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ملخص
يتناااول ىااذا الببااث طبيعااة العاقااة بااين النمااو المينااو ويليااات ت ااويم المعماام وقااد تاام
دراسة ىذه العاقة مان زواياا ثااثي ىاوت الت اويم كادالم لعممياة النماو الميناوي الت اويم كعائااق
لعممية النمو الميناوي الت اويم كعااامل مسات ل لان الت اويم الميناو واساتندت ىاذه الدراساة الا
مجمولة من األفكاار الرئيساة تمثمات فاو الوقاو

لما م ياوم النماو الميناو وعبعااده ومرابماوي

وت ااويم النمااو المينااو و عوااكالو والوااروط الواجااب توافرىااا كااو يناابا الت ااويم المينااو لاااماً
دالماً لتب يق النمو المينو المنوود لممعمم
La présente recherche a pour vocation de mettre en évidence la nature
du rapport entre le développement professionnel et les mécanisme d'évaluation
des enseignants. Pour ce faire, un ensemble d'idées et de perspectives a été
analysé : la conception du développement professionnel (ses dimensions, ses
types et ses contraintes), et l'évaluation professionnelle (sa nature, ses
contraintes et ses formes). Ces idées avaient pour objectif de montrer comment
l'évaluation peut être un levier au développement professionnel des
enseignants.
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مقدمــــة
ال وك عن التغيرات البادثة خارج إطار المدرسة تم ا بظالياا لما العممياة التعميمياة
داخل المؤسسات التعميميةي وت رض لم الجميع إلادة النظر فو النماذج التدريساية الت ميدياةي
تغيار فاو
كما عنيا تتطمب عن ي وم المعممون بالتجديد المستمر لمياراتيم الوظي يةي فالمعمم يرى ًا

مينتاو ومان ثام يعياد النظار فاو ىويتاو المينياة ومياراتاو وال رياب عن ىاذه التغيارات والتباوالت
تمثل لبظات نعبة وميمة فو بياة كل المينيين وبخانة المعممين
والنمو المينو ىو جاز رئايس مان ممارساة الميناة وىاو ي تارض عن ال ادرات المينياة
تتطور سوا ً داخال عو خاارج المدرساة بياث يكاون المعمام مطالبااًا باالتكي
بنا ن سو بوكل مست ل ووفا ااًا لما ت رضو ىذه المواق من تبعات

ماع المواقا ي فيعياد

كبيار مان المساؤولية فاو عبداثاوي
جاز اً ًا
وكل معمم مسائول لان نماوه الميناو ويتبمال ً
فكل معمم -انطاقا من م يومو لن ن سو ودورهي ولن تنوراتو وما يتاح لاو مان فارص لمالي
وماان قيااود وض اوابط العماال وماان المواارولات التااو يبررىااا لن س او عثنااا عدائااو المينااو -ينمااو
مينياًا وفق خطوه الذاتو وما يب و من عنماط تعمم مينية
ويرتبط النمو المينو فو جوىره ببنا الميارات وابداث تغيارات إيجابياة فاو وخناية

المعماام عثنااا عدائااو الااوظي و الخاادموي وىااذا الم يااوم يعااود فااو جااذوره إل ا نمااط الااتعمم ال ااردي
لممعار واألدا ات واإلتجاىااتي وال ادرة لما تبرياك ىاذه المكوناات فاو ناورة مياارات لمتغماب
لم مواق

مينية ب المية ونجااحي وىا بياذا لممياة ي اوم بياا ال ارد عثناا الخدماة ومان عجال

تبسين عدائو الوظي و
وىناك بعض عنماط من الغموض تعتري ىذا الم يومي ف او الادول الناط اة باإل نجميزياة
ي نااد بااالنمو المينااو مجمولااة األنوااطة التااو تسااتيد
واإل تجاىات المينية ألط ار

زيااادة المعااار واألدا ات دال اادرات

العممية التعميمية وال اائمين لمييااي والتركياز ىناا لما بارامج النماو

المينااو واإلجاا ار ات التااو تاادلم نمااو الميااارات عكثاار ماان لمميااة النمااو المينااو ذاتيااا وكاا ن
الم يااوم يكافا ىنااا اإللااداد المسااتمري والااذي يعتمااد لما إجا ار ات م نااودة لاادلم وزيااادة نمااو
الميارات الوظي ية بينما النمو المينو يمكن عن ت يم لم عنياا سمسامة مان األباداث المتتالياة
يناال ال ارد ماان خاليااا إلا نااوع مان النضااجي وبمعنا عدق وعوااملي لمميااة متطااورة ماان النمااو
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والتطور واإلزدىار المعرفاو واألدائاو والن ساو لممعمام وكاذا كال ال اائمين لما العممياة التعميمياة
داخل مؤسسات التعميم المختم ة
ونباان بينمااا نتباادث مااثاً لاان النمااو الن سااو الوااامل فاننااا ن نااد النمااو المعرفااو

والعاط و والسموكو واألخاقو ولايس ف اط إجا ار ات م ناودة عو ريار م ناودة وىاذا يعناو عن
النمو لو عبعاد وجواناب متعاددةي عى ال توجاد فتارة بعينياا ن اول فيياا عنناا ونامنا نياياة المطاا
المعرفو عو الن سو عو ال يمو عو األدائاو ف ادرات ال ارد تنماو او تضامبل مان فتارة إلا عخارى
ومن ثم فجوىر النمو المينو يرتكاز لما الخطاوات المتبعاة لماتعممي عى تباوالت البناا المعرفاو
والوجدانوي والبركو لألفراد انطاقااً من الخب ارت البياتية فو المواق

المينية

ويتمايز النمو المينو لن النمو الوخنوي فالنمو الوخنو ىو لممياة نماو مساتمرة

لم رد طوال بياتو وبخانة لبر تجاربو المعاوة وبرامج اإللاداد اليادفاة إلا نماو الاذاتي بينماا
النمو المينو يرتكز لم نمو ال رد فو جوانبو المينياة مان خاال ت الا تاو ماع بيئتاو المينياة
وبيذا فان ال نل بين ىذين النمطاين مان النماو ىاو عمار ناعب ومثاال ذلاك عن نماو المياارات
اإلجتماليااة والوجدانيااة وال اادرة لم ا إدارة العواط ا

وال اادرة لم ا بنااا العاقااات اإليجابيااة مااع

األخر وكثير من عبعاد النمو الوخنو تتداخل ب وة فو المواق

المينية

ماهية الينو املهين
 دورة حياة أو منو داخلي ؟وفا ااًا لمجمولة من البابثين يمكن عن يعر النمو المينو لما عناو دورة بيااة تساير
فااو بم ااات متتابعااة تميزىااا عبااداث بعينيااا وعدوار واىتمامااات ودوافااعي عي عن المعماام يماار ماان
مربمة إل عخرى فتزداد معارفو المينية وتنمو سموكياتو المينية واتجاىاتو
وىااذا التعرياا

يعناااو عنااو خاااال البياااة المينياااة ي ااوم المعمااام بمجمولااة مااان األدوار

