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"جودة نظام التعليم من جودة

معلميه" )2014:9

 ،(UNESCO,ويُعد حتسني جودة املعلمني يف مجيع مراحل

املعلم املهنية عامالً أساسيًا يف حتسني نوعية التعلم الذي يتلقاه الطالب.

ُيقدم "داي" هذا التعريف الشائع للتنمية املهنية:
"....كل خربات التعلم الطبيعية وتلك األنشطة الواعية واملخطط هلا اليت تهدف إىل أن
تكون ذات فائدة مباشرة أو غري مباشرة للفرد أو اجلماعة أو املدرسة ،واليت تساهم يف جودة
التعليم داخل الفصول الدراسية .إنها العملية اليت ُتمكَِّن املعلمني وبشكل ملحوظ من
اكتساب وتطوير املعارف واملهارات والذكاء العاطفي الضروري للتفكري والتخطيط
واملمارسة املهنية اجليدة(Day, 1999:4) ".

هذا التعريف يربز عدة عناصر مهمة للتنمية املهنية:
 .1أنها متعدد األوجه (فهي ختاطب السلوكيات ،واملعرفة ،والعواطف ،والتفكري).
 . .2قد حتدث بصورة طبيعية (أي من خالل جتربة العمل) أو من خالل األنشطة املخططة.
 .3فوائدها متتد من األفراد إىل اجلماعات واملؤسسات ،وكذلك إىل نوعية التعليم يف الفصول الدراسية .هذه
النقطة حول فوائد التنمية املهنية جيب أال ختاطب فقط النمو واإلجناز الفردي للمعلمني ،فأهداف التطوير
للمؤسسات حتتاج أيضا للتنمية املهنية كما هو احلال مع نتائج الطالب .و بالتالي تعترب التنمية املهنية
عنصرا حامسا يف النظم التعليمية الناجحة ،ويف حتسني جودة املعلم والفعالية التنظيمية ونتائج الطالب.
يف املمارسة العملية ،يتضمن التطوير املهين للمعلمني جمموعة واسعة جدا من املواضيع واألشكال .فقد يأخذ
شكل مؤمتر اليوم الواحد أو ورشة عمل ملدة أسبوعني أوبرنامج شهادة متقدمة لعدة سنوات .وقد يتم التطوير وجها
لوجه أو عرب اإلنرتنت ،خالل اليوم الدراسي أو خارج ساعات الدراسة املعتادة ،بشكل فردي أو يف جمموعات .كما قد يتم
التدريب من قبل معلمني داخل املدرسة أو من خالل خرباء استشاريني أو عن طريق مؤسسات تتعاقد معها املدرسة.
و ُتستخدم أمساء أخرى للتنمية املهنية مثل تطوير املوظفني  ، staff developmentالتدريب أثناء اخلدمة
 service trainingوالتعلم املهين  ، professional learningأو التعليم املستمر .continuing education

عن املسمى يبقى الغرض واحد وهو حتسني التعلم للمعلمني والطالب.
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وبغض النظر

ال تستطيع برامج الكليات واجلامعات أن توفر كل خربات التعلم اليت تَلزم اخلرجيني كي يصبحوا معلمني
أكفاء يف املدارس العامة .فبما أن يتخرج الطالب ،ويستوفوا متطلبات الشهادة ،ويستلموا العمل ،يبدأوا يف نوع آخر من
التعلم من خالل التجربة .وكما هو احلال يف املهن األخرى ،يستغرق املعلمون ومديرو املدارس اجلدد سنوات
الكتساب املهارات اليت حيتاجونها كي يصبحوا أكفاء يف عملهم .فمهنة التدريس معقدة جدا لدرجة أن  %33من
املعلمني يرتكون املهنة يف غضون ثالث سنوات و  ٪50يرتكونها يف غضون مخس سنوات ) .(Ingersoll, 2003كذلك
يواجه املعلمون ذوو اخلربة حتديات كبرية يف كل عام ،مبا يف ذلك التغريات يف حمتوى املادة الدراسية ،وأساليب
التدريس اجلديدة ،والتقدم يف جمال التكنولوجيا ،وتغري القوانني واإلجراءات واحتياجات الطالب التعليمية .وهلذا فإن
املعلمني الذين ال يسعون للتطوير املهين الفعال لن تتحسن مهاراتهم ،وبالتالي لن يتحسن مستوى تعلم الطالب.
يتعامل املعلمون اجلدد مع عدد هائل من األمور غري املألوفة لديهم مثل إدارة الفصل ،والتدريس ،واملناهج،
والثقافة املدرسية ،وإعداد االختبارات واإلدارة ،والعالقات مع أولياء االمور ،والتواصل مع املعلمني اآلخرين .وإذا ما تُرك
أولئك املعلمون بال توجيه ،قد ُتؤتي سلوكياتهم نتائج عكسية .لكن مع وجود الدعم املناسب ،يتعلم هؤالء املعلمني
اجلدد ممارسات أكثر فعالية ملواجهة التحديات اليومية .وهلذا توفر العديد من األنظمة املدرسية برامج تعريفية
للمعلمني املبتدئني واليت تُعد متطلبًا أساسيًا يف العديد من الدول للحصول على الرخصة املهنية للمعلمني .و ُتظهر
نتائج األحباث أن املعلمون اجلدد الذين حصلوا على توجيه مكثف أصبح لديهم تأثري كبري على التحصيل العلمي
للطالب يف أقل من سنتني (Strong, Fletcher, & Villar, 2004; Serpell & Bozeman, 1999).

