
وزارة التربٌة

اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبٌر التعلٌمٌة

بنات / التوجٌه الفنً للتربٌة البدنٌة 





النمو المهنً على أنه الجهد المنظم (  وفٌرث، الفونسو  (ٌعرف
لتحسٌن ظروف التعلٌم ومصادره ومهمات تحسٌن أداء 

المعلمٌن وهو عملٌة شاملة تهدف إلى تمكٌن جمٌع المعلمٌن، 
من المحافظة على مستوى عاٍل من أدائهم، وتهٌئتهم ألدوار 
جدٌدة تقتضٌها متطلبات التطوٌر والتجدٌد وٌمكن القول أن 

النمو المهنً هو زٌادة فعالٌة عمل المعلمٌن عن طرٌق تحسٌن 
كفاٌتهم اإلنتاجٌة، ورفع مستوى أدائهم الوظٌفً، وتنمٌة 
قدراتهم وإمكاناتهم وإنعاش معلوماتهم وتجدٌد خبراتهم 

.لمواجهة المواقف التعلٌمٌة 



تكمن أهداف اإلنماء المهنً إلى إضافة معارف 

جدٌدة للمعلمٌن وكذلك تنمٌة مهاراتهم المهنٌة 

والتأكٌد على

تنمٌة القٌم واألخالق الداعمة لسلوكهم من خالل 

حب المهنة والعمل من أجلها ألن رسالة التعلٌم 

.رسالة سامٌة

أهداف اإلنماء المهنً للمعلمٌن



وٌمكن تلخٌص تلك  .وكذلك بناء القٌادات التربوٌة الواعٌة بالمدارس
:األهداف كما ٌلً

وقوف المعلمٌن على أحدث طرائق التدرٌس والوسائل التعلٌمٌة  .١
.وتكنولوجٌا التعلٌم وكٌفٌة تطبٌقها مٌدانٌا

معرفة الجدٌد من وسائل التقوٌم واألسالٌب الحدٌثة فً االختبارات  .٢
.الشفهٌة والتحرٌرٌة

.ثقافٌا وشخصٌا  وأكادٌمٌا ومهنٌا  :تنمٌة المعلمٌن فً كافة الجوانب .٣

.إضافة معارف مهنٌة جدٌدة إلى المعلمٌن .٤

.تنمٌة وتأكٌد القٌم المهنٌة الداعمة لسلوكهم .٥

تمكٌنهم من تحقٌق تربٌة ناجحة لطالبهم .٦

تحفٌزهم على أن ٌشمل تدرٌسهم تلك  وتنمٌة الجوانب اإلبداعٌة لدٌهم  .٧
.الجوانب اإلبداعٌة



تدرٌبه على مهارات  وربط المعلم ببٌئته ومجتمعه المحلً والعالمً  .٨

تقوٌم  والتخطٌط لتوثٌق الصلة بٌنه وبٌن بٌئته المحلٌة ومهارات تنفٌذ 
.هذه الخطط

وتعتمد نوعٌة المعلمٌن إلى حٍد كبٌر على البرامج التً تعد لهم قبل 

انخراطهم فً مهنة التعلٌم، فإذا كانت البرامج جٌدة فإن التربٌة تكون 

فعالة، وهكذا فإن برامج إعداد المعلمٌن فً أي بلد من بلدان العالم تؤثر 
.فً نوعٌة التربٌة فً ذلك البلد

 

