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 األساسي التعليم ملعلميتطوير برامج التدريب أثناء اخلدمة 
   التدريبيةاحتياجاتهمضوء ي اخلاص عل

  :مقدمة البحث
التقدم فهو عصر يتميز سريع التغير وً لقد بات من المؤكد أن العالم يعيش عصرا

 مجال العلمي التغيرات السريعة ف و من المعرفةالكم الكبير وبالتطور العلمي والتكنولوجي
 تحدث في العالم في التيمن ثم علينا مواكبة عملية التغيير المتزايدة  والتكنولوجياو

 ، ٢٠٠١  ،يأحمد حسين اللقان.( االقتصادية واالجتماعية والسياسية والمجاالت الثقافية
  ).٥٥ص 

يق تطور المجتمع نحو حياه ساسية لتحقأل من الدعامات اة التعليم دعامويعد
بناء مواطن ي تحقيق أهدافها في فتأخذ العملية التعليمية مسارها الصحيح  وحتى أفضل

 أن تتوافر لهذه الضروريفإنه من   ،تطوير المجتمعي المشاركة في  قادر علمصري
 التنظيم والتخطيطي مقدمتها اإلدارة الكفء القادرة علي  فيأتيالعملية عدة أدوات 

الالزمة  األدواتأحد هذه  ويعتبر التدريب أيضا، ةالرقاب والتنفيذ والبرمجة وتنسيقالو
 هميات وخبراتهم وسلوكاألفراد العناصر البشرية إلحداث تغيير في معارف وتأهيلإلعداد 

  .)٢٥ص، ٢٠٠٥  ،األحمدخالد طه (
ميذ  حيث تكفل للتال، وتعد مرحلة التعليم األساسي من أهم المراحل التعليمية

من المعارف والمهارات  األدنىالتمرس علي طرق التفكير السليم وتؤمن لهم الحد 
والخبرات التي تسمح لهم بالتهيئة للحياة وممارسة دورهم كمواطنين صالحين منتجين 

  ) .٢٢ ص ،١٩٩٣  ،عبد الفتاح جالل(
ال مواجهة اإلقب إلى وقد اتجهت وزارة التربية والتعليم في سياستها التعليمية

نتيجة لتقرير مجانية التعليم وتفتح الوعي  ي الحكومي  األساسالمتزايد علي التعليم
القومي ولكن هذا التوسع انعكست آثاره علي العملية التعليمية وظهرت عدة سلبيات لعل 

نظام  إلى اللجوء،  زيادة كثافة الفصول زيادة ملحوظة عن المقرر لها من أهمها
قصر اليوم الدراسي وقلة االهتمام باألنشطة المصاحبة ، احدةالفترتين في المدرسة الو

ظهور التعليم الخاص بمراحله  إلى يأدي األمر الذالنشاط المدرسي بوجه عام  وللمادة
  ).٥٧-٥٦ص ، ٢٠٠٤ ،ي حجإسماعيلأحمد (.المختلفة

الخاص أكثر أهمية  حيث ال تقتصر ي وتمثل رسالة معلم مدارس التعليم األساس
أعدادهم كمواطنين  وتربيتهم إلى ذلكي لكنها تتعدالمتعلم  و إلى  توصيل العلممجردي عل

 المجتمع بصورة سليمة يالحياة في وخبرة لديهم القدرة علي صالحين منتجين عن وع
  ).٩٨٣ص ، ١٩٩٥  ،محمد أحمد محمد عوض(
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و من األمور المتفق عليها أن هناك مرحلتين في تكوين المعلم أحداهما قبل 
 والثانية  ومعاهد تكوين المعلم،تتمثل في البرامج التي تقدمها كلياتي الت ومة الخد

تتمثل في التكوين أثناء الخدمة كما في البرامج التدريبية التي تعقد للمعلمين  ذلك ألن 
ما تعلمه المعلم في المرحلة السابقة االلتحاق بالمهنة ال يمكن أن يظل كافياً لألداء 

  .مارساً للمهنة المهني طالما ظل م
سياسة عامة تؤكد أن التدريب أثناء الخدمة  إلى من ثم فأننا في حاجة ماسةو

  ،داد السابق  وأنها عملية مستمرة باستمرار المعلم في المهنةـلة باإلععملية متص
ـتغناء عنها مهما لحة وحتمية ال يمكن االسفالتدريب أثناء الخدمة أصبح ضرورة م

تراتيجيات إسي طرأ علـمتغيرات التي تطورات السريعة وال التروف في وجودكانت الظ
داده علم أثناء أعي لم يحصل عليها المص التجوانب النقي ط فهو يغ ،التعليم بالمجتمع

ها طاء التي يقع فيـحيح األختصي ويعمل عل، )٩٣ ص  ،٢٠٠٣  ،فايز مراد مينا(
هين أو وجدها من قبل المم رصـي يتس والتدريلية التـناء عمبعض الـمـعـلمين أث

 مما يستلزم إعداد برامج ، ـي ضوء نتائج أداء الطالب في االختبارات المختلفةف
  ،عبد السالمي عبد السالم مصطف(تلك األخطاء ي تالفي تدريبية لهم لمساعدتهم عل

  ).٢٦ ص ، ٢٠٠٠
ية االحتياجات التدريب إلى ومن ثم فإن أي برنامج تدريبي يجب أن يوجه اهتمامه

 فشرط  ،نحو جيدي يحقق أهدافه علحتى تحديدها بشكل علمي ي والعمل عل، للمعلمين
معرفة االحتياجات التدريبية وحصرها وتجميعها ي نجاح أي برنامج تدريبي يقاس بمد

الخطة اإلستراتيجية إلصالح التعليم  قبل الجامعي في مصر ." :التعليم ووزارة التربية(
  ).٢٨٥ ص ، )"٢٠١١/٢٠١٢(، )٢٠٠٧/٢٠٠٨(

  :مشكلة البحث
تحسين  و لتغير بنية التربيةةيعد التدريب أثناء الخدمة من المرتكزات الرئيسي

التطبيقية التي من  وطرائقها  إذ أنه عبارة عن سلسلة متتابعة من البرامج النظرية
ي نهجيات جديدة تساعده عل وخاللها تتاح الفرص المتتابعة للمعلم لكي يكتسب أنماط

  .الوجه األكمل ي  عمله علأداء
مرحلة األعداد الجامعي أو ما ي والجدير بالذكر أن عملية التدريب ال تقتصر عل

الحياة  فال فائدة من ي مدي  بل أصبحت عملية مستمرة تالزم المرء عل ،قبلها فحسب
 وال فائدة من تدريب  ،تعليم ال يعقبه تدريب عن كيفية وضع النظريات موضع التطبيق

التي تعتبر  وبقه عملية تعليم التي تزود الفرد بالمعلومات الفنية المتخصصةلم يس
بيومي محمد (الركيزة األساسية في العمل الذي سوف يمارسه في حياته العملية 

  ).٩٢ ص  ،١٩٩٢ ،يالضخاو
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تدريبهم  و،أداء معلميهتطوير  إلى  يحتاج الخاصومن ثم فإن التعليم األساسي
الميذ في مرحلة التعليم األساسي المهارات الشخصية والقدرات  التامتالك ضرورةي عل

اإلبداعية ومهارات التفكير النقدي والقدرة علي ممارسة الديمقراطية وتقدير حقوق 
   ).٥١ ص  ،٢٠٠٠، عبد الرحمن العيسوي(جباتهااالمواطنة وو

لقرارات وإصدارها ا ، ولوية التدريبأهتمام وزارة التربية والتعليم باوبالرغم من 
والقوانين في ذلك إال أن هناك بعض المشكالت التي تواجه وزارة التربية والتعليم مثل  

قلة  ، معاناة مراكز التدريب من قلة المتدربين التربويين في كثير من التخصصات
فضال عن قلة ،  للتعليم الفرديوأجهزة المادية من مكتبات وحجرات محاضرة اإلمكانيات

 المتدربين والبرامج حيث  المعلمينقصور في تقويم، صة بهذه المراكزالميزانية المخص
المتدربين في المعلمين  وانتظامأن أساليب التقويم المتبعة تقتصر علي المالحظة 

  المعلمينكذلك قصور شديد في متابعة، يتم التقويم بصورة شكلية وعادة ما، الحضور
أن تحديد البرامج يتم من وجهة  إلى  ذلكوقد يرجع ،المتدربين بعد التدريب الذي تلقوه

 حتياجات التدريبية الفعلية للمتدربينالنظر المسئولين عن التدريب وليس وفقا ل
  .) ٥٠ص ،٢٠٠١ ،والتنمية التربوية للبحوث القومي المركز) (المعلمين(

كيف يمكن تطوير  :يالتالي التساؤل الرئيسي ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث ف   
 احتياجاتهمضوء ي الخاص علي التعليم األساسي مج التدريب أثناء الخدمة لمعلمبرا

   :التساؤالت الفرعية التاليةي ن التساؤل الرئيسمويتفرع .التدريبية ؟
 .الخاص بجمهورية مصر العربية؟ي للتعليم األساسي  المفاهيماإلطارما  -١

 .  التدريبية ؟ واالحتياجاتللبرامجي  المفاهيماإلطارما  -٢

 .الخاص ؟ي ما واقع تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمرحة التعليم األساس -٣

ضـوء  ي  الخاص عل ي  التعليم األساس ي  البرامج التدريبية لمعلم  ي  تبني  مدي  أي  إل -٤
 . التدريبية؟احتياجاتهم

ي الخاص ف ي  التعليم األساس  يما التصور المقترح لتطوير البرامج التدريبية لمعلم       -٥
 .؟ والميدانيي النظراإلطارينضوء 

  :حدود البحث
  .:بالحدود التاليةي  يتحدد البحث الحال

  .م ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٥الفترة من ي يتم إجراء الدراسة الميدانية ف  :يالزمن
محافظة الفيوم لتطبيق الدراسـة الميدانيـة  لألسـباب    ي اقتصر البحث عل  :يالجغراف

  :التالية
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 .بالدراسة والبحثي  أنها موطن الباحثة فأول-

الباحثة أن تطبق   ي   وذلك يصعب عل    ، ضمت عينة البحث فئات مختلفة ومتنوعة      -
 .أكثر من محافظةي دراستها الميدانية ف

من ي  تعان الخاصي  التعليم األساس ي   قد تكون برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلم       -
بعض المعوقات أو السلبيات نظراً لبعدها عن ديوان الـوزارة أو عـن المتابعـة               

 .كزية المر

للتعلـيم  ي  المفاهيمي اإلطارالتعرف علي فسوف يقتصر البحث الراهن ف  :يالموضوع
  واالحتياجـات  للبـرامج ي   المفاهيم اإلطار ،  الخاص بجمهورية مصر العربية   ي  األساس

  .الخاصي التعليم األساسي معرفة واقع برامج التدريب أثناء الخدمة لمعلم و،التدريبية
ذلـك لوجـود     و الخاصي  د اختارت الباحثة التعليم األساس    فق :أما من حيث المرحلة   

 التي ينبغي الوقوف عندها سواء في تقيـيم أداء سـير العمليـة              المشكالتمن  العديد  
 ولعل من ، أو مجال دعم وتأييد هذا النوع من التعليم  ،التعليمية في قطاع التعليم الخاص    

  :ما يليهذه المشكالت أبرز 
 وتداخل رأس المال بالعملية التعليمية حيث تتحكم ،استثمارى إل  تحول التعليممشكلة –١

 وفنيا وذلك عكس الحال القائم في ، إداريا،الملكية في كل ما يتم داخل المدرسة
التعليم العام المدار من قبل الدولة علي أساس كونه قطاعا خدميا بالدرجة 

  . ) ٢٠٣ ص ،٢٠٠٨، محمود محمد عميرة(األولي
 القائم في غالبية األحيان علي ،وهي التمويل تبطة أيضا برأس المال مرمشكلة –٢

 وبالتالي فالمتوقع أن يكون االهتمام األول لصاحب رأس المال ،قروض من البنوك
إرهاق أولياء األمور  إلى األمر الذي يؤدي ،دائما علي كيفية سداد هذه القروض

 ،هم تحت مسميات مختلفة وفي تحصيل مبالغ من،بزيادة مستمرة في المصروفات
  . وأثمان الكتب،والمغاالة في تقدير أوجه اإلنفاق

 ولم تنشأ في منـاطق      ، والمدن الكبيرة  ، تركز معظم المدارس الخاصة في العاصمة      –٣
  . ذات الحاجة للتعليم األساسي 

 إال أن ، كان الهدف من إنشاء المدارس الخاصة أال تهدف للربح كهدف أساسي–٤
 وأصبحت تستقطب الطالب الذين لم ،لك في معظم المدارس الخاصةالواقع غير ذ

في المدارس الحكومية األمر الذي يترتب عليه  األدنىيحصلوا علي نسب الحد 
 ،٢٠٠٨  ،سمير عبد الوهاب(التحصيل في نتائج امتحانات الطالب  مستوى ضعف
  .) ٢٨٧ – ٢٨٦ص 
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 ،لرياضيات باللغة اإلنجليزية وا،وجود عجز في معلمي بعض التخصصات في العلوم – ٥
هذا فضلًا  ، الء المعلمينؤ والتجديد التربوي له،التأهيل مستوى ضعف إلى باإلضافة

  .ؤسسات التعليم الخاص غير تربويينعن أن القائمين علي م
 وإخاللها بقانون التعليم الخاص والئحتـه       ، صورية مجالس إدارات بعض المدارس     –٦

غير المحكم من قبل وزارة التربية والتعليم علي        الراف  التنفيذية خاصة في ظل اإلش    
  .هذه المدارس 

تخليها عن أحد شروط  إلى  زيادة اإلقبال علي مدارس اللغات بشكل ملحوظ أدي–٧
محمود محمد ( أال وهو ضرورة إجادة والد الطفل للغة األجنبية ،االلتحاق بها

   . )٢٠٣ص  . ٢٠٠٨، عميرة
 فضالً عن هجرة الكفاءات  ،ي بعض التخصصات الدراسيةالعجز ف و نقص المعلمين–٨

وقد أثر نقص  من أصحاب التخصصات النادرة أو سفرهم للعمل خارج البالد
المعلمين علي المستوي التحصيلي للتالميذ بجانب قلة األنشطة التي 

   ).٤٣٩ ص ،٢٠٠١ ،بيومي محمد ضحاوي(يمارسونها
محافظة ي  الخاص ف ي  التعليم األساس ي  معلمعينه من   ي   يقتصر البحث عل   :يالحد البشر 

  .  الفيوم
   :أهمية البحث

   :النقاط التاليةي يمكن إبراز أهمية البحث فو         
تنطلق أهمية الدراسة من الفئات الكبيرة التي سوف تـستفيد مـن نتائجهـا              -١

إدارة التعلـيم الخـاص التابعـة        ،الخاصي  التعليم األساس تالميذ   وتتمثل في 
  .المدارس الخاصة بتلك المرحلة ، ت التعليميةللمديريا

أهمية التدريب كنوع من التعليم المستمر مدي الحياة للمجتمع التعليمي بحيث            -٢
  .يواكب التغيرات السريعة المعقدة علميا ومعرفيا وتكنولوجيا باستمرار

الخاص في ضوء   ي  التعليم األساس ي  تعديل وتطوير برامج تدريب المعلمين ف      -٣
 .آراء ولمعلمون من مالحظاتما يبديه ا

تزويد الجهات المعنية بتدريب المعلمين بقائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة          -٤
الخاص  لمساعدتهم في بناء برامج التـدريب فـي          ي  التعليم األساس ي  لمعلم

 .ضوئها

ـ       -٥ مجـال البـرامج   ي أثراء المكتبة التربوية بدراسة تعتبر األول من نوعها ف
 .الخاصي مدارس التعليم األساسي التدريبية لمعلم
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  :أهداف البحث
  :النقاط التاليةي يمكن إبراز أهداف البحث ف         

الخاص بجمهورية مصر ي للتعليم األساسي  المفاهيمي اإلطارالتعرف عل -١
 .العربية

 . التدريبية واالحتياجاتللبرامجي  المفاهيمي اإلطارالتعرف عل -٢

ـ       واقع تدريب المعلمين أ   ي  التعرف عل  -٣ ي ثناء الخدمة بمرحـة التعلـيم األساس
 .الخاص

ـ   ي  وضع التصور المقترح لتطوير البرامج التدريبية لمعلم       -٤ ي التعلـيم األساس
 .ي والميداني النظري ضوء اإلطارينالخاص ف

  :مصطلحات البحث
ضوء ي هو عملية يتم فيها تدعيم جوانب القوة وتصحيح نقاط الضعف ف التطوير -١

أنه عملية اإلصالح الشاملة أو تحسين عنصر أو ي رف أيضا عل كما يع، معايير محددة
  ). ١٢ ص، ٢٠١٦  ،راندا صالح زيدان(مجموعة من مكونات الهياكل اإلدارية واألفراد 

تتابع الخبرات أو الفرص المتاحة لتعديل السلوك من أجل تحقيق هو التدريب  -٢
  . أهداف موضوعية ومحددة

هو كل برنامج مخطط ومنظم يمكن هذه ء الخدمة  برنامج تدريب المعلمين أثنا-٣
ي األداء وذلك بالحصول عل مستوى تحسين و،النوعية من المعلمين من النمو المهني

يمكنهم من  حتىالمهارات والمعلومات الثقافية واألكاديمية والتربوية  ومزيد من الخبرات
التعليم والتعلم  مستوى عمن شأنه أن يرف والتكنولوجيا ومتابعة التطور السريع في العلم

والبد لهذا التدريب من خطة مسبقة وأن يتم في إطار اجتماعي تعاوني وبموجب فلسفة 
  ).١٠٥ ص ، ١٩٩٤  ،صابر حسين محمود(محددة  وواضحة

االتجاهات  والمهارات وهي مجموعة من المعارف   االحتياجات التدريبية للمعلم-٤
زمة إلعداد المعلمين إعداداً تربوياً داخل المؤسـسات        الثقافية الال  و التربوية و األكاديمية

القيام بمهامهم التدريسية واالرتقاء بأدائهم وتحقيق األهـداف  ي التربوية  لتساعدهم عل  
  ).١٠ ص  ،٢٠٠٣  ،آخروني وأحمد حسين اللقان(التعليمية 

حـد  هو القدر األساسي من التعليم الالزم للذين لـم ينـالوا ال          :التعليم األساسي  -٥
المهارات التي يحتاجون إليها لمواجهة متطلبات الحياة في المجتمع           و الكافي من التعليم  
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عبد الفتـاح  (لثالث سنوات  التعليم المتوسط أو اإلعدادي إلى  التعليم االبتدائيمنويمتد 
   ).٢٢ ص ، ١٩٩٣، جالل

اإلعـداد   بالتربية والتعلـيم أو  تهتم كل منشأة غير حكومية   هو :التعليم الخاص  -٦
 قانون رقم :وزارة التربية والتعليم (المهني بأية ناحية من نواحي التعليم العام أو الفني 

   ).١ في شأن التعليم الخاص مادة ٦٩ لسنة ١٦
  :منهج البحث

عليه هذا المنهج من ي نظراً لما ينطوي المنهج الوصفي اعتمد البحث عل          
الدراسات  إلى ل وتفسير لهذا الواقع استناداً وما يتبع ذلك من تحلي، رصد للواقع

   ٠ وانتهاء بوضع مجموعة من التوصيات والمقترحاتهتناولتي واألبحاث والمصادر الت
   :الدراسات السابقة

التعلـيم   و تناولت كال من البـرامج التدريبيـة      ي  توجد العديد من الدراسات الت             
 إلـى  دراسة الحالية الدراسـات الـسابقة   ولذلك سوف تقسم ال    ، حدة ي  الخاص كالً عل  

  . :محورين
  . دراسات خاصة بالبرامج التدريبية أثناء الخدمة:المحور األول
  . دراسات  خاصة بالتعليم الخاص :يالمحور الثان

