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 مستخلص الدراسة
 فى التنمية المهنية للمعلمين دور المدير

 بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم األساسي بمحافظة المنوفية
المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أدوار 

والجودة ، وذلك من خالل تعرف  األسس النظرية للتنمية المهنية لمعلمى المدارس في ضوء الفكر اإلداري 
التنمية هذه  شكالتالمعاصر، وتعرف واقع التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة، والكشف عن م

استخدمت الدراسة المنهج ولتحقيق ذلك ، عليهاهم، والتوصل إلى مقترحات للتغلب علي من وجهة نظر 
هذه اإلستبانة التي تم من خاللها التعرف علي واقع وقامت بتطبيق دراسة ميدانية تمثلت في  الوصفي، 

ارة تعليمية من كل إدتم اختيارهم  %10وحدات بنسبة هذه العينة عشوائية من المعلمين ب وذلك عليدوار، األ
 ( معلم.625من االدارات العشرة لمحافظة المنوفية، وبلغ عددها)

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن إدارة التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب 
 منها: شكالتوالجودة تعانى من مجموعة من الم

غياب القناعة الشخصية لدى مدير المدرسة بأهمية التنمية المهنية، ضعف التنسيق بين المسئولين عن 
التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة، قلة الحوافز المادية والمعنوية المحفزه على حضور برامج 

ندرة وجود و التدريب والجودة بالمدرسة،  التنمية المهنية،  ضعف نشر ثقافة التنمية المهنية للمعلمين بوحدات
 خطة واضحة للتنمية المهنية بالمدرسة بعامه ووحده التدريب والجودة بخاصة .

 وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:
يكون وضع خطة التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بالتنسيق بين االطراف المعنية   

المهنية، أن يكون تحديد االحتياجات التدريبية بصورة واقعية ودقيقة، االهتمام بتوفير التقنيات بعملية التنمية 
 تقليص أعباء المعلم الكتابية واالشرافية. و الحديثة وخدمة االنترنت بالمدارس، 
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Abstract 

Managers roles in teachers professional development  in training and quality units 

in basic education schools in Menoufia governorate. 

The current study aimed to know managers roles in the teachers 

professional development in training and quality units . This is by identifying the 

theoretical foundations of the professional development of school teachers in the 

light of contemporary administrative thought.And to identify the reality of 

professional development of teachers in training and quality units.And reveal the 

obstacles to the professional development of teachers in training and quality units 

from their point of view.And come up with proposals to overcome the problems of 

professional development of teachers in training and quality units in basic 

education schools .The study used the descriptive method .As it suit to the subject 

of the study.The study tool is a questionnaire،through which the reality of the roles 

of managers in  teachers professional development in training and quality units 

was identified . 

A random sample of teachers was taken in the training and quality units in the 

basic education schools.10% of each educational administration of the ten 

departments of the governorate of Menoufia.There were (625) teachers.ـThe study 

reached a set of results such as The professional development of .       

teachers in training and quality units suffers from a set of constraints:ـ 

The absence of personal conviction of school manager of professional 

development، Poor coordination among those who are responsible for the 

professional development of teachers in training and quality units، Lack of 

physical and moral incentives to attend professional development programs، Poor 

dissemination of teachers professional development culture in the training and 

quality units ،The scarcity of a clear plan for professional development in the 

school in general and the unit of training and quality in particular.ـThe study 

recommended a set of recommendations including:ـ Develop the plan of teachers 

professional development in training and quality units in coordination between the 

parties concerned with the process of professional development ، Identify training 

needs in a realistic and accurate manner،Attention to provide modern technologies 

and Internet service in schools، Reducing the teachers' written and supervisory 

burden.
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:اإلطار العام للدراسة  

 :البحث مقدمة :أولا 
يشهد العالم تغيرات سريعه ومتالحقه تتمثل فى اإلنفجار المعرفى وثوره المعلومات واإلتصاالت والتقدم         

التكنولوجى المذهل فى جميع مناحى الحياه، ولذلك أصبح إعداد المعلمين قبل الخدمة غير كافى لتأدية أعمالهم 
مرارية نموه المهنى من عدة إعتبارات مجتمعية تبفاعلية ومن ثم تأتى أهمية حاجة المعلم إلى مواصلة تعلمه وإس

المدرسى وهو الذى يعد طالبه للمهن المختلفة ويعمل  وتعليمية فهو المحرك الرئيس ألى نشاط تربوى داخل النظام
بالخبرات السليمه فإنه ال يستطيع توجيه مسار طالبه بالصورة  على تحقيق نموهم وإذا لم يكن نموه المهنى غنيا  

 .المرجوة
لمحرك األساس فى التقدم االقتصادى والتنمية العلمية والتكنولوجية وا ةيعد التعليم أحد العناصر األساسيو          

لنهضة األمم ووسيلة المجتمعات الحتالل مكانة الئقة ضمن الدول المتقدمة ومن ثم أصبح التنافس الحقيقى الذى 
يسرى فى العالم تنافسا  فى تطوير التعليم من الدرجة األولى، وتعتبر مرحلة التعليم األساسي من المراحل التى لها 

مثابة أول مؤسسة تعليمية تهدف إلى إكساب التلميذ أساسيات المهارات مكانه خاصة فى منظومة التعليم، فهى ب
والمعلومات والسلوكيات التى يقرها المجتمع وتترك فى ذهن الطالب صورة للمجتمع األكبر وتنعكس على جميع 

 من نوعية تخريج ينبغي فإنه العصر، متطلبات تلبية من يتمكن التعليم ولكى( 1.)خبراته وعلى مراحل التعليم التالية
المعلمين  وتوفير المناسب التعليمي المناخ بتوفير إال ذلك يتم وال باستمرار، أنفسهم على تنمية القادرين المتعلمين

ومن هذا المنطلق تأتى أهمية وضرورة إحداث نقله نوعية فى تعليمنا  المتقدمة الدول إليه تسعي ما وهذا ،نالمؤهلي
والممارسات التقليدية، واإلنطالق إلى آفاق أرحب بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها، المصرى، تتجاوز المفاهيم 

 (2) .والتى يعمل العالم المتقدم من خاللها
 األداء تطوير بالغة في أهمية من لها لما وذلك التعليم، تحسين أساسيات من للمعلم المهنية التنمية وتعد
 المهنية والتنمية التعلم، مجتمع تحقيق إلى مما يؤدي لهم الالزمة للمهارات التالميذ جميع تعلم وتطوير التدريسي له،

 التدريب برامج في المباشرة األنشطة طريق عن سواء واألكاديمية، المهارات المهنية الكتساب األساس المفتاح هي
المعلومات واإللكترونيات والحاسبات الذاتي، ولقد ساعدت الطفرة الهائلة في نظم  التعلم أساليب أو باستخدام الرسمية،

وأساليب االتصاالت إلى ظهور أساليب جديدة في مجال التربية والتعليم، وظهور الكثير من االتجاهات التربوية 
 (.3)الحديثة في مجال إعداد المعلم وتنميته مهني ا كنتيجة مباشرة

عمل التربوى مؤداها أن كل تطوير فى التعليم يبدأ ويدل استقراء التاريخ على قاعدة أساسية فى ال                
من تطوير إدارته ومن ثم فاالستراتيجية السليمة لتطوير النظم التربوية هى التى تأخذ فى حسابها تطوير إدارة هذه 

                                                           

،كلية البنات ، جامعة غير منشورة ة،رسالة دكتورا نموذج مقترح، -الجودة الشاملة فى التعليم األساسي: حنان فؤاد محمد  ( 1(

 .1ص ،2002عين شمس،

 القاهرة، ( الفنى وتفعيل نظم الجودة فى التعليم قبل الجامعى ةمؤتمر )التوجي التعليم واإلعتماد: ةلضمان جود ةالقومي ةالهيئ(2(

 .100م ص2014 ،ديسمبر 27-28
إعداد المعلم وتنميته مهنيا فى ضوء التحديات المستقبلية، مقدم : إيهاب محمد أبو وردأبو ورد  صالح أحمد الناقة، (  3(

 .4ص ،2009الواقع والمأمول ، يونيو  –للمؤتمر التربوى، المعلم الفلسطينى 
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وتعتبر اإلدارة المدرسية على وجه الخصوص حجر الزاوية فى العملية التربوية فهى التى تحدد  ،النظم وتجديدها
وهى التى ترسم  ،السبيل أمام العاملين فى الميدان للوصول إلى هدف مشترك ومحدد معالم وترسم الطرق وتنيرال

الكفيلة بمراجعة األعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفة مما يساعد على إعادة النظر فى التنظيمات واألنشطة  الوسائل
 .(1)فيذ التى يمكن عن طريقها تحقيق األهداف المنشودة والتشريعات وتعديلها أو إعادة النظر فى أساليب التن

أفضل فى برامج التنمية المهنية التى يدعمهم فيها  وتشير إحدى الدراسات إلى أن المعلمين يثبتون تحسنا  
فى سياسات المعلمين، كما أن اندماج المديرين فى التنمية المهنية الخاصة  وثابتا   المديرون ويكون التغيير واضحا  

بالعاملين ينتج عنها تغيرات طويلة المدى حيث يجب أن يتولى المديرون أدوارهم القيادية بجدية، ويقدمون الدعم 
 .(2)الكافى لوحدات التدريب والجودة 

فى العملية التعليمية وبخاصة فى وحدة التدريب  والجودة ألنها لذا البد من االهتمام بأدوار المديرين            
للنمو المهني للمعلم  والوسيلة الفعالة  هاما   تساعد على االهتمام ببرامج التدريب أثناء الخدمة والتي تعتبر  مطلبا  

ووسيلة التطوير ومفتاح  لتطوير قدراته األدائية لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية حيث إن المعلم هو أداة التغير
 التجديد وكذلك ضمان جودة التعليم.

 :مشكلة البحث وتساؤلته :ثانيا
فهي المستوي التنفيذي للخطة التربوية ومنبع ، تعد اإلدارة المدرسية المرآه التي تعكس نجاح األنظمة التربوية        

العمل نحو تحقيق األهداف التربوية مع اإلستفادة من  والقائد التربوي هو الذي يوجه فريق. التطوير التربوي الواقعي 
وهؤالء المديرون أنفسهم يعملون علي تطوير برامج لتوثيق العالقات الطيبة مع  . (3التجديدات الفنية المعاصرة)

المديرين علي التنمية  أداءمجتمعهم المحلي وأولياء األمور وإنطالقا من هذا الدور ندرك األثر الذي يمكن أن يحدثة 
 (4) . المهنية للمعلمين في ناتج العملية التعليمية

 ـ:التالى الرئيس السؤال فى الدراسة مشكلة صياغة يمكن ذلك من وانطالقا
 ؟ بمحافظة المنوفية بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسى للمعلمين المهنية التنمية فى المديرين ماأدوارـ 

 ـاالجابة على هذا التساؤل االجابة على التساؤالت التالية: ويقتضى
 ؟للتنمية المهنيةما األسس النظرية   ـ1
 ؟اد العينةر أف رمن وجهة نظ أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودةما  ـ2

أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين  لتفعيلستجابات عينة الدراسة الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  ـ3
 ؟الحصول على دورات لتفعيل وحدة التدريب المؤهل،تعزى لمتغير النوع،بوحدات التدريب والجودة 

                                                           

 .6، ص1998، القاهرة ،مكتبة المعارف الحديثة ،  رفع كفاءة االدارة المدرسيةإبراهيم أحمد: (    1(
عزت عبد الغنى: تقويم دور وحدات التدريب والجودة فى التنمية المهنية للمعلمين بالمعاهد االزهرية بمحافظة المنوفية ، ( 2(

 .11م ، ص2014رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة المنوفية، كلية التربية، 
األدارة المدرســـية فـــي مواجهـــة مشـــكالت المنـــاخ التنظيمـــي فـــي المـــدارس الدوليـــة بمصـــر، رســـالة هشـــام راغـــب يوســـف: دور  ( 3

 .15، ص2018ماجستير غيرمنشوره ،جامعة المنصورة، كليه التربيه ،
بيـة المجلـة العر مبارك رجا سلطان العتيبي: اداء مديري المرحلة اإلبتدائية واثره علي ناتج التعليم من وجهـة نظـر المعلمـين،  ( 4

 .12،الناشر المؤسسة العربية للتربيه والعلوم واالداب ،ص 2018،ع الثاني، يناير  للتربية النوعية
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 كيف يمكن تفعيل أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسى؟  ـ4

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية: : بحثأهداف ال :ثالثا

 .التعرف على األسس النظرية  للتنمية المهنية  -
 .بوحدات التدريب والجودةالكشف عن أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين  -
 بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسى رين فى التنمية المهنية للمعلمينسبل تفعيل أدوار المدي -

 .بمحافظة المنوفية

 :  بحث: أهمية الرابعاا 

  .المعلم من خالل التنمية المهنية أداءلتطوير  التى يشهدها العصر الحديثتتزامن هذه الدراسة مع التغيرات  -

تنبع أهمية هذه الدراسة لكونها تعد استجابة لما ينادي به الباحثون والقادة التربويون في مجال اإلدارة في ضوء  -
المعلم ليواكب أحدث التطورات فى مجال  أداءالعمل المستمر لتطوير دور القيادات المدرسية من أجل تطوير 

 .التدريس 
 لتنمية المهنية لمعلميها لرفع مستوى جودة التعليم المصري .مدارس باالتقديم بعض التوصيات الالزمة لتطوير  -

 : تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية : حدود الدراسة :خامسا
عن واقع أدوار المديرين فى التنمية  تمثل فى األسس النظرية للتنمية المهنية فضال  ت:  يةالموضوع ودالحد (1

 .المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة

 .مدارس التعليم االساسى بمحافظة المنوفيةعينة عشوائية من  :يةالمكان ودالحد (2
ساسى  بمحافظة مدارس التعليم األ معلمى الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على عينة عشوائية من (3

 . المنوفية

 :عينة الدراسة :سادساا 

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المعلمين العاملين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم 
( من المعلمين 675األساسي بمحافظة المنوفية والموزعين علي عشرة إدارات تعليمية، وقد تم إختيار عدد)

        .%10بنسبة مئوية بلغت يقة عشوائية ر العاملين بوحدات التدريب والجودة بهذه المدارس بط

لمناسبته طبيعة وأهداف الدراسة ؛  الدراسة المنهج الوصفى اتبعت:  اسةرة الدوأدا لبحثمنهج اسابعاا:  

بغرض رصد األسس النظرية للتنمية المهنية، فضال  عن واقع أدوار المديرين في إحداث التنمية المهنية لمعلمي 
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التعليم األساسي بمحافظة المنوفية، مستعينا  في ذلك بدراسة ميدانية يطبق من وحدات التدريب والجودة بمدارس 
 خاللها االستبانة لرصد هذا الواقع.

