       

  الیب علمیة ـــتمثل مستوى أعلى من المھمات التدریبیة ، وتعتمد على استخدام أس : ج ـ أھداف إبداعیة  
  اءة عالیة ـ ال ـــــــوجیا التعلیم بكفــــمتطورة ، إلعداد عناصر متمیزة ، وقادرة على التعامل مع تكنول     

  كمعدات أو أجھزة ، وإنما لبناء المعلومات وتوظیفھا ، تمتلك حس أخالقي رفیع ، وانتماء للمؤسسة      
  .التي یعملون بھا     

 : متطلبات التدریب الفعال 
  .اف وموضوعات ومفردات البرنامج التدریبي بطریقة علمیة تحدید أھد •
  .تحدید السیاسات التدریبیة المناسبة لتحقیق الكفایات المطلوبة  •
  .بناء البرامج التدریبیة إلنجاز تلك السیاسات  •
  .تجھیز مكان التدریب بالمستلزمات التدریبیة الحدیثة  •
  .ة االختیار العلمي للمتدربین وفق الحاجات التدریبی •
  .تقییم نتائج عملیة التدریب  •
  .اختیار المدربین الذین یتمیزون بالكفاءة •

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نموذج تحدید االحتیاجات التدریبیة 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األھداف  العـامة  

  تحدید االحتیاجات التدریبیة  

  تجمیع وتحلیل المعلومات عن الفئة المستھدفة

تحدید معاییر قیاس 
  المتدربین

تحدید وصیاغة 
  األھداف التربویة

  

إعداد مقاییس 
  فعالیات التدریب
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  :اط نش 

ھل یعني قصور األداء ـ أو عدم تحقیق المعلم لمستوى األداء المطلوب ، أن نقوم مباشرة بتدریبھ ، أو ترشیحھ لحضور 
  ؟برنامج تدریبي

  

  :أسالیب التدریب 
  تعد أسالیب التدریب من أھم المشكالت في میدان التدریب ، وتتمثل المشكلة في اعتماد غالبیة المدربین 

محاضرات والتلقین ، واتباع مثل ھذا األسلوب ال یتفق مع فلسفة وأھداف التدریب ، خاصة على أسلوب ال
في ظل االتجاه نحو الكفایات وتمھین التعلیم وھو ما یتطلب تطویر األسالیب التدریبیة للمدربین ، وأن 

ة بواجبات یكون المدربون على درجة كبیرة من الكفاءة ، واألفضل تأھیال من حیث الخبرة ، والمعرف
  .التدریب وأسالیبھ المتنوعة ، حسب األھداف والمحتوى والفئات المستھدفة

  .وأسلوب التدریب الناجح یعتمد على النواحي أو الجوانب العملیة وعلى الجانب األدائي 
  
 .عدد بعض أسالیب التدریب المستخدمة في نظامنا التعلیمي الحالي         :نشاط   

  

تحدید االستراتیجیات 
 التدریبیة

جدولة تتابع  
  المحتویات التدریبیة

مستلزمات تحدید ال
إعداد المواد التدریبیة   التدریبیة    اختیار المدربین 

  تقویم التدریب تنفیذ التدریب تقویم المتدربین

  متابـعة المـتدربین میدانیـــا
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  میة في تدریب المعلمین أثناء الخدمة االتجاھات العال  
       ------- ------------------- ----- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- 
 : سنعرض فیما یلي لبعض االتجاھات العالمیة المعاصرة لبرامج التدریب  
 : إستراتیجیات تدریب المعلمین القائمة على الكفایات  : أوال 

وتع د  . ھذه اإلستراتیجیات یتم تحدید المعارف واالتجاھات والسلوك المطلوب أداؤه من قبل المعلم ین        في  
إستراتیجیات التدریب القائمة على الكفایات من أبرز المستحدثات التربویة المعاصرة واألكثر ش یوعا ف ي       

  .السنوات األخیرة في األوساط التربویة المھنیة 
 على أساس الكفایات بأنھا مجموعة من اإلجراءات واألسالیب والوس ائل الت ي     وتوصف البرامج القائمة 

تساعد المعلم على أن یكتسب الكفای ات المطلوب ة وأن یمتل ك الق درة عل ى األداء العمل ي المن تج والتفاع ل              
  .المستمر مع المعارف والتقنیات ومع التجدیدات التربویة 

  

  : أھدافھا 
وقع م ن المعل م بع د انتھ اء البرن امج الت دریبي ام تالك الكفای ة بم ستوى          التأكید على األداء ، إذ یت   •

  .األداء المحدد وفق المعاییر 
اإلفادة من تكنولوجیا التعلیم لتحقیق فاعلیة تلك االستراتیجیات من خالل استخدام القواعد  •

  .واألسالیب  العلمیة 
تفری  د الت  دریب م  ن خ  الل اس  تعمال   التنوی  ع ف  ي ط  رق وأس  الیب التعل  یم والت  دریب ، فمنھ  ا م  ا یؤك  د      •

التعیین  ات التدریبی  ة ب  صورھا المختلف  ة م  ن ، حقائ  ب تدریبی  ة ، أو الوح  دات الن  سقیة ، أو الكتیب  ات       
 Modelsومنھا ما یؤك د الت دریب المباش ر م ن خ الل م شاھدة النم اذج            . وغیرھا   الخاصة بالتدریب   

 .لعملیة وتقلیدھا ، أو التدریس المصغر ، أو استعمال العروض ا
 

    اآلخرى على التدریب و في التدریب أحدھما تؤكد على تفرید التعلمینوفیما یلي مثال الستراتیجیت    
  :       المباشر

  

  :األسالیب التي تعتمد على تفرید التدریب 
  : الحقائب التدریبیة  •

مجم ع  " ، و " ریبی ة  رزم ة تد " تتعدد المصطلحات التي تستخدم عند الحدیث عن الحقیبة التدریبیة مثل       
، وأن ھذه االختالفات للتعبیر ع ن مفھ وم واح د یع ود إل ى االختالف ات       " حقائب تدریبیة " ، أو   " تدریبي  

ف  ي ترجم  ة الم  صطلحات ع  ن اللغ  ة االنجلیزی  ة ف  بعض المؤس  سات التربوی  ة االمریكی  ة ت  ستخدم م  صطلح   
"package “       وبع ضھا ی ستخدم م صطلح “Module ”   م صطلح  وبع ضھا ی ستخدم“ Kit “  وأن 

. مبع  ث ھ  ذا االخ  تالف إنم  ا یع  ود إل  ى االختالف  ات ف  ي التركی  ز عل  ى جان  ب م  ن جوان  ب الحقیب  ة التدریبی  ة   
  .وتلتقي ھذه المصطلحات عند الحدیث عن مفھوم الحقیبة التدریبیة 

 : مفھوم الحقیبة التدریبیة 
صین بطریقة منھجیة ومنظمة ومنسقة مجموعة من الخبرات التدریبیة یتم تصمیمھا من قبل مدربین مخت   

وتستخدم كوسیط للتدریب من قبل المشرف على البرنامج التدریبي ، وتشتمل على مواد وأنشطة وخبرات 
د والم وا  األھ داف ، الن شاطات ،  ( تتصل بموضوع تدریبي مع ین ، وتت ضمن العناص ر األساس یة للت دریب        

  ) .والخبرات التربویة والتقویم 
  

  یبیة الحقیبة التدر
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         المخرجات           العملیات        المدخالت  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
 :خصائص وممیزات الحقیبة التدریبیة  •

ھناك عدد من الخصائص والممیزات للحقیبة التدریبیة والتي تشكل في مجموعھا نظاما متكامال جعل منھا وسیطا فعاال 
  : في التدریب وھي 

