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دادإـع
                

 بية املقارنة واإلدارة التعليميةأستاذ ورئيس قسم الرت
                                              جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

             التعليمية واإلدارة املقارنة الرتبية مدرس
 جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

 مبدرسة الصحافة اإلعدادية املشرتكة جلودة معلم علوم ومشرف وحدة التدريب وا
 

هدد ا بحث ددح بح ددىحو عحددم عةددن المقتددا اددط بحموحداددىل ححيددقاد عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   ي
بحمددجها بحموددى خ عبسددح    بحث ددح بح ددىحو  ،بححعلدد ا بحعددى  صددو اضددد صددو ةددقد عانددىخ بةصددى   اددط بح ثددد  بحمىح  اددا

خحالا ب ط عاد بل بححد  ا   مد ب   بححعلد ا بحعدى  صدو مدل ادط اىح  ادى عاضدد، ثىط أعجه بحشثه عبالعبسحج حدص 
أخ بح ثد  بحمىح  ادا صدو الدىف تلع دل عاد بل بححد  ا  عبحلدق   أهمهى:  ،حلع ي  اط بحجحىئا بح ىحو ث حعتقصل بح

ىصا عحدم تدقص د ا  ب، دا ا ضضدا ححلدد   مد ب   بححعلد ا بحعدى  صداد   ادط ،قتهدى، تحردا ع ب تهددى  ىحالادم ادا،  ىةةد
بحثددباا بحح  اث ددا بححدو تكيدو مىصدا بحملددىالل بحرددع اا حدصدن ملدىد  بحمعلددا عتجم حده اهج  دى، اددط عتجدق  ، بحقاد بل

بحمشدى ما بحملحمع دا  خالف بسح  ب  أا ث أسىح   بحح  ا  بحلعىحا عتقظ ف بححكجقحقج ى بح  يثا،  ىةةدىصا عحدم
حمرددحمد بحددتم يددحا بدد ط تلدد  بحقادد بل عادد ط بحه دددىل بحمعج ددا بحدد  ا  عتجم ددا بحمعلمدد ط اثددل عبححقبصددل عبححعددىعخ ب

عجدق  المقتدا ادط بحردلث ىل عبحمعقادىل بححدو كل ىل بححدا ا، عاؤسردىل بححد  ا ، عادبكد  بحث دقث، لوىبدل  حد  
مهدى: سدلث ىل تحعلدد  عادط أهتودف تىئو دى أادى  تلع دل عاد بل بححدد  ا  عبحلدق     مد ب   بححعلد ا بحعدى  صددو اضدد، 

اىحمددددد  ا ط، عاح  يددددد  بةاح ىجدددددىل بحح  اث دددددا عبحح يددددد   حلثددددددباا بحح  اث دددددا، ع  ىحمشددددددص ط تلدددددم هدددددت  بحقاددددد بل، 
 .عاىةانى،ىل عبححله  بل بحمى لا عبححمقال

عباحداددا بح  بسددا بح ىح ددا بحع يدد  اددط بحموحداددىل، أهمهددى: أخ تعحمدد  عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا بحمضددداا 
بل مد " ادم  ت  ا  عتيقاد اهجو اعحم  " حلمعلم ط  بخدل بحم  سدا، عخلد  اردمم عظ لدو ج يد  تل  بحقا 

ددى حمددؤهالل اع جددا عاحوىةددم  بتث ددى تىح  ددى،  اثددل "أخضددىئو عادد   بححدد  ا  عبحلددق  "  ىحم  سددا، عاددحا تع  جدده عصو 
حلددى  حمدد  او بدددباا تلدد  تلع ددل بححعددىعخ بحمشددحدت بدد ط تلدد  بحقادد بل عادد ط مل ددىل بححدا ددا، عتددقص د بححدد  ا  ب

د ا  ب، ا ا ضضا ححلد  بحقاد بل، عطتيدىد تلد  بحقاد بل صدالا ا تدقص د ادقب    بت دا تلدم  تقصع بحقا بل، 
سددث ل بحمثددىف :توددق  تلدد  بحقادد بل  عمددل بدددباا ت  اث ددا أاجددىد بحعيلددا بح  بسدد ا بحضدد ل ا ح دددال ط اددط خددى   

 .بحم  سا اوىبل  سق  اع جا تجل  تلم هت  بحقا بل
: بةادددى  بحجلددددم حقاددد بل بححددد  ا  عبحلدددق    عبشدددحمل بحث دددح تلدددم بح يدددقبل بحدئ ردددا بات دددا، أعال 
 مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  صدددو بحلكدددد بة ب م بحمعىصدددد، اى،  دددى: أهدددا االادددم بحقةدددع ا بحدبهجدددا حل ثدددد  بحمىح  ادددا 

بصهى، عادبالهددى، عأسددىح   حقادد بل بححدد  ا   مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  اددط ا ددح: ،شددستهىعتيق هى، عصلرددلحهى، عأهدد 
تجل دددت بدبالهدددى، عط  بتهدددى، عتمقالهدددى، اىحث دددى: أهدددا االادددم بحقةدددع ا بحدبهجدددا حقاددد بل بححددد  ا  عبحلدددق    مددد ب   
بححعلد ا بحعدى  صدو اضدد ادط ا دح: ،شدستهى عتيق هدى، عصلردلحهى، عأهد بصهى، عادبالهدى، عأسدىح   تجل دت بدبالهدى، 

ى: ت ل ل ا وى خ حدص  أعجه بحشثه عبالخحالا حقاد بل بححد  ا   مد ب   بححعلد ا بحعدى  عط ب تهى، عتمقالهى،  ب ع 
ددى: المقتددا ادط بحموحداددىل عبححقصدد ىل ححيدقاد عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    صدو مددل اددط اىح  ادى عاضددد، خىار 

  م ب   بححعل ا بحعى  صو اضد صو ةقد عانىخ بةصى   اط بح ثد  بحمىح  اا. 
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، صدةا تلم تقجده عاوىصو عارى م  احضى مب،لحىح بححك دبل بحعىحم ا اط تقحما ع عخ ب
 عف بحعدددىحا بحم حللدددا ، دددق تيدددقاد ،لمهدددى بححعل م دددا  ضدددق   صعىحدددا، عب،عنددد   حددد  تلدددم تيدددقاد 
ا ب سدددهى  يداودددا اجلمدددا حكق،هدددى عاددد   أسىسددد ا حلح يددد   عبححيدددقاد، ب ادددد بحدددتم تيلددد  تجم دددا 

بححدد  ا   خددالف تددقص د ،لددى  تدد  ا  احم دد ، ل حلددف تددط أسددىح  اهددى بل عاعددى ا اعلم هددى اددط 
ح ىل دق تل دده أصددثم بحمعلددا أاددى  اهددى  عاردد ، عاجددىد  بححول  لددا، عبححددو بدد ع هى تدمدد  تلددم بحم  سددا

ج ي   تحيلد  اهدى بل عاعدى ا عخثددبل لعلد  تدط تقص دهدى ،لدى  تد  ا  بحمعلمد ط أاجدىد بح  ادا 
 بحمحمدمدد  عحددمحعددل اددط أهمهددى تدد  ا  بحمعلمدد ط لحدد  ا   شددنله بححول دد م، صلهدددل أشددنىف ج يدد   ح

، اددط خددالف عادد بل تدد  ا  حلمعلمدد ط School- Based Training Teachers بحم  سددا
  م ب   بححعل ا بحعى  صو مث د اط  عف بحعىحا بحمحو  .

عُاَعدد  تدد  ا  بحمعلمدد ط بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا اددط أبدددت بحجمددى   بحمعىصددد  صددو تيث دد  
حمهج دددا بحمردددحمد  حلمعلمددد ط بحمحمدمددد   عحدددم بحم  سدددا، صدددو ةدددقد اثددد أ بحم  سدددا " الحمدددن بححجم دددا ب

تعلددا"، عبحددتم لرددعم حح و دد  ا مددا اهج ددا تىح ددا بحلددق  ، عبحم ىصلددا تلددم بحح ردد ط بحمرددحمد صددو 
"  عآخدعخ، تلم أ،ه يجثكو أخ لنقخ بححد  ا  عبححيدقاد Rocioتيقاد بحمعلا، عاؤم  "  عس ق" "

 .(1)ف حلمعلم ط صو اقان بحممى سا بحلعل ا احمدم  عحم بحم  سابحمهجو بحلعى
بتلى  ت  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا صو اجحضف بحرثع جىل ادط بحوددخ  ب أعحو  
ط،للحددددب عأسدددحدبح ى مجددد ب ع اثدددل بحقاللدددىل بحمح ددد   ب ادان دددا ع   عف بحعدددىحابحع يددد  ادددط  بحمىةدددو صدددو

عاد  ب،ردما بسحدبت ل ا ج ي   ححد  ا  بحمعلمد ط أاجدىد بح  ادا، ع ح  مملهق  ج ي  ع ، ع، قتاال، ب
عاد  عح هى بل بخ صجىت ا أخدى اثل بح ى ىخ عاىح  اى عسجكىصق  ، عال بخ ت ي   اط أع عاى بحكدا دا، 

بدد أل تلدد  بحددثال  بحيددقاد هددتب بحشددنل اددط بححدد  ا  تلددم ،يددىم عبسددن اجددت ب بلددا بحثمى، ج ددىل اددط 
ددددى  حددددبحودددددخ بحمىةددددو،      دمددددا عتددددى   تشددددن ل بحم  سددددا أع  سي يقحقج ددددا بححجم ددددا بحمهج ددددا ادتثي 

 .(2)بحمحمدم   عحم بحم  سا
دددى مث دددد ب بحجقادددن آح دددىل بحمحو ادددا صدددو الدددىف بححعلددد ا كإاددد ى بحددد عف  ماليزياااا عتدددقحو بهحمىا 

 م ب   بححعل ا بحعى   شنل خىص، تلع ل عا بل بحح  ا  ععسىئل ت  ا  بحمعلم ط  شنل تى ، ع 
عهدتب يحردم ادط ،لدد  ح و د  بححجم دا بحمهج دا حلمعلمد ط، ح بحلعىحدا أها بحردثلتل  بحقا بل د عحثَ عتُ 

بحمهجدو حلمعلمد ط  بحدحعلا عحا اىح  اى حح  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا، ا ح مى،ا ،مدى   
تعددى،و اددط ةددعف صددو بحح يدد   عب هدد با عب ،شدديا، ع،ح لددا حددتح  مللددا عتب   بححعلدد ا  مىح  اددى 
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  بحلع دددل بححددد  ا  عبححجم دددا بحمهج دددا حلمعلمددد ط بحمحمدمددد   عحدددم بحم  سدددا 2008حمددد ب   صدددو تدددى  ب
حح رددد ط اهج دددا بحمعلمددد ط، صقةددددعا بحدددقتب   خيدددا  ئ ردددا )تجل ددددت بحدددحعلا بحمهجدددو حكدددل بحمعلمدددد ط 
بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا(، عهددت  بح يددا تؤمدد  تلددم ةدددع   تلع ددل عادد بل تدد  ا  بحمعلمدد ط  بخددل 

ممى تؤم  تلم ج لا بحقتب   صو سع هى ح اى   اعدى ا عاهدى بل بحمعلمد ط ادط خدالف  اقان بحعمل،
 .(3)عا بل ت  ا  اقجق    بخل ا ب   بححعل ا بحعى   مىح  اى

عتجيل  صكد  تلد  بحقاد بل ادط تيث د  بححجم دا بحمهج دا بحمردحمد  حلمعلمد ط بحمحمدمد   عحدم 
لمقتدا ادط بةجددبدبل بةصدالا ا حلعمدل تلدم  صدن بحم  سا، صلود  أاددل عتب   بححعلد ا بحمىح  ادا ا

ارددحقى بحمعلمدد ط عتاددى   ملددىدبتها عاددط أهمهددى : تددقص د صدددص بححجم ددا بحمهج ددا حلمعلمدد ط عبححدد  ا  
ت ضد   بحقادا بحمجىسد  حلحيدقاد بحمهجدو حلمعلمد ط، بحمرحمد بحمحمدم  عحدم بحمد ب   ، عادتح  

 .(4)بحم  سا عا   أسىس ا حلح  ا عهتب اى يقةم صكد  عا   بحح  ا  بححو تلعل اط 
 بحمهج دددا بححجم دددا عحدددم ت و ددد  صددو اىح  ادددىبححددد  ا   مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  عاددد بل عترددعم 

اط خدالف عاالتهدا تلدم بحل يد  صدو ت ضضدىتها عتيدقاد اهدى بتها، صدىحمعلمقخ بحدتيط  لمعلم طح
ممددى تهدد ا تلدد  ، (5)يحقالددقخ تجدد  عتدد ب ها اثددل بح  اددا صودد  سدد نق،قخ بددتح  أسدددى خثدددبتها صودد 

ححمنط بحمعلم ط اط ع ب   صضقف بحم  سا بحتم ا،  تقظ ف بححكجقحقج ى  بخل بحلضلبحقا بل عحم 
حلجهقض  ىححعل ا، اشدع  عةعحه عتب   بححعل ا بحمىح  اا   ىةةىصا عحم بحمرىهما صو تجل ت ع،لىح

 ردد ط جددق   بححعلدد ا ا عهق"اشدددع  ت  ححضددثم اىح  اددى عادد ى بحثلدد بخ بحمحو ادد2020تددى   عادد  ل
 .Improving the Quality of Education For All project "(6)حللم ن

هحمددا ، ب تلىهددىل عبحمرددحل بل بحعىحم ددا صددو تدد  ا  بحمعلمدد ط أاجددىد بح  ادداسددحلى ا  حالبع 
 ادا   إ،شىد عا بل حلح  ا   ىحم ب   عص  اى جىد  ىحودب  بحدقتب م عتب   بححدا ا عبححعل ا صو اضد 

اددا تك ددد بسددا هددت  بحقادد بل عحددم عادد بل بححدد  ا  عبححوددقاا ، (7) 19/10/2000بحددى ا  ( 254)
، تحثددن ارددا " شدددقخ (8)  2002حرددجا  16/3( بحددى ا  48 اددا )  ىحمدد ب   بدددمقج  بحودددب  بحددقتب م 

 تك ددبححعل ا عبححجم ا بحمهج ا "  ىحم  سا، عبحتم لع  أا  أارى  بحه نل بححجل مدو حلم  سدا   ، ادا 
بحددددددى ا   137 اددددددا  ت  بحقادددددد   عحددددددم عادددددد   بححدددددد  ا  عبحلددددددق    مقجدددددد  بحودددددددب  بحددددددقتب م بسددددددا هدددددد

، عتددج  بحمددى   ب عحددم اجدده تلددم: " ُتجَشددس  نددل ا  سددا عبح بئ ددا أع عت ب لددا أع (9) 11/2/2012
 ".اى،قاا )تى  أع صجو( عا   حلح  ا  عبحلق  



  تامر إمساعيلأ/ ،مـنيـــــر د/ فـيـــــوال،أ.د/ أمحدنـجم الدين
 

 258 

عاد   بححد  ا  عبحلدق    تلدمىحمحى عدا عبةشددبا بححد  ا   دىة ب بل بححعل م دا   عاوق  ارا
، ادا صد   بحوددب  بحدقتب م (10) 2012( حردجا 394 اا ) اثو ى حلودب  بحقتب م  عى  م ب   بححعل ا بح

،  شدددسخ عتدددى   تشدددن ل اللددد  ع ب   ب كى لم دددا بحمهج دددا حلمعلمددد ط، (11) 2013حردددجا (263 ادددا )
ححداقاددا صددو ةددقد بحمعددىي د عتلددم أخ تعمددل ب كى لم ددا تلددم ةددمىخ اهج ددا بحمعلمدد ط عبحو ددى بل ب

عاددددتح  تلعددددل ، عتددددا بححسك دددد  تلددددم  تددددا عادددد   بححدددد  ا  عبحلددددق    ىحمدددد ب   ، بحوقا ددددا عبحعىحم ددددا
لشد د  بحقبادن بحلعلدو مثى ا صدع  حهى  بخل بحم ب  ، حكط عبحلق   ب كى لم ا اط عا بل بحح  ا  

 مدد ب   بححعلدد ا  عبحلددق   عادد   بححدد  ا بحمهج ددا حلمعلمدد ط ع  كى لم ددا بدد ط بعالاددا بح عحددم ةددعف
،  ىةةدددىصا عحدددم عجدددق  بحع يددد  ادددط بحردددلث ىل عأعجددده بحوضدددق  بححدددو تعدددقم تلع دددل تلددد  (12)عدددى بح

 بحقا بل  نث د اط ا ب   بححعل ا بحعى  صو اضد.

