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  مستخلص

هدفت الدراسة احلالية إىل بناء تصور لربنامج تدرييب مقرتح ملعلمي ما قبل اخلدمة بكلية الرتبية على 

هنية املستدامة ، وقد تناولت الدراسة بالعرض والتفصيل ملفاهيم استخدام بعض أساليب التنمية امل

التنمية املهنية للمعلمني املختلفة ، وصممت مواًدا تدريبية مقرتحة الستخدامها ، وهى استخدام البحوث 

اإلجرائية واإلرشاد الرتبوى ملعلمني ما قبل اخلدمة بكلية الرتبية ، وتوصلت الدراسة جملموعة من 

واملقرتحات على النحو التاىل : إنشاء قسم للتنمية املهنية للمعلمني بكلية الرتبية جامعة املنيا التوصيات 

يقوم بالتدريب واإلعداد املهنى للعلم أثناء اخلدمة، وقبل اخلدمة ، وإعداد برنامج تدريبى بهدف حتسني 

رشاد تربوى للمعلمني قبل التنمية املهنية للمعلمني باستخدام البحوث اإلجرائية ، وإعداد برنامج إ

اخلدمة، وتفعيله بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم؛ لتحسني األداء املهنى للمعلمني قبل وأثناء اخلدمة  

 ، وتطوير برامج التنمية املهنية للمعلم فى ضوء مهارات القرن احلادى والعشرين .

 هنية امل التنمية أساليبقبل اخلدمة؛  املستدامة؛ معلمو ما املهنة املفتاحية: التنميةالكلمات 
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Abstract  

The current study aimed to build a visualization of a proposed 

training program for pre-service teachers at the College of 

Education on the use of some methods of sustainable professional 

development, and the study dealt with a presentation and detail of 

the professional development concepts for teachers, and designed 

proposed training materials for their use, namely the use of 

Action research and Coaching  for pre-service teachers In the 

Faculty of Education, and the study reached a set of 

recommendations and proposals as follows: Establishing a 

department for professional development for teachers at the 

Faculty of Education, Minia University. It conducts vocational 

training and preparation for teaching , before service, and 

prepare training program aimed at improving the professional 

development of teachers using Action research, and the 

preparation of coaching program before the service, and activate 

cooperation with the Ministry of Education To improve the 

professional performance of teachers before and their service, and 

develop teacher professional development programs in the light of 

21st century skills 

Key words: sustainable professional development ; pre-service 

teachers ; methods of professional development  
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 املقدمة :  - أولاً

مل النامي واملتقدم موجة من التغريات املتالحقة، خباصة مع تشهد نظم التعليم يف بلدان العا

بداية األلفية اجلديدة، ما دفع عديد من اجملتمعات للقيام جبملة من اإلصالحات الرتبوية والتعليمية، 

 واليت ُوصفت أغلبها بأنها حماوالت وإصالحات جادة واعدة.

ا بني معظم هذه اإلصالحات هو " التنمية لعل أحد أهم العناصر الرئيسة اليت احتلت مكاًنا بارًز 

. خاصة عندما أدركت Teachers Professional Development  (TPD)املهنية للمعلمني

" اليت جيب تغيريها من أجل حتسني Variablesاجملتمعات أخرًيا أن املعلمني ليسوا فقط أحد "املتغريات 

كرر أهمية يف هذه اإلصالحات. هذا الدور املزدو  أنظمتهم التعليمية، بل هم أيًضا عوامل التغيري األ

جيعل جمال  -كونه وسيلة وغاية التغيري والتطوير يف ذات الوقت  -للمعلمني يف اإلصالحات التعليمية 

التنمية املهنية للمعلم جماًلا متنامًيا ومليء بالتحديات، ما جعله حظي باهتمام كبري خالل السنوات 

(. ولعل هذا ما ُيعزى إليه تعدد التعريفات Villegas- Reimers, E, 2003القليلة املاضية )

 ورؤى املنظرين حول مصطلح التنمية املهنية، ذلك فضاًل عن تعدد األطر النظرية املفسرة هلا.
( تعريًفا واسًعا للتنمية املهنية، OECDفقد تبنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

األنشطة اليت تنمي مهارات الفرد، ومعارفه، وخرباته، وغريها من عندما عرفتها على أنها" تلك 

(، كما ُينظر إليها أيًضا على أنها " عملية مستمرة يلتزم OECD, 2009اخلصائص الالزمة له كمعلم )

بها املعلمون، وميكن من خالهلا حتويل مفاهيمهم وممارساتهم حول طرائق التدريس، ومنهجيته العلمية؛ 

اد طرق جديدة كمكنهم من تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم التعليمية املالئمة لسياقاتهم وذلك بغية إجي

(، أما عن & ,.L ,Granada Martínez Garcés, C., Yicely, A ,2016الرتبوية )

(، فهي عملية مقصودة لكفايات وقدرات الفرد العامل ) معلم، 2005التنمية املهنية كما أوردها حجي )

ري( تتسم باالستمرارية والشمول، لكل اجلوانب املتصلة بعمله التعليمي كمهنة، بشكل يؤدي ومدير، وإدا

إىل حتسني القدرات املهنية، وتقديم كل جديد يتصل باملعارف واملعلومات واملهارات السلوكية الالزمة 

 لنجاحهم يف عملهم التعليمي الرتبوي، فضاًل عن إثراء خرباتهم لرفع مستوى األداء.

لتدقيق يف التعريفات الرالث السابقة ملفهوم التنمية املهنية للمعلم، ُيالحظ أن التعريف با

األول والراني قد ركزا على اجلانب التدريسي للمعلم، وما يتصل به من معارف ومهارات وممارسات، يف 

يع اجلوانب حني أن التعريف الرالث قد نظر للتنمية املهنية من منظور اعم وامشل؛ إذ جعلها تغطي مج

املتعلقة مبهنة التعليم، كما وصفها باالستمرارية والشمولية، ولعل ذلك أهم ما مييز التنمية املهنية عن 

 التدريب التقليدي.  
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( Glatthorn, 1995يف هذا السياق املتنامي لتعريفات التنمية املهنية، يأتي غالتورن )

 Career ، والنمو الوظيفيProfessional Developmentليميز بني التنمية املهنية 
Development  ومنو العاملني ،Staff Development ؛ ويرى أنه يف الوقت الذي تأتي التنمية

املهنية لتشمل مجيع جوانب املعلم املهنية، فإن النمو الوظيفي يقصد به تدر  املعلم وانتقاله يف السلم 

ا أن منو العاملني يشري إىل توفري بعض الربامج املنظمة الوظيفي داخل دورة احلياة املهنية أو الوظيفية، كم

لتعزيز منو جمموعات من العاملني فى أثناء اخلدمة فقط ، ولعل ذلك يعكس املفهوم الواسع والشامل 

 للتنمية املهنية للمعلم. 

اء جدير بالذكر، أنه ومع التزايد امللحوظ يف انتشار ثقافة التنمية املهنية عاملًيا وحملًيا، سو

بني املعلمني أو الباحرني والدارسني أو صناع القرار، يكاد يصبح التمييز بني التنمية 

ضرًبا من املسلمات؛ حيث أشار إىل   Trainingوالتدريب  Professional Developmentاملهنية

( منذ أكرر من ثالثة عقود ماضية، عندما أكد على أن Henderson, 1978ذلك هيندرسون )

ود بإطار زمين حمدد، كما أنه حمدود مبوضوعات حمددة أيًضا، يف حني تتسع التنمية التدريب حمد

املهنية لتشمل كل حماوالت تساعد يف حتسني أداء املعلم بداية من التحاقه باملهنة انتهاًء بوصوله إىل 

القي، التقاعد، فضاًل عن أنها تستهدف مجيع جوانب األداء؛ األكادميي، والرتبوي، واملهين، واألخ

واملعريف. وعليه، فرمة تأكيد على أن التنمية املهنية تتسم بالشمولية من حيث األنشطة، فهي تشمل 

مجيع املمارسات والربامج اليت تسهم يف رفع مستوى أداء املعلم، كما أنها مشولية من حيث احملتوى؛ إذ 

للمعلم طوال فرتة حياته املهنية تغطي مجيع جوانب إعداد املعلم، هذا فضاًل عن كونها مستمرة ومصاحبة 

 والوظيفية.     

( إىل أن التنمية Blandford, & Welton, 2000هكذا، يشري كل من بالندفورد، ويلتون )

 Professionalاملهنية يف جمملها تتكون من ثالثة عناصر رئيسة، هي: )أ( التدريب املهين 
Training إىل دروس أو ورش عمل تنمي لدى املعلم  ؛ ويشتمل على دورات قصرية املدى، باإلضافة

؛ حيث برامج ودورات Professional Learningاملمارسات واملهارات الالزمة. )ب( التعليم املهين 

طويلة املدى تشتمل على جمموعة املعارف النظرية املرتكزة على البحث والدراسة. )جـ( الدعم املهين 

Professional Supportءات والرتتيبات الالزمة لتدعيم ومساندة احلياة ؛ والذي يوفر اإلجرا

 الوظيفية للمعلم.
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بالتدقيق يف العناصر الرالثة السابقة، ُيالحظ أن التدريب املهين الذي ميرل العنصر األول 

ملكونات التنمية املهنية، يركز هنا باجلانب التطبيقي أو التنفيذي، والذي ينبغي أن يسري يف خط متوازي 

التكوين األكادميي للمعلم، ذلك األخري الذي يقدمه التعليم املهين؛ حيث االهتمام باجلانب مع اإلعداد و

املعريف والنظري يف تكوين وإعداد املعلم، كما أن اجلانبني السابقني ، وهما : التدريب املهين والتعليم 

رية وفاعلية النمو املهين املهين ـ يلزمهما دعم من قبل املؤسسة التعليم واجملتمع؛ ذلك ضماًنا لالستمرا

 للمعلم.          
( يف سعيه لتوضيح ماهية التنمية املهينة، أن مثة كمييًزا بني التنمية 2005كما أضاف حداد ) 

املهنية والنمو املهين، حيث إن األوىل تتمرل يف جهود تأخذ يف جمملها الطابع املؤسسي الذي تعمد مبوجبه 

أو جهات أخرى خارجية إىل تنظيم برامج تعليمية تأهيلية من شأنها أن  اجلهات اليت يعمل فيها املعلم

ترتقي باجلوانب املهارية يف األداء للمهنة بالدرجة األوىل، بينما النمو املهين هو جهد ذاتي الطابع 

واملضمون؛ إذ يقوم به املعلم طواعية وعن اختيار شخصي له، من منطلق أن يرى فيه استمرارية لكفاءته، 

 شخصه االعتباري، ووالئه ملهنته. ول

 باستقراء التعريفات السابقة للتنمية املهنية، وعالقتها باملفاهيم ذات الصلة: 

؛ أي ال تتوقف عند مرحلة حمددة أو مستوى مستمرةيتبني أنها تتسم باآلتي: أنها عملية  -

طيط، مروًرا ؛ أي كمر بعدة مراحل بداية بالتخمقصودة ومنظمةوظيفي معني للمعلم، عملية 

؛ إذ تنظمها جهات رمسية سواء داخل اجلهة رمسية بالتنفيذ، انتهاًء بالتقويم، كما أنها عملية

 اليت يعمل بها املعلم أو خارجها من مؤسسات اجملتمع املدني. 

ميكن للبحث احلالي النظر إىل التنمية املهنية للمعلم، على أنها عملية مستمرة شاملة تتضمن  -

امج )معارف، وخربات، ومهارات( واألنشطة املخطط هلا، وصواًل باملعلمني إىل جمموعة من الرب

أعلى مستوى لألداء املهين، مع تأهيلهم مبا يتناسب مع التغريات الرتبوية والعلمية املتالحقة يف 

 جمال ختصصهم.  