 : بحثمصطلحات ال :ثامنا
 التنمية المهنية:  ـ1

عملية مستمرة أثناء العمل بهدف تنويع الخبرات التي تمكن المعلمين من تحسين كفاءتهم المهنية في   
  (1)وأن يتعرفوا على األدوار المنوطة بهم بالمؤسسة التعليمية.،  والقيادة والعطاء كأعضاء مهنة واحدةالتدريس 

نشطة المنظمة التى تقدم للمعلمين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم بهدف االرتقاء بمستوى المعارف تلك العمليات واألـ 
وتنمية  ورفع مستوى أدائهم المهنى، وتحقيق النمو المهنى المستمر لهم ، والمهارات واالتجاهات المهنية لديهم 

هذه العملية واالنشطة بوسائل مختلفة من  وتتم. وزيادة قدراتهم على االبداع والتجديد فى عملهم ، مهاراتهم العلمية 
وتطوير كفاياتهم التعليمية من خالل جانبيهما الجانب المعرفي والجانب   (2)، أهمها برامج التدريب المقدمة للمعلم

 (3) السلوكي . 

 مدير المدرسة : ـ2
هو الشخص المعّين رسميا  لوظيفة مدير مدرسة بإحدى مدارس التعليم العام ويكون مسئوال  مباشرا  عن جميع  

 (4).جوانب العمل في مدرسته لتحقيق بيئة تعليمية مناسبة لبلوغ األهداف المرسومة 
المناسبة واالمكانات المادية هو الشخص المسئول االول عن تنفيذ متطلبات العمل بما يتوافر لديه من الظروف ـ و 

 (5) .والبشرية الالزمة لنجاح العمل
 في متوقع وهما  تحقق التي السلوكية األطر أو األنشطة المرتبطة مجموعة :الدور لكلمة الصطالحي المعنى
  (6). مختلفة مواقف في الفرد بسلوك التنبؤ إمكانية على األدوار ويترتب معينة، مواقف

                                                           

( كامل حامد جاد: التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الثانوية في مصر معالم سـياحية مقترحـة، المركـز القـومي للبحـوث التربويـة 1)
 .58م، ص1999والتنمية، 

:فلسـفة التـدريب االلكترونـى ومتطلباتـه كمـدخل للتنميـة المهنيـة المسـتدامة لمعلمـى التعلـيم الثـانوى العـام عماد صموئيل وهبـه ( 2)
 .250،ص1،2011،ع27،مصر،مج مجلة كلية التربية بأسيوط،دراسة تحليلية ميدانية ،

المجلـة العلميةكلليـة المعرفـى ،( ماهر محمـد:االعتماد المهنـى وعالقتـه بالتنميـة المهنيـة المسـتدامة للمعلـم فـى عصـر التـدفق 3)
 . 456،ص2011الجزء الثانى أكتوبر  2،ع27،جامعة أسيوط ،مجالتربية

نبيـــل عبـــد : زقـــوت: تطـــوير معـــايير أختيـــار مـــديرى مـــدارس وكالـــة الغـــوث فـــى غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر المشـــرفين التربـــويين ( 4(
 . 4ص2009االسالمية ،غزة والمديرين والمعلمين ،رسالة ماجستير،كلية التربية، الجامعة 

مجلـة البحـث التربـو  محمد االصمعى محروس:أبعاد التنمية المهنية لمعلمى التعلـيم قبـل الجـامعى بـين النظريـة والممارسـة،( 2)
 .16ص2002،القاهرة،1،ع1،المركز القومى للبحوث التربويةوالتنمية،مج

جـدة، رسـالة  محافظـة فـي الحكوميـة التطـويري بالمـدارس رافاإلشـ تفعيـل المدارس في مديري  محمد القاسم: دور بن (منصور6)
 .12-11م ، ص ص  2010ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى 
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 فى تنمية المعلمين مهنيا: دور مدير المدرسة
وكفاية المعلمين فى المدارس  أداءمجموعة من االجراءات والفاعليات التى من شأنها رفع  وه

ويكون مسئول عنها مسئولية كاملة مدير المدرسة وذلك فى جميع جوانب العمل االدارى والفنى واالجتماعى 
 (1). مع االدارات التربوية العليا

 :لدور مدير المدرسة فى تنمية المعلمين مهنياا التعريف الجرائى  ـ4
مجموعة الجهود والنشاطات والسلوكيات التى يقوم بها مدير المدرسة بغية تطوير مهارات وقدرات المعلمين  وه    

فى مجاالت التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقويم بوصفها مستلزمات النجاح العملية التعليمية وتحقيق االهداف 
لتحقيق االهداف ومن أفضل السبل لذلك تفعيل وحدة وفى سبيل ذلك يسخر كل االمكانات المتاحة بالمدرسة  .التربوية

 .التدريب والجودة بالمدرسة

 :: الدراسات السابقةتاسعاا 
  :روعي ترتيبها من األحدث إلى األقدمت الصلة بموضوع الدراسة الحالية،بعد االطالع على الدراسات السابقة ذا

 (2)(2016شرف حسين عبد الفتاح النجار) دراسة ـ1
هدفت الدراسة إلى تعرف الوضع الراهن لبرامج التنمية المهنية للمعلمين بوحدة التدريب و الجودة داخل  

خالل الجوانب اآلتية: )أهداف برامج التنمية المهنية للمعلمين بوحدة التدريب و الجودة ـ نوع من المدارس المصرية 
ويرها فى ضوء بعض الخبرات العالمية )فنلندا، اليابان، برامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين( و العمل على تط

رتقاء بقدرات و مهارات معلميها واستخدمت الدراسة المنهج المقارن وكانت العينة من المعلمين إلسنغافورة( سعيا  ل
درسة بالمدرسة محل الدراسة، و توصلت إلى خطة مقترحة تم تطبيقها وفق اإلمكانات البشرية و السياق المؤسسى للم

 . محل الدراسة
 (3)(2015 حسن العزب عبد الجميد الجوهر  ) دراسة ـ3

 هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل الكفاءات التدريبية الالزمة ألعضاء وحدات التدريب
والصعوبات التى تحول  واقعهاوالجودة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسى باإلضافة إلى الكشف عن 

( عضو 869دون تنمية هذه الكفاءات، وتم تصميم استبانة تتضمن ثالث محاور رئيسة طبقت على عينة )

                                                           

ــــوم التربويــــة( عــــالن محمــــد عثمــــان : دور مــــديرى المــــدارس الحكوميــــة الثانويــــة فــــى التنميــــة المهنيــــة للمعلمــــين ،4) ــــة العل  مجل
 .20، ص1،2012،ع39،االردن،مج

عبــد الفتــاح النجــار:تطوير بــرامج التنميــة المهنيــة للمعلمــين بوحــدة التــدريب و الجــودة بمدرســة ابتائيــة ،رســالة  (شــرف حســين 2(
 .م2016ماحستير غير منشورة،جامعة القاهرة،كلية الدراسات العليا للتربية،

جودة فى مـدارس الحلقـة األولـى الكفاءات التدريبية الالزمة ألعضاء وحدات التدريب وال حسن العزب عبد الجميد الجوهرى: ( 3(
 م.2015من التعليم األساسى،رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة المنصورة، كلية التربية، ،
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بهذه من أعضاء وحدات التدريب والجودة ، واتبع الباحث المنهج الوصفي لجمع المعلومات والبيانات الخاصة 
ءات التدريبية الالزمة ألعضاء وحدات التدريب والجودة . وتوصل الباحث إلى تصور مقترح لتفعيل الكفاالوحدات

 ويتكون من عناصر أساسية هي: أهداف ومرتكزات ، وخطوات تطبيقه، ومتطلبات تطبيق التصور المقترح. 
 (1) م(2012 السالم عبد كمال ولء )دراسة ـ4

بتدائى والقوى الثقافية المؤثره فيه،وضع مديرى مدارس التعليم اال أداءهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع 
اعتمدت الدراسة . رمصبفى ضوء مدخل العالقات اإلنسانية فى التعليم اإلبتدائى  داءهذا األتصور مقترح لتحسين 

على استخدام المنهج الوصفي لدراسة الظاهرة وكانت العينة مديري المدارس االبتدائية داخل المحافظة واوصت 
وتحسين البيئة التنظيمية في  عملية تقييم المؤسسة التربوية في ضوء مدخل العالقات اإلنسانية ،بتحسين الدراسة 

العاملين بميدان  ، وأيضا القادة التربويين في تنمية العالقات اإلنسانية لدى اإلداريين والمدرسينهذا المدخلضوء 
 .العمل التربوي 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وعى مديرى مدارس (2)( بعنوان  2011جمعة سيد أحمد على )دراسة -5
التعليم األساسى بأهم القوانين و اللوائح المنظمة لعمل هذه المدارس ،وتم استخدام المنهج الوصفى ، واإلستبيان و 

و هم يمثلون حلقتى التعليم  ،مديرا  و مديرة  190ية المختارة المقابالت المفتوحة، و بلغ عدد أفراد العينة العشوائ
الثانية( بمحافظة البحيرة ، توصلت إلى أن مستوى وعى مديرى مدارس التعليم األساسى بالقوانين  -األساسى )األولى 

و اللوائح المنظمة لعملهم ضعيف ، ترجع إلي عدم دراستهم ألية مقررات دراسية تتعلق بالقوانين و اللوائح ، القصور 
مديرى مدارس التعليم األساسى ، تعدد القوانين و اللوائح المنظمة للعمل ، ضعف الدور الذى يقوم فى عمليات تدريب 

 . به التوجيه المالى و اإلدارى 

 (3)(  (CASEY D. SHORTER 2012رتر كيسى شو  )دراسة ـ6
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين السلوكيات القيادية للمدراء وتطوير مجتمعات التعلم المهنية ، وتحديد         

مجموعات دراسة المعلمين في الواقع ، سعت إلى الكشف عن السلوكيات القيادية التي تؤثر بشكل إيجابي على 
ين على المعلمين في المدارس وتم تحليل الدراسات تطوير مجتمعات التعلم المهنية في المدارس،  تم توزيع استبيان

                                                           

ـــد الســـالم: تطـــوير أداء مـــديري المـــدارس االبتدائيـــة فـــي ضـــوء مـــدخل العالقـــات االنســـانية ،دراســـة ميدانيـــة   (1) والء كمـــال عب
 . م2012بمحافظة بنى سويف،رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة بنى سويف ، كلية التربية ،

 رسالة ماجستيرك التعليم األساسى و مدى وعيهم بهاالقوانين و اللوائح المنظمة لعمل مديري مدارس :  (  جمعة سيد أحمد على 2(

 . م2011غير منشورة، جامعة دمنهور ، كلية التربية ،  

(3(casey d. Shorter: the relationship between school principals' leadershipbehaviors and the 

development of professional learningcommunities in schools with teacher study groups، doctor 

ofeducation ،seton hall university،2012. 
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االستقصائية المكتملة من خالل استخدام اإلحصائيات التفصيلية ، ومصفوفات االرتباط ، وكشفت نتائج الدراسة أن 
باإلضافة إلى ذلك ، تشير  مجتمعات التعلم المهنية هناك عالقة قوية بين ممارسات القيادة الرئيسة للمدراء وتطوير

يمكن أن  همنتائج هذه الدراسة إلى أن الجمع بين جميع ممارسات القيادة التي يتم قياسها من خالل جرد ممارسات
يساعد في التنبؤ بتطوير مجتمعات التعلم ، يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة للمساعدة في توجيه برامج التطوير 

بة إلى ممارسات القيادة المحددة التي قد تساعد في دعم ثقافة تعاونية لمجتمعات التعلم المهني للقادة التربويين نس
 . المهنية في المدارس

 إستيفن كنوبل(Stephen J. Knobl(1) 2010 ة)دراس.7

هدفت الدراسة إلى التحقق من التصورات الحالية لمديري المدارس بشأن أدوارهم وتجارب التطوير 
على حياتهم المهنية ، والتحديات واإلحباطات التي يواجهونها عند تنفيذ أدوارهم كقادة في المهني التي أثرت 

المدارس واعتمدت على المنهج التجريبى ،أجريت ثالث مقابالت  مع كل من مديري المدارس ،استندت 
ا هائال  من  النتائج إلى تحليل من قبل الباحث واثنين من فرق الخبراء، أدرك مدراء المدارس ا أن لديهم عدد 

األدوار والمسؤليات في مواقعهم  ،تتمثل األدوار والمسؤليات التي تم تحديدها بأكبر قدر من األهمية في 
توفير بيئة تعليمية آمنة ، وضمان جودة المعلمين فى أداء أعمالهم وفى نفس الوقت حاجاتهم الى التنمية 

انت إدارة الوقت ، وتحقيق التوازن بين قيادة المدرسة المهنية ،أدرك مدراء المدارس أن أكبر التحديات ك
 وإدارتها .

 ( 2)(   وليمرما   Marlie L. Williams) 2010دراسة .8

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تبادل خبرات التنمية المهنية بين المعلمين فى مدرسة ريفية على الكفاءة 
معلم ا في مدرسة  20،جمع وتحليل بيانات المقابلة الشخصية من  الذاتية للمدرس. من خالل استخدام المنهج المقارن 

ثانوية كبيرة في الضاحية في الغرب األوسط ، تم تقييم أثر التعاون المنظم للمعلمين وتأثيره على التغييرات في 
الدراسة إلى توصلت هذه و  .تجاه المسؤلية عن تعلم الطالب قوة مشاعرهم الممارسات التعليمية للمدرسين ، وتطور

أمرا ضروريا  ويعد، كيز على نتائج تعلم الطالب المعلمين مع التر  د منهج منظم لتبادل الخبرات بينضرورة وجو 

                                                           

(1) Stephen j. Knobl, jrperceptions of the roles, professional development, challenges,and 

frustrations of high school principals. Doctor of philosophy, university of south florida. 

November 2, 2010  .  

 
(2 (Marlie L.Williams:Teacher Collaboration As Asprofessional Development In 

Alerge,Suburban High School, Doctor Of Philosophymajor: Educational Studies, University Of 

Nebraska, 2010. 
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وكشفت البيانات أن القيادة المتعاونة لها أعظم األثر على نجاح عملية .  لتحديد أثر تبادل الخبرات والتنمية المهنية
 . تبادل الخبرات وأن تؤتى ثمارها

 :ية للبحثر ظسس الناأل اا:ر اشع
 التنمية المهنيةاألول:  رالمحو 
 يقصد بمفهوم التنمية المهنية ما يلى: ـمفهوم التنمية المهنية: ـ1
هى عمليه طويلة المدى تبدأ بعد التخرج وتستمر طوال سنوات عمل المعلم بمهنة التدريس وتنتهى بإنتهاء   ـ 

وتتحقق التنمية المهنية للمعلم بمبادرته نحو النمو . المعلم الممارس داخل الفصل وخارجة  أداءالخدمة بهدف تحسين 
وكذلك البد ( 1) .المهنى والشخصى وبدعم من المؤسسات األكاديمية والتدريبية وبتأييد من السلطات المحلية والمركزية

ة وذلك يسهم فى خلق ثقافة مدرسية إيجابية والتى أن تحظى بتأيد الزمالء واإلداريين وأيضا القيادة الداعمة المستنير 
والتأمل  –تعرف بأنها بيئة تعمل على تشجيع المعلمين والقادة ومساعدتهم على عملية التعلم من أجل ترتيب أفضل 

  (2). والنمو معا –

 ـ:أهداف التنمية المهنية ـ2
التعليمية والتدريسية والتكنولوجية والتربوية للمعلمين ورفع تهدف التنمية المهنية للمعلمين إلي تنمية الكفاءات        

طاقتهم اإلنتاجية الحالية إلي حدها األقصي ثم تأهيلهم لمواجهة مايحدث من تطورات تربوية وعلمية في تخصصاتهم 
 (3). المختلفة ويتم ذلك من خالل التخطيط العلمي والتقويم المستمر

 ة الى:ويمكن تصنيف أهداف التنمية المهني
 . أى إيقاف التقادم الذى يصيب األفراد والمؤسسة على حد سواء والمناهج الدراسية :هدف وقائى-
 (4) . هدف تكيفى: التكيف مع المتغيرات التكنولوجية واالجتماعية والبيئية-

                                                           

 المؤتمر العلمى الثامن للتربيةكاديمى كمدخل من مداخل التنمية المهنية للمعلم المبتدئ ، سميحة مخلوف  : اإلرشاد األ ( 1(
 .30ص  2007) جودة وإعتماد مؤسسات التعليم العام فى الوطن العربى ( جامعة الفيوم ، مج الثانى ، مايو  
 

(2)theresa andreanugent: a narrative inquiry of teachers’ perceptions regardingtheir professional 

development experiences.doctor o f philosophy. Western michigan university، 2007-p4. 

