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  ملعلمي املرحلة املتوسطة بدولة الكويت  تطوير التنمية املهنية
  يف ضوء االجتاهات احلديثة

  : مقدمةال
التعليم هو الركيزة األساسية للتنمية الشاملة و حق من حقوق اإلنسان يعد 

األساسية وهو غاية في ذاته وإشباع يحتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة حياتهم 
 ة والتعليم كذلك من العوامل المهمة إلزال،ية المختلفة على نحو أفضلوأدوارهم اإلنسان

الفقر ومكافحته عن طريق منح الناس مهارات تزيد من قدرتهم على الكسب والحصول 
 التعليم اإلنسان بالقدرة على التواصل واالنتماء الفعال يزودو. على فرص عمل أفضل

الثقافة الحقوقية التي تمكنه من المطالبة للمجتمع ومقاومة التهميش والعزل، ويوفر له 
 أن االستثمار في التعليم يمثل أحد مظاهر تكوين وتراكم رأس المال كما ،بحقوقه كاملة

 أولويات التربية ومنالتنمية البشرية  البشري الذي يعتبر من ركائز االستدامة في
   التعليمالمستدامة في 

 وتحـديث ،  معرفية للمهام موضـع الممارسـة      ومهنة المعلم تتطلب إتقان البنية ال        
المعارف والنظريات والمهارات بشكل يضمن تحقيق التنمية المهنية المستدامة إضـافة           

 تعمـل علـى     والتي يلبى متطلبات ممارسة مهام المهنة       الذي المالئم   التعليميللمؤهل  
   ١"ة تدريسه طريقفي يعملها مما يؤثر التي تلك المهنة، وحب المادة في المعلم اندماج

 ظل طبيعة العصر الذي نعيش فيه، والذي سمى بعصر ثورة االتصاالت، وما فيو
يرتبط بذلك من تقدم لم تعرفه البشرية من قبل في مجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم، 
أصبح استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم أمراً بالغ األهمية؛ من أجل تحسين استراتيجيات 

 المتعددة التي تميزت بها ضوعات في ظل ازدحام المناهج التعليمية بالموالتعليم خصوصاً
  .٢نظم المعرفة والتي تفرضها ظروف الحياة

في عصر االنفجار المعرفي، لم تعد المعرفة ثابتة، بل متطورة، ومتغيرة، ف 
 تعد الطرائق التقليدية في التعليم كافية إلكساب لمفومتضاعفة مع مرور الوقت؛ 

ين المهارات، والقدرات المعرفية المطلوبة لهذا العصر؛ ومن ثم فإن التعلم المتعلم
 والحكومات للولوج إلى عالم المعرفة الذي يتميز تمعات أصبح بوابة المجإللكترونيا

                                                        
 العلوم الجدد في المرحلة األساسية لمعلمياالحتياجات المهنية ): ٢٠١٣ ( أبو كشكرغد فائق محمود 1

 ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات رسالة فلسطين من وجهات نظرهم، في مدارس محافظة نابلس في
 .٣٥العليا، جامعة النجاح الوطنية، ص ـ

فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في .)٢٠٠٦(حسن ربحي مهدي  2
كلية التربية، ،  منشورة،غير ماجستيررسالةتكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر، 

 ٢الجامعة اإلسالمية بغزة، ص
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بمصادره المعرفية المتعددة والمتنوعة والمتكاملة، والمترادفة أحياناً، والمتفاعلة أحياناً 
سسات التعليمية إلى استخدام برامج التعلم اإللكتروني، وتبنيه أخرى؛ وهذا ما دفع المؤ

 إليه وتحقيقه وفقاً للمعايير العالمية لتحقيق أكبر لواعتباره هدفاً قومياً، تسعى للوصو
  .٣قدر من الفائدة المرجوة منه

 يمكن أن م، العديد من بلدان العالفي التجاهات اإلصالح التربوي المتتبع وإن
 مفاهيم التربية فيلك النقلة النوعية التي تسعى االتجاهات إلحداثها يلمس بوضوح ت

 عملية النقل اآللي هي تؤكد على أن التربية لم تعد التيوغاياتها عن هذه االتجاهات 
لثقافات وممارسات اآلباء الحياتية إلى جيل األبناء، وإنما أصبحت عملية إعداد لألبناء 

السلوك الالزمة  لمناسب من الرؤى واألفكار وأنماط تزويدهم بالقدر اهايتم من خالل
 وسريع التأثير بما يجرى خارج القاته أنشطته وعفي التغير دائم مجتمع فيللعيش 

 حد ذاته بل صار وسيلة الكتشاف العالم وبناء القدرة فيحدوده ولم يعد التعليم غاية 
   ٤علم مدى الحياةعلى فهم عالقاته والتعامل مع متغيراته من خالل مزيد من الت

 والثقافية بصفة عامة االجتماعية الحياة االقتصادية وفي التغيرات المعاصرة نإ
 لحق بالفكر والممارسات التربوية من ناحية أخرى، ينعكس بكل الذيمن ناحية والتطور 

صوره وأبعاده المختلفة على دور العلم، فمن الخطأ التصور أن هناك محتوى ثابت لدور 
الح لكل العصور ولكن دور المعلم بتغير باستمرار ويطالب المعلم بأدوار المعلم، ص

   ٥جديدة
 المفاهيم والرؤى والمضامين يجد المعلمون في ضوء هذه التغيرات وفى

 ذلك شأن معظم أصحاب المهن األخرى مضطرين على االعتراف بأن فيأنفسهم شأنهم 
تحديث واستيفاء معارفهم ومهاراتهم إعدادهم األولى لن يكفيهم بقية حياتهم بل عليهم 

واعتبار ما تلقونه من إعداد قبل الخدمة ليس إال مقدمة لسلسلة متالحقة من فعاليات 
 البد أن تستمر مع المعلم مادامت الحياة وما دام هناك التيوأنشطة التنمية المهنية 

     .٦معارف وعلوم وتكنولوجيا جيدة

                                                        
ن نظريات التعلم مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة م). ٢٠١٠( أبو خطوة وليالسيد عبد الم 3

 زين للتعلم مركز ، دور التعلم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفةمؤتمروتطبيقاتها التعليمية، 
 ٣ جامعة البحرين، ص،اإللكتروني

 رسالةالتنمية المهنية لمدير المدرسة في ضوء متطلبات عولمة اإلدارة، ): ٢٠٠٣(عالء رمضان صبرة  4
  .٢ ص ا،لتربية ببنه كلية ا،دكتوراه غير منشورة

 جمعية المعلمين ، دائم التعلم، المؤتمر التربوي الحادي والثالثونالمعلم): ٢٠٠٢( الحر العزيز عبد 5
 .٨٤ مارس، ص ١٢-٦الكويتية، الكويت، 

 مصر معالم سياسية مقترحة، في المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية التنمية): ١٩٩٩( حامد جاد كامل 6
  ٣، ص . القاهرةوالتنمية، تربويةلبحوث الالمركز القومي ل
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 المهني المتميز واألداءلية التنمية المهنية توجد حاجة ملحة لعم  ذات السياقوفى
لألفراد العاملين داخل المدرسة من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم على كافة 

 والتيالمستويات وتطوير وتحسين أداء المعلمين من خالل برامج التدريب المستمرة 
تغيرات الحادثة داخل  سوف تساعدهم على مواكبة الوالتيتهدف إلى تنمية مهاراتهم 

  ٧وخارج المدرسة
 االهتمام بتنمية أداء المعلم إلى أن هناك العديد من األسباب التي دفعت كما

 على التعليم المي والتغيرات المعاصرة وانعكاسهأهمها التطور التكنولوجي العا المهني
 قبل  التكنولوجية إلى المدرسة مما جعل استخدامها منالوسائلوإدخال العديد من 

كما   الوصول إلى جودة العملية التعليمية، المعلم حتى يستطيعا ضرورياطلبالمعلمين م
 إلى تغيير دور المعلم حيث أدى وسائل االتصال وتضاعف المعرفة فيأن التطور الهائل 

 حاجة المعلم إلى الحافز إلى إضافةأصبح المرشد والموجه للطالب داخل المدارس 
 . ي ليدفعه إلى الحرص على جودة األداءالمهني والمادي واألدب

 للمعلمين داخل المدرسة أصبحت ني أن الحاجة إلى برامج تنمية األداء المهكما
 المهارات األفرادأمراً ضروريا وذلك لضعف برامج التدريب وعدم كفاءتها في إكساب 

 إشباع حاجاتهم في شلهاالالزمة التي تساعد على تحسين أداء المدرسة وكذلك ف
  .٨واعتمادها على موضوعات تم اختيارها من قديم الزمن ولم تساير تطورات العصر

 المهنية عملية متكاملة ومتصلة تبدأ بتوصيف التنمية فإن ضوء ما سبق وفى
 للحفاظ على سالمة المسار المهني، العملالوظيفة، وتستمر طالما كان المعلم قائماً ب

لعنصر البشرى إعداداً يفي باحتياجات الوظيفة وعملية التنمية المهنية هدفها إعداد ا
على الوجه األكمل وتحقيق أهدافها بمستوى األداء المطلوب وزيادة اإلنتاجية ورفع 

  .معدالت األداء، أي تحقيق االستخدام األمثل للطاقات البشرية المتاحة للمدرسة
مات  عملية نمو مستمرة وشاملة لجميع مقوهيأن تنمية مهارات المعلم  كما

التعليم تؤدى إلى تحسين كفاءات العاملين المهنية وتجويد مسئولياتهم التربوية  مهنة
 التي مجال المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية فيوتزويدهم بكل ما هو جديد 

بتطلبها عملهم التعليمي، باإلضافة إلى إثراء ما يتوفر لديهم منها من أجل رفع مستوى 
   المدرسة فياصل الفعال مع الزمالء األداء المهني والتو

 الن نظرا باستمرار قائمة حاجة المهني النمو إلى الحاجة إن  بالذكروجدير
 فتحت والمهارات، المعارف من محددة بمجموعة  حياتهمدى يعيش أن يمكن ال المعلم

                                                        
7 Beetham& Baily 92002): academic & educational development, kogan page, 
London 
8 Wlide, J. (1996): assessment strategies for professional development activates, 
EAC west, March 
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 مراأل هذا الحالي، العصر به يمتاز الذي الهائل  المعرفيالتقدمو الداخلية الحاجات ضغط
 والمهارات المعلومات من متجدد مستوى المعلم على يحافظ أن ضرورة يتطلب

 عملية للمعلم بالنسبة التعليم يكون وبهذا، وتقنياته التعليم طرائق في الحديثة واالتجاهات
 التعلم دائم مجتمع في حياته طوال طالب علم هو المبدع فالمعلم ومتواصلة، مستمرة نمو

 على حياته في يقتصر الذي  المعلموليس والمعلومات، ولوجياالتكن ظل وفي والتطور
 المعلم إعداد لصعوبة ونظرا .اإلعداد مؤسسات في اكتسبها التي والمهارات المعارف
 التربوي التخطيط أصبح التكنولوجيا والمعلومات ثورة ظل في ومكان، زمان لكل الصالح

 المعلم تزويد تتضمن والتي  للمعلم،الالزمة التربوية الخدمة توفير جل أمن ضرورة أكثر
 تعليمال وتقنيات أساليب وبالمستجدات في التربوية، العملية مجاالت في التجدد بمواد

 تربوية تطورات  منالمهني النمو في جديد هو ما كل واستيعاب عليها، وتدريبه والتعلم
 اتهم التعليميةكفاي تطوير خالل من وإنتاجيتهم المعلمين أداء رفع وبالتالي وعلمية،
  ٩األدائي والسلوكي المعرفي بجانبيها

أهمية تنمية مهارات المعلم     الدراسات السابقة على    أكدت العديد من نتائج    وقد
" إيـنس وآخـرون  " دراسـة      هذا الصدد أشـارت    ىفو .التنمية المهنية للمعلم   المهنية

صين نحو تدعيم  أن هناك توجه بارز لدي عدد كبير من المعلمين المفحوإلى ١٠)٢٠٠٦(
 .كفاياتهم التكنولوجية في التدريس

 تطبيق تأثيرات ١١)٢٠٠٧" (كيونجومورنينج ستار"دراسة   نتائجوأظهرت
برامج التدريب اإللكترونية علي المعرفة واالتجاهات والكفايات المهنية لدي معلمي 

رائح المتنوعة التربية الخاصة في مرحلة التعليم الثانوي فيما يتعلق بالتعامل مع تلك الش
اكتساب المعلمين المشاركين في برامج التدريب   أنوأظهرت.من الطالب وأسرهم

 الذين شاركوا في المجموعة الضابطة للدراسة والذين خريناإللكترونية من المعلمين اآل
  .لم يتلقوا أي تدريب علي اإلطالق

                                                        
" إعداد المعلم وتنميته مهنيا في ضوء التحديات المستقبليةصالح أحمد الناقة، إيهاب محمد أبو ورد  9

 ٣٤، ص ٢٠٠٩  و المأمول،الواقع –المعلم الفلسطيني   مقدم للمؤتمر التربويبحث
10 Ince, M. Et.al.(2006). The Effects of Professional Development on 
Technological Competency and the Attitudes Urban Physical Education 
Teachers Have toward Using Technology (EJ748243). Journal of Teaching in 
Physical Education, v25 n4 p428-440 Oct 
11 Kyeong,K. & Morningstar, M.(2007). Enhancing Secondary Special 
Education Teachers' Knowledge and Competencies in Working With 
Culturally and Linguistically Diverse Families Through Online Training 
Career Development for Exceptional Individuals. Reston: Summer 2007. Vol. 
30, Iss. 2; pg. 116 
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 مستويات تصورات تحسن ١٢)٢٠٠٧" (هاروتونيان"دراسة   نتائجوبينت
اتجاهات هؤالء المعلمين نحو تطوير ممارساتهم التدريسية نتيجة للمشاركة في برنامج و