 ددىحد ا اددط بحلهددق  بحمثتعحددا اددط اثددل عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا بحمضددداا صددو الددىف عادد بل 
ددى تلددم  بححد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى ، ع  ددا ادددع  ، ددق اددى لودددم اددط امى، ددا تشددد تىا 

ع،شدىد تلد  بحقاد بل  ندل ادد ب   بححعلد ا بحعدى  صدو اضدد، عال أخ بحقباددن بحلعلدو لشد د عحدم عجددق  
المقتددا اددط بحردددلث ىل عأعجدده بحوضدددق  بححددو تعدددى،و اجهددى تلددد  بحقادد بل، عبححدددو ترددعف تلع دددل 

 حلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو اضد، عاط أهمهى اى يلو:عا بل بحح  ا  عب

 :(13)سلبيات تتعلق بتوعية املعلمني بشأن التدريب داخل املدرسة، وتتمثل يف
   ةدددعف بححه ددددا بحمردددثوا عبحم ييدددا حهدددت  بحقاددد بل  بخدددل بحمددد ب   ادددط خدددالف عصددد ب

 تلر دبل ع،شدبل تقج ه ا حجلى  بحعمل بهت  بحقا بل.
 تا صدةهى تلم بحمد ب    وددب  عتب م  عخ أخدت با بد اردثو ى صدو م ل دا  أخ هت  بحقا بل

 تملهى عأه بصهى عا   االئمحهى حلث دا بحم  س ا.

 سلبيات تتعلق باملشرفني واملدربني بهذه الوحدات، وتتمثل يف:
   أخ اشدصو تل  بحقا بل   د الد  ط حعملها  ىحقا    رث  بحعلد  صدو ه ددىل بححد  ا

شدا عحم أخت ج عف ا  سو أع تدقحو اهدى  ع ب ادا أخددى صدو بحم  سدا ، امى لريد بحم
 .(14) ىةةىصا عحم الا عجق  ت  ا  صعىف عجى  حلمشدص ط تلم هت  بحقا بل
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 بح  جا بحعلم دا : بصحوى  تمل ا بخح ى  اشدصو تل  بحقا بل عحم عجق  اعىي د تلم ا اثل
 .(15)بحح  ا  بح ع بل بحح  اث ا عبح ثد  صو الىف أع بحثعثىل أع

   و  بحكقب   بحم  اا عبح ثدبل بحمحدقصد  صد ها ، عةدىصا عحدم ةدعف ملىلدا عملدىد   عد،
 .(16)بحم  ا ط سقبد صو ت ي   بحثدباا أع تضم مهى أع تجل تهى عتوقامهى

   هت  بحقا بل حقجق  ملىدبل عخثدبل ت  اث ا اثل أسىتت  بحلىاعىل عخثدبد بححدا ا بصحوى
  .(17)ع بحث قث

 بيات تتعلق بالربامج التدريبية ذاتها من حيث ، ومن أهمها :سل
 عال يحرددمط صددو مث ددد اددط ب ا ددىخ أم بحم حددقى بححدد  اثو بحيددى ن بحجلدددم  لكلدد  تلددم ،

، عةددىصا عحددم أخ اعلددا بحمدد  ا ط لرددح  اقخ أسددلقم بحم ىةددد  تيث و دداجقب،دد  تمل ددا 
، عمتح  الا بسدح  ب   عد   ا ب  بحيدم بحعمل ا بححيث وبسح  عبحيداوا بحجلداا أكثد اط

   عاددددا ، عهددددتب يدجددددن عحددددم ةددددبححدددد  ا بحمدددد  ا ط حلقسددددىئ  بححكجقحقج ددددا بحمع جددددا أاجددددىد 
 ىحم  سددا اددط جهددا  عطحددم ةددعف تله دد بل اعمددل بحقسددىئ ، بحثد،ددىاا بححدد  اثو اددط جهددا

 .(18)أخدى 

  و بحكىحدددد  تددددط سددددىتا عبادددد   ، ع  أ،هددددى ال ت ادددد   صددددبحم  سددددااضددددد ادددد   بححدددد  ا   بخددددل
، عةدددىصا عحددددم     ى تمدددىف بةشددددبص ا عبة ب ادددا،  حددد   خ بح دددق  بح  بسدددو اندددقت  ىأسدددث

بححردددى م بددد ط اقبت ددد  بححددد  ا  عبح ضددد  بح  بسددد ا ، امدددى يدددؤ م عحدددم تعيدددل امى سدددا 
 .(19)ب ،شيا بحم  س ا

 سلبيات تتعلق بقصور التمويل والتحفيز واإلمكانات ، ومن أهمها :
 حعلدددد ا بحعددددى  صددددو اضددددد عحددددم عجددددق  ا  ب، ددددا أع أم تلحوددددد عادددد بل بححدددد  ا   مدددد ب   بح

 .(20)ا ضضىل اىح ا
  تلحودددد تلددد  بحقاددد بل عحدددم عجدددق  اىتدددىل مث دددد  عالهددد   ححدت ددد  عتجلددد ا بحمحددد  ا ط صدددو

، عةددىصا عحددم تدد   عجددق  اىتددىل  جمىتددىل صددك د  حممى سددا أسددلقم مددق ًل بحعمددل اددثال 
يحا بحح  ا   ىحث ى صو  ا ضضا اله    موىت  عسثق بل عأجه   تدض عممث قتد، عط،مى

 .(21)الدبل بحمعلم ط أع بحمنحثا أع الد  ب ،شيا
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 :ةالتالي األسئلة مشكلة الدراسة في بلورة يمكنوفي ضوء ما سبق، 
عددى  صددو بحلكددد بة ب م مدد ب   بححعلدد ا بح حقادد بل بححدد  ا  عبحلددق   بةاددى  بحجلدددم اددى  -1

  ؟بحمعىصد

ادط  اىح  ادىصدو  عدى مد ب   بححعلد ا بح بححد  ا   قاد بلأهدا االادم بحقةدع ا بحدبهجدا حادى   -2
، عط ب تهدى، هدى، عأسىح   تجل ت بدبالعادبالهى، عأه بصهى، عصلرلحهى، عتيق هىا ح: ،شستهى 

 ؟عتمقالهى

 اضدصو  عى م ب   بححعل ا بح قا بل بحح  ا  عبحلق   أها االام بحقةع ا بحدبهجا حاى  -3
، عأسدددىح   تجل دددت بدبالهدددى، عادبالهدددى، بصهىعأهددد ، عصلردددلحهى، ادددط ا دددح: ،شدددستهى عتيق هدددى

 ؟عتمقالهى، عط ب تهى

اى أعجه بحشثه عبةخحالا ب ط عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو مل اط  -4
 ؟عاضد اىح  اى

بحمرحوى  اط ،حىئا بحح ل ل بحموى خ، عبةسحلى   اط بح ثد  بحمىح  اا صو  أها بحموحداىلاى  -5
 ؟اضدعى  صو م ب   بححعل ا بح ا  عبحلق   بحح    عا بل يقادت

   تتمثل في األهداف التالية:
 عدددى  صدددو بحلكدددد مددد ب   بححعلددد ا بح  عبحلدددق   قاددد بل بححددد  ا ح تلدددم بةادددى  بحجلددددم  بححعددددا

  .بة ب م بحمعىصد
  اددط  ا بحعددى  صددو اىح  اددىبححعدددا تلددم أهددا االاددم بحقةددع ا بحدبهجددا حقادد بل بححدد  ا   مدد ب   بححعلدد

 ،شستهى عتيق هى، عصلرلحهى، عأه بصهى، عادبالهى، عأسىح   تجل ت بدبالهى، عط ب تهى، عتمقالهى. ا ح:

 صدو  بحعدى م ب   بححعلد ا  قا بل بحح  ا  عبحلق   بححعدا تلم أها االام بحقةع ا بحدبهجا ح
، عأسددىح   تجل ددت بدبالهددى، اددط ا ددح: ،شددستهى عتيق هددى، عصلرددلحهى، عأهدد بصهى، عادبالهددى اضددد

 عط ب تهى، عتمقالهى.

  ص  عبسحجثىط أعجه بحشثه عبةخحالا ب ط عا بل بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعدى  صدو اىح  ادى 
 عاضد.

   عةدددن المقتدددا ادددط بحموحدادددىل عبةصدددى   ادددط بح ثدددد  بحمىح  ادددا صدددو تيدددقاد عاددد بل بححددد  ا
 عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو اضد.
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 عبحدتم يحجددىعف تلع دل عاد بل بححدد  ا  ، ادط أهم دا بحمقةددق   بتده ث ددحبح بتجثدن أهم دا هدت
جمهق ادا اضدد بحعدا ددا عا ىاهدى بد ع هى ب سىسدو صددو صدو  عددى مد ب   بححعلد ا بح عبحلدق   

تيدق  بحعمل دا بححعل م دا ع،هردا  صدوه تل ا ب اد حلمعلم ط امى ح ت و   بححجم ا بحمهج ا
 .بححعل ا

  كمى لرحم  بحث ح بح ىح ا أهم حه اط تقص د المقتا ادط بحمعلقادىل بح ضدثا صدو الدىف
عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى ، تعدد ط بحلهددىل بحمردددقحا بددقتب   بححدا ددا 
عبححعلدد ا صددو اضددد، عبحوددىئم ط تلددم هددتب بحملددىف، تلددم عادددب   عدد  بحر ىسددىل عت  يدد  

تيدقاد عاد بل بححد  ا   ا اط بحموحداىل بححو ترها صدولمقتبحث بئل، اط خالف ادح ا
 عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو اضد.

 

 لرح    بحث ح بح ىحو بحمجها بحموى خ.

 تمثلا ا ع  بحث ح تلم بحج ق بححىحو:

ا دددح: ،شدددستهى عتيق هدددى، : تحجدددىعف عاددد بل بححددد  ا   مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  ادددط محااااور البحااا 
 عصلرلحهى، عأه بصهى، عادبالهى، عأسىح   تجل ت بدبالهى، عط ب تهى، عتمقالهى.

 وبيانها كما يلي: 

 School – based Training and Quality Unit  بالمدرسة:         والجودة دة التدريبح  و 
ى تقجدد  بحع يدد  اددط بححعدالددىل حقادد   ب ححدد  ا  عبحلددق    ىحمدد ب   اردد  بح بعاددا بصدديالا 

 بححو يجلد ص هى حلملهق ، عاط هت  بححعدالىل اى يلو:
و عادد   ت  اث ددا  ىحم  سددا تحثددن بحقم ددل بحم ددح   ددىحلق   عاضدد   بحشددن لهى ادددب  اددط هدد

اللددد  ع ب   بحم  سدددا عت دددح  بقةدددن  أادددا ع سدددىحا عأهددد با بحم  سدددا، ععةدددن خيددد  تجل تلدددا 
صددا بحملددىالل، عطجدددبد بححوددقاا بحددتبتو حلم ددن جقب،دد  بحمجلقاددا بححعل م ددا ححيددقاد بحم  سددا صددو مى

 .(22) بخل بحم  سا عصو ى حمعىي د بحه دا بحوقا ا حرمىخ بحلق   عبالتحمى 
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كمددددددى تعدددددددا بقادددددد   بححجم ددددددا بحمهج ددددددا بحمرددددددحمد  حلمعلمدددددد ط بحمحمدمدددددد   عحددددددم بحم  سددددددا، 
ردددددددد ط جددددددددق   بححعلدددددددد ا عبحددددددددحعلا عبحمردددددددددقحا تددددددددط بححيددددددددقاد بحمهجددددددددو بحمرددددددددحمد حلمعلمدددددددد ط عت 

 ىحم  سدددددا، ا دددددح أ،هدددددى تدمددددد  تلدددددم بحوردددددىلى ب سىسددددد ا حلمعلدددددا، ادددددط خدددددالف تيث ددددد  المقتدددددا 
ادددددط بحثددددددباا عب ،شددددديا بحح  اث دددددا بحمحعلودددددا  دددددىححيقاد بحمهجدددددو تلدددددم اردددددحقى بحم  سدددددا، عتودددددن 

 .(23)ع ب   عتيقاد هت  بحقا بل ت ا ا ى   بحم  سا
 والجودة:  التعريف اإلجرائي لوحدة التدريب

 س،هدددددى " عاددددد   تجل م دددددا  :إجرائًيااااااعامندددددط تعدادددددد عاددددد   بححددددد  ا  عبحلدددددق    ىحم  سدددددا 
تقجدددددد   بخددددددل بحم  سددددددا، عترددددددا صدادددددد  تمددددددل احكىاددددددل اردددددددقف تددددددط تجم ددددددا بحمعلمدددددد ط اهج  ددددددى 
 إكرددددددىبها خثدددددددبل اعدص ددددددا عاهى اددددددا عسددددددلقم ا اددددددط خددددددالف بدددددددباا ت  اث ددددددا احجقتددددددا عشددددددىالا 

م دددددددا  ىسدددددددح  ب  أاددددددد ث ب سدددددددىح   عبحقسدددددددىئل حدصدددددددن ملدددددددىدبتها حلم دددددددن الدددددددىالل بحعمل دددددددا بححعل 
 عتيقاد أ بئها عاقبكثا مل اىهق ج ي ".   

 دقد  كما يلي: إلى األ حد الدراسات السابقة من األيتم عرض 

 ة:ــــــات العربيــــــالدراس أوًلا:
مؤسسات التعليم قبل الجامعى فى تصور مقترح لتطوير وحدات التدريب والجودة ب -1

 :(24)أفضل الممارسات ضوء مدخل
تضددق  اوحدددح ححيددقاد عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مؤسرددىل هدد صا بح  بسددا عحددم: عةددن 

، عبسدح  اا بح  بسدا: بحمدجها صم ةقد ا خل أصردل بحممى سدىلصو اضد بححعل ا اثل بحلىاعم 
المقتددا اددط بحجحددىئا ، عاجهددى: ةددعف  بحقصددلو ، عأسددلقم ت ل ددل بحددجلا، عتقصددلا بح  بسددا عحددم

بهحمى   ع  بة ب بل بحم  س ا بحلع ل  ع  عا   بحح  ا  عبحلدق    ىحم  سدا ، عاحردم  حد  صدو 
تدد   ت و دد  بة،رددثىط بححدد  اثو ، ع  ددىم بحم ىسددث ا ، ع،ددى   ب اددى تددقصد بحددقتب   تدد  اثىل حمردددقحو 

    عجق  ا  ب، ا ا ضضدا حقاد   بححد  ا  عا بل بحح  ا  عبحلق    ىحم  سا ححجم حها اهج  ى ، ع،
عبحلدددق    ىحم  سدددا ، عةدددعف بهحمدددى  ع ب   بحم  سدددا بحقظ دددف أجهددد   بح ىسددد  باحدددو ، عتقا ددد  

 بحثدباا بحح  اث ا.
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تطوووير وحوودات التوودريب والجووودة بووالتعليم اوساسوو  فوو  ضوووء بعوو  ا تجا ووات         -2
 :(25)"دراسة ميدانية" المعاصرة

بححدددد  ا  عبحلدددددق    ددددىححعل ا  بلتضددددق  اوحدددددح ححيددددقاد عادددد تودددد لا  :هدددد صا بح  بسددددا عحددددم
بحمملكدا بحمح د   عبحمملكدا بحعدا دا بحقاللىل بحمح     ادان دا ع  خثدبل ب سىسم  مضد، صم ةقد

تقصددلا بح  بسددا عحددم تدد   ارددىيد  ، ع بحمددجها بحقصددلم بحح ل لددم :بسددح  اا بح  بسددابحرددعق لا، ع 
م دا بحمعىصدد  صدم تد  ا  بحمعلمد ط أاجدىد بح  ادا  بخدل تلىهدىل بحعىحإلحعا بل بحح  ا  عبحلدق   

 .ا ب   بححعل ا ب سىسو  مضد

تطووووووير بوووووراما التنميوووووة المونيوووووة للمعلموووووي  بوحووووودة التووووودريب والجوووووودة     -3
  :(26)ائية "دراسة حالة"دبمدرسة ابت

تعدا بحقةن بحدبهط حثدباا بححجم ا بحمهج ا حلمعلم ط بقا   بححد  ا   :ه صا بح  بسا عحم
بحم ب   بحمضداا عبحعمل تلم تيقادهى صم ةقد  ع  بح ثدبل بحعىحم ا )صجلج ب،  حلق    بخلعب

خيدددا  :عتقصدددلا بح  بسدددا عحدددم، أسدددقم   بسدددا بح ىحدددا :بسدددح  اا بح  بسدددا، ع بح ى دددىخ، سدددجكىصق  (
، ا دح تقصدلا بح  بسدا  عبحر ىم بحمؤسرم حلم  سا  اوحداا تا تيث وهى عص  بةانى،ىل بحثشداا

قادددىل تمدددل عاددد   بححددد  ا  عبحلدددق    ىحم  سدددا اقةدددق  بح  بسدددا عاجهدددى: ةدددعف أ بد حدددثع  اع
 بحقا   ، عةعف بحح ي   حثدباا بحقا   ، عةعف أسىح   بححو  ا بحتبتو حثدباا بحقا  .

