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 التنمية املهنية
 

المقدمة 
 

أدرك التربوٌون منذ سنوات عدٌدة أن أحد العوامل التً تجعل التدرٌس مهنة 
هو تولٌد النمو فً التدرٌس أثناء الخدمة وهو ارتباط استعداد المعلمٌن 

والذي ( التعلم مدى الحٌاة ) للتحدٌات فً مجال تعلٌمً متغٌر أي باالستجابة 
. ٌشجع جمٌع األفراد غلى السعً باستمرار للتطوٌر المهنً 

وبالتالً فالتطوٌر المهنً المستمر هو جزء من مسئولٌتك كمعلم ذلك الجزء 
الذي ٌمكنك من خالله اكتشاف المهارات الموجودة وكذلك المسئولٌات 

ارتباطها بمجاالت أخرى ، مما ٌمكنك من استخدامها فً مواقف  وعالقتها أو
. جدٌدة أو بدٌلة 

 
 يفٕٓو انتًُٛت انًُٓٛت

 

ٚمصذ ببنتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهًٍٛ بأَٓب تهك انؼًهٛت انتٙ تستٓذف تحمٛك أربؼت 

أْذاف ْٙ إضبفت يؼبرف يُٓٛت خذٚذة إنٗ انًؼهًٍٛ ، ٔتًُٛت انًٓبراث انًُٓٛت 

ة ٔتأكٛذ انمٛى انًُٓٛت انذاػًت نسهٕكٓى ، ٔتًكُٛٓى نتحمٛك تزبٛت نذٚٓى ، ٔتًُٙ

 .َبخحت نهًتؼهًٍٛ 

 
 أْذاف انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهًٍٛ

 
ٔلٕف انًؼهًٍٛ ػهٗ انحذٚث يٍ طزائك انتذرٚس ٔانٕسبئم انتؼهًٛٛت  -1

 . ٔتكُٕنٕخٛب انتؼهٛى ٔكٛفٛت تطبٛك تهك انطزق ْٔذِ انٕسبئم يٛذاَٛب
 

خذٚذ يٍ ٔسبئم انتمٕٚى ٔاألسبنٛب انحذٚثت فٙ االختببراث انشفٓٛت يؼزفت ال -2 

.  ٔانتحزٚزٚت

  

 أكبدًٚٛب ٔيُٓٛب ٔ شخصٛب ٔ ثمبفٛب: تًُٛت انًؼهًٍٛ فٙ كبفت اندٕاَب  -3

    
تًُٛت اندٕاَب اإلبذاػٛت نذٖ انًؼهًٍٛ ٔ تحفٛزْى ػهٗ أٌ ٚشًم تذرٚسٓى  -4 

  . تهك اندٕاَب اإلبذاػٛت
 



 4 

نًؼهى ببٛئتّ ٔيدتًؼّ انًحهٙ ٔانؼبنًٙ ٔ تذرٚبّ ػهٗ يٓبراث ربط ا -5 

انتخطٛط نتٕثٛك انصهت بُّٛ ٔبٍٛ بٛئتّ انًحهٛت ٔيٓبراث تُفٛذ ٔ تمٕٚى ْذِ 

 . انخطط

 
 خطت انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهًٍٛ

 

:  انٓذف يٍ اإلًَبء انًُٓٙ ٚكٌٕ انبزَبيح ، ٔتتى ػٍ طزٚك يب ٚهٙ

 
ٌن المعلمٌن و خلق جو تربوي هادئ مما ٌساعد بث روح الود والتعاون ب -1 

 على تنفٌذ األعمال بدقة و إتقان
 اكتشاف مستوٌات المعلمٌن من خالل زٌارتهم فً الفصول -2 
إعداد جدول لتبادل الزٌارات فً الفصول بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  -3 

                           .                                                    وتنفٌذه 
اإلشراف على أعداد المعلمٌن للدروس النموذجٌة وحثهم على اإلبداع  -4 

 واالبتكار فٌها 
 عقد الحلقات النقاشٌة وورش العمل خاصة ما ٌرفع فً كفاءة المعلم  -5
تكثٌف االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة لمناقشة كل ما ٌتعلق بالعملٌة التربوٌة  -6
  .لمعلمٌن على االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة حسب حاجة كل معلم حث ا -7
الحث على حضور المعلمٌن للدروس النموذجٌة التً تعقد داخل المدرسة -8

  .وخارجها  لتحقٌق الخبرة المتكاملة بٌن المعلمٌن
الحرص على تدرٌب المعلمٌن على أسالٌب األداء وطرق التدرٌس ومهارة  -9 