  . التنمية المهنية
 الحتياجات تدريب استجابة ١٣)٢٠٠٨" (أوفرباوغ ولو"دراسة   أوضحتكما

المعلمين علي إدخال التكنولوجيا المتطورة علي نحو فعال في برامج التعليم االبتدائي 
يات المتحدة األمريكية وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه والثانوي في الوال

  : الدراسة ما يلي
 بين المفحوصين علي تعلمهم للكثير من خالل التعامل مع مهـارات وأدوات   االتفاق -

وموارد وإستراتيجيات التدريس المتطورة باستخدام أجهـزة الكمبيـوتر وشـبكة           
رتياح والثقة بالنفس السـتخدام التكنولوجيـا       اإلنترنت بما يجعلهم أكثر شعورا باال     

  .الحديثة في التدريس
 ومقررات التنمية مج المعلمين المشاركين في الدراسة في تلقي المزيد من برا  رغبة -

 علي التكيف مع التكنولوجيا الجديدة المـستخدمة       تهم في المستقبل لمساعد   يةالمهن
  .في التدريس

 فاعلية أحد برامج بتقويم ١٤)٢٠٠٨ ("كارتر"دراسة   ذات السياق بينتوفى
 المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم في تدعيم مستويات قدرة معلمي مرحلة ميةالتن

 على إدخال تلك التكنولوجيا المتطورة إلى ممن التعلي) K-12(الصفوف الدراسية 
 وتوصلت،  ذلك على مستويات التحصيل الدراسي للطالبتأثيرفصولهم الدراسية، و

 تنمية مهنية في مجال إدخال اأن معلمي المجموعة التجريبية الذين تلقو تائج إلىالن
تكنولوجيا التعليم المتطورة في فصولهم الدراسية قد تمتعوا بمستويات متطورة وفعالة 
من القدرة على إدخالها في فصولهم الدراسية، مقارنة بمعلمي المجموعة الضابطة 

  . للدراسة

                                                        
12 Harutunian, J.(2007). The Impact of a Professional Development program on 
Teachers' work with English language learners. Ed.D. dissertation, Boston 
College, United States -- Massachusetts. Retrieved July 7, 2009, from 
Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3262809 
13 Overbaugh, R & Lu, R. (2008). The Impact of a NCLB-EETT Funded 
Professional Development Program on Teacher Self-Efficacy and Resultant 
Implementation. Journal of Research on Technology in Education. Eugene, 
Vol. 41, Iss. 1; pg. 43 
14 Carter, K.(2008). The effects of technology professional development 
program on PK--12 educators' levels of technology integration. Ed.D. 
dissertation, Walden University, United States -- Minnesota. Retrieved July 7, 
2009, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3320729). 
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 وآراء عدد من المعلمين تصورات إلى ١٥)٢٠٠٨(" بوس"دراسة  وأشارت
 داخل فصولهم الدراسية رةالمشاركين فيها حول استخدام تكنولوجيا التعليم المتطو

وتوصلت النتائج إلى عدم .وكذلك تأثير ذلك كله على معدالت مشاركة الطالب في التعلم
كنولوجيا  كبرى في اتجاهات المعلمين المفحوصين نحو استخدام التتحدوث تغيرا

المتطورة في التدريس أو في معدالت مشاركة الطالب في التعلم بعد مشاركة المعلمين 
  .في البرنامج التدريبي للتنمية المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم

 أحد برامج التنمية المهنية فاعلية ١٦)٢٠٠٨" (هيوز"دراسة   نتائجوبينت
يل دور تكنولوجيا التعليم المتطورة في زيادة المقدمة للمعلمين في تدعيم قدرتهم على تفع

  : وقد توصلت الدراسة إلى ثالثة نتائج رئيسية هي. مستويات التحصيل الدراسي للطالب
 عدة معوقات متنوعة تقف أمام تفعيل سبل االستفادة مـن بـرامج التنميـة             وجود -

 فصولهم  إلىالمهنية المقدمة للمعلمين في مجال إدخال تكنولوجيا التعليم المتطورة          
  .الدراسية

 برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين في مجال تكنولوجيات التعليم فـي            فاعلية -
 .تدعيم عمليتي التدريس والتعلم

 الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بين برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين            وأكدت -
الدراسية وبـين زيـادة     في مجال إدخال تكنولوجيا التعليم المتطورة إلى فصولهم         

مستويات التحصيل الدراسي للطالب، وشعور المعلمين المشاركين فيهـا بفاعليـة           
 .يسيةالذات التدر

 الدراسة إلي وتوصلت ١٧)٢٠٠٩" (شيرن وإليزابيث"دراسة   نتائجأشارت كما
أن المشاركة في نوادي الفيديو يؤثر علي نحو فعال علي الرؤى والكفايات المهنية 

  .للمعلمين

                                                        
15 Booth, J.(2008). The influence of professional development in technology 
integration on teacher pedagogy and student engagement in fourth and fifth 
grade elementary classrooms in an urban elementary school in the Northeast. 
Ed.D. dissertation, Johnson & Wales University, United States -- Rhode Island. 
Retrieved July 7, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. 
AAT 3315153.( 
16 Hughes, K.(2008). A Mixed Methods Case study of the Influence of Teacher 
Professional development for technology integration on subsequent student 
achievement. Ph.D. dissertation, The University of Oklahoma, United States -- 
Oklahoma. Retrieved July 7, 2009, from Dissertations & Theses: Full 
Text.(Publication No. AAT 3304229 
17 Sherin,M. & Elizabeth A.(2009). Effects of Video Club Participation on 
Teachers' Professional Vision.Journal of Teacher Education, Vol. 60, No. 1, 20-
37 
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 ثالثة مبادئ رئيسية لتصميم إلى ١٨)٢٠٠٩" (سانتاجاتا"دراسة  نتائج  توصلتكما
  : برامج التنمية المهنية للمعلمين المرتكزة علي دعائم استخدام الفيديو وهي

  . بفهم الجوانب والمكونات الفرعية للمحتوي الدراسياالهتمام -
  .لي تفكير الطالب المستخدمة في ضوء تأثيرها عتعزيز وسائل وآليات التحليل -
 الحوارات والمناقشات القائمة علي االستقصاء والتأمل فيما يتعلق بعمليتـي        نمذجة -

 .التدريس والتعلم
 التنمية المهنية لمعلمـي الفـصل       ١٩)٢٠٠٥(دراسة ماجدة إبراهيم    وتناولت  

وكانت أدوات الدراسة اسـتطالع رأى      ،  الواحد في مصر في ضوء االتجاهات المعاصرة      
المهتمين بمدارس الفصل الواحد وتوصلت نتائج هذه الدراسة على أن معلمة           الخبراء و 

 مـن  التربـوي  تمس كل جوانب العمـل    التيالفصل الواحد تواجه العديد من التحديات       
 التطوير المـستمر    إلىأهداف ومضامين ووسائل وأشكال وإدارة ومخرجات مما يدعو         

  .  تدريسيةوأساليبج تعليمية  برامج ومناهمنلمدارس الفصل الواحد التقليدية 
أن تصورات واتجاهات المعلمين   إلى٢٠)٢٠٠٦" (فيل"دراسة وتوصلت 

المفحوصين تعد بشكل عام سلبية في ضوء غياب توافر االحترام المهني لهم باعتبارهم 
 ن وما الذي يحتاجولمستقبل،مهنيين تعليميين يعرفون جيدا ما يرغبون في تحقيقه في ا

كما أن الغالبية . لمساعدة طالبهم على تدعيم مستويات تحصيلهم الدراسيإلى القيام به 
 منهم شعرت بأن خصائصهم واحتياجاتهم المختلفة ليس لها أي قيمة على العظمى

اإلطالق عند التخطيط لبرامج وأنشطة التنمية المهنية المقدمة لهم، وأنهم يشعرون 
  .بالملل من البرامج الحالية في هذا الصدد

                                                        
18 Santagata, R.(2009). Designing Video-Based Professional Development for 
Mathematics Teachers in Low-Performing Schools. Journal of Teacher 
Education, Vol. 60, No. 1, 38-51 

التنمية المهنية لمعلمي الفصل الواحد في مصر في ضوء االتجاهات ). ٢٠٠٦(ماجدة إبراهيم  19
معلم الكبار في القرن "  جامعة عين شمس، ، السنوي الثالث لمـركز تعليم الكبارالمؤتمرالمعاصرة، 

 لعربيدار الفكر ا: ، القاهرة" والعشريناديالح
20 Feil, Mark Richard (2006). An investigation into the attitudes of secondary 
school science teachers toward professional development in a northern 
Delaware school district. Ed.D. dissertation, WilmingtonCollege (Delaware), 
United States -- Delaware. Retrieved July 11, 2009, from Dissertations & 
Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3203341 
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إلى تناول تصورات واتجاهات معلمي  ٢١)٢٠٠٧" (براون"دراسة  توهدف
" ميتشجان"المدارس العامة بإحدى المديريات التعليمية الشبه حضرية التابعة لوالية 

 المقدمة للمعلمين ومدى يةاألمريكية حول فاعلية المشاركة في برامج التنمية المهن
اإلستراتيجيات والطرق التدريسية تأثيرها في مساعدتهم على زيادة معرفتهم بماهية 

الفعالة التي يمكنها مساعدتهم في الوفاء باالحتياجات التعليمية للطالب المتنوعين في 
وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن المعلمين المفحوصين المشاركين .فصولهم الدراسية

مية المهنية في  باتجاهات إيجابية نحو االستفادة من برامج التن- بشكل عام-فيها تمتعوا
  .تفعيل تعليم طالب اللغة اإلنجليزية ذوي المستويات الدراسية المنخفضة

 أهمية وضرورة االهتمام باألداء إلى العديد من الدراسات السابقة أشارتكما 
والتي أكدت أن هناك حاجة ماسة ) ٢٠٠٠اشرف عويس (علم ومنها دراسةالمهني للم

العاملين   المهني للمعلمين بالمدارس االبتدائيةداءاأل تؤكد على تنمية امةإلى سياسة ع
 والعمل على التقويم المستمر لهذه يميةباستمرار، وذلك بغية رفع مستوى العملية التعل

الدورات والكشف على اإليجابيات وتدعيمها ومواجهة السلبيات التي تعوق العمل في 
  .٢٢استمرار التنمية المهنية للمعلمين

التي رصدت واقع برامج التنمية المهنية ) ٢٠٠٢زيز الحر، الع عبد(  ودراسة
 دولة الكويت ومن خالله تعرضها إلى مفهوم التنمية في المهني للمعلمين واألداء

 تساعد على التي التعليم وكذلك العوامل جال مفيلدى العاملين  لمهني اواألداءالمهنية 
 وضعت من أجلها وتوصلت الدراسة األهداف التي قبرامج التنمية المهنية لتحقي تدعيم

 المهني ضرورة حتمية لرفع مستوى العملية التعليمية من أجل إعداد األداءإلى أن تنمية 
  . ٢٣كادر فعال وقادر على إدارة العملية التعليمية داخل البالد

 أن البرامج المهنية ال) ٢٠٠٣ ةعالء صبر( ذات السياق أظهرت دراسة وفى
 التدريب تعتمد على المحاضرات النظرية أساليبظيفي للمعلم وأن  الواألداء بتنمية تفي

 ضرورة تدريبية طويلة المدى ومجبدرجة كبيرة وأوصت الدراسة بضرورة توفير برا
   .تنوع أساليب وإجراءات وأنشطة وبرامج التدريب والتنمية المهنية وتنوعها

المهني للمعلمين على أهمية التطوير ) ٢٠٠٢( نتائج دراسة نهى الروشيد وأكدت
وذلك ألنه يعتبر األساس القوى فيجاد المعلم الجيد، حيث يعمل على صقل المعلم 

 التخصص وطرق وأساليب التدريس بحيث يساير طبيعة العصر في بالجديد زويدهوت
                                                        

21 Brown, C.(2007). Impact of Professional Development on Teaching Limited 
English Proficient Students in a suburban school district. Ed.D.dissertation, 
Wayne State University, United States -- Michigan. Retrieved July 7, 2009, 
from Dissertations & Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3285671 

  .، مرجع سابق رمضان صبرةعالء 22
 .، مرجع سابقلحر االعزيز عبد 23
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وعرفت الدراسة التطوير على انه عبارة عن أنشطة منظمة ومبرمجة تستهدف تحسين 
نياً وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ضرورة أداء المعلم أكاديمياً ومه

  تبناء البرامج التدريبية وفق المعايير التربوية واألسس العلمية، وعلى أساس االحتياجا
 التدريبية، امج أهداف وموضوعات البرتحديد فيالفعلية، وضرورة مشاركة المتدرب 

ريب وتشجيع المتدربين وتقديم الحوافز وربط الجوانب النظرية بالعملية ومتابعة أثر التد
  ٢٤."لهم

أبعاد التنمية المهنية للمعلم ) ٢٠٠٢محمد األصمعى، (  بينت نتائج دراسةكما
 النظرية والممارسة والكشف عن معوقات تحقيق حيث التعليم قبل الجامعي من في

نية للمعلمين التنمية المه التنمية المهنية للمعلم وسيل التغلب على تلك المشكالت لتحقيق
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرق كبير جدا بين واقع التنمية المهنية واألسس 

 تقوم عليها وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحقيق التنمية المهنية التيالنظرية 
 المعلمين لرفع داء أفي التدريب المستمر لمعالجة أوجه القصور اللللمعلمين من خ

 فييمية من خالل العمل على تحقيق أسس ومبادئ التنمية المهنية مستوى العملية التعل
  . ٢٥تلك البرامج والدورات التدريبية

 األداء فإن العديد من الدراسات السابقة أكدت على ضرورة تنمية سبق ومما
 هناك قصور واضح في العديد من جوانب أن وبينت جوانبه للمعلم من جميع المهني
 تتطلب المواجهة والحل من خالل برامج التنمية المهنية لتيوا للمعلم المهنياألداء 

