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 برامج التنمية المينية لممعممين في جميورية الصين الشعبية
مكانية اإلفادة منيا في مصر  وا 

 طاع دمحأ رجبد. 
 التربية المقارنة واالدارة التعميميةدرس م
 جنوب الواديجامعة  –التربية بالغردقة كمية 

 
 المستخمص :

 في لممعمميف المينية لبرامج التنمية النظري اإلطار ييدؼ البحث الحالي إلي:  التعرؼ عمى 
المعاصرة. التعرؼ عمى أىـ مالمح برامج التنمية المينية لممعمميف في  التربوية األدبيات

جميورية الصيف الشعبية عمى ضوء القوى والعوامؿ الثقافية المؤثرة.،الكشؼ عف الجيود 
 الحالية لجميورية مصر العربية في مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف، التعرؼ عمى أىـ

جميورية الصيف الشعبية في مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف في  خبرة مف ادةفاإل جوانب
ظروؼ المجتمع تطوير برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية مصر العربية عمى ضوء 

المنيج  أسموب استخداـ خالؿ  مف المقارف؛ المنيج عمى الحالي المصري.، واعتمد البحث
 وتفسير في التنمية المينية  لممعمـ، وتحميميا الصينية  الخبرة لدراسة حالة الوصفي المقارف ؛

في الصيف، الصيف، وأظيرت نتائج البحث أف  لدولة الثقافي السياؽ ضوء في تميزىا عوامؿ
  والواجبات المرتبطة التنمية المينية  لممعمميفاستراتيجيات  استدامة  تحدد إصالحات السياسة

عمى الدعـ المؤسسي  تأثير إيجابية التي تعمؿ فييا المدارس ليا أيًضا بيئة السياسو  بو،
صيف، ممزموف بتييئة الظروؼ المواتية لتعزيز التعمـ المديري المدارس في ف لتعاوف المعمميف
  ضوء مصر في   في  لممعمـ لمتنمية المينيةآليات مقترحة  البحث قدـقد ، و الميني لممعمميف

 . الصينية  الخبرة  وتحميؿ  دراسة
 الصيف –المعمميف  –التنمية المينية الكممات المفتاحية : 
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Professional development programs for teachers in the People's 

Republic of China And the Possibility of Benefiting From it in 

Arab Republic of Egypt 

Abstract: 

   The current research is to identify the experience of the State of 

China in the professional development of the teacher and to identify the 

good engineering of the teacher in Egypt in the study of the Chinese 

experience. The current The current research aims: The theoretical 

definition of teacher professional development programs in the current 

educational literature. Identifying the most important features of 

professional development for teachers in the Republic of China The 

tent in the light of influential cultural factors and forces, revealing the 

talk of the Arab Republic of Egypt in the field of professional 

development programs for teachers, and identifying the most important 

aspects to benefit from the experience of the Republic of China in the 

field of professional development programs for teachers in the 

development of development programs Professional education for 

teachers in the Arab Republic of Egypt in light of the conditions of 

Egyptian society. The current research relied on the comparative 

method. Through the use of the descriptive comparative approach; A 

case study of the Chinese experience in teacher professional 

development, analyzing and interpreting factors that characterize it in 

light of China's cultural context, The results of the research showed that 

in China, policy reforms determine the sustainability of teachers' 

professional development strategies and associated duties, and the 

policy environment in which schools operate also has a positive impact 

on institutional support for teacher cooperation. The research proposed 

mechanisms for the professional development of the teacher in Egypt 

in the light of the study and analysis of the Chinese experience 

Keywords: professional development - teachers - China 
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  يقذيت
التعميـ   وأنماط التدريس أساليب جذريًا في تحولً  والعشريف الحادي القرف فيالتعميـ  شيد      

 تطور في تمثمت واجيتو التي التحديات مف لجممة  استجابة التطور ىذا أتى ومجالتو وقد
 التعميـ مطالباً  أصبح ىنا ومف. اليائؿ المعرفي عميو والنفجار اإلقباؿ التعميـ وزيادة تقنيات
 بتطوير ممكنة وذلؾ طاقة بأقصى البشري الستثمار عمى بالعمؿ مضى  وقتأي  مف أكثر

  يشيدىا التي والمتغيرات المستجدات كافة  مع التعامؿ عمى قادريف ليكونوا الطالب ميارات
 العصر.

 أرس ماؿ  بتكويف لمواجيتو إل لذا يعد ىذا العصر عصر التحديات الكبرى التي ل سبيؿ     
المعارؼ والميارات والتجاىات التي تواكب متطمبات العصر ويمتمؾ القدرة يمتمؾ  بشري 

 .ةعمى النمو والتقدـ بصورة مستمر 
  سػعت إليو جميع  دوؿ العالـ  توجو لألفراد   الذاتيػة  وكاف الحرص عمى التنميػة المينية   

في   ، ودفعو لمجػودةأدائو بمسػتوى الفرد، وتحسيف   في الرقي  تنميةاللدور تمؾ   وأنظمتيػا
العمؿ، وكاف التركيز عمى المعمـ  أكبر لدوره الكبير والمؤثر عمى النشء الذي ىو أمؿ 

الكثير مف الدوؿ سواء   أولويات والتعمـ مف  تحسيف التعميـ  المستقبؿ ألي أمة وتعد عممية
 ر عمي تحقيؽالقاد ىو المعمـ العتقاد السائد بأف المعمـ الكؼءأو متقدمة ل نامية أكانت 
تقاف أىداؼ في المنظومة  وألف المعمـ أحد العناصر الميمة مجتمعو التربوية بفاعمية وا 

 نموىـ  ورعايتيـ ومتابعة   دور في تنشئة األبناء التعميمية، فيو ينفذ المنيج في المدرسة، ولو
الشامؿ المتكامؿ، مف ثـ إعداد المعمـ عممية مستمرة ل تنتيي ول تتوقؼ بمجرد تخرجو مف 

لذا أصبح النمو الميني والتدريبي المستمر أمرًا   تراكـ المعرفة المعيد أو الكمية وذلؾ لسرعة 
 كفايات المعمميف وزياة فعاليتيـ  لتنمية  ضروريا

   (.92،  9105) ثاني حسيف خاجي الشمري، 
عمى  ومنذ بداية القرف الحادي والعشريف، تـ اقتراح النموذج الجديد لممواىب لمقرف الجديد     

بيف تفاصيؿ نماذج المواىب المختمفة، مثؿ إطار كفاءات منظمة  الرغـ مف وجود اختالفات 
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ميارات التعاوف القتصادي والتنمية واإلطار األوروبي لمكفاءات الرئيسية لمتعمـ مدى الحياة ، و 
القرف الحادي والعشريف األمريكية والكفاءات الرئيسية لتنمية الطالب الصينييف، يركز النموذج 

لبناء   أساسي عالي الجودة  الجديد لممواىب عمى الكفاءات الرئيسية التي تحتاج إلى تعميـ
عمميف لمطالب، ومف ثـ، فإف فيـ الم  المستدامة  والتنمية  أساس متيف لمتعمـ مدى الحياة

لمنموذج الجديد لممواىب باإلضافة إلى قدرة المعمميف المينية عمى تنمية الكفاءات األساسية 
 (Lin, Jing & Deng, Xu,2016,81) في التعميـ .  ذا أىمية متزايدة  لمطالب أصبح

وفي مواجية اإلصالحات التعميمية في عالـ أكثر تعقيًدا، أصبحت أدوار المعمميف     
  والتوجيو إدارة المدرسة  أكثر تنوًعا ول يغطي عمميـ التعمـ والتدريس فقط ، وقد يشمؿ دوره 

المعمميف، دعا العديد مف األكاديمييف   ونظًرا لمطمبات المتزايدة عمى إعادة تأىيؿ واإلرشاد،
 Wan, Wai-Yan .صالح التطوير الميني لممعمـ كمقدمة لإلصالح التعميميإلى إ

Sally,2011,2) ( 
ذا كاف المعمـ ىو الركيزة األساسية في العممية التعميمية وأف دوره األف أصبح أكبر        وا 

أصبحت ضرورة مف ضرورات تجويد   لممعمميف  فإف اإلعداد والتنمية المينية وأشد عمقا 
والتطورات التي حدثت في البيئة المعرفية وتقنيات التعميـ المختمفة    ظؿ التغيرات التعمـ في

التعميمية ) رانيا   إلي جانب تعدد أساليب ونظـ العالقات واألدوار  في شتي مناحي الحياة
 (.743، 9112عبدالمعز عمي محمد الجماؿ، 

المعمـ، تحتاج الحكومات ونظًرا ألف نتائج الطالب تعتمد بشكؿ كبير عمى جودة       
السياسيوف المحميوف ومديرو المدارس إلى تعزيز التطوير الميني المستمر لممعمميف مف أجؿ و 

شكؿ فعاؿ مع التغييرات المستمرة وتحسيف جودة التعميـ.ويعتبر تعزيز ظروؼ بالتعامؿ 
التدفؽ   لمعالجة  المدرسة الداخمية لتعزيز التطوير الميني لممعمميف شرًطا أساسًيا ميًما

والبتكارات التعميمية واسعة   في بيئاتيـ )مثؿ التغييرات الديموغرافية  المستمر لمتغييرات
 (Jaap Scheerens,2010,32)النطاؽ والتجديد الجتماعي والثقافي(.

في الصيف   لممعمميف مكوًنا رئيسًيا لإلصالحات التعميمية وأصبح التطوير الميني      
داؼ األساسية لمسمطات التعميمية ىي تطوير سياسات التطوير الميني التي تزود وكانت األى
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مف خالليا يحسف المعمموف  واألطر التي وتطورىـ  المعمميف بمجموعة مف األدلة لتعمميـ 
   (Karen Liang Guo, Yan Yong,2013,88)أساليبيـ التربوية مع الطالب.  تدريجًيا
معمـ ( إلى أف اإلنماء الميني لم2019,7غنيـ سوليـ ) دمحم وتوصمت دراسة محمد      

لحاحا في العصر الحاضر أكثر أىمية سابؽ مع تزايد وتيرة استخدامات  وقت مف أي وا 
تكنولوجيا المعمومات والتصالت مف قنوات فضائية ومواقع إلكترونية وشبكات  تواصؿ 

األىمية بمكاف تنمية المعمـ  إجتماعي ومكتبات رقمية  في مختمؼ مجالت الحياة لذا مف
وحتي يستطيع مواجية متطمبات مجتمع المعرفة   وتمكنيو مف مواكبة ىذا التطور المتسارع 

 والوفاء بمسئولياتو المتجددة بوصفو عنصرًا فاعاًل في بناء المجتمع  وتشكيؿ  شخصية أبنائو. 
 مف ىناؾ مجموعة( إلي أف 9102عبدالعزيز) ناصر أحمد كما أشارت دراسة ناصر     

 لممعمميف، الذاتية المينية التنمية اتجاه: منيا لممعمميف المينية لمتنمية الحديثة التجاىات
اتجاه  ، المينية لمتنمية النقدي الجتماعي التجاه األداء والكفايات، أسػاس عمػى القػائـ التجاه

  .التنمية المينية القائمة عمي المدرسة 
 معمـ لكؿ ميمة قضية ىو الميني ( أف التطوير9102) Tamas Kissوترى دراسة       
 المدرسة، ومف عمى المعمميف القائمة  تطوير برامج  التعميـ في الحديثة  التجاىات وتفضؿ
 المستوى ذات المؤسسات أو المدارس تطوير استراتيجيات أيًضا العتبار في تؤخذ أف الميـ

 احتياجات  دمج الممكف  ومف  لممعمميف  الفردية  التعمـ أعماؿ جداوؿ جانب إلى األعمى،
 المدرسة  عمى قائـ  انعكاسي  تنموي برنامج خالؿ مف والمدارس األفراد الممارسيف مف كؿ
 .المعنييف جميع لصالح المدرسة إدارة قبؿ مف ودعمو تنظيمو  يتـ
معايير أوضح لزيادة وفي الصيف،عيدت وزارة التعميـ إلى المؤسسات التعميمية بوضع    

لممعمميف ، وأف تتبنى السياسة التعميمية وتصميـ برامج إعداد   المينية  تحسيف عممية التنمية
باعتباره   المعمـ والتطوير الميني المستمر مفيوـ التعمـ مدى الحياة وتنظر إلى تعمـ المعمـ

 (Yanping Fang,Lynn Paine,2007).سمسمة متصمة بدًل مف أف يتكوف مف مراحؿ مختمفة
  وبشكؿ عاـ، قطعت المدارس في الصيف خطوات عمالقة في تعزيز التنمية المينية    

في ىذا الصدد أشار تحميؿ الوثائؽ إلى أف معظـ المدارس   لممعمميف القائمة عمي المدرسة
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في الصيف بما في ذلؾ تمؾ الموجودة في المواقع النائية وذات الموارد الضعيفة، تشارؾ في 
وترجع ىذه النجازات إلي تاريخ الصيف   أنشطة التعمـ الميني لممعمميف القائمة عمي المدرسة

لممعمميف في المدارس، والدعـ الحكومي القوي، واللتزامات مف   الطويؿ في التطوير الميني
 & Mjege Kinyota,Patrick Severine Kavenuke)المدارس.  جانب المعمميف وقادة 

Rehema J. Mwakabenga,2019,59)  
وقد ظيرت في السنوات القميمة الماضية مجموعة كبيرة مف التجاىات الحديثة في مجاؿ     

ىذه التجاىات في: التجاه لمتنمية  التنمية المينية في كثير مف دوؿ العالـ ، حيث تمثمت أىـ
ة والمتغيرة لممعمـ المخططة والمبرمجة مستقباًل ، والتجاه نحو التركيز عمي األدوار الجديد

كمدخؿ لمتنمية المينية لممعمـ، والتجاه نحو العتماد األكاديمي لبرامج ومدربي التنمية المينية 
لممعمـ ، والتجاه نحو تطبيؽ الترخيص لممعمـ لمزاولة المينة) العتماد الميني لممعمـ(، 

، والتجاه لستخداـ نماذج والتجاه إلي التركيز عمي المدرسة كوحدة لمتنمية المينية لممعمـ
 (091، 9107) عماد صموئيؿ وىبة، في التنمية المينية لممعمـ  جديدة وأساليب وطرؽ حديثة

فيناؾ اىتماـ كبيرا في األونو األخيرة عمي مستوي العالـ بإصالح النظـ التعميمية لمواجية     
صالح التعميـ دوف تحديات الحاضر والمستقبؿ، ومف المؤكد أنو ل يمكف الحديث عف إ

الىتماـ  بالتنمية والتطوير الميني لممعمـ، ومف ىنا يأتي أىمية السعي الدائـ نحو تطوير 
التنمية المينية فإف دراسة  قدرات ومواىب المعمـ لمواجية التحديات الحالية والمستقبمية .

يات العصر، في ضوء التحديات المستقبمية بات ضرورة ممحة وحتمية لمواجية تحد لممعمميف
 البحث الحالي.وىذا ما تسعي إليو 

 يشكهت انذراست 

 يجب والعشريف، الحادي القرف في الحياة مدى متعمميف يصبحوا أف عمى الطالب لتشجيع   
في  لممعمميف المينية المعايير الحياة، ولقد أوضحت مدى متعمميف أنفسيـ المعمموف يصبح أف

 لمتنمية  التخطيط  عمى قادريف يكونوا أف يجب المعمميف أف معظـ الدوؿ المتقدمة باإلجماع
 وقادة الزمالء، مع التعاوف عمييـ ويجب مستقؿ، بشكؿ بيـ الخاصة المستدامة المينية

 الممارسات قدرة وتعزيز  المينية الممارسات لتنفيذ األمور، وأولياء والطالب، المدارس،
 والتعاوف. التفكير خالؿ مف المينية
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يياب أبو وردة )     ( أف المعمـ المبدع ىو طالب 9115ولقد أوضح كؿ مف صالح الناقة وا 
عمـ طواؿ حياتو في مجتمع دائـ التعمـ والتطور وفي ظؿ التكنولوجيا والمعمومات، وليس 
المعمـ الذي يقتصر في حياتو عمي المعارؼ والميارات التي اكتسبيا في مؤسسات اإلعداد، 

كنولوجيا والمعمومات أصبح التخطيط  التربوي أكثر ضرورة مف أجؿ توفير وفي ظؿ ثورة الت
الخدمة التربوية الالزمة لممعمـ، والتي تتضمف تزويد المعمـ بمواد التجدد في مجالت العممية 
التربوية، وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعميـ  والتعمـ وتدريبو عمييا واستيعاب كؿ ما ىو 

نتاجيتيـ مف  جديد في النمو الميني مف تطورات تربوية وعممية، وبالتالي رفع أداء المعمميف وا 
 خالؿ تطوير كفاياتيـ التعميمية بالجوانب المعرفية والوجدانية والميارية .

( ضرورة إعداد معمـ متجدد لعالـ 9102كما  أكدت  دراسة عبد العزيز طمبة عبد الحميد )   
ير المستمر لبرامج اإلنماء الميني بما يتوافؽ مع الثورة متغير مف خالؿ التحديث والتطو 

المعرفية والتكنولوجية وبما يمبي احتياجات المعمـ لمقياـ بأدواره ومسئولياتو المتجددة. وعمي 
الرغـ مف ذلؾ إل أف بعض األدبيات التربوية  تشير إلي أف برامج التنمية المينية لممعمميف 

 لمشكالت ومنيا : في مصر تعاني مف العديد مف ا
 نقص ىناؾ ( التي توصمت إلي أف أف9105دراسة أماني محمد شريؼ عبد السالـ )    

 ىذا ويتمثؿ البرامج التدريبية، لتنفيذ الالزمة والبشرية المادية اإلمكانات في واضح وقصور
 والمدربيف، التدريبية الكوادر المينية، التنمية برامج إدارة : التالية الجوانب في القصور
 برامج نوعية في قصور المينية، وأف ىناؾ والتنمية التدريب في المستخدمة والوسائؿ األساليب
 المينية. التنمية برامج تقويـ نظـ في ضعؼ ىناؾ لممعمميف، وأف المقدمة المينية التنمية

( التي توصمت إلي سيادة النمط التقميدي في التنمية 9104النجدي) أميرة أحمد أحمدودراسة   
التنمية  تفعيؿ الى المينية لممعمـ بمصر ل يتناسب مع األدوار الجديدة لممعمـ، والحاجة

حاجات المعمـ والمجتمع المحمي، وقدمت الدراسة بعض لممعمـ بمصر بما يمبي  المينية
مينية لممعمـ بما يمبي حاجات المعمـ وحاجات المجتمع التوصيات مف أىميا: تفعيؿ التنمية ال

 المحمي وجودة األداء.
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 التي المينية التنمية ( التي أشارت إلي أف برامج9107صموئيؿ وىبة) ودراسة عماد    
 عف والعجز بالجمود وتتسـ المعمـ، عمؿ في التطبيقية الجوانب إلى تفتقد تقدميا األكاديمية
المعمموف، وقصور أساليب التدريب  يواجييا التي التربوية كالتالمش مف معالجة العديد

ووسائمو المستخدمة في برامج التنمية المينية المقدمة مف خالؿ األكاديمية المينية لممعمميف 
في مصر، وضعؼ فعاليتيا ومحدودية تأثيرىا في تنمية ميارات المعمميف في جوانب عدة 

اتي، والبحث والستقصاء،وحؿ المشكالت، والعصؼ خاصة بالتعمـ التعاوني، والتعمـ الذ
جراء البحوث الجماعية التطبيقية، وغيرىا مف الميارات التي يحتاجيا المعمـ في  الذىني وا 

 مجاؿ عممو، وبما يساعده في تحقيؽ التنمية المينية المستمرة.   
( التي أشارت إلي فشؿ وحدات التدريب بالمدارس في أداء 9102ودراسة أحمد سعد )    

دورىا في إحداث نقمة نوعية في أداء العامميف والمعمميف، فتـ اقتصار دورىا في مجموعة مف 
السجالت والدورات التدريبية ضعيفة المحتوي، أو البعيدة كؿ البعد عف الحتياجات الحقيقية 

 المؤسسات التعميمية. لمعامميف ب
( التي أظيرت نتائجيا أف واقع التنمية 9109سعدوف ) محمد فتحى محمد ودراسة دعاء     

 التنمية برامج تمويؿ) مثؿ المادية فػى اإلمكانات القصػور بعض مف المينية لممعمـ  يعانى
 ببرامج لإللتحاؽ لممعمميف المشجعة الحوافز الحديثػة وقمة التدريبية الوسائؿ وقمة ، المينية
 المدربيف قمة إلى الواقع يشير حيث البشرية اإلمكانات القصػور فى وأيضاً  ،( المينية التنمية

 واضحة فمسفة إلى المينية لممعمميف والفتقار التنمية برامج بيـ فى يستعاف الذيف المؤىميف
 المينية التنمية برامج أغمب لممعمميف واعتماد المينيػة لمتنمية التعميمى النظاـ رؤية عف تعبر

 والتدريب  التربوية العميا الدراسات برامج فى التوسع وعدـ ، اإلشػراؼ التربوى عمػى لممعمميف
 . بعد مف والتدريب رأس العمؿ عمػى
اتجاىاتو  تغيير عمي المعمـ يساعد الميني التطور أف عمي أكدت وىناؾ دراسات أخري     

 وكفاءتو ومنيا دراسة السيد محمد سالـ زيداف التدريس مينة نحو ايجابية اتجاىات واكتساب
( التي 9114( ودراسة كوثر محمد عبد اهلل )9115( ودراسة أحمد ربيع عبد الحميد)9104)

  الثقافية الخبرات واكسابو لممعمـ اإلبداعية الكفاءة رفع عمي تعمؿ المينية أكدت أف التنمية
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 عصر ومستجدات تخصصو متطمبات مع المبدع التفاعؿ مف تمكنو تربوياً  المعمـ وتنمية
 المعمـ ميارات تنمية خالؿ مف التعميمية العممية تجويد عمي تعمؿ المينية  التقنية، التنمية

 والمستجدات والمستحدثات بالميارات المعمـ تزويد عمي تعمؿ المينية التكنولوجية، التنمية
 عمي تعمؿ المينية التغيرات التنمية ىذه مواكبة عمي قدرة أكثر التي تجعمو والتقنية العممية
 العممية التعميميةالتنمية كفاءة تتطمبيا ومستحدثة متطورة تدريسية ميارات المعمـ اكتساب
الميارات  باكتساب واألدائية المعرفية قدراتيـ وتطوير المعمميف أداء تحسيف عمي تعمؿ المينية

 المتطورة .
( والتي تؤكد أف التنمية المينية لممعمميف 9104عبد الرحمف)ودراسة حسنية حسيف       

وتري  عنصرًا رئيسًا وحاسمًا في نجاحيـ إذ تمكنيـ مف تطوير أساليب التدريس وطرؽ التقويـ.
( مف خالؿ  نتائجيا غياب أو عدـ وضوح أىداؼ 9112دراسة أحمد الششتاوي السيد فارس)

اليب التدريب بالنمطية والشكمية نتيجة غياب تدريب المعمميف أثناء الخدمة، واتصاؼ أس
استراتيجيات تطوير برامج التدريب المقدمة لممعمميف أثناء الخدمة، وأوصت الدراسة بضرورة 
إعادة النظر في سياسة وفمسفة التدريب أثناء الخدمة لممعمميف  وضرورة الستفادة مف خبرات 

 معمميف في تحديات القرف الحادي والعشريف. الدوؿ المتقدمة في التخطيط  لمتنمية المينية لم
 وميسراً  التربوي النظاـ أركاف مف أساسياً  ركنا ونظرا لما يمثمو المعمـ مف أىمية باعتباره     
 المستدامة القائمة عمي المدرسة لممعمميف المينية التنمية فرص توفير مف الطمبة لبد لتعمـ

 بالمستوى الرتقاء إلى يؤدي مما  واتجاىاتيـ  بمعارفيـ ومياراتيـ منيا يتعمؽ ما وخاصة
 بتنمية الحالي  البحث اىتـ بيـ. لذلؾ بالميمات المناطة لالضطالع  وتييئتيـ  ليـ التعميمي

خالؿ الستفادة مف خبرة دولة الصيف في التنمية المينية لممعمـ  لتفعيؿ  مف  المعمـ  مينيا
 في مصر.وتطوير عممية التنمية المينية لممعمميف 

 :أسئمة البحث
يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:" ما اآلليات المقترحة لتطوير برامج   

 التنمية المينية لممعمميف في جميورية مصر العربية في ضوء الدروس المستفادة مف الخبرة
 الصينية وظروؼ المجتمع المصري؟



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى 

140 

 األسئمة الفرعية التالية:ويمكف صياغة السؤاؿ الرئيس في 
 المعاصرة؟ التربوية األدبيات في لممعمميف المينية لبرامج التنمية النظري اإلطار ما -0
ما مالمح برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية الصيف الشعبية عمى ضوء  -9

 القوى والعوامؿ الثقافية المؤثرة؟
 مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف ؟ما الجيود الحالية لجميورية مصر العربية في  -7
جميورية الصيف الشعبية في مجاؿ برامج التنمية  خبرة مف فادةاإل جوانبما أىـ  -4

المينية لممعمميف في تطوير برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية مصر 
 المصري؟ظروؼ المجتمع العربية عمى ضوء 

 : أهذاف انبحث 

 في المدرسة عمي القائمة لممعمـ المينية لمتنمية المقترحة آلليات إلى التوصؿ البحث ىدؼ    
 التالية: الفرعية األىداؼ الرئيسي اليدؼ ىذا مف وينبثؽ مصر،
 التربوية األدبيات في لممعمميف المينية لبرامج التنمية النظري اإلطار التعرؼ عمى -0

 المعاصرة.
لممعمميف في جميورية الصيف الشعبية التعرؼ عمى أىـ مالمح برامج التنمية المينية  -9

 عمى ضوء القوى والعوامؿ الثقافية المؤثرة.
الكشؼ عف الجيود الحالية لجميورية مصر العربية في مجاؿ برامج التنمية المينية  -7

 لممعمميف.
جميورية الصيف الشعبية في مجاؿ برامج  خبرة مف فادةاإل جوانب التعرؼ عمى أىـ -0

ف في تطوير برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية مصر التنمية المينية لممعممي
 المصري.ظروؼ المجتمع العربية عمى ضوء 

 :أهًٍت انذراست

 يمي: ما خالؿ مف أىمية البحث يكتسب
 أىمية ليما الدراسي الفصؿ مستوى عمى والتفاعؿ الدراسية الفصوؿ في المعمـ ممارسة أف -0

 اليامة العوامؿ أحد المعمميف أداء يعد التعميـ، أنظمة جميع التعمـ، في تحسيف في حيوية
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 الذي المحور وىو المتعمميف مع المعمميف لتفاعؿ التعمـ ونتائج المدرسة كفاءة تحدد التي
 التعميـ. جودة حولو تدور

كؿ  ، لمعمؿ جديدة وطرؽ لمممارس، جديدة وطرؽ ، المتغيرة التعميمية اإلصالحات مع -9
 الحالي التغيير أف كما المعمميف، لتطوير أداء التعميمية لمممارسة مختمفة طرؽ تتطمب ىذا
 مدى بالتعمـ متزايًدا والتزاًما جديدة وميارات جديدة معرفة يتطمب التعميمية الممارسة في

 الحياة مف قبؿ المعمميف.
 ما لتطبيؽ لممعمميف القائـ عمي المدرسة طريقة الميني التطوير يوفر أف المأموؿ مف -7

  الطالب. تعمـ وتحسيف أفضؿ تعميـ إلى يؤدي مباشر مما بشكؿ التدريس في تعمموه
 مستوي أداء المعمـ لتحسيف فعالة أداة المدرسة عمى القائـ المعمميف تطوير برنامج يعتبر -0

 .المدرسة مستوى عمى لممعمميف الحقيقية الحتياجات عمى يعتمد ألنو
مف المأموؿ أف تفيد نتائج ىذا البحث القائميف عمي العممية التعميمية عمي مستوي  -2

المحافظات أو وزارة التربية والتعميـ بمعمومات قد تساىـ في تقعيؿ دور المدرسة كموحدة 
 مستقؿ في تصميـ برامج تنمية مينية تخدـ المعمـ والمتعمـ. 

تحسيف أدائو وتطوير مياراتو، ومديري قد  تسيـ  نتائج ىذا البحث كؿ مف المعمـ في  -2
 المدارس في مساعدة المعمميف عمي تجديد وتطوير ممارساتيـ  وقدراتيـ .

قد تسيـ نتائج ىذا البحث قيادات األكديمية المينية لممعمميف في مساعدة مديري المدارس  -3
 التصميـ والتخطيط لبرامج التطوير الميني لممعمـ.

 مجاؿ في متميزة مثؿ خيرة الصيف دولية بخبرة التربوي األدب إثراء إلى تسعى أنيا -4
 بالتنمية المينية لممعمـ . الىتماـ 
 ينهج انبحث 

لدراسة  المقارف؛ المنيج أساليب المنيج الوصفي المقارف أحد عمى الحالي اعتمد البحث   
 ضوء في تميزىا عوامؿ وتفسير الصينية في التنمية المينية  لممعمـ  وتحميميا الخبرة  حالة

تطوير  في  منيا اإلفادة  عًمقا، ومحاولة أكثر بصورة  لفيميا الصيف؛ لدولة الثقافي السياؽ
 في  مصر. التنمية المينية لممعمـ  برامج

 حذود انبحث 
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 في المصرية الجيود عف نبذة إعطاء عمى الموضوعية حدودىا في البحث الحالي يركز  
البحث  يتناوؿ كما التنمية المينية، مشكالت بعض إلى اإلشارة  مع لممعمميف المينية  التنمية
 حيث: مفيـو مف المعاصرة التربوية األدبيات في لممعمميف المينية لمتنمية النظرية األطر
 وأسباب دواعي لممعمـ   المينية التنمية أىمية لممعمـ  المينية المينية، أىداؼ التنمية التنمية
 المينبة التنمية وأبعاد مجالت لممعمميف المينية التنمية وأسس مبادئ لممعمميف، المينية التنمية

 المينية التنمية مجاؿ في الحديثة لممعمميف،التجاىات المينية التنمية لممعمميف، مداخؿ
بالتنمية المينية  الىتماـ تطور في وأثره الصيني الثقافي البحث السياؽ يستعرض كما لممعمـ،

 أىداؼ الصينية، المدارس في لممعمميف المينية التنمية وكذلؾ خصائص الصيف،لممعمـ في 
  الصيف. في الخدمة أثناء المعمميف الصيف، تدريب في لممعمـ المينية التنمية

 : جمهورية الصين الشعبية في مجال برامج التنمية المهنية للمعلمين خبرة مبررات اختيار
الصيف، نظرًا ألنيا خبرة  جديرة بالدراسة  المينية لممعمميف فيالتنمية  خبرة البحث ويتناوؿ   

 اإلصالحات في التعميـ، مف سمسمة الصينية الحكومة أجرت الماضييف، العقديف وذلؾ ألف في
 (   Jun Zhou ,2014, 507,Yuanyuan Pan,2016,30):التالي النحو عمى تمخيصيا يمكف
 ييتـ منظور إلى الدراسي الفصؿ في التدريس في المعرفة لنقؿ ضيؽ منظور مف التغيير -

 اإليجابية. المواقؼ وتطوير التعمـ كيفية بتعمـ
 وانتقائي ومتكامؿ متوازف منيج ىيكؿ إلى الموضوع عمى يركز منيج ىيكؿ مف التغيير -

 والطالب. لممدارس المتنوعة الحتياجات لتمبية
 فيما األساسية والميارات المعرفة إلى لمغاية والمرىقة القديمة المناىج محتوى مف التغيير -

 لمطالب . الحياة مدى بالتعمـ يتعمؽ
 لحؿ نشط تعمـ أسموب إلى قمب ظير عف والتعمـ السمبي التعمـ أسموب مف التغيير  -

 المشكالت وحؿ المعرفة واكتساب المعمومات معالجة عمى الطالب قدرات لتحسيف المشكالت
 تعاوني. بشكؿ والتعمـ
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 شيادة امتحانات مثؿ) الضيؽ التجميعي التقييـ مف الدراسية المناىج تقييـ وظيفة تغيير -
 وتطوير الطالب نمو تعزيز مثؿ تكوينية أكثر أغراض إلى( والختيار اإلنجاز مستويات
 إضافية. كوظائؼ التعميـ وتحسيف المعمميف

 لمتنمية المينية أسفؿ إلى أعمى مف اإلصالحات مف سمسمة الصينية الحكومة أجرت -
لمتطوير  نسبًيا مستقًرا نظاًما اإلصالحات أسست الماضية، العديدة العقود مدى عمى لممعمميف

 المعمميف لتدريب فرًصا ووفرت ، المعمميف لتدريب ومناىج برامج ونظمت ، الميني لممعمميف
 التعميمية. مؤىالتيـ مستوى ورفع الخدمة أثناء
 لمتدريس التقميدية المفاىيـ تغيير عمى المعمميف لتدريب الجديد لممنيج الرئيسي الغرض ركز -
 المحتوى تراكـ مف ، النشط التعمـ إلى السمبي التعمـ مف التحوؿ مثؿ ، جديدة مفاىيـ تعمـ إلى

المنعزؿ  التعمـ مف ، واإلبداع الستفسار خالؿ مف المشكالت حؿ إلى بواسطة الذاكرة المحدد
 التعاوني. التعمـ إلى
 األداء بعد خاصة ، األخيرة السنوات في دولًيا اىتماًما الصيف في التعميمي النظاـ واكتسب   

 قبؿ مف" مذىالً  نجاًحا" حققت بأنيا وصفت الطالب لتقييـ الدولي البرنامج في لشنغياي الرائع
 ذوي معمميف إلنتاج شنغياي بمدارس اإلشادة تـ وقد ، والتنمية القتصادي التعاوف منظمة
 في خاصة ، األبحاث مف الكثير إجراء يتـ لـ ، ذلؾ ومع. متفوقيف وطالب عالية جودة

 الصيف في التنمية المينية لممعمميف نظاـ حوؿ األخيرة، السنوات
(Hairon Salleh  , Charlene Tan,2013,152) 

 برنامج يديرىا التي األكاديمي التحصيؿ اختبارات في شنغياي لطالب الجيد األداء جذب    
 عالمًيا اىتماًما والتنمية القتصادي التعاوف لمنظمة التابع (PISA) الدولييف الطالب تحصيؿ
 إلى محالة ل المراقبيف فضوؿ انجذب ، جيدة دروس عف بحثيـ في. الصيني بالتعميـ
 المينية الكفاءة اجتذبت كما. العالـ في لالختبار المتقدميف أفضؿ رعوا الذيف المعمميف
 .الدولييف العمماء اىتماـ ، وتطويرىـ وتدريبيـ إعدادىـ طرؽ وكذلؾ ، الصينييف لممدرسيف

2019,755) , Qiong Li, Xudong Zhu, and Leslie N.K. Lo ( 
 يصطهحاث انبحث

 المصطمح التالي: عمى البحث يرتكز
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     التنمية المينية لممعممينProfessional development for teachers 
المعني المغوي لمتنمية إلي " طور الشئ أي عدلو وحسنو، وحولو مف طور إلي طور") يشير 

 ( . 209، 9110أحمد إبراىيـ مصطفي، 
تعريؼ التنمية المينية لممعمميف بأنيا مجموعة مف الخبرات التعميمية ) الكفايات  ويمكف   

ر مباشرة بمينتو، إنيا كؿ والميارات ( التي يكتسبيا  الفرد والتي ترتبط بصورة مباشرة أو غي
نشاط يزاولو الفرد أو يتمقاه  أو يشارؾ فيو وتتجمي نتائجو بشكؿ إيجابي، في اكتسابو  لخبرة 
جديدة أو تعديؿ سموؾ وتحديث خبرة سابقة لديو وتطوير معارفو) راتب سالمة السعود، إبراىيـ 

 (035، 9102عمي حسنيف، 
 أجؿ مف وتنفيذىا ليا التخطيط يتـ التى المستمرةوالبرامج  األنشطة تمؾ  ويقصد بيا   

عدادىـ لممعمميف المختمفة والميػارات والخبرات القػدرات وتطػوير بناء  المتغيرة باألدوار لمقياـ وا 
وفعالية) ماىر أحمد حسف  كفاءة أكثر بطريقة المعرفى التدفؽ متغيػرات عصر تفرضػيا التى

 (.90، 9100محمد ،
 رسمي وتعميـ متخصص تدريب ؼ التنمية المينية لممعمميف عمي أنياكما يمكف تعرب    

 تحسيف بغرض وفعاليتيـ ومياراتيـ وكفاءتيـ المينية معرفتيـ تحسيف عمى المعمميف لمساعدة
 (Rebecca Mae Nusbaum,2020,24). الطالب تعمـ
لمميارات  المستمر التعزيز كما يمكف تعريؼ التنمية المينية لممعمميف عمي أنيا عممية    

 Zhaolin) التدريس لدي المعمميف. عمى القدرة وتحسيف األكاديمية، المعرفة وتوسيع ، المينية
Ji, Yanhua Cao,2016,2061)   

 ما بكؿ المدارس فى المعمميف لتزويد ومنظـ عممػى مخطط، وتعرؼ أيضا عمي أنيا برنامج   
 العممى اإلعداد عممية لستكماؿ والمينية، األكاديميػة والتربوية المجػالت فػى جديد ىو

 المتعمميف أداء عمى بدوره ينعكس والذى أداء المعمـ تحسػيف إلػى يؤدى مما والمينى؛
 (.094،  9104والمدرسة) ىناء شحات السيد، 

 مجموعة تتضمف التي العممية تمؾ ىي البحث: بالتنمية  المينية  لممعمميف في ويقصد     
 زيادة مف حيث لممعمميف الميني النمو ينتج عنيا والتي المخططة والمنظمةاإلجراءات  مف
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 واتجاىاتيـ المينية، ومسئولياتيـ بعمميـ تتعمؽ ومفاىيـ وميارات معارؼ مف لدييـ ما وتحسيف
 بواجباتيا. والقياـ والقتناع بأىميتيا الوظيفة قبوؿ نحو
 

 خطوات السير في البحث:

 بحث،مقدمة ال اآلتية:عمى العناصر  لمبحث، ويشتمؿتحديد اإلطار العاـ  :األولىالخطوة *  
 البحث،منيج حدود البحث،  وأىمية البحث، أىداؼ البحث، أسئمة البحث، مشكمة البحث،
 السابقة ثـ خطوات الدراسة.والبحوث الدراسات  البحث،ومصطمحات 

 المينية لبرامج التنمية النظري اإلطار لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ: ماالخطوة الثانية: * 
 لبرامج التنميةاألسس النظرية  قاـ الباحث بطرح المعاصرة؟  التربوية األدبيات في لممعمميف
 المعاصرة. التربوية األدبيات في لممعمميف المينية

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني: ما مالمح برامج التنمية المينية لممعمميف في الخطوة الثالثة:  *
باستعراض  ية الصيف الشعبية عمى ضوء القوى والعوامؿ الثقافية المؤثرة؟ قاـ الباحثجميور 

وصؼ وتفسير برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية الصيف الشعبية عمى ضوء القوى 
 والعوامؿ الثقافية المؤثرة. 

