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 مقذمت:

سػرح ممػاره عمميػ   يعد التعميـ مف ركائز نيضػ  اممػـو معمميػ  تطػمير التعمػيـ مام
ممػػتمرة يمػػعى إلييػػا العػػالـ كمػػوو متعكػػؼ عمػػى درامػػتيا المنظمػػات مالييئػػات الدمليػػ   ػػى 

 جادة إليجاد سيغ جديدة متطمرة لمتعميـ تعمد بالخير مالرخاء عمى البشري . محامالت
ميعد إعداد المعمـ متطميره حجر امماس  ي عممي  التطػمير التربػمي بمػا يتنامػب 

ممسػدرىا مع امدمار الجديدة التي  رضت نفميا عمى المعمـو  مـ يعد المعمـ ناقًر لممعر   
كمػا أف المعمػـ يم ػؿ محػمر االرتكػاز  ػى  و(1)ممبػدعاً ممجػدداً  ً المحيد بؿ سار عالماً ممفكرا

تحقيؽ امىداؼ التربمي و معمى عاتقو تقع ممئملي  تحميؿ ام كار مالرؤى التجديديػ  التػى 
يطرحيػػا القػػائممف عمػػى النظػػاـ التعميمػػىو إلػػى نػػماتل تعميميػػ  تتم ػػؿ  ػػى سػػمرة معػػارؼ 

 .(2)مميارات ماتجاىات تظير  ى مممؾ الترميذ
ممػػف  ػػـ تمػػمح أىميػػ  تنميػػ  قػػدرات المعمػػـ ذاتػػو إيمانػػًا بلىميػػ  دمره  ػػى العمميػػ  
و اممػر الػذى يػؤدى  التعميمي و حيث أنو مف المعمـم أف المعر   تتزايد بمرع  يممًا بعد يػـم
إلى ظيمر أ كػار ممبػادئ منظريػات جديػدة منب قػ  عػف ىػذه الزيػادةو  مػا تمقػاه المعمػـ  ػى 

يسبح الزاد الكا ى لو مدى الحياةو مبناًء عمى ذلؾ  يناؾ ضرمرة لعمميػات  أ ناء اإلعداد ال
 التنمي  الميني  لممعمميف طماؿ حياتيـ الميني .

ميعتبر تدريب المعمميف داخؿ المدرم  مػف أبػرز االتجاىػات المعاسػرة  ػى التنميػ  
القػرف الماضػى  ى منتسؼ المػبعينيات مػف  لممعمميفو مقد بدأ امخذ بيذا االتجاه الميني 

  ى كؿ مف الماليات المتحدة مكندا مانجمترا مامترالياو  ـ انضمت بعض الدمؿ امخرى 

                                                 
   جامعة المنيا.  -كمية التربية  -قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية  -باحث مسجل لدرجة الماجستير 
مجمػػػػػ  جامعػػػػػ  (:"االحتياجةةةةةاك التكوينيةةةةةة ال امةةةةةة لمعمةةةةةم التعمةةةةةيم ا ساسةةةةة  ".2005رانيةةةةةة  ا ةةةةةي  ) (1)

  .  46.ص2.ع21.مجمددمشؽ
مجمػػػ  التربيػػػ  (:"متطمبةةةاك تحقيةةةي معةةةايير الجةةةودة الةةةن المدرسةةةة االبتدا يةةةة". 2008نةةةاجن دةةةنود  ن مةةةة ) (2)

 .20.ص49.عمالتعميـ
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    .(1)و مذلؾ بيدؼ تحميف تعمـ الطربم ؿ الياباف منيمزيمندا مبعض بمداف أمربا الغربي 
يمانػػًا مػػف الممػػئمليف بػػمزارة التربيػػ  مالتعمػػيـ بمسػػر بلىميػػ  إسػػرح التعمػػيـ  ػػى  مام

الخبرات العالمي و ماإل راء بتجارب مخبرات اآلخريفو لكى ال تنعزؿ مسر عػف المػباؽ إطار 
ـ بشلف إنشػاء 2222لمن   254العالمى  ى مجاؿ التعميـ؛  قد أسدرت المزارة القرار رقـ 

محػػدات التػػدريب داخػػؿ جميػػع المػػدارس االبتدائيػػ و اإلعداديػػ و ال انميػػ  بلنماعيػػاو بيػػدؼ 
 .(2)تمعات تعمـتحميؿ المدارس إلى مج

 مشكهح انثحج:  

و إال بالرغـ مف أىمي  الدمر الذى تقػـم بػو محػدة التػدريب مالجػمدة داخػؿ المدرمػ 
تعانى مػف بعػض المػمبيات مالمشػكرت التػى تعمقيػا عػف القيػاـ بمظيفتيػا  ػى تحقيػؽ أنيا 

منيػا  التنمي  الميني  لممعمميف مىذا ما أظيرتو بعض الدرامػات الميتمػ   ػى ىػذا المجػاؿو
ما أشارت إليو نتائل درام  "عيػد" حيػث تعػانى محػدات التػدريب داخػؿ المػدارس مػف نقػص 
التجييزات ماإلمكانيات الرزم  لعمؿ التػدريباتو متم مػ   ػى عػدـ مجػمد مخسسػات ماليػ و 
معػػدـ مجػػمد مقػػر خػػاص لمحػػدة التػػدريب بالمدرمػػ و نقػػص  ػػى أجيػػزة الحامػػب اآللػػي  ػػى 

عدـ تعامف اإلدارة المدرمي   ػى تحقيػؽ و ء الدرامى لممعمميفبعض المدارسو مزيادة العب
 .(3)ياالنضباط التدريب

كما أظيرت نتائل درامػ  "برىػامى" بعػض معمقػات عمػؿ محػدة التػدريب بالمدرمػ و 
مف أىميا عدـ تما ر البيئ  التدريبي  مالمناخ التدريبى المنامػبو عػدـ تػما ر المقػت الػرـز 

 ر الحا ز المادى لممعمميف مالمدربيف مػف عمميػ  التػدريبو عػدـ لتدريب المعمميفو عدـ تما
تفػرغ المػدربيف لمعمػؿ بمحػدة التػدريب حيػث يمكػػؿ إلػييـ أعمػاؿ أخػرى بالمدرمػ و مػع عػػدـ 
تػػػما ر أى بػػػرامل تدريبيػػػ  بالنمػػػب  لممػػػدربيف مالمشػػػر يف عمػػػى محػػػدة التػػػدريب و كمػػػا أف 

خطػػط مبػػرامل التػػدريب المػػنمي  تكػػمف  االحتياجػػات التدريبيػػ  التػػى يػػتـ عمػػى أمامػػيا بنػػاء
  اػأغمبيا غير حقيقي  مغير ممح  ميتـ حسرىا بطرؽ غير سحيح و مم

                                                 

 (1) Hagger, H., & Mcintyre, D(2013):" Mentoring: Perspectives on school-

based teacher education". Third Edition  Routledge. P,36..        
 . القةاررة:مجتمػع المعر ػ "  ػي المسػري"مبػارؾ مالتعمػيـو التعمػيـ (:2003واارة التربية والتعميم .ج.م.ع ) (2)

 .77.صوالتعميم.ج.م.ع .ةواارة التربي
 .مجمػػ  التربيػػ  مالتعمػػيـم(:"تطةةوير مومةةوم المدرسةةة كوحةةدة تدريبيةةة"  2006)  الدسةةوق  معةةاطأبةةو ال عيةةد (3)

 .20ص .39ع
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 .(1)يؤ ر عمى  اعمي  البرامل التدريبي   ى تحقيؽ التنمي  الميني  لممعمميف
مأشػػارت نتػػائل درامػػ  "محمػػد" إلػػى بعػػض المعمقػػات منيػػاو قمػػ  التييئػػ  الممػػبق  

و لمػدارس بصسػدار نشػرات تمجيييػ  متفمػيرات لنظػاـ العمػؿ داخميػالمحدات التدريب داخؿ ا
سعمب  االتساؿ بمدربيف مف خارج المدرمػ  نظػرا لمعمائػؽ اإلداريػ  التػى تحػمؿ دمف ذلػؾو 

عدـ متابعػ  الممػئمليف عػف محػدة التػدريب مداء المعمػـ  وضيؽ المقت المخسص لمتدريب
النماحى النظري  مالعممي  مما يجعػؿ التػدريب عدـ الربط بيف  البرنامل التدريبىو انتياءبعد 

  .(2)غير ُمجدىو خبرات المدربيف قديم  مال تماير التطمرات الحدي  
 ػى مجػاؿ   كما أشارت نتائل درام  "نبيؿ" إلػى نقػص امػتخداـ التكنملمجيػا الحدي ػ

التػػػػدريب م ػػػػؿ الكمبيػػػػمتر مالممػػػػائط المتعػػػػددةو غيػػػػاب المشػػػػارك  مػػػػف أسػػػػحاب الخبػػػػرة 
سسػػيف  ػػى تػػدريب المعممػػيف أ نػػاء الخدمػػ  كلمػػاتذة الجامعػػات مكميػػات التربيػػ   ػػى مالمتخ

تقديـ البرامل التدريبي  بمحدات التدريب بالمدارسو عممي  التخطيط ال تتـ بطريق  سحيح  
لعدـ تحديد االحتياجات التدريبي  الفعمي  لممعمميف بطرؽ مميم و متعانى البػرامل التدريبيػ  

  .(3)ـ التنمع  ى مسادر التعمـ ممعينات التدريبمف الرمتيني  معد
ممػػا مػػبؽ يتضػػح انحػػراؼ المحػػدة عػػف غايتيػػا مأىػػدا يا أحيانػػًاو مالعمػػؿ الرمتينػػى 
مالتقميدى  ى بعض المجػاالتو ممػا يػؤ ر مػمبًا عمػى أداء البػرامل الياد ػ  تنميػ  المعممػيف 

ال تقػـم بعمميػػا بدرجػػ   مينيػًا مػػف خػػرؿ مػػا تػػػـ عرضػػو يتضػػح أف محػدة التػػدريب مالجػػمدة
كا ي  لتحقػؽ التنميػ  المينيػ  لممعممػيف. بػالرغـ مػف إنتشػار اتجػاه تػدريب المعممػيف داخػؿ 
المدارس أ ناء العمؿ عمى الممتمى العالمى المعاسر منجاحو  ػى تحقيػؽ التنميػ  المينيػ  

  ى المؤاؿ الرئيس التالى :البحث  ى ضمء ما مبؽ تتبممر مشكم   لممعمميف.
  ى ضمء خبرات بعض الدمؿ؟ ارسالتدريب مالجمدة بالمد اتيمكف تطمير محدكيؼ 

 ميتفرع مف ىذا المؤاؿ الرئيس اممئم  الفرعي  التالي :

                                                 
م(:"االحتياجةةةاك التدريبيةةةة لممةةةدربين بوحةةةداك تةةةدري  وتقةةةويم معممةةةن 2004بررةةةامن عبةةةد الحميةةةد ا مةةةول ) (1)

 . 47ص .33ع .التربي و جامع  طنطا.مجػم  كمػي العموم التجارية" 
م(:"دراسةة تقويميةة لوحةداك التةدري  والتقةويم بالحمةةقة ا ولةن مةن التعمةةيم 2004)إبةراريمبةد الةرااي محمةد ع (2)

         .140ص .12ع .المسري  لمتربي  المقارن  ماإلدارة التعميمي  مجم  التػربي .الجمعي  و"ا ساس 
مجمػػ   عمةةن رأا العمةةل" "نمةةو ج نىمةةن مقتةةرح لتةةدري  المعممةةين  م(:2002) متةةول نبيةةل عبةةد ال ةةالي  (3)

 .125ص .25ع  .8المجمد ممتقبؿ التربي  العربي و



 338 

 ما طبيع  عمؿ محدات التدريب مالجمدة بالتعميـ اممامى؟ -1
 ما أىـ الخبرات العالمي   ى مجاؿ تدريب المعمميف داخؿ المدارس لتنميتيـ مينيا؟ -2
 ؟امماميعمؿ محدات التدريب مالجمدة بالتعميـ ل الفعميالماقع ما  -3
 تطمير محدات التدريب مالجمدة ؟   ييمكف أف تماعد  التيما المقترحات  -4

 أهداف انثحج:

 تعرؼ طبيع  عمؿ محدات التدريب مالجمدة بالتعميـ اممامى. -1
 لتنميتيـ مينيا. تعرؼ أىـ الخبرات العالمي   ى تدريب المعمميف داخؿ المدارس -2

 .امماميتعرؼ ماقع عمؿ محدات التدريب مالجمدة بالتعميـ  -3

 .محدات التدريب مالجمدة تطمير  ييمكف أف تماعد  التيتقديـ بعض المقترحات  -4

 أهميح انثحج:

تكمف  ى التحميؿ النظرى لخبرات بعض الػدمؿ  ػى مجػاؿ تػدريب امىمي  النظري :  -1
رمػػيـو مبػػذلؾ يتما ػػؽ البحػػث مػػع االىتمامػػات المعممػػيف أ نػػاء الخدمػػ  داخػػؿ مدا

العالمي  بتدريب المعمـ متطمير أدائوو حيث أسبحت ىذه الطريق  اتجاه عػالمى ال 
 تخمم منو أى ميام  إلسرح التعميـ. 

