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 مقدمة الدراسة 

مد  تطور تنشددة األمدم السداعية للتقددم فيعتبرالنهوض بالتعليم ومؤسساته نقطة البداية الصحيحة ألى          

كبيرا يتمثل فى جودة التعلديم الدذى تقدمده حت النظم التعليمية تواجه تحديا بداية القرن الحادى والعشرين أصب

 (1)المؤسسات التعليمية السيما فى مراحل التعليم األولى 
التعليم فدى مرحلدة التعلديم األساسدى ونظرا ألهمية وذ،  

، إذ تعتبددر الركيددلة التددى يشددترل فيهددا كددل أبنددا  ولويددات نظددرا ألهميددة هددذة المرحلددة قمددة األعلددى فإندده يدد تى 

المجتم  ، كما أن التعليم األساسى أكثر مراحل التعليم معاناة من ألمة التعليم حيث يرتد مسدتوى طد ه هدذة 

األساسية للتعلم والتعامل م  الط ه فى المراحل التالية فى المهارات إلى األمية ، كما يت ثر مستوى  المرحلة

( 2)المجتم  
، و يتطله تحقيق أهداف التطوير المدرسى تحسين الجودة فدى كافدة الممارسدات الوظي يدة ، بمدا 1ر 

فإن تحققت هدذة األهدداف صدارت هندال ركيدلة قويدة وصدلبة تسداعد  يحقق أهداف التعليم بالمرحلة اإلبتدائية

( .3)ذ تجد فى الركيلة األولى سندا قويا تعتمد عليه المراحل التالية على تحقيق أهدافها إ
                        

من النظر أوال إلى ك دا ة المعلمدين لح بس ح العلم الناف  كان البد جيل واع متس إعدادولضمان ولتحقيق ذلل 

المتغيدرات المت حقدة ومدى إستعداد إدارات المدارس لتنمية المعلمين مهنيا ليكونوا قادرين على مواكبدة تلدل 

والسريعة وذلل للوصول إلى نوعية متميلة من التعليم للنهوض بمستوى العملية التربوية ، فالعصدر الحدديث 

، فعلى  (4)  ما يجعل منه باحثا تربويا ومساهما فى اإلبداع العلمى يتطله معلما يمتلل من القدرات والمهارات

أال يعتمد فقط على بدرام  التنميدة ه ته وقدراتة بص ة مستمرة ، وعليرسالة أن ينمى مهارا المعلم كونه حام ا 

أن يعلل ذلل بالبحث واإلط ع الذاتى ، وذلدل  هالمهنية التى تقدم له عن طريق القنوات الرسمية ، وإنما علي

نتده بهدف إثرا  فكرة وصقل عقليته بمليد من الخبرات والمهارات التى تعتبر مهمة ومعيندة لده فدى أدائده لمه

، وتتعدددد أليددات التنميددة المهنيددة للمعلددم  ، مددن خدد ل إسددتخدام أدوات تكنولوجيددا المعلومددات  واإلتصددال ، (5)

 وإستخدام أنظمة التعلم الذاتى المعتمدة و تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ، باإلضافة إلى الطرق التقليدية مثل

   (6)المحاضرات والحلقات النقاشية وغيرها 

لتجعدل  مجموعة من األدوات اإلدارية التى تستخدم عالميدا ( كايلنمدخل التحسين المستمر )عتبرو ي 

يعتمدد مددخل التحسدين المسدتمر حيدث  ، (7)مؤسسدة علدى المسدتوى األول عالميدا العمليات التى تتم داخل أى 

                                                           
( . معوقات التطوير المدرسى بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسى فى مصر  ، دراسة 2011( هنا  حسين محمد عبد المنعم  )1) 

 .   728،  مصر ، ص  12، العدد   3، المجلد  مجلة البحث العلمى فى التربية تحليلية ، 
ال لمة لت ميذهم  ، ( . مستوى إدرال معلمى الحلقة األولى من التعليم األساسى ألهمية تدريس مهارات الحياة  2009( سعدة سارى  )2)

 .262ية ، جامعة جرش ، األردن ، صالثانى لكلية العلوم التربو المؤتمر  العلمى
 . 734حمد عبد المنعم  . مرج  سابق ، ص هنا  حسين م( 3)
 ، المجلد مجلة التطوير التربوى( . ما دور اإلدارة المدرسية فى اإلنما  المهنى للمعلم ، 2007( حمد بن راشد سالم العبرى )4)
 . 57، سلطنة عمان ، ص  34، العدد 5 
 .53، سلطنة عمان ص  66، العدد  10، المجلد  التطوير التربوى مجلة( . التنمية المهنية للمعلم ، 2011( نعيمة بنت سعيد العبرية )5)
،   ( . توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى التنمية المهنية للمعلمين : منظورإقتصادى 2011( ناصر عبدالقادر نصر تونى )6)

  . 204، عين شمس ، مصر ، ص  35، العدد  3، المجلد  مجلة كلية التربية
، مصر  122، العدد  27، المجلد  مجلة التنمية اإلدارية( . م هوم التغيير اإلدارى عند كايلن ، 2009د عبد العال )( جمال سي7)
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عبارة عن رحلدة  )كايلن ( على ثقافة التحسين المستمر الذى يركل على التخلص من الهدر فى العمليات فهو

عضددو فددى ال ريددق  ، طويلددة تبدددأ بخطددوة صددغيرة تددؤدى للتغييرالتدددريجى مددن خدد ل إحتددرام مسددئوليات كددل 

(1)هم خبرا  بما ي علونه وهم يعرفون كيف ي علوا ذلل ومتى  فاألشخاص
مددخل التحسدين ، ومن أهم مبداد   2

، اإلهتمدام بد را  جميد  العداملين ، المشداركة النشدطة  على العمل الجمداعىالمستمر ) كايلن( اإلعتماد الكبير

م  العاملين تكون فى شكل إقتراحات تهدف إلى التحسين المستمر ، كما أن فلس ة  ) كايلن ( تدرل أن هنال 

  3. . (2) مجاال دائما للتحسين 

هددف المعلدم مدن  وحيث أن النمو والتطوير المهنى للمعلم قد يتحقق من خد ل عناصدر أساسدية أهمهدا تحديدد

عمله بمهنة التعليم واإلطار الذى يعمل فيه المعلم والثقافة التى تحدث فيها عملية التعلم وتشمل ع قات العمل 

 التنمية المهنيةفترى الباحثة أنه قد يمكن تطوير 4، ( 3)بين المعلمين داخل المدرسة وخارجها 

إلدى تحسدين وتطدوير ذلدل يدؤدى  فى ضو  مدخل التحسدين المسدتمر) كدايلن ( وقدد التعليم األساسىلمعلمى  

 العملية التعليمية بها . 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها : 

مددن أن الحقددل التربددوى تتددوفر بدده عوامددل تسدداعد علددى تطددوير اإلنمددا  المهنددى ومنهددا  تددوفر بددالرغم  

 مية وتوفر أجهلة حديثة  ك جهلة الحاسه األلى  إال أنهالمكتبات والمراج   وتوفر الشبكة المعلوماتية العال

، كما أنده مدن الم حدظ أن هندال ضدع ا فدى نقدل  (4)اليوجد إهتهام كاف لدى البعض بالتطوير المهنى لديهم  

مية وربطها بالتعليم كما أن البرنام  التدريبى ال يلبى فى كثير من األحيان يعلتالبرام  الت هلية إلى المواقف ال

إلحتياجات ال علية للمعلمين ومن الم حظ أيضا عدم إهتمام بعض المعلمين بالبرام  التدريبية وإعتقادهم أنه ا

 ةنمدويدتم ، إال أن المعلدم مدا لدم  (5)ليس هنال جدوى منها لحضورهم برام  تدريبية سابقة لم يست يدوا منهدا  

ى إنتاجده كمدا ونوعدا ويضدعف ت همده لمشدك ت مهنيا ، لن يرت   مستوى أدائده إلدى المسدتوى ال عدال ، فيتددن

ت ميذة  ، وبالتالى ينخ ض مستوى أدائه الوظي ى  ويكون معرضا لألدا   الرتيه والتكاسل  ، وعدم مواكبة 

 ، وبالتالى يجه تعليل الجهود التى تبذل فى سبيل تطوير التنمية (6)  المستجدات من معارف علمية وسلوكية

                                                           

(1) Jorge Luis Garcia et .al , (2017) .Kaizen Planning Implementing and Controling , Paulo Davim , Aviro , 

Portugal , pp 33 -35. 
(2) Slobodan Prosie (2011) . Kaizen Management Pholsophy , International Symposium Engineering 
Management and Compettiveness , June 24 – 25 ,2011 , Zrenjanin , Serbia , Avilable at : 
 http //www.tfzr.nus.ac.rs/emc/2011/files/B%2008.pdf , P 174 , on 12/ 3/2018 

( . التنمية المهنية للمعلمين فى عصر العولمة ، المؤتمر العلمى السادس لكلية التربية بال يوم ) التنمية 2005( حسن سيد حسن شحاتة )3)
 39،  38كلية التربية ، فرع ال يوم  ، جامعة القاهرة ،  مصر ، ص ص  المهنية المسدامة للمعلم العربى (  ،

مجلة التطوير  ( . اإلنما  المهنى للمعلم بين الجهد الذاتى والدورات التى تنظمها الولارة ،2006( سلوى بنت سيف بن على القصابية )4)
 . 58،  سلطنة عمان ، ص   32، العدد  5، المجلد  التربوى

 . 59راشد بن سالم العبرى  .  مرج  سابق ، ص ( حمد بن 5)
( . دور التخطيط التربوى فى تطوير التنمية المهنية للمعلمين ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، 2003( خالد سليمان أحمد المومنى )6)

 .  11جامعة اليرمول ، األردن ص 
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 (1)للمعلمين بقوة أكثر أمام تحديات العولمة واألسواق الحرة واإلقتصاد المعرفى المهنية 

  -مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيس التالى  :مما سبق يمكن تلخيص و5 

 (؟ كايلنفى ضو  مدخل التحسين المستمر )  التعليم األساسىالتنمية المهنية لمعلمى كيف يمكن تطوير  0

 ه األسئلة ال رعية التالية  :وينبثق من          

 ؟ األسس النظرية للتنمية المهنية لمعلمى التعليم األساسى( ما1)

 ؟  ( كايلنلمدخل التحسين المستمر ) ( ما األسس النظرية 2)

 ( ما واق  التنمية المهنية لمعلمى التعليم األساسى فى ضو  مقومات مدخل التحين المستمر )كايلن (  ؟3)

المقتدرح الدذى يمكدن مدن خ لده تطدوير التنميدة المهنيدة لمعلمدى التعلديم األساسدى فدى ضدو   تصدور( ما ال4)

 ن ( ؟ كايلمقومات مدخل التحسين المستمر )

 أهداف الدراسة  : 

 تهدف الدراسة إلى             

 التعليم األساسى. التعرف على األسس النظرية للتنمية المهنية لمعلمى ( 1)

 األسس النظرية لمدخل التحسين المستمر ) كايلن ( .( التعرف على 2)

فدى ضدو  مقومدات مددخل التحسدين  التعلديم األساسدىالوقوف على الواق  ال على للتنمية المهنيدة لمعلمدى ( 3)

 المستمر )كايلن ( .