كنظام تشتمل على ع دد م ن األنظم ة التدریبی ة الفرعی ة الت ي تتفاع ل م ع            الحقیبة التدریبیة    : النظامیة .1
بع  ضھا ال  بعض لت  سھم ف  ي النھای  ة ف  ي تحقی  ق األھ  داف التدریبی  ة للحقیب  ة ، حی  ث یلح  ق بھ  ا ع  ادة        
ت   سجیالت تلفزیونی   ة وأف   الم س   ینمائیة وش   رائح وش   فافیات وأش   رطة فی   دیو ، وأش   رطة كاس   یت ،     

 .الخ  ....ودراسات حالة ، ونماذج وعینات
 .یتم تصمیمھا وفق منھجیة علمیة منظمة  : المنھجیة .2
 

تعتب  ر الحقائ  ب التدریبی  ة ش  كال م  ن أش  كال الت  دریب الف  ردي ، بحی  ث ی  ستطیع المت  درب أن     : التفری  د  .3
 .یستخدمھا بمفرده باالعتماد على الدلیل المرفق معھا 

 

 التدریبی ة ال تعتب  ر الن شاط أو الخب  رة    ، فالحقیب  ةالتركی ز عل  ى عملی ات الت  دریب ونت ائج الت  دریب مع ا     .4
 .التدریبیة ھدفا بحد ذاتھ وإنما تتطلع إلى النتائج المترتبة على ھذا النشاط 

 

 المتدربین في نھایة البرنامج التدریبي وإنم ا ھ ي   اختبارعملیة التقویم لیس ھدفھا    : التقویم المستمر   .5
ر االحتیاجات التدریبیة وتواكب البرنامج أثناء عملیة عملیة تبدأ قبل ابتداء البرنامج التدریبي عند تقدی

 .تنفیذه وتستمر حتى بعد انتھاء البرنامج وفي مرحلة متابعة البرنامج التدریبي 
وترتبط ھذه الخاصیة بشكل أساسي بمفھوم الحقیبة التدریبیة كنظام تدریبي متكامل  : التغذیة الراجعة  .6

الراجعة ھو تزوید المتدربین بالمعلومات المتعلقة بمدى تحقی ق  ، والدور الذي تقوم بھ عملیة التغذیة  
  .األھداف التدریبیة 

  خصائص وممیزات الحقیبة التدریبیة
 المنھجیة  النظامیة  التغذیة الراجعة

     
 التفرید    التقویم المستمر

   الحقیبة التدریبیة  
ریب التركیز على عملیات التد

 التدریب الذاتي    ونتائج التدریب

     

مواد وأنشطة وخبرات   وسائط وتقنیات متنوعة
 متنوعة

 أھداف محددة 

 

المواقف التدریبیة والنشاطات   المتدرب
  والخبرات التدریبیة

المھارات واالتجاھات 
  والمعارف

 التغذیة الراجعة
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 :عناصر أخرى أساسیة للحقائب التدریبیة  •
 .الخ ..أن یكون لكل حقیبة عنوان تعرف من خاللھ حقیبة األھداف  ، حقیبة التقویم  .1
 . المھارات المترابطة والمتكاملة أن تركز الحقیبة على مھارة محددة أو مجموعة قلیلة من .2
أن ت  شتمل الحقیب  ة التدریبی  ة عل  ى قائم  ة ببلوغرافی  ة ب  المراجع والن  شاطات والق  راءات اإلض  افیة    .3

 .المتصلة بالمھارة أو المھارات المراد تطویرھا عند التدریب 
م درب ودلی ل   أن تتضمن الحقیبة األدلة التدریبیة المناس بة م ن مث ل اإلط ار الع ام للحقیب ة ودلی ل ال         .4

 .المتدرب 
أن تركز على المتدرب أكثر من المدرب باعتبار أن عملیة استخدامھا تتم على أساس ذاتي من قبل  .5

  .المتدرب نفسھ 
  

 :أسالیب التدریب المباشر 
  :نموذج التعلیم المصغر كأداة تدریسیة  •

ویك  ون ع  دد ) قیق ة   د20 إل  ى 4یت  راوح ع  ادة م ن  ( التعل یم الم  صغر موق ف تعلیم  ي ی  تم ف ي وق  ت ق صیر     
   ) .10 – 3( المتعلمین فیھ محددًا ، یتراوح عادة بین 

  : مستویین واصطالح التعلیم المصغر یستخدم على  
یشمل مختلف أشكال التدریب المكثفة سواء من حیث المھارات التي یتم التدریب علیھا أو من : عام  أولھما

  .متدربین الذین یتم تدریبھم حیث الزمن الذي یتم فیھ التدریب ، أو من حیث ال
التدریس لطالب حقیقیین ، والتدریس للزمالء الذي یلعبون دور طالب ویسمى  : ثانیھما خاص ویشمل نوعین  

   " .بالتمثیل المصغر" ھنا 
بالرغم من أن التعلیم المصغر قد استخدم ف ي بدای ة األم ر ف ي ب رامج إع داد المعلم ین قب ل الخدم ة إال أن ھ                 

وحظی ت ب رامج الت دریب    . لك وعلى نطاق واس ع ف ي ب رامج مختلف ة للت دریب أثن اء الخدم ة          استخدم بعد ذ  
   .أثناء الخدمة بشھرة كبیرة ونجاح تام

 :مبررات استخدام التعلیم المصغر 
 .تسھیل عملیة التدریب من حیث الزمن والعدد واألدوات  .1
 .ربین الجدد یخفف من حدة الموقف التعلیمي الذي یثیر الرھبة خاصة لدى المتد .2
 .التدرج في عملیة التدریب وتركیز االھتمام على كل مھارة على حدة بشكل مكثف  .3
 إتاحة الفرصة للتغذیة الراجعة التي تعتبر من أھم عناصر التدریب ، وقد تأتي من المتدرب نفسھ  .4

  ء في لدى متابعتھ ألدائھ من خالل استعراض الشریط المسجل وقد تأتي من المدرب أو الزمال     
  .عملیة التدریب      

 
 :مكونات التعلیم المصغر 

  .مھارة أو مھارات یراد تعلیمھا  •
مدرب یساعد المتدرب على أن یفھم السلوك الذي یشكل المھارة ، ومتطلبات تنفیذھا ویدعم أداء كل   •

  .مھارة 
  ) .معلم في دور التكوین أو على رأس الخدمة ( متدرب   •
  ) . دقائق من المتوسط 10( ن المتعلمین ، وزمن محدد للتدریب فصل صغیر ، وعدد قلیل م  •
  .مصادر متعددة للتغذیة الراجعة ، وفرصة إلعادة التدریس في ضوء التغذیة الراجعة   •

  : مالحظات 
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 المتعلمون في التعلیم المصغر لھم دور أساسي ال یقل عن دور المدرب لذلك ینبغي االھتمام بتدریبھم  §
  عما یحدث في موقف التعلیم المصغر ، وفرصة لممارسة تقدیر أداء المعلمین وفق  فكرة ئھموإعطا  
 .نموذج التغذیة الراجعة   
تحدید الزمن وعدد الطالب في التعلیم المصغر أمر تقریبي ال یستلزم التمسك الصارم بھ ، وھو یعكس  §

 .ب التجربة كما نمت في أول عھدھا ویمثل داللة على مدى تكثیف فترة التدری
  

  شكل توضیحي لمراحل التعلیم المصغر 
  

 
تسجيل 

  فيديو
مشاهدة 
  الشريط

 المعلم
  

تدريب ) 1
 على مهارة

تسجيل 
االستماع  تحليل) 2 كاسيت

 للكاسيت
تغذية ) 3

 راجعة
تعديل  ) 4 المدرب

 الدرس
إعادة ) 5

 التدريس

نفس 
 المتعلمون

  التسجيل 
التذكير 

ات بخطو
 الدرس

 
 الزمالء

  