وبالتالً أن وجود برنامج للتنمٌة المهنٌة سٌحقق عدة فوائد منها  

إكساب المعلمٌن قوة ذاتٌة ومرونة فً معالجة األمور المتعلقة بالعمل 

الٌومً وضمن مساهمة الجمٌع فً مسئولٌة نمو وتطوٌر وتحسٌن األداء 

.وباألخص تطوٌر المدرسة وأدائها



.أهداف التعلٌم والتمكن من تحقٌق غاٌات 

.الهٌئة التدرٌسً تمهٌنالتوجه نحو 

.الثورة فً مجال تقنٌات المعلومات واالتصاالت

.المستجدات فً مجال استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم

.المستجدات فً مجال التقوٌم

.التوجه نحو تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة

.تعددٌة األدوار والمسئولٌات

.الثورة المعرفٌة



.ضعف مستوى برامج التنمٌة ذاتها-

.ارتباط التطوٌر المهنً بالترقٌة  -

.االفتقار إلً قٌادة قوٌة   -

.غٌاب الرؤٌة المستقبلٌة  -

.الخوف من التغٌٌر  -

.معارضة التغٌٌر لما ٌحمله من تهدٌدات  -

.ضعف المعلومات عن برامج التنمٌة المهنٌة  -

.نقص الكفاءات الالزمة للتطوٌر  -

.ضعف الرغبة فً العمل الجماعً  -

.ضعف الحوافز المادٌة والمعنوٌة  -



:وٌختلف مفهوم التنمٌة المهنٌة نوًعا ما باختالف الهدف العام، فمثال 

       :التربٌة المهنٌة •

.معتقدات الفرد تجاه عمله وسلوك  وتعدٌل أفكار 

 :التدرٌب المهنً   •

.بهاساب وتنمٌة بعض المهارات لتحقٌق المعاٌٌر المعمول اك

     :المساندة المهنٌة   •

.تقدٌم المساعدة أثناء العمل والمحافظة علً استقرار أداء الفرد 



:وتمر التنمٌة المهنٌة بالمراحل التالٌة

.نقد الممارسات الراهنة    •

.التحلٌل والمالحظة     •

.إعادة بناء المفاهٌم    •

.تجرٌب الممارسات المقترحة   •

.التغذٌة الراجعة   •



ٌراعى عند وضع خطة اإلنماء المهنً النظر فً 

مستوٌات المعلمٌن من حٌث المعلم الجدٌد 

واألقل أداء والقدٌم الذي بحاجة إلى تطوٌر 

وغٌر ذلك وحسب الهدف من اإلنماء المهنً 

:ٌكون البرنامج ، وتتم عن طرٌق ما ٌلً 



 خلق جو تربوي هادئ مما ٌساعد  وبث روح الود والتعاون بٌن المعلمٌن
 .إتقان وعلى تنفٌذ األعمال بدقة 

اكتشاف مستوٌات المعلمٌن من خالل زٌارتهم فً الفصول. 

 اإلشراف على أعداد المعلمٌن للدروس النموذجٌة وحثهم على اإلبداع
 .واالبتكار فٌها

 وورش العمل خاصة ما ٌرفع فً كفاءة المعلم النقاشٌةعقد الحلقات. 

حث المعلمٌن على االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة حسب حاجة كل معلم. 

 الحث على حضور المعلمٌن للدروس النموذجٌة التً تعقد داخل المدرسة
 .وخارجها لتحقٌق الخبرة المتكاملة بٌنهم

 الحرص على تدرٌب المعلمٌن على أسالٌب األداء وطرق التدرٌس ومهارة
 .استعمال التقنٌات التربوٌة

تكثٌف الزٌارات للمعلم المستجد أو األقل أداء. 

تدرٌب المعلمٌن على التنمٌة الذاتٌة بالقراءة واإلطالع .،

 حث المعلمٌن على اإلطالع على المواقع التربوٌة باإلنترنت وما تم إنجازه
.من معلومات من المدارس األخرى 



مع تعدد األهداف  ووٌختلف برنامج اإلنماء المهنً باختالف الهدف منه 
:تتعدد أنواع وبرامج اإلنماء المهنً ومنها

:برامج التأهٌل

تتمثل فً المساعدة فً تأهٌل المعلم المستجد والمعلمٌن الذٌن ٌحملون 

مؤهالت غٌر تربوٌة فتعقد لهم برامج أو دورات تساعدهم على اإلطالع 
و اإلبداع فً استخدام الوسائل  .على أسالٌب األداء وطرق التدرٌس