ـ          و         ي سوف تعرض الدراسة الحالية الدراسات السابقة العربية واألجنبيـة الت
  .الحديث  إلى ة ترتيباً زمنياً من القديمحده مرتبي جاءت في كل محور كالً عل

  .   دراسات خاصة بالبرامج التدريبية:المحور األول
  :أوالً الدراسات العربية

 معلم الدراسات االجتماعية في إعدادتطوير برامج  ":صباح محمد حسن دياب دراسة -١
 إعـداد  هدفت الدراسة عرض برامج    ٢٠٠١"   الخدمة   أثناءالمرحلة الثانوية وتدريبه    

 ٢٠٠٠-١٩٧٢معلم الدراسات وتدريبه أثناء الخدمة في المرحلة الثانوية في الفترة من 
استخدمت الدراسة المنهج التاريخي و ،وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه البرامج

 الخدمة فـي ضـوء      أثناء معلم الدراسات االجتماعية وتدريبه      إلعدادوتم تقديم نموذج    
ـ    ي  هالتدريب  برامج   أن إلى    توصلت الدراسة  قد و تحديات العصر  شكل برامج تهـتم بال

غياب استراتيجيات تطوير برامج التـدريب المقدمـة         إلى    وقد يرجع ذلك   ةوغير حيوي 
   . الخدمةأثناءللمعلمين 
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مـديرات   وتطـوير أداء مـديري   و االحتياجات التدريبية  : دراسة كمال خليل يونس    -٢
ـ    ٢٠٠٤لضفة الغربية   اي المدارس الثانوية الحكومية ف    ي تنحصر مـشكلة البحـث ف

اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي كيف يمكن تطوير أداء مديري المدارس الثانويـة             
و قد اقتصرت .احتياجاتهم ؟ ي علي ضوء التدريب المبني الضفة الغربية في الحكومية ف
لضفة الغربية فـي  مديري المدارس الثانوية الحكومية في ا   ي  استطالع رأ ي  الدراسة عل 

قـد   و،هذه االحتياجـات ي تحديد احتياجاتهم التدريبية بوصفهم أكثر دراية من غيرهم ف    
 احتياجـات أن هنـاك   إلـى  قد توصلت الدراسة    ، و الوصفياستخدمت الدراسة المنهج    

  منها أن يساعد المعلمين في إعداد  المديرونتدريبية يجب التركيز عليها من قبل هؤالء        
 األشراف التربـوي الفعـال     و أن يعرف استراتيجيات   ،أدوات تعليمية  و تطوير وسائل و
 .طرائقهو

دراسة تقويمية لوحدات تـدريب المعلمـين       .":أحمد الششتاوي السيد فارس   دراسة  -٣
 واقع رصد إلى هدفت الدراسة )٢٠٠٦( ،"بمدارس التعليم العام بجمهورية مصر العربية

العام بجمهورية مصر العربية وكذلك التعرف      وحدات التدريب المعلمين بمدارس التعليم      
 وقـد   ، منهـا  اإلفـادة  الخدمة وكيفية    أثناء الحديثة في تدريب المعلمين      األساليبعلي  

اقتصر البحث علي عينة من معلمي ومعلمات المدرسة الثانوية في جميع التخصـصات             
 وقـد    ،يبيـة الدراسية في محافظة الغربية حيث يوجد بها احد المراكز الرئيسية التدر          

 عـدم   نتائج عدة أهمها   إلى   وقد توصلت  ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي    
 األهـداف اتـصاف   ،   الخدمة أثناءوضوح أهداف تدريب معلمي المدارس الثانوية العام        

ذلك مـن   ي   واتصاف أساليب التدريب بالنمطية ويتجل     ،  الموجودة بالعمومية والشمولية  
 .بهة لجميع المتدربينخالل اعتماد برامج مشا

ي تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة ف     ي  مد: " دراسة صالح صالح درويش معمار     -٤
" إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة التعليمية      ي  الممارس ف ي  التدريب التربو 

تطبيق معـايير إدارة الجـودة    ي  مدي  التعرف عل  إلى   هدفت هذه الدراسة   وقد )٢٠٠٧(
إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ي الممارس في التدريب التربوي ملة فالشا

تطبيق معايير  ي  في  التدريب التربو ي   ومشرف إدارةي  دور مدير ي  التعليمية والتعرف عل  
ـ ي وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصف.إدارة الجودة الشاملة   ـ ي التحليل تحقيـق  ي ف

مجموعة من النتائج من أهمها ان أن مبادئ         إلى   الدراسةولقد توصلت   .أهداف الدراسة 
  . التربويالتدريب ي الجودة الشاملة بوجه عام تطبق وتمارس بدرجة ضعيفة ف

ضوء معايير ي عل التنمية المهنية للمعلمين تطوير برامج: "دراسة أفراح محمد علي -٥
ركـة التـدريب   مـسيرة ح ي علتعرف ال إلى  هدفت الدراسة٢٠٠٩ ، "الشاملة الجودة

 األسس التي تقوم عليها الجـودة   ،  والتنمية المهنية التعليمية في مصر وأهم مشكالتها      
صـياغة بعـض    و،  الشاملة وأهم معاييرها المرتبطة ببرامج التطوير المهني والتدريب       
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وقـد  ،  المالمح المستقبلية الكفيلة بتطوير مخرجات منظومة التنمية المهنية للمعلمـين         
ـ   منهجية مركبةاسة واستخدمت الدر ي يتكون شقها األول من منظور نظمي يعتمـد عل

وكان من المنهج الوصفي واالستبيان ي الثاني يعتمد عل  في حين أن شقها، مدخل النظم
تصنيف نقاط القوة ونقاط الضعف في بـرامج التنميـة المهنيـة     أنه تم  الدراسةنتائج

  .للمعلمين
 الخدمـة ب  أثنـاء ر برامج تدريب المعلمين    تطوي":فايزة عوض عبد الحافظ    دراسة   -٦
التعرف علـي    إلى   هدفت الدراسة  ٢٠١١  ،"ع في ضوء معايير الجودة واالعتماد     .م.ج

 الخدمة في مصر في ضوء معايير الجودة واالعتمـاد          أثناءواقع تنفيذ برامج المعلمين     
طوير برامج  الباحثة من خالل الدراسة النظرية وبناء تصور مقترح لتإليهاالتي توصلت 

المـنهج  الباحثـة  اسـتخدمت  وقـد   ،  تدريب المعلمين في مصر في ضوء تلك المعايير       
توصلت إليها وضع تصور مقتـرح يـستطيع        ي  ومن أهم النتائج الت   الوصفي التحليلي   

وحدات التدريب االستعانة به خالل التدريب ويمكن من خالله         ي  التدريب ف ي  القائمين عل 
  .دات التدريب تحسين أو تطوير األداء لوح

  .:هذا المحوري ف الدراسات األجنبية –ب 
كترونـي فـي تـدريب    لالملف اال بعنوان Johan ronguha O.uyang دراسة -١

معرفة فعاليـة اسـتخدام التجـارة     إلى هدفت هذه الدراسة٢٠٠١المعلمين أثناء الخدمة 
 االنترنـت جيا مثل   اإللكترونية والمتمثلة في استخدام أحداث األساليب العلمية والتكنولو       

 أن  وكان من نتائج هـذه الدراسـة       والكمبيوتر في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة      
 تقلل من تكاليف العملية التعليمية وتـساعد        أناستخدام التكنولوجيا في التدريس يمكن      

ضرورة مناقشة االستراتيجيات الفعالة    بأوصت الدراسة     وقد  ،علي تعزيز التعلم النشط   
 الخدمة والعمل علي تطبيقهـا والتـي   أثناءلة للقياس في برامج تدريب المعلمين       والقاب

  .تهدف في النهاية علي تحقيق النمو والكفاءة في التدريس
كيف يدعم برنامج التنمية المهنية عبـر    Boling, Charlotte.Jonesدراسة   -٢

مج التنمية المهنيـة    بحث اثر تقديم برا    إلىهدفت الدراسة   ٢٠٠٢االنترنت تغيير المعلم؟  
المعلمـين بالمرحلـة   ي  التدريـسية لـد  واألساليب تطوير المعارف ي  عبر االنترنت عل  

وقد قدم الباحث برنامج للتنمية المهنية لمجموعة من المعلمين عبر االنترنت           .االبتدائية
النحو النظريـة المعرفيـة      و خرائط القواعد و ،يتضمن موضوعات عن خرائط المفاهيم    

 إلىتوصلت الدراسة    و بعض االختبارات للتقويم   و تنمية المهنية عبر االنترنت   ال و للتعلم
، استراتيجيات التدريس المعرفيةي والدراسي المحتوي  معارف المعلمين فإثراءضرورة 

 .التعلم عبر االنترنتي ان استخدام تكنولوجيا االنترنت شجع المعلمين علو
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المدارس ي احتياجات معلمي العلوم ف  بعنوان تقييم Gyamfi،Alexander دراسة -٣
ـ     :غاناي  كيماسا ف ي  الثانوية ف  مراكـز  ي  كأساس لبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة ف

ـ   إلى توصلت هذه الدراسة  و )٢٠٠٣" (مصدر العلوم    ي تحقيق هدفين هما التعـرف عل
قـة  إيجاد العال  ،االحتياجات الضرورية الشائعة بين معلمي العلوم في المدارس الثانوية        

نـوع  (التي منها    و علممتغيرات السكانية المرتبطة بالم    و بين احتياجات المعلم األولوية   
 ). التخصص – جنس المعلم – خبرة المعلم – مؤهل المعلم –المدرسة 

دافعيـتهم  ي تأثيرها عل وعوامل التدريب وتعليم المعلمين William Clarkدراسة -٤
ي تؤثر علي العوامل التي التعرف عل إلىة هدفت هذه الدراس ٢٠٠٧عمليات التقييمي ف

 التدريبية الالزمـة لهـم   واالحتياجات التربويةي التعرف علو ،تدريبهم وتعليم المعلمين 
 للمعلمي  معرفة التطور المهن  و ،فصولهمي  أداء المعلمين ف  ي  قد تؤثر عل  ي  العوامل الت و
وضـع معـايير     إلى   ةوقد توصلت الدراس  ،   فيها اشتركي  معرفة البرامج التدريبية الت   و

ـ  األداءيمكن من خاللهـا تحـسين       ي  الت و  الخدمة أثناءلبرامج تدريب المعلمين     ي  الفعل
يظهر ذلـك  ي  الذ و  الطالب داخل الفصول   أداءتحسين  ي  ينعكس ذلك عل  ي  الذ و للمعلمين

  .الرياضياتي ارتفاع نسبة النجاح في ف
  . دراسات خاصة بالتعليم الخاص:يالمحور الثان

  :ت العربية الدراسا-أ
 هل تلبي الخصخصة احتياجات التعليم؟ اتجاهـات القيـادات           دراسة عزيزة المناع   -١

وقـد   ٢٠٠٣.التربوية في المملكة العربية السعودية نحو تخصيص التعليم العام فيهـا          
أن المملكة العربية السعودية قد بدأت تدريجيا بتطبيق        إلى   وأشارت الباحثة في دراستها   

 كما  ،   خالل إنشاء الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد الخاصة       خصخصة التعليم من  
عقد اتفاقيات وتنفيذ عقود مع شركات القطاع  إلى لجأت وزارة التربية والتعليم السعودية

الخاص لتقوم ببناء وإنشاء مباني مدرسية وتقديم خدمات مساندة للطـالب كالوجبـات             
هذا التوجه ال يمكـن الجـزم بـسالمته          الباحثة بأن    توصلت  ، و والمواصالت وغيرها 

بأن موضوع خصخصة التعليم في كثير من الدول ما زال موضـع         ي   فهي تر  ،  وصحته
  . تساؤالت عدة حول ما يمكن أن يعقبه من نتائج

 العام بالمملكـة  التعليم تمويل في الخاص القطاع  العتيبي إسهام فهد عباسدراسة -٢
 القطـاع  إسـهام ي مدي عل  التعرفي دراسة فتهدف هذه ال ٢٠٠٤.السعودية العربية
ـ  التعـرف  و ،السعودية  العربية المملكة في التعليم العام تمويل في الخاص  آراءي عل

 في الخاص إسهام القطاع من تزيد أن يمكن التي المقترحات حول الجانبين في المسؤولين
 إسهام لتفعيل ئيةوآليات إجرا صيغ لتحديد مقترح تصور وضع مع ، العام التعليم تمويل
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وقد اعتمدت الدراسة . السعودية العربية المملكة في العام التعليم تمويل في الخاص القطاع
 حـول  النتـائج    مجموعة من  إلى   وقد توصلت الدراسة  المنهج المسحي الوصفي    ي  عل

المعوقات التي تواجه عملية تمويل التعليم السعودي من قبل التعليم الخاص والتي تمثلت 
  .وإمكانياته الخاص بالقطاع العام التعليم مسؤولي اهتمام مفي عد

دراسة تقويمية إلدارة وتمويل التعليم الخـاص        :دراسة محمد السيد محمد عبد اهللا      -٣
هدفت )٢٠٠٦-٢٠٠٥(قبل الجامعي بمصر في ضوء بعض التوجهات نحو الخصخصة          

مجال خصخصة التعليم ما االتجاهات العالمية األكثر أهمية في ي  التعرف عل  إلى   الدراسة
 واقع إدارة وتمويل التعليم الخاص التعليم ما قبل الجـامعي           رصد وكذلك    ،قبل الجامعي 

 استخدم .في مصر وتقديم مقترح إلدارة وتمويل التعليم الخاص التعليم ما قبل الجامعي             
ج من النتائمجموعة  إلى قد توصلت الدراسة  والباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي

 حرمان المعلمين في المـدارس      ،   عدم وجود التمويل الحكومي للمدارس الخاصة      منها
  . الخاصة من الدورات التدريبية التي تنظمها اإلدارات أو الوزارة

 تجربة المدارس المفوضة في الواليات المتحـدة        : بعنوان ي والعمري دراسة الجابر  -٤
علـيم العـام بالمملكـة العربيـة     األمريكية وإمكانية اإلفادة منهـا فـي خصخـصة الت      

تجربة المدارس المفوضة األمريكية    ي  التعرف عل  إلى    هدفت الدراسة  ٢٠١٠.السعودية
وتوصـلت  . نجاحها وكيفية اإلفادة منها في خصخصة التعليم العـام الـسعودي          ي  ومد

أن األخذ بتجارب الدول المتقدمة يفيد في صياغة سياسة ناجحة لخصخصة        إلى   الدراسة
يمكن صـياغة بعـض    كما  السعودي وفقاً لتجربة المدارس المفوضة األمريكية       التعليم

 المزيد مـن    إنشاءاآلليات إلدخال الخصخصة في التعليم السعودي كتشجيع التوسع في          
  .شركات التعليم الخاص

  .:هذا المحوري ف الدراسات األجنبية –ب 
 التعليم وخصخـصة  رةإدا بعنوان منظمة (Fitz & Beers)دراسة فيتز وبييريز   -١

 حيث ناقش الباحثان فـي دراسـتهما        ٢٠٠٢.التعليم العام في كل من أمريكا وبريطانيا      
 المـدارس   بـإدارة  المنظمات الخاصة القيام     تعوق العام للسياسات التي     لإلطارمقارنة  

ففـي بريطانيـا تهـتم الـسياسة     .  وفي بريطانيا األمريكيةالعامة في الواليات المتحدة     
 حيث يلتزم القطاع الخاص بمجـال الخـدمات    ،  ة بتوسعة دور القطاع الخاص    البريطاني

أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد فـتح        .  والمراقبة باإلشرافالعامة وتلتزم الدولة    
وتوصـلت  ). شارتر(انتشار المدارس المسماة     إلىي  المجال للمنظمات الخاصة مما أد    

ـ  ي   التعليمية عل  دارةاإلانعكاسات منظمات   ي  مد إلىالدراسة   ي الخصخصة وآثارهـا عل
 التعليمية الخاصة تعوق التقدم في التعليم العام فـي          اإلدارة التعليم وأن منظمات     إدارات
  .أمريكا
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هدفت ٢٠٠٩ مقارنة بين المدارس العامة والخاصة Taylor & Francisالدراسة  -٢
 إلـى   وتوصلت الدراسة  لعامإبراز مقارنة اقتصادية بين التعليم الخاص وا       إلى   الدراسة

 أن   ،التعلـيم العـام    و إبراز مميزات كل من التعليم الخاص      مجموعة من النتائج أهمها   
 أن   ،هناك فجوة كبيرة بين نسبة التمويل الحالي للتعليم الخاص مقارنة بالتعليم العـام            

  . كمستوي تعليمي للطالبأفضلالمدارس الخاصة تعطي نتيجة 
 : القيادة المدرسية والتعليم الخـاص Garner, Philip Forbes, Fionaدراسة  -٣

تلقي الدراسة الضوء علي   ٢٠١٣ التحديات والتهديدات والفرص من سياق األسترالية
السمات الشخصية والمهنية لقادة المدارس فيما يتعلق باالحتياجات التعليمية الخاصـة           

ة لمـوظفيهم وتـم     ويكونوا قد والمعوقات وكيفية إعطاء هؤالء المهنيين الثقة الالزمة ل       
جمع هذه البيانات عن طريق استطالع رأي مجموعة من قادة المدارس األسترالية تـم              

تضمن مديري المدارس من جميع قطاعـات        و اختيارها عشوائياً من المدارس الخاصة    
  .النظام المدرسي األسترالي

  .للبحثي اإلطار النظر
   :بجمهورية مصر العربيةالخاص ي للتعليم األساسي  المفاهيماإلطار

ذلك  و الخاص بجمهورية مصر العربية   ي  للتعليم األساس ي   المفاهيم اإلطارسوف نتناول   
 واقع مدارس - عوامل التوسع به- مصادر تمويله-أهدافه–ي التطور التاريخ(من حيث 

  ).الخاص ي التعليم األساس
عربيةالخاص بجمهورية مصر الي للتعليم األساسي  التطور التاريخ-١   

) الخاصة ( الكتاتيب األهلية  إلى مصري  فالخاصي األساس بداية ظهور التعليم يرجع
اصا ألن خالملحقة بالمساجد والكنائس والتي كانت توفر تعليما دينيا ويعتبر تعليما 

 تولي محمد علي حكم مصر وعندما كانت لألفراد دون الدولة ته وإداره تمويلةمسئولي
مصر تعرف للمرة األولي سيطرة واضحة للدولة علي التعليم اإل أن م بدأت ١٨٠٥عام 

التعليم األهلي لم يختلف بعد وجود التعليم الحكومي وظلت الكتاتيب والمساجد تستقبل 
 ص ،٢٠٠١  ،،آمال علي حسن(طالبا يفوق عددهم عدد طالب المدارس الحكومية 

٣٥. ( 

 فرض مصروفات باهظة علي تمم  ١٨٨٢وفي فترة االحتالل البريطاني لمصر عام 
 فئات اجتماعية لهذا ظهرت وفي دائرة قلة محدودةالتعليم ينحصر  حتىالتعليم الحكومي 

للتعليم فظهرت المدارس األهلية خر آمتميزة رأت ضرورة أن تقدم للشعب نموذجا 
آمال علي (غير الحكومة أنشأتها الجمعيات الخيرية واألحزاب السياسية ) الخاصة (

  ).٣٦ ص ،٢٠٠١، نحس
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 أول محاولة جدية من جانب الدولة ١٩٣٤لسنة  ) ٤٠( ويمثل صدور قانون رقم 
وزارة (ما يلىي  حيث نص القانون عل،)الحرة ( لتنظيم العمل بالمدارس الخاصة 

 ،م بشأن تنظيم المدارس الحرة١٩٣٤لسنة  ) ٤٠(  قانون رقم :المعارف العمومية
 ):١٩٣٤ ،القاهرة