(عبد القادر الصادق : حـول تنسـيق وتوحيـد الجهـود والتوجهـات العربيـة فـي مجـال التعلـيم التقنـي والمهنـي ،ورقـة عمـل مقدمـة  3(
 .226ص  1994لخبراء التعليم التقني والمهني في الدول العربيه البحرين  من ليبيا الي االجتماع االقليمي

العـاجـز:  تقويم دورات تدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة من وجهة نظـر المعلمـين والمشـرفين التربـويين  ( فـؤاد علـى4(
)تكـوين المعلـم(  ية للمنـاهج وطـرا التـدريسالمؤتمر العلمي السادس عشر للجمعيـة المصـر بمحافظات غزة ، بحث مقدم إلى 

 .234ص  2004يوليو،  22 – 21فلسطين ،في الفترة من 
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  بهدف وضع بعض المعايير فى برامج التنمية المهنية ،بالسياسة التعليمية   وكذلك التعرف على اإلهتمامات الخاصة
 (1). تجديد ثقافة الفرد ومعارفة حتي يشارك بفاعلية في إنجاز القراراتو 

 اإلدارة العليامن  داءومن أهداف التنمية المهنية أيضا  تقليل الحاجة لإلشراف والمتابعة ورقابة األ
القصور في إعداد المعلمين مهنيا وتعريفهم بما يستجد من تغيرات في مبدأ الرقابة الذاتية و تعويض نواحي 

 (2)  .التعليم ومناهجة وأهدافه

 ـأهمية التنمية المهنية: ـ3
تكمن أهمية التنمية المهنية  في  أن التطوير المهني يمكن المعلمين من توفير فرص التعلم للطالب 

المستوى في مجاالت المحتوى المقصود واإلضطالع بمسؤوليات الكبار والتي ستعدهم للوفاء بمعايير عالمية 
بنجاح من أجل المواطنة والعمل و يوفر التطوير المهني اإلستراتيجيات األكثر فاعلية للتصدي للمفاهيم 

 .ى معين على مستويات تنموية معينةالخاطئة التي تنشأ عادة  فيما يتعلق بمحتو 
سية محددة ومعرفة سابقة و يجب أن توفر التطوير المهني المعرفة القائمة على مع تزويد الطالب بخبرات أسا 

األبحاث والممارسات المتعلقة بـانشاء وصيانة بيئات التعليم والتعلم المناسبة والمنظمة ؛ المناهج الدراسية وقضايا 
 (3). التقييم
وتعريفهم بدورهم ومسئولياتهم التعليم ووسائل حلهاالمعلمين بمشكالت أهمية التنمية المهنية تبصير  تتضمنو       

 (4) وإيجاد وتقوية اإلتجاهات اإلبداعية وإنتاج وسائل تعليمية تالئم عينات من المناهج الدراسية المقررة

 : أن التنمية المهنية للمعلمين تساعد المعلم الحديث على مواجهة 
العلم والمعرفة وقد ساهمت ثورة اإلتصاالت في انتشارها واتساع  لثورة المعرفية والتفجر المعرفي  في جميع مجاالتا-

نطاقها والثورة في مجال تقنيات المعلومات واإلتصاالت أدت الي أن يكون العالم مدينة صغيرة تنتقل فيها المعارف 
 (5). المستجدة بسرعة هائلة

                                                           

( ســالمة عبــد العظــيم حســين: التنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــه التــدريس والقيــادات األكادميــة بالجامعــة )دراســة تقويميــة لمشــروع 1(
 .88، ص 2006تنمية القدرات جامعه بنها(  ، جامعة بنها كلية التربية 

(2 (Elaine Wilson. :Professional Development :® IGCSE is a registered trademar ،Copyright © UCLES 

September 2017 :،Cambridge assessment international education ، P 30  . 

(3)Randi Weingarten،: Principles for Professional Development، Copyright © American Federation of 

Teachers، AFL-CIO (AFT) 2008.p3 -5.  

حميدة التهامى محمدأندش:تطوير التنمية المهنية لمعلم مرحلـة التعلـيم االساسـيبليبيا لمواكبـة تغيـرات القـرن الحـادى والعشـرين ( 4(
 . 100،ص 2011، 12،مصر ،مج االول ،ع  مجلة البحث العلمى فى التربية،
ســميحة حســين نصـــر: دور برنــامج المدرســـة كوحــدة تطــوير فـــى التنميــة المهنيـــة لمعلمــى المرحلــة األساســـية بمــدارس وكالـــة (3)

 . 36كلية التربية ،ص 2007الغوث فى محافظات غزة ، رسالة ماجستير غير منشوره ، الجامعة اإلسالمية بغزة 
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ان ملقنا للمعلومة ومصدرها  أصبح مساعدا تعددية أدوار المعلم  وتعدد مسؤلياته في المجال التعليمي فبعد أن ك-
 . للمتعلم علي إستكشافها من خالل طرق تدريسية متطورة ومعاصرة

التوجه العالمي  المستجدات المتسارعة في مجال إستراتيجيات التدريس والتعلم مما يتطلب من المعلم مواكبة ذلك-
 (1). عملية التعلمألكاديمي في ة التعلمية واإلعتماد انحو التقيد بالجودة الشاملة للعملي

 ـخصائص التنمية المهنية: ـ4

 يمكن أن نعدد خصائص التنمية المهنية في مجموعة نقاط :     
أن يكون المحتوى العلمي عميق ويؤدي الي تطوير المهارات العملية  والعلميه  مع توفير العديد من الفرص  ـ

 .المتكاملة والمهارات البحثية للمعلمين للممارسة بإستخدام العمليات العلمية
أي أنه يتم إنتاج وأن تتوافر متطلبات واضحة للمساءلة للمعلمين ، حيث يثبتوا الكفاءة بطريقة ملموسة وقابلة للتقييم)  ـ

 .، يتم الوصول إليه وفق ا لمعيار القبول المحدد( منتج من تعلمهم
وأن يوفر المطورين ومقدمي خبرات التطوير المهني مع توقعات عالية لتعلم المعلمين الذين يمكنهم تسهيل التجارب   ـ

 (2) .متعددة األوجه التي تسمح للمعلمين بإظهار تعلمهم
 كما أن من أهم خصائص التنمية المهنية أنها :

، ا تشمل جميع األعضاء اآلخرين للمجتمع المدرسى تركز على المعلمين بإعتبارهم أساس تعلم المتعلمين ولكنهـ 
 أداءيتم تقييمها فى النهاية على أساس تأثيرها على فاعلية المجموعات والمؤسسات التعليمية و تركز على تقدم الفرد و و 

 . المعلمين وتعلم المتعلمين وهذا التقييم يقود الجهود الالحقة للتنمية المهنية
الذهنية والقيادية للمعلمين والمديريين وغيرهم ممن فى المجتمع المدرسى وتعكس أفضل تحترم وترعى القدرات ـ  

األبحاث والممارسات المتاحة فى التعليم والتعلم وتمكن المعلمين من توسع دائرة إطالعهم على محتوى المنهج 
التعليم وتقوم على التعاون بين واستيراتيجيات التعليم وإستخدام التكنولوجيا وغيرها من العناصر الجوهرية لعملية 

 3)من الوقت والموارد وتقودها خطة متماسكة وطويلة )يط وتنفيذ أنشطتها وتتطلب الكثير المشاركين فى تخط

  :أساليب التنمية المهنيةـ ـ5

                                                           

منظومـــة التنميـــة المهنيـــة المســـتدامة لمـــديرى المـــدارس فـــى ضـــوء ( منـــال عبـــد المعطـــى صـــالح قدومى:تصـــور مقتـــرح لتطـــوير 1(
 . 585ص 2015،ع االول نيسان 16االردن ،مج  – مجلة جرش للبحوث والدراساتمتطلبات مجتمع المعرفة،

(2)bobby jeanpierre، and others : characteristics of professional development that effect change in 

secondary science teachers’ classroom practices، journal of research in science teaching vol. 42، no. 6، 

pp. 668–690 (2005) p682  .  

( الهيئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واإلعتمــاد : نظــم ضــبط الجــودة الداخليــة لمؤسســات التعلــيم قبــل الجــامعى  ، اإلصــدار 3(
 . 42م ،ص 2010األول 
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من أساليب التنميه المهنيه أن تجتمع مجموعات من المعلمين بإنتظام على مدى عدة مرات لتصميم 
، ثم يتم تنفيذ هذا الدرس في أو إعادة دراسة نموذج سبق تصميمه، أليات التنمية المهنيةج جديد من نموذ

هذا النقد واإلقتراحات التي ترافقه موجهة إلى قدمون تعليقاتهم ونقدهم البناء و ضوء خبرات الزمالء الذين ي
فترض أن يعمل الجميع بجد ، إذا لم تسير األمور على ما يرام ، فمن الملدرس نفسه بدال  من المعلم وهكذاا

  (1) لصقل أو إعادة تعريف الدرس ، وليس الشخص.
التدريس المباشر )مثل الدورات  ـويمكن تناول أساليب التنمية المهنية في ثالث أساليب وهي :

و التعلم في المدرسة )مثل  ، وفرق التخطيط ذات الصلة بالمهام(وما إلى ذلك و التوجيه ، والبحث العملي ، 
والخروج من التعليم المدرسي )مثل شبكات التعلم ، والزيارات إلى المدارس ، األقران ، الصداقات الحرجة( 

 )2( ( .والشراكات بين الجامعات والجامعة وما إلى ذلك

األساليب الفروق الفردية بين المتدربين ليس هناك أسلوب تدريب مثالى ولكن يجدر مراعاة مايلى : أن تراعى و     
 (3) . ويقوم المدربون بتنظيم عروض توضيحية وزيارات صفية لزمالئهم ومؤتمرات تربوية وندوات وبحوث تربوية

 :مجالت التنمية المهنية – 6
إنطالقا من المفهوم الشامل للتنمية المهنية للمعلمين والمبادئ التي تقوم عليها فإنها تتضمن 

مجال الثقافة العامة وهو النمط الكلي  ـضافة إلي توجهات الوزارة وأولوياتها المجاالت  الثالث األتية :باإل
للسلوك الخاص بجماعة من األفراد والمشروط بيئتهم المادية وأفكارهم وإتجاهاتهم وقيمهم وعاداتهم وهي 
تراكمية تنتقل من جيل إلي جيل، و المجال األكاديمي التخصصي وهو معرفة المعلم بتخصصة األكاديمي 

المجال التربوي المسلكي وهو العمل علي إكساب المعلم المهارات ، و اوإتقانه لمادته العلمية وتمكنه منه
 (4). التعلم إلخ( –نظريات  –أساليب تقويم  –أساليب تدريس  –المسلكية الضرورية لمهنة التعليم )تخطيط 

 :تتمثل معوقات التنمية المهنية فى: معوقات التنمية المهنية ـ8

                                                           

(1)gabriel díaz-maggioli : previous reference ،p - 118. 

(2)jorose: teachers’ continuing professional development:a new approach university of exeter 

،international congress for effectiveness and improvement ، aug 20، 2014p219. 

تصـــور مقتـــرح لتطـــوير نظـــام التنميـــة المهنيـــة للمعلمـــين فـــى مـــدارس الســـلطة الوطنيـــة  :هـــودلىعبـــد الجـــابر إبـــراهيم عبـــد :  (3)
 2008مصــر( ،نــوفمبر –)خطــة إســتيراتيجية للتعلــيم الجــامعى العربــى  المــؤتمر القــومى الســنو  الخــامس عشــرالفلســطينية ، 

 .382ص
 . 32،ص  2005 3،4،ع  43،االردن ،مج المعلممجلة رسالة احمد عياصره:التنمية المهنية المستدامة للمعلمين ،( 4(
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اإلفتقار إلى قيادة قوية وغياب الرؤية   ـوإرتباط التطوير المهنى بالترقيةضعف مستوى برامج التنمية ذاتها   ـ
ضعف المعلومات عن برامج التنمية  –الخوف من التغيير ومعارضة التغيير لما يحمله من تهديدات  –المستقبلية 

 ( 1). دية والمعنويةضعف الرغبة فى العمل الجماعى وضعف الحوافز الما –المهنية ونقص الكفاءات الالزمه للتطوير 

من األسباب التي تعيق التنمية المهنية علي تحقيق أهدافها ضعف وتدني دور الموجه في مساعدة المعلمين علي  ـ
وضعف إجادة التعامل مع األجهزة والمعدات التي تساعد ، وأهميه اإلجتماعات المدرسية  روضعف دو ، النمو المهني 

 (2). اإلحتياجاتعلي التقويم الذاتي وتحديد 

 وحدة التدريب والجودةالثانى:  رالمحو 
 ـوحدة التدريب والجودة: نشأة ـ1

أن تنشأ بكل -:الذى ينص على  2000(لسنة 254نشأة وحدة التدريب والجودة بموجب القرار الوزارى رقم )         
قرار من إدارة المدرسة ويكون أحد ثانوى عام وفنى ( وحدة للتدريب يصدر بتشكيلها  –إعدادى  –مدرسه )إبتدائى 

النظار أو الوكالء مشرفا على الوحدة وتختص الوحدة برفع كفاءة العاملين على مستوى المدرسة بتقديم النماذج 
 (3) المستخدمه لطرق التدريس ويقوم رئيس الوحدة برفع تقارير دورية كل أسبوعين إلى المديريات التعليميه التابع لها.