.وفن توصٌل المعلومة

:برامج العالج

وتكون لوجود أي قصور فً المعلمٌن سواء من الناحٌة الشخصٌة أو 
.الفنٌة أو اإلدارٌة أو التربوٌة



:برامج التجدٌد

تعقد عادة بشكل دوري لتعرٌف المعلمٌن 

بالنظرٌات التربوٌة الحدٌثة والمعارف الجدٌدة 

.فً مجال تخصصهم فً التربٌة والتعلٌم

:برامج الترقً

تعقد للمتوقع ترقٌهم إلى مناصب إدارٌة بهدف 

.تعرٌفهم بمتطلبات العمل الجدٌد



:وٌتطلب التخطٌط لبرامج اإلنماء المهنً ما ٌلً

.معرفة ظروف ومستوى كل معلم-

.وضع برامج اإلنماء المهنً على أساس احتٌاجات المعلمٌن-

ضرورة شمولٌة برنامج اإلنماء المهنً لجوانب عدٌدة من -

الخبرات التً تحقق فً مجملها نمو الخبرة

.المهنٌة وتزٌد الكفاءات األدائٌة

تنفٌذ البرامج بصورة تعاونٌة مع االستمرار فً هذا األسلوب -

.ما أمكن ذلك



:تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة .١

 والمتعلقة بمعارفه  وهً مجموع التغٌٌرات المطلوب إحداثها فً الفرد 
.اتجاهاته للقٌام بعمله بكفاءة ومهاراته 

:تحدٌد أهداف البرنامج .٢

.مالحظتها وتصاغ بطرٌقة سلوكٌة ٌسهل قٌاسها  وهً ترجمة لالحتٌاجات 

:اختٌار المتدربٌن .٣

ما هً هذه الشروط؟ .ٌجب توافر مجموعة من الشروط فً المتدرب



:زمان التدرٌب وتحدٌد مكان  .٤

–قاعة التدرٌب)مواصفات مكان التدرٌب المناسب •
((...الوسائل السمعٌة والبصرٌة

اعتبارات تحدٌد زمان التدرٌب •

:التصمٌم التنفٌذي للبرنامج وٌشمل .٥

وضع المحتوى التدرٌبً •

تحدٌد مستوى التدرٌب •

تنظٌم المحتوى التدرٌبً •



:إعداد المادة التدرٌبٌة .٦

 وو تشمل كل المواد التعلٌمٌة التً تحوي المفاهٌم 
.تساعد علً تحقٌق األهداف والمهارات 

وظائف المواد التدرٌبٌة •

شروط إعداد المواد التدرٌبٌة •

:اقتراح أسالٌب التدرٌب المناسبة .٧

 وإكساب المهارات  وو هً األسالٌب المتبعة لنقل المعرفة 
.تنمٌة االتجاهات

أسالٌب التدرٌب المناسبة •

. معاٌٌر اختٌار األسلوب التدرٌبً  •



:اختٌار الوسائل التعلٌمٌة .٨

االرتقاء  ومجموعة األدوات التً تساعد علً جودة العرض التدرٌبً 
.تزوٌد المتدربٌن بخبرات باقٌة األثر وبفاعلٌته 

ما هً أنواع الوسائل التعلٌمٌة؟ •

ما هً مزاٌا استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌب؟ •

:اختٌار المدربٌن .٩

ٌجب اختٌار المدربٌن الذٌن ٌتمتعون بالكفاءات التدرٌبٌة الالزمة للقٌام 
.بالتدرٌب

ما هً الشروط اختٌار المدرب؟ •

المدرب؟ بهاما هً الشروط التً ٌجب أن ٌلم  •

:إدارة التدرٌب .١٠

العمل علً  وتمثل إدارة التدرٌب مجموعة عمل مهمتها إعداد خطة التدرٌب 
.المساعدة فً تنفٌذها بنجاح



