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 المقدمة:

تؤمن كافة المجتمعات أن التعليم قاطرة التقدم ألهميته ودوره الفعال في تحقيق التنمية 

االجتماعية واالقتصادية والبشرية؛ لذا فقد اهتمت حكومات الدول المختلفة، وعلى رأسها المملكة 

العربية السعودية، بتطويره حتى يساير الثورة المعرفية الحالية. وال يمكن بأي حال من األحول 

  .تطوير التعليم بدون االهتمام بتنمية المعلم الذي يعد أهم مدخالت العملية التعليمية

المعلم، األمر  فقد أدت التحديات والمتغيرات المحلية والعالمية إلى التغيير في أدوار ومهام 

لمواكبة هذه المتغيرات والتحديات انطالقًا من أن التنمية المهنية  الذي يفرض ضرورة تنميته مهنيًا؛

ى العملية التعليمية تعد المدخل الحقيقي لتطوير مهارات المعلمين، األمر الذي ينعكس ايجابيًا عل

 بالمملكة العربية السعودية.

ومما ال شك فيه أن الركائز التي بنيت عليها المنظومة التعليمية متعددة ومتنوعة ولكن يظل 

المعلم أحد أهم هذه الركائز بل ومن األساسيات، فهو الذي يقوم بالعبء األكبر في تحقيق أهدافها، 

ل أي مخطط خاص بالعملية التعليمية، ومن ثم فإن نجاح أي وهو المسئول المباشر عن نجاح أو فش

نظام تعليمي أو فشله يعتمد إلى حد كبير على مدى جودة تأهيل المعلم ليتولى مسئولية تحقيق النمو 

المتكامل للمتعلمين في ظل مفهوم الجودة، ومن ثم ينبغي على مؤسسات إعداد المعلم أن تغير من 

س إيجابيًا على برامج اإلعداد التربوي والمهني للمعلم وذلك إلتاحة سياستها وبرامجها بما ينعك

الفرصة للطالب المعلمين أن يتزودوا بما يمكنهم من القيام بأدوارهم كما ينبغي أن يكون، أي القيام 

 (.3، 2015بأدوارهم التي تفرضها عليهم تحديات الجودة )زكية كامل، خديجة جعفر، 

( أنه إذا كانت برامج التدريب أثناء 285م، ص 2011) ويشير كل من الخطيب وخميس

الخدمة ضرورة الزمة وحقيقة واقعة في جميع الوظائف والمهن، فإن التدريب للمدرسين يشكل 

ضرورة أكثر إلحاحًا نظرًا للتطورات الحاصلة في المجال المعرفي. ويؤكد البركات وأبو جاموس 

 ث عن أساليب حديثة في إعداد المعلمين وتدريبهمص( بأن التربويين اتجهوا للبح92هـ، 1427)

وتعد التنمية المهنية للمعلم من أساسيات تحسين التعليم وتجويده، وذلك لما لها من أهمية 

بالغة في تطوير أدائه، األمر الذي يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على تعلم المتعلم المعارف 

المهنية للمعلم تعد المقوم األساسي الكتساب المهارات والمهارات والسلوكيات الالزمة له، فالتنمية 

، 2011المهنية واألكاديمية والثقافية حتى يتمكن من أداء عمله بصوره جيدة )سوزان المهدي، 

367 .) 

ويواجه المعلم في عمره الوظيفي متغيرات شتى ال يمكن مواكبتها إال بالتزود بالخبرات 

بحا  تييف والتقنية تتسار  خطاها إلى المستحدثات، لذا التي تؤهله لذلك،فالعلوم تتغير واأل

أصبح التحدي الذي يواجه المعلم في أثناء الخدمة أن يواكب هذه المتغيرات التي تعني جميع 

عناصر عملية التعليم والتعلم، ويحتاج إلى مهارات متجددة لمالحقتها، مهارات ال تكتسب بالصدفة 

ج تدريبي معين، بل بدراسة سلسلة متكاملة وشاملة من برامج وال يمكن اكتسابها بدراسة برنام

 (. 368، 2011التنمية المهنية المستدامة للمعلمين )سوزان المهدي، 

فالتنمية المهنية للمعلم هي عملية تطوير كفاءة المعلم واالرتقاء بأدائه المهني في جميع ما 

ة أو إدارية أو مجتمعية، وهي عملية مهمة ومسئوليات سواء كانت تدريسية أو بحثي يقوم به من مهام

ذلك حتى يستطيع أن يساير  سواء للمعلم المبتدأ أو الخبير، فهي تقوم على فكرة التعلم مدى الحياة؛

كما تستمد  التغيرات التكنولوجية المحيطة بها، ولتخريج جيل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.

نة المعلم ذاتها؛ فالمعلم يؤدي دورًا حيويًا في تكوين شخصية التنمية المهنية للمعلم من أهمية مه

 األفراد قبل أن يزاولوا مهنتهم.
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من هنا هدفت هذه الورقة البحثية الوقوف على طبيعة عملية التنمية المهنية، وأهميتها 

ية للمعلم، والسبل التي يمكن من خاللها تنمية المعلم مهنيًا، فيال عن التعرف على معوقات التنم

 المهنية للمعلم. 

 وفي األهداف السابقة تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما ماهية بالتنمية المهنية للمعلم؟. -1

 ما أهمية ومبررات التنمية المهنية؟. -2

 ما أساليب التنمية المهنية المقترحة؟. -3

 ما هي معوقات التنمية المهنية للمعلم؟. -4

ثل األسئلة المطروحة سابقة جملة ما يحاول الباحث تحقيقه في هذه الورقة من خالل وتم

االستعانة بالدراسات النظرية والميدانية في مجال التنمية المهنية للعاملين بشكل عام والمعلمين 

 بشكل خاص على المستوى المحلي والدولي، فيال عن خبرة الباحثة من خالل عمله كمعلم. 

 ية التنمية المهنية للمعلم:أواًل: ماه

هناك العديد من المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم التنمية المهنية، وتعد مترادفات لها مثل 

التدريب أثناء الخدمة، والتربية أثناء الخدمة والتعليم المستمر، والنمو المهني للمعلمين، والتطوير 

 (.345-344، 2015المهني )أحمد الزائدي وأشرف أحمد، 

هذه المفاهيم تؤدى في نهاية األمر إلى هدف واحد أال وهو التطوير المهني. فالتنمية و

المهنية للمعلم تعنى " تنمية مهاراته وقدراته لمواجهة األدوار الجديدة والمتجددة، وتنمية استعداداته 

تعليم لالضطال  بهذه األدوار، وتحمل العديد من المسؤوليات للمشاركة اإليجابية في تطوير ال

 (.134-105، ص  2004)حافظ أحمد،، 

كما تعرف التنمية المهنية أييا على أنها: مجموعة من األنشطة والعمليات المصممة 

خصيصا لتعزيز المعرفة، والمهارات، واالتجاهات المهنية للمعلمين، بحيث يمكن لهم على المدى 

 .(Guskey,2000,p16)الطويل تطوير آليات تعلم التالميذ 

عملية نمو مستمرة وشاملة لجميع مقومات مهنة التعليم،  ُتعرف التنمية المهنية على أنهاكما 

تؤدي إلى تحسين كفايات المعلمين المهنية، وتجويد مسئولياتهم التربوية، وتزويدهم بكل ما هو جديد 

إلى  في مجال المعارف والمهارات والسلوكيات المهنية التي يتطلبها عملهم التعليمي، باإلضافة

إثراء ما يتوافر لديهم منها؛ من أجل رفع مستوى األداء المهني واإلداري، والتواصل الفعال مع 

 (.84 ،2002الزمالء في الحقل التعليمي )محمد األصمعي،

كما تعرف التنمية المهنية بأنها: كل الحلقات الدراسية والدورات التدريبية التي يشترك فيها 

وماته المهنية وتطوير قدراته لتحقيق التقدم المهني، فهي عملية منهجية المعلم لزيادة معارفه ومعل

ذات خطوات ومراحل محددة تساعد في زيادة النمو المهني للمعلم لرفع الكفاءة المهنية 

 (.33، 2012والتخصصية األكاديمية )فاطمة صادق، وأحمد إبراهيم، سالمة حسين، 

لمهنية تعني بتنمية الشخص في إطار دوره فتؤكد أن التنمية ا UNESCOأما اليونسكو 

المهني، وتتيمن تلك التنمية الخبرات الرسمية، مثل: حيور ورش العمل، واالجتماعات المهنية، 

والمتابعة األكاديمية، والخبرات غير الرسمية مثل قراءة أدبيات المهنة، ومتابعة ما يحد  في 

 (.790، 2015العنزي، المجال األكاديمي من خالل وسائل األعالم )سعود 
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( أن التنمية المهنية هي عملية مستمرة، مخطط لها 31، 2005ويرى )أحمد عياصرة، 

بصورة منظمة، قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء بمستوى أداء المعلم، من خالل إكسابه المهارات 

ن مستوى التعلم الالزمة، وتزويده بالمعلومات وتنمية االتجاهات اإليجابية لديه، وذلك بهدف تحسي

 والتعليم استجابة للمتغيرات وحاجات المجتمع.

 من خالل العرض السابق يتيح أن التنمية المهنية عملية منظمة ومخططة الهدف منها

مهارات ومعارف وسلوكيات المعلم ليكون أكثر كفاءة وفاعليه لسد احتياجاته المهنية والذي  تطوير

صودة هي المدرسة أو غيرها من المؤسسات المهنية لتنمية المق يقوم بتلك العملية وهذه الجهود

وتنعكس مردوداتها على مخرجات التعليم  المعلم مهنيا بما يمكنه من تحقيق أهداف العملية التعليمية

  بشكل ايجابي فعال.