  والتدريب 
  :  وأسئلتهامشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف التنمية المهنية للمعلم في دولة الكويت ولعل 
هذا الضعف يعود في جانب منه إلى ضعف الوعي بفلسفة التنمية المهنية ومتطلباتها 

ي أكدت عليها العديد من الدراسات السابقة، وفي ضوء ذلك يمكن بالرغم من أهميتها الت
  : صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

  ؟ي المرحلة المتوسطةمعلملما اإلطار المفاهيمي للتنمية المهنية  .١
 ما مبررات االهتمام بالتنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة في الكويت؟ .٢
 ية للمعلم؟ما مجاالت التنمية المهن .٣

                                                        
 التربوي المؤتمر المهني للمعلمين، رؤية تقويمية، يببرامج التطوير والتدر): ٢٠٠٢( الرويشد نهى 24

   مارس١٢ -٦ويتية، الكويت،الحادي والثالثون جمعية المعلمون الك
أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي بين النظرية ): ٢٠٠٢( األصمعى محروس محمد 25

 العدد األول، ، التربوية والتنمية، المجلد األولللبحوث القومي والممارسة، مجلة البحث التربوي، المركز
  .القاهرة
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  ما معوقات التنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة في الكويت؟ .٤
  معلمي المرحلة المتوسطة؟لالمهارات المهنية متطلبات تنمية ما  .٥
  ما االتجاهات الحديثة للتنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة؟ .٦

  : تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية :أهداف الدراسة
  .ار المفاهيمي للتنمية المهنية للمعلمتوضيح اإلط .١
تحديد مبررات االهتمام بالتنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة في  .٢

 .الكويت
 .بيان مجاالت التنمية المهنية للمعلم .٣
  .الكشف عن معوقات التنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة في الكويت .٤
ي المرحلة المتوسطة وكيف الكشف عن المهارات المهنية المتطلبة من معلم .٥

  .يتم تنميتها
  .تحديد االتجاهات الحديثة للتنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة .٦

  : أهمية الدراسة
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية المعلم الذي تسعى لتنميته باعتبـاره محـور             .١

  .رئيسي في العملية التعليمية ويرتبط نجاحها به بصورة كبيرة
 الدراسات في مجال تنمية المعلم على التدريب والـذي يعـد            لقد ركزت أغلب   .٢

ولم يعد السبيل الوحيد لتطوير أداء المعلم فقد ظهر في اآلونـة  ، مفهوما قديما 
ولم يأخذ هذا المفهوم بمعناه الواسع حقه في        ، األخيرة مفهوم التنمية المهنية   

 .هذا المجالومن ثم فقد يسد هذا البحث تلك الثغرة في ، الدراسات العربية
 مـن   التنمية المهنية  النظري الذي يبرز     اإلطارخالل   تنطلق أهمية البحث من    .٣

 وإكـسابهم  أداء المعلمـين   أحد الجوانب األساسية فـي تطـوير         احيث كونه 
 . بنجاح أعمالهمألداءالمهارات الالزمة 

تضع هذه الدراسة ما توصلت إليه من نتائج أمام المسئولين عن إعداد وتطوير  .٤
 . المعلمين لالستفادة منه في ذلكأداء

يمكن أن تفيد هذه الدراسة المعلمين فـي رفـع وعـيهم بالتنميـة المهنيـة                 .٥
  .ومتطلباتها ومعوقاتها
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اقتضت طبيعة البحث الحالي استخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي           : منهج الدراسة 
  .لمالءمته لتحقيق أهدافها

  :  الدراسةمصطلح
ية المهنية على أنها العملية التى تتضمن مجموعـة مـن            تعرف التنم  :التنمية المهنية 

اإلجراءات المخططة والمنظمة والتى ينتج عنها النمو المهنى للمعلمين متمثالً فى زيادة        
، ٢٦وتحسين ما لديهم من معارف ومفاهيم ومهارات تتعلق بعملهم ومسئولياتهم المهنية        

، مستمـرة ، شاملة، وطويلة المدى ة نمو مليع،التنمية المهنية للمعلم بأنها كما تعرف 
يـة  ملجل تحـسين الع أتهدف إلي تطوير المعلم، وتحسين كفاءاته المهنية وأدائه ، من        

التعليمية ، وذلك من خالل البرامج واألنشطة المتاحة له داخل وخارج المدرسة ، على              
  .٢٧اله وتأمل أعملذاته هتتاح له فرصة لتنمية نفسه بنفسه وذلك من خالل تقويمُ أن
 المرحلة  معلميعمليات تهدف إلى تغيير مهارات ومواقف وسلوك        :  إجرائياً يقصد بها و

 والمجتمع،  مدرسةلتكون أكثر كفاءة وفعالية لمقابلة حاجات ال       المتوسطة بدولة الكويت  
  .المعلمين أنفسهموحاجات 

  : اإلطار المفاهيمي للدراسة
  لماإلطار المفاهيمي للتنمية المهنية للمع :أوالً
   :ة للمعلمالمهني التنمية وممفه

ولكنهـا    التي تناولت تعريف مفهوم التنمية المهنية للمعلمـين        ألدبيات ا تعددت
أجمعت على أنها تتسم بالشمول واالتساع واالستمرارية، وترتبط بالتربية المـستدامة،           

 بمن  المؤسسة، ميةوال يقتصر دورها على تحسين أداء المعلم وتنميته، ويشمل أيضاً تن          
فيها من قادة وإداريين وعاملين مسئولين عن العملية التعليميـة، ولذلك البد مـن أن              

 واإلمكانات المادية، بهـدف تحـسين أداء        البشريةتتضافر في التنمية المهنية الجهود      
المعلم الممارس، من خالل تنمية معارفه بكل ما هو جديد في مجال تخصصه، وتنميـة               

اته على إدارة الفصل بأسلوب تربـوي مناسب، وغير ذلك من          مهاراته التدريسية وقدر  

                                                        
: يهني وحاجات اإلشراف التربوي لمعلمـي التعلـيم االبتـدائ         النمو الم ): ٢٠٠٠(على أحمد مغربي     26

، المجلد الرابع عـشر ،      ، كلية التربية، جامعة المنيا    دراسة ميدانية، مجلة البحث في التربية وعلم النفس       
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 تعلـيم  ،تـدريب مهنـي   ( في ثالثة مكونات   تتجسدوأنها  ، فعاليات مرتبطة بطبيعة عمله   
  ٢٨).دعم مهني ،مهني

مجموعة من "  أنه على  التنمية المهنية لمهارات المعلمينمفهوم أن كما
 لتخطيط وتطوير ؤسسةها الماألهداف التي تترجم في وسائل وأنشطة والتي تتخذ

مستقبل الوظائف لديها من خالل رفع الكفاءة والكفاية المستمرة للعاملين بها لتلبية 
 للتطور الكمي والنوعي والتقني المستمر في الوظائف مستقبليةاالحتياجات الحالية وال

  .٢٩"وفقاً لمعايير ومتطلبات الجودة العالمية
ى أنها عملية مستمرة على مدى سنوات عل  التنمية المهنية للمعلموتعرف

 التي تمكن العاملين من تحسين كفاءتهم ةالخدمة تعنى بتنوع الخبرات الفردية والجماعي
 باألدوار المتغيرة المترتبة ا محيط المهنة ويضطلعوفي ء التدريس كأعضافيالمهنية 

التنمية المعرفية  السياق التعليمي والتربوي، هذه الخبرات تشمل النمو وفيعلى التغيير 
والقيادة وحل المشكالت وتزداد مالمح مدخل  ومهارات البحث والتحليل ومهارات اإلدارة

التنمية المهنية ومزاياه وضوحاً من خالل مقارنته ببرامج التدريب التقليدية القائمة حالياً 
   ٣٠لمسايرة التغيرات العالمية المعاصرة

التعليم  لة لجميع مقومات مهنةأيضا على عملية نمو مستمرة وشام وتعرف
تؤدى إلى تحسين كفاءات العاملين المهنية وتجويد مسئولياتهم التربوية وتزويدهم بكل 

يتطلبها عملهم التي  مجال المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية فيما هو جديد 
 المهني من أجل رفع مستوى األداء منها، باإلضافة إلى إثراء ما يتوفر لديهم التعليمي

   ٣١ المدرسةفي الفعال مع الزمالء اصلوالتو
هي أي خبرة منظمة يتعرض لها   المهنية لمعلمينمية ضوء ما سبق فالتنوفى

 على اتجاهاته أو تصحح فهمه إيجاباالمعلم تزيد من معلوماته أو تنمي مهاراته أو تؤثر 
فهي .  أو معلوماتهفيدخل ضمنها أي نشاط منظم يقوم به المعلم لتحديث مهاراته. لعمله

أي عملية تعليم تصمم لمساعدة المعلمين على أداء أعمالهم بكفاءة أكبر مما سيكون له 
 هي عملية تستهدف إضافة أيضا، لمتعلمينفي تحسين نواتج تعلم ا  اإليجابياألثر

                                                        
 ، التدريب داخل المدرسـةدليل).٢٠٠٣( بشير محمود، رضا السيد حجازي حسين: إلىتم الرجوع  28

 منظور، البن  لسان العربمعجم ،١٠ وحدة التخطيط والمتابعة، صلتعليم،وزارة التربية وا: القاهرة
 .725دار المعارف، ص :  الثالث، القاهرةالمجلد

، مؤسسة أم القرى للترجمة " المهني في المؤسسات التعليمية الحديثةالتطوير). ٢٠٠٧ ( الديبإبراهيم 29
  ١٤ص . والتوزيع

 .٥٨مرجع سابق، ص ): ١٩٩٩( حامد جاد كامل 30
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فاعلة وتعلم ايجابي لدي  لتحقيق تربية معارف، وتنمية مهارات، وقيم مهنية لدى المعلم
  مين المتعل

 يتم من خاللها تدريب المعلمين على كافة األعمال التيتلك العملية  أنها كما
المنوطة بوظيفتهم وبواجباتهم ومسئولياتهم وتنمية كفاءاتهم المختلفة بما يتوافق مع ما 

أدوارهم كمعلمين مع ضرورة التأكيد على أهمية استمرار تدريبهم على كل  تتطلبه
  .لمسايرة التغيرات العالمية المعاصرة  مجال العملفيالمستحدثات 

   :المهنية للمعلم  تنمية المهاراتأهداف
  : ٣٢ التنمية المهنية للمعلم مجموعة من األهداف أهمهاوتحقق

 . بين النظرية والتطبيق في المجاالت التعليميةالربط .١
 تنمية مهارات توظيف تقنيات التعليم المعاصرة واستخدامها في إيصال المعلومة  .٢

 .متعلم بشكل فاعللل
 تمكين المعلم من مهارات استخدام مصادر المعلومات والبحث عن كل ما هو  .٣

 .جديد ومتطور
 . بشكل فاعل في معالجة القضايا التعليمية بأسلوب علمي ومتطورالمساهمة .٤
 . المساهمة في تكوين مجتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع .٥
ريات التعليم والتعلم والعمل على تطبيقها؛ لتحقيق  المستجدات في مجال نظمواكبة .٦

 .الفعالية في التعلم
 . المستجدات في مجال التخصص وتطبيق كل ما هو جديد ومستجدمواكبة .٧
 مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة واالعتماد على أساليب التعلم ترسيخ .٨

  .الذاتي
 .والتقيد بها االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم والتعلم تعميق .٩

 . كفايات ومهارات التقييم بأنواعها وخصوصا مهارات التقييم الذاتيتطوير .١٠
  ." ٣٣)مهني

                                                        
دارالكتاب : ؛ ليبيا٢ ط، الفني والتربويالتوجيه).٢٠٠٠(أحمد علي الفنيش، محمد مصطفى زيدان 32
  ٧٩ صديد،الج
  لسان العربمعجم، ١٠ص، مرجع سابق،  بشير محمود، رضا السيد حجازيحسين: إلىتم الرجوع  33

 التنمية). ٢٠٠٤( بشير حداد محمد، 725دار المعارف، ص :  منظور، المجلد الثالث، القاهرةالبن
  .٢٣ ص  الكتب،لمعا:  القاهرة،دريس الجامعيالمهنية ألعضاء هيئة الت
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  :  أهداف التنمية المهنية للمعلمين فيما يليتتمثل ٣٤ التنمية المهنية للمعلمينأهداف
  وعي المعلم محليا وعالميا بمتغيرات السياق التربويتنمية .١
  تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في البيئة التعليمية مهارات المعلم في استخدامتنمية .٢
  وتحديث معارفهم األكاديمية ومهاراتهم التدريسيةتحسين .٣
   التربويةورات تأهيلهم أثناء الخدمة كي يضلوا مواكبين االتجاهات والتطإعادة .٤

 التنمية المهنية المستدامة    أن ٣٥)٢٠١٢ (الجمل،   سيد أشار ذات السياق    وفى
   : للمعلم أهمهااألهدافتحقق مجموعة من 

 .  اتجاهات المعلم نحو مهنته وتقديره لعمله وزيادة انتمائه لهتنمية .١
 .  المستمر للمعلم بما ينسجم ومفهوم التربية المستدامةالتدريب .٢
 .  مرحلة إعداده السابقة لعملهفي تم الذي تأهيل المعلم استكمال .٣
 كل ما يواجهه من مشكالت  تمكنه من حلالتي المعلم بالمهارات الجديدة تزويد .٤

 . مدرسية
 الذي تزيد يوما عن اليوم التييتفق ومتطلبات المهنة   كفاية المعلم ومارفع .٥

 . يسبقه
 والنظريات التربوية ومواكبة التقني والعلمي المجال في المعلم بما يستجد تزويد .٦

 .  المنهج من طرائق ووسائل ومحتوى فييستجد ما
 . هالت غير التربوية المعلمين أصحاب المؤتأهيل .٧
 تعليمية المواقف الفييمكنه من قدرات   توظيف مافي رغبة المعلم تنمية .٨