 .ات التربوٌة وخاصة الحاسوباستعمال التقنً
إعداد مكتبة داخل القسم كمرجع للمعلمٌن  -10
     .تكثٌف الزٌارات للمعلم المستجد أو األقل أداء -11
 .تدرٌب المعلمٌن على التنمٌة الذاتٌة بالقراءة واإلطالع -12
حث المعلمٌن على اإلطالع على المواقع التربوٌة باإلنترنت من المدارس -13

 .األخرى
تدرٌب المعلمٌن على إدارة بعض االجتماعات لتنمٌة مهارة إدارة االجتماع  -14

 .لدٌهم
المتابعة والتقوٌم المستمر من رئٌس القسم لتحقٌق األهداف  المرجوة من  -15

 .الخطة
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: إَٔاع ٔبزايح انتًُٛت انًُٓٛت ٔ يُٓب

 
  بزايح انتأْٛم -1

ستدذ ٔانًؼهًٍٛ انذٍٚ ٚحًهٌٕ يؤْالث تتًثم فٙ انًسبػذة فٙ تأْٛم انًؼهى انى

غٛز تزبٕٚت فتؼمذ نٓى بزايح أٔ دٔراث تسبػذْى ػهٗ االطالع ػهٗ أسبنٛب 

.  األداء ٔطزق انتذرٚس ٔ اإلبذاع فٙ استخذاو انٕسبئم ٔفٍ تٕصٛم انًؼهٕيت

 
  بزايح انؼالج -2

 ٔتكٌٕ نٕخٕد أ٘ لصٕر فٙ انًؼهًٍٛ سٕاء يٍ انُبحٛت انشخصٛت أٔ انفُٛت
 . أٔ اإلدارٚت أٔ انتزبٕٚت

  
  بزايح انتدذٚذ -3

تؼمذ ػبدة بشكم دٔر٘ نتؼزٚف انًؼهًٍٛ ببنُظزٚبث انتزبٕٚت انحذٚثت ٔانًؼبرف 

  . اندذٚذة فٙ يدبل تخصصٓى فٙ انتزبٛت ٔانتؼهٛى

 
  بزايح انتزلٙ -4

.  تؼمذ نهًتٕلغ تزلٛٓى إنٗ يُبصب إدارٚت بٓذف تؼزٚفٓى بًتطهببث انؼًم اندذٚذ

 

 أسبنٛب انتًُٛت انًُٓٛت نهًؼهًٍٛ

 
: الزٌارات الصفٌة( 1
 

: تتحقق أهداف الزٌارة من خالل ثالث مراحل

 مرحلة ما قبل الزٌارة : " المرحلة األولى "

 –توجٌهٌة  –استطالعٌة ) وٌتم فٌها مراعاة تحدٌد نوع الزٌارة  

(. تقوٌمٌة 

ج مشكلة وتحدٌد الهدف منها فً ضوء عوامل منها دراسة أو عال 

معٌنة ومدى تحقق األهداف التربوٌة من خالل طرق التدرٌس المتبعة أو 

. غٌر ذلك
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 مرحلة الزٌارة نفسها : " المرحلة الثانٌة "

وفٌها تتم مالحظة أسلوب األداء وحسن استخدام الوسائل والتقنٌات  

 التربوٌة والتنوع فً أسالٌب التقوٌم وعالقة المعلم بالطالب ونتائج كل ذلك

 .وأثره فً مستوى التعلم

 

 مرحلة ما بعد الزٌارة : " المرحلة الثالثة "

وفٌها ٌتم تسجٌل اإلٌجابٌات والملحوظات بشأن الزٌارة ومناقشة المعلم  

فٌها بأسلوب تربوي لتحقٌق األهداف المنشودة منها ووضع تقرٌر 

موضوعً ٌتضمن عناصر القوة والضعف مع عقد اجتماع مع المعلمٌن 

. مشكالت المشتركة لتبادل الرأي بشأنها ولتعم الفائدةذوي ال

 

: تبادل الزٌارات( 2

تكون بٌن المعلمٌن داخل القسم وخاصة الذٌن ٌقومون بتدرٌس نفس المنهج 

على أن تتم بعد , الدراسً لإلطالع على الطرق واألسالٌب التً ٌتبعونها فً األداء

ات لتالفٌها فً جو تربوي ٌتسم الزٌارة مناقشة اإلٌجابٌات لتدعٌمها والملحوظ

ومن ناحٌة أخرى تتم الزٌارات , بالمودة مما ٌحقق الخبرة المتكاملة بٌن المعلمٌن

المتبادلة بٌن المعلمٌن بالمدارس األخرى لإلطالع على تجاربها وخبراتها 

. والدروس الرٌادٌة التً تعقد فٌها سواء كانت المدارس حكومٌة أو خاصة

 