تطووووير وحووودات التووودريب والجوووودة المدرسوووية فووو  التعلووويم اوساسووو   لوووى ضووووء    -4
 (.27متطلبات المجتمع الشبك )

صدددو بححعلددد ا ب سىسدددو  تيدددقاد عاددد بل بححددد  ا  عبحلدددق   بحم  سددد ا :مهددد صا بح  بسدددا عحددد
بحمجها بحقصلو بحح ل لو عاىاا بقةن  :سح  اا بح  بسا، عبححرىيد بحملحمن بحشثنو عاحيلثىته

تقصلا بح  بسا ، ع ححيقاد عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعل ا ب سىسو  مضد س جى اقهىل
 عأهمهدى:،    اط تمل عا   بححد  ا  عبحلدق   بحم  سد ا  مضددعحم عجق   ع  بحمعقاىل بححو ت

ةدددددعف بححقبصدددددل ب جهدددددى عاددددد ط ، ع ىحم  سدددددا ال يقجددددد  اعدددددىي د الخح دددددى  ارددددددقف عاددددد   بححددددد  ا  
 .ب كى لم ا بحمهج ا حلمعلم ط

دور وحوووودات التوووودريب والجووووودة فوووو  التنميووووة المونيووووة للمعلمووووي  بمحاف ووووة      -5
 (.28)لتعليم اوساس ا سكندرية مدارس الحلقة اوولى م  ا

بحقادقا تلدم  ع  عاد   بححد  ا  عبحلدق   صدو بححجم دا بحمهج دا حمعلدا  عحدم: ه صا بح  بسا
بح لوا ب عحم اط بححعل ا ب سىسو عت و وهى حأله با عبحمهى  بححو أ،شدا اط أجلهى، عبسح  اا 
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بحلددق   صددو ةددقد ت  يد  أ عب  عادد   بححدد  ا  ع  :تقصددلا بح  بسددا عحددمبح  بسدا بحمددجها بحقصددلو، ع 
بحودددب بل بحقتب اددا عاعددىي د بحه دددا بحوقا ددا حرددمىخ جددق   بححعلدد ا عبالتحمددى ، عت و دد  ا ددق  عبادد  
عهق ت  ا  بحمعلم ط تلم بة ب   بحضل ا بحجىج ا ، ععجق  اعقاىل تعيل تمل بحقا بل أبدتهى 

 ،و  صو بحم  ا ط ب كلىد عت   تقبصد اضى   تمقال اجىسثا.

يبيوووة الة موووة و ضووواء وحووودات التووودريب والجوووودة فووو  مووودارس       الكفووواءات التدر -6
الحلقووووووة اوولووووووى موووووو  التعلوووووويم اوساسوووووو  "دراسووووووة ميدانيووووووة بمحاف ووووووة       

 (:29الدقولية")
هدد صا بح  بسددا عحددم: عةددن تضددق  اوحدددح ححلع ددل بحكلددىدبل بحح  اث ددا بحالتاددا  ترددىد  

سدم  ىةةدىصا عحدم بحكشدف تدط عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بح لوا ب عحدم ادط بححعلد ا ب سى
عبادددن عاددد بل بححددد  ا  عبحلدددق    مددد ب   بح لودددا ب عحدددم ادددط بححعلددد ا ب سىسدددم عبحضدددعقاىل بححدددم 

 :تقصددلا بح  بسددا عحددم، ع بحمددجها بحقصدلو :بسددح  اا بح  بسددات دقف  عخ تجم ددا هددت  بحكلدىدبل، ع 
بحلدددق    مددد ب   تضدددق  اوحددددح ححلع دددل بحكلدددىدبل بحح  اث دددا بحالتادددا  تردددىد عاددد بل بححددد  ا  ع 

عبحمعددىي د بححعل م ددا  تلدد  بحقادد بلتالاددا بدد ط  ، عأخ هجددىت بح لوددا ب عحددم اددط بححعلدد ا ب سىسددم
 عبالتحمى  بححداقى.

 الدراسات األجنبية:ثانًيا: 
 :(30)تطبيق التنمية المونية للمعلم المتمرك ة إلى المدرسة ف  تن انيا -1

  بد،ددىاا تلداثددو عةددن حلحجم ددا بحمهج ددا هدد صا بح  بسددا عحددم: بحح ودد  اددط صعىح ددا عملددىد
حلمعلمددددد ط بحمحمدمددددد   عحدددددم بحم  سدددددا، عتك  دددددد بحممى سدددددىل بححداقادددددا حلمعلمددددد ط  بخدددددل بحم  سدددددا، 
عبسددح  اا بح  بسددا: بسددحثى،ا اثوددا تلددم المقتدددا اددط بحمدد ب   بةبح بئ ددا، عتقصددلا بح  بسدددا 

م  سدددا تلدددم بحمردددحقى عحدددم: ةددددع   تقسددد ن ،يدددىم تيدددقاد عتددد  ا  بحمعلمددد ط بحمحمدمددد  عحدددم بح
بحددقاجو صددو تج ب، ددى، ا ددح أخ بحمعلمدد ط بحددتيط ،ددىحقب تدد  ا  احمدمدد  عحددم بحم  سددا  بخددل ا ب سددها 

ى عللىب  ى تلى  ت  اثها.   أظهدعب بخحالصىل مث د  صو امى سىتها بححداقاا عأظهدعب اقال 

 :(31)باالتنمية المونية المستمرة للمعلمي  المتمرك ة إلى المدرسة ف  أديس أبا -2
هددد صا بح  بسدددا عحدددم: بححعددددا تلدددم بحممى سدددىل عبحح ددد لىل بححدددو تقبجددده بددددباا بححجم دددا 
بحمهج ا بحمحمدم   عحم بحم  سا صو أ ل  أ ى ى، عبسح  اا بح  بسا: بسحثى،ا اثوا تلم ا  سح ط 



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 265 

اعلا، عتقصلا بح  بسا عحم: عجق   ع  بحمشنالل بححو تعقم  300 ىحمدالا بةبح بئ ا عاقبحو
حجم دددا بحمهج دددا بحمحمدمددد   عحدددم بحم  سدددا اجهدددى:،و  بحمعدصدددا عبح ثدددد  حددد ى بحمددد يداط عبحمعلمددد ط، بح

ع،و  بححمقال بحدالت  حثددباا بححجم دا بحمهج دا بحمحمدمد   عحدم بحم  سدا، ع،ود  بةجددبدبل بحالتادا 
 حح  ي  باح ىجىل بحمعلم ط .

 :(32)مونتينجروتدريب المعلمي  أثناء الخدمة المتمرك  إلى المدرسة ف   -3
ه صا بح  بسا عحم: بححقجده ، دق اددم اجهل دا ححد  ا  بحمعلمد ط بحمحمدمد  عحدم بحم  سدا 
حح و   بححجم ا بحمهج ا بحمرحمد  حلمعلم ط بحمحمدم   عحم بحم  سدا، عبسدح  اا بح  بسدا: بسدحثى،ىل 

و بحمدقب   عاوىي   تا تيث وهى اط خالف تاى بل بحم ب  ، عتقصلا بح  بسا عحدم: عجدق  ،ود  صد
  بحالتاا حح  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  تلم بحم  سا، عةعف

دددى ،ددد    عجدددق  اندددىخ الهددد  حلداددد  تمدددل بححددد  ا   بح دددقبص  حلداددد  تمدددل بححددد  ا ، عألر 
  ىحم  سا، عال  عةلىد بحيى ن بحمؤسرو بحدسمو تلم ت  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا.

لمتمركوو ة إلووى المدرسووة: دراسووة مبووادرة  التنميووة المونيووة المسووتمرة للمعلمووي  ا  -4
 (:33لتنمية المعلم ف  الكاب الشرقية)

هدد صا بح  بسددا عحددم: بححعدددا تلددم عسددحدبت ل ىل بححدد خل ح اددى   بححجم ددا بحمهج ددا حلمعلمدد ط 
بحمحمدمد   عحددم بحم  سددا ، عبححعدددا تلددم بحعقباددل بحمؤ لدا ححجل ددت بححدد  ا  بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا، 

 : بسحثى،ىل عاىاا ب  بسا عبسح  اا بح  بسا

ار  ا عاوى الل حلمعلمد ط  ىحمد ب  ، عتقصدلا بح  بسدا عحدم: أخ بحمعلمد ط   ىجدا عحدم بححد  ا  
بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا ححجم ددحها اهج  ددى صددو ا ب سددها، حددتح  يجثكددو تسسدد   عتلع ددل عادد   تدد  ا  

ا حلمعلمدد ط، عمددتح  للدد  بحمعلمدد ط  بخددل مددل ا  سددا مىسددحدبت ل ا حلحدد خل حح و دد  بححجم ددا بحمهج دد
 بالهحمى  بثدباا بحح  ا  بحمحمدم  عحم بحم  سا.

مشووكةت التوودريب أثنوواء الخدمووة المتمركوو  إلووى المدرسووة ا بتدائيووة فوو  فيتنووام.    -5
 (.34جيانا")"دراسة حالة  لى مقاطعة باك  

حدم ه صا بح  بسا عحم: بححعدا تلدم بحمشدنالل بححدو تقبجده تد  ا  بحمعلمد ط بحمحمدمد  ع
بحم  سددا، عبسددح  اا بح  بسددا: أسددلقم   بسددا بح ىحددا، عتقصددلا بح  بسددا عحددم: خمدد  اشددنالل 
تددؤاد سددلث  ى تلددم تدد  ا  بحمعلمدد ط بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا تحعلدد  بدددر د بحدد  ع    يددم سددداعا، 

 عبححو  ا، عبحمعلمقخ بحث دعادبا قخ، عةعف بححعلا، عةعف بح قب  ب ط بحمعلم ط.
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    الحالي وفًقا للخطوات التالية: بح سير الي
بحعدى  صدو بحلكدد بة ب م مد ب   بححعلد ا   عبحلدق   عاد بل بححد  ا ، عاحجدىعف جلددم بةاى  بح: أوًل 

 .بحمعىصد

أها االام بحقةع ا بحدبهجا حل ثد  بحمىح  اا ححيقاد عا بل بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى ، : ثانًيا
هى عتيق هددددى، عصلرددددلحهى، عأهدددد بصهى، عادبالهددددى، عأسددددىح   تجل ددددت بدبالهددددى، اددددط ا ددددح: ،شددددست

 عط ب تهى، عتمقالهى.
ادط  اضددصدو  بحعدى  قا بل بحح  ا  عبحلق    مد ب   بححعلد اأها االام بحقةع ا بحدبهجا ح :ثالًثا

 ا دح: ،شددستهى عتيق هدى، عصلرددلحهى، عأهدد بصهى، عادبالهدى، عأسددىح   تجل دت بدبالهددى، عط ب تهددى،
 عتمقالهى.

 ت ل ل اوى خ حقا بل بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى  صو مل اط اىح  اى عاضد. :رابًعا
بحعددى  عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا  يددقادححعةددن المقتددا اددط بحموحداددىل : خامًسااا

 صو ةقد ،حىئا بح  بسا بحموى ،ا، عطانىخ بةصى   اط بح ثد  بحمىح  اا.صو اضد 

 ات التدريب واجلودة مبدارس التعليم العام ؛ )إطاًرا نظرًيا(: وحدأواًل
 مفووم وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -1/1

صدادددد  تمددددل اردددددقف تددددط بححجم ددددا بحمهج ددددا بحمرددددحمد  حلمعلمدددد ط  صددددوتلدددد  بحقادددد    حمثددددلت
أا ى، ى أصدب  ادط ا يد بحم  سا عصدا   تا اط بحمعلم ط ع مل اط بحم  سا ، عارا  بحمحمدم   عحم

ى صو بحح ي   ععةدن بحثددباا عب ،شديا بحح  اث دا تلدم اردحقى  بح ى جو بحملحمن ، يحعىع،قخ اع 
عبحمردىهما صدو تددال  بحم  سدا ، ممدى لشدى ت بحمعلمدقخ صدو ت  يدد  باح ىجدىتها بحح  اث دا بحلعل دا ، 

امدى لردىت  بحمعلمد ط ادا ، أاجدىد بح   لمى سدقهىبححو بححول  لا صو بح ع بل بحح  اث ا أعجه بحوضق  
صو م ل ا بححعىادل ادن بحمشدنالل بحح  ارد ا بحم حللدا ادط خدالف بسدح  ب  عسدىئل عأسدىح   تد  ا  

عتدد ب د اقب  هددى تددط ادادد  بححدت دد  حلمجىاشددا عبحجدد عبل عع ًل بحعمددل عتاددى   اؤسرددىل احم دد   ، 
 .(35)الىع  

حد  ا   ىحم  سدا  مثى دا " عآخددعخ  دسخ عاد   بح Hans Jorgenعادى "هى،  جق ج ط" " 
شددثنا تدد  ا  أصوددو تلددم ارددحقى بحم  سددا ت ودد  بححعددىعخ بدد ط جم ددن اددقظلو بحم  سددا ) الحمددن 
تعلددا اهجددو (، عتلعدد   ع  ب ممدمدد  تدد  ا  عا دددا تعلددا  بخددل بحمؤسرددا ، عتحكددقخ اددط صدادد  تمددل 
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 مقخ لرددا مددل اددط ادد يد بحم  سددا عبحمعلمدد ط ، عبحددتيط لشددحدمقخ صددو عةددن  أاددا اشددحدما، عاشددى
دددا بحمحعلودددا بددددىححجم ا بحمهج دددا بحمردددحمد  حلمعلمددد ط بحمحمدمددد   عحدددم  دددى صدددو صدددجن بحوددددب بل عخىص  اع 
بحم  سا ، عهتب بحجها بحوىئا تلم بحم  سدا لودق  تلدم تجىصدد أسىسد ا عاجهدى: شدثنا تعلدا تحكدقخ 

 .(36)اط ا  ا ط عاعلم ط ، عبسح  ب  بححعلا بحعملو صو اقان بحعمل
 حدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام:نشأة وتطور و -1/2

بتلى  ت  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا صو اجحضف بحرثع جىل ادط بحوددخ  ب أعحو  
عأسدددحدبح ى مجددد ب بحقاللدددىل بحمح ددد   ب ادان دددا ع ع،للحددددب ع اثدددل   عف بحعدددىحابحع يددد  ادددط  بحمىةدددو صدددو

عاد  ب،ردما ححد  ا  بحمعلمد ط أاجدىد بح  ادا،  ع ح  مملهق  ج ي  عبسحدبت ل ا ج ي  ، ع، قتاال، ب
عاد  عح هى بل بخ صجىت ا أخدى اثل بح ى ىخ عاىح  اى عسجكىصق  ، عال بخ ت ي   اط أع عاى بحكدا دا، 

بدد أل تلدد  بحددثال  بحيددقاد هددتب بحشددنل اددط بححدد  ا  تلددم ،يددىم عبسددن اجددت ب بلددا بحثمى، ج ددىل اددط 
ددددى  حدددد    دمددددا عتددددى   تشددددبحودددددخ بحمىةددددو،  ن ل بحم  سددددا أع  سي يقحقج ددددا بححجم ددددا بحمهج ددددا ادتثي 

 .(37)بحمحمدم   عحم بحم  سا
ب اددط أشددنىف تدد  ا  بحمعلمدد ط، عهددق 1972صلددو تددى    ، اىاددا ع،للحدددب بحثجددو شددنال  ج يدد  

بحح  ا  بحمحمدم  عحم بحم  سا، بجىد  تلم بحع ي  اط بح تقبل بححو ،ى ل  لعل عاد بل بححد  ا  
"  س،ه لل  أخ تكقخ بحم  سا أكثد تلث ا  حلحد  ا  عبحح يد  ، James" ىحم ب  ، عباحدح "جم " 

عصو أعبئل بحثمى، جىل ادط بحوددخ بحمىةدو تدا تع اد  بحشددبكىل بد ط بحمد ب   عاؤسردىل بححد  ا ، 
  تدا 1984عمىخ اط أشهدهى اثى  بل خيا بحح  ا  " أكرلق   "، ع" شدبكا سىسن ، عصو تدى  

عتمدددل  ع بل حلمعلمددد ط ححددد  اثها تلدددم المقتدددا احجقتدددا ادددط ع،شدددىد عاددد بل بححددد  ا  بحم  سدددو 
بحوقبت  عبححقص ىل  بل بحعالاا  ىححقاعىل عبالخحضىصىل بحل ي   ححل  بحقا بل عم ل ا تو  مهدى 

 .(38)عط ب تهى  ىحم  سا
قاد ، اىاددا بحقاللددىل بحمح دد   ب ادان ددا بحيث دد  ،مدد  بححدد  ا  عبححيدد 1984عصددو تددى  

، مدقخ  عم بح ثدد  ممدقجه ط  ىحم  سدا، عبحدتم مدىخ لودق  ص ده بحمعلبحم  سدابحمهجو بحمحمدمد  عحدم 
، عتدقج هها صدو بحمقبادف عب  بع  عبحممى سدىل   ا  تاالئهدا بحمعلمد ط بحمثحد ئ طا ح لوقاقخ بحد

حو بدددد أ بححك  ددددد صددددو اوىصددددا ، عاىححددددىها  بخددددل بحلضددددقف بح  بسدددد ا عخى جهددددىبحح  اردددد ا بحميلقاددددا اددددج
ل ا  سددددا حلعمددددل  سسددددلقم صدددددم بحعمددددل عبحملمقتددددىل بححعىع، ددددا عصدددد  ،  ددددسخ ترددددحع  مددددبحم  سددددا