   المتعلم     

متعلمون 
 جدد

 
 : فلسفة التعلیم المصغر  •

  المنطلق الرئیس لفكرة التعلیم الم صغر ھ ي أن ھ م ن الممك ن تجزئ ة عملی ة الت دریس إل ى مجموع ة م ن                
الكفایات ، تحتوي كل كفایة على مجموعة من المھارات الصغیرة ، وب شيء م ن التف صیل یمك ن أن نح دد       

  : دة نقاط كالتالي ھذه الفلسفة في ع
  .ـ الموقف التعلیمي یمكن تحلیلھ إلى مھارات كما یمكن تطویره إلى حد كبیر 

  ) .نمو مھني للمعلم ( ـ من الممكن اكتساب معظم المھارات التعلیمیة بكفاءة كبیرة 
مارس وھا  ـ كثیر من األنماط السلوكیة التي تعودھا المعلمون في حیاتھم ال تتف ق م ع تل ك الت ي ینبغ ي أن ی          

  .في العملیة التعلیمیة 
ـ التدریس عملیة سلوكیة على مستوى كبیر من التعقی د ، ویتطل ب ال تمكن م ن كثی ر م ن مھ ارات التفكی ر          

  .الخ ، والتعلیم المصغر یعالج ذلك ...واالتصال والتفاعل 
  
  

التدری  سي ، ـ   إن م  ن الممك  ن ، ع  ن طری  ق الت  دریب ، أن یكت  سب المعلم  ون الق  درة عل  ى تحلی  ل س  لوكھم  
  )یسمح بزیادة التحكم في الممارسة .( وتقیمھ ونقده ، وتعدیلھ والتحكم فیھ 

وعن طریقھ أی ضا ی تم   . ـ یلعب التدریب عادة دورا مزدوجا ، فعن طریقة یكتسب المتدرب مھارات جدیدة     
  .تعدیل السلوكیات الخاطئة 

 .ـ التعلیم المصغر یركز على التدریب لغرض تحقیق مھام محددة 
 
 
 
 
  
  

 : معاییر برنامج التعلیم المصغر  •
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م ھ ذه  ـ ـ لوب التعل یم الم صغر مع اییر ینبغ ي أن تراع ي ، م ن أھ      ــــ  العداد برنامج تدریبي یستخدم فیھ أس  
  :المعاییر 

  
  : القرارات - 1

یم التعل" عیادة "   تنقسم ھذه القرارات إلى أساسیة وأخرى ثانویة ، واألساسیة ھي التي تتعلق بأھداف 
   ) .Clinc( المصغر 

التعلیم الم صغر ت دریب المعلم ین عل ى مھ ارات وأس الیب مح ددة ، وف ي ھ ذه          " عیادة  "   ھل الھدف من    
  .الحالة ینبغي التحدید الدقیق للمھارات المطلوب تنمیتھا عند المتدربین 

  :  وفیما یلي عدد من الخطوات التي یجب المرور بھا من أجل صیاغة األھداف بوضوح 
ـ تحدی د األھ داف العام ة للت دریب ، ث م ترجم ة ھ ذه األھ داف إل ى م ستویات أداء ذات كف اءة عالی ة یرج ى               

  .تدریب المتدرب علیھا 
ـ تحلیل كل مستوى من مستویات األداء السابقة إلى مھام ص غیرة ومرتب ھ ب شكل منطق ي ی صل بالمت درب        

غة كل جزء من أجزاء المھمة صیاغة سلوكیة في نھایة األمر إلى المستوى المرغوب ، مع االھتمام بصیا
  ) . ھدف سلوكي كامل ( 

  .تحدید الفئة التي سیتم تدریبھا ، مع تحدید العدد ، والزمن المناسب ) الثانویة ( ـ كما تشمل القرارات 
  

ینبغ  ي أن تك  ون المھ  ارة الم  راد إك  سابھا للمت  دربین متناس  بة م  ع المحت  وى    : ھیك  ل التعل  یم الم  صغر  ) 2
ستخدم في عملیة التدریب ، وتحدی د األس لوب األمث ل للتنفی ذ ، م ع األخ ذ ف ي االعتب ار ت وفیر المعین ات            الم

  .المطلوبة للتنفیذ 
  

إن . یفضل أن یتراوح عدد الدارسین في المرة الواحدة للتعلیم المصغر ب ین ثمانی ة وع شرة دارس ین            ) 3
 ، كم ا أن العم ل م ع ع دد كبی ر ال یحق ق الفائ دة        العمل مع عدد أقل من ھ ذا ال ی ستحق الجھ د المب ذول فی ھ           

المرج وة ، كم  ا یج  ب أال یتعم  د الم درب انتق  اء دارس  ین ممت  ازین للبرن امج ، والوض  ع األمث  ل ھ  و عین  ات     
  .واقعیة بینھم فروق فردیة 

  

من حیث زمن الحصة ینبغي أن یتراوح بین عشر دقائق ، ونصف ساعة ویعتمد ذل ك عل ى مجموع ة              ) 4
  .رات من أھمھا عدد المھارات المراد إكسابھا للمتدربین والفترة المخصصة للتدریب وغیر ذلكمن المتغی

  

  .تعدد مصادر التغذیة الراجعة وأن یشترك فیھا كل من المدرب والزمالء والدارسین  ) 5
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 :أنماط التدریب في التعلیم المصغر  •
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في عیادات التعلیم المصغر في الوالیات المتحدة ھناك العدید من األنماط التدریبیة التي استخدمت 
  :األمریكیة ، من بینھا 

  . جلسات العالج -ج   . الفصل المصغر -ب   .  الدرس المصغر -أ  
  :الدرس المصغر  - أ

  .دقائق  ) 5( ـ یتلقى المتدرب عرضا حیًا أو مسجال على شریط للمھارة المطلوب اكتسابھا مدتھ 
  .یة الستیضاح أغراض ھذه المھارة ، وطرق استخدامھا ـ یعطي المتدرب فرصة كاف

  : دقیقة للممارسة على مرحلتین كالتالي  ) 45( ـ تحدد لھ فترة 
، ویجلس المدرب في مؤخرة ) خمس طالب ( یطبق المھارة المطلوبة على عدد من الدارسین ال یتجاوز 

  .الصف ، ویتم تسجیل ھذا التطبیق على شریط فیدیو 
توزع نماذج التغذیة الراجعة على الدارسین لملئھا ، كما یم أل  ) خمس دقائق ( ء الزمن المحدد  ـ بعد انتھا  

   .المدرب نموذجا بنفسھ ـ وتستغرق ھذه العملیة دقیقة
ـ یراجع المدرب والمتدرب النماذج السابقة ، مع مشاھدة شریط الفیدیو ، وتستغرق فترة التحلی ل النق دي        

  .ركیز فیھا على أداء المھارة والجوانب األخرى المراد تحسینھا دقائق یتم الت ) 10( ھذه 
دقیقة للتخطیط وإع ادة تطبی ق المھ ارة نف سھا عل ى مجموع ة أخ رى           ) 15( ـ یمنح المتدرب فرصة لمدة      

  .مماثلة من الدارسین 
ولى لتحدید م دى  ـ تكرر عملیة التغذیة الراجعة والتحلیل الناقد اإلیجابي على األداء كما تم في المرحلة األ       

   .الوصول إلى المستوى المطلوب
  : الفصل المصغر -ب 

إذ یتم تكوین مجموعة )  Team Teaching(  یعمد نمط الفصل المصغر بصفة عامة على فكرة الفریق 
  .من الذین یدرسون مقرر معین ، لتصمیم وتنفیذ وحدة تعلیمیة في مادتھم 

  . دقیقة 25 ، 20 تدریس كل منھا ما بین درسا ، ویستغرق ) 12( ـ تتكون الوحدة من 
  .ـ یجتمع المعلمون قبل بدء العمل للتخطیط للوحدة ، وتحدید الخبرات التعلیمیة وطرق التدریس  المناسبة