 ينة للمدارس التي سيتم افتتاحها وضع شروط مع.  
  تحديد مؤهالت فنية للمعلمين.  
  وضع حد أدني لمرتبات المعلمين حسب مؤهالتهم .  
  تنظيم االمتحانات بالمدارس الثانوية الحرة.  
  تنظيم تفتيش دوري علي تلك المدارس.  
  حق الحكومة في تأديب المخالفين من أصحاب المدارس أو العاملين بها .  
 في الرقابة علي المدارس الخاصة  بل استمرت وتجلي ذلك في الدولةتوقف جهود ولم ت 

أن تكون المدارس    " :والذي كان من أبرز تعديالته    . م  ١٩٤٨لسنة   ) ٣٨( قانون رقم   
" المـدارس الحـرة     " يعتبر مصطلح    و ،الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية     

تقوم بالتربية والتعليم واإلعداد للمهن الحرة     شامل لكل مؤسسة غير حكومية      ) الخاصة(
  ." وأي ناحية من نواحي التثقيف العام 

عدة  ١٩٧٣ – ١٩٥٢الخاص في الفترة من عام ي األساسوكان للتعليم 
 جانب التعليم الحكومي إلى الخاصي األساسأهداف من أهمها اإلبقاء علي وضع التعليم 

مراحله  النهوض بالتعليم عامة في كافة صدي كبير في ١٩٥٢يث كان لثورة يوليو ح
المختلفة لنشر الثقافة والتعليم بين أبناء الشعب ومن هنا جاء االهتمام بالتعليم الخاص 
وتشجيعه علي أداء مهمته وارتفع الوعي لدي المواطنين بأهمية التعليم ومن ثم ازداد 

األعداد األمر حجم الطلب عليه ولكن المدارس الرسمية لم تستطع أن تستوعب هذه 
الذي ترتب عليه زيادة حجم التعليم الخاص والتوسع في إنشاء المدارس الخاصة بمعرفة 

  ).٣١ ص ،١٩٩٥ ،مصطفي عبد الحميد عناني(األفراد والهيئات

  اآلن  وحتى – ١٩٧٣الخاص في الفترة من عام ي األساسالتعليم 
االنفتاح  إلى قد  السبعيناتأدت سياسة االنفتاح االقتصادي التي أخذت بها مصر منذ ع

علي شتي دول العالم والتعامل معها في نواحي الحياة تجارية واقتصادية وسياسية 
ضرورة توافر عمالة مصرية يتوافر بها شروطاً خاصة تالئم  إلى وسياحية مما أدي

زيادة الطلب علي التعليم الخاص  إلى العمل مع األجانب علي اختالف جنسياتهم مما أدي
  ).٦٨ ص ،٢٠٠١، آمال علي حسن(ادة أعداد مدارسهوزي
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 م في شأن ضوابط وتنظيم ١١/٩/٢٠٠٦ بتاريخ ٣٣١وقد صدر القانون الوزاري رقم 
 وتضم المدارس الدولية في مصر ما ، المدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها

 ).  ١١/٩/٢٠٠٦ بتاريخ ٣٣١القانون الوزاري رقم (يلي

 هذه المدارس بمرحلة التعليم الثانوي فقـط لتـدريس    IGCE  المدارس البريطانية  -١
المناهج اإلضافية للشهادة البريطانية وذلك بناًء علي بروتوكول التعاون الموقـع بـين           

  .ي وجامعة كامبريدج وجامعة إيدكسلوزارتي التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطان
 إما تكون للمرحلة الثانوية     المدارسه  هذ  الكندية – الفرنسية   – المدارس األمريكية    -٢

نهاية المرحلة الثانوية وتـتم مراجعـة    حتىفقط أو لجميع المراحل من رياض األطفال    
الكتب ومعادلتها وفقا للمنهج المصري بواسطة مستشاري المواد الدراسية للتأكد مـن            

  .خلوها من كل ما يخالف العادات والتقاليد
ي األساس والمتعلق بالتعليم ، م٢٠١٤لسنة  ) ٤٢٠( ويوضح القرار الوزاري رقم 

 قرار :وزارة التربية والتعليم(منها ما يلىي الت والمدارس الخاصة أهداف الخاص
  ):٣ ص ،)٢( مادة ،،٢٠١٤لسنة  ) ٤٢٠(وزاري رقم 

 الفني  –العام  ( المعاونة في مجال رياض األطفال والتعليم األساسي والثانوي          -١
 يكـون   أال المقررة في المدارس الرسمية المناظرة و      وفق الخطط والمناهج  ) 

 .هدفها الرئيسي واألساسي هو تحقيق الربح المادي 

 .التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة  -٢

دراسة مناهج خاصة بجانب المناهج الرسمية المقررة وفق ما يقرره وزيـر             -٣
 .للتعليم قبل الجامعي  ألعلىاالتربية والتعليم وبعد موافقة المجلس 

التوسع في استخدام األساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العمليـة           -٤
 .التعليمية 

االهتمام بترسيخ القيم الروحية والتربوية واألخالقية وتعميق الوالء للـوطن           -٥
  .والمواطنة 

 مـع   ،  نشر العلوم المتخصصة ونشر الثقافة والمعلومات العامة بين األفـراد          -٦
  .اإلرث الثقافي والحضاري والعقائدي لألمم المختلفة ي الحفاظ عل

 .اكتشاف ورعاية الموهوبين  -٧

  .غرس القيم واألخالق النبيلة فالتربية والتعليم وجهان لعملة واحدة  -٨
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اتخاذ القرار بعيـدا عـن       و التفكير العلمي السليم وطرق حل المشكالت     غرس   -٩
 .الحرف اليدوية وبعض المهاراتي  عل التدريب، التلقين والحفظ دون فهم

ـ   و الفصول و الخاصي  و تعد أعداد مدارس التعليم األساس      جمهوريـة  ي  التالميذ ف
 من خاللها التعـرف علـي حجـم         يمكن  ي  التمؤشرات  من أهم  ال    مصر العربية   

  : وهذا ما يوضحه الجدول التالي،مساهمة القطاع الخاص في التعليم األساسي
 )١(جدول رقم 

 – بالتعليم األساسي الخاص ،  التالميذ،والفصول، تطور أعداد المدارسيوضح 
 )١( ٢٠١٣/   ٢٠١٢ – ١٩٩٨/١٩٩٩خالل فترة من  بـجمهورية مصر العربية

  مدارس  فصول  تالميذ  مدارس  فصول  تالميذ

١٩٩٩ / ١٩٩٨  ٢٠١٣ / ٢٠١٢  
 المرحلة

رياض   ١١٦٣ ٥٤٧٩  ١٧٦٠٤٦  ١٧٦٣  ٨٣٧٤  ٢٤٦٢٤٣
  األطفال

  االبتدائي  ١٢٢٠  ١٤٩٢٢  ٥٤٩٠١٠  ١٨١٢  ٢٦٨١٣  ٨٧٣١٧٣
  اإلعدادي  ٧٩٢  ٥١٠٠  ١٦٧٧٣٥  ١٤٥٤  ٩٣٧٩  ٢٧٦٧٧٣

جملة   ٣١٧٥  ٢٥٥٠١  ٨٩٢٧٩١  ٥٠٢٩  ٤٤٥٦٦  ٩٧١٠٦٢
  المراحل

 تزايد أعداد الملتحقين بجميع المراحل التعليمية       ،ويتضح من قراءة الجدول السابق    
 ومن ثم زيادة ،د السكان سنوياتزايد أعدا إلى وتفسير ذلك يرجع، خالل فترة التطور

 ،أعداد األطفال في سن اإللزام مما يجعل األسرة الميسورة تبحث عن البدائل ألبنائها
  الخاصة المدارسأن إلى  وقد يرجع ذلك أيضا، المدارس الخاصة،وأول تلك البدائل  

متابعة الطالب في إنجـاز     ي  كما إنها تحرص عل    ، الطرق الحديثة في التدريس    تتبع
 فضلًا عن االهتمام بالمناهج اإلضافية كتعليم اللغات والحاسوب       . واجباته المدرسية   

  .وهذا ما يتطلبه سوق العمل 

                                                        
بمراحـل التعلـيم    ) الخاص  ( ر أعداد المدارس والفصول والتالميذ      بيان تطو : وزارة التربية والتعليم  ) ١(

وزارة التربيـة   ( ،٢٠١٢/٢٠١٣-١٩٩٨/١٩٩٩األساسي ماعدا التربية الخاصة خالل الفترة مـن         
   )٢٠١٣-٢٠١٢كتاب اإلحصاء السنوي، : والتعليم
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الفترة ي الفصول بالتعليم الخاص ف وبتطور أعداد المدارسي ول التالديوضح الجو
   ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٢٠١١/٢٠١٢من 

   )٢( جدول 
  م الخاصتطور أعداد المدارس والفصول بالتعلييوضح 

٢( ٢٠١٤/٢٠١٥ – ٢٠١١/٢٠١٢(  

  التالميذ  الفصول  المدارس  السنة
١٥٩٠٦١٧  ٥٠٠٧٢  ٥٩١٨  ٢٠١٢ / ٢٠١١  
١٦٧٤٠٢٨  ٥٦١٢٠  ٦١٧٤  ٢٠١٣ / ٢٠١٢  
١٧٣٧٧٨٤  ٥٥٧٢٢  ٦٦٠٢  ٢٠١٤ / ٢٠١٣  

مدار ثالث سـنوات متتاليـة      ي   عل  ، الزيادة المتتابعة   السابق يتضح من الجدول  و
  . مما يوضح زيادة الطلب عليه ، والفصول والتالميذ ، الخاصة ألعداد المدارس

   :مصادر تمويل التعليم األساسي الخاص في مصر -٢ 
 ن مصروفات ورالخاص تجعل أصحاب المدارس يقر    ي   األساس إن خصوصية نظام التعليم   

مصادر تتعدد  و وفيها هامش للربحية،مدرسية تتناسب مع ما يقدمونه من خدمة تعليمية
  :  يليلتشمل مام األساسي الخاص تمويل التعلي

ــة  -١ ــي الطلب ــررة عل ــية المق ــصروفات المدرس ــشطة ،الم ــوم األن  ورس
  .واشتراكات الخدمات ،المدرسية

أحمد يوسف (الجهات المختلفة  إلى اإليرادات عن طريق الخدمات المقدمة -٢
  . ) ٣٢١ – ٣٢٠ ص ،٢٠٠٨، سعد

  .استثمار األموال  -٣
  .اإلعانات والتبرعات  -٤
 :وزارة التربية والتعليم (لي علي التعليم بمدارس التعليم الخاصاإلنفاق األه -٥

 . )٢٠١٤ لسنة ،٢٤٠قرار وزاري رقم 

  
                                                        

 . المرجع السابق: وزارة التربية والتعليم) ١(
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عوامل التوسع في التعليم األساسي الخاص  -٣  
التوسع في إنشاء مؤسسات     إلى   هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الدولة المصرية       

  :صها فيما يليالخاص وهذه العوامل يمكن تلخيي األساسالتعليم 
، انهيـار النظـام االشـتراكي      إلى    والتي أدت  ،والتغيرات السياسية ، التحوالت -١

انخفاض  إلى   يأدي  الذ و نظام جديد  وهو النظام الرأسمالي      إلى   واتجاه الدولة 
إطالق يـد القطـاع      إلى   ومن ثم لجأت الحكومة   ، االستثمارات المتاحة للتعليم  

 المعرفة  – تقرير عن التنمية في العالم       :يالبنك الدول (الخاص في قطاع التعليم   
  ).١٩٢ ص ،١٩٩٩ ، مركز األهرام للترجمة والنشر،التنمية إلى طريق

التغيرات والتحوالت االقتصادية التي شهدها المجتمع المصري بداية االنفتاح  -٢
 والتكيف ،ثم سياسة التثبيت، ثم انتهاج سياسة اإلصالح االقتصادي، االقتصادي

حيث أثرت هذه األوضاع   ، التسعينيات من القرن العشرينالهيكلي خالل
 فتقلص اهتمام الحكومة بالتعليم كخدمة ،االقتصادية علي قطاع التعليم الحكومي

 وبالتالي انخفضت النفقات المخصصة للتعليم من ميزانية ،وكاستثمار مجتمعي
علي  وعدم القدرة ، وما ترتب علي ذلك من انخفاض نوعية التعليم،الدولة

 من ثم شجعت الدولة علي التعليم ،توفيره بالشكل المالئم لكل أبناء األمة
وتوفير ، تطلعا لالرتقاء بمستوي الخدمات التعليمية،الخاص والتوسع فيه

محمد سيف الدين (مصادر تمويلية تسهم في التصدي ألزمات التعليم الحكومي
  ). ٦١ ص ،٢٠٠٠، فهمي

 متجسدة في هيمنة الواليات المتحدة    –العالمية  الضغوط الخارجية والرأسمالية     -٣
 ومن خالل بعض الهيئات والمنظمات وبخاصة صندوق        ، علي الدول النامية   –

 ،محمد صبري الحـوت   ( ومنظمة التجارة العالمية   ، والبنك الدولي  ،النقد الدولي 
 ).٥٣ ص ،٢٠٠٨

ـ  و،المبادرات المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط العديد من   انطالق -٤ نـصب  يي الت
  .:من أهمهاي الت وتركيزها بدرجة كبيرة علي محور الحياة التعليمية

 مبادرة هما تتألف من جانبين أساسيين :الشرق أوسطيةي  فالشراكة 
منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية وهي ، والشراكة الشرق أوسطية

 والتعليمية  في الشرق ، واالقتصادية،لتدعيم جهود إلصالح السياسية
 وتدعيم الفرص المتاحة أمام كل أفراد المنطقة  خاصة ،األوسط

 Department of State, 2003، DC،18 (النساء والشباب
June، p.1.( .   
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     والتي ) مبادرة الشراكة من أجل التنمية والديمقراطية     (مبادرة كولن باول
 وغيـاب   ، وسوء إدارة المرافق التعليمية    ،تري أن المناهج الدراسية   

مي لعبت دورا خطيرا في زيادة حدة مخاطر الجماعـات          الوعي التعلي 
  .والتيارات اإلرهابية 

           إنشاء مدارس أمريكية في مختلف البلدان العربية تكون مؤهلة لاللتحاق
  .بالجامعات األمريكية 

            االهتمام بالدورات التدريبية المشتركة سواء داخل البلـدان العربيـة أو
  .األرضي األمريكية 

  برنامج منفصل لترجمة مئات الكتب األمريكية في مجاالت ضرورة اعتماد
   . )٢٠٠٢، حامد عمار العدد(اللغة العربية  إلى المختلفة

الخاصي  واقع مدارس التعليم األساس-٤  
اختصاصات مجلس إدارة المدرسة  -أ  

دور مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها  م٢٠١٤لسنة  ) ٤٢٠( حدد القرار الوزاري رقم 
 التاليالنحو ي علي ه و األدوار المقررة لمديري المدارس الرسمية المناظرةوهي نفس

 ص ، )٢٤(  مادة ،٢٠١٤لسنة  ) ٤٢٠(  قرار وزاري رقم :وزارة التربية والتعليم(
١٤ ،١٣.:(  

االشتراك مع الممثل القانوني للمدرسة في تحديد وتوفير احتياجات المدرسـة            -١
  . يات الكفاية المطلوبةر فيهم مستومن العاملين ممن تتواف

منح العاملين بالمدرسة األجازات العارضة والمرضية واالعتياديـة المقـررة           -٢
وتوزيع عمل المتغيبين وإخطار الممثل القانوني للمدرسة في حالـة انقطـاع            

  .العامل دون عذر مقبول 
وضع التقارير السنوية عن كفاية أداء العـاملين بالمدرسـة وفقًـا للمعـايير        -٣

  .ة الحديثة التربوي
طلب توقيع الجزاءات من الممثل القانوني للمدرسة علي العاملين بالمدرسـة            -٤

  .وفقًا لالئحة الجزاءات
إيداع إيرادات المدرسة من رسوم النشاط المدرسي في حساب مـستقل باسـم       -٥

المدرسة في أحد البنوك الحكومية أو أحد مكاتب البريد ويكون له الحق فـي              
  .السحب منه 
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ير شهري عن سير العمل بالمدرسة يقدم للممثل القانوني للمدرسـة           إعداد تقر  -٦
 انتظـام التالميـذ فـي     ،موضحا به انتظام العمل من حيث حضور العـاملين    

 .الدراسة ومعدالت الغياب 
لسنة ) ٢٨٩( مجالس اآلباء والمعلمين وقد حدد القرار الوزاري رقم          اختصاصات -ب

ـ    ي  ف والمعلمين   م أهداف مجالس األمناء واآلباء    ٢٠١١ ي مدارس التعلـيم األساس
 قـرار   :وزارة التربية والتعلـيم   ( ما يلي    تشملل بجمهورية مصر العربية     الخاص

 ):٢ مادة  ، م٢٠١١ لسنة ، )٢٨٠( وزاري رقم 

 تحقيق الالمركزية في اإلدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار.  
    ب وإكـسابهم المعلومـات والقـيم    العمل علي تأصيل الديمقراطية في نفوس الطال

  .األخالقية
  تشجيع الجهود الذاتية والتطوعية ألعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة

   .المجتمعية
              تعبئة جهود المجتمع المحلي من أجل توفير الرعاية المتكاملة للطـالب وبـصفة

اء بهم عمليـا    خاصة الفائقين والموهوبين وأيضا ذوي االحتياجات الخاصة لالرتق       
  .وثقافيا واجتماعيا وقوميا 

            االرتقاء بالعملية التعليمية والتغلب علي المشكالت والمعوقات التي قد تعترضـها
 .بالتعاون بين األمناء واآلباء والمعلمين 

           توثيق الصالت والتعاون المشترك بين اآلباء والمعلمين وأعضاء المجتمع المدني
 .متبادل من اجل دعم العملية التعليمية ورعاية األبناء في جو يسوده االحترام ال

              تعظيم دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي والعمل علي التغلب علـي
 .مشاكلها وتحقيق طموحاتها 

            إبداء الرأي في اختيار مدير المدرسة أو ناظر المدرسة وفي تقويم أداء عمل كـال
 .منهما عند التجديد ألي منهما 

  الخاصي مدارس التعليم األساسشروط تعيين المعلمين في  -ت 
م  الشروط التي ينبغي توافرها في ١٩٩٣لسنة  ) ٤٢٠( حدد القرار الوزاري رقم 

وزارة التربية (المعلم المتقدم للعمل في المدرسة الخاصة ومن هذه الشروط ما يلي 
 ): .٢٨ ص ،) ٦٨( مادة ، ١٩٩٣لسنة  ) ٣٠٦(  قرار وزاري رقم :والتعليم

  . أن يكون مصريا ويجوز توظيف األجانب وفقًا لألحكام والقواعد المقررة –أ
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 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو سبق فصله تأديبـا مـن خدمتـه                  –ب
  .بالحكومة 

  . أن يكون حاصلًا علي المؤهالت التعليمية المقررة لنظيره في المدارس الرسمية –ج
المادة نجد أن شروط تعيين المعلم بالمدارس الخاصة ينقصها شرط هـام            وبتحليل هذه   

كفـاءة   مـستوى    وضروري وهو التأهيل التربوي للمعلمين لما له من تأثير فعال علي          
  .العملية التعليمية 

 التعليم األساسي الخاص مرحلةيوضح الجدول التالي إحصاء بأعداد المعلمين في و
  .م ٢٠١٣-٢٠١٢وفقًا للعام الدراسي 

   )٣( جدول 
  يوضح إحصاء المعلمين بمدارس التعليم األساسي الخاص

  )٣() م ٢٠١٣ - ٢٠١٢( للعام الدراسي 

إدارة   أخصائيون  إداريون  عمال
  المرحلة  مدرسون  مدرسية

  رياض األطفال  ١٠٦٩٤ ٢٥٢  ٥٦٢  ٢٢٣٦  ١٩٣٩
  االبتدائي  ٣٤٤٩٠  ٩٣٤  ٢٤٧٠ ٧٤٣٤  ٤٥٤٠
  دياإلعدا  ١٤٤٠٠  ٤٤٤  ١٠٦٥  ٣٠٢٧  ١٧٢٧
  جملة المراحل  ٥٩٥٨٤  ١٦٣٠  ١٧٠٩٧ ١٢٦٩٧  ٨٢٠٦

