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 ممخص البحث
يكاجو المجتمع المصرم تحديات عدة نجمت عف التطكرات كالتحكالت فى جميع 
المجاالت العممية كالتكنكلكجية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية المتسارعة، كما يشيد 
العالـ انشطاران ىائالن فى المعرفة اإلنسانية فى كؿ المجاالت، لذا أصبحت تكمف قكة 

رتيا عمى إنتاج المعرفة كتكظيفيا ، كاستغالؿ الثركة البشرية التى المجتمعات فى قد
 تمتمكيا.

كمف ثـ فإف المعرفة باتت أىـ عامؿ فى التنمية االقتصادية، حيث تغير نمط 
االقتصاد كأصبح قائـ عمى المعرفة مف خالؿ معالجتيا كذيادة قيمتيا ، كقدرة منتجات 

رافية ، كزيادة الميزات التنافسية لممعرفة حيث المعرفة عمى اختراؽ حدكد المسافات الجغ
تمثمت فى ذيادة االبتكارات التقنية ، مما أدل لزيادة االىتماـ برأس الماؿ الفكرل ، كالذل 
يتمثؿ فيما نمتمكو مف أفكار كتقنيات، كرصيد معرفى، كيمثؿ استثماره أىـ تحدل يكاجو 

 1المجتمعات.
نكاع التعميـ المختمفة تعد منظكمة متكاممة كنظران ألف المنظكمة التعميمية فى أ

العناصر ، فإف المعمـ ىك محكر العممية التعميمية ، كمف ثـ فإف أداء المعمـ سكاء أكاف 
إيجابيان أك سمبيان ينعكس بدكره عمى المنظكمة التعميمية بكجو عاـ، كالتمميذ بكجو خاص. 

دارية جيدة يج ب أف تككف لديو المكاصفات العقمية كلكي يككف المعمـ ذا كفاءة تدريسية، كا 
كالميارية كالكجدانية المالئمة، كذلؾ مف خالؿ عممية إعداده قبؿ الخدمة كتدريبو أثناء 
الخدمة كتنميتو طكاؿ حياتو المينية ، فكؿ اتجاىات المتعمـ إيذاء التعمـ ككيفية تصكره 

                                                 
1

 -John Houghton &Peter Sheehan (2000),'A primer on the Knowledge Economy ",Mel 

born ,Center for strategic studies, Victoria University,P2 

-The world bank (2002), "Constructing Knowledge Societies: new Challenges for Tertiary 

Education ",Washington, The International Bank  for Reconstruction and Development/The 

world Bank,PP8,9  
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المرحمة دكران حاسمان لبناء لذاتو ، إنما تتككف في أكؿ مراحؿ تعميمو كيؤدم المعمـ في تمؾ 
 .(1)التالميذ ، حيث يمكنيـ مف استكماؿ تعميميـ

عادة التأىيؿ أمريف ضركرييف ، لكي يكاجو المعممكف التحديات،  كيعد التجديد كا 
كيتابعكا التطكرات الجديدة، فيـ في حاجة أساسية لمتدريب المستمر لرفع مستكاىـ إلى 

ر في عممية إعداد المعمميف ، كتأىيؿ المعمميف أبعد مدل ممكف  كلسد النقص كالقصك 
. كمف ثـ يظؿ المعمـ مف أىـ (2)الجدد لرفع إنتاجيتيـ كزيادة عائد رأس الماؿ البشرم

 .(3)الركائز التي يجب أف تدعـ بكؿ جديد في مجاالت النمك الميني المختمفة 
ـ الثانكم الصناعي  كمف ثـ فقد تناكلت الدراسة الحالية المستكل الميني لمعممي التعمي

ككيفية تنميتيـ مينيان، كذلؾ مف خالؿ كضع تصكر مقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميـ 
 الثانكم الصناعي في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة.

 مشكمة الدراسة وأهدافها: -أواًل 
لمؤشرات يعانى التعميـ  الثانكم الصناعي عددان مف المشكالت، التى يعد المعمـ أحد ا

الرئيسية لظيكرىا ، كذلؾ ألف نسبة كبيرة مف ىؤالء المعمميف غير مؤىميف تربكيان،  كقمة 
برامج التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم الصناعي كضعفيا، مما أدل إلى منتج 
ضعيؼ مف الطالب ، كتكاصؿ ضعيؼ بيف المعمـ كطالبو، كما سبقت اإلشارة لذلؾ  

 رة التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم الصناعي.كمف ثـ تتجمى ضرك 

                                                 

، تقريػػر المجنػػة الدكليػػة المعنيػػة بالتربيػػة لمقػػرف الحػػادل التعميييم كلييك الكنيين المكنييون، (1999جػػاؾ ديمػػكر ) (1)
 .127، 124كالعشريف ، القاىرة ،مركز مطبكعات اليكنسكك ، ص 

يسػي لمعممػي التعمػيـ فػي مصػر، المركػز ( ، معػايير جػكدة األداء التدر 2001) أمػاؿ سػيد مسػعكد كوخػركف (2)
 .230القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، شعبة بحكث السياسات التربكية، القاىرة ، ص 

( ، برنػػامج مقتػػرح لتطػكير األداء المينػػي لػػدل معممػػي التعمػػيـ الثػػانكم 2003ريػاض يكسػػؼ حسػػف سػػمكر ) (3)
 .57يف شمس، ص بمحافظات غزة، رسالة دكتكراه ، كمية التربية، جامعة ع
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كمف ىنا حاكلت الدراسة الحالية كضع تصكر مقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميـ 
الثانكم الصناعي في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة، كالكشؼ عف كاقع البرامج 

داث النمك الميني لمعممي التعميـ التدريبية ، كبرامج التنمية المينية المقدمة حاليان، إلح
الثانكم الصناعي، بما يتكافؽ مع متطمبات العممية التعميمية، بمعنى وخر تحاكؿ ىذه 

 الدراسة اإلجابة عف األسئمة البحثية التالية:
 ما األسس الفكرية كالفمسفية لمتنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم الصناعي ؟ .1
 لمية في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ؟ما االتجاىات كالتجارب العا .2
ما التصكر المقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم الصناعي في ضكء  .3

 االتجاىات التربكية المعاصرة؟
ما وليات كمتطمبات تفعيؿ التصكر المقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم  .4

 رة؟الصناعي في ضكء االتجاىات التربكية المعاص
 أهمية الدراسة: -ثانيًا 

 ترجع أىمية الدراسة الحالية كما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات فيما يمى:
  تمثؿ الدراسة الحالية إثراءن لمجاؿ تدريب معممي التعميـ الثانكم الصناعي، كتنميتيـ

مينيان ، كالذم أصبح ضركرة حتمية لرفع كفاءات المعمـ كتطكير التعميـ في الكقت 
 لي.الحا

  قد تساعد الدراسة الحالية القائميف عمى تطكير التعميـ الثانكم الصناعي ، في إعادة
 النظر نحك برامج التنمية المينية التي تقدـ لممعمميف.

  إف التدريب كالتنمية المينية ، ككذلؾ التعميـ الثانكم الصناعي مف أىـ المجاالت
 قبؿ الباحثيف الجدد .البحثية ، التى تحتاج إلى مزيد مف االىتماـ مف 
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 منهج الدراسة: - ثالثاً 
نظران لطبيعة الدراسة الحالية كأىدافيا التحميمية ، فقد اعتمدت عمى المنيجية البحثية 

 اآلتية:
 المنهج الوصفى : -0

. كيصؼ ما ىك كائف كييتـ بتحديد (1)الذل يصؼ الظاىرة كيحمميا كيفسرىا
ع ، كما ييتـ أيضان بتحديد الممارسات الشائعة أك الظركؼ كالعالقات التي تكجد في الكاق

السائدة كتعرؼ المعتقدات كاالتجاىات عند األفراد، كالجماعات كطرائقيا في النمك 
، كيعتمد المنيج  الكصفي عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي في الكاقع (2)كالتطكر

، كمف ىنا كاف  (3)يان ككمياكييتـ بكصفيا كصفان دقيقَا ، كالتعبير عنيا تعبيران  كيف
الكصؼ ركنان أساسيان مف أركاف البحث العممي ، ككانت الطريقة الكصفية مف أىـ 

، كتستخدمو الدراسة الحالية ألنو مف أنسب المناىج التي تتالءـ  (4)الطرائؽ المتبعة فيو
نكم مع طبيعة ىذه الدراسة، كذلؾ لتعرؼ كاقع التنمية المينية لمعممي التعميـ الثا

الصناعي ، باإلضافة إلى تعرؼ االتجاىات العالمية المعاصرة في مجػاؿ التنمية المػينية 
لممػعمـ. كما استخدمت الدراسة االستبانة كأداة مف أدكات المنيج الكصفى لتعرؼ كاقع 

 احتياجات معممي التعميـ الثانكم الصناعي مف برامج التنمية المينية.
 

                                                 

ؿ نكفػؿ كوخػركف، ، ترجمػة محمػد نبيػمناهج البحث في التربية وعمم النفس( ، 1985ديك بكلد فاف داليف) (1)
 .335، ص 334القاىرة، ص  ،األنجمك المصرية

((
، دار  2ط ،مناهج البحث في التربيية وعميم الينفس ،(2002) جابر، أحمد خيرم كػاظـ دجابر عبدالحمي 2

 136القاىرة، ص ، النيضة العربية،
جػػػابر ، القػػػاىرة، دار النيضػػػة  دترجمػػػة جػػػابر عبدالحميػػػ مهيييارات البحيييث التربيييوي، (،1993)ؿ.ر.جػػػام (3)

 . 215العربية،  ص
(  (

العمػػـ لمماليػػيف،  ر، بيػػركت، دا2ط، أسييس البحييث العممييي فييي العمييوم السييموكية ( ،1982) فاخرعاقػػؿ4
 .114ص
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 مصطمحات الدراسة: - رابعاً 
 التنمية المهنية: -0

تعرؼ التنمية المينية بأنيا:  مجمكعة مف الخبرات التعميمية ، التي يكتسبيا الفرد  
كالتي ترتبط بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بمينتو، كأنيا كؿ نشاط يزاكلو الفرد أك يػػػػػػػػػتمقاه 

تعديؿ سمكؾ أك يشارؾ فيو كتتجمى نتائجو بشكؿ إيجابي، في اكتسابو لخبرة جديدة أك 
 (1) كتحديث خبرة سابقة لديو كتطكير معارفو.

 كتتبنى الدراسة الحالية التعريؼ التالى لمتنمية المينية لممعمـ:
أنيا عممية تعمـ مدل الحياة ، تبدأ مف مرحمة ما قبؿ الخدمة لممعمميف ، كتستمر 

 .حتى نياية حياتيـ المينية
 (Industrial Secondary Education)مفهوم التعميم الثانوي الصناعي  - 8

كما كرد ضمنا في  الذم يتبناه البحث يتحدد مفيكـ التعميـ الثانكم الصناعي
ـ بأنو " التعميـ الذم 1981( لسنة 139( مف قانكف التعميـ رقـ )30المادة رقـ )

ف لـ يترتب عمى ذلؾ  ييدؼ إلى إعداد فئة الفنييف بدالن مف فئة العماؿ الميرة، كا 
المناىج أك مدة الدراسة ، كبالتالي لـ يتغير مستكل خريجي ىذا التعميـ في تعديؿ في 

ىيكؿ العمالة عف مستكل العماؿ الميرة ، كمدة الدراسة في ىذا النكع مف التعميـ ثالث 
 سنكات بعد الحصكؿ عمى شيادة إتماـ مرحمة التعميـ األساسي".

 خالصة نتائج الدراسة:
ترح لمتنمية المينية لمعممى التعميـ الثانكم ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مق

الصناعي فى ضكء احتياجاتيـ كاالتجاىات التربكية المعاصرة ، كذلؾ استنادان عمى 

                                                 

،  التيدريس المصي ر لالتكيوين والتنميية المهنيية لممعمميين((، 2005حمد الدريج، محمػد جيػاد جمػؿ )م  (1)
 .105ص دار الكتاب الجامعي، اإلمارات،
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بعض الدراسات السابقة ، كاالتجاىات كالتجارب التربكية المعاصرة ، كفيما يمى عرض 
 ألىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج :

 مف النتائج ، لعؿ أبرزىا كما يمى: تكصمت الدراسة إلى عددان 
يعانى كاقع التنمية المينية لمعممى التعميـ الثانكم الصناعي مف بعض القصكر فى  .1

اإلمكانات المادية مثؿ )تمكيؿ برامج التنمية المينية ، كقمة الكسائؿ التدريبية 
( ، الحديثة ، كقمة الحكافز المشجعة لممعمميف لإللتحاؽ ببرامج التنمية المينية

كأيضان القصكر فى اإلمكانات البشرية حيث يشير الكاقع إلى قمة المدربيف المؤىميف 
 الذيف يستعاف بيـ فى برامج التنمية المينية لمعممى التعميـ الثانكم الصناعي .

