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 :لدراسةمستخمص ا
استيدفت الدراسة الحالية، رصد وتحميل أفضل الممارسات في التدريب والتنمية 

كما واإلقميمي والعالمي،  وطنيالمينية بمؤسسات التعميم قبل الجامعي عمى الصعيد ال
التدريب، باعتباره أحد أساليب التنمية المينية لممعمم، من أجل رفع ألقت الضوء عمى 

كفاءتو والنيوض بالعممية التعميمية، كما ركزت الدراسة عمى التدريب داخل المدرسة 
باعتباره أحدث األساليب التدريبية وُيعد اتجاًىا عالمًيا نحو تحقيق جودة التعميم 

فضل الممارسات الذي يرتكزعمى المنطق المدرسي، وقد استعانت الدراسة بأسموب أ
، د أن تصل المؤسسة التعميمية إليوالذى يؤكد بأنو بدال من صياغة وضع مثالى نري

ا فى الواقع وثبتت فاعميتو فى تحقيق اليدف منو، ومن يتم تحديد ما تم تطبيقو عمميً 
سياقات  ثم، ينبغي دراسة وتحميل الممارسات التى أثبتت فاعمية لنشرىا ونقميا إلى

أخرى، وذلك بدال من المجازفة باستخدام طرق، وأساليب، ومداخل، وممارسات لم يتم 
 التحقق من فاعميتيا.

 مصطمحات الدراسة األساسية:
 أفضل الممارسات 
 التنمية المينية 
  التدريب 
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Abstract: 
The Aimed Study is monitoring and analyzing the best 

practices in professional development in pre-university 
educational institutions at the national, regional and global 
levels, also the Study highlighted the training as one of 
professional methods of teacher development, in order to raise 
the efficiency and advancement of the educational process, The 
study also focused on school training as the latest )newest) 
training methods and the global trend to achieving the quality 
school education, The study used the best practices on logic 
emphasizes instead of formulating ideal situation that we want 
educational institution reach, and determine what has been 
practice applied in fact and proved effective achieving goals, 
then the practices analysis have proven effective to 
disseminating and transferring to other contexts therefore avoid 
risking studied use of methods, approaches and practices 
whose effectiveness has not been verified 
Basic Study Terminology: 

 Best practices. 
 Professional development. 
 Training. 
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 :مقدمة
من المفاىيم الحديثة نسبيا فى مجتمعاتنا المستدامة يعتبر مفيوم التنمية المينية 

، يات كمرادف لمتدريب أثناء الخدمةالعربية حيث بدأ استخدامو مع بدايات التسعين
وحيث أن مستوى اإلعداد لمينة التدريس ال يصل بالمعمم إلى أقصى درجات النضج 

، فإن كثيرا من المعممين يضعف أداؤىم ة الطريق السميمبل يضعو عمى بدايالمينى ، 
المينى باستمرار ممارستيم لمينة التعميم تحت ظروف غير مالئمة ومع انعدام وجود 

المستجدات عمى  تدريب بشكل مستمر عمى التغيرات التى تطرأ عمى المجتمع أو
وبذلك ، س العملاالىتمام بالتدريب عمى رأ، لذا كان من الضرورى الساحة التعميمية

تصبح تنمية المعمم بشكل مستدام ىى حجر االساس فى تطوير وتحسين مخرجات 
 العممية التعميمية.

وُتعرف التنمية المينية المستدامة بأنيا عممية نمو مستمرة وشاممة لجميع مقومات 
مينة التعميم، حيث تؤدى إلى تحسين كفاءات العاممين المينية، وتجويد مسئولياتيم 

ربوية وتزويدىم بكل ما ىو جديد سواًء معارف او ميارات أو سموكيات مينية والتى الت
تتطمبيا مينة المعمم، باإلضافة إلى إثراء ما يتوافر لدييم منيا بيدف رفع مستوى 
االداء المينى وتحقيق التواصل الفعال مع جميع العناصر البشرية فى المؤسسة 

 (234، صفحة 2011)المميجى، 
، ورسالتيا ا حيويا فى تطوير التعميم وجودتوتمعب دور  المستدامة المينية والتنمية

ىى دعم المعممين الذين سيساعدون بدورىم المتعممين فى بموغ مستويات أعمى لمتعمم 
والنمو. وتتيح التنمية المينية فرصا لممعممين لكى يحولوا النظريات إلى ممارسات 

ن تكون استفادة المتعمم ىى الغاية لجميع فعمية داخل حجرة الدراسة ، حيث يجب أ
 مجودات التنمية المينية ، وأن تتوافق مع رؤية ورسالة المؤسسة التعميمية وأىدافيا

 .(41، ص2010)قاسم وآخرون، 
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لممعممين ىى العممية التى يتم المستدامة  إن التنمية المينيةترى الباحثة  وعميو
فييا تزويد المعمم بالمعارف والميارات والقدرات الالزمة لتعممو فى مينتو ووظيفتو مع 

و وخبراتو مدى حياتو ، بيدف تحسين وتطوير مياراتالمناسبة لذلكإتاحة الظروف 
كن الخبرات الفردية والجماعية التى تم المينية، لذا فيى عممية مستمرة تستيدف صقل

، أو أن يضطمعوا لمينية فى تدريس الطالب والقيادةالمعممين من تحسين كفاءاتيم ا
 باألدوار المتغيرة المترتبة عمى السياق التعميمى والتربوى.