تكون التنمية املهنية أكثر فعالية عندما حتدث يف سياق العمل اليومي للمعلمني .فالتطوير املهين داخل
املدرسة يساعد املعلمني على حتليل بيانات التحصيل العلمي للطالب خالل العام الدراسي للتعرف بشكل مباشر على
مشاكل التعلم ،وإجياد احللول ،وتطبيق تلك احللول بشكل سريع لتلبية احتياجات الطالب.
قد حيدث التطوير املهين:
• خالل اليوم الدراسي العادي
• يف املدرسة ،قبل أو بعد اليوم الدراسي
• بعد املدرسة يف الوقت اخلاص باملعلم
• خالل أيام تُخصص يف النظام املدرسي من أجل التنمية املهنية فقط
• خالل فصل الصيف والعُطل املدرسية األخرى
ومع ذلك ،قد حتدث التنمية املهنية أيضا يف:
• مركز التنمية املهنية
• مركز خدمة التعليم ،أو شركة خدمات تعليمية ،أو مركز التعلم
• مدرسة أخرى ،أو والية اخرى ،أو يف بلد أجنيب
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• كلية أو جامعة (دورات صيفية ،أو مسائية ،أو معاهد)
• املؤمترات والندوات ،أو ورش العمل
• على االنرتنت

• اإلستزادة من املعرفة باملادة اليت يقوم املعلم بتدريسها ،مثل تعلم نظريات علمية جديدة ،وتوسيع املعرفة
اخلاصة بفرتات تارخيية خمتلفة ،أو تعلم طرق أكثر فعالية يف تدريس حمتوى ومفاهيم مادة معينة.
• التدريب على أساليب التدريس املتخصصة اليت ميكن استخدامها يف العديد من اجملاالت املختلفة ،مثل
التمايز (أساليب تدريس متنوعة تقوم على أساس االحتياجات واالهتمامات التعليمية للطالب) أو
إسرتاتيجيات حمو األمية (أساليب لتحسني مهارات القراءة والكتابة).
• احلصول على شهادة لربنامج تعليمي معني ،وعادة ما يكون من جامعة أو مؤسسة اعتماد أخرى كتدريس
مقررات املستوى املتقدم أو الربامج املهنية والتقنية اليت متكَّن الطالب من احلصول على شهادة يف صناعة
حمددة.
• تطوير املهارات التقنية والكمَّية والتحليلية اليت ميكن استخدامها لتحليل بيانات أداء الطالب ،ومن ثم
استخدام النتائج إلجراء تعديالت على الربامج األكادميية وأساليب التدريس.

• تعلم مهارات تكنولوجية جديدة ،مثل استخدام السبورة التفاعلية أو نظم إدارة التعلم وذلك بهدف حتسني
فعالية التدريس وأداء الطالب.

• حتسني أساليب التدريس األساسية ،مثل إدارة الفصول الدراسية بشكل فعال ووضع أُطر لألسئلة بهدف إثارة
التفكري العميق واستخالص إجابات أكثر موضوعية من الطالب.

• العمل مع الزمالء ،كما هو احلال يف جمتمعات التعلم املهنية ،لتطوير مهارات التدريس بشكل تعاوني أو عقد
دورات جديدة متعددة التخصصات يتم تدريسها من قبل فرق مكونة مُعلمَني أو أكثر.

• تنمية مهارات متخصصة لتعليم ودعم فئات معينة من الطالب بشكل أفضل ،مثل الطالب الذين يعانون من
صعوبات التعلم أو الطالب الذين ال جييدون اللغة اإلجنليزية.

• اكتساب مهارات القيادة ،مثل املهارات اليت ميكن استخدامها لتطوير مبادرة تطوير املدارس أو برنامج
املتطوعني خلدمة اجملتمع.
• اقرتان املعلمني اجلدد و املبتدئني باملعلمني ذوي اخلربة "املدرس األول" أو "املدرب التعليمي" للتدريب على
إ سرتاتيجيات التدريس الفعال ،وتعريض املعلمني األقل خربة ألفكار ومهارات جديدة ،وتوفري التغذية
الراجعة البناءة والتوجيه املهين.
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• القيام ببحوث إجرائية للحصول على فهم أفضل ملا هو فعال وما ليس كذلك يف الربنامج األكادميي
للمدرسة ،ثم استخدام النتائج لتحسني نوعية التعليم ونتائج الطالب.