التطبيقي : تتم ؿ  ى نتائل الدرام  الميداني  التى تشػخص الماقػع الفعمػى   امىمي -2
 ميـ اممامىو ممقترحات متمسيات البحث.  لعمؿ محدات التدريب مالجمدة بالتع

 مىهج انثحج:

 ػػى تحقيػػؽ أىدا ػػو عمػػى المػػنيل المسػػفى التحميمػػى نظػػرًا لمرئمتػػو  يعتمػػد البحػػث
 يػم يزيػد مػف  يػـ الظػاىرة التربميػ و منػو يمػاعد  ػى المسػمؿ إلػى مقػائع  البحػثلطبيع  

الجاريػ  متفمػير معنػى دقيق  عف الظرمؼ القائمػ  ميمػتنبط عرقػات ىامػ  بػيف الظػاىرات 
 .(1)البياناتو ميمدنا بالحقائؽ التى يمكف أف نبنى عمييا ممتميات أعمى مػف الفيػـ العممػى

عمميػػاو مالػػدمر   ممػػف حيػػث أف المقػػمؼ عمػػى طبيعػػ  محػػدة التػػدريب مالجػػمدة بالمدرمػػ و م 
مىػى الذى تقـم بو لتقديـ برامل تنمي  ميني  لممعمميفو مىم دمر إداري يشمؿ عدة مراحؿ 

التخطػػػيط مالتنفيػػػذ مالتقػػػميـ مالمتابعػػػ و مكػػػذلؾ تعػػػرؼ أبػػػرز الخبػػػرات الدمليػػػ    ػػػى تػػػدريب 
 ػػى بعػػض الػػدمؿ المتقدمػػ  مالناميػػ و كمػػا بينتيػػا  عممػػيف أ نػػاء الخدمػػ  داخػػؿ المدرمػػ الم

                                                 
 .القةةاررة: ا نجمةةو الم ةةرية."منػػاىل البحػػث  ػػى التربيػػ  معمػػـ الػػنفسم(:"2010) الةةان دالةةين ديوبولةةد  (1)

 .370ص .4ط
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الدرامػػات مالكتابػػات المتخسسػػ   ػػى ىػػذا المجػػاؿو كػػؿ ذلػػؾ يمػػتدعى المسػػؼ مالتحميػػؿ؛ 
 .التدريب مالجمدة اتمحد لرمتفادة منو  ى تطمير
 أدواخ انثحج:

 االمتبياف كلداة رئيم  لمحسمؿ عمى البيانات مالمعمممات. الحالييمتخدـ البحث 
 حدود انثحج:

الحػػػػدمد الممضػػػػمعي : يقتسػػػػر البحػػػػث عمػػػػى تعػػػػرؼ كيفيػػػػ  تطػػػػمير محػػػػدة التػػػػدريب       -
 ض الدمؿ.مالجمدة بالحمق  امملى مف التعميـ اممػامى  ى ضمء خبرات بع....

 المنيا. بمحا ظ   امماميالحدمد المكاني : عين  مف بعض مدارس الحمق  امملى مف التعمـي   -
مدارس ب المعمميف ممئملى محدات التدريب مالجمدةالحدمد البشري : عين  مف   -

 المنيا. بمحا ظ  الحمق  امملى مف التعميـ اممامى .....
 ـ. 2214/2215مى : العاـ الدرا الحدمد الزمنػػي  -

  :انثحج  مصطهحاخ

ميقسػػد بيػا المقممػػات : تحمػيف مقممػػات التشػغيؿ الماديػ  مالبشػػري  المتاحػ  حاليػاً (1)تطػمير -1
محدات التدريػب مالجمدة بمدارس الحمق  امملى مػف التعمػيـ اممامػيو مامػتخداميا الخاس  ب

 أ ناء الخدم .االمتخداـ امم ؿ لتحقيؽ دمرىا  ى التنمي  الميني  لممعمميف 
متعػػدد الخبػػرات يمػػمى  ريػػؽ ضػػبط الجػػمدةو يرأمػػو  مينػػي: كيػػاف (2)محػػدة التػػدريب مالجػػمدة -2

مدير المدرم  أم أحد المكرء أم أحد المشيمد ليـ بالكفػاءة داخػؿ المدرمػ و يضـػ المعممػيف 
 اممائػػؿو المبتع ػػيف العائػػديف مػػف الخػػارجو تعمػػؿ المحػػدة عمػػى تخطػػيط متنظػػيـ متقػػميـ البػػرامل

مممػػػايرة  التدريبيػػػ  لػػػدعـ المعممػػػيف مينيػػػاً مداء ميمػػػتيـ م ػػػؽ رؤيػػػ  مرمػػػال  ماضػػػح .
 التنمي  الميني .  ياالتجاىات العالمي  

 انثحج: محاور

اإلطػػار  ر ػػ  محػػامر أمامػػي و ميمػػتعرض المحػػمر اممؿ  الحػػالييتنػػامؿ البحػػث 
الػػث أمػػا المحػػمر ال  والدرامػػ  الميدانيػػ إجػػراءات أىػػـ يمػػتعرض  ال ػػانيو مالمحػػمر النظػػري

 :التاليعمى النحم  مالمقترحاتو  يمتعرض تحميؿ نتائل البحث
 انمحىر األول اإلطار انىظري:

                                                 
(1)

 .61(: القاهرة . ص 1991قاموس المعتمد) 
(2)

م. بدأن وحداك التدري  2012لسنة 137رقم  اريوا (:قرار 2012واارة التربية والتعميم ج.م.ع) 
 بالمدارا.
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طثيعح وحداخ انتدرية وانجىدج تانتعهيم ـ أواًل 

 :األساسً

 وشأج وحدج انتدرية وانجىدج: -

مجاؿ يعد تدريب المعمميف داخؿ المدرم  مف أبرز االتجاىات التربمي  الحدي    ى 
تدريب المعمميف أ ناء الخدم  مأخذت بو العديػد مػف الػنظـ التعميميػ و حيػث أنػو قػادر عمػى 
تمبي  االحتياجات الميني  لممعمميفو ميعالل مشكرت العمؿو ميعمؿ عمى خمؽ بيئ  ايجابي  

مػػف ىنػػا مامػػتجاب  لرتجاىػػات مالممػػتحد ات التربميػػ  ؛ بػػيف المعممػػيف تتػػيح تبػػادؿ الخبػػرات
   ى مجاؿ تػدريب المعممػيف أ نػاء الخدمػ   قػد قامػت مزارة التربيػ  مالتعمػيـ بصنشػاء العالمي

و حيػث جػاء  ػى 254ـ بػالقرار الػمزارى رقػـ 19/12/222محدات التػدريب بالمػدارس  ػى 
مادتو امملػى أف تنشػل بكػؿ مدرمػ  ابتػدائيو إعػداديو  ػانمي عػاـ أم  نػيو محػدة لمتػدريب 

 .(1)دارة المدرم يسدر بتشكيمو قرار مف مجمس إ
 تشكيم وحذة انتذريب وانجودة: -

الخاس  بتشكيؿ المحدة  2221لعاـ  92م ًقا لممادة امملي مف القرار المزاري رقـ 
يسػدر م   ػانمي عػاـ م نػي( محػدة لمتػدريب ػػ إعػدادي ػ تنشل بكؿ مدرم  )ابتػدائيالتدريبي  

 :يلاالت مبتشكيمييا قرار مف مجمس إدارة المدرم  عمى النح

 مشر ا عمى المحدة(مكرء المدرم و ميكمف متفرغا لمعمؿ بيا ) أحد نظار أم -1
 . العائدمف مف البع ات الخارجي  بالمدرم  -2
  . (2)المدرممف المشر مف بالمدرم  طبقًا لألقدمي  مالكفاءة و كؿ حمب تخسسو -3

م قػا لعػدد معمى ذلؾ  صف عػدد أعضػاء المحػدة التدريبيػ  يختمػؼ مػف مدرمػ  إلػى أخػرى 
 المبعم يف العائديف مف الخارج معدد المدرميف المشر يف بالمدرم  .

 اختصاصاخ وحدج انتدرية وانجىدج: -

 :(3)اختساسات محدة التدريب مالجمدة بما يمي ـ 2212لعاـ  137رقـ حدد القرار المزاري 
عداد البرامل التدريبي  لمعامميف بالمدرم ......    ػػػالتدريبي نفيذ البراملتو تخطيط مام

 وتبادؿ متنمي  الميارات الفني  بيف العامميف بالمدرمػ  ممحػدة التػدريب مالتقػميـو بالمدرم 
مأ كػػارىـ  إبػػداعاتيـاالمػػتفادة مػػف خبػػرات ممشػػارك  المبعػػم يف العائػػديف مػػف الخػػارج منقػػؿ 

                                                 
م.بدأن انداء وحداك 19/10/2000بتاريخ 254(:قرار واارى رقم 2000واارة التربية والتعميم ج.م.ع) (1)

 التدري  بالمدارا.
 ارا.م. بدأن وحداك التدري  بالمد2001لسنة 90رقم  وااريقرار  (:2001واارة التربية والتعميم ج.م.ع) (2)

 (:مرجع سابي2012واارة التربية والتعميم ج.م.ع) (3)
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يػ  لمػا تػـ المتابعػ  الفن   بما يعمد عمى الطالب بالفائػدةوتعمممنو الى زمرئيـ بالمدرم.مما
تخػتص محػػدة التػػدريب بسػياغ  رؤيػػ  مرمػػال   محػػدة التػدريب مالتقػػميـ بالمدرمػػ وتنفيػذه ب

المدرمػػ  معمػػؿ خطػػط تنفيذيػػ  لتحمػػيف المدرمػػ  متطميرىػػاو إجػػراء عمميػػ  التقػػميـ الػػذاتى 
آليػػات  ارلجميػػع منظممػػ  العمميػػ  التعميميػػ  بمػػا  ييػػا المشػػارك  المجتمعيػػ و كمػػا حػػدد القػػر 

لتقػػميـ لمػػا يػتـ تنفيػػذه مػػف أعمػاؿ داخػػؿ بمحػػدة التػدريب مالجػػمدةو مالعمػػؿ عمػػى المتابعػ  ما
  ترميخ  قا   التنمي  الميني  الممتدام .

ممػػػا مػػػبؽ يتبػػػيف أف محػػػدة التػػػدريب مالجػػػمدة منػػػذ نشػػػلتيا قػػػد مػػػرت بالعديػػػد مػػػف ......
الممػتحد ات التممػعات  ػى امدمار مالمػػياـ نتيجػ  تل رىػا بػالتغيرات مالتطػمرات المترحقػ  م 

 ى نظـ التعميـ مأسبحت ىى الركيزة اممامي  التى تعتمد عمييا مزارة التربيػ  مالتعمػيـ  ػى 
تنميػػ  قػػدرات مميػػارات المعممػػيف أ نػػاء الخدمػػ  متمكيػػنيـ مػػف تطػػمير ممارمػػاتيـ مسػػقؿ 

 .خبراتيـ متبادليا مع بعضيـ البعض
 أهداف وحدج انتدرية وانجىدج: -    

ة حيػث تمػتيدؼ م ػؽ رؤيػ  مرمػال  ماضػح  منب قػ  مػف الرؤيػ  يمجد ىدؼ عاـ لممحػد
مالرمال  العام  لممدرم و تنمي  كفايػات المعممػيف مالعػامميف بالمدرمػ و بمػا يجعميـػ قػادريف عمػى 
أداء أدمارىـ بفاعمي  مكفاءةو مبما يػؤدى إلػى تحمػيف العمميػ  التعميميػ  بالمدرمػ ؛ لتسػبح قػادرة 

. متعمػؿ محػدة التػدريب مالجػمدة عمػى تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ العػاـ (1)عمى المسػمؿ لمجػمدة الشػامم 
   مف خرؿ مجممع  مف امىداؼ الفرعي  التالي :

مػػع تنميػػ   مكػػذلؾ إعػػداد كػػمادر تدريبيػػ  "مػػدربيف". تنميػػ  االتجاىػػات مالقػػيـ االيجابيػػ و -
تنميػ  الكفايات الميني  مالتخسسي  لممعمميفو متم ير منػاخ عػاـ بالمدرمػ  يشػجع عمػى ال

المينيػػ  الممػػتدام و باإلضػػا   إلػػى تنميػػ  اممػػممب العممػػى  ػػى التفكيػػرو مالقػػدرة عمػػى حػػؿ 
 .(2)المشكرتو بما يماعد المعمميف عمى التجديد مالتحديث ماالبتكار  ى عمميـ

 .(1)نقميا إلى باقى المعمميف  ى المدرم المبتع يفو م االمتفادة مف خبرات المعمميف  -

                                                 
 م. مرجع سابي.11/2/2012بتاريخ  137رقم  وااريقرار  (:2012واارة التربية والتعميم ج.م.ع) (1)
نظػػػـ ضػػػبط الجػػػمدة (:"2010) مجةةةدي عبةةةد الورةةةا   ردةةةام حبيةةة   أسةةةماء عبةةةد المةةةنعم  مايسةةةة الا ةةةل (2)

.اإل ةةدار ا ول.القةةةاررة: المي ةةة القوميةةةة ل ةةمان جةةةودة التعمةةةيم "الجػػػامعي.قبػػػؿ.الداخميػػ  لمؤممػػػات التعمػػػيـ
 .9 8:ص ص .واالعتماد

 .مرجع سابي.19/10/2000بتاريخ  254رقم  وااريقرار  (:2000واارة التربية والتعميم ج.م.ع) (1)
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رمػات ضػماف الجػمدةو متػدريب العػامميف بالمدرمػ  عمييػا معمػى رأمػيا ـ ممماتفعيؿ نظػ -
كمػا تيػدؼ إلػى امػت مار المقػت مالمػمارد ماإلمكانيػات الماديػ   وعممي  إجراء التقميـ الػذاتى

 .(2)المتاح  منماتل التقميـ  ى إعداد برامل التنمي  المينيػ  لممعمميف بالمدرم 
مف خرؿ قياميـ بصجراء  عمميف مالعامميف  ى المدرم تنمي  المعى مالكفايات البح ي  لمم -

 .(3)لتعميمي  الميداني  التى تماجييـالبحمث محؿ المشكرت ا
يتبػػيف مػػف ىػػذه امىػػداؼ اإلجرائيػػ  لمحػػدة التػػدريب مالجػػمدة أنيػػا  ػػى إطػػار خطػػ   

امكاديميػػػ  المينيػػػ  لممعممػػػيف التػػػى تيػػػدؼ إلػػػى التنميػػػ  المينيػػػ  معضػػػاء ىيئػػػ  التعمػػػيـ 
االرتقاء بقدراتيـ ممياراتيـ بسمرة ممتمرة بما يػؤدى إلػى ر ػع ممػتمى العمميػ  التعميميػ  م 

لممسمؿ إلى الجمدة التعميمي  م قًا لممعايير القممي  لمتعميـ المشتق  مف المعايير القيامػي  
العالمي  لجمدة التعميـ قبؿ الجامعىو ميتضػح لنػا مػف ىنػا  قػؿ الػدمر الػذى تقػـم بػو محػدة 

يب مالجمدة كلداه رئيم   ػى د ػع النظػاـ التعميمػى لمماكبػ  الػنظـ العالميػ  لمتعمػيـ  ػى التدر 
 مباؽ التقدـ مالرقى.