ة مصر العربية في : لإلجابة عف السؤاؿ الثالث: ما الجيود الحالية لجميوريالخطوة الرابعة* 
المصرية  مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف ؼ ؟ قاـ الباحث باستعراض وصؼ الجيود

 في مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف .المبذولة 
جميورية الصيف  خبرة مف فادةاإل جوانبما أىـ لإلجابة عف السؤاؿ الرابع: الخطوة الخامسة: 

الشعبية في مجاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف في تطوير برامج التنمية المينية لممعمميف 
أىـ المصري؟ قاـ الباحث باستعراض ظروؼ المجتمع في جميورية مصر العربية عمى ضوء 

ميف في جميورية الصيف الشعبية في مجاؿ برامج التنمية المينية لممعم خبرة مف فادةاإل جوانب
ظروؼ تطوير برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية مصر العربية والتي تتمشى مع 

 المصريالمجتمع 
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 :االطار اننظري نهبحث
 :عمى الضوء إلقاء سيتـ البحث، أىداؼ لتحقيؽ   
 :األطر اننظرٌت نهتنًٍت انًهنٍت نهًعهى فً األدبٍاث انتربىٌت انًعاصرة: أوال

 التربوية النظـ ذلؾ في بما النظـ، مستوى عمى تحديثات إجراء في العالـ تسابؽ      
 في كبير تطور مف العالـ يشيده ما لمواكبة وذلؾ التربوية، العممية وأبعاد بطرؽ لمنيوض
 والتكنولوجية المعرفي المجاؿ في جمية بصورة يظير التعميـ مجاؿ في والتطور عدة، مجالت
 يؤىمو إعداداً  نفسو إعداد ضرورة التعميمي لممجاؿ ينتمي فرد كؿ عاتؽ عمى وأصبح الرقمية،
 جائحة بسبب العالـ بيا يمر التي الحالية الظروؼ في والمتأمؿ. العصر  متغيرات  لمواكبة
 الميني التطور موضوع أخذ لماذا سيفيـ حتمًيا، خياراً  بعد عف التعمـ فيو أصبح الذي كورونا
 العممية في المحورية ألىميتو نظرا وذلؾ المعاصر؛ التربوي األدب في كبيًرا حيًزا لممعمـ

 المستجدات. وفؽ وتطويرىا ومياراتو، المعمـ معرفة عمى الحفاظ في ولدوره التعميمية
 : نهًعهًٍٍ يفهىو انتنًٍت انًهنٍت -1

ينتمي مفيوـ التنمية المينية، والمفاىيـ المرتبطة بو إلي فمسفة ومبادئ التربية المستمرة،     
والتربية الذاتية وتستند التربية المستمرة لمعني التغيير ومتضمناتو في الجوانب السياسية 

 والقتصادية والجتماعية والثقافية لممجتمع.
مينية مف مسممة ىامة تؤكد أف التغيير عممية مستمرة وتنطمؽ النظرة الفمسفية لمتنمية ال     

ومتسارعة، ومبنية عمي مبادئ وأسس تركز عمي أف التعميـ عممية مستمرة مدي الحياة بما 
 (00، 9114يحقؽ لمتربية والتعميـ المرونة والتكامؿ والوظيفية.) إيياب السيد إماـ، 

تطوير أداء المعمـ ، حيث توجد عالقة وتعد التنمية  المينية  مطمبًا  ل غني عنو ل     
تكاممية  بيف التنمية  المينية  وبيف  تحقيؽ التطوير في أداء المعمـ حيث أنو مف خالؿ تفعيؿ 
عممية  التنمية  المينية إحداث تكامؿ بيف عمميات إعداد المعمـ  قبؿ  الخدمة وبيف الواقع 
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الفجوة  التي تحدث نتيجة الخمؿ القائـ  المعاش في العممية التعميمية، ويمكف مف خالليا سد 
، 9101مصطفى محمد،  بيف األداء  الواقعي  واألداء المرغوب فيو مف قبؿ المعمـ)سموى

044.) 
وتعرؼ التنمية  المينية  لممعمميف، بأنيا مجمؿ األنشطة التي تثري العمؿ الميني   وىذه     

والتدريب في أثناء الخدمة باإلضافة إلي  األنشطة تشتمؿ عمي النمو الفردي والتعميـ المستمر
تعاوف القريؽ والجماعات الدراسية وتدريب الفريؽ، وبمعني أوسع كؿ خبرات التعمـ الرسمية 
وغير الرسمية مف إعداد المعمـ قبؿ الخدمة حتي التقاعد وفي زمف التكنولوجيا) المركز القومي 

 (.5، 9117لمبحوث التربوية والتنمية، 
ف  تعرؼ التنمية المينية لممعمميف بأنيا عممية مستمرة  وشاممة  لجميع مقومات كما يمك    

مينة  التعميـ، تؤدي إلي تحسيف كفايات المعمميف المينية، وتجديد مسئوولياتيـ التربوية، 
وتزويدىـ بكؿ ما ىو جديد في مجاؿ المعارؼ، والميارات والسموكيات المينية التي يتطمبيا 

 (.9119،40) محروس سميـ الصمعي، عمميـ التعميمي 
ويمكف بمورة مفيوـ التنمية المينية لممعمـ مف خالؿ اإلشارة إلي مجموعة األىداؼ التي      

تترجـ في وسائؿ وأنشطة، والتي تتخذىا المؤسسة لتخطيط وتطوير مستقبؿ الوظائؼ لدييا مف 
لحتياجات الحالية والمستقبمية لمتطور خالؿ رفع الكفاءة والكفاية المستمرة لمعامميف بيا لتمبية ا

الكمي والنوعي والتقني المستمر في الوظائؼ وفقُا لمعايير ومتطمبات الجودة العالمية ) إبراىيـ 
    (.99، 9113الديب ، 

( بأنيا عممية 920، 9103الشرعة ) سالـ العنزي، وحسيف اهلل عبد كما يعرفيا عياش   
مقصودة  تتضمف مجموعة مف الجراءات المخططة والمنظمة يتـ فييا تزويد المعمـ بالمعارؼ 
والميارات والقدرات المتعمقة بعممو ومسؤولياتو المينية بيدؼ تحسيف وتطوير مياراتو وخبراتو 

 متعمـ.  مدي حياتو المينية مع ضرورة أف ينتج منيا تحسيف في تعمـ ال
ومف تـ تتألؼ التنمية المينية لممعمميف مف ثالثة مكونات كما وضحتيا رشيدة    

 ( وىي كالتالي: 91، 9101الطاىر)
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التدريب الميني وييدؼ إلي إكساب المعمميف الميارات الصرورية لرفع كفايتيـ المينية بما  -
 يمكنيـ مف تحقيؽ المعايير المعموؿ بيا .

ؼ إلي تعديؿ أفكار المعمميف أو تطوير معتقداتيـ تجاه عمميـ التربية المينية وتيد -
وسموكيـ الميني، ودعـ القيـ المينية لدييـ عف طريؽ الدورات التدريبية والمشاركة في 

 المقاءات وفي الحمقات النقاشية والقراءات.
 المساندة المينية وتيدؼ إلي توفير الستقرار الوظيفي والتوطيف داخؿ المدرسة لفترة -

 كافية.      
 بتعمـ لممعمميف تتعمؽ التنمية المينية  أف ,Beatrice Avalos  (01 (2011ويري       

 الميني التعمـ. طالبيـ نمو لصالح ممارسة إلى معارفيـ وتحويؿ التعمـ كيفية وتعمـ المعمميف
 وجماعي، فردي بشكؿ لممعمميف والعاطفية المعرفية المشاركة تتطمب معقدة عممية ىو لممعمـ
دراؾ والمعتقدات القناعات حيث مف واحد كؿ مكاف لفحص والستعداد والقدرة  وتفعيؿ وا 
 .التغيير أو لمتحسيف المناسبة البدائؿ
  والبرامج  المستمرة األنشطة  تمؾ:" بأنيا ومف ثـ يمكف تعريؼ التنمية المينية لممعمميف     
 والميارات  والخبرات   القدرات وتطوير  بناء أجؿ مف وتنفيذىا ليا   التخطيط يتـ  التى

عدادىـ لممعمميف  المختمفة   التدفؽ متغيرات عصر تفرضيا التى المتغيرة باألدوار  لمقياـ وا 
   ( 99 ، 9100ماىر أحمد حسف،.)وفعالية كفاءة أكثر بطريقة المعرفى

 معاف   ذات وىي العصر سمة الشامؿ بمفيوميا المينية التنمية أف: سبؽ مما نستنتج    
 تركز فيي واألشمؿ األعمؽ المفيوـُ  أنيا كما المعمميف، تنمية مجالت في الستخداـ واسعة
 تحسيف عمميات أنيا كما ،(وميارات واتجاىات، وقيـ، معارؼ،) متعددة جوانب بناء عمى

 تمبية خالليا مف يتـ متنوعة وباستراتيجيات مختمفة وأنماط متعددة، قوالب في تقدـ مستمرة،
 .والقصور الضعؼ جوانب ومعالجة القوة، نقاط وتعزيز المعمميف، احتياجات

 :ٍٍأهذاف انتنًٍت انًهنٍت نهًعهً -2

ترتبط أىداؼ التنمية المينية لممعمميف باألىداؼ العامة لمنظـ اإلدارية  واألكاديمية     
المستخدمة في التعميـ، والتي تسعي إلي تغيير سموكيات وأداء المعمـ والتي تنعكس عمي أداء 
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أحمد  أحمد الطالب وتحسيف مخرجاتيـ، ومف ثـ  فإف التنمية المينية تيدؼ إلي)أميرة
 (:931-925، 9104النجدي، 

تنمية وتطوير المعارؼ والميارات الالزمة لممعمميف ألداء أعماليـ بشكؿ متقف ومتقدـ  -
 يواكب التقدـ العممي.

تشجيع التطوير الذاتي لممعمميف مف خالؿ مشاركتيـ في برامج التعمـ المستمر باإلضافة  -
 .إلي تطوير قدراتيـ عمي التفكير اإلبداعي غير التقميدي والتجديد 

مساعدة المعمميف عمي تقويـ أدائيـ بشكؿ مستمر حيث أف المعمـ الناجح ىو الذي  -
يستطيع معرفة نقاط القوة والضعؼ في أدائو مف خالؿ تطوير كفايات وميارات التقييـ 

 بأنواعو.
تشجيع المعمميف عمي تطوير مدراسيـ مف خالؿ الوصوؿ إلي معيار أداء متميز يعتمد  -

لتعميـ ىو استثمار في رأس الماؿ البشري لذا فيو يحتاج إلي توفير عمي الجودة، بما أف ا
كافة اإلمكانات المادية والبشرية لنجاح العممية التعميمية ىذا باإلضافة إلي أنيا توفر 

 لممدارس جميع احتياجاتيا بحيث يكوف معيار األداء ىو الجودة.
عمـ قبؿ الخدمة مع تقديـ تغذية تالفي أوجو النقص والقصور في برامج التنمية المينية لمم -

عطاء نوع مف التعزيز لمؤسسات إعداد المعمـ عف نوعية وكفاءة المعمـ المتخرج  راجعة وا 
 منيا.

تحقيؽ شراكة فعالة بيف المدرسة ومجتمعيا المحمي والمؤسسات األخري بتدريب المعمميف  -
 وأعضاء المجتمع الخارجي عمي القياـ باألدوار المنوطة بيـ.

ر قدرات التفكير اإلبداعي لممعمـ والتي تنعكس بدورىا عمي قدرات التفكير اإلبداعي تطوي  -
 لمطالب إلنتاج طالب قادر عمي التنافسية محميا وعالميا . 

ويمكف تمخيص أىداؼ التنمية المينية لممعمميف كما وضحيا ثاني حسيف خاجي الشمري     
 ( عمي النحو التالي:77، 9105) 

عمي  تطبيقيا  لتحقيؽ  فاعمية    والعمؿ والتعمـ  التعميـ  نظريات  في  المستجداتمسايرة  -
 التعمـ .
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 مواكبة المستجدات  في  التخصص  وتطبيؽ  كؿ ما ىو جديد  ومستجد. -
 ترسيخ مبدأ التعمـ المستمر، والعتماد عمي أساليب التعمـ الذاتي. -
استخداميا بفاعمية في توصيؿ تنمية ميارات توظيؼ تقنيات التعميـ المعاصرة، و  -

 المعمومات لممتعمـ.
تمكيف المعمـ مف ميارات استخداـ مصادر المعمومات، والبحث عف كؿ ما ىو جديد  -

 ومتطور.
المساىمة في تكويف مجتمعات تعمـ متميزة متطورة تقدـ خدمات فاعمة لممجتمع ومعالجة  -

 القضايا التعميمية بأسموب عممي متطور.
 :نًهنٍت نهًعهىأهًٍت انتنًٍت ا -3

 التدريس  تحسيف خالليا مف يمكف رئيسية كأداة لممعمميف  الميني بالتطوير ُيعترؼ 
 المناىج لتقديـ طريقة أيًضا ىو الميني التطوير. الطالب تحصيؿ تحسيف وبالتالي

 ، والتطبيؽ والتعاوف لمتعمـ التنمية المينية إلى المعمموف يحتاج .التربوية واإلصالحات
 بشكؿ الجديدة السموكيات لدمج ، الدراسية والفصوؿ المدرسة عمى القائـ بالدعـ مصحوبة

 ( ,Clive McGee,2012,59) Kirsten Petrieالمعمـ  ذخيرة في كامؿ
بيزادي  عوض حسيف كمثوـ ومف ثـ تتبمور أىمية التنمية المينية لممعمـ قيما يمي)

،9191،002-004): 
في الوقت الحالي في إصالحات عميقة ألنظمتيا بدأت الدوؿ في جميع أنحاء العالـ  -

التعميمية، وأحد أىـ التغيرات التي تـ إدخاليا تتعمؽ بالتحوؿ الكبير في أنواع  وطبيعة 
 مخرجات التعمـ المتوقعة مف الطالب.

عداد  - الغرض مف المدرسة في الوقت الحالي ليس مجرد تقديـ المعرفة بالموضوع، وا 
المستقبمية، إنما اليدؼ ىو تثقيؼ مواطني القرف الحادي الطالب لوظائفيـ المينية 

والعشريف لتزويدىـ بالقدرةعمي اتخاذ قرارات مسئولة نتيجة امتالكيـ كفاءات القرف الحادي 
بداعي، والتواصؿ والتعاوف مع اآلخريف  والعشريف وىي القدرة عمي التفكير بشكؿ نقدي وا 

يقة في المناىج والممارسات التعميمية، بشكؿ فعاؿ، وىذا يتطمب بالضرورة تحولت عم
 وفي الطريقة التي يدرس بيا المعمموف لمطالب.
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يعد المعمموف ىـ أساس نجاح مبادرات اإلصالح، حيث أنيـ في النياية ىـ المسئولوف  -
عف تنقيذ ىذه المبادرات داخؿ الفصؿ الدراسي، ومف المتوقع أف يمعب المعمموف مجموعة 

المدارس في القرف الحادي والعشريف، ويتطمب تحقيؽ ىذه األدوار متنوعة مف األدوار في 
 مجموعة واسعة مف الكفاءات المينية والشخصية.

أف يكوف المعمموف قادريف عمي تزويد جميع الطالب بفرص لمتعمـ العميؽ واليادؼ،  -
وكونؾ معمـ فإف ذلؾ يتطمب أيضا القدرة عمي العمؿ بشكؿ تعاوني مع اآلخريف، والبحث 

 فرص لمزيد مف التعمـ داخؿ المدرسة وخارجيا. عف
يحتاج المعمموف إلي امتالؾ قيـ شخصية معينة تسمح ليـ بالعمؿ كقادة لمتغيير  -

الجتماعي، حيث يكونوا قادريف عمي الحفاظ عمي محتوي تعميمي عالي الجودة مع تبني 
 توجو العدالة الجتماعية .

و  ودعـ مكثؼ حتي يتمكنوا مف التدريس وفقًا أف العديد مف المعمميف يحتاجوف إلي توجي -
لممبادئ المبتكرة التي تتالئـ مع المجموعة المتطورة مف الكفاءات مثؿ : المعرفة 
والميارات المتعمقة بالممارسة المينية والتعاوف والقيادة والنزاىة واللتزاـ بالتعميـ والتغيير 

 الجتماعي لضماف نجاح اإلصالحات التعميمية.
توفير فرص لمتنمية المينية أمر ضروري ألف برامج تعميـ المعمميف األولية ل يمكف أف  -

توفر ليـ جميع الميارات المطموبة في الفصؿ الدراسي، فالمتوقع مف معممي اليـو ىو 
تبني التعمـ مدي الحياة ليكونوا قادريف عمي التكيؼ باستمرار مع المواقؼ الجديدة 

مجتمع المتغيرة، وتوفير فرص التنمية المينية لممعمميف عادة ما والستجابة لمتطمبات ال
 يحسف التزاميـ ورضاىـ الوظيفي، وذلؾ يكوف لو آثار إيجابية عمي العممية التعميمية.       

 :نهًعهًٍٍ  انًهنٍت انتنًٍت   وأسباب دواعً  -0

أساسي لالرتقاء  والنيوض بالمعرفة  لمعممية التعميمية وكعامؿ إف المعمـ  كموجو  ومسير     
اإلنسانية لبد لو مف السعي نحو تطوير مياراتو وقدراتو مف خالؿ التنمية المينية التي وجدت 

   ( :722،  9104فرج ألساكني،  جواد انطالقًا مف المبررات واألسباب اآلتية )سياد



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو
 2021الجزء الثانى 

152 

جودة الشاممة في مناداة المجتمع العالمي المعاصر بوجو خاص عمي ضرورة تحقيؽ ال -
 التعميـ، إذ لف يتأتي ذلؾ إل بالتنمية المينية لممعمميف . 

تزايد التحديات المرتبطة بعصر المعموماتية في مطمع األلفية الثالثة لمقرف الحادي   -
 والعشريف.

 حاجة  التدريب المستقبمي لممعمميف إلي التطوير لمواجية  تحديات  العولمة . -
ر عناصر العممية التعميمية تأثيرًا في تعمـ المتعمميف مف خالؿ نموه المعمـ  يكاد يكوف أكث -

الشخصي والمنيي، إذ اإلعداد الذي  يتمقاه قبؿ الخدمة  ميما  كانت جودتو غير كاؼ 
لتمكينو مف الستمرار في أداء أدواره المتغيرة في ضوء التطورات التي تفرض نفسيا عمي 

يني لممعمميف عنصر بالغ األىمية بغية تنفيذ برامج مكونات منظومة التعميـ، فالنمو الم
 اإلصالح والتطوير التعميمي. 

كما أف أىـ مبررات التنمية المينية لممعمميف األدوار والمسئولبات المتجددة  والمتطورة      
مف المعمـ أداء ىذه األدارة بدرجة عالية مف الكفاءة والجودة، ومف أىـ ىذه األدوار  والمطموب

 (  : 901-912، 9101مصطفى محمد ،  عمة لمتنمية المينية لممعمميف ما يمي )سموىالدا
المعمـ كمخطط لعممية التدريس: فالمعمـ محتاج إلي تحويؿ عممو إلي مجموعة مف  -

الخطوات المنظمة المترابطة ، مما ينتج عنو توفير وقت المعمـ وتوجييو لالستغالؿ 
التعميمية وتوفير الفرص لمطالب لبموغ األىداؼ األمثؿ لمموارد المتاحة في العممية 

المنشودة، وتحقيؽ الترابط بيف أىداؼ التعميـ وطرائقو ووسائمو وبيف الطالب وقدراتيـ مما 
 يؤدي إلي تجنب المعمـ لالرتجالية والعشوائية التي قد تحيط بميامو.

الراىف بالعديد مف المعمـ كمرشد لمعممية التعميمية : تمر العممية التعميمية في الوقت  -
المستجدات التعميمية ويتطمب ذلؾ تغيير بنية الدراسة والتب تعد طريقة لبناء عالقات بيف 
التالميذ والمعمميف، فتحوؿ المعمـ القائد إلي مرشد لمتالميذ، ويتطمب ىذا تدريب المعمـ 

رفع كفاءة عمي القياـ بدوره الجديد ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ توفير برامج التنمية المينية ل
 المعمـ المينية أثناء الخدمة.
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المعمـ كمحدد لألىداؼ التعميمية: يمثؿ تحديد األىداؼ التعميمية ركنًا أساسيًا في أدوار  -
المعمـ المينية، ويرجع ذلؾ لما تحتمو األىداؼ التربوية مف مكانة بارزة في العممية 

تأثيرًا في أداء المعمـ وفي  التعميمية، نظرًا ألف األىداؼ التعميمية مف أكثر العناصر
 -التنفيذ –عمميات التقويـ وليا أثر فعاؿ عمي جميع جوانب العممية التعميمية) التخطيط 

 التقويـ(.
المعمـ كمستخدـ لطرؽ التدريس الحديثة في عممية التعميـ: يحظي استخداـ طرؽ التدريس  -

بعناصر المنظومة التعميمية الحديثة باىتماـ خاص في العممية التعميمية، نظرا لرتباطيا 
المنيج( وارتباطيا بمدي قدرة المعمـ عمي ايصاؿ المعمومة لطالبو،  -الطالب –)المعمـ 

 كما أنو بناء عمييا تتحدد قدرة الطالب عمي التحصيؿ.
المعمـ ودوره لتوظيؼ األنشطة في العممية التعميمية: يمثؿ الدور الخاص بتوظيؼ المعمـ  -

التعميمية دعامة أساسية في الحكـ عمي مدي أدائو الميني، ومرد األنشطة في العممية 
ذلؾ زيادة الىتماـ التربوي في الفترة األخيرة بجانب األنشطة التربوية، والىنماـ باألنشطة 

 التربوية مف جميع النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجييية والتقويمية.
التدريس: لقد أصبح توظيؼ التكنولوجيا في  المعمـ ودوره لتوظيؼ التكنولوجيا في عممية -

خدمة العممية التعميمية داخؿ حجرات الدراسة بالمدارس وخارجيا ضرورة أساسية انطالقا 
مف حاجة المجتمع المصري إلي شخصيات قادرة عمي مواكبة تغيرات وتطورات العصر، 

 مؿ.وحاجة المجتمع المصري الدائمة إلي فئة العمالة الماىرة في قوة الع
المعمـ ودوره في تنوع أساليب التقييـ في عممية التدريس: يتفرد جانب التقييـ في التعميـ   - 

بأىمية خاصة، فمف خاللو يعرؼ القائموف عمي العممية التعميمية والتالميذ نتيجة 
أعماليـ ويبيف ليـ ما قد وقعوا فيو مف أخطاء مما يوضح ليـ مستوي األداء الحالي 

يمية، مما يعمؿ عمي استخدامو كنقطة انطالؽ نحو عمميات التحسيف لمعممية التعم
والتطوير لمعممية التعميمية، مما ينعكس عمي إيجابا عمي أداء القائميف عمي العممية 

 التعميمية .
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المعمـ ودوره في إدارة الوقت أثناء التدريس: يمثؿ الوقت الذي يقضيو المعمـ داخؿ   -
مـ وبيف وزارة التربية والتعميـ، مما يضفي عمي إدارة المعمـ لوقتو المدرسة التزامًا بيف المع

داخؿ المدرسة قوة ويجعمو مف الميارات األساسية التي تجب عمي المعمـ امتالكيا، 
ويتميز المعمـ الذي يمتمؾ ىذه الميارات بتوجيو وتركيز انتباه عمي األمور األساسية التي 

 ينبغي لو فعميا.
في إدارة الصؼ الدراسي: لقد وجيت األتظار في الفترة األخيرة إلي إدارة المعمـ ودوره  -  

الصؼ نظرًا ألىميتيا في العممية التعميمية وخمؽ روح اإلبداع عند المعمميف، وخمؽ نوع 
 مف العالقات القوية بيف أفراد المجتمع المدرسي.

رية الحديثة جانبا ىاما في المعمـ ودوره في مشاركة إدارة المدرسة : تمثؿ المتطمبات اإلدا -
تطوير العممية التعميمية حيث يتـ دعميا بأدوار جديدة لممعمـ لممساعدة في العمؿ 

 اإلداري.
التزاـ المعمـ بأخالقيات المينة: ينبع الىتماـ بالتزاـ المعمميف بأخالقيات مينة التعميـ مف  -

امتالؾ معمـ المدرسة اللتزاـ  طبيعة التعميـ فيي عممية أخالقية، مما يستدعي الىتماـ ب
بأخالقيات المينة والتي تتضمف مدي قياـ المعمميف بواجباتيـ المطموبة منيـ ومدي التزاميـ 
بالقوانيف والموائح المنظمة لمعممف والسموكيات والقيـ والمبادئ األخالقية التي ينبغي لممعمميف 

        المدرسة .      اللتزاـ بيا أثناء مزاولة دوره التربوي داخؿ وخارج 
وتزايدت في السنوات األخيرة المعارؼ وتراكمت بشكؿ كبير وتضاعفت بشكؿ يصعب      

عمي األفراد ومالحقتيا وخاصة لممتخصصيف، وأصبح لزاما عمي أصحاب الميف ضرورة 
الجري وراء كؿ جديد في مجالت عمميـ، وبالتالي اقتضت تمؾ المتغيرات والمستجدات تجديد 

ذا كاف التدريب ضروريا لكؿ أصحاب المعارؼ والثقافة، وذلؾ يع ني استمراراية التدريب، وا 
الميف والتخصصات فإنو مف أولي أكثر وجوبا لممعمميف، وتتمثؿ دواعي التنمية المينية 

 (: 72-9119،93لممعمميف فيما يمي)محمد توفيؽ سالـ، عبدالخالؽ يوسؼ سعد، 
د كثرة مف المعمميف غير المؤىميف سد النقص وأوجو القصور في عممية اإلعداد: نتيجة وجو  -

تربويا، كما لوحظ التغيرات التغيرات الحادثة في المناىج وطبيعة العصر، وفي ضوء ذلؾ 
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كاف التدريب مطمب ضروري لستكماؿ القصور في عممية اإلعداد لرفع مستوي المعمـ 
 إلي الحد الذي يحقؽ أىداؼ المرحمة التعميمية.

 المعمـ أدوار ومعرفة التعميـ، لمينة  المينية المتطمبات تبرتأىيؿ المعمميف الجدد: تع -
 . الجدد المعمميف لتأىيؿ جوىرية طالبة، منطمقات أو طالب كؿ تجاه ومسؤولياتو

تدريب المعمميف لمواجية مقتضيات العصر: يتطمب عصر العولمة تدريب المعمـ تدريبا  -
عداد غير مسبوؽ وانفتاحا عمي كؿ التجارب العالمية وتنوعا في الخبرات  مختمفا وا 

 والقدرات، وضرورة التدريب إلعداد المعمميف لمتعامؿ مع التكنولوجيا الجديدة.
ضرورة التدريب لمواجية عصر التفجر المعرفي: ما أنتجو العالـ مف معمومات قابمة  -

ة لمتداوؿ خالؿ األعواـ الثالثيف الماضية يتجاوز في كميتو ما أنتجو العالـ خالؿ خمس
آلؼ عاـ مف عمر الحضارة اإلنسانية، وذلؾ التراكـ المعرفي اليائؿ يشكؿ أعباء جسامًا 
عمي المعمميف لإلطالع عمي الجديد في تخصصيـ وتكنولوجيا التعميـ بشكؿ عاـ، بحيث 
أصبح مف المستحيؿ أف يبقي فرد بمعزؿ  عما يستجد مف معمومات في مجاؿ تخصصو  

عالـ نفسو، كما أف جودة اإلعداد ل تغني المعمـ عف أو  بمعزؿ عما يحدث  في ال
الحاجة لممزيد مف المعرفة لطرؽ حؿ المشكالت المتجددة وميارتو وكفاءتو ل تبقي لفترة 

 طويمة وذلؾ لمتطورات السريعة في مادة تخصصو وفي أساليب تدريسيا.
رة، والمعارؼ تتراكـ دور التدريب في رفع إنتاجية المعمـ: لما كانت عممية التغيير مستم -

بشكؿ يومي، فإف عممية تأىيؿ المعمـ في حاجة إلي تعمـ مستمر مدي الحياة بما يمكنو 
مف مف مالحقة الجديد في ميداف العمؿ ورفع كفايتو اإلنتاجية مف خالؿ زيادة مياراتو 

 واتجاىاتو. 
الوقت الحاضر التدريب كضرورة لمتجديد التربوي: يعد تطوير التعميـ مطمبا قوميا في  -

كضرورة لممستقبؿ حيث لـ يعد اكتساب مجموعة مف الميارات يكفي لألداء الكؼء في 
أي مينة مف الميف، فالمعرفة تتغير وتتجدد بسرعة فائقة، والميارات التي يحتاجيا أي 
فرد لمينة معينة تتسع وتتفرع بدرجة ىائمة مما يمقي عمي الفرد تجديد معارفو ومياراتو 
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كؿ فترة زمنية قصيرة تحت ما يسمي بالتنمية المينية المستديمة التي تحقؽ  واتجاىاتو
 مبدأ التعمـ مدي الحياة.  

 لما التطور ونظراً  ىذا  إحداث  أساسيا في  عنصراً  تشكؿ والتعميـ  التعمـ أي أف عممية   
 الدعائـ أىـ فاف النظاـ التربوي  أركاف مف  األساسي الركف  باعتباره  أىمية مف  المعمـ يمثمو
عدادىـ المعمميف تييئو في تكمف التربية فمسفو عمييا تركز التي  مستمرة بصورة وتطويرىـ وا 
 تؤىميـ التي بالخبرات وتزويدىـ التعميمي بالمستوي والرتقاء الضرورية المجتمع حاجات لتمبيو
 العناصر أحد  المعمـ  أف عمى تركز التعميمية األنظمة كؿ أف كما المتميز، التربوي لمعمؿ

 دوره يعي مينياً  ومتدرب    أكاديمياً  مؤىؿ معمـ فبدوف والتعممية   التعميمية لمعممية   األساسية
 ومع المنشودة، أىدافو  تحقيؽ  إلى الوصوؿ تعميمي نظاـ أي يستطيع ل والشامؿ الكبير

 والتقنية العالية، والتصالت المعموماتية عصر العالـ ودخوؿ اليائؿ المعرفي النفجار
 يمبي العصر؛ معمـ   روح ليواكب مستمر بشكؿ متطور إلى معمـ ممحة ضرورة  ىناؾ أصبحت
 والرقي. التقدـ نحو ومتطمباتو المجتمع احتياجات ويمبي التعمـ في المتعمـ حاجات
 فيما لممعمميف المينية  بالتنمية   اإلىتماـ ومما سبؽ نستطيع نوجز أىـ مبررات ودواعى     
 كباحث العولمة، مبررات معرفية وتكنولوجية، مبررات مرتبطة بتعدد أدوار المعمـ)المعمـ :يمى

 لمعممية وميسر التعميمية لمخبرات ومبتكر،مصمـ ومفكر كمتعمـ تكنولوجى، المعمـ وخبير
بكميات التعميمية(، مبررات مرتبطة بضغؼ برامج إعداد المعمـ  لمعممية كمقوـ التعميمية، المعمـ

برامج التدريب أثناء الخدمة، ومبررات مرتبطة   تربية، مبررات مرتبطة بقصور وضعؼال
بررات مرتبطة  باإلصالح  بضعؼ  التكامؿ  بيف إعداد  وتدريب  المعمـ قبؿ وأثناء الخدمة، م

 الشامؿ. المدرسي
 : يبادئ وأسس انتنًٍت انًهنٍت نهًعهًٍٍ -5

يجب  التى األسس أو المبادئ مف مجموعة عمى لممعمميف المينية التنمية برامج تستند  
المبادئ  وىذه ومينيًا، أكاديمياً  المعمميف أداء تطوير فى البرامج ىذه تنجح حتى مراعاتيا
 (:23-22، 9103يمى)راندا رفعت محمد،  فيما تتمثؿ

برنامج وضوح وتحديد أىداؼ برنامج التنمية المينية لممعمميف: إف وضوح وتحديد أىداؼ  -
التنمية المينية  يسيـ في  زيادة استفادة المعمميف مف ىذه البرامج، وعميو وضع  وصياغة  
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أىداؼ برنامج التنمية المينية بحيث:يحدد ما ىو السموؾ المطموب مف المعمميف لتحقيؽ 
 ىذه األىداؼ، تحدد األداء الذي يمكف  أف يؤديو المعمـ بعد النتياء مف البرنامج.