فدى ضدو   التعلديم األساسدى التنميدة المهنيدة لمعلمدى تطدوير ( التوصل إلى تصور مقترح يمكن من خ لدة4)

 ومات مدخل التحين المستمر )كايلن ( .مق

 أهمية الدراسة  : 

  -:  تستمد هذة الدراسة أهميتها من

التعليم األساسى الركيلة األولى التى ترتكل عليهدا بداقى مراحدل مرحلة ( أهمية المرحلة التعليمية إذ تعتبر 1)

 التعليم . 

 عام ومعلمى التعليم األساسى بشكل خاص . المؤسسات التربوية بشكلدور المعلم فى ( أهمية 2)

مدن األسداليه الحديثدة فدى اإلدارة التدى لدم يتعدرف عليهدا عالمندا  ( كدايلنمدخل التحسين المسدتمر ) ( إن 3)

 العربى بعمق . 

 وذلل فى حدود علم الباحثة .   ( كايلنمدخل التحسين المستمر ) ( قلة الدراسات التى تناولت 4)

 

 

                                                           
مجلة التدريبة للمعلمين فى ظل تغير أدوارهم فى األل ية الثالثة  ،  ( . تعليل الحاجات2009( محمد بن شهاه بن حبيه اللواتى )1) 

 . 26، سلطنة عمان ، ص  23، العدد رسالة التربية 
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 داتها :منهج الدراسة وأ

اإلسدتبانة كد داة لجمد   و ، لجمد  المعلومدات مدن الجانده النظدرى الباحثة المنه  الوصد ى تستخدمإ

 6  . البيانات من الجانه الميدانى

 الدراسة حدود 

  -:صر الدراسة التالية على الحدود التالية قتت          

 المكانية الحدود  

 ادارة منوف التعليمية وادارة السادات التعليمية فى محافظة المنوفية قتصرت الدراسة الحالية على إ           

 الحدود البشرية 

الحلقدة الثانيدة ( وعدددهم  –التعلديم األساسدى ) الحلقدة األولدى فى عينة عشدوائية مدن معلمدى تتمثل            

 ( التعليميةادارة منوف التعليمية وادارة السادات معلم ومعلمة فى ك  من اإلدارتين )  314

 الحدود الزمنية 

  تطبيق أداة الدراسة الميدانية ) االستبانة ( خ ل ال صل الدراسى الثانى من العام الدراسى تم           

 م (  2019م /  2018) 

 -مصطلحات الدراسة : 

 

على أنده عمليدة التحسدين للوصدول إلدى أفضدل صدورة ممكندة حتدى تتحقدق األهدداف : يعرفه حلمى الوكيل  -

 . قتصاديةاعلى أحسن وجه بطريقة  المنشودة

 تعرفه الباحثة إجرائيا على أنه : و

 لتحقيق    ساسىالتعليم االوا بها معلم العملية التى يتم من خ لها تحسين األساليه والممارسات التى يقوم -

 تعليمية إلى أعلى المستويات .األهداف بطريقة أكثر فاعلية للوصول بالعملية ال 

 

 نها ليادة فعالية عمل المعلمين من خ ل تحسين ك اياتهم اإلنتاجية ، ورف  مستوى : ب عرفها خالد المومنىي -

أدائهم الدوظي ى ، وتنميدة قددراتهم و إمكدانتهم  ، وتد هليهم لمواجهدة األمدور المسدتحدثة مدن تطدورات تربويدة 

 (2)وعلمية .

 -إجرائيا على أنها: و تعرفه الباحثة

 

                                                           
 . 28( . تطوير المناه  ، دار ال كر العربى  ، القاهرة ، ص 2000(  حلمى أحمد الوكيل )1)
 . 13( خالد سليمان أحمد المومنى . مرج  سابق ، ص2)

 

 التطوير  Development  )           )                                                                                  

 

 المهنية للمعلمين يةالتنم  ( Professional Development for Teachers ) 

(1) 
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 كل نشاط يقوم به المعلم سوا  داخل المدرسة أو خارجها يؤدى إلى تحسين أدا ة ويساعدة فى حل المشدك ت

التى تواجهه أثنا  عمله ويسهم فى تحقيق جودة العملية التعليمية وتنميته ذاتيا  بشرط أن يكون له إستراتيجية 

 واضحة وأهداف محددة

 

ى طرق الت كير على أنه التعليم األولى بالمدرسة التى تك ل للط ل التمرس عل: يعرفه عبد الرحمن األلرق  -

 السليم ، وتؤمن له حدا أدنى من المعارف والمهارات والخبرات التى تسمح له بالتهيؤ للحياة  )1(.

        -و تعرفها الباحثة إجرائيا على أنها :

خبرات والالركيلة األولى التى يشترل فيها جمي  الت ميذ وتوفر لهم حد أدنى من المعارف والمهارات  - 

سنة 15سنوات إلى 6تمكنهم من مواصلة تعليمهم ومواجهة الحياة ويتراوح سن اإللتحاق بها من سن   

 " Kaizen " ( Continuous and Never –Lasting Improvement )مدخل التحسين المستمر 

تعرفدده شددري ة الكسددرعلى أندده إسددتراتيجية منهجيددة و فلسدد ة إبتكرهددا اليابددانيون إلدارة المؤسسددات  -         

(2) والحياة فى اليابان وتعتمد على الخطوات الصغيرة إلحداث تغيرات كبيرة . 
 7 

 -وفى ضو  ماسبق تعرفه الباحثة على أنه :        

مدخل للتغيير والتحسدين و فلسد ة إلدارة المؤسسدات والحيداة تعتمدد علدى إسدتمرار إضدافة تحسدينات يوميدة  -

بسيطة والحد من الهدر فى العمليات والعمل الجمداعى و يشدمل جميد  عناصدر المؤسسدة ويسدتخدم مجموعدة 

 من المباد  واألدوات للوصول إلى التحسينات المرجوة .

 . الدراسات السابقة

ا هنال العديد من الدراسات التي تناولدت جانبد          جدد أو أخدر مدن جوانده متغيدرات الدراسدة إال أنده اليو ا

م األساسىدراسة فى حدود علم الباحثة ربطت بين المتغيرين وهما تطويرالتنمية المهنية لمعلمى التعلي  

و مدددخل التحسددين المسددتمر )كددايلن ( وهددذة الدراسددات تت دداوت فيمددا بينهددا فددي درجددة اإلقتددراه مددن الدراسددة 

 الحالية وسوف يتم عرض تلل الدراسات مرتبة ترتيبا لمنيا من األقدم إلى األحدث ، كما سيتم عرض 

 مين ودراسات إهتمتهذة الدراسات وفقا لمحورين رئيسيين هما دراسات إهتمت بالتنمية المهنية  للمعل

 بمدخل التحسين المستمر ) كايلن ( 

 

                                                           
 . 149، دار ال كر العربى ، لبنان ، ص  علم النفس التربوى للمعلمين( . 200عبد الرحمن صالح األلرق )( 1) 

فى اإلدارة لغرض تحسين العمليات اإلدارية من وجهة  كايلن متطلبات تطبيق إستراتيجية. ( 2017( شري ة بنت عوض الكسر )2)

، 2، العدد  1، المجلد مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية والقانونية  ات بشقرا  ،الهيئة اإلدارية ، دراسة ميدانية على كلية البن نظر

 . 32المركل القومى للبحوث ، فلسطين ، ص 

 

  

 األساسى التعليم  (Basic Education    ) 
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  -: وتنقسم إلى: دراسات إهتمت بالتنمية المهنية للمعلمين أوالً 

 دراسات عربية : -أ 

 (1)( 2011( دراسة : ناصر تونى  )1) 

  -تهدف الدراسة إلى :

 التعرف بالتنمية المهنية للمعلمين ومجاالتها وأهدافها وألياتها .   – 1

 إلقا  الضو  على تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ك هم المستحدثات على الساحة العالمية .  - 2

 فى التنمية المهنية للمعلم إلقا  الضو  على الناحية اإلقتصادية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  – 3

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى . 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  من أهمها  :

 توافر العديد من المكتبات اإللكترونية واإلفتراضية المجانية  – 1

 8توافر العديد من برام  الكمبيوتر التدريبة فى جمي  المجاالت .     – 2

 خ يض كل ة الس ر واإلقامة .تساعد تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى ت – 3

 تساعد تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى المرونة اللمنية للمتدره . - 4

 (2)( 2017( دراسة : نسرين ص ح الدين )2) 

 9     -هدفت الدراسة إلى : 

 التعرف على األسس النظرية لإلنما  المهنى للمعلمين فى ضو  متطلبات التنمية المستدامة  – 1