هداف ( أن هناك مجلة من األBubb, 2004أما عن أهداف التنمية املهنية للمعلم، يذكر بوب )

( تشجيع املعلم على بلوغ أقصى مراتب اجلودة يف األداء، 1تسعى التنمية املهنية إىل حتقيقها، منها: )

( تأصيل وتعميم مبدأ التعلم التعاوني، والتعليم املستمر، والتعلم مدى احلياة؛ والذي ُيعول عليه 2)

بالرضا عن العمل، وتنمية شعوره بعظم ( إشعار املعلم 3جناح برامج التنمية املهنية يف حتقيق أهدافها، )

( حتديد درجة قدرة وكفاءة املعلم على الوفاء مبسئولياته املضطلع بها، 4املسئولية امللقاة على عاتقه، )

( تنمية مهارات املعلم يف استخدام التطبيقات التكنولوجية واستحداث بدائل جديدة يف التدريس 5و)
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( أن التنمية Joellen, & Chery, 2009جويلني وشريي )والتعليم والتعلم. كما يضيف كل من 

املهنية للمعلم خاصة القائمة على االستفادة من التطبيقات التكنولوجية، تعمل على بناء قدرات املعلم يف 

توجيه الطالب بطرق فعالة تراعي الفروق الفردية بينهم، كما تسهم أيًضا هذه التقنيات يف تنمية 

 معلم.املمارسات املهنية لل

كما تهدف التنمية املهنية للمعلم إىل حتقيق جمموعة من األهداف، أهمها)حسني، وعبد العزيز، 

2007 :) 

  كمكني املعلم من مواكبة املستجدات يف نظريات التعليم والتعلم، ويف جمال ختصصه، والعمل على

 تطبقها؛ حتقيًقا لفاعلية التعليم.
 ا، خاصة مهارات التقييم الذاتي. تطوير كفايات ومهارات التقييم بأنواعه 
  .جعل املعلم يساهم بشكل فعال يف معاجلة القضايا التعليمية بأسلوب علمي ومتطور 
  .العمل على تكوين جمتمعات تعلم متطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع 
  .كمكني املعلم من مهارات استخدام مصادر املعرفة، والبحث عن كل ما هو جديد 
  توظيف التطبيقات التكنولوجية يف عمليات التعليم والتعلم. تنمية مهارات 
  .حماولة الربط بني النظرية والتطبيق يف اجملاالت العلمية املختلفة 
  .تعميق االلتزام بأخالقيات املهنة ـ مهنة التعليم والتعلم ـ والتقيد بها 
 ليب التعلم الذاتي.تأصيل مبدأ التعلم مدى احلياة، والتعلم املستمر، واالعتماد على أسا 

( أن أهدافها كمتد Dean, 1999يف ضوء املفهوم الشامل للتنمية املهنية للمعلم، يرى دين )

( 2( تقديم نظام مالئم للتدريب أثناء اخلدمة جلميع املعلمني، )1لتشمل ثالث وظائف رئيسة، هي: )
لدعم واملساندة للمدرسة مبا ( تقديم ا3خلق بيئة وحميط عمل يساعدان املعلم على تنمية قدراته، و)

ميكنها من إجناز براجمها وحتقيق أهدافها بفاعلية. األمر الذي يؤكد على أن التنمية املهنية يف حقيقتها 

كمرل عملية شاملة جلميع جوانب ومكونات األداء املهين للمعلم، كما أن دورها يتجاوز التأهيل املهين للمعلم 

 زز ثقافة النمو املهين جلميع أعضاء اجملتمع املدرسي. ليصل إىل خلق مناخ عمل يشجع ويع

لعل هذه األهداف تؤكد ما للتنمية املهنية للمعلم من أهمية؛ حيث إنه على الصعيد العاملي ُأشري 

يف املؤكمر القومي للهيئة التشريعية بالواليات املتحدة األمريكية أن نتائج العديد من الدراسات أثبتت أن 

املهنية للمعلم هلا دور فاعل يف حتسني املمارسات التدريسية للمعلم من ناحية، وزيادة برامج التنمية 

مستوى حتصيل املتعلمني من ناحية أخرى. كما أورد املؤكمر يف نشرته أن التنمية املهنية للمعلم أشبه ما 
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قد تعرتض سبل تكون باجلسر الذي يصل باملعلم إىل املستويات اليت كمكنه من جمابهة التحديات اليت 

 (.   NCSL, 2002توجيه تالميذه لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التحصيل الدراسي)

( لتؤكد على أن هناك عديد من الدراسات 2004أما على املستوى احمللي، فتأتي دراسة كامل )

ألكادميية اليت أثبتت أن برامج التنمية املهنية تعمل على دعم وترقية املمارسات التدريسية واملعلومات ا

للمعلمني خاصة اجلدد منهم، كما أنها توفر للمعلمني فرص االنفتاح على القضايا واملوضوعات الرتبوية 

املعاصرة، وبرامج حتسني عناصر املنظومة التعليمية، مبا ميكنهم من تطبيقها بكفاءة، وهذا ما ينعكس 

 بدوره على تعلم التالميذ. 

ا: أن التنمية املهنية للمعلم أضحت كمرل أحد أهم وعليه، فإن مثة حقيقة تبلورت مؤداه

املقتضيات اليت تفرضها التغريات املتالحقة يف اجملال الرتبوي بصفة عامة، وعلى مستوى إعداد وتدريب 

املعلم قبل وأثناء اخلدمة بصفة خاصة؛ ملا هلذا األمر من أهمية تعود على املعلم، واملتعلم، واملدرسة، ومن 

  ع. ثم اجملتمع أمج

جدير بالذكر، أن املعلم يف العصر الرتبوي احلديث، تعددت أدواره وازدادت تعقيًدا؛ فلم يعد 

جمرد ناقاًل للمعرفة وال ملقًنا هلا، بل أصبح موجًها ومرشًدا لطالبه، مع إكسابهم مهارات التعلم الذاتي 

هنية للمعلم؛ حفاًظا على تعلم كيف تتعلم ؟ . األمر الذي تطورت معه حركة االهتمام بالتنمية امل

مستويات عالية من األداء، واستجابًة للتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية، واليت 

 تقتضي تطويًرا حتمًيا على سياسات اإلعداد، وبرامج وخطط التأهيل والنمو املهين.

لم، يأتي كل من تان، تشانج، يف إطار البحث يف دواعي ومربرات االهتمام بالتنمية املهنية للمع

( بدراسة كان حمور اهتمامها الكشف عن األسباب اليت Tan, Chang, & Teng, 2015وتينغ )

جتعل املعلمني يشاركون يف برامج التنمية املهنية، ومن خالل إجراء عدد من املقابالت مع عينة من املعلمني، 

 لعل أهمها: انتهى حتليل حمتوى املقابالت إىل مجلة من األسباب 

 خاصة يف ظل ديناميكية املعرفة اكتساب معارف، مهارات، وكفاءات جديدة يف جمال التخصص :

وتطورها السريع، بالتالي تصبح معلومات ومعارف ومهارات اليوم بالية مقارنة بالغد، وعليه 

 يستوجب على املعلم متابعة مستجدات ومستحدثات التخصص.
 حيث احلاجة إىل هد التعليمي من خالل التواصل مع اآلخرين: مواكبة آخر التغيريات يف املش

تبادل املعارف واخلربات مع الزمالء والرؤساء، فمن خالل برامج التنمية املهنية وأنشطتها ميكن 

 التفاعل مع اآلخرين الكتساب ممارسات جديدة، أو ممارسة األدوار احلالية باليات حديرة.
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 التنمية املهنية جعلت املعلمني يدركون أن التعلم نشاط يالزمهم  : إذ أنمنذجة التعلم مدى احلياة

طوال حياتهم، ومبا أن املعلم ميرل منوذًجا لطالبه، فإذا توقف عن التعلم، يصعب على املعلم أن 

 يصبح منوذًجا لتالميذه يف التعلم الذاتي املستمر مدى احلياة. 
 دعم الشعور بالرضا الوظيفي لدى املعلمني،  : حيثحتفيز املعلمني على البقاء يف مهنة التدريس

 فضال عن الشعور بتقدير الذات. 
 وعن هذا السبب جاءت استجابات املعلمني لتؤكد أن الوفاء مبسؤوليتهم عن كونهم مهنيني :

مشاركتهم يف برامج التنمية املهنية وأنشطتها املختلفة ساء أكانت دورات تدريبية، ورش عمل، 

علم وتدعم قدرته على الوفاء مبسؤولياته الوظيفية واملهنية، كما كمكنه ومؤكمرات، كمكن امل

 من االضطالع بأدواره ومهامه املنوطة بفاعلية. 
استجابة للنداء العاملي بالضرورة احلتمية للتنمية املهنية للمعلم، أشار املركز القومي لتنمية 

حقيق واستمرار اإلصالح املدرسي، كما أكد على أن العاملني بأمريكا إىل كون التنمية املهنية ضرورة ملحة لت

التطوير املستمر لألفراد واملؤسسات أضحى مطلب ال مناص منه؛ لتحسني املهارات، وتفعيل املمارسات، 

(. هكذا وقد القى هذا النداء العاملي صدى على الصعيد Richardson, 2010وحتصيل املعارف )

بية بالكويت إىل أن التنمية املهنية كمرل احد أهم االسرتاتيجيات القومي، وذلك عندما أشارت وزارة الرت

اليت كمكن نظم التعليم يف البلدان املختلفة من االستجابة ملتطلبات الرورة املعرفية والرقمية، فمن 

خالهلا يتم حتديث معارف املعلمني، وصقل خرباتهم، ومهاراتهم املهنية، كما ينظر إليها أيًضا على أنها 

ة ملواجهة أوجه القصور اليت طاملا اكتنفت برامج إعداد وتأهيل املعلمني، ومن ثم رفع مستوى األداء، الزم

 (. 2007مبا يسهم يف تطوير العلمية الرتبوية عامة )وزارة الرتبية، 
يف هذا السياق، ويف ظل تعدد الدراسات والبحوث ذات الصلة، أشارت دراسة إىل مجلة من املربرات       

واعي اليت تستوجب ضرورة االهتمام بالتنمية املهنية للمعلم، لعل أهمها ما يلي )عبد احلميد، والد

2000 :) 

 وُيدلل على ذلك ما يشهده العامل من تطور علمي سريع يف شتى مناحي احلياة، االنفجار املعريف :

عداد املعلم وقد مّرل ذلك حتدي تربوي له آثاره على املنظومة التعليمية بصفة عامة، وعلى إ

وتأهيله بصفة خاصة، األمر الذي يفرض ضرورة االهتمام بالتنمية املهنية للمعلم باعتبارها 

السبيل األمرل للتكيف مع ها التغري مبا حيقق له اجيابيته وذاتيته، وميكنه من االضطالع 

 بأدواره املتجددة. 
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 ارزة يف النظام التعليمي، : حيث احتلت التطبيقات التكنولوجية مكانة بالتطور التكنولوجي

وأصبح اجتاه توظيفها خلدمة العلمية التعليمية وتطورها من االجتاهات املستقبلية املرغوبة 

لتقدم اجملتمع ونهضته، وقد انعكس ذلك بدوره على برامج إعداد املعلم وتدريبه على مستوى 

 العامل خالل السنوات األخرية. 
 يث عن العوملة يعود إىل بدايات تسعينيات القرن العشرين، : بالرغم من أن احلدحتديات العوملة

إال أنه بفضل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي يف اآلونة األخرية، اتسعت جماالتها، 

وتضاعفت انعكاساتها على شتى جماالت احلياة، فقد ألقت بظالهلا على مجيع نظم التعليم يف 

وعي بتحدياتها واإلفادة من إجيابياتها مع جتنب دول العامل. األمر الذي يقتضي زيادة ال

مرالبها. فإذا كان هذا الوعي الزًما على مجيع أفراد اجملتمع، فانه يصبح أكرر لزاًما على املعلم، 

حيث دوره الفاعل والرئيس يف إعداد وتشكيل النشء وتأهيلهم ملواجهة جتليات العوملة، فكيف 

على وعي وملم به، ,عندها تتبدى أهمية التنمية املهنية له أن يقوم بهذا الدور دون أن يكون 

 للمعلم، بل وحتميتها.
 جتدر اإلشارة هنا إىل أن حتديات القرن احلادي والعشرين فرضت على املعلم تعدد أدوار املعلم :

أدوًرا مل تكن له من قبل، فلم يعد ناقًلا للمعرفة وال ملقًنا هلا فقط، بل أضحى مصدًرا من مصادر 

جديدات الرتبوية، بل مشارك فعال يف هذه التغريات اليت تتواتر على املشهد الرتبوي، مما الت

 يوجب ضرورة التنمية املهنية للمعلم؛ مبا ميكنه من أداء هذه األدوار بكفاءة وفاعلية. 
 يف هذا الشأن عمد الباحث إىل رصد مالمح قصور الوضع الراهن للتدريب أثناء اخلدمة :

لقصور، وذلك من خالل نتائج بعض  الدراسات والبحوث ذات الصلة، وقد فند هذه ومؤشرات هذا ا

املؤشرات، لعل منها: غياب فلسفة واضحة معاصرة للتدريب، غياب دور املدرسة بالرغم من 

أهميته، قلة دافعية املعلمني حلضور برامج التدريب واإلفادة منها، ضعف إعداد مدربني مؤهلني 

ج التدريبية أو لتقدميها بكفاءة، وقلة مسايرة برامج التدريب لالجتاهات سواء لتصميم الربام

 املعاصرة.  
يعكس ما سبق، ما للتنمية املهنية للمعلم من ضرورة تستوجب االهتمام بها من قبل صانعي 

القرار، والقائمني على العملية التعليمية، ووضعها يف مقدمة أولويات اإلصالح والتطوير يف منظومة 

ومنذ أكرر من عقدين  -عليم. ولعل ما يؤكد هذه الدواعي واملربرات سالفة الذكر، ما نشهده اليومالت

من اهتمام رمسي ملعظم دول العامل بتقديم برامج واستحداث أساليب ومناذ  للتنمية املهنية  -سابقني 

 د املعلم وتأهيله.للمعلم على مستوى عاٍل وكفء، ذلك فضاًل عن حتديث وتطوير مستمرين ملؤسسات إعدا
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على ضوء العرض السابق، تتجلى ضرورة تطوير برامج إعداد املعلم بكليات الرتبية، من خالل  

استخدام بعض مناذ  وأساليب التنمية املهنية للمعلم واليت تربط بني النظرية والتطبيق، وتسهم فعلًيا 

 ستوى حتصيل تالميذه داخل املدرسة. يف حتسني املستوى املهين للمعلم، ما ينعكس بطبيعة احلال على م

 حتديد مشكلة البحث :    –ثانًيا 

تتحدد مشكلة البحث يف ما رصدته بعض الدراسات من قصور يف برامج إعداد معلمي ما قبل  

اخلدمة بكلية الرتبية يف استخدام مناذ  للتنمية املهنية تواكب االجتاهات املعاصرة يف التنمية املهنية 

( ، واليت  2010( ، وعلى )  2007( ، وحجى )  2000ما أكدته دراسة عبد احلميد ) للمعلمني ، ك

تربط بني املمارسة الفعلية من ناحية، والنظرية األكادميية من ناحية أخرى، أي عقد شراكة حبرية بني 

اش بؤرية املعلم املمارس داخل مدرسته، والباحث األكادميي بكليات الرتبية ، وبالقيام بعمل جمموعات نق

مع طالب شعبة اللغة العربية فقد تبني القصور فى فهمهم وتدريسهم ملفاهيم التنمية املهنية املستدامة 

 وتضميتها فى املقررات الرتبوية وخباصة مقرر املناهج وطرق التدريس . 