 إحصاء المعلمين بمراحل التعليم الخاص األساسي     :وزارة التربية والتعليم  : المصدر
وزارة التربيـة   ( ٢٠١٢/٢٠١٣ما عدا التربية الخاصة خـالل العـام الدراسـي       

  .٢٠١٢/٢٠١٣ ، كتاب اإلحصاء السنوي:والتعليم
 ٥٩٥٨٤(عدد المدرسين بالمدارس الخاصـة يبلـغ     ويتضح من قراءة الجدول أن      

 وهو مـا يعنـي أن الركيـزة    ، بالمدارس الخاصةعدد العاملينمن إجمالي   ) معلم  
األمر الـذي يتطلـب   . األساسية في الهيكل التنظيمي اإلداري يعتمد علي المعلمين        

                                                        
حصاء هيئات التدريس والمعلمين بمراحل التعليم الخاص األساسي ما عـدا           إ:  وزارة التربية والتعليم   )١(

كتـاب اإلحـصاء    : وزارة التربيـة والتعلـيم     ( ٢٠١٣-٢٠١٢التربية الخاصة خالل العام الدراسي      
   ٢٠١٣-٢٠١٢السنوي، 
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مستواها  والعمل علي توفير متطلباتها المهنية لرفع        ،مزيدا من االهتمام بهذه الفئة    
 والذي يؤثر بدوره علـي كفـاءة العمليـة التعليميـة بهـذه              ،المهني واألكاديمي 

  .المؤسسات 
الخاص وفقًا  ي  األساسيوضح الجدول  التالي توزيع المعلمين في مدارس التعليم          و

   م ٢٠١٣-٢٠١٢للمؤهل العلمي للعام 
  )٤(جدول 

للعام  ا للمؤهلإحصاء المعلمين بمدارس التعليم األساسي الخاص وفقًيوضح 
 )٤( ) ٢٠١٣ – ٢٠١٢( الدراسي 

  عمال

مؤهالت فوق 
متوسطة 
ومتوسطة 
  غير تربوية

  

مؤهالت فوق 
متوسطة 
ومتوسطة 

  تربوية

مؤهالت عليا 
  غير تربوية

مؤهالت 
عليا 
  تربوية

  المرحلة

  رياض األطفال  ٤٣٥٥ ٥٥٦٤  ٢٣  ٧٢٩  ٢٣
  االبتدائي  ١٣٤٣٢  ١٨٥٠٤  ٢٠١ ٢٣٣٠  ٢٣
  اإلعدادي  ٥٩٨٣ ٧٧٤٢  ٢٣ ٦٤٧  ٥
  جملة المراحل  ٢٣٧٧٠  ٣١٨١٠  ٢٤٧ ٣٧٠٦  ٥١

  
 بينما ،%)٤٠(ن نسبة المعلمين المؤهلين تربويا تبلغ أ  السابقيتضح من الجدول و

 وال شـك أن تزايـد   ،%)٦٠( ما يقرب من  إلى غير المؤهلين تربوياالتصل نسبة   
 مستوى ؤثر سلبا علي إذ ي،نسبة المعلمين الغير المؤهلين تربويا أمر ال يستهان به

األمر الذي يتطلـب مراعـاة حـصول    .  وفاعلية العملية التعليمية بالمدارس   ،أداء
مـدارس  المعلم علي المؤهل التربوي كشرط أساسي للحصول علي الوظيفة داخل           

   .الخاصي التعليم األساس

                                                        
ية الخاصة إحصاء المعلمين وفقًا بمراحل التعليم الخاص األساسي ماعدا الترب        :  وزارة التربية والتعليم   )١(

 / ٢٠١٢كتـاب اإلحـصاء الـسنوي       : وزارة التربية والتعليم  (،  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدراسي    
٢٠١٣ (   
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  الخاصاألساسي مدارس التعليم الخطط والمناهج والكتب الدراسية في -ث
 خطط ومناهج المدارس الخاصة بما فيهـا        ٢٠١٤لسنة   ) ٤٢٠( ر الوزاري   حدد القرا 

المدارس الخاصة للغات ويجوز بموافقة الجهات المختصة بـوزارة التربيـة والتعلـيم          
الخطة األصلية بشرط مراجعـة      إلى   الترخيص للمدارس الخاصة بإضافة بعض المناهج     
وزارة التربيـة   (تأكد من صالحيتها    كتب المناهج اإلضافية بمعرفة الوزارة وأجهزتها لل      

   ).٢٨ ص ، )٦٨( مادة ، ١٩٩٣لسنة  ) ٣٠٦(  قرار وزاري رقم :والتعليم
مـدارس التعلـيم    في  اإلمكانيات والتجهيزات المدرسية الواجب توافرها      -ج

  الخاصاألساسي 
وزارة التربية  ( هذه التجهيزات كما يلي    ٢٠١٤لسنة   ) ٤٢٠( وقد حدد القرار الوزاري     

   :.)٤ص ، ٢٠١٤ / ٩ / ٩بتاريخ  ) ٤٢٠(  قرار وزاري رقم :تعليموال
 المقاعد الصحية المناسبة ألعمار الدارسين وطبيعة الدراسة. 
  تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة. 
             المعدات واألدوات التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة فـي مختلـف المراحـل

 .ت والعدد واألثاث واألجهزة وغيرهاالتعليمية مثل الخاما
  الوسائل التعليمية المناسبة والتجهيزات الثابتة للمعامل. 
  أثاث وكتب ومراجع (  تجهيزات مكتبة المدرسة. ( 
  تجهيزات العيادة الطبية . 

  : التدريبيةواالحتياجات للبرامجي  المفاهيماإلطار
ذلك مـن حيـث    و التدريبيةحتياجاتواال للبرامجي  المفاهيماإلطارسوف نتناول          

 االحتياجـات  مفهـوم  – مجاالت البرامج التدريبية    –أهدافها و مفهوم البرامج التدريبية  (
 أنـواع   - التدريبيـة  االحتياجـات   أساليب جمع المعلومات عـن        -أهميتها و التدريبية

  ). خطوات إعداد البرامج التدريبية – التدريبية االحتياجات
  التدريبية مفهوم البرامج -١

    أصبح مفهوم التدريب أثناء الخدمة من المفاهيم التربوية المهمة نظـراً الرتباطـه             
أن التعليم ال ينتهي بانتهاء     ي  الحياة التي تعن  ي  بمفهوم التربية المستمرة أو التربية مد     

 تـستمر بـدوام   ومرحلة اإلعداد قبل الخدمة في المعهد أو الكلية أو الجامعة بل تـدوم         
 ،األفكـار  و ،الجديـد مـن المعـارف     ي  ار المعلم في عمله من أجل التعرف عل       استمرو
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سكينة محمـد محمـود عبـد       (النفسية   و ،النظريات التربوية  و ،التجارب و ،المهاراتو
  ).٥٤ ص ، ١٩٩٣  ،يالهاد
منها أنه مجموعة األنشطة    ي  هناك العديد من  التعريفات لمفهوم البرنامج التدريب        و   

منظمة من أجل تمكين المعلمين من       و ية التي يتضمنها برامج مخططة    السلوكية والمعرف 
 مـستوى   كل ما من شأنه رفـع      و ،المهنية و المزيد من الخبرات الثقافية   ي  الحصول عل 

كما يعرف ). ١٠ ص ، ٢٠٠٢  ،التعليم ووزارة التربية(أداء المعلمين والعملية التعليمية
ووجـدانياً   ،مهارياً و ،معلمين معرفياً انه نشاط مخطط يهدف إلحداث تغيرات في ال       ي  عل

 إداراتها التابعـة لهـا    و تقوم به الجهات المعنية بتدريب المعلمين كالمديريات التعليمية       
 المدىشكل دورات طويلة ي يتم عل وكليات التربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم   و

 في مجملها رفـع     تستهدف و حسب الهدف المراد تحقيقه من التدريب      المدىأو قصيرة   
  ).٧١ ص  ،٢٠٠٣  ،يأحمد حسين اللقان(مستويات المعلم  مهنياً 

  البرامج التدريبيةأهداف  -٢
تحــقيقها فــيما يـــتعلق      ي  من أهم األهداف التي تعمل البرامج التدريبية عل        و 

   -:بالعــملية الـتعليمية هي
 هدوء  وإتقان وعمله في سرعةي إعداد المعلم الكفء الذي يؤد. 
   ما يستجد من أعباء جديدة     ي  يدرب عل  و  فيوجه  ،استمرارية التدريب للمتدرب

 .النمو في المعارف وفي مجال العمل وفقاً للتطور
    عيشة عبد السالم (تحمل المسئوليات التي توكل إليه     ي  تنمية قدرة المتدرب عل

  ). ٤١ ص ، ٢٠٠٣  ،يعبد العزيز المنشاو
    مجـال  ي  توظيفها ف  و ،لتكنولوجيا اإلدارية استخدام ا ي  تنمية قدرة المتدرب عل

 . العمل سواء إداري  أو تعليمي 
       منظمـة   وتوجيهات مخططة  و يسهم التدريب في إتاحة برامج مكثفة بإرشادات

  .األساليب الفنية للخدمات العامة  والمهارات وللمبادئ األساسية
 فيه ابتكارا  وزيادة رغبة المعلم في العمل الذي يؤديه ليزداد إنتاجا. 
    ـ    (التفكير المبدع الخالق  ي  زيادة قدرة الفرد عل   ،أحمـد ي  أشجان محمـود عل

  ).١٩٦ ص ، ٢٠٠١
     أيمـن  (العناية بها    و المعلميني  القدرات لد  و أن يكشف التدريب عن المواهب

  ).٣٩ ص  ،١٩٩٥  ،عبد المحسوب 
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    رشيدة السيد  (بعض المعلمين نحو مهنة التدريس    ي  تغير االتجاهات السلبية لد
 ). ٥١ ص ، ٢٠٠٣  ،د الطاهرأحم

   مجاالت البرامج التدريبية-٣
مجاالت  وتتنوع مجاالت البرامج التدريبية للمعلم أثناء الخدمة بتنوع جوانب إعداد المعلم

 ،يصعب فصلها عن بعضها الـبعض      و شديدة  التعقيد   و هذه الجوانب متشابكة   و ،تكوينه
، ٢٠٠٣ ،رشـيدة الـسيد  (هـي   وست مجاالت رئيـسية أساسـية  ي  يمكن تحديدها ف  و

  .:)٧٠ص
 إمداد المعلم المؤهل تربوياً بكل ما هو جديد ي يسهم ف والمجال التربوي المهني

 نظريات النمو و،المناهج و،طرائق التدريس والتربوية والثقافة النفسيةي ف
التي لم  و،نظريات تربوية جديدة و،خاصة بعد ظهور استراتيجيات والتعلمو

 .لمعلمين أثناء إعدادهم يحصل عليها غالبية ا
 إمداد المعلم باألسلوب الذي يمكنه ي يسهم ف والتخصصي ي المجال اإلكاديم 

ي يواكب مع الجديد ف حتى – عقب تخرجه -من تزويد نفسه بما يستجد  
 .مجال تخصصه وعالج بعض أوجه القصور في اإلعداد األكاديمي للمعلم

 قافة عامة تتيح له تعرف العلوم تزويد المعلم بثي يسهم ف والمجال الثقافي
 تعرف ما يحيط به من تطوراتي غير تخصصه كما تساعده في ف األخرى

 .مجتمعه وبيئتهي تغيرات في العالم من حوله وفو
 يهتم بتنمية المعلم مهنياً بتنمية الوعي القانوني للمعلم  والمجال اإلداري

 الالزمة للقيام بهذه إكسابه المهارات واإلدارية وبحقوقه وواجباته المهنية
 .الوجبات

 يهتم بإمداد المعلم بمجموعة من الخصائص الشخصية   والمجال الشخصي
 تطبيقه لما تعلمه في دراسته الجامعية وأداء عملهي للمعلم التي تساعده ف

ومنها أن يكون المعلم ناضج الشخصية وأن يكون  ،خبراته في الحياة العمليةو
 .الحياة ي نشاط ف وإيجابياً لما حوله من أمور

 القيم االجتماعية  وغرس المهاراتي يركز هذا المجال عل و المجال االجتماعي
تمكين المعلم من التعامل  و،المعلم من خالل تنمية مهارات العمل الجماعيي ف

  .طالبه وبروح الفريق مع زمالئه
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  : التدريبيةاالحتياجات مفهوم -٤
تدريبية دوراً مهماً له أهميته في تحقيق االحتياجات الي التعرف علي يؤد  

التعليم ي االحتياجات التربوية لمعلمي األنشطة التدريبية ألهدافها فكلما أمكن التعرف عل
ي  ويقاس نجاح التدريب في مد ،الخاص كلما أمكن تلبيتها من خالل التدريبي األساس

 ذلك تحديد القدر حصرها وتجميعها حيث يستتبع واالحتياجاتي قدرته في التعرف عل
المهارات واالتجاهات والخبرات  والمطلوب تزويد المتدربين به من المعلومات

  ).٨٢ ص ، ١٩٩٦  ،محمد إبراهيم محمد أبو خليل(الهادفة
تحديدها يتم أمور كثيرة ي ترجع أهمية معرفة االحتياجات التربوية في أنها علو

التقنيات الالزمة  والطرق واألساليب وهمحتوا وتتعلق بالبرنامج التدريبي من حيث أهدافه
الخدمات اإلدارية المساندة للقيام بعمليات  والمدربين ونوعية المتدربيني مستو ولتنفيذه

  .نحو فعال ي التدريب عل
قياس االحتياجات التدريبية بأسلوب علمي منظم لتحديد احتياج        ي  وعليه فينبغ 

 إحداث  تغير ورفع الكفاية ألن إهمـال          إلى   المهارات الهادفة  و المتدرب من المعلومات  
 إلـى   يمهارة يؤد  و قياس االحتياجات التدريبية باألسلوب العلمي أو عدم تحديدها بدقة        

يصبح  و،كلياً وفشل البرنامج التدريبي جزئياًي اإلنسانية وإل وإهدار في اإلمكانات المادية
  ،خالـد طـه األحمـد   (المال والجهد وفيه مضيعة للوقت   ىالتدريب نشاطاً غير ذي جدو    

  ).٢٠٨ ص  ،  ٢٠٠٥
و هناك العديد من التعريفات لمفهوم االحتياجات التدريبيـة لمعلمـي التعلـيم            

 منها إنها هي مجموع التغيرات المطلوب إحداثها في معلومـات ي  الخاص والت ي  األساس
 أن يتضمنها برنامج التدريب المقدم لهم لرفـع       ي  خبرات المعلمين التي ينبغ    و مهاراتو
 كما تعـرف    ،  )١٤٧ ص   ،  ١٩٩٤حمدي عبد العزيز الصباغ       (أدائهم مستوى   تطويرو

بين ما يجب أن يكون فهـي مجموعـة التغيـرات     والتفاوت بين ما هو كائن  إنها  ي  عل
اتجاهات األفراد العاملين في اإلدارة      و مهارات و معلومات و المطلوب أحداثها في معارف   

يوسـف عبـد   (لسلوك المرغوب صدوره عنهم  لتعديل أو تطوير سلوكهم أو استحداث ا      
لذا يستلزم األمر قبل تحديد االحتياجات التدريبية       .)٩٢ ص    ،٢٠١٠  ،يمصطفي  المعط

  :.)٢٠٩ ص  ،٢٠٠٥  ،خالد طه األحمد(القيام بالخطوات التالية
 مستويات األداء الحالية للمعلمين ي التعرف عل. 
 المتدربين (  األمثل وضع معايير أو مقاييس واقعية  ألداء المعلمين.( 
 اختبارات موضوعية لقياس أداء المتدربين  وأدوات وتوفير وسائل. 
 كشف االحتياجات التدريبيةي الوسائل التي تساعد عل وتوفير األدوات. 
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      المشكالت التي تعترضـهم     و األخذ بعين االعتبار باالحتياجات الفعلية للمعلمين
 .استمارات استطالع الرأي  وتالتي تكشف عنها االستبيانا وفي المدارس

   شعورهم بالحاجة إليـه     و فوائد التدريب أثناء الخدمة    و اقتناع المعلمين بأهمية
 .فاعلية ويتابعوا أنشطته بحماسة ويلتحقوا به حتى

 تقويم  و،إدارة البرامج التدريبية و،تنفيذ واشتراك المتدربين في عمليات تخطيط
 .نتائجها

  الخاصي التدريبية لمعلمي التعليم األساس أهمية تحديد االحتياجات -٥
الخاص في ي التعليم األساسي     يمكن تحديد أهمية تحديد االحتياجات التربوية لمعلم

 ).٨٠ ص  ،١٩٩٦  ،مصباح جمعة بلحاج مغيدر(النقاط التالية 

      يمثل تحديد االحتياجات التربوية للمعلمين نقطة بداية أو االنطالق في العمليـة
ما ينبغي أن    و  إذ هي الفرق أو الفجوة بين كفايات المتدربين الفعلية         التدريبية

 .تكون عليه كفاياتهم بعد التدريب
    المشاكل و إن تحديد االحتياجات التربوية للمعلمين بشكل دقيق يوضح القصور 

 .الصعوبات التي تعترض مسيرة األفراد أثناء تأديتهم لمهام عملهم و
 الكشف عن المستويات  إلى اجات التربوية للمعلمينالتحديد الدقيق لالحتيي يؤد

 إلـى   المـختصين تصنيفهم ي  الحقيقية للمستهدفين من التدريب مما يسهل عل      
 . مجموعات تدريبية متجانسة

       المهتمـين بالتـدريب     و تمثل االحتياجات التربوية للمعلمين دليالً للمختـصين
قاس به كفاية أي برنـامج      لكونها معياراً ت   و الشتقاق أهداف البرامج التدريبية   

  .ي تدريب
 أساليب جمع معلومات عن االحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم -٦

   :الخاصي األساس
التي يمكن استخدامها في جمع المعلومات  وقد تعددت سبل رصد االحتياجات التدريبية

  :.يبمن أهم هذه األسال والخاصي التعليم األساسي عن االحتياجات التدريبية لمعلم
جوانب مهمة من قـدرات     ي  يعتبر هذا األسلوب مفيداً في التعرف عل       و  المقابلة   -  * 

 فقد تكون وثائق    ي  ال يمكن التعرف عليها بطريقة أخر     ي  الت و الفرد المستهدف للتدريب  
 مؤهالته مناسبة نظرياً ولكنه تنقصه مهارات أساسية للقيام بمهـام عملـه            و الشخص

للتأكد من مالئمة شاغلي الوظيفة ي إنها تسعي وب المقابلة فيا أسلامن مز ومسئولياتهو



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧١: ( العدد،  جامعة األزهر، مجلة كلية التربية
 

 - ١٥١ -

تقديم االقتراحات في    و فرصة للمتدربين إلبداء الرأي   ي  تعط ،مسئوليتها و لمهام الوظيفة 
  ).٩٥ :٩٠ ص  ،١٩٩٦  ،مصباح جمعة بلحاج مغيدر(. حرية تامة

يجب  و ،عنهاهي االستمارة التي تتضمن عدة أسئلة مطلوب اإلجابة            و  االستبيانات -*
ـ     و أن تكون األسئلة بعيدة عن التعقيد غير مرهقة عند اإلجابة عليها           ي أن توضـع لتلب

 كبيرة من البيانات ةأنه يوفر كميي يتميز هذا األسلوب ف والغرض الذي وضعت من أجله
ويحقق المشاركة الفعلية  ،الموضوعية ويمكن االعتماد عليها إذا روعي في إعداده الدقة

 .تهدفين للتدريبمن قبل المس
تشخيص  وتستخدم كوسيلة لتحديد و،هذه قد تكون شفوية أو كتابية و االختبارات-*