    مثادئ ومرتكزاخ وحدج انتدرية وانجىدج: -
يمتند العمؿ  ى محدة التدريب مالجمدة عمى مجممع  مف القماعد التى تعتبر بم اب  دعائـ 

 :(4)المحدة ممف أىميا ما يمىمأمس لجميع امنشط  التى تقـم بيا 
و تلكيػدًا مى الذى تتـ  يػو التنميػ  المينيػ االىتماـ بلف تكمف المدرم  ىى المركز امما -

 لمفيـم التنمي  الميني   ى المدرم  كاتجاه تربمى حديث  ى تدريب المعمميف.

                                                 
المدارس المسري   ػى  دليؿ جمدة(:" 2006سعيد أحمد سميمان   واء محمود  مونيكا داالينا  عبد الكريم أحمةد) (2)

 .30.صالمدرس ".القاررة: واارة التربية والتعميم  برنامج جوا ا االمتياا القممي  لمتعميـ رضمءا لمعايي
دليؿ الممارمات المتميزة لمؤممػات التعمػيـ قبػؿ (:"2009المي ة القومية ل مان جودة التعميم واالعتماد) (3)

 .24 22:جودة التعميم واالعتماد.ص صالمي ة القومية ل مان ". القاررة:الجامعي
  يمكن الرجوع إلن: (4)
م بدةأن إندةاء وحةداك 11/2/2012بتةاريخ  138رقةم  يقةرار واار  (:2012) واارة التربية والتعميم ج.م.ع -

 واإلداراك التعميمية بالمدارا والمحاالىاك.لمجودة بالمديرياك
.القةةاررة: واارة التربيةة والتعميم البنةة  يب داخػؿ المدرمػػ ""دليػػؿ التػػدر (:2002) واارة التربيةة والتعمةيم ج.م.ع –

 .16.ص ا ساس   برنامج تحسين التعميم وحدة الت طيط  ا ورب د الدولن/االتحا
. القةاررة: "دليػؿ محػدات التػدريب مالتقػميـ مالتجمعػات المدرمػي "ERP (2009 :)برنامج تطوير التعميم  – 

 ..12 10التعميم.ص ص:.برنامج تطوير
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سي  أم لتعمـ مماء كانت تخساالعتماد عمى مدخؿ الكفايات اممامي  المرتبط  بمين  ا -
 و أم كفايات مرتبط  بتنمي  البيئ  مالمجتمعو  ى بناء برامل تدريب المعمميف.ميني 

تلكيػػد الػػتعمـو ملػػيس الػػتعمـ  ػػى البرنػػامل التػػدريبى  قػػطو ممػػا يضػػمف خبػػرة أك ػػر تػػل يرًا  -
م اعمي  أكبر بالنمب  لممدربيف مالمتدربيفو مأف يكمف التعمـ بالتفاعؿ الحى مع الخبرة أك ر 

 مي  مف التعمـ الممبى غير الفعاؿ الذى يحسؿ عميو مف التعميـ التقميدى. اع
متدام   ى القرف الحادى تلكيد التعمـ مدى الحياةو الذى يعتبر مم  أمامي  لمتنمي  الم -

كػػد دمر ؤ و ممماكبػػ  التقػػدـ المػػريع  ػػى مجػػاؿ العمػػـم مالتكنملمجيػػاو اممػػر الػػذى يمالعشػػريف
ى تنميػػػ  ميػػػارات الػػػتعمـ الػػػذاتى بمػػػا يػػػنعكس عمػػػى العمميػػػ  محػػػدة التػػػدريب بالمدرمػػػ  عمػػػ

 التعميمي  بحيث يسبح التعمـ الذاتى إمتراتيجي  أمامي   ى عمميات التعمـ مالتدريب.
مالمديريػػػ   و مأجيػػػػزة التػػػدريب عمػػػى ممػػػػتمى اإلدارةتنمػػػيؽ بػػػيف محػػػدة التػػػدريب مالجػػػػمدةال -

كانػػات المؤممػػات مالجيػػات امخػػرى المعنيػػ  التعميميػػ و مالعمػػؿ عمػػى االمػػتفادة القسػػمى مػػف إم
 بالتدريب مالتنمي  الميني و بما يؤدى عمى تحميف أداء المحدة التدريبي .

االىتمػػاـ بػػامداءو مالممارمػػ  العمميػػ  ىػػى اممػػاس المنطقػػى لمتنميػػ  المينيػػ  الفعالػػ و  -
 طبيقي  . معدـ االقتسار عمى الجمانب النظري  ماإلك ار مف مرش العمؿ مالجمانب الت

المشػػارك و بػػيف المعممػػيف  ػػى بػػرامل التنميػػ  المينيػػ  يحقػػؽ  يػـػ عميػػؽ لمجػػاؿ التخسػػصو  -
 مالتعرؼ عمى مجممع  مف االمتراتيجيات مالممارمات التى تدعـ تعمـ الطرب.

بنػػاء عمػػى ىػػذه المرتكػػزات مالمبػػادئ تكػػمف محػػدة التػػدريب ىػػى المنقػػذ الػػذى يػػم ر 
عمؿ بسمرة مباشرة بعيدًا عف التعقيدات مالرمتيفو كما أنيػا المقت مالجيد متعالل مشاكؿ ال

تضػػع أمػػاـ المعممػػيف أىػػدا ًا ماضػػح و مخبػػرات مطػػرؽ عمػػؿ متنمعػػ  مقػػدرة عمػػى التحميػػؿ 
ماالمتنتاج؛ معمى أماس ىذه المبادئ تكمف محػدة التػدريب مالجػمدة نظامػًا داخميػًا لمجػمدة 

 ػػى ضػػمء نػػماتل التقػػميـ الػػذاتى الػػذى المدرمػػي و تعمػػؿ عمػػى التحمػػيف مالتطػػمير الممػػتمر 
 تقـم بو لجميع مكمنات العممي  التعميمي  داخؿ المدرم . 

ثراخ  يًا خ تدرية حاو جال  فً م ندول  عض ا ت

 :انمعهميه داخم انمدارس
يعد التدريب داخؿ المدرم  اتجاىًا تربميًا ميمًا  ػى تػدريب المعممػيف أ نػاء الخدمػ  

معممػػيف ميشػػمؿ أيضػػًا جميػػع العػػامميف بالمدرمػػ . مقػػد بػػدأ منػػو ييػػتـ بالتنميػػ  المتكاممػػ  لم
امخػػذ بنظػػاـ التػػدريب داخػػؿ المػػدارس  ػػى انجمتػػرا بسػػدمر قػػانمف إسػػرح التعمػػيـ  ػػى عػػاـ 
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ـ؛ الذى بممجبو أسبح لممدرم  الممطات عمى كؿ مػف المػنيل مالميزانيػ  متحمػيف 1988
و متػـ (1)ة الذاتيػ  لممدرمػ ممتمى المعمميف متحميف تحسيؿ الطػرب بتطبيػؽ مػدخؿ اإلدار 

ـو حيػث أسػبحت التنميػ  1994تطبيؽ ىذا االتجاه بالماليات المتحػدة اممريكيػ  منػذ عػاـ 
 .(2)الميني  لممعمميف مف أىـ أمس قانمف إسرح النظاـ التعميمى

 ػػـ انتشػػر تطبيػػؽ ىػػذا االتجػػاه بعػػد ذلػػؾ  ػػى العديػػد مػػف الػػدمؿ السػػناعي  مالناميػػ  
: اممؿ تلخػػذ بػػو الماليػػات المتحػػدة اممريكيػػ  (3)يب داخػػؿ المدرمػػ ميمجػػد اتجاىػػاف لمتػػدر 

ماليابػػاف ميعتمػػد عمػػى تطػػمع المػػدارس ميلخػػذ نزعػػ  محميػػ  حيػػث يػػتـ مػػف قبػػؿ اتحػػادات 
مػػرائيؿ ميلخػػذ ميامػػ   المعممػػيف أم منظمػػات أخػػرىو ال ػػانى تعمػػؿ بػػو المممكػػ  المتحػػدة مام

متسدر الدمل  قرارات تجعمو إجباريػًا.  قممي  إجباري  داخؿ المدارس حيث يتـ بشكؿ مركزى
ممػيتـ  يمػا يمػى عػرض تجػارب لػػبعض الػدمؿ مىػى الماليػات المتحػدة اممريكيػ و مالمممكػػ  

 المتحدةو مالمممك  العربي  المعمدي .
 تجرتح انىالياخ انمتحدج األمريكيح:   -أ

يػع المعممػيف أكد قانمف إسرح النظاـ التعميمى عمى ضػرمرة تقػديـ الممػاندة مالػدعـ لجم
بما يمػمح ليـػ مػف تحمػيف ممػتمى أدائيـػ مسػماًل لممػتمى عػاؿ مػف الجػمدة عمػى أف يػتـ ذلػؾ 

. متركػز التنميػ  المينيػ  لممعممػيف  ػى معظـػ مػدارس (4)داخؿ مدارمػيـ مأ نػاء ممارمػتيـ لعمميـػ
 و مجػػػاؿ ال قا ػػػ الماليػػػات اممريكيػػػ و عمػػػى  ػػػرث مجػػػاالت رئيمػػػي  ىػػػى: مجػػػاؿ ال قا ػػػ  العامػػػ  

و مجػػاؿ ال قا ػػ  المينيػػ . متحػػدد مػػدارس ممراحػػؿ التعمػػيـ بكػػؿ ماليػػ  االحتياجػػات الرزمػػ  الخاسػػ 
لممعمميف مبرامل التنمي  الميني  بناء عمييا مػف منطمػؽ أف محػمر عمميػ  التػدريب المينػى يجػب 

 .(5)أف ترتبط بما يحدث داخؿ المدارس
مػػيف داخػػؿ المػػدارس  ػػى مبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يمكػػف القػػمؿ أف التنميػػ  المينيػػ  لممعم

الماليات المتحدة تيدؼ إلى تحقيؽ العديد مف امىداؼ أىميا: تقديـ التدريب الجيد لجميػع 
مػػدادىـ بالمعػػارؼ  العػػامميف بالمدرمػػ  معمػػى رأمػػيـ المعممػػيفو متنميػػ  ميػػارات المعممػػيف مام

                                                 
(1) Derek Glover, Sue Law(1997):"Managing Professional Development in Education".London 

….Kogan Page. P,13.                                                                                                                             

(2)Gary Sykes(1996):"Reform of and as Professional Development".Phi Delta Kappan. 

Vol,77.Is,7.p,464.... 
 .155. ص103ع .27. مجمدممتقبميات (: تدري  المعممين دا ل المدرسة.1997) ابرارام يوجيف (3)

(4) Gary Sykes, op. cit.p,464. 
الباحث  بة تدري  المعممين بال ارج".(:"تقويم تجر 2002المركا القومن لمبحوث التربوية والتنمية) (5)

 .48. صلمبحوث التربوية والتنمية القوم القاررة: المركا .الر يسن اليمي  اسكاروا.
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ًاو ممػاعدة ماالتجاىػات التػى تمػاعدىـ  ػى تنميػ  طربيػـ نفمػيًا ماجتماعيػًا م قا يػًا متربميػ
المعمميف عمى مماجي  التحديات الممتقبمي  لممين  بصمدادىـ بكؿ ما ىم جديػد مػف منػاىل 
مطػػػرؽ تػػػدريسو إكمػػػاب المعممػػػيف الخبػػػرات مالميػػػارات اإلداريػػػ  الرزمػػػ  التخػػػاذ القػػػرارات 

 .المميم  متمكينيـ مف المشارك   ى عمميات اإلسرح التعميمى
المينيػػ  داخػػؿ المػػدارس بمامػػط  مجممعػػ  مػػف يػػتـ اإلشػػراؼ عمػػى بػػرامل التنميػػ  

ام ػػراد عػػادة مػػا تمػػمى  ريػػؽ أم جماعػػ  التنميػػ  المينيػػ و تتكػػمف مػػف عضػػم مػػف اإلدارة 
و ممنمػػػقى المػػػماد الدرامػػػي و أعضػػػاء مػػػف أمليػػػاء اممػػػػمر مػػػي  معػػػدد مػػػف المعممػػػيفالمدر 

 . (1)العمياو مأعضاء مف محدات التدريب بالممتميات اإلداري  مبعض الكميات مالمجتمع
مىػذا التنػػمع  ػى  ريػػؽ اإلشػػراؼ عمػى التنميػػ  المينيػ و ي ػػرى البػػرامل المقدمػ  نظػػرًا لمجػػمد 

بالتغمػب عمػى خبرات متنمع و كما أف مجمد أعضػاء مػف الممػتميات اإلداريػ  العميػا يمػمح 
 ك ير مف السعاب. 