، ممددددى اىاددددا بحقاللددددىل بحمح دددد   (39)بسددددحدبت ل ىل ت يدددد   لرددددعهى أترددددىد تلدددد  بحلدددددم  س،لرددددها
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  بحيث د  ،مدق   حلحجم دا بحمهج دا حلمعلمد ط بحمحمدمد  عحدم بحم  سدا ادط 1986ب ادان ا صدو تدى  
، ع،لدم هدتب بحجمدق   جمىتدا بححجم دا بحمهج دا  ىحم  سدا وخالف عا   بحح  ا  بحم  سا بحمحمثلدا صد

، عبكحرددىم بحع يدد  اددط بحمعددى ا عتوددىخ بحمعلمدد ط حلموددد بل بحموددد  صددو ت و دد  أه بصدده بحمحمثلددا صددو 
 .  (40)عبحمهى بل  بخل بحم  سا

 فلسفة وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -1/3
لدق    مد ب   بححعلد ا بحعدى  صدو مق،هدى بحمجحد لىل تحرم صلرلا ع،شىد عاد بل بححد  ا  عبح

بةاحدبص ددددا بحم حضددددا  ىححجم ددددا بحمهج ددددا بحمرددددح باا حلم ددددن بحعددددىال ط  ىحم  سددددا اددددط أجددددل ت و دددد  
لم أ،هى أصث ا اؤسرا ب ه با بحمجشق    ضلا تىاا، عاتح  تكقخ بحجلد  بحللرل ا حلم  سا ت

ا بحمعلمدد ط خددالف ا ددىتها بحمهج ددا، عترددمط ، ا ددح تهددحا تلدد  بحقادد بل بحيددقاد ع تددتعلدد ا عتعلددا
ب، عاىححىحو تكقخ بحم  سا انى، دى حلدحعلا حد   صود  حليدالم بدل  حلم ن بحيالم أخ يجىحقب تعل م ى ج   

ى  .       (41)عحلمعلم ط ألر 
دى  اع جاللرلا عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى   ح  ا  بحعا بل صلرلا ع،شىد تسادل كمى  عصو 

 Growth in the Learning" ، عهدو "بحجمدق صدو الحمدن بحدحعلا""Linda"  ب "" ح جد أتده حمدى 

Community" حدا يد  ت اعجدم بححعدىعخ صدو يحيق  اط صدا   ىحم  سا الحمن بححعلا "خ أعاىحا
ددى  ددىاحدب  " صدادد  بحعمددل عحددم تح بيدد  اشددى ما أترددىد بحلدادد  سددجا تلددق ، ا ددح لمنددط أخ يحعددىعخ اع 

، " الحمددن تعلددا "صددو ةددقد اثد أ بحم  سددا لردلا ع،شددىد تلدد  بحقاد بل ، عاددتح  اىاددا ص(42)"ب خددى 
، عبحم ىصلددا تلددم بحح ردد ط بحمرددحمد صددو تيددقاد  ددا تىح ددا بحلددق  عبحددتم لرددعم حح و دد  ا مددا اهج

، تلم أ،ه يجثكو أخ لنقخ بحح  ا  عبححيقاد بحمهجو "  عآخدعخ Rocioبحمعلا، عاؤم  "  عس ق" "
، ا ددح لوددق  هددتب بحجددق  اددط  سددا بحلعل ددا احمدمدد  تلددم بحم  سدداىبحلعددىف حلمعلمدد ط صددو اقاددن بحمم

، عبححددددو تلدددددض أخ تدددد  ا  "Dialogic Learningبححدددد  ا  تلددددم ،لداددددا "بحددددحعلا بح ددددقب م" 
بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا لعحم  صو بحموى  ب عف تلم بححلىتالل عبح دقب بل أم ادط خدالف 

 . (43) سابححلىتل بححقبصلو ب ط جم ن بحعىال ط  ىحم 
عحود  بتلودا صلرددلا ع،شدىد عاد بل بححدد  ا  عبحلدق    مد ب   بححعلدد ا بحعدى  ادن آ بد عأصكددى  
 ع  بحلالسلا أاثىف "جقخ  يقم"، بحتم أشى  عحم الحمعىل بححعلا اط خالف صلرلحه بححعل م دا، 

 ددد ث ا ددح يدددى "أخ بحددحعلا تمل ددا ،شدديا تحيلدد  أ بد عتلك ددد تعددىع،و، عأخ بححلك ددد  ىحث ددى اددى ل
تجددد اى يقبجددده بحلدددد  بحمدددى   بحعلم دددا صدددو صدددق  اشدددنالل"، عادددتح  صوددد  ب تثيدددا الحمعدددىل بحدددحعلا 
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 مثدددى و جدددقخ  يدددقم حلدددحعلا بحجدددىجم، عال بئددده عأصكدددى   بححدددو تؤمددد  تلدددم أهم دددا بححعدددىعخ، عبححلىتدددل 
(44)بالجحمىتو، عبححعلا بحجش 

. 
 أ داف وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -1/4

 ه ا عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  عحم المقتا اط بحجوىط بححىح ا:ت

تدددد  ا  بحمعلمدددد ط بحلدددد   ) بحمعلمدددد ط بحمرددددىت يط ( ت ددددا عشدددددبا اعلمدددد ط  عم خثددددد   -1/4/1
 .(45) ىحم  سا

أهدد با تالج ددا: عتحرددمط تددال  جقب،دد  بحوضددق  سددقبد صددو بةتدد ب  حلمهجددا أع حللحددد   -1/4/2
 :(46)هى بحمرى  بحقظ لو ، ع أه با ع،مىئ ا: عتحرمط ب توبححو اد ب

 عكرىم بح ثدبل عبحمهى بل عبحكلىلىل ص مى يحضل  ىححل ي بل بححداقاا بح  يثا. -1/4/3
 بحكشف تط بحمعلم ط بحمقهقا ط املا حقبد بححل ي  بححداقم. -1/4/4

 تجم ا بحشعق   ىحدةى بحقظ لو ح ى بحمعلم ط. -1/4/5
ددى  ددس،ها أكثددد باحدبص ددى ، عترددها صددو ت ردد ط بحمهددى بل بححضددق اا عتيدد -1/4/6 ىد بحمدد  بد عارىس 

عبةب بت ا عبة،رى، ا عبحلج دا حمد  بد بحمد ب   ، ممدى أ،هدى تدصدن ادط بحددعح بحمعجقادا حد ى 
 (.47جم ن بحعىال ط  ىحم  سا)

 أ مية وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -1/5
ا عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  حهددى أهم ددا اضددقى ا ددح أ،هددى  مثى دد عخ عادد بل بححدد  ا 

لد  ب،حوددىف بحمعلمدد ط ، عبحمعددىحا حمشدىكل بحعمددل ا دح أ،هددى ال تحيبحمجودت بحددتم يدقصد بحقاددا عبحلهد 
ب سدىح   بححددو ، عتدجددن أهم دا تلدد  بحقاد بل عحددم ةددع   تك  ددد عت د يح بحيدددم ع خدى   بحم  سدا

 .(48)د  عكرىبها اعلقاىل عاهى بل يحيلثهى بحقةن بحل ي ، عح   اللرح  اهى بحمعلمقخ 
عامددى ي ادد  اددط أهم ددا عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  اددى أظهدتدده عادد ى 

عبححو تمى   أاجىد بح ق  ب   ىث ص مى ل   أ،شيا بححجم ا بحمهج ا بححو تو اهى عا بل بحح  ا  
ةددع اا حد   حلمعلمد ط بحلد    ، عتلد  ب ،شديامعلمد طبح، عبححو ادط شدس،هى ت رد ط أ بد بح  بسو
ى حلمعلم ط بح ثدبد، ص ر  ، عبح ضدقف ىت  تلدم تيدقاد بحمهدى بل بحمقجدق  ، ا ح ترعحكط ألر 

 .(49)تلم اهى بل أخدى ج ي  
كمددددى تثدددددت أهم ددددا عادددد بل بححدددد  ا  عبحلددددق    بخددددل بحمدددد ب   حملمقتددددا اددددط بح ىجددددىل 

، مد ب   عأهمهدى: تيدق  أ عب  بحمعلداى بحعمل دا بححعل م دا  بخدل بحعبحمحك دبل بحمرحمد  بححو تقبجههد
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، عحودد  (50)، عبححيددق  بححكجقحددقجوو دد  بحلددق   صددو بحعمل ددا بححعل م دداعت ردد ط ب  بد بحم  سددو عت 
أك ل عا ى بح  بسىل تلم أهم ا تلع ل تل  بحقا بل  بخل بحم ب  ، اط أجل ت  ا  بحمعلم ط 

، عبححك دددبل بححددو ادددأل حلحك دددبل بححكجقحقج ددا بحمرددحمد  ثحها شددنل ا يدد  عاددجلا حرددمىخ اددقبك
 .(51)تلم بحمجىخ بححجل مو  ىحم ب  

 :يب والجودة بمدارس التعليم العاماختصاصات وحدات التدر -1/6
، عامندط ب ى،هدى ا  عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى تحع   بخحضىصىل عاهى  عا بل بحح    

 تلم بحج ق بححىحو:
صدددو بحعدددى  بح  بسدددو ت خيددد  تددد  ا  ع تدددا بحمعلمددد ط بحمردددىت يط اددد يثو بححع ددد ط ، تجل ددد -1/6/1

 .(52)، ا ح يحا ت  اثها عطا ب ها  ىح ثد  اط تاالئها بحمعلم ط  عم بح ثد ب عف حها
ت  يدددد  بالاح ىجددددىل بحح  اث ددددا حلمعلمدددد ط، ععةددددن اىئمددددا ا حقاددددىل بحثدددددباا بحح  اث ددددا،  -1/6/2

عطتد ب  ا حددقى بحثددباا بحح  اث دا، عتجل دتهى، عبةشددبا تلددم  ،عتضدم ا بحثددباا بحح  اث دا
تله دد  اىتددىل بححدد  ا   ددى جه   عبحقسددىئل عبحقسددىئ  عمددل بحمحيلثددىل بحالتاددا حلثدددباا 

 .(53)بحح  اث ا ، عبححوقاا عت ل ل ،حىئا بححوقاا  ىسحمدب 
  عبححضددددم ا ت ددددح  عادددد بل بححدددد  ا  عبحلددددق    مدددد ب   بححعلدددد ا بحعددددى  بحثجددددو بحح يدددد  -1/6/3

، الكحشدددىا ع تىلدددا بحيدددالم بحمقهدددقا طعبححجل دددت حمشددددعتىل عاددددباا بح يددد  بةادبئ دددا 
، ع تثجو بح ي  بحعالج ا بح ىصا  ىحيالم بحرعىا تلم ارحقى عبحيالم بحمحلقا ط

 .(54)بحم  سا

 ثانًيا: اخلربة املاليزية يف تطوير وحدات التدريب مبدارس التعليم العام
 وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف  مالي يا:نشأة وتطور  -2/1

حوددد  بددد أ بالهحمدددى   إ،شدددىد عاددد بل بححددد  ا   مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  صدددو اىح  ادددى اجدددت تدددى  
، صود  أتي دا بحمد ب   بحم اد  ىح  ادا  ، ا ح ب أ بحح دت ، ق بحالادم اا صو بحمد ب   بحم1989

، ا ح صقةا عتب   بححدا ا أ بد بحم ب  اط بحرليا صو صجن بحودب  امى سىها  ح  صو ت ر ط 
عبححعلدد ا بحمىح  اددا بحمدد ب   ة ب   عتيددقاد بحعمل ددا بححعل م ددا بدد بخلهى اددط ا ددح بحمددقب  ، عتدد  ا  
بحمعلمددد ط بحمحمدمددد  عحدددم بحم  سدددا ارددد  خضدددىئ  عاددد  بل بحمعلمددد ط، ممدددى تثجدددا عتب   بححدا دددا 

بخح ددى   ، عاددحا ص هددىcascade strategy" ىادد "أع" عسدحدبت ل ا بححع عبححعلد ا "عسددحدبت ل ا بحححددىحو"
بحمعلمدد ط  عم بح ثددد  اددط بحمدد ب   اددط مددل عاللددا ح رددق  بححدد  ا  أاجددىد بح  اددا تلددم بحمرددحقى 
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 ىسدح  ب   عد  ىحمجدىها عاددم بححد  ا  بحل يد   بددباا ت  اث دا احعلودا  عت  اثها تلم بحقاجو، 
، ادددا لودددق  هدددؤالد بحعددددض بحعملدددو، ع م ىةددددبلبحع ًل تمدددل، ع  أسدددىح   بححددد  ا  بحمحجقتدددا اثدددل:

عاددد  اقخ حم ب سدددها، بحمعلمددد ط بحجل دددت  ع بل امىالدددا حهدددتب بححددد  ا  صدددو ا ب سدددها تجددد اى لعدددق عخ 
 . (55)تاالئها بحمعلم ط، عاو اقخ حها بح ثد  بحعمل ا  بخل بحم  سا

عاددط بحمالاددف ةددعف ،حددىئا تلدد  بححلداددا، عادجددن  حدد  حعدد   أسددثىم اجهددى: حددا يددحا ،شددد 
لقادددىل عبحمهددددى بل عب صكددددى   شددددنل صدددد  م حلمعلمددد ط،  ىةةددددىصا عحددددم تدددد   تجىسدددد  بحقاددددا بحمع

بحم ضددد  حلثددددباا بحح  اث دددا سدددقبد تلدددم بحمردددحقى بحدددقاجو أع اردددحقى بحقاللدددا، امدددى  تدددم عتب   
ب اط ت  ا  بحمعلمد ط عهدق بححد  ا  بحمحمدمد  1993بححدا ا عبححعل ا صو تى      بحثجو ،مي ى ج ي  

جلرددىل عع ًل تمددل ت  اث ددا اددط خددالف تشددل ن ادد يدم بحمدد ب   عاعلم هددى  عودد   عحددم بحم  سددا،
"، عبححدو تدا عتد ب هى  training packages، عبسح  ب  اى لعدا بدد " اد   بححد  ا  " "  ىحم  سا

اددط اثددل ارددا بححدد  ا  تلددم ارددحقى بحقاللددا ، هددت  بح دد   بحح  اث ددا تحرددمط أ حددا عمحدد  ع شددى لا 
، عخيدد  حلدد  ع ، عص د يقهىل ارددللا حجمددى   ادط بحدد  ع ، عتددا بحم  سدابحمحمدمدد  عحددم  حلحد  ا 

تعم مهى  لم ن بحم ب   بحمىح  اا، اا تيق  هتب بحجق  اط بحح  ا ، ح ون ت ا  تىلا صداد  تمدل 
ط تدا تد  اثها تلدم بحمردحقى ، عالمقتدا ادط بحمعلمد ط  عم بح ثدد  عبحدتي سايحكقخ اط ا يد بحم 

ددددى صددددو ت يدددد   ، عالمقتددددا اددددط بحمعلمددددبحدددقاجو  ط بحعىئدددد يط اددددط  عثدددىل خى ج ددددا، يحعددددىع،قخ اع 
عتضم ا بحثدباا عب ،شيا بحح  اث دا  ىحم  سدا، ممدى عجهدا عتب   بححدا دا عبححعلد ا اد يدم بحمد ب   

، اددددا أخددددت هددددتب بحلدادددد  شددددنال  تجل م  ددددى (56)حمرددددى،   ع تددددا تلدددد  بحقادددد بل تلددددم ارددددحقى بحم  سددددا
،   بحمعلمد ط بحمحمدمد  عحدم بحم  سدا دا ارددقحا تدط تد  اتجل متد  ا   ىحم  سا صو صق   عاد   

عبححو تون ت ا  تىلا عطشدبا حلجا " بةشدبا بححداقم  ىحم  سا "، عبححو ُتَع  أا  أاردى  بحه ندل 
 . (57)بححجل مو حلم  سا بحمىح  اا

   بت تل عا بل بححد  ا   مد ب   بححعلد ا بحعدى   مىح  ادى ادط عسدحدبت ل ا "2004أاى صو تى  
ددى اهج  ددى ححدد  ا ydttS  osseL  بسددا بحدد    " "   لمددد،   بحمعلمدد ط بحمحمدمدد  عحددم بحم  سددا" ،مق ج 

خددالف االالددا  ، عبحثى، ددا عهددو تجل ددت شدددح بحدد    اددطادباددل ب عحددم عهددو بحح يدد   حلدد    بددثالث
  تددا ت ضد   صدادد  تمددل 2006، عبحثىحثددا عهددو جلردا بحمجىاشددا ، عصدو تددى  المقتدا اددط بحمعلمد ط

  احدم 2006، عخدالف بحلحدد  ادط " ydttS  osseL osSsLا بحد   " " تل ه "جمىتدا   بسد أال 
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" بحمحمدمد  عحدم بحم  سدا  ydttS  osseL  تا تعم ا هت  بحثوىصا بحمهج دا ححد  ا  بحمعلمد ط " 2008
    .(58)صو جم ن ا ب   بححعل ا بحعى  بحثى،قاا عبةبح بئ ا صو اىح  اى