( لسنة 90وحدة التدريب بالمدرسة إلى وحدة التدريب والتقويم طبقا لما نص عليه القرار الوزارى رقم ) وتم تعديل إسم
م  ونصت المادة الرابعة منه على أنه يتم متابعة وحدة التدريب بالمدرسة بمعرفة مدير المدرسة بإشراف مدير 2001

إلدارة العامة للتدريب ( واألجهزة المعنية بالوزارة بمتابعة المديرية شخصيا وتقوم اإلدارة المركزية للخدمات التربوية )ا
 (4) وحدات التدريب بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتم تعديل إسم الوحدة إلى وحدة التدريب والتقويم على أن يضاف إليها تقويم كافة نواحى العملية التعليمية 
ثم تم تعديل إسم الوحدة إلى وحدة التدريب والجودة  (5)لقرار الوزاري لتشمل تقويم التالميذ والبرامج التعليمية بالكامل با

 . م والذى يحدد إختصاصات وحدة التدريب2012( لسنة 137طبقا لما نص عليه القرار الوزارى رقم )
  :أهمية وحدة التدريب والجودة ـ2

تحسين أوضاع تمشيا مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة وإيمانا من قبل وزارة التربية والتعليم بمصر بأهمية 
حددت هذه القرارات الوزارية سابقة الذكر والتى حددت دور الوحدة فى إحداث تنمية مهنية ، المعلمين فى المدارس

                                                           

 . 8( سكينه على،: مرجع سابق ص 1(
نجاح حسن :التنمية المهنية لمعلمي التعليم الثانوي بمصر ،تصور مقترح ،رسالة دكتوراة غير منشـوره ، جامعـة عـين شـمس  (2(

 .30ص  2001،كليه البنات ،
 .م 2000-10-19( ، المادة األولى والثانية ، بتاريخ 254( وزارة التربيه والتعليم ، قرار وزارى رقم )(3
بالمــدارس الثانويــة فــى ضــوء أهدافها،رســالة ماجســتير غيــر منشــوره   ( رســمية رشــاد محمــد يونس:تقــويم وحــدة التــدريب والتقــويم(4

 .40م ص2009،جامعة المنوفية ،كلية التربية 
 .م16/3/2002المادة األولى ، بتاريخ ( 48( وزارة التربية والتعليم ، قرار وزارى رقم )(5
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أدوارهم بكفاءه بما يؤدى إلى تحسين العملية التعليمية  أداءشاملة للمعلمين والمديرين بما يجعلهم قادرين على 
فنجاح المدرسة يعتمد على قيادة المدير أكثر من إعتماده على ، قادرة على الوصول للجودة الشاملةلتصبح 

فسيقوم دوره على تشجيع جميع العاملين على العمل فى فريق واحد هدفه تحسين ماتقدمه  ،أى عامل آخر
 .( 1المدرسة لطالبها)

تقديم التدريب الجيد لجميع العاملين بالمدرسة وعلي ـوتتلخص أهمية وحدة التدريب داخل المدرسة :
تنمية مهارات المعلمين وإمدادهم بالمعارف التي تساعدهم علي تنمية طالبهم نفسيا واجتماعيا  –المعلمين 

إكساب  –تقبلية للمهنة بإمدادهم بكل ماهو جديد مساعدة المعلمين علي مواجهة التحديات المس –وتربويا 
 (2). المهارات اإلدارية الالزمة إلتخاذ القرارات

 ـهداف وحدة التدريب والجودة بمدارس التعليم األساسي:أ ـ3
تهدف وحدة التدريب والجودة إلي إحداث تنمية مهنية شاملة للعاملين بالمدرسة وتزويدهم بالكفايات الالزمة   

وبما يؤدي إلي تحسين العملية التعليمية بالمدرسة وزيادة القدرة ، أدوارهم بفاعلية وكفاءة أداءمما يجعلهم قادرين علي 
 . (3)داءلطالب لسوق العمل من خالل تفعيل منظومة جودة األعلي التنافسية لتصبح المدرسة قادرة علي تأهيل ا

إن أحد الحلول الفاعلة لتنمية المعلمين مهنيا هو تقليص الفجوة بين مدخالت التعليم ومخرجاته من 
خالل تفعيل االتجاه الذى يعتمد على المدرسة كمركز لتدريب المعلمين ولعل أهم فوائد هذا االتجاه أنه 

الت من أهمها إنخفاض مستوى القدرة على تحقيق التدريب المستمر للمعلم على أرض سيضع حلوال لمشك
 (4). الواقع وإنخفاض مستوى دور المدارس فى تدريب معلميها على كيفية معالجة المشكالت التى تواجههم

 :دور وحدة التدريب والجودة فى التنمية المهنية للمعلمين بالمدارس ـ5
 ( نظام العمل بوحدات التدريب والتقوييم علي النحو التالي:90)للقرار الوزاري رقممادة الثالثة حددت ال  
 .داءعقد إجتماع لوحدة التدريب بالمدرسة أسبوعيا لتقوييم األ ـ

وتقوم المديرية بدورها برفع تقارير تنظيمية كل ، الها للمديرية التعليمية أسبوعياتقوم الوحدة برفع تقرير بنتائج أعمـ 
أسبوعين لإلدارة المركزية للخدمات التربوية بالوزارة التي تقوم بعرض تقرير شامل عن اإليجابيات والسلبيات المتعلقة 

وتقوم  ،بوحدات التدريب بالمدارس علي مستوي الجمهورية علي اللجنة العليا للتدريب بالوزارة بصفة دورية كل شهر

                                                           

 .م بشأن إنشاء وحدات التدريب ، المادة األولى 2000( لسنة 254( وزارة التربية والتعليم : القرار الوزارى رقم )1(
نميــة رشـيدة السـيد احمــد طـاهر :التنميــة المهنيـة للمعلمـين فــي دور اإلتجاهـات العالميــة ،المركـز القـومي للبحــوث التربويـة والت (2(

 .50ص   2004،دار الجامعة الجديدة،
 . 33برنامج اصالح التعليم الفني والتدريب المهني :مرجع سابق ص  (3(
مجلة صفاء عالم محمد أبو طالب : إتجاهات حديثة فى تدريب المعلمين داخل المدرسة ،جامعة عين شمس ،كليه التربيه، ( 4(

 . 280ص 18،2017،ع البحث العلمى فى التربية 
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من أهم أدوار وحدة و  )1( .لسلبيات ويتابع الوحدة مدير المدرسة شخصياهذة اللجنة بتعظيم اإليجابيات ووضع الحلول ل
تخطيط وإعداد البرامج التدريبية للعاملين بالمدرسة ، تنفيذ البرامج وتبادل المهارات الفنية : التدريب في التنمية المهنية 

 (2) تنفيذه.بين العاملين ، اإلستفادة من خبرات المبعوثين والمتابعة الفنية لما تم 

  :مشكالت وحدات التدريب والجودةـ 6
ن عند التخطيط للدورات عدم مشاركة المعلميتعليم العديد من المشكالت منها:يواجه التدريب فى مؤسسات ال         

عناصر اليب التقويم جميع ، ال تشمل أستلبى تطلعات وإحتياجات المعلمين ، الدورات التدريبية تقليدية والالتدريبية
وافز المادية واألدبية ، ال يتولى تقديم التدريب خبراء متخصصون فى هذا المجال ،عدم توافر الحالتدريب

، قلة الوعي بأدوار الوحدة وقصور في تأدية دور الوحدة (3) وقت التدريب للمعلمين المتدربين عدم مالئمةللمتدربين،
 (4) . في التقوييم الشامل

عدم مناسبة موضوعات التدريب  ـأهم المشكالت التى تواجه وحدات التدريب وتعمل على عدم نجاحه: ومن        
لحاجة المتدربين، قلة مواكبة الموضوعات للتطورات التربوية الحديثة ، عدم مناسبة المكان للتدريب من حيث األثاث 

المعلمين فى ظل األعباء التدريسية المفروضة ووسائل الراحه ، قلة األجهزة التقنية أو عدم صالحيتها،  ضيق وقت 
 (5). عليهم ، ضعف الجرأه والرغبة فى التجريب والخروج عن المألوف ، قلة عدد المؤهلين لقيادة الورش التعليمية

ورد أنه من عوامل نجاح أنشطة التدريب أثناء  :عوامل نجاح وحدات التدريب والجودة فى تحقيق أهدافها ـ7
ويقوم مدير المدرسة بتنسيق  ،العاملين في عملية تحديد األهداف واألنشطة الضرورية للنمو المهنيالخدمة إشتراك 

 (6) . وحدة التقوييم في المدرسةب باالستعانةوتنفيذ أنشطة التدريب 
ويري البعض أن من عوامل نجاح وحدات التدريب والجودة أن يتولي التدريب مدربين أكفاء لهم دراية         

وأن تكون البرامج التدريبية متنوعة لتلبية جميع اإلحتياجات و توفير الحوافز  ،بمشكالت المرحلة والمعلم وإحتياجاته 
تدريبي بمشكالت البيئة المحلية وضرورة توافر متابعة المادية واألدبية للمتدربين ومحاولة ربط أهداف البرنامج ال

                                                           

 .م18/4/2001( ، المادة الثالثة، بتاريخ 90قرار وزارى رقم ) :( وزارة التربية والتعليم 1(
 .53( رشيدة السيد أحمد طاهر :مرجع سابق ص 2(

تقويم دورات تدريب معلمى المرحلة الثانوية أثناء الخدمة من وجهـة نظـر المعلمـين والمشـرفين التربـويين،  :( فؤاد على العاجز(3
يوليــو  22-21)تكــوين المعلــم(، الفتــرة مــن للمــؤتمر العلمــى الســادس عشــر للجمعيــة المصــرية للمنــاهج وطــرا التــدريسمقـدم 

 . 17، صم2004
 . 308مصطفي حسين محمد :مرجع سابق ص( 4(

العربيــة ، ( أحمــد الششــتاوى الســيد فــارس : دراســة تقويميــة لوحــدات تــدريب المعلمــين بمــدارس التعلــيم العــام بجمهوريــة مصــر (5
 . 150-148م ص.ص 2006رسالة ماجستيرغيرمنشوره ، جامعة طنطا ، 

 .18األكاديمية المهنية للمعلمين :مرجع سابق ص  (6(
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(إختيار قيادات إبداعية تكون قادرة على تهيئه بيئه عمل مالئمة ، وتوفير المعارف 1)،مستمرة لنتائج البرامج التدريبية 
لمهنية لدى المناسبة وسرعة تدفقها لتواكب تطورات العصر، وتوافر مناخ داعم وثقافة عمل إيجابية داعمة للتنمية ا

جميع العاملين ، وجداول مدرسية مرنة تتيح الوقت الكافى لتفعيل وحدة التدريب ، و تحفيز اإلدارة المدرسية للمعلمين 
 (2وتشجيعهم على تبنى الطرق الحديثة فى التدريس ، و توفير قنوات إتصال بين المعلمين والموجهين. )

 ينر المدي رأدواالثالث:  رالمحو 
 دور المدير الدار  والفنى والمجتمعى والنسانى أولا: 

 :الدور اإلدار  لمدير المدرسة -1

مع بداية األلفية الثالثة أصبح من األهمية بمكان تواجد قيادة مدرسية قادرة علي إتخاذ القرار التربوي بجرأة          
، وتسعي إلي توجية اإلمكانات المتاحة وحسن توظيف الموارد البشرية باإلضافة إلي اإلهتمام بالطالب ، وكفاءة 

وأيضا ، وتنفيذ المنهج وما يتطلبة من تخطيط وتنظيم وتوجية وتنسيق وقيادة وإشراف وتمويل وتقوييم ومتابعة 
 (3بيئة المحيطة صوب تحقيق أهدافها .)اإلتصال بالمؤسسات التعليمية األخري واإلتصال بالمجتمع المحلي وال

مهارات التنظيم االدارى وتصنف هذة :وهناك عدة عوامل تساعد علي النجاح في اإلدارة التعليمية ومنها         
 ، المهارات ثالث أنواع هي : المهارات التصويرية وتتعلق بمدي كفاءتة في إبتكار األفكار والتفنن في الحلول

وتتعلق باألساليب والطرائق التي يستخدمها رجل اإلدارة في معالجته للمواقف التي يصادفها مثل والمهارات الفنية 
 (4). والمهارات اإلنسانية والتي يستطيع بها أن يتعامل بنجاح مع األخرين ،تنظيم اإلجتماعات وكتابة التقارير

يين وتستمر العالقات طول الوقت فال تبدأ يدل اإلشراف علي العالقات بين فرد ذي سلطة  علي أفراد تابعو         
ويقع علي مدير المدرسة عبء المشاركة في  .وال تنتهي وتحتاج المدرسة مثل هذه العالقات كوسيلة لتحقيق أهدافها

وعلي المدير أيضا ان يكون مجيدا لعمله متقنا إياه ملما بأعمال مرؤسيه من ناحية طبيعة ،( 5عملية اإلشراف الفني.)

                                                           

فؤاد علي العاجز : تقوييم دورات تدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة من وجهـة نظـر المعلمـين والمشـرفين التربـويين ( 1(
مقدم للمـؤتمر العلمـي السـادس عشـر للجمعيـة المصـرية للمنـاهج وطـرق التـدريس )تكـوين المعلـم ( ،الفتـرة بمحافظات عزة ،بحث 

 .30،ص  2004يوليو  22الي 12من 
أمل محمد وجدى عبد الصمد :تطوير التنمية المهنية المستدامة لمعلمى التعليم العام فى مصر فى ضوء الخبرة الفرنسـية ، -(2(

 . 86م ، ص2012نشوره، جامعة القاهرة،كلية التربية ،رسالة دكتوراة،  غيرم
،دليــل المتــدرب ،بواســطة مستشــاري  2013األكاديميــة المهنيــة للمعلمــين :برنــامج مهــارات القيــادة لمــديري المــدارس ،مــارس (  3(

 . برنامج دعم التعليم
 2،ع16،مصــر،مج  مجلــة الدارة بســوها ،صــبري عبــدالموجود إبــراهيم : االدارة التعليميــة ومفهومهــا واسســها ومشــكالتها  (4(

 . 101ص 2002،اكتوبر
،مصـر،مج  مجلـة دراسـات تربويـة واجتماعيـةاحمد محمد غـانم: دور مـدير المدرسـة كمشـرف مقـيم دراسـة نظريـة تطبيقيـة ، (5(

 . 96ص  2015الثاني،ع االول ،
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وكذلك أن يكون بإمكانه إستعمال المعلومات ، عارفا بمراحلها وعالقاتها ومتطلباتها ، وأن يكون التي يؤدونها  األعمال
 ( 1.)زالعمللطرق والوسائل المتاحة والكفيلة بإنجالمدركا وعارفا 

 والتي والطالب والموظفين المدرسين وهي المدرسة ووصف تشكيل على تعمل ةرئيس قوى  ثالث هناكو          
 أجل من عليهمواإلشراف  القوى  بهذه التالعب هو التعليمي القائد دورو  الدراسية المناهج خالل من القوى  هذه تتفاعل
 (2).التعليم جودة تعظيم

المدرسة علي توفير الوسائل التعليمية التكنولوجية التي تمكن الطالب من إكتساب يعمل مدير  والبد أن         
والتتوقف جودة البنية التحتية فقط علي توافرها ووجود األماكن ، عرفة والمهارات الالزمة لدراستهمالمعلومات والم

لذلك من الضروري وجود ألية ، بصورة منتجةالمخصصة لها داخل المؤسسة ولكن مدي إستغاللها واإلنتفاع بها 
 (3)  التعليمية وغيرها لتوفير الموارد المادية والتعليمية مثل المباني والتكنولوجيا والوسائل

 الدور الفنى لمدير المدرسة: ـ2
إنه بإمكان القائد التأثير في عملية التجديد بطرق مختلفة وفي مراحل متنوعة فبإستطاعته الدفع بمجموعة من         

وخصوصا  الفاعلين إلي التوجه جماعيا نحو المستقبل وتصور وبناء تصوراتهم بنشاط كما يمارس تأثيره أثناء العمل
 ( 4عندما يصطدم بعائق أو مأزق فيكون دور التغيير والتطوير هو المحرك للخروج من األزمة.)