 ثانيًا: أهمية ومبررات التنمية المهنية:

 أهمية التنمية المهنية للمعلم: -أ

نظمها التعليمية، التنمية المهنية للمعلم اهتمامًا كبيرًا، ففي  تولي الدول على اختالف

الواليات المتحدة األمريكية تتعدد المؤسسات المسئولة عن التنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة وتتمثل 

في اإلدارات التعليمية بالواليات، وكليات التربية، والمنظمات، والروابط المهنية، ومراكز تدريب 

ين، وأكاديميات التنمية المهنية، ورابطة التعليم القومي، واالتحاد األمريكي للمعلمين. وفي المعلم

بريطانيا تقوم الجامعة المفتوحة وكليات التربية بتنظيم برامج للتنمية المهنية للمعلم على المستوى 

ن بالتنسيق مع القومي والمحلي. وفي سويسرا قامت نقابات المعلمين بتأسيس مراكز لتدريب المعلمي

 (.157، 2000فرو  النقابات بالمحافظات )أحمد ربيع عبد الحميد، 

تنبع أهمية التنمية المهنية من قيمة التعليم ودوره الفعال في بناء الوطن وفي ضوء ذلك فقد 

أن مهنة التعليم هي المهنة الوحيدة التي تتحمل مسئولية بناء اإلنسان، وتنمية  Hargreaves أكد

وتفجير طاقاته التي من شأنها تمكين المجتمعات من العيش والنجاح في عصر المعلومات،  مهاراته

من هذا المنطلق جاء االهتمام بالمعلم كمربي، وبتمهين التعليم )إبراهيم األسطل، فريال الخالدي،، 

2005 ،42-43.) 

لما له من  ويعد النمو المهني للمعلم من أساسيات تحسين مهارات التعليم والتعلم، وذلك

أهمية بالغة في تطوير األداء المهني، وهو المفتاح األساسي الكتساب المهارات المهنية واألكاديمية، 

سواء عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية، أو استخدام أساليب التعلم الذاتي؛ 

لة إعداده قبل الخدمة، فهذا اإلعداد فلم يعد كافيًا امتالك المعلم نفس المعلومات التي اكتسبها في مرح

يعد بمثابة تأهيل يكتسب فيه المعلم المهارات اليرورية التي تؤهله لدخول ميدان العمل بمهنة 

التدريس، وهي الخطوة األولى في مستقبل المعلم الوظيفي، وال يمكن اعتبار إعداد المعلم عملية 

ؤهل الذي يتيح له العمل بمهنة التدريس؛ بل إنها منتهية بمجرد الحصول على الدرجة العلمية، أو الم

عملية مستمرة متجددة. وقد أدرك علماؤنا األوائل أهمية إعداد المعلم فيقول بن سينا " ومما يخالف 

العقل والمنطق أن يقوم بتربية أطفالنا وتعليمهم مدرسون ومدرسات ال يعرفون شيئًا من قواعد 

   (.65، 2010واد المختلفة )بدوي الطيب، التربية ونظرياتها وطرق تدريس الم

كما أن التنمية المهنية للمعلم أمر ضروري فهي السبيل إلى مد المعلم بما يحتاجه من برامج 

تدريبية في شتى المجاالت المتعلقة بعمله، سواء فيما يخص تخصصه والمادة التي يدرسها أو ما هو 

ات التدريسية، أو أي جانب آخر له صلة وثيقة متعلق بطرق التدريس واستخدام الوسائل والمعين

 (.53، 2011بالعملية التربوية والتعليمية )نعيمة العبرية، 
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 وباإلضافة إلى ما سبق فإن التنمية المهنية تتيح أهميتها للمعلم وفقًا لالعتبارات التالية:

   ى تطؤوير  تكسب المعلم معارف ومهارات واتجاهات ذات عالقة مباشرة بالعمل، مما يؤؤدي إلؤ

 أدواره.

 .تنمي لديه المرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية 

 .التنمية المهنية بوصفها جهدًا منظمًا مخططًا ترتكز على تحسين األداء 

             يكتسؤؤب المعلؤؤم خبؤؤرات جديؤؤدة تؤهلؤؤه لالرتقؤؤاء وتحمؤؤل مسؤؤئوليات أكبؤؤر، وربمؤؤا قؤؤد تكؤؤون

 (.174-173، ص2005له، مسئوليات قيادية )مصطفى عبد السميع، سهير حوا

      وإذا كانؤؤت التنميؤؤة المهنيؤؤة المسؤؤتمرة لمفؤؤراد المهنيؤؤين بصؤؤفة عامؤؤة ذات أهميؤؤة كبيؤؤرة حيؤؤث

تساعدهم على الدرايؤة المتكاملؤة بمهمهؤم، وتحقيؤق الؤدور المطلؤوب مؤنهم بفاعليؤة فؤإن التنميؤة           

 The motherلمهنة األم المهنية تعد أكثر أهمية بالنسبة للمعلم حيث تتميز مهنة التعليم بأنها ا

Profession     التي تسبق جميع المهن األخرى في تكوين شخصية األفراد قبؤل أن يصؤلوا إلؤى

سن التخصص في أي مهنؤة، كمؤا أن النشؤال العقلؤي فيهؤا هؤو األسؤاس، وأن بنؤاء الشخصؤيات          

 (.157، 2000المتكاملة هو الهدف )أحمد عبد الحميد، 

 علم:مبررات التنمية المهنية للم -ب

 قصور برامج إعداد وتدريب المعلم مهنيًا: -1

أما عن الواقع الفعلي يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت مراكز تدريب المعلمين أثناء 

الخدمة مستوعبة لمرتكزات التنمية المهنية للمعلم، محتكمة إلى معايير ومؤشرات األداء المؤسسي 

ة للمعلمين، ملتزمة بفنيات التخطيط للبرامج التي تفي في تشخيص االحتياجات التدريبية المتنوع

بهذه االحتياجات، قادرة على توفير البيئة المناسبة للتدريب من حيث المدربين واألساليب والتقنيات 

واإلشراف، مراعية العتبارات تقويم برامجها التدريبية في تطوير أداء المعلم في مجال العمل، 

، 2005قويم في تطوير صناعة التدريب بهذه المراكز )نافع عبد المنعم، واإلفادة من نتائج هذا الت

188.) 

إن المتتبع للعملية التعليمية يلمس وجود قصور في تأهيل المعلم، فالتأهيل واإلعداد المهني 

للمعلمين قبل الخدمة في مؤسسات التعليم العالي يعتريه القصور، وال ينسجم مع تطلعات المجتمع 

(. فقد توصل أحد الباحثين إلى مالحظات 331، 2015)أحمد الزائدي وأشرف أحمد، لمعلم اليوم

مهمة حول واقع إعداد الطالب المعلم كان من أهمها: عجز برامج التدريب عن تزويد الطالب المعلم 

بمهارة التعلم الذاتي، األمر الذي يجعله غير قادر على متابعة التغيرات التي تطرأ على محتويات 

ج نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث، وأن الجانب العلمي التطبيقي ال يحظي المنه

بالقدر الكافي من االهتمام حيث التركيز على الجانب النظري فقط بسبب كثيرة الطالب األمر الذي 

بين ينعكس على الطالب المعلم في أثناء تأدية أدواره في عملية التعلم، وكذلك ضعف التنسيق 

الجوانب األكاديمية والثقافية والمهنية للبرنامج، مما ينعكس سلبًا على عملية اإلعداد، ويصبح 

البرنامج كأنه مجموعة من المواد المنفصلة، باإلضافة إلى استخدام األساليب التقليدية القديمة في 

قد رأى ( لذا ف275، 2013تقويم الطلبة وخاصة تقويم الجانب التحصيلي )رأفت العوضي، 

الباحثون ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء الحاجات التدريبية 

 (.331، 2015للمعلمين )أحمد الزائدي وأشرف أحمد، 

كما إن برامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة مهما كانت على درجة من الجودة، ال يمكن لها 

المستمرة أن تمد المعلم بحلول للمشكالت العديد التي  في عصر يحفل بالتطورات والمتغيرات

تعترض العمل التعليمي، وال تستطيع أن تسد الفجوة التي أحدثها التفجر المعرفي، سواء في مجال 
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التخصص العلمي، أو في الجانب التربوي، فالتطورات السريعة في مادة التخصص وطرق 

م، تحتاج إلى برامج تدريب مستمرة للمعلم، وتحتاج تدريسها، وفي العلوم التربوية على وجه العمو

إلى تزويده بمقومات النمو الذاتي، األمر الذي يلقي على برامج إعداد المعلم مسئولية تأهيله لهذا 

 (. 28، 2005النمو في أثناء تعليمه)أحمد عياصرة، 

يد في تم إعدادهم وفق برامج ال تتناسب مع روح العصر والجد -فالمعلمون في الغالب

المجال التربوي ومتطلباته من ناحية، باإلضافة إلى ما يشوب تلك البرامج من نواحي قصور 

 (. 367، 2011وضعف من ناحية أخرى)سوزان المهدي، 

كما أشارت بعض الدراسات التربوية إلى أن األشراف التربوي المنول به تحسين أداء 

حد األسباب المؤدية ليعف أداء المعلم )عبد المعلمين، لم يصل للمستوى المطلوب، بل قد يكون أ

 (.2013، ممدوح الخديوي، 2004، على الزهراني، 2004الرحمن المرميح، 

كما أن المناهج الجديدة تتطلب معلمين لديهم فهم عميق لمادتهم الدراسية،أكثر من كونهم 

التجهيز بواسطة خبراء  مجرد فنيين ماهرين فقط في تسليم أو توصيل منتجًا تربويًا أو منهجًا سابق

 (.140، 2006المناهج )سوزان السيد، 

يتيح مما سبق قصور برامج إعداد المعلم قبل الخدمة، وتدريبه أثناء الخدمة، وكذلك 

فيال عن خبرة الباحثة المهنية في مجال التعليم  وجود تحديات تواجه العملية التعليمة والتربوية،

ير قدراتهم ومهاراتهم ومعارفهم ليتمكنوا من أداء أوراهم على وما يالحظه من حاجة المعلمين لتطو

 لكل هذه األسباب بات من المؤكد االهتمام بالتنمية المهنية للمعلم. نحو يتصف بالكفاءة والفاعلية.