: الدروس الرٌادٌة( 3

من وسائل اإلنماء المهنً للمعلم إعداد وحضور الدروس النموذجٌة على   

مستوى المدرسة أو على مستوى مدارس المنطقة التعلٌمٌة خاصة أنها تتمٌز 

بالدقة فً اإلعداد وإشراف رئٌس القسم علٌها وحسن صٌاغة األهداف السلوكٌة 

درٌس واإلبداع فً التقنٌات التربوٌة واالبتكار فً أسلوب األداء وطرائق الت

والوسائل التعلٌمٌة والتنوع فً أسالٌب التقوٌم كما ٌتم عقد حلقة نقاشٌة بعد 
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االنتهاء من الدرس بحضور كل من التوجٌه الفنً ورئٌس القسم والمعلمٌن من 

داخل المدرسة وخارجها مما ٌسهم فً تحقٌق الخبرة المتكاملة ومستوى االمتٌاز 

. اءفً األد

 

: الحلقات النقاشٌة وورش العمل( 4

حٌث , تفٌد الحلقات النقاشٌة بشكل كبٌر فً برامج اإلنماء المهنً للمعلمٌن

تتٌح الفرص للمشاركٌن لتبادل اآلراء واألفكار للوصول إلى تحقٌق األهداف 

المرجوة منها كما توفر الفرصة لالبتكار واإلبداع عن طرٌق األسئلة الخالقة التً 

. ها المشاركونٌطرح

أما ورش العمل فقد سمٌت بهذا االسم ألنها تمثل عمال ٌؤدي إلى إنتاج مواد 

وأدوات تعلٌمٌة ٌستفاد بها فً العملٌة التعلٌمٌة كما ٌكتسب المشتركون أثناء 

. عملهم بالورشة معلومات ومهارات متعددة

 

: االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة( 5

ثف االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة للمعلمٌن رئٌس القسم المبدع هو الذي ٌك

لمناقشة كل ما ٌتعلق بالعملٌة التربوٌة كما ٌمكن أن ٌخلق جوا تربوٌا فً بعض 

االجتماعات التً ٌقوم أحد المعلمٌن فٌها بإدارة االجتماع ومناقشة بعض 

. المشكالت المٌدانٌة للخروج بالحلول الناجحة لها

 
: الدورات التدرٌبٌة( 6

لدورات التدرٌبٌة الكفاءة المهنٌة للمعلمٌن ألنها تسهم فً تطور أسلوب ترفع ا

األداء أو التنوع و اإلبداع فً استخدام التقنٌات والوسائل التعلٌمٌة أو التدرٌس 

أو غٌرها (  Power Point) من خالل جهاز الحاسوب كما فً دورة البوربوٌنت 

الرخصة الدولٌة ( "  ICDL) رة واالستفادة من تكنولوجٌا المعلومات كما فً دو

". لقٌادة الحاسوب 
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والدورات التً تعقد فً أسالٌب وطرق التدرٌس وفن توصٌل المعلومة وغٌرها 

من الدورات التً تعقد من قبل التوجٌه الفنً أو بٌن المدارس على مستوى 

المنطقة التعلٌمٌة أو بٌن األقسام العلمٌة فً المدرسة الواحدة لتحقٌق الخبرة 

.  المتكاملة فً التخصصات المختلفة

 

: التنمٌة الذاتٌة( 7

وتتحقق بدافع داخلً وحرص من المعلم لتطوٌر نفسه بالقراءة واالستعانة 

والحرص على االطالع على أحدث , بالمكتبة كمرجع أساسً لإلنماء المهنً

. النظرٌات التربوٌة الحدٌثة لتنمٌة الجانب الشخصً لدي المعلم

 

: اإلنترنت( 8

المعلم الناجح ٌطلع على المواقع الخاصة بالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة 

كما ٌمكن أن تقوم كل مدرسة بإعداد موقع على اإلنترنت ٌشترك فٌه , باإلنترنت

كل قسم من أقسام المدرسة بوضع ما تم إنجازه من أعمال أو معلومات تفٌد فً 

. تعم الفائدة على جمٌع المعلمٌنالعملٌة التعلٌمٌة لتطلع علٌه المدارس األخرى ف

 