أوجه القصور في األداء وتساعد في تخطيط العمليات التدريبية مستقبالً كما أن نتائجها 
  .التسجيل وسهلة المقارنة

ـ  و يستخدم هذا األسلوب فـي جمـع المعلومـات         و  تحليل المشكالت  -* ات عـن  البيان
 ويعتبر من أهم وسائل نجاح البرامج التدريبية فغالباً ما يكـون             ،االحتياجات التدريبية 

 تحليل مشكالت العمل أو اإلنتـاج     ي  نجاحها ألنه يقوم في األساس عل      و وراء تصميمها 
 عالج هذه المشكلة بكفاءةي غالباً ما يساهم التدريب ف ومعرفة السبب الحقيقي للمشكلةو
 ص   ، مرجـع سـابق     ،يمـصطف ي  يوسف عبد المعط  (اإلجراءات التالية   ذلك بأتباع   و

٩٥.:(  
   كيفيـة   و األفراد المعنيين بها لمعرفة آرائهم في أسبابها      ي  عرض المشكلة عل

 .سبل تحديد اإلجراءات الالزمة لحلها  وعالجها
           وترتيبهـا حـسب    تحديد العوامل أو األسباب التي أسهمت في وجود المشكلة

 .لمعرفة درجة إسهام كل منها في حدوث تلك المشكلةأولوية أهميتها 
   حاجات لى   إ األسباب التي كانت وراء حدوث تلك المشكلة       و ترجمة تلك العوامل

 .تدريبية
     معرفة آرائهم في  و المستهدفين من التدريب  ي  إعادة عرض تلك االحتياجات عل

 .التحليل وكفايتها في حل المشكلة موضوع الدراسة وشمولهاي مد
التي يعدها الموجهون للمعلمين  وليل تقارير الكفاءة فمن خالل التقارير التقويمية     تح -*

المدارس أثناء ممارستهم لمهام وواجبات أعمـالهم يمكـن أن           إلى   من خالل زيارتهم    
التي يمكن االستفادة منها عند وضع       و مشكالت العمل لديهم   و نكشف عن أوجه القصور   

المهـارات التـي تـنقص       و تحديد أوجه المعـارف    و االبرامج التدريبية وتحديد أهدافه   
   )١٣ ص ، ١٩٩٥  ،عبد الرحمن توفيق(األفراد
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هذا يتضمن دراسة األدوار الخاصة بالمعلمين فـي         و متطلباتها و  توصيف الوظائف  -*
إطار فلسفة النظام التعليمي لتحديد الواجبات والمتطلبات األساسية لشغلها بما يساهم في 

  .موضوعات الدراسة التي يجب التركيز عليها ومج التدريبيةتحديد مضمون البرا
أهدافه ويوضح هذا أهمية الربط بـين الخطـط التعليميـة          و  فلسفة النظام التعليمي   -*

التخطيط لتدريب المعلمين أثناء الخدمة فمن الـضرورة أن          و التي يتم تنفيذها   و القائمة
  .سع التعليميالبيانات الخاصة بخطط التوي تحصل أجهزة التدريب عل

 حصر المعلمين القائمين بالتدريس حيث يتم حصر شامل للمعلمين طبقاً ألعـدادهم             -*
هذه البيانـات مـن خـالل أجهـزة         ي  يتم الحصول عل   و التربوية و ومؤهالتهم العلمية 

اإلدارات التعليميـة سـواء المركزيـة أو         و ريات التعليمية المختلفة  يالمد و اإلحصائيات
  .المحلية 

 البشرية للقيـام بالعمليـة التدريبيـة مـن المـدربين           و مكانيات المادية  حصر اإل  -*
  ،األخـرى المحاضرين سواء من المتخصصين في العلوم التربوية أو في فروع العلوم       و
ي حمد(  ،أجهزة وورش خاصة بالتدريب    و معامل و حصر لإلمكانات المادية من مكتبة    و

  ).٨٣ ص  ،١٩٩١  ،السيد عبد الاله
  الخاص ي حتياجات التدريبية للمعلمين التعليم األساس أنواع اال-٧

  .و هناك عدة طرق في تصنيف االحتياجات التدريبية منها
  .:األنواع اآلتية ىيمكن تصنيفها إل و االحتياجات تدريبية حسب الهدف-*

             احتياجات تربوية عادية   لتحسين أداء األفراد مثل دورات المدرسين المعينين
 .لتدريس أو في األساليب التربويةحديثاً في أصول ا

             احتياجات التربوية تشغيلية  لرفع كفاءة العمل مثل الدورات المتعلقة بكيفيـة
  . جديد إنتاجياستخدام نظام 

             احتياجات تدريبية تطورية لزيادة فاعلية المنظمة مثل دورات إعـداد كـوادر
العمـل  متكاملة لتشغيل وحدة فنية أو تخصيص منح دراسية للـراغبين فـي             

 .المنظمةمستقبالً في 
 احتياجـات فرديـة    إلـى    تقـسم و  حسب حجم التـدريب    احتياجات تدريبية  -*
الـذي يوضـح     و لتقرير المطلوب تدريبهم كأفراد أو جماعات     ي  احتياجات جماعية وه  و

الجماعات  مستوى   يكذلك عل  و األفراد ىمستو ىحجم أو كثافة االحتياجات التدريبية عل     
.  
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ألنواع التالية احتياجات عاجلة    ا إلى   تنقسم و ية حسب الفترة الزمنية    احتياجات تدريب  -*
هي لتقرير الوقت    و المدى احتياجات مستقبلية بعيدة      ،المدى احتياجات قريبة     ،)آنية  (

  .المؤسسة  وضوء تحليل وظيفة الفردي المناسب للتدريب وذلك ف
 النوع من االحتياجـات   يمكن تقسيم هذا     و  احتياجات تدريبية  حسب طريقة التدريب      -*

ـ        ،احتياجات للتدريب العملي التطبيقي   إلى   ي  احتياجات للتدريب المعرفي النظـري فعل
يـتم   و أساسها تتنوع البرامج التدريبية فهناك برامج تدريب تتعلق بتحسين المعلومات         

 النظري أما لتحسين المهارات فيحتاج عـادة  والتدريب المعرفيي  التركيز فيها غالباً عل   
  .الورش التعليمية  والتدريب العملي التطبيقي أما في موقع العمل أو في مختبرات إلى
يشمل هذا النوع من االحتياجات التدريبية       و  احتياجات تدريبية  حسب مكان التدريب      -*
 واحتياجات يتم التدريب عليهـا خـارج    ،احتياجات يتم التدريب عليها أثناء العمل ي  عل

  .نطاق العمل 
 تدريبية من حيث الثقافة العامة فالمعلم كفرد في المجتمع يحتاج لمثل هذه  احتياجات -*

االشتراك اإليجابي في  والتفاعلي الثقافة العامة لكي يصبح مواطناً صالحاً لديه القدرة عل
   .)٣٥ ص ،٢٠٠٣  ،يأحمد حسين اللقان(نواحي النشاط المختلفة للمجتمع 

ه االحتياجات تتعلق بمادة التخصص التي      هذ و  احتياجات تدريبية خاصة بالتخصص    -*
عليهـا المـادة    ي  األساسيات التي تبن   و المفاهيمي  فيها يتم التركيز عل    و يقوم بتدريسها 

  .المساعدة والمرتبطة بها األخرىالمواد  والتخصصية
  احتياجات تدريبية تربوية وهي تختص بتدريب المعلـم مـن الناحيـة التربويـة              - *
تعلم مادة أو    و النفسية الخاصة بتعليم   و  فهم النظريات التربوية   النفسية بحيث يتاح له   و

  .تطبيقاتها واكتساب المهارات الالزمة لعملية التدريس  ومواد التخصص
االتصال المباشر بالمجتمع ي تختص  بتدريب المعلم عل و احتياجات تدريبية مجتمعية-*

عن طريق تناول بعـض  يكون ذلك  وأوضاعه مع دراسة مشكالته   ي  البيئي والتعرف عل  
 إلـى   موضوعات الدراسة المتضمنة برامج التدريب تناوالً محسوباً وواقعياً بـالخروج         

الـسيد  ي  حمد(عمل الزيارات للمؤسسات المحلية حيث يجمع المعلمون البيانات        و البيئة
  ).٩٣ :٨٤ ص  ،١٩٩١  ،عبد الاله

  :البرامج التدريبية خطوات إعداد -٨
امج التدريبية فيما بينها في جوانب عدة مثل اختالفهـا فـي            الرغم من تنوع البر   ي  عل

 واإلمكانيات الماديـة   ،اختالفها في الوسائل المتبعة و ،تحقيقها إلى   ياألهداف التي تسع  
واالحتياجات التدريبية فإن معظم الخطوات المتبعة في إعداد البرامج التدريبية  ،والبشرية

  :.خطوات المتبعة في إعداد البرنامج التدريبيفيما يلي نعرض ألهم ال و،تكون متشابهه
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تعتبر عملية تحديد االحتياجات التدريبيـة      :.   تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين    -*
للمعلمين نقطة بداية في تخطيط البرنامج التدريبي ألنها الوسيلة الوحيدة لتحديد القـدر          

غالبـاً مـا يـتم       و ة أنواعهـا  المهارات بكاف  و المطلوب تزويده للمعلمين من معلومات    
تــحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين في ضوء  احتياجات المعلم لمواجهه التغيرات      

  ،هـو محـور العمليـة التعليميـة     و احتياجات التلميـذ  ،التي يتسم بها العصر الحالي    
خطـط   و مشكالت في منـاهج    و ما يواجهها من تغيرات    و احتياجات المؤسسة التعليمية  

  .سة أو في أساليب التدريس الدرا
ي االحتياجات التدريبية للمعلمـين تـأت     ي   بعد التعرف عل   : وضع األهداف التدريبية   -*

عليه ي خطوة تحديد أهداف البرنامج التدريبي حيث يعتبر األهداف هي األساس الذي  تبن
 ،يفهي تمثل القلب الحقيقي للبرنـامج التـدريب        ،بقية خطوات إعداد البرنامج التدريبي    

حافظ .(كفاية عبارات األهداف    ي  مدي  يتوقف عليها نوعية بقية القرارات التعليمية عل      و
  ).١٠٠ ص ، ٢٠٠٧ ،فرج أحمد

تحديـد   و تقدير االحتياجات التدريبيـة   ي   بناء عل  :البرنامج التدريبي  محتوى    تحديد -*
 البرنامج  األهداف للبرنامج التدريبي يتم اختيار الموضوعات التدريبية المالئمة ألهداف        

االتجاهات المطلوب   و،الخبرات المرتبطة بطبيعة العمل والتدريبي بحيث يشمل المعارف  
  ). ١١٧ص ، ٢٠٠٣ ، حسني محمد عبد الغن(المتدربين ي اكتسابها أو تعديلها لد

  : التدريبج التخطيط لألعمال اإلدارية في برنام-*
 لتأمين تنفيذ البرنامج التـدريبي      و يقصد باألعمال اإلدارية تلك اإلجراءات التي ستتخذ       

  .:منها
  التي يتم اختيارها فـي ضـوء موضـوع         و المواد التدريبية  و اختيار األساليب

 .كفاءة المدربين ونوعية وأهدافه والبرنامج ونوعه
       يتضمن ذلك تحديـد     و ترشيح الدارسين أو المتدربين المشاركين في البرنامج

 .رنامج تدريبينوعيات الدارسين الذين يتدربون في كل ب
    نـشاطاته  و ،محتواه و ،يرتبط هذا بأهدافه  و: تحديد توقيت البرنامج التدريبي، 

 .أساليبهو
   فبعض البرامج يستحسن أن تتم في مكان العمـل حيـث            :تحديد مقر التدريب 

 .مل تتطلب االبتعاد عن جو العلكن البعض اآلخر من البرامج وتتطلب ذلك
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  جهـزة التـدريب بنخبـة ممتـازة مـن           لذا يجب تزويـد أ     :اختيار المدربين
محمد إبـراهيم   (مختلف العلوم التخصصية     و المتخصصين في العلوم التربوية   

 ).١٠٥ص ، ١٩٩٦ ، خليلأبومحمد 
   حـد   إلى    حيث يتوقف نجاح العملية التدريبية     :اإلشراف و اختيار هيئة اإلدارة

ظمة لـه   المن و البرنامج التدريبي ي  حسن اختيار الهيئة المشرفة عل    ي  كبير عل 
بل تعـددت لتـشمل    ،حصر الغياب وحيث إنها لم تعد وظيفتها هي حفظ النظام 

 .تقويم البرنامج التدريبي  وتوجيه واإلسهام الفعال في تنفيذ
    ت اإلشراف  آفاتشمل ميزانية البرنامج مك    و : تدبير ميزانية البرنامج التدريبي

تكاليف  و، سفربدالت ومصاريف إقامة و أعضاء هيئة التدريس   و البرنامجي  عل
 .مطبوعات

 يقصد بهذه المرحلة وضع أفكار مرحلة التخطـيط موضـع تنفيـذ            و مرحلة التنفيذ   -*
إجـراءات   و ويتم فيها وضع اقتراحات  المرحلة تحديد بيان لخطة التدريب    تتضمن هذه   و

مستوياتهم  ومواصفات األفراد الذين سيتم تدريبهم  و تحديد أعداد  و ،تنفيذ العمل التدريبي  
تحديد طريقة الـسير     ،تحديد التسهيالت الالزمة إلنجاز البرنامج التدريبي      إلى   افةباإلض

 .في العمل طبقاً للخطة الموضوعة
التقويم يعد التقويم المؤشر المباشر نحو معرفة مسار البرنـامج           و  مرحلة المتابعة  -*

أيضاً مـن حيـث سـلوك        و األساليب والطرق المستخدمة   و التدريبي من حيث األهداف   
أما مرحلة المتابعة فهي مكملة     . األساليب و تكيفهم مع تلك األهداف    و تقبلهم و لمتدربينا

متداخلة معها ألنها تستهدف التأكيد من تحقيق الفوائد المرجوة مـن            و لمرحلة التقويم 
  ).٦١-٦٠ ص ، ١٩٩١ ،السيدي حمد.(البرنامج التدريبي

  :الخاصي التعليم األساسي واقع تدريب المعلمين أثناء الخدمة ف
لحملة  المدىبرامج تأهيل طويلة ي البداية علي وقد تركز نشاط اإلدارة العامة للتدريب ف 

ي  ولمدة عام أو عامين لحملة المؤهالت العليا ف، دور المعلميني المؤهالت المتوسطة ف
  .اإلدارة العامة للتدريب تدريبا نمطيا للترقيةي  وكان التدريب ف، كليات التربية

جهود اإلدارة   إلى   تزايد الحاجة  إلى   ة فترة الستينات تضافرت عدة عوامل أدت      ومع بداي 
 اسـتحداث    ،االهتمام بتجريب المناهج وطرق التـدريس     ي  ـ وه ،  العامة للتدريب 

  .اللغات األجنبيةي مدرسي العجز ف، هياكل تنظيمية للمديريات التعليمية
) ١٨٨(رقـم   ي  لقرار الوزار السبعينات من القرن العشرين تغير الوضع بصدور ا       ي  وف

مختلف الوزارات والمصالح   ي  إنشاء وحدات تدريبية ف   ي  نص عل ي   والذ ،  ١٩٧٤لسنة  
 )١٨٨(قـرار : رئاسة مجلـس الـوزراء    (وكان أهم بنود هذا القرار ما يلى        ،الحكومية
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 ، ت والمـصالح الحكوميـة    ابشأن إنشاء وحدات تدريبية في مختلف الوزار      ١٩٧٤لسنة
  :)١مادة

تدريب جامعي حاصل   ي  دة تدريب بكل وحدة حكومية يتوالها أخصائ      إنشاء وح  -١
  .برامج صالحية للتدريبي عل

  . التدريبية ووضع البرامج االحتياجاتتقوم الوحدة بتحديد  -٢
  ، التدريبيـة  اإلمكانات ، االحتياجات التدريبية  ،  العاملةي  القو،  السجالت إعداد -٣

  .تقييم البرامج ،تقييم المتدربين
الذي نظم اختصاصات ومسئوليات ديوان ١٩٧٦ لسنة٩٦رقم  ي ار الوزارثم صدر القر

 :جمهورية مصر العربية( اإلدارة العامة للتدريب فىاختصاصات حددي الوزارة والذ
بشأن تحديد اختصاصات اإلدارة العامة ١٩٧٦ /٥ / ٢ بتاريخ ٩٦ي قرار وزار

  :)٢مادة  ، للتدريب
  .رسم السياسة العامة للتدريب -١
  .لخطة والموازنة الالزمة لتنفيذها قبل بداية السنة الماليةإعداد ا -٢
  .مراكز التدريبي اإلشراف عل -٣
  .متابعة تنفيذ البرامج التدريبية -٤
للتنظـيم واإلدارة   ي  االتصال بجهات التدريب المختلفة مثل الجهـاز المركـز         -٥

  .للتنمية اإلدارية وكليات التربيةي والمعهد القوم
 الوزارية الخاصة بإنشاء وحدات للتدريب داخـل المـدارس   ثم توالت بعد ذلك القرارات   

أن صدر  إلى بهدف تطويرها واالهتمام بها وجعلها مركزا للتنمية المهنية داخل المدارس
 بشأن تنظيم األكاديمية المهنية للمعلمين وتحديـد        ٢٠١٢لسنة) ٣٩٤(ي  القرار الوزار 
بشأن دور وحدات التـدريب     ،  ٢٠١٢لسنة ،٣٩٤ي  قرار وزار  (:يلي فيمااختصاصاتها  

  :.)٢ ،١ مواد ، والتعليم واإلدارات التعليمية بالمحافظاتالتربيةبمديريات 
وكافة خدمات التـدريب وإجـراء االختبـارات         برامج التنمية المهنية  ي  اعتماد مقدم -أ

   .الالزمة في هذا الشأن
هم وبـرامج  توفير معلومات عن أعضاء هيئه التعليم تتضمن بيان مؤهالتهم وخبرات -ب

  .يتعين عليهم اجتيازها ي  التالتدريبيةحصلوا عليها والدورات ي التدريب الت
ي أعضاء هيئه التعليم الذين يحصلون عل مستوى  التدريب الالزمة لرفعأنواع تحديد -ج

  . ضعيفأوتقارير تقويم أداء بمرتبه دون المتوسط 
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   التعليمية اراتواإلدوحدات التدريب بمديريات التربية والتعليم مهام 
  :ي لتشمل ما يل التعليميةواإلداراتوحدات التدريب بمديريات التربية والتعليم تتعدد مهام 

 لها من األكاديمية المهنية للمعلمين لضمان أن السنوية الخطة التدريبية اعتماد 
 .التنمية المهنية الشاملة للمعلمين تكون ضمن خطة

 ون لتقديمها من األكاديمية المهنية للمعلمين يسعي  البرامج التدريبية الت   اعتماد
 .األكاديمية تدريبية معتمدة من قبل استخدام برامج أو ،فقط

 ي  بكوادر المدربين المعتمدين من األكاديمية المهنية للمعلمين فقط ف         االستعانة
  .تنفيذ جميع البرامج التدريبية

         أدوات ومستلزمات   توفير قاعات تدريبية مناسبة تتوافر بها الحد المناسب من 
  .التدريب 

      بالتدريب المستهدفةتحديد الفئات ي االشتراك مع األكاديمية المهنية للمعلمين ف 
.  