المتتابعااة ي وعن التغياار فااو ىااذه األدوار ماارتبط بمراباال النمااو المينااو كعمميااة نمااو واستكوااا
وبنا واست رار وربما انبدار وتراجع
ويمكاان عن يعاار النمااو المينااو ب نااو نااوع ماان النمااو الااداخمو ياارتبط بااالتغير ال كااري
والبنااا الن سااو لممعماام وادراكااو لمواقااع وىااذا التغياار ىااو تغياار نااولو متاادرج ماان البساايط إل ا
المع دي ومن العام إل الخاصي ومن بنا معرفو مت رق إل بنا معرفو متكامل
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وقااد اجتيااد بعااض البااابثين فااو تبديااد المراباال التااو يماار بيااا المعماام عثنااا بياتااو
المينيةي وقد عواروا إل وجود ثمانياة مساتوياتم ماا قبال الخدماةي االساتنباط ي بناا الميااراتي
البماااس المتزاياادي اإلبباااط ي الثبااات المينااوي انخ اااض النظااامي الخااروج ماان البياااة المينيااة
وتاارتبط المسااتويات األربعااة األول ا بنااوع ماان الدافعيااة ال ويااة والنمااو فااو اليويااة وبخانااة فااو
المربمة الرابعة وبالطبعي ىذه المرابل ليست خطية
وىناك من انت د ىذا النموذج وون و ب ناو نماوذج نظاري بعياد لان الواقاع وي ت اد إلا
المرونة
ويمكاان عن نعاار النمااو المينااو ب نااو "لمميااة ديناميكيااة م نااودة عو رياار م نااودةي
ي اوم المار فيياا ومان خاال ت الاتاو ماع ا خاري ووفاق ماا تساما باو الضاوابط بتنمياة قدراتااو
واتجاىاتااو المرتبطااة ب اايم تربويااة وميثاااق عخاقااو مينااوم وىااو بااذلك يطااور ويغياار إلا األفضاال
ىويتو المينية" وفو السطور التالية ت نيل ليذا التعري

 الينو املهين حيكنه ىظاو قينيفو الواقعي كل المواق

التعميمياة لياا راياة وتاتم مان خاال ضاوابط تواجع لما نماو

التممياااذ وكااال ساااموكيات المعمااام تت ااااطع ماااع لااادد مااان التوجياااات واألفكاااارت عفكااااره وتوجياتاااو
الوخنااايةي توجياااات رياااره مااان الااازما ي توجياااات اإلدارةي والمؤسساااةي والسااامطة المنظماااةي
والسياسة التعميميةي إلخ
وكل ىذه التوجيات يتبكم فيياا نظاام قيماو معمان عو ريار معمان ومان المعارو عن
عيضاا يمكان عن نجاد
نجد ً
لددا من التوجيات الخانة باالنمو الميناو داخال المؤسساة الوابادة و ً

نولاًا من التناقضات والجدل بول ىذا الميثاق ومن ثم ينبا وجاود ميثااق قيماو ميناو داخال
المؤسسة عمر بتمو وضروري إلبداث النمو المينو لممعممين

 الينو املهين يتحقق مً خالل التفاعل مع اآلخزويااتم ذلااك ماان خااال اخااتا
األخري ومن اكتوا

وجيااات النظاار وتعارضاايا عثنااا الن اااش والت الاال مااع

األوجو األخرى لمب ي ة وذلك ألن الت االات الرسامية وريار الرسامية ماع

الاازما وعوليااا األمااور والطاااب

إلااخ ت ااود المعماام إل ا مواجيااة ي ار ووجيااات نظاار بديمااة

ومختم اة لاان يرائااو وتنااوراتوي ومان ثاام يتوجااو إلا الت كيار فااو ممارساااتو المينيااةي وذلااك ألن
مواجية ا خر تكو

لممر عويا ً لن ن سو كما تتيا لو فرنة التعمم من ا خر
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 الينو املهين للنعله مزتبط ببيئة حمددةيتاارجم النمااو المينااو ماان خااال الممارسااات المتواف ااة عو المتعارضااة مااع ممارسااات
الاازما وجميااع العاااممين بالمؤسسااة ويااتم ماان خااال سياسااة تربويااة تتجاااوز باادود الموااروع
المدرسااوي فعماال المعماام ىااو جااز ماان نظااام تربااوي خاااصي ولكاال مدرسااة لوائبياااي وتوجياتيااا
الخانة وتوجيات المدرسة ليا نمطانت النمط األول بيروقراطو واألخر مينو ومن ىنا ينبغاو
عن نضع النمو المينو فو إطار مؤسساوي وىاذان النمطاان يباددان زمان النماو الميناو المتااح
لممعمم
والنظااام البيروقراطااو ىااو نظااام ساامطوي يعتمااد لم ا ال ا اررات ال وقيااة التااو ت ا تو ماان
علم اليارم ويطالاب العااممين بتطبي ياا كماا ىاو وىاذا الانمط ي ا

باائاً عماام التغيار ومان ثام

تب يق النمو المينو المنواود لممعمامم إذ عن فارص النماو الميناو تكاون بواكل رسامو ومباددة
سم اًا وتعتمد لم نماذج إلداد ذات معايير مبددة
تمامااا يكااون لناادما نرتكااز لم ا المدرسااة ذات التوجااو المينااو فااو تب يااق
والن اايض ً

النمو واإلقرار ب ن دورىا ىو المسالدة فاو الوناول إلا ىاذه الغاياة وانطاقااً مان ىاذا التوجاو

المينو تتب ق االست الية لممعممي ويعتر ىو ن ساو بمسائوليتو فيساع جاىادا إلا إدراك ىاذه
الغايااة ويتطمااب ىااذا الاانمط ماان التوجااو المينااو التغيياار والمواااركة والاادلم ماان المعماام إللااادة
نيارة ىذا التغيير وجعمو متوافا ااًا مع توجيات المدرسة وتوجيات العاممين بياا وكاذا توجياتاو
الخانة
دور فاااو النماااو الميناااو
وال نااانس عن لممدرساااة ضاااوابط تنظيمياااة تمعاااب ىاااو األخااارى ًا
لممعممين ولم المدرسة توفير الظرو التاو تساما بتب ياق النماو الميناو ويكمان البال فاو
تب يااق الت الاال بااين المعماام والمؤسسااة ي وىااو مااا يسااما لممؤسسااة بااالتطور ولممعماام بااالنمو
المينااو الوااامل فالمدرسااة مكااان ل ااا المعممااين وفييااا تتااوفر لبظااات الن اااش والت الاال وفييااا
يوعر المعمم بمسئوليتو تجاه طاباو وزمائاو ومدرساتوي ومان خالياا يساع إلا تطاوير عفكااره
ومعت داتو وعنماط تدريسو
واذا كاناات المدرسااة مؤسسااة تعميميااة ذات توجااو مينااو فانااو ي ااع لما لات يااا تااوفير
الظرو المائمة لمنمو المينو لممعممين وت الل المعمم مع الجمياع يمثال مكانااًا لماتعمم إذا ماا
مينيا داخال فنامو مان ت الماو ماع طاباو
توافرت الضوابط المائمة لمتعمم ال عال فالمعمم ينمو
ً
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وخارجااو ماان مواااركتو ال عالااة فااو الم ااا ات الرساامية ورياار الرساامية كمجااالس ا بااا ومجمااس
ال نل

إلخ
ويركز النماو الميناو بواكل كبيار لما الاتعمم مان ا خار عكثار مان تركيازه لما الاتعمم

البااادث فتااتم المواااركة فااو ب ارامج اإللااداد وتعماام طرائااق التاادريس واالسااتراتيجياتي وذلااك ألن
عنماط اإللداد والتكوين المينو دالجامعو  -ما بعد الجاامعو تواكل عوقاتااًا متميازة لبناا عنمااط
عبادا لان مواقا العمال والتاو تا تو فاو م دماة ماا يعاود باالن ع لما
التعممي لكن ىذا ال ين نل ً
المعمم ذاتو
وال وااك عناااو فااو بااارامج إلااداد المعمماااين ياااتم تبديااد األىااادا

قيااود وضاااوابط الاااتعمم

مسب اااًا عمااا النمااو المينااو يمكاان عن يخضااع ألنماااط الااتعمم التااو لاام يااتم التنظاايم ليااا مسب اااًا
دوقاتاياة والتو تبدث عو ال تبدث ج ار مواق تم اإللداد ليا من قبل وفو مثال ىاذه المواقا
ال يتم فيياا تبدياد المياارات التاو سيكتسابيا المعمام وال ظارو الاتعمم لياذه المياارات وال إلاداد
برامج مبددة ليذا الغرض