 . المختلفة داخل المؤسسة التعليمية
بما يزيد من ؛ األدائية أدائه وقدراته من خالل رفع كفاياته في ثقة المعلم زيادة .٩

 . الوظيفي له وتفاعلهم معه ويحقق رضاه بهقابلية طال
 . العلمي والمهني مجال في المعلم تقدرا تنمية .١٠

                                                        
 طبية للنشر ،القاهرة،مؤسسة والتنمية المهنية للمعلمالنمو). ٢٠١٢(طارق عبد الرؤف عامر  34

 .)٤٩-٤٨(ص  والتوزيع،
دار العلم و : القاهرة.  و التنمية المستدامةالتدريب). ٢٠١٢ ( الجملعباس حلمي سيد، أسامة محمد 35

  .لتوزيع للنشر و ااإليمان
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من خالل تدريبه على ،  المعلم من اتخاذ القرار الصحيح فيما يواجههتمكين .١١
 . االستراتيجيوالتخطيط  .مراحل اتخاذ القرار

 .  سلم المهنةفي الصفة القيادية للمعلم وتهيئته لالرتقاء تنمية .١٢
ها لتمكينه من اختيار  فيدوما يستج،  التدريسطرائق المعلم على مختلف تدريب .١٣

 . تعليمي المناسب لكل موقف األسلوب
   ن المهنية للمعلميالتنمية مبادئ وأسس

 ولكن يوجد   للمعلمينالمهنية اختالف حول المبادئ األساسية للتنمية هناك
 هو تغيير ثقافة التعليم بالنسبة لكل العاملين داخل المدرسة النهائياتفاق حول الهدف 

 المدارس، ويتفرع عنها مجموعة في واإلصالح هما أسلوب الحياة ركةلمشا تكون الكي
   ٣٦:هيمن المبادئ 

 للمهارات األساسية للمعلم، وحجم معرفته ومجال خبراته الحالي القدر تبنى .١
  . العملية التعليميةفي تؤثر التيوالمتغيرات العالمية المعاصرة 

عديدة تساعد على اشتراك على فرص متنوعة و معلم للالمهني األداء تنمية تشمل .٢
 .المعلمين كمتعلمين وتقدم فرصة لتطبيق مهارات ومعرفة جديدة

 المهارات مارسةفرصا للمعلمين لم  للمعلمالمهني األداء تنمية تقدم .٣
واالستراتيجيات والفنيات الجديدة وتقويم التغذية الراجعة لألداء واستمرار أنشطة 

 .المتابعة
 يمكن قياسها التي الزياراتالفعالة من خالل  لمعلم لالمهني األداء تنمية تتضح .٤

 تحتاج إلى تدريب من خالل برامج التنمية التيلمعرفة مهارات المعلم وقدراته 
 .المهنية

 المعلم  بنتائج يمكن قياسها من خالل أداء  للمعلمالمهني األداء تنمية ترتبط .٥
  والطالب داخل المدرسة

  للمعلمالمهني األداء تقوم عليها تنمية تيالنجد أن المبادئ   لما سبقوبالنظر
تركز على أهمية تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين ولتحقيق تلك المبادئ تعتمد 

 لتعزيز األهداف العملي تشكل األساس التيالتنمية المهنية على مجموعة من الركائز 
تنمية العنصر واالستراتيجيات الموضوعة لتحقيق التنمية المهنية من أجل تطوير و

بحيث تنطلق طاقاتهم الفعالة والمبدعة   مدى الحياةالذاتي والتأكيد على التعلم لبشرىا

                                                        
36 Wlide, J. (1996): assessment strategies for professional development 
activates, EAC west, March. P.4 
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 وتفعيل االستخدام األمثل لمصادر المعرفة المختلفة واألدوات المهني مجال عملهم في
 ضوء المتغيرات العالمية فيالتكنولوجية المختلفة وتحقيق التواصل مع المستجدات 

 دورات تنشيطية تتيح لهم في واالستفادة من خبرات العاملين باشتراكهم المعاصرة،
 التيالتفاعل وتنمية مهاراتهم نحو دراسة احتياجات السوق لتوجيه الطالب نحو الدراسة 

  . تحقق
 معلمينتنمية مهارات ال إليها تستند التنمية المبادئ مجموعة من هناكو

   :٣٧منها
 الدقيق يد والتحدالواعي من االستقراء أساسعلى تقوم  :واقعية األهداف تكون أن

  .  التدريبية الفعليةالحتياجاتهم
 وتعنى أنها تستند على نظام حوافز شامل يكافئ المعلم الملتزم  :الدافعــية

 . والمتميز في إنجاز متطلباتها وأنشطتها، باالندماج في برامجها
 الف فجوات األداء بين  توجيه التنمية المهنية لتستهدف اختيوتعن: الغرضية

تتطلبها التجديدات التربوية أو التي وتلك ، الممارسات التعليمية الراهنة للمعلمين
  تفرضها التطورات التكنولوجية المتالحقة التي

 أساليب وأنشطة التدريب وتعددها لتتناسب مع كافة ع تنويوتعن:  والتعددالتنوع 
ريبية وتخصصاتها ومستوياتها الفئات المستهدفة واختالف احتياجاتها التد

 . المختلفة
 بناء البرامج الموجهة لكل فئة من المعلمين في مراعاة التتابع يوتعن: املالتك 

 جانب ترابط البرامج المختلفة الموجهة للمستهدفين من الفئات لىإ، المستهدفين
 .المختلفة من ناحية أخرى

 ها على أساس من احترام أفكار  أنها تخطط برامجها وتدار فعاليتيوتعن :اإلنسانية
 . واتجاهات المعلمين ومراعاة طاقتهم وقدراتهم التدريبية

 أن تركز على المعلمين بصفتهم جوهر عملية تعليم الطالب يوتعن :االختيارية 
 . المدرسيوتعلمهم وأن شملت جميع أعضاء المجتمع 

 التربوية  استمرار عمليات التدريب لتساير المستجداتيوتعن :االستمرارية 
 . التربويوالمكتشفات العلمية والتكنولوجية وتستوعب أهداف خطط التجديد 

 وان تدار كخطة ،  تخطيطهافي وتعنى مشاركة المدرب والمتدرب :التعــاونية
 . األجلمتكاملة طويلة 

                                                        
  .٤٥ ص ، مرجع سابق،وعباس حلميسيد، أسامة محمد  37
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 بهدف الوصول إلى ؛  على مهنية المعلمأساسي التركيز بشكل ينعي : األداءتحسين
بما يضمن قدرا محددا ،  وممارسة المهنةالمهنيداء والتأهيل مستويات محددة لأل
 مجال فيومهاراته   للمعلم يوجهه نحو تنمية معارفهالمهنيمن تمكين األداء 

واستخدام والتكنولوجيا وتوظيف ، وفى استراتيجيات التعلم والتعليم، التخصص
 . مصادر التعلم المختلفة لبلوغ أعلى معايير األداء

 عمليات التدريب كوسائط تدريبية في دمج التكنولوجيا المتقدمة يعنيو :الدمــج 
 عمليات تعلمهم وتعلم فيوتمكين المعلمين من دمج هذه التكنولوجيا ، من ناحية

 .الطالب من ناحية ثانية
 الميدان ليتم تقويم برامجها على فيوتعنى متابعة أداء المتدرب  : والتقويمالمتابعة 

ى فعالية أداءه وتطوير ممارساته وارتفاع مستوى تعلم أساس مدى تأثيرها عل
 . طالبه

   مهارات المعلمين بتنمية االهتمـام برراتم: ثانياً  
 العديد من المبررات لتنمية مهارات المعلم المهنية وفـى هـذا الـصدد              هناك

 بالتنمية المهنية   هتمام أهم المبررات التي تدفع نحو اال      ٣٨)٢٠٠٨(  على سكينة أوضحت
    :التاليعلى النحو  علمللم
 من تحقيق غايات وأهداف التعليمالتمكن . 
 لتدريسية نحو تمهين الهيئة االتوجيه. 
 في مجال تقنيات المعلومات واالتصالالثورة . 
 في مجال استراتيجيات التدريس والتعلمالمستجدات . 
 في مجال التقويمالمستجدات . 
 نحو تطبيق معايير الجودة الشاملةالتوجه . 
 األدوار والمسئولياتدديةتع . 
 لمعرفية االثورة . 
 
 

                                                        
وزارة . دورة تدريبية للوظائف اإلشرافية.  التنمية المهنية للمعلمينأساليب). ٢٠٠٨ ( عليسكينة 38

  والتعليم، الكويتالتربية
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أهم مبررات التنمية المهنية  ٣٩)٢٠١٠( شوقي نادية بلورت  ذات السياقوفى
  : يليما للمعلم
في جميع مجاالت العلم والمعرفة وقد ساهمت        الثورة المعرفية والتفجر المعرفي    .١

  .  في انتشارها واتساع نطاقهااالتصاالتثورة 
 يكون العالم مدينـة     أن إلى أدت واالتصاالتال تقنيات المعلومات    الثورة في مج   .٢

  . بسرعة هائلةالمستجدة المعارفصغيرة تنتقل فيها 
 في المجال التعليمي فبعد ان كـان ملقنـا          همسؤولياتوتعدد   دوار المعلم أتعددية   .٣

 مساعدا للمتعلم علي استكشافها مـن خـالل طـرق           أصبح للمعلومة ومصدرها 
  .صرةة ومعاتدريسية متطور

المستجدات المتسارعة في مجال استراتيجيات التدريس والتعلم مما يتطلب مـن            .٤
 الشاملة للعملية التعلميـة     جودة العالمي نحو التقيد بال    التوجه المعلم مواكبة ذلك  

 كل ما هو جديد ومتطور في العملية        مواكبة عملية التعلم  في  األكاديمي واالعتماد
  .معايير الدوليةوتطبيقه وفق ال التعليمية

 نوع الذاتي وفق التطور والتم التطوير والتعلأساليبتعدد األنظمة التعليمية وتنوع  .٥
 .  ويجب علي المعلم مواكبة ذلكاصرةفي التقنيات المع

  :واقع التنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسطة بالكويت: ثالثاً
هنية بالمرحلة المتوسطة  االهتمام بتنمية مهارات المعلمين المت أهم مبررالعل

 ضوء تحتاج تنمية مهنية في والتي ية التعليممشكالت من العديدوجود  الكويتبدولة 
    :االتجاهات المعاصرة

بالكويت إلى تدني   معظم الدراسات الميدانية التي ُأجريتشير تإذ نوعية التعليم تدني) ١
صود هنا بنوعية نوعية التعليم، وضعف الطالب والمدرس على السواء، والمق

التعليم ضعف القدرات التي يبنيها التعليم في عقل و شخصية التلميذ، فالتعليم 
العربي اعتاد أن يعلم التلميذ القراءة والكتابة وبعض العمليات الحسابية وتدريسه 
ثقافة عامة متأثرة بالماضي أكثر من الحاضر؛ بل هي ثقافة تخاف الحاضر 

 منه، وتحسين نوعية التعليم تتطلب االهتمام ببناء  وتعمل على التهربتهومشكال
القدرات والمهارات التي يحتاجها طالب اليوم، ومواطن الغد، ولعل من أهم القدرات 
المرتبطة بتحسين النوعية هي بناء قدرات التحليل، والتركيب، واالستنتاج، 

ها في كل والتطبيق، وتدريب الطالب على توظيف المعلومات والمعارف التي يتلقا
                                                        

  متاح على االنترنت.  المهنية للمعلم و االتجاهات المعاصرةالتنمية) ٢٠١٠ ( أمال شرقينادية 39
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710 
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نظام عقلي ومنطقي متناسق مرتبط ببعضه بعضاً ويمزج العلوم المختلفة ببعضها 
  .٤٠بعضاً

 يتبع نفس البرامج خاصة في التعليم الثانوي و الجامعي فالتعليم  : التعليمنمطية) ٢
باعتبار أن التعليم األساسي موحد و متشابه إلى حد كبير، و لكن المشكلة تكمن في 

وي والجامعي، فالتعليم الثانوي خالل نصف القرن الماضي ال يخرج عن التعليم الثان
فرعي اآلداب والعلوم، وبالنسبة للجامعات العربية فإن األقسام العلمية تكاد تكون 
هي نفسها في كل جامعة أو كلية، فهي متكررة ومزدوجة، وهذه التقسيمات 

أما اآلن فهناك ضرورة األكاديمية تتناسب وحقيقة المجتمع العربي في الماضي، 
 تستجيب للتطور االجتماعي، ثلتنويع شعب التعليم الثانوي وأقسام الجامعات بحي

واالقتصادي، التكنولوجي الحاصل في المجتمع العربي، فالتقسيمات األكاديمية قديمة 
و كانت تتناسب مع بساطة المجتمع العربي، أما اآلن بشكل أو آخر فقد تطورت 

مع العربي و بنيته االقتصادية، لذلك البد أن تؤسس شعب الحياة في المجت
وتقسيمات أكاديمية جديدة تستجيب لبنية المجتمع العربي االقتصادية، ويمكن في 

 الجديدة التي ظهرت عملذات الوقت أن توفر أيدي عاملة للتخصصات وتقسيمات ال
ين تعليمهم في الحياة العربية المعاصرة، وما لم يبدأ العرب في تنويع و تحس

 و المهارات التي هي في الواقع قولوبرامجه فسيظل هذا التعليم يعيد إنتاج نفس الع
  . بعيدة عن العالم المعاصر و حركته االقتصادية، واالجتماعية

 إذْ أن أصحاب النسب الضعيفة من حملة الثانوية العامة، ، مستوى المعلمينضعف) ٣
كليات إعداد المعلمين، وهؤالء من نتاج هم الذين يوجهون نحو كليات التربية و

 فكيرالنظام التعليمي السائد القائم على التلقين لالستظهار بدالً من التعليم للت
واإلبداع، وهم يمارسون بعد التخرج تطبيق هذا النظام، حين يلتحقون بمؤسسات 