 :دراسةمشكمة ال
تبنت العديد من الدول فكر نقل  أفضل التجارب والممارسات العالمية المتميزة 
واالستفادة منيا لتطوير جودة العممية التعميمية بمدارسيا بأقل مجيود وتكمفة، وىذا ما 

من خالل رصد ألفضل الممارسات العالمية فى التدريب  ستتطرق إليو الدراسة الحالية
ن نقاط القوة لدى المدارس التى حققت نجاحًا وتميزًا فى والتنمية المينية، والكشف ع

، ثم االنطالق من حيث انتيى الوطني واإلقميمي والعالمي بعض الممارسات عمى الصعيد
 إليو اآلخرون.

كما تؤكد العديد من الدراسات عمى أن مؤسسات التعميم بمصر ما زالت تواجو 
التعميمية، ولعل من أىم ىذه تحديات ومعوقات فى آليات ضمان جودة المخرجات 

التدريب والتنمية مقاومة العاممين بالمدرسة لعمميات التغيير المرتبطة ب -التحديات 
 ىذا إلى جانب قصور أنظمة الرقابة والمحاسبية عمى األداء داخل المدرسة. -المستدامة 

لذا ترى الباحثة أن مشكمة البحث قد يمكن تحديدىا بشكل أكثر دقة من خالل 
 إلجابة عمى التساؤالت التالية:ا

 ما مفيوم التنمية المينية، وما أىم أساليبيا؟ .1
 ما مفيوم التدريب عمى رأس العمل؟ .2
 ما أفضل ممارسات تدريب المعممين أثناء الخدمة وطنًيا وإلقميمًيا وعالمًيا؟ .3
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 أهداف الدراسة:
تثار بصدد تتمثل أىدف الدراسة الحالية في اإلجابة عن مجموعة األسئمة التى 

التنمية المينية والتدريب عمى رأس العمل ، والتدريب داخل المدرسة، وسوف تستيدف 
 إجابات ىذه األسئمة تحديد ما يمى:

 .وسائل التنمية المينية لممعممين في بعض الدول 
 .الفرق بين التنمية المينية والتدريب أثناء الخدمة 
 .االتجاىات المعاصرة في التدريب 
  ممارسات التدريب أثناء الخدمة والتدريب داخل المدرسة في نماذج ألفضل

 بعض الدول.
 أهمية الدراسة:

تتمثل أىمية الدراسة فى طبيعة الموضوع الذى تتناولو، وىو بحوث أفضل  .1
الممارسات في التدريب والتنمية المينية، كما أنيا يمكن أن تضيف الكثير إلى مجال 

من خبرات اآلخرين في مجالي التدريب والتنمية البحوث التربوية من خالل االستفادة 
 المينية.
تكمن األىمية التطبيقية لمدراسة فى توضيح كيفية إجراء بحوث أفضل  .2

 الممارسات فى مجال التدريب والتنمية المينية بأسموب منيجى منضبط. 
 ندرة الدراسات العربية فى موضوع الدراسة. .3

 منهجية الدراسة:
نيج الوصفي بأساليبو المتعددة لجمع البيانات اعتمدت الدراسة عمى الم

والمعمومات وتحميميا وتفسيرىا والربط بين مدلوالتيا ونقدىا لموصول إلى أطر عامة 
، " أفضل الممارساتتيمكن تطبيقيا، وقد تم الرجوع إلى األدبيات المختمفة في مجاال

 التدريب" لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.التنمية المينية، 
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 :التنمية المهنية لممعممين فى بعض الدول
من الدول اىتماًما بالًغا بالتنمية المينية بشكل عام، وتنمية المعمم  أولت العديد

مينًيا بشكل خاص، ومن ىذا المنطمق فقد ُأنشئت األكاديميات المينية لممعممين فى 
ا فى ستينات القرن العديد من دول العالم فى اآلونة األخيرة، وكانت البداية من انجمتر 

العشرين، حيث كان ليا السبق فى إنشاء تمك األكاديميات والتوسع فييا، ثم تبعتيا بعد 
ذلك ألمانيا، فرنسا، النمسا والواليات المتحدة األمريكية، ثم إيطاليا وكوريا الجنوبية 
واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا والعديد من الدول األخرى، حتى اصبحت تمك 

)وهبه، ألكاديميات تسيم بشكل كبير فى تطوير أنظمة التعميم فى معظم الدول ا
 (.416، ص 2013
 المينية لممعممين، لمتنمية المختمفة الدول تتبعيا التى والطرق األساليب تتعددو 
 : (2009)محسن عبد الستار، فاطمة محمد فخرى، بينيا ومن

 :Trainingالتدريب 
 وتأخذ تدريبات التنمية واستخداما، شيوعا المينية التنمية أساليب وُيعد من أكثر

 ومنيا يتم خارجيا، ما المدرسة، ومنيا داخل يتم ما فمنيا صور لممعممين عدة المينية
 بيدف المتقدمة الدول إلى بعض دورات تدريبية فى ابتعاث المعممين طريق عن يتم ما

 .لممعممين المينية الممارسات تطوير
 من لنماذج نظرى وعرض   أساس   عمى يعتمد أن فعااًل البد التدريب يكون ولكى

 يتم راجعة، كما تغذية عمى ويتم الحصول الواقع، فى لتطبيقو الفرصة الميارات، وتتاح
 بأساس   تزويدىم ويتم المعممين، من كبيرة مجموعة والمعمومات بين تبادل األفكار

 ومفاىيم مشتركة. معرفى
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 : Distance Trainingالتدريب عن بعد 
 المينية لنشر المعرفة عن بعد التعمم ووسائط يستخدم فى ىذا االسموب إمكانات

 وقد ، الخبرات تبادل أجل المدارس من بعض تجرييا التى الفعل من بحوث المستقاة
 التميفزيونية )الفيديو االتصال دوائر مفتوحة عبر عقد مؤتمرات فى أيضا يستخدم