ولعل واقع الدراسات والبحو  التي تناولت التنمية المهنية للمعلم، ُتعطي انطباعًا مؤكدًا 

  التنمية المهنية وبرامجها على الصعيدين العالمي واإلقليمي.على تزايد االهتمام ب

 العولمة: -2

إن من أكبر التحديات التي تواجه العالم والمجتمع العربي في هذا العقد هو ظاهرة العولمة 

بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيرها. وإنه لمن الصعوبة البالغة 

نيبط محدد للعولمة التي تعد من أكثر المفاهيم والظواهر عقالنية وتشكيكًا، وعلى وضع مفهوم م

الرغم من ذلك يتفق معظم الباحثين على أن العولمة ظاهرة تاريخية كبرى لها أنمال متعددة الوجوه 

 (.32-31، 2005ومناهج متنوعة الحقول )سعد ياسين،

ت إلى استحدا  نظم تعليمية جديدة كالتعليم والعولمة مع التطورات العلمية والتكنولوجية أد

بالمراسلة والتعليم اإللكتروني، وبالتالي أدت هذه التكنولوجيا المتطورة إلى انتشار وشيو  التعليم 

بشكل ملحوظ عبر اإلنترنت، واستخدام أشكال وصيغ غير تقليدية للتدريس، ويتيح ذلك جليًا في 

(. وهذا كله أدي إلى 91، 2006في مجال التعليم )جان نايت،إنشاء مراكز لتقوم الخدمات التعليمية 

 اتسا  دور المعلم واجباته، ومن ثم حاجاته للتنمية المهنية باستمرار.

 التغيرات االقتصادية: -3

حدثت تغيرات اقتصادية كبيرة، فظهرت ما يسمى بالشركات متعددة الجنسيات والتي  

هذه الشركات قوة اقتصادية كبيرة، حيث يفوق دخل تقودها منظومة االقتصاد العالمي، وتمثل 

 (.104، 2000( دولة من الدول النامية والعربية) فيل اهلل إسماعيل، 15إحداها دخل )

وتجاوزت هذه الشركات أهداف نشأتها فاهتمت بفتح أسواق خارجية أمام منتجات الدولة 

وأصبحت تقود عملية اإلنتاج الصناعية التي عانت من صعوبة تسويقها في أسواقها المحلية، 

والتنمية في مختلف أنحاء العالم وعلى مستوى عالمي خاصة بعد اندماج عدد من هذه الشركات 
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(. ومما ال شك فيه أن 84، 2004على مستوى العالم، وأصبحت بذلك عابرة للقارات )محمد الفرا، 

ود عامل في كافة المجاالت هذا أثر على المنتج البشري وعلى األيدي العاملة، فأصبح ضرورة وج

لديه القدرة على التنافس العالمي، مما يبرر االهتمام بالتنمية المهنية للعاملين بوجه عام، وللمعلمين 

 بوجه خاص.

 التغيرات في مهنة المعلم وأدواره: -4

 هناك العديد من التغيرات التي طرأت على مهنة المعلم منها:

المعارف غير كاٍف للنجؤاح المهنؤي، وإنمؤا عليؤه تعؤديل اتجاهاتؤه،       أصبح اقتناء المعلم للمعلومات و -

 وتطوير مهاراته الشخصية للقيام بدوره على نحو متميز. 

أصبح إتقان المعلم للمعرفة غير منصب على حفظ المعلومات وإنما بإتقانؤه لطريقؤة الوصؤول إلؤى      -

 المعرفة باستخدام المصادر واألدوات الحديثة.

لم من مجرد تلقين ونقل المعرفؤة والمعلومؤات إلؤى الطؤالب، إلؤى اكتسؤابهم الطريقؤة        تغير دور المع -

 المناسبة التي يتعلمون بها، وكيف يستمروا في التعلم مدى الحياة. 

تتطلؤب اإلعؤؤداد ألطؤول فتؤؤرة ممكنؤة مؤؤن التؤدريب المتخصؤؤص، وتعتبؤر مؤؤدة       أصؤبحت مهنؤة المعلؤؤم  -

 ألوضا  ممارسيها، ومكانتهم االجتماعية. اإلعداد المهني من أهم العوامل المحددة 

أصبح علؤى المعلؤم لؤيس مجؤرد اكتسؤاب التالميؤذ المعؤارف والمعلومؤات، وإنمؤا اكتسؤابهم الطريقؤة             -

 (.34-33، 2000التي من خاللها يستفادوا بها في حياتهم وفي حل مشكالتهم )كامل حامد جاد، 

 تطور تكنولوجيا المعلومات: -5

عالمي المعاصر ظل لفترة ُيطلق عليه المجتمع الصناعي فإنه قد تحول إذا كان المجتمع ال

اآلن إلى ما ُيعرف بمجتمع المعلومات الذي يميزه تغير متسار  وانفجار معرفي وتقدم تكنولوجي 

وسرعة اتصال لم يسبق لها نظير، وقد أدت سرعة هذا التغير في بعض المجتمعات إلى صعوبات 

مباشرة لما تمليه طبيعة هذا التغير من متطلبات وكل ذلك يخلف وراءه في االستجابة السريعة وال

، 2000تحديات تتصل بالجانب التربوي وقد تتعداه إلى غيره من الجوانب)أحمد عبد الحميد، 

(. ويتطلب مواجهة التقدم العلمي والتكنولوجي ضرورة إيجاد نوعية جيدة من المعلمين قادرين 163

ات المتجددة ومتطلباتها، واستمرارية التأهيل والتدريب، واستخدام على التعامل مع المعلوم

(. وفي السنوات 276، 2013التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية )رأفت العوضي، 

األخيرة بدأت التكنولوجيا الجديد للمعلومات تحتل مكانة بارزة في النظام التعليمي بحيث أصبح 

ة النظام وتطويره من االتجاهات المستقبلية المرغوبة لتقدم المجتمع، كما بدأت اتجاه توظيفها لخدم

تكنولوجيا المعلومات تتغلغل في برامج إعداد المعلمين على مستوى العالم خالل السنوات األخيرة 

وذلك من أجل تمكين المعلمين بعد تخرجهم للقيام بمهمة تهيئة التالميذ لمستقبل تحكمه المعلوماتية 

ن خالل تعريفهم بهذه التكنولوجيا وكيفية توظيفها لخدمة تنظيم المناهج الدراسية وتطوير أساليب م

تدريسها بصورة أفيل. وهنا تظهر حاجة المعلم إلى التنمية المهنية الكتساب الكفايات الالزمة 

ك دون أن يعد للتعامل مع التكنولوجيا المعاصرة في مجال التعليم. ومن غير الجائز أن ُيطلب منه ذل

 (.163، 2000لذلك )أحمد عبد الحميد، 

 تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم: -6

هؤؤذا العلؤؤم تطؤؤورًا مؤؤذهاًل وسؤؤريعًا فؤؤي السؤؤنوات األخيؤؤرة فتعؤؤددت مجاالتؤؤه وانتقؤؤل مؤؤن    دشؤؤه

المفهوم الييق له كوسائل منفصلة عن المنهج تعين المعلم في تدريسه إلى المفهوم الواسع والشؤامل  

كنولوجيا تصميم المصادر والمواقف التعليمية لتجويد العملية التعليمية برمتها وحل مشؤكالتها  وهو ت
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كمؤؤا ظهؤؤرت بؤؤرامج وأسؤؤاليب عديؤؤدة إلعؤؤداد المعلمؤؤين وتؤؤدريبهم قبؤؤل الخدمؤؤة وأثنائهؤؤا فؤؤي مجؤؤاالت    

دة قؤدرتها  تكنولوجيا التعليم بهدف تطوير كفاياتهم المهنية واالرتقاء بمسؤتوى العمليؤة التعليميؤة وزيؤا    

 (.163، 2000وفاعليتها )أحمد عبد الحميد، 

وقد بات الحصول علؤى المعرفؤة والمعلومؤة فؤي عصؤر التقؤدم العلمؤي والتكنولؤوجي، يعتمؤد          

المعلم بالتنمية المسؤتمرة مؤن أجؤل     على أحد  ما تقدم من علم وتكنولوجيا ووسائل اتصال، مما ألزم

 (.70، 2000علم والتكنولوجيا )محمد هالل، التعايش مع هذه التطورات التي تحد  في ال

وبالرغم من الجهود التي تبذل حاليًا لتطوير العملية التعليمية ومنها تزويد الدارس باألجهزة 

المختلفؤؤة، إال أن ذلؤؤك لؤؤن يفعؤؤل شؤؤيئًا بؤؤدون المعلؤؤم الكفؤؤؤ المؤؤدرب فؤؤي هؤؤذا المجؤؤال ولديؤؤه الخبؤؤرات       

لسيطرة على اآللة إذا لم يعرف المعلم الؤذي يسؤتخدمها   والمهارات اليرورية. فال يمكن النجاح في ا

الهدف مؤن اسؤتخدامها وطريقؤة االسؤتخدام. وعلؤى ذلؤك فؤإن التنميؤة المهنيؤة فؤي مجؤاالت تكنولوجيؤا             

التعليم أمر ضروري لمساعدتهم على تحسين أدائهم وتمكينهم من توظيف تكنولوجيا التعلؤيم بفاعليؤة   

نحوها كما يمكنهم من مواكبة التطورات المستجدة في هذا المجؤال   وينمي لديهم االتجاهات اإليجابية

 ،2000وكؤؤل ذلؤؤك يسؤؤاعد علؤؤى تجديؤؤد العمليؤؤة التعليميؤؤة واالرتقؤؤاء بمسؤؤتواها )أحمؤؤد عبؤؤد الحميؤؤد،      

165.) 