   .التعليم المختلفة ويحتاجون الى تنمية المهارات المهنية بصفة دورية
 على العملية بياًمما يؤثّر تأثيراً سل  مستوى المهارات المهنية للمعلميننىتد) ٤

  التعليمية،
 ضوء ذلك كان من الضروري تبنى استراتيجيات حديثة تساهم في تطوير التعليم في وفى

 التجاهاتا ضوء المتغيرات المستجدة على الساحة العالمية والكويتية من خالل
    تخطيط االستراتيجي في التعليم الهاومن  الحديثةاإلدارية

 نظراً ى تتزايد الحاجة إلى تطوير التعليم في البالد أكثر من أي وقت مضفيما
 التي تستلزم التحول من الحفظ والتلقين يةللتطورات التكنولوجية والمستجدات العصر

والمعرفة النظرية إلى تأسيس فكر منهجي وعملي لقادة المستقبل وصناع المعارف 
                                                        

  م٢٠٠٣،  الواقع والمستقبل بي العرالتعليم :العزيز بن عثمان التويجري عبد 40
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عندئذ تبرز عدة تحديات بمواجهة الواقع التعليمي في الكويت أهمها عزوف  .لوموالع
  . المواطنين أنفسهم عن مهنه التدريس

 التالي يبين عدد ومكونات الهيئة التعليمة في الكويت لمراحل التعليم والجدول
' ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ المعلمين في الهيئة التعليمية في الكويت للعام عدد :الحكومي الثالث

  كويتيين وغير كويتيين 
  مكونات الهيئة التعليمية في الكويت بمراحل التعليم الحكومي الثالث) ١(جدول 

   اإلجمالي  الكويتيينغير الكويتيين
  المرحلة

 
 % العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %١٠٠ ١٨٥٤٦ %٣٢ ٥٩٥٤ %٦٨ ١٢٥٩ االبتدائي
 %١٠٠ ١٢٥٦٥ %٤٤ ٥٥٢٧ %٥٦ ٧٠٣٨ المتوسط

 %١٠٠ ٩٣٠٩ %٥٤ ٥٠١٣ %٤٦ ٤٢٩٦ انويالث
 %١٠٠ ٤٠٤٢٤ %٤١ ١٦٤٩٤ %٥٩ ٢٣٩٢٦ اإلجمالي

من %) ٤١( من الجدول السابق أن نسبة المعلمين غير الكويتيين تشكل يتبين
 في الكويت وهذا دليل على عزوف المواطنين وخاصة الذكور يسيةإجمالي الهيئة التدر
   ٤١عن مهنة التدريس

 إجمالي من% ١٨ال تشكل سوى ) الذكور (ة المعلمينأن نسب  بالذكروجدير
وهذا ، للمعلمات الكويتيات% ٨٢عدد المعلمين في الهيئة التعليمية من الكويتيين مقابل 

  . يؤكد مرة أخرى على عزوف الكويتيين الذكور عن االلتحاق بمهنة التدريس
  م٢٠٠٨-٢٠٠٧للعام  المعلمين الكويتيين في الهيئة التعليمية في الكويت عدد)٢(جدول 

 % عدد % عدد % عدد المرحلة اإلجمالي إناث ذكور
 %١٠٠ ١٢٥٩٢ %٩٠,٩ ١١٤٤٧ %٩,١ ١١٤٥ االبتدائي
 %١٠٠ ٧٠٣٨ %٦٩,١ ٤٩٣٣ ٢٩,٩ ٢١٠٥ المتوسط

 %١٠٠ ٤٢٩٦ %٧٣,٣ ٣١٥٣ %٢٦,٧ ١١٤٣ الثانوي
 %١٠٠ ٢٣٩٢٦ %٨٢ ١٩٥٣٣ %١٨ ٤٣٩٣ اإلجمالي

                                                        
 :، ص '٢٠٠٨-٢٠٠٧المجموعة اإلحصائية للتعليم '  التخطيط والمعلومات قطاع :وزارة التربية 41
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 أن نسبة المعلمين الكويتيين المعلمين قينب يتضح من الجدولين الساكما
  ٤٢لغير الكويتيين% ٣٢مقابل ) منهم إناث%٩١% (٦٨الكويتيين في المرحلة االبتدائية 

 يشكل المعلمون غير الكويتيين النسبة األكبر في التخصصات التعليمية كذلك
يين وغير والجدول التالي يبين نسبة المعلمين الكويت . في المرحلة الثانويةساسيةاأل

  . الكويتيين في التخصصات األساسية في المرحلة الثانوية
 المعلمين الكويتيين وغير الكويتيين في التخصصات األساسية على نسبة) ٣(جدول 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مستوى المرحلة الثانوية للعام 
  المعلمين غير الكويتييننسبة  المعلمين الكويتييننسبة لعربية االمادة
 %٧٣ %٢٧  العربيةاللغة
 %٨١ %١٩  االنجليزيةاللغة

 %٦٤ %٣٦ رياضيات
 %٦٠ %٤٠ علوم

يتبين لنا وجود مشكلة حقيقية في الكويت أال وهي عزوف المعلمين الكويتيين و
) اإلناث(عن تدريس المقررات األساسية في المرحلة الثانوية وتمركز المعلمات ) الذكور(

خبراء التربويين في هذا المجال أسباب ، وقد لخص أحد ال٤٣في المرحلة االبتدائية
  : ٤٤عزوف المواطن الكويتي عن مهنة التدريس فيها يلي

 . األجور مقارنة بمتاعب المهنةتدني .١
 . تقييم المعلمين يتسم بالضعف وعدم تقدير الكفاءات .٢
 . القيم في المجتمع وعدم تقدير الطالب وأهاليهم للمعلمينظومةاختالل من .٣
 المدارس بالطالب يسبب زيادة جهد المعلم وكثرة ازدحام الفصول في بعض .٤

  .لف بهاالحصص التي يك
بعض المعلمين الوافدين حيث   سبق يتضح بأن هناك مشكلة في استقدامومما

 .) وتونسوالمغربكالجزائر  (من المعلمين من دول يواجه الطالب مشاكل فهم لهجتهم
، مناهج التي تدرس في الكويتكما أن المعلم الوافد غير ملم عادة بأساليب وطرق ال

ودورة تدريبية واحدة يحصل عليها من وزارة التربية ال تكفي لتعريفه تماماً بثقافة 
   .وكل هذا يؤثر على جودة العملية التعليمية بالكويت .المجتمع الطالبي الكويتي

                                                        
  .، صفحات مختلفةالمرجع السابق 42
  .٢٣٢المرجع السابق، ص  43
، ' في اللغة اإلنجليزية ٥٠ في الكيمياء، و٩ في الفيزياء، ويانكويت معلمان :)٢٠٠٩ (محمد جواد 44

 .يناير-١١ المنشور في العددجريدة القبس، 
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 في بعض الكفايات المهنية لدى دني النظام التعليمي يعاني من تأنولذا يتضح 
م، وهذا ال يرتبط باألسباب االقتصادية وتدني مرتبه فقط، بل هناك أسباب تتعلق المعل

 رنامج والخلل الكبير في بالقصورحيث أثبتت الدارسات ، بإعداده األكاديمي والتربوي
ويظهر انخفاض ، إعداده وعدم مالحقة مؤسسات إعداده للتغيرات العلمية والتكنولوجية

ت سلبية نحو المهنة والمدرسة والطالب، والتدني في مستوى المعلم على شكل اتجاها
مستويات مهارات التدريس وما يتعلق بتمكن المعلم من أساسيات المعرفة وأساليب 

  .٤٥وأساليب ووسائل التقويم المختلفة البحث الخاصة بمجال تخصصه األكاديمي
   بدولة الكويت متوسطة المرحلة الي التنمية المهنية لمعلممعوقات

   ببرامج التنمية المهنية المرتبطة معوقاتال ـ١
 وضوح فلسفة التدريب وأهدافه وأولوياته فهو ال يساير السياسة التعليمية عدم 

 ميةوال يتواكب مع االحتياجات التدريبية مما أعاق تحقيق الهداف المنشودة للتن
  ٤٦المهنية للمعلمين

 ذ البرامج التدريبية  توافر كوادر مدربة متفرغة بدرجة كافية تضطلع بتنفيعدم
 .٤٧ مهارات األفرادفيمما ينتج عنه عدم إحداث التغيرات المطلوبة 

 قصيرة المدى ال تحقق الغرض منها رامج اإلمكانيات صارت البتواضع  
 ٤٨ العالقة بين مؤسسات اإلعداد والتدريب وكليات التربيةضعف  
 تقويم البرامج وافتقارها إلى المتابعة بعد الدوراتشكلية  
 توفر قاعدة بيانات دقيقة توضح البرامج التدريبية وتنوعها إذا توافر ذلكدمع . 
 التدريب من خالل الفيديو كونفراس، ينقصه وجود برامج عملية وتطبيقه نظام 

 .وورش عمل ولقاءات مباشرة مكملة له
 ٤٩ نظام البعثات الخارجية لصغر مدة البرامج ونوعيتهاضعف  

                                                        
 للمفاهيم راسةاألبعاد االجتماعية والثقافية للتنمية الشاملة، د ):١٩٩١( بكره رفاعيالرحيم  عبد 45

 .، جامعة الزقازيق١٩٩١، يناير )٦(، السنة )١٤( كلية التربية، عمجلةوالتصورات والقياس، 
 كيتراإ ،شحاتةاهللا أحمد   تطوير التعليم، ترجمة عبدفي المدرسة ودوره مدير): ٢٠٠١( كاربنتر جون 46

  .٢١٢للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 
47 Skerrett, Ortrun (2000): Professional Development in higher education, 
Atheoretical frame work for action Research, Kogun, London.p. , 184 
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 ويهمل الجانب اإلنساني واألخالقيالتقني الجانب  غير شامل ويركز علىالتدريب  
 ٥٠ التدريب الموجودة قديمة ال تصلح إلعداد معلمين المستقبلبرامج  

أن من أهم معوقات التـي تواجـه المعلـم          ) ٢٠٠٢،  وآخرونالحربى   (أكد وقد
 والمعلمـين حيـث أن      ربـويين قلة الدورات التدريبية للمشرفين الت     التربويوالمشرف  

أثناء الخدمة ضروري للمشرف التربوي وللمعلم ألن المواقف التي يواجهها كل التدريب 
منهما متغيرة ومتحركة فهما يعمالن لإلنسان، ودون التدريب تتناقص المعلومات وتندثر 
وربما يسير المعلم على أسلوب واحد في تدريس طالبه فيطبعهم بطابع واحد، وكـذلك              

  .٥١الحال للمشرف التربوي
أن هناك واجبات إجرائيـة لتنميـة    .Silva, D. Y., & Dana, N  يؤكدكما

من خالل تعزيز التعاون باعتباره أولوية       .اإلداريةقدرات المعلمين ومواجهة المعوقات     
تلعب دورا رئيسيا فـي تعزيـز        .من قبل المشرفين والمدرسين في التعليم وبيئة التعلم       

 المهني  األداءلحالية التي تركز على     التعاون في مواجهة هذه المعوقات، وأن األبحاث ا       
 هذا الصك على مسؤوليات رؤساء اإلدارات كما هو مبـين مـن خـالل       ويستند. علمللم

على الرغم من أن المشرفين والمعلمين اتفقوا فيما بينهم علـى   .توطيد البحوث الحالية  
ـ          درات ضرورة مواجهة المعوقات المرتبطة بالمناهج، والمنهجية، والمشاركة وتنمية ق

  .٥٢)وأداء المعلمين المهني، والوجبات اإلجرائية، والتقييم
 : فيوتتمثل  المدرسية  باإلدارةالمرتبطة المعوقاتـ ٢

    اتخاذ القرارات عند التعامل مـع المعلمـين وكثـرة           في البيروقراطية الشديدة 
  .  تطلب منهمالتيالتعقيدات واإلجراءات 

        لتوجيه المعلمين إلى مجـاالت التـدريب       عدم قيام اإلدارة بعمل خريطة تدريبية
 .  تعمل على إحداث التنمية المهنية للمعلمينالتيالمهمة 

 اهتمام اإلدارة بعمل حصر وتلخيص لالحتياجات التدريبية للمعلمينعدم .   
 وجود كوادر فنية متخصصة للعمل على األجهزة الحديثة وضـعف اعتمـاد         عدم 

  .فيذ الجيد للخطط الموضوعة لتدريب المعلميناإلدارة على التخطيط والتنظيم والتن
                                                        

 دار التوزيع والنشر ، اإلدارية وإعداد قيادات المستقبلالتحديات): ٢٠٠١(الحميد إبراهيم   عبديحيى 50
 .٣٩اإلسالمية، القاهرة، ص 

 كلية  . اإلشراف التربوي وتطورهنشأت). ٢٠٠٢(.  وآخرون,عبد المحسن والثويني الحـربي 51
  .دورة المشرفين التربويين، جامعة الملك سعودالتربية، 

52 Silva, D. Y., & Dana, N. F. (2001). Collaborative Supervision in the 
Professional Development School. Journal of Curriculum and Supervision, 16 
(4), 305-321 
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وقلة  كثرة األعباء اإلدارية على المعلم    (أن المعوقات اإلدارية    ) ٢٠٠٧ (الفوزان وأشار
قلة أعداد المـشرفين نـسبة لعـدد         الدورات التدريبية للمشرفين التربويين والمعلمين    

ـ المعلمين غياب معايير اختيار المعلمين األكفـاء ـ تـدريس الم     لمـواد غيـر   ينعلم
 المعوقـات االقتـصادية والمعوقـات فنيـة واالجتماعيـة           إلـى تخصصهم، باإلضافة   

  . ٥٣والشخصية
 : في بشخصية المعلم وتتمثل المرتبطة المعوقاتـ ٣
 المعلمين عن حضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبيةعزوف .   
 االعتمـاد علـى الـدور      التنمية المهنية وتطوير دوره المهنـي و        الرغبة في  عدم