 ندرة التنمية المينية لمعممى التعميـ الثانكم الصناعي فى كثير مف المدارس. .2
ر عف رؤية النظاـ التعميمى لمتنمية المينية لمعممى االفتقار إلى فمسفة كاضحة تعب .3

التعميـ الثانكم الصناعي ، كتشجيعيا كتكضيح رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا كالمعايير 
 التى تحكـ عممياتيا.

اعتماد أغمب برامج التنمية المينية لمعممى التعميـ الثانكم الصناعي عمى اإلشراؼ  .4
دراسات العميا التربكية ، كالتدريب عمى رأس التربكل ، كعدـ التكسع فى برامج ال

 العمؿ كالتدريب مف بعد .
 مقترح لمتنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيكانتيى البحث بكضع تصكر 

 . ووليات كمتطمبات تفعيمك  في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة
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 لمبحثاإلطار العام 
 :ةيدميمق

فى جميع تحديات عدة نجمت عف التطكرات كالتحكالت يكاجو المجتمع المصرم 
كما المتسارعة،  كاالجتماعية العممية كالتكنكلكجية كاالقتصادية كالسياسيةالمجاالت 

يشيد العالـ انشطاران ىائالن فى المعرفة اإلنسانية فى كؿ المجاالت، لذا أصبحت تكمف 
، كاستغالؿ الثركة البشرية التى قكة المجتمعات فى قدرتيا عمى إنتاج المعرفة كتكظيفيا 

 تمتمكيا.
كمف ثـ فإف المعرفة باتت أىـ عامؿ فى التنمية االقتصادية، حيث تغير نمط 
االقتصاد كأصبح قائـ عمى المعرفة مف خالؿ معالجتيا كذيادة قيمتيا ، كقدرة منتجات 

لممعرفة  المعرفة عمى اختراؽ حدكد المسافات الجغرافية ، كزيادة الميزات التنافسية
حيث تمثمت فى ذيادة االبتكارات التقنية ، مما أدل لزيادة االىتماـ برأس الماؿ الفكرل 
كالذل يتمثؿ فيما نمتمكو مف أفكار كتقنيات، كرصيد معرفى، كيمثؿ استثماره أىـ 

 1تحدل يكاجو المجتمعات.
 تكاممةمنظكمة م تعدأنكاع التعميـ المختمفة فى كنظران ألف المنظكمة التعميمية 

 ف أداء المعمـ سكاءإ، كمف ثـ ف ةمييف المعمـ ىك محكر العممية التعمإف ،العناصر 
ينعكس بدكره عمى المنظكمة التعميمية بكجو عاـ، كالتمميذ بكجو  أك سمبيان  يجابيان إكاف أ

دارية جيدة يجب أف  ،كفاءة تدريسية اكلكي يككف المعمـ ذ .خاص ككف لديو تكا 
قبؿ  كذلؾ مف خالؿ عممية إعداده المالئمة،الميارية كالكجدانية المكاصفات العقمية ك 

، فكؿ اتجاىات المتعمـ إيذاء  كتنميتو طكاؿ حياتو المينية كتدريبو أثناء الخدمة الخدمة

                                                 
1

 -John Houghton &Peter Sheehan (2000),'A primer on the Knowledge Economy ",Mel 

born ,Center for strategic studies, Victoria University,P2 

-The world bank (2002), "Constructing Knowledge Societies: new Challenges for Tertiary 

Education ",Washington, The International Bank  for Reconstruction and Development/The 

world Bank,PP8,9  
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كيؤدم المعمـ في تمؾ  تعميمو مراحؿ نما تتككف في أكؿإ ،التعمـ ككيفية تصكره لذاتو 
 .(1)ـمف استكماؿ تعميمي ـيمكنيحيث  ، ذميلبناء التال حاسمان  المرحمة دكران 
عادة التأىيؿ أمري كيعد  ،لكي يكاجو المعممكف التحديات ،ف يف ضركريالتجديد كا 

فيـ في حاجة أساسية لمتدريب المستمر لرفع مستكاىـ إلى  ،كيتابعكا التطكرات الجديدة
المعمميف  كتأىيؿ،  عمميفمكلسد النقص كالقصكر في عممية إعداد ال أبعد مدل ممكف 

المعمـ مف أىـ مف ثـ يظؿ ك . (2)كزيادة عائد رأس الماؿ البشرم تيـنتاجيإالجدد لرفع 
 .(3)الركائز التي يجب أف تدعـ بكؿ جديد في مجاالت النمك الميني المختمفة 

الثانكم  التعميـلمعممي الميني المستكل الحالية الدراسة تناكلت  قدكمف ثـ ف
كر مقترح لمتنمية المينية كذلؾ مف خالؿ كضع تص ،مينيان  ككيفية تنميتيـ ، الصناعي
 في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة. التعميـ الثانكم الصناعيلمعممي 

 :وأهدافها مشكمة الدراسة -أواًل 
أحد معمـ اللتى يعد مف المشكالت، ا عددان الثانكم الصناعي   يعانى التعميـ

ف نسبة كبيرة مف ىؤالء المعمميف غير مؤىميف كذلؾ أل المؤشرات الرئيسية لظيكرىا ،
 ، مماكضعفيا لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيكقمة برامج التنمية المينية  ، تربكيان 
، كتكاصؿ ضعيؼ بيف المعمـ كطالبو، كما سبقت  لى منتج ضعيؼ مف الطالبإأدل 

 .الثانكم الصناعي معممي التعميـتتجمى ضركرة التنمية المينية ل كمف ثـ  لذلؾ اإلشارة

                                                 

مقػػرف الحػػادل ، تقريػػر المجنػػة الدكليػػة المعنيػػة بالتربيػػة لالتعميييم كلييك الكنيين المكنييون، (1999جػػاؾ ديمػػكر ) (1)
 .127، 124كالعشريف ، القاىرة ،مركز مطبكعات اليكنسكك ، ص 

( ، معػايير جػكدة األداء التدريسػي لمعممػي التعمػيـ فػي مصػر، المركػز 2001) أمػاؿ سػيد مسػعكد كوخػركف (2)
 .230القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، شعبة بحكث السياسات التربكية، القاىرة ، ص 

( ، برنػػامج مقتػػرح لتطػكير األداء المينػػي لػػدل معممػػي التعمػػيـ الثػػانكم 2003ف سػػمكر )ريػاض يكسػػؼ حسػػ (3)
 .57بمحافظات غزة، رسالة دكتكراه ، كمية التربية، جامعة عيف شمس، ص 
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لمعممي الدراسة الحالية كضع تصكر مقترح لمتنمية المينية  كمف ىنا حاكلت
كالكشؼ عف كاقع  ،في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة التعميـ الثانكم الصناعي

لمعممي حداث النمك الميني إل ،كبرامج التنمية المينية المقدمة حاليان  ،البرامج التدريبية 
بمعنى وخر فؽ مع متطمبات العممية التعميمية، بما يتكا ،لثانكم الصناعيالتعميـ ا

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة البحثية التالية:
 ؟ الثانكم الصناعي التعميـلمعممي األسس الفكرية كالفمسفية لمتنمية المينية ما  .5
 مـ؟ما االتجاىات كالتجارب العالمية في مجاؿ التنمية المينية لممع .6
في ضكء  التعميـ الثانكم الصناعيلمعممي ما التصكر المقترح لمتنمية المينية  .7

 االتجاىات التربكية المعاصرة؟
 التعميـلمعممي تفعيؿ التصكر المقترح لمتنمية المينية  كمتطمبات ما وليات .8

 في ضكء االتجاىات التربكية المعاصرة؟ الثانكم الصناعي
 أهمية الدراسة: -ثانيًا 

 مى:فيما يإليو مف نتائج كتكصيات  تكما تكصم الحالية أىمية الدراسةترجع 
  معممي التعميـ الثانكم الصناعيلمجاؿ تدريب  ثراءن إالحالية تمثؿ الدراسة، 

في  عميـتكتطكير ال كالذم أصبح ضركرة حتمية لرفع كفاءات المعمـ ، كتنميتيـ مينيان 
 الكقت الحالي.

 في  ،الثانكم الصناعي التعميـ تطكير ئميف عمى القا الحالية الدراسة قد تساعد
 إعادة النظر نحك برامج التنمية المينية التي تقدـ لممعمميف.

 مف أىـ الثانكم الصناعيتعميـ الككذلؾ ،  ف التدريب كالتنمية المينيةإ 
 .لباحثيف الجدد ىتماـ مف قبؿ االيد مف از م لىإالتى تحتاج  ،ة يجاالت البحثالم
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 نهج الدراسة:م -رابعًا 
فقد اعتمدت عمى المنيجية  كأىدافيا التحميمية ، الحالية لطبيعة الدراسة نظران 
 تية:البحثية اآل

 :المنهج الوصفى  -0
يصؼ ما ىك كائف كييتـ بتحديد ك . (1)يصؼ الظاىرة كيحمميا كيفسرىا الذل

ات الشائعة كما ييتـ أيضان بتحديد الممارس ، الظركؼ كالعالقات التي تكجد في الكاقع
كالجماعات كطرائقيا في النمك  ،أك السائدة كتعرؼ المعتقدات كاالتجاىات عند األفراد

، كيعتمد المنيج  الكصفي عمى دراسة الكاقع أك الظاىرة كما ىي في الكاقع (2)ركالتطك 
، كمف ىنا كاف  (3)كالتعبير عنيا تعبيران  كيفيان ككميا ،كييتـ بكصفيا كصفان دقيقَا 

ككانت الطريقة الكصفية مف أىـ ، ركنان أساسيان مف أركاف البحث العممي الكصؼ 
ألنو مف أنسب المناىج التي تتالءـ  تستخدمو الدراسة الحاليةك  ، (4)الطرائؽ المتبعة فيو

الثانكم  التعميـلمعممي مع طبيعة ىذه الدراسة، كذلؾ لتعرؼ كاقع التنمية المينية 
التجاىات العالمية المعاصرة في مجػاؿ التنمية ا باإلضافة إلى تعرؼ،  الصناعي

دكات المنيج الكصفى أستبانة كأداة مف كما استخدمت الدراسة اال .المػينية لممػعمـ
 .التنمية المينيةمف برامج  معممي التعميـ الثانكم الصناعياحتياجات لتعرؼ كاقع 
 مصطمحات الدراسة: - خامسان 

                                                 

ؿ نكفػؿ كوخػركف، ، ترجمػة محمػد نبيػمناهج البحث في التربية وعمم النفس( ، 1985ديك بكلد فاف داليف) (1)
 .335، ص 334اىرة، ص الق ،األنجمك المصرية

((
، دار  2ط ،مناهج البحث في التربيية وعميم الينفس ،(2002) جابر، أحمد خيرم كػاظـ دجابر عبدالحمي 2

 136القاىرة، ص ،النيضة العربية، 
جػػػابر ، القػػػاىرة، دار النيضػػػة  دترجمػػػة جػػػابر عبدالحميػػػ مهيييارات البحيييث التربيييوي، (،1993)ؿ.ر.جػػػام (3)

 . 215العربية،  ص
(  (

العمػػـ لمماليػػيف،  ر، بيػػركت، دا2ط، أسييس البحييث العممييي فييي العمييوم السييموكية ( ،1982) اخرعاقػػؿف4
 .114ص
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 التنمية المهنية: -8
التي يكتسبيا  ،مجمكعة مف الخبرات التعميمية  : بأنيا مينيةؼ التنمية التعر  
كأنيا كؿ نشاط يزاكلو الفرد  التي ترتبط بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بمينتو،ك  الفرد 
مقاه أك يشارؾ فيو كتتجمى نتائجو بشكؿ إيجابي، في اكتسابو لخبرة جديدة أك ػػػػػػػػػتأك ي

 (1) كتطكير معارفو. ث خبرة سابقة لديوتعديؿ سمكؾ كتحدي
 المينية لممعمـ: لمتنميةالتالى لتعريؼ اكتتبنى الدراسة الحالية 

كتستمر  ،تبدأ مف مرحمة ما قبؿ الخدمة لممعمميف  ،أنيا عممية تعمـ مدل الحياة 
 حتى نياية حياتيـ المينية.