 وقوف على واق  برام  اإلنما  المهنى للمعلمين فى سلطنة عمان ال – 2

التعددرف علددى أثددر كددل مددن ) النددوع الجتمدداعى ، المسددمى الددوظي ى ، سددنوات الخبددرة ، المؤهددل ( علددى  – 3

 إستجابات أفراد عينة الدراسة حول واق  برام  اإلنما  المهنى الموجهة لمعلمى التعليم األساسى بعمان 

التوصل إلى إجرا ات مقترحة لتطوير برام  اإلنما  المهنى للمعلمين بسلطنة عمان فى ضو  متطلبات  – 4

 التنمية المستدامة 

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى  

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من اإلجرا ات لتطوير اإلنما  المهنى للمعلمين ومنها :  

تنمية مهارات القائمين على برام  اإلنما  المهنى من أجدل اإلرتقدا  عمل دورات وبرام  إنمائية تعنى ب – 1

 بهذة البرام   وموافقتها إلحتياج المعلمين وتطلعاتهم 

 توفير مخصصات مالية مناسبة لتمكين المدارس من تقديم برام  إنما  مهنى عالية الجودة  – 2

                                                           
( . توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى التنمية المهنية للمعلمين : منظور  إقتصادى  ، 2011( ناصر عبد القادر نصر تونى )1) 

 ، جامعة عين شمس ، مصر  35، العد  3، المجلد  التربيةمجلة كلية 
( . تطوير برام  اإلنما  المهنى للمعلمين بسلطنة عمان فى ضو  متطلبات التنمية 2017( نسرين صالح محمد ص ح الدين )2)

 ، جامعة األلهر ،  مصر  174، العدد  1، المجلد  مجلة كلية التربيةالمستدامة ، 
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  دراسات أجنبية : -ب

   (1) (2005بيللر  )   Belzer: ( دراسة   1)

 10      -هدفت الدراسة إلى : 

تقييم برام  التنمية المهنية والتى تقوم على مرحلتين : األولى تقييم الع قدة بدين الرؤيدة الخاصدة بالتنميدة  -1

المهنيدة ودورهددا فددى التدد ثير علددى ال عاليددات والممارسددات األكاديميددة واإلداريددة للمشددتركين ، والثانيددة دراسددة  

 ليم العام فى والية بنسل انيا األمريكية ت ثير برام  التنمية المهنية على الهيكل التنظيمى للتع

  -وتوصلت الدراسة إلى : 

 ضرورة التركيل على بنا  وتشكيل الثقافة العامة تجاة التنمية المهنية . -1

 ضرورة تعليل سبل وقنوات المشاركة فى فعاليتها   -2

 ضرورة اإلستجابة لمتطلبات برام  التنمية المهنية لكل المشتركين  -3

 ضرورة بنا  مجتم  مهنى يقوم على التقييم المتواصل والمستمر ل عاليات التنمية المهنية  -4

  (2)( 2009جوليف كول )  : Joseph Cook( دراسة 2) 

  -تهدف الدراسة إلى : 

 إستكشاف القيمة المحتملة للمناقشات على اإلنترنت بين المعلمين ك داة للتنمية المهنية  – 1

 اسة المنه  الوص ى إستخدمت الدر 

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  من أهمها :  

 أن هنال فاعلية فى المنتديات التى أنشئت للمعلمين على شبكة اإلنترنت من أجل التطوير المهنى  – 1

أن المعلمدين المشدداركين كددانوا قددادرين علدى الددربط بددين النظريددة والممارسدة عددن طريددق التواصددل بددين  – 2

 األطراف المشاركة فى الدراسة وقد تم ت عيل قضايا خاصة للمعلمين عبر المناقشات على شبكة اإلنترنت 

 والتى مثلت دعما كبيرا للتنمية المهنية

 

 

 

                                                           

(1) A . Belzer  (2005) . Improving Professional Development Systems : Recommendations from The 

Pennsylvania Adult Basic And Literacy Education Professional Development Systems Evaluation ,  Adult Basic 

Education , Vol . 15 , No 1 . 

(2) Joseph Cook , Danise Peker (2009) . Support Professional Development for Teachers Through Discussions 

on Internet , A case study of A Group of Teachers , Journal of A P A Professional Development , November .  
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  -وتنقسم إلى :: دراسات إهتمت بمدخل التحسين المستمر ) كايزن (   ثانيا 

 دراسات عربية : –أ 

 (1)( 2013( دراسة : داليا طه يوسف )2) 

 -تهدف الدراسة إلى :

 التعرف على طبيعة أسلوه جيمبا كايلن بإعتبارة أحد األساليه الحديثة فى الجودة  -1

 ت هم مباد  جيمبا كايلن – 2

 التعرف على خطوات تطبيق جيمبا كايلن -3

 التعرف على واجبات اإلدارة أثنا  إستخدام أسلوه كايلن -4

 توضيح كي ية تطوير التعليم الجامعى بإستخدام جيمبا كايلن – 5

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى   

  -ومن أهم النتائ  التى توصلت إليها الدراسة ما يلى :

أن أسلوه كايلن مناسه للجامعدات المصدرية ألندة ال يتطلده مدوارد ماليدة جديددة ، فقدط يتطلده حسدن  – 1

 .   إستخدام الموارد الموجودة

أن تطبيق أسلوه كايلن يساعد على خلق بيئة قيادية مت اعلة م  النتائ  وترغه فى صن  التغييدر مهمدا  - 2

 11كلف األمر من جهد  . 

 (2)( 2017( دراسة : شري ة عوض الكسر )4) 

 -هدفت الدراسة إلى :     

التعددرف علددى أرا  عضددوات الهيئددة اإلداريددة بكليددة التربيددة للبنددات بجامعددة شددقرا  فددى أهميددة متطلبددات  - 1

 إستراتيجية كايلن فى اإلدارة فى جامعة شقرا  وإمكانية هذة اإلستراتيجية فى الجامعة 

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى واإلستبانة 

 -وقد توصلت الدراسة إلى : 

 بات إستراتيجية كايلن لإلدارة وإمكانية تطبيقةأهمية متطل - 1

 -وقدمت الدراسة مقترحات منها : 

 أن تتبنى  جامعة شقرا  إتباع إستراتيجية كايلن فى اإلدارة  - 1

 

                                                           
مجلة دراسات عربية ( . كي ية إستخدام أسلوه جيمبا كايلن فى تطوير التعليم الجامعى المصرى ، 2013( داليا طه محمود يوسف )1)

 ، السعودية. 35، العدد  4، المجلد  فى التربية وعلم النفس
( . متطلبلت تطبيق إستراتيجية كايلن فى اإلدارة لغرض تحسين العمليات اإلدارية  من وجهة نظر 2017( شري ة عوض الكسر )2)

،  2، االعدد  1، المجلد  مجلة العلوم اإلقتصادية واإلدارية والقانونيةالهيئة اإلدارية ، دراسة ميدانية على كلية التربية للبنات بشقرا  ، 
 ومى للبحوث فلسطين . المركل الق

 
 

 

(1) 
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 دراسات أجنبية :  –ب 

 (1)( 2006ماري سيردى وجان هاشى  ) Mary Surdy & Jane Hashy( دراسة : 1)

  -هدفت هذة الدراسة إلى : 

وصف كيف أن السعى لتحقيق النمو المستمر أخذ جذورة فى مدرسة فيستال المركلية التى تق  فى قله   - 1

 12والية نيورل

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى 

 -توصلت الدراسة إلى عدة نتائ  منها : 

التحسين المستمر  أنه خلق فى المربين أدا  عالى الجودة حيث يلتلم المعلمون والمربون والطلبة بمباد   - 1

فقد خلقت هذة الثقافة القيادة بين المعلمين حيث يتم التشدجي  والددعم لتحمدل المخداطر بطريقدة تعاونيدة تعكدس 

 وتظهر األدلة فى ممارسة المعلمين  وتعلم الط ه  . 
13
 

  14       (2)( 2014فيجو ، وأخرون  )   Feijoo , et.al( دراسة :  2)           

 دراسة إلى:تهدف هذة ال 

 التعرف بتقنيات الكايلن الخمسة وأساليه توظي ها لتحسين إدارة الجودة فى التعليم العالى  - 1

 إستخدمت الدراسة المنه  الوص ى التحليلى          

 -توصلت الدراسة إلى عدة نتائ  منها :         

أن تطبيق اإلستراتيجيات الخمس للتطوير المستمر وهى العمل بروح ال ريق ، واإلنضباط الشخصى  ،   - 1

والددروح المعنويددة العاليددة  ، ومقدداييس الجددودة ، وإقتراحددات التحسددين والتطددوير يمكددن أن تسددهم فددى تغييددر 

ين إدارة الجددود ة لعملياتهددا الممارسددات اإلداريددة واألكاديميددة فددى مؤسسددات التعلدديم العددالى وتعمددل علددى تحسدد

 وأنشطتها ، وصوال إلى التحسين المستمر الذى ال ينتهى  

 -كما أوصت الدراسة باألتى : 

تبنى هذة اإلستراتيجيات وتطبيقها فى مؤسسات التعلديم العدالى وخاصدة المجداالت اإلداريدة واألكاديميدة   - 1

 منها .
       15 

  
                                                           

(1 ) Mary  Surdey ,Jane Hashy . (2006)  Quest for Continual Grows Takes Root , Journal  of  

Staff Development ,  V 27 , N 2 , ISSN   928x -0276   

(2) A .Feijoo  , Aree Farina , Alvarez Suarez , Macciras, R . (2014) . Improvement of Quality Management in 

Higher Education Through KAIZEN 5 Technique ,6thInternational Conference on Education and New Learning 

Technologies  , ISSN : 2340 -1117  

 

 

(2) 



 

10 
 

 بقةالتعقيب على الدراسات السا

  -فى األتى :تت ق الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة          

 اإلستبانة (  –المنه   واألداة المستخدمة )الوص ى -

تت ق الدراسة الحالية م  الدراسات التى إهتمت بالتنمية المهنية للمعلمين فدى أنهدا تؤكدد علدى أهميدة التنميدة  -

ل على رفد  مسدتوى أدائهدم المهندى ، ممدا يدؤثر علدى العمليدة التعليميدة المهنية لمعلمي التعليم األساسى والعم

 16ت ثيرا إيجابيا .