والبد أن يكون لدي قائد التغيير القدرة علي توحيد األفراد ذوي اإلهتمامات الفردية من خالل العمل علي         
طابع تحويلي في المؤسسة التعليمية فقادة التغيير تحقيق أهداف عليا تؤدي إلي إحداث تغيير مؤثر وذو مغذي وله 

 (5يتبنون عملية التغيير ويتخذون اإلجراءات لذلك.)
ويصطدم مدير المدرسة بعقبات كثيرة تعوقه عن تحقيق النجاح الوظيفي بعضها فرضته ظروف البيئة        

وهذه المعوقات تحدث أزمة ، بنمط قيادته المحيطة والبعض األخر فرضته اللوائح والقوانين والبعض مرتبط بذاته أو 
وكذلك تعرضه هو ، داخل المدرسة وعلي مدير المدرسة العمل علي تفادي تلك العقبات بالعالقات مع اإلدارة العليا 

 (6شخصيا لبعض التدريبات التي تساعده علي النمو الذاتي بنمط شخصيته.)

                                                           

 . 104 برهان الدين حسين السامرائي:مرجع سابق ،ص (1(
2) Nzile Peninnah Nzambi: Role Of The Headteacher In Instructional Supervision As Perceived 

By Teachers In Secondary Schools In Kitui District، Kitui County-Kenya، Kenyatta University ، 

November، 2012 ،P13. 

3 (National assessment and accreditation council (naac)،2011 ،available from 

،http://www.haac.gov.in/publications،p150. 

 .35،ص ،ترجمة عز الدين الخطابي2001، 63،ع مجلة رؤي تربوية،:القيادة واساليب ممارسة السلطهمونيكا غاتر توركر(  4(
 .258محمود أبو النور عبدالرسول: مرجع سابق ص (  5(
 31،مـج  مجلـة كليـة التربيـةالـوظيفي لمـديري المـدارس فـي ضـوء القيـادة التحويليـة ،علي محمد يحي علي :مقومات النجاح  (6

 .90،الناشر جامعة اسيوط ،كلية التربية ،ص 2015،ع االول ،
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ي لمواجهة األزمة وضمان السيطرة عليها وتوجيهها إلي مصلحة العلم والبد لمدير المدرسة من إتباع األسلوب      
الدراسة التحليلية لألزمة  الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة، ـويركز هذا األسلوب علي إتمام عدة مراحل وهي : المؤسسة 

تخطيط للمواجهة ويتم ذلك عن طريق التفرقة بين مظاهر األزمة وأسبابها حتي يسهل التغلب علي األسباب ، مرحلة ال
 .والتعامل مع األزمة وهي مرحلة رسم السيناريوهات وحشد القوي لمواجهة األزمة 

ولكي يتم ذلك بنجاح البد من سمات شخصية تتوافر في مدير المدرسة لمواجهة األزمة ومنها 
اع والقدرة علي شخصية مثل الشجاعة والقدرة علي التكيف والمثابرة ومهارات عقلية منها التفكير واإلبد

 (1وخصائص إنفعاليه مثل البرود اإلنفعالي وتحمل التوتر والقدرة علي التخطيط والتنظيم واإلصغاء الجيد.)
لقد صارت إدارة الجودة من اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة وتقوم فلسفتها علي مجموعة من المبادئ التي 

ووسيلة إلدارة  ،ممكن فهي فلسفة إدارية ومدخل إستراتيجي أداءيمكن تبنيها من أجل الوصول إلي أفضل 
التغيير تهدف إلي نقل المنظمات المعاصرة من أنماط التفكير التقليدية إلي أنماط تفكير وممارسات تتالئم 

 (2). مع البيئة والمتطلبات المعاصرة
 تطوير تعزيزو  النقد ذاتي جماعي فموق تطوير خالل من الجودة تعزيزوعلي مدير المدرسة أن يعمل على          

 أنحاء جميع في الجودة ثقافة نشرو  الوعي مستوى  رفعوتجويد العمل اإلداري و  ، نقاط الضعف كتشافوإ  الجودة
 (3) .المؤسسية والقدرة التعليمية للفعالية المستمر والتعزيزالمهنية   التنمية عمليات لدعم المؤسسة 

 المدرسة:الدور المجتمعى لمدير  ـ3
، يقصد بالدور اإلجتماعي تعامل اإلدارة المدرسية مع أفراد مختلفين في الثقافات ومتعددي اإلتجاهات            

وهذا يتطلب منه القدرة علي التعامل بغض النظر عن إختالف هؤالء األفراد مع ضرورة تنسيق جهودهم من أجل بلوغ 
الدور المجتمعي لمدير المدرسة مكانا رئيسيا ضمن أدوارة المتعددة حيث ومن هذا المنطلق إحتل ، الغايات المرسومة 

أصبح من المسلم به أن المديرين األقوياء عادة ما يكونوا إجتماعيين وقادة في نفس الوقت فهو يعتبر قدوة للعاملين 
أنينة وحسن التفاهم في المدرسة ولذلك فعليه خلق المناخ المدرسي الصالح علي أساس من اإلستقرار النفسي والطم

 (4).والبعد عن الخالفات

                                                           

،وزارة االوقـاف  599،ع 52،س مجلة الوعي السالميفرغلي هارون :فريضة الغائبة في مدارسنا اداره االزمات البتعليمية ،( 1(
 .45-44،ص.ص  2015والشؤن االسالمية ،مايو 

مجلـة ( محمد بـن عبـدالعزيز الراشـد :إدارة الجـودة الشـاملة ودراسـة نظريـة ونمـوذج مقتـرح لهـا فـي مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة ، 2(
 .5،ص  2011،يونيو ونوفمبر  2،ع 17،مج  مكتبة الملك فهد الوطنية

3)  Mr smith and others Quality Assurance Guide Business Administration & Economics & 

Political Science The British University in Egypt March 2015 p4. 

 هشــام عــدنان موســي : الــدور اإلجتمــاعي لمــدير المدرســة الثانويــة بمحافظــة البلقــاء وعالقتــة بالثقافــة التنظيميــة فــي ضــوء(  4(
 .599،ص  2011، مارس  3،مج  145،ع مجلة التربية جامعة الزهرمبادئ الجودة ، 
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من خالل  ، واليمكن تفعيل الدور المجتمعي لمدير المدرسة بمفردة دون تفعيل دور مجلس األمناء بالمدارس          
وتزويد أعضاءها بدورات ، ووضع شروط محددة لعضوية هذه المجالس  ،وضع أهداف محددة وإجرائية لهذه المجالس

ويمثل العنصر البشري عنصرا رئيسيا في العملية األدارية فوجود قيادة ادارية واعية . (1العمليات اإلدارية ) تدريبية في
ومن ثم إنجاز العمل بما يخدم أهداف اإلدارة التعليمية يعد مطلبا مهما في اإلدارة ، قادرة علي تحمل مسؤلياتها 

دة تعمل علي دفع العمليات إلي أعلي درجة من الكفاءة الحديثة فاإلدارة الحديثة أصبحت تعتمد علي وجود قيا
 (2اإلنتاجية.)

 الدور اإلنساني لمدير المدرسة: ـ4
يقصد بالدور اإلنساني لمدير المدرسة  قدرة القائد التربوي علي التفاعل الصحيح مع مرؤوسية وتنسيق        

وجعلهم ينهضون ، وإيجاد روح العمل الجماعي بينهم سواء كانوا معلمين أم موظفين أم منتجين ، جهودهم 
كما أن دور مدير المدرسة أن يتعامل مع  .بالمسؤليات الملقاه علي عاتقهم بروح يسودها التعاون والتكامل واإلنسجام

ن ثم تختلف النتائج المحققة تبعا لذلك فالسلوك وم ،أنواع مختلفة من البشر يتباينون في قدراتهم وتصرفاتهم في العمل
 (3اإلنساني في موقع العمل تحكمة إعتبارات وعوامل كثيرة تختلف من فرد ألخر ومن جماعة ألخري.)

أولهما الجانب اإلداري ويشمل المهارات األساسية االزمة للمدير أو : ولمفهوم العالقات اإلنسانية جانبان        
السلوكي وهو عملية تنشيط  تمكنه من التواصل والتعامل مع مرؤسيه والتأثير فيهم بفاعلية، ثانيها الجانبالقائد التي 

مية من ناحية واقع األفراد في موقف معين مع تحقيق التوازن بين رضاهم النفسي من ناحية وتحقيق األهداف التعلي
 (4) .أخري 

وإحترام مرؤوسية من خالل بناء جسور من الود وتفهم مشاعر وهذا الدور يرتبط بمحاولة المدير كسب ثقة       
وظروف المرؤوسين اإلجتماعية واإلنسانية حيث يؤدي ذلك إلي تعزيز الثقة ومضاعفة اإلنتاج كما يتضمن مدي 

 (5).كفاءتة في التعرف علي متطلبات العمل مع الناس كأفراد ومجموعات
 للمعلمين:دور المدير فى التنمية المهنية  ثانيا:

                                                           

( محمود ابو النور عبدالرسول :عالقه المشاركة في صنع القرار باالنماط القيادية لمديري المدارس االبتدائية في مصر دراسة 1(
 .146،ص  2010،فبراير 27،ع 13،مصر ،مج  مجله التربيةميدانيه ،

منال الفي خلف الحربي :تصور مقتـرح لتطـوير إدارة التعلـيم قبـل الجـامعي بإسـتخدام مـدخل التعلـيم التنظيمـي ،رسـاله دكتـوراة  )2
 .14،ص 2018غيرمنشوره ، ،جامعة طنطا ، كليه التربيه ،

 .38نودي عبد: هبال :مرجع سابق ،ص (3(
،مـج  مجلـة المعرفـة التربويـةاالنسانية في تطـوير ادارة المدرسـة االبتدائيـة ،عبدالعزيز سلطان محمد العمرو :دور العالقات  (4(

 .228،الجمعية المصرية ألصول التربية ،ص 2015، 6،ع 3
 .16:مرجع سابق ص عبدالعزيز بن عمربن ناصر التميمي( 5(
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يشكل النمو المهني للمعلمين واحدا من أولويات العمل المدرسي وذلك أن المعلم يشكل الوسيط المعرفي بين        
فإن إمتلك المعلم الكفايات المطلوبة أمكنه تحقيق النجاح في  ،وهو من ينفذ الموقف التعليمي، الطالب والمناهج 

وهي نتائج الخبرة  ،التخطيط والتنفيذ والتقوييم للموقف التعليمي بكل ما يحتويه من معارف ومهارات وإتجاهات
مين مرهون تحقيقة التعليمية التي البد للمتعلم من إكتسابها بعد مروره بالخبرة الالزمة وعليه فالنتائج الجيدة من المتعل

بكفايات المعلم وال تتطور الكفايات إال بالعمل نحو تحقيق التنمية المهنية من خالل تحسين كفاياتهم عن طريق 
 (1).  تشجيع التدريبات

وقد أكدت الدراسة علي أهمية توافر الكفاءات التعليمية للمعلم والعمل علي تطويرها وأن ذلك يعد مسؤلية رئيسة        
كما أكدت علي أهمية مشاركة المعلم في العمليات التربوية والتعليمية المختلفة بالمدرسة مثل ، المدرسة  لمدير

وأكدت الدراسات علي الجانب األخر جانب . المشاركة في صناعة القرارات المدرسية  كجزء من نموه المهني 
 (2) .افر من خالل ممارسة دورة تجاه ذلكالعالقات اإلنسانية كعامل ضروري لنمو المعلم المهني ويجب  أن يتو 

ويتعين علي مدير المدرسة أن يعمل علي تطوير المعلمين وتنميتهم مهنيا وذلك من خالل إعطاءهم 
ويتضمن الجانب ، ورفع كفاياتهم التعليمية في الجانبين المعرفي والسلوكي ،الفرصة الكافية والممكنة لنموهم 

الطالب واإللمام بما يتعلق بالمواد الدراسية واألساليب المستخدمة في المعرفي معرفة المعلمين بخصائص 
أما الجانب السلوكي فيتضمن قدرة المعلمين علي  ،عملهم علي أكمل وجه أداءمما يؤدي إلي  ،التدريس

 . (3)التخطيط لدروسهم وإستخدام الوسائل التعليمية وإنتاجها وتحليل النتائج التحصيلية وإدارة الصف

 عشر: إجراءات الجانب الميدانى للبحث ونتائجهااحد  
 أهداف الدراســة الميدانية ـأ

الدراسة الميدانية إلى التعرف علي واقع أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب هدفت        
المدير فى التنمية المهنية  ومقترحات تفعيل دورساسي بمحافظة المنوفية، ومعوقات والجودة بمدارس التعليم األ

 .وذلك من وجهة نظر المعلمين بمدارس التعليم األساسي بمحافظة المنوفية  ،للمعلمين بوحدات التدريب والجودة،
 كما في الجدول التالي:، ( عبارة في خمسة محاور102وصف محاور االستبانة:وقد اشتملت االستبانة على )

 دراسة الميدانية )االستبانة(( وصف محاور وعناصر أداة ال1جدول )
 
 

                                                           

 .23صادق محمد عبيد : اللحياني:مرجع سابق ،ص( 1(
 2007، 2ع  8،مــج  مجلـة جامعـه الملـك سـعودالمدرسـة تجـاه النمـو المهنـي للمعلـم ، فهـد بـن احمـد الحبيـب : دور مـدير(  2(

 .461،ص
 .19فواز مبارك العنزي: مرجع سابق ،ص(  3(
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 عدد العبارات المحور

 إدارة التنمية المهنية بوحدات التدريب والجودة : ول:المحور األ
 18 التخطيط .1

 17 التنظيم .2

 12 اإلشراف .3

 13 التقويم .4

 23 المحور الثاني : معوقات تفعيل دور المدير فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة

 19 المحور الثالث: مقترحات تحسين أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة

 102 االجمالي

 :الستبانة وثباتهاصدا 
لصدق االستبانة وثباتها اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري )صدق المحكمين(، وحساب معامل الثبات         

 ثم حساب الصدق الذاتي وهو يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات.بطريق الفا كرونباخ، 

 : مجتمع الدراسة وعينتهاج 

 مجتمع الدراسة :

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المعلمين العاملين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم األساسي             
( مدرسة، كما بلغ 772مدارس الحلقة األولى )ة، وبلغ عدد بمحافظة المنوفية والموزعين علي عشرة إدارات تعليمي

 المدارسجمالي (، وبلغ إ131بحلقتيها ) (، وعدد مدارس التعليم االساسى436)  الحلقة الثانيةمدارس عدد 
عدد المعلمين العاملين بلغ المدارس و  إجماليمن  %10بنسبة مئوية بلغت مدرسة كعينة  135، تم اختيار (1339)

( من المعلمين العاملين بوحدات التدريب 675وقد تم إختيار عدد) ،(6695المدارس بوحدة التدريب والجودة )بهذه 
 .%10بنسبة مئوية بلغت  كعينة مختارة والجودة بهذه المدارس