 (Industrial Secondary ducation)مفهوم التعميم الثانوي الصناعي - 8
( مف 30فيـك التعميـ الثانكم الصناعي كما كرد ضمنا في المادة رقـ )يتحدد م 

ـ بأنو " التعميـ الذم ييدؼ إلى إعداد فئة 1981( لسنة 139قانكف التعميـ رقـ )
ف لـ يترتب عمى ذلؾ تعديؿ في المناىج أك مدة  الفنييف بدالن مف فئة العماؿ الميرة، كا 

جي ىذا التعميـ في ىيكؿ العمالة عف مستكل الدراسة ، كبالتالي لـ يتغير مستكل خري
العماؿ الميرة ، كمدة الدراسة في ىذا النكع مف التعميـ ثالث سنكات بعد الحصكؿ 

 (2)عمى شيادة إتماـ مرحمة التعميـ األساسي".
الثانوي  التعميملمعممي األسس الفكرية والفمسفية لمتنمية المهنية  أواًل :

 :الصناعي
" يتضمف كؿ خبرات التعمـ، التي  : لمينية المستمرة لممعمـمفيكـ التنمية ا -1

يزكد بيا المعمـ بصفة مستمرة كمستحدثة، في إطار مجمكعة البرامج كالدكرات الطكيمة 
                                                 

،  التيدريس المصي ر لالتكيوين والتنميية المهنيية لممعمميين((، 2005حمد الدريج، محمػد جيػاد جمػؿ )م  (1)
 .105ص دار الكتاب الجامعي، اإلمارات،

( 233ـ، المعدؿ بقانكف )1981( لسنة 139انكف التعميـ رقـ )(. ق1998كزارة التربية كالتعميـ ) (2)
 .19-16( ، مطبعة كزارة التربية كالتعميـ، القاىرة، ص ص38،  39ـ، المادة )1988لسنة 
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أك القصيرة، كاألبحاث الداخمية كالخارجية، التي تيدؼ إلى رفع كفايات المعمـ 
ىيـ كالميارات كاالتجاىات كتحسينيا كتجديدىا ، مف خالؿ تزكيده بالمعارؼ كالمفا

حداث تغيير في سمككو، يؤدم إلى  اإليجابية، كمساعدتو عمى التقدـ كالنمك الميني، كا 
 (1)تحقيؽ أغراض المؤسسة التعميمية كأىدافيا ".

، كمبررات الحاجة الثانكم الصناعي التعميـلمعممي أىمية التنمية المينية  -2
 إلييا:

في المعارؼ  ، كتكنكلكجية ، كتطكران سريعان يعيش العالـ حالينا ثكرة عممية
نتج عنيا تأثيرات بعيدة المدل عمى كافة المجاالت ، كمنيا التربية،  كالمعمكمات

فالتربية كانت أكثر تأثران كاستجابة لتمؾ المتغيرات التي بدت كاضحة في اتساع أبعاد 
 التربية كتطكر مفاىيميا 

عممية المتقدمة كالسريعة، لذا أصبح مف كتنكع أساليبيا استجابة لالكتشافات ال
الضركرم أف يمـ المعمـ بكؿ حديث مف المعارؼ كالعمـك ، ككسائؿ التعميـ ، كالمناىج، 
كالكتب الدراسية ، كطرؽ التدريس، كأساليب التقكيـ ، كأف يطمع عمى كؿ جديد في 

يا، بما مجاؿ تخصصو ، لتحقيؽ النمك المتزف لمتنشئة في ضكء األىداؼ المتفؽ عمي
يساير التقدـ العممي كالمعرفي كالتكنكلكجي ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ التنمية المينية 

 (2)لممعمـ.
عممية التنمية المينية لممعمـ أمر في غاية األىمية، ذلؾ ألف إعداد المعمـ ال 
يكسبو سكل األسس التي تساعده عمى البدء في ممارستو المينية، كميما كانت جكدة 

                                                 

سػػػتراتيجية التطػػػكير، القػػػاىرة، كزارة التربيػػػة 1991كمػػػاؿ الخطيػػػب ) (1) ( ، تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة كا 
 .7،  ص  كالتعميـ

اـ، بحث تربكم، المركز القػكمي ع(، التنمية المينية لمعممي التعميـ الثانكم ال2003تكفيؽ عكض ) عكض (2)
 .98القاىرة، ص  ، لمبحكث التربكية كالتنمية
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نيا لف تكفؿ لو النجاح في عممو طكاؿ حياتو ، دكف مساعدة ، كتكجيو نظـ إعداده فإ
 (1)فعاؿ كاستمرارية في التعمـ تزامنا مع تمؾ التغيرات العممية المتسارعة.

كمف ثـ تتضح أىمية التنمية المينية لممعمميف ، لمكاجية األدكار الجديدة 
دكار، كتحمؿ مسئكليات بيذه األ لمقياـ، كتنمية استعداداتيـ ممعمميفكالمتجددة ل

إضافية، مثؿ المشاركة اإليجابية في عممية تطكير التعميـ ، كالقدرة عمى المبادرة 
مف ثـ تتبيف أىمية التنمية  ،(2)كاتخاذ القرار، كالمسئكلية عف جكدة التعميـ المدرسي

 عمى كجو التحديد . معمـ التعميـ الثانكم الصناعيالمينية لممعمـ عامة ك 
 :الثانكم الصناعي التعميـلمعممي لتنمية المينية أساليب ا -3

تعددت تصنيفات كأساليب التنمية المينية لممعمـ ، فيناؾ بعض الدراسات التي 
كالبحكث  –صنفتيا إلى أساليب ذات طابع نظرم مثؿ )المحاضرات كاالجتماعات 

 كالقراءات(، كأساليب ذات طابع ميداني عممي )مثؿ الكرش الدراسية كالحمقات
النقاشية، كالزيارات، كالرحالت، كتمثيؿ األدكار، كالتدريب الميداني، كالمؤتمرات، 
كغيرىا( كأساليب التدريب الذاتي مثؿ )التدريب عف بعد ، التميفزيكف ، التعميـ المبرمج، 

 .(3)المراسمة(
 

                                                 

 .102المرجع السابؽ ، ص  (1)
 .78( ، مرجع سابؽ ، ص 2004عزة ياقكت ياقكت ) (2)
نميػة البشػرية : التػدريب األصػكؿ كالمبػادئ العامػة ، ( ،  مكسكعة التػدريب كالت1995عبد الرحمف تكفيؽ ) (3)

 .183كزارة التربية كالتعميـ، إدارة التدريب، القاىرة ، ص 
 لمزيد مف التفاصيؿ انظر:  -     
 .50( ،  مرجع سابؽ، ص 2003عيشة عبد السالـ عبد العزيز المنشاكم ) -     

 .37عمميف بالخارج، مرجع سابؽ، ص ( ، تقكيـ تجربة تدريب الم2003سكاكرس )أفميب  -     
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فى مجال التنمية االتجاهات والتجارب العالمية المعاصرة أهم ثانيًا: 
 :الثانوي الصناعي التعميم لمعمميالمهنية 

سأليب التنمية المينية لمعمـ أؽ ك ر في ط ةتتمثؿ االتجاىات العالمية المعاصر 
مة ديتـ تطبيقيا في أكثر مف دكلة مف الدكؿ المتقالتي التعميـ الثانكم الصناعي ك 

، كمف أىـ االتجاىات التجارب التي قد تختص بدكلة دكف األخرل  عف كتختمؼ
 ما يمي:، رة في لتنمية المينية لمعمـ التعميـ الثانكم الصناعي العالمية المعاص

التنمية المينية داخؿ المدرسة: حيث التدريب عمى رأس العمؿ داخؿ المدرسة  .1
  مما يكفر الكقت كالجيد كالماؿ كيسيـ بعائد كبير في تنمية المعمـ مينيان 

كتبات كالمراجع لتنمية المينية الذاتية لممعمميف: كذلؾ مف خالؿ تكفير الما .2
  العممية الحديثة في المجاالت األكاديمية كالتربكية كالثقافية.

مية المينية كفؽ استخداـ النماذج: كذلؾ مف خالؿ إعداد نماذج لمتنمية التن .3
  جاىزة لمتطبيؽ. المينية لمعمـ التعميـ الثانكم الصناعي

بحكث األجراءية في مدخالن لمتنمية المينية لممعمميف: تتمثؿ الالبحث اإلجرائى  .4
  البحكث التي يقـك بيا المعمـ لعالج كحؿ مشكالت كاقعية تكاجيو أثناء أداء عممو.

إنشاء مراكز المعمميف: تعد مراكز التنمية المينية لمعمـ التعميـ الثانكم  .5
الصناعي مف أىـ الكسائؿ التي تسيـ في تنميتو مينيا حيث تككف مجيزة بالكسائؿ 

 كالمدربيف األكفاء كالألساليب الحديثة
كمى فى التنمية المينية لممعمميف: كالذم يشتمؿ عمى تنمية جميع المدخؿ ال .6

 جكانب شخصية المعمـ.
ممعمميف المبتدئيف: كتتمثؿ في برامج التنمية المينية قبؿ التنمية المينية ل .7

  ممارسة المعمميف المبتدئيف لعمميـ.
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التنمية المينية لمعمـ التعميـ إنشاء ىيئة لتدريب المعمميف : كالتي تختص ب .8
 الثانكم الصناعي كمساعدتو في أداء عممو

دخالن لمتنمية المينية لممعمميف : مف خالؿ تشجيع الدراسات العميا التربكية م .9
 المعمميف كتحفيزىـ عمى قياميـ بالدراسات العميا التربكية كاألكاديمية.

 : ة المهنية لممعممتجارب بعض الدول المتقدمة فى مجال التنمي ثالثًا:
تعد مينة التعميـ مف أىـ الميف ، إف لـ تكف أىميا عمى اإلطالؽ ، لذا فيى 
تتطمب فيمف يمارسيا كثيران مف اإلمكانات كالصالحيات، ألف مف يقكـ بيا ال يؤدييا 
لفترة معينة، كلكنو يمارس ذلؾ العمؿ لسنكات عديدة، كمف ثـ اىتمت الدكؿ المتقدمة 

نية المستمرة لممعمـ كتكلى اىتماميا لالرتقاء بمينة التعميـ كالمعمـ حيث بالتنمية المي
المعمـ كرفع مستكل تستيدؼ تحسيف عممية التعميـ كتطكيرىا مف خالؿ تحسيف نكعية 

كتطكير اتجاىاتو كصقؿ مياراتو التعميمية ، كزيادة قدراتو اإلبداعية  أدائو المينى 
 . (1)كالتجديدية

 : التجربة اليابانية
تعد مرحمة إعداد المعمميف فى الكميات كالمعاىد العميا مرحمة مبكرة مف مراحؿ 
التدريب كما ينظر إلييا فى الياباف ، حيث يتدرب معظـ معممى المرحمة االبتدائية فى 
الجامعات القكمية مف خالؿ مقررات دراسية تستمر لمدة أربع سنكات، كما يتدرب 

أساسية فى الجامعات القكمية سكاء المحمية الحككمية معممك المرحمة اإلعدادية بصفة 
أك الخاصة، كلكى يصبح الشخص معممان لممرحمة االبتدائية أك الثانكية ، فإنو يجب 
عميو الحصكؿ عمى شيادة تدريس تمنحيا لو مجالس إدارات التعميـ بالكاليات اليابانية 

ب اإلجبارل لجميع المعمميف كتتخذ الياباف نظامان قكميان لمتدري (2)تحت شركط معينة
                                                 

  45( ، تقكيـ تجربة تدريب المعمميف بالخارج ، مرجع سابؽ ، ص2003سكاكرس )أفيميب ( 1)

( ، االتجاىػات الحديثػة فػى تػدريب المعممػيف أثنػاء 2002محمد تكفيؽ سالـ ، عبد الخػالؽ يكسػؼ سػعد  ) (2)
 56الخدمة ، مرجع سابؽ ،ص
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حديثى التعييف عمى اختالؼ أنكاعيـ كتخصصاتيـ لمدة عاـ كامؿ، كىك العاـ األكؿ 
مف الخدمة بمدارس الكزارة كيعتبر التعييف مؤقتان حتى تثبت صالحية المعمـ فى 
ممارسة المينة ، كتثبيتو فى العمؿ ، ىذا باإلضافة إلى حصكؿ المتقدـ لشغؿ الكظيفة 

 .(1)يادات إجادة التدريس مف بعض األماكف المخصصة لذلؾعمى ش
 (2)كتتخذ التنمية المينية المستمرة لممعمـ فى الياباف خمسة أشكاؿ، كما يمى :

                                                 

 انظر: (1)
( ، تطػػكير سياسػػة كبػػرامج تػػدريب معمػػـ التعمػػيـ األساسػػى أثنػػاء الخدمػػة فػػى 2005مػػكد )مػػاىر أحمػػد مح - 

 134ص ستير ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،لمرحمة ، رسالة ماجمصر فى ضكء اتجاىات تطكير ا
 36،ص35( ، مرجع سابؽ ، ص2005مناؿ محمد كامؿ ) -
مجمية التربيية نػب النظػاـ التعميمػى باليابػاف ، ( ، مالمح لػبعض جكا2005أيمف عبد المحسف محجكب )  -

 110، المجمد الخامس ، العدد الخامس عشر،القاىرة ، ص والتعميم

 انظر:  (2)
(، تصكر مقترح لتطكير النمك المينى فى ضكء التغيرات المستقبمية فػى 2004السيد عبد العزيز البيكاشى ) -

مر العممػػى السػػادس عشػػر )تكػػكيف المعمػػـ ( فػػى كظػػائؼ كأدكار المعمػػـ كتجػػارب بعػػض الػػدكؿ ،فػػى المػػؤت
ـ ، المجمػػد األكؿ ، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس ، القػػاىرة ، 2004يكليػػك  22-21الفتػػرة 
 .245ص