 -تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فى األتى :و         

أسلوه المستخدم فى تطوير التنمية المهنية لمعلمى التعليم األساسى حيدث تسدتخدم الدراسدة الحاليدة مددخل   -

التحسين المستمر ) كايلن ( ، الذى يعتبر من األساليه الحديثة فى اإلدارة والذى ثبت نجاحه فى المؤسسدات 

 اإلقتصادية 

يركل على أهمية إستخدامه فى تطوير التعليم الجامعى ، أما الدراسة الحالية تتوق  إمكانية  الدراسات بعض -

 إستخدامة فى تطوير التنمية المهنية لمعلمى  التعليم األساسى

 للدراسة  والمفاهيمى اإلطار النظرى

 لتنمية المهنية األسس النظرية لأوال : 

 التنمية المهنية  مفهوم

نشاط يركل على المعلم من أجل تحقيق تغييدر هدادف فدى معارفده  اب نه : (2008عبد العليم ) ايعرفه  

ومهاراته وقدراته ال نية المقابله إلحتياجات محددة فى الوض  الدراهن والمسدتقبلى فدى ضدو  متطلبدات عملده 

 (1)الحالية والمستقبلية لتطوير األدا  

 17التنمية المهنية                  فأهدا

  18إن الجهود المنظمة والمخططة التى تقدف ورا  التنميدة المهنيدة للمعلدم تسدعى إلدى تحقيدق مجموعدة  

 من األهداف التى أجم  عليها المتخصصون والممارسون فى مجال التنمية المهنية للمعلم وهى كما وضحها 

  -:  (2) ( األهداف التالية2007البوهى وبيومى ) 

 ت هيل المعلمين غير المؤهلين علميا أوتربويا وإستكمال ت هيل من لم يعد جيدا  -

 تبصير المعلمين بمشك ت النظام التعليمى القائم ووسائل حلها وتعري هم بدورهم ومسئولياتهم فى ذلل  -

 يدة إعداد القيادات التربوية فى اإلدارة التعليمية واإلشراف ال نى واإلعداد لشغل وظائف جد -

                                                           
، العلوم ريكية واإلنجليزية التنمية المهنية للمعلمين فى مصر على ضوء الخبرة اليابانية واألم( . 2008( طارق حسن عبد العليم )1)

 . 89للتولي  والنشر ، القاهرة ، ص 
 . 328، ص ،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية دراسات فى إعداد المعلم ، ( . 2007)فاروق البوهى ، محمد غالى بيومى ( 2)
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 ليادة إلمام المعلمين بالطرق واألساليه الحديثة فى التعليم وتعليل خبراتهم فى مجال التخصص  -

 ح ل المعلمين على توثيق التعاون بين المدرسة والوسط اإلجتماعى وتعليل الصلة بينهما  -

علدى اإلبدداع واإلبتكدار  تشج  المعلمين على اإلهتمام بالدراسات والبحوث التربوية والعلمية لليادة قددرتهم -

     فى حل المشك ت ، و تشجي  المعلمين على تقدير المثل اإلنسانية والقيم اإلجتماعية  

  19  -:  (1)( األهداف التالية 2009وكما يضيف ضحاوى وحسين ) 

 بنا  وتشجي  العمل الجماعى والتعاونى  -

 بنا  قدرات الت كير اإلبداعى لدى الط ه  -

 لية التغيير وإقامة القاعدة ال لمة لتحديد األهداف وتن يذ السياسات تسهيل عم -

 تجديد التدريه وتحسين مهارات اإلتصال م  األخرين  -

 تنمية إستعداد المعلمين لإلضط ع ب دوار جديدة وتحمل مسئوليات إضافية  -

 لتدريس والتعليم والتعلمتشجي  المعلمين على القرا ات الحرة والت مل فى الطرائق المختل ة حول ا -

 تشجي  تبادل األفكار بين المعلمين ومنحهم ال رص للت كير حول ممارستهم التربوية    -

 تطوير عمليات التقويم التحصيلى والبنائى والختامى ، وإجرا  التغذية الراجعة  -

  -ومن خ ل ما سبق ترى الباحثة أن من أبرل أهداف التنمية المهنية ما يلى : 

 قبل إنخراطه فى العمل المعلم  تصحيح عيوه البرنام  الذى تلقاة -

 تنمية إستعداد المعلمين لإلضط ع ب دوار جديدة وتحمل مسئوليات إضافية  و ليادة فاعلية عمل المعلم -

 إعداد القيادات التربوية فى اإلدارة واإلشراف ال نى واإلعداد لشغل وظائف جديدة  -

 ليادة إلمام المعلمين بالطرق واألساليه الحديثة فى التعليم وتعليل خبراتهم فى مجال التخصص  -

 تسهيل عملية التغيير وإقامة القاعدة ال لمة لتحديد األهداف وتن يذ السياسات  -

    تعليل الرضا الوظي ى   -

 أهمية التنمية المهنية 

  -: (2)تكمن أهمية التنمية المهنية فى األتى 

تطوير برام  التنمية المهنية يمكن أن تمثل قاعدة أساسية فى تحقيق التنمية الشاملة من خ ل تبنيها أساليه  -

 فاعلة وبرام  مخططة ومعدة إعدادا جيدا وتخض  لتقويم مستمر ومنظم 

 20قدرتها على تطوير قدرات المعلمين وتبادل األفكار والخبرات بينهم  -

قدرتها على تحقيق مجموعة من األهداف مدن أهمهدا ليدادة ك دا ة المعلمدين ورفد  األدا  لدديهم عدن طريدق  -

 إكتساه مهارات وخبرات فنية ومهنية وثقافية 

                                                           
 .(47 - 44ص )  –مرج  سابق ، ص   .بيومى محمد ضحاوى ، س مة عبد العظيم حسين ( 1)
 . 577( نسرين صالح ص ح الدين ، مرج  سابق ، ص 2)
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 إتاحة ال رص للمعلمين للتجديد واإلبتكار وغيرها  .  -

التنميددة  ( عناصددر أخددرى ألهميددة2016جوديددت أورجوفددانى )   Judit Orgorvanyiكمددا تضدديف  

    -: (1)المهنية حيث ترى أنها تؤدى إلى 

 تحقيق توقعات المهنة والمجتم  وتلبية إحتياجات المعلم الخاصة به من خ ل التعلم المستمر  -

 تدعم الثقة و التواصل و التعاون بين المعلمين فى البيئة المدرسية  -

 اقف التى يواجهونها بل قد تساعدهم على تحليلها  تساعد المعلمين فى تقديم إست سارات عن التحديات والمو -

تساعد المعلمين على تنمية مهارتهم بإحترافية من خ ل اإلست ادة من المعرفة النظرية فى الممارسة ال علية  -

 داخل ال صل 

تعتبددر التنميددة المهنيددة للمعلمددين خطددوط إرشددادية يسددت يد بهددا المعلمددون فددى إتخدداذ القددرارات فهددى ممارسددة  -

 موجهه ترتكلعلى التحسين من خ ل معرفة الوض  الحقيقى للمدرسة 

  -:  (2)( أن أهمية التنمية المهنية تكمن فى األتى 2010كما يرى لويس كهين وأخرون )  

 أنها تليد من فهم المعلمين لعلم أصول التعليم  -

أنها تليد من إلمام المعلمين بمعرفة علوم و مهارات الحاسه األساسية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  -

 وأهميتها فى تدعيم التنمية المهنية 

أنها تليدد مدن فهدم المعلدم للطد ه واألط دال وتسداعدة علدى غدرس القديم اإلجتماعيدة فديهم كالتددين والثقافدة  -

   21ريق وتطوير أن سهم      واللغة والتعاون والعمل ك 

يظهدر أثرهدا فدى المجتمد  ب كملده مدن خد ل تلبيدة التنمية المهنيدة للمعلمدين مما سبق ترى الباحثة أن  

  -إحتياجاته ورغباته وتوقعاته وذلل من خ ل العناصر التالية :

 الحديثةتساعد المعلم على مواجهة األدوار المختل ة التى ت رضها إستخدام التكنولوجيا  -

 22توضح للمعلم أهمية العمل الجماعى وأثرة فى تجويد العملية التعليمية             -

تساعد المعلم على التعمق فى العلوم التربوية التى تساعدة على فهم إحتياجات الط ه ومشدك تهم  وكي يدة  -

 تعديل القيم السلبية   التعامل معهم وبالتالى يستطي  أن يغرس فيهم القيم اإلجتماعية الصحيحة  و

الت ثير اإليجابى فى مهارات وسلوكيات و شخصية المعلم ، وما قد ينت  عنه من ت ثير إيجابى فدى مهدارات  -

 وسلوكيات الط ه الذين يمثلون الركن األساسى فى إحداث التنمية الشاملة فى كافة المجاالت 

 

  

                                                           
(1) Judit Orgoranyi - Gaidos (2016) . Teachers Professional Development on Problem  
Solving , Senes publishers , Rotterdam , P - P 18 ، 25 . 
(2) Louis Cohen ,et.al (2010) . A Guide to Teaching Practice , fifth edition , Routledge , Taylor &Francis 
 Group , London ,P 23 
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 24                  23   مبادئ التنمية المهنية

حتى تكون التنمية المهنية ذات جدوى فيجه أن ترتكل على مجموعة من المباد  وهى كما وضحها  

 (1)( 2005أحمد عياصرة )

 وضوح األهداف وقابليتها للتن يذ  -

 تهدف إلى تحسين العملية التعليمية  -

 تراعى ال روق ال ردية بين المعلمين فى جمي  المراحل  -

 ل عال بين أدوار كل من المدرسة والمديرية والولارة والجهات المعنية تؤكد على أهمية التنسيق ا -