 يمى: تقـم جماع  التنمي  الميني  داخؿ المدرم  بالتخطيط لبرامجيا م قًا لما
مضع ىدؼ محدد قائـ عمى تعمـ الطرب بحيػث يكػمف النتيجػ  اممامػي  ليػذه البػرامل مىػذا  -1

يمتمـز جمع بيانات عف الطرب تتم ؿ  ػى درجػات االمتحانػاتو عػدد المقيػديف بالمدرمػ و مقارنػ  
مينيػ  . مىػذا يعنػى أف بػرامل التنميػ  ال(2) النتائل بػلخر  ػرث مػنمات بالنمػب  لممػدارس المجػامرة

داخؿ المػدارس تعتمػد عمػى المعمممػات الدقيقػ  عػف كا ػ  جمانػب النظػاـ التعميمػى عمػى الممػتمى 
 المدرمىو مما يؤكد عمى أىمي  مجمد قاعدة بيانات دقيق  داخؿ كؿ مدرم .

مضػػع أىػػداؼ تعمػػـ الطػػرب متنظػػيـ المدرمػػ  مجيػػمد تحمػػينيا م قػػًا ليػػذه امىػػداؼو  -2
لتحقيقيػا مػػع تحديػػد التعميمػات مالمعػػايير المنامػػب  لتحقيػػؽ  ممضػع االمػػتراتيجيات الرزمػػ 

 ػى ضػمء البيانػات التػى تػـ ىذا النجاح بحيث تمد الفجمات  ى أىداؼ تعمػـ الطػرب مذلػؾ 
 . (1)الفعمي  لممعمميف لتنفيذ ىذه االمتراتيجيات  التدريبي  و  ـ تحديد االحتياجاتتجميعيا

                                                 

(1) Dorothy J. Mebanea , John P. Galassia:(2003):" Variables Affecting 

Collaborative Research.and Learning in a Professional Development School 

Partnership". The Journal of Educational Research, Vol, 96. No, 5.p, 259.. 

(2) Claudette Ramsussen(2004):"Our Work Done Well is Like the Perfect Pitch". 

Journal of Staff .Development. Vol,25.No,1.pp,16-25.                                           

(1) Stephanie Hirsh(2004):"Putting Comprehensive Staff Development on 

Target". Journal of. Staff Development . vol,25. No,1.pp,12-15.                            
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ل التنميػ  المينيػ  داخػؿ المػدارس ىػم تحمػيف مىذا يؤكد عمى أف اليدؼ اممامى لبرام
ممتمى الطربو كما يمضح ضرمرة مجمد خط  محددة ليذه البرامل تمضػع ليػا مماضػيع محػددة 
لمحكػـػ عمػػى مػػدى نجاحيػػاو منظػػراً مف التنميػػ  المينيػػ  داخػػؿ المػػدارس عمميػػ  ممػػتمرة  يجػػب 

 برامل الحالي .  التعرؼ عمى ما تـ إنجازه  ى البرامل المابق  عند التخطيط لم
ـ برامل التنمي  الميني  بحيث يمكف تعرؼ مدى  اعميتياو ميتـ ذلؾ  ى مبع   -3 بناء خط  لتقمي

: قياس مدى تفاعؿ المشاركيف مف خرؿ تعػرؼ مػا إذا كػاف المعممػيف المشػاركيف (2)ممتميات ىى
مـػ المشػاركيف مػف و قيػاس مػدى تعقػد امػتفادما مػف امنشػط  المقدمػ   ى برنامل التنمي  الميني 

خرؿ تعرؼ الميارات مالمعارؼ التى تـ اكتمابيا متحميؿ االتجاىات الجديدة لممعمميف الناتج  عف 
برنامل التنمي  المينيػ و تحميػؿ مػدى ممػاعدة المدرمػ  عمػى اكتمػاب المعممػيف لميػارات التنميػ  

سػادر مػف إتاحػ  مقػػت المينيػ  ممػدى تم يرىػا لمسػادر التنميػ  المينيػ  ليـػ بمػا تشػممو ىػذه الم
منامػػب لممشػػارك  مالتلمػػؿ إضػػا   إلػػى اإلمكانيػػات امخػػرىو قيػػاس مػػدى امػػتخداـ المشػػاركيف لمػػا 
تعمممه مف برامل التنمي  الميني  مأ ضؿ طرؽ التقييـ ىى المرحظ  المباشرة لممعمميف المشاركيف 

قيػاس مخرجػات الػتعمـ لػدى  مكيفي  امتخداميـ لما تعمممه ماكتمبمه بالفعػؿ أ نػاء تنميػتيـ مينيػاًو
الطرب مىى تعتبػر النتيجػ  النيائيػ  منشػط  التنميػ  المينيػ  بتعػرؼ مػدى التحمػف  ػى ممػتمى 

 .مالمممكيالطرب التحسيمى 
مػػف ىنػػا يتبػػيف عرقػػ  التقػػميـ بالتػػدريب داخػػؿ المدرمػػ  مأىميتػػو لضػػماف بػػرامل  

المػدارس ال تقتسػر عمػى قيػاس ناجح و كما يتبيف أف عممي  تقميـ التنميػ  المينيػ  داخػؿ 
مدى تفاعؿ المشاركيف  ى البرامل  قطو بؿ تتـ عمى عدة ممتميات تنتيى بتحقيؽ اليػدؼ 

 الرئيمى مى برنامل مىم تحقيؽ زيادة تحسيؿ الطرب.
: إشػراؾ جميػع (3)معندما تقـم جماع  التنمي  الميني  بػالتخطيط لبرامجيػا تراعػى مػا يمػى 

تنميػ  معػى القيػادات المدرمػي  بلىميػ   ماء داخػؿ المدرمػ  أم خارجيػاومػيـ مػالممئمليف عف التع
تمضيح أىـ الجمانب المراد تغييرىا  ػى أداء المعممػيف مأمػاليب  مأىداؼ التنمي  الميني  لممعمميفو

و تشػػجيع المعممػػػيف ماجييػػػا مػػف داخػػػؿ أم خػػارج المدرمػػػ تحقيقيػػا مالمعمقػػات التػػػى يمكػػف أف ت
و تلكيػػد كرتيـ التػػى تػػماجييـ أ نػػاء عمميػـػمػػاتيـ إليجػػاد حمػػمؿ لمشػػكبػػاح يف متػػلمميف  ػػى ممار 

 الجمدة  يجب أف تتمـ برامل التنمي  الميني  بالجمدة .
                                                 

(2) Thomas R. Guskey. Op. cit. pp,16-17. 

(3) Priscilla Pardini(2004):"Valley Cultivates Comprehensive Process". Journal 

of Staff..Development.  Vol,25. No,1.pp,42-45. 
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بيذه اممس تتضح أىمي  عممي  التخطػيطو كمػا يتبػيف أنيػا قائمػ  عمػى  كػرة المشػارك  
يػػ  دمرىػـػ مػػف داخػػؿ المجتمػػع المدرمػػى أم مػػف خارجػػوو ميتضػػح بيػػا مػػدى معػػى القيػػادات بلىم

 كمشاركيف مميمريف  ى ىذه البراملو  ضًر عف دمر المدرم   ى تم ير المناخ المنامب. 
م ى الغالػب تماجػو جماعػ  التنميػ  المينيػ  سػعمبات تتعمػؽ بضػيؽ المقػت إال أف اإلدارة 
المدرمػػي  تػػم ر المقػػت الػػرـز لممعممػػيف لممارمػػ  أنشػػط  التنميػػ  المينيػػ  مػػف خػػرؿ عػػدة طػػرؽ 

: إعادة جدملػ  اليػـم الدرامػى بحيػث يػتـ إطالتػو خػرؿ أربػع أيػاـ مػع تفػرغ المعممػيف  ػى (1)أىميا
اليـم الخامس لممارم  أنشػط  التنميػ  المينيػ و امػتخداـ المقػت بطريقػ  أ ضػؿ أ نػاء المقػابرت 

التعميميػ  بحيػث يمػتخدـ مقػت المقابمػ   ػى  تبيف المعمميف بعضيـ البعض أم بينيـ مبيف اإلدارا
طػػيط لمنمػػم المينػػى أك ػػر مػػف امػػتخدامو  ػػى امغػػراض اإلداريػػ  مالمعر يػػ و تقمػػيـ المقػػت التخ

الدرامػػى بحيػػث تتشػػابو الجػػدامؿ الدرامػػي  لمػػزمرء المشػػاركيف  ػػى بػػرامل تنميػػ  مينيػػ  متشػػابوو 
 خرليػػا أف يشػػاركما  ػػى لجػػاف العمػػؿومػػاع  مػػنمياً يمػػتطيع المعممػػمف  42-32تخسػػيص مػػف

ى نسؼ يـم كػؿ  ػرث أمػابيع ممػرة كػؿ مػادة درامػي  أم تخسػيص آخػر ميمكف أف تمزع كما يم
حستيف  ى نياي  اممبمع أم عقد اجتماعػات دمريػ  مػرتيف كػؿ شػير لمتػدريب عمػى ممضػمعات 

 تخص جميع المعمميف.
متتطمب ىذه الطرؽ إدارة مدرمي  مرنػ  مماعيػ  بلىميػ  دمرىػا  ػى تػذليؿ السػعاب 

خػػػؿ المدرمػػػ و مالتػػػى مػػػف أىميػػػا ضػػػيؽ المقػػػت بالنمػػػب  التػػػى تماجػػػو التنميػػػ  المينيػػػ  دا
الممضػػمعات التػػى تتنامليػػا بػػرامل التنميػػ  المينيػػ  لممعممػػيف داخػػؿ  أىػػـلممعممػػيف. ممػػف 

المدارس اممريكي و احتياجات الطربو زيػادة التحسػيؿ الدرامػىو أىػـ المشػكرت الدرامػي  
ى الجديػػد  ػػى التربيػػ  مطػػرؽ التػػى تماجػػو المعممػػيف مالحمػػمؿ المقترحػػ  ليػػاو االطػػرع عمػػ

 .(2)التدريس مالتقميـ مف أبحاث عممي  ممؤتمرات
مف المرحظ عمى برامل التنميػ  المينيػ  لممعممػيف داخػؿ المػدارس  ػى الماليػات المتحػدة 

أنيا تتمـ بالحري  مالمرمن  مأنيا نابع  مف رغب  المػدارس  ػى تحمػيف أدائيػا ممػف  ـػ   اممريكي
 الجيػػات العميػػاو مىػػذا يمػػمح لممدرمػػ  بتسػػميـ متخطػػيط برامجيػػا م قػػاً ىػػى ليمػػت إجباريػػ  مػػف 

دارتيػػا  بمػػا ال يتعػػارض مػػع مسػػمح  الترميػػذ أم يتعػػارض مػػع أمقػػات الحتياجػػات  عميػػ  لػػديياو مام

                                                 

(1)Ismat Abdel-Haqq(1997):"Making Time for Teacher Professional 

Development". Retrieved 8 January 2014, from: http://www.ericdigests.org/-

2/time.htm                                                .... 
(2) Priscilla Pardini, op. cit. p43. 
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المعمميف كما يمكػف لممدرمػ  أف تمػتعيف بالعديػد مػف الجيػات امخػرى م ػؿ الجامعػات ماالمػتفادة 
ا ىم جديد  ى المجاؿ التربمى  ى عمميات تخطػيط متقػميـ البػرامل بكؿ ما لدييا مف خبرات مكؿ م

 التدريبي  المقدم  داخؿ المدرم . 
 تجرتح انممهكح انمتحدج: -ب

تعتبػػػر خبػػػرة المممكػػػ  المتحػػػدة  ػػػى مجػػػاؿ تػػػدريب المعممػػػيف أ نػػػاء الخدمػػػ  داخػػػؿ  
معمػػـ إلػػى المػػدارس مػػف الخبػػرات ال ريػػ و حيػػث بػػدأ التحػػمؿ مػػف نمػػمذج التػػدريب المركػػزى لم

نممذج التدريب  ى إطار المدرم  كلحد االتجاىات اليام   ى المنمات امخيرة  ػى كػؿ مػف 
انجمترا مميمز مبريطانياو مقػد يعنػى ىػذا االتجػاه معػى مػف الػدمؿ ممؤممػات إعػداد المعمػـ 

  . (1)متدريبو بيذه القضي 
و يلخػػذ ميامػػ  قمميػػ  ميعػد نظػػاـ تػػدريب المعمـػ داخػػؿ المػػدارس  ػى انجمتػػرا إلزاميػػاً منػ  

إجباريػػ و مذلػػؾ امػػتجاب  لمتطمبػػات تطبيػػؽ المػػنيل القػػممى بمػػا يحقػػؽ جػػمدة التعمػػيـو ممػػف أىػـػ 
ـ 1994جيمد الحكمم   ى ممػاندة نظػاـ تػدريب المعمـػ داخػؿ المدرمػ و سػدمر قػرار مزارى عػاـ
ممعممػيفو يجعؿ تدريب المعمـ الحديث داخؿ المدرم  عػف طريػؽ تػم ير المػدارس دمرات تدريبيػ  ل

مىػػذه الػػدمرات يجػػب أف تكػػمف معتمػػدة مػػف المجمػػس القػػممى لرعتمػػادو ممػػر تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ 
بخطػػػمة أملػػػى أمامػػػي  ىػػػى تغييػػػر  قا ػػػ  المدرمػػػ  لتييئػػػ  المػػػديريف بشػػػكؿ كػػػاؼ لمتغمػػػب عمػػػى 
المشكرت التى تعمؽ تنفيذ المدرم  كمحدة أمامي  لمتدريب ممف ىذه المشكرت مجػمد خمػؿ  ػى 