 ثالثًا: أساليب التنمية المهنية للمعلم:

 التدريب أثناء الخدمة: -1

فقد أخؤذت بؤه كثيؤرًا     ة لتطوير أداء المعلمين، لذاأثناء الخدمة من المداخل الهام التدريبيعد 

من دول العالم المتقدمة، ومن أشهر هذه الؤدول: الواليؤات المتحؤدة األمريكيؤة، وانجلتؤرا، واسؤتراليا،       

يلؤزم المعلمؤين بالتؤدريب أثنؤاء الخدمؤة داخؤل        1988واليابان. ففي اليابان تم إصدار قانون منؤذ عؤام   

، ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج المعلمؤون األوائؤل   School Based in Service Trainingالمدارس 

مع المعلمين ذوي الخبرة، ويشمل كل ما يقوم بؤه المعلؤم فؤي المدرسؤة، وتؤتم فؤي صؤورة لقؤاءات تؤتم          

فيها مناقشة أساليب التدريس وتخطؤيط الؤدروس بؤين المعلمؤين ذوي الخبؤرة والمعلمؤين الجؤدد، وفؤي         

لمون الؤذين لؤم يجتؤازوا هؤذا التؤدريب مؤن عمليؤة التؤدريس )أحمؤد عبؤد الفتؤاح            نهاية العام يستبعد المع

 (.135، 2006الذكي، 

 حلقات النقاش: -

وهي تعد أساليب جيدة في تحقيق التنمية المهنيؤة إذا مؤا تؤوفر لهؤا التخطؤيط واإلعؤداد الفعؤال        

الخبؤرات   من كافة األجهؤزة والمؤسسؤات والتؤي تشؤمل مجموعؤات متخصصؤة مؤن األفؤراد أصؤحاب         

 العلمية والمهنية، واألكاديمية المتخصصة في مجال العمل والوظيفة 

يعتمد هذا األسلوب على الحوار والنقاش ما بين مجموعة من المتعلمين يتم جمعهم في حلقة 

نقاشية، وتتم المناقشة بطريقتين، إحداهما أن يقوم المعلم أو المدرب بطرح القيية المراد مناقشؤتها،  

د ذلؤؤك بالنقؤؤاش فيهؤؤا إلبؤؤداء اآلراء والحلؤؤول للقيؤؤية موضؤؤو  النقؤؤاش مؤؤن خؤؤالل كؤؤل          ويسؤؤمح بعؤؤ 

المشؤؤاركين، أمؤؤا الطريقؤؤة األخؤؤرى ففيهؤؤا يؤؤتم الحؤؤوار والنقؤؤاش بطريقؤؤة محؤؤددة ومنظمؤؤة إذ يقؤؤوم أحؤؤد  

المتدربين أو المشاركين بإدارة حلقة النقؤاش، وطؤرح المشؤكلة المؤراد مناقشؤتها، ثؤم يعطؤى بعؤد ذلؤك          

لمشاركين لمناقشؤة هؤذه المشؤكلة إلبؤداء اآلراء المختلفؤة وصؤواًل إلؤى أفيؤل الحلؤول )مطؤر           المجال ل

 (.100، 2004سالم سعيد الشمرى ،
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 Distance Training التدريب عن بعد: -

التدريب عن بعد هو التدريب الذي يتم باسؤتخدام الوسؤائط التقنيؤة المتعؤددة، التؤي يمكؤن عؤن        

وج بؤين المؤدرب والمتؤدرب بشؤرل أن يؤتم ذلؤك فؤي إطؤار تنظؤيم          طريقها ضمان تحقيق اتصؤال مؤزد  

جامعؤؤة(، ييؤؤمن تؤؤوفير المؤؤادة التعليميؤؤة وتوصؤؤيلها للمؤؤتعلم، ويؤؤوفر فؤؤرص اللقؤؤاء      -مركؤؤز -)معهؤؤد

 (.16، 2001المباشر وجها لوجه، وفق برنامج معين )عبد الجواد بكر، 

مؤع المؤدرب، ويعتمؤد بشؤكل     وهو نشؤال مخطؤط وهؤادف ال يشؤترل الوجؤود المتؤزامن مؤن المتؤدرب         

(، كما أنه عملية تهدف إلى وصول خدمة 1هـ، 1424أساسي على جهود المتدرب الذاتية )الربيعة، 

التؤدريب للعؤؤاملين فؤؤي مكؤؤان إقؤؤامتهم بهؤؤدف إحؤؤدا  تغيؤؤرات سؤؤلوكية فنيؤؤة محؤؤددة يحتؤؤاج إليهؤؤا الفؤؤرد  

 (.15 ،2000والوظيفة التي يمارسها والعمل الذي يقوم به )عقيل رفاعي، 

وقؤؤد أوضؤؤحت نتؤؤائج البحؤؤو  والدراسؤؤات أييؤؤا أهميؤؤة تؤؤوفير مواصؤؤفات ومعؤؤايير معينؤؤة،    

ليمان فعالية التعليم والتدريب بالفيديو كؤونفرانس التفؤاعلي. ويؤرتبط بعؤض هؤذه المعؤايير بتخطؤيط        

ا البؤرامج التعليميؤؤة والتدريبيؤؤة، كمؤؤا يؤرتبط بعيؤؤها اآلخؤؤر بؤؤالمتلقي، وكؤؤان مؤن أهؤؤم هؤؤذه المعؤؤايير مؤؤ   

يرتبط بإدارة العمل والتحكم في الجودة، وما فيها من متابعة وتقييم البرامج لتحقيؤق أهؤداف التؤدريب    

 (:161، 2006باستخدام شبكة الفيديو كونفرانس التفاعلي والتي تمثل فيما يلي)نيللي عاشور، 

وير توفير فرص التدريب للعاملين في الحقل التربوي مما يساعد على تحسين مهاراتهم وتط (1

 أدائهم وإحدا  النمو المهني لهم.

توصيل الخدمة التدريبيؤة للعؤاملين فؤي الحقؤل التربؤوي فؤي أمؤاكن إقؤامتهم اختصؤارًا للوقؤت            (2

 وتوفيرا للنفقات وترشيدًا للجهد المبذول من جانب المتدربين.

عقد اللقؤاءات بؤين مسؤئولي الؤوزارة والعؤاملين فؤي الحقؤل التربؤوي لدراسؤة المشؤكالت التؤي             (3

 عيق العملية التعليمية والعمل على حلها مباشرة.ت

اللحاق بالتطور العلمي والتكنولوجي واسؤتخدام الؤتعلم عؤن بعؤد، وهؤى إمكانيؤات تكنولوجيؤة         (4

 متطورة في نشر التعليم التكنولوجي والمعرفة العلمية.

 طريقة تمثيل الدور: -

مؤال التعامؤل المختلفؤة علؤى     يستخدم هذا األسلوب للتعرف على آثار العالقؤات البشؤرية، وأن   

المناخ العام داخؤل المؤسسؤة، وفيؤه يقؤوم المتؤدربون بتمثيؤل بعؤض األدوار الواقعيؤة أو االفتراضؤية،          

وتؤؤتم متابعؤؤة هؤؤذه العمليؤؤة ليكتشؤؤف المتؤؤدربون القؤؤائمون بؤؤاألدوار، اآلثؤؤار الناجمؤؤة عؤؤن تصؤؤرفاتهم        

  (.998، 2010وعالقتهم باآلخرين ودرجة رضاهم )محمد حمدان، 

علؤؤى التؤؤدريب الفعلؤؤي علؤؤى    -وخاصؤؤة الجؤؤدد  -ويالحؤؤظ أن هؤؤذا األسؤؤلوب يسؤؤاعد المعلمؤؤين  

األدوار التي سوف يقومون بها، كما أنه وسيلة جيدة لتدريب المعلمين القؤدامى علؤى األدوار الجديؤدة    

مزايؤا  من خالل توفير بيئة مشابهة لبيئة العمل الفعلية كما يتصف أسلوب تمثيل األدوار بالعديد من ال

 منها:

 أنه من أفيل طرائق التدريب على العالقات اإلنسانية خاصة مجال اإلدارة التعليمية. -

أنؤه يعطؤؤي للمتؤؤدربين فرصؤة لتحويؤؤل مؤؤا تعلمؤؤوه فؤي التؤؤدريب إلؤؤى موقؤع العمؤؤل، وبالتؤؤالي تحسؤؤين      -

فهمهؤؤم واسؤؤتخدامهم وممارسؤؤاتهم للعالقؤؤات اإلنسؤؤانية، ممؤؤا يسؤؤاعدهم علؤؤى تطبيؤؤق مهؤؤارات التعامؤؤل  

 الشخصي التي اكتسبوها.