 تقوم على تلبية حاجات المعلمين والمدارس والولارة  -

 ترتبط بنظام الحوافل التشجيعية المعنوية والمادية  -

 تقوم على أساس الك ايات التعليمية وتراكم الخبرات التدريبية -

                           -(  :2)  المباد  التالية( 2009وأضاف بدران وسليمان ) 

 إستمرار عمليات التدريه لتستجيه للمستجدات التربوية والمكتش ات العلمية والتكنولوجية  -  

 تنوع أساليه وأنشطة التدريه وتعددها وم ئمتها لل ئات المستهدفة  -

 لمعلمين إلى جانه ترابطها مراعاة التتاب  فى بنا  البرام  الموجهة لكل فئة من ا -

يتم تخطيطها تعاونيا بواسطة المست يدين من فعالياتها والذين يقومون على تخطيط برامجها وتن يذها وتقويم  -

 25نتائجها

 دم  التكنولوجيا المتقدمة فى عمليات التنمية المهنية وتمكين المعلمين من دم  هذة التكنولوجيا فى -

   لوغ أعلى مستويات األدا عمليات التعليم والتعلم لب

 ثانيا : األسس النظرية لمدخل التحسين المستمر ) كايزن (    

 مفهوم مدخل التحسين المستمر ) كايزن ( 

" وتعندى " كداى " التغييدر و   "  Kaizen( ب ن " كايلن " كلمة يابانية " 2017تعرفه مليكة مقداد ) -       

لن " تعنى األحسدن وتتدرجم إجمداال :  بالتحسدين المسدتمر، وهدى فلسد ة للتطدوير والتحسدين المسدتمرين فدى 

مواق  العمل والعمليات ، وتعتبر أن كل عمل يحتاج إلى تحسين ، كما أن كدل عمليدة إال وتحتدوى علدى هددر 

 .   (3)الذى يؤدى إلى تحسين كل من لمن العملية وتكل تها وجودتها البد من التخلص منه قدر اإلمكان ، األمر 

 

                                                           

  31، األردن ، ص 34، العدد 43، المجلد  مجلة رسالة المعلم( . 2005( أحمد عياصرة )1)
 ، دار الجامعة الجديدة ، معلم األلفية الثالثة فى إطار معايير جودة الممارسة المهنية( . 2009) . ( شبل بدران ، سعيد سليمان2)

 ( 271 – 269ص ) –، ص اإلسكندرية 
كلية العلوم ، مجلة أبعاد إقتصادية ، ( . دور مناه  التحسين المستمر للعمليات فى تحسين أدا  المؤسسة 2017( مليكة مقداد )3) 

 . 104ئر ، ص ، الجلا 7اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسير ، جامعة أمحمد بوقرة بو مرادس ، العدد 
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 أهداف مدخل التحسين المستمر ) كايزن (

يتمثل الهدف الرئيس من تطبيق كايلن ب ى مؤسسة فى الوصول إلى إتقان جمي  العاملين القدرة على          

نهم مددن التغلدده علددى تلددل المشددك ت ، تحديددد المشددك ت التددى يواجهونهددا ، وتحديددد التحسددينات التددى تمكدد

   (1)واإلستمرار فى ذلل ، مما يساعد المؤسسة على مواجهة التحديات المحيطة بها 

  -: (2)( أهداف أخرى لمدخل التحسين المسمر )كايلن ( منها األتى  2013وتضيف داليا يوسف )         

 التخلص من الهدر أو ال اقد فى العمليات قدر اإلمكان مما يؤدى إلى تحسين لمن العملية وتكل تها وجودتها  -

 تغيير ثقافة العاملين والمؤسسة من خ ل التعلم وإعتبار أنشطة التعلم جل  أساسى فى فلس ة هذا المدخل ،  -

 ا جانه مهم أيضا فى التنمية المهنية للمعلمين حيث يتعلم ال رد كيف يحدد أهدافه ويصل إليها بن سة ، وهذ

 (3) -( أهدافا أخرى منها األتى : 2017كما يضيف محمد الحربى )        

 ترسيخ ثقافة القيادة بدال من اإلدارة ، والتعاون والعمل بروح ال ريق الواحد  -

 منح ص حيات إتخاذ القرارات ال ورية للعاملين  -

 ة العاجلة للمشك ت توفير الحلول الجذري -

 خلق بيئة قيادية تلتلم بالتغيير  -

  26  أهمية مدخل التحسين المستمر كايزن

يعتبر مدخل التحسين المستمر ) كايلن ( من أهم المداخل الحديثة التى تؤثر علدى التحسدين المسدتمر          

، وتعتبر التنمية المهنية لمعلمدى التعلديم األساسدى أحدد الجوانده المهمدة التدى  (4)فى أدا  المؤسسات واألفراد 

 يرى سلوبدانحيث تسهم فى تطوير العملية التعليمية وقد يمكن  تحسينها و تطويرها فى ضو  هذا المدخل ، 

  (5)ية ( أن أهمية مدخل التحسين المستمر )كايلن( تكمن فى النقاط التال2011) Slobodan Prosieبروسى 

 النظر إلى المشك ت على أنها ليست سلبية وإنما هى فرص إيجابية لتن يذ التحسين  -

 تشجي  العاملين على عرض أوجه القصور  -

 إتخاذ إجرا ات لتوليد اإلقتراحات ثم تن يذ األفكار الم يدة فى أقره وقت ممكن  -

( أن أهمية مددخل التحسدين المسدتمر) كدايلن Angel Medinilla(2014 ) و كما ترى أنجيل مديني         

   -: (6)تظهر فى بعض النقاط منها األتى 

                                                           
( . تطوير إدارة كلية التربية جامعة األلهر فى ضو  المدخل اليبانى للتحسين المستمر 2017( محمد سعد عبد الرلاق عبد ال ة )1)
(Kaizen رسالة ماجستير ، كلية ال ، )36تربية ، جامعة األلهر ، القاهرة ، ص . 

مجلة دراسات عربية ( . كي ية إستخدام أسلوه جيمبا كايلن فى تطوير التعليم الجامعى المصرى ، 2013( داليا طه محمود يوسف )2)
 . 362، السعودية  ، ص  35، العدد  4، المجلد  فى التربية وعلم النفس

  252محمد أحمد الحربى . مرج  سابق ، ص  (3)
( . مدخل التحسين المستمر  وأثرة على أدا  المنظمات  بالتطبيق على الشركة القابضة 2016( نادية عبد الخالق رمضان بكر  )4)

 239، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،  مصر ، ص 1، العدد  36، المجلد  المجلة العربية لإلدارةلكهربا  مصر  ،
(5) Slobodan Prosie , Op. cit , P 175 . 
(6) Angel Medinilla ( 2014) . Agile Kaizen, available at , www . Springer . com , P 8 .
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 إمكانية تن يذة فى أى وقت دون أن يكون هنال مشاكل أو عقبات  -

 اإلهتمام بتحليل تدفق العمليات وفرص التطوير والتحسين  -

 إتباع سياسة اإلدارة المرئية  -

 اإلست ادة من كل البيانات والمعلومات ذات الصلة بموضوع التحسين  -

 اإلست ادة من أرا  كل األشخاص فى عمليات التحسين -

  -وترى الباحثة أن أهمية هذا المدخل تكمن فى أنه يسعى إلى التحسين من خ ل األتى :            

 27إدخال تحسينات بسيطة مستمرة      -

 لبيئة التى تتم فيها التنمية المهنية ، واإلست ادة من كل األدوات والوسائل الموجودة بهاتنظيم وترتيه ا -

 الحد من الهدر فى الوقت واألدوات والوسائل  -

  (كايزن  مقومات مدخل التحسين المستمر )

تنظدديم تتوقدف فاعليددة مدددخل التحسددين المسدتمر ) كددايلن ( علددى العدداملين ، حيدث يجدده تدددريبهم ، و          

جهودهم وتح يلهم ، وشحذ هممهم ، وإشراكهم فى المعلومات ، وتهيئة مساحة مناسبة من حرية التصرف ، 

، و لذلل يجه توافر بعض المقومات فى  (1)باإلضافة إلى توافر ثقافة وقيم فى المؤسسة التربوية ، والمبادرة 

 برام  وأنشطة التنمية المهنية للمعلمين حتى يمكن تطويرها فى ضو  مدخل التحسين المستمر ) كايلن( 

  -و تتناولها الدراسة الحالية على النحو التالى :           

 نشر الثقافة  – 1

  (2)ات واالفتراضات المشتركة بين أعضا  أى مؤسسة إن جوهر الثقافة يكمن فى طبيعة القيم والمعتقد       

و إن نجدداح مدددخل التحسددين المسددتمر ) كددايلن ( يعتمددد علددى  تغييددر ثقافددة جميدد  العدداملين مددن اإلدارة إلددى  ،

  (3)العاملين الجدد و فهم جمي  العاملين له ، وإدرال مدى أهميته بالنسبة لهم 

 التدريب  –2

يعتبر التدريه من المقومات األساسية لضمان نجاح جهود مددخل التحسدين المسدتمر )كدايلن ( فدى            

 المؤسسة ألنه يضمن تلويد األفراد والجماعات داخل المؤسسة بالقدر الكافى من المعرفة عن كل ما يخص 

   أعمالهم بك ا ة وفاعلية وبالتالى، كما يلودهم بالمهارات ال نية واإلدارية ال لمة ألدا (4)هذا المدخل 

  (5)  ينعكس بشكل إيجابى على عمل وأدا  األفراد بشكل خاص والمؤسسة التعليمية بشكل عام 
28       

                                                           
 

 . 64( ، المعادى الجديدة ، القاهرة ، ص 14، ص ه ) 9000إدارة الجودة الشاملة واأليزو ( . 2004( أحمد سيد مصط ى )1)

 . 61مرج  سابق ، ص  .( محمد ال اتح محمود بشير المغربى 2)
(3) Slobodan Prosie . Op. cit , P. 177 . 