:-الزٌارات الصفٌة .١

وتهدف إلى مساعدة المعلم على تنمٌة قدراته وإكسابه مهارات 
جدٌدة وتالفً أوجه القصور، ومن خالل

الزٌارة ٌتم توجٌه المعلم للتغلب على أوجه القصور أو 
المشكالت الفنٌة على أن ٌكون هناك تعاونا حتى ٌستفٌد المعلم 

من خبرة كل من رئٌس القسم والموجه الفنً فً تطوٌر العملٌة 
.التعلٌمٌة واالطالع على الجدٌد فً مجال التربٌة

وهناك ثالث مراحل الزمة لكً تحقق الزٌارة أهدافها فً النمو 
:المهنً للمعلم

/  مرحلة الزٌارة نفسها / مرحلة ما قبل الزٌارة 

مرحلة ما بعد الزٌارة                           



(تقوٌمٌة –توجٌهٌة-استطالعٌة (تحدٌد نوع الزٌارة 

.تحدٌد هدف الزٌارة-

.تحدٌد طرٌقة التدرٌس-

.دراسة وعالج مشكلة ما-

.حسن استخدام الوسائل والتقنٌات التربوٌة-

.التنوع فً أسالٌب التقوٌم-

مالحظة عالقة المعلم بالمتعلم-

.التعرف على نتائج التعلم لدى المتعلمٌن-

.مالحظة أسلوب أداء المعلم-

.االٌجابٌات والملحوظات )تسجٌل الزٌارة-

.مناقشة المعلم -

.وضع التقرٌر ٌتضمن نقاط القوة والضعف-

عقد اجتماع للمعلمٌن ذوي المشكالت المشتركة لتبادل الرأي -
.بشأنها



:-الدروس النموذجٌة .٣

من وسائل اإلنماء المهنً للمعلم إعداد وحضور الدروس النموذجٌة 
على مستوى المدرسة أو على مستوى

مدارس المنطقة التعلٌمٌة الخاصة ألنها تتمٌز بالدقة فً اإلعداد 
وإشراف رئٌس القسم علٌها وحسن صٌاغة

األهداف السلوكٌة واالبتكار فً أسلوب األداء وطرائق التدرٌس 
واإلبداع فً التقنٌات التربوٌة والوسائل

بعد  نقاشٌةالتعلٌمٌة والتنوع فً أسالٌب التقوٌم كما ٌتم عقد حلقة 
االنتهاء من الدرس النموذجً بحضور كل

 ومن التوجٌه الفنً ورئٌس القسم والمعلمٌن من داخل المدرسة 

خارجها مما ٌسهم فً تحقٌق الخبرة المتكاملة ومستوى االمتٌاز فً 
.األداء



 :-وورش العمل النقاشٌةالحلقات  .٤

بشكل كبٌر فً برامج اإلنماء  النقاشٌةتفٌد الحلقات 

المهنً للمعلمٌن ، حٌث تتٌح الفرص للمشاركٌن 

اآلراء واألفكار للوصول إلى تحقٌق األهداف  لتبادل

المرجوة منها كما توفر الفرصة لالبتكار واإلبداع عن 
.األسئلة المتمٌزة التً ٌطرحها المشاركون طرٌق

أما ورش العمل فقد سمٌت بهذا االسم ؛ ألنها تمثل 

عمال ٌؤدي إلى إنتاج مواد وأدوات تعلٌمٌة ٌستفاد 

منها فً العملٌة التعلٌمٌة كما ٌكتسب المشتركون 
.مهارات متعددة وأثناء عملهم بالورشة معلومات 