 (، عبححدددددو 2025 - 2013ا عبححعلددددد ا خيدددددا بححعلددددد ا بحمىح  ادددددا )كمدددددى بتحمددددد ل عتب   بححدا ددددد
تحردمط بد،دىاا عصدالح شدىال حجلدى  بححعلد ا، ا دح أخدتل بحدقتب   صدو تجل دت بحمشددع  بحد عحو بحميثدد  
صو بحع ي  ادط  عف بحعدىحا عهدق   " بحمد ب   بحمح قحدا "، عهدق تثدى   تدط ت دقف بحم  سدا ادط عةدعهى 

م تيث د  أصردل بحممى سدىل  ىحمد ب   تلدم اردحقى بحعدىحا صدو جم دن بح ىحو عحم عةن ج ي  اىئا تل
بحملىالل بحم حللا اثل: بحمجىها بح  يثا، عادم بححو  ا، عتكىادل تكجقحقج دى بحمعلقادىل عبالتضدىالل، 

 .(59)عبالسحوالف بحم  سو عبحح  ا  عبححيقاد بحمهجو بحمحمدم  عحم بحم  سا
بحمدد ب   بحمىح  اددا  لم ددن أ،قبتهددى، صهجددىت بحع يدد  اددط  عاددتح  تددا ع،شددىد عادد   تدد  ا  صددو        

ا ب   بححعل ا بحعدى  بحمىح  ادا بحقاج دا، عبححدو تهدحا مث دد ب بحلع دل  ع  عاد بل بححد  ا   ىحم  سدا، 
ا ح ل ض   نل ا  سا اقظف أع أاج ط أع االاا ح وقاقب  ىةشدبا تلم هت  بحقا  ، عبحو ى  

 . (60)بحقا   ى تمىف بححجل م ا بح ىصا بحل  

 فلسفة وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف  مالي يا: -2/2
تحردددم صلردددلا تلددد  بحقاددد بل ادددط بهحمدددى  عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا بحمىح  ادددا بحيث ددد  تددد  ا  
بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا بحوىئا تلم تلث ا بالاح ىجدىل بحح  اث دا بحلعل دا حلمعلمد ط ، عبحدتم 

ى حلحلك دد بحلدد م عبحلمدىتو يؤ م عحم عاى     بحمعلم ط حلحعلا ، عتك  د امى سىتها، عاح م حها صدص 
عبحعمددل بححعددىع،و بدددعح بحلدادد ، عأ،دده للمددن اددى بدد ط بحجمددى   بحلد لددا عبحلمىت ددا صددو بحعمددل  يدددم 

صعىحددا حلكىلددا حح و دد  بحجمددق بحمهجددو عبحح ردد ط بحمرددحمد ا  عسدا اددط اثددل ادد  بد بحمدد ب   مقسدد لا 
 .(61)رحقا ط بحلد م عبححجل موتلم بحم

 أ داف وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف  مالي يا: -2/3
 :، عاجهىصو اىح  اىبححعل ا بحعى  ح  ا   م ب   بحعا بل تحع   أه با 

بها بحع يددد  ادددط بحمعدددى ا ادددط خدددالف عكردددى لمعلمددد طح بحمهج دددا بحمردددحمد  ت و ددد  بححجم دددا -2/3/1
حددتيط يحقالددقخ تجدد  عتدد ب ها اثددل بح  اددا صودد  سدد نق،قخ بددتح  ، صددىحمعلمقخ بعبحمهددى بل

 .(62)أسدى خثدبتها صو 
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،  ط اددط ع ب   صضددقف بحم  سددا بحتم دداحددحمنط بحمعلمدد تقظ ددف بححكجقحقج ددى  بخددل بحلضددل -2/3/2
، ى بح  يثددا اددط أجهدد   بح ىسدد  باحددوبحلضددقف الهدد   بقسددىئل بححكجقحقج دد ا ددح عخ هددت 

  يثا بحمردح  اا بحعدض ع  دهى اط عسىئل بححكجقحقج ى بح عجهىت، عبحرثق بل بححلىتل ا
اشدددع  عةددعحه عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا  ، عبحمرددىهما صددو تجل ددت ع،لددىحصددو الددىف بححعلدد ا

عاددد ى بحثلددد بخ   2020عتردددعم اىح  ادددى ححضدددثم صدددو تدددى  ، حلجهدددقض  دددىححعل ا مىح  ادددى 
  .(63)عهق اشدع  "ت ر ط جق   بححعل ا حللم ن" بحمحو اا

 ل دددا ع ب   ب ،شددديا تيدددقاد بحمردددحقى بحمهجدددو عب كدددى لمو حلمعلمددد ط ، عتددد  اثها تلدددم م -2/3/3
لنق،دددقب المددد ط عاحمنجددد ط ادددط تمل دددىل ا دددى   عط شدددى  بحيدددالم  بخدددل  بحالصدددل ا احدددم

 .  (64)بحضف
 براما وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف  مالي يا: -2/4

رمط مدل ادالدا المقتدا ادط بحثددباا بحح  اث دا، تمد بدباا تل  بحقا بل  مدالح ط ، تح
 :(65)كمى يلو

بدددددباا بحمدالددددا ب عحددددم: عتحرددددمط بحثدددددباا بحح  اث ددددا بححىح ددددا: بدددددباا خىصددددا  مهددددى بل  -2/4/1
بححلك ددد، عادددباا خىصددا   مهددى بل بح  بسددا، عادددباا خىصددا  مهددى بل بح ىسدد  باحددو، 

اا خىصدددا حدددحعلا بحلكدددا بة،لل  ادددا، عاددددب عادددباا خىصدددا حدددحعلا بحلكدددا بحمالعادددا بحوقا دددا،
 عادباا خىصا بح  ا  بحعلق  عبحداىة ىل.

بدباا بحمدالا بحثى، ا: عتحرمط بحثدباا بحح  اث ا بححىح ا: بدباا تجم ا بحمهى بل بححداقادا  -2/4/2
حلمعلمدد ط، عادددباا تقسدد ن بح ثدددبل صددو تقظ ددف بححكجقحقج ددى  ضددق   صعىحددا صددو تمل حددو 

  بححعل ا عبححعلا.
بقادد بل  ت  اث ددا  رددق  بدددباا يلح اددقخ ط صددو اىح  اددى  بحمعلمدد عاددط بحلدد يد  ىحددتمد أخ
تددا ع حد  عصدد  خيدا ، بحردثا عهددق يدق  بةجددىت  ب سدثقت اصددو يدق  بححد  ا   مد ب   بححعلدد ا بحعدى  

، ع،لدد ب  ححقسدن ا حقادىل تلد  (66)عت ب هى اردثَوى ادط اثدل تلد  بحقاد بل صدو ب بلدا بحعدى  بح  بسدو
تلىعت ت  ا  بحمعلمد ط صدو بحعضدد بح د يح  ، صلو ا  بخل بحم ب   بحمىح  اا مث د ببحح  اث  بحثدباا

ادددط بححعلددد ا، عحكجهدددى عسدددعا ،يىاهدددى ححشدددمل تع اددد  بحمعلمددد ط  ،شدددد بحمعدددى ا ب سىسددد ا عبحمثدددى و
ددددد، ممدددددى يدددددبالجحمدددددىتو عبالاحضدددددى م دددددىحقتو   ى حح رددددد ط اهدددددى بتها بالجحمىت دددددا،حا تددددد  اثها ألر 
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، ، عبحمردددددؤعح ا تدددددط بحم  سددددداعصهمهدددددا بحيدددددالم بححلك دددددد بحمردددددحول، عبحعالادددددا ادددددنع  بحش ضددددد ا،ع 
 .(67)عبحملحمن، عبحرلقت بحمهجو

 :مالي ياأساليب تنفيذ براما وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف   -2/5
صدددو اىح  ادددى  بحعدددى يدددحا تجل دددت بددددباا تددد  ا  بحمعلمددد ط بقاددد بل بححددد  ا   مددد ب   بححعلددد ا 

   أسىح   احجقتا يحرا اعلمهى  ىحيى ن بحعملو، عاجهى: بحر م جى بل، عبحم ىةدبل،  ىسح  ب  ت
عتدددددض   ع  ،مق ج ددددا، عحعدددد  ب  عب ، بحم ىكددددى ، عبححدددد  ا  بحملهدم)بحمضددددكد(، عأسددددلقم 

 .(68)"  بسا بح   "
تعلدا اهج دا كمى ُتيَثد  بددباا تد  ا  بحمعلمد ط بقاد بل بححد  ا  ادط خدالف سدثعا ،مدى   

تد  ا  بحمعلمد ط ، عبححو حهى سمىل ععظىئف ا حللدا ادقف   بخل بحم ب   بحمىح  اا ىح  ىتمى   ا
: بححعلا بحمقجه  شنل صد م هت  بحجمى   هو، ع بحم  سا صو اىح  اى عبححجم ا بحمهج ا بحمحمدم   عحم

 "Individually-guided learning  بح دددل بححعدددىع،و حلمشدددنالل " "، عCollaborative 

problem solving  " عتعلددد ا بحمالالدددا عبححو ددد ا ،"Teaching observation and 

assessment  ع ًل تمدددددددددل بححددددددددد  ا  ""، عTraining-workshop  " عبحث دددددددددح بةجدبئدددددددددو ،"
Action research  " عالمقتدددىل بح  بسدددا ،"Study groups  عالدددف بة،لدددىت بحمهجدددو ،"

 .Professional portfolios "(69)حلمعلا " 
 مالي يا:وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف  إدارة  -2/6

لجدا " بةشددبا تون عا   بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى  صو اىح  اى ت ا  تىلا عطشدبا ح
، صهددددو بحمردددددقحا تددددط ع ب   مددددل اددددى يحعلدددد  بحدددد  ا  بحمعلمدددد ط بحمحمدمدددد  عحددددم بححداددددقم " ىحم  سددددا

اجهى بحه نل بححجل مو حلم  سا صو اىح  اى، ممى  بحم  سا، عبححو ُتَع  اط أا  ب ارى  بححو يحشنل
 يحرم صو بحشنل بححىحو: 
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 اهليكل التنظيمي ملدرسة البصرية الدولية مباليزيا (5شكل )

(Source :Handbook of Baseerah International School  ،Future 

Projects ،8/26/2015  ،p.13.)    
دى حدثع  بحمعدىي د اثدل عاودق  اد يد  بحم  سدا  ىخح دى  ارددقف أع اشددا ححلد  بحقاد   عصو 

بح ثد  عبحكلىد ، عادط اهدى  هدت  بحقاد    ىحم  سدا تشد    عت  يد  بالاح ىجدىل بحح  اث دا بحلعل دا 
حلمعلم ط، تيقاد عت  ا  بحمعلم ط بحل   عبحمعلم ط  عم بح ثد ، تودقاا ب  بد بحدقظ لو حلمعلمد ط 

  جم دددن بالجحمىتدددىل عبحلودددىدبل تلدددم اردددحقى بحم  سدددا، عبةشددددبا تلدددم بحثددددباا  ىحم  سدددا، توددد
 .(70)بح بخل ا عبح ى ج ا، عتجل ت بح اى بل بحم  ب، ا عبح اى بل بحضل ا

 :مالي ياتمويل وحدات التدريب بمدارس التعليم العام ف   -2/7
 ب   بحعىادددا صدددو حوددد  بددد أ بحح ددددت ، دددق بحالادم ادددا صدددو بة ب   بحمىح دددا تلدددم اردددحقى بحمددد

   عدددد  بححك  دددددبل بحهىئلددددا  بخددددل بحويىتددددىل بح نقا ددددا اجددددت تددددى  2000اىح  اددددى صددددو أعبئددددل تددددى  
 ، عبتحدددبا بح نقاددا بحمىح  اددا  سددم  ى  ردددع   عجددق  بسددحوالف اددىحو حلمدد ب  ، عصددو تددى  1989
داحهدى عتمحعهدى   أالوا عتب   بححدا ا عبححعلد ا بحمىح  ادا اثدى    ح ادى   بسدحوالح ا بحمد ب   عا2011

، عحوددد  خضضدددا عتب   بححدا دددا (71) ردددليا صدددو بت دددى  أم اددددب  اردددحول ة ب   بحمدددقب   بحمىح دددا بهدددى
عبححعلدد ا بحمىح  اددا ا ضضددىل ا  ب، ددا اح بيدد    ىسددحمدب  اددط أجددل بدددباا تدد  ا  بحمعلمدد ط أاجددىد 

 املدرسة مشرف عام على

 جلنة اإلشراف الرتبوي احلسابات وكيل املدرسة

 وحدة شؤون الطالب
مسؤول اخلدمات 

واحلركة 
 واملشرتيات

 وحدة تدريب
  واملعلماتنياملعلم

لنشاط ا
 الطالبي

االرشاد 
 الطالبي

وحدة 
 الصحة

 والسالمة

 املدير التنفيذي
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بحم ب   حح  ا   بح  اا، ححع ا  ،قت ا بححعل ا اط خالف تيقاد ملىدبل بحمعلم ط، عتاى   ا  بل
 .(72)بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا، اط أجل عصالح ،لا بححعل ا

وحودات التودريب بمودارس التعلويم العوام       القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فو   -2/8
 مالي يا:ف  

 العامل السياسي: -2/8/1

م اهدى  اجضدثه عخ اىح  اى  عحا بت ى لا ص   بح ا ،لىاهدى  لمودبادو يدأسدهى بحملد  ، عاحدقح
حم   خم  سجقبل عحلثال   سحق   بئا عهق بحودى،قخ ب تلدم حلدثال  ، ممدى تحمثدل بحردليا بححجل تلدا 
صو الل  بحقت بد ح وق  بحجل ت س ىسا بح نقاا، عتكقخ بحرليا ب تلم صو بحدثال  حددئ   بحدقت بد 

 .(73)بحمجح   اط خالف ع،ح ى ىل بححع  لا بح  ا ا
 ، ادددا اددد   صدددو عادددا 1957أ ردددي  حعدددى   31 ادددى  عف ادددد  صدددو عحوددد  اددد    سدددحق  اىح 

 ، عمدددىخ أخدددد تعددد يل حددده صدددو ب عف ادددط  لردددمثد حعدددى  1963سدددثحمثد حعدددى   16الاددد  صدددو يدددق  
دى مث ددد ب حلجلددى  بححعل مددو، ا دح تحعلدد  بحمددى    اددا (74) 2007  141، عأتيدم هددتب بح سددحق  بهحمىا 

، يحا تع  ط أترىئهى اط اىكا ححعل ا  مىح  اىاح ضضا ح  اىل ب اط هتب بح سحق  بحشن ل حلجا
اددط هددتب  132، ممددى  مدد ل بحمددى    اددا يحلددىعت تدد   أترددىئهى امى، ددا أترددىدبح عحددا اثىشددد  ، عال 

 .(75)تلم خ اىل بححعل ا 1بح سحق  صو بحلود   اا ح اط بحثج   اا 
حمعلمد ط، عاد    عةعا عتب    بححدا دا عبححعلد ا بحمىح  ادا صلردلا ححد  ا  ب1982عصو تى  

ا  ل بتلى  ت  ا  بحمعلم ط حدصن بححجم ا بحمهج دا حهدا عطكردىبها بحمعدى ا عبحمهدى بل، ا دح مدىخ 
تجل دت ادط خدالف عبححعل ا هق خل  عط،حى  اعلم ط اؤهل ط عاحيق اط بحكدض بحدئ   حقتب   بححدا ا 

 .  (76) بدباا بحح  ا  بح بخلو تلم بحمجىها بحل ي   حمعلمو بحم ب    بخل بحم ب  
  اىادددا عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا بحمىح  ادددا  إ،شدددىد ايدددى  خدددىص حلحجم دددا 2008عصدددو تدددى  

بحمهج دددا حلمعلمددد ط لمحلدددد  هددد نال  تجل م  ددددى يحشدددنل اددددط أ ادددن أارددددى   سدددم ا اردددددقحا تدددط تدددد  ا  
بحمعلم ط أاجىد بح  اا صو اىح  اى ، عهت  بحلهىل هو: بحمعهد  بحمدىح  م ححد  ا  بحمعلمد ط، عاردا 

 .(77) ب  عت  ا  بحمعلم ط، عاعه  أا ط بح يط  ىاو، عارا ةمىخ بحلق   عبححلح ش بحم  سوعت
عدددا شدددىالا حجلدددى    اىادددا عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا بحمىح  ادددا  دددإجدبد ادبج2012عصدددو تدددى  

 (، بحددددتم 2025 –  2013، عأسددددلدل تددددط عةددددن ا يدددد  حلحعلدددد ا )ا يدددد  بححعلدددد ا بحمددددىح  م 
، عبحدتم لعجدو بح دقف بحم  سدا ادط عةدعهى عهدق "بحمد ب   بحمح قحدا"دع   عحدو تحرمط تجل ت اشد
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بح دددىحو عحدددم عةدددن ج يددد  احيدددق  ادددىئا تلدددم تيث ددد  أصردددل بحممى سدددىل بحعىحم دددا بح  يثدددا تلدددم 
، عاجهدددى: بالسدددحوالف بحم  سدددو ححددد  ا  عتيدددقاد م  سدددا صدددو جم دددن بحملدددىالل بحم حللدددااردددحقى بح