 الينو املهين عنلية مقصودة وغري مقصودةتعمام م ناودة

كما ذكرنا ين اًا إن فرص النمو الميناو متعاددة وىا تبادث فاو مواقا
ومعد ليا سم اًاي كما عنيا تبدث فو بيئة التدريس ذاتيا مان خاال الت الال ماع عطا ار

العممياة

ال ياتم التخطايط لياا إال فاو

التعميمية بد من التامياذ وانتياا ً ب ولياا األماوري وىاذه المواقا
عضاايق الباادود كتبديااد زماان ومكااان االجتماااعي عمااا مااا يباادث ماان ت الاال داخاال االجتماااع فانااو
رىين المبظة وما يتولد من عفكاار متبادلاة باين الموااركين لاذاي فاالتخطيط لمثال ىاذه المواقا

نولاا مان الموااركة والتبميال والت كيار باول الممارساات المينياة وماا يتعماق
جزئو لكنو يتطمب ً
بيا من موكات تربوية وتعميمية وما يمكن تطبي و من بمول

 الينو املهين عنلية ديياميكية ومتكزرةإن النمو المينو ليس تجاو ارً خطياً ألنماط التعمم لكنو نظام يتكاون مان مبااور لمنماو

بيااث تت الاال عوجااو لدياادة وتتطااور باي اااع متنااوع إن المعماام قااادر لم ا تجديااد فكااره التربااوي
واساتراتيجياتو التدريساايةي وىاذا يعااود بااالن ع لما عقرانااو وعبنائاو ماان الطاااب بياث تبااادل ال كاار
والمعرفة والمواق

والخبرات التو تعود بالن ع وال ائدة لم الجميع
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وال وك عن ىناك من الميارات والتنورات ما يائم تعمم ميارات عخارى عي عن تطبي ياا
ي ا تو بثماااره فااو تعماام ميااارات عخاارىم فاالسااتماع إل ا ا خاار دكميااارة يطااور ال اادرة لم ا فياام
الت الات داخل ال نل ومن ثم بسن إدارة ىذا الن
إن النمو المينو ي رض تبوالً فو سموكيات المعمم لبر بياتو المينياة كمياا لاذا فاان

اإللااداد الجااامعو لممعممااين يمثاال الخطااوة األول ا ماان ىااذا النمااو ولم ا الن اايض ماان عنااباب
المياان األخاارىي فااان المعماام يناامم عدوات تب ااق نمااوه المينااو بدايااة ماان دخولااو فااو معتاارك
التدريسي فبياة المعمم كط ل وكتمميذ وكطالب توكل عسساًا لسموكياتو المينية كمعمم

 -الينو املهين يزتكز على الينو الشخصي

من النعب عن ن نال باين النماو الميناو والوخناو فكال ناوع يثاري ا خار فمعرفاة
الذات وفيميا والتوازن الن سو لو يثار لما الساموكيات المينياة وبالمثال فاان إت اان المياارات
التربوية لو ت ثيرات لم الوعور باألمن الن سو ومن ريار المع اول عن نختنار النماو الميناو
لم اكتساب معار وعدوات فنية تتعمق بمينة التدريس

 الينو املهين يزتبط ارتباطــًا وثيقــًا بينو اهلوية املهييةإن التعمم لممية فردية وكل إنساان ياتعمم وفاق خطاوه الاذاتو وقدراتاو وخبراتاو السااب ة
وسماتو الوخنيةي ومن ثم فان النمو المينو وخنو وكل إنسان يتبكم فو العاقة بين نماوه
الميناو ونماوه الوخناو فاالنمو المينااو لاو تا ثيرات متعاددة وىااو يتنال بالواخص فاو جميااع
جوانبو وفو قدراتو و ذكائو التنظيمو والمؤسسو

 الينو املهين يزتبط ببياء الذات (اهلوية):إن النمو المينو موجو من خال النورة التو يكونيا ال رد لان عدوارهي ووظي تاوي عي
نورة الذات ومثال ذلك إن رعى المعمم ن سو مرباياًا عكثر من كونو معمماًا فانو سيساتثمر جياده
فو برامج إلداد فاو العماوم اإلنساانية عكثار مان ماادة تخنناو وال واك عن الموااركة فاو مثال
ىذه البرامج وريرىا يسيم فو إبداث تغيرات فو نورة الذات
ويسيم وضوح اليوية المينية فو تب يق النمو المينو إذا ما كان ال رد ميي ً الختياار
األدا ات التو يريد ال يام بيا والجواناب التاو يبتااج إلا تطويرىاا فاو وخنايتو ومان ثام ينال
ال تب يق االست الية فو سموكياتو داخل بيئتو
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باختناري إن وضوح الدور الذي ي وم بو المعمم وميمتو التربوياة والتعميمياة ومعرفتاو
بمياراتو وقدراتو وتطمعاتو الوخنية والمؤسسية ومعرفتو بذاتاو كمياا لوامال تاؤثر لما النماو
المينو ومن ثم لم ذاتو المينية

أبـعـاد ومزاحل الـيـنـو الـنـهـيـي
إن الكثيرين من المتخننين فو لمم الن س المعرفو يارون عن لكال نوااط لمميتايني
األولا لمميااة إنتاااج والثانيااة لمميااة تبااول فااو الااذات وبخانااة لما مسااتوى الااتعمم والعمميااة
الثانية ى األىمي إذا ما تم النظر إلييا لم فترة ممتادة مان الازمن وألنياا تادلم النماو الواامل
لم رد لكني ىل النمو ىاو تجمياع لممعاار و عو تباول فاو العااداتو عو تطاور فاو اإلىتمامااتو
عو تبول فو الوخنية بوكل رئيسوو
واإلجابة األول ىو عن نعتبر النمو نمو فاو الخبارةي عى اتسااع فاو مخازون المعاار
خبياري وذلاك ألن لميناا عن
ًا
والمياراتي لكن تكديس الميارات الجديدة ال يك او لكاو ينابا ال ارد
نميز بين خمسة مستويات لمخبرةت المتعثر والمبتدع ومالك الميارة ومؤدي الميارة والخبير
والمتعثاار يجااد ن اعوبة فااو تطبيااق ال والااد التااو تعمميااا فااو إلااداده األولااوي وويئاااًا
فويئاًاي ينمو خبرتوي وينال إلا ا لياة فاو األدا ي فيزياد مان قدرتاو لما التكيا ماع المواقا
اري بيااث يناابا األدا يلياااًا وبوااكل روتينااوي كمااا ي ااوم المعماام الخبياار بتبمياال
بتا يناابا خبيا ًا
وااامل لمموق ا

الموق

وان تطمااب األماار إلااادة النظاار فااو الموق ا

الجديد وباً لمموكات التو تط عر من ين خر

بتعااديل بعااض األدا ات تكي اااًا مااع

ويتضاا ممااا ساابق عن تكااديس المعاار واألدا ات واإل تجاىااات الجدياادة ال تب ااق نما ًاوا
مينيااة مع اادةي عى عن

إال إذا تاام دمااج كاال ىااذه العناناار معاااًا وبوااكل منط ااو اسااتجابة لمواقا
ال رد يسات يد مان جمياع خبراتاو عثناا عدائاو الميناو فيختاار مان بينياا ماا يتناساب ماع الموقا