 وللتصدي هلذه املشكلة حياول البحث احلالي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي : 

ء تصور لربنامج تدريبى ملعلمى ما قبل اخلدمة بشعبة اللغة العربية بكلية كيف ميكن بنا

اإلرشاد  –الرتبية على ضوء استخدام مناذ  حديرة فى التنمية املهنية للمعلمني ) البحوث اإلجرائية 

 الرتبوي ( لرفع الكفاءة املهنية جملتمع املدرسة ؟ 

 هي:  ويتفرع من السؤال الرئيس للبحث، عدة أسئلة أخرى

ما واقع برامج إعداد املعلم بكلية الرتبية يف استخدام مناذ  التنمية املهنية التى تسهم فى  .1

 حتسني األداء املهين ملعلمي اللغة العربية قبل اخلدمة؟   

ما أهم مناذ  وأساليب التنمية املهنية اليت ميكن أن ُتستخدم فى برامج إعداد املعلم لتأهيل   .2

 بكلية الرتبية ؟  معلمى ما قبل اخلدمة

ما أسس الربنامج املقرتح للتنمية املهنية باستخدام أسلوبي البحوث اإلجرائية واإلرشاد  .3

 الرتبوي؟ 
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  حتديد املصطلحات: –ثالًرا 

هو التأمل فى املمارسة بهدف حتسينها باستمرار ، : Action Researchالبحوث اإلجرائية  -

موقًفا خربيًّا تعليميًّا بكل املقاييس ، األمر الذى يشكل الركن  واخلرو  منها مبعارف مهنية ، مما يعد

 األساسى لعملية التنمية املهنية للمعلمني . 

:  ويقصد به يف البحث جمموعة اإلجراءات التى يتبعها  املرشد Mentoringاإلرشاد الرتبوي  -

جنبًا إىل جنب مع معلم آخر ، و خيتص  –الرتبوي  باعتباره معلمًا متمرسًا ومتخصصًا يف مادة اللغة العربية  

بتقديم "اإلرشاد" لذلك املعّلم ، بهدف حتسـني أدائه التعليمي وممارسـاته الرتبوية ، وهذه اإلجراءات تتم 

يف ثالث مراحل على النحو اآلتي: قبل عملية اإلرشاد الرتبوي يف جلسة التأمل والتخطيط ، ويف أثناء 

الفصل ، وبعد عملية املالحظة يف اللقاء البعدى ملناقشة ما مت االتفاق  عملية املالحظة الصفية داخل

 عليه.

 رابًعا: منهج البحث :

وجمموعات  Interviews، وعقد املقابالت  احلالي باملنهج الوصفى التحليلىأخذ البحث         

 150 مع أفراد عينة البحث املستهدفة لعدد  Focus Group Discussion املناقشة البؤرية

 طالب وطالبة من شعبة اللغة العربية بالفرق الدراسية املختلفة . 

 خامًسا: إجراءات البحث ونتائجه: 

ما واقع برامج إعداد املعلم بكلية الرتبية يف استخدام مناذ  ــ لإلجابة عن السؤال األول الذى ينص على "   

 اللغة العربية قبل اخلدمة؟ التنمية املهنية اليت تسهم يف حتسني األداء املهين ملعلمي

: قام الباحران بتحليل مقررات إعداد معلم ما قبل اخلدمة فيما يتعلق بتضمينها  لإلجابة عن هذا السؤال

مداخل حديرة للتنمية املهنية للمعلمني، ومدى تضمني هذه النماذ  املهنية التى تؤهل املعلمني داخل كلية 

التطبيقية، فلم جيد الباحران إال عرًضا نظريًّا لبعض األساليب الرتبية من خالل التعرف على املداخل 

والطرائق املعتادة، واليت تعتمد على العرض املفاهيمى النظري؛ وال تركز على املمارسات التدريسية 

الفعلية للمفاهيم العلمية النظرية يف التخصصات الدراسية املختلفة للطالب املعلمني، وخباصة طالب 

 لعربية. شعبة اللغة ا

: ما أهم مناذ  وأساليب التنمية املهنية اليت ميكن أن ُتستخدم يف برامج  ــ لإلجابة عن السؤال الرانى

 إعداد املعلم لتأهيل معلمي ما قبل اخلدمة بكلية الرتبية ؟

ان من مناذ  التنمية املهنية للمعلمني، واللذين يسهم تطَّلب اإلجابة عن السؤال الرانى اقرتاح منوذجني

فى التنمية املهنية ملعلمى ما قبل اخلدمة، ولعل اختيار هذين األسلوبني دون غريهما، ُيعزى إىل أهميتهم 
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فى كمكينهم من عملية تدريس ختصصاتهم والتعامل مع املشكالت األكادمية التى تواجههم وكيفية التغلب 

 ألسلوبني: عليها ، وتنمية مهاراتهم التدريسية واملهنية ، وفيما يلي تناول ا

  ـ بعض أساليب ومناذ  التنمية املهنية للمعلم: 

نظًرا لتنوع احتياجات املعلمني، تعددت أساليب ومناذ  التنمية املهنية لتلبية هذه  

االحتياجات. كما أن االهتمام املتزايد بالتنمية املهنية للمعلم خاصة يف اآلونة األخرية، صاحبه تعدد يف 

تبعة، وكذلك اأُلطر النظرية والفلسفية املفسرة هلا، ومن هذه األساليب: تدريب األساليب والنماذ  امل

األقران، جمموعات الدراسة، النشرات احملررة، وملف االجناز، والقراءة واالطالع والبحث، وحدة 

(. ُيالحظ أن تنوع هذه 2007التدريب باملدرسة، وحبوث الفعل، التدريب، واإلرشاد والتوجيه )خملوف، 

ساليب والنماذ  ُيرد أيًضا إىل تنوع أهداف التنمية املهنية، فضاًل عن طبيعة مرحلة وإعداد املعلم، سواء األ

قبل اخلدمة أو إثنائها. وبالرغم من تعدد وتنوع أساليب ومناذ  التنمية املهنية، إال أن مثة اتفاق بينهم 

 إىل متعلمني دائمني. حول فكرة مؤداها: االرتقاء مبستوى أداء املعلمني، وحتويلهم 

يأتي البحث احلالي ليتبنى أسلوبني من أساليب التنمية املهنية للمعلم، هما: حبوث الفعل  

؛ على اعتبار أنهما  Mentoring، واإلرشاد الرتبوي  Action Research)البحوث اإلجرائية(  

 Pre-serviceخلدمة أسلوبان من أهم األساليب اليت تسهم يف التنمية املهنية ملعلم ما قبل ا
Teacher . 

  : Action Researchحبوث الفعل  -أواًل

واضحة بدقة يف األدبيات  Action Research (AR)مل تكن اجلذور األوىل لبحوث الفعل 

 Kurtذات الصلة، إال أن هناك شبه اتفاق بني املنظرين على أن عامل النفس االجتماعي " كورت لفني 
Lewin ول هلذا االجتاه، حتى أنه ُلقب بـ "أبو حبوث الفعل"؛ إذ أنه أول من استخدم هذا " هو من الرعيل األ

 1946" والذي نشره عام Minority Problemsاملصطلح، يف مقال له حول "مشكالت األقلية 

(Kemmis, Mc Taggart,&Nixon,R,2013, Zuber- Skerrit, 1993; 
Holter&Schwartz- Barcott, 1993.) صعيد الرتبوي، فقد تزامن التطبيق الفعلي أما على ال

 The Scientific Movement inلبحوث الفعل مع ظهور احلركة العلمية يف التعليم 
Education  وذلك يف أواخر القرن التاسع عشر، واليت نادت بتطبيق مبادئ املنهج العلمي يف العملية

 – The Teacherحث (، وقد تلتها حركة املعلم الباMasters, 1995التعليمية )
Researcher Movement   واليت بدأت قي اململكة املتحدة، ودعت إىل ضرورة أن يكون التدريس ،
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(، وحبلول منتصف سبعينيات القرن Mc Kerman, 2013قائم على نتائج البحوث العلمية )

 ,O’ Brienالعشرين، بدأ التعامل مع حبوث الفعل على أنها جمال مستقل من جماالت البحث )
2001  .) 

( أيًضا تأثري واضح يف دعم االجتاه حنو تشجيع املعلمني على Elliotرمبا كانت جلهود ) إليوت   

تطوير مناهجهم من خالل البحوث اجملراه داخل حجرات الدراسة )حبوث الفعل(، سواء يف كتاباته ، أو يف 

بتمويل من ) فورد فاونديشن (؛  ، 1976جهوده الكبرية اليت بذهلا لتأسيس شبكة حبوث الفعل  عام 

ملتابعة ما سبق من جهود يف جمال كمويل ونشر البحوث اليت جيريها املعلمون بأنفسهم أو بالتعاون مع بعض 

األكادمييني، أو يف جمال عقد املؤكمرات العلمية حول منهجيات البحث اإلجرائي وجماالته، وهى اجلهود 

ملنتمني إليها لتتجاوز إجنلرتا إىل بقية العامل ، حيث توجت بظهور اليت اتسعت دائرة املستفيدين منها وا

(، حتى أضحت حبوث Somekh, 1995) 1993دورية عاملية حتت اسم حبوث الفعل الرتبوية عام 

الفعل اليوم أحد مناذ  التنمية املهنية للمعلم؛ واليت تعزز لديهم العمل التعاوني، والتفكري واحلوار، 

(. ومع اإلميان بأهمية البحوث اإلجرائية يف حتقيق Lesha, 2014تعليم التالميذ )والبحث يف كيفية 

النمو املهين للمعلم ، فإن االتفاق حول طبيعة تلك البحوث وخصائصها، بل حول مفهوم البحث اإلجرائي 

ورة ذاته، وكيفية وحدود استخدامه يف إحداث التطوير والتحسني املدرسي وجماالت االستخدام، ُتعد ضر

 إذا ما أردنا التأكيد على أهمية االستفادة من هذا االجتاه يف النمو املهين للمعلم. 

 ـ مفهوم وطبيعة حبوث الفعل:                                 

ُينظر إىل حبوث الفعل على أنها دراسة تقوميية ملدى التقدم والتحسن، يقوم بها املعلمني داخل  

ية؛ حيث تبدأ بدراسة املشكلة والتحقق منها، ثم اختاذ اإلجراءات وتقصي املدرسة، وتتسم بالشمول

احلقائق حول نتيجة العمل، وبناًء على النتائج ميكن للمعلم تبين أو صياغة اإلسرتاتيجية األكرر مالئمة 

(، كما ميكن تعريفها باعتبارها دراسة لوضع املدرسة؛ Lesha, 2014مع بيئة التدريس اخلاصة به )

وحتسني جودة العملية التعليمية، ومن ثم معرفة كيفية حتسني املمارسات الرتبوية، أو حل املشكالت  لفهم

(، وهناك من يعرفها على أنها نوع 2016الدراسية سواء على مستوى املدرسة أو حجرة الدراسة )قورة، 

ه، وعليه فإنها ليست من البحوث، فيه يتعلم املعلم التفكري يف التدريس مبا ميكنه من حتسني ممارسات

 ,Shanks, J., Millerفقط جمرد التفكري يف التدريس، إمنا كمرل عملية أكرر منهجية وتعاونية )
L., & Rosendale, 2012 ومن خالل النظر إىل حبوث الفعل من زاوية أكرر مشولية، جند من .)

ريق، أو كجزء من يعرفها على أنها عملية انعكاسية تقود حلل املشكلة عن طريق العمل يف ف
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، باستخدام خطوات ذات طبيعة دائرية؛ تتألف من: التخطيط، الفعل أو اإلجراء،  Practiceاملمارسة

 & Reasonتقصي احلقائق املتعلقة بنتائج الفعل، حبيث تتم هذه اخلطوات يف سياق تعاوني )
Bradbury,2001.) 