 جديدة في اإلقنا .أن حل ومناقشة المشاكل تساعد المتدربين على تعلم أساليب وتقنيات  -
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أن هذه الطريقة مشوقة للمتدربين؛ الشؤتراكهم الفعلؤي فؤي تمثيؤل الؤدوار وبالتؤالي تؤؤدي إلؤى نتؤائج           -

 إيجابية.

أن هؤذه الطريقؤؤة أكثؤر فعاليؤؤة فؤي التؤؤدريب مؤن سؤؤما  المحاضؤرة أو قؤؤراءة كتؤب؛ ألن التعلؤؤيم عؤؤن        -

 (.1708، 2009عيشة المنشاوي، طريق الممارسة والعمل أفيل من غيره من أنوا  التدريب )

 Brainstorming  طريقة العصف الذهني -

تعتمد هذه الطرقؤة علؤى طؤرح موضؤو  مؤا أو مشؤكلة معينؤه علؤى األفؤراد، وإعالمهؤم بكؤل            

جوانبها والعوامل المؤثرة فيها، ثم الطلب منهم تقديم حلول فورية شفوية، ويقوم المدرب بتدوين هذه 

لة تقويمها أو التعليق عليها، وبذلك يتمكن من جمع أكبر عدد ممكن مؤن  الحلول وتصنيفها دون محاو

الحلول المقترحة للمشكلة، ثم بعد ذلك يتم تقديم هذه الحلول، واختيار المناسب منها بعد انتهاء جلسؤة  

 (.144، ص1998العصف )محمد علي، 

والمتقـدم أو القائم ويأخذ العصف الذهـني عدة أشـكال منها: العصف الذهني الفردي والجماعي 

، وفي النو  األخير تقدم عدة محفزات  Computer Based Brainstorming علي الكمبيوتر

مثل صورة عشوائية أو رسوم بيانية، ويطلب مؤن المعلؤم عؤرض أفكؤاره ومعتقداتؤه بخصؤوص تلؤك        

 ( . 88- 85 :2002المحفزات )عزة مصطفي، 

 المحاضرة: -

ية وقؤؤدرة المؤؤدرب ألداء مثؤؤل هؤؤذا العمؤؤل، ومؤؤا تؤؤزال يعتمؤؤد أسؤؤلوب المحاضؤؤرة علؤؤى شخصؤؤ

المحاضؤؤرة مؤؤن أكثؤؤر الطرائؤؤق شؤؤيوعًا سؤؤواء فؤؤي نقؤؤل المعؤؤارف واآلراء واألفكؤؤار ل خؤؤرين أو فؤؤي    

عرض الخبرات وتقديم وجهات النظر بشكل مباشر أو التأثير على المستمعين وإقناعهم بفكر معينؤة  

مون عن طريق االستما  بدرجة من السهولة أكبر والمحاضرة أسلوب مناسب لمشخاص الذين يتعل

من القراءة وهي سهلة اإلعداد والتنفيذ وقليلة التكلفؤة، ولكنهؤا قؤد تكؤون مملؤة؛ ألنهؤا وحيؤدة االتجؤاه،         

ويؤؤر مالئمؤؤة لتنميؤؤة المهؤؤارات وفؤؤي المقابؤؤل يصؤؤعب فؤؤي ظؤؤل هؤؤذا األسؤؤلوب الحصؤؤول علؤؤى التغذيؤؤة   

محاضرة على التغذية الراجعة الفورية، كما يصعب قيؤاس  الراجعة الفورية، كما يصعب قياس أثر ال

أثر المحاضرة أو نتائجها. هذا باإلضافة إلى صعوبة إيجاد محاضرين ذوي أسلوب مثير يجمؤع بؤين   

المعرفة والخبرة الواسعة في الموضو . ومن ثم ال يجب االعتماد عليهؤا كثيؤرًا فؤي بؤرامج التؤدريب      

، 2009إلؤؤى األسؤؤاليب األخؤؤرى )عيشؤؤة المنشؤؤاوي،    -إلؤؤى ذلؤؤك  باإلضؤؤافة -أثنؤؤاء الخدمؤؤة، واللجؤؤوء 

1706.)  

 التعلم الذاتي: -

ُيقصد بالتعلم الذاتي أن المتعلم يعلم نفسه، ويأتي ذلك انطالقًا من أننا نعيش في عصر تتزايد 

فيؤه المعلومؤات بسؤؤرعة فائقؤة، ممؤؤا يتطلؤب االهتمؤؤام بقيؤية الؤؤتعلم الؤذاتي، حيؤؤث زادت الحاجؤة إلؤؤى        

علم المستمر بطريقة ذاتية بعد ما أصبح على الفرد أن يتفاعل مع عالم تعد سرعة التغير فيؤه أكبؤر   الت

من ذي قبل مما يفرض ضرورة إنماء المعلم نفسه بنفسه ليتمكن من التغلب على المشكالت الجديدة، 

الؤذاتي   وكذلك ليتمكن من التعايش مع ما يستحد  في مجتمعه في سهوله ويسؤر. وعلؤى ذلؤك فؤالتعلم    

أسلوب مهم يساعد المعلم على إتقان المهارات الالزمة لتوليد المعلومات الجديدة في مجال عمله عن 

طريق المالحظة والتحليل والتركيب؛ حتى ال يتوقف نموه المهني عند حدود مرحلؤة إعؤداده )عيشؤة    

 (.1712، 2009المنشاوي، 

االستراتيجيات التربوية، حيث يستطيع يعد التعلم الذاتي أحد األساليب التي ظهرت لتوظيف 

األفؤؤراد أن يكتشؤؤفوا مهؤؤاراتهم بعيؤؤدا عؤؤن خبؤؤرات اآلخؤؤرين المهنيؤؤة، ويسؤؤتطيعوا تعمؤؤيم ممارسؤؤتهم       

المهنية ذاتيا باستخدام استراتيجية التعلم التؤأملي، وفؤى اكتسؤاب المعلومؤات والمهؤارات الجديؤدة عؤن        
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على توفير الدوريات العلمية والمراجع األساسية  الممارسات التربوية، ويتحقق ذلك من خالل العمل

بالمكتبؤؤات الجامعيؤؤة، والتوسؤؤع فؤؤي نظؤؤام تبؤؤادل الخبؤؤرات العلميؤؤة مؤؤع الجامعؤؤات األجنبيؤؤة وتشؤؤجيع      

 (.97، 2006التأليف )سالمة حسين ،

( أنؤه يمكؤن تفعيؤل التنميؤة المهنيؤة الذاتيؤة       10-9، 2015ترى كل من )زكية كامل، خديجة جعفر،  -

 ة المعلم نفسه عن طريق إتبا  الخطوات التالية:بواسط

 تعويد المعلم على كيفية تقدير احتياجاته من خالل: -أ

ممارسة التأمل حيث تعتمد عمليؤة التقؤدير الؤذاتي لالحتياجؤات مؤن بؤرامج التنميؤة المهنيؤة علؤى           -

فيؤة  مدى تمكن المعلم من ممارسؤة التأمؤل بحيؤث يفكؤر بؤالموقف التدريسؤي ومكوناتؤه، وكي       

أدائه واألهداف المراد تحقيقها منه ثم يشر  في التخطيط لهؤذا الموقؤف ثؤم يعؤود ويمؤارس      

التفكير بعد تنفيذ الدرس وتقيم جدواه، ويتعامل مع الفجوة بين مؤا كؤان مسؤتهدفًا مؤن خؤالل      

النظرية، وبين ما تحقق فعليًا من خالل الدرس، حيث تعد هذه الفجوة مشؤكلة مهنيؤة ينبغؤي    

 والوصول إلى عالجها بالتنمية المهنية.تشخيصها 

تنمية مهؤارة المعلؤم فؤي قؤراءة وتحليؤل التقؤارير والبيانؤات ونتؤائج المتعلمؤين لديؤه وغيرهؤا مؤن              -

مصادر المعلومات التي تعد بمثابة مؤشرات كمية ونوعيؤة علؤى نقؤال القصؤور واليؤعف      

 في أدائه.

 خالل: النمو الذاتي عن طريق استخدام مصادر التعلم من -ب

تشجيع المعلم على إعداد البحو  اإلجرائية حؤول مشؤكالت منبثقؤة مؤن داخؤل الفصؤل الدراسؤي         -

حيث تعؤد مؤن أهؤم وأغنؤى مصؤادر الؤتعلم والنمؤو المهنؤي الؤذاتي فهؤي تتؤيح للمعلؤم فرصؤة              

اختبؤؤار معارفؤؤه ومهاراتؤؤه المهنيؤؤة، والخؤؤروج بؤؤأخرى معدلؤؤة ومطؤؤورة مؤؤن خؤؤالل الواقؤؤع    

 الل الكتابات النظرية فقط.المعاش، وليس من خ

تكوين مجتمؤع مهنؤي للؤتعلم ييؤم المشؤرف التربؤوي والؤزمالء داخؤل المدرسؤة يمكؤن االعتمؤاد             -

 عليه والتفاعل معه.

 النمو المهني المقارن: -

حيؤؤث يعمؤؤد المعلؤؤم إلؤؤى مقارنؤؤة أدائؤؤه بمؤؤا يتؤؤاح لؤؤه مؤؤن مشؤؤاهدة دروس نموذجيؤؤة أو مؤؤن كتابؤؤات   -

 جحة من خالل شبكات التنمية المهنية.توثيقيه حول التجارب النا

 متابعة التقدم والتغلب على المشكالت ويتم من خالل: -ج 

وضع معايير ألداء المعلم والؤتمكن المهنؤي، حيؤث يسؤتطيع المعلؤم تقيؤيم مؤدى تقدمؤه فؤي ضؤوء            -

معؤؤايير األداء ويسؤؤتطيع رصؤؤد أوجؤؤه القصؤؤور وتشؤؤخيص المشؤؤكالت والمعوقؤؤات التؤؤي         

 .يعترض ذلك التقدم

ضؤؤؤرورة وجؤؤؤود شؤؤؤبكات للمعلومؤؤؤات المتعلقؤؤؤة بؤؤؤالنمو المهنؤؤؤي للمعلمؤؤؤين ومعؤؤؤايير ذلؤؤؤك النمؤؤؤو  -

 ومستوياته.