• احلصول على شهادات رمسية إضافية ،مثل شهادة اجمللس الوطين ملعايري التدريس اإلحرتايف ،األمر الذي
يتطلب من املعلمني قضاء وقت كبري يف تدوين وحتليل والتفكر يف ممارساتهم التعليمية.
• حضور كلية الدراسات العليا  Graduate Schoolللحصول على درجة علمية متقدمة ،مثل درجة املاجستري
أو الدكتوراه يف جمال التعليم والقيادة الرتبوية ،أو يف جمال تعليمي متخصص مثل تعليم القراءة والكتابة
والتكنولوجيا.

يعتقد ) Borg (2015أن التنمية املهنية يُمكن أن يكون هلا آثار إجيابية ومستدامة على املعلمني واملتعلمني
واملؤسسات يف احلاالت التالية:
• النظر إليها من قبل املعلمني على أنها مناسبة الحتياجاتهم واحتياجات طالبهم
• إشراك املعلمني مركزيا يف اختاذ القرارات حول مضمون واسلوب التنمية املهنية
• تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني املعلمني
• دعم التنمية املهنية على نطاق أوسع كمشروع مجاعي من قبل املدارس والنظم التعليمية
• إتاحة دعم داخلي وخارجي من اخلرباء للمعلمني
• حدوث التنمية املهنية يف املدارس والفصول الدراسية
• النظر للتنمية املهنية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من عمل املعلمني
• اإلهتمام باإلستقصاء والتفكري التأملي باعتبارهما من عمليات التعلم املهين املركزية
• إشراك املعلمني يف فحص ومراجعة آرائهم وأفكارهم
• تعلم الطالب يوفر الدافع للتعلم املهين
• النظر للتنمية املهنية على أنها عملية مستمرة وليست حدث دوري
• توفر قيادة اسرتاتيجية داخل املدارس
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• أشكال خمتلفة من الدراسة الذاتية  self-studyمثل حبوث املعلم ،والبحث اإلجرائي ،action research
واملمارسة اإلستكشافية اليت تُمكن املعلمني من دراسة طبيعة التعليم والتعلم الذي يتم داخل فصوهلم بشكل
منهجي
• دراسة الدرس  ،lesson studyواليت تتضمن عمل تعاوني متكرر يف التخطيط والتدريس والتفكري التأملي
للدرس
• جمموعات القراءة  ،reading groupsحيث يلتقي املعلمون بانتظام ملناقشة ما قرؤوه عن موضوع معني يتعلق
بالتفكري التأملي يف التدريس ،واليت يلتقي من خالهلا املعلمون لتبادل خربات التدريس وفحص بعض
الشواهد من دروسهم (مثل تسجيالت الفيديو التدريسية أو مناذج من أعمال الطالب)
• مالحظة األقران  peer observationحيث يعمل املعلمون يف ثنائيات ،ويقومون بزيارة فصول بعضهم
البعض ،ومن ثم مناقشة الدروس اليت قدمت (بطريقة بناءة وبدون تقييم رمسي)
• جمتمعات التعلم املهنية  ،professional learning communitiesحيث تلتقي جمموعات من املعلمني
بانتظام لدراسة القضايا اهلامة يف مدارسهم وداخل فصوهلم الدراسية
• جمموعة دراسة املناهج الدراسية

study groups

 ،curriculumحيث يتعاون املعلمون لدراسة املناهج أو

للتأكد من فهمهم جلزء معني من املنهج الدراسي
• الكتابة التعاونية للمواد التعليمية
وحدات دراسية لفئات معينة من املتعلمني

materials writing

• خطط
األقل خربة

التوجيه schemes

 ،collaborativeحيث يعمل املعلمون معا لتصميم

 ،mentoringواليت من خالهلا يقوم املعلمون ذوو اخلربة بدعم وتطوير املعلمني

• شبكات التعلم الشخصي  ،personal learning networksحيث يتم متابعة التطور املهين من خالل التفاعل
عرب وسائل التواصل االجتماعية
•

دروس مباشرة على اإلنرتنت Online courses

•

دورات يف كلية  /جامعة College/university courses

•

ورش عمل Workshops

• املؤمترات  Conferencesللتعلم من جمموعة متنوعة من اخلربات من مجيع أحناء الدولة
•

برامج حتسني كامل املدرسة Whole-school improvement programs

• الربامج اإلحتكارية  Proprietary programsمن قبل الشركات الراعية
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