  في العمل  الروتيني
 التجديد واالبتكار لدى المعلمين وعدم استخدامهم لألجهزة الحديثةات مهارضعف  . 
 دخل المعلم وزيادة نفقات التدريبقلة  . 
 األعمال اإلدارية الخاصة بهمفيللقيام بالدراسة وانشغالهم   تفرغ المعلمينعدم .  
   :ل التعليمية بالوسائالمرتبطة المعوقاتـ ٤

 االبتدائية بدولة الكويت عدم المدارس المعوقات التي تواجه معلمي أهم من
 وفى صة وسائلة على نفقته الخايرتوفير الوسائل التعليمية مما يستدعى قيام المعلم بتوف

هناك معوقات تتمثل في قلة الوسائل التعليمية ) ٢٠٠٥(هذا الصدد أوضح الرحيلي 
 الملقاة على عاتق اإلداريةتربوية في بعض المدارس، كثرة األعباء الالزمة للعملية ال

  . ٥٤ لههني الماألداءضعف انتماء المعلم للمهنة وتدنى مستوى  المعلم،
    :ي باإلشراف الفنالمرتبطة المعوقاتـ ٥
 الفني اإلشراف المهني لمعلمي المرحلة االبتدائية هو األداء أهم المعوقات التي تعيق من

 بدال من دوره المناط في عملية التوجيه األخطاء بتصيد األحيانقوم في بعض  يوالذي
 لت عن دراسات علمية تناونقالً  هذا السياقفي)٢٠٠٥القحطاني،  (ويذكرللمعلم، 

 تواجه المعلم وتؤثر على التي التربوي العديد من معوقات اإلشراف التربوي فاإلشرا
الت وهي تذمر مديري المدارس من إشراك وتم تحديد أكثر أربع مشك أدائه المهني

 بتقرير المسئولينمعلميهم في دورات وندوات خالل أيام التدريس، وعدم اهتمام 
                                                        

تربوي، جامعة الملك سعود، الرياض،  في اإلشراف المقدمة). ٢٠٠٧.(الفوزانمحمد بن إبراهيم  53
 المملكة العربية السعودية

معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون في ). ٢٠٠٥ .( الرحيليعايض بن نافع54
 .المملكة العربية السعودية.  ماجستير غير منشورةرسالة. محافظة حفر الباطن
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المشرف، وكذلك إلزام المشرف باألعمال اإلدارية باإلضافة إلى دمج اإلشراف اإلداري 
 بتوصيات المشرف التربوي، م قناعة المعلعدمواإلشراف الفني في مهمة واحدة 

  .٥٥ التربوي شخص يتصيد األخطاءرفالمش االعتقاد لدى بعض المعلمين بأن
 تخفيـف األعبـاء      بضرورة )٢٠١٢عمر الوطيان    (ةدراس  نتائج أوصت وقد

للرفع من مستواهم  وضرورة إقامة دورات تدريبية للمعلمين. الموكلة إلى المعلم اإلدارية
 التربوي الحديث وبدور المشرفين     تبصير المعلمين بمفهوم اإلشراف    .العلمي واإلشرافي 

التربويين حتى يزول ما رسخ في أذهانهم من نظرة تقليدية قديمة عن اإلشراف التربوي 
ـ تفعيل دور مدير المدرسة كمـشرف       . الذي يعتمد على التفتيش في كثير من جوانبه       

  . ٥٦تربوي مقيم
  :  المعاصرةاإلدارية االتجاهات بالمرتبطة المعوقاتـ ٦

 العالمية المعاصرة وما يتصف به العالم اليوم من سرعة في           متغيرات لل نتيجة  
التغيير والتطوير، وثورة االتصاالت التي جعلت العالم قرية صغيرة تتأثر جميع عناصرها 

 األنحاء المختلفة، منها فجيب على المعلم باعتبـاره المحـرك الرئيـسي             فيبما يحدث   
 المدرسية ليست بمعزل عن التطور فـي        اإلدارة أن كما،  المسئول عن دفع عجلة التقدم    

  كل مناحي ومجاالت العلوم المختلفة 
 المدرسية ومن أهمهـا الثقافـة       اإلدارة ظهرت اتجاهات حديثة في مجال       وقد

التنظيمية لدى العاملين بالمدارس االبتدائية لما لها من دور إيجابي في مخرجات العملية 
 سوف ينعكس بصورة ايجابية على واإلداريينلمعلمين التعليمية ونشر هذه الثقافة لدى ا    

 المهني للمعلمين وجدير بالذكر أن عدم تفهم مديري المدارس االبتدائيـة      األداءمستوى  
 األداءللثقافة التنظيمية وتفعيلها بالشكل المطلوب يعتبر ذلك من العقبات التـي تعيـق              

   .المهني للمعلم
  :٥٧علمينالتدريبية للم االحتياجات تحديد طرق

 هناك عدة طرق يمكن االستعانة بها عند تحديد الحاجات التدريبية لمعلم اللغـة             
  : العربية ومنها

                                                        
 قيةالتي تواجه مراكز اإلشراف التربوي بالمنطقة الشرالمشكالت ). ٢٠٠٥.(القحطانيحميد بن عايض  55

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، رسالة. لتربويونكما يراها المشرفون ا
 . السعوديةة العربيلمملكةالرياض، ا

ير ، رسالة ماجستم الفني من وجهة نظر المعلمين أنفسهاإلشرافمعوقات  ):٢٠١١ ( الوطياانعمر 56
  .١٧٨ص   تربوية، جامعة دولمن، البحرين،إدارة التربية، قسم كليةغير منشورة، 

 لعلوما معلمي أداء لتنمية بعد عن إلكتروني برنامج فاعلية ).٢٠١٠ (الرزاق عبد حمدم أحمد 57
 معهد الدراسات ، دكتوراهرسالة المهنية، احتياجاتهم ضوء في اليمنية الجمهورية في نحوه واتجاهاتهم

 لتربوية، جامعة القاهرةا
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 تتضمن مجموعة من األسئلة التي تتطلب اإلجابـة عنهـا،    استمارة :اإلستبانة -
  . بهدف تعرف االحتياجات التدريبية

ل التـدريب وبـين     ئوهي عبارة عن مواجهة شخـصية بـين مـس          :المقابلة -
  .المتدربين، تهدف إلى التعرف على احتياجاتهم التدريبية

  .  لتحديد االحتياجات التدريبية، ولتقويم العملية التدريبيةوتستخدم :االختبارات -
وهي تبين نقاط الـضعف التـي يمكـن          : التقارير والسجالت وتقويمها   دراسة -

 عالجها بالتدريب وينبغي أن ينحصر هدفها في الوقـوف علـى االحتياجـات            
  .التدريبية فقط

 مالحظة سلوك المتدرب ومحاولة تسجيله عند حدوثه، كما يقـوم            :المالحظة -
  .بتسجيل مختلف المواقف والعالقات التي تصاحب السلوك

 لهم عالقة وثيقـة، وخبـرة       ومسئولينتتشكل من خبراء     : االستشارية اللجان -
فية عنها، لكي   بالنشاط، أو الوظيفة المطلوب دراستها، ولديهم المعلومات الكا       

يقرروا المهمات واألعباء التي تتكون منها هذه الوظائف، ومن ثم التعرف على 
  . الحاجات التدريبية بشكل دقيق

المتدرب في هـذا األسـلوب جميـع        / يسجل الموظف     : العمل اليومية  مفكرة -
، وتمكن مفكرة   )أسبوع، شهر (األعمال والمهام التي يؤديها يومياً لمدة زمنية        

اليومية من التعرف الفعلي على الطريقة التي يتبعها الموظف فـي أداء            العمل  
 المحلـل أو    الطريقـة عمله، والوقت الذي يستغرقه في إنجازه، وتساعد هذه         

  . المخطط على تحديد االحتياجات التدريبية بدقة
  المهنية   مهارات المعلمينتنمية مجاالت: رابعاً

   :٥٨التاليمهنية للمعلمين اذكر منها المهارات ال  مجاالت هامة لتنميةهناك
 والتجديد والتحديث في المجال األكاديمي التخصصيالتطوير  
 الطالبي والتفاعل والتواصل في   العالقات اإلنسانية واإلرشاد والتوجيهمجال

 .ةالتعليميالمواقف 
 المعلومةإيصال كل ما هو معاصر ومتطور في تخدام األداء التدريسي واسمجال  
 بحث العلمي واإلشراف األكاديمي المجال 

                                                        
58 Darrow, Helen Fisher, Alien.R.van (1972) . Independent for Creative 
Learning   CN:Y:Teacher collage press 
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 والتقييم والتقويم الذاتي  الذاتيطويروالت  التنميةمجال 
 توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في المجال التعليميمجال  
 واالتجاهات في إطار العمل ت بأخالقيات المهنة وتعديل السلوكياااللتزام مجال 

 التربوي
 التقييمأساليب الحديث والمتطور في بيقوتط تقييم وتقويم المتعلمين مجاالت  
 تصميم المناهج التعليمية وتطويرها وفق المستجدات المعاصرة في مجاالت 

 المعرفة والمعلومة 
أن المعلم أحد العناصر   األنظمة التعليمية تركز عليكل  سبق يتضح أنومما

متدربٍٍ مهنياً يعي األساسية للعملية التعليمية والتعلمية فبدون معلم مؤهل أكاديمياً و
 .دوره الكبير والشامل ال يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة

واالتصاالت والتقنية  المعلوماتية ومع االنفجار المعرفي الهائل ودخول العالم عصر
العالية، أصبحت هناك ضرورة ملحة إلى معلم متطور بشكل مستمر ليواكب روح العصر؛ 

 في التعلم ويلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم لمتعلميلبي حاجات امعلٍم 
إن الحاجة ماسة لتدريب المعلمين على مواكبة التغييرات والمستجدات  . ..والرقي

، ، وبذلك يصبح منتجاً مهنياً فاعال للمعرفةتنمية المعلم باستمرارالمتالحقة، وهذا يتطلب 
  .ية والتدريبةيالتعليم ومطوراً لقدراته

 يقاس بها يير تعد معاوالتي التنمية المهنية بكفايات المعلم، جاالتترتبط مو
 الكفايات في يمكن تحديدها والتيأداؤه، ومن خاللها يمكن أن تحدد احتياجاته التدريبية 

الكفايات المعرفية والتربوية، كفايات التدريس، كفايات إدارة ، الشخصية، كفاية االتصال
كفايات االختبارات والتقويم، كفايات الثقافة العامة، كفايات المرحلة الدراسية، الصف، 

  .دراسيةوكفايات المادة ال
إن تطوير األداء ) ٢٠٠٧( ذات السياق أوضح محمد بدر عبد السالم وفى

 – اإلدارة الصفية – التدريس – التخطيط  :المهني للمعلم يرتبط بمجاالت عديدة وهي
   :٥٩التالي النحو علىتناولها التقويم، ويمكن 

 نتيجة التخطيط الدقيق عمل ناجح، وأن عملية التخطيط ضرورية جداً، أن :ط التخطي-١
 من المشكالت التي تواجه هذه الكثيرحيث أن عملية التعليم متعددة العناصر وهناك 

                                                        
دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين في ). ٢٠٠٧(محمد بدر عبد السالم  59

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية غزة.  ماجستير غير منشورةالةرس.ةالمدارس الثانوية في محافظة غز
 .٤٤ص 
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كاري، العملية، والتخطيط يمكن المعلم من مواجهة تلك المشكالت بعقل متفتح، وتفكير ابت
  .يسهل عليه اختيار الخبرات المناسبة لتحقيق األهداف المنشودة

 ينظر قديماً للتدريس علي أنه ال يسهم في إعداد المتعلمين كان :س مهارة التدري-٢
   .للحياة اليومية لواقعية، فهو يركز علي التلقين فقط، دون التدريب

 يات التواصل والتفاعل اإليجاب العملية التربوية علي عمليترتكز :فيةاإلدارة الص -٣
 التعلمية، ضمن األنشطة المنظمة والمحددة ية المواقف التعليمفيبين المعلم والمتعلمين 

التي تهدف إلي تحقيق األهداف المنشودة وتعمل اإلدارة الصفية علي توفير البيئة 
 مدي صحة المناسبة، لتفعيل دور عمليتي التعليم والتعلم، والذي يرتكز في األساس علي

المتعلمين النفسية، فالمناخ الصفي الديمقراطي غالبا ما يؤدي إلي آثار إيجابية علي 
 غالباً إلي آثار سلبية تحد من دافعية طيالمتعلمين والتعلم، بينما يؤدي المناخ التسل

  .التالميذ ومشاركتهم وتفاعلهم في الموقف التعليمي
مة وهادفة يهدف إلي تطوير األداء المهني  التقويم كعملية منظأن ويم مهارة التق -٤

عملية منظمة ": ويعرف التقويم بأنه. والشخصي للمعلم، وتحسين العملية التعليمية
ونقصد " ؟  سؤال ما جودةعليلتحديد مدي تحقيق األهداف التربوية، ويجب التقويم 

ينفي أنها بذلك وجود مظهران لهذا التعريف، األول هو أن التقويم عملية منظمة وهذا 
 واألمر اآلخر أن التقويم يسلم بأن األهداف الميذعملية غير مضبوطة لمالحظة الت

  .التربوية تم تحديدها قبل القيام بعملية التقويم ودون تحديد مسبق لألهداف
   : وكيفية تنميتها المهنية للمعلمينالمهارات: خامساً

    : التاليفي بعض المهارات المهنية للمعلم نوجزها هناك
 على ابتكار المعلم بالمهارات التصويرية مدى كفاءة يقصدو : التصوريةالمهارة .١

األفكار والشعور بالمشكالت والتوصل إلى حلول لها وتحليل المواقـف علـى            
ـ . مكانتها واستنباط النتائج المحتملة لها وربط األسباب بالمـسببات          ادةوالقي