نقػص التعميمػات  يات اإلداري و الغياب الشامؿ لخطػط التػدريب  ػى امقمػػاـ مالتخسسػاتوالممئمل
. (2)ماإلرشادات الخاس  بالتدريبو عدـ تدريب المشر يف عمى مياـ محدة التػدريب داخػؿ المدرمػ 

يتضح مف ذلؾ أف مدير المدرمػ  لػو دمر كبيػر  ػى تيمػير عمػؿ محػدة التػدريب داخػؿ المدرمػ و 
 برامل التنمي  الميني . متحقيؽ أىداؼ

ممف الجيمد المبذمل  أيضًا مف قبؿ الحكمم   ى دعـ نظاـ تدريب المعممػيف داخػؿ 
ـ حيػث امػتحد ت الػمزارة درجػ  المعمػـ المتقػدـ لمقيػاـ بمظيفػ  1998المدرم و ما تـ عػاـ 

% مػػف مقتػػو لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػ  كمػػا 22مرشػػد لممعمػػـ المؤىػػؿ حػػدي ًا عمػػى أف يخسػػص 
أجر اضا ىو م ى ذات المقػت اشػترطت الػمزارة عمػى المعممػيف الجػدد الخضػمع  يخسص لو

لبرنامل تػدريبى لمػدة عػاـ لمحسػمؿ عمػى رخسػ  لمزاملػ  المينػ و مبجانػب مػا مػبؽ تقػـم 
                                                 

 .113.صمرجع مابؽ(: 2002نبيل عبد ال الي متولن) (1)
(2) Shaw ,Rowie(1995):"Teacher Training in secondary school". Second 

edition. London: kogan page. Pp,29,31.                                                                
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بعض الجيات مخاس  مكال  تدريب المعمػـ بتقػديـ ىبػات ماليػ  لػدعـ بػرامل تػدريب المعمػـ 
. مىػذا يشػير إلػى مػدى (1)ف ممػتمى المعمػـ ماليػاً داخؿ المدارسو كما تقـم الحكمم  بتحمي

اىتماـ المنظمػات المينيػ  بعمميػ  التنميػ  المينيػ  داخػؿ المػدارس ممشػاركتيا  ػى تشػجيع 
المعممػيف محػ يـ عمييػاو كمػا يتبػيف أيضػًا أف مشػارك  ىػذه الجيػات ال يقتسػر عمػى تقػديـ 

مضع خطط التػدريب متقػميـ  دعـ تمميمى لمبرامل المقدم   قط بؿ أنيا تماعد المدارس  ى
 البرامل.

متيػدؼ بػػرامل تػػدريب المعمػػـ داخػػؿ المدرمػػ   ػى المممكػػ  المتحػػدة إلػػى تحقيػػؽ مػػا 
: تحميف ممتمى تحسيؿ الطربو مماعدة المعممػيف  ػى التكيػؼ مػع التغيػرات التػى (2)يمى

  تحدث  بالمدرم و تحميف ممتمى أداء المعممػيف ليسػبحما متقنػيف لطػرؽ التعمػيـ الحدي ػ
مأك ر إلمامًا بالمادة الدرامي  مأك ر اىتمامًا باحتياجات الطػربو تحمػيف ممػتمى المعممػيف 
مينيًا بصكمابيـ ميارات امتخداـ الكمبيػمتر ماالنترنػت. تؤكػد ىػذه امىػداؼ إلػى أف اليػدؼ 
المامى مف تنمي  المعمميف مينيًا داخؿ المدارس  ى المممك  المتحدة ىم تحميف ممتمى 

 ف خرؿ تنمي  ميارات معممييـ متحميف ممتماىـ المينى بما يعمد عمى الطرب.الطرب م
ميػػتـ التخطػػيط لمتػػدريب داخػػؿ المػػدارس  ػػى المممكػػ  المتحػػدة  ػػى ضػػمء الخطػػمات  
: تحديػػػد أىػػػداؼ التػػػدريب التػػػى يجػػػب اف تشػػػتؽ مػػػف تطػػػمير المدرمػػػ و حسػػػر (3)اآلتيػػػ 

   ػػـ تحميميػػاو تحديػػد امملميػػات مػػع االحتياجػػات التدريبيػػ  لممعممػػيف عمػػى ممػػتمى المدرمػػ
مراعاة احتياجات المدرم  مالتمميؿ مالمقت المتػاح لممعممػيفو مػع تقػميـ المحتػمى المقتػرح 
تقديمو أ ناء البرنامل  ى ضمء أىدا وو تقػميـ البػرامل معػادة مػا يػتـ ذلػؾ بمامػط  معممػى 

معنيػ  القيػاـ بػذلؾو  سمؿ ذمى الخبرة مالمشػر يف عمػى المعممػيف ميمكػف لػبعض المراكػز ال
ميػػتـ عػػادة ذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى عػػدة مسػػادر أىميػػا تقػػارير التلمػػؿ الػػذاتى لممعممػػيف  ػػى 
ممارماتيـ داخؿ الفسمؿ ممجرت مرحظ  امقػراف متقريػر التقػميـ النيػائى الػذى يتضػمف 

ماالطػػرع عمػػى كػػؿ مػػا ىػػم جديػػد  ػػى الميػػداف التربػػمى  نتػػائل االختبػػارات ممرحظػػ  امداء.
 عمؿ عمى مماكبتو مف خرؿ برامل التنمي  الميني  لممعمميف.مال

                                                 

(1) Sonia Bland ford. Op. cit. p,138.  

(2) Tim Brig house(1999):"How to Improve Your School". London: Routledge.p,94. 

(3) Gill Helsby. op. cit. pp, 150-151. 
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معند التخطيط لبرامل تدريب المعمـ داخؿ مدارس المممك  المتحدة يجب مراعاة مػا  
: تسميميا عمى أمس عممي  مدرمم و تقميميا  ػى عػدة مراحػؿ م ػؿ مرحمػ  تحديػد (1)يمى

ا بعمميػ  التنفيػذ مالتقػميـ كمنظممػ  االحتياجات التدريبي  ممرحمػ  تقػميـ المحتػمىو ارتباطيػ
دارة المدرمػ و مراعػاة الفػرمؽ الفرديػ  بػيف المعممػيف.  ماحدةو المشارك  الفعمي  لممعمميف مام
مىػػذا يؤكػػد عمػػى أىميػػ  المشػػارك  الفعميػػ  لممعممػػيف مػػف ناحيػػ و ممػػف ناحيػػ  أخػػرى أىميػػ  

 و كمػا أف إشػراؾ اإلدارة مراعاة الفرمؽ الفردي  بيف المعمميف لضماف نجاح البػرامل المقدمػ
المدرمي  لو أىمي  كبيرة  ى نجاح برامل التنمي  الميني  حيث تعمؿ عمى تذليؿ السعمبات 

 متمخير ممارد المدرم  لخدم  البرامل المقدم .
يػػتـ تسػػميـ بػػرامل تػػدريب المعممػػيف داخػػؿ المدرمػػ  بمامػػط  مجممعػػ  مػػف ام ػػراد  

الميني و يتكمف كؿ  ريػؽ مػف عضػم مػف اإلدارة  يطمؽ عمييا امـ  ريؽ أم جماع  التنمي 
المدرمي  معدد مػف المعممػيف ذمى الخبػرةو مأعضػاء مػف أمليػاء اممػمر مالمجتمػع المحمػى 
مػػف الميتمػػيف بالتنميػػ  المينيػػ  لممعمػػـ باإلضػػا   إلػػى عػػدد مػػف أمػػاتذة الجامعػػ  المحيطػػ  

 .(2)عميابالمدرم  مبعض الممئمليف عف التدريب بالممتميات اإلداري  ال
أف ىناؾ ضرمرة مػف مجػمد  ريػؽ لمتنميػ  المينيػ  داخػؿ المدرمػ  مخاسػ  إذا  أي

نما تتنمع الخبرات المشارك  ممػا  تشكؿ مف جيات متنمع   ر يقتسر عمى المعمميف  قط مام
ي ػػرى البػػرامل المقدمػػ . حيػػث تتضػػمف بػػرامل التػػدريب عػػادة ممضػػمعات متنمعػػ  أىميػػا 

تخطػػيط االمػػتراتيجىو أمػػاليب إدارة المقػػتو نظػػـ المعمممػػاتو أمػػاليب التقػػميـ المدرمػػىو ال
أمػػاليب االبتكػػار  ػػى العمػػؿو طػػرؽ مماجيػػ  مشػػكرت الطػػربو ميػػارات إداريػػ و امػػتخداـ 

. بػذلؾ يتضػح أف التػدريب داخػؿ المػدارس (1)الحامب اآللى ماالنترنت  ى العممي  التعميميػ 
إال أف لممػدارس الحػؽ  ػى تخطػيط برامجيػا   ى المممك  المتحدة يلخذ طابعػًا إجباريػًا قمميػاً 

و أى بما يتنامب مع ظػرمؼ  ى ضمء احتياجات معممييا بما يحقؽ أىداؼ المنيل القممى
 .المدرم  مأعبائيا المظيفي 

                                                 

(1)Peter Earley, Sara Bubb(2004):"Leading and managing Professional 

Development". London: Paw Chapman Publishing. P,6.    .  

(2) Department for Education and Skills(2014):" Professional Development, 

Teacher net". Retrieved 10 January 2014, from: http://www.dfes.gov.uk ..... 

(1) Department for Education and Skills(2014):"Continuing Professional 

Development CPD, ….Teacher net". Retrieved 15January 2014, from: 

http://www.dfes.gov.uk 
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 تجرتح انممهكح انعرتيح انسعىديح: -جـ

شػرعت اإلدارة قػد مف أحدث التجارب  ى مجػاؿ تػدريب المعممػيف داخػؿ المدرمػ و م 
 ػػى تنفيػػذ تجربػػ  تػػمطيف التػػدريب  ػػى المػػدارس لممسػػمؿ بالمممكػػ  متربيػػ  مالتعمػػيـ العامػػ  ل

برمػػال  التػػدريب إلػػى كػػؿ المعنيػػيف مػػف المعممػػيف إلػػى أمػػاكف عمميػػـ مذلػػؾ لتحقيػػؽ مبػػدأ 
التػػدريب  ػػى مكػػاف العمػػؿو ماالمػػتفادة مػػف  تػػرات العمػػؿ اليادئػػ   ػػى نيايػػ  العػػاـو مىػػذه 

ا ىو مالزيػادة المتمػارع   ػى أعػداد المػدارس مالمعممػيفو التجرب  تتغمب عمى التممع الجغر 
إلى جانب الحد مف ظاىرة عزمؼ المعمميف عف التدريب الناشئ عف عدـ الرغب   ػى البعػد 

 . (2)عف مكاف العمؿ
متممى محػدة التػدريب داخػؿ مػدارس المممكػ  العربيػ  المػعمدي و بمجمػس التنميػ   

 :(3)ـ تشكيميا ميتحدد عمميا عمى النحم التالىالميني  أم مجمس التدريب المدرمىو ميت
انطرقػػًا مػػف التمجيػػات الممػػتقبمي  لػػمزارة التربيػػ  مالتعمػػيـ التػػى تؤكػػد أف المدرمػػ  منطمػػؽ 
التطػػػميرو ممىميػػػ  الػػػدمر القيػػػػادى لمػػػديرى المػػػدارس مالمعممػػػػيف  ػػػى عمميػػػات التغييػػػر 

بػػالقرار الػػمزارى المر قػػ  مػػديرى ممػػديرات المػػدارس السػػرحيات  المنشػػمدةو  قػػد تػػـ مػػنح
 ػػى ىػػذا القػػرار  1ـو مانطرقػػًا مػػف السػػرحي  رقػػـ 2211ؽ( لمػػن  9/32155521/8)

مالتػػى تػػنص عمػػى "تشػػكيؿ المجػػالس مالمجػػاف  ػػى المدرمػػ  متفعيػػؿ دمرىػػا متحديػػد مماعيػػد 
مأمػػاكف اجتماعاتيػػا"و يػػتـ تشػػكيؿ مجمػػس التػػدريب المدرمػػى مػػف: مػػدير المدرمػػ  بميمػػ  

التعميميػػ  بالمدرمػػ  بميمػػ  نائػػب رئػػيس المجمػػسو معمػػـ  فمكيػػؿ الشػػؤمرئػػيس المجمػػسو 
بميم  عضم ميرشح ليذا العمػؿ مػف يمتمػؾ ميػارات  ػى التػدريب ميفضػؿ مػف لديػو تلىيػؿ 

 ى القرار المزارى المابؽ ذكره بشلف تخفػيض  36مدرب ميتـ االمتفادة مف السرحي  رقـ 
                                                 

(:"دوراك تدريبيةةة لممعممةةين دا ةةل المةةدارا". اسةةترجع الةةن 2013اإلدارة العامةةة لمتربيةةة والتعمةةيم بالريةةا ) (2)
  t.co/xDMfDTBHMfhttp//::عمن الرابط م2014يناير 26

 يمكن الرجوع إلن: (3)
ي( 9/32155521/8(:قةةةةةةةةةةةرار واارى)2011واارة التربيةةةةةةةةةةةة والتعمةةةةةةةةةةةيم بالمممكةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةعودية) - 

 ومديراك المدارا. يم. بدأن ال  حياك الممنوحة لمدير 30/1/2011بتاريخ
". المممكةة العربيةة لتنميػ  المينيػ   ػى المدرمػ الدليؿ التنظيمى لمجمس ا(:"2011اإلدارة العامة لمتدري  التربةوى ) - 