 Ralph Japperer (2006), School Based Training Improves Quality Retention 

& Motivation of Teachers. http://www.fedcuhri.edu.hk.15/4/2006  

 Derek Sankey (1998), Beyond The Ideology Of School Based Teacher 

Training, Vol,6. No 182, 1998. p.68. http://www.fed.cuhk.15/4/2006  

 West Virginia (2006), Department of Education, Fulbright Teacher 

Program Offers Professional Development In Japan. 

http://www.de.state.wv.us.21/7/2006  

 The National Academies Press (2002 ), Studying Classroom Teaching As 

A medium for Professional Development: Proceeding pfa U.S Japan 

workshop. http://www.nationalacadmies.org.20/7/2006    

             = 

 Professional Development Perspectives of Principals In Australia & Japan. 

http://www.findarticales.com.20/7/2006  

 Spencer Gates, 2006, Upper School, Multi-Cultural Japan, Professional 

Development. http://www.westtown.edu.20/7/2006  

http://www.fedcuhri.edu.hk.15/4/2006
http://www.fed.cuhk.15/4/2006
http://www.de.state.wv.us.21/7/2006
http://www.nationalacadmies.org.20/7/2006
http://www.findarticales.com.20/7/2006
http://www.westtown.edu.20/7/2006
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 التدريب داخل المدرسة : -0
حيث تقدـ تدريبات دكرية فى المدارس عمى أيدل خبراء كمتخصصى المناىج 

ف الجدد كالمبتدئيف داخؿ المدرسة ، فيحضر كالمكجييف ، كتقدـ ىذه التدريبات لممعممي
المعمـ الجديد اجتماعات مدرسى الصفكؼ المختمفة ، كيشترؾ معيـ فى مناقشة 

تساؤالت حكؿ مشكالت المادة كيأخذ رأييـ فيما قابمو مف عقبات كما يدكر فى ذىنو مف 
 . المادة التى يدرسيا كطرؽ تدريسيا أك حكؿ السمككيات المطمكبة منو

التدريب داخؿ المدرسة فى الياباف جميع فئات المعمميف كيتخمؿ ىذه كيضـ 
البرامج لقاءات ثنائية كجماعية لمناقشة خطة الدراسة األسبكعية كبحث كافة 
المشكالت كالقضايا كالعمؿ عمى حميا ، كيمتقى المعممكف يكميان فى حجرة المعمميف ؛ 

ادؿ الخبرات كتقديـ التغذية حيث يعرض خبراتو مما يساىـ فى إثراء خبراتيـ كتب
 الراجعة.

كتتنكع أساليب التدريب داخؿ المدارس فى الياباف كمف أىميا أسمكب مشاىدة 
ـَ حديث التعييف إلى أحد الفصكؿ  ـُ الُمدرُب المعم التدريس ، حيث يصطحب المعم

 لمشاىدة نمكذج حى لطريقة تدريس أحد الدركس عمى الطبيعة.
يس ؛ حيث يعطى المدرب الفرصة بالتدريج لممعمـ كىناؾ أسمكب ممارسة التدر 

حديث التعييف لممارسة التدريس داخؿ الفصؿ كيصطحبو معو لمشاىدتو كىك يقـك 
بالتدريس بعد أف يككف قد قاـ باإلشراؼ عمى إعداده لمدرس قبؿ قيامو بالتدريس، 

يتمكف كيستخدـ استمارة مالحظة لتسجيؿ المالحظات كمناقشتيا مع المعمـ، كعندما 
المعمـ المبتدلء مف ممارسة التدريس يقـك بالتدريس حتى نياية العاـ الدراسى تحت 

 إشراؼ مدربو ، كغالبان ما يتـ تثبيت المعمـ عمى ضكء نجاحو فى ممارسة التدريس.
 . التدريب غير الرسمي:8

يقكـ بو المعممكف أنفسيـ فى مجمكعات دراسية عمى نطاؽ اإلقميـ كالحى ، كفى 
لتدريب يعمؿ المعممكف مع بعضيـ لتحسيف مياراتيـ كزيادة خبراتيـ ، كيحدث ىذا ا
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ىذا مف خالؿ  المقابالت األسبكعية ، حيث يجتمع معممك كؿ مستكل تعميمى لمناقشة 
خطة الدراسة لألسبكع القادـ ، كبحث الحمكؿ لممشكالت كالقضايا التى كاجيتيـ 

اؿ مستمر ببعضيـ فى حجرة األسبكع الماضى ، كما أف المعمميف عمى اتص
 المعمميف.

 .تدريب يقدم فى مركن التعميم المحمى :3
حيث تقدـ برامج تدريبية متنكعة تغطى مختمؼ التخصصات كاالحتياجات ،  

دارة المدرسة كأصكؿ  رشاد الطالب ، كتكنكلكجيا التعميـ ، كا  مثؿ إدارة الصؼ ، كا 
 التربية ..إلخ 

 فى مركن التدريب القومى إلى معممى المدارس:. تدريب تقدمه ونارة التعميم 4
كيدعى لمتدريب فيو أساتذة الجامعات كالقضاة ، ككبار رجاؿ المجتمع ، كرجاؿ 

 الصناعة كمدربيف.
 .تدريب مدته سنتان : 5

يقدـ سنكيان لبضع مئات مف المعمميف المتميزيف عمى مستكل الياباف ككؿ فى 
ضافة إلى ماسبؽ نجد أف المؤسسات ثالثة معاىد متخصصة ليذا الغرض، باإل

الجامعية كغير الجامعية تتنافس عمى تقديـ برامج التدريب كالمساعدات المالية كالمنح 
الدراسية لمرقى بمستكل المعمميف األكاديمى كالثقافى كالمينى ، قبؿ الخدمة كفى أثنائيا  

ياسات التدريب سكما أف المنظمات السياسية كاالجتماعية ليا دكر ممحكظ فى تكجيو 
 كبرامجو ، باإلضافة إلى ماسبؽ ذكره مف تنمية المعمميف أنفسيـ ذاتيان.

نستخمص مما سبؽ أف الياباف قامت بجيكد فائقة لالرتقاء بمستكل المعمـ المينى 
كاالجتماعى، فجعمت التدريب أمران إجباريان عمى كؿ معمـ أف يمتـز بو ، ككفرت الدعـ 

التدريب المختمفة كى تنيض بالمعمـ كمف ثـ بالعممية المادل كالمعنكل كبرامج 
فالياباف تعد خير مثاؿ تحتذل بو الدكؿ األخرل فى تنمية المعمـ ، التعميمية ككؿ 

 مينيان كاالرتقاء بالمنظكمة التعميمية ككؿ.
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في  الثانوي الصناعي التعميملمعممي تصور مقترح لمتنمية المهنية  رابعًا: 
 وية المعاصرةضوء االتجاهات الترب

 :تمهييد
 أىداؼ التصكر المقترح .1
 أسس بناء التصكر المقترح .2
 التصكر المقترح .3
 وليات تفعيؿ التصكر المقترح .4
 متطمبات تفعيؿ التصكر المقترح .5

 تمهييد :
الثانكم  التعميـلمعممي يعرض الفصؿ الحالى تصكران مقترحان لمتنمية المينية 

التربكية المعاصرة ، باعتباره مطمبان  بكالتجار  في ضكء كؿ مف االتجاىات الصناعي
، كفي نياية ىذا الفصؿ يتـ تكضيح معممي التعميـ الثانكم الصناعيأساسيان لدعـ 

لمعممي بعض المتطمبات التي مف شأنيا أف ترفع فاعمية ككفاءة برامج التنمية المينية 
ت التدريبية ، مما يؤدم إلى االرتقاء بمستكل جكدة الخدماالثانكم الصناعي التعميـ

 الحالى كفقان لمخطكات التالية: التصكرالتي تقدميا، كيسير 
 أهداف التصور المقترح: - 0
كتنميتيا فى ضكء االتجاىات  معممي التعميـ الثانكم الصناعيتجديد معارؼ  -أ 

كالتجارب العالمية المعاصرة في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ )قبؿ الخدمة كأثناء 
 اسب مع ثقافة المجتمع المصرم.الخدمة( ، بما يتن

التنمية المينية المستمرة مف أجؿ التأىيؿ ، كاستكماؿ التأىيؿ ، كاإلعداد التربكم  -ب 
 لممعمميف غير المؤىميف تربكيان.
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 التعميـ الثانكم الصناعيلمعممي التخطيط الجيد لبرامج التنمية المينية المستمرة  -ج 
 كتنفيذىا كمتابعتيا.

يف اتجاىات إيجابية نحك المينة ، مما يجعؿ المعمـ الئقان تغيير أك إكساب المعمم -د 
 لمقياـ بميامو التربكية بكفاءة عالية.

لمعممي التركيز عمى تحقيؽ النمك الميني ، كاألكاديمي ، كالثقافي ، كالكجداني  -ق 
 .الثانكم الصناعي التعميـ

 ـالتعميلمعممي كضع خطط طكيمة المدل ، كمعايير محددة لمتنمية المينية  -ك 
، متفؽ عمييا بشكؿ عمني مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ  الثانكم الصناعي

 كالقطاع الخاص كذلؾ )قبؿ كأثناء الخدمة(.
تحقيؽ التنمية المينية المستمرة لممعمميف ، لرفع مستكل أدائيـ المينى ، كتحسيف  -ز 

 كصقؿ معارفيـ كقدراتيـ عمى اإلبداع كالتجديد . اتجاىاتيـ ،
 .معممي التعميـ الثانكم الصناعيالتكاصؿ كالعمؿ بركح الفريؽ لدل  تقكية ميارات -ح 
، المغة العربيةالعمؿ عمى ترسيخ مفيكـ التنمية المينية المستمرة لدل معممي  -ط 

 كالقائمة عمى تبادؿ الخبرات التربكية.
العمؿ عمى تكامؿ أساليب كبرامج التنمية المينية كشمكليا كتنكعيا لتحقيؽ أكبر  -م 

 نمية المعمـ مينيان.فائدة في ت
 التعميـلمعممي المتابعة كالتقكيـ ، كتقديـ التغذية المرتدة لبرامج التنمية المينية  -ؾ 

 .الثانكم الصناعي
 أسس بناء التصور المقترح : - 8

االستفادة مف االتجاىات التربكية المعاصرة في تصميـ برامج التنمية المينية  .1
االتجاه القائـ عمى التدريب داخؿ المدرسة، مثؿ:  الثانكم الصناعي التعميـلمعممي 

 كاالتجاه القائـ عمى التعمـ الذاتي.. كغيرىا.
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قبؿ الشركع  لتعميـ الثانكم الصناعيلمعممي اتحديد االحتياجات التدريبية  .2
 في تصميـ برامج التنمية المينية ليـ.

قة بدلمعممي التعميـ الثانكم الصناعي كضكح أىداؼ برامج التنمية المينية  .3
 كتحديدىا. 

تصميـ البرامج التدريبية في ضكء التغيرات كالتحديات المعاصرة، مثؿ ثكرة  .4
 التعميـ مف بعد... كغيرىا.ك المعمكمات كاالتصاالت، كالتكنكلكجيا الحديثة، 

االستفادة مف تجارب بعض الدكؿ المتقدمة في مجاؿ تصميـ برامج التنمية  .5
، حيث تقدـ ىذه الدكؿ برامج كمستجدات عيالثانكم الصنا التعميـلمعممي المينية 

 حديثة كفعالة.
األخذ في االعتبار عند تصميـ أم برنامج تدريبي أف يغمب عميو الطابع  .6

العممي أك يتبع العممي التطبيقي النظرم لو ، حتى يتمكف المعمـ مف الممارسة العممية 
 بصكرة أفضؿ.