 .المدارس وتطوير المينى بالنمو بعض الموضوعات الخاصة لمناقشةكونفرانس( 
 وذلك بوقت  كاف، ذلك قبل لو اإلعداد يتم أن يفضَّل بفاعمية التدريب يتم وحتى

 بعضيم األفراد يتعرف كافة وأن استخداميا، يتم التى الوسائل اختيار كافة يتم حتى
 .واحدة بمغة يتحدثوا وأن البعض،

 :الخدمة )عمى رأس العمل(أثناء التدريب 
دمة )عمى حين الحديث عن مفيوم التنمية المينية يرد مفيوم التدريب أثناء الخ

، وكال المفيومين يشتركان في العديد من الجوانب حتى ال تكاد تفرق رأس العمل(
بينيما ، حيث االشتراك في األساليب و األىداف و األىمية وفي بناء الخطة لكل 

مد عمى االحتياجات التدريبية التي تعتبربدورىا محددًا لرفع كفاءة منيما التي تعت
إال أن التنمية المينية أشمل من التدريب الذي  معممين وتطوير األداء في المؤسسة،ال

 ُيعد أحد أساليبيا.
وتزداد أىمية التدريب أثناء الخدمة فى العصر الحديث حتى أصبح ضرورة ممحة 
نظًرا لمتطور السريع فى المجاالت والمين كافة مما يستمزم مواكبة األفراد والمؤسسات 
ىذا التطور المتسارع والذى يضعيم أمام مسئوليات جديدة وأعباء جمَّة البد من الوفاء 

تكامل برامج التدريب قبل الخدمة مع نظيرتيا أثناء  بيا، ومن ىنا كان من الحتمى
 (52، ص1992)خميل، الخدمة 

إن )التدريب( مقصود لتحقيق نتائج وخبرات بذاتيا ، فى حين أن )التنمية 
المينية( معنية بنتائج وخبرات تيدف بشكل عام لتحسين ميارات وخبرات المعمم ، كما 
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ممينة فى حين تيتم التنمية المينية بجميع أنو يعنى بالمعممين الذين سبق إعدادىم ل
المعممين منذ التحاقيم بمؤسسات اإلعداد وبعد تخرجيم منيا وقبل تعيينيم وأثناء 

 .(17، ص2010)طاهر،  خدمتيم

كما يعد التدريب والتعميم المستمر أحد المعايير لمحصول عمى جائزة ديمنج 
تحاد اليابانى لمعمماء والميندسين، لمجودة، وىي من الجوائز اليابانية التي أسسيا اال

وييدف  ،(Hoffer Glen, 1994,pp6-9) (JUSEوالمعروف بإسمو المختصر)
التدريب في إدارة الجودة الشاممة إلى تكوين ثقافة لدى العاممين عن فمسفة إدارة الجودة 

 الشاممة الشاممة، وتييئتيم لقبول األساليب والنماذج واألفكار التي تتطمبيا إدارة الجودة
 .(28، ص1996)هالل، 

 فى التدريب: معاصرةاالتجاهات ال
ولما كان لمتدريب أثناء الخدمة تمك األىمية البالغة ونظًرا لدوره البارز فى إنجاح 

فى  بشكل عام والحاجة العتماد أساليب حديثة فى التدريب  كانتالعممية اإلدارية، 
بصفة خاصة، سواء فى قطاع التربية والتعميم، أو القطاعات  تدريب الكوادر البشرية

 .(4، ص 2009)الطعانى،  الحكومية أو الخاصة االخرى
تركز االتجاىات الحديثة فى مجال النمو المينى والتدريب أثناء الخدمة )عمى و 

 رأس العمل( عمى النقاط التالية :
 م الذي يتمقاه الطالب في أن التدريب أثناء الخدمة ىو الذي يحدد نوعية التعمي

ن لم يكن أكثر منو، لذلك كان المدارس بقدر ما يحددىا التدريب فى مر  حمة اإلعداد وا 
من الضرورى أن يكون المتمقى لمتدريب مقرا بأن تحسين األداء يكون لو مردوًدا 
إيجابًيا، فتدريب المعممين والمديرين الذين ال يؤمنون بأن التحسين أو التغيير أمر 

 .(92، ص2011)ريفز، ورى، سيكون إىدارا لموقت والجيد والمال ضر 
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 وتحسين لمعممين، وذلك من خالل زيادة دعم قدرات اتأمين تدريس فعال ،
، وترقية التنمية المينية المستمرة لممعممين أثناء الخدمة في جميع إعداد المعممين

 مستويات التعميم.
 وعمى كافة المستويات  أن تتاح لجميع المعممين في مختمف القطاعات

الت الكفيمة بتأمين تدريب اختيارى شامل، وبشكل دورى، وأن ينظم الوسائل والتسيي
استقاللية ما يحتاجونو من تسييالت لالنتفاع بالتدريب المعممون أوقاتيم، ويحددوا فى 

 المستمر.
 ام داد والتدريب األولى، والتدريب أثناء الخدمة باستخدالتقريب بين برامج اإلع

ية المينية المتمركزة في المدرسة، ، والتنممدخل الدراسة أثناء العمل، والتدريب عن بعد
وبناًء عمى ذلك فإن تصميم البرامج التدريبية البد وأن يعتمد عمى تحديد االحتياجات 
التدريبية وصياغة األىداف واختيار المحتوى األفضل لمتدريب حتى يسيم األخير فى 

)الطعانى، دريبية وتنمية معارف وميارات واتجاىات المعممين تطوير البرامج الت
 (5 ، ص2009
  إن التدريب عمى رأس العمل يعد من أىم العوامل التى تحقق الرضا الوظيفى