 .14-7واارة التربية والتعميم/تعميم البناك  االدارة العامة لمتدري  التربوى.ص ص:.السعودية:
(:" مدةةةةةةةروع تةةةةةةةوطين التطةةةةةةةوير الممنةةةةةةةن دا ةةةةةةةل المدارا".اسةةةةةةةترجع الةةةةةةةن 2011) عةةةةةةةاة محمةةةةةةةد المحمةةةةةةةود -
 م  عمن الرابط:20/1/2014

   up/uploads/13616083121.pdfhttp://alm3lm.com/ 

http://t.co/xDMfDTBHMf
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ؿو كػذلؾ يضػـ تشػكيؿ مجمػس التػدريب النساب حمب رؤي  مدير المدرم  ممقتضيات العم
المدرمى إدارى بميم  عضم يرشػح ليػذا العمػؿ مػف يمتمػؾ ميػارات  ػى امػتخداـ الحامػب 

 اآللى ميفضؿ مف لديو القدرة عمى امتخداـ الحامب  ى التحميؿ اإلحسائى.
مييػػدؼ مجمػػس التػػدريب المدرمػػى إلػػى تػػمطيف التطػػمير المينػػى داخػػؿ المدرمػػ   

مى بالمدرمػػ  المتعممػػ  أى تكػػمف المدرمػػ  مجتمػػع تعمػػـ مينػػىو حػػؿ ماالتجػػاه إلػػى مػػا يمػػ
المشكرت التربمي  بطريق  مباشرة ممريع و جعؿ التخطيط االمتراتيجى مف بديييات العمؿ 
المدرمىو متابع  التحسيؿ الدرامى لممتعمميف عمى أمس مميم و ممػاعدة المدرمػ  عمػى 

و إتقاف عمميات تشخيص الماقػع مالمراجعػ  التغمب عمى السعمبات مالتحديات التى تماجييا
الداخميػػ  مالتخطػػيط م التطػػميرو التقػػدـ بخطػػمات مدرممػػ  لتنميػػ  متحمػػيف أداء المعممػػيف 
بسمر شتى مأماليب مختمف  ت رى ميػاراتيـ مقػدراتيـ مترتقػى بقػيميـ ممعػار يـ إلػى أ ػاؽ 

 جديدة لمماكب  الممتحد ات التربمي .
المدرمػى طبقػاً لمػا مرد  ػى الػدليؿ التنظيمػى التػدريب مقد تحددت ميػاـ أعضػاء مجمػس 

لمجمػس التنميػ  المينيػػ   ػى المدرمػ  كمػػا يمػى: بالنمػب  لػػرئيس المجمػس  ػى ضػػمء مػا مرد  ػػى 
 ػػى القػػرار الػػمزارى المػػالؼ ذكػػره  ػػى تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػ  لمنمػػمبى  52السػػرحي  رقػـػ

المينيػػػ و تقيػػػيـ   خطػػػ  التنميػػػالمدرمػػػ  باالشػػػتراؾ مػػػع المشػػػرؼ التربػػػمى المتخسػػػصو اعتمػػػاد 
عرمض البرامل التدريبي  ماختيار العرض المنامبو تمقيع عقػمد التػدريب مػع مؤممػات التػدريب 
امىمي  المعتمدةو تمظيؼ إمكانات المدرمػ  لتػمطيف التػدريب مالتنميػ  المينيػ  بيػاو التنمػيؽ مػع 

رؼ الميزانيػػ  المخسسػػ  مكتػػب التربيػػ  مالتعمػػيـ  ػػى المنطقػػ  أم المحا ظػػ  حػػمؿ إجػػراءات سػػ
 لمتدريبو التسديؽ عمى شيادات البرامل التدريبي . 

مبالنمب  لنائب رئيس المجمس تتحدد ميامػو م قػًا لمػا تػنص عميػو السػرحي  رقػـ 
 ى القرار المابؽ اإلشػارة إليػو ميتضػمف أف يشػارؾ نائػب رئػيس المجمػس الػرئيس  ػى  46

راح النشػػاط التػػدريبى المنامػػب م ػػؿ الػػمرش أم تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػ  لممعممػػيفو اقتػػ
أم القراءة الممجي و المشارك   ى تقييـ عرمض البرامل التدريبي و إعداد البرنامل  ثامبحا

الزمنى لتنفيذ برامل التنمي  الميني  بما ينامب الجدمؿ الدرامى ممسمح  الطػربو التبميػغ 
 .مل التنمي  الميني الخطى لمممتيد يف  بالتدريبو تلميف ممتمزمات برا

ميقـم المعمـ العضم  ى مجمس التدريب المدرمى بصعػداد البػرامل التدريبيػ و تنفيػذ 
تقيػػػيـ البػػػرامل التدريبيػػػ و مضػػػع خطػػػ  زمنيػػػ  لعممػػػو يػػػتـ  والبػػػرامل التدريبيػػػ و المشػػػارك  
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اعتمادىػػا مػػف المػػديرو أمػػا العضػػم اإلدارى  يقػػـم بصعػػداد قاعػػدة بيانػػات شػػامم  ممفسػػم  
امنشػػط  التدريبيػػ و القيػػاـ بامعمػػاؿ الخاسػػ  بالتػػدريب كالتسػػمير مغيرىػػاو القيػػاـ  لجميػػع

بدمر المنمؽ أ ناء تنفيػذ التػدريب مالػذى يػتمخص  ػى: تفريػغ أمػماء المرشػحيف  ػى بيػاف 
خػاصو متابعػػ  تسػػديؽ المتػػدربيف عمػػى سػػح  بيانػاتيـ الػػماردة  ػػى البيػػاف المػػابؽو إعػػداد 

  التمقيعاتو متابع  تجييز قاع  التدريب قبؿ ممعػد تنفيػذ كشمؼ الحضمر مالغياب ممتابع
البرنامل بفترة كا ي و تمزيع امتمارات تقػميـ البرنػامل التػدريبى عمػى المتػدربيف  ػـ جمعيػا 

 متفريغياو متابع  احتياجات المدرب مالمتدرب.
ممقت التدريب خرؿ اليـم الدرامى يتحدد بما يتماشى مع ظػرمؼ كػؿ مدرمػ  ملػو 

شكاؿ ىى: البرنامل التدريبى بماقع ماعتاف  ػى اليػـم ميحػدد مقتػو  ػى أمؿ اليػـم أم عدة أ
ممػػطو أم أخػػرهو أم البرنػػامل يكػػمف  ػػى يػػـم ماحػػد  ػػى اممػػبمعو ميمكػػف االمػػتفادة مػػف 

بػػالقرار المشػػار إليػػو مػػابقًا  ػػى التعػػديؿ المؤقػػت عمػػى زمػػف الحسػػص   6السػػرحي  رقػػـ 
 مالفمح  ى الجدمؿ المدرمى.

م ير ميزاني  لمبرامل التدريبي  التى ينفذىا مجمس التدريب المدرمى مف خرؿ يتـ ت
مىػم  -بػالقرار 211ـو ميػنص البنػد 2211ؼ( لمػن 32671278/1) القرار المزارى رقػـ

مراعاة  - رع مف  رمع أبماب الميزاني  العام  يتـ السرؼ منو عمى التدريب داخؿ المدرم 
يب كالحقائػػب التدريبيػػػ و متػػػلميف متطمبػػػات التػػػدريب احتياجػػات المدرمػػػ   ػػػى مجػػػاؿ التػػػدر 

ممرش العمػػؿ المختمفػػ و مأجػػمر المػػدربيف الخػػارجييف. مقػػد تػػـ تمزيعػػو كالتػػالى: يخسػػص 
معمػػـ  ػلك رو كمػا يخسػػص  25تقريبػًا لكػؿ مدرمػػ  يبمػغ عػدد معممييػا  يةالر 4222مبمػغ 
 .(1) رمعمـ  لك 52تقريبًا لكؿ مدرم  يبمغ عدد معممييا  يالر 6222مبمغ 

يتضح مػف العػرض المػابؽ مػدى التنظػيـ مالترتيػب الػذى تحظػى بػو تجربػ  تػدريب 
المعمميف داخؿ مدارس المممك  العربي  المعمدي و مقد ظير ذلؾ جميًا  ى القرارات المنظمػ  
لعمؿ مجمس التدريب المدرمىو مف تشكيؿ متمزيع مياـ متخسيص ميزاني  لبرامل التنمي  

                                                 
 يمكن الرجوع إلن:(1)
ف( بتاريخ 32671078/1(: القرار الواارى رقم)2011واارة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية) - 

 قرار اعتماد المياانية التدغيمية لممدرسة..م. بدأن22/3/2011
". المممكةةةةةة العربيةةةةةة زانيػػػػػ  التشػػػػػغيمي  لممدرمػػػػػ الػػػػػدليؿ اإلجرائػػػػػي لممي(:"2011واارة التربيةةةةةة والتعمةةةةةيم) - 

 . 11 12اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الق يم. ص ص:.السعودية:واارة التربية والتعميم 
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ىػػذه الميزانيػػ  محػػددة مغيػػر متداخمػػ  مػػع أى بنػػد أخػػر مػػف بنػػمد  المينيػػ  المقدمػػ و مأف
الميزاني  المدرمي و كمػا أف بػرامل التنميػ  المينيػ  يػتـ التخطػيط ليػا بنػاء عمػى احتياجػات 
المعمميف ماحتياجات تطػمير متحمػيف المدرمػ . مىػذا يؤكػد عمػى معػى المػمطات التعميميػ  

ميف أ نػاء الخدمػ  مالمػعى لتمطينػو  ػى جميػع بلىمي  ىذا االتجاه الحديث  ى تدريب المعم
 مليمت شكمي . بسمرة حقيقي المدارس 

 :اندراسح انميداويحانمحىر انخاوً 

 انثحج:أداج -1

لدرام  ماقع عمؿ محدات التدريب مالجمدة بمدارس الحمق  امملػى مػف التعمػيـ اممامػىو 
ن  مكمن  خممػ  محػامر تحتػمى كاف مف الضرمرى درام  الممضمع بشكؿ كمىو لذا تـ بناء امتبا

عبارة مذلؾ لرسد ماقع العمميات اإلداري  التى يقـم بيا ممئملى محػدات التػدريب مالجػمدة 64عمى
بالمدارس إلدارة برامل التنمي  الميني  لممعمميفو متم ؿ محامر االمتبان  العمميات اإلداريػ  مىػى: 

 .تابع ماقع عممي  التخطيطو التنظيـو التنفيذو التقميـو الم
 صدق االستثيان: -2

يقسػػد بػػو قدرتػػو عمػػى أف يقػػيس مػػا مضػػع لقيامػػوو مىػػذا يعنػػى أف كػػؿ عبػػارة مػػف 
العبارات التى يتضمنيا االمتبياف يجب أف تقيس المػم  المػراد قيامػياو مىنػاؾ عػدة طػرؽ 
لتجديد سدؽ االمتبيافو اعتمػد الباحػث منيػا عمػى سػدؽ المحكمػيفو حيػث عرضػت امداة 

محكمػًا مػػف أمػػاتذة كميػػات التربيػ  مخبػػراء بالتربيػػ  مالتعمػػيـو 26مليػػ  عمػػى  ػى سػػمرتيا ام 
م ػػى ضػػمء مػػا أبرزتػػو مػػف مرحظػػات ذات أ ػػرو تػػـ إعػػادة بعػػض السػػياغات محػػذؼ بعػػض 

 % مف درج  المما ق . 82العبارات التى حظيت عمى نمب  أقؿ مف 
 حثاخ أداج انثحج:-3

التطبيػؽو حيػث تػـ تطبيػؽ  ةيق  إعادلمتحقؽ مف  بات أداة الدرام  تـ امتخداـ طر 
( ممػئمؿ محػدة تػدريب مػدارس الحمقػ  15قماميػا)  ى المرة امملى عمػى عينػ  البحثأداة 

مػف التعمػيـ اممامػىو  ػـ أعيػد تطبيقيػا مػرة أخػرى بعػد مػرمر شػيرًا عمػى التطبيػؽ  امملػى
( 122بمغػت ) اممؿو مقد تـ تطبيؽ السمرة النيائيػ  لرمػتبياف عمػى عينػ  الدرامػ  مالتػى

ممئمؿ محدة تدريب. متـ حماب معامؿ ال بات عف طريؽ معامؿ االرتباط )ر( بيف درجػات 
التطبيؽ اممؿ مالتطبيؽ ال انىو بامتخداـ المعادل  العامػ  لررتبػاط معادلػ  "مػبيرماف" كمػا 

 يمى:
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 ى.ص= درجات التطبيؽ ال ان      ؿف= عدد أ راد العين .    س= درجات التطبيؽ امم

تبيف أف معامؿ االرتباط  (spss)مبتطبيؽ المعادل  المابق  بامتخداـ البرنامل االحسائى 
 :(1)مدمات الدرام  كالتالى

 (.21,2( مكاف داؿ إحسائيًا عند ممتمى )86,2)ر( =)
 ملحماب معامؿ ال بات تـ االمتعان  بمعادل  التنبؤ لمبيرماف برامف كالتالى:

      68,0× 2ر           2                                                             
 22,0معادلت سبيرمان ـــ براون للثباث )ر أ أ( = ـــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــ = 

 68,0+ 1+ر          1                                                            

االمتبان  الممجي  لممئملى محدات التدريب مالجمدة تتمتع بدرج  عالي   فأيدؿ ذلؾ عمى 
  بات مما يدؿ عمى سرحي  االمتبان  لمتطبيؽ عمى أ راد العين .مف ال
 عيىح انثحج:-4

بعد حسر العين  مف العامميف بمدارس الحمقػ  امملػى مػف التعمػيـ اممامػى بمديريػ  ......
نيػػاو تػػـ اختيػػار عينػػ  مم مػػ  لممجتمػػع امسػػمى حتػػى يمكػػف التربيػػ  مالتعمػػيـ بمحا ظػػ  الم