وت ستغرق فت رة الف صل     ) 6 ـ  4یت راوح م ا ب ین    ( ـ یتم تنفیذ الوحدة على أیام متتالیة لع دد م ن الدارس ین    
دقیق ة للت دریس ، ون صف س اعة للتحلی ل والنق د         ) 20( ل ة ، منھ ا ح والي        ساعة كام ) الحصة  ( المصغر  

توزیع نماذج عامة . ( الجماعي ، واالستفادة من نماذج التغذیة الراجعة من الدارسین والمدرب والزمالء 
  ).للتغذیة الراجعة كما تم في سابق 

مور الفرعی ة األخ رى الم صاحبة م ن       یراعي توجیھ االھتمام بالمھارة محل التدریب والبحث ، وكذلك األ      
مدى وضوح األھداف ، كیفیة االنتقال من درس إلى آخ ر ، إمكانی ة التح سین ، التغی رات المقترح ة          : مثل  

  . وتزداد الفائدة عند تسجیل الدرس بالفیدیو . والتي یمكن إدخالھا على الدرس التالي في الوحدة 
  
 
 
 
 : مزایا الفصل المصغر  •
 

  . رصة للمتدربین الكتساب مھارات جدیدة مترابطة ، وتعزیز المھارات السابقة    ـ إتاحة الف
  .    ـ معرفة االستراتیجیات المختلفة للتدریس وأسالیب تنفیذھا 

     ـ اكتساب خبرة العمل في مجموعات ، وكیف یمكن أن  یساعد كل منھم اآلخر من خالل تقدیم التغذیة 
  یجابي فضًال عن أن المتدرب في ھذا النوع من التدریب یمتلك نظرة أكثرالراجعة المناسبة والنقد اإل    
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   واقعیة عن ممارستھ ویستطیع بمراقبتھ لغیره من المتدربین أن یقرر نقاط قوتھ وضعفھ خاصة وأنھ     
  .مشارك في التخطیط للوحدة      

  : جلسات البحوث العالجیة ) ج 
  

العیادة وقد أعد درسًا مدتھ خمس دقائق دون أن یتلقى أیة تعلیمات     في ھذا النمط یأتي المتدرب إلى 
معینھ ، ویسجل الدرس على شریط فیدیو ، ویستخدم كقاعدة للمالحظة ویشاھد المتدرب الشریط 

  .، وفق الزمن المحدد ) مشاھدة األداء الفعلي ثم الشریط النموذج ( النموذجي ، وتستمر الدورة 
  

 : یھا التعلیم المصغر أھم المھارات التي ینم •
 

  .      تركز برامج التعلیم الصغر على المھارات األساسیة ، وتنتقي منھا ما ترى إمكانیة التدریب علیھ 
  * Task analysisولقد تم تحدید ھذه المھارات من خالل دراسات استخدم فیھا أسلوب تحلیل المھم ة   

بھا المعلم في الموقف التعلیمي ، ثم تحلیل ھذه األشكال وذلك للتعرف على مختلف أشكال األداء التي یقوم 
المختلفة من األداء إلى مكوناتھا السلوكیة التي ساعدت في وضع برنامج تدریبي للمعلمین من أجل إتقان 

واش  تملت م واد الت  دریب للمھ ارات المختلف  ة عل ى أمثل ة أو نم  اذج م سجلة عل  ى أف الم ع  رض       . ك ل منھ ا   
وبعد اختیار المھارات ث م تط ویر ط رق لت دریس ك ل منھ ا       .  مكتوبة وغیر ذلك  وأشرطة فیدیو ، ونصوص   

  .استخدم فیھا مجموعة من الوسائل المتنوعة 
  

 ومن المھم أن ی ستوعب المعل م ال سلوكیات ال صحیحة الس تخدام المھ ارة دون التقی د بحرفی ة النم وذج ،                   
 ، وقد أظھرت الدراسات أنھ یمك ن المحافظ ة   فجمیع النماذج قابلة للتكییف لتعزیز شخصیة المعلم الفردیة  

  .على اإلبداع الشخصي للمعلمین عند استعمال نماذج المھارات التي استخلصھا العلماء 
  وإضافة إلى تدرب المعلم على المھارات أو المھمات ، فإنھ یحصل على خبرة في التخطیط وإدارة الوقت 

تخطیطھ بعنایة فائقة وإال فإنھ لن یستطیع أن یحقق فالدرس الذي یخصص لھ وقت قصیر أو محدد یجب . 
األھداف ، واالستراتیجیات : أھدافھ ، وعلیھ بمساعدة المشرفین أن یحسن تخطیطھ في مجاالت ثالثة ھي 

، والتقویم ، ویضم كل مجال من ھذه المجاالت مجموعة من الكفایات األساس یة ، وأخ رى فرعی ة م شتقة        
  .م مجموعة من المھارات عنھا ، وكل كفایة فرعیة تض

________________________________________________________________  
  
  .یقصد بذلك الوصف الدقیق ألدوار المعلم ثم یترجم ھذا الوصف إلى كفایات تترجم إلى مھارات یتدرب علیھا      : تحلیل المھمة * 
 
 
    
   ) .كفایات التقویم( الكفایة الرئیسیة  : مثال  

  ) .األسئلة الصفیة (     الكفایة الفرعیة    
 األداء المتوقع المھارات المكونة للكفایة

  .ـ إلقاء السؤال 
  .ـ الطالقة في إلقاء السؤال
  .ـ التعمق في إلقاء األسئلة 

  .ـ إلقاء أسئلة ابتكاریھ 
 .  ـ التعزیز والسبر 

  . یعرف خصائص السؤال الجید 
  .یلقي عددا من األسئلة التي تتوافر فیھا ھذه الخصائص 

  .یعید صوغ السؤال الذي یطرحھ أحد المتعلمین إذا لم یكن واضحا 
  .قة یلقى أكبر عدد من األسئلة بطال

  .یلقى أسئلة تستثیر إجابات متعددة من المتعلمین 
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 .للحصول على أكبر عدد من اإلجابات) دون تكرار ( یعید توجیھ السؤال 
     
 :ي تم التدریب علیھا في التعلیم المصغر من المھارات الت •
 

ال ـ  ــالتعزیز ـ التحفیز ـ التفاعل اللفظي ـ التفاعل غیر اللفظي ـ أن شطة التھیئ ة ـ أن شطة اإلغ الق ـ االت ص           
  .فن المراجعة ، وغیرھا 

  

  :أسلوب البحث اإلجرائي : ثانیا 
  :التدریب على عملیة حل المشاكل واتخاذ القرار 

یم أصبح یتطلب درجة أعلى مع الكفاءة مع ما تفرضھ الظروف المعاصرة من مطالب إن تمھین التعل
جدیدة ، وازدیاد المشكالت السلوكیة في المدارس متمثلة بالعنف ، وتعاطي المخدرات ، وغیرھا ، مما 

  .یستدعي تنمیة كفایات خاصة لدى جمیع المعلمین لمواجھة ھذه المشكالت واتخاذ قرارات مناسبة 
  

مھ  ارات ح  ل الم  شكالت واتخ  اذ الق  رار م  ن اس  تراتیجیات التفكی  ر الرئی  سیة الت  ي تھ  تم بھ  ا جمی  ع           تع  د 
بقدر ما یتمكن المعلمون من مواجھة . المؤسسات في عصرنا الحاضر ، وفي مقدمتھا المؤسسة التربویة 

ق در ع ال م ن    المشكالت واتخاذ قرارات فعالة بشأنھا ف إنھم ینجح ون ف ي إنج از المھم ات الم سندة إل یھم ب         
وإذا كانت مھارات حل الم شكالت واتخ اذ الق رار مھم ة لك ل الق ادة فھ ي أھ م ل شاغلي          . الكفاءة والفاعلیة  