 .(78)بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سا
 العامل التاريخي: -2/8/2

عبسددحقحقب تلددم ،   تجدد اى باحلهددى بحثدتكددىح قخ 1511صودد ل اىح  اددى بسددحوالحهى صددو تددى  حودد  
عاد أ بحمددىالعاقخ صددو ،  1641عبسددحقحقب تلدم الوددا صدو تددى   ا جدىد الوددا، ادا بسددحعمدهى بحهقحجد يقخ 

  اددى تجددى م عأخددتل اىح،  1874، عحددم أخ سددلا بحهقحجدد يقخ الوددا عحددم بة،لل دد  صددو تددى  ا ددى احها
عبححدو ،دى ل ، مجلما بحقاج دا بحمىح  ادا بحمح د    تشنلا بح1946 ىالسحوالف، صلو اىيق اط تى  

ادددط تدددى    ، عا بلدددا  1957 ىسدددحوالف اىح  ادددى عحدددم أخ اضدددلا اىح  ادددى تلدددم بسدددحوالحهى صدددو تدددى  
صحددد   صددثىح "، اددا بدد أل –سددى بعبت " ع" تكددقاط اىح  اددى  –  بدد أل صحدددبل " تكددقاط اىح  اددى 1963

د ا مد    خالف عاللا بح محق  " اهىت د1981اط تى   ج ي   ب بلا   لدقتب د، عبححدو شده ل ى ح"  ئ ر 
بحلحدد   ىسدا "  هدت ، ا دح تدصدا بحضجىتو عبححكجقحقجو ت ا ا ى ته بحع ي  اط بة،لىتبل عبححو  

 .(79)بحعو  بحدبئن "

ب مث دددد ب صدددو تيددد عت رددد ط ،لدددى  بححعلددد ا  قادعحوددد  بدددتف بت دددى  اىح  ادددى  عددد  بالسدددحوالف جهددد  
، عبةصالاىل بحر ىس ا صو بححعل ا شىال حل ي  بححعل م ا، ا ح تا بسحثمى  اىحو مث د بحقاجو

، صلدددو بحقبادددن لمندددط بتحثدددى  ،لدددى  بححعلددد ا اج دددا بحمحيدددق   عبحميىحددد  بحعىحم ددداححلث دددا بححيلعدددىل بحق 
ددى تددا تيددقاد  حدد تا بجددىد بح عحددا عبحجمددق بالاحضددى  م، عتيمددم اىح  اددى ححضددثم  عحددا بحمددىح  م ،مق ج 

 .(80) 2020احو اا   لقف تى  

، ادددد تيددقاد بحجلدددى  بححعل مدددو  1957  اددى تلدددم بالسددحوالف صدددو تددى  عاجددت اضدددقف اىح         
 :(81)، عص مى يلو تدض ححل  بحمدبالبثالث ادبال تى ا  ا اط بححيقاد بحمىح  م 

 :  (1965 –  1957المرحلة األولى: مرحلة التكوين )  -2/8/2/1
عتهدد ا هددت  بحمدالددا عحددم بجددىد أاددا اددط خددالف عةددن بسددحدبت ل ا حلحجم ددا عتيددقاد بححعلدد ا 

، عطتدى   ه نلدا بحجلدى  بحم  سدو، اجهدى: ا اد  ادط بحمعلمد ط بحمد  ا طتدم  تلدم  عد  بحقصد ىل 
 عطتى   تجل ا بدباا ت  ا  بحمعلم ط.
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 :  (1982 –  1966المرحلة الثانية: مرحلة الدمج والتوحيد )  -2/8/2/2
، صىححوددد   صدددو بحعلدددق  لى ا حلح ددد لىل بحل يددد   عاقبكثحهدددىعتدمددد  هدددت  بحمدالدددا تلدددم بالسدددح

ط صددو عبححكجقحقج ددى أصددثم باددد ب أسىسدد  ى ححودد   بحددثال  اددط خددالف بححقسددن صددو بدددباا تدد  ا  بحمعلمدد 
 .الىالل بحعلق  عبححكجقحقج ى

  :1983اتيجي بدايًة من عا  المرحلة الثالثة: مرحلة التأهيل الستر  -2/8/2/3
، عحدتح  تدا تشدن ل ط اقبكثا س جى اق بحعدىحا بحمحك ددحو  عصل بححعل ا عحم ادالا تمنجه ا

  ح  بسدددا تجل دددت س ىسدددىل بححعلددد ا، 1970حلجدددا  ص عدددا بحمردددحقى حمللددد  بحدددقت بد صدددو أعبخدددد تدددى  
  تثجدا عتب   1993عصو تى  ع تا بحللجا ةصالح بحمجىها، عت  ا  عتيقاد بحمعلا بحمىح  م، 

ب اط ت  ا  بحمعلم ط بحمحمدم  عحم بحم  سدا ادط خدالف عاد    بححدا ا عبححعل ا بحمىح  اا ،مي ى ج ي  
 . (82)ت  ا   ىحم  سا ، تا تعم مهى  لم ن بحم ب   بحمىح  اا

 العامل االقتصادي: -2/8/3

، عادجن  ح  عحم ىهى أتلم ارحقاىل بحمع شا صو آس تع   عحا اىح  اى اط بح عف بححو ح ي
عحدددم تدددى   1987% ادددط تدددى  9حدددم % ع8اددد  مث دددد عحدددم تادددى   ،مدددق بحويدددى  بحضدددجىتو بجردددثا 

، عبةدديدل  1998-1997بحمىح ددا باسدد قاا صددو  ، اددا ع،كمددش هددتب بحجمددق خددالف ب تاددا 1997
، اددا بد أ بالاحضددى  ط اشدى ان بحثج دا بحح ح ددا بحكث دد بح نقادا عحدم خلدد  بة،لدىم عتسج ددل بحع يد  ادد

 ، عاط بحضجىتىل بحهىاا بهى ) تادا بحج  دل، عبحدجل  بح دى  1999حمىح  م صو بحح رط صو تى  ب
عبحمجحلدددىل بحجلي دددا، عبةحكحدع، دددىل، عبحمجردددقجىل (، عاجدددت أعبخدددد بحثمى، جدددىل ب،حولدددا بح نقاددددا 

  .(83)بحمىح  اا عحم تاى   بالسحثمى  ب ججثو صو بحضجىتىل
، ع  تعحثدددد    بحثشدددداا بهددد ا بححجم دددا بحقاج ددداتكدددىت تلدددم بحمدددقبعحوددد  تم ددد ل اىح  ادددى  ىال          

، صمجددت اجحضددف بححرددع جىل مدسددا حثشدددم هددق بحجددقب  صددو باحضددى  اعدصددوبح نقاددا أخ  أسددمىحهى ب
، عتثجدا اقب  هدى بحثشدداا عحا اىح  اى أكثدد ادط خمد  ا  ب، ىتهدى بحردجقاا حويدى  بححعلد ا عححيدقاد 

، ع،ح لا حتح  ب،حولا اىح  اى اط بل   ع باحضى  ت بتدو عحدم بلد  بحجهقض  ىحثدع  بحثشداا عت  اثهى
 ، عهو بح ق  بل  الحقح تلى ا ى 1957تىا ى، اجت بسحوالحهى تى   35 ع باحضى  صجىتو صو ا   

% اددى بدد ط  5,5، حودد  ،مددى بالاحضددى  بحعددىحمو بجرددثا ج دددط صددو سددقم تىحم ددا اددى   بححجددىص ، عا
  عحدم 2005% تدى  5,3مق بحجدىتا بحدقاجو بةجمدىحو ادط  ، صى تلن ،2009  ع  2005تىاو 

دددددى  دددددسخ بحمدددددقب   بحثشدددددداا صدددددو بحويدددددى  2008% تدددددى   6,2  عحدددددم 2006% تدددددى  5,8  ، عط  بك 
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ا ، حددتت عةددعا  عحددا اىح  اددى خيددا حلحجم دداددل بحم دددت صددو بححجم ددا بالاحضددى لابحضدجىتو هددو بحعى
بالاحضى لا اط بالسحجى  عحم ،هرا تداقاا ، الى هى الب  حلحجم ا " 2020بحقاج ا تجقب،هى "  أاا 

 .(84)تلر ل صو عةن خيا بةصالح بححداقم بحمىح  م 
ىب اؤ م  أ  بحمىف بحثشدم تط ادا  بححعل ا  ع   ع          بححجم ا  ،ه ع  احضى صو تمل ا بال اهم 

 ممدى ل ود  ، عحدا اىح  ادى احضدى ال هق بحعىال بحدئ   ح ادى   بحود    بححجىصرد ا تلدم بحمد ى بحيقادل
، (85)عهنتب لع ت بححعل ا بحجمق عبححجم ا، أكثد اهى   عط،حىج ا أصدب  ت داابحح ض ل بحعلمو بحعىحو 

بحمىح  اا أخ هجىت تالادا عللىب دا ععا د   بد ط بححعلد ا عبحجمدق بالاحضدى م  بح  بسىلعأك ل عا ى 
بححعل م دا، عبححدم د  تلدم  ح عحا اىح  اى، ا ح أبدتل أخ ت ر ط ،قت دا بححعلد ا، عتادى   بحمد خالل

بحمدبال ب عحم اط بححعل ا، عتقص د ،لى  تعل مو احضل  رقم بحعمل، ملهى مى،دا  مثى دا تقبادل 
، صلددو خددالف بحجضددف ب عف اددط تددى  (86)اهمددا أ ل عحددم ت و دد  بحجمددق بالاحضددى م ح عحددا اىح  اددى

جددد  بحددد عحو تلدددم  عحدددا %، عأاجدددم بحث5ع7، سدددلل بالاحضدددى  بحمدددىح  م ،مدددق ب مث دددد ب بجردددثا  2017
 713اىح  اى عب  بد بالاحضى م حهى عس ىسىتهى بحل يد   ىحثجىد، ا ح تب   خل بحلد  بحمىح  م ادط 

 . (87) 2018 اجكا اىح  م صو تى   42ع  777  ، عحم 2017 اجكا اىح  م صو تى   40ع

 ثالًثا: وحدات التدريب واجلودة مبدارس التعليم العام يف مصر

 تطور وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف  مصر:نشأة و -3/1
تدددا ع،شدددىد عاددد   بححددد  ا   مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  صدددو اضدددد  مقجددد  بحوددددب  بحدددقتب م  ادددا 

 ، ا ح ،ضا بحمدى   ب عحدم اجده تلدم أخ تجشدس  ندل ا  سدا (88) 19/10/2000( بحى ا  254)
ا  لضدد   بحشددن لهى ادددب  اددط اللدد  ع ب   ( عادد   حلحدد   اددى،قم تددى  عصجددو –عتدد ب م  –عبحدد بئو )

(، عبحعىئد يط ادط بحثعثدىل )اشددص ى تلدم بحقاد  بحم  سا انق،ا اط: أا  ،لدى  أع عمدالد بحم  سدا 
 بح ى ج ا  ىحم  سا، عت   اط بح ثدبل بحلج ا عبة ب اا بحمشهق  حها  ىحكلىد   ىحم  سا.

حمهدى  بحمقملدا حهدى ممدى يلدو : اا تك د ارمم هت  بحقا بل أكثد ادط ادد  ،ح لدا ححك دد ب 
/ 16/3( بحددددى ا  48 اددددا ) صلودددد  أالدددد  تل هددددى عادددد   بححدددد  ا  عبححوددددقاا  مقجدددد  بحودددددب  بحددددقتب م 

، ا ح تون ت ا ارا " شدقخ بححعل ا عبححجم ا بحمهج دا "  ىحم  سدا، عأخ دد ب تدا تعد يلهى (89) 2002
 .(90) 2012/ 11/2حى ا  ( ب137عحم عا   بحح  ا  عبحلق   اثو ى حلودب  بحقتب م  اا )
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 :  مصروحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف  إنشاء فلسفة   -3/2
دددى حمدددى ،شددددته عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا بحمضدددداا صدددو ب  حدددا بح ىصدددا بقاددد بل بححددد  ا   عصو 

ا عبحلق    مد ب   بححعلد ا بحعدى  صدو اضدد، تودق  صلردلا ع،شدىد تلد  بحقاد بل تلدم بتحثدى  بحم  سد
ب حملهق  بححجم دا بحمحمدمد   عحدم  هو بحمدم  ب سىسو بحتم تحا ص ه بححجم ا بحمهج ا حلمعلم ط، تسك   

(، عادددد  أاثحددددا  عدددد  بحث ددددقث عبح  بسددددىل أخ School-Based Developmentبحم  سددددا )
بححعىاددل اددن بدددباا بححدد  ا  اددن بحم  سددا مقادد   أكثددد صىتل ددا اددط بححعىاددل اددن بحمعلمدد ط مددسصدب ، 

يدد تا ةدددع   أخ تددحا تمل ددىل بححجم ددا بحشددىالا عبححيددقاد عبححدد  ا  اددط  بخددل بحم  سددا، ممددى عهدتب 
تدتك  صلرلا ع،شدىد تلد  بحقاد بل تلدم بحعمدل  بخدل بحم  سدا مملحمعدىل تعلدا ، عمقاد   تد  ا  

، ممى تحل  صلرلا عا بل بحح  ا  عبحلق   بحمقجق    م ب   بححعل ا بحعى  (91)أسىس ا حلعىال ط بهى
بحمجلق  بحللرلو حجشد اوىصا بححجم دا بحمهج دا حلمعلمد ط بحمحمدمد   عحدم بحم  سدا، بححدو تعد  ادط  ان

ددى حلودددب  بحلمهددق م  اددا)   2008( حعددى  129أعحددم بخحضىصددىل ب كى لم ددا بحمهج ددا حلمعلمدد ط عصو 
 .(92)بحتم ل    بخحضىصىل ب كى لم ا بحمهج ا حلمعلم ط

 : مصربمدارس التعليم العام ف   أ داف وحدات التدريب والجودة -3/3
أادددل عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا بحمضددداا أخ بحهدد ا بحعددى  حقادد بل بححدد  ا   بخددل بحمدد ب   
يحمثل صدو  أادا اردحوثل ا ححجم دا ملىلدىل بحمعلمد ط عبحعدىال ط  ىحم  سدا،  مدى للعلهدا ادى  اط تلدم 

، ححضددددثم ححعل م ددددا  ىحم  سددددا ردددد ط بحعمل ددددا بأ بد أ عب هددددا  لىتل ددددا عملددددىد ، عامددددى يددددؤ م عحددددم ت
، ممدى تهد ا عاد بل بححد  ا  بحمقجدق     تلدم بحقصدقف عحدم بحلدق   بحشدىالاا  سحها صعىحا عادى   

 :(93) بخل ا ب   بححعل ا بحعى  صو اضد عحم المقتا اط بحجوىط لمنط عجمىحهى صو بححىحو
 بحل  .تجم ا بحكلىلىل بحمهج ا عبحح ضض ا حلمعلم ط، عخىصا  بحمعلم ط  -3/3/1

 تقص د اجىخ تى   ىحم  سا لشلن تلم بححجم ا بحمهج ا بحمرح باا حلعىال ط بهى. -3/3/2
 تجم ا ملىلىل بحمعلم ط تلم بسح  ب  بححكجقحقج ى بحمحيق   عاضى   بحمعدصا بحمحجقتا. -3/3/3

  عتددددا  مقجثدددده تعدددد يل ارددددمم 11/2/2012بحددددى ا   137كمددددى صدددد   ادددددب  عتب م  اددددا 
، عاددد  أةددىا هدددتب بحودددب  أهددد بص ى ححودددقاا عحددم عاددد   بححدد  ا  عبحلددق  بححدد  ا  عببحقادد   اددط عاددد   

 :(94)ج ي   حقا   بحح  ا  عبحلق    ىحم  سا تحمثل صو باتو
    ان بة ب   بحم  س ا عالل  ب اجىد. ىححعىعخ عةن  أاا ع سىحا عأه با بحم  سا  -3/3/4
.عت  ي  أهددد بصهى بحردددجقاا دهدددى  ىسدددحمدب عةدددن خيددد  تجل تلدددا حح رددد ط بحم  سدددا عتيقا -3/3/5

 عاحى عحهى عتو  مهى.
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دى حلمعدىي د بحم د     -3/3/6 بححوقاا بحتبتو حلم ن جقب،  بحمجلقادا بححعل م دا  بخدل بحم  سدا عصو 
 اط بحه دا بحوقا ا حرمىخ بحلق   عبةتحمى .