:-االجتماعات الفنٌة واإلدارٌة .٥

رئٌس القسم المبدع هو الذي ٌكثف االجتماعات 

الفنٌة واإلدارٌة للمعلمٌن لمناقشة كل ما ٌتعلق 

ا  بالعملٌة ًٌ التربوٌة كما ٌمكن لخلق جًوا تربو

فً بعض المشكالت المٌدانٌة للخروج بالحلول 

الناجحة لها كما ٌمكن تدرٌب المعلمٌن على 

إدارة اجتماعات فنٌة وإدارٌة إلعداد كوادر 

.مستقبلٌة من رؤساء األقسام



:-الدورات التدرٌبٌة .٦

ترفع الدورات التدرٌبٌة الكفاءة المهنٌة للمعلمٌن ألنها 
تسهم فً تطور أسلوب األداء أو تنوعه واإلبداع فً

استخدام التقنٌات والوسائل التعلٌمٌة أو التدرٌس من 
خالل جهاز الحاسوب ، واالستفادة من تكنولوجٌا

المعلومات ، وأًٌضا الدورات التً تعقد فً أسالٌب 
وطرائق التدرٌس وفن توصٌل المعلومة وغٌرها من 

الدورات التً تعقد من قبل التوجٌه الفنً أو بٌن 
المدارس على مستوى المنطقة التعلٌمٌة أو بٌن 

األقسام العلمٌة فً المدرسة الواحدة لتحقٌق الخبرة 
.المتكاملة فً التخصصات المختلفة



:-التنمٌة الذاتٌة .٧

وتحقق بدافع داخلً وحرص من المعلم لتطوٌر نفسه 
المهنً  بالقراءة واالستعانة بالمكتبة كمرجع أساسً لإلنماء

، والحرص على اإلطالع على أحدث النظرٌات التربوٌة 
.الحدٌثة لتنمٌة الجانب الشخصً لدى المعلم

:-اإلنترنت .٨

المعلم الناجح ٌطلع على المواقع الخاصة بالعملٌة التربوٌة 
معلم بإعداد  والتعلٌمٌة باإلنترنت ، كما ٌمكن أن ٌقوم كل

موقع على اإلنترنت ٌشترك فٌه كل قسم من أقسام المدرسة 
معلومات تفٌد فً العملٌة  بوضع ما تم إنجازه من أعمال أو

التعلٌمٌة ؛ لتطلع علٌه المدارس األخرى فتعم الفائدة على 
.جمٌع المعلمٌن



 :-أسلوب التدرٌس المصغر .٩
وٌقوم على أساس تقسٌم الموقف التعلٌمً على مواقف 

دقائق  تدرٌبٌة صغٌرة مدة كل منها ال تقل عن خمس
بوجود زمالء للمعلم ٌمثلون المتعلمٌن مع استخدام 

كامٌرات الفٌدٌو لتسجٌل العملٌة التعلٌمٌة حتى ٌمكن 
عرضها بعد ذلك لٌعرف المعلم الذي ٌقوم بتدرٌس هذا 

 .الموقف التعلٌمً الصغٌر أخطاءه  وٌعدل من سلوكه
ومن أهم ممٌزات هذا األسلوب أنه ٌقوم بإثراء للمعلومات 

مشاهدة المعلم لنفسه وهو ٌقوم  :من مصادر متعددة مثل
باألداء ثم تحلٌل هذا األداء ومعرفة األخطاء والمناقشة مع 

الزمالء وٌتم فٌه التدرٌب على مهارات التدرٌس بصورة 
حقٌقٌة وٌمكن أن نصل إلى مستوى اإلتقان المطلوب كما 

أنه ٌوفر وقت المعلم ووقت الموجه المشرف على 
.التدرٌب



:-محاضرة تربوٌة .١٠

عملٌة اتصال بٌن الموجه المشرف والمعلمٌن ، ٌقوم 

 فٌها المشرف بتقدٌم مجموعة من األفكار
.، ٌتم إعدادها وتنظٌمها قبل تقدٌمها والمعلومات