لدى العاممين بالمؤسسات التعميمية ، فالتجديد المستمر ومواكبة التطورات سواءا عمى 
ؤثر بشكل إيجابى عمى استمرار المعمم النطاق القومى أو النطاق العالمى ، كل ذلك ي

 لممارسة مينتو.
 :(4، ص2005)عياصرة وأخرون،  مالمح التجديد التدريبية

ينطمق التدريب من فكرة رئيسية مفادىا أن عمى المؤسسة توفير البيئة  
المالئمة لمتدريب والتنمية، وعمى العاممين بالمؤسسة استثمار تمك البيئة بما يؤدى 

مينيا فى إطار التطوير والتحسين المستمر لكافة جوانب العممية التعميمية، لتنميتيم 
كما أنو عمى الجيات المسئولة توفير الحوافز المادية والمعنوية لمن يحقق إنجازا 
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ممموسا فى عممية التنمية ويسيم فى تحويل االفكار إلى واقع ممموس، وذلك من خالل 
: 

 احتياجات المتدربين بشكل أكبر، حيث أن  أن يالئم محتوى البرامج التدريبية
عدم تمبية احتياجات المتدربين يؤدى إلى ظيور بعض المشكالت التى تعوق بدورىا 
عممية التدريب وتقف حائال أمام التدريب الفعال، وعميو فإن مراعاة احتياجات 

تنفيذ المتدربين تجعميم يقبمون عمى التدريب بدافع قوى ويبذلون المزيد من الجيد فى 
األنشطة المختمفة فى المواقف التدريبية التى تتمحور حول احتياجاتيم واىتماماتيم، 

 من ىنا كانت الضرورة لوجود استمارة احتياجات تدريبية لكل العاممين بالمؤسسة.
  بما يالئم التطورات العالمية والمستجدات واستمراريتيا  تطوير البرامج التدريبية

الناقد وكذلك تطوير آلية التدريب وتنمية التفكير اإلبداعى  عمى الساحة التعميمية،
 (18، صفحة 2009)الطعانى،  المالئم لعصر المعموماتية

 :School-Based Trainingالتدريب داخل المدرسة 
يشير اتجاه تدريب المعممين داخل المدرسة إلى ان التطورات الحديثة فى اسموب 

دارة برام تدريب المعممين تستوجب إعادة النظر ج التدريب أثناء الخدمة، فى محتوى وا 
بحيث يكون التدريبداخل المدرسة ىو األساس، مما يسيم فى التقميل من االعتماد 
نما نقل  عمى الجامعات والمراكز التدريبية، دون أن يمغى  ذلك دور تمك المؤسسات، وا 

ة ارىا البيئة التدريبيالمعرفة النظرية المكتسبة داخل تمك المؤسسات إلى المدرسة باعتب
وتتمثل أىمية ، (149، ص1997)يوجيف، كتسابو المالئمة لتطبيق ما تم تعممو وا

التدريب داخل المدرسة فى كونو عممية ديناميكية مستمرة تسيم فى التحسين المستمر 
لمعممية التعميمية بكافة عناصرىا، كما أنيا تجعل من المدرسة بيئة تدريبية خصبة 

الخبرات بين المعممين بما يسيم فى فى تحقيق النمو المينى ليم تيسر تبادل 
(Teacher Training Agency, 2000, pp 2-3). 
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كذلك فإن تدريب المعممين داخل المدرسة يعد جزًءا ال يتجزأ من فمسفة تطوير 
المدرسة وتحسين أدائيا، كما يقوم عمى استثمار كل الفرص المتاحة من أجل تطوير 

المعممين وتنميتيم، حيث أن المدرسة عبارة عن مجتمع مينى يتيح الوقت أداء 
لممعممين من أجل البحث والتأمل واالستشارة كجزء من عمميم المينى العادى وبشكل 

عمى دعم يعمل  التدريب داخل المدرسة ف، (Association, 1996, p 1) مستمر
الممحة لممدرسة وأولويات الالمركزية حيث أنو يستجيب بشكل مباشر لالحتياجات 

التحسين، كما أن تحول المعممين المتدربين من مستقبمين لمعمم يتمقون ما ُيَقَدم إلييم 
إلى مصدًرا حيوًيا لمتدريب، حيث يركزون فى عمميات التدريب المتعددة عمى عمميات 

التحول التحميل والتطبيق والنقد بداًل من نقل المعارف واالستراتيجيات وتمقينيا، ىذا 
يصقل مياراتيم ويطور من أدائيم بشكل مباشر ومؤثر عن ما إذا انتظروا الحصول 

 عمى التدريب بالشكل المركزى الذى يعتمد عمى الروتين واألسبقية.
من ىذا المنطمق كانت الحاجة إلى وجود كيان مؤسسى داخل المدرسة يختص 

ىذا االتجاه فى العديد من بتدريب المعممين وتنميتيم مينًيا داخل المدرسة، وساد 
الدول مثل بريطانيا واليابان والواليات المتحدة األمريكية والصين، بيدف جعل المدرسة 
مؤسسة تدريبية متكاممة يتم فييا تشجيع المعممين عمى الدراسة أثناء الخدمة، وتحسين 

ريب مياراتيم التدريسية فى اتصال وثيق مع ممارساتيم التدريبية، ولم يقتصر التد
ليشمل عدة مدارس تتبادل الخبرات داخل المدرسة عمى المدرسة نفسيا فقط، بل امتد 