المناص  ب القیادی  ة ف  ي المؤس  سات التعلیمی  ة ألن الق  رارات والم  شكالت التعلیمی  ة ت  رتبط بتنمی  ة اإلن  سان    
ی  ق األھ  داف ورف  ع كف  اءة التعل  یم  وكلم  ا كان  ت مبنی  ة عل  ى أس  س علمی  ة كان  ت أق  در ف  ي تحق  . وم  ستقبلھ 
  .ومستواه 

  : ویھدف البرنامج التدریبي على حل المشكالت واتخاذ القرارات في تحقیق ما یلي 
رف  ع م  ستوى المعل  م وكفاءت  ھ ف  ي أس  لوب ح  ل الم  شكلة واتخ  اذ الق  رار ف  ي المواق  ف التعلیمی  ة        •

  .المختلفة 
شاركة الع املین مع ھ ف ي ح ل الم شكالت      بناء اتجاه إیجابي لدى القائ د الترب وي لتوس یع نط اق م              •

  .واتخاذ القرار 
  .تطبیق نموذج حل المشكالت واتخاذ القرار على مشكالت واقعیة من البیئة التعلیمیة  •

  
  

  الخطوات العلمیة في حل المشكالت واتخاذ القرارات
   

                              
  شكلةتحدید الم :  الخطوة األولى                                    

  
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  تحدید المشكلة
 )1(   

تحلیل 
  المشكلة

تقییم 
  الحل
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األسئلة التي یتعین 
المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع  توجیھھا

 الخطوة التالیة

  الذي نرید أن نغیره ؟ما 
 

التفكیر في عدد كبیر من 
 المشاكل

  مشكلة محددة أو
یتم " وضع مرغوب  " 

 االتفاق علیھ

توصیف الوضع 
المرغوب بمصطلحات 

 .أو لغة واضحة 
  
  
  
  

   تحلیل المشكلة:الخطوة الثانیة                                  
  

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

عملية حل 
توليد   المشاكل

الحلول 
  المحتملة

اختيار وتخطيط    )3( 
   )4( الحل 

  تنفيذ الحل
 )5(   

تقييم 
  الحل

 )6(   

  تحديد المشكلة
 )1(   

تحليل 
  المشكلة

 )2(   
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األسئلة التي یتعین 
 توجیھھا

المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع 
 الخطوة التالیة

ما الذي یحول بیننا وبین 
تحقیق الوضع 

 المرغوب؟

یتم تحدید من األسباب 
 المحتملة

  یتم تحدید السبب
األساسیة ) األسباب ( 

 .والتحقق منھا 

  توثیق السبب
یة األساس) األسباب( 

 .وترتیبھا
  
 
 
  
  

  تولید الحلول المحتملة :  الخطوة الثالثة                            
  

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  تحديد المشكلة
 )1(   

عملية حل 
  المشاكل

تحليل 
  المشكلة

 )2(   

توليد 
الحلول 

  حتملةالم
اختيار وتخطيط    )3( 

   )4( الحل 

  تنفيذ الحل
 )5(   

تقييم 
  الحل

 )6(   
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األسئلة التي یتعین 
 توجیھھا

المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع 
 الخطوة التالیة

كیف یمكننا إحداث 
 التغییر

العدید من األفكار عن 
 كیفیة حل المشكلة

یتم توضیح الحلول 
 المحتملة

  قائمة الحلول
 

  
 
 
 
 
 
 
  

   اختیار وتخطیط الحل :الخطوة الرابعة                             
  

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  تحديد المشكلة
 )1(   

عملية حل 
  المشاكل

تحليل 
  المشكلة

 )2(   

توليد 
الحلول 
  المحتملة

اختيار وتخطيط    )3( 
   )4( الحل 

  تنفيذ الحل
 )5(   

تقييم 
  الحل

 )6(   
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األسئلة التي یتعین 

 توجیھھا
المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع 

 الخطوة التالیة
ما ھي أفضل طریقة 

 لتنفیذ الحل
ـ العدید من معاییر تقییم 

  .الحلول المحتملة
ـ العدید من األفكار عن 
كیفیة تنفیذ وتقییم الحل 

 .المختار

ـ المعاییر المستخدمة في 
قییم الحلول المتفق ت

  .علیھا 
ـ تنفیذ وتقییم الخطة 

 .المتفق علیھا

ـ خطة ألحداث وضبط 
  .التغییر 

ـ معاییر مقیاس لتقییم 
  .فاعلیة الحل 

 
  
  
  

   تنفیذ الحل:الخطوة الخامسة                                     
  
  
  
  

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                              

  
األسئلة التي یتعین 

 توجیھھا
المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع 

 الخطوة التالیة

  تحديد المشكلة
 )1(   

عملية حل 
  المشاكل

تحليل 
  المشكلة

 )2(   

توليد 
الحلول 
  المحتملة

اختيار وتخطيط    )3( 
   )4( الحل 

  تنفيذ الحل
 )5(   

تقييم 
  الحل

 )6(   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  30

   ھل تتبع الخطة
...................... 

  تنفیذ خطط طوارئ
) في حالة الضرورة ( 

 متفق علیھا

وضع الحل في المكان 
 .أو الموضع الصحیح 

  
  
  
  

  تقییم الحلول: الخطوة السادسة                                   
  
  

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                              

  
األسئلة التي یتعین 

 توجیھھا
المطلوب االنتقال إلى  التقارب/ التقلص  االختالف/ التوسع 

 الخطوة التالیة
   كیف یسیر الحل ؟

..................... 
  فاعلیة الحل المتفق علیھ
ـ االستمرار في تحدید 

 )إذا وجدت ( المشاكل 

التدلیل على أن المشكلة 
قد حلت أو االتفاق على 
 التعرض لمشاكل أخرى

  
  
  

  تحديد المشكلة
 )1(   

عملية حل 
  المشاكل

تحليل 
  المشكلة

 )2(   

توليد 
الحلول 
  المحتملة

اختيار وتخطيط    )3( 
   )4( الحل 

  تنفيذ الحل
 )5(   

تقييم 
  الحل

 )6(   
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  مشكلة    : تطبیق عملي  
وتدني مستوى ) تخصصك ( خالل العام الدراسي الحظتم ضعف الدافعیة لدى طالب الصف األول في مادة  •

 .تحصیلھم 
  .ابقة طبق على ھذه المشكلة خطوات عملیة حل المشكالت الس •
 
  

  :اتخاذ القرارات 
اتخاذ القرار بین القدرة على مواجھة المواقف التي نتعرض لھا أثناء العمل ، ویقصد بالقرار االختیار بین 

  .عدة بدائل مطروحة بقصد تحقیق ھدف أو عدة أھداف معینة 
  

  العناصر التي یتكون منھا القرار
  .عملیة االختیار .1
 .وجود بدیلین على األقل .2
 .دف أو عدة أھدافوجود ھ .3

 

  تساؤالت
 :عندما تقوم باتخاذ قرارًا ھاما •
 

ھل تقوم بإعداد قائمة مكتوبة 
   ؟باألھداف أو الغایات

  
 :عند اختیارك لبدیل  •
ھل تقوم بفحص اآلراء   

والمعارضة ، أو   المؤیدة 
  تقییم ومزایا كل  بدیل ؟

 
إلى أي حد تحصل على  •

 الھامة التخاذ القرار  المعلومات
 المعینة ؟ من الجھات 

  
  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات

 