طار ونموذج  لبرنامج التنمية المينية: حيث أثبتت العديد مف الدراسات أنو كمما اعتماد إ -
طار نظري  لعممية التنمية المينية، كمما  اعتمدت عممية  التنمية  المينية عمي نموذج  وا 

 كانت أكثر  كفاءة  وفعالية  مف البرامج  األخري التي  ل تتضمف مثؿ ىذه النماذج .
نية المختمفة لممعمميف: فكمما عسكت برامج التنمية المينية لممعمميف مقابمة الحاجات المي -

حاجات ومتطمبات المعمميف في واقعيـ الميني العممي، كمما شعر المعمموف بأىمية ىذه 
البرامج وزاد اإلقباؿ عمييا وىنا يجب مراعاة: تحديد الحاجات المينية لممعمميف مف خالؿ 

ف تمثؿ ىذه الحاجات المينية لممعمميف أولوية وأىمية كبيرة دراسة فعمية وواقعية لمميداف، أ
 لممعمميف في ذلؾ الوقت. 

أف تحقؽ برنامج التنمية المينية التوافؽ بيف األفكار النظرية والعممية لممعمميف: ىناؾ  -
العديد مف برامج التنمية المينية لممعمميف التي تنفصؿ فييا األفكار أو األطار النظري عف 

العممية لممعمميف، أو بمعني أخر غمبة اإلطار النظري عمي مثؿ ىذه البرامج  المارسات
ومف ىنا يجب مراعاة التطابؽ بيف اإلطار النظري الذي يقدـ في مثؿ ىذه البرامج وبيف 

 الممارسات الفعمية لممعمميف حتي يكتب ليا النجاح.
ية المينية:ىناؾ العديد مف الستفادة مف نتائج البحوث والدراسات العممية في برامج التنم -

الدراسات والبحوث اإلجرائية التي تجري في الميداف، ومف ىنا لبد مف العتماد في وضع 
وتصميـ برامج التنمية المينية لممعمميف عمي نتائج تمؾ البحوث والدراسات، وأخذىا 

 كاساس في إدخاؿ التطويرات والتحسينات عمي برامج التنمية المينية.
قنيات وتكنولوجيا المعمومات: ويؤكد ىذا المبدأ عمي ضرورة تضميف أي برنامج استخداـ ت -

مف برامج التنمية المينية لممعمميف استخداـ التقنيات الحديثة في عممية التدريب، فيناؾ 
العديد مف التقنيات التي يجب استخداميا مثؿ الكمبيوتر ، النترنت، التدريس المصغر، 

 والمختبرات المغوية .
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ستمرارية عممية التنمية المينية والتطوير الميني لممعمميف: بمعني ضرورة أف ثكوف ا -
عممية التنمية المينية والتطوير الميني عممية مستمرة، وذلؾ ما تفرضو التطورات الحديثة 
في شتي مجالت الحياة، بما فييا المجاؿ التربوي والتعميمي، ومف ىنا تأتي أىمية 

 مميف وتطويرىـ مينيا بما يتناسب مع تمؾ التغيرات.استمرارية تدريب المع
حجازي،  هيمإبرا السيد شحات مايمى)ىناء أيضًا، لممعمميف المينية التنمية مبادىء ومف   

9104 ،001-000):  
 ومايستطيعوف يتعممو الطالب ما عمى التركيز يتـ حيث:  النتائج عمى المبنى التعميـ -

 فعالية عمى فالحكـ التنمية المينية، عمميات نجاح عمى مؤشراً  ذلؾ ويعتبر بو، القياـ
 الفصوؿ داخؿ التعميمية فى الممارسات التغييرات خالؿ مف يتـ المينية التنمية برامج

 الطالب ونتائج الدارسية
 جانب مف والفاعمة المشاركة النشطة عمى المينية التنمية برامج تستند أف يجب: البنائية -

 المتدربيف المعمميف
 برامج جودة عالميًا لضماف المحددة المعايير إلى المينية التنمية تستند أف يجب: المعايير -

 .التدريس فى استخداـ التكنولوجيا وفى المختمفة الدراسية المواد فى المينية التنمية
 .المدرسة محورىا تكوف أف يجب مستمرة، عممية المينية التنمية: اإلستمرار -
 وفى ميارات التخصص فى عميقاً  إعداداً  المتدربيف إعداد يجب: المتدربيف وتدريب إعداد -

  التكنولوجيا والتصاؿ واستخداـ التواصؿ وميارات الدراسية الفصوؿ العممى داخؿ التطبيؽ
 .وفعالية بكفاءة   التعميمية

 التنمية المينية برامج فى الحديثة التكنولوجية الوسائط استخداـ يجب: التكنولوجيا استخداـ -
 ومتطمبات البرامج تتناسب ىذه فى نوعية نقمة أساسيًا؛إلحداث محوراً  التكنولوجيا تشكؿ بحيث
 .والعشريف الحادي القرف
 : يجاالث وأبعاد انتنًٍت انًهنبت نهًعهًٍٍ-6

تتنوع مجالت التنمية المينية لممعمميف وتتعدد أبعادىا عمي النحو التالي) محمد عيد     
 (:22-9101،22عتريس،
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المجاؿ التربوي الميني: مف خالؿ إطالعو عمي الجديد في الثقافة التربوية والنفسية وطرؽ  -
عمـ الذاتي، والتعمـ  التدريس والمناىج وأساليب التقويـ واستراتيجيات التعمـ الحديثة مثؿ : الت

 المستمر والتعمـ  التعاوني.
المجاؿ األكاديمي التخصصي، مف خالؿ تزويده بما يستجد عقب تخرجو حتي يتواكب  -

 مع الجديد في مجاؿ تخصصو.
المجاؿ الثقافي: مف خالؿ تزويد المعمـ بثقافة عامة واسعة تتيح لو التعرؼ عمي ما يحيط  -

 ت في مجتمعو وفي العالـ مف حولو.بو مف متغيرات وتطورات ومستجدا
المجاؿ اإلداري: مف خالؿ تنمية الوعي القانوني واإلداري لممعمـ ومعرفتو بحقوقو وواجباتو  -

ومسئولياتو وأدواره وعالقاتو مع اإلدارة المدرسية ومع أولياء األمور، وكذلؾ زمالئو ومع 
 طالبو وكيفية إدارتو لمفصؿ بكفاءة.

ؿ إمداده بمجموعة مف الخصائص الشخصية لممعمـ التي المجاؿ الشخصي : مف خال -
 تساعده عمي أداء عممة بنجاح.

المجاؿ الجتماعي: مف خالؿ غرس الميارات والقيـ الجتماعية مف خالؿ تنمية ميارات  -
العمؿ الجماعي وروح الفريؽ والتعمـ التعاوني وكيفية التفاعؿ مع الزمالء ومع إدارة  

 ووضع خطة المدرسة. المدرسة في صنع القرار
يتسع مفيوـ التنمية المينية ليشمؿ العديد مف األبعاد اليامة التي ل غني عنيا لمعمـ      

 (27-9103،20محمد، رفعت راندا)القرف الحادي والعشريف وفيما يمي توضيح ذلؾ كما يمي
 : 
والتربوية: إف المعمـ في ىذا العصر في حاجة إلي المعرفة العامة التي  المعرفة العامة -

لي المعرفة التربوية المتخصصة التي ترقي بمستوي أدائو  تجعمو قادرًا عمي فيـ المجتمع وا 
والمتمثمة  فيما يمي: اكتساب المعمـ لبعض المعارؼ حوؿ نظريات التعمـ الجديدة، اإللماـ 

درسي لمتفريؽ بيف الخبرات ذات المعني وغير المعني، فيـ بميارة تحميؿ الكتاب الم
لمتالميذ في حجرات الدراسة، التعرؼ عمي كيفية  قة بيف التدريس والتنوع الثقافيالعال

 تصميـ مواقؼ خبرة ذات معني في حجرات الدراسة.    
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والتعمـ: يشمؿ ىذا البعد ضرورة إلماـ المعمـ باستراتيجيات التعميـ  استراتيجيات التعميـ  -
والتعمـ المتجددة في القرف الحادي والعشريف والمتضمنة: إلماـ المعمـ بميارات التفكير الناقد، 
اكتساب معارؼ وميارات حوؿ التعمـ التعاونيف إلماـ المعمـ بمعارؼ وميارات حوؿ كيفية 

 حديد األدوار.  تنظيـ حجرة الدراسة وت
البحث اإلجرائي: إف الخطوة األولي لمراجعة أداء المؤسسات التربوية والتعميمية وجيود   -

األفراد والجماعات في التربية والتعميـ ، وىي القياـ ببحوث مترابطة حوؿ ما يحدث في 
التربوية  وأىـ البحوث بحوث الجرائية التي يشارؾ  فييا المعمموف مف أفضؿالميداف، وتعد ال

ألنيا ترتبط مباشرة بالميداف، وتنطمؽ مف مشكالت واقعية، وليا دور أساسي  في  اإلصالح  
والعالج، وفيما يمي أىـ الميارات التي يجب أف  يتضمنيا ىذا البعد: اإللماـ ببعض ميارات 

ؼ ومزاياه، اكتساب معار  ارؼ حوؿ مفيوـ الستقصاء وأدواتوالبحث اإلجرائي، اإللماـ بمع
 حوؿ  كيفية  تقويـ  األداء  وتقويـ  مستويات  قياسو.

المستويات المينية المعمميف: تأتي المستويات المينية  لممعمـ كأحد أبعاد التنمية المينية  -
الميمة والتي تتضمف إلماـ المعمـ بما يمي: معارؼ حوؿ مفيوـ  مجتمعات التعمـ 

بيف المدرسة  والمجتمع مف حوليا،  وأخالقيات مينة التعميـ، ميارات تفعيؿ الشراكة
ميارات تصميـ  مواقؼ تدريسية  تقـو عمي عمميتي التقكر والتأمؿ، كيقية إعداد ممفات 

 اإلنجاز بفاعمية. 
ـ، يقوـ عمي التكنولوجيا التعميمية: إف أحد  جوانب  التجديد  التربوي في مؤسسات  التعمي -

تمثمة في تكنولوجيا التعميـ وعمي رأسيا الحاسوب الثورة التكنولوجية الم اإلفادة  مف إمكانات
لما يممكو مف إمكانات متطورة تسيـ في تحسيف وجودة األداء المدرسي. األمر الذي  
يتطمب  ضرورة  تأىيؿ المعمـ  وتنميتو  مينيًا  وبشكؿ مستمر في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ  

ـ الحاسوب في عمميتي التعميـ وذلؾ مف خالؿ إلمامو بما يمي: أساليب وميارات استخدا
طوير وت مـ والبحث، ميارات اخيتار وتقويـوالتعمـ، استثمار الحاسوب كمصدر لمتع

 مادة  التخصص.  يمية فيتعم البرمجيات التعميمية، معارؼ وميارات حوؿ إعداد برمجيات
 يذاخم انتنًٍت انًهنٍت نهًعهًٍٍ-7
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 السيد شحات يمى)ىناء ما المداخؿ ىذه أىـ ومف لممعمميف، المينية التنمية مداخؿ تتعدد
،  ( 007 ، 9102 الاله، عبد أحمد منصور محمد ()020-002، 9104حجازي، إبراىيـ

(Nur Yiğitoğlu,Yeşim Keşli Dollar,2018,695)   
 وىـ الجدد لممعمميف دعـ برنامج تقديـ عمى المدخؿ ىذا : يقوـمدخل تدعيم المعممين الجدد -
 الوظيفى المعمـ مستقبؿ عمى ستؤثر اإلرشاد لعممية الجيدة المصاحبة فالبداية المدارس؛ فى

 إيجابية، وتستند بطريقة التغيير فى رغبتو عمى تنعكس كما بمينة التدريس، البقاء فى ورغبتو
 الجدد المعمميف منيا : حاجة الدواعى، مف متشابكة مجموعة إلى الجدد المعمميف رعاية برامج
 مف التقميؿ إلى المتعممة وحاجاتيـ المنظمات فى فاعميف ليصبحوا المساندة؛و  اإلرشاد إلى

 الضمنية والمعرفة الثقافة ونقؿ الشخصى والمينى النمو تعزيز عف فضالً  بالعزلة، إحساسيـ
 مجالت فى والمساندة التوجيو إلى الجدد المعمميف التدريس، حاجة مف األولى السنة خالؿ

دارة التعميـ، واستراتيجياتلمتدريس  التخطيط دارة والتقويـ التالميذ سموؾ وا   يظير وىنا الصؼ وا 
 الجتماعات خالؿ مف الجديد المعمـ ميارات وتطوير النمو المينى فى التربوى المشرؼ دور

 الصفية. والنشرات والزيارات األدلة وتوفير
 المينية التنمية فى الميمة المداخؿ أحد اإلجرائي البحث :  يعتبرمدخل البحث اإلجرائي -

 أدائيـ وفحص دراسة مف المعمميف يمكف البحوث مف نمط اإلجرائى ىو والبحث لممعمـ،
 البحث بأسموب والمدارس، ويقصد الصفوؼ داخؿ عمميـ التى تعترض المشكالت ومواجية
 الممارسات فى الباحث المعمـ عمى تأمؿ وتعتمد تأممى، وتفكير مستمرة تعمـ عممية: اإلجرائى

 العممية لطبيعة أفضؿ وفيـ ممارستو التربوية تحسيف الحقؿ التربوي بيدؼ فى بيا يقوـ التى
مف  وليس المدرسة داخؿ مف المينية لمتنمية نموذجاً  اإلجرائى البحث مدخؿ التربوية، ويمثؿ

بتنفيذىا  ويقوموف أنفسيـ، المعمميف قبؿ مف المينية التنمية برامج صياغة تتـ ؛حيث خارجيا
تحصيميـ  فى تحسيف أو التالميذ، سموؾ فى تعديؿ مف تسفرعنو ما ضوء فى وتقويميا
  ككؿ. لممدرسة وتحسيف خاصة، واىتمامات احتياجات تمبية أو الدراسى

 الفعمية التعميمية وممارساتيـ لممعمميف، الميني لمتطوير ميًما الجرائي البحث إجراء ويعتبر   
 والبحث جديًدا تحدًيا البحث يعتبر ، المعمميف مف لمعديد بالنسبة ، ذلؾ ومع النظرية ومعرفتيـ
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 مف يعالج عممية ىو المعزز الواقع. الفصؿ في البحث مف مألوؼ غير شكؿ ىو اإلجرائي
 ىو دائًما القصد يكوف ، اإلجرائي البحث في. ممارساتيـ في ميمة قضايا الممارسوف خالليا
 تعمؿ ل ممارسة معالجة محاولة وكذلؾ ما شيء نجاح سبب فيـ ومحاولة ، الممارسة تحسيف

 تطوير ىو المقصود التركيز فإف ، ذلؾ عمى عالوة ؛ الشخصية التوقعات تمبي تعد لـ أو
 والمنيجي. المنظـ والتعديؿ التفكير خالؿ مف جديدة واستراتيجيات ممارسات

 معايير حركة بدأت : لقدالمعايير العالمية مدخل لمتنمية المينية المستدامة لممعممين -
 المتحدة الوليات فى القرف العشريف مف التسعينات فى لممعمميف المينية التنمية برامج

 أف رأت التى المينية والمنظمات التعميمية المختمفة القضائية السمطات قبؿ مف األمريكية،
 برامج معايير لممعمميف وتيدؼ المينى النمو فى تحقيؽ تساعد المينية التنمية ومعايير أطر

كسابيـ الذاتى، عمميات التقييـ ممارسة عمى المعمميف قدرة تنمية إلى المينية التنمية  القدرة وا 
 وتوجيو الحياة، مدى عمميات التعمـ ومواصمة الذاتية، المينية التنمية برامج تخطيط عمى

 وىذه الصحيح، والمساءلة لمسارىا التقييـ وعمميات والتنظيمية الفنية المينية التنمية قرارات
 أقساـ ثالثة إلى المعايير ىذه وتنقسـ المينية، التنمية خطط عند بناء مراعاتيا يجب المعايير
 متعمقة ومعايير – بالعمميات متعمقة ومعايير –متعمقة باإلطار معايير: وىى رئيسة،

 بالمحتوى.
 المينى اإلنجاز ممؼ : يعرؼمدخل لمتنمية المينية لممعممين المينى اإلنجاز ممف -

 اإلنجاز؛ وكيفية ويعرفو، وينجزه، المعمـ، يفعمو أف يجب ما تتضمف حقيبة" بأنو لممعمـ
 والوجدانى األكاديمى والميارى المعمـ نمو مدى إلى الحقيبة ىذه محتوى يشير بحيث

 قبؿ لو مف منحت التى والمعنوية المادية الحوافز إلى واإلضافة والمينى، واإلبداعى
 زمنية متتابعة، فترات عمى المعمـ لمنجزات محدداً  الحقيبة ىذه تصنيؼ ويكوف المسئوليف،

 Teacher لممعمـ اإلنجاز المينى ممؼ استخداـ ويعد المعمـ، أداء تطور مدى تبرز حتى
  Portfolio  نموه فى تعزيز تسيـ ؛التى المعمـ أداء بمستوى الرتقاء مداخؿ أىـ أحد 

 عمى التعميمية، وتشجيعو العممية فى المتنوعة وأنشطتو وخبراتو أدائو وتوثيؽ المينى،
 التى الواعية؛ والتأمؿ والممارسة التفكر أساليب وتبنى الذاتى، والتقويـ المستمر، التعمـ
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 التعاوف عمى أنو يشجع إلى التربوية؛ باإلضافة ومعتقداتو المينية فمسفتو خالليا مف يجسد
 مف المعمميف جديدة نوعية إيجاد عمى يساعد الذى المعمميف؛األمر بيف الخبرات وتبادؿ

 . والمبدعيف المتميزيف
: لممعممين المستدامة المينية التنمية المينية المتمركزة عمي المدرسة مدخل لمتنمية -

 ؛ألنو ييتـ وىاماً  حديثاً  تربوياً  اتجاىاً  المدرسة عمى المتمركزة المينية التنمية مدخؿ يمثؿ
 برامج التدريب ظيور ارتبط وقد المدرسة، فى المعمميف لجميع والشاممة المتكاممة بالتنمية
النظاـ،  وتطوير التعميمى اإلصالح بحركات بو أخذت التى الدوؿ فى المدرسة داخؿ

إلى  القرار اتخاذ سمطة ونقؿ الالمركزية نحو والتوجو المدرسة فاعمية يحقؽ بما المدرسى؛
ومواجية  والمساءلة، المسئولية، وتأكيد الفعالة المجتمعية المشاركة وتحقيؽ المدرسة داخؿ

 سعييا فى المدارس المدخؿ تعمؿ ىذا خالؿ حدوثيا ومف وقت حميا ومحاولة المشكالت؛
 المستمرة المينية مناسبةلمتنمية مدرسية بيئة تكويف عمى المدرسى اإلصالح تحقيؽ نحو

بيا،  الموجوديف لمتعميـ لجميع مينى مجتمع إلى تعميـ بيئة مف المدرسة وتحويؿ لممعمميف،
بالمدرسة  المعمميف أف عمى لممعمميف المينية التنمية عمى القائـ اإلصالح مدخؿ ويؤكد

التى  األساسية الوحدة وأنيا بذاتيا، قائمة مستقمة تنظيمية وحدة المدرسة أف عمى يتعامموف
صالح التغيير إلحداث عمييا التركيز يجب  ىذا فإف ثـ ومف ككؿ؛ التعميمى النظاـ وا 

 لإلصالح األساسية والوحدة المنبع ىى المدرسة أف مفادىا رئيسة فكرة عمى المدخؿ يقوـ
 لبعض ودعميـ يـتعاون يزداد المدرسة داخؿ المينية التنمية عمميات فى وأف المعمميف ،

 عمؿ وخطة واحدة، ورؤية واحد ىدؼ وامتالؾ الفريؽ، بروح العمؿ شعور ويتكوف لدييـ
 مدارسيـ. داخؿ التعميـ جودة تحقيؽ فى وفاعمية تأثيراً  أكثر يصبحوف ثـ ة، ومف واحد

 :االتجاهاث انحذٌثت فً يجال انتنًٍت انًهنٍت نهًعهى-8
روتينية، ولكنيا أصبحت أمرًا ضروريًا، لنجاح العممية لـ تعد التنمية المينية عممية     

التعميمية، في ظؿ مناىج دراسية متغيرة، ومتطورة، وثورة معرفية ىائمة، وتقدـ تكنولوجي عمي 
كافة األصعدة، وميارات مختمفة يجب أف يتمتع بيا المعمـ، وأدوار جديدة، يجب أف يقوـ بيا، 
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 ابراىيـ لمينية، يمكف عرضيا عمي النحو التالي)محمدولذلؾ ظيرت اتجاىات حديثة لمتنمية ا
 (: 709-9103،712عبده السيد، 

التجاه  لمتنمية المينية المخططة والمبرمجة مستقباًل، وبناء خطط لمتنمية المينية لممعمـ  -
تراعي متغيرات المستقبؿ وتساعد المعممفي التعامؿ بنجاح معيا:في ظؿ متغيرات 

امج تنمية مينية فعالة لممعمميف تساعدىـ عمي أف يكونوا أداة المستقبؿ يجب توفير بر 
فعالة لتنفيذ التطوير، وتطوير مياراتيـ فيما يتعمؽ بإدارة الصؼ واستخداـ الوقت استخدامًا 
فعاًل، واستخداـ تكنولوجيا الحاسب اآللي واإلنترنت، وأساليب التدريس المتعددة التي 

 تحسف مف تعمـ الطالب.
نحو التركيز عمي األدوار الجديدة والمتغيرة لممعمـ كمدخؿ لمتربية المينية لممعمـ  التجاه    -

ومساعدتو في فيـ تمؾ األدوار والقياـ بيا مستقباًل بفاعمية:المعمـ في عمره الوظيفي يواجو 
متغيرات شتي ل يمكنو مواكبتيا إل بالتزود بالخبرات التي تؤىمو لذلؾ، فالعموـ تتغير 

تضيؼ إلييا كؿ يوـ جديد، والتقنية تتسارع خطاىا إلي المستحدثات والمبتكرات واألبحاث 
التي تغير كثير مف معوقات البيئة، فأنماط الحياة والمجتمعات ىي األخري تغير نظميا 
وسياستيا وأساليب العمؿ وخطط التنمية فييا، والعالقات بيف أفرادىا ومؤسساتيا والمتعمـ 

 ميا لتغير حاجاتو وطموحاتو ونظرتو إلي المستقبؿ.   يتأثر بيذه المتغيرات ك
نشاء وحدات التدريب  - التجاه إلي التركيز عمي المدرسة كوحدة لمتنمية المينية لممعمـ وا 

والتقويـ والجودة داخؿ المدارس: أصبحت مراكز التدريب في المؤسسات التعميمية فرصة 
عة باستمرار وبتكاليؼ اقتصادية قميمة مع كبيرة لتقديـ برامج  تنمية  مينية متجددة، ومتنو 

 الحتفاظ بجودة التدريب .  
التجاه لستخداـ أساليب وطرؽ حديثة في التنمية المينية لممعمـ مثؿ أسموب فرؽ الحوار،  -

أسموب التفاعؿ مع الزمالء، أسموب القوافؿ التدريبية، أسموب التدريس النموذجي، أسموب 
لحتياجات التدريبية لممعمميف باستخداـ مختمؼ الطرؽ مؤتمرات العمؿ: يجب تحديد ا

واألساليب ومنيا تحميؿ المجالت ذات األولوية في عممية التدريب ومنخالؿ ردود فعؿ 
 المتدربيف وقياس أثر برامج التنمية المينية عمي المعمميف والمالحظات أثناء التدريس.
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كمدخؿ لمتنمية المينية لممعمـ وتدريب  التجاه نحو استخداـ البحوث اإلجرائية والميدانية -
المعمميف عمي كيفية المشاركة اإليجابية في إجراء ىذه البحوث والستفادة منيا في مجاؿ 
المينة والتدريس ومواجية المشكالت التعميمية: أف بحث العمؿ في ميداف التدريس يعرؼ 

موعات بغرض حؿ بأنو ذلؾ البحث الذي يبني مف طرؼ واحد أو مجموعة أفراد أو مج
مشكمة أو الحصوؿ عمي معمومات لتحسيف الممارسة واألداء، المعمـ الباحث ىو المعمـ 
الممـ بطرؽ التحميؿ والتفكير المنطقي واإلبداعي، وىو القادر عمي ممارسة ىذا التفكير 
بأنواعيف وىو القادر عمي تكويف الميارات المعرفية والبحثية لمطالب والالزمة لمقرف 

 ي والعشريف مثؿ سرعة الطالع وتحميؿ المشكالت بطريقة نقدية بناءة.الحاد
التنمية المينية الذاتية: ما يقوـ بو المعمـ مف تطوير لقدراتو ومياراتو ومعارفو عف اقتناع  -

واختيار شخصي، ألنو يري في تمؾ الممارسة استمرارية لكفاءتو ولشخصو العتباري 
معرفة المتطورة في التقدـ العممي ومواكبة الجديد في حقؿ وولء لمينتو، وتدفعو لمسايرة ال

التخصص، وتعميؽ معرفتو بذاتو وقدراتو، وتشكيؿ سموكو عمي النحو الذي يمكنو مف 
اإلفادة مف نقاط القوة عنده، وتالفي القصور، وتساعده عمي تأدية العمؿ بثقة وفاعمية، 

ده عمي حؿ المشكالت والتحديات وتمكنو مف تحمؿ مسئوليات أكبر، كما تمده بما يساع
 التي تواجيو.     

 مالمح برامج التنمية المينية لممعمميف في جميورية الصيف الشعبيةثانيًا( 
 أ( خصائص التنمية المينية لممعممين في المدارس الصينية

 مف أىـ خصائص التنمية المينية لممعمميف في الصيف ما يمي:   
 (Jia Zhang& Nicholas Sun-Keung Pangm,2016,15-16,Ye,L,2009,4)  

 التخطيط مثؿ تعاوني، بشكؿ التعمـ في المعمميف أداء كيفية إلى يشير : التعاوني التعمـ -
 حيث. جماعي بشكؿ التدريس مشاكؿ وحؿ والموارد الممارسات ومشاركة لمدروس، المشترؾ
 . الصيني السياؽ في وثيًقا ارتباًطا مرتبطاف أنيما
 التعمـ ممارسات أثناء الحتراؼ حيث مف المعمميف أداء كيفية إلى تشير : المينية الكفاءة -

 والذي التعميمية، وسموكياتيـ ومسؤولياتيـ ومواقفيـ وقدراتيـ خبراتيـ ذلؾ في بما الجماعي،
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 التعاوني التعمـ أنشطة فإف ، الصينييف لممعمميف بالنسبة. الصيني السياؽ خصوصية يعكس
 الرئيسي النيج ىي المفتوحة لمدروس الجماعي والستعالـ لمدروس المشترؾ التخطيط مثؿ

 . لممعمميف   الميني لمتطوير
 فيـ مثؿ ، لمتنمية المينية لممعمميف المدارس قادة تعزيز مدى إلى التيسيرية: تشير القيادة -

 خارجية موارد وتقديـ ، المعمميف وتمكيف ، التدريب فرص وتوفير ، لممعمميف التعمـ احتياجات
 التعمـ لتعزيز فقط أنفسيـ الصينية المدارس في القادة يكرس ل لممعمميف الميني التعمـ لتعزيز
 ولكف ، المساعدة وتقديـ التنمية المينية لممعمميف أنشطة في المشاركة مثؿ ، لممعمميف الميني
 المحمية الخبرة إلشراؾ الجيود بذؿ مثؿ ، الخارجية الموارد عمى كبيرة أىمية يعمقوف أيًضا

 مف التنمية في الجامعييف والمينييف
 الدعـ الييكمي: –لمتنمية المينية لممعمميف لممدرسة التنظيمية اليياكؿ دعـ : الييكمي الدعـ -

 الصيني التعميـ بنظاـ وثيًقا ارتباًطا يرتبط ، والمرافؽ ، والتمويؿ ، والموارد  والمكاف ، التعاوني
. وندرة  الحواجز الثقافية  والتسييالت والمكاف الوقت مثؿ التنظيمي الدعـ يضمف والذي ،

التي تشير إلي العوائؽ التي تعيؽ تطوير واستدامة التنمية المينية لممعمميف مثؿ القيـ 
 لشخصية السمبيةالنفتاح والعالقات االمدرسية التي تعيؽ البتكار ، وثقافات عدـ الحتراـ وعدـ 

 :أهذاف انتنًٍت انًهنٍت نهًعهى فً انصٍٍ( ب
 إلي المينية التنمية برامج تسعي تطمعات إل ليست لممعمميف المينية التنمية أىداؼ إف   

     منيا: نقاط عدة حوؿ تدور وىي المينية المعمـ لكفاءة الفعاؿ التعزيز أجؿ مف تحقيقيا
(Ye Zhang &Chunwen Hao,2016,213,Samson Fabian Kambona,2019, 

Yan Wang, Jari Lavonen&Kirsi Tirri2018,2082) 
 عدد وزيادة لممعمميف، التدريس جودة وتحسيف لممعمميف، األخالقي المستوى تعزيز -

 التربوي التحديث وتحقيؽ المعمميف،
 متنوعة مجموعة والعشريف التي تتضمف الحادي القرف لميارات المعمميف مالءمة ضماف -
 والوعي النقدي، والتفكير البيئي، والوعي والتصالت، المعمومات تكنولوجيا مثؿ الكفاءات مف
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 األمية، متعدد محو حؿ -والمشكالت ، األعماؿ وريادة المالية األمية ومحو الصحي،
 األخالقي. والوعي  الجتماعية العدالة والبتكار، اإلبداع اإلنسانية، الثقافات،

 والثقافية  والسياسية   الجتماعية الجوانب في  كفاءة أكثر المعمموف  يصبح  أف ضماف - 
 يصبح العالـ العولمة جعمت. العولمة بسبب لمناس اليائؿ بالتكامؿ يتأثر ىذا. والقتصادية

 ترقية المعمميف مف يتطمب ىذا فإف وبالتالي ، التكنولوجي التقدـ خالؿ مف واحدة قرية
 .الدراسية الفصوؿ تعميمات لتحسيف وكذلؾ العالمي المجتمع مع لمتكيؼ المينية مياراتيـ

 باإلضافة ومسؤولوف ، ذاتية دوافع  ولدييـ ، بيئة أي مع ومتكيفيف  مرنيف  المعمميف جعؿ -
 الجيدة والقيادة التصاؿ ميارات إظيار إلى
بأنفسيـ ،  المشكالت حؿ عمى الطالب قدرة لتعزيز لممعمميف مجاًل  توقر التنمية المينية  -

 مستقميف مفكريف ليكونوا الطالب مستعديف يكوف حيث المعاصر المجتمع في ميـ وىذا
عند الطالب لموصوؿ  الذات عمى والعتماد النقدي العقؿ يعزز مف خالؿ المعمـ الذي.وناقديف

 والبتكار. اإلبداع إلي
 الترقية . أو الوظيفي التطوير ألغراض الفردي المعمـ خبرة توسيع -
 المبتدئ( لممعمـ التعريفي البرنامج مثؿ) الفردي لممعمـ الوظيفي األداء ميارات تحسيف -
 يكونوا وأف تخصصيـ، مجالت في بالجديد عميقة معرفة اكتساب مف  المعمميف تمكيف -

 والتعمـ. التعميـ عمميتي حوؿ األبجاث بأحدث دراية عمى
 الممارسة.  وجودة التربوية  لمنظرية  المعمميف تعمـ  تحسيف  -
 لممعمميف. الميني المستوى لتعزيز ، المعمميف بيف الخبرات تبادؿ  -
 برنامج أي وتنفيذ تخطيط في كبير بشكؿ العتبار في تؤخذ المعمميف مشاركة أف مف التأكد -

 تعميمية. سياسة ألي الرئيسيوف المنفذوف ىـ ألنيـ ميني تطوير
 يجمع ألنو نظًرا المدارس مف خالؿ التطوير الميني في لممعمميف المينية الميارات تحسيف  -

 وسموكيات التصاؿ ميارات بعزز أنو كما معا، وخبرة فريدة بخمفية يتمتعوف الذيف المعمميف
 المدارس. في الجماعي العمؿ
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 المدرسية التنمية لتعزيز. لمطالب المحتمؿ التطوير وتسييؿ الطالب إدارة لتحسيف السعي -
 في ومشاركتيـ لممعمميف الميني لمتطوير مواتية ظروؼ وخمؽ ؛ والمستدامة المتوازنة

دارة ، التدريس إصالحات  .والخدمات الموظفيف ودعـ ، المختبرات وبناء ، الطالب وا 
 

 ج( تدريب المعممين أثناء الخدمة في الصين
 المعمميف تدريب برنامج" الشعبية الصيف جميورية في المالية وزارة نفذت ، 9101 عاـ في   

 لتدريب الوطني البرنامج ىذا تضمف. والثانوية البتدائية المدارس معممي لتدريب" الوطني
 ، الصيف في والثانوية البتدائية المدارس معممي لتدريب توضيحي مشروع: جزأيف المعمميف
 مف والغربية الوسطى الريفية المناطؽ في والثانوية البتدائية المدارس لمعممي تدريب ومشروع
 سنوًيا تخصيًصا المالية ووزارة التعميـ وزارة قدمت ، 9109 عاـ إلى 9101 عاـ مف.الصيف
 معممي لتدريب اإليضاحي المشروع لتمويؿ( يورو مالييف 2) صيني يواف مميوف 21 قدره

 وثانوي ابتدائي مدرس 71.111 بتدريب المشروع قاـ. الصيف في والثانوية البتدائية المدارس
 في. بعد عف التدريب خالؿ مف معمـ 511.111 وتدريب ، المعمميف تعميـ مؤسسة خالؿ مف
( يورو مميوف 21) يواف مميوف 211 المالية ووزارة والتعميـ التربية وزارة قدمت ، 9101 عاـ
البتدائية والثانوية في المناطؽ الريفية الوسطى  لمعممي المدارس التدريب مشروع لدعـ

والغربية مف الصيف. مف خالؿ تدريب المعمميف بدواـ كامؿ وتدريب المعمميف عف بعد ، قامت 
الحكومة بتدريب العديد مف معممي المدارس البتدائية والثانوية في المناطؽ الريفية في وسط 

  (Ye Zhang and Chunwen Hao,2016,213)وغرب الصيف. 
ويمكف تقسيـ مقدمي تدريب المعمميف أثناء الخدمة في الصيف إلى أربعة مستويات:      

 المستوى الوطني، واإلقميمي، والمحمي، والمستوى المدرسي.
  التنمية المينية لممعمم عمى المستوى الوطني    -0 

ركز عمى تدريب المعمميف تقدـ وزارة التربية والتعميـ العديد مف البرامج الوطنية التي ت    
األساسييف وقادة المدارس، ومف األمثمة عمى ذلؾ البرنامج األكثر شيرة  "البرنامج الوطني 

مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ ووزارة  9101لتدريب المعمميف" ، الذي تـ إطالقو في عاـ 
ضمف ىذا . يت(Ministry of Education, 2010)المالية بيدؼ تدريب معممي المدارس 
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البرنامج مشروًعا إيضاحًيا لتدريب معممي المدارس البتدائية والثانوية ومشروع تدريب معممي 
مميوف يواف صيني سنوًيا ليذا  221الريؼ الغربي والوسطى. ساىمت الحكومة المركزية بمبمغ 

 .(Ministry of Education, 2013a) 9109-9101البرنامج خالؿ الفترة 
 

 التنمية  المينية لممعممين عمى مستوى المقاطعة  -2
 قبؿ مف المباشر لمحكـ تخضع لجاف التعميـ في المقاطعات ومناطؽ الحكـ الذاتي والبمديات 

: قسماف لدييـ ، عاـ بشكؿ. المعمميف لتدريب بيـ خاصة أقساـ لدييـ. المركزية الحكومة
 أىدافيـ البحث، ومف أىـ تدريس ومعيد ؛ المقاطعة مستوى عمى المعمميف تدريب مركز
دارة وتوجيو المعمميف تدريب المعمميف،  تدريب مدارس مثؿ ، لممعمميف الفرعية المؤسسات وا 

 في المساعدة إلى باإلضافة المدارس وقادة األساسييف المعمميف تدريب عف مسؤوؿ وكالىما
 ىي البحوث لتدريس اإلقميمية المعاىد مناطقيـ، في المعمميف لتدريب الوطني البرنامج تنفيذ

 المعمميف وتدريب ، المدينة مستوى عمى البحوث لتدريس الفرعية المعاىد توجيو عف المسؤولة
 وبمدية الحكـ ذاتية ومنطقة مقاطعة كؿ في حالًيا يوجد مناطقيـ، في المدارس وقادة الرئيسييف

 لتدريب األخرى اإلقميمية المنظمات ومف.البحوث لتدريس المقاطعة مستوى عمى معيد
 المعمميف تدريب مركز وىو ، المعمميف لتدريب شنغياي مركز شنغياي في واإلدارة المعمميف

 ويمكف.الرئيسييف والمعمميف المدارس قادة وتدريب إلدارة البمدية مستوى عمى الخدمة أثناء
 يقـو حيث ، حميةالم التعميـ وسمطات بيف السمطات المركزية الوطنية جسر بمثابة اعتباره
 وبعض. المدارس في المعمميف وتوجيو المعمميف بتعميـ المتعمقة اإلدارية األعماؿ مف بالكثير
 في الباحثيف لتدريس موجيوف ىـ التدريس لبحوث شنغياي معيد في التدريس ىيئة أعضاء
 عمى كبير بشكؿ يؤثراف المينية وكفاءتيـ اختيارىـ أف يعني وىذا المعمميف، تدريب مدارس
 (Qiu, Chao,2015,29) .الخدمة أثناء المعمميف لمعممي الميني التطوير

  التنمية المينية لممعمم عمى مستوى المنطقة -3
 ىذه تكوف ، عاـ بشكؿ. المنطقة  مستوى عمى البحوث لتدريس معاىد توجد ، الصيف في
 كمدرسة أو المعمميف لتعميـ كمعاىد ، مستقمة كمنظمات وتعمؿ اإلداري المستوى نفس عمى

 باحث عمى موضوع مجاؿ كؿ يحتوي. لممعمميف الميني التطوير أجؿ مف المعمميف لتدريب
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 بيا ، والرياضيات واإلنجميزية الصينية مثؿ ، المواد بعض لكف ، األقؿ عمى واحد تدريسي
 الرياضيات في يوجد  المثاؿ سبيؿ عمى. الكبيرة المناطؽ بعض في باحثيف ثالثة أو باحثاف

 وباحث ابتدائي، تدريسي معمميف:باحث باحثيف ثالثة جيانغسو مقاطعة مدف بعض في
 إلى فقط التدريسي الباحث يحتاج ل. ثانوي تدريس وباحث ، اإلعدادية لممرحمة تدريسي
 يحتاج ولكنو ، الراجعة والتغذية التوجيو وتقديـ المعمميف تعميـ ومراقبة المدارس إلى الذىاب
جراء المتحاف أوراؽ كتابة إلى أيًضا المنطقة،  داخؿ لمتالميذ لالمتحانات التقييـ مف مزيد وا 
 مستوى عمى المعمميف لتدريب مدرسة 02: المعمميف لتدريب مدرسة 03 شنغياي في يوجد

 المعمميف لتدريب مدارس 4 منيا ، المحافظة مستوى عمى المعمميف تدريب ومدرسة المنطقة
 لمدارس المنتظـ العمؿ ألف نظًرا. الضواحي في تقع المتبقية والتسعة األساسية في المدينة تقع

دارتو توجييو يتـ المعمميف تدريب  لبمدية التعميـ لجنة لػ التابع التدريس أبحاث معيد بواسطة وا 
 فإف ، أعاله ذكر كما. فرعية مؤسسة الواقع في ىي المعمميف تدريب مدرسة فإف ، شنغياي
 الفصوؿ ومراقبة المعمميف تدريب عف مسؤولوف المعمميف تدريب مدارس في العامميف الباحثيف
. المقاطعات داخؿ لممدارس النتائج وتقييـ المتحاف أوراؽ وكتابة المالحظات وتقديـ الدراسية
 الميني التطوير يدعموف والذيف الخدمة أثناء المعمميف معممو ىـ المدرسوف الباحثوف ىؤلء

 مدرسية خبرة لدييـ ، لذلؾ. المدارس مف معظميـ اختيار يتـ. شنغياي في المدارس لمعممي
 في خبراء" أي) رئيسييف كمعمميف ويعمموف ، رفيع أكاديمي لقب لدييـ يكوف ما وعادة ، ثرية

 ) (Qiu, Chao,2015,30-31.محددة مواضيع مجالت في"( الموضوع
 المدرسةالتنمية المينية لممعمم عمى مستوى  -4
 يقـو المدارس في. أىمية األكثر ىو لممعمميف المدرسة عمى القائـ التطوير يعتبر ، الصيف في

 يواجيونيا التي والمشكالت التحديات ومناقشة ، ومشاركتيا التدريس خبرات بتجميع المعمموف
يجاد وحميا، التدريس في  بمدية في التعميـ لجنة قالت وكما. الطالب تنمية لتسييؿ طرؽ وا 

 لمنمو مكاًنا لممعمميف، وجعميا الميني التطوير أساس المدرسة تصبح أف يجب" ، شنغياي
 مف خالؿ الموائح التي تنص عمي أف ما والطالب، وتنعكس ىذه األىمية لممعمميف المشترؾ
 التدريب خالؿ مف تأتي أف يجب لممعمـ المطموبة التدريب ساعات مف بالمائة 21 إلى يصؿ
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 لو المدرسة عمى القائـ التدريب أف أيًضا شنغياي في التعميـ مجتمع المدرسة، ويدرؾ داخؿ
 وتـ ، شنغياي في. البعض بعضيـ مع التعاوف مف المعمميف يمّكف ألنو خاصة أىمية

 كمكاف المدارس لوصؼ 9100 عاـ في" لممعمميف الميني التطوير مجتمع" فكرة استخداـ
 مع المختمفة التطوير مجموعات في المشاركة خالؿ مف مينًيا نمًوا المعمموف فيو يكتسب
 (Shanghai Municipal Education Commission,2011)زمالئيـ 

 مف ُطمب عندما 0545 عاـ منذ الخدمة أثناء المعمميف تدريب بتوحيد شنغياي وقامت    
. األولى الخمس سنواتيـ في التدريب مف األقؿ عمى ساعة 901 إنياء الجدد المعمميف جميع
 بالسمـ المطموب التدريب مقدار ويرتبط. 9100 عاـ في ساعة 721 إلى الشرط رفع تـ

 بعد. لمتقدـ التدريب مف مزيد عمى لمحصوؿ المعمميف كبار مف المزيد يمـز حيث ، الوظيفي
 721 عف يقؿ ل لما المعمميف جميع يخضع أف يجب ، التدريس مف األولى الخمس السنوات
 ومياراتيـ التعميمية فمسفتيـ لتحسيف سنوات خمس كؿ الخدمة أثناء التدريب مف ساعة

 إلى المطموب التدريب مقدار يرتفع ، الثانوية المدارس في المعمميف لكبار بالنسبة. وقدراتيـ
 المعمميف ألدوار وفًقا التدريب متطمبات بعض سنوات، تختمؼ خمس كؿ ساعة 201

 التدريب مف إضافية ساعة 21 الجدد المدارس مديرو يكمؿ ، المثاؿ سبيؿ عمى. ومسؤولياتيـ
 النظرية في األخيرة التطورات ويشمؿ جًدا التدريبات غني القيادية، ومحتوى أدوارىـ تولييـ بعد

 الجتماعي البحث وأساليب ، التعميـ وتكنولوجيا ، التدريس وميارات التربوية، والممارسة
 الذيف لممعمميف خاصة تدريبية دورات تنظيـ يتـ األحياف بعض في. الجتماعية والعموـ
 تطوير عف المسؤوؿ الرئيسي الالعب ىو مدرسة كؿ مديرو معينة، ظروؼ ظؿ في يعمموف
 مراقبة وفي والبحث التدريس مجموعات اجتماعات في بنشاط المدراء يشارؾ. المعمميف
 (Shanghai Municipal Education Commission,2012.126) الدراسية  الفصوؿ

  ومن أىم أنواع مجموعات التطوير الميني لممعممين  بالمدرسة:
  البرنامج التعريفي لممعممين الجدد -

 091مف جميع المعمميف الجدد في الصيف إكماؿ دورة تدريبية لمدة عاـ واحد. يتمقوف  يتطمب
وكميات تدريب المعمميف ساعة مف التدريب أثناء الخدمة ، يأخذوف دورات في الجامعات 
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 المدارس مديرو يختار ، في العديد مف المدارس.ويشاركوف في التدريب القائـ عمى المدرسة
 يقدـ المعمميف الحاصموف عمي. الجدد لممعمميف مرشديف أو" سادة" ليكونوا المعمميف كبار

 في ويساعدونيـ الجدد المعمميف فصوؿ ويالحظوف. إرشادات الجدد لممتدربيف الماجستير
 فصوؿ المعمميف الحاصميف عمي الجدد المعمموف يالحظ بينما المشكالت، مع التعامؿ

 الصيف في واسع نطاؽ عمى بو المعترؼ وخبراتيـ، مف تقنياتيـ مف لمتعمـ بدورىـ الماجستير
. الجدد المعمميف لنمو األىمية بالغ أمر الماجستير مف المعمميف الحاصميف عمي التوجيو أف

 الجدد المعمميف عمى اإلشراؼ المعمميف كبار مف تطمب المقاطعات مف العديد أف حتى
 جميع تطمب ، شنغياي في. المينية لمترقية كشرط الخبرة عديمي المعمميف مف وغيرىـ
 البرنامج وتوجيييـ ويتكوف الجدد المعمميف عمى اإلشراؼ المعمميف كبار مف تقريًبا المدارس
 إدارة ؛ الصفية والخبرة التدريس ممارسة. واألخالؽ المينية المعايير: أجزاء أربعة مف التعريفي
 مف النتياء بعد فقط. الميني والتطوير البحث وتعميـ ؛ األخالقي والتعميـ الدراسية الفصوؿ
 المقاطعة في التعميـ مكاتب تقدر ، عاـ كؿ معتمديف، في معمميف المتدربوف يعتبر التدريب

 لتدريب التخطيط أجؿ مف ستحتاجو الذي والدعـ الجدد التدريس ىيئة عضاءأ عدد والمقاطعة
 المعمميف بتقييـ المعمميف وكميات اإلقميمية التدريب مراكز ممثمو يقوـ ثـ. التمييدية السنة

 ىذا يجتازوف الذيف لممرشحيف فقط يمكف. العمؿ أصحاب مع جنب إلى جنًبا ، حديثًا المدربيف
 التعميـ لجنة مؤىميف، وطورت معمميف ليصبحوا الختبار مرحمة بعد ما إلى التقدـ الختبار
 وتستخدـ تطبقو والمقاطعات المدارس لكف ، السنوي لمتقييـ العاـ اإلطار شنغياي لبمدية
 أثناء والتدريب  والمعرفة والتعميـ ، العمؿ وأخالقيات ، األخالؽ التقييـ مؤشرات تشمؿ. نتائجو
 بعض في. الجدد المعمميف وتوجيو ، التدريس وجودة ، العمؿ وعبء ، والبحث ، الخدمة

 لمعممي ضرورية إضافية ميارات  أو معرفة أي لتعكس المؤشرات إضافة يمكف الحالت،
 وأداء المعمـ عمؿ بأخالقيات التقييـ درجة مف بالمائة خمسوف يرتبط. المتخصصة المواد

 ، المعمـ أبحاث بنتائج مرتبطة بالمائة 21و  المدارس قبؿ مف تقييمو تـ كما التدريس
 Academy ofالمنطقة   خبير قبؿ مف تقييمو تـ كما والتأثير الشخصي الميني والتطوير

Educational Sciences, 2013) Shanghai  ) 
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  البحث اإلجرائي من قبل المعممين والمديرين -
 يقـو التي اإلجرائية بالبحوث وثيًقا في الصيف ، ارتبط كؿ إصالح لمتعميـ والتدريس ارتباًطا   
 الحكومة تختار ، المدارس جميع في تغييرات أي تنفيذ قبؿ. المدارس ومديرو المعمموف بيا

 لتحسيف التجريبية البرامج حوؿ أبحاثًا وتجري تجريبية تجارب إلجراء المدارس مف قميالً  عدًدا
 لمتوسع التجريبية البرامج تقييـ مجرد مف أوسع اإلجرائي البحث فإف ، ذلؾ البرنامج، ومع

 ىذه تحفز. اليومي العمؿ في مختمفة مشاكؿ دائًما والمدراء المعمموف يواجو. والتحسيف
 بيا مدرسة مدير يقوـ قد ، المثاؿ سبيؿ عمى. مخرج عف البحث عمى المعمميف المشكالت

. لتحفيزىـ السبؿ أفضؿ لمعرفة بحث بتصميـ المنخفض الدخؿ ذوي الطالب مف العديد
 المدارس اختيار معايير كأحد" تعميمي بحث إجراء" شنغياي أدرجت ، العممي البحث لتشجيع

 حوؿ بحث مشروع 911 مف أكثر وترعى شنغياي لبمدية التعميـ لجنة تختار. النموذجية
 ، 9107 عاـ في. البحثية المشاريع مف كبيًرا عدًدا اآلف المدارس عاـ، تجري كؿ التعميـ
 تـ الذي العدد ضعؼ مف أكثر ىو العدد ىذا. بحثي مشروع 011 مف أكثر المدارس أجرت
 التي المدرسي البحث لمشاريع اإلجمالي العدد مف متزايدة نسبة ويمثؿ 9101 عاـ في إجراؤه
 المقاطعات ترعى ، ذلؾ إلى والبحث، باإلضافة العالي التعميـ مؤسسات أيًضا تجرييا

 ومديري المعمميف قبؿ مف أوراًقا تنشر ما غالًبا والتي ، األساسي التعميـ مجالت والمحافظات
 لـ. المدارس ومديري لممعمميف اإلجرائي البحث نتائج عاـ بشكؿ األوراؽ تعرض. المدارس

 المعمموف سعى فقد: جديدة معرفة توليد ىو األصؿ في البحث ىذا مثؿ مف القصد يكف
. فعالية الموجودة األساليب أكثر إيجاد خالؿ مف الخاصة ممارساتيـ تحسيف إلى فقط والمدراء

 المعرفة ويزيدوف نتائجيـ ينشروف المعمميف أف يظير النتائج نشر نحو التجاه فإف ، ذلؾ ومع
 دراسة وجدت. شنغياي مدارس مف ميًما جزًءا اإلجرائي البحث لممينة، وأصبح الجماعية
 البحوث إجراء حوؿ لوائح صاغت قد تقريًبا المدارس جميع أف المدارس لمديري استقصائية
 بحثية فرًقا وأنشأت ، البحث لمشاريع طمباتيـ تقديـ أو المعمميف مشاركة ودعمت ، التربوية
  أدائيـ تقييمات في البحثي المعمميف أداء وأدرجت ، مختمفة مواضيع تدريس حوؿ

(Minxuan Zhang, Xiaojing Ding and Jinjie Xu,2016,17) 
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 المدارس األساسية لممعممين -
 أيًضا ولكنيا ، العادي المدرسي بالتعميـ  فقط تقوـ  ل مدرسة ىي األساسية المدرسة   

 المدارس الختبار، في تحت المعمميف وتوجيو الطالب المعمميف وضع مسؤولية تتحمؿ
 كموجييف الجامعات ومعممي الخبراء المدارس معممي مف عدد توظيؼ يتـ ، األساسية
 ستقدـ النياية وفي ، المختبريف المعمميف أداء بتقييـ المدرسة معممو يقوـ. المختبريف لممعمميف
 بمستوى أداءً  يؤدوف أنيـ عمى تحديدىـ تـ الذيف المختبريف المعمميف ليؤلء شيادة المدرسة
 تسمط. الشيادة ىذه عمى يحصموا حتى الكامؿ بالتسجيؿ المختبريف لممعمميف ُيسمح ل. مرض  
 والمعرفة ، العممية المعرفة وأىمية ، التطبيؽ إلى النظرية مف التحوؿ عمى الضوء المبادرة ىذه
 أو العالي التعميـ مؤسسات في سواء - المعمميف معممي أف ىذه يقترح. الممارسة أجؿ مف

 لمواجية التحوؿ عمى والقائـ الممارسة عمى القائـ الميني التطوير يعززوا أف يجب - المدرسة
  (Qiu, Chao,2015,33 )المتغيرة. العمؿ بيئة تحديات

 تسجيل مدرس مؤىل حديثًا -
 تسجيؿ خطة فإف ، القارية الصيف في األخرى المناطؽ في النظاـ مف النقيض عمى    

 تسجيؿ يتـ ، الصيف مف األخرى المناطؽ في. رائدة شنغياي في حديثًا المؤىميف المعمميف
 مف لالنتقاؿ لممعمميف تطوعي تدريب مشروع وىو ، الستقراء مف يوًما 21 بعد المعمميف
 يكمؿ أف المختَبر المعمـ عمى يتعيف ، شنغياي في. المدرسة في مدرس إلى طالب مدرس
 المحمية والسمطة متعاقدة مدرسة قبؿ مف مؤىالً  يكوف وأف واحد عاـ مدتو توجييًيا مخطًطا
 المعمـ بو يمتقي أف يجب الذي األساس ىو ىذا. حديثًا مؤىؿ كمدرس تسجيمو يتـ حتى

 في الميمة المراحؿ إحدى ىو التسجيؿ ألف نظًرا. الدراسي الفصؿ في التدريس قبؿ المختَبر
 الميني التعمـ مف متصمة سمسمة إلنشاء األساس يضع ىذا فإف ، حديثًا المؤىؿ المعمـ حياة

       ( Shanghai Municipal Education Commission,2012) المدارس. لمعممي المستمر
 بنك االئتًاٌ نًعهًً انًذارس أثناء انخذيت -

 حياتو مدار عمى الميني لمتطوير" ائتماف بنؾ" في حساب لديو شنغياي في معمـ كؿ
 جميع قبؿ مف تنفيذه ويتـ لجنة التعميـ المحمية ، بواسطة لو التخطيط تـ والذي ، المينية
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 72 إكماؿ المدرسة معممي جميع عمى يجب. المدارس جميع في عممًيا وىو المنطقة حكومات
 العتمادات تتكوف. سنوات خمس مدتيا دورة في( دراسية ساعة 721يعادؿ ما) معتمدة ساعة
 تتكوف. المرشحوف أكمميا التي المختمفة الدورات اعتمادات مف التدريب مف سنوات 2 لمدة
 معتمدة ساعة 00 و ، والقيـ األخالؽ لدورات معتمدة ساعة 09 مف 72 الػ العتمادات ىذه

 لخبرة العتمادات نصؼ. العممية الخبرة لدورات اعتمادات 01 و ، والميارات المعرفة لدورات
 03 في المعمميف تدريب مدارس مف المقدمة والميارات لممعرفة6 01-71 ، مدرسية عممية
 أو لجنة التعميـ المحمية  مف المقدمة والقيـ لألخالقيات6 91-01و ، شنغياي عبر مقاطعة
     (Shanghai Municipal Education Commission.2012)    .التعميـ وزارة

 Teachin-Research Groupمجموعات أبحاث التدريس:  -
 والتي لمتنمية المينية لممعمـ ىو مجموعات أبحاث التدريس، شيوًعا األكثر الشكؿ الصيف في  

 أو معمميف لممعمميف، حيث ثالثة الجماعي والستفسار الجماعي لمتعمـ رئيسية كمنصة تعمؿ
 المدارس في مجموعات أبحاث التدريس إنشاء ، تـ تدريس أبحاث مجموعة يشكموف أكثر

 وزارة قبؿ مف مطموب ىو كما المعمميف تعاوف خالؿ مف التدريس ممارسات لتحسيف الصينية
 في الصينية المدارس في المعمميف تعاوف الشعبية، حيث يتخذ الصيف جميورية في التعميـ
 أىداؼ مجموعات أبحاث التدريس وتتمثؿ التدريس، أبحاث مجموعة مف منظًما شكاًل  األساس

التعميـ،  وجودة الميني المعمميف تفكير مستوى ورفع التدريس، خبرات حوؿ األفكار تبادؿ في
 فكر وتعزيز التدريسية، الخبرات وتبادؿ النتائج، واستخالص بحث، بإجراء المعمموف قياـ

 الغرض األىداؼ التعميـ، وتعكس ىذه جودة ورفع المينية، المعايير وتحسيف المعمميف،
 ممارسات لمشاركة األشخاص مف مجموعة تتجمع حيث التنمية المينية لممعمـ مف األساسي
 التعمـ، نحو وشاممة، وموجية وتعاونية وتأممية، مستمرة، بطريقة وتحسينيا البعض بعضيـ
 Jia Zhang,Yuantao Sun,2018,447, Charlene Tan,Salleh)لمنمو  وُمعززة

Hairon,2016,316)  
 مف مستويات ثالثة عشرة، وىناؾ إلى ثالثة مف أبحاث التدريس مجموعة حجـ ويتراوح    

 يوجد البمدية مستوى والمدرسة، عمى والمقاطعة البمدية الصيف: في مجموعات أبحاث التدريس
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 في كميات والبحث التدريس مكاتب توجد والبحث، وعمي مستوي المفاطعة  التدريس مكتب
 في والبحث التدريس قسـ ىو المدرسة مستوى المقاطعات، وعمى جميع في المعمميف تدريب

 في مدمجة ومييكمة فيى المدرسة، في والبحث التدريس أنشطة باستمرار المدارس، وتنظـ
 التعميـ إدارات إطار في مكاتب أبحاث التدريس إنشاء وتـ.العادية لممدرسة الزمني الجدوؿ

 المكاتب ليذه الرئيسية الوظائؼ وتتمثؿ. البمدية/  المقاطعة/  المنطقة مستوى عمى الحكومية
 لمعممي التربوي لدعـا وتقديـ ، الموحدة والمواد المناىج إطار فيـ عمى المعمميف مساعدة في

سياسة  مقاطعاتيـ، تنسؽ أو مناطقيـ في أبحاث التدريس مجموعات خالؿ مف المدارس
 التطوير الميني لممعمـ أنشطة لتنظيـ األخرى التعميمية المؤسسات مع مكاتب أبحاث التدريس

أبحاث مجموعات  لتمكيف تعمـ شبكة ىذه المكاتب أنشأت ، األخيرة السنوات في الخدمة أثناء
 إلى ينتمي معمـ كؿ والتعمـ، و التدريس تحسيف عمى لمتعاوف المدارس مف عدد في التدريس

يتـ  التخصص ىذا وضمف. يدرسو الذى لمتخصص وفقا والبحث لمتدريس مجموعة واحدة
 تخطيط الدرس مجموعات تسمى المرحمة، حسب أصغر مجموعات إلى المعمميف تقسيـ

lesson preparation groups . كؿ مستوى مختمفة عمى جماعية أنشطة تنظيـ ويتـ 
 قسـ المدرسة، ويتولى عمى مستوى والمراحؿ التخصصات وعبر المادة، مستوى وعمى مرحمة،
 أف ويمكف القسـ، داخؿ والتدريس البحث مجموعات مسؤولية مدرسة كؿ في والبحث التدريس
 مجموعة تتكوف أبحاث التدريس، مجموعة مف فرعية مجموعة الدروس إعداد مجموعات تكوف
 سبيؿ عمى) بتدريسيا يقوموف التي لمموضوعات وفًقا يجمعوف معمميف مف التدريس بحث
 أساس عمى المادة نفس معممي مف الدرس إعداد مجموعة تتكوف ينما (الرياضيات ، المثاؿ
 لدييا مجموعة كؿ(. لالبتدائي الرياضيات ، المثاؿ سبيؿ عمى) بتدريسيا يقوموف التي الدرجة
 معظـ تجتمع. المجموعة في المبتدئيف المعمميف وتدريب بتوجيو مكمؼ مجموعة قائد

 كؿ تستغرؽ) فترات ثالث أو فترتيف لمدة األسبوع في واحدة مرة والتدريس البحث مجموعات
 تخصيص لضماف المعمميف عمؿ عبء ساعات ضمف الجتماعات ُتحتسب (دقيقة 01 فترة

 عمى والبحث التدريس أنشطة أخذ عمى المعمميف ولتشجيع األنشطة ىذه لمثؿ الكافي الوقت
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 ,Salleh Hairon,Charlene Tan,2016,5, Tsui, Amy BM; Wong) الجد محمؿ
Jocelyn,2009,8)  

 الميني التعمـ أنشطة مف مختمفة أنواع تنظيـ يتـ مجموعات أبحاث التدريس، وفي
 بعد ما مناقشات مع المفتوحة والدروس لمدروس، المشترؾ التخطيط ذلؾ في بما بانتظاـ،
 التعمـ أنشطة دعـ يتـ. التعاوني العمؿ وبحوث األقراف وتوجيو األقراف ومراقبة الدرس،
 المدارس في الجماعية والثقافة التنظيمي والييكؿ القيادة قبؿ مف كبير بشكؿ ىذه التعاوني
 بيذا .مشترؾ بشكؿ والتعمـ التدريس ممارسات لتحسيف لممعمميف الفرص لتوفير الصينية
  لعممية التنمية المينية لممعمميف الحاسمة الخصائص مجموعات أبحاث التدريس تقدـ المعنى،

 والظروؼ التعاوني، والعمؿ ،( والتعمـ التدريس تعزيز أي) المشتركة الرؤية ذلؾ في بما
مجموعات أبحاث  إنشاء يتـ ل ذلؾ، ومعوالعالقة(  ، والبنية ، القيادة تسييؿ أي) الداعمة
 توجييات بموجب عمداً  ترتيبيا يتـ ولكف المعمميف أنفسيـ، قبؿ مف عفوي بشكؿ التدريس
 Jiaالمدرسي النظاـ تشغيؿ في المعمميف بيف التعاوني العمؿ دمج تـ أف منذ. التعميمية السمطات

Zhang& Nicholas ؛(Tanja C. Sargent,Emily Hannum,2009,265, Sun-Keung Pang 
2016,11)               

 مف التدريسييف البحث مسؤولي مثؿ تربوييف مجموعات أبحاث التدريس خبراء تدعو كما  
 أنشطة كؿ ليس ، لمتوجيو أخرى مدرسة مف المعمميف وكبار الجامعات وأساتذة المنطقة

 بعض تمتقي ، المثاؿ سبيؿ عمى. لوجو وجياً  تكوف أف يجب والبحث التدريس مجموعات
. اإلنترنت عبر المتزامنة غير المناقشات عبر شنغياي مدارس في والبحث التدريس مجموعات
 البحث لمجموعات األبحاث ونتائج المواد تحميؿ يتـ ما غالًبا ، الموارد مشاركة لتشجيع
 Salleh Hairon & Charlene الموظفيف بوابة عمى الدروس إعداد ومجموعات والتدريس

Tan,2016,5) 
 المعمميف لمعظـ شائًعا أمًرا مجموعات أبخاث التدريس في مًعا العمؿ يعد وثقافًيا،   

 المعمميف فإف ، الصينية الثقافة في بشدة عمييا التأكيد تـ التي  بسبب الجماعية الصينييف
. التعاوني لمعمؿ والطاقة الوقت لتكريس استعداد وعمى الجماعية األنشطة عمى معتادوف
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 المعمميف قبؿ مف كبير بتقدير تحظى والتعاوف المتبادلة المشاركة أف ، ذلؾ مف واألىـ
 عمى يساعدىـ مما  لمغاية ميمة تعميمية فرصة المتبادؿ التعاوف يعد ، رأييـ في. الصينييف
 مف الرغـ عمى ، التعاوني بالعمؿ مغرموف المعمميف فإف ، السبب ليذا الميني، التطور تحقيؽ
 Janette Ryan , Changyun Kang , Ian Mitchell & Gaalen)إداري  تكميؼ أنو

Erickson,2009,428) 
 
 

 School-Based Instructional   (SBIR)انبحث انتعهًًٍ انقائى عهى انًذرست  -
Research  

 زيادة أجؿ مف إبداًعا أكثر نيج إلى المتحاف نحو التوجو مف الصيني التعميـ نظاـ يتحوؿ  
 بؿ فحسب، والشكؿ المحتوى في تغييرات الصيف في الجديد المنيج يتطمب ل التعميـ جودة
 عالي التدريبية الدورات وتصميـ التعميمية المعمميف لستراتيجيات أعمى توقعات أيًضا يضع

زاء الجودة،  القائـ التعميمي البحث نموذج ونفذت الصيف، طورت ، السياسية الخمفية ىذه وا 
 عمى القائـ التعميمي البحث وتطويرىـ. لممعمميف المينية المعرفة لتحسيف  المدرسة عمى

 المدارس احتياجات إلى ويستند المشكالت عمى يركز تعميمي بحثي نشاط ىو المدرسة
 بما وخارجيا المدرسة داخؿ الموارد مف مختمفة أنواًعا كامؿ بشكؿ ويستخدـ. المعمميف وخاصة

 يشير التحديد، وجو عمىو .الخارجية والمنظمات األشخاص مف والتعاوف التوجيو ذلؾ في
 عمى بناءً  المعمموف بيا يقوـ التي البحثية األنشطة إلى المدرسة عمى القائـ التعميمي البحث

 المينية بالتنمية وتزويدىـ لممعمميف العممية القدرات تعزيز إلى وييدؼ. الخاصة ممارساتيـ
   (Xiao Han, Zhuo Feng,2013,503)األدبيات  مراجعة بعد. المستدامة

 البحث التعميمي  القائـ عمي المدرسة أف إلى,Lingyuan Gu   ( 2007 (45وأشار    
 المعمميف تعمـ أساليب وفي والبحث، التدريس استراتيجيات مف كؿ في عميًقا تغييًرا يسبب

 في التدريس وألـ فرح مشاركة يجب. وحيدة مينة التدريس يكوف أف ينبغي ل. وتجربتيـ
 مع والحوار  أقرانيـ مع والحوار ، أنفسيـ مع الحوار: حوارات أربع خالؿ مف. مجموعة
 إجراء في والبدء الختالفات عف البحث المعمموف يستطيع ، الممارسة مع والحوار ، النظرية
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ؿ الذاتي) انعكاس تعميمي. ومف أىـ عناصر البحث التعميمي القائـ عمي المدرسة: التأم بحث
 المعرفة(، التوجيو مجتمعات في المعمميف األقراف)وتفاعؿ المعمـ الفردي(،  تدريب

لمبحث التعميمي القائـ عمي  الثالثة الرئيسية العناصر الخبراء(ىي الباحثيف الميني)إرشادات
 الحوارات. مف متعددة مستويات تشكؿ إنيا. المدرسة

 بالنسبة. نقدي بشكؿ التعميمية وممارساتو سموكو فحص عمى القدرة إلى التأمؿ الذاتي يشير -
 خالؿ مف تعميميـ المعمموف يفحص. الميني تطوره في حاسًما عنصًرا التفكير يعد ، لممعمـ
 عقمية عمى والحفاظ التعميمية أنشطتيـ فيـ لتحسيف الذاتي التأمؿ مف مختمفة أشكاؿ

بداع بنشاط التفكير إلى والفعالوف الناجحوف المعمموف ويميؿ النشطة، الستقصاء  في وا 
 الدراسي الفصؿ وبيئة ، التعميمية أىدافيـ ذلؾ في بما ، المينية حياتيـ في الميمة األشياء

والتأمؿ الذاتي، +  التجربة=  النمو: ىي المعمميف نمو صيغة أف .المينية والكفاءة ،
 بينما ، عممية غير استنتاجات إلى عموًما ويؤدي عقيـ ىو خبرة بدوف التأمؿ الذاتي"

 وىذا" سطحية معرفة إلى األحواؿ أفضؿ في وتؤدي  سطحية تأمؿ ذاتي بدوف التجربة
 عفوية كونيا ومف نظرية، إلى تجربة مف المعمميف سموكيات تنقؿ التأمالت الذاتية أف يعني
 التفكير ىو بؿ ،"الوراء إلى النظر" بػ عاًما إحساًسا ليس التفكير أف الواضح مف. وعي إلى

 التعميمية، لمعممية وفًقا.التدريس عممية جوانب جميع مف المشكالت وحؿ والستكشاؼ
 قبؿ التفكير مراحؿ، ثالث إلى التدريس ممارسة في الفردي المعمـ انعكاس تقسيـ يجب

 التدريس، قبؿ التفكير خالؿ مف. التدريس بعد والتفكير ، التدريس في والتفكير التدريس،
. السابقة التدريس لخبرة وفًقا متوقع بشكؿ الجديدة التعميمية األنشطة بتحميؿ المعمموف يقوـ
 المعمميف قدرة إلى التدريس في التأمؿ يشير. التعميمي لمتصميـ األساسية األفكار تشكؿ
 الوقت في معيا والتفاعؿ تحديدىا خالؿ مف التدريس عممية في المشكالت مراقبة عمى

 يعود ، التدريس بعد التفكير في. المعمميف ذكاء يظير التفكير مف النوع ىذا. المناسب
 Xiao)حاسمة     عممية وىي ، التدريس عممية في المشكمة ويمخصوف ويحمموف المعمموف

Han, Zhuo Feng,2013,503) 
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 البعض بعضيما مع ويتعاوناف المبادرات أكثر أو معمماف يتخذ ، األقراف تدريب في -
األساليب،  مف متنوعة مجموعة خالؿ مف وفعاؿ مستمر بشكؿ الذاتي التحسيف لتعزيز
البحث التعميمي  نتائج عمى يؤثر ميًما عامالً  لممعمميف األقراف تدريب وفعالية جودة تعد

التمقائي  األقراف تدريب يشير. وعفوي منظـ  نوعاف لو األقراف القائـ عمي المدرسة، تدريب
 لتشكيؿ والبحث التدريس أنشطة في أقرانيـ مع النشط المعمميف تعاوف إلى العفوي

 التعاوني التخطيط األقراف لتدريب المحددة المنظمة األشكاؿ وتتضمف المعرفة،  مجتمعات
 خالؿ مف ذلؾ إلى وما ، الفصؿ بعد ما وتقييمات ، الدراسية الفصوؿ ومراقبة لمدروس،