التدريبية فيما بينيا كنوع من تحقيق التعاون والتكامل من خالل أفضل الممارسات 
التدريبية، وتنامًيا لدور التدريب داخل المدرسة فى تحسين أداء المعممين وتطوير 

كانت مصر فى مصاف الدول التى تبنت فكرة وجود كيان  كفاياتيم المينية المتعددة،
 مؤسسى خاص بالتدريب تحت مسمى"وحدة التدريب".
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 :فى ضوء معايير الجودة االحتياجات التدريبية
ُتعرف االحتياجات التدريبية بأنيا مجموعة التغيرات المطموبة إحداثيا في الفرد، 

اتجاىاتو لجعمو مناسًبا لشغل وظيفة والمتعمقة بمعموماتو، خبراتو، أدائو، سموكو و 
محددة و القيام بمياميا بشكل فعال، كما أنيا مجموعة المؤشرات التي تكشف عن 
وجود فرق بين األداء الحالي و األداء المرغوب فيو لألفراد العاممين، كذلك يمكن أن 

حداثيا نشير إلييا بأنيا معمومات و ميارات و اتجاىات و قدرات فنية وسموكية يراد إ
، أو نواحي ميتيا لدى المتدرب لتواكب تغيرات معاصرةتن أو تغييرىا أو تعديميا أو

 .(8، ص2007العالى، )األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم تطويرية 
تتوقف فاعمية التدريب عمى تحديد االحتياجات التدريبية من خالل معرفة الفجوة و

بين األداء الحالى واألداء المنشود وتحديد السياسات التدريبية وتخطيط البرامج لتحقيق 
وتعد عممية تحديد االحتياجات ،  (23، ص2001)عميوة، أىداف تمك السياسات 

في صناعة التدريب حيث تقوم عميو جميع دعائم  التدريبية العنصر الرئيسي والييكمي
العممية التدريبية وتنمية الموارد البشرية، وقد يغفل بعض المسئولين االىتمام بعممية 
تحديد االحتياجات التدريبية رغم إيمانيم الكامل بأىميتيا وىو ما يرجع إلى صعوبة 

وف اإلدارة من حدوث عممية تحديد تمك االحتياجات والوقت والتكاليف، فضاًل عن خ
بعض االرتباكات والخمل النفسى والوظيفى التى قد تحدث خالل فترة تحديد 

 .(2017)العامرى، االحتياجات التدريبية والدراسات المتعمقة بيا 
 :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية

تتمخص أىمية االحتياجات التدريبية فى انيا العامل الحقيقى فى رفع كفاءة 
العاممين فى تأدية األعمال المسندة إلييم، كما أنيا الركيزة األساسية التى يقوم عمييا 

، وبرغم الجيود التى قد تبذل من أجل حصر االحتياجات التدريبية أى نشاط تدريبى
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قبل البدء فى تخطيط البرامج التدريبية، إال ان إغفاليا يؤدى إلى ضياع الوقت والجيد 
 (.10، ص2017)العامرى، لتدريب والمال المبذول فى ا

 داخل المدرسة مصادر تحديد االحتياجات التدريبية 
 (:32-31، الصفحات 2003)هالل،  
  رأى المعمم نفسو من خالل إجراء مقابالت شخصية لقياس مؤشرات الرضا

 الوظيفى.
 .أراء الرؤساء المباشرين ومدير المدرسة 
  لمراقبة األداء وأراء المشرفين المالحظة أثناء العمل، والتقارير الفنية

 والموجيين .
 .نتائج التقويم الذاتى لممدرسة وقياس نواتج التعمم 

 تخطيط البرامج التدريبية:
التدريبية لجميع العاممين، والتى يتم من خالليا تبنى رؤى مستقبمية مرنة لبرامج 

كما يشمل (، 90، ص2016عبد الجواد المحيص، )عبد العزيز السنبل، التدريب 
التخطيط لمتدريب عدة عناصر أساسية أىميا: تحديد أىداف البرامج والمحتوى التدريبى 
واألنشطة التدريبية وأساليب التدريب ومسئولية التنفيذ والمتابعة كل ىذا إلى جانب عنصر 

   .(339، ص2004)ماهر، غاية فى األىمية وىو وقت تنفيذ تمك البرامج 
 ووطنية فى التدريب والتنمية المهنية:نماذج إقميمية وعالمية 

 بالكويت  الخدمة أثناء المعممين تدريبأفضل ممارسات 
 :(2007 )المفرج وآخرون،

األئمة  عمى يد المساجد في البداية كانت إذ بعيد، أمد منذ الكويت بدولة التعميم بدأ
 الناس بالكتاتيب لتعميم يعرف ما الكويت في ظير 1887 عام ومنذ الدين، وعمماء

 عمي مقصوًرا التعميم الكريم، واستمر القرآن تحفيظ بجانب والحساب والكتابة مبادئ القراءة
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 مدرسة وىي الكويت في مدرسة نظامية أول افتتحت حيث 1911 حتى عام ىذا
 أدرك 1954 عام والرقى، وفي التقدم نحو سريعةخطوات  يخطو التعميم وبدأ ، المباركية،
 مناىج في النظر إعادة الكويت ضرورة في والتعميم التربية مسؤولية عمي المشرفون

مرن  بشكل المناىج التعميم ووضعت مراحل تنظيم إعادة تم ولذا وخطط الدراسة، التعميم
 الكويت. في والثقافي االجتماعي التطور لمطالب تستجيب بحيث
 التدريب(: والتنمية )مركز التطوير إدارة

كان  بل عمى التدريب، واإلشراف والتخطيط لإلعداد ومتفرغ متخصص ىناك يكن لم
 فكر ثم إحدى المدارس، ومن في وتنفيذىا الدورات ليذه باإلعداد يقوم الفني التوجيو