 (عينة المدارس المختارة من كل ادارة تعليمية والعينة المختارة من كل مدرسة2جدول )
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 م اإلدارة

نة
عي

 

ن
مي

عل
لم

ا
 

لم
 ا
دد

ع
ن
مي

عل
 

نة
عي

ال
 

س
ر
دا
لم

 ا
دد

ع
 

نة
عي

 

ن
مي

عل
لم

ا
 

لم
 ا
دد

ع
ن
مي

عل
 

نة
عي

ال
 

س
ر
دا
لم

 ا
دد

ع
 

نة
عي

 

ن
مي

عل
لم

ا
 

لم
 ا
دد

ع
ن
مي

عل
 

نة
عي

 

س
ر
دا
لم

ا
 

س
ر
دا
لم

 ا
دد

ع
 

 1 شبين الكوم 123 12 615 60 89 9 445 45 24 2 120 10 23 115

 2 الباجور 80 8 400 40 43 4 215 20 13 1 65 5 13 65

 3 منوف 103 10 515 50 56 5 280 25 24 2 120 10 17 85
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 4 تال 72 7 360 35 42 4 210 20 3 1 15 5 12 60

 5 بركة السبع 66 7 330 35 32 3 160 15 7 1 35 5 11 55

 6 أشمون 135 14 675 70 71 7 355 35 17 2 85 10 23 115

 7 قويسنا 90 9 450 45 40 4 200 20 12 1 60 5 14 70

 8 الشهداء 47 5 235 25 29 3 145 15 6 1 30 5 9 45

 9 سرس الليان 11 1 55 5 5 1 25 5 2 1 10 5 3 15

 10 السادات 45 5 225 25 29 3 145 15 23 2 75 10 10 50

 الجملة 772 88 3860 440 436 43 2180 215 131 14 655 70 135 625

 
 د: أساليب المعالجة اإلحصائية :

لحصر التكرارات ومعالجتها إحصائيا  من  SPSSبعد تطبيق االستبانة وتجميعها، تم تفريغها باستخدام برنامج        
 خالل األساليب اإلحصائية التالية: 

 وذلك وفقا  للمعادلة: الخام.في حساب التكرارات: حيث تعتبر النسبة المئوية أكثر تعبيرا  عن األرقام  نسبة المئويةلا ـ
 . 100× النسبة المئوية = ) تكرار االستجابة ، العدد الكلى( 

 عبارة،لتحديد مستوى الموافقة أو مستوى اإلجابة على كل  ،المتوسط الحسابي المرجح من التكرارات(): النسبيالوزن  ـ
تحديد الموافقة على كل  في النسبييساعد الوزن و على مجموع أفراد العينة،  الرقمييساوي التقدير  النسبيوالوزن 

عن طريق إعطاء درجة لكل  الرقميوتم حساب التقدير . لكل منها النسبيعبارة وترتيب المقترحات حسب الوزن 
( متوسطة(، واالستجابة )3، فاالستجابة )كبيرة( تعطى الدرجة )من االستجابات الثالثة وفقا  لطريقة ليكرت استجابة

لكل  النسبيأو الوزن  الرقمي(، وهكذا يكون التقدير 1( تعطى الدرجة )ضعيفة (، واالستجابة ) 2تعطى الدرجة )
 .عبارة 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  ؟أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة ما السؤال: ال: النتائج الخاصة باإلجابة عن أو

 ( إجمالي محاور الستبانة3جدول )

 العدد المحور

القيمة 

 الصغرى

القيمة 

 المتوسط الكبرى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

النسبة 

 المئوية

درجة  الترتيب

 الموافقة 

 ضعيفة  1 %54.14 1.62 8.26 29.24 54 18 625 التخطيط

 ضعيفة  3 %51.80 1.55 6.87 26.42 49 17 625 التنظيم

 ضعيفة  4 %49.83 1.49 5.21 17.94 36 12 625 االشراف

 ضعيفة  2 %52.02 1.56 5.84 20.29 38 13 625 التقويم

اجمالي ابعاد 

 االدارة
625 60 177 93.88 24.29 1.56 52.16% 

 ـ

 ضعيفة 

 كبيرة  ـ %87.66 2.63 6.87 60.48 86 27 625 المعوقات

 كبيرة  ـ %90.48 2.71 5.75 51.57 57 23 625 المقترحات

 متوسطة 10 %70.50 6.90 41.90 205.80 310 110 625 جمالى المحاورإ
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 
المدرسة في إدارة التنمية المهنية بوحدات التدريب والجودة  مدير دورجاء اجمالي اراء عينة الدراسة حول 

 ، وقد يرجع ذلك الي:(24.29بانحراف معياري بلغ ) (1.56بمحافظة المنوفية بدرجة ضعيفة وبوزن نسبي بلغ )
بنتائج  قصور فى قيام مدير المدرسة بدوره فى التخطيط لعملية التنمية المهنية بتحديد االحتياجات التدريبية واالخذ ـ

 المتابعة الفنية واالدارية لوحدات التدريب والجودة عند وضع خطة لبرامج التنمية المهنية
فى قيام مدير المدرسة بدوره فى االستفادة من المبعوثين ووااللتزام بالتوصيف الوظيفى للمعلمين فى عمليات  ضعفـ 

 .توزيع المهام والمسئوليات 
ره فى إطالع المعلمين على النشرات التربوية والقراءات الموجهه لهم والتعرف على قصور فى قيام مدير المدرسة بدو  ـ

 .المناهج بهدف تطويرها
قيام مدير المدرسة بدوره فى متابعة خطة الوحدة ومدى تنفيذها فى االطر الزمنية المحددة وعمل تغذية راجعة  ندرة ـ

 .للمعلمين من أجل تطوير العمل وتحسينه
راء عينة الدراسة حول درجة توافر معوقات تفعيل دور المدير فى التنمية المهنية للمعلمين اجمالي أ جاء           

(، وقد 6.87(بانحراف معياري بلغ )2.63بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية بدرجة كبيرة وبوزن نسبي بلغ )
وقلة وعى مدير ، تى تعتمد عليها برامج التنمية المهنية يرجع ذلك الي قلة االمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية ال

وقلة االخذ فى االعتبار االتجاهات الحديثة فى برامج التنمية ، المدرسة بأهداف ومهام وحدات التدريب والجودة 
تحديد وقلة الجدية فى ، وندرة وجود دليل للتنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بالمدارس  ، المهنية

وضعف التركيز على الجانب التطبيقى فى برامج التنمية المهنية وضعف نشر ثقافة التنمية ، االحتياجات التدريبية 
 . المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسى

المديرين فى التنمية المهنية مقترحات تحسين أدوار راء عينة الدراسة حول الموافقة علي جاء اجمالي أو         
(بانحراف معياري بلغ 2.71بمحافظة المنوفية بدرجة كبيرة وبوزن نسبي بلغ ) للمعلمين بوحدات التدريب والجودة

 المديرين عن طريق توفير التجهيزات التى تدعم تنفيذ برامج التنمية المهنية أداء(، وقد يرجع ذلك الي تطوير 5.75)
وتوفير التقنيات الحديثة وخدمة االنترنت  ،انية التغيير مهما كانت الظروف والموارد المتاحةوقناعة المدير بإمك، 

وربط التنمية المهنية للمعلمين ، وتدريب المديرين على كيفية تنفيذ أساليب التنمية المهنية وتقويمها  ،بالمدارس
المهنية للمعلمين بالتنسيق ين االطراف  ويكون وضع خطة التنمية بوحدات التدريب والجودة بالحوافز والترقيات

 .المعنية بعملية التنمية المهنية 

أدوار هل توجد فروا ذات دللة إحصائية لستجابات عينة الدراسة لتفعيل  ثانيا:اإلجابة المتعلقة بالسؤال:
كالحصول على تعز  لمتغير النوعكالمؤهل المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة 

 دورات لتفعيل وحدة التدريب؟
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 ) ذكر ك انثي ( ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:أول: متغير النوع

 المدرسة في مدير دور( قيمة التاء ودللة الفروا بين استجابات عينة الدراسة حول واقع 4) جدول 
إدارة التنمية المهنية بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية ومعوقات ومقترحات تفعيله وفقا لمتغير النوع ) ذكر ك  

 انثي (

 المتوسط العداد النوع المحور

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 

% 

ادرجة 

 الموافقة 
 قيمة التاء

الداللة 

 االحصائية

 التخطيط
 ضعيفة %55.26 1.66 8.64 29.84 293 ذكر

1.72 
0.24 

 ضعيفة %53.15 1.59 7.88 28.70 332 انثي غير ادالة

 التنظيم
 ضعيفة %51.80 1.55 7.15 26.42 293 ذكر

0.01 
0.27 

 ضعيفة %51.80 1.55 6.62 26.42 332 انثي غير ادالة

 االشراف
 ضعيفة %50.41 1.51 5.63 18.15 293 ذكر

0.93 
0.03 

 ضعيفة %49.32 1.48 4.82 17.76 332 انثي ادالة

 التقويم
 متوسطة %56.59 1.70 6.15 20.37 293 ذكر

0.33 
0.22 

 متوسطة %56.16 1.68 5.57 20.22 332 انثي غير ادالة

 المعوقات
 كبير  %88.23 2.65 6.59 60.88 293 ذكر

1.35 
0.16 

 كبير  %87.15 2.61 7.10 60.14 332 انثي غير ادالة

 المقترحات
 كبير  %90.72 2.72 5.66 51.71 293 ذكر

0.55 
0.31 

 كبير  %90.27 2.71 5.83 51.45 332 انثي غير ادالة

 2.85( = 0.01وعند مستوي) 1.96( =   0.05قيمة التاء الجدولية عند مستوي )
 يتضح من الجدول السابق أن:

 6.88( ذكور و) 7.64لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره )( 24.70( للذكور و)25.84متوسط درجات أفراد العينة )ـ 
( لإلناث ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية وفقا 1.59(للذكور و) 1.66( لإلناث والوزن النسبى )

 لتنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريبا  إدارة المدرسة في مدير دورلمتغير النوع ) ذكر ، انثي (، حول واقع 
أن جميع العاملين بالمدرسة ( غير دالة، ويعزي ذلك الي 1.72والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة التاء)

ناخ التربوى وينتمون لنفس القيادة اإلدارية، وتحكمهم نفس اللوائح والقوانين ناث يتمتعون بنفس الم  إ سواء ذكور أو
 .ناثإداللة إحصائية لمتغير النوع سواء ذكور أو  لذلك ال يوجد فروق ذات؛ ونفس الثقافة التنظيمية

(  7.10( ذكور و)  6.59( لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره)60.14( للذكور )60.88متوسط درجات أفراد العينة ) ـ
ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ، ( لإلناث 2.61( للذكور و) 2.65لإلناث والوزن النسبى) 

لمتغير النوع ) ذكر، انثى(، حول معوقات تفعيل دور المدير فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب وفقا 
( غير دالة، ويعزي ذلك الي عدم وجود فروق بين كال  من 1.35والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة التاء)

نمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة الذكو واالناث في االقرار بمعوقات تفعيل دور المدير فى الت
 . المنوفية
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(  5.83( ذكور و) 5.66( لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره)51.45( للذكور )51.71متوسط درجات أفراد العينة ) ـ
صائية وفقا ( لإلناث ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة اح 2.71( للذكور و) 2.72لإلناث والوزن النسبى) 

لمتغير النوع )ذكر، انثى(، حول مقترحات تحسين أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب 
واالناث في  ر( غير دالة، ويعزي ذلك الي عدم وجود فروق بين كال  من الذكو 0.55والجودة، حيث بلغت قيمة التاء )

 . تنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفيةاالقرار بمقترحات تفعيل دور المدير فى ال
 متغير نوع المؤهل ) تربوي ك غير تربوي( ثانياا:

 يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:
 إدارة التنمية  المدرسة في مدير دور( قيمة التاء ودللة الفروا بين استجابات عينة الدراسة حول واقع 5) جدول 

المهنية بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية ومعوقات ومقترحات تفعيله وفقا لمتغير نوع المؤهل ) تربوي ك غير 
 تربوي(

 المتوسط العدد المتغير
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الموافقة
 قيمة التاء

الداللة 

 االحصائية

 التخطيط 
 ضعيفة %54.1 1.62 8.26 29.21 623 تربوي

 7.40ـ
0.20 

  متوسطة %68.5 2.06 1.41 37.00 2 غير تربوي غير دالة

 التنظيم
  ضعيفة %51.8 1.55 6.87 26.40 623 تربوي

 1.17ـ
0.74 

  متوسطة %59.8 1.79 4.95 30.50 2 غير تربوي غير دالة

 االشراف 
  ضعيفة %49.8 1.49 5.21 17.92 623 تربوي

 4.97ـ
0.40 

  متوسطة %63.9 1.92 1.41 23.00 2 غير تربوي غير دالة

 التقويم 
  ضعيفة %52.0 1.56 5.84 20.26 623 تربوي

 3.84ـ
0.35 

  متوسطة %71.8 2.15 2.83 28.00 2 غير تربوي غير دالة

 المعوقات
  كبيرة %87.7 2.63 6.82 60.54 623 تربوي

8.19 
0.26 

 متوسطة  %63.8 1.91 2.83 44.00 2 غير تربوي غير دالة

 المقترحات
  كبيرة %90.6 2.72 5.71 51.62 623 تربوي

5.22 
0.51 

  متوسطة %67.5 2.03 3.54 38.50 2 غير تربوي غير دالة

 2.58( = 0.01وعند مستوي) 1.96( =   0.05قيمة التاء الجدولية عند مستوي )
 يتضح من الجدول السابق أن:

(  1.41( ذكور و) 8.26( لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره)37.00( للذكور )29.21متوسط درجات أفراد العينة )ـ 
ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  ، ( لإلناث  2.06( للذكور و) 1.62لإلناث والوزن النسبى) 

لتنمية المهنية للمعلمين إدارة االمدرسة في  مدير دوروفقا لمتغير نوع المؤهل ) تربوي ، غير تربوي( حول واقع 
 معظمأن ( غير دالة، ويعزي ذلك الي 7.40بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة التاء)

 .داخل مدارس التعليم اآلساسى من المعلمين وهم جميعا تربويون  أعضاء وحدات التدريب والجودة
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(  2.83( ذكور و) 6.82( لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره)44.00( للذكور )60.54متوسط درجات أفراد العينة ) ـ
 ( لإلناث ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  1.91( للذكور و) 2.63لإلناث والوزن النسبى) 

دور المدير فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات  ، غير تربوي( حول معوقات تفعيلوفقا لمتغير نوع المؤهل ) تربوي 
( غير دالة، ويعزي ذلك الي عدم وجود فروق بين 8.19التدريب والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة التاء)

المدرسة في التنمية المهنية  مدير دوركال  من نوع المؤهل سواء تربوى أوغير تربوى في االقرار بمعوقات تفعيل 
 لمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية.للمع

(  3.54( ذكور و) 5.71( لإلناث وبإنحراف معيارى مقداره)38.50( للذكور )51.62متوسط درجات أفراد العينة ) ـ
( لإلناث ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية   2.03( للذكور و) 2.72لإلناث والوزن النسبى) 

نوع المؤهل ) تربوي ، غير تربوي( حول مقترحات تحسين أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين  وفقا لمتغير
( غير دالة، ويعزي ذلك الي عدم وجود 5.22بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية ، حيث بلغت قيمة التاء)

المدرسة في التنمية  مدير دوربمقترحات تفعيل  فروق بين كال  من نوع المؤهل سواء تربوى أوغير تربوى في االقرار
 المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية.