  :مشاكل
ـ تتوقف عملیة االختیار من بین  •

البدائل على عوامل شخصیة خاصة 
 كیف ؟0000 بمتخذ القرار 

  
ردیة في ــــذ قرارات فـــھل تتخ •

 المشكالت التي تواجھك في العمل ؟
  
  ما النتائج المترتبة على ذلك ؟ •

 . تبعًا لطبیعة المشكلة ، وتبعًا ألھمیتھاتصنف القرارات •
  : نشاط 

  .      تذكر أحد القرارات التي اتخذتھا مؤخرًا في نطاق عملك
       ھل اتبعت األسلوب العلمي في ذلك ؟

  .      رتب ما قمت بھ في شكل خطوات متتابعة للوصول إلى اإلجابة الصحیحة 
 
  

 : لى جانب وسائل التدریب السابقة استخدام وسائل التدریب عن بعد إ: ثالثا 
تب  ذل الجھ  ود حالی  ًا لالس  تفادة م  ن تكنولوجی  ا التعل  یم ف  ي مج  ال الت  دریب الت  ساع المج  ال أم  ام المعلم  ین      
للمشاركة في التدریب دون إنقاص ساعات العمل المخصصة لھ م ف ي مدارس ھم وھ و م ا س یحدث تط ویر                 

  . م ھام في برامج تدریب المعلم وقضایا تمھین التعلی
  
  
  
  
  

 :ابحث في الموضوعات التالیة  •
  .أسالیب التحفیز على النمو الذاتي للمعلم كخطوة ھامة لتمھین التعلیم  .1

  .أسالیب تفرید برنامج التطویر المھني .2
  0البعثات الخارجیة كأسلوب تدریبى .3
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  ))مشكالت التدریب ((  
 

المشكلة لدینا لیست في عدم وجود التدریب بل في فاعلیة التدریب وج ودة م ردوده وربم ا یرج ع ذل ك إل ى            
   : العوامل التالیة

  
ـ افتقار برامج التدریب إلى مھارات اإلدارة الحدیثة والمتمثلة في استخدام التكنولوجیا في تخط یط       •

  . ابعة أو تقییم البرنامج التدریبي أو  تنفیذ أو مت
  .غلبة البرامج المخصصة للترقي إلى مناصب أعلى على غیرھا من مجاالت التدریب األخرى •
 عدم وجود خرائط للتوصیف ال دقیق وال سلیم للكفای ات المطلوب ة ل ألداء س واء عن د الجھ ات الت ي              •

   .تقوم بعملیات التدریب أو الجھات التي تقوم بالترشیح للتدریب
  . تكراریة المحتوى في معظم البرامج التدریبیة  •
  . المفارقة بین أھداف البرامج التدریبیة ومحتویاتھا  •
  . عدم مالئمة المدة الزمنیة المحددة للبرنامج التدریبي مع محتوى ھذا البرنامج وأھدافھ  •
  .ضعف الدافعیة لدى المتدربین وتذمرھم من حضور البرامج التدریبیة  •
  . یة عملیة التقییم سواء للمتدرب أو للبرنامج التدریبي شكلیة وصور •

  :رؤیة لتحسین برامج التدریب أثناء الخدمة 
  

   تحرر برامج التدریب من القوالب الجامدة التي تتحكم في معظمھا ومسایرة االتجاھات المعاصرة -1
  ).لمصغر استثمار تكنولوجیا التعلیم ـ تفعیل أسالیب البحث اإلجرائي ـ التعلیم ا ( 
 أن تتوفر للمعلم معلومات كافیة عن موضوع التدریب وفلسفتھ ، وأن یكون دوره إیجابیًا بتحقیق مبدأ        -2

  .المشاركة الذي یشعره بأھمیتھ لتنمیة مھاراتھ وقدراتھ
  
 أن تت  سم ب  التنوع والتجدی  د باس  تخدام بع  ض األس  الیب المتط  ورة مث  ل الع  صف ال  ذھني ـ والمالحظ  ة        -3

  .  وكیفیة عمل الدماغ في التفكیر االبتكاري واالكتشاف ـ
  . تحدید قوائم الكفایات ، ومعاییر الحكم علیھا والتقویم المستمر لھا في المیدان -4
  .  حسن اختیار المدربین أصحاب الكفاءات والخبرات المتمیزة واإلبداعیة -5
  
   للمعلمین ؟ ھل الموجھ الفني مؤھل للقیام بمسئولیات التدریب واإلنماء المھني 
  

  ما الكفایات التي ینبغي أن یمتلكھا لممارسة األدوار السابقة ؟ 
  

یعتمد أي برنامج تدریبي على العناصر المتوافرة لھ والتي من أھمھا عن صر كف اءة الم دربین لتحقی ق        •
الجھد ، وإن أي قصور في قدرات وإمكانات أداء مدربیھ یمثل ھدرًا كبیرًا للوقت والمال و. أھداف التدریب 

 تنعكس آثاره عل ى الت دریب ، وعل ى فعالیت ھ ، ف ال ج دوى        بل قد نذھب إلى أبعد من ذلك ، فنقول أنھ خطر    
ال خ ث م یلح ق بم دربین ل م ت تح لھ م ف رص ام تالك          ... من برنامج تدریبي یبذل ف ي ت صمیمھ الجھ د الكثی ر           

یھ  ا المت  دربین ، فالم  درب م  ن المع  ارف والمھ  ارات والكفای  ات الخاص  ة بالكیفی  ة الت  ي یج  ب أن ی  درب عل 
ھل ترقي رئیس القسم إلى موجھ فني یجعل ھ ب ین   ... العناصر المھمة في العملیة التدریبیة ـ والسؤال ھنا   
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عشیة وضحاھا قادرًا على عملیات التدریب ؟ بالطبع یأتي الجواب بالنفي ، حی ث أن ھ ال یخ رج ع ن كون ھ             
التدریب ( واره الجدیدة علیھ ھو اآلخر أن یدرب نفسھ علیھا معلمًا تغیرت أدواره ، وحتى یستطیع أداء أد

وأن یستفید من خبرات زمالئھ في المجال ، وأن یمارس عملیات التدریب والتعلم المستمر لیمتلك ) الذاتي 
 . القدرة على القیام بالمھام الموكلة إلیھ 

  
   : وفیما یلي أھم الكفایات المطلوب أن یمتلكھا الموجھ الفني المھني

  

  .أن یكون قادرًا على إعداد برامج للتنمیة المھنیة والشخصیة للمعلمین 
 . أن یعرف االتجاھات الحدیثة في التدریب المیداني ویطبقھا  •
 . أن یكون قادرًا على تحلیل النظم والمھام وتحدید الكفایات الخاصة بكل مھمة  •
 . عة ، یشارك فیھا المعلمون أن یكون قادرًا على استخدام آلیات وأسالیب إشرافیة متنو •
في ضوء المعاییر ) الفضیلة  المھنیة ( أن یكون قادرًا على تنمیة الحس المھني لدى المعلمین  •

 .المتفق علیھا 
 . أن یستخدم أنواعًا متعددة من التدریبات وبطریقة مناسبة  •
 . أن یمتلك مھارات تكنولوجیا التعلیم ویوظفھا  •
 .  لنظریات التعلم المعاصرة وطرق استخدامھا أن یعرف القوانین األساسیة •

  
  
  
 
 
 
  
  

  كیف نرتقي بأداء معلم متدني األداء ؟: المحور الثالث 
  

  :إذا ما أعدنا صیاغة السؤال السابق في ضوء ما ورد في ھذه الورقة ، یمكننا صیاغتھ كالتالي 
   ؟ربطھم بمھنتھم عالقة سلبیةكیف یمكن أن نشرك في ثقافة النمو الذاتي والتدریب المستمر معلمین ت

  

  : قبل أن نبدأ في تقدیم المقترحات واألسالیب علینا أن نتوقف لطرح أسئلة أخرى من مثل 
  ـ ما ھو السبب في ضعف أداء ھؤالء المعلمین ؟  
  ـ ھل السبب أنھم لم یتلقوا الدعم والتدریب المناسب ؟  
  ـ ھل یمتلكون اتجاھات سلبیة نحو المھنة ؟  