: أسلوب التدرٌس المصغر( 9

وٌقوم على أساس تقسٌم الموقف التعلٌمً على مواقف تدرٌبٌة صغٌرة مدة 

كل منها حوالً خمس دقائق على سبٌل المثال بوجود زمالء للمعلم ٌمثلون طالبه 

رضها بعد ذلك مع استخدام كامٌرات الفٌدٌو لتسجٌل العملٌة التعلٌمٌة حتى ٌمكن ع

لٌعرف المعلم الذي ٌقوم بتدرٌس هذا الموقف التعلٌمً الصغٌر أخطاءه وٌعدل من 

. سلوكه فً المرة التالٌة وهكذا حتى ٌصل إلى درجة إتقان السلوك الصحٌح 
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: هذا األسلوب ممٌزاتومن أهم 

مشاهدة المعلم لنفسه وهو : ٌقدم إثراء للمعلومات ومن مصادر متعددة مثل .1

 .باألداء ثم تحلٌل هذا األداء ومعرفة األخطاء والمناقشة مع الزمالء ٌقوم

ٌتم فٌه التدرٌب على مهارات التدرٌس بصورة حقٌقٌة وٌمكن أن تصل بها  .2

 .إلى مستوى اإلتقان المطلوب

 .ٌوفر وقت المعلم ووقت المشرف على التدرٌب .3

 

: أسلوب العصف الذهنً( 10

اج عدد كبٌر من األفكار بهدف تنمٌة وٌقوم على تشجٌع المعلمٌن على إنت

قدراتهم العقلٌة من خالل التدرٌب على تولٌد األفكار المتتابعة والمتنوعة فً نفس 

الوقت حول قضٌة ما أو مشكلة تطرح علٌهم فً أثناء الجلسة مما ٌؤدي إلى تولٌد 

أفكار كثٌرة من خالل مجموعة من األفراد ٌركزون تفكٌرهم فً قضٌة من القضاٌا 

أو فً حل مشكلة من المشكالت بحٌث تعطً الفرصة عدة مرات لكل فرد فٌهم 

لٌطرح أفكاره بناء على األفكار التً ٌسمعها من اآلخرٌن ثم ٌتم التوصل إلى أفكار 

. وآراء وحلول ٌرضاها الجمٌع

 

: هذا األسلوب ممٌزاتومن أهم 

 .جمع المعلومات بصورة سرٌعة .1

 .لمشاركةتشجٌع كل فرد فً المجموعة على ا .2

 .اإلجابات التلقائٌة الحرة .3

: وال ٌمنع ذلك من أن ٌكون لهذا األسلوب بعض العٌوب منها

 قد تؤدي أحٌانا إلى تشتت األفكار وفقدان التركٌز .

 قد تسبب أحٌانا سٌطرة فرد على المجموعة. 
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: أسلوب العروض العملٌة( 11

ربة ما أو تشغٌل ٌقوم على استخدام المشاهدة حٌث ٌعرض أمام المعلمٌن تج

وٌعرف هذا األسلوب بأنه نشاطات تعلٌمٌة ذات , جهاز معٌن أو ٌقدم نموذج معٌن

حٌث ٌوفر قدرا كبٌرا من الخبرات , مجاالت وإمكانٌات متعددة فعالة فً التدرٌس

. للمعلمٌن وٌحقق فهما مشتركا لهم

الخاتمة 

لى التنمٌة المهنٌة وفً النهاٌة مما الشك فٌه إن المعلم كلما كان أكثر حرصا ع

كان أقدر على أداء دوره بفعالٌة  

: على ما ٌأتً  أن ٌحرصفٌجدر بالمعلم المبدع 

 

أن ٌكون ماهرا فً تخصصه العلمً ملما بكل جوانبه ال ٌتقٌد بالمنهج   -1

 .الذي ٌدرسه 

البحث فً سائر العلوم التً لها عالقة بتخصصه وذلك من شأنه أن ٌدعم  -2

 . موقفه أمام المتعلمٌن

القراءة كثٌرا وباستمرار فذلك ٌمنحه الزاد العلمً المتجدد وٌجعله فً  -3

 .تواصل مستمر مع مستجدات عصره 

 تبادل الخبرات مع زمالئه خصوصا النابغٌن منهم وأصحاب الخبرات الفنٌة  -4

أن ٌهتم بالمعلومة التً تصل إلٌه وٌقدرها فهذا من شٌم العلماء وأن ال  -5

 .ٌظن نفسه عالما بكل شً 

أن ٌتوسع فً قراءته فال ٌحصرها فً فرع معٌن بل ٌقرأ فً فروع مختلفة  -6

. لٌملك ثقافة عالٌة ومتنوعة 

 