 حصلت( ـ) لم أحصل  لتفعيل وحدة التدريبعلى دورات متغير الحصول ثالثاا:  ـ3
 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:

  دور( قيمة التاء ودللة الفروا بين استجابات عينة الدراسة حول واقع 6) جدول 
 المهنية بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية  في إدارة التنمية  المدرسة مدير

 حصلت( ـ) لم أحصل  التدريبلتفعيل وحدة على دورات الحصول ومعوقات ومقترحات تفعيله وفقا لمتغير 

 المتوسط العدد المتغير المحور

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
% 

درجة 

 الموافقة 
 قيمة التاء

الداللة 

 االحصائية

 التخطيط 
 ضعيفة %54.2 1.63 8.14 29.26 552 لم احصل

0.15 
0.29 

 ضعيفة %53.9 1.62 9.16 29.08 73 حصلت غير دالة

 التنظيم
 ضعيفة %51.7 1.55 6.79 26.36 552 لم احصل

 0.50ـ
0.50 

 ضعيفة %52.6 1.58 7.48 26.82 73 حصلت غير دالة

 االشراف 
 ضعيفة %49.7 1.49 5.13 17.90 552 لم احصل

 0.48ـ
0.43 

 ضعيفة %50.7 1.52 5.85 18.25 73 حصلت غير دالة

 التقويم 
 ضعيفة %51.9 1.56 5.79 20.22 552 لم احصل

 0.72ـ
0.33 

 ضعيفة %53.3 1.60 6.25 20.78 73 حصلت غير دالة

 المعوقات
 كبيرة %87.8 2.63 6.82 60.55 552 لم احصل

0.68 
0.43 

 كبيرة %86.9 2.61 7.27 59.95 73 حصلت غير دالة

 المقترحات
 كبيرة %90.6 2.72 5.79 51.64 552 لم احصل

0.84 
0.67 

 كبيرة %89.6 2.69 5.46 51.07 73 حصلت غير دالة

 2.58( = 0.01وعند مستوي) 1.96( =   0.05الجدولية عند مستوي )قيمة التاء 
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 أن: يتضح من الجدول السابق
( لم أحصل 8.14( حصلت وبإنحراف معيارى مقداره)29.08( لم أحصل )29.26متوسط درجات أفراد العينة ) ـ

( حصلت ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة 1.62( لم أحصل و)1.63(حصلت والوزن النسبى)9.16و)
 مدير دورحول واقع حصلت(،  ـ)لم أحصل  لتفعيل وحدة التدريبعلى دورات احصائية وفقا لمتغير الحصول 

المدرسة في التخطيط للتنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة 
 . ( غير دالة0.15التاء)

( لم أحصل 6.82( حصلت وبإنحراف معيارى مقداره)59.95( لم أحصل )60.55متوسط درجات أفراد العينة ) ـ
( حصلت ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة 2.61( لم أحصل و)2.63بى)(حصلت والوزن النس7.27و)

حصلت(، حول معوقات تفعيل دور  ـ)لم أحصل  لتفعيل وحدة التدريبعلى دورات احصائية وفقا لمتغير الحصول 
( غير 0.68اء)المدير فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية، حيث بلغت قيمة الت

 . دالة
(لم أحصل 5.79( حصلت وبإنحراف معيارى مقداره)51.07( لم أحصل )51.64متوسط درجات أفراد العينة )ـ 

( حصلت ويدل ذلك على عدم وجود فروق ذات داللة 2.69(لم أحصل و)2.72(حصلت والوزن النسبى)5.46و)
حصلت(، حول مقترحات تحسين أدوار  ـ)لم أحصل  التدريبلتفعيل وحدة على دورات احصائية وفقا لمتغير الحصول 

ويعزي ( غير دالة، 0.84المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة، حيث بلغت قيمة التاء )
ذلك الي قصور محتوى الدورات التدريبية بمدراس التعليم االساسى ، ضعف جدواها بسبب عدم إهتمام المختصين 

إلتزام المعلمين فترة التدريب، قلة متابعة المسؤولين لمدى تطبيق محتوى الدورات ،ضعف توافر دليل أو مرجع  ،عدم
 . بعد الدورة التدريبية يستند إليه

أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة ما الجابة المتعلقة بالسؤال الثانى:  ـ
 ؟العينة ادر أف رمن وجهة نظ

 التخطيط للتنمية المهنية ـ1
 ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:

 المدرسة في التخطيط للتنمية المهنية مدير دورواقع ( استجابة أفراد العينة حول 7جدول ) 
 625األساسي بمحافظة المنوفية ن = في مدارس التعليم للمعلمين بوحدات التدريب والجودة 

 العبار  م
 االستجابة

 المتوسط
 االنحراف

 المعياري 

 ادرجة 

 كبيرة متوسطة ضعيفة الترتيب الموافقة

1.  

يقوم المدير بتحديد االحتياجات 

التدريبية لمعلمي وحدات التدريب 

  والجواد .

 228 348 49 ك

 1  متوسطة 0.60 2.29
% 7.8% 55.7% 36.5% 

2.  

يأخذ المدير بتوصيات الموجهين 

 لالحتياجاتالفنيين في تحديده 

التدريبية للمعلمين بوحدات 

 72 182 371 ك

 10 ضعيفة 0.69 1.52
% 59.4% 29.1% 11.5% 
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  التدريب والجواد . 

3.  

يأخذ المدير بنتائج المتابعة الفنية  

واإلادارية لوحدات التدريب 

 االحتياجاتوالجواد  عند تحديد 

 التدريبية.

 58 480 87 ك

 3   متوسطة 0.48 1.95
% 13.9% 76.8% 9.3% 

4.  

يراعي المدير عند التخطيط  

لعمل وحد  التدريب والجواد  

 أولويات العمل المدرسي 

 99 184 342 ك

 9 ضعيفة 0.75 1.61
% 54.7% 29.4% 15.8% 

5.  

يشرك المدير معلمي وحدات  

التدريب والجواد  عند تخطيطه 

 لبرامج التنمية المهنية. 

 237 48 340 ك

 5   متوسطة 0.95 1.84
% 54.4% 7.7% 37.9% 

6.  

يراعي المدير عند وضع خطط  

 الذاتيالتنمية المهنية نتائج التقويم 

 للمدرسة.

 46 65 514 ك

 15 ضعيفة 0.58 1.25
% 82.2% 10.4% 7.4% 

7.  
يضع المدير برامج للمعلمين  

 الجداد بوحدات التدريب والجواد .

 55 303 267 ك
 8 ضعيفة 0.63 1.66

% 42.7% 48.5% 8.8% 

8.  

يحرص المدير على تلبية  

االحتياجات التدريبية وفقا 

 ألهميتها.

 60 133 432 ك

 14   متوسطة 0.66 1.40
% 69.1% 21.3% 9.6% 

9.  

يهتم المدير بتوضيح أهداف  

التنمية المهنية لمعلمي وحدات 

 التدريب والجواد . 

 51 26 548 ك

 18  ضعيفة 0.57 1.20
% 87.7% 4.2% 8.2% 

10.  

يحرص المدير على مشاركة  

المعلمين بوحد  التدريب والجواد  

 فى صنع القرارات المدرسية.

 44 36 545 ك

 16  ضعيفة 0.55 1.20
% 87.2% 5.8% 7.0% 

11.  

يسعى المدير الى وضع خطة  

لتباادل الخبرات بين وحد  

التدريب والجواد  اداخل المدرسة 

 ونظيراتها بالمدارس االخرى.

 50 179 396 ك

 12  ضعيفة 0.64 1.45
% 63.4% 28.6% 8.0% 

12.  

يضع المدير ميزانية مخصصة  

للتنمية المهنية لمعلمي وحدات 

 التدريب والجواد .

 47 31 547 ك

 17  ضعيفة 0.56 1.20
% 87.5% 5.0% 7.5% 

13.  
يشجع المدير مجلس االمناء  

 للمساهمة فى أنشطة الوحد .

 264 25 336 ك
 4  متوسطة 0.97 1.88

% 53.8% 4.0% 42.2% 

14.  

يضع المدير جدول زمني  

لبرامج التنمية المهنية للمعلمين 

 بوحدات التدريب والجواد .

 61 384 180 ك

 6  متوسطة 0.59 1.81
% 28.8% 61.4% 9.8% 

15.  
يأخذ المدير بالجديد في مجال 

 التنمية المهنية 

 53 171 401 ك
 13 ضعيفة  0.65 1.44

% 64.2% 27.4% 8.5% 

16.  

يقوم المدير بإختيار مدربي 

التنمية المهنية بالتنسيق مع 

  اإلادار  التعليمية التابع لها.

 50 186 389 ك

 11 ضعيفة  0.64 1.46
% 62.2% 29.8% 8.0% 

17.  
يشجع المدير على إستخدام برامج 

الحاسوب فى تخزين المعلومات 

 223 59 343 ك
 7 متوسطة  0.93 1.81

% 54.9% 9.4% 35.7% 
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والبيانات الخاصة بوحد  التدريب 

  والجواد .

18.  

يشجع المدير المعلمين على 

وضع برامج تدريبية تخص 

  جوانب االمن والسالمة.

 214 358 53 ك

 2  متوسطة 0.60 2.26
% 8.5% 57.3% 34.2% 

 يتضح من الجدول السابق أن :
 (،1.20( ، )2.29جاءت جميع عبارات المحور بدرجة موافقة بين ضعيفة ومتوسطة وتراوحت المتوسطات بين ) ـ

( األمر الذي يشير الي ضعف وقصور فى دور مدير المدرسة فى إدارة 0.97(،)0.55واالنحراف المعيارى بين )
 . التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسى بمحافظة المنوفية

" في   تدريبية لمعلمي وحدات التدريب والجودة( والمتعلقة بـ " يقوم المدير بتحديد االحتياجات ال1رقم )جاءت العبارة  ـ
( بدرجة موافقة 0.60(، واالنحراف المعيارى )2.29ول بين عبارات المحور بمتوسط حسابي  بلغ )األ الترتيب

متوسطة، وقد يرجع ذلك الي قيام معظم مديرى المدارس بتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمة وحدات التدريب والجودة 
 .ى ومنتظم سنويا بشكل روتين

لتدريب والجودة. " ( والمتعلقة بـ " يهتم المدير بتوضيح أهداف التنمية المهنية لمعلمي وحدات ا9رقم )جاءت العبارة  ـ
 بدرجة موافقة( 0.57واالنحراف المعيارى )(، 1.20خير بين عبارات المحور بمتوسط حسابي بلغ )في الترتيب األ

بتوضيح أهداف التنمية المهنية لمعلمي وحدات  قصور وضعف فى إهتمام المدير ، وقد يرجع ذلك الي ضعيفة
لقلة وعى المدير بهذه االهداف وضعف التنسيق بين المسئولين عن التنمية المهنية للمعلمين وندرة  التدريب والجودة

 .وجود دليل للتنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة
كيف يمكن تفعيل أدوار المديرين فى التنمية المهنية للمعلمين   ـ بالسؤال الثالث:الجابة المتعلقة  ـ

 بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم الساسى؟
 المعوقات ـ1ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى:ـ

 معوقات تفعيل دور المدير فى التنميةاستجابة أفراد العينة حول (11جدول رقم)
 625األساسي بمحافظة المنوفية ن = في مدارس التعليم المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمحافظة المنوفية 

 العبارة
 درجة االستجابة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

دجة 

 الموافقة
 الترتيب

 كبيرة متوسطة ضعيفة

 التنمية عن المسئولين بين التنسيق ضعف

  .والجواد  التدريب بوحدات للمعلمين المهنية

 599 17 9 ك
  2 كبيرة 0.29 2.94

% 1.4% 2.7% 95.8% 

 للمعلمين المهنية للتنمية ادليل وجواد ندر 

  . بالمدرسة والجواد  التدريب بوحدات

 310 267 48 ك
  18 كبيرة 0.63 2.42

% 7.7% 42.7% 49.6% 

 التدريبيه اإلحتياجات تحديد فى الجدية قلة

 والجواد  التدريب وحدات لمعلمي

  .بالمدرسة

 469 144 12 ك

  7 كبيرة 0.49 2.73
% 1.9% 23.0% 75.0% 

  .المدارس فى االنترنت خدمة ضعف
 463 141 21 ك

  8 كبيرة 0.52 2.71
% 3.4% 22.6% 74.1% 

 والبشرية  الماادية اإلمكانيات قلة

 التنمية برامج عليها تعتمد التى والتكنولوجية

 471 129 25 ك
 9  كبيرة 0.53 2.71

% 4.0% 20.6% 75.4% 
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  .المهنية

 التنمية برامج لتنفيذ أماكن وجواد ندر 

  .بالمدرسة المهنية

 480 129 16 ك
 6  كبيرة 0.49 2.74

% 2.6% 20.6% 76.8% 

 على المهنيه التنمية أساليب تقتصر

  .فقط النظرية المحاضرات

 340 141 144 ك
  21 متوسطة 0.82 2.31

% 23.0% 22.6% 54.4% 

 التطبيقي العملي الجانب على التركيز ضعف

 وحدات لمعلمي المهنيه التنمية برامج في

  .والجواد  التدريب

 334 149 142 ك

  21 متوسطة 0.82 2.31
% 22.7% 23.8% 53.4% 

 في الحديثة اإلتجاهات اإلعتبار في األخذ قلة

  .المهنية التنمية برامج

 343 273 9 ك
  14 كبيرة 0.53 2.53

% 1.4% 43.7% 54.9% 

 التغييرات إحداث على البرامج قدر  ضعف

 التدريب وحدات معلمي لدى المطلوبة

  .والجواد 

 421 71 133 ك

  16 كبيرة 0.82 2.46
% 21.3% 11.4% 67.4% 

 ضوئها في يتم محداد  معايير وجواد ندر 

  .المدربين إختيار

 418 194 13 ك
  11 كبيرة 0.52 2.65

% 2.1% 31.0% 66.9% 

 الجواد  إاداره ثقافة اإلعتبار في األخذ ندر 

 التنمية لبرامج التخطيط عند الشاملة

  .المهنية

 428 188 9 ك

  10 كبيرة 0.50 2.67
% 1.4% 30.1% 68.5% 

 المدرسة مدير لدى الشخصية القناعة غياب

  .المهنية التنمية بأهمية

 601 17 7 ك
  1 كبيرة 0.26 2.95

% 1.1% 2.7% 96.2% 

 ومهام بأهداف المدرسة مدير وعي قلة

  . والجواد  التدريب وحدات

 581 30 14 ك
 4  كبيرة 0.36 2.91

% 2.2% 4.8% 93.0% 

 المهنية للتنمية واضحة خطة وجواد ندر 

 والجواد  التدريب ووحده بعامه بالمدرسة

   بخاصة

 581 29 15 ك

  5 كبيرة 0.37 2.91
% 2.4% 4.6% 93.0% 

 التدريب وحدات عن المسئولين ادور ضعف 

 المهنية التنمية لبرامج التخطيط في والجواد 

  لمعلميها

 