 الوفاء عمي تجعمو قادًرا التي فيو اإلمكانات تتوافر لمتدريب مركز إنشاء في المسئولون
 ومركز وحدة التدريب، من لجنة فشكمت تعتمده الوزارة، الذي التدريبي النشاط بمتطمبات
 التي العممية التدريبية احتياجات يمبي جديًدا مركًزا وأنشأت وحدة التخطيط، ومن التدريب،

  تنظميا الوزارة.
 التدريب داخل المدرسة فى اليابان :أفضل ممارسات 

تتبع اليابان نظاًمأ قومًيا لمتدريب اإلجبارى لجميع المعممين حديثى التعيين عمى 
اختالف تخصصاتيم وذلك عمى مدار عام كامل بعد التعيين، حيث يعتبر التعيين مؤقتًا 

)محجوب، إلى أن تثبت أىمية المعمم لمزاولة مينة التدريس، ويتم بعدىا تثبيتو فى العمل 
التدريب فى اليابان تحقيق التعميم المستمر كركيزة أساسية  ويستيدف،  (31، ص2005

فى التنمية المينية لممعمم، كما يتم متابعة أبحاثيم وتدريباتيم بيدف تحسين جودة التعميم، 
ويتم بناًء عمى ذلك تدريب المعممين أثناء الخدمة فى كافة المدارس عمى اختالف مراحميا 

 ومستوياتيا.
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، )أسامة عمىويتخذ التدريب أثناء الخدمة فى اليابان أنماًطا عدة كما ذكرىا 
 ( وهى :351-350، ص2008
 .تدريب داخل المدرسة 
 .تدريب غير رسمى يقوم بو المدرسون أنفسيم عمى نطاق الحى أو اإلقميم 
 .تدريب ُيَقَدم فى مركز التدريب المحمى، أو ما يقابمو عمى المستوى اإلقميمى 
 ب تقدمو وزارة التعميم فى المركز القومى إلى مديرى وُمعممى المدارس.تدري 
  تدريب مدتو سنتان ُيَقَدم سنوًيا ألعداد كبيرة من المعممين بيدف توفير دراسات

 عميا فى التعميم التأىيمى أو المتخصص.
 داخل المدرسة فى اليابان كما يمىوتختمف أساليب التدريب  

 :(83، ص2004)البهواشى، 
أسموب مشاىدة التدريس، حيث يصطحب المعمم الُمدِرب المعمم حديث التعيين إلى  .1

 أحد الفصول لمشاىدة نموذج حى لمتدريس داخل الفصل والتفاعل مع الطالب.
أسموب ممارسة التدريس، حيث يعطى المدرب الفرصة بالتدريج لممعمم حديث  .2

ن تابعو اثناء التخطيط التعيين لممارسة التدريس داخل الفصل، وذلك بعد ان يكو 
لمدرس ثم الحضور معو اثناء الشرح وتسجيل مالحظاتو فى استمارة مالحظة 
لمناقشتيا معو فيما بعد، وعندما يصبح المعمم متمكًنا من ممارسة التدريس ُيسمح لو 
بمزاولة التدريس حتى نياية العام الدراسى تحت إشراف مدربو، وغالًبا ما يتم تثبيتو 

 حو فى ممارسة التدريس.عمى ضوء نجا
كذلك من أساليب التدريب داخل المدرسة أن يمكن المعممين الجدد من المشاركة فى 
األنشطة المدرسية المتعددة، وكذلك إشراكو فى اإلدارة، وحضور االجتماعات، كل ذلك 
كنوع من التدريب العممى داخل المدرسة فى كافة األعمال التدريسية واإلدارية، وبعد أن 

صل عمى درجة اإلجادة من إحدى وحدات التدريب المعتمدة، يتم منحو الشيادة التى يح
 تمكنو من ممارسة التدريس فى أى منطقة فى اليابان.
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 :بريطانياالتدريب عمى رأس العمل فى أفضل ممارسات 
تتصدر بريطانيا الدول المتقدمة فى مجال التنمية المينية لممعمم، فيى تمعب دور 

وجية نظر الخبراء التربويين، حيث سبقت كثيًرا من الدول فى ىذا الشأن الريادة من 
عن طريق خطط اإلصالح السياسى التى ارتبطت بشكل وثيق بإعادة تشكيل المدارس 
وتطويرىا، لتكون أكثر قدرة عمى تدريب المعممين عمى رأس العمل داخل المدرسة 

 .(38، ص2005)ياسين،  مينكخطوة نحو تحقيق التنمية المينية المستدامة لممعم
فى مدارس المممكة المتحدة إجباريا، ويتم بشكل يعتبر التدريب داخل المدرسة 

مركزى حيث تصدر الدولة قرارات تجعل من التدريب عمى رأس العمل وداخل المدرسة 
سياسة قومية إجبارية، وتعطى الصالحية لممدرسة بأن تقدم تراخيص ممارسة مينة 

لممعممين، وذلك لرفع مستواىم المينى ومياراتيم فى التدريس، التدريس المستمر 
والمدارس المتميزة تراجع بصفة مستمرة ممارساتيا وتعدل منيا وتكون مستيدفة لتبنى 
ممارسات جديدة من التنظيم ومواجية المشكالت، ويتم ذلك فى إطار من الشراكة بين 

ات الترخيص بالعمل وممارسة المدرسة والجامعة والجيات والييئات المانحة لشياد
مينة التعميم، وفى وضع البرامج التدريبية داخل المدرسة، ويتم تدريب المعممين عمى 