الموااكل ويكااون ت المااو ناضجاااًاي وباختناااري إن العجااز فااو اإلفااادة ماان المكتساابات المعرفيااة
واألدائية وريرىا يعنو رياب النمو
ولكو يبدث الدمج والتنسيق بين ما اكتبسو ال رد من خبراتو وت الاتاوي يجاب الجماع
باااين ىاااذه المكتسااابات وال يااام الااادقيق لمممارساااةم وىاااذا يعناااو عن بناااا المعاااار واألدا ات
واإل تجاىات الباد وعن يبنا لما فيام لمياقي بمعنا عن يكاون الاتعمم ذا معنا ي فياذا ماا ينانع
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ال ارق باين الخبيار وريارهي فكاىماا لدياو معاار وعدا ات وريرىاا لكان عبادىما لما درجاة مان
الولو وال يم ليذه المكونات فتكون استجابتو لممواق المع دة عكثر ك ا ة ونجاباًا
وىناااك وجيااة نظاار عخاارى تنظاار إلا النمااو المينااو ماان خااال البعااد الزمنااوي عى لباار
التاريخ المينوي وماا يمار باو المعمام مان مرابال فاو بياتاو المينياة وىاذه المرابال ىا مربماة
البااداياتي عى الاادخول فااو المينااةي ومربمااة النمااوي ومربمااة االساات راري ثاام االنسااباب المتاادرج
وفااو دراسااة تاارتبط ببياااة المعمم ايني توناال فييااا البابااث إل ا ساابع مراباال ماان التطااور لباار
التاريخ المينوي وى ت اإلستكوا ي اإلست راري التجريبي التساؤلي الوضوحي الاتب ظي الواكوىي
لدم اإلن راط والب ي ة عن المعمم ال يمر بكال ىاذه المرابال وىا ال تااشعاش بان س الترتيابي ألن
تطااور المينااة ىااو لمميااة عكثاار ماان كونااو سمساامة ماان األبااداث المتعاقبااةي باادث يتمااوه يخاار
والبعض ي بل فكرة الترتيب والتعاقب وا خرون يرفضونيا
وىنااااك مااان ي سااام ىاااذه المرابااال إلااا ثااااثت التنوااائة ريااار الرسااامية دقبااال اإللتبااااق
بالخدماة ي التنوائة الرسامية دعثناا الخدماة ي واإلنادماج الاوظي وت ويمكان ونا

ىاذه المراباال

ب"وير العسل"ي وندمة العملي وتدليم المكتسبات
لددا من نماذج النمو الميناو تبارز اإلىتماماات
وىناك رؤية ثالثة لمنمو المينو تضم ً

الرئيسية لممعمماين لما مساتويات متنولاة مان النماو ف اد عواار ويميار د Wheeler.92إلا
وجود ثاث مرابل من اىتمامات المعممينت

 -1مربمااة تركيااز لم ا المعماامي بيااث اإلىتمااام يننااب لم ا المعماام ن سااوي ولم ا اتجاىاتااو
وموالره المرتبطة بدوره وبنورتوي لم ت ويمو مان قبال طاباوي ومان قبال عولياا األماور
ومن الزما
 -2فتاارة تركااز لم ا المبتااوى والبرنااامجي اإلىتمااام يننااب فييااا لم ا المبتااوى واسااتراتيجيات
التدريسي بنا النظام داخل الن ي وال والد المرتبطة بتدريس البرنامج
 -3فترة تيتم ب نماط التعمم ال ردي لمتاميذي ويننب فييا قماق المعمام واىتماماو لما التامياذي
والمعرفةي وفيم قدرات التاميذ ال رديةي وت ويم مدى الت دم ال ردي ليم
وىناك تنني

عخر لمنمو المينو لممعمام وىاو تناني

رائاج فاو األوسااط اإلنجميزياة

ويعتبر ىذا النموذج المعمم "معمماًا وبابثاااًا"ي وي ارض لمياو عن يكاون لما دراياة والماام بمينتاو
وما ينتابيا من تطورات ومتغيرات مينية بديثة
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وىااذا النمااوذج ينظاار إل ا عساااتذة الجامعااة وىاام يت اادمون فااو مينااة التاادريس باان س
الم دار الذي يت دمون فيو فاو البباث العمما ي فيام يناببون متخنناين فاو مجاال التادريس
ب ضل ما يب وه من نتائج ببثيو وت دم لم المستوى الببثو وىكاذا فاان ىاذا النماوذج يمكان
عن ي سم النمو المينو إل ثاث مرابلت
 -1يطاور المعممااون المعااار المرتبطااة بالتاادريس وباتعمم طابياامي وىااذا يتطمااب عنياام ي ومااون
عنمااااط تدريسااايم مااان عجااال تطويرىااااي وعن ينخرطاااوا فاااو عنمااااط التجدياااد والتطاااوير وي كاااروا
باستمرار ف تدريسيم
 -2المعممون يطورون ويتبادلون معمومات مع زمائيم
 -3المعممااون يواااركون فااو األبباااث العمميااة خانااة التعماايم والااتعمم وينامون إلا نتااائج ت يااد
مؤسساتيم التو ينتمون إلييا والمؤسسات التعميمية األخرى
إن النماااذج المرتبطااة بتطااور التاااريخ المينااو لممعماام عو بنمااوه المينااو تعكااس بوااكل
ري ار مباواار تطااورات ميمااة فااو وخناايتوي فبوجااو لااامي إن نمااو الميااارات المينيااة ينااابب
باسااتمرار بتب اوالت فااو وخنااية المعماام والوخنااية ىنااا مجمولااة ماان النااور المتعااددة لاان
الذات يبدد من خاليا المعمم ات اقو واختافو لن ا خرين
إن الوخص الذي قام بتطوير مياراتو المينية يبنو لن ن سو ناورة يادمج فيياا ىاذه
الميارات وينتظر من األخر عن ينظر بعين الرضا لن ىذه المياارات وتظيار ىاذه المياارات فاو
عنماااط ت كياار المعماام والااذي ياارى ماان خالااو مساايرتو المينيااة وىااو يسااجميا فااو دفتاار ذكرياتااو
فيااذكر األنوااطة واألبااداث والنتااائج التااو توناال إلييااا واألىاام م ان ذلااك عن يعيااد بنااا الخباارة
لن سوم ف ي معن يعطيو لبياتو المينيةو وماذا يرى ف مسيرتو المينيةو
ويمكن عن توتمل لممية النمو المينو لم ارد لما تباول لمياق فاو التكاوين المعرفاو
والوجدانو لممعممي فالمعمم يغير ويعدل نظام تنوراتو وينت د م اىيماو األولياة وبداياتاو المينياة
وىذا ما يمكن عن يسم "الاتعمم التباويمو" ولناد مواجياة مواقا

األزماة واألرتباكاات واألباداث

المؤثرةي يكون لم ال رد عن ي ادم بماوالً جديادةي وي كار بواكل ناقادي وفاو ت الاتاو ماع األخاري
يعطو معن جديد لتجاربو وربما يغير من تنوراتو وم اىيمو البياتيةي وىذا ماا يمكان عن ياؤثر
فو بياتو المينية والوخنية
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وعيااا مااا كااان النمااوذج الااذي ي تاارح لمنمااو المينااو لممعماامي فالساؤال المياام ىااو مااا ىا
طبيعاة لمميااة النمااو ذاتياااي والتاو ماان خاليااا يتب ااق ىااذا النماوو فااو الب ي ااةي يمكاان مناقوااة
لممياااة النماااو مااان خاااال لااادد مااان العنانااار الرئيساااةت األدا دال عااال ي الت كيااار فاااو األدا ي
الت الات االجتماليةي البنول لم المعمومة
ويت ق رالبية البابثين بول قضية رئيساية م ادىاا عن المينياين -ومانيم المعمماون-
يتعممااون ماان خااال الخباارةي ف االمواق