تطبيق منهجية كايلن لتخ يض ال اقد الصناعى فى شركات قطاع االعمال العام للغلل والنسي  بإقليم . ( 2013أحمد السيد غنيم ) (4)
 .  544، مصر ، ص  3، العدد  37، المجلد المجلة المصرية للدراسات التجارية وسط الدلتا ، 

( . أثر أسلوه التحسين المستمر فى تعليل عوامل النجاح فى الشركات الصناعية األردنية 2017الس م )( يلن عبد الس م محمد عبد 5)
 . 25، من وجهة نظر المدرا  ، رسالة ماجستير ،  كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة جرش ، األردن ، ص 
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 التمكين  -3

يعتبر التمكين وسيلة جيدة للتعامل م  العاملين ، وإدارتهم بشكل يحقق النجاح والت وق فى المؤسسة           

التعليمية، كما أنه يتناسه م  عصر الثورة المعلوماتية ، حيدث إن إحتدرام األفدراد والتعامدل معهدم علدى أنهدم 

   (1)والت وق راشدون وعاقلون يشكل مصدرا أساسيا من مصادر تحقيق التميل 

 التواصل  -4

 التواصل ) اإلتصال ( هو وسيلة وليس غاية فى حد ذاته ، وينبغى عدم اإلعتقاد ب نه نشاط مستقل ،          

جل  من كل نشاط يقوم به جمي  العاملين داخل المؤسسة ، ويجه على كل مدير أن يت كد  -فى الحقيقة  -فهو

، ولتحقيددق تواصددل فعددال بددين جميدد   (2)ن العدداملين بالمؤسسددة مددن وجددود تواصددل واضددح ومناسدده بيندده وبددي

 العاملين فى المؤسسة يجه توضيح أن هنال بعض العناصر التى تعمل معا لتحقيق ذلل منها : إختيار 

الكلمات عند الحديث أو فى الكتابة ، مراعاة اإلتصال بالعين لثوانى معددودة ، الوضد  والحركدة ، اإليمدا ات 

  (3)ه ، الم بس والمظهر ، الصوت والتنوع فيه وتعبيرات الوج

  29       العمل الجماعى -5  

إلى شحذ همدم العداملين ، و التد ثير باإليجداه علدى شخصدياتهم وأفكدارهم يؤدى العمل الجماعى               

وقدراتهم ، مما يسداعد علدى أدا  العمليدات بشدكل مددروس ،  وبالتدالى يدتم تحويدل المددخ ت إلدى مخرجدات 

والتى تقوم على أساس تكوين فرق  ( أوشى ( ، التى أسسها ) Z ة )،  وهذا ما يعرف بنظري  (4)عالية الجودة 

لعمل ، م  مراعاة التكامل والترابط بين األنشطة والمهدارات الخاصدة بالعداملين ، والتكامدل بدين المعلومدات ا

إسدتخدام أدوات التحسدين المناسدبة ، و تحليدل الواقد  بددعم دائدم مدن العداملين فدى و ،   (5)والموارد واألهدداف 

لعمدل الجمداعى واإلسدت ادة مدن  إقتراحدات مكان العمل ،  حيث إن سر التحسين بهدذا المددخل هدو اإلهتمدام با

    (6)وم حظات العاملين فى  العمليات اليومية 

 التحفيز  –6

يجه معرفة العوامل التى تثيدر دافعيدة العداملين وبندا  نظدام للحدوافل يتناسده مد  تلدل الددواف  ، وقدد          

تكون هذة الحوافل جل ا من العمل ن سه مثدل الترقدى الدوظي ى أو تحمدل مسدئوليات أكبدر أو تكدون فدى شدكل 

لالددة أسددباه ال شددل ، مكافدد ت ماليددة أو فددى أى شددكل أخددر ، باإلضددافة إلددى تشددجي  العدداملين علددى النجدداح وإ

، وقدد  (7)ومساعدتهم دائما على أن يكونوا قادرين وراغبين فى تحقيق النجداح مدن خد ل مجهدوداتهم الذاتيدة 

                                                                                                                                                                                            
 . 7جر للنشر والتولي  ، القاهرة ، ص، دار ال  أللفية الثالثةإدارة المؤسسات التربوية فى بداية ا( . 2014( نبيل سعد خليل )1)
 . 299، دار اليالورى العلمية للنشر والتولي  ، عمان ، األردن ، ص  اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم( . 2012( بشير الع ق )2)
  84 ،83لتولي  ، القاهرة ، ص ص روق للنشر وا، ترجمة خالد العامرى ، دار ال ا فن اإلدارة المدرسية( . 2003( جيمس ويليمال )3)
 . 33، الدار الجامعية للنشر ، اإلسكندرية ، ص  إدارة األعمال ) نظريات ونماذج تطبيقية (( . 2005( ثابت عبد الرحمن إدريس )4)

(5) Meredith Belbin (2010) . Management Team why They Succeed or Fail , Third edition , ElSevier , 
Amsterdam , P 3 . 

 60مرج  سابق ، ص  .( محمد ال اتح محمود بشير المغربى 6)
 .18،  17، دار ال كر الجامعى ، اإلسكندرية ص ص اإلدارة المعاصرة . (2007الهادى مسلم ، محمد منير ) على عبد،( على شريف 7)
 



 

17 
 

تت وق بعض العوامل األخرى علدى المدال فدى تح يدل العداملين علدى أدا  العمدل بك دا ة وفاعليدة ، مثدل الثندا  

   (1)تماع إلى مشك تهم والتقدير واإلحترام وقضا  بعض الوقت معهم لإلس

باإلضافة إلى أن تشجي  العاملين على توليد عدد كبيدر مدن اإلقتراحدات ، والعمدل بجديدة والنظدر  30            

  (2)عاملين ، ويشعرهم بتقدير جهودهم فى هذة اإلقتراحات وتن يذها يؤدى إلى رف  روح المعنوية لل

 اإلنضباط الذاتى  -7

 رد على أدا  وإنجال المهام ، واإلنسان مخلوق إيجابى نشيط متندوع الددواف  والرغبدات هو قدرة ال           

يحه العمل، ولديه قدرة على ممارسة الضبط الذاتى ، وال يقبل فقط المسئولية بل يسعى إليها ، فاإلنسان لدية 

قدة و اإلسدتق ل مجموعة مدن الطاقدات واألفكدار واإلتجاهدات التدى إذا وجهدت بطريقدة صدحيحة مد  منحده الث

الذاتى ، فسيجعله يبحث عن كل ماهو جديد وم يد وتلداد لديه الرغبة فى تحمدل المخداطر بددال مدن ت اديهدا ، 

  (3)مما يؤدى إلى رف  ك ا ة المؤسسة وتقدمها وتطورها 

 31التحسين  -8

على المؤسسة التعليمية أن تعتقد دائما أنه يوجد أحسن مما هو حسن األن ، وأن تعمل فدى ظدروف            

يؤمن بها الجمي  ب ن التحسين عملية مستمرة وأنه هدف ال نهاية له وعليهدا أن تددرل أيضدا أنهدا إذا لدم تتقددم 

ى هى عليه األن  ، ويجه أن يشمل التحسين إلى األمام فإنها ستت خر إلى الخلف ولن تبقى فى هذا الوض  الذ

 32 (4)كافة العوامل المرتبطة بالتنمية المهنية للمعلمين 

ومن خ ل ماسبق ترى الباحثة أن توفير هذة المقومات فى برام  وأنشطة التنمية المهنيدة للمعلمدين           

  -قد يؤدى إلى :

 فهم المعلمين لم اهيم ومباد  ) كايلن (  -

 اج المعلمين فى هذا المدخل من خ ل تقديم إقتراحات التحسينإندم -

 تشجي  المعلمين على أدا  وإنجال المهام المطلوبة منهم  -

 ليادة رغبة المعلمين فى التنمية المهنية الذاتية المستمرة لتصبح لديهم قدرة على مواجهة المشك ت وحلها  -

 ت مدخل التحسين المستمر )كايزن (مميزا

ب نه من أفضل وأسهل الطرق إلنجال األعمال ، و يليد مدن  يتميل مدخل التحسين المستمر )كايلن (         

 ، باإلضافة إلى أنه (5)خبرة وك ا ة العاملين ، ويوفر وسائل عدم  تكرار الخط  والتغله على نقاط الضعف 

  -:  (6)عملية تحسين تتميل باألتى 

                                                           
 0 86، ترجمة خالد العامرى ، دار ال اروق للنشر والتولي  ، القاهرة ، ص  أخطاء اإلدارة( . 2006( مارل إيبلر )1) 

(2) Slobodan Prosie , Op. cit , P. 176 . 
 .  20،  19مرج  سابق ، ص ص  .( نبيل سعد خليل 3)
 245مرج  سابق ، ص .( ( نادية يوسف جمال الدين 4)

 . 34. مرج  سابق ، ص  شري ة عوض الكسر( 5)
، كلية الدراسات العليا  مجلة العلوم التربوية( . التحسين المستمر بإستخدام أسلوه كايلن اليابانى ، 2017نادية يوسف جمال الدين )( 6)

 .  ( 255،  254ص ) ، مصر ، ص  1، العدد  25للتربية ، جامعة القاهرة ، المجلد 
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 ليس لها حدود عملية مستمرة ال تنتهى ، و -

 تركل على األماكن األهم إستراتيجيا  -

 الت ثير الواضح  -

 تحقق نتائ  سريعة  -

تقوم على فرضدية أن العداملين يعرفدون بشدكل جيدد مداذا يجده أن ي علدوا ، مد  إعطدا هم الحريدة لتحسدين   -

 أعمالهم بإرادتهم  

بعدض المميدلات  ( أن هندال2017)  Jorge Garcia , et.alكمدا يدرى جدورج جارسديا وأخدرون           

  -: (1)األخرى لمدخل التحسين المستمر كايلن منها 

 يحسن موقف ومهارات العمل لدى العاملين  -

 يليد إحترام الذات لدى العاملين  -

 يليد من العمل الجماعى و المشاركة -

  -فى ضو  ما سبق ترى الباحثة أن من أبرل مميلات مدخل التحسين المستمر ) كايلن ( ما يلى :         