شاممة في التنمية المينية االستعانة بالمعايير القكمية ، كمعايير الجكدة ال .7
لممعمـ، لالرتقاء بمستكل كنكعية المعمميف، كبناء قدراتيـ كمياراتيـ ، بشكؿ مستمر 

 كفعاؿ.
مع  لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيتناسب برامج التنمية المينية  .8

 االحتياجات الفعمية لمنظاـ المدرسى ، كحاجات المجتمع ، كالثقافة العامة.
لتغيرات المتالحقة في دكر المعمـ ، كاألدكار الجديدة لممعمـ ضركرة مراعاة ا .9

 عند تصميـ برامج التنمية المينية ، حتى يتمكف مف القياـ بميامو بفاعمية.
تدعيـ التكامؿ كالتناسؽ بيف كزارة التربية كالتعميـ ، ككزارة التعميـ العالي ،  .10

لمعممي التعميمالتعميـ ة كالقطاع الخاص في تصميـ ، كتنفيذ برامج التنمية الميني
 الصناعي
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االىتماـ بتنكيع أشكاؿ التنمية المينية كاالبتعاث ، كالزيارات الدكلية ،  .11
جراء البحكث الميدانية ، كالتدريب اإللكتركني..(  كا 

مشاركة كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ، كالمدربيف األكفاء ،  .12
عطاء كالمتخصصيف ، كالمعمميف أنفسيـ في تصم يـ كتنفيذ برامج التنمية المينية، كا 

 الحرية لممعمميف في اختيار البرنامج التدريبي المناسب لحاجاتيـ.
قبؿ الخدمة ، كأثناء الخدمة ، كحتى نياية  استمرارية التنمية المينية لممعمـ ) .13

 الخدمة( ، كارتباطيا بالمؤسسة التعميمية كخططيا المستقبمية.
 رح :التصور المقت -ثالثًا 

عمى ما  الثانكم الصناعي التعميـلمعممي التصكر المقترح لمتنمية المينية يعتمد 
كتجارب بعض تـ في اإلطار النظرم مف عرض كأىـ االتجاىات التربكية المعاصرة 

في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ ، كنظران لألىمية البالغة إلعداد المعمـ الدكؿ المتقدمة 
عمى أنيا  التعميـ الثانكم الصناعيلمعممي إلى التنمية المينية  كتدريبو كتنميتو ينظر

عممية ذات كجييف، كجو يتعمؽ باإلعداد قبؿ الخدمة، ككجو يتعمؽ بالتدريب أثناء 
الخدمة كطكاؿ حياة المعمـ المينية كيعني ذلؾ أف الكجييف متكامالف ، كأف اإلعداد 

أف التدريب أثناء الخدمة ىك الضماف الجيد ىك بداية طريؽ النمك الميني لممعمميف، ك 
الكحيد الستمرار النمك الميني لممعمـ ، كرفع كفاءتو في أداء عممو كبناء عمى ذلؾ 
سيأتي التصكر المقترح الحالي ليضع رؤية مقترحة في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ 

مينية المعمـ قبؿ الخدمة )أثناءاإلعداد التربكم( ، ثـ رؤية مقترحة في مجاؿ التنمية ال
لمعممي التعميـ الثانكم )أثناء الخدمة( كطكاؿ حياتو المينية لكي تتحقؽ التنمية المينية 

 بكجيييا المتكامميف. الصناعي
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قبل  لمعممي التعميم الثانوي الصناعيالتصور المقترح لمتنمية المهنية 
 الخدمة في لمجال اإلعداد التربوي لممعمم(.

باعتبارىا  لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيالتنمية المينية يتعيف النظر إلى برامج 
عممية طكيمة المدل ، تبدأ باإلعداد قبؿ الخدمة ، كتستمر طكاؿ حياتيـ المينية ، 
كيمكف إعداد خطة لمتنمية المينية لممعمـ عمى المستكل القكمي ، ذات أىداؼ محددة 

ى احتياجات المعمميف التدريبية، مرتبطة بالخطة العامة لتحسيف التعميـ ، كتستند إل
كاالتجاىات التربكية المعاصرة كاالستفادة مف خبرات كتجارب الدكؿ المتقدمة في ىذا 
المجاؿ  كيتضمف التصكر المقترح في كجيو األكؿ )مرحمة اإلعداد التربكم لممعمـ قبؿ 

 الخدمة( ما يمي:
 مؤسسات اإلعداد: -0

، كأف معمـ التعميـ الثانكم الصناعيبنظران ألنو ال تكجد مؤسسات إعداد خاصة 
يتـ إعداده في كميات التربية أك اآلداب أك العمـك التعميـ الثانكم الصناعي معمـ 

غيرىا ، ك  مدارس التعميـ الصناعي نظاـ خمس سنكات أك معاىد التعميـ الصناعيأك 
 كأف المؤسسات األكاديمية ال تقدـ لخريجييا اإلعداد التربكم ، بؿ إف مؤسسات

كما اتضح في اإلطار النظرم ، لذا  الضعؼاإلعداد التربكم يشكبيا العديد مف أكجو 
 يقترح البحث ما يمي:

 أخذ مف مميزات التكامؿ أىمية اعتماد نمكذج أساسي في إعداد المعمـ ي
 كتفعيمو ميدانيان، كتكفير متطمبات ذلؾ. كالتتابع 
 ت الدراسة بيا إلى خمس إمكانية تمييف كميات إعداد المعمـ ، كامتداد سنكا

 سنكات، مع تحديد محتكل كشكؿ التعامؿ مع تمؾ السنة المضافة.
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  األخذ بسياسة الترخيص لمزاكلة المينة ، باعتبارىا مينة أصمية محددة المعالـ
كالمياـ كالميارات عمى أف تتخذ ولية متكاممة مف االختصاصييف لذلؾ ، تضمف 

 لممعمـ ، كالجيات المستخدمة لممعمـ. التفاعؿ المستمر بيف الجيات المنتجة
  ضركرة التكامؿ بيف التدريب ما قبؿ الخدمة ، كأثناء الخدمة عف طريؽ

 الصناعيةالمشاركة بيف مؤسسات اإلعداد ، كمؤسسات تدريب المعمميف ، كالمدارس 
  تفعيؿ المشاركة في مجاؿ إعداد المعمـ ، كتدريبو لمقضاء عمى التكازم

 فيو ، كذلؾ بيف المؤسسات المعنية ، كالمتخصصيف ، كالمينييف.كاحتماالت التنافر 
  نما بعداف أساسياف لتحقيؽ الجكدة في إف المركنة كالجدية ليستا متضاديف ، كا 

 إعداد المعمـ كتدريبو.
  إعادة النظر في محتكل البرامج الدراسية في مؤسسات إعداد المعمـ ، لتأكيد

 الجانب الميارم.
 الجكدة في المدخالت ، كالعمميات ، كالمخرجات في  أىمية مراعاة عناصر

 مؤسسات إعداد المعمـ كتدريبو.
 سياسة القبكؿ:-2

 يقترح لاللتحاق بكميات التربية ما يمي:
أكالثانكية الصناعية بجمكع يفكؽ الثانكية  الحصكؿ عمى شيادة الثانكية العامة -أ 

 .العامة
لشعبة بنجاح ، كالممثمة اجتياز االختبارات التي تضعيا الكمية لطالب ىذه ا -ب 

 في المقابمة الشخصية، مقاييس الميكؿ نحك المينة، كمقاييس االستعداد النفسي.
االىتماـ بالبطاقة المدرسية لمطالب ، بحيث يككف مدكنان بيا كؿ ما يتصؿ  -ج 

 بالطالب في المراحؿ التعميمية السابقة.
 التزكية مف وخر مدرسة تخرج منيا الطالب. -د 
 الئقان طبيان.أف يككف الطالب  -ق 
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 التفرغ التاـ لمدراسة. -ك 
أف يككف مجمكع الدرجات في الثانكية العامة معياران مف ضمف معايير القبكؿ  -ز 

 ، كليس الشرط الكحيد.
 نظم اإلعداد: -3

 :، ما يمىالتعميم الصناعيلإللتحاق بشعبة يقترح 
 بالنسبة لمنظاـ التكاممي يراعي ما يأتي: (أ )
 لمطبؽ حاليان( في كميات التربية عمى شعب أف يتـ تطبيؽ النظاـ التكاممي )ا

بجكانبيا الثالث اإلعداد األكاديمي ، كاإلعداد الثقافي ، كاإلعداد التعميـ الصناعي 
 .الميني 
  أف يتـ زيادة سنكات الدراسة إلى خمس سنكات ، عمى أف يككف العاـ الخامس

كمية كالمسئكليف كاألخير لمتدريب الميداني كتحت مسئكلية أعضاء ىيئة التدريس بال
عف اإلدارة التعميمية التي تقع في نطاقيا المدرسة، كما يتـ ذلؾ في الكاليات المتحدة 

 األمريكية.
 بالنسبة لمنظاـ التتابعي: (ب )

إتاحة الفرصة لمحاصميف عمى المؤىالت العميا غير التربكية الحصكؿ عمى 
ر جيد عمى األقؿ في الدبمكـ العاـ في التربية ، بشرط أف يككنكا حاصميف عمى تقدي

 التخصص األصمي.
 جكانب اإلعداد:-4

 يقترح لتطكير جكانب اإلعداد ما يمي:
 بالنسبة لإلعداد الميني كالتربكم: -أ 
  مكاكبة االتجاىات العالمية المعاصرة ، كالمتمثمة في تكثيؼ المقررات التربكية

دراسية كىك ما تربية عممية( ، بحيث تحتؿ المرتبة األكلى في الخطة ال –)مكاد نظرية 
 يظير جميان في الدكؿ المتقدمة.
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  االىتماـ بالتدريب الميداني بحيث أال يقتصر عمى الطابع الشكمي ، كأف يركز
 عمى الممارسة العممية الدقيقة كالمتأنية.

 بمعاكنة الكمبيكتر ضركرة األخذ باالتجاه التكنكلكجي في التعميـ ، كالتدريب 
 بخاصة ما يتصؿ بالشبكات.كاالىتماـ بنظـ تشغيؿ الحاسب ك 

 .تنمية ميارات المعمـ في التدريس التعاكني كالتعمـ النشط 
  ، إضافة مكاد دراسية ذات داللة تتضمف نظريات التعمـ الذىنية ، كالبنائية

 كنظريات معالجة المعمكمات.
  ، تكظيؼ التعمـ كالتدريس كالتقكيـ القائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة

 ء االنفعالي.ككفايات الذكا
  إضافة مكاد دراسية تغير في التقكيـ الصفي القائـ عمى األداء مثؿ التقكيـ

 التككيني )التشخيصى( ، كتصميـ االختبارات.
  متابعة الخريجيف في مكاقعيـ الميدانية ، إلعادة النظر في برامج اإلعداد

 الميني كتطكيرىا.
 بالنسبة لجكانب اإلعداد األكاديمي، ُيقترح: -ب
 كاكبة االتجاىات العالمية المتبعة في نظـ اإلعداد ، بحيث تأتي نسبة المكاد م

 األكاديمية في المرتبة الثانية بعد المقررات التربكية.
 درس في مؤسسات اإلعداد المختمفة إعادة النظر في الخطط الدراسية التي ت 

 بحيث تتناسب مع شعبة التعميـ األساسي.
 ة )المناىج( ليذا الجانب ، عمى مستكل أف يتـ تكحيد الخطط الدراسي

 مؤسسات اإلعداد المختمفة.
 .تمكيف المعمميف )الطالب( مف محتكل المكاد الدراسية المقررة عمييـ 
 اإلعداد الثقافي ، ُيقترح: -ج
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  االىتماـ بزيادة مكاد الثقافة العامة مف خالؿ إضافة بعض المقررات الثقافية
، كالدراسات الدينية ، كالحاسب اآللي ، ميـ الصناعيالتعمثؿ: )المغة اإلنجميزية ، ك 

 التاريخ ، الجغرافيا ، كالعمكـ العامة(.
  أف يأتي اإلعداد الثقافي في المرتبة الثالثة ، بعد كؿ مف الجانب التربكم

 كاألكاديمي ، كمكمالن ليما في عممية اإلعداد.
 راؼ عمييا مف قبؿ االىتماـ باألنشطة الطالبية الثقافية ، كتنكيعيا ، كاإلش

 أعضاء ىيئة التدريس.
   أف يشتمؿ اإلعداد الثقافي االطالع عمى أىـ المجالت ، كالدكريات التربكية

 كقراءة أىـ األبحاث التربكية.
كبعد التخرج كالحصكؿ عمى درجة البكالكريكس ، يعقد امتحاف لمخريجيف تحت 

 ث ينقسـ االمتحاف إلى قسميف:إشراؼ كزارة التربية كالتعميـ ، ككميات التربية ، بحي
 األول: امتحان عام في مهنة التعميم.
 الثاني: امتحان ينقسم إلى قسمين:

 .القسـ األكؿ: تحريرم في مادة التخصص 
  القسـ الثاني: شفكم ، كمف خالؿ نتائج االمتحاف يتقرر مدل قبكؿ المتقدميف

ذا لـ لمينة التدريس أك عدـ قبكليـ ، بحيث تتاح ليـ الفرصة مرة  ثانية ، كا 
يجتازكا االمتحاف لممرة الثانية يتـ تكجيييـ لمعمؿ اإلدارم أك ألم كظيفة 

 أخرل غير مينة التدريس.
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، في الصناعيالثانوي  لمعممي التعميمالتصور المقترح لمتنمية المهنية 
 مجال التدريب والتنمية المهنية المستدامة لممعممين لأثناء الخدمة( :

 عممية شاممة  الثانكم الصناعي التعميـلمعممي تنمية المينية تعد عممية ال
كمتكاممة كمتعددة الجكانب ، كسكؼ يقكـ التصكر المقترح عمى عدة مككنات لمتنمية 

 ، يمكف إيضاحيا عمى النحك التالي:الثانكم الصناعي التعميـلمعممي المينية 

 .نوي الصناعيالثا التعميملمعممي التخطيط لبرامج التنمية المهنية   
 كتتضمف عممية التخطيط لبرامج التنمية المينية عددان مف اإلجراءات، كما يمي:

 :تحديد االحتياجات التدريبية 
لمعممي تقترح الدراسة الحالية مجمكعة أساليب لتحديد االحتياجات التدريبية 

 ، كىي:الثانكم الصناعي التعميـ
 ت العالمية المعاصرة االقتصادية  تحديد االحتياجات التدريبية في ضكء التحديا

 التكنكلكجية.كالمعمكماتية ، ك 
  مشاركة المعمميف في تحديد احتياجاتيـ التدريبية ، قبؿ البدء في تصميـ

 البرنامج التدريبي.
  تحديد االحتياجات التدريبية في ضكء خبرات الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التنمية

 المينية لممعمـ.
  يبية في ضكء متطمبات معممي ىذه المرحمة ، كالمرتبطة تحديد االحتياجات التدر

شباع دكافعيـ.  بمياراتيـ التدريسية ، كخبراتيـ ، كا 
  تحديد االحتياجات التدريبية بصكرة شاممة تشترؾ فييا مؤسسات القطاع الخاص

التعميمية ، كالمستكيات القكمية كالمحمية كاإلجرائية ، مما يعطي تصكران دقيقان 
 ىذه االحتياجات عند التخطيط لبرامج التدريب.ككاضحان عف 
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  استخداـ االستبانات المعدة مسبقان مف قبؿ المؤسسات التدريبية ، كالمركز
القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم ، كالمكجية لمستشارم المكاد بالكزارة 
كالخبراء بمركز تطكير المناىج ، لكي يستطيعكا تحديد االحتياجات التدريبية 

 فعمية لكؿ تخصص.ال
  الرجكع إلى البحكث العممية ، كالتربكية في تحديد االحتياجات التدريبية ، كما

تسفر عنو مف نتائج تكشؼ عف أبعاد أكاديمية أك مينية أك ثقافية جديدة ، عمى 
 المتدربيف اكتسابيا.