الحسمؿ عمى نتائل سحيح  مماضح و مقد تـ اختيار عػدد  ر ػ  عشػر مدرمػ  بكػؿ إدارة 
تعميمي   ى محا ظ  المنيا مالبالغ عددىا تمع إداراتو متـ تمزيع أداة الدرام  المتم م   ى 

كػؿ مدرمػ . مبػذلؾ أسػبح حجػـ العينػ  االمتبان  الممجي  لممئملى المحدات مىم  رد مف 
 :التاليممئمؿ محدة تدريب كما ىم ممضح بالجدمؿ 122

 (1جدمؿ )
 المختمف  بمحا ظ  المنيا يمضح حجـ متمزيع العين  عمى اإلدارات التعميمي 

 عدد مسئولى الوحدات عدد المدارس اإلدارات التعلٌمٌة م

 13 13 العدوة 1

 13 13 مغاغة 2

 13 13 يمطا 3

 13 13 مزار بنً 4

 13 13 سمالوط 5

                                                 
 الن حسا  معامل ارتباط "بيرسون".  (spss)تم است دام برنامج التحميل االح ا ن  (1)
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 15 15 المنٌا 6

 14 14 قرقاص أبو 7

 13 13 ملوي 8

 13 13 دٌر مواس 9

 انمعانجح اإلحصائيح:-5

لتحقيؽ أىداؼ الدرام  متحميؿ البيانات التى تـ جمعياو تـ امتخداـ امماليب اإلحسائي  
حمليا لرمتبان ؛ لمعر   ممتمى المنامب  مف خرؿ حماب اممزاف النمبي  محدمد ال ق  

 دالل  كؿ عبارة مذلؾ م قًا لمخطمات التالي :
حماب تكرارات امتجاب  أ راد العين  عمى االمػتبان  لكػؿ عبػارة تحػت كػؿ بػديؿ مػف  -1

 بدائؿ اإلجاب  مىى) يحدث دائمًا ػ يحدث أحيانًا ػ ال يحدث إطرقًا (.
  عمى النحػم التػالى يحػدث دائمػًا إعطاء ممازيف رتب لكؿ بديؿ مف بدائؿ االمتجاب -2

 (.1(و ال يحدث إطرقًا )2(و يحدث أحيانًا )3)
ضرب تكرار كؿ عبارة  ى الميزاف الرقمى لبديؿ االمتجاب   ـ جمػع حاسػؿ الضػرب  -3

 لمحسمؿ عمى درج  االمتجاب  الكمي  لكؿ عبارة.
مع الحسمؿ عمى المزف النمبى لكؿ ممارم و مذلؾ بحمػاب الدرجػ  الكميػ  "مجمػ  -4

اممزاف النمبي " لكؿ عبارة عمػى عػدد أ ػراد العينػ  مضػرمبًا  ػى أعمػى مزف نمػبى 
 مف خرؿ العرق  التالي : 3رقمى لرمتجاب  مىم 
 1×  3+ ك  2×  2+ ك  3× 1ك      

 ق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن 3

 .= عدد تكرارات يحدث دائماً  1ؾ             بارة.    ؽ = المزف النمبى لمع  حيث:
 .= عدد تكرارات اليحدث إطرقاً  3ؾ       = عدد تكرارات يحدث أحيانًا.    2ؾ        
 ف = عدد أ راد العين .        
الحسمؿ عمى نمب  شدة المما ق  لكؿ عبارة مف عبارات االمتبان  مف المعادل    -5

 التالي :
 علي العبارة أقل درجت موافقت -أكبر درجت موافقت                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سبت متوسط شذة الموافقت = ن 
 ئعذد البذا                                                               

 3 - 1 
 86,0= ــــــــــــــــ =                                          

                                                  3 

تقدير الخطل المعيارى بالنمب  لشدة المما ق  عمى كؿ عبارة مف عبارات االمتبان   -6
 مف المعادل  التالي :

 ب -أ                                                      
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 ــــــــــــــــــــــــ  الخطأ المعيارى ) خ . م (  =          

 ن                                                           

 .,67حيث: أ = نمب  متممط شدة المما ق  عمى العبارة         
 33,2=  67,2 – 1أ  =  – 1ب =                

 122 =ف = عدد أ راد العين 
تعييف حدمد ال ق  التى تحسر المدى الذى يحدد مجمد متممطات مجممعات  -7

ام راد  يو  حمؿ المتممط الحقيقى ) نمب  شدة المما ق  (و متـ حماب حدمد 
 ال ق  مف القانمف التالى:

 و مذلػػؾ عنػػد 96,1× + الخطػػل المعيػػارى  67,2حػػدمد ال قػػ  حػػمؿ الػػمزف النمػػبى= 
 مذلؾ كما يمى: 25,2مدرج  شؾ  95,2 ق  درج 

 75,2=  96,1×  2429,2+  67,2=  الحد امعمى لرمتبان 
 62,22=  96,1×  2429,2 - 67,2= تبان  مدنى لرمالحد ا

مبناء عمى مامبؽ  تتضح بعض النقاط التى يجب مراعاتيا عند حماب التحميؿ االحسائى 
 مىى:محماب حدمد ال ق  متحميؿ النتائل 

( تعتبػػر 75,2العبػػارات التػػى ليػػا مزف نمػػبى أكبػػر مػػف أم يمػػامى الحػػد امعمػػى ) -1
 .محقق  بدرج  كبيرة ذات دالل  

( مالحػػد امدنػػى 75,2العبػػارات التػػى ليػػا مزف نمػػبى ينحسػػر بػػيف الحػػد امعمػػى ) -2
 ماضح  الدالل . ( تعتبر عبارات غير62,2)

( تعتبػػر 62,2لحػػد امدنػػى )العبػػارات التػػى ليػػا مزف نمػػبى أقػػؿ مػػف أم يمػػامى ا -3
 .عبارات غير دال 

 (2جدمؿ ) 
 يمضح حدمد ال ق  مداة الدرام 

 حدود الثقة الخطأ المعٌارى العٌنة االستبانة

 الحداألدنى الحد األعلى

 61,1 75,1 1429,1 121 الموجهة لمسئولى الوحدات

 وتائج انثحج:انمحىر انخانج 

اتضػحت بعػض  اإلحسػائيرام  ممف خرؿ التحميػؿ تـ تطبيؽ االمتبياف عمى عين  الد
 :يالنتائل اليام  مىى كالتال



 358 

ىناؾ قسمر  ى تحديد االحتياجات التدريبي  لممعمميف مالتى عمى أماميا تبنػى خطػط 
التدريب ميتم ؿ ىذا القسمر  ى عدـ ممػايرة الممػتحد ات التربميػ و ال  تحػدد االحتياجػات 

مػػيف أم تحميػؿ النظػػاـ المدرمػػى أى بيئػػ  العمػػؿ ميػػؤدى بنػاء عمػػى طريقػػ  تحميػػؿ أداء المعم
ذلؾ إلى بناء خطط تكمف بعيدة عػف احتياجػات المعممػيف الفعميػ ؛ مبػذلؾ ال تحقػؽ التنميػ  

البػػرامل اختيػػار امنشػػط  التعميميػػ  المنامػػب  لتحقيػػؽ أىػػداؼ ال يػػتـ  لممعممػػيف.  المينيػػ
  .دريبي  لمراعاة الفرمؽ الفردي التنميع  ى امنشط  التعدـ  التدريبي  المخطط ليا.

حيػث تقتسػر التػدريبات عمػى مػدربيف  المدربيف مػف داخػؿ مخػارج المدرمػ عدـ تنمع  
معينيف مف داخؿ المدرم  يقمممف بجميع التدريبات ميكمف عددىـ قميؿ لذا ال يمجػد جديػد 

عدـ  .ب مالجمدةلبرامل مأنشط  محدة التدريتدبر إدارة المدرم  الميزاني  الرزم  ال  لدييـ.
أجيػػػزة الحامػػػب اآللػػػى مالمعػػػدات إلدارة متم يػػػؽ البػػػرامل اىتمػػػاـ إدارة المدرمػػػ  بتمظيػػػؼ 

التػػدريبات تػػتـ  ػػى سػػمرة مجمعػػ  لكػػؿ المعممػػيف معػػدـ  بمحػػدة التػػدريب مالجػػمدة. التدريبيػػ 
االمػتعان  بخبػراء  عػدـ تقديـ التػدريب  ػى سػمرة مجممعػات تخسسػي  لكػؿ مػادة درامػي .

داخػػؿ المدرمػػ  بمعر ػػ   لبػػرامل التػػدريب مالتنفيػػذ ف كميػػات التربيػػ   ػػى التخطػػيطمػػمأمػػاتذة 
جمػػمد جػػدمؿ  .يتنامػػب مكػػاف ممقػػت التػػدريب مػػع أعبػػاء المعممػػيف المظيفيػػ ال  المحػػدة.

يميـ التمجيػو ال  مامنشط . يممح بعقد التدريباتال بما الحسص المدرمى معدـ مرمنتو 
 معػدـ دعمػو لمحػدة التػدريب مالجػمدة. ي  داخػؿ المدرمػ الفنى  ى التخطيط لمبرامل التدريب

 المػنمى بمحػدة التػدريب. أمممب المتابع  مالتقػميـ الممػتمر لمبرنػامل التػدريبىعدـ تحديد 
 ال يمجػد محػدة التػدريب مالجػمدة.نظاـ محامبي  لممعمميف غيػر المتفػاعميف مػع  مجمدعدـ 

ع محػػدة التػػدريب خطػػ  لمشػػراك  مػػع تضػػال  بالمػػدارس. مقػػر دائػػـ لمحػػدة التػػدريب مالجػػمدة
 كميات التربي .المحدات المما م   ى 

بالتكميؼ مف مدير المدرم و دمف مضمح عقد تشكيؿ لجن  محدة التدريب مالجمدة يتـ 
مىى بذلؾ ال تضـ أ ضؿ الكمادر المشيمد ليـ بالكفاءة بػؿ تضػـ  جمعي  عمممي  لممعمميف

اإلدارة المدرمػػي  عمػػى تفعيػػؿ دمر محػػدة  تعمػػؿ ال المعممػػيف المقػػربيف مػػف إدارة المدرمػػ .
عػدـ مجػمد  ميتضػح ذلػؾ  ػى عػدـ تحقيػؽ االنضػباط التػدريبى. التدريب مالجػمدة بالمدرمػ 

ال يقػػـم  المعمػػـ الخبيػػر بالمػػدارس. التػػدريب مالجػػمدة اتمػػف اإلدارة التعميميػػ  لمحػػدمتابعػػ  
 لمرحظػػ  ػػى الفسػػمؿ ارتيـ بػػدمره  ػػى تحقيػػؽ التنميػػ  المينيػػ  لزمرئػػو حيػػث ال يقػػـم بزيػػ
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بداء  أدائيـ لتنميتػو مينيػًا محدة التدريب مالجػمدة لممئمؿ تدريب اليتـ تم ير  .المماعدةمام
 .إلدارة المحدة

 .المػنمى لمحػدة التػدريب مالجػمدة يتـ االلتزاـ بالخط  الممضمع  لمبرنامل التػدريبىال 
ات المشػػػرؼ العػػػاـ مالمػػػػدربيف تتػػػػمزع الممػػػئمليات م قػػػًا لخبػػػػر أ نػػػاء تنفيػػػذ التػػػدريبات ال 

ال  .يتـ تمعي  المتػدربيف بلىػداؼ برنػامل التػدريب مالجػدمؿ الزمنػى لمتػدريبال  .مالمتدربيف
 عػػدـ إتبػػاع .تمػػتخدـ محػػدة التػػدريب مالجػػمدة تقنيػػات التػػدريب عػػف بعػػد  ػػى تنفيػػذ برامجيػػا

محدة خط  لمتحميف تضع الال  .المحدة نظامًا ذاتيًا لتقميـ مردمد برامجيا عمى تعمـ الطرب
يشػػرؼ خبػػراء مػػف كميػػات التربيػػ  عمػػى إجػػراء ال  .الممػػتمر  ػػى ضػػؤ نػػماتل التقيػػيـ الػػذاتى

 .عقد برامل تدريب تنشيطي  تتخمؿ البرامل التدريبي  لمخطػ  المػنمي  عدـ .عمميات التقميـ
ابعػ  تمجد متال  .يتـ عقد اجتماع دمرى لمناقش  المعمميف حمؿ ماقع امداء بعد التدريبال 

يتـ إسدار نشرات دمريػ  لتزميػد ال  .مف قمـ قياس الجمدة باإلدارة لمحدة التدريب مالجمدة
حػما ز متنمعػ  لممعممػيف المتفػاعميف مػع  عػدـ مجػمد المعمميف بالممتجدات  ى التخسػص

 .محدة التدريب مالجمدة
 مقترحاخ انثحج: -

معػايير ماضػح . اختيار ممئمؿ محػدة التػدريب مالجػمدة بنػاء عمػى أمػس عمميػ  م 
تم ير التدريب مالتنمي  الميني  لممئملى المحدات. ضرمرة تشكيؿ لجاف نمعيػ  تنب ػؽ مػف 
المحػػدة يػػمزع بينيػػا العمػػؿ متعمػػؿ  ػػى تخسسػػات محػػددة لتكػػمف بػػرامل التنميػػ  المينيػػ  

تطبيػؽ نمػمذج اإلشػراؼ االكمينيكػى  ػى ممجي  بدق  متركيز نحم كػؿ تخسػص عمػى حػده. 
م  لممعمميف. امتخداـ أمممب تدريب الزمرء التبػادلى  ػى عمميػات التنميػ  التدريبات المقد

الميني  لممعمميف. المشارك  مع كميات التربيػ   ػى تقػديـ بػرامل التنميػ  المينيػ  لممعممػيف 
 امتخداـ التدريب االلكترمنى متقنيات التعمـ عف بعد. بالمدرم .
اإلمكانيػػات المتاحػػ  بالمدرمػػ . بنػػاء الخطػػ  المػػنمي  لمتػػدريب  ػػى ضػػمء المػػمارد م  

معمى أماس احتياجات تدريبي   عمي  لممعمميف. دمل نتائل عممي  التقميـ الػذاتى لممدرمػ  
تفعيػػؿ تبػػادؿ الخبػػرات بػػيف محػػدات الخاسػػ  بمجػػاؿ المعمػػـو  ػػى الخطػػ  المػػنمي  لمتػػدريب. 