 الحرص على استمرار التحسين  -

 تشجي  المشاركة والعمل الجماعى  -

 تقليل الهدر و حدوث األخطا   -

 ليادة خبرة ومهارات العاملين  -

 33 -:نتائج الدراسة الميدانية 

ما واق   من تساؤالت الدراسة والذى مؤداة :  ثالثعلى التساؤل ال الدراسة الميدانية ت نتائ أجاب 

التنمية المهنية لمعلمى التعليم األساسي فى محافظة المنوفية فى ضو  مقومات نموذج مدخل التحسين 

 ؟ المستمر )كايلن(

فى إدارة مندوف  الدراسة بطريقة عشوائية من المعلمين والمعلمات باختيار عينة  قامت الباحثةحيث 

( معلدم 3100عددد أفدراد المجتمد  األصدلى )بلد  قدد التعليمية وإدارة السادات التعليمية بمحافظة المنوفية ، و 

 ( معلم ومعلمة )ابتدائى  (1850( معلم ومعلمة )اعدادى (، )1250)ومعلمة ، 

ل ة من المعلمين والمعلمات من الذكور واإلناث وتم تطبيق المقياس على عينة تم وتضمنت العينة ال ئات المخت

 %10بنسبة المنوفية ،  محافظة فى األساسي بالتعليم( معلم ومعلمة 314اختيارها بطريقة عشوائية بلغت )

  -األتى :وتبين 

                                                           

 (1) Jorge  Garcia , et.al  . Op. cit , P 58 . 
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 مدددخل مقومددات أن متوسددط األهميددة النسددبية العامددة ألبعدداد االسددتبانة فيمددا يتعلددق بدرجددة أهميددة تبددي ن -

"  % 91.9" وولن نسبي "  2.76من وجهة نظر أفراد العينة تقدر بـ " ( كايلن) المستمر التحسين

 وذلل يمثل مستوى استجابة " كبيرة".

 -الثقافدة  نشدر:  الثمانية باالسدتبانة وهدم )األول (كايلن) المستمر التحسين مدخل حصلت كافة مقوماتحيث 

 -التح يددل : السددادس -الجمدداعي  العمددل: الخددامس -التواصددل :  الرابدد  -التمكددين : الثالددث -التدددريه : الثدداني

، بمتوسطات حسابية تنحصر من "كبيرة"  استجابة على مستوى التحسين(: الثامن -الذاتي  االنضباط: الساب 

(، وقدديم انحرافددات معياريددة %93.4( إلددى )%90.3(، وأولان نسددبية تنحصددر مددن )2.81)( إلددى 2.71)

  .صغيرة

 مدددخل مقومددات تبددي ن أن متوسددط األهميددة النسددبية العامددة ألبعدداد االسددتبانة فيمددا يتعلددق بدرجددة تددوافر -

"  % 59.8" وولن نسبي "  1.79من وجهة نظر أفراد العينة تقدر بـ " ( كايلن) المستمر التحسين

 جات المنخ ضة رما "، إال أنها تميل إلى الد حد إلى وذلل يمثل مستوى استجابة " متوافر

 -الثقافدة  نشدر:  الثمانية باالسدتبانة وهدم )األول (كايلن) المستمر التحسين مدخل حصلت كافة مقوماتحيث 

الدذاتي  االنضدباط: الساب  -الجماعي  العمل: الخامس -التواصل :  الراب  -التمكين : الثالث -التدريه : الثاني

التح يدل حيدث حصدل : ، ماعدا البعدد السدادس" ما حد إلى متوافر"  استجابة على مستوى التحسين(: الثامن -

(، وأولان نسبية 1.9( إلى )1.66، وبمتوسطات حسابية تنحصر من )" غير متوافر"  استجابة على مستوى

 .م انحرافات معيارية صغيرة، وقي (% 63.3( إلى )% 55.2تنحصر من )

 بتمثيله بيانيا من خ ل شكل األعمدة، كما يلي:  ذلل ويمكن توضيح 

الدراسة إلى ت كيد أفراد عينة الدراسة على أهمية مقومات مدخل توصلت سبق  ومن خ ل ما

التحسين المستمر ) كايلن ( ، وأن درجة توافر تلل المقومات هى ) متوفر إلى حد ما ( إال أنها تميل إلى 

 الدرجات المنخ ضة  

لمى التعليم التنمية المهنية لمع خ ل ذلل حاولت الباحثة وض  تصور مقترح يمكن من خ له تطويرومن 

  -كما يلى :،  األساسي فى محافظة المنوفية فى ضو  مقومات نموذج مدخل التحسين المستمر )كايلن(

 -: المقترح التصور 

 :  فلسفة التصور المقترحأوال : 

فلسد ة التصدور المقتدرح مدن خد ل خلدق الرغبدة لددى جميد  العداملين فدى التطدوير والتحسدين تنبثق           

ونشددر ثقافددة التحسددين بددين جميدد  العدداملين  ، و تبنددى الممارسددات ال عالددة التددى تعددلل التعدداون والمشدداركة 

اكن عملهددم والمحاسددبية والعمددل بددروح ال ريددق ، و إهتمددام مدددير المؤسسددة التربويددة بمتابعددة المعلمددين فددى أمدد

لمعرفة المشك ت التى قد تواجههم أثنا  عملهم ومساعدتهم على حلها ، باإلضافة إلدى معرفدة العمليدات التدى 

تحتاج إلى تحسين ، وتحسين كل مظهدر مدن مظداهر العمليدات ، وأن أى شدل داخدل المؤسسدة التربويدة قابدل 
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مؤسسدة التربويدة يجده أال تحتدوى علدى أى للتحسين ، م  إستمرارية التحسين ،  وأن أى عملية تدتم داخدل ال

هدر أو التقليل منده قددر المسدتطاع  ، مد  تدرل اللدوم والنقدد والبحدث عدن حلدول تمند  تكدرار المشدك ت فدى 

      -، وذلل بالتركيل على اإلجرا ات الخاصة التالية : المؤسسات التربوية

هنية لمعلمى التعليم األساسى فى محافظة تطوير التنمية الم االذى يمكن به اإلجراءات الخاصةثانيا : 

 المنوفية 

تغيير ثقافة جميع العاملين من اإلدارة إلى العاملين لك بالعمل على 1وذنشر ) ثقافة التحسين (  -
 الجدد و فهم جميع العاملين له

عمل  من خالل بالنسبة لهمر أهمية التغي فى المؤسسة التربوية العمل على إدراك جميع العاملين -
 والفتات توضح ذلكعمل  لوحات إرشادية بأهمية التغيير، و ندوات تتضمن توعية المعلمين 

باألسس النظرية لمدخل التحسين المستمر عمل برامج تدريبية للمديرين والمعلمين تتضمن توعيتهم  -
 )كايزن (

 دربوا عليه أثناء عملهم التأكد من أن التدريب قد زود المعلمين بالمهارات الالزمة و أنهم  يطبقوا ما ت -
 .فى المؤسسات التربوية  مشاركة المعلمين في عمليات صنع واتخاذ القرارات  المختلفة -

 إحترام األفراد والتعامل معهم على أنهم راشدون وعاقلون  -

 جههم بتنفيذ الحلول التى يرونها مناسبة لحل المشكالت التى قد توا أن يسمح المدير للمعلمين -

ويساعدهم على مواجهة التحديات وإقتناص ال رص واإلستمرار فى  المدير للمعلمينأن يسمح  -

 التحسين من أجل تحقيق الك ا ة وال اعلية

 يتم دعم المعلمين فى تحليل واقع المؤسسة التربوية أن  -

 التأكد من وجود تواصل واضح ومناسب بين العاملين بالمؤسسة التربوية -

 ن المعلمين بصفة مستمرة فى المؤسسات التربوية توضيح أهمية تبادل الخبرات بي -

 أخذ وجهة نظر المعلمين قدر اإلمكان فى إدارة العملية التعليمية  -

 المؤسسات التربوية على العمل الجماعى   تركيز -
 مراعاة التنسيق  بين كل العاملين عند أداء األنشطة فى المؤسسة التربوية  -

 مراعاة تحقيق أألنشطة ألهداف المؤسسة التربوية  -

 الموائمة بين األنشطة والموارد داخل المؤسسة التربوية  -
 أن يتم تحليل واقع المؤسسة التربوية بدعم دائم من العاملين فى مكان العمل  -
 معرفة العوامل التى تثير دافعية العاملين وبناء نظام للحوافز يتناسب مع تلك الدوافع -
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للمعلم  ين وقض  اء بع  ت الوق    معه  م الثن  اء والتق  دير واإلحت  رام بتق  ديم م  دير المؤسس  ة التربوي  ة  امإهتم   -
 إلى مشك تهم والعمل على حلها لإلستماع 

 تشجيع المعلمين على توليد عدد كبير من اإلقتراحات ، والنظر بجدية فى هذه اإلقتراحات وتنفيذها -

 الثقة و اإلستق ل الذاتى  مبطريقة صحيحة م  منحه يه مدير المؤسسة التربوية المعلمين وجت -

 أهمية حضور المعلمين لبرام  وأنشطة التنمية المهنية دون إللام خارجى توضيح  -

  أهمية قبول المعلمين لمسئوليات أكبر عند حضورهم برام  وأنشطة التنمية المهنية توضيح  -

 ملية التعليمية للع بحث عن كل ماهو جديد وم يدال تشجي  المعلمين على  -

 تشجي  المعلمين على تحمل المخاطر بدال من ت اديها ، مما يؤدى إلى رف  ك ا ة المؤسسة وتقدمها -

 على المؤسسة التربوية أن تعتقد دائما أنه يوجد أحسن مما هو حسن األن  -

ال أن تعمل المؤسسة التربوية فى ظروف يؤمن بها الجمي  ب ن التحسين عملية مستمرة وأنه هددف   -

 نهاية له 

علي المؤسسة التربوية أن تدرل أيضا أنها إذا لم تتقدم إلى األمام فإنها ستت خر إلى الخلف ولن تبقى  -