 جودة ويحسنوف ، ضعفيـ نقاط عمى ويتعرفوف ، الخبرات المعمموف يتبادؿ ، األنشطة ىذه
 األقراف تدريب أف القوؿ يمكف. الميني التطوير ىدؼ النياية في ويحققوف  التدريس

لػمبحث  ميمة مؤشرات ىي المعمميف بيف تشكمت التي التعاونية المعرفة ومجتمعات
       (Zhu, N., & Zhang, P,2007,17)التعميمي القائـ عمي المدرسة 

عادة ، والتطبيؽ النظرية بيف حوار ىو بطبيعتو، الميني، بالتوجيو يسمى ما إف -  بناء وا 
أعضاء  يعمؿ ، البحث التعميمي القائـ عمي المدرسة  في. والتطبيؽ النظرية بيف العالقة

 كميسريف المدارس ومديرو النموذجية المدارس ومعممو والباحثوف بالجامعات ىيئة التدريس
 مما التدريس، تحسيف عمى ومساعدتيـ البحث بأنشطة قياميـ أثناء لممعمميف ومرشديف

 المدرسة عمى قائـ البحث التعميمي برنامج أف مف الرغـ عمى. الميني النمو إلى بيـ يؤدي
 سياؽ عمى تماًما يقتصر ل أنو إل ، المدرسة داخؿ بالمشاكؿ وييتـ المعمـ عمى ويعتمد
 يصبح أف يمكف ، مشاركتيـ بدوف. المحترفيف الباحثيف مشاركة عف غنى ل. المدرسة

 ومتوسطة شكمية إلى نتائج يؤدي وربما راكداً  البحث التعميمي القاءـ عمي المدرسة
 (Charles Zhang & Shengda D. Pu,2008)  
 عف نسبًيا مستقؿ بشكؿ الميني والتوجيو األقراف وتدريب الذاتي التأمؿ يعمؿ باختصار،     

 خالؿ مف البعض ببعضيا وترتبط ، البعض لبعضيا مكممة أيًضا لكنيا. البعض بعضيا
بما  تكامميـ، عمى والتركيز بالكامؿ أدوارىـ لعب خالؿ مف فقط. المتبادؿ والتعزيز الختراؽ
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 الميني التطوير وتعزيز البحث التعميمي القائـ عمي المدرسة بناء في المساىمة يمكف مف
 .لممعمميف

 Career ladder for teachers    انسهى انىظٍفً نهًعهًٍٍ    -

لمتطوير الميني لممعمميف في الصيف ىي السمـ الوظيفي   ميزة أخرى فريدةوىناؾ        
لممعمميف في العقديف الماضييف، تـ وضع نظاـ السمـ الوظيفي مع ألقاب مختمفة لممعمميف 

في الصيف كحوافز لتعميـ المعمميف وتطويرىـ الميني ُيستخدـ السمـ الوظيفي   لتحفيز المعمميف
، قررت الحكومة  9100يتـ اعتماد المعمميف الصينييف بأربعة مستويات مف الرتب ، في عاـ 

مستوى آخر مف الرتبة إلى السمـ الوظيفي الحالي لممعمميف وىو أعمى رتبة   المركزية إضافة
لمتميزوف ىـ ألقاب شرفية ُتمنح لممعمميف كأعمى مستوى المعمموف األساسيوف والمعمموف ا
نجاز الطالب  (Xue Han,2012,331)  . .الناجحيف جًدا مف حيث التدريس وا 

في الماضي ، تـ تعييف معممي المدارس البتدائية الذيف تخرجوا مف المدارس العادية      
يمكنيـ التقدـ لمحصوؿ وانيوا لمدة عاـ مف فترة الختبار كمدرسيف لمصؼ الثاني البتدائي 

عمى الدرجة المينية لمعممي الصؼ األوؿ بعد حصوليـ عمى رتبة الصؼ الثاني لمدة ثالث 
  أعمى ، فسيتـ ترقيتيـ  سنوات إذا كاف المعمموف حاصميف عمى درجة البكالوريوس أو درجة

في ،  لمدة عاـبعد فترة اختبار   تمقائًيا إلى الوظيفة المينية لمعممي الصؼ األوؿ البتدائي
مستويات المدارس الثانوية ، تعتبر درجة البكالوريوس والختبار لمدة عاـ واحًدا مف متطمبات 

يحتاج المعمموف الحاصموف عمى   لمعممي الصؼ الثاني الثانوي  الحصوؿ عمى الرتبة المينية
صوؿ عمى حتى يتـ منحيـ ىذه المرتبة لمح ثالث سنوات  درجة الزمالة إلى التدريس لمدة 

رتبة معممي الصؼ األوؿ الثانوي ، يحتاج المعمموف الحاصموف عمى درجة الدراسات العميا 
إلى إنياء فترة الختبار لمدة عاـ واحد بينما يحتاج المعمموف الحاصموف عمى درجة 
البكالوريوس لمدة أربع سنوات بعد حصوليـ عمى رتبة الصؼ الثاني. لمحصوؿ عمى رتبة 

كال المستوييف المدرسييف ، يتعيف عمى المعمميف الحصوؿ عمى   ستوى فيمدرس عالي الم
أكثر مف خمس سنوات مف الخبرة في التدريس بعد   درجة الدراسات العميا أو الحصوؿ عمى

وخبرات التدريس ىي فقط   متطمبات الشيادة بالصؼ األوؿ  مينية  ترقيتيـ إلى وظيفة
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ا إلى تمبية متطمبات أخرى مثؿ الفوز بالجوائز وتوجيو مؤىالت التقديـ. يحتاج المعمموف أيضً 
 . المعمميف الجدد وما إلى ذلؾ ، والتنافس مع زمالئيـ لمحصوؿ عمى الرتب المينية المتقدمة.

 (Xue Han,2012,331) 
تـ تحديث ىذا النظاـ األولي عدة مرات بعد أواخر الثمانينيات. وشممت إصالحات السمـ و 

 •  (Minxuan Zhang, Xiaojing Ding and Jinjie Xu,2016,10) األولي ما يمي
 .نظاـ السمـ الوظيفي الميني لممعمميف مف المدارس البتدائية والثانوية في نظاـ واحد  دمج
إدخاؿ لقب رفيع المستوى في السمـ الوظيفي لممعمميف ، مما جعؿ المعمميف رفيعي   •

 مية أو جامعة ؛المستوى أيًضا معادليف لدرجة األستاذية في ك
 المسؤوليات لكبار المعمميف لتشمؿ بعض األدوار اإلدارية.  توسيع   •
                     تحديث السمـ ليعكس متطمبات التوظيؼ الجديدة والمعايير المينية الجديدة لممعمميف • 

 .وأساليب التقييـ الجديدة في المدارس البتدائية والثانوية
ينتمي المعمموف األساسيوف والمعمموف المتميزوف إلى الييكؿ الطبقي لرتب المعمميف  ل    

في الصيف. المقباف فخرياف وعممية الختيار صارمة ، يقوـ المعمموف األساسيوف والمعمموف 
عطاء  -المتميزوف بأدوار قيادية معينة في المدارس والمناطؽ  توجيو المعمميف الجدد ، وا 

مواد التدريس  الدروس وتقييـ الطالب، وتطوير  ، وتولي مسؤولية تخطيط الدروس العامة
 Hebei Educationالتكميمية. يتـ توزيع خبراتيـ لمساعدة وتعميـ المعمميف اآلخريف)

Department,2011) 
مف التأثيرات الميمة األخرى لممعمميف األساسييف والمعمميف المتميزيف نشر معارفيـ و    

ؿ النشر ، والتي يمكف لممعمميف مف خالليا التعرؼ عمى نماذج التدريس وخبراتيـ مف خال
الممتاز في الفصؿ وكيفية أف يصبحوا مدرسيف ناجحيف. ىنا مرة أخرى، النماذج قوية. وبعبارة 

يؤكد عمى الجماعية قوي بشكؿ ل يقاس. لقد كاف   أخرى ، فإف تأثيرىـ في المجتمع الذي
تنظـ دور النشر التعميمية الكبرى و  أف يتعمـ المعمموف مف نماذجيـتقميًدا ثقافًيا في الصيف 

معمميف بارزيف يتمتعوف بسمعة وطنية لتجميع خبراتيـ التدريسية والتأمؿ فييا  وكتابتيا في 
الدروس ليؤلء المعمميف في الكتب. في إطار   يتـ نشر خطط  الكتب. في بعض األحياف
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وفي مواجية صعوبة تدريب جميع المعمميف عبر ىذا البمد  اإلصالح الجاري لممناىج الدراسية،
 DVDالكبير  شجعت الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات الناشريف عمى عمؿ أقراص 

ومسجالت فيديو لمدروس اإليضاحية التي يقدميا المعمموف األساسيوف والمعمموف المتميزوف. 
الجديد مف خالؿ مشاىدة   يفية تدريس المنيجك  في المناطؽ النائية ، يتـ جمع المعمميف لتعمـ

و / أو أشرطة الفيديو التي يتـ بثيا عبر األقمار الصناعية. باإلضافة إلى ذلؾ  DVDأقراص 
، يتـ إنشاء شبكات عبر اإلنترنت لتقديـ التدريب وتوفير مساحة لممعمميف لمناقشة المشكالت 

 (Xue Han,2012,332)المتميزيف.   وتبادؿ األفكار مع المعمميف األساسييف والمعمميف
ىناؾ خمس درجات ىرمية رسمية لممعمميف تشير إلى الوضع الميني في الصيف:  وبالتالي   

المستوى الثالث  أو المعمموف المبتدئوف ؛ المستوى الثاني أو المعمميف المتوسطيف  مدرسيف 
المعمميف. يتـ ترقية المعمميف مف مف المستوى األوؿ أو المتقدميف  كبار المعمميف وأستاذ كبار 

المستوى الثالث إلى المستوى الثاني بعد عاميف مف التدريس وتقييـ مدرسي. تتطمب الترقية 
إلى الصؼ األوؿ أربع سنوات أخرى مف الخدمة )أو عاميف بدرجة الماجستير أو الدكتوراه( ، 

ف قبؿ المنطقة. ىناؾ أيًضا لقب باإلضافة إلى التقييـ الداخمي في المدرسة وتقييميا خارجًيا م
خاص ، مدرس خاص، وىو لقب فخري لممعمميف الذيف يعتبروف متميزيف. تعتبر درجة 
األستاذ المعمـ إضافة جديدة إلى السمـ ، وتمنح ىؤلء المعمميف مكانة متساوية مع األساتذة 

الثمانينيات ثـ تـ في الجامعة. تـ تطوير السمـ الوظيفي لممعمميف في البداية في شنغياي في 
 توسيعو ليشمؿ بقية البالد.

 إلحداث التغيير والتطوير المطموبيف األساسمعمميف لم ومف ثـ تمثؿ التنمية المينية  
، إلى أخرى نيائية، أو دراسيةبوابة مرور الطالب مف مرحمة  بالمجتمع الصيني  وذلؾ ألنيا

 المعمـ فييا، ومف ثـ تقع عمى عاتؽ   بالدراسة مباشرًة إذا اكتفى الطالب  إلى عالـ العمؿ
بالمجتمع، وخاصًة بالنسبة لمطالب ذوي المستوى   فاعاًل  مواطناتييئة الطالب ، ليكوف 

اللتحاؽ بسوؽ العمؿ، والحصوؿ عمى وظيفة مالئمة لقد ا رتو  القتصادي المتدني، إذ يعتبر
وذلؾ في   وتحسيف مستواه المعيشيىامة جدا لتغيير مستواه القتصادي،  واحتياجاتو، وسيمة

 بفاعمية. مف تحديات ومتطمبات بحاجة لمتعامؿ معيا 90ضوء ما يفرضو القرف اؿ 
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بداية مف  التنمية المينية لممعمميففي  الصينيةتميز الخبرة   مما سبؽ يمكف استنتاج     
رورًا بأىمية الخطط  والسياسات والجراءات عمي كؿ المستويات المسئولة عمي التعميـ  وم

 دور المدرسة في تطوير وتنفيذ سياسات التطوير والتنمية المينية لممعمميف. 
 د( نبذه عن السياق الثقافي في الصين وأثره في تطور التنمية المينية لممعمم  

 في دولة أكبر ىي"( الصيف" باسـ يمي فيما إلييا يشار) الشعبية الصيف جميورية   
 ما وتغطي ، نسمة مميار 0.7 مف أكثر سكانيا عدد يبمغ حيث  السكاف عدد حيث مف العالـ
 في النفتاح وسياسات القتصادي اإلصالح تنفيذ منذ. مربع كيمومتر مميوف 5.2 مف يقرب
 متوسط مع. العالـ في نمًوا األسرع الرئيسية القتصادات أحد الصيف أصبحت ، 0534 عاـ
 الصيف أصبحت  األخيرة العقود في سنوًيا6 4 و6 3 بيف اإلجمالي المحمي الناتج نمو معدؿ
 ، الدولي البنؾ) السمي المحمي الناتج إجمالي حيث مف العالـ في اقتصاد أكبر ثاني

9102.) 
 في  تعميمي  نظاـ أكبر  لدييا  فالصيف ، العالـ في السكاف مف عدد أكبر وجود مع    

 المدارس في التدريس مناصب  لتولي  المعمميف مف عدد أكبر تدرب  أنيا  يعني  مما العالـ
 بمد  كما أف  ألي القتصاد النمو وراء  الدافعة القوة ىو التعميـ أف أيًضا  بو المسمـ ومف

 مدى عمى كبير بشكؿ  يعتمد أف يمكف الصيف تشيده الذي السريع القتصادي النمو استدامة
 تشتد التي بالميارات معممييا بتزويد  يتعمؽ فيما  المعمميف لتعميـ  الواسعة  مواقفيا جودة

 (Jimmy Jaston Kayange&Masauko,Msiska, 2016,205)والعشريف  الحادي لمقرف إلييا الحاجة
 نظاًما الصينية الحكومة أنشأت ،0505 عاـ في  الشعبية الصيف جميورية تأسيس وبعد   

 مختمفة مستويات عمى العادية والجامعات والكميات المدارس ومع لمتعميـ العادي  مستقالً 
 والتدابير الموارد محددة سياسات خالؿ مف دعمو تـ والذي العالي، التعميـ داخؿ واحد كقطاع

 اقتراح وتـ مغمؽ، ولكنو مميز  تعميمي نظاـ بناء تـ والنفتاح اإلصالح وبعد اإلدارية،
 الوطني الزدىار بأف جديد وعي ىناؾ كاف". األمة لتنشيط والتعميـ العمـ" لػ جديدة إستراتيجية

 تحممت العادية  الكميات والجامعات وأف المعمميف، عمى يعتمد بدوره، ، التعميـ عمى يعتمد
 المنخفض لمدخؿ نظًرا ، ذلؾ ومع المعمميف،  مف اآللؼ عشرات لتنمية الكاممة المسؤولية
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 مف العديد بدأ السوؽ، اقتصاد وتأثير التدريس بمينة المرتبط الجتماعي والوضع نسبًيا
الثمانينيات،  في أخرى ميف دخوؿ أو تجارية أعماؿ بدء أجؿ مف المينة ترؾ في المعمميف
 الصيف لدى كاف والثانوية،  البتدائية المدارس في مؤىميف لمعمميف كاؼ   تدريب ولضماف

 لتعميـ الحكومية السياسات تحسيف تـ  التسعينيات مجاًنا، في المعمميف لتعميـ سياسة  دائًما
 والجامعات  كمينة التدريس واجيت نفسو الوقت في ولكف ومنيجي، تدريجي بشكؿ المعمميف
 لضماف المبذولة الجيود جانب إلى. خطيرة تحديات المعمميف تعميـ عف المسؤولة العادية 
 التعميـ وظيور المستويات، جميع عمى المدارس جودة وتحسيف لمجميع  األساسي التعميـ
 عاـ في المعمميف لتعميـ جديدة سياسات الصيف في المركزية الحكومة سنت  الشامؿ العالي
 ، المعمميف تعميـ. التعميـ مف  متنوع ولكنو  مفتوح نظاـ إنشاء ىو اليدؼ وكاف. 0555
 العادي التعميـ  قطاع خارج األخرى العميا المؤسسات وكذلؾ الشاممة الجامعات شجع والذي
     (Mei Li,2010,508-509)المعمميف تدريب في المساىمة عمى

، كانت القضية الحاسمة التي تواجو نظاـ  0532بعد انتياء الثورة الثقافية في عاـ     
التعميـ في الصيف ىي كيفية توفير قوة تدريس مؤىمة لجميع المدارس التي تـ إعادة فتحيا 

مؤسسات تدريب المعمميف )كميات المعمميف وتوسيعيا. استغرؽ العمؿ األولي إلعادة فتح 
لمعممي المرحمة الثانوية والمرحمة البتدائية ورياض األطفاؿ( عدة سنوات. ومع ذلؾ ، أصبح 
مف الواضح أف مجرد إدخاؿ معمميف جدد إلى القوى العاممة مف خالؿ نظاـ التدريب التقميدي 

بالفعؿ في الفصوؿ لمعمميف الموجوديف لـ يكف كافيًا. احتاجت الصيف إلى رفع مستوى ميارات ا
عادة   Minxuan Zhang, Xiaojing Ding and Jinjie)         .التفكير في طريقة تدريب المعمميفالدراسية وا 
Xu,2016,8)  

الدولة  ركزت. وطنية أولوية ىو التعميـ أف حقيقة الصيف في التعميمية العتمادات تعكس    
 السنوات في وتحقيؽ تكاقؤ الفرص  التعميـ جودة لتحسيف كبيرة  موارد عمي تخصيص

 الريفية المناطؽ( 0: أولوية ذات مجالت أربعة والتعميـ التربية وزارة حددت ، وحالياً . األخيرة
  والتعميـ الميني والتعميـ الريفية  المناطؽ في البتدائي التعميـ( 9. واألقميات والفقيرة والنائية
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 مف الجودة عالي فريؽ بناء( 0 و. الفقيرة األسر مف لمطالب اإلعانات( 7 ؛ المدرسي قبؿ
 (OECD,2016,16)          المعمميف

 المدارس في المعمميف جودة لتحسيف سياسات   عدة الصينية الحكومة  حيث  وضعت       
 يأخذ أف يجب ، الجديدة التدريب لسياسة وفًقا  التدريبية الدورات سيما ول والثانوية البتدائية

 خمس كؿ تدريب ساعة 721 عف يقؿ ل ما العامة والثانوية البتدائية المدارس في معمـ كؿ
 تحسيف إلى وتيدؼ ، لممعمميف المينية لممسؤوليات وفًقا التدريبية الدورات تصميـ تـ. سنوات

 المعمميف لتدريب الوطني البرنامج تنفيذ تـ ، 9101 عاـ في. المينية ومياراتيـ أخالقياتيـ
 ووزارة الصينية  التعميـ وزارة قبؿ مف والثانوية البتدائية والمدارس األطفاؿ رياض في لممعمميف
  لممعمميف الشاممة الجودة لتحسيف تصميمو تـ حيث ، ميًما مقياًسا  البرنامج يعد  المالية
 مف الخطة تتكوف. الريفية والثانوية البتدائية  المدارس إلى ينتموف الذيف أولئؾ  وخاصة
 في لممعمميف النموذجي المعمميف تدريب مشروع مثؿ المحددة التدريب برامج مف العديد

 وسط في الريفية المناطؽ في األساسييف المعمميف تدريب ومشروع والثانوية البتدائية المدارس
 السنوات مدى عمى صيني يواف مميار 2.0 المركزية الحكومة ستستثمر. الصيف وغرب
 في معمـ مميوف 2.2 مف أكثر تغطي والتي ، التدريب مف األولى الجولة لدعـ المقبمة الخمس
 لممعمميف خاص تدريب تصميـ تـ. الصيف مف والغربي األوسط الجزء في الريفية المناطؽ
 كؿ ينيي أف يجب. عمميـ متطمبات مع التكيؼ عمى لمساعدتيـ الختبار فترة خالؿ الجدد
 Ministry of) منصبو بدء قبؿ التدريب مف ساعة 091 عف يقؿ ل ما جديد معمـ

Education, 2012) 
بحموؿ منتصؼ الثمانينيات ، كاف لدى شنغياي وبقية الصيف إدارة مدرسية لمركزية.     

توجيو المدارس التي كانت تخضع لمرقابة  كاف ُينظر إلى الالمركزية عمى أنيا طريقة إلعادة 
المركزية وتركز بشكؿ أساسي عمى المتحانات الوطنية ، باإلضافة إلى استجابة إلعالف دنغ 

والمستقبؿ. يعني  شياو بينغ أف التعميـ يجب أف يكوف موجًيا نحو احتياجات التحديث والعالـ 
قرير كيؼ وماذا تدرس. في المقابؿ ، التحوؿ أف المدارس لدييا مستويات جديدة مف السمطة لت

عادة تحديد مسؤوليات المديريف والمعمميف تنظيـ أنفسيـ  كاف عمييـ إعادة  إلى جانب  .وا 
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اإلدارة الالمركزية، جاء منيج وطني جديد مختمؼ تماًما عف المنيج القديـ. لـ يقتصر األمر 
العموـ الطبيعية والعمـو عمى توسيع مجالت التعمـ لتشمؿ المغة واألدب والرياضيات و 

الجتماعية والتكنولوجيا والرياضة والمياقة البدنية ، بؿ ركز أيًضا عمى األخالؽ وتنمية 
الشخصية وتطوير الميارات المعرفية والتعميمية مثؿ حؿ المشكالت والتربية البدنية والفنوف 

كاف التحدي ، و   لمجتمعوالثقافة والتعمـ الجتماعي الذي يعني خدمة المجتمع والتعرؼ عمى ا
الذي يواجو تطوير المعمميف ىو كيفية تحويؿ قوة التدريس لمتعامؿ مع ىذا التحوؿ. كانت 
نسبة كبيرة مف المعمميف ل تزاؿ أقؿ مف متطمبات التأىيؿ التدريسية الحكومية الحالية ، ولكف 

بأنفسيـ وتنفيذ نوع سُيطمب مف المديريف والمعمميف اآلف إدارة مدارسيـ وفصوليـ الدراسية 
جديد تماًما مف المناىج الدراسية عمى مستوى النظاـ. اعترؼ مسؤولو شنغياي أف ىذا كاف 

 :اتخذت شنغياي الخطوات السبع الرئيسية التالية، لذا  عقبة كبيرة. وتطمب استجابة كبيرة
(Minxuan Zhang, Xiaojing Ding and Jinjie Xu,2016,10) 

ألؼ معمـ ومنحيـ  001توى النظاـ لجميع المعمميف البالغ عددىـ إطالؽ تقييـ عمى مس -
 األلقاب بناًء عمى ىذا التقييـ ؛

 .إنشاء نظاـ ترقية لممعمميف عمى أساس مجموعة العناويف الجديدة  -
ساعة عمى مدى خمس سنوات  901فرض تدريب مستمر لجميع المعمميف ، يتطمب  -

 خمس سنوات لمعممي المرحمة الثانوية العميا ؛ساعة عمى مدى  201لمعظـ المعمميف و 
 العمؿ عمى أساس عقد العمؿ ، مما يعني أنو يمكف إنياء خدمة المعمميف غير المؤىميف ؛ -
نشاء نظاـ سمـ / ترقية وظيفي لمديري  - جعؿ المديريف مسؤوليف "قانونًيا" عف مدارسيـ وا 

 مستوياتيـ الجديدة مف المسؤولية ؛المدارس بخمس رتب وعشرة مستويات لتتماشى مع 
وضع معايير جديدة لممدرسيف ومديري المدارس بحيث ل يعتمد التأىيؿ عمى شيادة التعميـ  -

فحسب ، بؿ عمى تقييـ ما إذا كانوا قد استوفوا مجموعة مف اختبارات الكفاءة ، مثؿ القدرة 
دارة فصؿ دراسي وتقييـ الطالب التعمـ ؛  عمى تصميـ درس وا 

ضافة المزيد مف األلقاب الفخرية لتقدير  - إضفاء الطابع الرسمي عمى السمـ الوظيفي لممعمـ وا 
   المعمميف المتميزيف وتحديد المعمميف الذيف يمكنيـ توجيو المعمميف الجدد.
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 المحاضرات عمى أساسي بشكؿ يركز الصيف في الخدمة أثناء المعمميف ولقد كاف تدريب    
 أف المحتمؿ غير مف ألنو فعاًل  النيج ىذا يكوف ل قد ، مختمفة صرةمعا ألسباب النظري،

 ،" العممي التعميـ. "التنفيذ موضع التعميمية النظريات وضع المعمموف فيو يستطيع سياًقا يوفر
 المدارس في واسع نطاؽ عمى تنفيذه تـ الذي الميني التعمـ ونيج المدرسة عمى قائـ بحث وىو
 لممعمميف الميني التطوير تعزيز إلى ييدؼ مبتكر نموذج ىو ، السنوات مف لعدد الصيف في
 واستكشاؼ  التجربة مف والتعمـ ، التعاوني التعمـ عمى يركز. العممي التعمـ أساس عمى

 النظرية بيف الفجوة لسد المحاولة إلي ويسعي ىذا النموذج. والتفكير العمؿ بيف البناءة العالقة
 الممارسة في لممعمميف الميني التطوير وتعزيز لممعمميف العممية الحكمة لتطوير ، والتطبيؽ

 التركيز مع ، العالـ أنحاء جميع في سائدة والتدريس لمتعمـ  المتغيرة النظرة اليومية، كانت
 الصيف اتخذت العالمي، التجاه ىذا مع تمشيا. والبناءة الجتماعية األبعاد عمى أكبر بشكؿ
 نقؿ مجرد مف بدلً . جيد تعميـ لتوفير الدراسية لممناىج النطاؽ واسع إصالح إلدخاؿ مبادرة

 و" والميارات المعرفة" دمج أىمية عمى الجديدة المناىج تؤكد ، المعرفة مف ثابتة مجموعة
 ، المناىج إصالح ، وإلنجاح."والقيـ والمواقؼ العواطؼ" إلى باإلضافة" والطريقة العممية"

 لممناىج المستداـ اإلصالح يتطمب. األىمية بالغ أمر أنو عمى لممعمـ الميني التعمـ إلى ُينظر
 يحتاج. المينية الخبرة وتطوير المينية اليويات فحص إلعادة المعمميف تمكيف الدراسية
 المناىج لتغيير الخاصة رؤيتيـ مع والتعامؿ ، التعميمية معتقداتيـ في التفكير إلى المعمموف
 Lingyuan Gu & Jie) .الخاصة ممارساتيـ في تحقيقيا عمى القدرة وتطوير

Wang,2006,59-60) 
 التسعينيات، في المعمميف تعميـ إصالح مف جديدة جولة الصينية أف أطمقت الحكومة ومنذ    
 Jun) :التالي النحو عمى لمتنمية الرئيسية التجاىات مف العديد  مالحظة يمكف

Li,2012,435-436  ) 
. مفتوح ىجيف نظاـ إلى الصيف في والمغمؽ  المستقؿ المعمميف تعميـ  نموذج تحويؿ تـ  -
 المينية الجامعات توفره الذي المعمميف تعميـ مف مختمفة أشكاًل  يستوعب أنو حيث مف

 الكميات أصبحت ناحية، فمف. المعمميف تعميـ تطوير في مزدوج معنى لو التحوؿ والشاممة،
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 الرئيسية القنوات ، الشاممة لمجامعات النشطة المشاركة مع جنب إلى جنًبا  العادية والجامعات
 الحصرييف الفرعييف النظاميف دمج اآلف يتـ ، أخرى ناحية وتطويرىـ، ومف المعمميف إلعداد
. بعضيما مع الخدمة( أثناء المعمميف وتعميـ ، الخدمة قبؿ المعمميف المعمميف)تعميـ لتعميـ

 اإلنترنت عمى القائمة والبرامج المعمميف  لتعميـ  الوطنية الشبكة قدمت ذلؾ، إلى باإلضافة
 الندماج. لعممية المفتوحة الفرص مف العديد

. المعمـ جودة حيث مف التميز لتحقيؽ المعمميف  تأىيؿ  ودرجات  جديدة برامج وضع تـ   -
 برامج عف يختمؼ ، (MEd) المواد تدريس في ماجستير أو التربية في ماجستير إنشاء تـ

 البتدائية المدارس لمعممي 0552 عاـ منذ  األكاديمي التوجو ذات اآلداب ماجستير
 MPA أو األعماؿ إدارة ماجستير مثؿ ، مينية درجة ىي الجديدة الماجستير درجة. والثانوية

 برامج تقدـ شاممة أو عادية جامعة 01 حوالي ىناؾ. التدريس مينة في يعمموف كانوا لمف ،
 0051 مف الماجستير برامج في المسجميف الطالب عدد قفز. الخدمة أثناء لممعمميف ماجستير

 الماجستير طالب مف 91111 مف أكثر وكاف ؛ 9119 عاـ في 2531 إلى 0554 عاـ في
 . 9117 عاـ في شاممة أو عادية جامعات في مسجميف

 ومتطمبات موحدة بإجراءات كامؿ ومتسؽ  بشكؿ المعمـ لمينة جديد نظاـ ترخيص يعمؿ -
 نظاـ  إنشاء عمى اإلضافية السياسة إجراءات تركز واسعة، ومشاركة تشريعية وقياسات
 . جودتيا عمى  لإلشراؼ  تقييـ  ونظاـ  المعمميف   تعميـ لمؤسسات اعتماد

 وتوسيع لتوفير المعمومات تقنيات تطور بفضؿ جديدة أشكالً  المعمميف تعميـ أنظمة تبنت -
 أنشأت ، المثاؿ سبيؿ عمى. الريفية المناطؽ في والمدارس لممدرسيف خاصة  التدريب خدمات
 تعد. المعمميف لتعميـ اإلنترنت عبر الوطنية الشبكات أي  المعمميف لتعميـ بديالً  شكالً  الصيف
 عمى قائًما  الحياة مدى تعميمًيا مشروًعا المعمميف لتعميـ اإلنترنت عبر الوطنية الشبكات
 وأثناء الخدمة قبؿ المعمميف لتدريب العادية الجامعات تدعمو الدولة مستوى عمى اإلنترنت
 الخدمة.

 تيدؼ النمو سريعة كدولة التنموية تجربتيا مف قيمة والصيف كدولة استثمارية تقدـ  دروًسا    
 الدراسية والمناىج التعميمي اإلصالح مف موجات الصيف أطمقت المعرفة، اقتصاد تطوير إلى
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. التنموية استراتيجياتيا لدعـ الالزمة البشرية الموارد توفير مف وجامعاتيا مدارسيا تتمكف حتى
 بحيث المعمميف تعميـ وتحويؿ البالد في المعمميف جودة لتقوية جيوًدا المسعى ىذا تضمف وقد

 . أفضؿ بشكؿ المينية احتياجاتيـ يخدـ أف يمكف
 الصينية الوطنية لمخطة العريضة الخطوط" التعميـ وزارة أصدرت ، 9101 عاـ وفي  

 ىذه مف اليدؼ". 9191-9101 والطويؿ المتوسط المدى عمى التعميـ وتطوير إلصالح
 نقاط خمس العريضة تتبمور في الخطوط وكانت. البشرية بالموارد غنية دولة خمؽ ىو الخطة
 المعمميف، بيف المينية األخالقيات تعزيز الجيديف المعمميف مف كبيرة مجموعة بناء رئيسية:

 وتبسيط ومزاياىـ ورواتبيـ،  لممدرسيف الجتماعي الوضع رفع لممعمميف، المينية الكفاءة رفع
 (Todd Neuhaus,2014)ويمكف توضيحيا كما يمي: . المعمميف عمى اإلدارة

. جيديف معمميف الجودة عالي تعميـ يتطمب ، الجيديف المعمميف مف كبيرة مجموعة بناء (0)
 المالي التعويض يكوف أف ويجب حقوقيـ، عمى والحفاظ ، المعمميف وضع تحسيف يجب
 . محترمة مينة التدريس أف لضماف ذلؾ وكؿ نسبًيا، مرتفًعا

 بيدؼ العمؿ أخالقيات عمى المعمميف تدريب المعمميف، بيف المينية األخالؽ تعزيز (9)
 سيتـ. طالبيـ  رعاية  كيفية تعمـ عمى المعمميف مساعدة  وكذلؾ بالمسؤولية  حسيـ  تعزيز
 والنضباط الذات احتراـ أخالقيات تعميميـ وسيتـ لممعمميف الميني التطوير دورات تنفيذ
 العمؿ أخالقيات تعزيز في لممساعدة  الخطوات مف كاممة مجموعة تنفيذ يجب. الذاتي

  . األكاديمي السموؾ سوء   ومعاقبة األكاديمي 
 وتدريب تنمية في لممساعدة المعمميف تكويف تحسيف سيتـ لممعمميف، المينية الكفاءة رفع (7)

 المتقدمة األساليب عمى الرئيسييف المعمميف تدريب  سيتـ النظاـ تحسيف يجب المعمميف،
 مف المزيد جمب في لممساعدة تعويضات تحديد لممشاريع سيتـ المالية  المساعدة تقديـ  وسيتـ

  سيتـ سنوات خمس كؿ لمتدريب المعمميف جميع سيخضع الريفية المناطؽ إلى المعمميف
 .مرونة أكثر  التعميـ نظاـ  لجعؿ المعمميف   تعميـ  إصالح نطاؽ  توسيع
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 ستتحسف المتميزيف؛ المعمميف لجذب. ومزاياىـ ورواتبيـ الجتماعية المعمميف مكانة ( رفع0)
 وسياسات التقاعد عمى والتأميف الطبي التأميف تحسيف سيتـ. والمعيشة والتعمـ العمؿ ظروؼ
 الجتماعي. الضماف

نفاذه، المعمـ تصريح نظاـ صياغة إعادة سيتـ المعمميف، عمى اإلدارة تبسيط (2)  سيتـ وا 
 المدارس في الظروؼ تكوف أف يجب والحضرية، الريفية المدارس في السياسات توحيد تدريجياً 
 عمى الثناء سيتـ. المبتكرة التعميمية الممارسات لتشجيع المدارس ومديري لممعمميف مواتية

 .الجيد بعمميـ والعتراؼ فخرية ألقاب ومنحيـ ، المتفوقيف المعمميف
 التركيز زيادة مع العالـ، أنحاء جميع في سائدة والتدريس لمتعمـ المتغيرة النظرة وكانت     
 مبادرة الصيف اتخذت العالمي، التجاه ىذا مع تمشيا. والبناءة الجتماعية األبعاد عمى

 مجموعة نقؿ مجرد مف بدلً . جيد تعميـ لتوفير الدراسية لممناىج النطاؽ واسع إصالح إلدخاؿ
 العممية" و" والميارات المعرفة" دمج أىمية عمى الجديدة المناىج المعرفة، تؤكد مف ثابتة

 ُينظر ، الدراسية المناىج إصالح إلنجاح". والقيـ والمواقؼ العواطؼ" إلى باإلضافة" والطريقة
 لممناىج المستداـ اإلصالح األىمية. يتطمب بالغ أمر أنو عمى لممعمـ الميني التعمـ إلى

 يحتاج. المينية الخبرة وتطوير المينية اليويات فحص إلعادة المعمميف تمكيف الدراسية
 المناىج لتغيير الخاصة رؤيتيـ مع والتعامؿ ، التعميمية معتقداتيـ في التفكير إلى المعمموف
 و" النعكاسي التدريس" تعزيز تـ وىكذا. الخاصة ممارساتيـ في تفعيميا عمى القدرة وتطوير

 Lingyuan Gu and  (ويمر ىذا اإلصالح بمراحؿ كالتالي:  "البحث عمى القائـ التدريس"
Jie Wang,2006,59-62 ( 

 الفعالة، التدريس ممارسات عف والبحث الفصؿ في التدريس عمى التركيز: األولى المرحمة
 ، المرحمة ىذه في الفصؿ، في لمتدريس جيدة ممارسات إيجاد ىو المرحمة ىذه مف اليدؼ كاف
 إتقاف عمى طالبيـ مساعدة أجؿ مف ومكثفة بعناية التعميمية والمواد المنيج المعمموف درس

 .المنيج يتطمبيا التي األساسية المعرفة
 تحفيز ىو المرحمة ىذه مف اليدؼ كاف جديدة تعميمية نظريات استكشاؼ :الثانية المرحمة
 وجيات لتبادؿ لممعمميف المقاءات مف عدد تنظيـ تـ ، ذلؾ ولتحقيؽ. التفكير عمى الطالب
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 ذات التربوية النظريات مراجعة عمى المعمميف تشجيع تـ نفسو الوقت في. وخبراتيـ نظرىـ
 .أكثر التفكير عمى طالبيـ تشجيع كيفية حوؿ منيا رؤى يكتسبوف قد التي الصمة

: مواجية تحدي األفكار الجديدة والنظر إلي طريقة تدريسيـ في ضوء المرحمة الثالثة
 طرؽ استكشاؼ عمى لتشجيعيـ وذلؾ ومناقشتيا، مراجعتيا النظريات التربوية التي تمت

 التربوية. مياراتيـ لتحسيف جديدة
قانوف التعميـ مف الواضح أف تركيز الصيف عمى التنمية القتصادية ، جنًبا إلى جنب مع و    

، دعا إلى برنامج تعميمي ضخـ ، مما خمؽ طمًبا كبيًرا عمى تدريب المعمميف.  اللزامي
بصرؼ النظر عف العدد اليائؿ مف المعمميف الجدد الذيف ستكوف ىناؾ حاجة إلييـ ، 

تدريًبا مكثًفا لمعديد مف المعمميف الحالييف غير المؤىميف.  قانوف التعميـ اللزامي  سيتطمب
لممسئوليف كانت كيفية تمبية ىذه الحاجة بأكثر الطرؽ فعالية مف حيث التكمفة مصدر قمؽ كبير 

قدمت الصيف نموذًجا لمتدريب عف بعد، لتدريب المعمميف، والتغمب عمى  ومف ثـفي الصيف ، 
البرنامج  ختالؼ أوقات المعمميف،وأعبائيـ التدريسية، وأطمقت عمى ىذا البرنامج اسـا مشكمة

              عدد مف األىداؼ األساسية، منيا: التميفزيوني، وييدؼ ىذا البرنامج إلى تحقيؽ
  (Yidan Wang ,2000,10) 

الذيف لـ يحصموا توفير دبمـو تعميمي لممعمميف غير المؤىميف أكاديمًيا )تستيدؼ المعمميف  -
 عمى درجة معادلة أو الذيف يفتقروف إلى التدريب في مجالت معينة(

رفع مستوى الميارات المينية لممعمميف )استيداؼ جميع المعمميف الذيف يحتاجوف إلى رفع  -
 مستوى معرفتيـ وطرؽ التدريس(.