  :مصربراما وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف   -3/4
  تلدم " 7/9/2011( بحدى ا  313( اط بحودب  بحقتب م  اا )18ضا بحمى    اا )صلو  ،

توددق  عادد بل بححدد  ا   ىحمدد ب   صددو عاددى  خيددا ب كى لم ددا بحمهج ددا حلمعلمدد ط بحدد  ا  بحمعلمدد ط 
 بخل بحم  سا تلم تجل ت بحثدباا عب ،شديا بحح  اث دا  ضدق   صد   ا، عطجددبد اشددعتىل بحعمدل 

ل صدددك د  ، عادددحا ع سدددىف تودادددد صدددو ،هىلدددا بحلضدددل بح  بسدددو عحدددم ع ب بل بححعدددىع،و صدددو المقتدددى
 .(95)ب ،شيا بحم حضا  ىة ب   بححعل م ا "

حو  أادل عتب   بححدا دا عبححعلد ا بحمضدداا المقتدا ادط بحثددباا بحح  اث دا ، عبححدو حهدى  ع  اهدا 
م ب   بححعل ا بحعدى  صدو اضدد ، صو ت و   بححجم ا بحمهج ا بحمرحمد  حلمعلا بقا بل بحح  ا  عبحلق    

عاجهدددى ادددى يلدددو: بد،دددىاا تددد  اثو ححجم دددا عتدددو بحمعلمددد ط عبحعدددىال ط  ىحم  سدددا  ىحدأادددا بحوقا دددا حلحعلددد ا 
عصلردددلحه، عاد،دددىاا تددد  اثو ححجم دددا اهدددى بل بسدددح  ب  أسدددىح   بححودددقاا حددد ى بحمعلمددد ط، عاد،دددىاا تددد  اثو 

اا تدد  اثو ححجم ددا بحددتمىدبل بحمحعدد    حدد ى بححالا ددت ححجم ددا اهددى بل بحددحعلا بحجشدد  حدد ى بحمعلمدد ط، عاد،ددى
 .(96)عبحيالم، عاد،ىاا ت  اثو ححجم ا  ع  بحمهى بل ح ى بحكقب   بة ب اا

 :مصرأساليب تنفيذ براما وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف   -3/5
مددد ب   بححعلددد ا تحعدد   ب سدددىح   بحمرددح  اا صدددو تجل ددت بددددباا عادد بل بححددد  ا  عبحلددق    

 Disscution""، عالودىل بحمجىاشدا " Lecturesبحعى  صو اضد، عاجهى اى يلو: بحم ىةددبل "

Groups  عبحعضف بحتهجو ،"BrainStorming"" عع ًل بحعمدل بحح  اث دا ،"Workshops ،
، عبحجددددد عبل Field Trips""، عبح ادددددى بل بحم  ب، دددددا " Demonstrationعبحعددددددض بحعملدددددو "

""Seminars
(97). 

 مصر:إدارة وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف   -3/6

تون عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعلد ا بحعدى  صدو اضدد ت دا اردا " شددقخ بححعلد ا 
، ممددى هددق اقةددم   أارددى  بحه نددل بححجل مددو حلم  سدداعبححجم ددا بحمهج ددا  ىحم  سددا "، عبحددتم لعدد  أادد

  ىحشنل بححىحو:
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 اهليكل التنظيمي للمدرسة يف مصر (10شكل )
،  2005( لساةة 250ار الاواار  ردقام )، القار مكتاب الاواير، المصادر: واارة التربياة والتعلايم )

 .(2005، 1مادة ، سية بالمراحل التعليمية المختلفةالمدر  بشأن معدلت وظائف اإلدارة
  تشدن ل 4/2001/  18( بحدى ا 90حدقتب م  ادا )عحو  ا  ل بحمدى   ب عحدم ادط بحوددب  ب

دى حلقاد  (، عأاد  بحجلدى  أع (98)عا   بحح  ا   نل ا  سا تلم بحج ق بححىحو :اد يد بحم  سدا ) ئ ر 
عمددالد بحم  سددا )اشدددص ى تلددم بحقادد  (، امثددل حلعىئدد يط اددط بحثعثددىل بح ى ج ددا حكددل اددى     بسدد ا 

  بح  بسددد ا بحم حللدددا )أتردددىد(، عامثدددل حكدددل ادددط )أتردددىد(، عبحم  سدددقخ ب عبئدددل بحمشددددصقخ حلمدددقب
 بحلدىل ب خدى اط بحعىال ط  ىحم  سا )أترىد(.

 :مصرتمويل وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام ف   -3/7
حو  أادل عتب   بححدا ا عبححعل ا عصو ى حمى ،شد صو أ حا تل  بحقاد بل  ىحمد ب    عد   عجدق  

، عةدددىصا  عحدددم ،وددد  أجهددد   بحكمث دددقتد صدددو  عددد  بل  ىحمددد ب  ضدددىل اىح دددا ححلددد  بحقاددد ا ض
 .(99)بحم ب  

 مدير املدرسة

 األمن نائب املدير وحدة اجلودة الشاملة

 وكيل لشئون التعليم

شئون 
التعليم 

والتنمية 
 املهنية

شئون 
االمتحانات 

وتقويم 
 الطالب

 وحدة التدريب والتقويم

 ةوكيل لشئون اخلدمات واألنشط

وحدة الشئون 
 املالية

 واخلزينة

 شئون اخلدمات
 واإلحصاء

ووحدة البيانات 
 واملعلومات

 األخصائي النفسي اخلدمة اإلجتماعية

شئون 
 الطالب

 شئون املبنى 
 والتغذية

األنشطة 
 الطالبية
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عاعدد  بسددحعدبض أهددا االاددم بحقةددع ا بحدبهجددا حقادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا 
بحعدددى  صدددو اضدددد، ادددط ا دددح ،شدددستهى عتيق هدددى، عصلردددلحهى، عأهددد بصهى، عادبالهدددى، عأسدددىح   تجل دددت 

عاىحد ا اط بحلهق  بحمثتعحا اط اثدل عتب   بححدا دا عبححعلد ا بحمضدداا بدبالهى، عط ب تهى، عتمقالهى، 
، عاعد  اددع  ، دق ادى لوددم ادط امى، دا ا  عبحلدق    مد ب   بححعلد ا بحعدى صو الىف عاد بل بححد   

تشد تىا ى تلم ع،شدىد تلد  بحقاد بل  ندل اد ب   بححعلد ا بحعدى  صدو اضدد، عال أخ بحقبادن بحلعلدو 
ط بحرددلث ىل عأعجدده بحوضددق  بححددو تعددى،و اجهددى تلدد  بحقادد بل، عبححددو لشدد د عحددم عجددق  المقتددا ادد

ترعف تلع ل عا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو اضدد، عادط أهدا هدت  بحردلث ىل 
 اى يلو:

 :(100)سلبيات تتعلق بتهيئة المدارس وتوعية المعلمين، وتتمثل في

 ل بحمددد ب   ادددط خدددالف عصددد ب  ةدددعف بححه ددددا بحمردددثوا عبحم ييدددا حهدددت  بحقاددد بل  بخددد
 تلر دبل ع،شدبل تقج ه ا حجلى  بحعمل بهت  بحقا بل.

  أخ هت  بحقا بل تا صدةهى تلم بحمد ب    وددب  عتب م  عخ أخدت با بد اردثو ى صدو م ل دا
 تملهى عأه بصهى عا   االئمحهى حلث دا بحم  س ا.

 ل لمدددقخ تدددط  هدددا، امدددى للعلادددط بحمعلمددد ط  سهم دددا هدددت  بحقاددد بل ةدددعف باحجدددى  مث دددد
، أع عحدم الدا عتد ها  لد عبهى عأهم حهدى ، ع امى يدجن  حد بالشحدبت صو بحللجا بح ىصا بهى

  ،هى ال تلثو باح ىجىتها بحح  اث ا.
 :(101)سلبيات تتعلق بالمشرفين على هذه الوحدات ، وتتمثل في

  امى  اشدصقب تل  بحقا بل   د الد  ط حإلشدبا تل هى  رث  بحعل  صو ه دىل بحح  ا
 لريد بحمشدا عحم أخت ج عف ا  سو أع تقحو اهى  ع ب اا أخدى صو بحم  سا.

 .عجق  ت  ا  صعىف عجى  حلمشدص ط تلم هت  بحقا بل    ، 
 بح  جددا : تمل ددا بخح ددى  اشدددا عادد   بححدد  ا  تلحوددد عحددم عجددق  أم اعددىي د تلم ددا اثددل

         .(102)بحعلم ا أع بح ع بل بحح  اث ا عبح ثد  صو الىف بحح  ا 

   تلحوددد تلدد  بحقادد بل حقجددق  احددى ع ط عاشدددص ط اح ضضدد ط عادد  ا ط تلددم احى عددا تلدد
ع  ، (103)، بل ع  ىم هؤالد بحمقجه ط عحدم اد  ادى تدط بددباا بححد  ا   بحقا بل  ىحم ب

 بحجمي ا بححو لعيق،هى حلمعلم ط صو مل تاى  . لعحم  بحمقجهقخ تلم بة شى بل
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 ومن أهمها:، سلبيات تتعلق بالمدربين 

   و  بحكقب   بحم  اا عبح ثدبل بحمحدقصد  صد ها ، عةدىصا عحدم ةدعف ملىلدا عملدىد   عد،
 .(104)سقبد صو ت ي   بحثدباا أع تضم مهى أع تجل تهى عتوقامهى بحم  ا ط 

  بصحوى  هت  بحقا بل حقجق  ملىدبل عخثدبل ت  اث ا اثل أسىتت  بحلىاعدىل عخثددبد بححدا دا
 .(105)ع بحث قث

 ع  لشددقاهى مث ددد اددط بحملددىاالل  عخ بخح ددى  بحمدد  ا ط حألسددلقم بحعلمددو وددى  تمل ددابصح ،
، ب اددددددددد بحددددددددتم للودددددددد  تلدددددددد  بحثدددددددددباا بحمضدددددددد با ا عبحكلىلددددددددا بحح  اث ددددددددابحجلددددددددد حلكلددددددددىد  

 .(106)عبةللىب ا
، ومان  يبياة والتخيايي للبارامل التدريبياة    سلبيات تتعلق بتحديد اإلحتياجاات التدر 

 أهمها:

 تضدم ا عت يد   بحثددباا بحح  اث دا    بحلدص بح و و دا حلمعلدا حلمشدى ما صدوال تح م بحقتب ،
ىصهدددو بددددباا اعددد    ادددط بحددد عف بحمحو ادددا صدددو هدددتب ، ع حددد  تنددد  ت يددد  صدددو بحكىحددد  سدددلل 

، سدددقبد صدددو ت يددد   هدددت  بححددد  ا  حمرددددقح ا بحم  سدددا، عبححدددو تحددددت ص هدددى بددددباا بحملدددىف
، ممى تضما بحثدباا بحح  اث ا صو (107)توقامهىبحثدباا أع ا حقبهى أع تجل مهى أع تجل تهى ع 

، عحد   تلدم أسدى  ا دىخ تلدم أسدى  ادط بح د   عبةحهدى ا ب   اضدد صدو  عد  ب 
 تقبصد بحمعلقاىل عبالاح ىجىل بح و و ا بحم    . 

 سلبيات تتعلق بالبرامل التدريبية ذاتها ، ومن أهمها :

  ا ددح لكلدد  تلددم (108)ىةددد  بحجلداددابتحمدى  أسددىح   بححدد  ا  صددو بحكىحدد  تلددم أسددلقم بحم ،
ب ا دددىخ أم جقب،ددد  تمل دددا  ، عال يحردددمط صدددو مث دددد ادددطبححددد  اثو بحيدددى ن بحجلددددم بحم حدددقى 

، عةىصا عحم أخ اعلا بحم  ا ط لرح  اقخ أسلقم بحم ىةد  عبحيداوا بحجلداا أكثد تيث و ا
حلقسددددىئ   ، عمددددتح  الددددا بسددددح  ب   عدددد  بحمدددد  ا طبححيث و ددددااددددط بسددددح  ب  بحيدددددم بحعمل ددددا 

   عاددا بحثد،ددىاا بححدد  اثو اددط ، عهددتب ادد  يدجددن عحددم ةددحكجقحقج ددا بحمع جددا أاجددىد بححدد  ا بح
 .(109)جها أخدى  له  بل اعمل بحقسىئ   ىحم  سا اط، عطحم ةعف تجها

  ، اضد ا   بحح  ا   بخل بحم  سا ، ع  أ،هى ال ت ا   صدو بحكىحد  تدط سدىتا عباد   أسدثقت  ى
اندد    ى تمددىف بةشددددبص ا عبة ب اددا ، عةددىصا عحددم بححرددى م بددد ط   حدد   خ بح ددق  بح  بسددو

 .(110)اقبت   بحح  ا  عبح ض  بح  بس ا ، امى يؤ م عحم تعيل امى سا ب ،شيا بحم  س ا
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  ، تكددددب  بحم حدددقى بححددد  اثو عتددد   تقظ لددده حح و ددد  ب هددد با بحمقةدددقت ا حلثددددباا بحح  اث دددا
 .(111)ب ،شيا بحمثحكد  بحمضىاثا  لى،  خلق بحثدباا بحح  اث ا  بتهى اط

كمى تقصلا عا ى بح  بسىل عحم المقتا ادط بحردلث ىل عبحمعقادىل بححدو تجحدىم بحثددباا 
 : (112)بحح  اث ا بقا بل بحح  ا  عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى  صو اضد عاط أهمهى

 ط عجهدا ،لدد ، ادبددباا بححجم دا بحمهج دا حلمعلمد ط أ بد عا   بحح  ا  عبحلدق   ادقف تجل دت
، ا دح أخ عادا تجل دت تلد  جىد ةع ل ى  شنل تى ، بحمرحل  يط اط تل  بحثدباابحمعلم ط 

، لمدد ط بحمرددحه ص ط تلددم تلدد  بحثدددباا، امددى أ ى عحددم الددا عاثددىف بحمعبحثدددباا   ددد اجىسدد 
 عةىصا عحم ةعف تله  بل بحح  ا .

  بحعلم ا بحمو اا.  ىم ب ه با بحعىاا عبح ىصا حلثدباا بحح  اث ا ، عةعف بحمى   

 .ةعف بحح ي   ححل  بحثدباا بقا   بحح  ا  عبحلق    ىحم  سا 

 . بتحمى  تل  بحثدباا تلم أسىح   تول  لا اثل بحم ىةدبل بحوض د 

 .ةعف أسىح   بححو  ا بحتبتو ححل  بحثدباا بقا   بحح  ا  عبحلق    ىحم  سا 
 ن أهمها :سلبيات تتعلق باإلمكانات والتجهيزات المادية ، وم 

 ى اددى تددحا تمل ددىل تلحوددد تلدد  بحقادد بل عحددم عجددق  انددىخ الهدد  عارددحول حلحدد  ا  ، صكىحث دد
 .(113)بح ىس  باحو أع انحثا بحم  سا بحح  ا  صو  دصا

  بصحوددى  مث دددد اددط بحمددد ب   حإلانى،ددىل بحمى لدددا عبحثشددداا بحالتادددا ححجل ددت بحثددددباا بحح  اث دددا
 .(114) لعىح ا

 تمويل والتحفيز ، ومن أهمها :سلبيات تتعلق بقصور ال

 ى تلدم عاد   بححد  ا   بخدل بحم  سدا،    عجق  ا  ب، دا ا د    عا ضضدا حإل،لدىم اجهد ،
، عالدا بحمدقب   بحمىح دا بحمحىادا حلضددا تلدم تلدم اد ى ت و وهدى  هد بصهىامى يؤاد سدلث ى 

ادددد  ا ط عاحدددد  ا ط تمددددل بحقادددد   عأ،شدددديحهى اددددط ايثقتددددىل ععسددددىئل علرددددىح عانىصددددلل 
 .(115)، عةىصا عحم الا بح ىص  بحمى ماطام   

 سلبيات تتعلق بالمتابعة والتقويم ، ومنها :

 عت   عجق  الف ت  اثو حكل اح  م حإلسحدشى   ده تجد  تدشد  ه شنل ا تمل ا بححوقاا ،
 .(116)ح ع بل ت  اث ا  ارحوثل ا
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 ةانى،دددىل عخ تودددقاا بددددباا بححددد  ا  للحودددد حلث ى،دددىل بحكىص دددا تدددط بح ىجدددىل بحح  اث دددا عب
 .(117)بحمحىاا حلثد،ىاا

  ،تلحوددد تلددد  بحقادد بل عحدددم عجددق  خيدددا ححوددقاا ب  بد بحم  سدددو منددل ادددط اثجددم ا  سدددو
و اشددصو ، عاد  يدجدن  حد  عحدم الدا عتدبددباا، اعلمد ط، تالا ت، اعىالعأ،شيا، انحثا، 

 .(118) ، عأ،ها حا يحلوقب بحح  ا  بحالت  صو هتب بةاىبحقا بل  عمل ىل بححوقاا عآح ىته
وحودات التودريب بمودارس التعلويم العوام       القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فو   -3/8

 مصر:ف  
 العامل السياسي: -3/8/1

دى جمهق ا دى، عبحجلدى  بحر ىسدو بحمضددم يحثدن هدتب بحجلدى   لع  ،لى  بح نا صو اضدد ،لىا 
  2014معد ف حعدى  ( اط بح سدحق  بحمضددم بح139بحلمهق م صو بح نا، عا  ،ضا بحمى    اا )