ة  ػػػى التػػػدريب مالجػػػمدة عمػػػى ممػػػتمى مػػػدارس اإلدارة. ممػػػاعدة محػػػدات التػػػدريب مالجػػػمد
 القانمنيػ  بػاإلدارة التعميميػ . فالمدارس عمى إجراء المحامبي  متنفيذ قراراتيا بقمػـ الشػؤم
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مرمنػ  جػػدمؿ الحسػص بمػػا يمػمح بػػصجراء بػرامل مأنشػػط  محػدة التػػدريب مالجػمدة. العمػػؿ 
 عمى تم ير ميزاني  لمحدة التدريب مالجمدة.

 تىصياخ انثحج:-

دة جػزء مػف ميزانيػ  امنشػط  بالمدرمػ . أم مػف مف تشريع يمػنح لمحػدة التػدريب مالجػم  -
 مخسسات الرمركزي .

مػػئملي  محػػدات مضػػع مجممعػػ  مػػف المعػػايير التػػى البػػد أف تتماجػػد لػػدى مػػف يتػػملى م -
 و لكى تمتدؿ بيا المدارس متبتعد عف العشمائي   ى اختيار ممئملى المحدات.التدريب

 .ريب مالجمدة بالمدارسإسدار الئح  لممحامبي  الخاس  بعمؿ محدات التد -
 تحىث مقترحح:-

 نممذج مقترح لممحامبي  التعميمي  بمحدة التدريب مالجمدة  ى ظؿ الرمركزي  اإلداري . -
 التخطيط لمتكامؿ بيف التدريب المركزى م الرمركزي لتحقيؽ التنمي  الميني  لممعمميف. -
 .عميـ قبؿ الجامعىتسمر مقترح لمعايير ممئملى محدات التدريب مالجمدة بالت -

 

 

 

 انمراجع

 انمراجع انعربيت:
 .123و ع27(: تدريب المعمميف داخؿ المدرم . ممتقبميات. مجمد1997) يؼابراىاـ يمج- 
مجمػػس التنميػػ  المينيػػ   ػػى ل التنظيمػػيالػػدليؿ :(2211اإلدارة العامػػ  لمتػػدريب التربػػمى )-

تعميـ/تعميـ البناتو . المممك  العربي  المعمدي : مزارة التربي  مالالمدرم 
 اإلدارة العام  لمتدريب التربمى.

ريب مالتقػػػميـ مالتجمعػػػات دليػػػؿ محػػػدات التػػػدERP (2229 :)برنػػػامل تطػػػمير التعمػػػيـ -
 . القاىرة: برنامل تطمير التعميـ.المدرمي 

يب متقميـ االحتياجات التدريبي  لممدربيف بمحدات تدر ـ(:2224رىامى عبد الحميد زغممؿ )ب- 
 .33مجػم .كمػي .التربي و جامع  طنطاو ع .لعمـم التجاري معممى ا

القػاىرة: امنجمػم  .التربي  معمـ الػنفس  يمناىل البحث ـ(:2212)  اف داليف ديمبملدب-
 .4المسري و ط

مجمػػ   .الرزمػػ  لمعمػػـ التعمػػيـ اممامػػي االحتياجػػات التكمينيػػ (:2225ير )رانيػػ  ساسػػ-
 . 2.ع21مجمد جامع  دمشؽ.
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دليػػؿ  (:2226شػػا ينزو عبػػد الكػػريـ أحمػػد)حمػػد مػػميمافو سػػفاء محمػػمدو ممنيكػػا مػػعيد أ-
القػػاىرة:  .المعػػايير القمميػػ  لمتعمػػيـ.جػمدة المػػدارس المسػػري   ػػى ضػػمء

 مزارة التربي  مالتعميـو برنامل جمائز االمتياز المدرمى.
مػػ  مج .تطػػمير مفيػػـم المدرمػػ  كمحػػدة تدريبيػػ  ـ(:2226) الدمػػمقيعيػػد أبػػم المعػػاطى -

 .39التربي  مالتعميـو ع
نظـ ضػبط (: 2212ء عبد المنعـو مايم   اضؿ)مجدى عبد المىابو ىشاـ حبيبو أمما-

 اإلسػػػدار اممؿ. .الجػػػامعي.الجػػػمدة الداخميػػػ  لمؤممػػػات التعمػػػيـ قبػػػؿ
  .القاىرة: الييئ  القممي  لضماف جمدة التعميـ ماالعتماد

مػػق  ميميػ  لمحػدات التػدريب مالتقػميـ بالحدرامػ  تق ـ(:2224) محمد عبد الرزاؽ إبراىيـ-
الجمعيػ  المسػري  لمتربيػ  و مجمػ  التػػربي  .اممامػيامملى مف التعميـ 

        .12المقارن  ماإلدارة التعميمي و ع
يـ تجربػػػ  تػػػدريب المعممػػػيف تقػػػم (: 2222لمبحػػػمث التربميػػػ  مالتنميػػػ )المركػػػز القػػػممى -

س. القػػاىرة: المركػػز القػػممى  يميػػب امػػكارم  الرئيمػػيالباحػػث  .بالخػػارج
 لمبحمث التربمي  مالتنمي  .

متطمبػػات تحقيػػؽ معػػايير الجػػمدة  ػػى المدرمػػ  االبتدائيػػ .  (:2228نػػاجى شػػنمده نخمػػ  )-
 .49مجم  التربي  مالتعميـ.ع

لتػػدريب المعممػػيف عمػػى رأس  نمػػمذج نظمػػى مقتػػرح ـ(:2222) متػػملينبيػػؿ عبػػد الخػػالؽ -
 .25و ع 8المجمد .العربي ومجم  ممتقبؿ التربي   .العمؿ

دليؿ الممارمات المتميزة لمؤممات  (:2229ف جمدة التعميـ ماالعتماد)الييئ  القممي  لضما-
 الييئ  القممي  لضماف جمدة التعميـ ماالعتماد. . القاىرة:الجامعيالتعميـ قبؿ 

ى مجتمػػع التعمػػيـ المسػػرى  ػػمبػػارؾ مالتعمػػيـو (:2223.ج.ـ.ع )  التربيػػ  مالتعمػػيـمزارة  -
 . القاىرة: مزارة التربي  مالتعميـ.المعر  

 (: القػػػػػرار الػػػػػمزارى رقػػػػػـ2211مزارة التربيػػػػػ  مالتعمػػػػػيـ بالمممكػػػػػ  العربيػػػػػ  المػػػػػعمدي )-
ـ. بشػػػػلف قػػػػرار اعتمػػػػػاد 22/3/2211ؼ( بتػػػػاريخ 32671278/1)

 الميزاني  التشغيمي  لممدرم .
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 مزاريقػػػػػػػػػرار  : (2211) مزارة التربيػػػػػػػػػ  مالتعمػػػػػػػػػيـ بالمممكػػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػعمدي -
السػػػػػرحيات .ـ. بشػػػػػلف32/1/2211ؽ( بتػػػػػاريخ9/32155521/8)

 الممنمح  لمديرى المدارس.
بتػػػػػػػػػػػػػاريخ 254رقػػػػػػػػػػػػػـ  يقػػػػػػػػػػػػرار مزار  (:2222) مزارة التربيػػػػػػػػػػػػ  مالتعمػػػػػػػػػػػػػيـ ج.ـ.ع-

 محدات التدريب بالمدارس. إنشاءـ.بشلف 19/12/2222
ـ. بشػلف محػدات 2221لمػن  92(: قرار مزارى رقـ 2221مزارة التربي  مالتعميـ ج.ـ.ع)-

 التدريب بالمدارس.

القاىرة: مزارة  .دليؿ التدريب داخؿ المدرم  (:2222) مزارة التربي  مالتعميـ ج.ـ.ع-
التربي  مالتعميـوالبنؾ الدملى/االتحاد اممربى محدة التخطيط مالمتابع و 

  . برنامل تحميف التعميـ اممامى.
ـ. بشػػػػلف 2212لمػػػػن  137رقػػػػـ  مزاري(:قػػػػرار 2212) مزارة التربيػػػػ  مالتعمػػػػيـ ج.ـ.ع-

 .محدات التدريب بالمدارس
ـ 11/2/2212بتػػػاريخ  138رقػػـ  مزاريقػػرار  (:2212) مزارة التربيػػ  مالتعمػػيـ ج.ـ.ع-

بشػػػػػػػلف إنشػػػػػػػاء محػػػػػػػدات لمجػػػػػػػمدة بالمػػػػػػػديريات ماإلدارات التعميميػػػػػػػ  
 .مالمحا ظات

ميزانيػػ  التشػػغيمي  لممدرمػػ . المممكػػ  الػػدليؿ اإلجرائػػي لم(: 2211مزارة التربيػػ  مالتعمػػيـ)-
العربيػػ  المػػعمدي : مزارة التربيػػ  مالتعمػػيـواإلدارة العامػػ  لمتربيػػ  مالتعمػػيـ 

 بالقسيـ.  
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 مهخص انبحث

ىدؼ البحث إلى تطمير محدات التدريب مالجمدة بالتعميـ اممامى  ى ضمء 
ات بعض الدمؿو م ى مبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ التحميؿ النظرى لطبيع  عمؿ محدات خبر 

التحميؿ النظرى لخبرات  التدريب مالجمدة لتعرؼ دمرىا ماىدا يا ممرتكزات عممياو كما تـ
مدرم  متـ امتعراض خبرة الماليات المتحدة بعض الدمؿ  ى مجاؿ تدريب المعمميف داخؿ ال

درام  الماقع  كما تـمك  المتحدة مخبرة المممك  العربي  المعمدي و مخبرة المم مريكي ام
 امماميالفعمى لعمؿ محدات التدريب مالجمدة لعين  مف مدارس الحمق  امملى مف التعميـ 

   لممقمؼ عمى مدى تحقيقيا مىدا يا.

امتخدـ الباحػث المػنيل المسػفى لتحقيػؽ أىػداؼ البحػثو ماالمػتبياف كػلداة لجمػع 
محدات ممات مالبياناتو مأظيرت الدرام  بعض النتائل اليام  مف أبرزىا عدـ ممايرة المعم

التدريب مالجمدة لمخبرات العالمي   ى مجاؿ تدريب المعمميف أ ناء الخدم  ميتم ػؿ ذلػؾ  ػى 
لمبرامل مامنشط  الخاسػ   قسمر  ى عمميات التخطيط مالتنظيـ مالتنفيذ مالتقميـ مالمتابع 

و كما كشفت الدرام  عف مجمد آليات ىام  تمتخدـ تقدميا التييني  لممعمميف بالتنمي  الم
لمتدريب داخؿ المدارس مغير معممؿ بيا  ى محدات التدريب مالجمده مىػذه اآلليػات تتم ػؿ 

االشػػراؼ  ػػى المشػػارك  بػػيف المػػدارس مالجامعػػات  ػػى تػػدريب المعممػػيف عمػػى رأس العمػػؿو 
التبادلىو كما أبرزت الدرام  بعض الممبيات التى تعمؽ  االكمينيكىو امممب تدريب الزمرء

و عػػدـ مجػػمد ميزانيػػ و اختيػػار ةعمػػؿ المحػػدة مػػف أبرزىػػا عػػدـ مجػػمد مكػػاف مخسػػص لممحػػد

http://www.ericdigests.org/-2/time.htm
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ممئمؿ المحدة اليتـ م ؽ معايير مأمس عمميػ و التمجػد متابعػ  جػادة معمػاؿ المحػدة مػف 
 داخؿ أم خارج المدرم و عدـ مجمد نظاـ ماضح لممحامبي .

 

 

 

 

 
Abstract 

 

The research aims to develop training modules and quality basic 

education in the light of the experiences of some countries, in 

order to achieve this goal has been theoretical analysis of the 

nature of the work and training modules and quality to know 

their role, objectives and pillars of its work, has also been 

theoretical analysis of the experiences of some countries in the 

field of training of teachers in the school have been reviewed 

experience The United States and the United Kingdom experience 

and the experience of Saudi Arabia, has also been a reality check 

for the actual work and training modules and quality of a sample 

of the first cycle of basic education schools to see how they achieve 

their objectives. 

 

The researcher used the descriptive approach to achieve the 

objectives of the research, and the questionnaire as a tool to 

collect information and data, and the study showed some 

important results, notably not keep up with the training modules 

and quality of global expertise in-service teacher training and 

exemplified in the palaces in the planning, organization and 

implementation, and evaluation and follow-up programs and 

activities of the professional development processes for teachers 

provided by the study also revealed the existence of important 

mechanisms used for training within schools and non-applicable 

in the units of training and quality of these mechanisms is the 
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partnership between schools and universities in the training of 

teachers on the job, overseeing clinical, style training colleagues 

reciprocal study also highlighted some drawbacks that impede the 

work of the unit, most notably the lack of a place dedicated to the 

unit, the absence of a budget, choose the unit responsible for the 

items are not in accordance with the standards and scientific 

grounds, there are no follow-up to serious business unit within or 

outside the school, the lack of a clear system of accounting. 


