
 ١
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  مقدمة 

  

م تصبح الح ة دور المعل ى یواكب نظرا ألھمی م حت ة للمعل ة المھنی ام بالتنمی ى االھتم اجة ملحة إل

دئین  ین المبت ة المعلم ر وخاص دد(العص م) الج داد المعل رامج إع ن ان ب رغم م ى ال دة فعل  جی

ة یمستمرة فى تأھو ى مھن دخول ف دراتھم لل ى ق لھا للمعلمین المبتدئین الذین لدیھم الدافعیة والثقة ف

ذا  التعلیم، ومع ذلك فھناك دراسة تحطم ھ تؤكد أنھ بعد سنة واحدة من ممارسة التعلیم سریعا ما ی

   .الوھم عن اإلعداد الجید

ى    ا عل ث داللتھ ن حی رامج م ن ب ھ م قلیل من ھؤالء المبتدئین یفكرون فیما یحصلون علی

ى أن  دون عل م، ویؤك م أدوارھ ین، أو فھ م أنفسھم كمعلم دریس، أو فھ ة الت م عملی اإلسھام فى فھ

  .لتى تعلموا بھا التدریس ال تناسب الواقع الفعلىالطریقة ا

ة    ات التربی ین إال أن كلی د للمعلم داد الجی ام باإلع ن االھتم الرغم م ھ ب ى أن دل عل ذا ی وھ

ى  رات الت ل الخب ین وال تنتق م كمعلم م دورھ ى فھ دئین یفشلون ف ین مبت ى تخریج معلم مستمرة ف

ى الخدم دخول ف ل ال دادھم قب اء إع ا أثن لوا علیھ ن حص ى م نة األول الل الس م خ ى عملھ ة إل

ة م )٩(الخدم توى المعل ع مس یم ورف د التعل رورة لتجوی بحت ض ة أص ة المھنی إن التنمی ذلك ف ، ول

ى  ىالتدریس ى تبن ان إل وخاصة المعلم المبتدئ وتشیر أھم مالمح التنمیة المھنیة للمعلمین فى الیاب

م ف  أسلوب التدریب داخل المدرسة والتدریب المستمر للمعل ع توظی ة م ھ الوظیفی ن خالل حیات م

  التكنولوجیا الحدیثة فى التدریب وإقامة وحدات تدریب متنقلة لمختلف المناطق

م  رار رق یم ق ة والتعل درت وزارة التربی ین أص ة للمعلم ة المھنی ة التنمی را ألھمی نة ) ٩٠(ونظ س

یم، إال أ ٢٠٠١ ع مراحل التعل دارس بجمی دریب داخل كل الم دات إلنشاء وحدات ت ذه الوح ن ھ

دئین ین المبت وأسالیب  ،التدریبیة فى كثیر من المدارس شكلیة وتحتاج إلى تفعیلھا وخاصة للمعلم

  .التنمیة المھنیة متعددة ومنھا أسلوب اإلرشاد الذى یتم داخل المدرسة أى فى موقع العمل

  :تحدید مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتیــة یمكنو  
ررات من المعلم المبتدئ؟ وم -١ ا مب ة ؟ وم ھ التدریبی م خصائصھ، وأدواره، واحتیاجات ا أھ

  االھتمام بتنمیتھ وإرشاده مھنیا؟

 ما مفھوم التنمیة المھنیة؟ وما أھم أھدافھا وأسالیبھا؟ -٢

 ماذا یقصد باإلرشاد؟ وما أھم أھدافھ؟ -٣

 ما عناصر ومكونات برنامج االرشاد الفعال؟ -٤

  :منھج الدراسة
  :ى التحلیلى من خالل الخطوات التالیةتم استخدام المنھج الوصف  



 ٣

  .تحدید من المعلم المبتدئ وتحلیل أدواره واحتیاجاتھ -١

 .تحلیل مفھوم التنمیة المھنیة وتحدید أھم أسالیبھا -٢

 .تحلیل مفھوم االرشاد وتحدید أھدافھ وعرض بعض النماذج لھ -٣

 . وضع تصور لعناصر ومكونات برنامج االرشاد الفعال -٤

  :خطة الدراسة
  :ن الدراسة المحاور اآلتیــةتتضم  

  :یتضمن: المحور األول
  تحدید من المعلم المبتدئ؟ -  

  .مبررات تنمیة وإرشاد المعلم المبتدئ مھنیا -  

  .أدوار المعلم فى القرن الحادى والعشرین -  

  .احتیاجات المعلم المبتدئ التدریبیة -  

  :یتناول: المحور الثانى

  .مفھوم التنمیة المھنیة -  

  . داف التنمیة المھنیةأھ -  

  .أسالیب واستراتیجیات التنمیة المھنیة -  

  :ویتناول: المحور الثالث

  .مفھوم اإلرشاد -  

  .وظائف اإلرشاد -  

  .المعلم المرشد وأھم أدواره -  

  .تجارب بعض الدول فى مجال اإلرشاد -  

  :یتضمن: المحور الرابع
  . عناصر ومكونات برنامج االرشاد الفعال -  

  
  