       المقـدم مـع ذكـر      ي  تمنح وحدات التدريب شهادات باجتياز البرنامج التدريب
  .التدريبينفذ فيها البرنامج ي  التوالفترة التدريبيةعنوانه وعدد الساعات 

  وفروعها بمتابعه تلك الوحدات عند تنفيذ تلك البرامج كما تقوم األكاديميةتقوم 
 .السابقة شريطه االلتزام بالبنود الصادرةباعتماد الشهادات 

  :برامج التدريب
ـ  ي التعليم األساسي تتنوع برامج التدريب لمعلم  ي المـستو ي الخاص فمنها ما هـو عل

  ،مة للتدريب بـالمركز الرئيـسي     تتمثل في البرامج التي تقدمها اإلدارة العا       و المركزي  
تتمثل في البرامج التي تقدمها إدارات التدريب        و  القطاعي ي  المستوي  ومنها ما هو عل   

ي المـستو ي  منها عل  و ،المراكز التدريبية الموزعة في أنحاء الجمهورية      مستوى   يعل
تعلـيم  ال و تتمثل في البرامج التي تقدمها أقسام التدريب في مديريات التربية          و اإلقليمي

ـ     إلى   من أهم البرامج التي تقدم     و بالمحافظات الخـاص  مـا     ي  معلمي التعلـيم األساس
  ):. ٦٤ص ، ١٩٩٢، رجاء محمد عبد الجليل عبد العال(يلي
تقدم هذه البرامج للغير مؤهلين تربويـاً الـذين اضـطرت       و برامج التأهيل التربوي  -*

زويد الدارسين بها بما هو جديد      ت إلى   تهدف هذه التدريبات   و االستعانة بهم  إلى   الوزارة
  .ستة شهور  وتتراوح مدة التدريب من سنة و،طرق التدريس و،مجال علم النفسي ف
 البرامج التجديدية  تهدف الوزارة من تنظيم هذه البرامج لجميع المواقع التعليميـة        -*

  .أساليب تدريسها وكل ما هو جديد في المادة الدراسيةي للوقوف عل
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تعريفهم بالبيئة الجديـدة فتقـدم لهـم         إلى   يهدف و ب المعلمين الجدد    برنامج تدري -*
مـن   إلى   في حاجة  و مواقع عمل جديدة  لى   إ المساعدات الالزمة باعتبارهم وافدين جدد    

  .االنسجام في عملهم الجديد ويقدم لهم كل مساعدة لتحقيق الراحة النفسية لهم والتوافق
 لتي تعد للمعلمين عند ترقيتهم أو تحـويلهم       هي البرامج ا   و برامج التدريب للتوجيه    -*

يـدرس   و ،كنظار أو موجهين أو رؤسـاء أقـسام تعليميـة         ي  وظائف تعليمية أعل  إلى  
 اإلدارة التعليميـة  والمعلمون الملتحقون بهذه البرامج مقررات فـي اإلدارة المدرسـية     

 أيمن(اتها كل ما يتعلق بطبيعة الوظيفة الجديدة واختصاصاتها وواجب وأساليب التوجيهو
  ).٩٦ ص ص ، ١٩٩٥  ،عبد المحسن عبد الرحمن محجوب

 هي برامج تنظم من أجل تزويد المتدربين بالمعلومات        و برامج تدريب إلعداد القادة     -*
 التنسيق و التعليم و التخطيطي  وظيفة قيادية تتطلب القدرة عل    ي  الكفايات المطلوبة لتول  و
  .سة كيفية معاملة اآلخرين لتحقيق أهداف المؤسو
هي برامج تقدم في شكل منح دراسية أو بعثة لمـدة عـام       و برامج البعثات الداخلية  -*

اإلشراف  و دراسي أو أكثر بهدف إحداث نمو مهني لديهم في مجاالت اإلدارة المدرسية           
  .غير ذلك ووالتوجيه الفني

ات مستحدثي هذه البرامج تنظم بهدف إطالع المتدربين عل وبرامج البعثات الخارجية -*
االتجاهات التربوية العالمية لالستفادة منها في مصر كما يحدث عند  والتكنولوجيا والعلم

 انجلتـرا  وكل مـن أمريكـا   إلى إرسال المعلمين للتدريب في الخارج حيث يتم إرسالهم  
  ).٢٦١-٢٤٣ص ، ١٩٩٩ ،يعقيل محمود الرفاع(اسكتلنده و
أن يدرسوا في  الوقـت والمكـان   تسمح للمدربين بي الت و برامج التدريب عن بعد     -*

 بإمدادهم بخليط من التسجيالت الـسمعية      و ،المختارين من قبلهم باستخدام التعلم الذاتي     
كان الهدف من هذه البرامج هو محاولة إيصال الخدمات  والتعليم وجهاً لوجه   و المرئيةو

مراكز  وتمؤسسا إلى الفئات التي ال تستطيع الوصول أو الحضور شخصياً إلى التعليمية
  .التدريب 

كل أنحاء الجمهوريـة    ي  قد تم أنشاء أول شبكة قومية للتعليم عن بعد تغط         و           
المعلومات  و الصــورة و هو نظام متكامل لنــقل الصوت     و بواسطة الفيديوكونفرانس 

 في الوقت نفـسه   )  دول   –محافظات  ( مســـافات متبــاعدة   ي  بين عدة مواقع عل   
أحمـد أمـام أحمـد    ( تبادل الـرأي   وجراء الحوار بين تلك المواقع    يمكن من خالله إ   و

  ).٣٦ ص ، ٢٠٠٠  ،حشيش
ـ     إلى   و قد قامت الوزارة ألول مرة بوضع خطة إليفاد المعلمين          ي الخارج للتـدريب عل

ي كيفية استخدام التكنولوجيا المطورة عل     و الطرق الحديثة للتدريس   و الجديد في التربية  



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧١: ( العدد،  جامعة األزهر، مجلة كلية التربية
 

 - ١٥٩ -

 مـدرس مـع     ٤٠٠بعة أشهر لكل بعثة تدريبية حيث تم إيفاد         أن تكون مدة التدريب أر    
  .٩٣/٩٤بداية العام الدراسي 

ترشيح المديريات التعليمية للمدرسين    ي  عن أسس االختيار فإنها تعتمد عل        أما       
 خمس سنوات خبرة تدريبية إلى  عاماً باإلضافة٤٠المتميزين بشرط عدم تجاوزهن سن 

أساس قدراتهم في اللغة االنجليزية ي ركزية بالمفاضلة بينهم علتقوم إدارة التدريب الم  و
وتعد كشوف الناجحين حسب التخـصص بعـد    ،Tofel Examination مستوى يعل

بالعمل في الوزارة لمدة خمس سنوات ومن المقرر أن يقوم هـؤالء            ي  توقيع إقرار كتاب  
ـ المبعوثين بعد عودتهم بعمل فصول مشاهدة لزمالئهم المدرسين لت   طـرق  ي دريبهم عل

التدريس الحديثة التي تعلموها في الخارج بجانب عمل اجتماعات شهرية لكل المبعوثين      
بعد  وااليجابيات والسلبيات في التجربة وفي كل المديريات التعليمية لمناقشة ما تم تنفيذه

             محمـد  .( ذلك يتم رفع تقارير للوزارة بنتائج متابعـة هـؤالء المبعـوثين العائـدين               
  ).٤١٦ – ٤١٤ ص  ،١٩٩٨، عبد الحميد محمد

  قام مركز التطـوير التكنولـوجي بتـدريب المعلمـين          ٢٠٠٤/٢٠٠٥في عام   و       
 تكنولوجيا المعلومات ومعامل العلوم المطـورة     ي  التعليم عل  و العاملين بوزارة التربية  و
ـ   تدريب و  متدرباً ٣٧٤٢٦٥مهارات الحاسب مركزياً ومحلياً بإجمالي      و ي هم للحصول عل

ـ    و  مدرس ١٠٦٣٨ بإجمالي   Icdlالرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر      ي تدريبهم أيضا عل
 موجه كما تـم     ٧٧عدد   و  مدرس ٤٣٣٨بإجمالي  " التعليم للمستقبل   " " إنتل  " برنامج  
 برنامج تدريبي بواسطة الشبكة القوميـة        ١٧٧١ متدرب من خالل     ١٨٩٣٣٤٢تدريب  

ـ      ي  تبن إلى   ضافةللتدريب عن بعد هذا باإل      يمشروع بناء القدرات القيادية التعليمية عل
المدارس بالتعاون مع الجامعات المتخصـصة       و اإلدارات التعليمية  و المديرياتمستوى  

الدكتوراه أو دبلومات مهنية معتمدة هذا مـع         و درجة الماجستير ي  ليحصل المتدرب عل  
 ،تعـاون مع الجــهات المانحةاستمرار إرسال المعلمين في بعثات بالخارج من خالل ال

 جـودة   ، تم تنفيذ عدداً من برامج التدريب في مجال التقـويم    ٢٠٠٥/٢٠٠٦في عام   و
  ، التقـويم التربـوي الـشامل       ، تصميم البرامج التدريبية بالمدرسة     ،األداء المدرسي 

 ١٨ متدرباً مـن خـالل       ٣٢٩٢٥المعايير القومية لجميع المراحل حيث تم تدريب عدد         
ذلك في الفتـرة مـن       و األداء بالمؤسسات التعليمية   ىج تدريبي بهدف رفع مستو    برنام

إنجازات التعليم عام . :التعليم ووزارة التربية. ( ٢٠٠٥آخر مارس  وحتى ٢٠٠٤يوليو 
  ) . وحدة ضمان جودة التعليم اإلدارة المركزية للتدريب  ،٢٠٠٦ / ٢٠٠٥
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  الدراسة الميدانية
   الميدانيةإجراءات الدراسة: أوالً

 :أهداف الدراسة الميدانية
  :يتهدف هذه الدراسة إل

 .مصر ي الخاص في أهداف التعليم األساسي التعرف عل -١

 .الخاصي التعليم األساسي أهداف البرامج التدريبية لمعلمي التعرف عل -٢

 .الخاص ي التعليم األساسي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجاتي التعرف عل -٣

ي التعليم األساسي الت برامج تدريب أثناء الخدمة  لمعلممشكي التعرف عل -٤
 .الخاص

 :أدوات الدراسة الميدانية
       نظراً لما تسفر عنه الدراسة الميدانية من أهمية خاصة في جمع البيانات 

 والتي تعتبر نابعة من الموقع األصلي كان البد  ،و المعلومات الناتجة من جهات معنية
أيضاً بعض األدوات الخاصة بالدراسة الميدانية والتي يعتمد عليها أن تستخدم الدراسة 

المعلومات والبيانات ي البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية للحصول عل
ولقد فرضت طبيعة هذا البحث وما . واإلحصائيات والتي تكون أكثر فاعلية وواقعية 

  حيث يعد Questionnaireاستخدام االستبيان  إلى من أهداف الحاجةي يتوخ
 وفيما يلي تحديد خطوات بناء  ،االستبيان من الوسائل المناسبة والمتاحة لجمع البيانات

  :االستبيان
ي قامت الباحثة بتحديد نوع البيانات والمعلومات المطلوب جمعها في البحث حت .١

  .يمكن تحديد األسئلة التي تشملها استمارة االستبيان
غة منطقية وراعت في صيغتها أن تتمتع بدرجة صاغت الباحثة األسئلة صيا .٢

 . وأن تكون بعيدة عن اإليحاء أو التأويل  ،من السهولة

  :      وصف الصورة النهائية لألستبيان
  ،محافظة الفيوم ي الخاص في مدارس التعليم األساسي معلمي  وتطبق هذه االستبانة عل

   :النحو التالي ي وهي عل٤ويضم مجموعة من المحاور الداخلية عددها 
) ١٢(مصر ويشمل ي الخاص في هو أهداف التعليم األساس والمحور األول -١

  .بنداً



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧١: ( العدد،  جامعة األزهر، مجلة كلية التربية
 

 - ١٦١ -

الخاص ي التعليم األساسي هو أهداف البرامج التدريبية لمعلمي والمحور الثان -١
  .بنداً ) ١٠(ويشمل 

ي التعليم األساسي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجاتهو  والمحور الثالث -٢
  . بنداً) ١٥(ل الخاص ويشم

التعليم ي  لمعلممشكالت برامج تدريب أثناء الخدمةهو  والمحور الرابع -٣
  .بنداً ) ١٢(الخاص ويشمل ي األساس

وقد صيغت .المحاور السابق ذكرهاي بنداً موزعين عل) ٤٩(وبذلك تتكون األستبانة من 
) (مة أستمارات االستبيان  في صورة يستجيب لها أفراد العينة من خالل وضع عال

 ال -أوافق( أمام العبارة وفي الخانة التي تناسب آرائهم وذلك من خالل مقياس ثالثي 
  ) .حد ما إلى -أوافق

  . : عينة البحث-ج 
عن ي من المعروف أن دراسة أي مجتمع عن طريق عينة ممثلة له تمثيالً جيداً يغن

ذين شملتهم العينة يمكن  وأن النتائج المستفادة من األفراد ال ،دراسة المجتمع األصلي
 واختارت الباحثة  ،أفراد المجتمع األصلي الذي اختير منه أفراد البحثي أن تعمم عل

 وحرصت الباحثة أن تشتمل عينة البحث من ، محافظة الفيوم لتطبيق الدراسة الميدانية
المستويات االجتماعية المختلفة والمدارس ي الخاص علي مدارس التعليم األساس

  .يوضح الجدول التالي العينة الكلية للبحث و،جية والعاديةالنموذ
  )٥(جدول 

  العدد  العينة
  ٧٠  الخاصي التعليم األساسي معلم

  
ويوضح الجدول السابق العينة التي استخدمت في البحث والتي بلغ اإلجمالي العام لها  

  .فرداً ) ٧٠(
 توزيعها والصالح منها أما الجدول التالي فيوضح عدد االستمارات الكلية التي تم

  . لالستخدام والذي تم استبعاده 
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  )٦(جدول 
   المستخدمةاالستبيانإحصائية بعدد استمارات 

المستبعد منها والذي لم   الصالح منها  العدد
  يسترجع

١٠  ٦٠  ٧٠  
  :المعالجة اإلحصائية للبيانات

 بمعالجة البيانات  في جداول تكرارية ثم قامتاالستبيانقامت الباحثة بتفريغ بيانات 
  :اآلتيباستخدام 

 كل عبارة من عبارات كل محور من محاور االستبياني النسب المئوية ف حساب -١
 بعد ترتيبها حسب معدالتها لتوضيح أي العبارات ثم االتفاق  (Excel) باستخدام برنامج 

ذلك  يعليها بنسب مئوية مرتفعة وأيها أجيب عنها بنسب مئوية منخفضة والتعليق عل
  .في كل محور 

  : المعادالت اآلتيةباستخدام للكشف عن الفروق  chi-square test ٢اختيار كا -٢
 

  ٢)  ت ع –ت ث                      ( 
  مجــ     =  ٢كا

  ت ع                            
   التكرار المتوقع -: التكرار التجريبي  أو المالحظ     ت ع-:حيث   ت ث
  :ات الحرية في هذه الحالة باستخدام المعادلةوتحسب درج
  ٢= ١- ٣= ح .          د

  : الوزن النسبي ويحسب بالمعادلة اآلتية– ٣

  =النسبة المئوية لالتفاق 
٣٢ + ١ك١ +٢ك ٣ ك  

                                     ١٠٠  
   ن٣             

  .  تكرار غير موافق  = ٣ وك،د ماح إلى التكرار = ٢ وك،التكرار موافق = ١حيث ك
  . عدد أفراد العينة التي طبقت عليها االستبانة = ن 
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   نتائج الدراسة الميدانية:ثانيا
مصر ي الخاص في وهو أهداف التعليم األساس نتائج المحور األول :أوال

 بالنسبة لهم جاءت مصري الخاص في وبسؤال أفراد العينة عن أهداف التعليم األساس
  :ابتهم كما هي موضحه بالجدول التالياستج

  )٧(جدول 
  مصري الخاص في أهداف التعليم األساساستجابات أفراد العينة عن 

 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
  الوزن  ٢كا 

 النسبي
 الترتيب

1 

يرسخ التعليم  
ـ  ي األساســ

ــاص  الخــ
المواطنـــة 

  .واالنتماء

37 61.6 12 20 11 18.3 23.7 81. ٩ 

٢ 

ــ ــساهم ف ي ي
اكتساب قـيم   
ــل  حــــ

  .المشكالت
41 68.3 10 16.6 9 15 31.1 84.4 ٦ 

٣ 

يـــستوعب 
ــع  جميـــ
الملزمين ممن  
ــدوا  ــم يقي ل
ــدارس  بالمـ

  .الحكومية

34 56.6 13 21.6 13 21.6 20.7 78.3 ١٠ 

٤ 

ــوف ــد ري  الح
مــن  األدنــى

ــرص  الفــ
التعليميـــة 

  .المتكافئة

43 71.6 15 25 2 3.3 27.9 89.4 ١ 
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 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
  الوزن  ٢كا 

 النسبي
 الترتيب

٥ 

ـ   ي يساعد عل
تنمية قـدرات   
ــذ  التالميــ
ــتغالل  واسـ

  .طاقاتهم

41 68.3 14 23.3 5 8.3 25.1 86.6 ٤ 

٦  

ب التالميذ  سيك
ـ   ي القدرة عل

ــشاركة  المـ
االيجابيـــة  
والعمــــل 

  .الجماعي

41 68.3 17 28.3 2 3.3 22.7 88.3 ٣  

٧  

يثقل التالميذ  
ــارات  مهــ
التعامل مـع   
ــا  تكنولوجيـ

  .المعلومات

32 53.3 12 20 16 26.6 23.2 75.5 ١٢  

٨  
مهارات ي  ينم

ي التفكير العلم 
ي والقدرة عل 
  .اتخاذ القرار

43 71.6 14 23.3 3 5 28.7 88.8 ٢  

مهارات ي  ينم  ٩
  ٥ 86.1 26.3 10 6 21.6 13 68.3 41  .الذاتيالتعلم 

١
٠  

ي يراعـــــ
ــروق  الفــ
الفردية ويتيح  
تعلما أفـضل   
ــوقين  للمتفـ

  .دراسيا

38 63.3 12 20 10 16.6 24.4 82.2 ٨  



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧١: ( العدد،  جامعة األزهر، مجلة كلية التربية
 

 - ١٦٥ -

 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
  الوزن  ٢كا 

 النسبي
 الترتيب

١
١  

ــ ــساهم ف ي ي
ــع  تنويـــ
ــتخدام  اســ
الطـــــرق 
التعليميـــة 

  .الحديثة

34 56.6 10 16.6 16 26.6 27.6 76.6 ١١  

١
٢  

يشارك التلميذ  
أنــشطة ي فــ

ــصفية  الــ
والالصـــفية 

  .متميزة

39 65 11 18.3 10 16.6 27.1 82.7 ٧  

رغم من األهمية النسبية الجدول السابق يمكن القول بأنه بال إلى بالنظرو          
حيث إحصائيا  دالة ٢كا حول هذه األهداف إال أنه قيم المستقاة أفراد العينة الستجابات

من خالل الجدول يمكن القول  و%٨٩,٤ -%٧٥,٥تراوحت األوزان النسبية ما بين 
  .:يالخاص من وجه نظر العينة تتمثل في بأن أهداف التعليم األساس

 الخاص المواطنة واالنتماءي يرسخ التعليم األساس. 

 اكتساب قيم حل المشكالتي يساهم ف. 

 يستوعب جميع الملزمين ممن لم يقيدوا بالمدارس الحكومية. 

 من الفرص التعليمية المتكافئة األدنىالحد ي يوف. 

 تنمية قدرات التالميذ واستغالل طاقاتهمي يساعد عل. 

 الجماعيعمل المشاركة االيجابية والي يكسب التالميذ القدرة عل. 

 يثقل التالميذ مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. 

 اتخاذ القراري والقدرة علي مهارات التفكير العلمي ينم. 

 الذاتيمهارات التعلم ي ينم. 

 الفروق الفردية ويتيح تعلما أفضل للمتفوقين دراسياي يراع. 

 تنويع استخدام الطرق التعليمية الحديثةي يساهم ف. 