بها املعلم داخل املدرسة، ما جيعل منها وعليه فهناك من يطلق عليها " حبوث املعلمني"؛ إذ يقوم  

آلية فعالة لتحسني العمل املدرسي من ناحية وحتقيق منوه املهين من ناحية أخرى، وهذا ما ينعكس إجياًبا 

على مستوى حتصيل التالميذ. كما انه يقوم على منهجية علمية تتم يف إطار تعاوني، ومبساعدة وإرشاد 

 سرتاتيجيات واملمارسات داخل البيئات التعليمية. باحرني متخصصني؛ بهدف حتسني اال

أما عن طبيعة حبوث الفعل )أو البحث اإلجرائي أو حبث األداء ( يتم تصميمه بواسطة املعلم أو  

بالتعاون مع زمالء له يشاركونه املشكلة ويعيشون ظروف البحث والعمل مبا حيقق تنميتهم املهنية، هذا 

ب من التحسن يف األداء املدرسي نتيجة حبوث الفعل، وهناك جماالت عدة إضافة إىل ما يستفيدون الطال

لبحوث الفعل، فقد تتصدي حبوث الفعل ملشكالت تربوية علي صلة وثيقة بالبيئة الصفية، فهي تشتمل 

علي جوانب خمتلفة مادية ونفسية  وأثرها علي تعليم الطالب. وهناك أيضا حبوث تعين باملواد التعليمية 

الئمتها للمتعلم. كذلك قد يتعرض حبث الفعل باجملاالت املرتبطة باإلدارة ، ومرال ذلك فعالية ومدي م

االتصال والتواصل بني اإلدارة التعليمية واملدرسة، كما أن هناك أيًضا البحث يف طرق واسرتاتيجيات 

 (. 2019وأساليب التدريس والوسائل التعليمية )غنايم، 

يسلك فيه املعلم دور  -األول لبحوث اإلجرائية، جند له دوران: عن طبيعة دور املعلم يف ا

؛ حيث تسبق النظرية الرتبوية املمارسة ، وينطلق املعلم يف  As a researcherالباحث األكادميي

يسلك املعلم باعتباره  -واآلخرالبحث عن املشكالت الواقعية اليت ميارسها من خالل وظيفته البحرية ، 

ا؛ حيث ُيالحظ ممارساته ويتحقق منها ويتخذ قراًرا بشأن أفضل اآلليات لتطويرها، وبشأن باحًرا إجرائيًّ

تغيري اسرتاتيجياته التدريسية، ويبدأ يف حتديد أبعاد املشكالت اليت تعرتي تلك املمارسات، ويعمل على 

ار الفعل املناسب مالحظة أداءاته بشكل منهجي ومنظم، ويقوم بتقويم فاعلية تلك األداءات، ويقوم باختي

لتنفيذ القرار الذي كان قد اختذه بشأن التغيري، أي أن املمارسة هي اليت توجه البحث اإلجرائي ، ومن ثم 

 (. Elliot, 1988توجه املعرفة الناشئة عنه )

لعل ما سبق، يؤكد أن البحث اإلجرائي أو حبث الفعل مل يكن فضواًل علمًيا، بقدر كونه يعكس 

ا اجملتمع احمليط، ويسعى إىل معاجلتها وفق منهجية علمية، وهلذا يطلق عليه حبث اهتمامات وقضاي

الفعل، أما البحث الذي يتناول بالبحث والدراسة موضوًعا دون أن حيدث تغيرًيا ملحوظًا، فذلك ال يعدو 

   كونه فعل للبحث. 
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 ـ أهداف حبوث الفعل: 

وث الفعل، جند أنها تسعى إىل حتقيق مجلة من بالتدقيق يف التعريفات السابقة ملصطلح حب        

 (: 2014األهداف، لعل منها )حسن، 

تطوير املستوى املهين للمعلم، وإعطاؤه رؤية جيدة عن الوسائل األكرر فاعلية لتحقيق  -

 املخرجات الرتبوية املرغوبة.

املساعدة يف الرتكيز على حل املشكالت الصفية أو املدرسية احملددة، أو حتسني املمارسة، أو  -

 اختاذ القرارات يف موقع حملي واحد.
 تغيري املمارسات احلالية إىل ممارسات أفضل. -
مراعاة اهتمامات األشخاص العاملني داخل النظام املدرسي؛ بهدف تغيري هذا النظام مبا يتوافق  -

سي مع رغباتهم ، األمر الذي يتطلب التزام متبادل بني الباحث والقائمني على النظام املدر

 واملشاركة النشطة لتحقيق هذا اهلدف املزدو . 
من منظور أعمق، جند أن أهداف حبوث الفعل تتنوع تبًعا ألمناطه، واليت قسماها إىل أنواع 

 -Theory of Knowledge ثالثة رئيسة وفًقا لنظرية " االهتمامات املعرفية التأسيسية 
constitutive Interestsرماس " للفيلسوف األملاني " هابHabermas( وهي ،"Kemmis , 

Mc Taggart & Nixon 2013  :) 

؛ وفيه يكون اهلدف من حبوث Technical Action Researchحبوث الفعل الفنية  -

الفعل متابعة وحتسني املمارسة، ويكون الباحث صاحب القرار يف حتديد ما جيب القيام به، وما 

ج اليت انتهى إليها البحث، وبذلك يغلب على الذي جيب تغيريه، وما معنى املالحظات والنتائ

هذا النوع من البحوث اإلجرائية عالقة أحادية االجتاه بني الباحث واآلخرين املشاركني يف 

 البحث أو املتأثرين به.  

؛ يهدف هذا النوع من Practical Action Research حبوث الفعل التطبيقية أو العملية -

سني مستوى املمارسة، لكن غالًبا ما تكون النتائج املرجوة على البحوث اإلجرائية أيًضا إىل حت

املدى البعيد، تلك النتائج اليت تصبح فيما بعد معايري ينبغي تقييم املمارسة بناًء عليها، مرل: 

أراء أولياء األمور بشأن مستوى حتصيل أبنائهم، أو األخذ بآراء التالميذ. يكون للباحث يف هذا 

حتديد ما جيب دراسته وحبره، وكذلك اإلجراءات اليت يتعني اختاذها، بيد النوع أيًضا حرية 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   
 

16 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 ث يف الرتبية وعلم النفسجملة البح

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 كلية ُمعتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

أن طبيعة العالقة بني الباحث واآلخرين املشاركني يف البحث تأخذ صورة تبادلية متكافئة على 

 عكس البحوث اإلجرائية الفنية سالفة الذكر. 
راسة احلقائق ؛ واليت تهدف إىل دCritical Action Researchحبوث الفعل النقدية  -

االجتماعية ومقاربة نتائجها باملواقف التعليمية، ولكن يغلب على هذا النوع من حبوث الفعل 

 العمل التشاركي؛ أي العمل بروح الفريق، وتأثر مجيع املشاركني بنتائج البحث. 
أن بالرغم من تعدد أهداف البحوث اإلجرائية، بتعدد املداخل والنماذ  واألمناط املتبعة، إال 

هناك عامل مشرتك بينها، يتمرل يف حتسني املمارسة من خالل الربط بني النظرية والتطبيق، أي جتسري 

 الفجوة بني النظري والواقع الفعلي امليداني.

 ـ أسس ومبادئ حبوث الفعل: 

( جمموعة من األسس واملبادئ الرئيسة اليت جعلت البحوث اإلجرائية Richardحدد ريتشارد )

 (: Lesha, 2014ية فريدة، وقد أمجلها يف ستة مبادئ، هي )تتمتع بأهم

: يضمن هذا املبدأ إمعان النظر وعمق التفكري يف  Reflexive Critiqueالنقد التأملي  -

القضايا واملشكالت، ما يؤدي إىل وضوح التفسريات والكشف عن املخاوف واالحنرافات املتوقعة، 

وبهذه الطريقة ميكن للممارسات العملية أن تؤدي  واليت تصدر بشأنها التوصيات والقرارات،

 إىل أطر معرفية نظرية. 
حيتا  الباحث يف هذا النوع من البحوث  :Dialectical Critiqueالنقد املنطقي/اجلدلي  -

إىل النقد القائم على اجلدل؛ وذلك ليتمكن من فهم طبيعة العالقة بني الظاهرة والسياق 

ة العالقة بني العناصر الرئيسة اليت شكلت هذه الظاهرة من احملتضن هلا من ناحية، وطبيع

 ناحية أخرى. 
: ميرل املشاركني يف البحث Collaborative Resourceاملصدر التشاركي/ التعاوني  -

اإلجرائي الباحرني الرئيسني، وعليه فان مبدأ املورد التشاركي يفرتض أن أفكار مجيع املشاركني 

األهمية كمصادر حمتملة للتفسريات والتوصيات، ويتم التفاوض  يف البحث هلا نفس القدر من

 فيما بينهم حوهلا. 
يتمرل أحد ابرز املخاوف يف املخاطرة باألنا الناجتة عن املناقشات املفتوحة  :Riskاملخاطرة   -

لتفسريات كل فرد وأحكامه، ويستخدم املشاركون يف هذه احلالة مبدأ املخاطرة للتهدئة من حدة 
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اآلخرين، ودعوة للمبادرة واملشاركة من خالل اإلشارة إىل أنهم أيًضا معرضون لنفس خماوف 

 األمر، وبغض النظر عن النتيجة سيحدث التعلم.
جتسد طبيعة البحث اإلجرائي تعدد  :Plural Structureالبنية التعددية/ املركبة  -

اءات والتفسريات وجهات النظر والتعليقات واالنتقادات، مما يؤدي إىل عديد من اإلجر

احملتملة، وهذا يعين وجود اعتبارات حمددة واضحة، تقابلها تعليقات متناقضة، باإلضافة إىل 

جمموعة أخرى من اخليارات البديلة، لذلك يعمل تقرير البحث على دعم املناقشة املستمرة بني 

 املشاركني، بداًل من النتيجة النهائية للعمل. 
: Theory, Practice, and Transformationل النظرية، املمارسة، والتحو -

بالنسبة للمشاركني يف هذا النوع من البحوث، هناك عالقة تبادلية بني النظرية واملمارسة؛ 

فتعمل النظرية على توجيه وإرشاد املمارسة، كما أن املمارسة تصقل النظرية، وتظل هذه 

 العالقة التبادلية تعمل بصورة مستمرة وحلزونية.
 حية أخرى، فهناك من يرى أن البحوث اإلجرائية قائمة على افرتاضات أربع، هي: من نا 

املمارسة الفعلية للمعلم؛ حيث تتجه البحوث اإلجرائية مباشرة إىل املمارسات الفعلية للمعلم،  -

 والواقع العملي الذي يعايشه.
على معلومات سبق وان  املشاركة الفعلية للمعلم؛ أي أن املعلم يشارك يف التفكري والتأمل بناء -

 مجعها بنفسه، ووفق منهجية علمية. 
االستفادة من احلوار داخل املدرسة وخارجها؛ حيث يستفاد من احلوار واملناقشة املفتوحة بني  -

 املعلمني وزمالئهم سواء داخل املدرسة أو خارجها. 
ملعلمني ـ وفًقا لطبيعة التالميذ احد أهم مصادر املعرفة؛ يف البحث اإلجرائي ميرل التالميذ أو ا -

 العينة ـ أحد أهم مصادر البيانات واملعلومات.

 ـ خطوات وإجراءات عملية حبوث الفعل: 

جدير بالذكر أن هناك جمموعة من اخلصائص ينبغي توافرها يف عملية حبث الفعل، لعل أهمها  

(Power, R., & Naysmith, J, 2005:) 

بع مراحل متداخلة ومرتابطة، هي: خطة ، فعل/ تنفيذ، عملية دائرية/حلزونية؛ إذ تتكون من أر -

 مالحظة، تأمل. 
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عملية تعاونية تشاركيه، خاصة يف حالتني: عندما يتم إجراء عديد من األنشطة البحرية  -

مبشاركة الزمالء، وعندما تقتضي أن يكون املشاركني يف احبث على علم بالنتائج اليت مت 

 بالتحديد دون غريها.  الوصول إليها، وملاذا هذه النتائج
 عملية كيفية أكرر من كونها كمية؛ إذ تركز على الوصف أكرر من األرقام.  -
  عملية تأملية؛ إذ تستوجب التفكري النقدي سواء يف خطوات وإجراءات البحث أو خمرجاته. -

 ويتضح ذلك من خالل الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دورة حياة الفعل1شكل )

لسابق، يتبني أنه غالًبا ما تبدأ عملية حبث الفعل بطرح تساؤل أو مالحظة ُترار بالنظر إىل الشكل ا

من قبل املعلم نفسه أو طالبه حول مشكلة ما أو صعوبة تعرتض بعض الطالب أو مجيعهم )اخلطة(، وقد 

بيق يكون هذا دافًعا للمعلم على إتباع إجراءات أكرر فاعلية مع عينة من الطالب، ثم توسيع دائرة التط

عند التحقق من جناحها لتشمل مجيع طالبه )الفعل/ التنفيذ(، وتستمر دورة حياة حبث الفعل عندما 

يقرر املعلم إجراًء حمدد للتحقق من السؤال، رمبا من خالل الكشف عن أراء الطالب حول هذه املشكلة، أو 

ع بعض األدلة، إما من قبل التكيف مع نهًجا جديًدا يف تدريسه، األمر الذي يفرض عليه ـ املعلم ـ مج

الطالب، أو من خالل مالحظته ملستوى أدائهم )املالحظة(. وهكذا تستمر دورة حياة حبث الفعل؛ فالتفكري 

 يف ما مت التوصل إليه يف دورة سابقة رمبا ميرل أرضية وأساس لسؤال آخر حيتا  إىل التحقق منه. 

 التشخيص

 تحديد المشكلة

 تخطيط الفعل

اعتبار المسافات البديلة 

 للفعل

 األخذ بالفعل

 اختبار سياق الفعل

 جودة التعليم

 تحديد النتائج العامة

 تقييم

 دراسة نتائج الفعل
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ت وإجراءات حبوث الفعل بتعدد النماذ  من ناحية أخرى، فقد تعددت وجهات النظر حول خطوا

والباحرني املعنيني، إال أن مثة اتفاق بني هذه النماذ  كمرل يف اإلقرار بالطبيعة الديناميكية املرنة 

 لبحوث الفعل، ويتضح ذلك فيما يلي: 

: ميرل هذا النموذ  املبادرة األولية ( لعملية حبث الفعلKurt Lewinمنوذ  كورت ليفني )  -

( وقد مرَّل 1946حبث الفعل، ويرجع جذور هذا النموذ  إىل مؤلف كورت ليفني ) لعلمية

مرجعية علمية جلميع النماذ  الالحقة، وكذلك للباحرني املعاصرين يف جمال حبوث الفعل، 

وينطوي هذا النموذ  على أربع مراحل تبدأ باختاذ قرار بشأن البحث يف مشكلة حمددة، وضع 

ة واإلجراءات الالزمة، تطبيق هذه األنشطة واإلجراءات، ثم مالحظة خطة مبجموعة من األنشط

النتائج، والتأمل والتفكري الناقد فيما حدث من نتائج، ومن ثم التخطيط لسلسلة أخرى من 

 اإلجراءات إذا لزم األمر. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( النموذ  األولي لبحث الفعل2شكل ) 

كيميس بتطوير منوذ  لعملية حبث الفعل، : قام ستفني S. Kemmisمنوذ   ستفني كيميسٍ  -

تتكون كل دورة   كميز ببساطة التكوين، ويربط مكوناته عالقة ذات طبيعة حلزونية/ دائرية،

، التأمل  Observation، املالحظة  Act،التنفيذ Planمن أربع خطوات، هي:اخلطة 

Reflection (MacIsaac, D. ,1995 ).  