ال ،  دائمـا بالـصورة الكليـة      التربوية ذات الكفاءة هي التي تحتفظ في ذهنها       
وتساعد هذه المهارة   ،  وارتباط النظام التعليمي بالمجتمع ككل    ،  الجزئية للتربية 

وتوقعـه  ،  وترتيب األولويـات  ،  وتوجيهه،  وتنظيمه،   في تخطيط العمل   المعلم
   .٦٠لألمور المستقبلية

 مدى كفاءة القائد على استخدام األساليب والطـرق        وهى تعنى  :المهارة الفنية  .٢
الفنية أثناء ممارسته لوظيفته ومعالجته للمواقف المتعلقة بالعمل، والمهارات         
الفنية تتطلب قدرا معينا من المعارف والحقائق العلمية والعملية التي يتطلبها           
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وهناك العديد من الواجبات التي يقوم بها مدير المدرسة         ،  نجاح العمل اإلداري  
وضع ،  تخطيط العملية التعليمية :نهاوم، وتتطلب مثل هذا النوع من المهارات     
 وتنمية هذه إن الواجبات والمهام، ووزيعنظام جيد لالتصال تفويض السلطة وت 

فيحرص علـى تنميـة     ،  المهارات يعتمد على قناعة القائد بمبدأ التعليم الذاتي       
كذلك ينبغي ، ويطلع على كل جديد في ميدان اإلدارة ،   اإلدارية باستمرار  فتهمعر

طات التعليمية إعداد دورات تدريبية تهدف إلى إكـساب مثـل هـذه             على السل 
  .٦١المهارات

، قدرة الفرد على التعامل مـع الغيـر بنجـاح       يقصد بها   :المهارات اإلنسانية  .٣
ومتعاون من العاملين بقصد زيادة إنتاجهم في       ،  وتكوين بناء متماسك ومتكامل   

لى التعامل مع مرؤوسيه    مجال العمل وتعني المهارات اإلنسانية قدرة القائد ع       
وتنسيق جهودهم وخلق روح العمل الجماعي بينهم، وهذا يتطلب وجود الفهم           
المتبادل بينه وبينهم، ومعرفته آلرائهم وميولهم واتجاهاتهم، وإذا كانت المهارة 
الفنية تعكس قدرة القائد على التعامل مع األشياء، فإن المهارة اإلنسانية تعكس 

  : المهارات اإلنسانية علىوتبنى  مع األفرادقدرته على التعامل
 ودفعها إلى العمل،  الشخصية اإلنسانيةاحترام.  
 أسلوب الترغيب واالستمالة في التعامل مع العاملين ال أسلوب القهر استخدام 

 .واإلرهاب
 المجموعة الواحدةأفراد الثقة واالحترام المتبادل بين بناء . 
 أن يكون القائد على علـم تـام بطبيعـة           تتوفر هذه المهارات ينبغي      ولكي

 فيـة وكي،   اإلنسانية وحاجاتهم،  افعهمودو،  العنصر البشري الذي يعمل معه    
  . إشباعها

 المهارات وإن كانت مهمة للقيادة اإلدارية بصفة عامة إال أنها أكثـر             وهذه 
، أهمية للقيادة التربوية لكونها تتعامل مع مجموعـة كبيـرة مـن البـشر             

 والطـالب وأوليـاء     داريينفتشمل المعلمين واإل  ،   الوقت ومتنوعة في نفس  
  . األمور

 للقائد اكتساب هذه المهارة من خالل اطالعـه علـى نتـائج البحـوث        ويمكن
ووعيـه  ، وإلمامه بطبيعة العالقة بين التربيـة والمجتمـع       ،  والدراسات في هذا المجال   

                                                        
 ضوء القيادة فيتطوير أداء مديري المدارس الثانوية : )٢٠١١ ( محمدأشرف السعيد أحمد 61
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 العالقـات  ادئم بأسس ومبوأن يل، هاتهمواتجا،  بالفروق الفردية بين األفراد، ودوافعهم    
  اإلنسانية 

تعني قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقـوده، وفهمـه            :المهارات الذهنية  .٤
للترابط بين أجزائه ونشاطاته، وأثر التغييرات التي قد تحدث في أي جزء منه             
على بقية أجزائه، وقدرته على تصور وفهـم عالقـات الموظـف بـالتنظيم،            

 الذي يعمل في إطاره، بما فـي ذلـك القـوى            ع بالمجتم وعالقات التنظيم ككل  
 لها تـأثير قـوي علـى هـذه         ون واالقتصادية التي يك   اعيةالسياسية واالجتم 

  . ٦٢العالقات، وبالتالي على الدور القيادي الذي يؤديه القائد
 نوجزها المهنية ت حول أهم المهاراأخرى وجهة نظر ك ذات السياق هناوفى

   ٦٣يليفيما 
 وتشمل السمات والقدرات  :Individualistic skillsالذاتية المهارات  .١

الالزمة في بناء شخصية األفراد مثل السمات الشخصية كالذكاء والشعور 
  . بالمسؤولية واإلخالص وغيرها والقدرات العقلية واالبتكار وضبط النفس

المعرفة المتخصصة في فرع من فروع  :Technical skills الفنية راتالمها .٢
لم والكفاءة في استخدام هذه المعرفة أفضل استخدام بشكل يحقق الهدف الع

  .  المهارة بالخبرة والدراسة و التدريبهذه الحصول على كنبفاعلية ويم
قدرة المشرف على التعامل مع : Human skillsالمهارات اإلنسانية  .٣

مرؤوسيه وتنسيق جهودهم وتحتاج إلى االستقامة وتكامل الشخصية وبناء 
قات طيبة مع الجميع وفهم المشاعر والنفسيات وأساليب التأثير وإيجاد جو عال

  . من المناخ المناسب لإلبداع في بيئة العمل
 على رؤية العملية المعلمقدرة  :Connectional skills القياديةالمهارات  .٤

التعليمية التي يقودها وفهمه للترابط بين مهامها وتطويرها وفهم عالقات 
   .ع المجتمع المحلي ويتمثل هذا بوضع رؤية استراتيجية لذلكالمدرسة م

 الطالقة لفظية يكون لديه القدرة على في ك المهارةل يمتالذي القائد هو   والمعلم
التحدث الجيد وتوصيل أفكاره إلى اآلخرين بسهولة وقدرته على االستماع الجيد وقدرته         

  .ته على التأثير واإلقناع فيما أنجزوه من أعمال وقدرؤوسينعلى مناقشة المر
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   : المهارات المهنية للمعلمينتنمية
بد ومواكبة لهذا التطور الاً معرفياً وتكنولوجياً متسارعا  العالم اليوم تطوريشهد

 تشكل يممن إعداد الفرد إعدادا يمكنه من التفاعل مع معطياته والن عملية التعلم والتعل
الركن  راً لما يمثله المعلم من أهمية باعتبارهعنصراً أساسيا في إحداث هذا التطور ونظ

 التربوي فان أهم الدعائم التي تركز عليها فلسفه التربية لنظاماألساسي من أركان ا
بصورة مستمرة لتلبيه حاجات المجتمع  تكمن في تهيئه المعلمين وإعدادهم وتطويرهم

ي تؤهلهم للعمل التربوي الضرورية واالرتقاء بالمستوي التعليمي وتزويدهم بالخبرات الت
  المتميز

 تاريخ التربية فكل اقتراح لإلصالح أو في التنمية المهنية بأهمية كبرى وتحظى
التطوير التعليمي وكل خطة للتحسين المدرسي تؤكد الحاجة إلى تنمية مهنية ذات 

 قاعدة المعرفة واتساعها وكلما مو هذا التأكيد واضحة ترجع إلى نوأسبابمستوى رفيع 
 هناك حاجة إلى أنواع جديدة من الخبرات على كافة أصبحتسعت هذه القاعدة ا

 الذيالمستويات باإلضافة إلى ضرورة مواكبة كل العاملين بالمدرسة لمتغيرات العصر 
  .يعيشون فيه والعمل على تنمية مهاراتهم العملية والفنية

لم على قاعدتين المهني للمع تستند برامج التنمية المهنية المرتبطة باألداءو
وذلك بهدف تحسين أداء المدرسة  هامتين وهما مهنية العمل والثقافة التنظيمية للعمل،

ومهنية العمل البد أن تكون لها تأثير واضح على ثقافة المعلمين داخل المدارس وكذلك 
   ٦٤تتأثر مهنة العمل بثقافة العاملين داخل المدارس

ء سلوك العاملين داخل المدرسة من خالل  التنمية المهنية على تدعيم أداوتعمل
 قيامحتى يصبحوا قادرين على ال  لهم وتنمية مهاراتهمالمهنيتعميق المحتوى 

بالمسئوليات الواقعة على عاتقهم وذلك يتطلب وقتا كبيرا لتنمية وتحسين وسائل 
   ٦٥ تدريبهم بما يتماشى مع الثقافة التنظيمية بالمدارسوطرائق

المعلم المهنية من خالل أنشطة تعاونية يمارسها أطراف  تنمية مهارات ويتم
 بلوغ مستويات في طالب ومعلمين وتستهدف تحسين إنجاز الطالب منالعملية التعليمية 

 تتميز بالتجريب، وروح الفريق، التيتعلم محلية أو عالمية ودعم ثقافة البيئة التعليمية 
  . ٦٦بوالحفاظ على البيئة واحترام وتدعيم طموحات الطال

                                                        
64 Wlidy, Helen & Wallace (1998): professionalism portfolios and the 
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   ٦٧ المتوسطةالمرحلة المهنية لمعلمي لتنمية الحديثة في ااالتجاهات: ساًساد
 – خاصة التعلم مدى الحياة والتنمية المهنية المستدامة         – التعلم والتنمية    يعتبر

للعاملين أداة إستراتيجية في دعم الجودة واألداء، ولذلك فمن الضروري االلتفـات إلى            
 ذلـك   و المتوسطةلتنمية المهنية المستدامة للمعلمين بالمدرسة      التنمية المهنية لنظام ا   

  : على النحو التالي
 يتهم هذا االتجاه بالمعلم كإنسان ينبغي   حيث:  الذاتية للمعلمين  لمهنيةاتجاه التنمية ا   ـ١

 وتدعيم حريته وإرادته، ويؤكد هذا االتجـاه        تهاحترام شخصيته، والعمل على تحقيق ذا     
خصية المتوازنة واالهتمام بالجانب التطبيقي في النمو المهني دون         على العالقـات الش  

االلتزام بالمعارف المسبقة باعتبار أن استجابات التعلم البديهي للموقف التدريسي إنمـا      
تنـشأ تفاعل المعلم معها له، ويمكن تعميق هذا االتجاه بالتوازن في تنمية المعلم لذاته              

 والوجدانية، حيث أتاحت مراكز مصادر التعلم تنميـة         ةهاريبين الجوانب المعرفية والم   
 الجوانب من خالل برامج متخصصة، وقد سهل عملية التنمية المهنية الذاتية للمعلم       لكت

  .التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
  هـذا االتجـاه علـى أسـاس        ويقـوم  :ايات القائم على أساس األداء والكف     االتجاهـ  ٢

الممارسات المستمرة من إطارها النظري بهدف تدريب معلمـين أكفـاء وفـق أحـدث        
 مـن ناحيـة، وبـين المهـام         دريبنظريات التعليم والتعلم وذلك بالربط بين برامج الت       

والمسؤوليات و الواجبات التي سيواجهها المعلمون من ناحية أخرى، وتعرف الكفايـة            
مهارة أو معرفة أو قيمة أو صفة "إنها  على Professional Competencyالمهنية 

شخصية يتوجب من المعلم امتالكها لصلتها المباشرة بتعليم تالميذه، وبالتدريس الموجه 
  ".إليهم

 برامج التنمية المهنية القائمة على األداء والكفايات على ثالثـة محكـات      وتقوم
 :الثـاني ،  .ية للمعلم فالمحك المعرفي حيث يتم تنمية الجوانب المعر       :األول :رئيسة هي 

محك المخرجات  :الثالث، المحك األدائي حيث يتم تنمية الجوانب السلوكية األدائية للمعلم 
التربوية التعليمية حيث يتم تقويم مدى تقدم المعلم في التنمية المهنيـة عـن طريـق                

  .التالميذ تحصيلياً باعتبارهم منتج أداء المعلم/ مستوى جودة المخرجات 
 هذا االتجاه فـي إعـداد المعلـم       ويركز : النقدي للتنمية المهنية   جتماعيه اال االتجا ـ٣

 عيـة  ودراسة أبعاد االجتما   الصفونموه المهني على دراسة مجتمع المدرسة ومجتمع        
التي تؤثر على الممارسـة التعليمية، ويؤكد على تعميق الفهم االجتمـاعي للمعـارف             

ومـن ثـم نجـد      . لنقدية للممارسات التربوية  التربوية، وتنمية القدرة على المواجهة ا     
                                                        

ية المهنية لمعلمي التعليم األساسي في تطوير نظام التنم). ٢٠٠٧ (شحاتة زقفوزي ر: إلىتم الرجوع  67
 إعداد).٢٠٠٩(مصطفي نمر دعمس  ،ضوء المعايير القومية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

  ١٦٢-١٦١ ص ص دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،: ،القاهرةوتأهيل المعلم
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االهتمام بالبرامج التي تنمى الكفايات األدائية االجتماعية للمعلم، والتي تعيد للمدرسـة            
  .دورها في تحقيق األهداف المجتمعية التي أنشئت من أجلها

  هذا االتجاه من أحـدث يعتبر : على التنمية المهنية للمعلمينمةاتجاه المدرسة القائ  ـ٤
 دول العالم المتقدم، حيث تسعى إلى تطوير المدارس بها لتكـون  فياالتجاهات التربوية  

بيئة مناسبة للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين، وتحويل المدرسة من بيئة تعليم إلـى             
  .بيئة تعلم لجميع المدخالت البشرية التعليمية بها