 القياـ بالمقابالت ، كالزيارات الميدانية لبعض القيادات التربكية عمى المستكل 
 المحمي ، لمكقكؼ عمى حاجات البيئة المحمية لتدريب المعمميف عمييا.

  لمعممي مشاركة مدراء المدارس ، كالمكجييف في تحديد االحتياجات التدريبية
 .الثانكم الصناعي التعميـ

  لمعممي االستعانة بمعايير الجكدة الشاممة في تحديد االحتياجات التدريبية
  الثانكم الصناعي التعميـ

 :معممي التعميم الثانوي الصناعيصميم برامج التنمية المهنية لت
التعميـ لمعممي كفي ىذه المرحمة يجب أف يتـ تصميـ برامج التنمية المينية 

باستخداـ نتائج تحميؿ االحتياجات التدريبية لممعمميف ، كأف يتـ  الثانكم الصناعي
درج تحتو عدة أىداؼ صياغة ىذه االحتياجات إلى أىداؼ عامة ككؿ ىدؼ عاـ ين

فرعية يتـ تحقيقيا مف خالؿ برنامج تدريبي أك أكثر، كلذلؾ البد مف تحديد أىداؼ 
كماؿ المراحؿ  البرنامج التدريبي بدقة ككضكح حتى يتسنى تصميـ البرنامج التدريبي كا 

 التالية لو، كيجب أف يتضمف تصميـ برامج التنمية المينية النقاط التالية:
 األىداؼ العامة كالفرعية. -أ 
 محتكل برامج التنمية المينية. -ب 
 اختيار المدربيف كالمتدربيف. -ج 
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 تحديد زماف كمكاف برامج التنمية المينية. -د 
 تحديد أساليب التنمية المينية. -ق 
 تحديد المكاد التدريبية. -ك 
 تحديد كسائؿ التنمية المينية. -ز 
 تحديد الميزانية الالزمة لبرامج التنمية المينية. -ح 
 المتدرب(. –المدرب  –يد أساليب التقكيـ كالمتابعة لكؿ مف )البرامج تحد -ط 

 .معممي التعميم الثانوي الصناعيأهداف برامج التنمية المهنية ل -أ 
كىي  يد أىداؼ برامج التنمية المينية، أمكر مقترحة يجب األخذ بيا عند تحد ثمة
 كما يمي:
  التعميـ الثانكم الصناعيي لمعممأف تشتؽ األىداؼ مف الحاجات المينية الفعمية 

 كأف تتفؽ مع ميكليـ ليمتزمكا بيا.
  أف يتـ كضع أىداؼ كاضحة كمتكاممة تكاكب العصر الحالي كما فيو مف

 متغيرات حديثة كثكرة اتصاالت كمعمكمات.
 .أف تككف األىداؼ شاممة كقابمة لمتطبيؽ الميداني 
  فتعمؿ  ثانكم الصناعيمعممي التعميـ الأف تراعي األىداؼ جكانب القصكر لدل

 عمى استكماليا كتحديد جكانب القكة ، كتعمؿ عمى تعزيزىا كتنميتيا.
  أف تككف األىداؼ مرنة كمتغيرة باستمرار لتتماشى مع االحتياجات الجديدة

 كالتطكرات المستجدة.
  كمف الضركرم مراعاة التكازف بيف أىداؼ كمككنات برامج تدريب المعمميف أثناء

 تتناسب مع ما يتكقع منيـ القياـ بو مف مسئكليات كأدكار جديدة.الخدمة، بحيث 
  إلى رفع لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيأف تيدؼ برامج التدريب أثناء الخدمة

مستكل أداء المعمميف الميني كالثقافي كاألكاديمي، كتزكيدىـ باالتجاىات التربكية الحديثة 
 مستجدات التربكية ، كتبادؿ الخبرة مع الغير.في التعميـ كطرؽ التدريس، كالتكيؼ مع ال
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  إشراؾ المتدربيف مع المسئكليف عف الدكرات التدريبية في مراجعة أىداؼ
 التدريب بصفة مستمرة ، لتطكيرىا في ضكء متغيرات العصر.

  أف يتـ صياغة األىداؼ بصكرة إجرائية كيمكف قياسيا كتحقيقيا ، كأف تككف
 ة بكقت محدد.مكجية نحك النتائج ، كمرتبط

 :معممي التعميم الثانوي الصناعيتحديد محتوى برامج التنمية المهنية ل -ب 
يقترح عند تحديد مجاؿ برامج التنمية المينية كبناء المحتكل التدريبي مراعاة ما 

 يمي:
  أف يسد المحتكل الفجكة بيف ما ىك كائف )الكاقع( ، كما يجب أف يككف

 )المستيدؼ(.
  مف المعارؼ ، كاالتجاىات ، كالقيـ ، كالميارات  أف يتضمف المحتكل كالن

 التي يحتاجيا الفرد ألداء كظيفتو بكفاءة عالية.
  لمعممي أف يتـ بناء المحتكل عمى أساس نتائج تقييـ االحتياجات التدريبية
 كفي ضكء خبرات الدكؿ المتقدمة. الثانكم الصناعي التعميـ
  إشراؼ المتخصصيف مف أعضاء أف يحدد محتكل برامج التنمية المينية تحت

 ىيئة التدريس بكميات التربية ككزارة التربية كالتعميـ، كمؤسسات التعميـ الخاص.
 اختيار المدربين والمتدربين: -ج 
 المدربكف: -

يجب أف يككف المدرب ىك المسئكؿ عف إعداد كاختيار المادة العممية المناسبة 
دكر البد مف تكافر مجمكعة شركط فيو ، ألىداؼ البرنامج كحتى يقـك المدرب بيذا ال

 كىي:
 .تكفر المؤىؿ العممي الالـز لمقياـ بيذا الدكر 
  المغة العربيةكضع معايير خاصة تحدد المدرب الذم يقكـ بتدريب معممي. 
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  أف يقكـ المدرب بدكر المرشد كالمالحظ كالناقد القادر عمى استخداـ أساليب
 ل المتدربيف ، كطبيعة البرنامج التدريبي كأىدافو.التنمية المينية ، بما يتفؽ مع مستك 

  ، ككذلؾ الخبرة أف يجمع المدرب بيف الخبرة السابقة في مجاؿ التنمية المينية
حتى يككف عمى دراية بطبيعة ىذا النكع مف التعميـ الصناعيتعميـ السابقة في مجاؿ 

 كط بيا.التعميـ كمككناتو المادية كالبشرية كاألىداؼ كالمسئكليات المن
  منح المدربيف األكفاء كالمتميزيف الحكافز المادية حتى يبذلكا أقصى مجيكد

 مف أجؿ نجاح برنامج التنمية المينية الذم يقكمكف بو.
 :المتدربكف 
  يقترح أف يتـ اختيار المتدربيف المشاركيف في برامج التنمية المينية عمى

ضح مف بحاجة إلى أم نكع مف أساس نتائج تقييـ االحتياجات التدريبية ، التي تك 
 البرامج بدالن مف ضياع الكقت كالجيد في تقديـ برامج لفئات ليست في حاجة إلييا.

  ل األكؿ لممتدرب عمى أساس الخبرةيجب كضع معايير محددة تكضح المستك 
 كالتخصص، كالمؤىؿ كاالستعداد لممشاركة.

 ة حتى يتـ اإلقباؿ عمى أف يتـ ربط برامج التنمية المينية بحكافز مادية كمعنكي
 برامج التنمية المينية مف جانب المعمميف المتدربيف.

 :معممي التعميم الثانوي الصناعيتحديد مكان ونمان برامج التنمية المهنية ل -د
 اختيار مكاف برامج التنمية المينية: -

لتعميـ المعممي يقترح عند اختيار المكاف الذم يتـ فيو تنفيذ برامج التنمية المينية 
 ، ما يمي:الثانكم الصناعي

 .البد أف يككف المكاف مناسبان ليدؼ التدريب كطبيعتو 
  يجب أف يككف المكاف متسعان كمالئمان مف الناحية الصحية كما تشتمؿ عميو

 مف )التيكية الجيدة، كاإلضاءة كالمقاعد المريحة، كالنظافة العامة(.
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 عية كبصرية كأجيزة تكنكلكجية أف يككف مزكدان بقاعات مناسبة بيا كسائؿ سم
كغيرىا مف كسائؿ  –الميكرفكف  –جياز العرض الضكئي  –حديثة مثؿ )الكمبيكتر 

 تعميمية حديثة(.
  أف يسيؿ الكصكؿ إلى مكاف التدريب كمراعاة قربو مف المدربيف كالمتدربيف

 .إف أمكف كتكفير كسائؿ المكاصالت الالزمة
  معممي التعميـ الثانكم الصناعية المينية لبرامج التنميل الزمنية مدةالتحديد: 

 يقترح مراعاة عدة أمكر عند تحديد مدة برامج التنمية المينية:
  في تحديد المكعد  معممي التعميـ الثانكم الصناعيالبد مف مراعاة رغبة

 الزمني لبرنامج التنمية المينية.
  لثانكم الصناعيا التعميـلمعممي يفضؿ أف يتـ تنفيذ برنامج التنمية المينية 

 خالؿ فترة اإلجازة الصيفية حتى يتفرغ المعممكف تمامان لمبرنامج التدريبي.
  أف يتـ إبالغ المعمميف المتدربيف بمكعد البرنامج التدريبي بمدة كافية قبؿ البدء

 في التنفيذ.
  يجب أف يقسـ كقت البرنامج حيث يشمؿ المناقشات كالتفاعؿ كالراحة كطبيعة

 ي يتـ مناقشتيا كأعدادىا.المكضكعات الت
 :معممي التعميم الثانوي الصناعيتحديد أساليب التنمية المهنية ل -هي

يقترح تعدد األساليب كتنكعيا بحيث تشمؿ أساليب مبتكرة كحديثة تكاكب العصر 
الحالي كتتناسب مع محتكل البرنامج التدريبي، كيجب عند تحديد أساليب التنمية 

 المينية مراعاة ما يمي:
  ،األخذ باالتجاىات الحديثة في التنمية المينية، كىي التدريب في مكاف العمؿ

 كذلؾ مف خالؿ إنشاء كحدات لمتنمية المينية داخؿ المدرسة.
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  استخداـ األساليب المتقدمة مثؿ أسمكب المحاكاة كالكاقع االفتراضي، كالتدريب
الذىني كتبادؿ  المباشر مف خالؿ الكمبيكتر، كأسمكب التدريب المصغر كالعصؼ

 األدكار، حتى تتحقؽ أكبر فائدة مف التدريب.
  استخداـ أساليب التنمية المينية الذاتية مثؿ المراسمة، كالتميفزيكف، التسجيالت

 الصكتية، كالقراءة الحرة.
 تحديد المواد التدريسية: -و

عبارة عف يقترح إعداد المكاد التدريبية قبؿ البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي، كىي 
مطبكعات تحتكم عمى المعمكمات، كالبيانات، كالميارات، كاألفكار األساسية التي 

اإللماـ بيا معممي التعميـ الثانكم الصناعييتناكليا البرنامج التدريبي كالتي ينبغي عمى 
في نياية البرنامج التدريبي، كيجب إعدادىا بميارة عالية حتى تقكـ بدكرىا في إثارة 

 تدربيف كزيادة رغبتيـ في التعمـ.اىتماـ الم
 تحديد وسائل التنمية المهنية: -ن

يجب أف تتعدد كتتنكع الكسائؿ التعميمية التي تستخدـ في التدريب كالتي ليا دكر 
ىاـ في إكساب المتدربيف مفاىيـ كاضحة كمف ثـ تتحقؽ جكدة التدريب كفاعميتة كمف 

لمعممي التعميمالتعميـ التنمية المينية  أمثمة الكسائؿ التي يمكف استخداميا في برامج
)الشفافيات، كالرسـك التكضيحية ، كالصكر، كبرامج الكمبيكتر، كاألقراص الصناعي

 المدمجة، كالفيديك ككنفرانس(
كتقترح الدراسة الحالية أف يتـ اختيار الكسيمة التدريبية كفؽ مدل ارتباطيا 

الكسيمة كمستكل المتدربيف كقدرة المدرب بأىداؼ البرنامج كمحتكاه التدريبي، كأف تتفؽ 
عمى استخداميا، كتكافر الظركؼ المالئمة الستخداميا، حتى يحقؽ البرنامج التدريبي 

 اليدؼ المرجك منو.
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 تحديد المينانية المالية الالنمة لبرنامج التنمية المهنية: -ح
نمية المينية، البد أف تككف اإلمكانات المادية كافية كمتكفرة لتغطية برامج الت

بحيث تككف مقسمة لتغطية جميع النفقات مثؿ )تجييز القاعات المناسبة، ككسائؿ 
 التدريب الحديثة ، كاعتماد الحكافز التشجيعية، كنفقات النقؿ كالمكاصالت... كغيرىا(.