 التدريس المصغر:

يعد التدريس المصغر من االتجاهات التربوية المعاصرة في مجال إعداد المعلم وتدريبه 

المهني للمعلم قبل  الكتساب المهارات التدريسية، وهو أييًا من االتجاهات الواعدة في اإلعداد

( أن من أساليب تدريب المعلمين قبل الخدمة التي أثبتت 48، ص2015الخدمة. حيث تشير األسود)

األبحا  جدواها التدريس المصغر، هذا األخير يهدف إلى جعل العملية التدريسية تجربة ملموسة 
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ات جزئية محددة تكون لدى الطالب المعلم، ويعمل على تحليل مهارات التدريس المعقدة إلى مهار

أكثر مرونة في اكتسابها وإتقان أدائها. وفي ذلك أوصى مؤتمر الجودة الشاملة في إعداد المعلم 

م( بالتأكيد على أهمية التدريس المصغر بكليات التربية وإعداد 2003بالوطن العربي أللفية جديدة )

 المعلم. 

قبل الخدمة حيث يتم التدريب والتدريس المصغر وسيلة إلعداد المعلم في مرحلة ما 

(، cavin,2007,p8لمجموعة صغيرة من الطلبة لتطوير أداءهم وتحقيق األهداف المحددة منه )

ويتسم التدريس المصغر بالمرونة التي تقيي على الفجوة بين النظرية والتطبيق فسلوك الطالب 

باإلضافة إلى ذلك اكتساب بعض المعلم ال يتعدل بمجرد المعرفة النظرية اإلدراكية، وإنما يستلزم 

 (. 89، ص 2009المهارات والكفايات والمهام والتدريب عليها )خلف، 

( أنه في ضوء التطورات التي شهدتها عملية استخدام 140، ص2007ويشير يحي )

األساليب التدريبية والتدريسية الحديثة ظهرت برامج التدريس المصغر والتي تعمل على إيجاد تعليم 

توفير جهد كبير وأموال كان سيتم إنفاقها في إعداد أخصائيين ال يعرفون عن األجهزة أفيل و

 التعليمية إال كيفية تشغيلها. 

ويعد التدريس المصغر من األساليب الحديثة التي لها بالغ األثر في التعليم والتدريب خاصة 

مقياس مصغر وذلك من في مجال اكتساب المهارات وتنميتها وهو ممارسة تعليمية حقيقية على 

 (.3، ص2003أجل تطوير مهارات جديدة وصقل مهارات )خلف اهلل، 

وتقوم فلسفة التدريس المصغر على تجزئة عملية التدريب إلى سلوكيات ومهارات 

منفصلة، حيث يتم التدريب على كل مهارة فيها بشكل منفصل داخل موقف تعليمي مصغر، 

ارات استخدام األجهزة التعليمية قبل وأثناء وبعد استخدامها فالطالب المعلم يتدرب على إتقان مه

خالل الموقف التعليمي، مع إعطاء التغذية الراجعة من خالل التدريب لمجموعات صغيرة في 

العدد مع زمالئه ولفترة قصيرة من الزمن. ومن ثم يستطيع هذا األسلوب أن يفيد في إكساب 

كما يساعد في تنمية تلك المهارات وتصحيح المهارات  الطالب مهارات تدريبية وتدريسية جيدة،

التدريبية الخطأ في استخدام األجهزة التعليمية. وبذلك يكون التدريس المصغر قائما على تبسيط 

الموقف التدريسي باعتباره موقفًا مركبًا، يشتمل على مجموعة من المهارات ويمكن تحليله إلى 

رة منها على حدة تحت ظروف يمكن التحكم سلوكيات محددة والتدريب على كل مها

كما أن التدريس المصغر يعتمد على  .(Karçkay & Sanlı ،2009؛ 2002فيها)الطنطاوي، 

 أساس نظري يتيمن كل مما يأتي: 

  .التعليم بالمالحظة المباشرة لسلوكيات التدريس والممارسة العقلية 

 وعرض وفهم أداءات التدريس.  استخدام الوسائل والمستحدثات التكنولوجية في تسجيل 

  .وضع عملية تعلم المهارة موضع التحليل والممارسة والتدعيم والتقويم 

  التعلم من اآلخرين سواًء من أدائهم ومناقشتهم أثناء التدريس وكذلك التغذية

 (228م، ص2011الراجعة.)العجمي، 

 الشراكة بين الجامعات والمدارس: -

التي تعكس عملية إعادة صياغة العالقات بين جميؤع المعلمؤين   تعتبر الشراكة إحدى اآلليات 

بالتعليم، وهؤي رؤيؤة جديؤدة لؤمدوار بؤين المؤسسؤات التعليميؤة وبؤين األهؤالي أو بينهؤا وبؤين القطؤا              

الخاص أو بينها وبين األكاديميين المتخصصين أو ذوي الخبرة وغيرهم، وكذلك تكون الشراكة آلية 

رسة والمجتمع بكل فئاته ومنظماته ومن بينها المنظمات الجامعية، كما أنهؤا  لتوثيق الروابط بين المد

وقؤؤد نالؤؤت الشؤؤراكة بؤؤين   مؤؤدخل لتقلؤؤيص العزلؤؤة والسؤؤلبية التؤؤي عانؤؤت منهؤؤا المؤؤدارس لفتؤؤرة طويلؤؤة.   
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المدارس والجامعات كاتجاه عالمي معاصر ظهرت تطبيقاته في الواليؤات المتحؤدة األمريكيؤة وكنؤدا     

ويد والبرازيؤؤل وغيرهؤؤا مؤؤن الؤؤدول كإحؤؤدى االسؤؤتراتيجيات القوميؤؤة التؤؤي تهؤؤدف إلؤؤى واسؤؤتراليا والسؤؤ

تحقيق التنمية المهنية للمعلمين، وأكدت كثير من األدبيات أن الشؤراكة بؤين المؤدارس والجامعؤات قؤد      

صؤؤؤممت إلعؤؤؤادة هيكلؤؤؤة المعلؤؤؤم وتطؤؤؤوير المؤؤؤدارس العامؤؤؤة والفنيؤؤؤة؛ حيؤؤؤث يتعؤؤؤاون هيئؤؤؤة التؤؤؤدريس  

معلمي تلك المدارس في فرق عمل؛ لمناقشة القيايا والمشكالت المرتبطة بؤالمعلمين  بالجامعات مع 

وتنميتهم مهنيًا؛ حيث إن مشاركة كل منهم بخبراته ومعلوماته تسؤاهم فؤي الوصؤول إلؤى حلؤول لتلؤك       

 (.1728 -1727، 2009المشكالت والقيايا )عيشة عبد السالم المنشاوي، 

 :Foreign missionsاالبتعاث  -

عتبر االبتعا  مؤن الطؤرق المهمؤة لتحقيؤق التنميؤة المهنيؤة للمعلمؤين فاالبتعؤا  يتؤيح للمعلؤم           ي

االطؤؤال  علؤؤى المسؤؤتجدات والطؤؤرق الحديثؤؤة فؤؤي التؤؤدريس واالسؤؤتفادة مؤؤن الخبؤؤراء والمتخصصؤؤين، 

وتتنؤؤو  طؤؤرق االبتعؤؤا  فإمؤؤا أن تكؤؤون زيؤؤارات متقدمؤؤة مختلفؤؤة أو تفؤؤرل محؤؤدد المؤؤدة تسؤؤمح للمعلؤؤم   

  والتؤؤدريب علؤؤى الطؤؤرق الحديثؤؤة وكيفيؤؤة اسؤؤتخدام التكنولوجيؤؤة المتطورة)سؤؤوزان محمؤؤد        اإلطؤؤال

( وال شك أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السؤعودية قؤد بؤدأت فؤي     385، 2011المهدي، 

 تطبيق هذا األسلوب عن طريق إيفاد المعلمين للخارج لالستفادة من خبرات الدول األخرى. 

     الحرة:القراءة 

تعد القراءة وسيلة هامة لتنمية المعلم معرفيًا وتربويًا وثقافيًا، فمن خالل االطؤال  المسؤتمر،   

يتعرف المعلم على كل ما هو جديد فيما يخص المادة الدراسية ،وطرق التدريس والتقنيؤات الحديثؤة،   

توسؤؤيع دائؤؤرة اهتمامؤؤات والمسؤؤتحدثات التربويؤؤة واالتجاهؤؤات العالميؤؤة فؤؤي الؤؤتعلم، ويعمؤؤل ذلؤؤك علؤؤى 

المعلؤؤم الفكريؤؤة والمعؤؤـرفية، وتنميؤؤة معؤؤـارفه، وينعؤؤـكس ذلؤؤك إيجؤؤـابيًا علؤؤى العمليؤؤـة التعليمؤؤة )محمؤؤد 

 (. 137، 2002؛ حسن محمد عبد الشافي ،102، 2001األصمعي،

 الدراسات العليا: -

المهنيؤة لهؤم،    يعتبر اسؤتكمال المعلمؤين للدراسؤات العليؤا أحؤد الطؤرق المهمؤة لتحقيؤق التنميؤة         

وذلك من خالل ترشيحهم للحصول على الدبلومات العليا ودرجؤة الماجسؤتير والؤدكتوراه مؤن كليؤات      

التربيؤؤؤة، ويسؤؤؤتطيع المعلمؤؤؤون االسؤؤؤتفادة مؤؤؤن خبؤؤؤرات أسؤؤؤاتذة كليؤؤؤات التربيؤؤؤة مؤؤؤن خؤؤؤالل حيؤؤؤور    

( وبؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤن 385، 2011المحاضؤؤؤؤرات والمؤؤؤؤؤتمرات والنؤؤؤؤدوات )سؤؤؤؤوزان محمؤؤؤؤد المهؤؤؤؤدي،  

ات التؤؤي تواجؤؤه المعلمؤؤين والتعقيؤؤدات اإلداريؤؤة التؤؤي يتعرضؤؤون لهؤؤم، إال أن وزارة التربيؤؤة   الصؤؤعوب

 والتعليم السعودية تشجع المعلمين على استكمال دراساتهم العليا. 