األكثاار مناساابة لتبريااك نمااو الميااارات ى ا التباادياتي

والموكات التو تبتااج إلا بال عو مجمولاة بماول مناسابةي والموارولات التاو ياتم الموااركة
فييا باختناري إنو المرور بمواق  -موكمة تب ز وتستثير النمو المينو لممعمم
والنمو المينو ال يتب ق من خال األدا ي لكن من خال الت كيار باول األدا

ونتاائج

األبباااث تظياار عىميااة سمساامة الت كياار التااو يمارساايا المعماام بااول ممارسااتو المينيااة كعاماال
لمتعمم وىناك لامل يخر ميمت الت الات مع األقراني وباألخص فيماا يارتبط باادارة الموارولات
فرناا
داخل المؤسسة التعميميةي فوجيات النظر التعاط ية عبياناًا والمتواف ة عبياناًا عخرى تواكل ً
لتعااديل التطااورات واإلتجاىااات والكثياار ماان األبباااث والدراس اات قااد عباارزت فالميااة الت ااالات
اإلجتمالية فو توكيل التعمم العمياق إذا ماا اجتمعات مجمولاة مان الواروطم وال ياود والضاوابط
بآلية تنظيم العمل وبالمناخ الع انو لمعملي وبدرجة نعوبة الميام وقد عظيار عناباب نظرياة
التعمم الموق و عنو بالمواركة فو الممارسات اإلجتمالية من عكثر من فئاة فاو طائ اة مجتمعياة
عيض اا مجمولااة ماان ال والااد واألل ا ار ي وال اايم
يااتعمم األف اراد لاايس ف اط األدا ات ال نيااةي وانمااا ً
المييمنة فو ىذه المجتمعات
وقاااد عظيااارت ىاااذه النمااااذج فكااارة "المؤسساااة المتعمماااة" وتعناااو عن جمياااع العااااممين
بالمؤسسة يتعممون بوكل فردي وجمالو من خال الموااركات والموارولات التاو تنجاز داخال
المؤسسةي وينمون من خال ىذا التعمم إل مجابية التباديات التاو ت ا

عماام تب ياق عىادا

المؤسسة
وينبغو عن تتاح المواركة فو المورولات الجمالية داخل المؤسسة لكل لضاو داخال
المؤسساة التعميمياةي والاذي تظيار عثاااره فاو النماو الميناو لمعضاو وماان ثام فاو تب ياق عىاادا
المؤسسةي والتو ترتبط بالتجديد والتطوير وتب يق الغايات الكبرى
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والوروط الواجب توافرىا لكو يتب اق ناوع مان الاتعمم المؤسساو لديادةي فااذا عردناا عن
تكااون لممي اات نموالمعااار والميااارات م عمااة فااو مباايط العماالي فماان المياام عن يتاارك الوقاات
الكااافو لممواااركين وعن يااتم تطااوير ب ارامج توااجع وتاادلم الت الاال البنااا ي والت كيااري والتبمياالي
وتخزين المعار والخبراتي إلخ
ومااان ثااامي يمكااان ال اااول عن البناااول لمااا المعموماااات مااان خاااال المباضااارات عو
المؤتمرات ومن خال ال ا ار ات عو عى وسايط يخار ال يواكل لااماً لمنماو الميناوي ماا لام تواكل
ىااذه المعمومااات إجابااات لما تساااؤالت ميمااة وابتياجااات ضاارورية لممعمماين وجميااع العاااممين
بالمؤسسة ومن ىنا ينبغو عن ياتم التركياز لما تطبياق المعموماات فاو الواقاع وعن يكاون ىاذا
ىو المبرك الرئيسو لبرامج اإللاداد وعن ترتكاز ىاذه لما مواقا

واقعياة تتنال باالواقع الميناو

لممعممين وربما ىذا كان و ار ما يسم بالدراسة الذاتية لممؤسسة
والخانااة عن النمااو المينااو يعن او عنماااط التطااور فااو المعااار والميااارات والمعممااين
وكذا التبوالت فو وخنيتيم المينية والتو يرى عثرىا فو المواق
وىااذا التعري ا

المينية

يو اتمل لم ا بنااا المعااار والميااارات ماان خ اال الممارسااة المينيااة

والت كير فو ىذه الممارسات والت االات اإلجتمالياة وكاذلك يضام ىاذا التعريا

المياارات التاو

يتم تنميتيا فو إطار برامج والمورولات الجمالية
وال وك عن بنا المعار والميارات من خال ورش العملي الادوراتي وبم اات الن ااش
لتبميل الممارسات المينيةي توكل نواة رئيسة لمنمو المينو

تقويه املعله والينو املهين "ديياميكية العالقة وطبيعتها"
بدايةي تستطيع عن ن ترض عن عنواع الت ويم سوا عكانت رسمية عم الي فاو إساتخداميا
لمتغذيااة الراجعااة المعموماتيااة ت اادم لألف اراد ول ريااق العماال مؤوارات قااادرة لما مسااالدتيم لما
ضابط عدائياام ماان عجاال تب يااق ال الميااة فاو ممارساااتيم المينيااة لكاان مازالاات كممااة "بكاام" عو
"إنااادار بكااام" لمااا عدا ميناااو تاثااااير الكثيااار مااان عناااواع الم اوماااة لااادى األفاااراد والجمالااااتي
وبخانااة فااو البيئااة التااو يبكميااا نظااام بيروقراطااوي فتاارى عن اواع الت ااويم لم ا عنيااا إلاقااات
وتبمل الكثير من الم ارقات
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رئيساا فاالت ويم
وفو سياق لممية النمو المينو يوكل الت ويم عو الت ويم الاذاتو ركنااًا
ً
يستخدم فو قياس مستوى النمو المينوي وفو الترقياتي وفو التنديق لما الادرجات العممياةي
عيضا عن يستخدم فو ت ويم البرامج التربوية والمؤسسية اليادفة لتنمية الميارات
ويمكن ً
وبداية يمكن عن ن لم نمطين من العاقة بين الت ويم والنمو المينوت
 -6الت ويم يمثل إلاقة بالغة لمنمو المينو بل يمكن ال ول ب نو ي سده
 -1الت ويم يمثل دلامة قوية لمنمو المينو وذلك لند توفر مجمولة من الضوابط المبددة
دالما لمنماو الميناو لألفاراد
لن كر فو الضوابط التو يمكن عن تسيم فو جعل الت ويم
ً
ف ااو مجااال المواارولاتي لالجاات لديااد ماان األبباااث ىااذه ال ضاايةي وعرمااب الكتابااات عقترباات
وقدمت إج ار اتي وعدواتي وون اتي لبناا م اابات دكا داة لجماع البياناات بناا ة وقاد طربات
وىماا
بعض المؤل ات عسائمة دقي اة وميماة منياا ماا إذا كانات الت ييماات السانوية لألفاراد تواكل ً

بعيدا لن الب ي ة عى ىل ىذا الت ويم يسالد فو دلم األف ارد ونمو ك ا تيم الذاتية والمينيةو
ً
قاطعاا ضاد الت اويم ودوره فاو تب ياق النماو الميناوي
ول د تبن بعض البابثين موق اًا
ً

عي عن عنواع الت ويم المؤسسو إنما تعياق وتباد مان بركتاو بال ت ساد النماو الميناو وقاد عبارز
ىؤال البابثين البيل وعنماطياا وعواكال الاتممص والياروب عثناا خضاوليم لمت اويم المؤسساوي
وكل ذلك ألنيم يادركون عن الت اويم ال ي خاذ بعاين اإللتباار العمال الب ي او وواموليتوي وال يركاز
كبيار وىاؤال البااابثين
ولائادا ًا
لما جواناب الضابط جميعياا والتاو يمكاان عن تب اق عدا ً عفضال
ً
ينادون بتبميل العمل الب ي و الذي ي ود العاممين إل ولاو بتجااربيم وخباراتيم وضاوابط النماو
المينو
وبداىة ال يمكن تب يق النمو الميناو لممعمماين إال إذا تاوافرت مجمولاة مان الضاوابط
وعوليااات اإللت ا ار

المؤسسااو ب يمااة المعماام ومااا ب ااو ماان إنج ااز مينااو وتطااور لم ا مسااتوى

الميارات والمعار واألدا ات لندىا لن يكون الت اويم إال الاا مان الوا ن واظياا ار لإلمكاناات
والطاقات والتطورات البادثة فو وخنية المعمم

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6301 -

التنافي والتقارب بين النمو المهني وتقويم المعلم ...