:-ندوة تربوٌة.١١

اجتماع مجموعة من التربوٌٌن أصحاب الخبرة 

لإلسهام فً دراسة مشكلة تربوٌة وإٌجاد الحلول 

لها وفٌها تعطى الفرصة للمناقشة وإبداء  المناسبة
.اآلراء حول الموضوع من قبل المشاركٌن فٌها



:-التدرٌس الفعال.١٢

نجاح المعلم فً توفٌر الظروف المناسبة لتقدٌم خبرات غنٌة 
جعل  :أسس منهاومؤثرة للمتعلمٌن وٌعتمد التدرٌس الفعال على

المتعلم محوًرا للعملٌة التعلٌمٌة ، والتنوٌع فً طرائق التدرٌس ، 
والبعد عن اإللقاء والتلقٌن واالعتماد على تنمٌة المهارات المختلفة 
للمتعلمٌن ، واإلثارة والتشوٌق عن طرٌق الوسائل المساندة لعملٌة 
التدرٌس ، وتقاس كفاءة العملٌة التدرٌسٌة بمدى تحقٌق األهداف 

.المحددة فً موقف التدرٌس

:التدرٌب أثناء الخدمة.١٣

هو كل برنامج منظم مخطط ٌمكن المعلم من النمو فً المهنة 
الخبرات الثقافٌة السلوكٌة، وكل التعلٌمٌة بالحصول على مزٌد من

ما من شأنه أن ٌرفع مستوى عملٌتً التعلٌم والتعلم، وٌزٌد من 
طاقات المعلمٌن اإلنتاجٌة، وال بد لهذا التدرٌب من خطة مسبقة أو 

.إستراتٌجٌة مستنٌرة وأهداف محددة



:للمعلم اإلنجازيالملف  .١٤

ٌحتفظ الموجه الفنً بملف ٌتم تسجٌل كل إنجازات 
رئٌس القسم وكذلك كل معلم حتى بهاألقسام وما قام 

ٌتسنى له الوقوف على حالة المعلم وكذلك متابعته 
.من جمٌع الجوانب الفنٌة



وأمام أهمٌة تحقٌق النمو المهنً للمعلم ٌصبح من 

  الضروري تنظٌم برامج وأنشطة التنمٌة المهنٌة

باستمرار لجمٌع المعلمٌن باختالف مستوٌاتهم المهنٌة 

عاجزة  وتخصصاتهم العلمٌة، وهنا تصبح مراكز التدرٌب

عن استقبال أالف المعلمٌن فً برامج مستمرة ذات كفاءة 
فرصة كبٌرة لتقدٌم  “التعلٌم عن بعد"عالٌة، لذا ٌصبح

برامج تدرٌب متنوعة ومتجددة باستثمار وبتكالٌف 
نافذة متجددة لتقدٌم اقتصادٌة، دون التضحٌة بجودة

 .برامج التدرٌب ”online“برامج وأنشطة التنمٌة



مهنٌة ذات الكفاءة الالتنمٌة  وٌمثل التدرٌب عبر االنترنت

العالٌة، مع تحقٌق التفاعل بٌن المدرب والمتدرب إلى جانب 
من هنا تأتً أهمٌة  .باستمرار تطوٌر محتوى التدرٌب

البحث فً فاعلٌة تقدٌم برامج التنمٌة المهنٌة عبر االنترنت 

ألداء التدرٌسً للمعلم، حٌث ٌتم تدرٌب المعلم ا فً تطوٌر

ونقل  على استخدام شبكة االنترنت والتجول فً الصفحات
،Search engines  االلٌكترونٌة والبحث عن معلومات

الملفات، إلى جانب تدرٌب  محددة من خالل محركات البحث

المعلم على تصمٌم وإنشاء المواقع على شبكة االنترنت 

المعلومات التً ٌرٌدها، واالستفادة من  ٌنشر من خاللها

  مصادر المعرفة المتاحة، وٌمكن من خالل الموقع أن ٌتم

التواصل المباشر بٌن المعلم وتالمٌذه وزمالؤه أو من خالل 
. البرٌد االلكترونً