  أنشطة الصفية والالصفية متميزةي التلميذ فيشارك.  
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 - ١٦٦ -

ي التعليم األساسي هو أهداف البرامج التدريبية لمعلمي والثاننتائج المحور 
ي التعليم األساسي وبسؤال أفراد العينة عن أهداف البرامج التدريبية لمعلمالخاص 

  :الخاص بالنسبة لهم جاءت استجابتهم كما هي موضحه بالجدول التالي
  )٨(جدول 

  الخاصي التعليم األساسي أهداف البرامج التدريبية لمعلماستجابات أفراد العينة عن 
 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق

  الوزن  ٢كا 
 النسبي

 الترتيب

1 
إطالع المعلمين   

الجديد فـي   ي  عل
  .ميدان عملهم 

33 55 17 13 10 16.6 13.9 79.4 ٧ 

٢ 

حل ي  التعرف عل 
ي مــشكالت التــ

تواجه المعلمين  
  .أثناء عملهم

36 60 11 18.3 13 21.6 32.5 86.1 ٦ 

٣ 

تصحيح ي و تالف
ــد ــصور ل ي الق

ــن  ــين م المعلم
ــي  ــر خريج غي

  .كليات التربية 

40 66.6 15 25 5 8.3 12.9 76.6 ١٠ 

٤ 

ـ   ي المساعدة عل
ــار   ــم األفك فه
التربوية الجديدة  
في مجال التعليم   

  .اسياألس

33 55 12 20 15 25 39.9 88.3 ٣ 

٥ 

يساعد التـدريب   
فهـــم ي علـــ

 الجوانب الفنيـة  
ــةو  العمليـــ
المهارية فـي   و

  .األساسيالتعليم 

42 70 15 25 3 5 35.1 86.6 ٥ 
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 - ١٦٧ -

 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
  الوزن  ٢كا 

 النسبي
 الترتيب

٦  
يساعد التـدريب   

ــ ــام ي عل اإللم
بالمادة الدراسية  

.  
42 70 13 21.6 5 8.3 37.9 87.2 ٤  

٧  

ي يزيد فرصة لد  
ــي  ــين ف المعلم

اس بتولي  اإلحس
المسئولية فـي   

  .العمل 

41 68.3 13 21.6 6 10 10.3 77.7 ٩  

٨  

مـــــساعدة 
ـ   ي المعلمين عل

ــداف  ــم أه تفه
مرحلة التعلـيم   

  .األساسي

31 51.6 18 30 11 18.3 13.3 78.8 ٨  

٩  

فتح المجال أمام   
 المعلمين لالبتكار 

ــدو  التجديـــ
ــي و ــداع ف اإلب

مجال التخصص  
.  

33 55 16 26.6 11 18.3 44.8 88.8 ٢  

١
٠  

تدريب المعلمين  
تعلــيم ي علــ

أنفسهم بأنفسهم  
  ).التعلم الذاتي ( 
  

44 73.3 12 20 4 6.6 48.1 89.4 ١  

 الستجاباتالجدول السابق يمكن القول بأنه بالرغم من األهمية النسبية  إلى و بالنظر
اص إال الخي التعليم األساسي  حول أهداف البرامج التدريبية لمعلمالمستقاةأفراد العينة 

 % ٨٩,٤  -%٧٦,٦حيث تراوحت األوزان النسبية ما بين  إحصائيا دالة ٢كاأنه قيم 
ي التعليم األساسي من خالل الجدول يمكن القول بأن أهداف البرامج التدريبية لمعلمو

  .:يالخاص من وجه نظر العينة تتمثل ف
 الجديد في ميدان عملهم ي إطالع المعلمين عل. 
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 - ١٦٨ -

 تواجه المعلمين أثناء عملهمي ت التحل مشكالي التعرف عل. 

 المعلمين من غير خريجي كليات التربية ي تصحيح القصور لدي وتالف. 

 األساسيفهم األفكار التربوية الجديدة في مجال التعليم ي المساعدة عل. 

 المهارية في التعليم  وفهم الجوانب الفنية العمليةي يساعد التدريب عل
 .األساسي

 اإللمام بالمادة الدراسية  ييساعد التدريب عل. 

 المعلمين في اإلحساس بتولي المسئولية في العمل ي يزيد فرصة لد. 

 األساسيتفهم أهداف مرحلة التعليم ي مساعدة المعلمين عل. 

 اإلبداع في مجال التخصص  والتجديد وفتح المجال أمام المعلمين لالبتكار. 

 تعلم الذاتي ال( تعليم أنفسهم بأنفسهم ي تدريب المعلمين عل.( 

التعليم ي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجاتهو  والثالث نتائج المحور :أوال
ي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجاتوبسؤال أفراد العينة عن الخاص ي األساس

  :الخاص بالنسبة لهم جاءت استجابتهم كما هي موضحه بالجدول التاليي التعليم األساس
  )٩(جدول 

  الخاصي التعليم األساسي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجاتت أفراد العينة عن استجابا
 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق

الوزن  ٢كا 
 الترتيب النسبي

1 

 محتـوى   تحليل
المقــرر الــذي 
يقوم بتدريـسه   

ـ   ي للتعرف عل
ــه  مكوناتـــ
المعرفيـــــة 
ــة  والمهاريــ

  .دانية الوجو

41 68.3 16 26.6 3 5 37.3 87.7 ٥ 
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 - ١٦٩ -

 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
الوزن  ٢كا 

 الترتيب النسبي

٢ 

مراعاة الفروق  
ــين  ــة ب الفردي

يتعامل  و الطالب
  .معها 

35 58.3 11 18.3 14 23.3 17.1 78.3 ١٤ 

٣ 

يهيــئ المنــاخ 
ــسي  النفـــ

ــاعي و االجتمـ
الــالزم لتعلــيم 
ــل   ــال داخ فع

  .الفصل 

35 58.3 12 20 13 21.6 16.9 78.8 ١٣ 

٤ 
يدرب الطـالب   

مهـارات  ي  عل
  .تعلم الذاتي ال

39 65 15 25 6 10 29.1 85 ٩ 

٥ 
ــ ــدي ينم ي ل

الطالب مهارات  
  التعلم باالكتشاف 

42 70 15 25 3 5 39.9 88.3 ٤ 

٦  

يدرب الطـالب   
ــ التفكيــر ي عل

اكتساب  و العلمي
تنمية  و مهاراته

ــدراتهم  قـــ
ــة  االبتكاريــ

  .لديهم

41 68.3 12 20 7 11.6 33.7 85.5 ٨  

٧  

ــستخدم  يـــ
األساليب الفنية  

" ي التـدريس    ف
" طريقة العرض   

ــرة  والمحاضـ
واألســـــئلة 

  .الشفوية 

33 55 17 28.3 10 16.6 13.9 79.4 ١٢  
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 - ١٧٠ -

 % التكرار % التكرار % التكرار العبارة م ال أوافق حد ماي إل أوافق
الوزن  ٢كا 

 النسبي
 الترتيب

٨  
 يعــد الوســائل

ــواد و المـــ
  .التعليمية 

46 76.6 12 20 2 3.3 53.2 91.1 ٣  

٩  

يستخدم مدخالت  
ــن  ــالب م الط
 معـــــارف

ــاراتو  مهــ
ــاتو  اتجاهــ
ميول عند بدء   و

  .التعليم

32 53.3 15 25 13 21.6 10.9 77.2 ١٥  

١
٠  

ــع  توزيــــ
ــوعات  موضـ

المنهج محتوى  
ــ ــت ي عل الوق

  .الفعلي المتاح

38 63.3 19 31.6 3 5 30.7 86.1 ٧  

١
١  

تطبيـق   و أعداد
االختبــــارات 

  .التشخيصية 
37 61.6 15 25 8 13.3 22.9 82.7 ١٠  

١
٢  

ــاط  ــد أنم تحدي
 التفكيـــــر

 ىمسارتها لد و
  .الطالب 

39 65 18 30 3 5 32.7 86.6 ٦  

١
٣  

لتعلـيم  أهمية ا 
المستمر  والذاتي
  .للمعلم 

47 78.3 12 20 1 1.6 57.7 92.2 ٢  

١
٤  

إعداد البـرامج   
  ١ 93.8 66.1 0 0 18.3 11 81.6 49  العالجية الالزمة 

١
٥  

 إدارة الفـــصل
التفاعـل مــع  و

  الطالب
37 61.6 11 18.3 12 20 21.7 80.5 ١١  
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 - ١٧١ -

لرغم من األهمية النسبية الجدول السابق يمكن القول بأنه با إلى بالنظرو         
التعليم ي  التدريبية الالزمة لمعلماالحتياجات أفراد العينة المستنقاه حول الستجابات

حيث تراوحت األوزان النسبية ما بين إحصائيا  دالة ٢كاالخاص  إال أنه قيم ي األساس
 التدريبية الالزمة االحتياجاتمن خالل الجدول يمكن القول بأن  و%٩٣,٨ -%٧٧,٢
  .:يالخاص  من وجه نظر العينة تتمثل في التعليم األساسي لمعلم

 مكوناته المعرفية ي المنهج الذي يقوم بتدريسه للتعرف عل محتوى تحليل
 .الوجدانية  ووالمهارية

 يتعامل معها  ويعتني بالفروق الفردية بين الطالب. 

 االجتماعي الالزم لتعليم فعال داخل الفصل  ويهيئ المناخ النفسي. 

 مهارات التعلم الذاتي ي يدرب الطالب عل. 

 الطالب مهارات التعلم باالكتشاف ي لدي ينم. 

 تنمية قدراتهم  واكتساب مهاراته والتفكير العلميي يدرب الطالب عل
 .االبتكارية لديهم

  والمحاضرة " طريقة العرض " يستخدم األساليب الفنية في التدريس
 .واألسئلة الشفوية 

 مواد التعليمية ال ويعد الوسائل. 

 ميول عند بدء  واتجاهات ومهارات ويستخدم مدخالت الطالب من معارف
 .التعليم

 الوقت الفعلي المتاحي المنهج عل ىتوزيع موضوعات محتو. 

 تطبيق االختبارات التشخيصية  وأعدد. 

 الطالب  ىتها لدامسار وتحديد أنماط التفكير. 

 المستمر للمعلم  وأهمية التعليم الذاتي. 

  إعداد البرامج العالجية الالزمة. 

 التفاعل مع الطالب وإدارة الفصل  
ي  لمعلممشكالت برامج تدريب أثناء الخدمةهو  والرابع نتائج المحور :أوال

مشكالت برامج تدريب وبسؤال أفراد العينة عن الخاص ي التعليم األساس
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 - ١٧٢ -

استجابتهم الخاص بالنسبة لهم جاءت ي التعليم األساسي  لمعلمأثناء الخدمة
  :كما هي موضحه بالجدول التالي

  )١٠(جدول 
ي التعليم األساسي مشكالت برامج تدريب أثناء الخدمة  لمعلماستجابات أفراد العينة عن 

  الخاص
 ال أوافق حد ماي إل أوافق

 العبارة م
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

 ٢كا 
  الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 

ــوح   ــة وض قل
امج أهــداف بــر

ــد ــدريب ل ي الت
  .المعلمين 

35 58.3 12 20 13 21.6 16.9 78.8 ١١ 

٢ 

ــاط  ــة  ارتب  قل
ب التدريمحتوى  

باالحتياجـــات 
  الفعلية للمعلمين 

39 65 14 23.3 7 11.6 28.3 84.4 ٦ 

٣ 

اعتمـاد بـرامج   
ــ ي التــدريب عل

ــلوب  أســــ
 المحاضـــرات

ــوع  و ــدم تن ع
  أساليب التدريب 

32 53.3 17 28.3 11 18.3 11.7 78.3 ١٢ 

٤ 

قلة وجود الخبرة   
ــد  ــة ل ي الكافي
ي القــائمين علــ

ــرامج  ــذ ب تنفي
  .التدريب 

41 68.3 12 20 7 11.6 33.7 85.5 ٥ 
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 - ١٧٣ -

 ال أوافق حد ماي إل أوافق
 العبارة م

  % التكرار  % التكرار  % التكرار
 ٢كا 

  الوزن
 النسبي

 الترتيب

٥ 

ــتخدام  ــة اس قل
 الوسائل التعليمية

معينات التدريب  و
.  

43 71.6 15 25 2 3.3 43.9 89.4 ٣ 

٦  

ــة  ــامقل  االهتم
بتقويم البـرامج   
التدريبية لمعرفة  

ــد ــق ي م تحقي
حددة األهداف الم 

  .لها 

46 76.6 13 21.6 1 1.6 54.3 91.6 ١  

٧  

قلـــة تـــوافر 
ــادات  االعتمــ
ــة  الماليــــ
الضرورية لتنفيذ  
برامج التـدريب   

  أثناء الخدمة 

47 78.3 10 16.6 3 5 55.9 91.1 ٢  

٨  

قلـــة تـــوافر 
ــسهيالت  التــ

اإلمكانيــــات و
الضرورية لتنفيذ  
برامج التـدريب   

ــل ( / معامـــ
ــرات  / مختبــ

  / ...).مكتبات 

42 70 13 21.6 5 8.3 37.9 87.2 ٤  

٩  
ــة   ــة مالءم قل
أوقات التـدريب   
ــل  ــة عم لطبيع

  .المعلمين 
38 63.3 12 20 10 16.6 24.4 82.2 ٩  
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 ال أوافق حد ماي إل أوافق
 العبارة م

  % التكرار  % التكرار  % التكرار
 ٢كا 

  الوزن
 النسبي

 الترتيب

١
٠  

ــرة  ــصر الفت ق
الزمنيــــــة 
ــصة  المخصــ
 لبرامج التدريب 

عدم مالءمتهـا   و
  البرنامج ي لمحتو

37 61.6 15 25 8 13.3 22.9 82.7 ٨  

١
١  

ــاع  ضــعف اقتن
المعلمين بأهمية  

دريب أثنــاء التــ
ــي   ــة ف الخدم
تحسين وتطوير  
  أدائهم التدريسي 

39 65 13 21.6 8 13.3 27.7 83.8 ٧  

١
٢  

ــة اهتمــام   قل
ــسئولي ن المــ

بتشجيع المعلمين  
ــ ــضور ي عل ح

  برامج التدريب 

35 58.3 15 25 10 16.6 17.5 80.5 ١٠  

 ستجاباتالالجدول السابق يمكن القول بأنه بالرغم من األهمية النسبية  إلى و بالنظر
حيث تراوحت إحصائيا  دالة ٢كاأفراد العينة المستنقاه حول هذه المشكالت إال أنه قيم 

من خالل الجدول يمكن القول بأن  و%٩١,٦ -%٧٨,٣األوزان النسبية ما بين 
الخاص من وجه نظر ي التعليم األساسي مشكالت برامج تدريب أثناء الخدمة  لمعلم

  .:يالعينة تتمثل ف
 المعلمين ي هداف برامج التدريب لد وضوح أقلة. 

 التدريب باالحتياجات الفعلية للمعلمين  محتوى  ارتباطقلة. 

 عدم تنوع أساليب  وأسلوب المحاضراتي اعتماد برامج التدريب عل
 .التدريب 

 تنفيذ برامج التدريب ي القائمين علي قلة وجود الخبرة الكافية لد. 
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 ات التدريب معين وقلة استخدام الوسائل التعليمية. 

 تحقيق األهداف المحددة  ىتعرف مد وتقويم البرامج التدريبيةي النقص ف
 .لها

  قلة توافر االعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ برامج التدريب أثناء الخدمة
. 

 معامل ( اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ برامج التدريب  وقلة توافر التسهيالت
 / ...).مكتبات / مختبرات / 

 ة مالءمة أوقات التدريب لطبيعة عمل المعلمين قل. 

 ي عدم مالءمتها لمحتو وقصر الفترة الزمنية المخصصة لبرامج التدريب
 .البرنامج 

  نقص اقتناع المعلمين بأهمية التدريب أثناء الخدمة في تحسين وتطوير
 .أدائهم التدريسي 

 تدريبحضور برامج الي قلة اهتمام المسئوليين بتشجيع المعلمين عل 

  توصيات البحث
  .:يبضرورة ما يلي توصي الميداني ومن خالل عرض الباحثة لإلطاريين النظر

     يجب أن تستند عملية اختيار مديري      ف  وحدات التدريب  إداراتحسن اختيار مديري
 . أسس مهنية وأخالقية إلى  وحدات التدريبإدارات

        يف الوظائف وتحديـد    إعادة هيكلية المنظمة مع تغيير وتحديد المسئوليات وتوص
  .مدارس التعليم الخاصي  التدريبية لمعلمواالحتياجات االختصاصات

              تحسين القدرات والكفايات البشرية من خالل التدريب المستمر من اجـل ابتكـار
أساليب جديدة في العمل لمواكبة كل ما هو جديد ومتطور في المعرفة والمعلومـة      

  .رةوالمهارة التدريسية والتقنيات المعاص
 التعليمية من وسائط ووسائل تعليمية وتقنيات  وتوفير متطلبات العملية التدريبية.  
 كل مديرية تعليميةي  فاإلداراتي التدريب ف وحدات عبر االتصاالت تحسين . 
            ضرورة المراجعة الدقيقة لواقع الممارسات التربوية العملية لعمليـات التـدريب

 .إيجاد حلول لهاي ل علجوانب القصور فيها والعمي للتعرف عل
 أن التدريب عملية موجهة تسير وفق منهجية عمليةي  علالتأكيد. 
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             اعتبار التدريب عملية تعاونية تشارك فيها جميع األطراف ذات الصلة بالتـدريب
 .   بفاعلية أكبر أغراضهيحقق  حتى

    ي تعترضها والعمل علي الصعوبات التي يجب أن تتضمن خطة التدريب التعرف عل
 .تغلب عليها ضمانا لتحقيق أغراض التدريبال

 األخرىكل المجاالت ي تطوير أدوات وقياس وتقويم  التدريب ف ى إلالحاجة . 
     كذلك تقـديم بـرامج      و المعلمين األكثر خبرة   و تقديم برامج وطنية للمعلمين الجدد

المدرسة بحيث تشكل جزءاً من الحياة اليومية المهنية         مستوى   يتدريب محلية عل  
 .علمينللم

         نظـام   و إكساب المعلمين مهارات استخدام برامج الكمبيوتر مثل معالج النصوص
 .التشغيل وأيضاً مهارات استخدام االنترنت

  ـ  ومجتمع مهني يعمل فيه المعلمون كمعلمين   إلى   تحويل المدرسة آن ي متعلمين ف
ات منح المدارس سلط وأن يشكل التدريب جزءاً من حياتهم المهنية اليومية وواحد

التدريب مقابل تدخل مركزي قليل يشمل تحديد معايير األداء الجيد الذي           ي  كبيرة ف 
 .يتوقع من المعلمين تحقيقه 

 تقـديم  ي الخبرات في االستفادة من المعلمين ذوي التعليم عل ووزارة التربية ي  سع
 .التوجيه واإلرشاد لزمالئهم داخل المدارس 

     منظمـات   ومتطـوعين  وولياء األمـور من أ ي  تعاون المدارس مع المجتمع المحل
 .تمويل التدريب وإدارةي مجتمعية ف

 ي اإلعالن عنها لكسب ثقة المجتمع المحل وقيام المدارس بترويج برامجها التدريبية
 .ودعمه

   ربط المدارس   و خدمة االنترنت داخل جميع المدارس     و توفير الوسائط التكنولوجية
 .المساعدة عند الحاجةي تلق وبراتمع الجامعات لتبادل الخ ومع بعضها البعض

           توفير ي  قيام إدارة المدارس بإعادة تنظيم جداول الدراسة فيها بصورة تساعد عل
 .العمل الجماعي والتعلم الذاتي والوقت المناسب للمعلمين من أجل التدريب

   التعليم بتقديم مطبوعات للمدارس بصورة دوريـة تتـضمن          و قيام وزارة التربية
ـ     و  الجيد للمعلمين  معايير األداء   ضـوء التـدريب  ي األداء المتوقـع للمـدارس ف

 .خصائص التخطيط الجيد للتدريب و
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   المـشاركة  ي المنظمات الغير حكومية عل ونقابة المعلمين  و تشجيع القطاع الخاص
 .توفير موارد التدريب داخل المدارس ي ف