عدد سبتمبر-ج0207 )98( -3م

وال يمكااان عن نغاااض الطااار لااان وجاااود عربعاااة عنمااااط مااان المنطاااق يبكماااون لممياااة
الت ويمت
 -6منطق الا شماعامااامت الذي ي وم بعممية تنمية لمعارفو ومياراتو

 -1منطق المؤسسةت والتو تمج إل الت ويم البنائو لموقو لم مدى نماو مياارات ومعاار
المعممين
 -0منطق البايائاة الاميناياةت والتو تركز لم العائد من النمو المينو
 -0منطق ال والد والموائا ت ومدى خضوع المعممين ليا
نولاا مان "التاوترات" عي ال ضاايا الواائكةي كماا
وقد تبمل ىاذه األناواع مان التوجياات ً
يمكن عن يكون بين لنانرىا نوع مان التنااقض وال واك عن التوفياق باين المواقا المتعارضاة
جااائز إال إذا كااان الت ااويم لمضاابط ال لمبنااا عي ىدفااو رساامو لمع اااب والجاا از ولاايس لمتاادليم
والتوجيااو والمناااببة عمااا فااو النااوع الثااانو وىااو الت ااويم البنااائو فااان الم ااوم لااو دور الموجااو
والدالم ويمبس لبا ة النديق الناقد
ومااان الباااابثين مااان يااارى عن الت اااويم الرسااامو عي الاااذي يياااد
والوقو

إلااا ضااابط المياااارات

لم مدى امتاك المعممين ليذه الميارات ىو مكون ميام إلدارة الماوارد البوارية وىاو

مااان عولوياااات اإلدارة وتوااايد األياااام البالياااة وجاااود بااارامج إلدارة المياااارات وىاااو عداة ال يمكااان
تجاىميااا فااو إدارة الم اوارد البواارية وىااذه الب ارامج تضااع الت ااويم كسياسااة واااممة واتجاااه إداري
ضروري لتنمية الموارد البورية
والميم ىناا التوفياق باين سياساة المؤسساة التعميمياة المرتبطاة باألىادا
الااذاتو لممعمماايني إذ عن األىاادا

وباين النماو

تاارتبط ف ااط بااالمنتج وىااو مااا يتمثاال فااو الاادرجات التبناايمية

لمطاااب والتااو ي اااس لما عساساايا األدا المينااو لممعممااين وماادى نمااوىم المياااري والمعرفااوي
وىكااذا يباادو بااين توجيااات المؤسسااة وبااين تطمعااات ويمااال المعماامي بااين المؤسسااة التعميميااة
كمؤسسااة منتجااة دالتركيااز ىنااا ىااو الطاااب وتبناايميم وبااين المعماام كانسااان لااو ابتياجااات
وطموبات وتطمعات
وقاااد ركاااز بعاااض الباااابثين لمااا ال تااارة األ ولااا عو البااادايات األولااا لممعمااام فاااو ب ااال
التدريس والتو توكل "نادمة الواقاع" ومربماة التباول الميناو وىا مربماة ذات عبعااد مختم اة
نولا مان الناراع والتاوتر ي اارن خالياا المعمام باين ماا اكتسابو فاو مربماة
وىذه المربمة تمثل ً
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اإللااداد الجااامعو وبااين متطمبااات الواقااع بااين عفكاااره المثاليااة ووخناايتو المينيااة وبااين ب ااائق
وواقع المؤسسة التعميمية
يضا

إل ذلكي عن متطمبات التبضاير لمادروس وادارة النا

وريرىاا مان اإللتزاماات

ال تترك مجاالً عو برية ومسابة زمنية لممعمام لت ويماو والت كيار باول ممارسااتو المينياةي وىاذا

الت كير والت مل ليذه الممارسات ىو ال وك لامل متميز ورئيسو لمنمو المينو

وفااو ىااذه المربمااة ماان التبااول المينااو ىناااك لاادد ماان األوااكال الخانااة بااالت كير
التا ممو بااول الممارسااات فيا مربمااة ت ااويم لمااذات وىااو ت ااويم م يااد ومياام ودال وىااو عفضاال
وعىاام ماان عن اواع الت ااويم المؤسس او وفيااو ي ااوم المعماام بت ااويم ذاتااو ماان بيااث الخباارة واألدا
والميااارة والنجاااح والت ق اامم مااع الواقااع وداللااة التاادريس وماان ثاامي يمثاال ىااذا النااوع ماان الت ااويم
مربمة انت الية بنائيةي تمر نبو تطور مينو ديناميكو ومستمر
وكاااذلك األمااار فاااو األدوات المساااتخدمة لت اااويم ممارساااات الت كيااار المتعم اااة بااااألدا
المينااو يمج ا بعااض المعممااين إل ا عرضااا الم ااوم بطاارق وبياال متعااددة وى ا عن يظيااروا فااو
كتاباااتيم وتعمي اااتيم عو تنااوراتيم المكتوبااة لامااات واوااارات وعدلااة لماا عنياام ي كاارون فااو
ممارساااتيم وي وموىااا بوااكل منط ااو ودال ويبااددون ن اااط الضااع

وي تربااون ساابل وعساااليب

يدا لن الواقع
العاج وكميا عطروبات منطنعة
ورالبا ما تكون بعا ً
ً
ولم الن يض من ذلك ىناك من المعممين مان يارون فاو ىاذه األدوات فرناة ساانبة
لممارسة الت كير واإلبداع وتبميل الممارساات بواكل دقياق والوقاو لما الناعوبات والتباديات
والعمل لم التوازن بين ما يريدونو من نمو فو وخنيتيم المينية وبين عىدا

المؤسسة

وقد اتبعت العديد من الجامعات فو إطار سياستيا الخانة باالتعيين والترقياة أللضاا
ىيئة التدريس العاممين بيا "المم ات الخانة باإل نجااز" وذلاك بياد

تطاوير النماو الميناو ليام

ودلما ليم فو مياميم التدريسية إل جانب ت ويم التدريس من قبال الطااب والادلم ال ناو مان
ً
قبل مرود تربوي قد وقع لم كال باباث  -معمام دلضاو ىيئاة تادريس عن يعاد مم ااًا لإلنجااز
وذلك بيد

إثارة الدافع لديو لمت كيار والت مال الناقاد لممارسااتو التدريساية مماا يضامن انخراطاو

فو الميام التربوية
وقاد اساتخدمت جامعاات لديادة مم اات التادريس فاو دلام النماوالمينو أللضاا ىيئااة
التاادريس ماان جيااة وبااين الت ااويم الرساامو لياام قااد يااتم دراسااة المماا
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األىاادا ي معااايير الت ااويمي ساابل بنائااو ومكوناتااو وتعتباار مم ااات التاادريس عداة لمت ااويم الااذاتو
والذي يرتبط بتب يق اإلست الية فو ممارساة الميناةي وان كاان الابعض فاو بالاة لارض نتاائج
الت ويم الذاتو لما زمائيام عو إدارة المؤسساة وذلاك فاو إطاار قوالاد منناوص لمييااي فاانيم
يسمكون ساموك البرباا ي عي يتبعاون اساتراتيجيات إرضاا األخار وذلاك بكتاباة ماا ينتظاره األخار
من عفكار وع ار وق اررات
وبدراسااة وتبمياال نتااائج األبباااث التااو اىتماات بدراسااة الاادور الااذي يمعبااو الت ااويم فااو
تب يق النمو المينو لممعممين يمكن عن ن