 المتدرب(: –المدرب  –تحديد أساليب التقويم المالئمة لكل من لالبرنامج  -ط
أساليب التقكيـ كالمتابعة سكاء أثناء تنفيذ برامج التنمية المينية أك  يجب االىتماـ بتنكع

بعد انتياء برامج التنمية المينية بحيث تككف أساليب متعددة تتابع كتقـك برامج 
التنمية المينية كالقائميف عمييا كالممتحقيف بيا كتشخص كاقعيا كتكتشؼ جكانب 

 القصكر لدييا كتضع الحمكؿ المناسبة.
ح الدراسة مجمكعة تكصيات يجب األخذ بيا في مجاؿ التخطيط لتقكيـ برامج التنمية كتقتر 

 المتدرب( كىي : –المدرب  –المينية كذلؾ لكؿ مف )البرامج 
  :البرامج 
  تدريبان يشتمؿ عمى خبرات كمعارؼ كميارات  معممي التعميـ الثانكم الصناعيتدريب

 ساعدىـ عمى تحسيف أدائيـ الميني.متنكعة )أكاديمية، كمينية، كثقافية(، حيث ت
  عمى البرامج التي تركز عمى التعامؿ مع  معممي التعميـ الثانكم الصناعيتدريب

 المتغيرات كالتحديات المعاصرة.
  يجب أف تراعي البرامج التدريبية ميكؿ كاتجاىات المتدربيف مما يدعـ العممية

 التدريبية كيزيد مف فاعميتيا.
 المحددة لمبرنامج التدريبي. مراعاة المدة الزمنية 
 .اىتماـ البرنامج التدريبي بالجانب العممي )التطبيقي( باإلضافة إلى الجانب النظرم 
  عمؿ استبياف في نياية البرنامج التدريبي بيدؼ معرفة رأم المتدربيف حكؿ محتكل

 كأنشطة ككسائؿ تنفيذىا.
 :المدرب 
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 بما يتناسب مع البرنامج التدريبي. اختيار المدربيف األكفاء كالمتميزيف كالمؤىميف 
 .أف يعبر المدرب عف أفكاره بكضكح، كينمي التفكير البناء لدل المتدرب 
 .االىتماـ بمتابعة المدربيف كتكجيييـ كتزكيدىـ بالثقافة العامة 
  تدريب المدربيف عمى أساليب ككسائؿ التنمية المينية الحديثة مما ينعكس عمى

 المتدربيف.
 ف عمى كيفية مكاجية التحديات العالمية المعاصرة مف خالؿ اندماجيـ تدريب المدربي

 في دكرات خاصة بيـ.
 :المتدرب 
  تكميؼ المتدربيف بعمؿ بحكث ككتابة التقارير عف البرامج التي شارككا فييا، لقياس

 الجانب الميارم كالكجداني في أدائيـ.
 لتكنكلكجية الحديثة في تقكيـ االىتماـ بتنكع أساليب التقكيـ كاالستعانة باألساليب ا

المتدربيف كال تقتصر عمى االختبارات أك نسبة الحضكر فقط بؿ تشتمؿ عمى 
 –إجراء المناقشات خالؿ البرنامج  –)إجراء اختبار قبمي كبعدم لممتدربيف 
وراء الرؤساء  –تقارير الكفاءة السنكية  –المقابالت الشخصية أثناء كبعد البرنامج 

 بيف بعد البرنامج(.في أداء المتدر 
 آليات تفعيل التصور المقترح : -رابعًا 

في ضكء نتائج اإلطار النظرم ، كاالتجاىات التربكية الحديثة في مجاؿ التنمية المينية 
لممعمـ كالتي أكدت عمى التكامؿ بيف سياسات إعداد المعمـ قبؿ الخدمة، كسياسات 

لضركرم االىتماـ بكضع وليات لتنفيذ التنمية المينية المستمرة أثناء الخدمة، فمف ا
قبؿ الخدمة كأثناء  لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيالتصكر المقترح لمتنمية المينية 

 الخدمة، كما يمي:
  ضركرة االىتماـ بمؤسسات إعداد المعمـ كتطكيرىا، كتزكيدىا بما يستحدث مف

 معمـ.األجيزة التكنكلكجية كالكسائؿ التعميمية الالزمة إلعداد ال
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  أف تككف برامج إعداد المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة مبنية عمى مسح شامؿ لحاجات
المعمميف األكاديمية كالمينية كالثقافية كأف تستجيب لمتساؤالت، كالمشكالت التي 

 يكاجيكنيا أك سكؼ يكاجيكنيا في البيئة التعميمية المتغيرة.
  لمف يرغب في العمؿ بمينة اإلعداد األكاديمي  مؤسساتإضافة قسـ تربكم في

 التعميـ.
  مدارس بأال يعمؿ لدييا معممكف غير مؤىميف تربكيان كأكاديميان كتنمية معممييا الإلزاـ

 مينيا.
  أف تتضمف برامج إعداد المعمـ أىدافان جديدة تتعمؽ بأدكار المعمـ المتجددة كالمتغيرة

ير معمكمات، كصانع مثؿ )دكر المعمـ كمصمـ تعميـ، كمكجو، كمرشد، كباحث، كخب
 قرار.. كغيرىا( كالعمؿ عمى التأكد مف تحقيؽ ىذه األىداؼ.

  أف تركز برامج إعداد المعمـ في مناىجيا عمى مادة التخصص كالجانب الثقافي
 كالتكنكلكجي كالتربية العممية عمى حد سكاء.

 مف  أف تتضمف برامج إعداد المعمـ تدريبان مكثفان عمى استخداـ األنكاع المختمفة
تكنكلكجيا المعمكمات مثؿ )شبكات الحاسكب، كالبريد اإللكتركني، كتصميـ كنشر 
الصفحات التعميمية عمى اإلنترنت، استخداـ الكسائط المتعددة كمعرفة مصادر 
أدائيا( كذلؾ في التعامؿ مع المادة العممية المقركءة كالمسمكعة كالمرئية لكؿ مف 

 سكاء. الطالب المعمـ كمعمـ المعمـ عمى حد
  إعادة بناء برامج إعداد المعمـ في ضكء التطكرات الحادثة في مجاؿ إعداد المعمـ

 بحيث يمكف االستفادة مف مدخؿ إعداد المعمـ القائـ عمى الكفايات بمفيكمو الكاسع.
  ضركرة التنسيؽ كالتعاكف بيف مختمؼ األقساـ المسئكلة عف اإلعداد الميني مف أجؿ

 كالتكازف بيف جميع مككنات اإلعداد. تحقيؽ التكامؿ كالترابط
  التأكيد عمى الممارسات التطبيقية كاالىتماـ بالتربية العممية كتكفير مشرفيف مؤىميف

 كأكفاء لممتدربيف مف الطالب في التربية العممية بالمدارس.
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  التكاصؿ مع الدكؿ المتقدمة ذات الخبرة في مجاؿ إعداد المعمـ كتنميتو
ير الالـز كالمستمر في نظـ إعداد المعمـ كفقان لالتجاىات الرائدة مينيان،إلحداث التطك 

 في مختمؼ دكؿ العالـ.
  تنمية االتجاىات اإليجابية نحك مينة التعميـ كتكنكلكجيا المعمكمات كأىمية دكرىا في

 العممية التعميمية.
 ككيني إضافة مكاد دراسية تفيد في التقكيـ الصفي القائـ عمى األداء مثؿ التقكيـ الت

 )التشخيصى(، كتصميـ االختبارات المرتبطة بالمعايير المطبقة... كغيرىا. 
  متابعة الخريجيف في مكاقع عمميـ إلعادة النظر في برامج اإلعداد األكاديمي

 كالتربكم كمعرفة احتياجاتيـ المينية.
  أثناء )لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيوليات تفعيؿ التصكر المقترح لمتنمية المينية

 الخدمة(:
لمعممي في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج لمكاقع الحالي لمتنمية المينية 

كعمى ضكء خبرات بعض الدكؿ يمكف التكصؿ إلى وليات  الثانكم الصناعي التعميـ
)أثناء الخدمة( لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيتنفيذ التصكر المقترح لمتنمية المينية 

 نحك التالي:عمى ال
 آليات تفعيل التصور المقترح في مجال التشريع والموائح: -0

عقد كرش عمؿ كاجتماعات لمناقشة مفيكـ التنمية المينية كالمفاىيـ المرتبطة  -
بيا في الفكر التربكم المعاصر مع المفكريف كالمسئكليف، بكزارة التربية كالتعميـ 

طاع الخاص كالعامميف في مجاؿ كالجامعات كمراكز البحث العممي كمؤسسات الق
التنمية المينية ، كتحديد األطر القانكنية كالالئحية لتنظيـ التنمية المينية كشركط 

 .معممي التعميـ الثانكم الصناعيااللتحاؽ كنظـ ممارسة التنمية المينية ل
 
 



 

733 

 8102والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 آليات تفعيل التصور المقترح في مجال تحديد االحتياجات التدريبية: -8
 الدكؿ المتقدمة في مجاؿ التنمية  كتجاربت التربكية الحديثة دراسة االتجاىا
كانعكاساتيا عمى تحديد االحتياجات التدريبية  لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيالمينية 
 لممعمـ.
  متابعة المؤتمرات كالندكات لمحصكؿ عمى نتائج البحكث كأكراؽ العمؿ

 يدة.المختمفة التي تسيـ في تعرؼ احتياجات تدريبية جد
  االستعانة بآراء الخبراء كأعضاء ىيئة التدريس كالمتخصصيف التربكييف في

تحديد أساليب االحتياجات التدريبية، كتطبيقيا عمى مجمكعة مف المتدربيف مف خالؿ 
 التدريب المصغر قبؿ تنفيذىا في الكاقع الفعمي.

  الصناعي الثانكم التعميـلمعممي عمؿ استبيانات لمعرفة االحتياجات الفعمية 
 مدارس.الكمعرفة وراء المديريف كالرؤساء العامميف ب

لمعممي آليات تفعيل التصور المقترح في مجال تحديد أهداف التنمية المهنية  -3
 :الثانوي الصناعي التعميم
  إلى  الثانكم الصناعي التعميـلمعممي العمؿ عمى بمكرة االحتياجات التدريبية

 يقيا مف خالؿ برامج التنمية المينيةالمقدمة ليـ.أىداؼ إجرائية يمكف تنفيذىا كتحق
  مشاركة جيات القطاع الخاص، كالمعمميف كالعامميف في مجاؿ التربية في

مراجعة أىداؼ التدريب دكريان، كتعديميا بصفة مستمرة في ضكء متطمبات العصر كمما 
 دعت الحاجة إلى ذلؾ.

 مميف أثناء الخدمة كأف ربط أىداؼ التدريب قبؿ الخدمة مع أىداؼ تدريب المع
يتـ تحديد ىذه األىداؼ في ضكء احتياجات المعمميف كأف تتـ مراجعتيا مف خالؿ 

 فريؽ عمؿ تربكم متخصص.
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 آليات تفعيل التصور المقترح في مجال تصميم البرامج التدريبية: -4
  كتصميـ الثانكم الصناعي التعميـلمعممي استخداـ نتائج تحديد االحتياجات التدريبية 

 البرامج التدريبية في ضكئيا.
  اختيار مجمكعة مف )خبراء التربية كالتعميـ، كأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف

بالتدريب كالمسئكليف في مدارس التعميـ األساسي الخاص( كفؽ ضكابط كشركط 
كيتـ تدريبيـ عمى كيفية ترجمة األىداؼ المكضكعة إلى أنشطة كميارات  معينة،

 تدريبية فعالة.كمحتكيات لبرامج 
 ا يتفؽ تعدد كتنكع أشكاؿ برامج التنمية المينية في تصميميا ككسائميا كأساليبيا بم

كاألىداؼ المرجك  لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيمع االحتياجات التدريبية 
 تحقيقيا.