  تدريس المناىج فى ضوء المنيج القومى ومتطمبات االمتحانات العامة
 (210، ص2009)عمى ، 

)عمى،  ومما سبق يتضح أن التنمية المينية تتم داخل المدارس من خالل
 :(214ص، 2009

عقد جمسات نقاشية مع زمالء العمل والتخصص لتبادل الخبرات فيما بينيم،  .1
 وعقد ورش عمل لمتنمية اإلدارية لتوعية المعمم بميامو اإلدارية داخل المدرسة.
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تخطيط برامج توجييية يقوم بيا الموجيون والمدرسون المشرفون لمساعدة  .2
شراك القيادات التربوية والتعميمية ، وا  معمميالمدرسين الذين لدييم قصور فى أداء 

 من خارج المدرسة فى حل كل ما يطرأ من مشكالت تربوية أوال بأول.
دارة المدرسة لتحقيق التحسين  .3 نشر ثقافة التدريب والتعاون بين المعممين وا 

 المستمر.
ومن ثم فالتدريب داخل المدرسة من أىم وأحدث االتجاىات التى تتبعيا بريطانيا 

ة المينية لممعمم حيث يعد تدريًبا عمى رأس العمل يقوم فيو المعمم ببناء فى التنيم
عالقات جيدة وقوية مع المتعمم، وال يقتصر دوره عمى تمقين العمم والمعارف فقط، بل 

 يشرك المتعممين فى عممية التعمم والبحث عن المعرفة. 
 األمريكية:التدريب عمى رأس العمل فى الواليات المتحدة أفضل ممارسات 

ظير أول مركز لمتدريب الداخمي بالقطاع الخاص لشركة ويسترن إلكتريك 
بالواليات المتحدة األمريكية، ثم مدرسة العالقات اإلنسانية ثم شركة زيروكس ثم 
جمعية اإلدارة األمريكية، ثم تسابقت الجمعيات والمراكز المينية فى إنشاء معاىد 

خدمة المنظمات، ونظًرا لمنمو السريع في المين ومراكز خاصة بيا لتطوير المين و 
ودخول التقنية وغيرىا فى أساليب العمل نظرت الشركات لتقديم الخدمة المتميزة وتقميل 
التكاليف لذا فرضت إدارة التغيير عمى ىذه المنظمات دوًرا رئيسًيا ومؤثًرا في تدريب 

 (18، ص2017)العامرى، الموظفين أثناء الخدمة 
منطمق كان من الضرورى أن تولى الواليات المتحدة األمريكية اىتماًما من ىذا ال

كبيرا  لتدريب المعممين، وتنميتيم مينًيا، فى سبيل النيوض بالعممية التعميمية، ومن 
مظاىر ىذا االىتمام الترخيص لممعممين لمزاولة مينة التدريس بعد اجتياز العديد من 

، 2009)صياد، طويره مينًيا بشكل مستمر البرامج التدريبية التى تعمل عمى ت
كما تيتم ببرامج إعداد وتدريب معممى التعميم األساسى، حيث تعتبر ،  (118ص
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المعمم من القادة المؤثرين فى أداء المؤسسة التعميمية، لذا كان من االىمية بمكان أن 
، 2001 ق البوهى، محمد غازى،)فارويستمر تدريبو أثناء القيام بعممو دون انقطاع 

 .(393ص
عداد العاممين  وتأكيًدا عمى اىتمام الواليات المتحدة األمريكية بعممية التدريب وا 
فى الحقل التعميمى سواء عن طريق اإلعداد األولى فى الجامعة أو عن طريق المراكز 
التدريبية، نجد أن التدريب فى أمريكا يأخذ الطابع الالمركزى، ويتم تحديد االحتياجات 

شخيص المكتبى، والذى يتم بكتابة التقارير الخاصة بالتوجيو التدريبية عن طريق الت
واإلشراف، أو عن طريق التشخيص الميدانى من خالل المتابعة المباشرة 
والمستمرةوتسجيل نقاط القوة والضعف، واقتراح األساليب المناسبة لسد االحتياجات 

)سعادة، ومتابعة أثرىا التدريبية، ومن ثم بناء البرامج التدريبية وتنفيذىا  وتقويميا 
 (.54 ، ص1993

وبنياية القرن العشرين ازداد االىتمام بدور المدرسة كوحدة تدريبية فى مختمف 
المؤسسة الرئيسة لمتدريب عمى نطاق واسع لممعمم حديث  حيث أصبحت ىىالواليات، 

ت فى لمتكامل بين دور الجامعاالتعيين، بل إن ىناك اتجاىا قومًيا بدأ تنفيذه بالفعل 
 .(34، ص2003)حسن، إعداد المعمم ودور المدرسة فى تنميتو مينًيا أثناء الخدمة 

 ستراليا:سات فى التدريب داخل المدرسة فى أأفضل الممار 
نظام التعميم في أستراليا نظام مركزي في تحديد األىداف العامة والخطوط 

فيو غير مركزي، ويوجد الرئيسة لممحتوى ، ومعايير قياس التحصيل ، وفيما عدا ذلك 
في أستراليا وزيران لمتعميم ، األول : وزير لمتربية، والثاني : وزير لمتعميم العالي 
والتدريب والتعميم الميني، باإلضافة وزير التربية في البرلمان، وفي كل والية من 
 الواليات الست ) نيو ساوث ويمز، كوينز الند، جنوب أستراليا، تيسمانيا، فيكتوريا،

 أستراليا الغربية( وزارة لمتربية ترتبط بالوزارة األم.
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ويأخذ التدريب أنماطا وأشكاال مختمفة يمكن تقسيميا إلى ثالثة أقسام عمى النحو 
 :(2017)تجربة إعداد المعممين بأستراليا،  اآلتي
التدريب لمحصول عمى الشيادات سواء كانت دبمومات أو ماجستير وىذا يتم  -