بمياميـ  إجراء تدريب عمى اإلدارة أثناء الخدمة لممعمميف لمساعدتيـ عمى الضطالع -
 اإلدارية، لمساعدة المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا.

مف النشاط السياسي القوي في الصيف خالؿ العشريف عاًما الماضية ىو إضفاء الطابع و      
المؤسسي عمى الممارسات والقواعد" المتعمقة بالتطوير الميني لممعمميف. بالنسبة لتعميـ 

التي   ر في السنوات األخيرة ىو خطة التنمية الوطنيةالمعمميف أثناء الخدمة ، فإف أبرز ابتكا
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وتدريب  الجديدة  الوطنية   تستفيد مف التكنولوجيا لمعممي التعميـ لتنفيذ معايير المناىج
 (Xue Han,2012,329) المعمميف في المناطؽ الريفية.

طة خ في الصيف وزارة التربية والتعميـ  أطمقت 9115في عاـ : خطة التدريب الوطنية
والثانوية مع التركيز بشكؿ خاص عمى معممي  التدريب الوطنية لمعممي المدارس البتدائية 

ب( أف خطة التدريب  9101والتعميـ )  أعمنت وزارة التربية .المدارس في المناطؽ الريفية
التعميـ في   الوطنية تيدؼ إلى تعزيز التنمية المتوازنة لمتعميـ عبر المناطؽ وتحسيف جودة

المدارس العامة. تقر الحكومة المركزية بمسؤوليات المكاتب التعميمية المحمية ، لكف خطة 
التدريب الوطنية التي ترعاىا وتشرؼ عمييا وزارة التربية والتعميـ تيدؼ إلى تثقيؼ المعمميف 

، وتطوير  األساسييف الذيف سينشروف ويظيروف المعارؼ والميارات الجديدة لممعمميف اآلخريف
التطوير الميني ، وابتكار مناىج وأساليب التطوير الميني لممعمميف ،  الموارد لممعمميف

وتحسيف جودة المعمميف في المدارس الريفية. تتضمف خطة التدريب الوطنية جزأيف ، برامج 
ي نموذجية لمتطوير الميني لممعمميف وبرامج التطوير الميني لممعمميف في المناطؽ الريفية ف

مميوف يواف صيني لدعـ خطة  211غرب ووسط الصيف. استثمرت الحكومة المركزية 
 .9109إلى  9101التدريب الوطنية مف 

لمتطوير الميني لممعمميف نيجيف لتعميـ المعمميف أثناء الخدمة   تتبنى البرامج النموذجية   
في جميع المواد  معمميفاللتثقيؼ  ُتستخدـ ورش العمؿ المكثفة ، قصيرة المدى ، وجيًا لوجو 

يوًما. يحضر المدربوف في ورش العمؿ  02إلى  01الدراسية تمتد ورش العمؿ ىذه عادة مف 
ىذه أيًضا تدريبات مكثفة لمدة عشرة أياـ حوؿ التطوير الميني الفعاؿ لممعمميف. النيج الثاني 

تكنولوجيا بما في ذلؾ الذي تستخدمو البرامج النموذجية ىو التعميـ عف بعد. وىو يعتمد عمى ال
واإلنترنت لتدريب المعمميف في المناطؽ الريفية وكبار معممي   التمفزيوف واألقمار الصناعية

المعتمدة مف قبؿ  المدارس الثانوية عمى تنفيذ المناىج الدراسية الجديدة. كال النيجيف أيضا
  ب ووسط الصيف.في المناطؽ الريفية في غر  لممعمميفبرامج التطوير الميني لممعمميف 

(Xue Han,2012,330) 
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والمتوافقة    الصيني  بالمجتمع  السائدة  الثقافية  القوى والعوامؿ  بعض أسيمتوبالتالي    
أىـ تمؾ القوى  ، ومفلالىتماـ  بعممية  التنمية  المينية  لممعمميف 90مع متطمبات القرف 

 :( 001-9102،074)ولء السيد صقر، دعاء محمود جوىر، والعوامؿ ما يمي
 القتصادقيمة  لرفع  بدقة الصناعة، بوصفيا وسيمة والىتماـتعظيـ قيمة العمؿ اليدوي،  -

وبالنظر إلى عناصر مفيـو الثقافات األخري، الصيني بيف دوؿ العالـ، والتعارؼ مع 
تسعى إلى تقديـ منتج متميز   يتضح أنيا نظر المجتمع الصيني،  العمؿ مف وجية

عديدة  مراتيبير مستخدميو فيسعوف إلى اقتنائو  ، بحيث90يتناسب مع متطمبات القرف 
الىتماـ ل ينصب عمى المنتج فحسب، إنما ينصب الىتماـ عمى  لجودتو؛ كما أف نظرا 

 رد يشعرالمنتج، إذ أف تقدير الذات ىو مفتاح إنتاج منتج متميز، مما يجعؿ الف صانع ىذا
عناصر  بو مف عمؿ األمر الذي يمثؿ القاعدة العريضة التي تبنى عمييا بأىمية ما يقوـ 

مف خالؿ شعور  مفيوـ العمؿ كافة فيما بعد، إذ ل يستقيـ تحقيؽ التنمية بالمجتمع إل
بالمجتمع الصيني، األمر الذي  بالدور الياـ الذي يقوموف بو مف أجؿ النيوض األفراد

قادر عمي إحداث التغيير في   كؼء وىذا يحتاج إلي معمـ  تاج منتج متميز.يسيـ في إن
 تقافة افراد المجتمع.

الصينية، وجعمت ليا قيمتيا  التي شكمت الثقافة القومية والخالقياتبتدعيـ القيـ  الىنماـ -
 إنما كاف   المجتمع الصيني في مناحي الحياة كافة النجاح الذي حققو العالـ ثقافاتبيف 

مما جعؿ   بغرس األخالقيات في نفوس الصينييف  والىتماـ بسبب العتماد عمى القيـ،
 تيتـ  بتمؾ القيـ عمى الورؽ فحسب، إنما   وعاداتو، التي ل تيتـ فقط ليذا المجتمع سماتو

 بتطبيقيا عمى أرض الواقع، وجعميا فمسفة الحياة التي تحكـ عالقاتيـ، ليس فقط  أيًضا
وىذا لف يتحقؽ إل بتفعيؿ   بأبناء الثقافات األخرى الصينية، بؿ وعالقتيـ  ثقافتيـبأبناء 

 دور المعمـ في المجتمع مما يتطمب الىتماـ بالتنمية والتطوير الميني لممعمميف.
 بالصيف.  الثقافية نغالؽ التي صاحبت الثورةالتأخر وال تالرغبة في تعويض سنوا -

يرتضييا المجتمع  عالـ مف خالؿ إنتاج منتجات متميزةإلى النفتاح عمى ال والسعي
عممية تقدـ لمطالب  العالمي، األمر الذي ل يمكف أف يحدث إل بناء عمى أسس
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لنظرية عممية تؤدي إلى   والممارسة الفعمية بالمدرسة، ليكونوا قادريف عمى اإلنتاج 
لمنتجات العالمية منافسة ا مخرجات متميزة تساعد عمى تحقيؽ التفوؽ والقدرة عمى

وىذا يتطمب تأىيؿ معمميف  عصر التميز. الموجودة عمى الساحة، بإعتبارىا احد متطمبات
 قادريف عمي قيادة التغيير وتربية الطالب عمي البداع والبتكار.

الوقت وحتى  بالمجتمع الصيني منذ ذلؾ  التعميمي  بناء عمى ما سبؽ، اىتـ اإلصالح    
 :(Ministry of Education,2010,6-10) بتحقيؽ عدد مف األىداؼالعصر الحالي 

 ، يجب أف يكوف التعميـ في مرحمة ما قبؿ 9191زيادة الترويج لمتعميـ بحموؿ عاـ   -
لمدة تسع   التعميـ اإللزامي  بشكؿ أساسي في حيف يتـ تعزيز تعميـ  يتـ تعميمو  المدرسة
 بجميع مراحمة  لمجميع. ، والعمؿ  عمي  تعميـ  فرص التعميـسنوات

متساو لمجميع. يجب أف يظؿ التعميـ موجًيا نحو الرفاىية العامة بطبيعتو   توفير تعميـ   -
ويجب ضماف المساواة في الوصوؿ إليو. يجب أف يحصؿ جميع المواطنيف عمى التعميـ الجيد 

 الفرص التعميمية . مما  يحقؽ تكافؤ لمقانوف  وفًقا
تحسيف جودة التعميـ ككؿ ، بينما سيرتفع مستوى ل مختمفة جيد بطرؽ تقديـ تعميـ  -  

  بشكؿ التحديث بيامش كبير. يجب أف ينمو الحجـ اإلجمالي لموارد التعميـ عالية الجودة 
عمي تخريج  طالب  يمتمؾ بما  ينعكس  لمحصوؿ عمى تعميـ جيد  مطالب الناس لتمبية مطرد

 ؽ العمؿ .سو  الميارات األساسية التي يتطمبيا
لمتعميـ مدى الحياة ،   نظاـ التعميـ الوطني الحديث ، ووضع إطار أساسي  تحسيف  يجب -

 عمموه. يتعممونو ، وتطبيؽ ما في ما  بحيث يمكف تعميـ الجميع ما يريدوف تعممو ، والتفوؽ
وا الطالب ليكون لعقمية العالمي، ونقميا الحادثة بالمجتمع والتطورات التغيراتمواكبة   -

 .   في المستقبؿ المتغيراتمؤىميف لالستجابة لتمؾ 
 واحتراـوالمغة القومية،  الثقافة الصينية احتراـتدعيـ القيـ األخالقية لدى الطالب والتي منيا  -

المجتمع أو مف مجتمعات أخرى أجنبية، والتعرؼ  اآلخريف، سواء مف ذات وآراءكبار السف 
 منيـ، والتعاوف معيـ. معيـ، والستفادة عمييـ، والتواصؿ
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والجسمية، واألخالقية،  العمؿ عمى تنمية جميع جوانب شخصية الطالب؛ الروحية، والعقمية، -
  الطالب، وتييئتو لتولي مسئوليتو في قيادة مف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة، وبناء كفاية

 لمجتمعو.  التنمية
. وىذا لف تتحقؽ إل مف العمؿ اليدوي الىتماـ بتدعيـ قيـ العمؿ لدى الطالب، وتقدير قيمة

خالؿ المعمـ مما يستوجب الىتماـ الكبير مف القيادة السياسية الصينية  بالتنمية المينية 
 لممعمميف.

 : التنمية المينية لممعممينفي  الصينيةدراسة وتحميل الخبرة  نتائج ثالثا( 
الصينية في   في الخبرة  التميز  مف أوجو إلى العديد  الحالي البحث توصمت  وقد    

 ومنيا: التنمية المينية لممعمميف ؛
وأكبر عدد سكاف في العالـ. أكبر دولة  تتميز الصيف بميزات فريدة مثؿ أراضييا الشاسعة  -

 . نامية في العالـ ، تدير الصيف اليوـ أيًضا أكبر نظاـ تعميمي في العالـ
ضفاء ، و  في الصيف ي عمى مستوى المدرسةإضفاء الطابع الرسمي عمى التعمـ المين - ا 

في الصيف المشاركة في التعمـ  لممعمميف الطابع الرسمي عمى برامج التعميـ والتدريب الميني
  والمعمميف مسؤولوف عف عاـ ، ىذا يعني أف إدارة المدرسةبشكؿ  ،الميني واجًبا عمى المعمميف

ـ مدروس قادر حاجة إلى نيج منظ ىناؾ ففي الصيف .ضماف استمرار أنشطة التعمـ الميني
 في التعمـ الميني اليادؼ. مف النخراط  عمى تمكيف المعمميف

 التنمية المينية  لممعمميففي الصيف، تحدد إصالحات السياسة استدامة استراتيجيات  - 
عمى  تأثير إيجابيتي تعمؿ فييا المدارس ليا أيًضا بيئة السياسة الو  بو،  والواجبات المرتبطة

صيف، ممزموف بتييئة الظروؼ المديري المدارس في ف الدعـ المؤسسي لتعاوف المعمميف
 المواتية لتعزيز التعمـ الميني لممعمميف. 

في الصيف ، يحصؿ المعمموف : تخصيص وقت محدد لمتعمـ الميني لممعمـ في المدارس -
ساعة مف  901يشارؾ كؿ معمـ في حيث  ،ى التعمـ الميني في المدرسةعمى وقت لمعمؿ عم

ساعة  04ىذا يعني أف كؿ معمـ لديو ،التطوير الميني في غضوف خمس سنوات مف تعيينو 
تحت تصرفو لمتطوير الميني في السنة. يمنح ىذا المعمميف وقًتا خاًصا لممشاركة في تعمميـ 
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المعمموف مًعا كيفية التعامؿ مع قضايا التدريس بشكؿ ، لكي يتعمـ كؿ أسبوع عمى األقؿ
 تعاوني. 

 يعتمد نجاح أنشطة التعمـحيث  تقديـ الدعـ المالي لممدارس مف أجؿ التعمـ الميني لممعمـ -
المالية التي يحصؿ عمييا المعمموف لتمبية احتياجات  الميني في المدرسة عمى المساعدة

ـ مف أف التمويؿ ليس العامؿ الوحيد لمتعمـ الميني لممعمميف. عمى الرغ  الكسب الميني
 . المعمميف  لممعمميف ، إل أنو يظؿ حاسًما في تعزيز برامج تعمـ

في   المعمميف  فإف مشاركة:  شجيع مبادرات المعمـ الفردية لالنخراط في التعمـ الميني -
رقية. توضح ىذه الممارسة لتقييـ المعمميف ألغراض الت  الميني المنتظـ بمثابة وسيمة التعمـ 

  مينية ـ الميني. إف وجود معالـ تعميميةكيفية تفسير شعور المعمميف بالمسؤولية تجاه تعممي
والتعرؼ عمييا سيجعؿ المعمميف وقادتيـ أكثر التزاًما بمينة التدريس وتعزيز  في نماذج التقييـ 
 اديمي بيف الطالب. الذي لو تأثير مرغوب في تعزيز األداء األك التنمية المينية

  في الصيف  التنمية المينية لممعمميف مف الواضح أف:  تعزيز أنشطة التعمـ المينية المتاحة -
يركزوف عمى أنشطة البحث العممي التي   المسؤوليف في الصيففترتكز عمى أنشطة البحث. 

يجاد الحموؿ وفًقا لذلؾ.  يجرييا المعمموف أنفسيـ في المدارس لتحديد مشكالت تعمـ الطالب وا 
يقوـ المعمموف بتحسيف  األداة الرئيسية التي مف خالليا كاف ىذا البحث العممي ىوو 

 التنميةلتعزيز   أفضؿ شكؿ ونيالبحث العممي التعافممارساتيـ المينية في المدارس الصينية. 
مى الفصؿ في المدارس حيث يبحث المعمموف في القضايا القائمة ع ة  لممعمميف الميني

ومع ذلؾ ، فإف قدًرا كبيًرا مف التعمـ وتغيير الممارسات الثقافية  الدراسي لتعزيز تعميميـ
 .مدارس المطموب لممعمميف لحتضاف وممارسة األنشطة البحثية في 

التنمية المينية في تعزيز   كؿ عاـ ، قطعت المدارس في الصيف خطوات عمالقةشب -
تاريخ الصيف الطويؿ في التطوير الميني لممعمميف في المدارس، لممعمميف ، وىذا يرجع إلي 

 والدعـ الحكومي القوي  واللتزامات مف جانب المعمميف وقادة المدارس. 
ستجّديف في بيئة المدرسة والصؼ الذي سيقوـ بتدريسو التدريب األولي لدماج المعمميف الم -

ويتعرؼ المعّمموف مف خاللو عمى رؤية المدرسة ورسالتيا وأىدافيا وعمى متطمبات المينة 
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عمى أرض الواقع وعادة ما يأخذ ىذا الشكؿ مف التدريب مالزمة المعمـ الجديد لمعمـ ميني 
ية، والتعمـ مف األقراف مف خالؿ التشبيؾ ومحترؼ  يتمقى خالليا التدريب الرشادي مف ناح

وتمّقي النصح والرشاد مف الخبراء التربوييف   مع الزمالء في المدرسة مف ناحية ثانية
كالمشرفيف والمدراء حوؿ كيفية الربط بيف المعمومات النظرية والتطبيؽ العممي الميداني مف 

ة  ونقدىا ذاتيا ومشاركتيا مع الزمالء ناحية ثالثة، وتأمؿ المعمـ لذاتو وممارساتو التعميميّ 
 .باشراؼ مدير المدرسة أو المشرفيف التربوييف مف ناحية رابعة

التمريف تحت التجربة بحيث يوضع المعمـ الجديد تحت التجربة لمدة قد تستمر عامًا  -
كاماًل يتـ خالليا مراقبتو وتوجييو مف معمـ خبير أو أكثر أو مف مدير المدرسة، وفيما اذا 
اجتاز التجربة بنجاح وحقؽ معايير المينة يتـ تثبيتو وتحويمو الى معمـ دائـ. وتساعد ىذه 
التجربة اختبار المعمـ لذاتو مف حيث قدرتو ورغبتو الحقيقّية في التعميـ واختيارىا كمينة 

 حياة لو.
المعّمـ بميارات لتنمية المينّية المستمرة لممعمميف. ل تيدؼ التنمية المستمّرة الى تزويد ا -

تغيرات جوىرّية   ومعارؼ محددة أو مستجّدة فحسب، بؿ انيا تيدؼ اساسًا الى احداث
في دوره واتجاىاتو ومعتقداتو التربوّية لتحقيؽ الجودة الشاممة في التعميـ. وتشير الدراسات 

 والتجارب الدولية الناجحة الى أّف التنمّية المينّية الفّعالة تتميز بكونيا؛
سار الميني والمسار التدريبي. أصبح مف الضروري لكي يبدع المعمـ في عممو ايجاد الم -

مسار ميني واضح لعممو بدءًا مف تعيينو وتثبيتو وترقيتو ووصوًل الى تقاعده وربط ذلؾ 
بالتالـز مع مسار تدريبي واضح بحيث ل يرتقي المعّمـ مف رتبة الى أخرى إّل اذا اجتاز 

ية ترتبط بالمعايير العامة لمينة التعميـ والمعايير الخاّصة بالترقّية بنجاح برامج تدريب
والرتب التعميمّية وربط ذلؾ بالحوافز المادّية والمعنوّية . اّف مف شأف ذلؾ تشجيع المعّمميف 
لاللتحاؽ ببرامج التدريب، والحتفاظ بالمعّمميف األكّفاء في سمؾ التعميـ، ويقمؿ مف مظاىر 

 سيالحتراؽ النف
تقيييـ المعمميف ومساءلتيـ: يجب أف يتـ تقييـ المعمميف بصورة دورّية ومنتظمة ووفؽ  -

أسس ومعايير موضوعّية متفؽ عمييا يكوف المعمموف قد شاركوا في وضعيا. كما يجب 
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ربط مخرجات التقييـ بتحسيف الممارسات الصفّية الفعمّية لممعمـ ، وتحسيف أداء الطمبة ، 
لتربوّية عمومًا وعممية التعّمـ والتعميـ خاصة. ومف الضروري أف يستند وتطوير العممّية ا

تقييـ المعمميف عمى مصادر متعّددة وليس عمى مصدر واحد، كما أّف مف الضروري 
استخداـ البيانات المتجّمعة مف عممية التقييـ ليس في عممية المساءلة واتخاذ القرارات 

 التدريبّية لممعّمميف مف أجؿ تحسيف أدائيـ. اإلدارية فحسب، بؿ في رصد الحتياجات
لمشاركة الواسعة عندما تتعمؽ األمور بتعميـ األجياؿ القادمة ىناؾ عدد كبير مف الشركاء ا -

مف غير المعّمميف والمدراء مثؿ كميات ومعاىد اعداد المعمميف، ومراكز التدريب 
ات المعّمميف، والخبراء المتخصصة، والشركات، ومؤسسات ضماف الجودة، وجمعّيات ونقاب

واألشخاص المشيود ليـ بالخبرة والدراية، وممّثمي أولياء األمور والمجتمع المحمي، وعميو 
فإّف مف الضروري إفساح المجاؿ لمشاركتيـ في رسـ السياسات، ووضع الخطوط العاّمة 

قانوف  لبرامج العداد والتدريب، وتقييـ نتائجيا ما أمكف وقد يكوف مف المفيد مراجعة
التربّية والتعميـ لضماف ىذه المشاركة الواسعة في مجمس التربّية والتعميـ المنصوص عميو 

 في القانوف.
لبحث العممي والدراسات التربوّية يجب بقدر المكاف تشجيع المعّمميف والمدراء والمشرفيف ا -

رير عف خبراتيـ التربوييف عمى اجراء البحوث والدراسات التربوّية الجرائّية واعداد تقا
وممارساتيـ ومشاركتيا مع الزمالء عمى أف تشمؿ ىذه الدراسات طرائؽ التعميـ المناسبة 
وسبؿ التقييـ والدارة الصفّية والمدرسّية ومدى مالءمة كؿ ذلؾ لتعّمـ التالميذ، وعمى 

قيؽ الدارات التربوّية والمدارس بناء شراكات مع الجامعات وكمّيات اعداد المعّمميف لتح
 ىذا الغرض. كما يمكف اعتماد ىذه الدراسات والتقارير ألغراض تقييـ المعّمميف وترقيتيـ.

 .السمـ الوظيفي لممعمميف ىو القوة الدافعة وراء تطورىـ الميني المستمر -
يتـ تشجيع المعمميف عمى السعي لمترقية عمى طوؿ السمـ الميني مف خالؿ أف يصبحوا  -

 دريس ، وبالتالي تحسيف الكفاءة البحثية لممينة.أكثر خبرة في البحث في الت
يعد التطوير الميني لممعمميف الصينييف نموذًجا جيًدا مف حيث صياغة السياسات  -

وتنفيذىا. تتميز برامج التطوير الميني لممعمميف في الصيف بميارات القرف الحادي 
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دى : أعمى الستفساروالعشريف ألنيا تركز عمى تحسيف الكفاءات مف خالؿ التعمـ القائـ 
إصالح المناىج الدراسية في الصيف إلى وضع التطوير الميني لممعمميف في وجو جديد. 

قد أعطى مزيًدا مف التركيز وأصبح جزًءا ل يتجزأ  وىذا يعني أف التطوير الميني لممعمـ 
 مف ممارسات المعمميف.

دريس ودروس تخطيط التعمـ حوؿ األنشطة الحاسمة لمتالمينية لممعمميف  تتمحور التنمية  -
 .بدًل مف التجريدات والتعميمات -، وتقييـ عمؿ الطالب ، وتطوير المناىج 

تـ تحديد معممي المعمميف في شنغياي عمى أنيـ مجموعة جذابة ، حيث كاف لدى معممي  -
 المعمميف رغبة قوية في البقاء.

انتشاًرا وراء مشاركة معممي  كاف الوضع الجتماعي والمكانة المستقرة ىما السبباف األكثر -
 معمميف.لم التنمية المينية في الصيف 

، اإلدارة ، التدريس والبحث أحد األدوار السبعة)التدريس، البحث الصيفكاف لكؿ معمـ في  -
، التدريس واإلدارة ، البحث واإلدارة ، التدريس والبحث واإلدارة( مع نموذج األدوار 

 .ث واإلدارةاألساسية الثالثة لمتدريس والبح
كانت المعرفة والكفاءات المرغوبة لمعممي المعمميف في شنغياي أعمؽ وأوسع مف تمؾ  -

 الخاصة بالمعمميف.
وما يرتبط بيا مف معارؼ  الصيففي  التنمية المينية لممعمميف تعتمد أدوار ومسؤوليات  -

وكفاءات ومسارات مينية ودوافع مينية عمى الثقافات التنظيمية المختمفة التي تتأثر 
 بتوجيات السياسة الوطنية واإلقميمية.

الموارد البشرية )أي الخبراء والموجييف والزمالء وقادة المؤسسات ومعممي المدارس  -
 لمعممي المعمميف. والطالب( ليا تأثير قوي عمى التطوير الميني

واسعة مف أنشطة التطوير الميني ،  يشارؾ المعمموف في الصيف بانتظاـ في مجموعة  -
بما في ذلؾ أنشطة تدريب محددة قصيرة األجؿ ، ولكف أيًضا مجموعة "أنشطة التدريس 

 عممية التنمية المينية لممعمميف في المدارس الصينية.والبحث" التي تشكؿ جوىر 
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في الصيف ، يتـ تنظيـ التفاعالت المينية في النظاـ التعميمي في شكؿ أنشطة ومف ثـ       
التدريس والبحث التي يتـ تنظيميا عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والمقاطعة والمدارس. 

تشمؿ األنشطة المدعومة مؤسسًيا مجموعة واسعة مف التطوير الميني وفرص التنشئة و 
خطيط المشترؾ لمدروس ومشاركة الموارد ، والمناقشات المنظمة الجتماعية بما في ذلؾ الت

لممقالت المتعمقة بالتدريس الخاص بالموضوع ، والمحادثات التي يمقييا الخبراء التربويوف ، 
نشطة الدرس التي يتـ تنظيميا عمى مستويات مختمفة مف مستوى أل والعرض التوضيحي

حتى المستوى الوطني. عالوة عمى ذلؾ ، ىناؾ و   المقاطعة  مستوى  إلى  منطقة المدرسة
قاعدة سائدة لبحوث المعمميف حوؿ التدريس والتعمـ ، والتي تشرؾ المعمميف في النشاط الميني 

 إلنتاج واستيالؾ المعرفة حوؿ مينة التدريس.
 لممعممين  المينية  التنمية  في ( الجيود المصرية رابعاً 
لذي يتميز بو عصرنا الحالي، أصبح مف الضروري أف نظرا لمتقدـ المعرفي اليائؿ ا    

يحافظ المعمـ، عمى مستوى متجدد مف المعمومات والميارات والتجاىات الحديثة في طرائؽ 
بالنسبة لممعمـ عممية نمو مستمرة ومتواصمة،  التعميـ والتقنيات التربوية، وبذا يكوف التعميـ 
في ظؿ ثورة التكنولوجيا والمعمومات، أصبح  –نظًرا لقصور إعداد المعمـ لكؿ زماف ومكاف

اإلنماء الميني أكثر ضرورة مف أجؿ توفير الخدمة التربوية الالزمة لممعمـ، والتي تتضمف 
المستجدات في أساليب وتقنيات التعميـ تزويده بمواد التجدد في مجالت العممية التربوية، وب

جراء البحوث اإلجرائية، واستيعاب كؿ ما ىو جديد في النمو الميني  والتعمـ، وتدريبو عمييا وا 
نتاجيتيـ مف خالؿ تطوير كفايتيـ  مف تطورات تربوية وعممية ، وبالتالي رفع أداء المعمميف وا 

تنمية المينية لممعمميف  في مصر مطمبًا ممحًا واألدائي. وتعتبر ال التعميمية بجانبييا المعرفي 
 في ظؿ المسؤوليات واألدوار الجديدة الممقاة عمى المعمميف، بسبب التطور في العموـ 

لمحاجة إلى وجود أساليب تتصؼ بالكفاءة والجودة لتنمية  والتقنيات التعميمية، مما دعا 
ذا ستستعرض السطور القادمة الجيات ميارات المعمميف وتمبي حاجاتيـ في الميداف التربوي. ل

القائمة عمي تدريب المعمميف في مصر وتنميتيـ مينيًا أثناء الخدمة، واألساليب المتنعة في 
  .التنمية المينية لممعمميف في مصر، وأبرز الجيود المصرية  في التنمية المينية لممعمميف
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تتمثل   أثناء الخدمة  مينياً  تدريب المعممين في مصر وتنميتيم  الجيات القائمة عمي أ(
   :في
 ( 9113 )وزارة التربية والتعميـ،لمتدريب   اإلدارة المركزية( 1

داراتيا  ىي مف أبرز الجيات التي تقوـ بالتدريب وتتبع وزارة التربية والتعميـ بأجيزتيا وا 
حيث أنشئت المتعددة وتقدـ التدريب عمي المستوي المركزي بالقاىرة، وليا تاريخيا الطويؿ 

ـ وتشمؿ أربع إدارات ىي: اإلدارة اإلشرافية،  03/9/0522في 72بموجب القرار الوزاري رقـ 
دارة تعميـ المغات . وتعمؿ اإلدارة المركزية لمتدريب  دارة التعميـ الفني، وا  واإلدارة العممية، وا 

طي مجالت متنوعة عمي تمبية احتياجات وزارة التربية والتعميـ مف البرامج التدريبية التي تغ
 :منيا
والمواد لمتدريب عمي المناىج المطورة ويتـ ذلؾ بالتنسيؽ مع مركز تطوير المناىج  برامج    -

 .التعميمية
 .مراحؿ تعميمية مختمفة لممدرسيف فيبرامج إثراء المغة النجميزية  إعداد - 
 .لخاصةورياض األطفاؿ والتربية ا العمـو والرياضياتتخطيط وتقديـ برامج  -
 .وموجيي المدارس المختاريف لمسفر لمخارج في دورات تدريبية إعداد مديري -
 .التعاوف مع جيات أجنبية في تنفيذ برامج متخصصة في المغات -
وتتضح رؤية اإلدارة المركزية لمتدريب في توفير فرص تنمية مينية متميزة لجميع العامميف  

  :ؤي العامة، بينما تتمثؿ رسالتيا فيما يميبالحقؿ التعميمي في إطار السياسات والر 
الوصوؿ بأداء العامميف في مجاؿ التعميـ إلي قمة األداء سواء كاف ذلؾ عمي المستوي  -

 .الفردي أو عمي مستوي المؤسسة التعميمية بما يتفؽ مع معايير الجودة
 .المينيةالتنوع في فرص التنمية   -
 .لإلبداع والبتكار والنقد والتطوير الذاتيإتاحة فرص متساوية لممشاركيف   -
تصميـ خطط التدريب في ضوء الحتياجات التدريبية وبما يتفؽ مع الخطة الستراتيجية  -

 .لوزارة التربية والتعميـ
  .تحقيؽ الجودة الشاممة في جميع العمميات والمراحؿ  -
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 (2 إدارات التدريب بالمديريات التعميمية :
مديرية تعميمية إدارة لمتدريب تقـو عمي إعداد وتخطيط البرامج التدريبية يتبع كؿ    

المحمية بالتعاوف مع مختمؼ مسئولي اإلدارات المحمية والموجييف األوائؿ لممواد الدراسية لتمبية 
الحتياجات الواقعية لممديريات لكي يستطيع المعمـ أف يؤدي دوره بكفاءة واقتدار دائميف، 

دريب المعمميف ورفع مستواىـ الميني، وتمتـز إدارات التدريب بمديريات التربية والرتقاء بت
 :(ب9109)وزارة التربية والتعميـ ،  والتعميـ بالمحافظات بما يمي

اعتماد الخطة التدريبية السنوية ليا مف األكاديمية المينية لممعمميف لضماف أف تكوف ضمف - 
 .يفخطة التنمية المينية الشاممة لممعمم

اعتماد البرامج التدريبية التي يسعوف لتقديميا مف األكاديمية المينية لممعمميف أو استخداـ   -
 .برامج تدريبية معتمدة مف مف قبؿ األكاديمية

الستعانة بكوادر المدربية المعتمديف مف األكاديمية المينية لممعمميف فقط في تنفيذ جميع   -
 .التدريبيةالبرامج 

توفير قاعات تدريبية مناسبة تتوافر بيا الحد المناسب مف أدوات ومستمزمات التدريب وفقًا -
 .األكاديميةلمعايير 

المستيدفة بالتدريب لضماف   تحديد الفئات  في  الشتراؾ مع األكاديمية المينية لممعمميف  -
  .أو التنمية المينيةاألكاديمية سواء في إطار الترقي  أف تكوف ضمف الفئات التي تستيدفيا 

 :التعميميةعمي مستوي المنطقة ( 3
تقوـ بدور ميـ في العممية التنمية المينية لممعمميف   إدارة تعميمية كؿ منطقة تعميمية لدييا    

 9105وذلؾ باتباع الطرؽ التالية)محمود عطا محمد عمي مسيؿ، دعاء محمد أحمد دسوقي،
 ،075-071): 
البرامج التدريبية بكافة أنواعيا مف مدربيف وأماكف   عمي نجاح تساعدتوفير العوامؿ التي  -