  عرض البرامج التدريبية التي تـ تصميميا عمى محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس
حسب تخصصو لمتأكد مف صحة المادة العممية التي تقدـ لممعمميف  بالجامعات كؿ

 قبؿ بدء التنفيذ الفعمي لمبرنامج التدريبي.
  تكفير قاعدة بيانات كمعمكمات دقيقة ككاممة يتـ تحديثيا باستمرار كفقان ألىداؼ

 -مؤىالتيـ –أعداد المتدربيف  –البرنامج التدريبي يكضح فييا )أعداد المدربيف 
كغيرىا مف  –نقاط القكة كالضعؼ  –اإلمكانات المتاحة  –البرامج المنفذة  – الخبرة

 البيانات(.
  يجب حصر اإلمكانات المادية كالبشرية كتحديد المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ برامج

معممي التعميـ الثانكم التنمية المينية كاختيار المكاد التدريبية في ضكء احتياجات 
 ـ برامج التنمية المينية ليـ كقبؿ التنفيذ.أثناء تصمي الصناعي

 آليات تفعيل التصور المقترح في مجال اإلمكانات المادية والبشرية: -5
 التعميـلمعممي مف الضركرم تكفير اإلمكانات المادية كالبشرية الكافية لمتنمية المينية 

 -كيمكف تنفيذ ذلؾ عف طريؽ: الثانكم الصناعي
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  ة التربية كالتعميـ كالمؤسسات الحككمية كمؤسسات القطاع إيجاد تعاكف مشترؾ بيف كزار
الخاص لتخصيص ميزانية منفصمة لمصرؼ عمى مشركعات كبرامج التنمية المينية 

كاالستفادة مف اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة  الثانكم الصناعي التعميـلمعممي 
 كغيرىا(.قاعات التدريب ..  –المكتبات  –مثؿ )الخبراء كالمتخصصكف 

  تشجيع المعمميف عمى القياـ بالبحكث اإلجرائية كالقراءة الحرة كالدراسات العميا التربكية
 كالتدريب الذاتي.

  االستفادة مف نتائج البحكث التربكية في مجاؿ التنمية المينية لممعمـ كاالستعانة بيا
 .الثانكم الصناعي التعميـلمعممي في تحديد االحتياجات التدريبية 

 مدارس بالجيكد الذاتية، كيشرؼ عمييا الشاء كحدات لمتنمية المينية داخؿ إن
المتخصصكف في ىذا المجاؿ مف المديريف كالمشرفيف كالمعمميف ذكم الخبرة 

 كغيرىـ.
 لصقؿ معممي التعميـ الثانكم الصناعيإنشاء أكاديمية متخصصة لمتنمية المينية ل ،

الخبرات الدكلية كاالتجاىات التربكية كتككيف ميارات كمعارؼ كخبرات المعمميف ب
 الحديثة في مجاؿ عمميـ.

  الثانكم  التعميـلمعممي تطبيؽ الجكدة الشاممة في كافة برامج التنمية المينية
، كاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة كالتدريب مف بعد كالتدريب عف طريؽ الصناعي

 اإلنترنت كالتي تكفر الكقت كالجيد كالماؿ.
 نشاء قناة خاصة بتدريب استخداـ الف معممي التعميـ الثانكم ضائيات التعميمية كا 

كتنميتيـ مينيان، تيتـ بعرض كتقديـ برامج التنمية المينية المنفذة مسبقان  الصناعي
كتنقؿ الندكات كالمؤتمرات المتعمقة بالمجاؿ، كتطرح الحكار كالنقاش كتستضيؼ 

 مختمفة.الخبراء كالمتخصصيف في المجاالت التربكية ال
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آليات تفعيل التصور المقترح في مجال األساليب والوسائل المستخدمة وهي كما  -6
 يمي:
  مراعاة التعدد كالتنكع في كضع أساليب التنمية المينية بما يتفؽ مع طبيعة البرنامج

 التدريبي بحيث تككف متجددة كفعالة.
 لمكجو مف المدربيف كذلؾ تحقيؽ التكازف بيف أساليب التدريب الذاتي كأساليب التدريب ا

 لتحقيؽ إستراتيجية التدريب اإلبداعي كتفريد التدريب.
  تكعية المتدربيف بأىمية كؿ كسيمة ككيفية استخداميا كاالستفادة منيا في تنميتيـ

 مينيان.
  اعتماد ميزانية مخصصة لكسائؿ التدريب المتقدمة مف ميزانية المدارس الخاصة أك

 اص، كرجاؿ األعماؿ.مؤسسات كشركات القطاع الخ
  إحالؿ األساليب التدريبية الحديثة كالفعالة محؿ األساليب التقميدية، كمف أمثمة

 ريب اإللكتركني، التدريب المباشراألساليب الحديثة )التدريب في مكاف العمؿ، كالتد
 كالتدريب الذاتي، كالحقيبة التدريبية... كغيرىا(.

 لعمؿ، كتمثيؿ األدكار، كدراسة الحالة، ككتابة االىتماـ بالنكاحي التطبيقية )ككرش ا
 التقارير، كحمقات النقاش... كغيرىا(.

 وليات تفعيؿ التصكر المقترح في مجاؿ المتابعة كالتقكيـ: -7
  مراعاة حصر جكانب القكة كتعزيزىا، كجكانب الضعؼ كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ

 المناسبة ليا في برامج التنمية المينية.
 الثانكم  التعميـلمعممي ليب المتابعة كالتقكيـ لبرامج التنمية المينية التنكع في أسا

، مف خالؿ )متابعة األداء في مكقع العمؿ، متابعة تقارير األداء، إجراء الصناعي
 البحكث، االختبارات التحريرية، االختبارات الشفكية، االختبارات القصيرة المستمرة(.

 يو )البرامج المقدمة، أماكف التنفيذ، اإلمكانات إعداد دليؿ ميداني لممتابعة يكضح ف
المتكفرة، أعداد المدربيف، أعداد المتدربيف، مؤىالتيـ، تخصصاتيـ، الخطة الزمنية، 

 التسرب مف البرنامج، التقكيـ... كغيرىا مف البيانات(.
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 .تكفير الكفاءة التدريبية التربكية التي تقـك بعممية المتابعة 
  التكنكلكجية الحديثة في تقكيـ المتدربيف ، كأال تقتصر عمى االستعانة باألساليب

 األساليب التقميدية.
 متطمبات تفعيل التصور المقترح: -خامسًا 

 لمعممي التعميـ الثانكم الصناعييستمـز لتطبيؽ التصكر المقترح لمتنمية المينية 
 مجمكعة مف المتطمبات الكاجب تكافرىا ، كىى كما يمى:

بما يتفؽ كاالتجاىات العالمية الحديثة ، مف حيث المناىج،  ربيةتطكير كميات الت .1
كالمبانى ، كالمعامؿ ، كاألجيزة التكنكلكجية الحديثة ، كالكسائؿ التعميمية المتنكعة 

 ، كالمكتبات.
إعداد اختبارات قبكؿ لمطالب قبؿ التحاقيـ بكميات التربية ، تقيس قدراتيـ العقمية ،  .2

يـ تجاه مينة التدريس ، كاختيار الطالب بناءن عمى نتائج كالميارية ، كتقيس ميكل
 ىذه االمتحانات.

 التنمية المينية المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية. .3
يعقد امتحاف بعد تخرج الطالب المعمـ تحت إشراؼ كزارة التربية كالتعميـ ككميات  .4

المتقدميف لمينة التدريس التربية ، كمف خالؿ نتائج االمتحاف  يتقرر مدل قبكؿ 
 أك عدـ قبكليـ. 

تدريس مكاد تربكية يدرسيا الطالب بكميات اإلعداد األكاديمى مثؿ كمية )اآلداب ،  .5
... ، كمؤسسات اعداد معمـ التعميـ الثانكم الصناعيكالعمـك ، كالتجارة ، كالحقكؽ

 كغيرىا(.
قيـ بالخدمة ، تشتمؿ قبؿ التحا لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيإعداد اختبارات  .6

 عمى الجكانب المينية كاألكاديمية كالكجدانية)الثقافية ، كالخمقية ، كاالجتماعية(.
بمجمكعة مف البرامج التدريبية قبؿ العمؿ  معمـ التعميـ الثانكم الصناعيالتحاؽ  .7

 بمينة التدريس ، كالتى تشتمؿ عمى كؿ جديد مف المعارؼ كالميارات...كغيرىا.
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 .معممي التعميـ الثانكم الصناعيينية المستمرة لالتنمية الم .8
مدارس تشتمؿ عمى الكسائؿ التدريبية الإنشاء كحدات لمتنمية المينية بجميع  .9

 الحديثة ،  لتنمية معممييا مينيان.
فى كزارة  التعميـ الثانكم الصناعي إنشاء قسـ خاص بالتنمية المينية لمعممى .10

يو مجمكعة مف )أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالتعميـ ، يقـك باإلشراؼ عم
التربية ، كمديرم بعض المدارس الخاصة بمصركفات )عربى( ، كالمكجييف ، 
كمعممى التعميـ األساسى الخاص بمصركفات )عربى( مف المؤىميف تربكيان 

 كأكاديميان كذكل الخبرة(.
ت التدريبية مدارس ، كمراكز تدريب المعمميف، كالمؤسساالأف يتـ التعاكف بيف  .11

 . معممي التعميـ الثانكم الصناعياألخرل فى تدريب 
معممي التعميـ الثانكم تكفير الكقت المناسب لمتدريب ، عمى أف يتـ تدريب  .12

 طكاؿ العاـ الدراسى كخالؿ فترة اإلجازة الصيفية. الصناعي
مدادىا بالكتب العممية كالثقافيةالأف يتـ إنشاء المكتبات ، داخؿ  .13  مدارس ، كا 

 الحديثة كالمتنكعة التى تساعد فى التنمية الذاتية لممعمـ. 
قبؿ الشركع فى تصميـ لمعممي التعميـ الثانكم الصناعيتحديد االحتياجات التدريبية  .14

 البرامج التدريبية.
، كالمدارس الحككمية معممي التعميـ الثانكم الصناعيتبادؿ الزيارات التدريبية بيف  .15

 ختمفة .لالستفادة مف الخبرات الم
استخداـ الكسائؿ التدريبية الفعالة ، كاألساليب التدريبية الحديثة فى برامج التنمية  .16

 .الثانكم الصناعي التعميـلمعممي المينية المستمرة 
، معممي التعميـ الثانكم الصناعيأف تتبع برامج التنمية المينية التى يمتحؽ بيا  .17

 التقكيـ كالمتابعة كالتغذية المرتدة.
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 ة المراجعقائم
(، التنمية المينية لممعمـ أثناء الخدمة، مجمة 2000أحمد ربيع عبد الحميد ) .1

 التربية لمبحكث التربكية كالنفسية كاالجتماعية ، جامعة األزىر.
تصكر مقترح لدكر كميات التربية فى تنمية المعمميف (، 1993) حمد محمد غانـأ .2

الجمعية ، يناير  25-23مف مؤتمر كميات  التربية فى عالـ متغير ،  مينيان 
 القاىرة.، المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية

( ، معايير جكدة األداء التدريسي لمعممي 2001أماؿ سيد مسعكد كوخركف) .3
التعميـ في مصر، المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، شعبة بحكث 

 السياسات التربكية، القاىرة.
( ، مالمح لبعض جكانب النظاـ التعميمى 2005جكب ) أيمف عبد المحسف مح .4

 بالياباف ، مجمة التربية كالتعميـ ، المجمد الخامس ، العدد الخامس عشر،القاىرة.
راجع المكقع ،  لساف العرب (،2009) الباحث العربى .5

 www.3ashmawy.comلكتركنى،اإل
ي التربية مناىج البحث ف(، 2002) جابر عبدالحميد جابر، أحمد خيرم كاظـ .6

 .القاىرة ،، دار النيضة العربية،  2ط كعمـ النفس،
(، التعميـ ذلؾ الكنز المكنكف، تقرير المجنة الدكلية المعنية 1999جاؾ ديمكر ) .7

 بالتربية لمقرف الحادل كالعشريف ، القاىرة ،مركز مطبكعات اليكنسكك.
ف بعد (، التدريب كالتعميـ ع 2004مارس  8 -7جكاىر بنت أحمد قنديمى ) .8

باستخداـ اإلدارة التكنكلكجية، الممتقي اإلدارم الثاني " اإلدارة كالمتغيرات العالمية 
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