  :لة األولى في المرح
  .علینا في البدایة أن نحدد المشكلة ، ومدى خطورتھا 

  

  ماذا یمكن أن یحدث لو لم یتم حل ھذه المشكلة ؟ـ 
  .ـ آثار المشكلة تنعكس على جمیع األطراف المعنیة في عملیة التعلم والتعلیم ـ المجتمع 

  . المعلمینـ توظیف الموضوعیة والنضج المھني في وضع خطة لالرتقاء بأداء ھؤالء
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   :وفي المرحلة الثانیة
  : یجب تحدید حجم المشكلة ودرجة تعقیدھا ومعرفة 

  ما ھي أسباب المشكلة ؟
  ما ھي العوامل والمؤثرات التي أدت حدوث المشكلة ؟

  .ـ استخدام أدوات عدة الستقصاء المعلومات وتحدید األسباب 
  . لتغذیة الراجعة من مصادر المعلومات ـ تحدید األسباب بطریقة منظمة ومتسقة وتعتمد على ا

 .الخ ...ملف إنجاز المعلم ـ تاریخھ المھني ـ آخر تقویم كفاءة   ( 
  
 
 
 
 
  

  : المرحلة الثالثة ىوف
  :  نبحث في التالي 

  ـ ما ھي البدائل المتاحة لحل المشكلة ؟  
  ـ ما ھي المعاییر التي یمكن االسترشاد بھا في عملیة االختیار ؟  
  ھي إیجابیات وسلبیات كل معیار من ھذه المعاییر ؟ـ ما   

  

  . ـ االستناد إلى المعلومات المستمدة من التقییم النھائي للمعلم في األعوام السابقة 1
  . ـ توظیف المعلومات بصورة إیجابیة 2
  . ـ تحدید نقاط قوتھ وضعفھ 3
  . ـ وضع خطة عالجیة في ضوء البیانات4
  

   :في المرحلة الرابعة  
  .علینا أن نسأل عن األھداف التي یحققھا اختیار البدیل ، والوقت الذي یتطلبھ الحل

  

  .ـ اعتماد التقییم التكویني لتطویر نظام تحدید احتیاجات المعلم للتدریب 
اندة ـ المزید من العمل التعاوني لت ضافر جھ ود الموج ھ والمعل م ورئ یس الق سم وال زمالء واإلدارة مع ا لت وفیر ال دعم والم س            

  . المطلوبة 
  .ـ تطویر نظام تدریبي مدروس واشراك المعلم فیھ

  

  :في المرحلة الخامسة 
  

بن  اء عل  ى الخط  وات ال  سابقة ی  تم ص  یاغة الح  ل المطل  وب وتحدی  د إج  راءات تنفی  ذ الح  ل وأس  لوب التنفی  ذ   
  .ومتابعة ذلك وتقویمھ 

  : أسس بناء برنامج تدریبي لرعایة تدني األداء لدى بعض المعلمین •
  :إن برنامج لرعایة معلم متدني األداء ینبغي أن یتمحور حول النقاط المحددة التالیة  •

 .تحدید المقصود بتدني األدء وأسبابھ ومن ثم تحسین معدل األداء  .1
 .تحدید خصائص األداء المطلوب ، وتحدید معاییر لكل خاصیة  .2
 .ورة ممكنة توضیح السبل التي من شأنھا أن تحسن من أداء المعلم بأفضل ص .3
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بن  اء بطاق  ة تتبعی  ة لتقی  یم أداء المعل  م وقی  اس درج  ة تقدم  ھ ف  ي البرن  امج المقت  رح وم  دى االس  تفادة م  ن        .4
  .البرنامج في ضوء النتائج المتوقعة

  
  ما المقصود بتدني األداء ؟: أوال 

  
بح ث والتح ري ع ن    وبالت الي الب د م ن ال   .   تدني األداء یعني أن أداء المعلم یقل عن الحد األدن ى المقب ول        

  .األسباب ومن ثم اتخاذ ما یلزم من إجراءات تصحیحیة 
  

إن ھذا التعریف یركز على أن مستوى األداء یخضع لعدة معاییر ، لكل منھ ا م ستویات علی ا ودنی ا          •
  .وأن قیاس األداء یتم في ضوء ذلك 

دی د م ا إذا ك ان    اعتبار عملیة البح ث ع ن أس باب ت دني األداء ع ن الح د المقب ول ھ ي األس اس لتح               •
  .یرجع إلى المعلم وإعداده أو نقص تأھیلھ وتدریبھ ـ أو متغیرات أخرى 

اتخاذ اإلجراءات العالجیة المناسبة وقد یكتشف الموجھ الفني أن ھناك أكث ر م ن ب دیل وھ ذا األم ر           •
إل ى  یستلزم تقییم كل بدیل من حیث المزایا والعیوب فمثال إذا كان سبب األداء غیر المقب ول یرج ع         

نقص كفایة المعلم فقد یقترح معالجة ذلك بتنظیم برنامج تدریبي ، في ضوء مالحظاتھ عن المعلم ، 
أو یقترح برنامج تعلیم مصغر لمھارات یحتاج إلیھا المعلم المعالج أو إعداد حقیبة تعلیمی ة خاص ة      

 .الخ ..
  

 كاف ة التفاص یل ع ن س لبیات ھ ذا       إذا كان أداء المعلم یقل ع ن الح د المطل وب ، فإن ھ یحت اج إل ى معرف ة                *
األداء وأسبابھ ، فبعض من المعلمین لیست لدیھم معرفة كافیة أو واضحة ع ن مھن تھم وطبیعتھ ا وكیفی ة       

  : ممارستھا وھذا األمر یعني االحتماالت التالیة 
  

  .ـ قد الیعرف المعلم ما ھو المتوقع منھ ، وما الحد المقبول ألدائھ 
  .یة أداء بعض جزیئات العمل التدریسي ـ قد الیعرف المعلم كیف

  .ـ قد یحتاج المعلم إلى تنمیة وصقل بعض المھارات والقدرات 
   .ـ قد یعاني من بعض المشكالت االجتماعیة

 ما تقدم مفاده ضرورة أن یقوم الموجھ ورئیس القسم والمدیر بتعریف المعلم ما ھو المطلوب من ھ أدائ ھ          
  .التي علیھ أن یبلغھا ؟ ویستخدم في ذلك بطاقة تقییم األداء بالتفاصیل ، وما ھي المستویات 

  
 اطالع المعلم على بطاقة تقییم األداء كي یتعرف بنفسھ على البنود والمھ ارات والق درات الت ي ی تم م ن               *

  .خاللھا تقییم أدائھ 
  :األدوات المستخدمة لتنفیذ برنامج عالج تدني األداء 

 : بطاقة المشاھدة الصفیة  .1
بارة ع ن نم وذج مراقب ة تحلیلی ة یعتم د علی ھ المّق یم ف ي جم ع المعلوم ات ع ن أس الیب المعل م                    وھي ع 

  .التعلیمیة بھدف إعانتھ في تطوره المھني 
 وعلى الموجھ عقد اجتماع م ع المعل م قب ل القی ام بالم شاھدة تح دد فی ھ أس س الم شاھدة ومكوناتھ ا ،             

  .وخطواتھا ومن ثم تتم المشاھدة الصفیة 
  .لمشاھدة یعقد اجتماع آخر للمناقشة والتأمل والتقییم ـ بعد ا
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ـ حتى تكون بطاقة المشاھدة ال صفیة ناجح ة ، یج ب ح صرھا ف ي بع ض الم ستویات األساس یة وتبق ي             
وھذه المشاھدات تكون وص فیة مفتوح ة نوع ا م ا ولكنھ ا ف ي         . المستویات األخرى لمشاھدات ال حقة      