تؤدي إىل زيادة فهم الباحث لطبيعة املشكلة، وبالتالي إما يصل إىل يتضح، أن كل دورة لبحث الفعل 

 التحقق من السؤال األساس، أو طرح تساؤل جديد. 

 خطة

Plan 

 تنفيذ

Act 

 مالحظة

Observe 

 تأمل

Reflect 
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: طور جريالد النموذ  السابق من خالل وضعه لقائمة أكرر تفصياًل Geraldمنوذ   جريالد  -

ومجع البيانات  لتتضمن كل دورة من عملية حبث الفعل عدة مراحل؛ بداية من تشخيص املشكلة

واملعلومات الالزمة حول املشكلة، مروًرا بوضع الفرضيات حلل املشكلة، واليت بدورها ينسج منها 

خطة العمل، ثم استخالص النتائج وتفسريها، ومن ثم تقييم مدى النجاح يف حل املشكلة موضوع 

   (.Susman, 1983الدراسة والبحث، وهكذا تستمر دورة عمل حبث الفعل )
      همية حبوث الفعل ودورها يف التنمية املهنية للمعلم: . أ

 ( أن حبوث الفعل هلا عدة فوائد لعل أهمها ما يلي: Johnson, 2012يذكر جونسون ) 

 The Gap between Theory and جتسري الفجوة بني النظرية واملمارسة -
Practice واملمارسني من ناحية : غالًبا ما حيدث فجوة بني الباحرني الرتبويني من ناحية

أخرى، أي أن ما حيدث من ممارسات داخل املدارس ال تعكس نتائج الكم اهلائل من البحوث 

الرتبوية اليت تنتجها اجلامعات؛ وقد ُيعزى ذلك إىل عدة أسباب حمتملة، هي: كون هذه البحوث 

ملعلمني وصفية نظرية أكرر من كونها إجرائية تطبيقية، ما جعلها تبعد عن احتياجات ا

وممارساتهم اليومية داخل حجرة الدراسة، كما أن هذه البحوث تسري يف اجتاه واحد ـ من أعلى 

إىل أسفل ـ مع جتاهل آراء املعلمني، واملشكالت امللموسة، أو املخاوف اليت يعاني منها املعلم داخل 

يت ميكن من حجرة الدراسة بشكل يومي. يأتي البحث اإلجرائي ليمرل احد أهم األساليب ال

خالهلا التغلب على هذه الفجوة؛ حيث تسري عملية البحث يف اجتاهني، وبالتالي يتم استخدام 

النظريات للوصول إىل أفضل املمارسات داخل حجرات الدراسة، ويف الوقت نفسه ميكن استخدام 

 هذه املمارسات لتأكيد واثبات صحة النظريات وإعالنها. 
: تسهم حبوث الفعل أيًضا يف كمكني املعلم؛  Teacher Empowermentاملعلمنيكمكني  -

وذلك عندما تتاح له الفرصة للمشاركة يف إجراء البحوث اليت تنتهي مبجموعة من اإلجراءات 

املتعلقة باجملتمع املدرسي، ومن ثم ميكن له إجراء تعديالت يف عملييت التعليم والتعلم ينتج 

درسة إىل جمتمعات تعلم أكرر فاعلية. كما أن عنها حتسني حتصيل التالميذ، وتتحول امل

األساليب الفوقية اليت تستخدم يف حل املشكالت املدرسية كمرل يف حقيقة األمر عائًقا أمام 

 كمكني املعلمني، وبالتالي يقلل من فاعلية املدرسة.    
: يف هذا الصدد يفند Teacher and Professional Growth تنمية املعلم مهنًيا -

ن جمموعة من الفوائد لتوظيف البحوث اإلجرائية/ حبوث الفعل يف التنمية املهنية جونسو
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للمعلم خاصة أثناء اخلدمة، واليت منها: تساعد املعلم على اكتساب مهارات ومعارف جديدة 

تتصل مباشرة مبمارستهم اليومية داخل حجرة الدراسة، تعزز التفكري والتعلم الناقد لدى 

قة بني املمارسة وحتصيل التالميذ، تتيح الفرصة للمعلم لالنفتاح على ما هو املعلم، توثق العال

 جديد يف اجملال الرتبوي عامة وجمال ختصصه خاصة. 
( دور حبوث الفعل يف تفعيل الرتبية العملية Zambo, 2007يف سياق آخر يذكر زامبو )

وث الفعل ضمن متطلبات حصول املعلم اإلكلينيكية ملعلم ما قبل اخلدمة أو املعلمني اجلدد؛ حيث تدخل حب

على الرخصة املبدئية ملزاولة مهنة التدريس، األمر الذي يتيح للمعلم فرًصا لتكوين رؤى أكرر وضوًحا 

للممارسات اليت من شأنها أن ترتقي مبستوى املتعلم وحتصيله الدراسي، وعليه فيقدم حبث الفعل للمعلم 

قادر على حل املشكالت اليت قد تعرتضه، وكمكنه من فهم القضايا منظوًرا حمتماًل جلعله مفكر ناقد، و

 األكرر تعقيًدا واليت قد ال جتيب عنها نظرية أو ممارسة. 
يف إطار دور حبوث الفعل يف حتقيق التنمية املهنية للطالب املعلم/ معلم ما قبل اخلدمة، هناك من 

فحسب، بل ميتد إىل تعزيز مهارات وقدرات  يؤكد أن تأثري حبوث الفعل ال يقتصر على الطالب املعلم

املشرف على حٍد سواء، وذلك يف حالة التدريب امليداني القائم على حبوث الفعل للطالب املعلم، وتتضح 

أهمية حبوث الفعل للطالب املعلم يف: تعميق فهم الطالب املعلم جملال ختصصه، تعزيز املعرفة والفهم حول 

مه مبهارات البحث العلمي. إما فيما خيص املشرف؛ فانه ميكن له من خالل طبيعة عملية التدريس، وإملا

حبوث الفعل: التأمل الناقد يف مدى فاعلية إشرافه، والتأكد من فاعلية أساليبه املتبعة يف مساعدة 

 طالبه على ممارسة مهنة التدريس. 

م واملشرف؛ فإذا كان األول وعليه، فيالحظ التأثري الرنائي لبحوث الفعل على كل من الطالب املعل 

قد كمكن من تطبيق ما حصله من معارف ونظريات خالل سنوات إعداده، وترمجها إىل ممارسات حقيقة، 

فان اآلخر قد حصل على تغذية راجعة حول فاعلية أساليبه اإلشرافية، األمر الذي ينعكس إجياًبا على 

 عملييت التعليم والتعلم. 

( جمموعة من املبادئ للتنمية املهنية للمعلمني داخل Somekh, 1993وقد حدد سوميخ ) 

 مدارسهم ، تعد البحوث اإلجرائية من أبرز الوسائل واملداخل لوضعها ، وهى على النحو التالي:

اخنراط املعلمني مع الزمالء واألفكار واملواد واملعارف املهنية يف ممارسات ذات مغزى ، عقليًّا ،  -

 ا. واجتماعيًّا ، ووجدانيًّ

إدراك املعلمني بوضوح طبيعة السياق احمليط بطبيعة التدريس واخلربات التعليمية املقدمة   -

 للطالب .                      
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 وضع املمارسات الصفية يف إطار عام مساند من املمارسات املدرسية .                                 -

 املمارسات املدرسة .  وضع املمارسات الصفية يف إطار عام مساند من  -

إعداد املعلمني والتالميذ ، بل واآلباء أيًضا كي حيسنوا توظيف أساليب ومناظري البحث   -

 واالستقصاء لتحقيق أقصى استفادة منها . 

إجياد سلطة تربوية تؤمن التوازن بني اهتمامات املعلمني األفراد ، وبني اهتمامات واحتياجات   -

 املدرسة . 

ع املناسب للممارسات املدرسية حبيث تتحقق تلك املبادئ والشروط للنمو املهين ، فالبحث عن الوض

مرهون مبا يقوم به املعلمون من حبوث إجرائية ، تكشف عن العالقات القائمة بني أطراف وعناصر تلك 

 املمارسات املدرسية ،وترصد أوجه التأثر والتأثري يف تلك العالقات خاصة ، وأن تلك البحوث ُتجرى

بينما تتفاعل تلك األطراف والعناصر فعاًل يوميًّا. لذا ال ميكن التوصل إىل الصيغ املناسبة ذات املغزى 

للتفاعل بني املعلمني بعضهم مع بعض من أجل حتسني ممارستهم ، دون البحث أواًل فيما هو قائم فعاًل بينهم 

دارية احمليطة بالتدريس وممارسات من عالقات وال ميكن إدراك السياقات اجملتمعية والرقافية واإل

املعلمني، دون رصد تأثرياتها املباشرة وغري املباشرة على أداءاتهم ، ومن ثم على جودة التعلم لدى 

  تالميذهم.

وهناك جمموعة من اخلصائص املميزة لبحوث املعلمني من أجل التنمية املهنية هي على النحو التالي 

Soil (2014 )  : 

: مبعنى أن يكون حافًزا إلجرائها نابًعا من املعلمني املمارسني نتيجة إحساسهم  الدافعية الذاتية -

باملسئولية جتاه ممارساتهم ، وإحساسهم مبلكية جتربتهم وما ينتج عنها من نواتج معرفية 

 وتطبيقات . 

ائي، ولكن بقدر من : أي ممارسة البحوث اإلجرائية وفًقا ملنطق حبري استقص النظامية املنهجية  -

املرونة واإلبتكارية من قبل املعلمني ، تتوافق وطبائع ما تتعرض له من مشكالت تطبيقية شديدة 

 التنوع حتى تصبح تلك البحوث جزًءا من النظام املدرسي . 

: وهو اإلطار  احلاكم للبحوث اإلجرائية ، خاصة املنتمية إىل اجتاه حتسني  التأملية والوعي -

حيث تهدف إىل فهم املمارسات القائمة ، وتأمل نتائجها ، وربطها بعواملها احملركة ، املدارس ، 

ثم تطويرها ، وتعديل ما وراءها من معارف نظرية ، واختاذ القرارات بشأن األفعال املناسبة 

 جتاهها . 
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، ال  : فالعالقة جدلية ودائرية بني املمارسة العملية والبحث اإلجرائي التناوب مع املمارسة  -

تنتهي بالتوصل إىل فهم للظواهر وتعديل للمسارات ، بل تؤدى إىل مزيد من البحث ومزيد من 

املمارسة ، األمر الذي يضفى على املعارف الناشئة تلك العالقة مسات خاصة من أهمها التجدد ، 

 والنسبية ، واالستدامة . 

التأمل ، واليت تتشكل بشكل  ولذلك فالفكرة الرئيسة اليت يقوم عليها البحث اإلجرائي هي

متناوب مع املمارسة بهدف حتسينها باستمرار ، واخلرو  منها مبعارف مهنية ، مما يعد موقًفا خربيًّا 

 تعليميًّا بكل املقاييس ، األمر الذي يشكل الركن األساسي لعملية التنمية املهنية للمعلمني . 

، قوامها املعارف الرتبوية اليت تلقاها أثناء  فاملعلم لديه إطاًرا مفاهيميًّا أو ذهنية مهنية

إعداده ، وكذلك اخلربات املهنية اليت اكتسبها من ممارسته للمهنة ، واملواقف اليت الحظ زمالءه أثناءها 

، وهذا اإلطار املفاهيمي هو املوجه لكافة املمارسات ، وبالتالي فإن إجراء تعديل على ذلك اإلطار ، من 

 املمارسات فى اجتاهات أخرى .  شأنه أن يوجه تلك

وعندما يكون املعلم موجًها ذاتيًّا حنو حتسني ممارساته ، فإنه يشرع يف إخضاعها هي ومكوناتها 

الرئيسية للتأمل والتحليل الناقد ؛ بهدف الكشف عن أوجه عدم االتساق أو الفاعلية ، وتتم مراجعة 

ا املعلم أثناء إعداده وتدريبه واملتناوبة دوريًّا مع املكونات الرئيسية ) املعارف النظرية اليت تلقاه

املمارسة ، إىل أن ُتعدل تلك املكونات ، وميارس املعلم من جديد ، وقد انطلق من إطار مفاهيمي معدل ، 

ساهم البحث اإلجرائي يف إدخال تغيريات معينة عليه ، األمر الذي ينعكس إجيابيًّا على تلك املمارسة ، 

 طار املفاهيمى مكونات جديدة قد ختضع لدائرة التأمل والبحث اإلجرائي من جديد ويضيف إىل اإل
(Carter, 2015 )  . 

وعليه، فقد ازدات الصيحات اليت تنادي بأنه ال ميكن النظر إىل فكرة حتسني املمارسة 

املمارسة إىل باعتبارها اهلدف الوحيد لبحوث الفعل ، ويدعوا إىل النظر إىل ما هو أكرر من جمرد حتسني 

حتقيق مفهوم التمكني للمعلمني ، فالبحوث اإلجرائية املوجهة بالتأمل والتفكري، ليست أداة عالجية 

فحسب، تستعمل لصيانة املمارسات الرتبوية، بينما األمر أكرر عمًقا ؛ ألن ما يرتتب على ممارسة البحث 

ومن اكتساب ملهارات التعامل مع املعطيات ،  اإلجرائي من تعديالت على األطر الفكرية الذهنية للمعلمني ،

ومن إبداعات تتعلق بتطوير املمارسة وتصميم خطة سري البحث ، إمنا كمرل إضافة مهمة إلمكاناتهم ، 

 كمكنهم من مواصلة منوهم املهين بشكل مستقل. 