 421 189 15 ك

  12 كبيرة 0.53 2.65
% 2.4% 30.2% 67.4% 

 والجواد  التدريب وحد  بين التواصل ضعف

  .األخري بالمدرارس ونظيراتها بالمدرسة

 412 26 187 ك
  19 كبيرة 0.91 2.36

% 29.9% 4.2% 65.9% 

 وحدات اداخل والمتابعة التقويم آليات ضعف

  . والجواد  التدريب

 301 305 19 ك
  17 كبيرة 0.56 2.45

% 3.0% 48.8% 48.2% 

 التنمية برامج في الضعف بنقاط اإلهتمام قلة

  . المهنية

 388 225 12 ك
  13 كبيرة 0.53 2.60

% 1.9% 36.0% 62.1% 

 في الحديثه األساليب بإستخدام اإلهتمام قلة

  . التقويم

 311 169 145 ك
  23 متوسطة 0.81 2.27

% 23.2% 27.0% 49.8% 

 برامج بمراجعة المدرسة مدير إهتمام قلة

 التدريب بوحدات للمعلمين المهنية التنمية

  .والجواد 

 342 136 147 ك

  20 متوسطة 0.83 2.31
% 23.5% 21.8% 54.7% 

 على المحفزه والمعنوية الماادية الحوافز قلة

  . المهنية التنمية برامج حضور

 586 26 13 ك
  4 كبيرة 0.34 2.92

% 2.1% 4.2% 93.8% 

 للمعلمين المهنية التنمية ثقافة نشر ضعف 

 .بالمدرسة والجواد  التدريب بوحدات
 593 18 14 ك

 3  كبيرة 0.34 2.93
% 2.2% 2.9% 94.9% 

 يتضح من الجدول السابق أن :
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(، واالنحراف المعيارى 2.27(، )2.95جاءت جميع عبارات المحور بدرجة موافقة كبيرة وتراوحت المتوسطات بين )ـ 
الذي يشير الى كثرة المعوقات التى تقف أمام تفعيل دور المدير فى التنمية المهنية للمعلمين (األمر 0.81( ،)0.26)

 . بوحدات التدريب والجودة
" في الترتيب غياب القناعة الشخصية لدى مدير المدرسة بأهمية التنمية المهنية( والمتعلقة بـ "13جاءت العبارة رقم )ـ 

، وقد يرجع ذلك بدرجة موافقة (0.26(، واالنحراف المعيارى )2.95ابي  بلغ )االول بين عبارات المحور بمتوسط حس
الي ضعف إقتناع مديرى المدارس بخطورة غياب االهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة ويرجع 

 الحقل التعليمى . لمهنية داخلذلك الى قلة التدريبات التى يتعرض لها مدير المدرسة والتى تعمل لنشر ثقافة التنمية ا
" في الترتيب االخير بين في التقويم  الحديثةاألساليب  باستخدام االهتمامقلة ( والمتعلقة بـ " 21جاءت العبارة رقم )ـ 

( بدرجة موافقة ضعيفة، وقد يرجع ذلك 0.81(، واالنحراف المعيارى )2.27عبارات المحور بمتوسط حسابي  بلغ )
ب تقويم تقليدية تغطى الجانب المعرفى فقط والحفظ واالستذكار دون إدراك أهمية قياس الجوانب الي توافر أسالي

 . المهارية والوجدانية بل والمستويات االعلى من الجانب المعرفى مثل االستنتاج والتطبيق والتقويم
 :المقترحات - 

 المديرين فى التنميةمقترحات تحسين أدوار استجابة أفراد العينة حول (12جدول رقم )
 625األساسي بمحافظة المنوفية ن = في مدارس التعليم المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة 

 العبارة م
 درجة االستجابة

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

دجة 

 الموافقة
 الترتيب

 كبيرة متوسطة ضعيفة

1.  

 المهنية التنمية خطة وضع يكون 

 والجواد  التدريب بوحدات للمعلمين

 بعملية المعنية االطراف بين بالتنسيق

 المهنية التنمية

 594 27 4 ك

 1 كبيرة 0.26 2.94
% 0.6% 4.3% 95.0% 

2.  
 التدريبية االحتياجات تحديد يكون أن

  .وادقيقة واقعية بصور 

 591 28 6 ك
 2  كبيرة 0.28 2.94

% 1.0% 4.5% 94.6% 

3.  
 وخدمة الحديثة التقنيات بتوفير االهتمام

  .بالمدارس االنترنت

 600 13 12 ك
  3 كبيرة 0.31 2.94

% 1.9% 2.1% 96.0% 

4.  
 برامج تنفيذ تدعم التى التجهيزات توفير

  . المهنية التنمية

 586 29 10 ك
 5  كبيرة 0.32 2.92

% 1.6% 4.6% 93.8% 

5.  
 كانت مهما التغيير بإمكانية المدير قناعة 

 . المتاحة والمواراد الظروف

 562 58 5 ك
  6 كبيرة 0.34 2.89

% 0.8% 9.3% 89.9% 

6.  

 فى التطبيقى العملى الجانب على التركيز

 وحدات لمعلمى المهنية التنمية برامج

  . والجواد  التدريب

 458 27 140 ك

  15 كبيرة 0.84 2.51
% 22.4% 4.3% 73.3% 

  .واالشرافية الكتابية المعلم أعباء تقليص  .7
 600 12 13 ك

  3 كبيرة 0.31 2.94
% 2.1% 1.9% 96.0% 

8.  
 للمعلمين والمعنوية الماادية الحوافز توفير

  . والجواد  التدريب بوحدات

 555 53 17 ك
  7 كبيرة 0.42 2.86

% 2.7% 8.5% 88.8% 

  13 كبيرة 0.59 2.67 455 132 38 ك التى الصالحيات المدارس مديرى منح   .9
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 للمعلمين المهنية التنمية تحقيق فى تسهم

 .والجواد  التدريب بوحدات
% 6.1% 21.1% 72.8% 

10.  
 بوحدات للمعلمين المهنية التنمية ربط

  .والترقيات بالحوافز والجواد  التدريب

 407 97 121 ك
  17 كبيرة 0.80 2.46

% 19.4% 15.5% 65.1% 

  .المدرسة اداخل التدريب توطين  .11
 427 164 34 ك

  14 كبيرة 0.59 2.63
% 5.4% 26.2% 68.3% 

  .للمعلمين ادورية إختبارات وضع  .12
 317 129 179 ك

 19  متوسطة 0.86 2.22
% 28.6% 20.6% 50.7% 

13.  
 المعلمين بين الزيارات تباادل تشجيع

  . وخارجها المدرسة اداخل

 527 71 27 ك
 10  كبيرة 0.50 2.80

% 4.3% 11.4% 84.3% 

14.  

 الشاملة الجواد  إادار  ثقافة توضيح

 التعليم مدارس ومعلمى لمدراء

   االساسى

 510 106 9 ك

 9  كبيرة 0.43 2.80
% 1.4% 17.0% 81.6% 

15.  
 لمدراء المهنية للتنمية ادليل إعدااد

  والجواد  التدريب وحدات ومعلمى

 458 139 28 ك
 11  كبيرة 0.55 2.69

% 4.5% 22.2% 73.3% 

16.  

 التدريب لوحدات ميزانية تخصيص

 بتحقيق المدرسة لمدير تسمح والجواد 

  للمعلمين المهنية التنمية أهداف

 415 87 123 ك

  16 كبيرة 0.80 2.47
% 19.7% 13.9% 66.4% 

17.  
 تنفيذ كيفية على المدارس مدراء تدريب

  وتقويمها المهنية التنمية أساليب

 528 87 10 ك
  8 كبيرة 0.42 2.83

% 1.6% 13.9% 84.5% 

18.  

 المهنية للتنمية إستراتيجية خطة وضع 

 رؤيتها وتحديد االساسى التعليم بمدارس

 ورسالتها

 449 150 26 ك

  12 كبيرة 0.55 2.68
% 4.2% 24.0% 71.8% 

19.  
 للعاملين االستراتيجى التخطيط ثقافة نشر

 بالمدرسة

 364 144 117 ك
  18 كبيرة 0.78 2.40

% 18.7% 23.0% 58.2% 

 يتضح من الجدول السابق أن :
(،  2.22 ـ2.94جاءت جميع عبارات المحور بدرجة موافقة بين متوسطة وكبيرة وتراوحت المتوسطات بين ) ـ

( االمر الذي قد يرجع الي إقرار أفراد العينة بمقترحات تطوير أدوار المدير فى 0.86(،)0.26واالنحراف المعيارى )
 التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب والجودة.

الجودة بالتنسيق يكون وضع خطة التنمية المهنية للمعلمين بوحدات التدريب و  ( والمتعلقة بـ "1جاءت العبارة رقم ) ـ
(، 2.94" في الترتيب االول بين عبارات المحور بمتوسط حسابي  بلغ ) بين االطراف المعنية بعملية التنمية المهنية

(بدرجة موافقة كبيرة، وقد يرجع ذلك الي ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لنجاح عملية 0.26واالنحراف المعيارى )
ل الحقل التعليمى بان جميع الجهات المعنية تعمل بشكل منفرد وكال يعمل فى جزر التنمية المهنية وشعور المعلم داخ

 .مغلقة ال عالقة له بما يقوم به االخريين 
" ي الترتيب االخير بين عبارات المحور  .للمعلمين دورية إختبارات ( والمتعلقة بـ "وضع12جاءت العبارة رقم ) ـ

( بدرجة موافقة متوسطة، وقد يرجع ذلك الي رفض المعلم 0.86(، واالنحراف المعيارى )2.22بمتوسط حسابي  بلغ )
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أن يتم إختباره إعتقادا منه أن هذا ينقص من شأنه خاصة أنه ال يضمن التنيجة وقصور فى نشر ثقافة التنمية المهنية 
 .الحقل التعليمى وهذا ما نحتاج إليه عموما داخل 

 :نتائج الدراسة ملخص ـ
 من خالل عرض اإلطارين النظري والميداني تم التوصل للنتائج التالية:

 ،التنمية المهنية تمثل حاجة مستمرة وملحة في المجتمع المدرسي، وهي احد مجاالت االصالح المدرسي الحقيقية
التي تهدف الي تحقيق النمو المستمر لجميع االفراد في المجتمع المدرسي من خالل تنفيذ برامج متنوعة تطلعهم علي 
احدث النظريات التربوية والنفسية وتطبيقاتها المختلفة، فضال عن تدريبهم علي مهارات البحث وحل المشكالت وعلي 

لفرص لتجريب االفكار الجديدة االمر الذي يجعل المهنة وكيفية استخدام وتوظيف التكنولوجيا في االدارة واتاحة ا
 . بمدارس التعليم االساسىاالرتقاء بها الشغل الشاغل لجميع االفراد 

دوره فى إدارة  للمعلمين بوحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم االساسىلتنمية المهنية أدوار المديرين فى اتتضمن 
 والتقويم. ،رقابةال،توجيهاالشراف والو  ،تنظيمالتخطيط، و لالتنمية المهنية من حيث ا

 المدرسية األهداف تحقيق في والفعالة المباشرة باسهاماتها المدرسة فى متميز بدور والجودة التدريب وحدة تقوم
 في تساهم وبالتالي، المدارس في التعليمية العملية لواقع والواقعي الفعلي التحديد على تقوم انها حيث، لإلصالح

 . المهنية التنمية برامج في توافرها يتعين التي المتطلبات علي الوقوف
 االدارية بالمهام االساسى التعليم بمدارس والجودة التدريب بوحدات للمعلمين المهنية التنمية فى المديرين أدوار ترتبط
 المستوي  الي االدارية بالممارسة االرتقاء بهدف بالواقع النظرية يربط وظيفي بأسلوب، المدرسة لمدير المباشرة والفنية

 المعلمين تدريب خطة تلخيص ويمكن، مقيما مشرفا المدرسة مدير باعتبار، والفني االداري  الصعيدين علي المنشود
 التربوية االدارية والجوانب، المدرسية والكتب المناهج، التعليم بنية التالي النحو على والجودة التدريب بوحدات

 واالمور التدريبية للبرامج والتخطيط المحلي بالمجتمع المدرسة وعالقة المدرسي باالنضباط يتعلق فيما وخصوصا
 . دراسية مرحلة كل في التالميذ وطبيعة حاجات وفهم والجودة التدريب وحدة ألعمال المنظمة التشريعية

 التدريب بوحدات للمعلمين المهنية التنمية فى المديرين أدوار تطوير مقترحات) -:الدراسة توصيات -
 (الساسى التعليم بمدارس

 التنمية بعملية المعنية االطراف بين بالتنسيق والجودة التدريب بوحدات للمعلمين المهنية التنمية خطة وضع يكون  -
 .ودقيقة واقعية بصورة التدريبية االحتياجات ويكون تحديد المهنية

 . المهنية التنمية برامج تنفيذ تدعم التى التجهيزات بالمدارس االنترنت وخدمة الحديثة التقنيات بتوفير االهتمام -
 . والجودة التدريب بوحدات للمعلمين والمعنوية المادية الحوافز وتوفير واالشرافية الكتابية المعلم أعباء تقليص -
  .المتاحة والموارد الظروف كانت مهما التغيير بإمكانية المدير قناعة -
 . وتقويمها المهنية التنمية أساليب تنفيذ كيفية على المدارس مدراء تدريب -
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 المدرسة داخل المعلمين بين الزيارات تبادل وتشجيع المدارس ومعلمى لمدراء الشاملة الجودة إدارة ثقافة توضيح -
 .  وخارجها

 :في مستقبلية دراسات بعمل الباحثة توصى -
 .في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة بوحدات التدريب والجودةللمعلمين تطوير نظام التنمية المهنية  -

من مناطق أخري ومقارنة نتائجها بنتائج هذه  المعلمين بوحدات التدريب والجودةاجراء الدراسة علي عينة من  ـ
 الدراسة.

 . مدارس فى نشر ثقافة التنمية المهنية لدى العاملين بالحقل التعليمىاللدور مديرى تصور مقترح  ـ
 .عملهم أداءدور التنمية المهنية لمديرى مدارس التعليم االساسى فى رفع كفاءة أعضاء وحدات التدريب والجودة فى  ـ

 قائمة المراجع
: المراجع العربية  اولا

نموذج مقترح، رسالة دكتوراة، غير منشورة،كلية  -حنان فؤاد محمد : الجودة الشاملة فى التعليم األساسي .1
 .2002عين شمس،البنات ، جامعة 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد: مؤتمر )التوجية الفنى وتفعيل نظم الجودة فى التعليم قبل  .2
 م.2014ديسمبر،  28-27القاهرة،  ( الجامعى

صالح أحمد الناقة، أبو ورد إيهاب محمد أبو ورد: إعداد المعلم وتنميته مهنيا فى ضوء التحديات المستقبلية،  .3
 .2009الواقع والمأمول ، يونيو  –مقدم للمؤتمر التربوى، المعلم الفلسطينى 

 .1998ة ،مكتبة المعارف الحديثة ، ، القاهر  رفع كفاءة الدارة المدرسيةإبراهيم أحمد:  .4
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