 .داخل الجامعات
التدريب عمى مستوى المدرسة، وىذا يقام في مكان العمل حيث تعمل المدارس  -

مرار عمى تبادل عمى إقامة دورات شاممة لجميع العاممين فييا، وتعمل المدرسة باست
 والمبتكرات الجديدة بين منسوبييا.الخبرات واألفكار 

لممدارس إقامة مدارس نموذجية، تكون بمنزلة مراكز لمتدريب والخبرات  -
األخرى. وىذه المدارس تحظى بدعم مالي من الحكومة مقابل تطوير البرامج التدريبية 
ونقل الخبرات والميارات إلى المدارس األخرى. وقد تجمت ىذه المدارس النموذجية 
بوضوح في استراليا في برنامج دمج التقنية في عممية التعميم والتعمم وأسيمت بفعالية 

 احيا في المدارس األخرى.في نشر الفكرة ونج
، حيث أثناء الخدمة داخل المدرسة المدرسة مسئولية التدريبيتولى مجمس و 

يتكون ىذا المجمس من )المدير وبعض المعممين وممثمين عن الطمبة وأولياء األمور 
 ,Training) داخل المدرسة الخطوات التالية والمجتمع المحمى( ويتبع التدريب

1997, p 6): 
  يم الدعم الخاص إلى تقد : تمتد لفترة أربعة أسابيع وتيدفاألولىالخطوة

بالتدريب الذى تتمقاه المدرسة من المنطقة التعميمية وحصر اإلمكانيات المادية 
والبشرية التى يمكن لممدرسة أن توفرىا لتدريب المعممين، ومن ثم تحديد العناصر التى 

الحتياجات التدريبية الخاصة يمكن أن يتضمنيا البرنامج التدريبى فى ضوء ا
 بالمعممين وبالمدرسة ككل.



 

130 

 دعاء السيد عبد المطمبأ.                 التدريب والتنمية المهنيةأفضل الممارسات فى     

 ويتم من خالليا اختيار طريقة التعمم والتدريب بيدف تنمية : الخطوة الثانية
الوعى بأىمية التطوير والتدريب الذى يتم السعى إليو داخل المدرسة، وحشد إجراءات 

مشتركة بين المدرسة لتحقيق اليدف من التدريب، كل ذلك فى ضوء الجيود ال
 المعممين ومجمس المدرسة، وعند الحاجة يتم االستعانة بخبراء من خارج المدرسة.

 ويتم فييا تنفيذ خطة التدريب، ويتم ذلك بأساليب متعددة لعل الخطوة الثالثة :
من أبرزىا زيارة المعممين لممدارس التى تتمتع بممارسات أفضل وخبرات ناجحة، وعقد 

والسمنارات، ومتابعة التوجيو لممعممين داخل حجرة الصف ورش العمل والندوات 
 لمالحظة األداء وتقويمو.

 وتتضمن تقويم التدريب الذى يتم بصورة مستمرة، سواء بشكل الخطوة الرابعة :
ذاتى أو من خالل المسئول عن التدريب أو عن طريق تقويم المعممين لبعضيم 

غة الشكل النيائي لمخبرات والمعارف البعض، ثم فى ضوء نتائج ىذا التقويم تتم صيا
المرجوة من  والميارات الجديدة، وومن ثم متابعة أثر التدريب ومدى تحقق األىداف

 .(Retallick, 1999, p 8) التدريب
 نتائج الدراسة:

بعد رصد أفضل الممارسات في التدريب والتنمية المينية في بعض الدول، 
يمكن االستفادة منيا وتنفيذىا بالشكل استخمصت الدراسة بعض الممارسات التي 

يمكن تمخيصيا في  المالئم لمبيئة المصرية ومتغيراتيا، وصياغتيا في صورة مقترحات
 النقاط التالية:

 توفير بيئة تدريبية داعمة لمتدريب داخل المدرسة. .1
تفعيل الشراكة مع كميات التربية فى تقديم برامج التنمية المينية لممعممين  .2

 داخل المدرسة. 
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جعل حجرات الدراسة بيئة تدريبية صالحة لتبادل أفضل الممارسات فى  .3
 التدريس بين المعممين بعضيم البعض، وبيئة تعميمية مشجعة لمطمبة.

ظيفي لدى المعممين، مما التحُسن الفعمي لألداء، عن طريق تحقيق الرضا الو  .4
 ينعكس عمى أدائيم داخل حجرات الصف، وبالتالي عمى أداء طالبيم.

تحفيز المعممين لتمقي التدريب داخل المدرسة، واقتناعيم بجدوى التدريبات  .5
 وكفاءة القائمين عمييا.

تحسين كفايات إدارة الوقت لدى المعممين، وذلك بعد ممارستيم الفعمية إلدارة  .6
 اء التدريبات التي يتمقونيا.الوقت أثن
صقل ميارات االتصال والتواصل لدى المعممين داخل قاعات التدريب مع  .7

المدرب والمتدربين، وداخل المدرسة مع اإلدارة المدرسية والزمالء، وداخل حجرات 
 الصف مع الطمبة، مما ينعكس عمى سموكيم الميني والحياتي.

تعميمية، دون الحاجة إلى بذل مجيود توافر معايير الجودة داخل المؤسسات ال .8
 كبير لتحقيق الجودة.

تمكين المعممين من وسائل البحث العممي الحديثة، وأساليب التقويم الذاتي،  .9
 والتخطيط االستراتيجي.
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