بل اخلدمة وهناك عدة مناذ  للبحوث اإلجرائية من املمكن أن ُتستخدم يف تدريب املعلمني ما ق    

 (:  Burnaford, 2015, Somekh, 2013; Little, 2014عليها ، وهى على النحو التاىل)
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: هو من األطر التنظيمية املهمة  Consortiums Approach منوذ  مدخل االقرتان  -

يف سبيل دعم النمو املهين للمعلمني حيث تتحقق الغاية املزدوجة لكل من الطرفني ) األكادمييني 

ني باملدارس ( من خالل نشاط واحد تشاركي يسهمان فيه بشكل متوازن ومقبول من كليهما واملعلم

، األمر الذي ُيحسن معه اللجوء إىل لون من ألوان التفاوض ؛ لتحديد معامل الشراكة بينهما 

بوضوح ، والواقع أن أسلوب التفاوض من أجل حتديد معامل الشراكة البحرية بني األكادمييني 

من خار  املدرسة وبني املعلمني الباحرني داخلها ، يعود إىل جمموعة من املشكالت  الباحرني

الرئيسية املتعلقة بأولويات األجندة البحرية لدى كل من الطرفني ، كما يعود إىل ترسيخ فكرة 

اهلرياركية ، واليت جتعل من البحوث اليت جيريها األكادمييون حبوًثا متميزة وذات شأن 

 ث املعلمني . مقارنة ببحو

بينما يرى املعلمون أن هذه الشراكة غري متكافئة ، إذ تقوم اجلامعة أو اجلهة األكادميية الشريكة 

بإعداد كل شيء من خطط وخرائط حبرية ، وبطاريات من األدوات واملقاييس املنهجية ، وتصميمات 

التعليمية مقتصًرا غالًبا على إعطاء جتريبية ، وأدوات للتحليل اإلحصائي ، يكون دور املدرسة أو املناطق 

التسهيالت ، ويرى املتعاونون من خار  املدرسة أن املعلمني أقل قدرة على حتديد مشكالت البحوث بدقة ، 

كما أنهم يفتقرون إىل احلس البحري الذي ميتاز به الباحرون األكادمييون ، والذي جيعلهم يلتفتون إىل ما 

القات ارتباطيه ، وجيعلهم كذلك األقدر على اختيار األساليب واملنهجيات بني املتغريات املختلفة من ع

املناسبة للظواهر املدروسة يف إطار شامل ، وهو ما ينفيه املعلمون كماًما ، ويؤكدون أنهم أقدر من غريهم 

 على اقرتاح موضوعات البحوث ، لكونهم يقضون وقًتا أطول داخل الفصول ، ويعرفون االحتياجات اليت

 يصعب على من يأتون من خار  املدرسة ، وحتى على املعلمني اجلدد أن يعرفوها بدقة . 

: إن إبرام اتفاقات مبدئية حول طبيعة  منوذ  الشراكة البحرية ) املشروعات البحرية ( -

الشراكة البحرية بني األكادمييني املتعاونني وبني املعلمني داخل املدرسة ، ُيعد أمًرا مهًما جًدا 

صة ، وأن لدى املعلمني ميل إىل اختاذ مواقف هجومية تتسم بالتحدي أحياًنا ، ولكن إذا خا

كانت التنمية املهنية للمعلمني تفيد من ذلك املدخل التشاركي يف البحث اإلجرائي ، وكذلك 

تفيد عمليات تطوير املناهج وحتسني أداء املدارس ، فماذا تفيد املؤسسات األكادميية ؟ ، 

 كس مرل هذه املشروعات على برامج التعليم العالي وإعداد املعلمني . وكيف تنع

فلذلك تتوقف استفادة األكادمييني من هذه املشروعات على مدى ما يتمتعون به من موضوعية ، 

وتسامح فكرى ، إذ يتعلق األمر أحياًنا بتعديل بعض ما قد يتمسكون به ويعتقدون أنه صواب ، وقد يصل 
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ىل حد دعوة بعض املعلمني لكي يقوموا معهم بتدريس بعض املقررات اجلامعية املعدلة وفًقا ملا األمر ببعضهم إ

 أسفرت عنه نتائج البحوث املشرتكة اليت أجروها سويًّا.

لذلك فإن اقرتاح مرل هذه النماذ  وتدريسها ، وتدريب طالب كلية الرتبية شعبة اللغة العربية 

يري ذهنية الطالب يف لعب أدوار تربوية أكرر فاعلية ، وإقناعهم بأن عليها سيسهم بطريقة فعالة يف تغ

مثة أدواًرا أخرى يتوقع منهم أن يقوموا بها ، من أهمها أدوارهم كباحرني ، إمنا ميرل يف نظرنا العقبة 

 معلمني مداخل التنمية املهنية للاألكرب إذا أردنا أن ُتعتمد آلية البحوث اإلجرائية بوصفها أحد أهم آليات و

 :   Mentoringمنوذ  اإلرشاد الرتبوي  –ثانيًّا 

حيدد اإلرشاد الرتبوي على أنه جمموعة اإلجراءات اليت من خالهلا  يستطيع فيها املعّلم أن يطور 

وحيسن أدائه باالستفادة من زمالئه ومن الزمالء األكرر خربة يف املدرسة حني يتعّلم منهم ويتعلَّمون منه، 

مسئولني عن تعّلمه ويعترب نفسه مسئوال عن تعلمهم حبيث ميكن االستفادة من زمالء مهنته حني يعتربهم 

للمناقشة واملساعدة يف التخطيط والتنفيذ للدرس، وذلك من خالل التفكري والتأمل ودراسة الصعـوبات 

 . (Hill, 2000 )اليت تعرتضهم وتقديـم املقرتحات والتغذية الراجعة الفوريـة واملستمر

يعرفه البعض على أنه إسرتاتيجية تشجع املعّلمني طـوال مسريتهم املهنية على االستمرار يف و

تنمية معارفهم الفنية والرتبوية ، ويساهم املرشد الرتبوي يف كمكني املعّلمني من تعميق مستوى استيعابهم 

تعليمية ، مبا يكفل تقييم للمفاهيم املرتبطة باملنهج الدراسي، وتعزيز مستوى إدراكهم لإلسرتاتيجيات ال

مستوى تفكري الطالب، وتقديم املساعدة الالزمة للمعلمني يف إعداد الدروس بطرق فّعالة لدعم مجـيع 

 .(McAlpine& Poskitt, 2004) الطالب على مستوى الفصول الدراسية

رشد وفى ضوء ما  سبق يعرف منوذ  اإلرشاد الرتبوي بأنه جمموعة اإلجراءات اليت يتبعها امل

جنبًا إىل جنب مع معلم آخر، و  –باعتباره معلمًا متمرسًا ومتخصصًا يف مادة اللغة العربية   -الرتبوي 

خيتص بتقديم "اإلرشاد" لذلك املعّلم ، بهدف حتسـني أدائه التعليمي وممارسـاته الرتبوية ، وهذه 

د الرتبوي يف جلسة التأمل والتخطيط اإلجراءات تتم يف ثالث مراحل على النحو اآلتي  : قبل عملية اإلرشا

، ويف أثناء عملية املالحظة الصفية داخل الفصل ، وبعد عملية املالحظة يف اللقاء البعدي ملناقشة ما مت 

 االتفاق عليه

 ـ مسات املرشد الرتبوي : 

يف ضوء هذا التعريف ميكن القول أنه البد من توافر جمموعة من السمات للمرشد الرتبوي ميكن 

 رضها فيما يأتي :  ع
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 ,هناك جمموعة من السمات جيب أن تتوافر يف املرشد الرتبوي فقد عد كل من 
(Robbin,2000  )  : وهى على النحو التالي ، 

 اختيار املعّلم املرشد من ضمن املعّلمني األوائل أو األكرر خربة.  -
نفيذ الدروس التعليمية تتوافر لدى املعّلم املرشد القدرة اليت كمكنه من ختطيط وحتضري وت -

 بشكل جيد. 
 تتوافر لدى املعّلم املرشد مهارات تنظيمية وقدرات إلدارة الفصل الدراسي بصورة متميزة.  -
يبادر املعّلم املرشد بتوظيف السياسات القائمة على مستوى إدارة املدرسـة واخلاصة بعملية  -

 حتقيق االنضباط بني الطالب. 
 القدرات الالزمة اليت كمكنه من تطبيق الدروس التوضيحية بفاعلية. تتوافر لدى املعّلم املرشد  -
يتوافر لدى املعّلم املرشد املهارات اليت يتمتع بها املعّلم واليت كمكنه من توفري بيئة إجيابية  -

 تساهم يف تعزيز عملية التعّلم، باإلضافة إىل رفع التوقعات جتاه مستوى الطالب. 
القدرات الالزمة للتأمل يف الدروس، واالستفادة منها يف اختاذ قرارات  يتوافر لدى املعّلم املرشد -

 تتعلق بعملية التدريس، سواء على املدى القصري أو الطويل. 
يبدي املعّلم املرشد التزامًا حنو عملية النمو والتنمية املهنية ويف الوقت ذاته، البد وأن يشرتك  -

ليت تساهم يف تعزيز عملية النمو املهين، وهو ما املعّلم املرشد بصورة منتظمة يف األنشطة ا

يتضمن على سبيل املرال ورش العمل، واملنتديات، واالجتماعات، ودورات الدراسات العليا. 

والبد من االستمرار يف إطالع املرشدين الرتبويني على األحباث والدراسات اليت يتم إجرائها 

 حول عملييت التعليم والتعّلم. 

ملعّلم املرشد املهارات والقدرات اليت يتمتع بها قادة اجملموعات. وجيب أن يتمتع تتوافر لدى ا -

املعّلم املرشد باجتاهات إجيابية حنو املدرسة، وأيضًا جتاه زمالئه يف العمل. والبد وأن يراعي 

املعّلم املرشد احتياجات ومتطلبات اآلخرين. ويف الوقت ذاته، البد وأن تتوافر لدى املعّلم 

رشد مهارات شخصية جيدة، والبد وأن يتمتع باملرونة، وأن يلقى أيضًا قبواًل من أقرانه. امل

 وجيب أن يبدي املعّلم املرشد استعداده لتبادل اخلربات اليت يتمتع بها مع آخرين.

يتحلي املعّلم املرشد بالرقة، ويبدي اهتمامًا حنو اآلخرين. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يبدي  -

ملرشد اهتمامًا شخصيًا باألطراف اليت تتلقى املشورة. والبد وأن يشعر املعّلم املرشد املعّلم ا

 .بتقدير الذات
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 :ـ أدوار املرشد الرتبوي 

تتعدد األدوار اليت يقوم بها املرشد الرتبوي لكي يسهم يف التنمية املهنية للمعلم من خالل  

وار واملسئوليات األساسية للمرشـد الرتبوي تدريسه وتنمية تفكريه التأملي، وفيما يلي بعض األد

(William & lee,   2003   :) 

مباشرة العمل مع املعّلمني بهدف حتليل جماالت االحتيا  )وهو ما يتضمن على سبيل املرال:  -

 احملتوى الرتبوي، واألساليب الرتبوية، واإلملام باملعايري التعليمية(
 علمني يف جمال مادة التخصص.توفري الدعم الشخصي على أساس فردي للم -
 توفري املساعدة الالزمة بهدف حتسني القدرات املتوافرة لدى املعّلمني املستهدفني. -
تقديم أنشطة لتنمية العاملني، مما يساهم يف دعم املعّلمني وكمكينهم من حتسني قدرتهم على  -

 تدريس املادة.
لفنية، واملواد التعليمية، وخالفه( بهدف توفري املوارد الالزمة للمعلمني )مبا يف ذلك اخلربات ا -

 مجع معلومات حول األداء املهين للمعلمني، استعدادًا لتزويدهم بالدعم الالزم.
توفري املساعدة الالزمة للمعلمـني بهدف تشكيل "فريق تعلُّم" عن طريق تقديم اإلرشاد الفردي/  -

 الشخصي ، وأيضًا عن طريق عقد االجتماعات اجلماعية.
 املشورة وتوفري التغذية الراجعة حول املالحظات اليت يتم رصدها داخل الفصل الدراسي.تقديم  -
دعم عملية التعّلم لدى الطالب عن طريق توظيف إسرتاتيجيات رصد املالحظات، وتقديم  -

 العروض التوضيحية داخل الفصل الدراسي.
لتنمية املهنية وتوثيق عقد اجتماعات مع املعّلمني بصفة منتظمة ودورية بهدف تعزيز فرص ا  -

 التعاون مع املعّلمني.
تقديم مناذ  حول "أفضل املمارسات" يف سياق الفصل الدراسي، حبيث يبادر املرشد بتدريس  -

حصة واحدة أو حصتني، بينما يقوم املعّلم الذي يتلقى اإلرشاد برصد مالحظاته حول أداء املرشد 

 مع املعّلم(. )البد وأن يلي هذا النشاط "تعقيب" يتم إجرائه
لتحقق من توظيف اإلسرتاتيجـيات واألساليب اليت تستند إىل املعايري القومية املوضوعة ، يف  -

 إطار عملية التدريس على مستوى اإلدارات التعليمية.
 رصد املالحظات حول أداء املعّلمني أثناء قيامهم بتطبيق الدروس على مستوى الفصل الدراسي. -
للمعلمني، فيما يتعلق بالدروس اليت يتم عرضها ورصد املالحظات  تقديم التغذية الراجعة  -

 حوهلا.
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 :ـ  إجراءات تنفيذ اإلرشاد الرتبوي وخطواته 
يقوم تنفيذ منوذ  اإلرشاد الرتبوي على جمموعة من اإلجراءات واخلطوات، وهي على النحو  

 (:Wiilis, 2000التالي )

 )أ ( إجراءات دعم اللقـاء الَقـبلي:

الغرض من اللقاء القبلي يف تصميم إطار عام للدرس املقرر التعرض له وذلك يف شكل تعاوني بني يتمرل 

املرشد واملعّلم. كما يتيح هذا اللقاء القبلي الوقت الكايف لتوضيح الدرس املقرر واستعراض اهلدف 

 الرئيسي املراد حتقيقه، والتعرض لبعض املفاهيم الرئيسية باملادة. 