 .لمتدريب، وتوفير الحوافز المناسبة
 . تبادؿ الزيارات بيف المعمميف عمي المستوي المدرسي والمدارس المجاورة  -
صدار المجالت والدوريات مما يزيد مف ثقافة المعمـ  -  .المينيةتسيـ في عمؿ النشرات، وا 
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 .فعيؿ دور التوجيو الفني، والذي يعتبر حمقة اتصاؿ بيف المدرسة واإلدارة التعميميةت  -
برامجيا التدريبية في مراكز تدريبية مصممة في  ويوجد بكؿ إدارة تعميمية وحدة لتنظيـ وتنفيذ 

واحدة أو مدرستيف في كؿ مدينة وتنقسـ ىذه البرامج إلي: تدريب تكنولوجيا المعمومات 
   .، التدريب عمي محتوي المناىجوالتصالت

-075،  9105محمود عطا محمد عمي مسيؿ، دعاء محمد أحمد دسوقي،) عمي مستوي المدرسة( 4
070)   
القائمة عمي المدرسة في مصر الوقت والجيد والنفقات بما يتماشي  توفر التنمية المينية    

مع التجاىات العالمية المعاصرة، وبما يدعـ الالمركزية في التنمية المينية والتدريب والذي 
بدأت مصر في األخذ بو في األونة األخيرة، وبالتالي تصبح المدرسة ىي المركز األساسيفي 

لجميع المعمميف فييا، واقتصار التدريب المركزي عمي إعداد  إحداث عممية التنمية المينية
الكوادر التدريبية التي تتولي القياـ بعمميات التنمية المينية والتدريب داخؿ المدرسة، وتكوف 
مف خالؿ مؤسسة تضطمع بيذا الدور وىي األكاديمية المينية لممعمميف التي تتولي منح 

يب، ومف ثـ تعتبر التنمية المينية لممعمميف داخؿ الرخص واإلشراؼ عمي الترقية والتدر 
ـ ألنيا تعد أقؿ تكمفة مف أشكاؿ التدريب  9110المدرسة صيغة جديدة أخذت بيا مصر عاـ 

األخري، كما أنيا تساعد عمي تقوية العالقات بيف الزمالء المعمميف وتعمؿ عمي زيادة وعييـ 
تحسيف المناخ المدرسي وتفعيؿ قدرة المدرسة بالمسئولية التي تقع عمي عاتقيـ مما يؤدي إلي 

  . عمي أداء دورىا
التدريب   تقديـ  مف األساليب المتبعة في) :التدريب  تقديم  في ب(األساليب المتبعة 

 ( 912-917، 9115والتنمية المينية  لممعمميف)طارؽ محمد محمود سيد نور،
 المحاضرة (1
التدريب ، سواء كانت وجيا لوجػو أو تمػؾ التػي برامج  وىى األسموب السائد في معظـ     

حديثة إل أف   تنفػذ باستخداـ تقنية الجتماع عف بعد بالفيديو كونفرانس، ورغـ أنيا تقنية
الطريقػة التػي تستخدـ بيا في برامج التدريب تؤدى إلى سمبية المتدربيف وتسرب الممؿ إلى 
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ب إلى إدخاؿ ورش العمؿ والمناقشة أثناء التدريب نفوسيـ، مما وجو نظر اإلدارة العامة لمتدري
 .حػسب مػا تتطمبػو طبيعػة البرنامج

 :التدريب في تسمسل تتابعي) 2
يقـو ىذا التدريب عمى إعداد مدربيف في اإلدارة العامة لمتدريب بالقاىرة، يقوموف بالتدريب    

فيما بعد لمجموعة مف الموجييف في مراكز التدريب المحمية، حيث يتولى ىؤلء تػدريب 
المعممػيف فػي المحافظات، ومثاؿ ذلؾ المشروع األمريكي الذي تـ تنفيذه لتدريب معممي المغة 

يزية في أوائػؿ الثمانينات، وليذا األسموب بعض أوجو القصور التي تمثؿ في النوعية اإلنجم
المنخفضة لممنػتج النيػائي كمػا أف انتقاؿ الرسالة التدريبية مف فرد إلى أخر، وعبر ىذه 
السمسمة المتتابعة مف األفراد يؤدى إلى ضػعؼ الرسالة والمحتوى التدريبي األصمي، وربما 

ؿ واضح، وقد يكوف ىذا النظاـ جيػد لنقػؿ المعرفة ولكنو اقؿ فاعمية في تغيير اختالفو بشك
سموؾ المدرس داخؿ الفصؿ، وبالتالي ل يؤثر إيجابيا عمى تعمػـ التالميذ، وعمى الرغـ مف 
سيولة تنظيـ ىذه البرامج، إل أف احتماؿ تشوه المحتوى ورسالة التدريب  وارتفاع تكاليفو 

 .تدريس يجعمو أسموبا غير فعاؿ لمتدريبوبعده عف واقع ال
 :التدريب من بعد) 3

  الوقت الحاضر يتـ باستخداـ  مصر في بعد في  في التدريب عف  وىو النمط السائد     
الجتماع عف بعد بالفيديو، حيث يوجد المركز الرئيسي في القاىرة في مقػر مركػز   تقنية

موقعًا في محافظات الجميورية المختمفة، ويقوـ ىذا  27التطػوير التكنولػوجي، باإلضافة إلى 
النظاـ عمػى أسػاس وجػود المحاضر في المركز الرئيسي حيث يبث لممراكز المحمية ومقارنة 

يات التعميـ عف بعػد، فاف استخداـ تقنية الجتماع بالفيديو ل يعد تعميـ عف بعد بمفاىيـ وتقن
نما ما يتـ فػي مػصر ىو مجرد طريقة لتدريب عدد كبير مف المعمميف  بمفيومو الشامؿ وا 
والتربوييف في تخصصات مختمفة ألعداد كبيرة فػي أماكف تواجدىـ في المحافظات ويتـ ذلؾ 

 .ا لوجو والتي تبػث مػف المركػز الرئيسيبأسموب المحاضرة وجي
 :البعثات الخارجية) 4
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ومف األساليب التي تستخدميا الوزارة ألحداث التنمية المينية لممعمـ التعمػيـ البتػدائي     
إرسػاؿ بعثات مف المعمميف مف مختمؼ التخصصات إلى بالد العالـ المتقدمة لموقوؼ عمى 

تقنيات التي بمغتيا تمؾ البمداف في مجالت التدريس المختمفة مما احػدث المنػاىج واألساليب وال
يييئ لممعمـ فرصػة ثمينة لالحتكاؾ المباشر بتمؾ التجارب والخبرات،  وقد بدأت وزارة التربية 

ومازالت مستمرة، كمػا يقػوـ المركز القومي لمبحوث  0557والتعميـ البتعاث لمخارج منذ عاـ
جمة بعض الكتب في مجالت التربية والعموـ وقػد تػـ تزويد المديريات التربوية والتنمية بتر 

  .التعميمية بيا لطالع المعمميف والعامميف في مجاؿ التعميـ عمييا
 :من أبرز الجيود المصرية في تطوير وتنمية أداء المعمم المصري مينيًا ما يميو     
، وزارة التربية والتعميـ ، 9110)وزارة التربية والتعميـ،  وحدات التدريب والتقويم بالمدارس (0

 (9191،09،آماؿ أحمد عمي العجوز، 9119
بتاريخ  (51وفؽ ما جاء بالقرار الوزاري رقـ ) تـ إنشاء وحدات لمتدريب بالمدارس     
ب ـ ، ثـ تغير اسـ ىذه الوحدات إلي وحدات التدريب  والتقويـ  بالمدارس بموج04/0/9110

إعدادى  –الذى ينص عمى:أف تنشأ بكؿ مدرسو (إبتدائى   9119( في مارس لسنة 04القرار)
ثانوى عاـ وفنى ) وحدة لمتدريب يصدر بتشكيميا قرار مف إدارة المدرسة عمي النحو التالي:  –

أحد النظار أو الوكالء مشرفا عمى الوحدة، العائدوف مف البعثات الخارجية بالمدرسة، 
لمشرفوف بالمدرسة طبقا لألقدمية والكفاءة حسب تخصصو، وتختص وحدات المدرسوف ا

  :التدريب والتقويـ بالمدرسة بما يمي
عداد البرامج التدريبية لمعامميف بالمدرسة -  .تخطيط وا 
 .تنفيذ البرامج التدريبية بالمدرسة -
 .تبادؿ وتنمية الميارات الفنية بيف العامميف بالمدرسة ووحدة التدريب -
 .بوحدة التدريب بالمدرسة المتابعة الفنية لما تـ تنفيذه  -

 :ومف أىـ أىداؼ الوحدة ما يمي
تنمية الكفايات المينية والتخصصية والثقافية لممعمميف، ولجميع العامميف بالمدرسة خاصة  -

 .المعينيف الجدد منيـ
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 . توفير مناخ عاـ بالمدرسة يشجع عمي التنمية المينية المستدامة لمعامميف بيا -
تنمية األسموب العممي في التفكير والتقكير الناقد والقدرة عمي حؿ المشكالت لدي  - 

 .المعمميف والعامميف بالمدرسة بما يساعدىـ عمي التجديد والتحديث والبتكار في عمميـ
ف والقيادات واإلدارييف، وغيرىـ مف العامميف بالمدرسة عمي استخداـ تنمية كفايات المعممي -

   .التكنولوجيا المتطورة ومصادر المعرفة المتنوعة
تنمية الوعي والكفايات البحثية لممعمميف والعامميف في المدرسة مف خالؿ قياميـ بإجراء  -

 .لتي تواجييـبحوث ودراسات، تساعد في حؿ بعض المشكالت التعميمية الميدانية ا
  .مواكبة التطورات والتجديدات التربوية في جميع مكونات المنظومة التعميمية -

 :وتعتمد الوحدة في عمميا عمي مجموعة مف المرتكزات والمبادئ األساسية مف أىميا
العتماد عمي مدخؿ الكفايات في بناء برامج إعداد المعمـ وتدريبو، مما يتطمب بناء برامج -

 .عمـ باستخداـ مدخؿ الكفايات األساسية المرتبطة بمينة التعميـتدريب الم
 .المستمرةوالتنمية المينية  تنمية قدرات المعمميف والتدريب عمي التعمـ الذاتي -
 . إعداد برامج تدريب المعمميف عمي ضوء الحتياجات التدريبية الفعمية -
تـ فيو التنمية لممعمميف ولجميع الىتماـ بأف تكوف المدرسة ىي المركز األساسي الذي  -

 .العامميف
الىتماـ باألداء والجوانب التطبيقية والعممية في البرنامج التدريبي، وعد القتصار عمي  -

 .الجوانب النظرية فقط
المستدامة في القرف الحادي  أساسية لمتنميةتأكيد التعمـ مدي الحياة الذي يعتبر سمة  -

 . والعشريف، بحيث يصبح التعمـ الذاتي استراتيجية أساسية في عمميات التعمـ والتدريب
توافر معايير محددة تضمف جودة وفعالية عمميات التدريب بكؿ مداخميا وجوانبيا، مع  -

 .األداءوضع أساليب إشراؼ وتقويـ فعالة لتحقيؽ تغذية راجعة مستمرة ضمانا لجودة 
توجيو اىتماـ خاص إلي تدريب المعمميف الجدد والعامميف الجدد بالمدرسة عمي ضوء ما تـ  -

اكتسابو مف نواح معرفية وميارية ووجدانية في مرحمة اإلعداد مما يتطمب إكسابيـ الكفايات 
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يـ المينية والتخطيطية والثقافية المرتبطة بمينة التعميـ بما يؤدي إلي تحسيف مستوي أدائ
    .وممارستيـ وقياميـ بأدوارىـ بكفاءة وفعالية

 م2003وثيقة المعايير القومية لمتعميم المصري  (9
( خمسة مجالت رئيسة لمعمؿ في مشروع المعايير  9117حددت  وزارة التربية والتعميـ )  

المعمـ ، القومية لمتعميـ في مصر عمي النحو التالي : المدرسة الفعالة الصديقة لممتعمـ، 
اإلدارة المتميزة، المشاركة المجتمعية  المنيج الدراسي ونواتج التعمـ. وبالنسبة لمجاؿ المعمـ 
اىتـ ىذا المجاؿ بتحديد معايير شاممة ألداء كؿ مف يشارؾ في العممية التعميمية داخؿ 
المدرسة متضمنا المعمـ والموجو واألخصائي اإلجتماعي واألخصائي النفسي . وتـ وضع 

  : معايير المعمـ مف خالؿ خمسة مجالت رئيسة عمي النحو التالي
 

 :المجال األول : التخطيط، وينقسم إلي معايير
: يصمـ المعمـ أنشطة المعيار األول : تحديد اإلحتياجات التعميمية لمتالميذ، ومن مؤشراتو

  إستكشافية متنوعة
ات التالميذ التحصيمية وفيميا ،  يستخدـ المعمـ أساليب وأدوات متنوعة لرصد وفيـ مستوي

يشجع التالميذ عمي التأمؿ والتفكر في حياتيـ وخبراتيـ الشخصية،  يستخدـ الحوار كوسيمة 
حتياجات التالميذ ، يحدد مراحؿ خطة الدرس في ضوء  ميمة لمتعرؼ عمي خبرات وا 

  .اإلحتياجات التعميمية لمتالميذ ، وينفذىا في حدود الوقت المتاح
: يبحث الثاني: التخطيط ألىداف كبري وليس لمعمومات تفصيمية، ومن مؤشراتو المعيار

المعمـ عف مادة التعمـ بشكؿ تكاممي وموسع لوضع خطتو ، يضـ لخطتو أنشطة تستثير 
التالميذ عمي البحث واإلستقصاء  يضع أىدافا تعميمية تنمي التفكير الناقد وأسموب حؿ 

  وسع العمؿ الجماعيالمشكالت ، يضع أىدافا تعميمية ت
المعيار الثالث : تصميـ األنشطة التعميمية المالئمة، ومف مؤشراتو: يصمـ المعمـ أنشطة 
لتعظيـ  زمف التعمـ الفعمي ، يصمـ الوحدات التعميمية والدروس في ضوء األىداؼ  البعيدة  
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التالميذ ، لتعمـ التالميذ ، يخطط لمتدريس بناء عمي معموماتو عف الموضوع الدراسي وعف 
  يصمـ أنشطة  تساعد  التالميذ عمي  اإلستقالؿ  الذاتي

يصمـ أنشطة تعميمية تتيح إستخداـ إستراتيجيات تعميمية متنوعة مثؿ تعميـ األقراف  والتعمـ  
 .التعاوني

دارة الفصل، وينقسم إلي معايير    المجال الثاني : إستراتيجيات التعمم وا 
  إستراتيجيات تعميمية إستجابة لحاجات التالميذ، ومن مؤشراتو:المعيار األول : إستخدام 

تعميمية متنوعة  تالئـ طرائقيـ  المختمفة  في  التعمـ ،   تالميذ في خبراتيشرؾ المعمـ جميع ال
وميارتيا  لجميع  التالميذ وشرحيا   تراتيجيات متنوعة لتقديـ مفاىيـ المادة الدراسيةيستخدـ إس

عادة  صياغتيا ، بتيسير المناقشة لتوضيح تفكير  يطرح أسئمة مفتوحة ومتشعبة ويقوـ وا 
ثرائ لزيادة المشاركة النشطة لمتالميذ في التعمـ،  و، ينوع اإلستراتيجيات التعميميةالتالميذ وا 

  .يستخدـ التكنولوجيا لتحسيف تعمـ التمميذ
لمعمـ  فرص التعمـ  : يوفر االمعيار الثاني : تيسير خبرات التعمم الفعال، ومن مؤشراتو

إلي  مجموعات   لتقسيـ التالميذ المستقؿ والتعاوني في حجرة الدراسة، يوفر طرائؽ متنوعة
لتحسيف  تفاعالتيـ  وتعمميـ، يشجع التفاعالت اإليجابية بيف جميع التالميذ ويدعـ تعاونيـ، 
دارة الوقت وحسف إستخداـ المواد التعميمية مف خالؿ  يساعد  التالميذ في إتخاذ القرارات وا 

  .أنشطة التعمـ
:  الناقد واإلبداعي، ومن مؤشراتوالمعيار الثالث: إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير 

يشجع التالميذ عمي تطبيؽ ما يتعمموف في المواقؼ التعميمية والحياتية،  يشجع التالميذ عمي 
الفضوؿ العممي والمبادأة واإلبداع ،  يساند جميع التالميذ في اإلستقصاء الناقد لمفاىيـ المادة 

حؿ المشكمة ، وتشجيع المداخؿ المتعددة الدراسية وأسئمتيا، يشرؾ جميع التالميذ في أنشطة 
  يساعد التالميذ عمي تحميؿ المحتوي  لمحموؿ ، يشجع جميع التالميذ عمي طرح أسئمة ناقدة

  .تعمميـ  صحيحة ، يساعد التالميذ عمي التأمؿ في كيفية إستنتاجات   والتوصؿ إلي
د  المعمـ  التالميذ عمي أف يساع المعيار الرابع : توفير مناخ ميسر لمعدالة، ومن مؤشراتو:

ف اختمفوا معيـ، يؤكد عمي المساواة  واإلحتراـ  في حجرة الدراسة ، يشجع  يحترموا اآلخريف وا 
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سيامات  يساندىا  ويقدرىا دوف تمييز، يعالج األنماط السموكية غير  إنجازات جميع التالميذ وا 
  .المناسبة بطريقة منصفة وعادلة  وتتسـ بالمساواة

: الخامس: اإلستخدام الفعال ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعممين، ومن مؤشراتو المعيار
ينظـ بيئة التعميـ والتعمـ الفيزيقية لمساعدة التالميذ عمي التفاعؿ الصفي ، يستخدـ بفاعمية 
األدوات  والتجييزات المتاحة داخؿ الفصؿ ، يصمـ معينات سمعية  وبصرية  مناسبة  لمبيئة  

  . س  والمتعمميفوالدر 
يحقؽ  المعيار السادس: إدارة وقت التعمم بكفاءة والحد من الوقت الضائع، ومن مؤشراتو:

المعمـ أىداؼ الدرس خالؿ الزمف  المخصص لو متأكدا مف اإلستغالؿ  الفعاؿ  لوقت  التعمـ 
عميو ، ، يستخدـ  أساليب  لفظية  وغير لفظية مختمفة لجذب إنتباه المتعمميف والمحافظة 

يراعي المرونة عند تنفيذ مراحؿ الدرس في  ضوء الخطة الزمنية المحددة لو ، يستخدـ الوقت 
  بما يضمف اإلنتقاؿ والتقدـ السمس مف مرحمة إلي أخري
  .يدير سموؾ المتعمـ الصفي بفاعمية عمي النحو المالئـ
  :المجال الثالث : المادة العممية، وينقسم إلي معايير

: يوظؼ  مادتو األول: التمكن من بنية المادة العممية وفيم طبيعتيا، ومن مؤشراتوالمعيار 
العممية  في أنشطة تعميمية ، يحمؿ بنية المادة التعميمية إلي عناصرىا األساسية ،  يستخدـ 
-مصطمحات المادة  العممية بطريقة صحيحة،  يوضح المفاىيـ الرئيسة لمادتو العممية ، 

يات متنوعة لشرح مفاىيـ المادة الدراسية وميارتيا لجميع التالميذ بسيولة يستخدـ إستراتيج
  .ويسر

يتابع أحدث   المعيار الثاني : التمكن من طرق البحث في المادة العممية، ومن مؤشراتو:
التطورات في مادتو العممية، يستخدـ مصادر التعمـ واألساليب التكنولوجية  المختمفة  

يستخدـ المالحظة  -ويشجع التالميذ عمي إستخداميا ،  ات  والمعارؼصوؿ عمي المعموملمح
المنظمة في فيـ الظواىر المرتبطة بالموقؼ التعميمي والمجتمع المحيط  بو ، يوجو التالميذ 

 . في حؿ مشكالتيـ باألسموب العممي ، يطرح األسئمة المفتاحية المرتبطة بظاىرة ما
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: كامل مادتو العممية مع المواد األخري، ومن مؤشراتوالمعيار الثالث: تمكن المعمم من ت
يربط بيف مفاىيـ مادتو ومفاىيـ المواد األخري ، يوضح العالقة بيف موضوعات مادتو 
وموضوعات المواد األخري ، يستخدـ مبادئ مادتو في حؿ مشكالت تنتمي إلي مواد دراسية 

  .أخري
:  يصنؼ البيانات والمعمومات إلي ومن مؤشراتوالمعيار الرابع : توفير مناخ ميسر لمعدالة، 

فئات متجانسة  ويدرب التالميذ عمي ذلؾ، يحمؿ المعمومات المتاحة ويدرب التالميذ عمي ذلؾ 
، يؤلؼ بيف األجزاء غير المترابطة في كؿ ذي معني ، يستنتج معارؼ جديدة مف معمومات 

التالميذ عمي نقد المألوؼ وعدـ التسميـ  يشجع  متاحة لديو ، يفكر بمرونة ، ويتقبؿ الجديد
 . بالمعطيات  الموروثة ، يساعد التالميذ عمي إكتشاؼ التناقضات

 
 
 

  :المجال الرابع : التقويم، وينقسم إلي معايير
يدرس ويتأمؿ  بإستمرار آثار أفعالو وقراراتو  المعيار األول : التقويم الذاتي، ومن مؤشراتو:

، يستخدـ أساليب وأدوات مختمفة لتقييـ أدائو، يشجع التالميذ عمي تقييـ عمي التالميذ والزمالء
  .ذاتيـ وبعضيـ  البعض يصمـ أدوات لمتقويـ الذاتي بمشاركة التالميذ والزمالء

: يصمـ أدوات متنوعة ومبتكرة لمتقويـ، يستخدـ المعيار الثاني : تقويم التالميذ، ومن مؤشراتو
ؿ ممفات أداء التمميذ ( بإستمرار لمعرفة مستوي التالميذ ، أساليب التقويـ األصيؿ ) مث

يشخص نقاط القوة ونواحي الضعؼ لدي التالميذ، يصمـ أنشطة وقائية وأخري عالجية 
القوة ولإلسراع التعميمي ،   لمواجية ضعؼ التالميذ ، يصمـ أنشطة إثرائية لتدعيـ نقاط

يدمجيـ في أنشطة حجرة الدراسة ، يشرؾ يتعامؿ مع ذوي اإلحتياجات الخاصة  والموىوبيف و 
   .األسرة في تقييـ التالميذ بيدؼ تحسيف تعمميـ وأدائيـ
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: يستخدـ نتائج التقويـ لتحسيف أدائو ، يستخدـ ، ومن مؤشراتولمعيار الثالث: التغذية الراجعةا
ومشاعرىـ نحو ما آراء  وتقييـ التالميذ لو لتجويد أدائو ، يشجع التالميذ عمي إبداء آرائيـ 

  .مارسوه في مواقؼ وأنشطة تعميمية
  :المجال الخامس : مينية المعمم، وينقسم إلي معايير

:  يبني الثقة  بينو وبيف التالميذ مف خالؿ المعيار األول: أخالقيات المينة ، ومن مؤشراتو
عاونيـ في حؿ ويإشتراكيـ في وضع حجرة الدراسة وتحقيؽ األىداؼ المعمنة، يوجو  التالميذ  

يحتفظ باألسرار التي يبوح بيا التالميذ لو،  يحتـر شخصية التالميذ  مشكالتيـ الشخصية
وقدراتيـ، يحتـر الزمالء  ويتواصؿ معيـ جيدا ، يمتـز بقواعد العمؿ السائدة  في مدرستو ، 
يحتـر اإلمكانات والموارد المتاحة ويرشد إستخداميا ، يحرص عمي إستخداـ لغة ميذبة مع 

  في الولء والعطاء لموطف ف مبالغة ، يقدـ نموذجا يحتذي بوظيره دو تالميذه وزمالئو ، ييتـ بم
: يتأمؿ ويقيـ أفعالو وممارساتو لإلرتقاء بأدائو، المعيار الثاني: التنمية المينية، ومن مؤشراتو

يحضر دورات تدريبية بإنتظاـ، يواكب ما يستجد في النظريات والممارسات التربوية وفي مادة 
أف يطبؽ كؿ ذلؾ ، يتبادؿ الخبرات مع زمالئو ورؤسائو ، يتعمـ مف تخصصو ، ويستطيع 

 .خالؿ تفاعمو مع تالميذه،  ينمي معموماتو في مجالت عممية وثقافية عامة
   :األكاديمية المينية لممعممين (3

 022إنشاء األكاديمية المينية لممعمميف في مصر إلى صدور القانوف رقـ   ويرجع     
 0540لسنة  075وذلؾ بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف التعميـ الصادر بالقانوف رقـ  9113لسنة 

والذي نظـ كادر المعمميف بالكامؿ، وصدرت لو الالئحة التنفيذية بقرار رئيس مجمس الوزراء 
 32ـ في مادتو )9113( لسنة  022ص قانوف التعميـ رقـ )، وقد ن 9113لسنة  940رقـ 

(عمى قرار إنشاء األكاديمية المينية لممعمميف وفؽ النص التالي : " تنشأ أكاديمية مينية 
لممعمميف ، تتمتع بالشخصية العتبارية العامة، وتتبع وزير التربية والتعميـ، ويصدر بتنظيميا 

الجميورية، عمى أف يكوف مقرىا مدينة القاىرة، ويكوف وبتحديد اختصاصاتيا قرار مف رئيس 
ليا فروع في مختمؼ أنحاء الجميورية، وتعمؿ بالتعاوف مع كميات التربية، عمى أف تتولى ىذه 
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األكاديمية التنمية المينية المستمرة لممعمميف، ومنح شيادة الصالحية لمتدريس المنصوص 
 . (9113وزارة التربية والتعميـ، مف ىذا القانوف" ) ( 30عمييا في المادة )

وتيدؼ األكاديمية المينية لممعمميف إلى التنمية المينية ألعضاء ىيئة التعميـ     
الخاضعيف ألحكاـ قانوف التعميـ وقانوف إعادة تنظيـ األزىر، والرتقاء بقدراتيـ ومياراتيـ 

ؽ ذلؾ تقوـ األكاديمية بما بصورة مستمرة بما يؤدي إلى رفع مستوى العممية التعميمة، ولتحقي
 ): 9114، 095يمي )قرار جميوري رقـ 

 المشاركة في وضع معايير جودة أعضاء ىيئة التعميـ، وتطويرىا -
 اقتراح سياسات، ونظـ تقويـ األداء الميني لممعمميف، وتطويرىا -
 وضع سياسات جودة برامج التنمية، وخططيا، ومعاييرىا  -
دارتيا مف خالؿ شراكة فاعمة مع الجامعات، إعداد برامج التنمية ال - مينية لممعمميف، وا 

 ومراكز البحوث ذات الصمة
 دعـ وحدات التدريب، والتقويـ في المدارس؛ لالرتقاء باألداء الميني لممعمميف  - 

توفير الستشارات الفنية لوزارة التربية والتعميـ، والمديريات، واإلدارات التعميمية،   -
 تعميمية والتعاوف مع كميات التربية في كؿ ما يحقؽ أىداؼ األكاديميةوالمؤسسات ال

وضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة ببرامج التنمية المينية لممعمميف، وتحديد  -
 متطمبات ىذه التنمية

 دعـ البحوث والدراسات في المجالت التربوية والتعميمية والستفادة بنتائجيا  -
المينية لممعمميف لتقدـ العممي والميني عمى المستوى الدولي في مجاؿ التنمية متابعة ا  -

وتباشر األكاديمية المينية لممعمميف بجميورية مصر العربية اختصاصاتيا في  والستفادة منو
  ( 9114ضوء األىداؼ السابقة؛ ومف أىـ ىذه الختصاصات ما يمي)رئاسة الجميورية، 

المنصوص عمييا في قانوف التعميـ وقانوف إعادة تنظيـ األزىر منح شيادة الصالحية   -
 الشريؼ والييئات التي يشمميا بالنسبة لممعمميف في كؿ مف القطاعيف

جراء الختبارات الالزمة في ىذا   - اعتماد برامج التنمية المينية وكافة الخدمات التدريبية وا 
 المينية لممعمميف الشأف بالمقابؿ الذي يحدده مجمس إدارة األكاديمية
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توفير نظـ وقواعد بيانات أعضاء ىيئة التعميـ والتي تتضمف مؤىالتيـ ومياراتيـ وخبراتيـ  -
التي حصموا عمييا والدورات التدريبية التي يتعيف عمييـ اجتيازىا وموافاة المديريات واإلدارات 

دارة المعاىد األزىرية كؿ فيما يخصو بيذه ال بيانات؛ لممساعدة في اتخاذ التعميمية والمدارس وا 
 القرارات الخاصة

عادة  بشأف وصؼ وظائؼ ىيئة التعميـ  إبداء الرأي  -  وترتيبيا تقييميا وا 
اقتراح اشتراطات التأىيؿ التربوي لكؿ وظيفة مف وظائؼ ىيئة التعميـ ووضع الختبارات   -

 الالزمة لشغميا
ئة التعميـ الذي يحصموف عمى تقارير تحديد نوع التدريب الالـز لرفع مستوى أعضاء ىي  -

 أداء دوف المتوسط أو ضعيؼ
تقديـ الدعـ الفني والستشارات الفنية لمف يطمبيا مف الييئات والمؤسسات والجمعيات   -

المحمية والعربية واألجنبية الميتمة بشئوف التعميـ بصفة عامة وذلؾ بمقابؿ يحدده مجمس إدارة 
 األكاديمية المينية لممعمميف

اقتراح أسس نظـ حوافز األداء، واإلدارة، والتميز العممي لمحاصميف عمى الدراسات العميا،  -
أو الماجستير والدكتوراه في مجالت العمؿ التعميمي أو التربوي، ونظاـ منح مقابؿ أعباء 
الوظيفة، وساعات العمؿ اإلضافية، والتشجيع عمى العمؿ بمناطؽ معينة، وأداء النفقات التي 

 حمميا شاغموا الوظائؼ التعميمية في سبيؿ تأدية أعماليايت
مراجعة القواعد واإلجراءات التي تتبع في وضع التقارير الخاصة لتقويـ األداء، ونظـ   -

 المتابعة ورفع الكفاءة
 .مراجعة أوضاع ىيئة التعميـ لتحديد مدى كفاءتيـ المينية وتميزىـ العممي والتربوي  -
: لقد حدد بمديريات التربية والتعميم واإلدارات التعميمية بالمحافظاتوحدات التدريب  ( 4

ـ بشأف دور وحدات التدريب بمديريات التربية  4/01/9109( بتاريخ 750الفرار رقـ )
والتعميـ واإلدارات التعميمية بالمحافظات أىـ اختصاصات ىذه الوحدات كما يمي) وزارة التربية 

 (:أ9109والتعميـ، 
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أنواع التدريب الالـز لرفع مستوي أعضاء ىيئة التدريس الذيف يحصموف عمي تقارير تحديد  -
 .تقويـ أداء بمرتبة دوف المتوسط  أو ضعيؼ

جراء الختبارات الالزمة في  - اعتماد مقدمي برنامج التنمية المينية وكافة خدمات التدريب وا 
 .مية المينية لممعمميفىذا الشأف، وذلؾ بالمقابؿ الذي يحدده مجمس إدارة األكادي

توفير نظـ وقواعد معمومات عف أعضاء ىيئة التدريس تتضمف بياف مؤىالتيـ ومياراتيـ  -
وخبراتيـ وبرامج التدريب التي حصموا عمييا والدورات التدريبية التي يتعيف عمييـ اجتيازىا، 
وموافاة المديريات واإلدارات التعميمية والمدارس كؿ فيما يخصو بيذه البيانات التي تساعد في 

 .القراراتذ اتخا
تقديـ الدعـ الفني والستشارات والدراسات الفنية في مجاؿ اخنصاصاتيا لمف يطمبيا مف  -

   . الييئات والمؤسسات والشركات والجمعيات المحمية والعربية واألجنبية
تبرىف عمي اىتماـ الدولة بالتنمية المينية   يتضح أف كؿ ىذه الجيود السابقة  وما سبؽ   

تباره محرؾ العممية التعميمية وصانع نيضتيا، ومف ثـ تحقيؽ األىداؼ التالية لممعمـ بإع
 : (000-075،  9105)محمود عطا محمد عمي مسيؿ، دعاء محمد أحمد دسوقي،

تنمية  قدرات المعمميف : حيث تعمؿ الدولة عمي تنمية المعمـ مف خالؿ: التنمية المينية  -
المعمـ وزيادة الطاقات اإليجابية لديو، تزويد المعمميف المستمرة لممعمميف ، رفع مستوي أداء 

بالمعمومات والميارات والنظريات التربوية وتطبيقاتيا، تعويد المعمميف عمي التفكير اإلبداعي، 
 .إشاعة روح التعاوف بيف المعمميف وتشجيع التبادؿ فيما بينيـ

 تحسيف أوضاع المعمميف -
ساعد بقاعمية في تحديث معمومات المعمـ أوًل بأوؿ، تمييف تمييف التعميـ : تمييف التعميـ ي -

عادة توجيييا في ضوء المتطمبات الالزمة  التعميـ تسيـ في تعديؿ الخبرات السابقة لممعمميف وا 
إلعداد منتج تعميمي جيد، تمييف التعميـ يسيـ في تجويد تفاعؿ المعمـ مع عناصر المنظومة 

معمـ عمي المشاركة في صنع واتخاذ القرارات التعميمية التعميمية، تمييف التعميـ يحث ال
 .والتربوية داخؿ البيئة المدرسية
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مف الجيود التى بذلت في سبيؿ تطوير أداء المعمـ وتنميتو مينيًا ؛إل أف  وعمى الرغـ    
الواقع يشير إلى وجود بعض أوجو القصور والضعؼ في برامج التنمية المينية لممعمميف))وزارة 

(، )فوزى رزؽ  025- 9102،024(،) محمد منصور عبد الاله،9113بية والتعميـ، التر 
 :(( تمثمت فيما يمى9104،002إبراىيـ  حجازى دي(،)ىناء شحات الس 22،  9113شحاتو ، 

برامج التنمية المينية لممعمـ بمصر برامج نمطية روتينية ل تراعي التجاىات العالمية    -
 .ىا في البرامج الفعالة، كما تنقصيا عممية المتابعة وتقويـ آثارىاالمعاصرة المطموب توافر 

عجز البرامج عف تزويد المعمـ بميارات التعمـ الذاتى، ونمطية البرامج المقدمة، وضعؼ  -
التنسيؽ بيف إدارات التدريب بالوزارة وبيف كميات التربية مع ضعؼ النظرة الفمسفية الموحدة 

  .مـ قبؿ الخدمة وأثنائياالتى تربط بيف تكويف المع
سمبية موقؼ المعمميف مف برامج التنمية المينية، فعمي الرغـ مف تطور تنمية المعمـ   -

  .واستراتيجياتو، إل أف عدد قميؿ منيـ يظير عميو أثر برامج التنمية المينية  في مجاؿ عممو
التمقيني، وندرة األساليب العممية المتصمة   النظري  بالطابع  اتساـ برامج التنمية المينية  -

بالميارات التعميمية والتي تؤدي إلي اكتساب ميارات فعمية مثؿ : دراسات الحالة، ووش العمؿ 
 .، والتعامؿ مع التقنيات الحديثة

محدودية الوقت المخصص لبرامج التنمية المينية، واختيار أوقات غير مناسبة لتنفيذىا،   -
مج التنمية المينية لالتجاىات الحديثة التي تقوـ عمييا ىذه البرامج في الدوؿ وقمة تبني برا

 .المتقدمة
لممعمـ ينقصو التركيز عمى األبعاد التجديدية والمستقبمية   المينية  النظاـ الحالى لمتنمية   -