لم وظي اة جديادة لمت اويم تضاا

إلا الوظاائ

األربعة لمنواط الت اويموت التوجياوي الضابط ي البناول لما الوايادةي الت كيار وماا يساما لناا
ا ن بال ول عن الت ويم يرتبط بالنمو المينو ىو عن الت ويم يوضا بجا موق
من "االست الية" وادارة الذات والتبرك نبو األفضل

ويعماو
المعمامي ش

إن ىااذه الوظي ااة ميمااة إذا مااا عخااذنا فااو اإللتب اار مكانااة المعماام واذا مااا عخااذنا فااو
اإللتبار بجم التغيرات اإلجتمالية واألقتنادية التو تؤثرلم ميناة التعمايم فاو وقااتنا الباضار
وان كان األمار لايس ساياًي فينااك مجمولاة مان الناعوبات المرتبطاة باابراز داللاة الت اويم فاو

بيئة متغيرة

وتاازداد وظي ااة الت ااويم عىميااة فااو تب يااق النمااو المينااو وتتسااع عفاقيااي ألن البااابثين
توسيعا لدائرة السمطة واالست الية لممعممينم فكل تغير مبتمل يبدع مان ال اردي ومان
يرون فييا
ً
قدرتو لم المبادرةي ومن الموارد التو يست ييا من بيئتو
والبق عن ىذه الوظي ة يمكن ون يا من خاال مؤوار مان عقنا اليماين إلا عقنا
الواامال عى ماان الاادور اإليجااابو الاادالمي يمكاان عن ينت اال إلاا الاادور الساامبو المعيااق لمنمااو
ويمكن إيضاح ذلك من خال ثاث وجيات نظر تمثل ثا ثة مداخل لمت ويم والنمو المينوت
 الت ويم كدالم لعممية النمو المينو الت ويم كعائاق لعممية النمو المينو الت ويم كعاامل مست ل لن الت ويم المينوعي عن ىناااك ثاااث عنماااط مااداخل مختم ااة ينظ ار ماان خاليااا إلا الت ااويم ودوره فااو
تب يق النمو المينوي فاماا عن يكاون الت اويم دال ًماا لمنماو الميناو واماا عن يكاون لائ اااًا عو عن
بعيدا كل البعد لن النمو المينو وال رابط بينيما
يكون ً
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وقااد ركاازت الدراسااات والببااوث لم ا الم يااوم األول وذلااك بيااد

الممارسااات

ون ا

الت ويميااة ودراسااة النمااو المينااو وقااد عتاباات ىااذه الدراسااات الوقااو لم ا بعااض المعوقااات
جادا وكاذلك فاو اساتخدام عدوات
وخانة فاو الت الال الميناو باين الخبيار والمتعثار دالمبتادى
ً
الت ويم عثنا األلدادي وفو لممية الت ويم الذاتو التو ي وم بيا المعممون
واليااوم يمثاال الاانمط الثالااث إبادى الن اااط الببثيااة الرئيسااية والتااو تعتمااد لما الت كياار
الناقااد وفااق بيااان الضااغط الااذي يمارساو ال ااائمون لما العمميااة التعميمياة إلا بااد يمنااع نمااوىم
المينو ويمكن إيضاح ذلك فو السطور التاليةت

 التقويه كداعه لعنلية الينو املهينالت ويم يمثل ن طة دلم لمنمو المينو إذا ما توفرت بعض الوروطي منيات
 وضوح النظام ال يمو دال يمة التو تبكم المؤسسة وبخانة وجود مبكاات لمت اويم واضابةمن بيث البناا واالساتخدامت فمبكاات الت اويم تمثال قوالاد لمعمال وال واك عن الموااركة فاو
بنا ىاذه المبكاات يكاون لاو عثار دال لما قبولياا ودلمياا وبخاناة إن لبارت لان تطمعاات
العااااممين وال والاااد المتبعاااة داخااال المؤسساااة فبناااا المبكاااات كعممياااة يؤكاااد لمااا الت الااال
الموترك بين الت ويم والنمو المينو من خال وراكة ب ي ية فو كل العنانر المكوناة لعممياة
الت ااويم ومعاااييرهي ومؤو اراتوي وعدواتااوي ماان قباال جميااع العاااممين بالمؤسسااة التعميميااة وىااذا
نولا من الورلية لندئذ ينظر إل الت ويم ليس كعائق بل كوسيمة لتب يق النمو
يطبق ً
 اإللتماد لم فكرة الم مول وليس المعتاد فاو الممارساات الت ويمياةت ألن المثاار عو المعتااديعيااق النواااط الت ااويمو والمينااوي عمااا مااا يمكاان عن ت ممااو وال ابال لمتب يااق يمثاال ال الاادةي إذ
البد من تبديد المعاايير الم مولاة والواقعياة التاو تنادر مان خالياا األبكاام الت ويمياةي ومان
ىنا الربط بين العنانر الخانة لمت اويم وباين ىاذه المعاايير وبياذا يمكان النظار إلا الت اويم
فاااو ضاااو الواقعياااة وامكانياااة التطبياااق وىناااا يااارتبط الت اااويم بوجياااة نظااار تتعماااق باااالتوافقي
والتنارمي وال رب من الواقع
 ضااارورة النظااار إلااا تع اااد الممارساااات المينياااةت إن ميناااة التربياااة واإللاااداد متطاااورة بواااكلمستمري وى توكل قماب ميناة المعمامي وعبعااد ىاذه الميناة متنولاة ويضاا

إليياا كال ياوم

عبعاداً ومستويات جديدةي مماا يمثال ث ااً فاو الممارساة المينياة لممعمامي فاالمعمم لايس مان
و نو ف ط ضبط مينة الت ويم لكن عدواره الت ويمية تمتد إل ما ىو عبعد من ذلك
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 إلداد برنامج لمميتمين يسما لمطالب الم اوم عن ي ادم نظارة ناقادة لما عنمااط تعمماو ويباددمسااتواه والميااارات التااو يمتمكيااا وتمااك التااو لاام يناال إل ا إرت ائيااا بعاادت وفااو إطااار ىااذا
البرنامج يتم تدريب المتعمم لم ت مل مواق

الاتعمم ون ادىا واظياار جواناب الضاع

وال اوة

فييا
 األخذ فو اإللتبار الت الل بين بيئات التعمم والعاممين والمؤسسات ت فالمعمم الذي ينت ال مانبيئة تدريبية إل بيئة عخرى فانو ال وك ينت ل إل البيئة الجديدةي وىو يمتمك مجمولاة مان
التنورات والخبرات المتعاقبة الساب ة فو مجال التدريس وبخانة الت ويم
 بنااا م يااوم لممساائولية يرتكااز لم ا اإلساات الية والمبااادرة فااو األدا ات المختم ااةت فااالمعمميترجم التزامو األخاقو والمينوي وينظر إل الت ويم كمواركة فردياة ضامن موااركات عخارى
داخل المجتمع المدرسو الذي ينتمو إليو
 التكاماال بااين الت ااويم البنااائو والمؤسسااو دالرساامو الااذي يترتااب لميااو ق ا اررات إداريااة بو ا نالمعمم وجميع العاممين بالمؤسسة ت لكن البد وعن يسابق الت اويم البناائو الت اويم المؤسساو
فالتعمم يسبق المباسبةي والمباولة والخط تسب ان البكم لم المعمم وك ا تو
إن ىااذه الوااروط مجتمعااة يمكاان عن تنسااج ماان خاليااا العاقااات الوطياادة بااين الت ااويم
إل ال ائمة الساب ةت