جتماع الَقبلي اجملال أمام املرشد للتحقق من مدى عمق املعارف اليت تتوافر لدى املعّلم. ويف ويفسح هذا اال

الوقت ذاته يتيح هذا اللقاء الوقت الكايف أمام مناقشة خمتلف اإلسرتاتيجيات الفعالة لتيسري عملية 

واليت ميكن أن  التدريس، كما ُيعد اللقاء الَقبلي فرصة جيدة للتعرف على بعض التحديات املتوقعة

تعرتض عملية تعلم الطالب، وحتديد املغالطات احملتملة اليت ميكن حتديدها ومعاجلتها بصورة مباشرة 

 أثناء تطبيق الدرس. 

 وهناك جمموعة من األسئلة الشائعة اليت رمبا يبادر املرشد بتوجيهها للمعلم أثناء اللقاء الَقـبلي. 

 له من قبل املعّلم مع الطالب أثناء شرح الدرس؟ . ما املوضوع الرئيسي املقرر التعرض -
 ما  األهداف اليت يرغب املعّلم يف حتقيقها أثناء تطبيق هذا الدرس؟ . -
 ما  األنشطة اليت خيطط املعّلم لتنفيذها أثناء هذا الدرس؟ . -
 ما  األفكار واملفاهيم املتضمنة يف هذا الدرس؟ . 

 الكلية اليت مت حتديدها للعام الدراسي احلالي؟ . كيف يرتبط هذا الدرس مع األهداف -
 ما  اجلوانب املتضمنة يف الدرس واليت قد تشكل حتديًا خاصًا بالنسبة للطالب؟. -
 ما اجملاالت واجلوانب اليت رمبا يواجه الطالب صعوبة يف استيعابها؟.  -
 احملتوى التعليمي؟ .ما املفاهيم اخلاطئة اليت رمبا يتبناها الطالب فيما يتعلق بهذا   -
 هل هناك طالب يعانون من بعض االحتياجات اخلاصة داخل الفصل الدراسي؟ . - 

 )ب ( عملية اإلرشاد داخل الفصل الدراسي : 
بعد االنتهاء من عقد اللقاء الَقـبلي، يلتزم املرشد برصد مالحظاته حول عملية التدريس وذلك أثناء        

سبق وأن كمت مناقشته فيما بني املعّلم واملرشد، أو رمبا يقوم املعّلم برصد تطبيق املعّلم للدرس الذي 

 –مالحظاته حول أداء املرشد أثناء قيامه بتقديم درس توضيحي. ويف إطار هذه الفرتة، يقوم املالحظ 

 بتسجيل مالحظاته حول ما حيدث داخل الفصل الدراسي.  –سواء املعّلم أو املرشد 
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 للقاء البعدي : )  ( إجراءات دعم ا

كمرل عملية اإلرشاد داخل الفصل الدراسي مرحلة هامـة للغـاية ضمن سلسلة االجتماعات واللقاءات      

اإلرشادية، بل وُتعد األهم على اإلطالق. حيث يساهم االجتماع القبلي يف كمهيد الطريق وتوجيه االنتباه 

التدريس. وخالل عملية اإلرشاد اليت تتم داخل  على حماور حمددة، ومن ثم حتسني األداء العام لعملية

الفصل الدراسي، يعين املرشد بشكل عام جبمع البيانات واملعلومات الالزمة. وخالل االجتماع/ اللقاء 

البعدي، يعرض املرشد املعلومات اليت قام جبمعها، كما يبادر بتقديم تغذية راجعة، ويقوم بتشجيع املعّلم 

وذلك بهدف بناء قدرات املعّلم. وتساهم املناقشات واحملادثات اليت يتم إجرائها على التأمل يف الدرس، 

حول مستوى استيعاب وفهم الطالب ونتائج أدائهم يف توليد املزيد من األفكار وإثارة بعض األفكار 

اليت  واإلسرتاتيجيات اليت ميكن االستعانة بها، كما تؤدي هذه املناقشات إىل طرح بعض اخلطوات امُلقبلة

يلتزم املعّلم باختاذها. وتتمرل إحدى التقنيات الرئيسية يف عملية اإلرشاد الفعال يف توجيه أسئلة 

موجهة بهدف التحقق من مستوى التقدم الذي يتمكن الطالب من حتقيقه. ويتيح اللقاء البعدي الفرصة 

 مية. أمام تقييم عملية التعّلم، وتعزيز عملية التدريس، وتعديل اخلطط التعلي

 )د ( الرتتيبات اإلدارية املتعلقة بعملية اإلرشاد : 

يقضي املرشد الرتبوي قدرًا كبريًا من الوقت يف تقديم الدعم الالزم لتعزيز عملية التدريس داخل الفصل 

الدراسي. ويبادر املرشد بتوفري اإلرشاد والتوجيه، ورصد املالحظات حول الدرس الذي خيتص املعّلم 

فري عروض توضيحية. وعالوة على ما تقدم، يبادر املرشد بتوفري الدعم الالزم للمعلم عن بتقدميه، وتو

طريق اللقاءات الَبعدية والَقبلية، ومن خالل اجللسات اليت يتم عقدها لتحضري وختطيط الدروس، ومن 

احملتوى  خالل التقييم الذي يتم إجراؤه للتعرف على مستوى أداء الطالب، وتوفري دورات تدريبية حول

التعليمي للمادة، باإلضافة إىل إجراء تقييمات تكوينية مرحلية لقياس إجنازات الطالب. البد وأن 

جلسـة إرشادية كحد أدنى مع كل معلم مستهدف على مـدار العـام. والبد وأن يستهدف  20خيصص املرشـد 

ق النجاح، والذين يعربون عن املرشد الرتبوي للمادة املعّلمني من ذوي اخلربة وممن كمكنوا من حتقي

اهتمامهم  بتحسني اإلسرتاتيجيات اليت يتم توظيفها لتدريس املادة ، باإلضافة إىل تنمية معارفهم. 

والبد أن يتلقى املرشد الرتبوي دعمًا كاماًل من مدير املدرسة، علمًا بأنه يتعني على كل من مدير املدرسة 

 عّلمني املستهدفنيواملرشد العمل معًا من أجل دعم منو امل
 ــ أشكال منوذ  اإلرشاد الرتبوي :

 ,Shower, & Bennett, 2007, Sweeney, 2008; Willisقد حدد كل من ) 
 ، أشكاال خملفة لإلرشاد الرتبوي على النحو التالي :        (2000
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 )أ ( إرشاد باألقران : 

طرفاها يف معلمني يعمل كالهما جنبًا إىل  يف إطار هذا النموذ ، يتم تشكيل جمموعات ثنائية يتمرل     

جنب بصفة مستمرة. ويتكافأ طرفا هذه العالقة، حيث يتم تصنيف كل منهما باعتباره مرشدًا وأيضًا 

باعتباره متعلم. وكمرل عمليتا املالحظة الصفية ومجع البيانات جزًء ال يتجزأ من هذه العملية، وهو ما 

 إعداد املوارد، وغريها من اإلسرتاتيجيات ذات الصلة. ينطبق أيضًا على عملية التخطيط و

وقد عرفه أكالند   Peer coachingإن هذا األسلوب يطلق عليه أسلوب التدريب بالزمالء 

إجراء يقوم به فريق من املعلمني ملالحظة البعض باستمرار وتقديم الدعم والزمالة والتغذية »بأنه 

 تدريب املعلمني يف أثناء اخلدمة منذ بداية الرمانينيات ولقد استخدم هذا األسلوب يف«. الراجعة

فبالرغم من شيوع أوجه التعاون واملساعدة بني املعلمني إال أن أول من التفت إىل أهمية ذلك التعاون ودوره 

 يف تطوير املعلم هما الرتبويتان جويس وشاورز. 

حيث العالقة بني  -بالتبادل  –ومن مميزات هذا النموذ  يتم إشراك كل معلم باعتباره مرشد 

الزمالء ليست هرمية، فمرة يكون الزميل مرشدًا يساعد زميله على حتديد الصعوبات لديه ويشاهد أداءه 

ويقدم له التغذية الراجعة ومرة يكون هو املعلم الذي حيتا  إىل زميله كمرشد تربوي له ، و يساهم يف نقل 

رض الواقع وتطبيقها يف الفصول وذلك عن طريق استعادة وتذكر املهارات واالسرتاتيجيات اجلديدة إىل أ

هذه املهارات بني الزمالء املعلمني وكذلك تعلم اسرتاتيجيات جديدة. ويقلل أيًضا من العزلة بني املعلمني 

ويقوي الدعم والزمالة بني املدرسني حيث يعزز التعاون واملشاركة يف األفكار واألساليب الفعالة ويبين 

 العمل التعاوني ليساعد املعلمني على تبادل األفكار واخلربات الناجحة ومناقشة قضايا التدريس . ثقافة

 )ب ( املرشد اخلبري : 

تبادر املدرسة بتوظيف أو انتداب أو تفريغ أحد األشخاص ليباشر عمله بصفته مرشدًا جلميع 

و رمبا يتم االستعانة أحيانًا بأحد املعّلمني. ورمبا يتم االستعانة بهذا الشخص من داخل املدرسة، أ

 املتخصصني ممن يتمتعون خبربة يف هذا اجملال من خار  املدرسة . 

ومن مميزاته يتم اختيار املرشد بناء على اخلربات والقدرات اليت يتمتع بها، باإلضافة إىل       

ض من املعّلمني ، ويتسنى القدرات اليت تتوافر لديه واليت تؤهله ملباشرة العمل بفاعلية مع قطاع عري

للمرشد اخلبـري الذي يتم االستعانة به تكوين صورة إمجالية جيدة حول احتياجات ومتطلبات التنمية 

املهنية، كما ميكنه طرح بعض االقرتاحات حول كيفية حتقيق بعض الصور احملددة للتنمية املهنية ، ولديه 

فة إىل حتديد بعض الطرق والوسائل اليت ميكن من القدرة  على  حتديد نقاط القوة الفردية، باإلضا

 خالهلا تقاسم هذه اخلربات مع املعّلمني.
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ومن عيوبه أيًضا تظل خربات اإلرشاد لدى عدد حمدود من األشخاص ، وال يستطيع مرشد واحد أن 

، وقد  يقدم الدعم الفين املناسب جلميع املعلمني مبختلف التخصصات بذات القدر من الفاعلية والتمّكن

تتعرض املعلومات أو املعارف املؤسسية للضياع، وذلك يف حالة غياب هذا اخلبري األوحد، أو عدم توافره، 

 نتيجة ألي سبب أو ظرف ما.

 )  ( تعدد املرشدين : 
جيوز للمدرسة أن تبادر باختيار عدد يرتاوح بني أربعة إىل ستة أشخاص ملباشرة عملهم باعتبارهم      

ون العمل مع بقية املعّلمني. وجيوز اختيار هؤالء األشخاص بناًء على عوامل متعددة، تتضمن مرشدين يواصل

على سبيل املرال: األقدمية، أو املصداقية، أو توافر خربات خاصة، أو شغل منصب أو وظيفة خاصة داخل 

أو جمموعة من املعّلمني املدرسة. وجيوز أن تقوم املدرسة، على سبيل املرال، باختيار فريق اإلدارة العليا، 

 املتمرسني، لالضطالع بأدوار املرشدين داخل املدرسة. 

ومن مميزاته يتم تنمية اخلربات الالزمة لدى العديد من األفراد على مستوى املدرسة، مما     

يساهم يف كمكني املدرسة لبناء قدراتها يف جمال التنمية املهنية ، وتتمتع هذه اإلسرتاتيجية ببعض 

رونة، وذلك من حيث تنظيم عملية رصد املالحظات، واختاذ الرتتيبات الالزمة لتيسري جلسات امل

التخطيط ، وتتمكن هذه اجملموعة من مباشرة العمل معًا بهدف استعراض اسرتاتيجيات حل املشكالت، 

اآلراء  وأساليب التنمية املهنية، وأنشطة التخطيط على مستوى املدرسة. ويف الوقت ذاته، يتم تقاسم

ووجهات النظر املختلفة فيما بني أعضاء اجملموعة اإلرشادية ، وتتمكن هذه اجملموعة من تقاسم أعباء 

 العمل.