  .الوقت نفسھ منظمة 
  

   :الئحة التدقیق  .2
وتستخدم ف ي المرحل ة الثانی ة م ن المتابع ة ، وتعتم د عل ى بطاق ة الم شاھدة ال صفیة ، وھ ي أی ضا              
استقصاء معلومات عن احتیاجات المعلم للت دریب ، غی ر أنھ ا مف صلة وتحت وي ع دة م داخل تق وم                  

  : على مستویات التعلیم الفعال مثل 
ة ، ی صف ك ل م دخل منھ ا س لوك المعل م       التخطیط ، البیئة الصفیة ، التدریس ، المسئولیات المھنی        

  .بطریقة قابلة للمراقبة والقیاس 
وبالطبع تعطي المعلم نسخة مسبقة عن الئحة التدقیق ، حتى تتحقق الشفافیة المطلوبة في تطوره    

  .المھني 
  

  : بطاقة التقییم الذاتي  .3
ف ي أدائ ھ ـ ویمك ن       وترج ع أھمیتھ ا ف ي كونھ ا وس یلة الس تبطان المعل م ال ذاتي ومعرف ة وجھ ة نظ ره            

  ..للتقییم الذاتي أن یعتمد أسئلة مفتوحة تقیس اتجاھات المعلم للمھنة ، وتشخیص مشكالتھ الفعلیة 
   :مثال

  ما ھو أھم تحد تعلیمي واجھتھ حتى اآلن ؟ •
 .الخ ...أسباب التحاقك بمھنة التدریس  •
  
  
  

   صفیة لمتابعة األداء في ضوء العناصر السابقة ـ صمم بطاقة مشاھدة والئحة تدقیق: نشاط 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  :اتمة ـــــالخ
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.   تطم  ح ھ  ذه الورق  ة لتك  ون م  دخال نح  و تمھ  ین التعل  یم ، ون  شر ثقاف  ة وفل  سفة ومتطلب  ات التمھ  ین        * 
ال یمكن ألي نظام تعلیمي أن یرقى أعلى من " فمستوى رقي المجتمع رھن بمستوى التعلیم والمعلمین إذ 

في تقریر اللجنة الدولیة للتربیة من أجل القرن الحادي " روي سینغ  " قالكما  .  "یھمستوى المعلمین ف
  0 م1997والعشرین عام 

 ویتطلب ذلك إنشاء نظام للترخیص لممارسة مھنة التعلیم وتطبیق استراتیجیات لجذب العناصر المتمیزة      
  .والموھوبة إلى المھنة 

  
ربیة في دولة الكوی ت لالرتق اء ب أداء المعل م وم ا ن شاھده م ن          إن الجھود المتمیزة التي تبذلھا وزارة الت      

على التعلیم وفق متطلبات التمھین " المھنة " البرامج التي تترجم ھذه الجھود تسمح الیوم بإضفاء صفة 
وم ا تفرض ھ م ن تحدی د مع اییر االنت ساب إل ى المھن ة ومع اییر النم و المھن ي ، وك ذلك المع اییر األخالقی ة               

  .لمھنة المرتبطة با
  

  من ھذا المنطلق ، نؤكد على أن إعداد المعلم عملیة مستمرة عل ى م دى الحی اة المھنی ة للمعل م ، ول ذلك                
 ق  صورھا ، واتخ  اذ خط  وات عملی  ة ل  ىعلین  ا إع  ادة النظ  ر بأس  س مألوف  ة ف  ي مج  ال الت  دریب ، برھن  ت ع 

  .ن لنا دور في عالمنا المعاصر سریعة في اتجاه التمھین ورسم الھویة المھنیة للمعلم إذا أردنا أن یكو
  
  

  :ملخص 
  
تركز ھذه الورقة على انتقال التربیة من التعلیم إلى التعلم ، وحددت المصطلحات ذات ال صلة بالتنمی ة     •

ورس   م الھوی   ة المھنی  ة للمعل   م وح   ددت الكفای   ات  " تمھ  ین التعل   یم  " المھنی  ة للمعل   م ، وف   ي مق   دمتھا  
 .ین التعلیم وتجویده مواجھة لتحدیات المستقبل الضروریة المنتظرة من المعلم لتمھ

المع ارف والمھ ارات والمواق ف    : وترصد ھذه الكفایات من منطلق األھداف العامة إلع داد المعل م ، وھ ي        
واالتجاھ ات والتفاع  ل ، وم  ن منطل  ق عناص  ر العملی  ة التعلیمی  ة ـ التعلمی  ة وض  رورة ال  ربط الوثی  ق ب  ین      

  .لمیداني التعلیم األكادیمي والتدریس ا
كما تصدت ألسالیب اإلنماء المھني المتعارف علیھا من زیارات میدانیة ، وبرنامج تبادل الزیارات بین  •

المعلمین ، والمشاغل التعلیمیة والورش ، واالجتماعات وغیرھا ، كما ألقت ال ضوء عل ى حاج ات المعل م          
 مع احتیاجاتھم الفعلیة ، باالضافة إلى في مجاالت التدریب وانعكاساتھا على أداء المعلمین ومدى توافقھا  

ع  رض ل  بعض االتجاھ  ات العالمی  ة المعاص  رة ف  ي ت  دریب المعل  م أثن  اء الخدم  ة ، وتعلی  ق نق  دي لب  رامج       
 .التدریب في ضوء تلك االتجاھات 

وفي المحور الثالث واألخیر تم التركیز على متطلب ات متابع ة المعلم ین ذوي األداء المح دود لالرتق اء                •
 . المستوى المطلوب بھم إلى

  
 

  ع ـــــــــالمراج
  ـ:المراجع األجنبیة : أوًال
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  ورشة العمل 
  

 ) دقائق 10  (                       ] :جماعي  ) [ 1( نشاط رقم 
  

 : أكمل قائمة الكفایات التالیة  •
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 الكفایات الفرعیة  الكفایات الرئیسیة 

 المعارف

  
  
  
 

 المھارات

  
  
  
 

 المواقف

  
  
  
 

  
 ) دقیقة 15  (                  ] :فردي  ) [ 2( نشاط رقم 

  

 اة عوامل عدة عند تنظیم التدریب أثناء الخدمة لضمان تؤكد الدراسات على ضرورة مراع) أ ( 
  .أذكر ثالث من ھذه العوامل . زیادة فاعلیتھ       

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------   
 ناقش ذلك مع .( ما العالقة بین تمھین التعلیم والتدریب المستمر للمعلم أثناء الخدمة ) ب ( 

  ) .مدربك          
  ؟ما المقصود بالتدریب المستمر ) ج ( 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  
  
  
  

 ) دقیقة 15 (                             ] :جماعي  ) [ 3( نشاط رقم 
 .عدد بعض أسالیب التدریب المھني المستخدمة في نظامنا الحالي 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------  
  .ممیزات وعیوب كل منھا حدد 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------  
  

  ) دقیقة 15(                    ] :جماعي  ) [ 4( نشاط رقم 
  .ھناك العدید من العوامل والمعوقات التي تدعو إلى تطویر نظم وأسالیب اإلنماء المھني 

 ـ ما أھم ھذه العوامل في نطاق عملك ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
  

 ـ وما الھدف الذي تأمل في تحقیقھ من ھذا التطویر ؟
  

 الھدف المرجو من تحقیق التطویر  لى التطویر المعوقات التي تدعوا إ
  

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------   

 

 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

  
                                                                       

   
  ) دقیقة 15(   ] :جماعي  ) [ 5( نشاط رقم 

  

  .ن تخطط لالرتقاء بمعلم متدني األداء ، فھل یناسبك ما تم عرضھ في ھذا اللقاء لو أردت أ
  .وضح ذلك ، مقترحا خطة مناسبة 
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---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------  
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