 فى هذا الوض  الذى هى عليه األن  

 يجه أن يشمل التحسين كافة العوامل المرتبطة بالتنمية المهنية للمعلمين   -

  -متطلبات تنفيذ التصور المقترح:ثالثا : 
  -إنشا  وحدات للتحسين المستمر  )كايلن (  فى المؤسسات التربوية تتكون من : -

 مدير المؤسسة التربوية ، و وكيلة ) نائبا عنه (  ، ومجموعة من المعلمين والمعلمات )فريق كايلن( 

اعتماد الهيكل التنظيمى لوحدة كايلن ، واعتماد مجموعة من الممارسات التى تنظم العمل بوحددة كدايلن  -

مثل تحديد إجتماع دورى ألعضا  وحدة كايلن ، يتم فيه مناقشة مشك ت المؤسسات التربويدة ، وطدرق 

 التغله علها 

 ان اإلنعقاد واألدوات المكتبيةتدعيم وحدة كايلن  بالموارد المادية ال لمة لعمل الوحدة مثل مك -

 تحديد مسئولية كل عضو من أعضا  ) وحدة كايلن  ( -

 إعطا  وحدة كايلن الص حيات التى تحتاجها ، ومنحها اإلستق لية  -

 ومناقشتها. ؤسسة التربويةتحديد أليات معلنة لدعم مشاركة المعلمين في صن  القرارات داخل الم -

وإسدتخدام ،  موضدوعية وفقدا لمعداييرالمؤسسدات التربويدة المعلمدين ب ض  أليات محدددة ومعلندة لتقيديمو  -

 أساليه متنوعة لذلل وأن يكون مبدأ المحاسبية هو األساس في عملية التقييم.
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 قائمة المراجع

 : المراجع العربية أوال 

( ، المعددادى الجديدددة ، 14، ص ه ) 9000إدارة الجووودة الشوواملة واأليووزو ( . 2004( أحمددد سدديد مصددط ى )1)

 القاهرة.

( . تطبيق منهجية كايلن لتخ يض ال اقد الصناعى فدى شدركات قطداع االعمدال العدام 2013( أحمد السيد غنيم )2)

 ، مصر  3، العدد  37، المجلد  ت التجاريةالمجلة المصرية للدراساللغلل والنسي  بإقليم وسط الدلتا ، 

 .، األردن  34، العدد 43، المجلد  مجلة رسالة المعلم( . 2005( أحمد عياصرة )3) 

شدر والتوليد  ، عمدان ، دار اليالورى العلميدة للن اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم ،( . 2012( بشير الع ق )4)

 األردن .

، الددار الجامعيدة للنشدر ،  ) نظريدات ونمداذج تطبيقيدة ( إدارة األعموال( . 2005( ثابت عبد الدرحمن إدريدس )5)

 اإلسكندرية.

،  27، المجلدد  مجلوة التنميوة اإلداريوة( . م هدوم التغييدر اإلدارى عندد كدايلن ، 2009( جمال سيد عبد العال )6)

 . ، مصر 122العدد 

، ترجمددة خالددد العددامرى ، دار ال دداروق للنشددر والتوليدد  ،  فوون اإلدارة المدرسووية( . 2003( جدديمس ويليمددال )7)

  .القاهرة 

( . التنمية المهنية للمعلمين فى عصر العولمة ، المؤتمر العلمى السادس لكليدة 2005( حسن سيد حسن شحاتة )8)

 .ية ، فرع ال يوم  ، جامعة القاهرة ،  مصر التربية بال يوم ) التنمية المهنية المسدامة للمعلم العربى (  ، كلية الترب

مجلوة التطووير ( . مدا دور اإلدارة المدرسدية فدى اإلنمدا  المهندى للمعلدم ، 2007( حمد بن راشد سالم العبدرى )9)

 . ، سلطنة عمان 34، العدد 5 ، المجلد التربوى

 . لقاهرة، دار ال كر العربى  ، ا تطوير المناهج( . 2000(  حلمى أحمد الوكيل )10)

( . دور التخطيط التربوى فى تطدوير التنميدة المهنيدة للمعلمدين ، رسدالة 2003( خالد سليمان أحمد المومنى )11)

  .ماجستير ، كلية التربية ، جامعة اليرمول ، األردن 

( . كي ية إستخدام أسلوه جيمبا كايلن فى تطوير التعليم الجامعى المصدرى 2013( داليا طه محمود يوسف )12)

 ، السعودية. 35، العدد  4، المجلد  مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس، 

ريس مهدارات ( . مستوى إدرال معلمى الحلقة األولى مدن التعلديم األساسدى ألهميدة تدد2009( سعدة سارى  )13)

 .الحياة ال لمة لت ميذهم  ، المؤتمر  العلمى الثانى لكلية العلوم التربوية ، جامعة جرش ، األردن 

( . اإلنما  المهنى للمعلم بين الجهد الذاتى والدورات التى تنظمها 2006( سلوى بنت سيف بن على القصابية )14)

 . ،  سلطنة عمان 32عدد ، ال 5، المجلد  مجلة التطوير التربوى الولارة ،
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دار  معلم األلفية الثالثة فى إطار معايير جودة الممارسة المهنيوة ،( . 2009( شبل بدران ، سعيد سليمان . )15)

 الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية  .

( . متطلبات تطبيق إستراتيجية كايلن فى اإلدارة لغرض تحسين العمليات 2017( شري ة بنت عوض الكسر )16)

مجلووة العلوووم اإلقتصووادية اإلداريددة مددن وجهددة نظددر الهيئددة اإلداريددة ، دراسددة ميدانيددة علددى كليددة البنددات بشددقرا  ، 

 ث ، فلسطين.، المركل القومى للبحو2، العدد  1، المجلد  واإلدارية والقانونية

، العلوم للتولي  التنمية المهنية للمعلمين فى مصر على ضوء الخبرة اليابانية واألمريكية واإلنجليزية ( . 2008( طارق حسن عبد العليم )17)
 والنشر ، القاهرة.

 . ، دار ال كر العربى ، لبنان لمينعلم النفس التربوى للمع( . 200عبد الرحمن صالح األلرق )( 18)

، دار ال كددر الجددامعى ،  اإلدارة المعاصورة( . 2007( علدى شددريف . علدى عبددد الهدادى مسددلم ، محمدد منيددر )19)

 .اإلسكندرية 

دار المعرفددة الجامعيددة ، ،  دراسووات فووى إعووداد المعلووم( . 2007)( فدداروق البددوهى ، محمددد غددالى بيددومى 20)

 اإلسكندرية.

 ، ترجمة خالد العامرى ، دار ال اروق للنشر والتولي  ، القاهرة  أخطاء اإلدارة( . 2006( مارل إيبلر )21)

( . تعليل الحاجات التدريبة للمعلمدين فدى ظدل تغيدر أدوارهدم فدى 2009( محمد بن شهاه بن حبيه اللواتى )22)

 .، سلطنة عمان  23، العدد جلة رسالة التربية األل ية الثالثة  ، م

( . تطدوير إدارة كليدة التربيدة جامعدة األلهدر فدى ضدو  المددخل 2017ة )( محمد سعد عبدد الدرلاق عبدد الد 23)

 ( ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة األلهر ، القاهرة . Kaizenاليبانى للتحسين المستمر )

مجلووة أبعوواد ( . دور مندداه  التحسددين المسددتمر للعمليددات فددى تحسددين أدا  المؤسسددة ، 2017( مليكددة مقددداد )24)

 ، الجلائر. 7، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسير ، جامعة أمحمد بوقرة بو مرادس ، العدد إقتصادية 

( . مدخل التحسين المستمر  وأثدرة علدى أدا  المنظمدات  بدالتطبيق 2016( نادية عبد الخالق رمضان بكر  )25) 

، المنظمدة العربيدة للتنميدة  1، العددد  36، المجلدد  المجلة العربيوة لوإلدارة على الشركة القابضة لكهربا  مصر  ،

  .اإلدارية  ،  مصر 

مجلووة العلوووم ( . التحسددين المسددتمر بإسددتخدام أسددلوه كددايلن اليابددانى ، 2017( ناديددة يوسددف جمددال الدددين )26)

 .، مصر  1، العدد  25، كلية الدراسات العليا للتربية ، جامعة القاهرة ، المجلد  التربوية

المهنية للمعلمين ( . توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال فى التنمية 2011( ناصر عبدالقادر نصر تونى )27)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ، عين شمس ، مصر 35، العدد  3، المجلد  ،  مجلة كلية التربية : منظورإقتصادى

، دار ال جر للنشر والتولي  ،  إدارة المؤسسات التربوية فى بداية األلفية الثالثة( . 2014( نبيل سعد خليل )28)

 .القاهرة 

( . تطوير برام  اإلنما  المهنى للمعلمين بسلطنة عمان فى ضو  2017( نسرين صالح محمد ص ح الدين )29) 

 ، جامعة األلهر ،  مصر  174، العدد  1، المجلد  مجلة كلية التربيةمتطلبات التنمية المستدامة ، 
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 66، العدد  10، المجلد  وير التربوىمجلة التط( . التنمية المهنية للمعلم ، 2011( نعيمة بنت سعيد العبرية )30)

 . ، سلطنة عمان

( . معوقدات التطدوير المدرسدى بمددارس الحلقدة األولدى مدن التعلديم 2011( هنا  حسين محمد عبدد المدنعم  )31) 

 .   ،  مصر 12، العدد   3، المجلد   مجلة البحث العلمى فى التربيةاألساسى فى مصر  ، دراسة تحليلية ، 

( . أثدر أسدلوه التحسدين المسدتمر فدى تعليدل عوامدل النجداح فدى 2017عبد الس م محمد عبد الس م )( يلن 32)

الشددركات الصددناعية األردنيددة ، مددن وجهددة نظددر المدددرا  ، رسددالة ماجسددتير ،  كليددة اإلقتصدداد والعلددوم اإلداريددة ، 

 جامعة جرش ، األردن.
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