ومن عيوبه ال يتوافر لدى مجيع أفراد اجملموعة الذين يتم اختيارهم نفس القدر من اخلربات     

 –سواء كأفراد أو بشكل مجاعي  –عة والقدرات املطلوبة ، ورمبا يتطلب األمر تزويد أعضاء هذه اجملمو

ببعض الدورات التدريبية حول أداء املرشد الفعال، لتمكينهم من اكتساب اخلربات الالزمة يف بعض 

اجملاالت احملددة، واليت تتضمن على سبيل املرال عملية التقويم ، وال يشكل غياب شخص واحد أو عدم 

 توافره معضلة كبرية.
ذ  مناسبة للبيئة العربية منوذ  املرشد اخلبري حيث إنه يساعد على وتعد أقرب أشكال النما 

بناء وتكوين كوادر مهنية داخل املدارس، ويساعد بشكل مستمر على تشكيل مرشدين متخصصني يف جمال 

 تعليم اللغة العربية يساعدون ويدعمون ختصص اللغة العربية باملدرسة.

امج املقرتح للتنمية املهنية باستخدام منوذجى اإلرشاد الرتبوى ما أسس الربنولإلجابة عن السؤال الرالث: 

 والبحوث اإلجرائية ؟ 
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 فقد تتطلب اخلطوات اآلتية: 

 حتديد أسس بناء الربنامج املقرتح: 

اعتمد الربنامج على جمموعة من األسس عند بناء الربنامج املقرتح يف ضوء منوذ  البحوث  

 كمرلت فيما يلي: وقد ، اإلجرائية واإلرشاد الرتبوي

 اخللفية النظرية ملفهوم البحوث اإلجرائية واإلرشاد الرتبوى  يف األدبيات الرتبوية.  -
 مهارات اإلرشاد الرتبوى والبحوث اإلجرائية  .  -
 عمليات واسرتاتيجيات التنمية املهنية للمعلمني  .   -
الربنامج املقرتح حيث يضمن  اسرتاتيجيات التدريس املتمركزة حول املتعلم يف اختيار اسرتاتيجيات -

هذا النوع من التعلم تغري دور كل من املعلم واملتعلم، فلم يعد دور الدارس سلبًيا يستمع فقط إىل ما 

 يلقيه معلمه بل صار مشارًكا يف املوقف التعليمي، ومتفاعاًل معه. 
 تصميم الربنامج املقرتح يف تدريس االستماع: 

 ق اخلطوات اآلتية: سار بناء الربنامج املقرتح وف

للتأكد من أن هذه الربامج  اليت  تقييم الوضع الراهن لربامج التنمية املهنية للمعلمني بكلية الرتبية  -

 مل يول هلا اهتماًما بإعداد املعلمني .  

  تصميم إطار عام لربنامج التنمية املهنية للمعلم الرقمى  .  -
العام للربنامج على جمموعة من احملكمني املتخصصني  ، سيُعرض اإلطارحتكيم اإلطار العام للربنامج -

 يف املناهج وطرق التدريس والرتبية املقارنة وعلم النفس الرتبوى . 
سار تصميم الربنامج يف ضوء منوذجى البحوث اإلجرائية  تصميم برنامج التنمية املهنية للمعلمني : -

 واإلرشاد الرتبوى على النحو التاىل : 
: ُحددت األهداف العامة للربنامج حيث ركزت هذه األهداف على مة واإلجرائيةصوغ األهداف العا -أ

مراعاة فلسفة الربنامج وتنمية مهارات استخدام البحوث اإلجرائية واإلشراد الرتبوى للمعلم. 

 ووضع لكل لقاء جمموعة من األهداف التعليمة املراد حتقيقها.

 اختيار حمتوى الربنامج: ً-ب
 : مج وفق القواعد اآلتيةُاختري حمتوى الربنا

ارتباط املوضوعات الرئيسة حملتوى الربنامج باألهداف العامة، واإلجرائية لكل لقاء من لقاءات  -

 الربنامج، حبيث حيقق كل لقاء من اللقاءات هدًفا عاًما من أهداف الربنامج. 
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يتناسب مع طالب كلية مراعاة التسلسل املنطقي والتتابع عند اختيار موضوعات الربنامج املقرتح مبا  -

 الرتبية ما قبل اخلدمة . 
اختيار جمموعة من احملتويات التى تناسب طيبعة تنمية التنمية املهنية للمعلمني ، واستخدام  -

 منوذجى البحوث اإلجرائية واإلرشاد الرتبوى للمعلمني . 

 تنظيم احملتوى- 

قق كل لقاء هدًفا من أهداف ُنظَم حمتوى الربنامج املقرتح يف عدد من اللقاءات، حبيث حي

الربنامج املقرتح، وقد أخذ الشكل العام لكل لقاء: عنوان اللقاء، وعدد الساعات، واألهداف اإلجرائية، 

 واملصادر التعليمية املستخدمة، واسرتاتيجية التدريس، واملناشط التعليمة . 

 اختيار اسرتاتيجيات التدريس -د

ريس املقرتحة جمموعة من األسس منها: مالئمة االسرتاتيجية روعي عند اختيار اسرتاتيجية التد 

لألهداف واحملتوى ومستوى املعلمني، والتنوع يف األنشطة حبيث تناسب طبيعة املرحلة العمرية ، وتؤدى 

 إىل التفاعل اإلجيابي بني ، وإفساح اجملال للعمل التعاوني إىل جانب العمل الفردي. 

 ةتصميم األنشطة التعليمي -هـ 

يتوقف جناح أي برنامج تعليمي على تكامل مكوناته من ناحية، حبيث ترتبط هذه املكونات 

ببعضها، ومن هنا فقد روعي عند اختيار أنشطة التعليم والتعلم ارتباطها باألهداف واحملتوى ومصادر 

لم ما بني أنشطة التعلم واسرتاتيجيات التدريب ووسائل التقويم، ، وأيًضا التنوع يف أنشطة التعليم والتع

فردية ومجاعية ، مع ربط أنشطة التعليم والتعلم بني اجلانبني النظري والعملي، لذا تنوعت أنشطة 

 التعلم ما بني أنشطة فردية ، وأنشطة مناقشة مجاعية. 

 حتديد مصادر التعليم والتعلم -و

لمشارك يف من مسات الربامج التدريسية أن حيتوى على مصادر تعليمية حتى تتيح فرصة ل

 احلصول على مصادر متنوعة للمعرفة ، وقد كمرلت هذه املصادر فيما يلي: 

الكتب  ذات العالقة مبحتوى األنشطة، فقد زيل كل لقاء بتشجيع الطالب على القراءة يف التنمية  -

 املهنية واسرتاتيجياتها والنماذ  املقرتحة الستخدامها  . 
 شبكة الدولية للمعلومات )اإلنرتنت(. املواقع اإللكرتونية املوجودة على ال -

وقد روعي تنوع مصادر التعلم مبا يضمن مراعاة الفروق الفردية بني الطالب، وتنوع  

اهتماماتهم وميوهلم املختلفة يف احلصول على املعرفة، مع مالءمة مصادر التعليم والتعلم املختارة ألهداف 

 الربنامج وحمتواه وأنشطته. 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   
 

34 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 ث يف الرتبية وعلم النفسجملة البح

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 كلية ُمعتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

 لتقويمتصميم أساليب ا -ز

تعددت أساليب التقويم املقدمة للمعلمني ما بني األسئلة الشفوية والتحريرية، لقياس مدى تقدم 

الطالب يف فهم وممارسة األنشطة املقدمة إليهم، فقد جاء يف نهاية كل لقاء جمموعة من األسئلة 

 واألنشطة التقوميية. 

 سادًسا :املقرتحات والتوصيات :  

 يات واملقرتحات على النحو التاىل : يوجد جمموعة من التوص

إنشاء قسم للتنمية املهنية للمعلمني بكلية الرتبية جامعة املنيا يقوم بالتدريب واإلعداد املهنى  -1

 للمعلم قبل اخلدمة، وأثناء اخلدمة.

 إعداد برنامج تدريبى بهدف حتسني التنمية املهنية للمعلمني باستخدام البحوث اإلجرائية .  -2

عداد برنامج إرشاد تربوى للمعلمني قبل اخلدمة، وتفعيله بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم؛ إ -3

 لتحسني األداء املهنى للمعلمني قبل وأثناء اخلدمة . 

 تطوير برامج التنمية املهنية للمعلم يف ضوء مهارات القرن احلادى والعشرين .  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   
 

35 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 ث يف الرتبية وعلم النفسجملة البح

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 كلية ُمعتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم

 ــــ املراجع : 

 ملراجع العربية:أواًل: ا -

 . 161، القاهرة: دار الفكر العربي، ص اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية(. 2005حجي، أمحد إمساعيل ) .1
، كلية الرتبية، جامعة جملة الرتبية(. التنمية املهنية للمعلم أثناء اخلدمة، 2000عبد احلميد، أمحد ربيع ) .2

 . )بتصرف(. 187-155(، ص ص: 88األزهر، ع )
 ، كلية الرتبية بدمنهور  جامعة اإلسكندرية .  مهنة التعليم( : 1995ياب ، إمساعيل حممد ) د .3

 ، الطبعة األوىل، عمان، األردن، دار الشروقاإلدارة  التعليمية واإلشراف الرتبوي( : 2004عطوي ، جودت ) .4
 ، دار الشروق.، أهدافه، أسسه، عمان، األردناإلشراف الرتبوي مفاهيمه( : 2005طعاني ، حسن ) .5
 ، كلية الرتبية بدمنهور جامعة اإلسكندرية .  إدارة املدرسة االبتدائية( :  1994إبراهيم ، محيدة عبد العزيز )  .6
، القاهرة ، اهليئة العامة  اإلصالح اجملتمعي إضاءات ثقافية واقتصادية وتربوية( :  2008عمار ، حامد )  .7

 املصرية للكتاب . 
ورقة مقدمة للمؤكمر الرتبوي الرالث، ( : اإلشراف التشاركي هل هو احلل؟، 50200عبيدات ، ذوقان ) .8

 مارس، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة. 16-15، يف الفرتة من اإلشراف الرتبوي إدارة جلودة التعليم

 ، عمان، األردن، دار الفكر.اإلشراف الرتبوي واقعة وآفاقه املستقبلية(: 2006احلريري ، رافدة ) .9

 ، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة امللك فهد.اإلشراف الرتبوي املتنوع(:  2005العبد الكري، راشد  ) .10

 ، عمان ، مجعية املطابع التعاونية 4، ط  مبادئ القياس النفسي والتقييم الرتبوي( :  1996أبو لبدة ، سبع )  .11
خل التنمية املهينة للمعلم املبتدئ، (. اإلرشاد األكادميي كمدخل من مدا2007، مسيحة علي حممد )خملوف .12

"، كلية الرتبية، املؤكمر العلمي الرامن للرتبية، بعنوان" جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام يف الوطن العربي

 . 896 -857، ص ص : 2007(، مايو 2جامعة الفيوم، مج )
عرفة يف حتصيل الفلسفة لدى طالب ( : فاعلية استخدام اسرتاتيجيات ماوراء امل 2003عريان ، مسرية عطية )  .13

جملة القراءة واملعرفة ، اجلمعية الصف األول الرانوي وأثر ذلك على اجتاههم حنو التفكري التأملى الفلسفي ، 

 – 113، ص ص  2003، العدد العشرون ، فرباير  املصرية للقراءة واملعرفة ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس

139  . 
( : اإلفادة من تكنولوجيا التعليم يف تصميم برامج تدريب املعلمني املبنية  1981د على ) بهادر ، سعدية حمم .14

  23- 17، ص ص  (8، جملة تكنولوجيا التعليم ، السنة الرابعة ، عدد )على الكفاية 
، اإلسكندرية: دار إدارة الفصل وتنمية املعلم(. 2007حسني، سالمة عبد العظيم، وعبد العزيز، صفاء ) .15

 امعة اجلديدة. اجل
 ، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية .  موسوعة الرتبية اخلاصة( :  1999األشول ، عادل أمحد عز الدين )  .16
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( : برنامج مقرتح لتطوير بعض الكفاءات التدريسية لتدريس التاريخ وعالقتها  2000زايد ، عالء إبراهيم  )  .17

شعبة التاريخ ، رسالة دكتوراه ، غري منشورة ، كلية الرتبية ، مبفهوم الذات واالجتاه حنو التدريس لدى طالب 

 جامعة اإلسكندرية .  
( : برنامج يف التعلم اإللكرتوني مقارنة بالتعلم املختلط لتحصيل الطالب  2010عبداهلل ، على حسن أمحد )  .18

طرق التدريس ، تصدرها جملة دراسات يف املناهج واملعلمني املفاهيم اخلاصة بطريق تدريس اللغة العربية ، 

 .    2010أكتوبر  163اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، ع 
(. حبوث الفعل كمدخل للتنمية املهنية للمعلم، اجمللة العربية لدراسات وحبوث 2016قورة، علي عبد السميع ) .19

 . 246-266العلوم الرتبوية واإلنسانية، ص ص : 
، اإلسكندرية ، دار املعرفة  املدخل للدراسة بكليات الرتبية ) دراسة تربوية ( ( : 2001متولي ، فؤاد بسيونى )  .20

 اجلامعية. 

 ، القاهرة ، عامل الكتب التدريس مناذجه ومهاراته( :  2005زيتون ، كمال عبد احلميد ) .21
 –خل املدا – التنمية املهنية املستدامة ، االجتاهات املعاصرة( :  2009مدبوىل،  حممد عبد اخلالق ) .22

 اإلمارات ، دار الكتاب اجلامعي . االسرتاتيجيات ،
 اململكة يف مقارنة دراسة- باجلامعة التدريس هيئة ألعضاء املهنية التنمية  (.١٩٩٥  ) حممد ،حداد .23

 .مصر  :مشس عني جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة .وإجنلرتا ومصر السعودية؛  العربية
( : تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية بكليات  2003حممد جابر )  فضل اهلل ، حممد رجب ، و قاسم ، .24
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