تعرف التنمية املهنية عىل أهنا العملية التي تتضمن جمموعة من اإلجراءات املخططة واملنظمة والتي ينتج عنها النمو املهني للمعلمني
متمث ا
ل يف زيادة وحتسني ما لدهيم من معارف ومفاهيم ومهارات تتعلق بعملهم ومسئولياهتم املهنية ،واجتاهاهتم نحو قبول الوظيفة واالقتناع
بأمهيتها والقيام بواجباهتا.
كام يقصد هبا تطوير كفايات وقدرات الفرد يف إطار مهنته هبدف زيادة فاعلية أدائه وحتسني ظروف عمله ورفع مستوى اإلنتاجية لديه.
ويمكن تعريف التنمية املهنية للمعلم بأهنا :عملية نمو مستمـرة ،شاملة ،وطويلة املدى ،هتدف إىل تطوير املعلم ،وحتسني كفاءاته املهنية
وأدائه ،من أجل حتسني العملية التعليمية ،وذلك من خلل الربامج واألنشطة املتاحة له داخل وخارج املدرسة ،عىل أن تتاح له الفرصة لتنمية
نفسه بنفسه وذلك من خلل تقويمه لذاته وتأمل أعامله.
وملا كان االرتفاع بمستوى أداء املعلم من شأنه أن ينعكس إجيابيا عىل األداء الكيل للمدرسة؛ حدد ليتل أربعة رشوط الزمة من أجل
حتسني املدرسة وإحداث التغيري اإلجيايب هبا ،تكاد مجيعها تتطابق مع مفهوم التنمية املهنية وهي:
 .1أن يعتاد املعلمون ويواصلوا احلديث مع بعضهم البعض حول ممارساهتم املهنية من أجل إجياد لغة مشرتكة خاصة هبم.
 .2أن يعتاد املعلمون ملحظة بعضهم البعض أثناء ممارساهتم ،وأن يوفروا لبعضهم البعض لونا من ألوان التغذية الراجعة.
وُيططوها ويقوموها مع بعضهم البعض.
 .3أن ُيعد املعلمون موادهم التدريسية ُ
 .1أن يقوم املعلمون بتعليم بعضهم البعض كيفية التدريس.
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عرف بوالم مفهوم التنمية املهنية للمعلمني بأهنا تلك العملية التي تستهدف حتقيق أربعة أهداف هي:
كام ّ
.1

إضافة معارف مهنية جديدة للمعلمني.

 .2تنمية املهارات املهنية للمعلمني.
 .3تنمية وتأكيد القيم املهنية الداعمة لسلوك املعملني.
 .4متكني املعلمني من حتقيق تربية ناجعة لتلميذهم.
كام ُيعرف ألفونسو وفريث ونيفيل النمو املهني للمعلمني عىل أنه ذلك اجلهد املنظم لتحسني ظروف التعليم ومصادره ومهامت حتسني
أداء املعلمني ،وهو عملية شاملة هتدف إىل متكني مجيع املعلمني من املحافظة عىل مستوى عال يف أدائهم ،وهتيئتهم ألدوار جديدة تقتضيها
متطلبات التطوير والتجديد.
ويمكن القول أن النمو املهني هو زيادة فعالية عمل املعلمني عن طريق حتسني كفايتهم اإلنتاجية ،ورفع مستوى أدائهم الوظيفي،
وتنمية قدراهتم وإمكاناهتم وإنعاش معلوماهتم وجتديد خرباهتم ملواجهة املواقف التعليمية واستغلل كل ما حوهلم لتحقيق األهداف املرجوة،
ويؤكد مورانت ( )Morant 1982عىل أن برنامج تنمية املعلم أوسع من التدريب بمعناه القريب ،إذ هو يتعلق بالنمو املهني واألكاديمي
والشخيص للمعلم من خلل تقديم سلسلة من اخلربات والنشاطات الدراسية التي يكون فيها التدريب بمعناه القريب جمرد جانب واحد فيه.
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