   لتـدريب داخـل    التعليم بإجراء الدراسات التقويمية لواقـع ا       و قيام وزارة التربية
 .المدارس بصورة مستمرة 

 مناسبة للتدريب داخل المدارس وأعداد قاعات مكيفة. 
        الخاص وزيادة عدد هـذه     ي  ينبغي التنوع في برامج تدريب معلمي التعليم األساس

أن تمثل موضوعات التدريب االحتياجـات التدريبيـة الفعليـة لهـؤالء          و البرامج
 .المعلمين

   غيرها من الوسائط التكنولوجيا الحديثة  والقمر الصناعي واستخدام شبكة االنترنت
التعلـيم لفـتح قنـوات       و المتوفرة بمركز التطوير التكنولوجي في وزارة التربية      

 .المراكز العالمية ومشتركة لتبادل الخبرات مع المؤسسات
    المركـز   و النظرية التي تقدمها كليات التربيـة      و االستعانة بنتائج البحوث العلمية

 تحديد الحاجات التدريسية المرتبطة باستحداث أساليبي ي للبحوث التربوية فالقوم
 .طرق للتدريسو

 أقسام التدريب المحلية لتوعيتهم  وتنظيم جلسات تمهيدية قصيرة للمتدربين بمراكز
 .األكاديمية وتحقيق االرتقاء بمستوياتهم المهنيةي بأهمية التدريب ف

   أقـسام التـدريب     و مراكز و رة العامة للتدريب  مسئوليات اإلدا  و التنسيق بين مهام
 .المهامي االزدواجية أو التضارب في المحلية لتالف

          ـ اختيـار   و تخطـيط ي  ضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكليات التربيـة ف
ـ  ي موضوعات ومحتو  كليـات  ي برامج التدريب بما يحقق التكامل بين اإلعـداد ف

 .التدريب أثناء الخدمة والتربية
   ـ      ينبغي ي أن تتضمن البرامج التدريبية بحث المشاكل التـي تواجـه المعلمـين ف

 ) .أسلوب حل المشكالت(التفكير ي المدرسة وإكسابهم مهارات األسلوب العملي ف
 العقاب لمن يحضر البرامج التدريبية أو من يتخلف عنها وأن يوضع نظام الثواب. 
        الخاص حضور حلقـات    ي  أن تتيح كليات التربية لمدرسي مدارس التعليم األساس

وذلك بتوجيـه   ي  السمينار وعرض أهم المشكالت التي يتعرض لها التعليم األساس        
 .اختيار الوقت المناسب لهم  والدعوة
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            استخدام األساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبيـة مثـل قـوائم المراجعـة 
األداء الشخصي تقويم  وتحليل الوظائف واألدوار وأسلوب الحادث الحرج أو الهامو

 .بالمقارنة بمحددات األداء
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  المراجع
األزمة وتطلعات . تطوير التعليم في زمن التحديات :أحمد إسماعيل حجي -١

   . ٥٧ – ٥٦ ص ص ،٢٠٠٤ ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،المستقبل
 دراسة تقويمية لوحدات تدريب المعلمين :احمد الششتاوي السيد فارس -٢
  ، رسالة ماجستير غير منشورة، مدارس التعليم العام بجمهورية مصر العربيةب

 . ٢٠٠٦  ، كلية التربية، جامعة طنطا

ي أداء معلمي فاعلية برامج التدريب عن بعد عل. :أحمد أمام أحمد حشيش -٣
 ص ، ٢٠٠٠  ، تربية المنوفية ، ماجستير ،يالدراسات االجتماعية بالتعليم األساس

٣٦.  
طرق  والمناهجي المعرفة ف(  معجم المصطلحات التربوية :يين اللقانأحمد حس -٤

  .٧١ ص  ،٢٠٠٣  ،ي الطبعة األول ، القاهرة ، عالم الكتب ،)التدريس 
 متطلبات اإلعداد المؤسس لتحقيق الالمركزية بالتعليم :أحمد يوسف سعد -٥

 ،٢٠٠٨ ، القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،األساسي في مصر
   . ٣٢١ – ٣٢٠ص ص 

التعليم قبل ي في المدرس األول كقائد تربو ".:أحمدي أشجان محمود عل -٦
غير  ، ماجستير ،)دراسة تقويمية ( ـر العربية جمهورية مصي في الجامع

  .١٩٦ ص ، ٢٠٠١  ، القاهرة ،البحوث التربوية و معهد الدراسات ،منشورة
ضوء معايير ي عل مهنية للمعلمينالتنمية ال  تطوير برامج:أفراح محمد علي -٧

 ،كلية التربية ، جامعة عين شمس ،غير منشورة رسالة ماجستير ،الشاملة الجودة
، ٢٠٠٩. 

 مركز ،التنمية إلى  المعرفة طريق– تقرير عن التنمية في العالم :البنك الدولي -٨
  .١٩٢ ص ،١٩٩٩ ،األهرام للترجمة والنشر

المدارس المفوضة في الواليات المتحدة  تجربة :العمري أماني؛ الجابري نياف -٩
 منها في خصخصة التعليم العام بالمملكة العربية اإلفادةاألمريكية وإمكانية 

 .٢٠١٠، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. السعودية

 القطاع الخاص في تمويل التعليم العام مإسها). ١٤٢٥. (؛العتيبي فهد عباس -١٠
 .٢٣ ص ، جامعة الملك سعود. اإلدارة التربوية. عوديةبالمملكة العربية الس
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هل تلبي الخصخصة احتياجات التعليم؟ اتجاهات القيادات التربوي :المانع عزيزة -١١
. مجلة جامعة دمشق. في المملكة العربية السعودية نحو تخصيص التعليم العام فيها

  ١٤٠-٩٩ ص ٢٠٠٣ ، ٢ العدد، ١٩المجلد 
نية لبعض مشكالت التعليم االبتدائي الخاص دراسة ميدا: آمال علي حسن -١٢

   .٣٦ ص ،٢٠٠١ ،  كلية تربية، جامعة المنيا،بمحافظة المنيا
ي الحلقة الثانية من التعليم األساسي أساليب تدريب معلم. :أيمن عبد المحسوب -١٣
  ،١٩٩٥  ، تربية بنها ، ماجستير ،)محافظات وسط الدلتا ي دراسة ميدانية عل( 

 .٣٩ص 

الحلقة الثانية من ي أساليب تدريب معلم. :المحسن عبد الرحمنإيمن عبد  -١٤
 جامعة  ، ماجستير ،) محافظات وسط الدلتا ي دراسة ميدانية عل( ي التعليم األساس

  .١٩٩٥  ، كلية التربية ،الزقازيق
 وإمكانيةالتدريب الذاتي أثناء الخدمة في أستراليا  ":يبيومي محمد الضخاو -١٥

 العدد  ، مجلة كلية التربية عين شمس، )"اسة حالةدر(اإلفادة منه في مصر
  .٩٢ ص  ،١٩٩٢  ، الجزء الثاني ،السادس عشر

 ، دار الفكر العربي، التربية المقارنة ونظم التعلم:بيومي محمد ضحاوي -١٦
    .٤٣٩ ص ،٢٠٠١ ،القاهرة

بشأن دور وحدات ، ٢٠١٢لسنة ،٣٩٤ي  قرار وزار:جمهورية مصر العربية -١٧
  ).٢ ،١( مواد ، التربيه والتعليم واإلدارات التعليمية بالمحافظاتالتدريب بمديريات

بشأن تحديد ١٩٧٦ /٥ / ٢ بتاريخ ٩٦ي  قرار وزار:جمهورية مصر العربية -١٨
  )٢(مادة  ، اختصاصات اإلدارة العامة للتدريب

بشأن ١٩٧٤لسنة )١٨٨(قرار:  رئاسة مجلس الوزراء:جمهورية مصر العربية -١٩
 ).١(مادة ،  والمصالح الحكوميةتالوزارا مختلف إنشاء وحدات تدريبية في

 ، عالم الكتب ،المؤسسات التعليميةي  الجودة الشاملة ف:حافظ فرج أحمد -٢٠
  .١٠٠ ص  ،٢٠٠٧ ،يالطبعة األول ،القاهرة

 ، جريدة األسبوع،تفاصيل المذكرة التنفيذية لمبادرة كولن باول: حامد عمار -٢١
  . ٢٣/١٢/٢٠٠٢ ، )٣٠٣( العدد 

الثانوية ي االحتياجات التدريبية أثناء الخدمة لمعلم. :يد عبد الالهالسي حمد -٢٢
  .١٩٩١  ، تربية أسيوط ، دكتوراه ،العامة
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،  دار الكتاب الجامعي، التدريب إلى تكوين المعلم من األعداد. :خالد طه األحمد -٢٣
بعة  الط ، العربية المتحدةاإلمارات ،يدار الكتاب الجامع  ،اإلمارات العربية المتحدة

  .٢٠٨ ص  ،  ٢٠٠٥  ،ياألول
ي مدارس التعليم الفني  تصور مقترح لتطوير أداء مدير:راندا صالح زيدان -٢٤

 رسالة ،ضوء المعايير القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادي في الصناع
 . ١٢ ص ، ٢٠١٦  ، ،كلية التربية ، جامعة الفيوم، ماجستير

ي ة تقويمية لبرامج تدريب معلمدراس. :رجاء محمد عبد الجليل عبد العال -٢٥
  ،ضوء مفهوم الكفاياتي في الحلقة الثانية من التعليم األساسي المواد االجتماعية ف

  .١٩٩٢  ، تربية بنها ،دكتوراة
التخطيط ي تدريب المعلمين بالخارج دراسة ف ":رشيدة السيد أحمد الطاهر -٢٦

  ، القاهرة ،لتربويةالبحوث ا و معهد الدراسات ، ماجستير ،"للتنمية المهنية 
 . ٥١ ص ، ٢٠٠٣

المواد االجتماعية أثناء ي  تدريب معلم:يسكينة محمد محمود عبد الهاد -٢٧
  ، ماجستير ،)دراسة ميدانية بمحافظة أسيوط ( العام ي الخدمة بالتعليم الثانو

  .٥٤ ص ، ١٩٩٣  ،تربية أسيوط
 المجلة ،واقع تساؤالت يفرضها ال، التعليم الخاص في مصر:سمير عبد الوهاب -٢٨

 – ٢٨٦ ص ص ،٢٠٠٨ ) ٥٥(  العدد ، كلية التربية،  جامعة المنصورة،العلمية
٢٨٧.   

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لمعلمي الطالب المعلمين ." :صابر حسين محمود -٢٩
 مجلة كلية تربية عين  ،"لمادة اآللة الكاتبة بالمدرسة الثانوية في ضوء احتياجاتهم

  .١٠٥ ص ، ١٩٩٤  ،ر العدد الثامن عش ،شمس
 في االجتماعية الدراسات معلم إعداد برامج تطوير "دياب حسن محمد صباح -٣٠

 جامعة، غير منشورة رسالة دكتوراه " الخدمة أثناء وتدريب الثانوية المرحلة
  .٢٠٠١ ،معهد الدراسات والبحوث التربوية ،القاهرة

ي لشاملة فتطبيق معايير إدارة الجودة اي مد: صالح صالح درويش معمار -٣١
إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ي الممارس في التدريب التربو

كلية إدارة  ،األمريكية جامعة كولومبس ، غير منشورة رسالة دكتوراه ،التعليمية
  .٢٠٠٧ ، ،األعمال

    ،٢٠٠٠ ، بيروت، دار النهضة، سيكولوجية اإلبداع:عبد الرحمن العيسوي -٣٢
   . ٥١ص  
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 مركز ، أساليب تحديد االحتياجات التدريبية و التخطيط:رحمن توفيقعبد ال -٣٣
  .١٤ – ١٣ ص ، ١٩٩٥  ، القاهرة، الخبرات المهنية لإلدارة

  ،"التطوير المهني للمعلم وأساسيات التدريس" :عبد السالمي عبد السالم مصطف -٣٤
  .٢٦ ص ، ٢٠٠٠  ،ي الطبعة األول ، القاهرة ،دار الفكر العربي

 المؤتمر القومي  ،١٩٩٣ ، نحو تطوير التعليم االبتدائي: جاللعبد الفتاح -٣٥
 الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع ،لتطوير مناهج التعليم االبتدائي

   .٢٢ ص ،١٩٩٣ فبراير ٢٠-١٨ القاهرة ،وزارة التربية والتعليم
ي مة ف تقويم البرامج التدريبية للمعلمين أثناء الخد:يعقيل محمود الرفاع -٣٦

 المجلد ،ي المجلة المصرية للتقويم التربو ،يمن التعليم األساسي الحلقة األول
  .٢٦١ – ٢٤٣ ص ، ١٩٩٩  ، مايو ، العدد األول ،السادس

تقويم برامج تدريب المعلمين . :يعيشة عبد السالم عبد العزيز المنشاو -٣٧
  . ٤١ ص ، ٢٠٠٣  ، تربية عين شمس ، ماجستير ،الخارجي المصريين ف

  ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،"قضايا في مناهج التعليم ":فايز مراد مينا -٣٨
  .٩٣ ص  ،٢٠٠٣

 الخدمة ب أثناءتطوير برامج تدريب المعلمين "فايزة عوض اهللا عبد الحافظ  -٣٩
 جامعة  ،غير منشورةماجستير رسالة   ،"ع في ضوء معايير الجودة واالعتماد.م.ج

   .٢٠١١،،ةكلية التربي ،جنوب الوادي
مديرات ي وتطوير أداء مدير واالحتياجات التدريبية ":كمال خليل يونس -٤٠

  ، تربية عين شمس ، دكتوراة ،"الضفة الغربية ي المدارس الثانوية الحكومية ف
٢٠٠٤. 

 تخطيط برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين  :محمد إبراهيم محمد أبو خليل -٤١
  ، ،كلية تربية دمنهور ، جامعة اإلسكندرية، "عي بأجهزة التخطيط التعليم قبل الجام

  . ٨٢ ص ، ١٩٩٦  ،دكتوراة
تدريب معلمي التعليم الثانوي العام أثناء الخدمة "  :محمد أحمد محمد عوض -٤٢

 مجلة  ،"دراسة مقارنة " في جمهورية مصر العربية  والمملكة العربية السعودية 
  .٩٨٣ ص  ،١٩٩٥  ، يونية ،كلية التربية بأسيوط

 دراسة تقويمية إلدارة وتمويل التعليم الخاص قبل :محمد السيد محمد عبد اهللا -٤٣
غير   رسالة دكتوراه ،الجامعي بمصر في ضوء بعض التوجهات نحو الخصخصة

  . ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(  كلية التربية ، جامعة أسيوط،منشورة
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 ، المبررات والمحاذير– خصخصة التعليم الجامعي :محمد سيف الدين فهمي -٤٤
 ،المؤتمر التربوي الثاني خصخصة التعليم العالي والجامعي إلى قة عمل مقدمةور

 أكتوبر ٢٥ إلى ٢٣ جامعة السلطان قابوس في الفترة من ،والمنعقد في كلية تربية
   .٦١ ص ،٢٠٠٠ ، كلية تربية، سلطنة عمان،٢٠٠٠

،  إصالح التعليم بين واقع الداخل وضغوط الخارج:محمد صبري الحوت -٤٥
  . ٥٣ ص ،٢٠٠٨ ، المصريةو االنجل،ةالقاهر

تغيير ي  فاعلية برنامج تدريب المعلمين بالخارج عل:محمد عبد الحميد محمد -٤٦
 مجلة كلية تربية  ،اتجاهاتهم نحو التدريب في ضوء الخبرات العالمية المعاصرة

  .١٩٩٨  ، يناير ، الجزء األول ، العدد الرابع عشر ،أسيوط
  مركز تطوير األداء ،ت التدريب أثناء العمل مهارا:حسني محمد عبد الغن -٤٧
  .١١٧ ص ، ٢٠٠٣  ،ي الطبعة األول ، مصر الجديدة ،التنميةو

 ، المجلة العلمية، التعليم الخاص بمدارس محافظة دمياط:محمود محمد عميرة -٤٨
   . ٢٠٣ ص ،٢٠٠٨ ، )٥٥(  العدد ،مجلة كلية تربية ،جامعة المنصورة

 التدريب لبرنامج تقويمية دراسة :والتنمية ةالتربوي للبحوث القومي المركز -٤٩
   .٥٠ص ،٢٠٠١ ،القاهرة ،العليا اإلدارة لوظائف للترقية

 االحتياجات التدريبية لمدراء مدارس التعليم :مصباح جمعة بلحاج مغيدر -٥٠
  ، دكتوراة ،)دراسة وصفية مسحية(جـــماهيرية الــعربية اللـيبيةاألساسي بال

  .١٩٩٦  ،تربية اإلسكندرية
 دراسة تقويمية لبعض جوانب العملية التعليمية :مصطفي عبد الحميد عناني -٥١

 ،في المدارس الثانوية العامة تعليم خاص بمصروفات في محافظة اإلسكندرية
  .٣١ ص ،١٩٩٥ ،جامعة اإلسكندرية

 برنامج تدريب القيادات المدرسية بمرحلة التعليم :التعليم ووزارة التربية -٥٢
 البنك  ،التخطيط لتطوير المدرسة وأنشطة التنمية المهنيةإدارة ي علي األساس

 ، ٢٠٠٢  ، القاهرة ، برنامج تحسين التعليم ،المتابعة و وحدة التخطيط ،يالدول
  .١٠ص 
الخطة اإلستراتيجية إلصالح التعليم  قبل الجامعي في ." :التعليم ووزارة التربية -٥٣

  .٢٨٥ ص ، )"٢٠١١/٢٠١٢(، )٢٠٠٧/٢٠٠٨(مصر 
 في شأن التعليم الخاص مادة ٦٩ لسنة ١٦ قانون رقم :لتربية والتعليموزارة ا -٥٤
 )١. (   
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 ) ٢( مادة ، م٢٠١١ لسنة ، )٢٨٠(  قرار وزاري رقم :وزارة التربية والتعليم -٥٥

 مرجع ،١٩٩٣لسنة  ) ٣٠٦(  قرار وزاري رقم :وزارة التربية والتعليم -٥٦
  .٢٨ ص ، )٦٨(  مادة ،سابق

 ،٢٠١٤ / ٩ / ٩بتاريخ  ) ٤٢٠( قرار وزاري رقم  :وزارة التربية والتعليم -٥٧
 .٤ ص ، مطبعة وزارة التربية والتعليم:القاهرة

 . ٢٠١٤ لسنة ،٢٤٠ قرار وزاري رقم :وزارة التربية والتعليم -٥٨

 وحدة ضمان  ،٢٠٠٦ / ٢٠٠٥إنجازات التعليم عام . :التعليم ووزارة التربية -٥٩
  . المركزية للتدريبجودة التعليم اإلدارة

م بشأن تنظيم ١٩٣٤لسنة  ) ٤٠(  قانون رقم :ة المعارف العموميةوزار -٦٠
 .١٩٣٤ ، القاهرة،المدارس الحرة

داد المدارس والفصول والتالميذ  بيان تطور أع:وزارة التربية والتعليم -٦١
بمراحل التعليم األساسي ماعدا التربية الخاصة خالل الفترة من ) الخاص(

 ، كتاب اإلحصاء السنوي:ة والتعليموزارة التربي( ،٢٠١٢/٢٠١٣-١٩٩٨/١٩٩٩
٢٠١٣-٢٠١٢( . 

 إحصاء هيئات التدريس والمعلمين بمراحل التعليم :وزارة التربية والتعليم -٦٢
 ٢٠١٣-٢٠١٢ خالل العام الدراسي الخاص األساسي ما عدا التربية الخاصة

   ٢٠١٣-٢٠١٢ ، كتاب اإلحصاء السنوي:وزارة التربية والتعليم(
 ،  مداخل جديدة لعالم جديد،  اإلدارة التربوية، فىمصطي يوسف عبد المعط -٦٣
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