 داخـل المـؤتمرات    هذا االتجاه بأنه عبارة عن األنشطة التـي تـتم     ويوصف
التربوية المدرسية، وكذلك المحاضرات التي تتم لهذا الغرض، ويقتصر على األنـشطة            
التي لها شكل نظامي وأهداف محددة، ويعد شكالً من أشكال التعلم، وصيغة من صـيغ               

 فـي  م جماعية، مما يساعدهبصورةالعمل لهيئة التدريس بالمدرسة، الذين يعملون معاً     
ت المرتبطة بالعمل المدرسي، ويعد التدريب المدرسي من حيث المبادئ          معالجة المشكال 

التي يقوم عليها مناسباً للتطبيق في كل الحاالت إذا ما قورن بأنماط التدريب المركـزي          
 البرامج المخططة للفرص التعليمية التي توفر ألعضاء الهيئة      فةالمحلي، ويتكون من كا   

  . أداء كل فرد منهم في الوظيفة التي عين فيهاالتدريسية داخل المدرسة بغية تحسين
  :نتائج الدراسة

أهمهـا    االهتمام بتنمية أداء المعلم المهني    إلىهناك العديد من األسباب التي دفعت        .١
  . على التعليماالتطور التكنولوجي العالمي والتغيرات المعاصرة وانعكاسه

م كمـا أنهـا تقـوم علـى         تسعى التنمية المهنية لتحقيق العديد من األهداف للمعل        .٢
  .مجموعة من األسس والمبادئ التي ال بد منها لتحقيق أهدافها

: توجد مجموعة من المبررات لالهتمام بالتنمية المهنية للمعلم في الكويت من أهمها .٣
تدني نوعية التعليم، والنمطية في التعليم، وضـعف مـستوى المعلمـين وتـدني              

  .مهاراتهم المهنية
 – التـدريس  –التخطـيط   :ني للمعلم يرتبط بمجاالت عديدة وهيتطوير األداء المه  .٤

  . التقويم–اإلدارة الصفية 
، المهارة المهارة الفنية،  التصورية المهارة:تتعدد المهارات المهنية للمعلمين ومنها .٥

  .القيادية المهارات ، المهارات الذهنيةاإلنسانية،
لمهني للمعلم على قاعدتين هامتين     ا تستند برامج التنمية المهنية المرتبطة باألداء      .٦

  .وهما مهنية العمل والثقافة التنظيمية للعمل
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توجد مجموعة من االتجاهات الحديثة للتنمية المهنية لمعلمي المرحلة المتوسـطة            .٧
 القـائم علـى أسـاس األداء         االتجاه ، الذاتية للمعلمين  لمهنية اتجاه التنمية ا   :منها
 علـى  مة اتجاه المدرسة القائ،نقدي للتنمية المهنية   ال جتماعي االتجاه اال  ،اياتوالكف

  .التنمية المهنية للمعلمين
 مجموعة مـن     وخصوصا بالمرحلة المتوسطة    الكويت يتواجه التنمية المهنية ف    .٨

 المرتبطـة   المعوقـات ، ببرامج التنمية المهنية   المرتبطة  المعوقات :المعوقات منها 
ـ  المرتبطة  المعوقات ،المدرسية باإلدارة  المرتبطـة   المعوقـات  ،صية المعلـم   بشخ

ـ   المرتبطة  المعوقات ،بالوسائل التعليمية   المرتبطـة   المعوقـات  ،ي باإلشراف الفن
 . المعاصرةاإلدارية االتجاهاتب

  :توصيات الدراسة
 عن طريق عقد الدورات والبرامج ضرورة رفع وعي المعلمين بالتنمية المهنية .١

  .التدريبية التي تسهم في تحقيق ذلك
 عن طريق  توفير متطلبات التنمية المهنية للمعلمين المادية والمعنويةضرورة .٢

إنشاء إدارة مستقلة خاصة بالتنمية المهنية للمعلمين وتوفير ميزانية خاصة 
  .لها

  .وضع آليات إجرائية للتغلب على معوقات التنمية المهنية .٣
لمهنيـة  االستفادة من التجارب الحديثة بالدول المتقدمة في مجـال التنميـة ا            .٤

 .للمعلمين
  . التنمية المهنية للمعلمين استخدام االتجاهات اإلدارية الحديثة في .٥
 .جعل التنمية المهنية متطلباً أساسياً من متطلبات الترقي للمتعلمين .٦

  :مقترحات الدراسة
  .إجراء دراسة ميدانية عن واقع التنمية المهنية للمعلمين بالكويت .١
  .ات التنمية المهنية للمعلمين بالكويتعمل تصور مقترح للتغلب على معوق .٢
 .عمل برنامج تدريبي مقترح لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين .٣
 .عمل دراسة عن دور المشرف التربوي في تحقيق التنمية المهنية للمعلمين .٤
فـي تحقيـق التنميـة المهنيـة         عمل دراسة عن دور اإلدارة المدرسية      .٥

 للمعلمين
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  :مراجع الدراسة
، " المهني في المؤسسات التعليمية الحديثةالتطوير). ٢٠٠٧ ( الديبإبراهيم .١

  .مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع
 .دار المعارف:  لسان العرب، المجلد الثالث، القاهرةمعجم :ابن منظور .٢
 العلوم الجدد في لمعلمياالحتياجات المهنية ): ٢٠١٣(، رغد فائق محمود كشك أبو .٣

 فلسطين من وجهات نظرهم، فيافظة نابلس  مدارس محفيالمرحلة األساسية 
 . ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيةرسالة

؛ ٢ ط، الفني والتربويالتوجيه).٢٠٠٠(أحمد علي الفنيش، محمد مصطفى زيدان .٤
  .ديددارالكتاب الج: ليبيا

 أداء لتنمية عدب عن إلكتروني برنامج فاعلية ).٢٠١٠ (الرزاق عبد حمدم أحمد .٥
 احتياجاتهم ضوء في اليمنية الجمهورية في نحوه واتجاهاتهم لعلوما معلمي

 . معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، دكتوراهرسالة المهنية،
.  و التنمية المستدامةالتدريب). ٢٠١٢ ( الجملعباس حلمي سيد، أسامة محمد .٦

  .زيع للنشر و التواإليماندار العلم و : القاهرة
 فيتطوير أداء مديري المدارس الثانوية : )٢٠١١ ( محمدأشرف السعيد أحمد .٧

 منشور بمجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة بحثضوء القيادة االستراتيجية، 
  .٢٤٥-١٧٣، ص٢، ج٧٥ ع،المنصورة

اهللا   تطوير التعليم، ترجمة عبدفي المدرسة ودوره مدير): ٢٠٠١( كاربنتر جون .٨
  . للنشر والتوزيع، القاهرةكيتراإ ،شحاتةأحمد 

فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير ).٢٠٠٦(حسن ربحي مهدي  .٩
البصري والتحصيل في تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر، 

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة،  منشورة،غير ماجستيررسالة
 ، التدريب داخل المدرسـةدليل).٢٠٠٣(جازي  بشير محمود، رضا السيد ححسين .١٠

  . وحدة التخطيط والمتابعةلتعليم،وزارة التربية وا: القاهرة
 ، التدريب داخل المدرسـةدليل).٢٠٠٣( بشير محمود، رضا السيد حجازي حسين .١١

  .  والتعليم، وحدة التخطيط والمتابعةربيةوزارة الت: القاهرة
شكالت التي تواجه مراكز اإلشراف الم). ٢٠٠٥.(القحطانيحميد بن عايض  .١٢

 ماجستير غير رسالة. لتربويون كما يراها المشرفون اقيةالتربوي بالمنطقة الشر
 . السعوديةة العربيلمملكةمنشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، ا

دورة تدريبية للوظائف .  التنمية المهنية للمعلمينأساليب). ٢٠٠٨ ( عليسكينة .١٣
 .وزارة التربية والتعليم، الكويت. فيةاإلشرا
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التنمية المهنية لمعلمات مدارس الفصل الواحد في ): ٢٠٠٦(سلوى علي يوسف  .١٤
ضوء المتغيرات المجتمعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 

 .٢٠٠٦بني سويف، 
ية مبادئ تصميم المقررات اإللكترون). ٢٠١٠( أبو خطوة وليالسيد عبد الم .١٥

 دور التعلم اإللكتروني في مؤتمرالمشتقة من نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية، 
 . جامعة البحرين، زين للتعلم اإللكترونيمركز ،تعزيز مجتمعات المعرفة

صالح أحمد الناقة، إيهاب محمد أبو ورد إعداد المعلم وتنميته مهنيا في ضوء  .١٦
 و الواقع –المعلم الفلسطيني   التربوي مقدم للمؤتمربحث" التحديات المستقبلية

 .٢٠٠٩ المأمول،
 ،القاهرة،مؤسسة والتنمية المهنية للمعلمالنمو). ٢٠١٢( عامر فوالرءطارق عبد  .١٧

 .طبية للنشر والتوزيع
معوقات اإلشراف التربوي كما يراها ). ٢٠٠٥ .( الرحيليعايض بن نافع .١٨

. ماجستير غير منشورة رسالة. المشرفون التربويون في محافظة حفر الباطن
 .المملكة العربية السعودية

األبعاد االجتماعية والثقافية للتنمية الشاملة،  ):١٩٩١(الرحيم رفاعى بكره  عبد .١٩
، )٦(، السنة )١٤( كلية التربية، عمجلة للمفاهيم والتصورات والقياس، راسةد

 .، جامعة الزقازيق١٩٩١يناير 
 ، التعلم، المؤتمر التربوي الحادي والثالثون دائمالمعلم): ٢٠٠٢( الحر العزيز عبد .٢٠

 . مارس١٢-٦جمعية المعلمين الكويتية، الكويت، 
  م٢٠٠٣،  الواقع والمستقبل بي العرالتعليم :العزيز بن عثمان التويجري عبد .٢١
 اإلشراف التربوي نشأت). ٢٠٠٢.(  وآخرون,عبد المحسن والثويني الحـربي .٢٢

  .فين التربويين، جامعة الملك سعود كلية التربية، دورة المشر .وتطوره
التنمية المهنية لمدير المدرسة في ضوء متطلبات ): ٢٠٠٣(عالء رمضان صبرة  .٢٣

  .ا كلية التربية ببنه، دكتوراه غير منشورةرسالةعولمة اإلدارة، 
النمو المهني وحاجات اإلشراف التربوي لمعلمي ): ٢٠٠٠(على أحمد مغربي  .٢٤

يدانية، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية دراسة م: التعليم االبتدائي
  التربية، جامعة المنيا، المجلد الرابع عشر ، العدد الثاني

، م الفني من وجهة نظر المعلمين أنفسهاإلشرافمعوقات  ):٢٠١١ ( الوطيانعمر .٢٥
 تربوية، جامعة دولمن، إدارة التربية، قسم كليةرسالة ماجستير غير منشورة، 

  .البحرين
تطوير نظام التنمية المهنية لمعلمي التعليم األساسي ). ٢٠٠٧ (شحاتة زقي رفوز .٢٦

  .في ضوء المعايير القومية، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
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 مصر معالم في المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية التنمية): ١٩٩٩( حامد جاد كامل .٢٧
  . القاهرةالتنمية،و تربويةسياسية مقترحة، المركز القومي للبحوث ال

التنمية المهنية لمعلمي الفصل الواحد في مصر في ضوء ). ٢٠٠٦(ماجدة إبراهيم  .٢٨
 جامعة عين ، السنوي الثالث لمـركز تعليم الكبارالمؤتمراالتجاهات المعاصرة، 

 .لعربيدار الفكر ا: ، القاهرة" والعشريناديمعلم الكبار في القرن الح" شمس، 
 ء المهنية للمعلمين أثناالتنمية): ٢٠٠١ – ٢٠٠٠(خصصة  القومية المتالمجالس .٢٩

الدورة الثامنة   والتكنولوجيا،العلمي للتعليم والبحث القوميالخدمة، تقرير المجلس 
 .٥١والعشرين، القاهرة، ص 

أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل ): ٢٠٠٢( األصمعى محروس محمد .٣٠
 للبحوث القومي لة البحث التربوي، المركزالجامعي بين النظرية والممارسة، مج

  . العدد األول، القاهرة،التربوية والتنمية، المجلد األول
دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء ). ٢٠٠٧(محمد بدر عبد السالم  .٣١

 ماجستير غير رسالة.ةالمهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غز
 .لجامعة اإلسالمية غزةكلية التربية، ا. منشورة

 ، المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعيالتنمية). ٢٠٠٤( بشير حداد محمد .٣٢
  . الكتبلمعا: القاهرة

 في اإلشراف التربوي، جامعة الملك مقدمة). ٢٠٠٧.(الفوزانمحمد بن إبراهيم  .٣٣
 سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

 في ٥٠ في الكيمياء، و٩ الفيزياء، و معلمان كويتييان في):٢٠٠٩ (محمد جواد .٣٤
 .يناير-١١ المنشور في العدد، جريدة القبس، 'اللغة اإلنجليزية 

المهارات القيادية لدى مديري  :)١٩٩١ (محمد علي أحمد الحسني الزهراني .٣٥
رسالة ماجستير غير منشورة، ). دراسة ميدانية بمدينة الرياض(المدارس الثانوية 

 . القرى، السعوديةأم امعةية التربية، جاإلدارة تربوية، كل قسم
وتطبيقاتها، عالم الكتب،   أصولها– التعليمية اإلدارة ):١٩٩٦( منير مرسى محمد .٣٦

  .١١٨ القاهرة، ص
دار عالم الثقافة للنشر : ،القاهرة وتأهيل المعلمإعداد).٢٠٠٩(مصطفي نمر دعمس  .٣٧

  .والتوزيع
متاح .  المهنية للمعلم و االتجاهات المعاصرةالتنمية) ٢٠١٠ ( أمال شرقينادية .٣٨

   على االنترنت
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