والنمو المينو رير عن ىناك وروطاًا عخرى يمكن عن تضا
 -وروط سياسية ترتبط ب يم العدالة والونول إل المعرفة المطب ة فو مواق

اإللداد

 وروط مؤسسية باإللتماد لم برامج الادلم الناقاد ووفاق قوالاد مباددة تام اإللاداد لياا مانقبل جميع العاممين بالمؤسسة
 وروط جمالياة وىا تارتبط ب ايم التعااون باين المعمماين العااممين فاو التادريس وفاو البباثالعمموي عي سيادة روح ال ريق فو الميام التدريسية والببثية
 وروط ترتبط ببنا العاقات والتركيز لم ت ويم ال رين وجمالة العمل وت اويم عنمااط التغذياةالراجعة الم يدة والبنا ة
 -وروط ترتبط بالجمالة فو بنا عدوات الت ويم كمم ات اإلنجاز ومم ات التدريس
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التقويه كعائق للينو املهين
إذا مااا راباات الوااروط الساااب ة عناابا الت ااويم لائ ااااًا لمنماو المينااو ويمكاان عن نباارز
ذلك بالوقو لم عربعة جوانبت
 وجود ث افة مينية رير متكافئةومعنا ذلااك عن الم اادار الااذي يبناال لميااو كاال مااتعمم ماان ث افااة الت ااويم تختما

لاان

األخرين وال وك عن امتاك ث افة جيدة لان الت اويم ويلياتاو وواروطو وقياوده المرتبطاة باالنمو
الميناااو ياااؤثر لمااا الجواناااب الن ساااية لممعمااام كت ااادير الاااذاتي والث اااة بالاااذاتي وك اااا ة الاااذاتي
والوعور باإلنجاز
وماان ثاام إذا لاام يبناال كاال معماام لما ث افااة ت ويميااة كافيااة تنااتج لاان ذلااك إنبرافااات
كثيرة فو ممارساتو الت ويمية ولن يكون لندئذ الت ويم لاماً فو نموه المينو
 -لدم إت ان لممية الت ويم

بينماااا ننظااار إلااا الت اااويم كمعرفاااة مينياااة ىاااذا معنااااه إلطاااا قيماااة لاااو والاااا مااان
الممارسة المينية وىذا واضاا بينماا نتبادث لان مياارة الت اويم وىاذا يعناو عن لما الجمياع
عن يكااون لماا ولااو بعمميااة الت ااويم وعن ميااارة الت ااويم سااتظل ميااارة رئيسااية فااو مناا وفة
الميااارات المينيااة وياارتبط ذلااك بالجوانااب النظريااة والمنيجيااة واألخاقيااة وال نيااة لعمميااة الت ااويم
ومااا ياارتبط بااو ماان معااار

فكاال جانااب ماان جوانااب ىااذه المعرفااة لااو تا ثير فااو إنجاااح لمميااة

الت ااويمي وماان ثاام ياارتبط بااالنمو المينااوت فمااا الااذي يمك ان عن تتوقعااو إن راباات ث افااة الت ااويم
الذاتو لن المعمم فيل سيكون لديو قنالة بال يام بمثال ىاذا الناوع مان الت اويم وان فارض لمياو
من المؤسسةو
 لدم التوافق بين يليات وتطورات الت ويم وبين تبديات النمو المينوويمكن التركيز ىنا لم ثاثة لنانرت
ع  -إن لمميات النمو المينو يمكن إلادة بنائيا من خال برامج ولمميات الت ويم
ب  -ت ويم الميارات المينية يكون دون قيمة إذا لم تبدد مؤورات الت ويم
ج  -إن الت ويم المؤسسو يولد ممارسات مينية قريبة من التدريب
 -وجود بيئات مؤسسية رير دالمة
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إن الممارسات الت ويمية فو بيئة مؤسسية دسمطوية تنتج انغاقاا باول الاذات وتادفع
إل الببث لن استراتيجيات اإل لت ا

واليروب وفو ىذه البيئاات ال يكاون لمنماو الميناو قيماة
فاااإللان لاان ب ارامج

وال مكانااة لاادى ماان يعممااون لم ا تنميااة ذاتياام فكرياااًا ولممياااًا وت انياااًا
فرضا لمييم فا يتجاوبون ب المية معو
الت ويم المؤسسو وبده ال يك وي وقد يراه البعض ً

التقويه كعامل مشتقل عً الينو املهين

وف ااً لياذا التناور يارى بعاض المعمماين عن الت اويم عمار م اروض مان قبال المؤسساة

وىو خطوة يمارسايا المعمماون ال وا ن لياا فاو تب ياق النماو الميناو مثال ىاؤال المعمماين ال
يرون فو الت ويم عواوج قربة وال نسب وىام يارون عن ىنااك تناادم باين ذواتيام وباين ال والاد
والمااوائا المرتبطااة بااالت ويم داخاال المؤسسااةي ولاان يكااون لياام دور فااو بنااا وتنااميم باارامج
مؤسسااية جماليااة لت ااويم عنماااط الااتعمم لاادى الطاااب عو الميااارات المينيااة وعنماااط التاادرب لاادى
المعممين
وى اؤال ال ئااة ماان المعممااين ال يممكااون إال توجيااات سااالبة نبااو الت ااويم المينااوي باال
ويظنون عن الت ويم المينو ألدائيم من قبل إدارة المدرسة إنماا يارتبط با دا روتيناو متكارر مان
مدير المؤسسةي وعن ىذا النمط من الت ويم ال ي رق بين مجتيد ومتكاسل وباين مان يساع إلا
تناابيا مساااره وتنميااة قدراتااو المينيااة بطاارق واات وبااين ماان ال ييااتم إال بن اال المعمومااة فااو
قوالب جامدة ال ترى تغيي ارً بمرور السنين واألزمان

وتمثل توجيات ىؤال المعمماين معت اداً مينيااً راساخاً لادييمي فياذه الناورة المترساخة

لن الت ويم تجاد ترجماة واقعياة فاو ساموكياتيم المينياة داخال قالاة الادرس وخارجياا ومان ثام
فتغيير مثل ىذه التوجيات يبتاج إل تخطيط تربوي ومينو متميز يكون ناواة لمتغييار والتطاوير
والتجديد لدى ىذه ال ئة من المعمميني وىو فئة ليست ب ميمة العدد
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خامتـة
باولنااا فااو ثنايااا السااطور المنناارمة عن نباارز طبيعااة وب ي ااة العاقااة بااين الت ااويم
المينو لممعمم وما يجب ان تكون لمياو عنمااط الت اويم كاو تكاون ب ي اة دالماة لمنماو الميناو
وبين واقع النمو المينو وطبيعتو من بيث التعري

والت سيم والضوابط

ويعد ىذه البباث ناواة لدراساات عخارى عكثار لم ااً وواموالً تساتند إلا دراساات ونا ية

تبميمية قائمة لم عدوات قياس كمية وكي ية يمكن من خاليا الوقو

لما واقاع كال مؤسساة

تربوية لم بدى
والت ادنا عن ال اارئ الكاريم سايجد بعضااً مماا يبباث لناو فاو مجاال النماو الميناو عو

التنمية المينية وبين يليات الت اويم الميناو ف اد التمادنا فاو ىاذا البباث لما عفكاار لادد مان
البااابثين المتخننااين فاااو ىااذين المجااالين وباولناااا جاىاادين ن اال ال كااارة فااو قالااب م ياااوم
ومبسط ي وتمك ميمة ليست باليسيرة لكنو توفيق اهلل فو كل األبوال واألبايين
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