 رابعًا: معوقات التنمية المهنية للمعلم: 

ائاًل أشارت العديد من األبحا  والدراسات إلى وجود مجموعؤة مؤن المعوقؤات التؤي تقؤف حؤ      

دون تحقيؤق التنميؤؤة المهنيؤؤة للمعلؤؤم، وبالتؤالي تكؤؤون سؤؤببًا فؤؤي عرقلؤة الجهؤؤود المبذولؤؤة للقيؤؤام ببؤؤرامج    

 التنمية المهنية للمعلم والتي نذكر منها ما يلي:

 .غياب الحوافز الدافعة للتطوير الذاتي المهني 

 .قلة وجود المصادر المالية التي ترصد لتطوير قدرات المعلم المهنية 

 م وجود حوافز مالية أو مميزات خصوصًا للمعلمين الذين انخرطوا في برامج التنمية عد

 المهنية.

 .زيادة األعباء التدريسية التي يقوم بها المعلم 

 .عدم توافر التقنيات التربوية الحديثة المعينة على تحقيق برامج التنمية المهنية 
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 2001لمعلم )علي بن ناصر آل زاهر،االفتقار إلى دراسات تحديد االحتياجات التدريبية ل ،

176.) 

 .جمود النظام التعليمي، وثبوت األهداف التعليمية وعدم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر 

  جمود المناهج والمقررات الدراسية، باإلضافة إلى تركيزها على المستوى المعرفي فقط

إلى االعتماد على طرق وإهمال الجوانب الوجدانية والمهارية، األمر الذي اضطر المعلم 

التلقين واإللقاء لتوصيلها إلى الطالب، واقتصرت مهمة الطالب على الحفظ والتذكر 

 واالسترجا  فقط دون اإلبدا  واالبتكار والتفكير الناقد. 

  افتقار الكثير من المدارس لكثير من األجهزة التقنية والفنية التي يحتاجها عيو هيئة

 (.369 -368: 2003تدريسية )محمد المحسن، التدريس أثناء العملية ال

   زيؤؤادة األعبؤؤاء الملقؤؤاة علؤؤى عؤؤاتق عيؤؤو هيئؤؤة التؤؤدريس حيؤؤث يحمؤؤل الكثيؤؤر مؤؤنهم أضؤؤعاف

نصابه القانوني من المحاضرات لتغطية العجز، وكذلك األعمال المتعلقة بنظم االمتحانؤات،  

وأعمؤؤال الكنتؤؤرول    التؤؤي تتمثؤؤل فؤؤي إعؤؤداد االمتحانؤؤات وأعمؤؤال لجؤؤان النظؤؤام والمراقبؤؤة،        

 وتصحيح كراسات اإلجابة 

 .غلبة الروتين واإلجراءات البيروقراطية على العلم اإلداري في المدرسة 

           عدم متابعة عيو هيئؤة التؤدريس لمؤا يسؤتجد فؤي طرائؤق وإسؤتراتيجيات وأسؤس ونظريؤات

 التدريس الحديثة 

 ها. كثرة القوانين، واللوائح اإلدارية وتياربها وجمودها وعدم تغير 

  .انتشار الصرا  والغير بين العاملين بالجامعة 

 .الروتين والتعقيد الوظيفي واإلداري 

     عدم وجود خطة واضحة ومحددة لمها ومسئوليات القيادات مما يجعلها تعتمؤد علؤى أسؤلوب

 المحاولة والخطأ في القيام بها. 

     سؤؤبابها وسؤؤبل  عؤؤدم وضؤؤوح القؤؤرارات الهامؤؤة التؤؤي يؤؤتم اتخاذهؤؤا علؤؤى مسؤؤتوى المدرسؤؤة وأ

 تنفيذها، باإلضافة إلى عدم توافر اإلعالم الكاف لها على مستوى المدرسة. 

    صؤؤعوبة االتصؤؤال بؤؤين المسؤؤتويات اإلداريؤؤة الوسؤؤطي والتنفيذيؤؤة وبؤؤين بعيؤؤها الؤؤبعض مؤؤن

 ناحية وبينها وبين المستويات اإلدارية العليا من ناحية أخرى.

   بالغموض والعموميؤة، ممؤا يصؤعب علؤى القائؤد      تتصف مهام ومسئوليات القيادات التعليمية

 الجديد فهمها وتمثلها خاصة في بداية توليه للمنصب. 

  االستناد في اختيار وتعيين المعلمين لتولى المناصب القيادية في المدرسة على مبدأ األقدمية

المطلقؤؤة للفؤؤرد ولؤؤيس علؤؤى مؤؤا يتؤؤوافر لديؤؤه مؤؤن مهؤؤارات واسؤؤتعدادات وخصؤؤائص وقؤؤدرات   

 خبرة.شخصية و

  .ندرة األجهزة واألدوات الالزمة للعمليات والمهام اإلدارية 

    الفرديؤؤة واالنعزاليؤؤة وغيؤؤاب روح العمؤؤل المدرسؤؤي بؤؤين العؤؤاملين بالمدرسؤؤة، وانعؤؤدام روح

 الفريق. 
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     تؤؤؤؤدنى كفؤؤؤؤاءة الكثيؤؤؤؤر مؤؤؤؤن العؤؤؤؤاملين ممؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤدى إلؤؤؤؤى الصؤؤؤؤرا  والتصؤؤؤؤادم بؤؤؤؤين القيؤؤؤؤادة

: 1999؛أحمؤؤد بطؤؤاح، صؤؤالحة عيسؤؤان، 165 -164، 2000والمرؤوسؤؤين)محمود الناقؤؤة، 

227- 228.) 

 

 المراجع:

 (مهنة التعليم وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل، العين: دار 2005إبراهيم األسطل، فريال الخالدي )

 الكتاب الجامعي.

 ( صنع القرار التربوي في الجامعات العربية1999أحمد بطاح، صالحة عيسان )-  جامعة السلطان

السابع: اإلدارة الجامعية في الوطن العربي، الجمعية المصرية  سى نموذجًا، المؤتمر السنويقابو

 .228، 227يناير، ص  25-23للتربية المقارنة واإلدارية التعليمية، القاهرة، 

 ( التنمية2000أحمد ربيع عبد الحميد ) مصر،  األزهر( )جامعة الخدمة، التربية، أثناء للمعلم المهنية

 .187-155ص ص ، 88 

 ( التجربة اليابانية في التعليم: دروس مستفادة"، اإلسكندرية، دار 2006أحمد عبد الفتاح الذكي" :)

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 ( 2005أحمد عياصرة) 4-3،  43األردن، مج- المعلم للمعلمين، رسالة المستدامة المهنية التنمية ،

 .39-28ص ص 

 الثانوية  المدارس لمعلمي المستدامة المهنية ( التنمية2015ف السعيد أحمد )أحمد محمد الزائدي وأشر

- العربية التربية مقترح، مستقبل االعتماد المهني: تصور معايير متطلبات ضوء في جدة بمحافظة

 .458-331، ص ص 94،   22مصر، مج

  (أهمية التدريس المصغر في تدريب الطلبة المعلم 2015األسود، الزهرة .)ين. مجلة دراسات م

 . الجزائر.34عدد  -لجامعة األغوال

 ( تنمية2010بدوي أحمد محمد الطيب ) المساعدين غير للمعلمين الالزمة اللغوية المهارات بعض 

 في احتياجاتهم، دراسات ضوء في بالتعلم الذاتي االبتدائية بالمرحلة العربية اللغة في المتخصصين

 .115-64، ص ص 165مصر،  - التدريس وطرق المناهج

 ( أداء الطلبة المعلمين في تخصص التربية 1427البركات، علي وأبو جاموس، عبد الكريم .)هـ

االبتدائية بجامعة اليرموك للكفايات التدريسية األساسية وفعالية أسلوب التدريس المصغر في تنميتها. 

 ة المنورة. . المدين4مجلة جامعة طيبة: العلوم التربوية. السنة الثاني، العدد 

 (العولمة والتعليم العالي: التعليم العالي واالتجاهات العالمية، ترجمة السيد عبد 2006جان نايت )

 91العزيز البهواشى، الطبعة األولى،القاهرة: عالم الكتب، ص.