المعمـ  والتغيرات المتوقعة فى التعميـ، كما أف تمؾ البرامج تفتقد الجوانب التطبيقية فى عمؿ 
 .معالجة المشكالت التربوية التى يواجييا المعمموف والعجزعف وتتسـ بالجمود

وجود ضعؼ فى التنسيؽ والتعاوف بيف المؤسسات والجيات المعنية بالتنمية المينية   -
دارات وأقساـ التدريب فى وزارة التربية والتعميـ وفى المديريات  لممعمـ؛ وفى مقدمتو  مراكز وا 

 .التعميمية، وأقساـ التدريب باألكاديمية المينية لممعمميف، ووحدات التدريب بالمدارسواإلدارات 
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دارات   - أف برامج التنمية المينية التى كانت تقدـ لممعمميف فى مصر مف خالؿ مراكز وا 
التدريب التابعة لوزارة التربية لـ تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا، فضاًلعف أنيا تفتقد إلى اإلرتباط 

 .وتغيراتو، ول تواكب اإلتجاىات المعاصرة فى التنمية المينية بالواقع التعميمى
 ؼ: ضعوجود أوجو قصور فى أداء األكاديمية المينية لممعمميف ومف مظاىر ىذا القصور  -

اإلشراؼ عمى  الشكمية فىدورىا فى دعـ وحدات التدريب والجودة داخؿ المدارس والمشاركة 
 .ىذه الوحدات

الوقت الحالى، وتقاعس وحدات التدريب  لممدرسة فىفى الدور الوظيفى  وجود قصور إلى  -
داخؿ المدرسة عف أداء دورىا فى تحقيؽ التنمية المينية لممعمميف ؛مف خالؿ تفعيؿ برامج 

 .التدريب المختمفة، كما أنيا تفتقد إلى اآللية الالزمة إلنجاح تممؾ الميمة
فى تحقيؽ  المتوافرة بالمدرسةتستثمر اإلمكانيات المادية  وحدات التدريب بالمدارس ل  -

، ولتستخدـ تقنيات التعميـ عف  المستحدثات التربويةأىدافيا، ول تواكب التطور المستمر فى 
فضاًل عف أف بعض المعمميف ليس لدييـ وعى بأدوار  بعد فى تحسيف مستوى أداء المعمـ ؛

 .التدريبية بالمدارسالوحدة 
التحفيز المصاحب لعممية التدريب ؛حيث ل يترتب عميو أى امتيازات أو زيادة ضعؼ    -

 .فى الدخؿ الذى يتقاضاه المعمـ
القصور فى متابعة المعمميف الذيف أتموا البرنامج التدريبى فى مواقع العمؿ الفعمية  لمعرفة - 

 .أثر التدريب  وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة
المينية لممعمميف وعدـ وجود قنوات اتصاؿ بينيا ؛نتيجة غياب  تعدد جيات التنمية  -

  .التخطيط السميـ لمبرامج التدريبية، وتكرارىا وعدـ جدواىا
أف ما تنتيجو الوزارة مف سياسة نحو تطبيؽ الالمركزية واإلستقاللية المدرسية ل يقابمو  -

  .تدريب لممعمميف بما يسيـ فى نشر ىذا الفكر الجديد
 .اإلنغالؽ المعرفى والتخوؼ مف تبادؿ المعرفة بيف المعمميف بالمدرسة  -
 .وجود قصور فى تشجيع الحوار والمناقشة بيف المعمميف والعامميف بالمدرسة   -
   .عدـ وجود خطة استراتيجية واضحة لمتنمية المينية تراعى احتياجات وقدرات المعمميف  -
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 .ـ برامج التنمية المينية لممعمميفعدـ وجود آلية واضحة لسياسات تقوي  -
قامة المتدربيف، كما أف األماكف المخصصة   - بعد األماكف المخصصة لمتدريب عف عمؿ أوا 

 .لمتدريب غير مناسبة
ضعؼ وضوح أىداؼ وفمسفة برامج التنمية المينية، مما انعكس عمي تحققيا، وأدي إلي   -

 .تنفيذىاضعؼ التنسيؽ بيف الجيات المنوط بيا تخطيطيا و 
ومف ثـ يعتبر التدريب المستمر ورفع كفاءة العامميف مف أىـ التحديات التي تواجو الجياز     

اإلداري في مصر وىي المشكمة التي تؤثر تأثير سمبي في وزارة التربية والتعميـ نظرًا لدورىا 
عاني منيا نظاـ ووظفيتيا التربوية، والتحديات التي يواجيا المجتمع في الفجوة الواضحة التي ي

التعميـ المصري مقارنة بالدوؿ المتقدمة، وتواجو الوزارة تحديًا ىائاًل في رفع كفاءة العامميف بيا 
   .في مجاؿ تكنولوجيا التصالت والمعمومات وأساليب التعميـ والتربية الحديثة

تحميؿ و   دراسة خالؿمف  توصؿ إليياالتي  فيما يمي إلى عرض أىـ النتائج  البحث وينتقؿ
 التنمية المينية لممعمميف.في  الصينيةالخبرة 

  وتحميل الخبرة الصينية  مصر في ضوء دراسةاآلليات المقترحة لمتنمية المينية لممعمم في  خامسًا :
 تتمثؿ اآلليات المقترحة  قيما يمي:   
والجودة نشر ثقافة التطوير والتنمية المينية  لدي  المعممين ووحدات التدريب   -0

 :بالمدارس  وكميات التربية واألكاديمية المينية لممعممين  من خالل
تنمية ميارات البحث العممي عامة ، زيادة تنظيـ  الندوات  والمحاضرات  التي تؤكد عمي    -

 وميارات إعداد البحوث اإلجرائية خاصة لدي المعمميف بالمدارس المصرية، وما يتعمؽ 
جراء دراسة الحالة لحؿ المشكالت بميارات التحميؿ النقد ي والستقصاء الميني التأممي ، وا 

، مف أجؿ التحوؿ مف التعميـ القائـ عمي التمقيف والحفظ المدرسية وتطوير الممارسات المينية
 إلي التعمـ الذي يعتمد عمي البحث والتفكير الناقد. 

البحوث اإلجرائية: توفير ورش عمؿ وندوات لمخبراء في التربية إللقاء الضوء عمي أىمية  -
داءىـ وذلؾ عبر طرح أالغاية البحثية منيا ىو اكساب المعمميف خبرات عممية ومعرفية تحسف 
ثـ التامؿ في  األساليباسئمة عف الوضع الراىف والبحث عف اساليب جديدة واختبار تمؾ 
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 الباحثوفما يتعممة  ألفاف عممية البحث ىي بحد ذاتيا ىدؼ ميـ  مالحضةبغي النتائج وين
قضال ساليب وطرؽ البحث أمف الخبرة ب كبيراً   عف الحؿ يمثؿ رصيداً البحث  رحمة  خالؿ
وابعادىا  المشكالتوطبيعة   التوصؿ لمنتائج إليعف معرفتيـ باسرع الطرؽ التي تمكنيـ  عف 

ووعي جديد  ينتج عنو خبرات جديدة  ىذا التعمـ أف إليضافة إرىا مع غي وعالقتياوتاثيرىا 
والمسممات المينية التي تؤدي في النياية الي  التجاىاتساسية في أ تحولتحداث إوبالتالي 

  والممارسات القدرات في المتبادلة احداث تغييرات كبيرة في ثقافة العمؿ المدرسي والثقة
 المينية.

مة وعقد اختبارات قبمية لممعمميف لقياس قدراتيـ المعرفية والتدريسية تصميـ بطاقات مقاب -
 واتجاىاتيـ نحو المينة وتطمعاتيـ المستقبمية لوضع خطط مستقبمية لتطويرىا.

 لمبكالوريوس والميسانس الحصوؿ عمى دبمومة  باإلضافة رفع متطمبات التوظيؼ لممعمميف:   -
 اآللي وعمؿ اختبارات قبوؿ لممينة.والحصوؿ عمى دورات في المغة والحاسب 

تقدـ عمى شكؿ دورات لتنمية التفكير  باألكاديمية المينية لممعمميف تصميـ برامج تدريبية -
تعريؼ المعمميف بأىمية التفكير الناقد في  :الناقد لدى المعمميف. ومف أىداؼ ىذه البرامج

اقد ووظائفو ومراحؿ نموه،إ كساب الحياة المعاصرة، تزويدىـ بمعمومات عف طبيعة التفكير الن
 .تالميذىـالمعمميف القدرة عمى قياس وتقييـ ميارات التفكير الناقد لدى 

العتماد عمى نتائج تقييـ األداء في الترقي في السمـ الوظيفي والمكافآت وفي تحديد  -
في المدارس التأكيد عمى التنمية المينية  لممعمميف كثيرا ، و الحتياجات التدريبية لممعمميف

 .المصرية، وتنبع أىميتيا مف العتقاد بأف المعمـ ىو خبير محتوى
بمصر كمطوريف لممناىج  قائمة عمي إعداد المعمـ   فمسفة كميات التربية   تبنيأف   -

الدراسية وليس كمنفذيف ليا، مف خالؿ العتماد عمي إجراء البحوث لتطوير المناىج كشرط 
 السمـ الوظيفي. لمترقي لمدرجات األعمي في

العتماد عمي مجتمعات التعمـ الشبكي بيف كميات التربية والمدارس بمصر والتي ىي لب  -
بناء القدرات التعاونية مف خالؿ تصميـ مخطط بيف أشخاص مف مدارس مختمفة في شبكة 
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، التواصؿ  مع بعضيـ البعض لالستفسار حوؿ الممارسة والبتكار وتبادؿ المعرفة والتعمـ معا
 ومف ثـ يصبح التعمـ مف اآلخريف ومعيـ ومف أجميـ  حقيقة واقعة وليس مجرد شعار.

المعممػوف فػػي  عمػؿي ػثيتييئة مناخ مدرسي في المدارس المصرية يتميز بالثقة والتعاوف، ح -
 فيالتحػسالطػػالب و  ـيلتعمػػ ػػةيالجماع ةيقائمػػة عمػػى الثقػػة، وتحمػػؿ المػػسئول ةيمجتمعػػات مدرسػػ
 .المػستمر لممػدارس

 وضع استراتيجبات لمتنمية المينية لممعممين: -9
يمكن وضع خطط واستراتيجيات لمتنمية المينية لممعممين عمي مختمف مساراتيم المينية 

 وفقًا لما يمي:  
 التنمية المينية لممعممين الجدد : البد أن تيدف الخطط واالستراتيجيات إلي : - أ
التدريسى عمى المعمميف الجدد مف أجؿ إتاحة الوقت ليـ لمتفرغ تخفيؼ العبء  -

 لمالحظة دروس أقرانيـ ودروس المرشديف، ومتابعة النمو اللـز ليـ.
ضرورة تحقيؽ التعاوف بيف الساتذة الجامعييف والمعمميف الخبراء المتخصصيف في  -

توجيو المعمميف الجدد ، في  بوحدات التدريب والجودة بالمدارستدريس مواد دراسية معينة 
بدقة وبصورة  وحدات التدريب والجودة  واألكاديميات المينية لممعمميفمع ضرورة فحص 

 .دورية؛ لضماف كفاءة العامميف بيا في تعامميـ مع المعمـ المبتدئ
توفير ما يعرؼ ب "مدرسة تجريبية" ،أو "مدرسة التطوير الميني" أو "مدرسة لمتدريب"   -

، وأيضا  مواقع لمبحث، حيث يتـ الجدد مواقع لتعمـ الممارسة  لممعمميف لتكوف بمثابة
التدريس  مياراتتوثيؽ العمؿ التجريبي في الفصوؿ الدراسية، ويتعمـ المعمموف الكثير مف 

 ذو الخبرة  في ىذه المدارس، في بيئة تربوية موثوؽ بيا، بتوجيو كبير مف معممي
 المدارس والساتذه الجامعييف.ب
صميـ البرنامج التعريفي لممعمميف الجدد مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ وتكوف األىداؼ ت -

لمبرنامج التوجو، و الدعـ، و اكتساب وصقؿ ميارات التدريس، و تطوير فمسفة التعميـ، و 
 التقييـ الذاتي واالحتفاظ بالمعمميف الجدد.
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المخضرميف مف خارج المدرسة، الىتماـ بتكويف جمسات التشاورتضـ المعمميف -
والمعروفة باسـ استشارات خبير، حيث يقوـ مدير المدرسة بتجميع فريؽ مف المعمميف 

والتوجية  لتقديـ الدعـ   واحد في األسبوع يوـ   المتقاعديف لزيارة المدرسة في مجموعات
عداد  أو  بشأف التدريس أو أية أنشطة جماعية  الدروسونقؿ الخبرات لممعمميف، وا 

الفصوؿ الدراسية،  لمشكالت والعالجمالحظة دروس المعمميف الجدد، وتقديـ التشخيص 
 عمي  تطوير المعمميف الجدد. واإلشراؼ

ضوء خبرة دولة الصيف  كعممية مؤسسية،   لممعمميف في  المينية  النظر إلى التنمية -
قائـ عمى ثقافة  بؿ ىي عممية تعمـ ،وليست عممية فردية يختص بيا كؿ معمـ عمى حده 

الشراكة وروح الفريؽ لتطو ير نظاـ تعميمي عالي الجودة فى سياؽ عالـ قائـ عمى اقتصاد 
 .المعرفة

الجدد وقادة  تصميـ مجتمعات تعمـ داخؿ المدرسة يشارؾ فييا معممي المدرسة  -
ؿ عمى أف يتـ مشاركة المعمـ في تصميـ وتنفيذ وتقويـ البرامج التدريبية داخالمعمميف 
، وتحديد القضايا التني يجتاجوف إلي معالجتيا مثؿ )اإلدارة الصفية الفعالة، المدرسة

التمكف مف ميارات التواصؿ الشيكي، إدارة المعرفة المتاحة بميارة، الإطالع عمي كؿ ما 
 ىو جديد في مجاؿ تخصصو األكاديمي، التمكف مف ميارات التقكير العميا(.

عمى أدائيـ بالعمؿ،  اإليجابيةىمية التدريب بالمدرسة وتأثيراتو توعية المعمميف الجدد بأ -
مع توفير مقومات التدريب الفعاؿ مف برامج مخططة وتقنيات تكنولوجية وحوافز 

 .بالمدرسة
تعمميبف  ط بالمشاركة بينيما لتوفير خبراءالشراكة بيف المدارس والجامعات وضع خط -

 نقاش لمتنمية المينية لممعمميف الجدد. وأساتذة الجامعات لتنظيـ دورات وحمفات
تنظيـ ندوات وحمقات نقاشية وحث المعمـ المبتدئ عمى حضورىا لالستقادة مف أحدث  -

ما وصؿ إليو العمـ فى طرؽ التدريس واستراتيجيات التعمـ أو فى التخصص أو األمور 
 اإلدارية.
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متخصص في الرشاد  أف تعمؿ وزارة التربية والتعميـ في مصر عمي توفير برنامج -
والتنمية المينية لممعمميف المبدئيف، ويتـ نطوير ىذا البرنامج بناء عمي المتغيرات التعميمية 

 العالمية وتوصيات مف قادة المدارس والمعمميف ذو الخبرة
 : البد أن تيدف الخطط واالستراتيجيات إلي أثناء الخدمةالتنمية المينية لممعممين   -ب
فمسفة تنمية مينية  قائمة عمي تدريب مجموعة مف المعمميف ثـ يقوموف  العتماد عمي -

 .العمؿ بتدريب زمالئيـ في
تصميـ مجتمعات تعمـ داخؿ المدرسة يشارؾ فييا معممي المدرسة عمى أف يتـ مشاركة  -

 المعمـ في تصميـ وتنفيذ وتقويـ البرامج التدريبية داخؿ المدرسة.
وبناء جماعات التعمـ الميني. عمى مستوى المدرسة الواحدة يشارؾ المعمـ في تكويف  -

 بيدؼ تعزيز التنمية المينية المتمركزة حوؿ المدرسة.
  تبادؿ الخبرات والمعارؼ بيف زمييميف مبدءعمي  األسموبتمد ىذا ع: يباألقرافلتدريب ا -

ر العمؿ التعاوني عمي تطوي خالؿوالتخصص مف  يشتركاف في المياـ والمسؤليات 
المستيدفة  المجالت عمي تحديد التفاؽونحسيف ممارساتيما المينية ويتطمب ذلؾ  أدائيما

 لمممارسات المطبقة عمي ارض الواقع. مالحظةدوات أبتبادؿ الخبرة وتصميـ 
والقدرة عمى   بالمنيج  لمميارات المطموبة  نحو ربط التدريب وفقا توجيو جيود المعمـ   -

 .الصفية  البيئة  عممية داخؿ بأساليب  تطبيقيا وتقويميا
تنظيـ منتدى حوارى أسبوعى  بؿ الحوار بيف المعمميف مف خالؿالتشجيع عمى تفعيؿ س -

ثراء الخبرات الفردية وتحويميا إلى خبرات مؤسسية  .لمناقشة أىـ القضايا المدرسية وا 
لمقدـ في المدارس توجيو احرص وزارة التربية والتعميـ في مصر عمى تعزيػز نوعيػة ال -

تنمية ميارات الموجييف أنفسيـ ودعـ المعمميف داخػؿ المػدارس ليقومػوا بتدريب  مف خالؿ
 .زمالئيـ األصغر والقؿ خبرة منيـ

متابعة المعمـ وتوجييو مف قبؿ فػرؽ متخصػػصة فػػي التػػدريب داخػػؿ المدرسة، حيػث تقػدـ   -
الميارات التعميمية المطموبة، وتساعده في تكويف  والمساندة وتمكنو مف اتقاف لػو الػدعـ
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لكساب المعمميف ميارات التطوير ، اتجاىات إيجابية لديو نحػو التنميػة المينية المستدامة
 الذاتي.

   االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند التخطيط  لمتنمية المينية لممعممين: -7
 شمولية برامج التدريب المقدمة لممعمميف. -
 استمرارية برامج التدريب الموجية لممعمميف وخاصة في إطار متطمبات العصر الرقمي. -
 ميارات، والناقد، والتمكف مف الشمولي والبداعيالتفكير  ميارات مف المعمميف تمكيف   -
 .داخؿ الفصؿ الدراسي فعميةفي مواقؼ  الميارات تمؾ، واستخداـ المشكالت حؿ
، أنفسيـ المعمميفالفعاؿ بيف الحوار  عمي لممعمميفة المخصصة ف تصمـ البرامج التدريبيأ -

 وخبراء التربية.ومؤسسات التعميـ العالي 
مف  لمتأكد القياس، لممعمميف مف أجؿ التنمية المينية ف تقبؿ البرامج التدريبية الموجية أ -

 لالستفادة  الالزمة التكنولوجية  المياراتمف  المعمميف، وتمكيف األىداؼ تحقيؽ عمي قدرتيا
 وتوظيفيا في المواقؼ التدريسية.الرقمية  التجاىات مف
كوحدة تطوير عف  الميني لممعمميف مف خالؿ التركيز عمي المدرسة الىتماـ بزيادة  النمو -

 طريؽ الدورات التدريبية وورش العمؿ والزيارات اإلشرافية والندوات والمحاضرات التربوية. 
وير السميـ لممعمـ يؤدي إلي رفع الروح المعنوية لديو وتحفزه عمي النجاز التدريب والتط -

 والتمسؾ بالعمؿ.
 التدريب ضرورة ممحة لممعمميف الجدد يمكنيـ مف أداء عمميـ بطريقة صحيحة . -
دارة حمقاتتشجيع المعمميف عمي عمؿ أبحاث عممي - نقاش مع  ة في مجاؿ تخصصيـ ، وا 

 لتي احتوتيا بحوثيـ.زمالئيـ حوؿ المعمومات ا
لمينية واستراتيجيات فعالة لمتنمية ا افر قيادة مدرسية داعمة لوضع خططضرورة تو  -

وبناء مجتمعات تعمـ مينية داخؿ المدرسة بالتنسيؽ والتعاوف مع قيادات  لممعمميف الجدد
 كميات التربية .

التنمية المينية لممعمميف دقيقة وحديثة عف احتياجات   مية توافر قواعد بيانات ومعموماتأى -
 ، حتي يمكف بناء البرامج والممارسات التدريبية عمي الحتياجات الفعمية لممعمميف.
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ف كمراكز ىامة  تفعيؿ وتطوير دور كميات التربية وكذلؾ األكاديمية المينية لممعممي -
نية  الميني لممعمميف لدعميا بصقة مستمرة  لمجتمعات التعمـ الميلمتدريب والتطوير 

 بالمدارس ومتابعة عمميا ومدي قعاليتيا. 
انب اإليجابية وبالتالي، يقع عمى عاتؽ  جميورية مصر العربية  أف  تتعمـ  مف الصيف الجو   

 في تعزيز تعمـ المعمـ حتى  يتمكف أيًضا مف تحسيف مياراتو  زة يومتم التي جعمتيا ناجحة
خالؿ  تطبيؽ الدروس الستة المحددة. عالوة   وكفاياتو، وبرامج التنمية المينية لممعمميف مف

التدريس مف خالؿ التعمـ الميني لممعمميف، فإف  لؾ، إذا كانت الدولة  تريد تحسيفعمى ذ
زيادة التزاميا بتعزيز برامج التعميـ والتدريب الميني  بحاجة إلى الستثمار بكثافة  في الحكومة

 ؿ الوقت.، تماًما مثؿ ما كانت تفعمو حكومة الصيف طوا
 
 
 
 
 

 المراجع
 لمترجمة القري أـ ،مؤسسةالحديثة التعميمية المؤسسات في الميني التطوير ،(9113)الديب  إبراىيـ -0

   .السعودية العربية المممكة والتوزيع،
 ، مكتبة الشروؽ، القاىرة0، ط  المعجم الوسيط(. 9110أحمد إبراىيـ مصطفي) -9
  العاـ التعميـ بمدارس المعمميف تدريب لوحدات تقويمية دراسة(. 9112)فارس  السيد الششتاوي أحمد  -7

 .المنوفية جامعة التربية، كمية ،ماجستير رسالة ، العربية مصر بجميورية
 جامعة ،التربية كمية مجمة  ،" الخدمة أثناء لممعمـ المينية التنمية( " 9115)الحميد  عبد ربيع أحمد -0

 .44 األزىر، العدد
مف موقع  97/0/9190( وحدات التدريب بيف الواقع المأموؿ.تاريح الزيارة 9102نوفمبر 02أحمد سعد ) -2

 https://www.egymoe.comm/60766/%D9%88%D8%AD%AF%D8التعميـ في مصر 
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 التدريب والجودة بوحدات لممعمميف المينية التنمية فى المدير دور ،(9191)العجوز  عمي أحمد آماؿ -2
  جامعة:  التربية كمية ، ماجستير رسالة ،"ميدانية دراسة" المنوفية بمحافظة األساسى التعميـ بمدارس
 السادات مدينة

المينية  باألكاديمية المينية التنمية برامج لتطوير مقترح تصور ،(9105)السالـ  عبد شريؼ محمد أماني -3
 أسيوط، جامعة ،التربية كمية مجمة الدوؿ، بعض خبرات ضوء في الترخيص متطمبات لتمبية لممعمـ
  39-0  ص ،ص 9،ع 72مج

 كمية مجمة العربية، مصر جميورية في لممعمـ المينية التنمية ،(9104)النجدي  أحمد أحمد أميرة -4
 . 951-925،(9)04 الشيخ، كفر جامعة  التربية،

 ضوء في المصرية بالجامعات التدريس ىيئة ألعضاء المينية التنمية ،(9114)إماـ  السيد إيياب -5
    02-9 ،(7)77 المنوفية، جامعة التربية، كمية ،والتربوية النفسية البحوث مجمة وظائؼ الجامعة،

 لمعموم العربية لمجمةلممعمميف،ا المينية التنمية في الرقمي التعمـ دور الشمري، خاجي حسيف ثاني  - 01
   .   09-92. ص ص ،9105 فبراير ،3 العدد ،والنفسية التربوية

 لممعممين المينية األكاديمية تنظيم بشأن 129 رقم الجميوري القرار جميورية مصر العربية،  -00
 9114،( 0) ، المادة اختصاصاتيا وتحديد

 المدارس لمعممي المينية التنمية لتحقيؽ مدخؿ: التعمـ مجتمعات ،(9104)الرحمف  عبد حسيف حسنية -09
 التربية مجمة وسنغافورة، األمريكية المتحدة الوليات خبرتي ضوء عمي مصر في العامة الثانوية
  . 720 -927. ص ص ،9104 ديسمبر ، العاشر العدد ،والدولية المقارنة

 األساسى التعميـ لمعممي المينية لمتنمية مقترح تصور ،(9109)سعدوف  محمد فتحى محمد دعاء -07
 شمس. عيف جامعة التربية، كمية ماجستبر، رسالة ،المعاصرة التربوية التجاىات فى ضوء الخاص

التنمية المينية لمقيادات اإلدارية التربوية ( . 9102راتب سالمة السعود، إبراىيـ عمي حسنيف) -00
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف."اتجاىات معاصرة"

 لممعمميف المينية التنمية بمتطمبات اإليفاء في التربية كميات دور ،(9103) محفوظ  محمد رفعت راندا -02
 أجؿ مف الثقافة جمعية ،والتنمية الثقافة لممعمميف، الخاص لمكادر الالزمة الكفايات في ضوء
 001-73 مارس ،(000)03 التنمية،

 في بمصر البيئية التربية بمجاؿ الخدمة أثناء لممعمـ المينية الجماؿ،التنمية محمد عمي عبدالمعز رانيا -02
 المينية التنمية: السادس العممي المؤتمر تحميمية، دراسة: المعاصرة العالمية الخبرات ضوء

 007-743. ص ص ،9112 أبريؿ التربية، كمية - الفيـو جامعة:العربي لممعمم المستديمة
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 تحديات:  العالمية االتجاىات ضوء في لممعممين المينية التنمية ،(9101) الطاىر سيد رشيدة -03
     الجديدة الجامعة دار ،:القاىرة ،وطموحات

 لممعممين المينية األكاديمية تنظيم بشأن(  129)رقم  جميوري قرار(  9114) الجميورية رئاسة -04
 .األميرية المطابع لشئوف العامة الييئة: ،القاىرة (4) رقم مادة اختصاصاتيا، وتحديد

 جمعية ،والتنمية الثقافة المينية، لمتنمية الداعمة المعمـ أدوار أىـ ،(9101)  محمد مصطفى سموى -05
   .905-049 أكتوبر، ،(73)00 التنمية، مف أجؿ الثقافة

 التنمية مؤشرات ضوء في الفنية التربية لمعممي المينية التنمية ،(9104) ألساكني فرج جواد سياد -91
 . 745-721 ،093 ع اآلداب، كمية:  بغداد جامعة ،اآلداب مجمة المستدامة،

 قبؿ التعميـ لتطوير سبيمنا الحديثة واتجاىاتيا لممعمـ المينية التنمية ،(9104) زيداف سالـ محمد السيد -90
  .001-731.ص ص ،90 بورسعيد،ع جامعة: التربية كمية مجمة  الجامعي،

يياب الناقة، صالح -99  مقدم بحث المستقبمية، التحديات ضوء في مينيا وتنميتو المعمـ إعداد وردة، أبو وا 
 والمأمول( الواقع -الفمسطيني المعمم) التربوي المؤتمر إلي

 ضوء في مصر في البتدائي التعميـ لمعمـ المينية التنمية ،(9115)نور سيد محمود محمد  طارؽ -97
-047 يناير، ،(2)7 بورسعيد، جامعة ،التربية كمية مجمة المعاصرة، العالممية بعض التجاىات

992. 
 متغير، لعالـ متجدد معمـ إعداد في ودورىا التعميـ تكنولوجيا ،(9102) الحميد عبد طمبة العزيز عبد -90

 نوفمبر 71 -95 ،(والتحديات الفرص: المعرفة وعصر المعمم)خالد الممك لجامعة الدولي المؤتمر
 السعودية. العربية المممكة  أبيا، ،

 في لممعمـ المينية التنمية مجاؿ في لممعمميف المينية األكاديمية أدوار تطوير ، وىبة صموئيؿ عماد -92
 جامعة: التربوية المجمة ميدانية، دراسة:  المجاؿ ىذا في الحديثة اإلتجاىات ضوء في مصر
 .059-002. ص ص ،9107 يناير ،77 المجمد التربية، كمية - سوىاج

 التجاه إلي يستند ميني إرشادي برنامج فعالة ،(9103)الشرعة  سالـ حسيف العنزي، اهلل عبد عياش -92
 السعودية، العربية بالمممكة التقنية الكميات طالب لدي الميني الوعي مستوي لرفع التطوري النظري
 937-920 ،(9)95 التربية، كمية - سعود الممؾ جامعة ،التربوية العموم مجمة

 فى ضوء األساسى التعميم لمعممى المينية التنمية نظام تطوير(:  9113) شحاتو  رزؽ فوزى -93
  .القاىرة والتنمية، التربوية لمبحوث القومى المركز ،القومية المعايير
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 لممعمميف المينية التنمية لتطوير كمدخؿ اإلستراتيجية الريادة ،(9191)بيزادي  عوض حسيف كمثـو -94
 -745 مارس، ،(092)93والتنمية، لمتعميـ العربى المركز ،العربية التربية مستقبل الكويت، بدولة
034 

مجمة  ،"  والمأموؿ الواقع مصر في الخدمة أثناء لممعمـ المينية التنمية( " 9114)عبداهلل  محمد كوثر -95
    05 العدد ،العربية التربوية المستقبل

 في لممعمـ المستدامة المينية بالتنمية وعالقتو الميني العتماد(. 9100)محمد  حسف أحمد ماىر -71
 ثاني،أكتوبر، جزء ،9 عدد ،93 مجمد أسيوط، جامعة ، التربية كمية مجمة  المعرفي، التدفؽ عصر
  42-0. ص ص

 عصر فى لممعمـ المستدامة المينية بالتنمية وعالقتو المينى العتماد(:  9100) حسف  أحمد ماىر -70
 .42-0أكتوبر، الثاني، جزء ،(9)93 أسيوط، جامعة التربية، كمية مجمة المعرفى، التدفؽ

 النظرية بيف الجامعي قبؿ التعميـ لمعممي المينية التنمية أبعاد ،(9119)األصمعي  سميـ محروس -79
        092-40 ،0.ع والتنمية، التربوية لمبحوث القومي المركز التربوي، البحث مجمة والتطبيؽ،

 التجاىػػػات ضػػػوء فػػػي األزىريػػػة المعاىػػػد لمعممػػػي المينيػػػة التنميػػػة ،(9103)السػػػيد  عبػػػده ابػػػراىيـ محمػػػد -77
 -959 ، أبريػػؿ ،(9)92 لمتربيػػة، العميػػا الدراسػػات كميػػة - القػػاىرة جامعػػة ،التربويووة العمووومالحديثػػة،
729  

 أثناء المعممين تدريب في الحديثة االتجاىات ،(9119) سعد  يوسؼ عبدالخالؽ سالـ، توفيؽ محمد -70
 المعمومات بحوث شعبة والتنمية، التربوية لمبحوث القومي المركز:  العربية مصر ،جميوريةالخدمة
 التربوية

 قبؿ بالتعميـ لممعمميف المينية التنمية تحقيؽ في المدرسة مدير دور تفعيؿ ،(9101)عتريس  عيد محمد -72
 المقارنة لمتربية المصرية الجمعية ، التربية ،تعمـ كمجتمع المدرسة مدخؿ ضوء في الجامعي

 .029-00 أغسطس، ،(95)07 واإلدارة التعميمية،
 مقترحة، رؤية: المعرفة مجتمع متطمبات ضوء في لممعمـ الميني اإلنماء سوليـ، غنيـ محمد محمد -72

 ص ص ،9105 ،أبريؿ9ع، 93مج لمتربية، العميا الدراسات كمية - القاىرة ،جامعة التربوية العموم
9- 22 

 المتمركزة المينية التنمية لمتطمبات الستراتيجي لتخطيط ،( 9102)الاله  عبد أحمد منصور محمد -73
 ، سوىاج جامعة ، التربوية المجمة الحديثة، العالمية التوجيات ضوء في" S-BPD" عمى المدرسة

 212 -073 يوليو، ،(02)الجزء التربية، كمية
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 المينية التنمية في الكندية الخبرة ،(9105)دسوقي  أحمد محمد دعاء مسيؿ، عمي محمد عطا محمود -74
مكانية المعرفة مجتمع ضوء في لممعمميف المدرسة عمى المتمركزة  العموم مصر، في منيا اإلفادة وا 
 .034 -71 أكتوبر، ، لمتربية العميا الدراسات كمية – القاىرة جامعة ،(0)93 ،التربوية

 وتقويمية  تدريبية كوحدة  لممدرسة  التربوي الدور ،(9117)والتنمية  التربوية لمبحوث القومي المركز -75
 القاىرة ،ميدانية المتقدمة،دراسة اإللزامية الدول بعض وخبرات الموضوعة األىداف ضوء في

: المعاصرة التجاىات ضوء في بالكويت لممعمـ المينية التنمية العمار، عبدالعزيز ناصر أحمد ناصر -01
 ص ،9102 أكتوبر ، 7 ج ، 031ع التربية، كمية:األزىر جامعة ،التربية مجمة ،تحميمية دراسة
 352-322. ص

 نيةهالـ التنمية لتفعيؿ مدخؿ المتعممة المنظمة ،(9104)حجازى   إبراىيـ السيد شحات ىناء - 00
 993-007 أكتوبر،  ،(002)95 بنيا، جامعة ، التربية كمية  مجمة تحميمية، دراسة: لممعمميف

 التعميم قانون أحكام بعض بتعديل 2007 لسنة 155 رقم قانون ،( 9113) والتعميـ التربية وزارة -09
  (.32-30) المادة القاىرة، ، 1981 لسنة 139 رقم بالقانون الصادر

 التدريب لبرامج السنوية التدريب خطة لمتدريب، المركزية اإلدارة ،(9113) والتعميـ التربية وزارة -07
 9113-9112 ،بالمحميات

 التدريب وحدات دور بشأن م 8/10/2012 بتاريخ( 394)رقم قرار ،(أ9109) والتعميـ التربية وزارة -00
 .األولي المادة ، القاىرة ،بالمحافظات التعميمية واإلدارات والتعميم التربية بمديريات

 التدريب وحدات دور بشأن م 8/10/2012 بتاريخ( 394)رقم قرار ،(ب9109) والتعميـ التربية وزارة -02
 .الثانية المادة ، القاىرة ،بالمحافظات التعميمية واإلدارات والتعميم التربية بمديريات

 مصر، فى الجامعى قبل التعميم إلصالح القومية اإلستراتيجية الخطة(:  9113) والتعميـ  التربية وزارة -02
 9113 القاىرة، ، 2012/  2011 - 2008/  2007 التعميم، فى نوعية نقمة نحو

 األولي المادة ، القاىرة ، 16/3/20020 بتاريخ 48 رقم وزاري قرار ،(9119)والتعميـ  التربية وزارة -03
 الولي المادة ، القاىرة ، 18/4/2001 بتاريخ( 90) رقم وزاري قرار ،(9110) والتعميـ التربية وزرة -04
بكؿ مف الصيف   د راسة مقارنة لمتعميـ الثانوي (.9102) دعاء محمود جوىر ولء السيد صقر، -05

مكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية،  ، الجمعية مجمة التربية المقارنة والدوليةوالسويد وا 
 .  271-723(، أكتوبر، 7)0المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،
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