  
  
  
  
  
  

ره  م عناص دئ أھ م المبت ادیمي للمعل اد اك امج ارش میم لبرن م تص ري ت ار النظ الل االط ن خ وم

  : ومكوناتھ كما یلي 



 ٤

  :الھدف من ھذا البرنامج: أوال

 .تفعیل وحدات التدریب بالمدارس -١

 .االستفادة من خبرات المدرسین المتنوعة -٢

 .برامج تدریب للمعلمین المبتدئین قلیلة التكلفة -٣

 .التعلیم بالمدارس زیادة جودة -٤

 .بناء كوادر تدریبیة داخل المدرسة قادرة على تقدیم الدعم الفنى للمدرسین -٥

تویات  -٦ ق مس ة وتحقی ة التعلیمی د العملی ة لتجوی ود المبذول ى الجھ تمراریة ف مان االس ض

 .متمیزة من الجودة

ى زی -٧ ة دوره ف ھ وأھمی دیر عمل و تق دئ نح م المبت دى المعل ة ل ات ایجابی ة اتجاھ ادة تنمی

 .االستقرار التنظیمى

٨-  َ ◌ً ا ون دعم یة تك ات المدرس ى الممارس منة ف تمرة متض ون مس دما تك ة عن ة المھنی التنمی

ً لفكر المعلم وتساعده على إحداث التغییر فى المدرسة  . قویا

  :أدوار المعلم المرشد: ثانیا
د -١ ھ ومرش م وموج طة : معل ام واألنش ة أداء المھ دئ بكیفی م المبت ر المعل ھ ویبص یوج

  .التدریسیة بطرق فعالة وناجحة

ظ -٢ درب ومالح ل : م ى تأم د وعل ى األداء الجی ھ عل دئ ویدرب م المبت ظ أداء المعل یالح

 .ممارساتھ التدریسیة وتعدیلھا بما یحقق تحسین نواتج العملیة التعلیمیة

ا : مستشار وصدیق -٣ ال یتردد فى تقدیم العون والنصح والمساعدة لحل أى مشكلة یواجھھ

 . بتدئالمعلم الم

  :معاییر اختیار المعلم المرشد: ثالثا

  .لدیھ عدد كاف من سنوات الخبرة -١

 .متقن لمھارات التدریس وكفایاتھ -٢

 .یتمتع بمھارات القیادة الناجحة ومھارات التواصل الفعال -٣

 .على وعى بالمصادر واالمكانات المتاحة فى المجتمع المدرسى -٤

 .عملى ومتعاون ومحترم للغیر -٥

 .س لمراعاة أسالیب التعلم المختلفةینوع طرق التدری -٦

  :معاییر المزاوجة بین المعلم المرشد والمبتدئ: رابعا

  .مراعاة طبیعة التخصص والمرحلة التدریسیة -١



 ٥

دعم  -٢ دئ لل م المبت اج المعل ى یحت ب الت ى األدوار والجوان زه ف د وتمی م المرش ة المعل فاعلی

 . فیھا

 .رام المتبادلتوافر القدر الكافى من التقبل والتفاھم واالحت -٣

 .مراعاة التقارب المكانى والزمانى بینھما فى محیط العمل -٤

ى  -٥ و ونجاح طرف ى نم تعلم ویساعد عل ة ال رى عملی التأكید على أن الخالف فى الرأى یث

 .عملیة االرشاد

  :مكونات برنامج االرشاد وتدریب المعلم المبتدئ: خامسا
  .توعیة المعلم المبتدئ بأدواره ومسئولیاتھ -١

 .بثقافة المدرسة واإلدارة وسبل التعاون والتواصل مع المجتمع المدرسى توعیة -٢

 .التدریب على الممارسات التأملیة -٣

 .توعیة بالمصادر والجھات التى یمكن ان تساعده فى حل المشكالت -٤

 .التدریب على تصمیم أدوات التقویم واستخدام نتائجھ فى تحسین العملیة التعلیمیة -٥

ا لالحتیاجات تتضمن مكونات ھذا البرن -٦ دئ وفق م المبت امج التدریب على ما یحتاجھ المعل

 .التى تم تحدیدھا من قبل

  :التقییم والمتابعة: سادسا
  :یتم التقییم لفاعلیة برنامج االرشاد من خالل المستویات اآلتیة  

ا نتیجةیخططوما ھو رد فعل المتدربین، وما أوجھ التغییر التى : رد الفعل: المستوى األول  ن لھ

  التدریب؟

  ا المعارف والمھارات والقیم التى اكتسبھا المتدرب نتیجة التدریب؟م: التعلم: المستوى الثانى

ث توى الثال لوك: المس ى : الس بة ف ارات المكتس ارف والمھ ق المع اركین تطبی تطاع المش ل اس ھ

  مجال عملھم؟

أثر ایجابى على  ھل كان لتطبیق المعارف والمھارات: األثر على المؤسسة: المستوى الرابع

  النتائج المرجوة من المؤسسة؟



 ٦

 