  حافظ فرج أحمد، "التنمية المهنية المستدامة ألستاذ الجامعة في ضوء متغيرات العصر" )ورقة مقدمة

المؤتمر القومي الحادي عشر، العربي الثالث: التعليم الجامعي العربي آفاق اإلصالح والتطوير، إلى 

 .134-105(، ص ص 2004مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، 

 اإلستراتيجي،  التخطيط مدخل ضوء في للمعلمين المهنية ( التنمية2011السيد محمد ) الدين حسام

 .65-56، ص ص 31عمان،   نةسلط- التربية رسالة

 ( 2001حسن محمد عبد الشافي:)  .المكتبة المدرسية ورسالتها، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 

 ( االحتياجات التدريبية ألعياء هيئة التدريس بجامعة 2011الخطيب، لطفي وخميس، سامح .)م

جلة التربوية. سبتمبر، المجلد عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم. الم

 (، الجزء الثاني. الكويت. 100(، العدد )25)
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 ( فاعلية أسلوب التدريس المصغر في تنمية مهارات صيانة األجهزة 2003خلف اهلل، محمد جابر )م

التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر. رسالة ماجستير غير 

 معة األزهر، القاهرة. مصر. منشورة(. جا

 ( التدريس التأملي كوسيلة لتنمية بعض المهارات التدريسية لدى الطالبة 2009خلف، أمل السيد .)م

 (. مصر. 44( العدد )12المعلمة. دراسات الطفولة، يوليو. مجلد )

 ( درجة2013رأفت محمد العوضي ) التربية ليةالمعلم، بك الطالب لدى المهنية التنمية متطلبات توافر 

 .302-259، ص ص 42،  14المعاصرة، عالم التربية، س االتجاهات ضوء في

 (برنامج2015زكية إبراهيم كامل، خديجة، غلوم محمد جعفر ) البدنية التربية لمعلمي المهنية التنمية 

-1ص  ، ص24مصر،   - والرياضة البدنية التربية لعلوم العلمية التعليم، المجلة جودة لمتطلبات وفقا

16. 

 (اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية، الرياض: معهد اإلدارة العامة.2005سعد غالب ياسين ) 

 -( واقع2015سعود بن عيد العنزي ) في المساندة والهيئة التدريس هيئة أعياء لدى المهنية التنمية 

 .805-787األردن، ص ص - التربوية العلوم - دراسات تبوك، جامعة

 ( التنمية المهنية ألعياء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية 2006مة عبد العظيم حسين )سال

للجامعة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر، العربي الخامس: الجامعات العربية 

 .150-73نوفمبر، جامعة عين شمس ،ص  27-26في القرن الحادي والعشرين 

 (التنمية2011سوزان محمد المهدي ) عشر التاسع العلمي أفريقيا المؤتمر دول في للمعلمين المهنية 

 - قارة أفريقيا( دول في البشرية والتنمية )التعليم التعليمية المقارنة واإلدارة للتربية المصرية للجمعية

 .390-367مصر، ص ص 

 ( برنامج2006سوزان محمد حسن السيد ) وأثره  للمعلم المهنية يةاالحتراف على قائم مقترح تدريبي

 نحوها، مجلة واتجاهاتهم الخدمة اإلعدادية أثناء بالمرحلة العلوم لمعلمي المهنية الثقافة تنمية على

 .202-139، ص ص 2،  9مصر، ج- العلمية التربية

 ( هـ(: ورقة عمل بعنوان )التدريب عن بعد المفهوم، واألهمية، 1424صالح بن محمد الربيعة

جراءات، االجتما  األول لفريق )مشرو  التدريب عن بعد في مدينة بيشة( وزارة التربية الوسائط، اإل

والتعليم )وحدة اإلشراف والتدريب التربوي وشئون المعلمين واالبتعا ( بمحافظة المجمعة، المملكة 

 ( يوليو.6ـ  4العربية السعودية، )

 ( الدراسات العليا العربية: ال1995ضياء الدين زاهر" :) واقع وسيناريوهات المستقبل"، مستقبل

 التربية العربية، القاهرة، العدد األول.

 ( قراءات في التعليم عن بعد، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2001عبد الجواد بكر ) 

 (دور المشرف التربوي المقيم في التنمية المهنية للمعلمين، رسالة 2004عبد الرحمن المرميح )

 ستير )غير منشورة( قسم اإلدارة التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود.ماج

 (اثر الدمج بين أسلوب التدريس المصغر والنمذجة في تنمية بعض 2011العجمي، لبنى حسين .)م

 (، العدد14المهارات التدريسية لطالبات كلية التربية للبنات بابها. مجلة التربية العملية. ابريل، المجلد )

 الثاني. مصر. 

 ( التنمية المهنية لمديري مدارس التعليم األساسي بجمهورية مصر 2002عزه جالل مصطفى )

   العربية في ضوء أدوارهم المستقبلية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

 لمؤتمرات عقيل محمود رفاعى: دراسة تشخيصية لصعوبات التدريب عن بعد عن طريق شبكة ا

(، تصدر عن ابن خلدون 17، 16(، العددان )5، 4ومقترحات عالجها، مستقبل التربيـة، المجلدان )



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                               مجلة البحث العلمى فى التربية

 

167 

م ـ 1998للدراسات اإلنمائية بالتعاون مع جامعة حلوان، القاهرة، دار األمين للنشر والتوزيع، )أكتوبر 

 م. 2000م(، 1999يناير 

 ( دور اإلشراف التربوي في2004على الزهراني )  تنمية مهارات التدريس، رسالة ماجستير )غير

 منشورة( قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى.

 (برامج التطوير المهني لعيو هيئة التدريس والجامعات 2001علي بن ناصر بن شتوي آل زاهر )

 . السعودية الطبعة األولى، السعودية، جامعة أم القرى

  الدولي للمعلمين، المؤتمر المستدامة المهنية التنمية ( أساليب2009المنشاوي )عيشة عبد السالم 

 معهد القاهرة. الحياة( جامعة مدى التعلم - اإلتاحة - الجودة الثالثة. األلفية مطلع في )التعليم السابع

 .1751-1698، ص ص 3مصر، مج - التربوية الدراسات

  ،برامج اعتماد معايير )2012سالمة عبد العظيم حسين)فاطمة السيد صادق، وأحمد أحمد إبراهيم 

مصر،  - بنها جامعة التربية كلية عصرية، مجلة نظرة و نقدية رؤية مصر في للمعلمين المهنية التنمية

 .44-31، ص ص 91،   23مج

 (2000كامل حامد جاد)  :التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية معالم سياسية مقترحة، القاهرة

 مركز القومي للبحو  والتنمية.ال

 ( التنمية2003محسن رياض ) مصر، - التربوية العلوم -التعليم تكنولوجيا مجال في للمعلم المهنية

 .180-175، ص ص 3،  11مج

 ( معوقات األداء األكاديمي التي تواجه عيو هيئة التدريس بكلية 2003محسن عبد الرحمن المحسن )

بفر  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم، مجلة التربية، كلية العلوم العربية واالجتماعية 

 (. 120التربية، جامعة األزهر، العدد )

 ( أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعليم قبل الجامعي بين النظرية والممارسة،2001محمد األصمعي ) 

 والتنمية، المجلد األول، العدد األول.  مجلة البحث التربوي، القاهرة، المركز القومي للبحو  التربوية

 ( مصطلحات في المناهج وطرق التدريس"، المنصورة، عامر للطباعة 1998محمد السيد علي" :)

 والنشر.

 ( مهارات إدارة الجودة الشاملة في التدريب، القاهرة: مركز 2000محمد عبد الغني حسن هالل )

 تطوير األداء والتنمية.

 ( 2004محمد على الفرا:)  العولمة والحدود، عالم الفكر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون

 84واآلداب، المجلد الثاني والثالثون، العدد الرابع، ص

 ( التدريس الجامعي2000محمود كامل الناقة :)-  رؤية تأصيلية، األسس التربوية إلعداد المعلم

 ، اليوبيل الذهبي لجامعة عين شمس.3الجامعي، ل

 ( إعداد المعلم، تنميته وتدريبه،القاهرة: دار الفكر.2005واله )حى عبد السميع، سهير محمد مصطف 

 ( التنمية المهنية للقيادات التربوية بدولة قطر في ضوء مدخل إدارة 2004مطر سالم سعيد الشمرى )

 الجودة الشاملة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

 ( إسهام اإلشراف التربوي في التطوير الذاتي لمعلمي األحياء بالمرحلة 2013ديوي )ممدوح الخ

الثانوية في مجال مهارات التدريس، رسالة ماجستير )غير منشورة( قسم المناهج وطرق التدريس، 

 كلية التربية، جامعة أم القرى.

 ( مراكز2005نافع عبد المنعم ) دراسة المهنية للمعلم التنمية في ودورها الخدمة أثناء المعلمين تدريب 

- باإلسكندرية التربية كلية السعودية، مجلة المملكة العربية - حائل المعلمين، تدريب مركز حالة:

 .259-186، ص ص 1،  15مصر، مج 
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 (التنمية2011نعيمة سعيد العبرية ) 10سلطنة عمان، س -التربوي التطوير للمعلم، مجلة المهنية   ،

66. 

 د الرفاعى عاشور: رؤية مستقبلية لتحديث برامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية عن، رسالة نيللى السي

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دميال.

 ( فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام بعض األجهزة التعليمية 2007يحيى، سعيد حامد .)م

دراسات عربية في التربية وعلم النفس،  .لى تحصيل تالميذهملدى معلمي العلوم قبل الخدمة و أثره ع

 . السعودية. 1،   1مج 

 ( أهمية التعليم الذاتي والتعليم المستمر للمعلم في إعداده وأثناء 1999يوسف صالح الدين قطب )

د مزاولته لمهنة التعليم، مجلة صحيفة التربية، رابطة خريجي معاهد وكليات التربية، القاهرة، العد

 . 7 -3الثاني، يناير ص ص 
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