أخ "  ئدددد   بحلمهق اددددا هددددق  ئدددد   بح عحددددا، ع ئدددد   بحرددددليا بححجل تلددددا، عادتددددم اضددددىحم بحشددددع  
، عالحددددد    ساندددددى  بح سدددددحق  عاثىشدددددد بحدددددقاط ععاددددد   أ بةددددد ه عسدددددالاحهىعا دددددىصف تلدددددم بسدددددحوالف 

عحودد  ب تثيددا بحر ىسددا بححعل م ددا صددو اضددد  ىحجلددى  ، (119)بخحضىصددىته تلددم بحج ددق بحمثدد ط  دده "
  ، عبتحمد ل بحر ىسدا بححعل م دا تلدم بحمدم ادا 1805ر ىسو حل عحا اجت ته  ا مد  تلدو تدى  بح

احددم ا ددى   ، عظددل بحقةددن اددىئا(120)حلقصددىد  محيلثددىل بحلدد ش عب سدديقف، عبحلهددىت بة ب م حل عحددا
، ا دددح بددد أل بح نقادددا صدددو بالتلدددى  ، دددق بحالادم ادددا صدددو ع ب   بححعلددد ا   1952ادددق   يقح دددق تدددى  

، عب جهددد   بحم ل دددا بحمحمثلدددا صدددو بحمددد يداىل تمثلدددا صدددو عتب   بححدا دددا عبححعلددد اس ىسدددىته، ع عتجل دددت 
 .(121)بححعل م ا  حح ل ف بحع د تط بحرليا بحمدم اا

، اىادا عتب   بححدا دا عبححعلد ا  1993اجت تدى  ، ب بلا بححرع جىل اط بحودخ بحمىةوعصو 
، عبححو تدتكد  تلدم حح  ا  بحمرحمد أاجىد بح  ااط عببحمضداا " صو عاى  بححجم ا بحمهج ا حلمعلم 

أخ لنددقخ حلمعلددا  ع  ج يدد  يقبكدد  احيلثددىل بحعضددد"  إللددى  المقتددىل اددط بحمعلمدد ط عحددم بحدد عف 
، عبحمملكدددا بحمح ددد  ، عصد،ردددى، حالادددال  تلدددم باددد ث اثدددل بحقاللدددىل بحمح ددد   ب ادان دددا بحمحو ادددا

، (122)  ا  بحمثعقا ط تلم ب ،شيا بحمرحه صاادبئ  عأسىح   بحح  ا  عبححوج ىل بحمرح  اا، عت
 مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  صددو  لحدد  ا حإ،شددىد عادد   اىاددا عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا    2000صددو تددى  ع 

ادط أجددل ت و د  بححجم ددا  (123) 19/10/2000( بحددى ا  254 ادا ) اضدد  مقجدد  بحوددب  بحددقتب م 
 .بحم  سا عحمبحمهج ا بحمرحمد  حلمعلم ط بحمحمدم   
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 عبحعشدداط ادق   بح دىا  بد د اجدت بالسدحودب  تد   ادط اىحدا بحمضددم  بحر ىسدو بحجلى  عحو  شه 

 عبالسدحودب  ،أجدل  بححك  دد ادط ب،حوىح دا  س،هدى ادالدا بحمدالدا تلد  عحدم   ، عاجلدد2011 يجدىيد ادط

 يق، ددا 30عظددل بحقةددن هنددتب احددم اىاددا اددق   ، بحثددق   أ،حلحهددى بححددو عبحميىحدد  بحح دد لىل حمقبجهدا
خىح ، عمىخ اط أها ،حدىئا ، عهق شسخ الحمعو أك ل تلم أخ بححعل ا ار ا اقا ا  ، عبححو2013

تثجددا  ئىسددا   2015، عصددو تددى  (124)هددت  بحثددق   عةددن  سددحق  ج يدد  ل دد   بةاددى  بححشددداعو حلحعلدد ا
"  جمهق اددا اضددد بحعدا ددا اشدددعت ى اقا  ددى حلجهددقض  ددىححعل ا صددو اضددد عهددق " بد،ددىاا بحمعلمددقخ أعال  

ادىئا تلدم اثد أ  كثد،ىاا صدا  حلحيدقاد بحمهجدو حلمعلمد ط ادط خدالف عاد بل بححد  ا  عبحلدق    م ب سدها
 .(125)بحم  سا الحمن تعلا تط ادا  تيث   صكد  الحمعىل بحممى سا

 العامل التاريخي: -3/8/2

، صلود  شده ل اضدد صدو أعبخدد تدهبصحد  ا حلدف صدو  ى اد بث ادىصال   اضدد تدى ا  لعحثدد
دددى مث دددد ب حلع يددد  ادددط بحددد عفبحوددددخ  الف ، صكدددىخ بالادددحب ع عا دددا عاجهدددى بدايى، دددى بححىسدددن تشدددد تجىصر 

عأ ى  ه عحدم ، هتب بالاحالف تلم بححعل ا صو اضد، عحو  أاد  1982بحثدايى،و حمضد صو تى  
حددد  ا  عحدددم ممدددى أسدددج ل عظدددىئف بح، ا دددح ب، لردددا بحم  ب، دددا بحم ضضدددا حلحعلددد ا، صشدددل مث دددد

دددى مث دددد بمضددددا طبة،لل ددد   عخ بح ادددا تدددا عتدددالخ ، (126)، عب، ددد  اردددحقى بححعلددد ا  ىحمددد ب   ب، يىا 
، عاددتح   خلددا بحددثال  صددو صحددد  اللمددا، أادددل  1914بحثدايى، ددا تلددم اضددد صددو تددى  بح مىلددا 

تلدم بحقةدن بحر ىسددو عبالاحضدى م عبالجحمدىتو عتلددم ،لدى  بححعلدد ا صدو اضدد، صلددا تُدؤ   س ىسددا 
 . (127)بحثدايى،و عحم ت داا ملىدبل اهما تر  اىجا بحثال بححعل ا صو ته  بالاحالف 
  اىاا بحثق   عت قف انا اضد اط بحملك ا عحم بحلمهق اا، عا أل 1952عصو يقح ق اط تى  

، تمثلدا صدو عتب   بححدا دا عبححعلد ا، ع صدو ع ب   بححعلد ا عتجل دت س ىسدىتهبح نقاا صو بالتلى  ، دق بحالادم ادا 
 . (128)محمثلا صو بحم يداىل بححعل م ا  حح ل ف بحع د تط بحرليا بحمدم ااعب جه   بحم ل ا بح

  بحع يدد  اددط ب ادد بث بححددو 2009  احددم تددى  1992عحودد  شدده ل بحلحددد  اددى بدد ط تددى  
أادددل تلددم ،لددى  بححعلدد ا صددو اضددد عاجهددى بالسددحمدب  صددو س ىسددا بال،لحددىح عخض ضددا بححعلدد ا، 

صددو اضددد حلحه يدد ، ممددى تدبجددن  ع  بحمعلددا عاددح بحودد ا عبحعقحمددا، عتعدددض بال،لددىم تلددم بححعلدد ا 
مددى شدده ته ، ع،لددد ب ح(129)بححداقاددا صددو بحمؤسرددىل بححعل م ددا عب،عندد   حدد   ىحرددل  تلددم بحمحعلمدد ط

أ ى عحدددم تقجددده عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا عحدددم بحو دددى  بدددثع  ، تلددد  بحلحدددد  ادددط تددد ،و صدددو  ع  بحمعلدددا
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تا ع،شىد عا   بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى  صو   2000بحم ىعالل حدصن ملىد  بحمعلا، صلو تى  
 .(130) 19/10/2000( بحى ا  254 اا ) اضد  مقج  بحودب  بحقتب م 

 شه ، ع دم بثق   ال    ة  بحجلى  بح ىكااى  بحشع  بحمض   2011يجىيد تى   25عصو 

 س،هدى  بحمدالدا تلد  عحدم د، عاجلدتلد  بحثدق   بد د اجدت بالسدحودب  ت   اط اىحا بحمضدم  بحر ىسو بحجلى 
 بحر ىسدو بحدقتم تجم دا صدو بححعلد ا صلردلا تردها صالبد  أخ ادا عادط بححك  دد، أجدل ادط ب،حوىح دا ادالدا

 30عظل بحقةن صو اضد   د اردحود احدم اىادا ادق   ، (131)بحمقباج ط ح ى بحر ىس ا عبحمشى ما
هددا ،حددىئا هددت  بحثددق   عةددن اقا ددا، عمدىخ اددط أ  ، عبححددو أكدد ل تلددم أخ بححعلدد ا اردد ا 2013يق، دا 

بح عحددا بحدد  ا    سددحق  ج يدد  ل دد   بةاددى  بححشددداعو حلحعلدد ا، ممددى أكدد  بح سددحق  تلددم ادد ى بهحمددى 
( تلددم" بحمعلمددقخ عأترددىد ه دددا بححدد  ا  22بحمعلمدد ط عتجم ددحها اهج  ددى، ا ددح ،ضددا بحمددى    اددا )

ا بحعلم دددا، عاهدددى بتها بحمهج دددا، عاعدددىع،قها، بحدم ددد   ب سىسددد ا حلحعلددد ا، تكلدددل بح عحدددا تجم دددا ملدددىدبته
 .  (132)ع تىلا اوقاها بحمى لا عب  ب ا،  مى لرمط جق   بححعل ا عت و   أه بصه "

 العامل االقتصادي: -3/8/3

حودد  شدده  بالاحضددى  بحمضدددم تحددى ن صحدددبل حالت هددى  عبال،ه ددى ، صلودد  ب، لدد  بالاحضددى  
 ، ع  ب، لددد  1970 –  1967ط  ، خددالف بحلحدددد  اددى بددد 1967بحمضدددم عادددد اددى خللحددده اددددم 

اع ف بالسحثمى  عاعد ف بحجمدق بحردجقم حلجدىتا بحم لدو ، ممدى تدى،م بالاحضدى  بحمضددم ادط تادى   
  عخالف بح مرا أتقب  ب عحم اط تو  بحرثع جىل 1973بححق ط صو بحم يق، ا تو  ادم أكحقاد

دددى مث دددد  1981- 1978، ادددا شددده  بالاحضدددى  بحمضددددم خدددالف بحلحدددد   ب تمثدددل صدددو تردددل ل   ب،حعىش 
اعدد الل ادتلعددا حجمددق بحجددىتا بحم لددو بةجمددىحو، اددا ب، لدد  اددد  أخدددى، عبت ب  عجمددىحو بحدد يقخ 

 .(133) ، عاتح  عاعا أتاا اىح ا تلم بالاحضى  بحمضدم 1981بح ى ج ا اجت اجحضف 
عتعدد  اددط أخيددد بحمشددنالل بححددو تقبجدده بالاحضددى  بحمضدددم هددو بح ىحددا   ددد بحمدةدد ا 

ب ادددط بحمشدددنالل حلحعلدد ا بحلجددد و عبححددد  ا  بحمهجدددو، ع  يقبجدده بححعلددد ا بحلجدددو عبححددد  ا  بحمهجددو تددد   
، عبحمجدددىها، عبحثددددباا بحو لمدددا   دددد بحمحيدددق  ، صدددو بحم  سددد ط عبحمددد  ا ط بحمدددؤهل ط تشدددمل اضدددق 

،  بل بحمحرددى تا عبححوج ددىل بحل يدد  عاضدق  خىاددىل بححدد  ا ، عبحلشددل صددو بححك ددف عاقبجهددا بححيددق 
 .(134)، عتك د احيلثىل بحمهط بحمقجق    اهط ج ي عادعت

عاؤمدد  مث ددد اددط بالاحضددى ي ط صددو اضددد  ددسخ بالاحضددى  بحمضدددم لمددد  مجعيددف خي ددد 
، عب، لدىض عتدبجدن بحجمدق تقاف بحع ي  اط بحمضى،ن تط بحعملع ح  حلع ي  اط ب سثىم أهمهى: 



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 289 

عبحضدجىتا عبحضدى  بل حويىتىل بحر ىاا عبحموىعالل، ععجق  خرىئد مث د  صو ايىتىل بحثق صدا 
، عتقبجده اضدد باخ  عد  بحح د لىل بالاحضدى لا بحكثددى، عبححدو تدؤاد تلدم (135)عبححش    عبحثجىد

بحجلددى  بححعل مددو تىاددا ، عتلددم عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  صددو اضددد  شددنل 
دم دد  بحيثوددو خددىص، عتحمثددل هددت  بحح دد لىل ص مددى يلددو: ،لددى  بح ض ضددا، عبحثيىحددا، عتك ددد بحح

 .(136)عبالجحمىتو
حو  بترا ب  بد بةاحضدى م بحمضددم صدو بحعود  ب خ دد ادط بحوددخ بحمىةدو بحثجدو بح عحدا 
حر ىسددىل باحضددى لا تدتدد  تل هددى تاددى   اعدد ف تردد ا بحدد يط بحدد بخلو عبح ددى جو، امددى ترددث  صددو 

م ددا، عةددعف ةددعف بحم ضضددىل بحمىح ددا حويددى  بححعلدد ا  امددى أ ى عحددم الددا جددق   بحددجلا بححعل 
  2018 /2017، صلود  خضضدا اقبت،دا بحردجا بحمىح دا (137)بحو    تلم بحث ح عبححجم ا عبحح  ا 

ال ى  جج ه اضدم، ا ح أك ل عتب   بحمىح ا عصو ى حمى ع    ىحث دىخ بحمدىحو  106ع5حلحعل ا اقبحو 
، (138)ادددلبحح ل لدددو حلمقبت،دددا تلدددم أخ بة،لدددىم تلدددم بححعلددد ا صدددو اضدددد ل حدددى  عتدددى   ،لدددد  ىحكى

عاىححدددىحو يدددجعن   حددد  سدددلث  ى تلدددم بحم  ب، دددىل بحم ضضدددا حم  ب، دددىل بحمددد ب  ، صلوددد  أاددددل عتب   
بححدا ددا عبححعلدد ا بحمضددداا صددو  ح ددل عادد بل بححدد  ا   ىحمدد ب   أخ اددط أهددا بحرددلث ىل بححددو تعددى،و 

 .(139)اجهى تل  بحقا بل بصحوى هى عحم عجق  ا ضضىل اىح ا

 دات التدريب واجلودة مبدارس التعليم العام يف كل من ماليزيا ومصر رابًعا: حتليل مقارن لوح

 والجودة بمدارس التعليم العام: نشأة وتطور وحدات التدريب -4/1
تحشددى ه مددل اددط اىح  اددى عاضددد صددو عصدد ب  عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا حلع يدد  اددط بححشددداعىل 

هددى ،  ىةةددىصا عحددم تثجددو بحع يدد  اددط عبحودددب بل بحمحعلوددا  إ،شددىد تلدد  بحقادد بل عتجلدد ا م ل ددا تمل
بحمشددعتىل بححددو تؤمدد  تلددم ج لددا بحددقتب   صددو  تددا تلدد  بحقادد بل، ممددى تحشددىبهىخ صددو بححدد    صددو 

 ادبال تيق  تل  بحقا بل ارىيد   حلمرحل بل بحعىحم ا عبححيق بل صو اهى  عأ عب  بحمعلا.
 ، ب جمددى 1989تددى  عت حلدف اىح  اددى تددط اضددد صددو أسددثو حهى ة،شدىد تلدد  بحقادد بل اجددت 

  عسدحلى ا  حالتلىهدىل بحعىح دا بحمعىصدد  2000صو اضد تا ع،شىد تل  بحقاد بل اد يث ى صدو تدى  
 صو الىف ت  ا  بحمعلم ط.



  تامر إمساعيلأ/ ،مـنيـــــر د/ فـيـــــوال،أ.د/ أمحدنـجم الدين
 

 290 

 فلسفة وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -4/2
تحشددى ه مددل اددط اىح  اددى عاضددد صددو أخ صلرددلا تلدد  بحقادد بل اىئمددا تلددم تيث دد  بححجم ددا 

،  ىةةددىصا عحددم بتحثددى     عحددم بحم  سددا أم صددو اقاددن بحعمددلمهج ددا بحمرددحمد  حلمعلمدد ط بحمحمدمددبح
 بحم  سا مملحمن تعلا عبحجلد عح هى مقا   أسىس ا حلح  ا  عبححيقاد.

عت حلددف اىح  اددى تددط اضددد صددو أخ صلرددلا تلدد  بحقادد بل  مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  بحمىح  اددا 
عبحعمددل بدددعح بحلدادد ، ع،يالا ددى اددط اثدد أ بحددحعلا بحمرددحمد ادد ى تدتكدد  تلددم صلرددلا بحعمددل بححعددىع،و 

بح  ى ، حكط صلرلا تل  بحقا بل  مضد لشدقاهى شدم ادط بحكمدقض، ا دح حدا تلهدد عبةد ا صدو 
 عص ب ل بحقتب   اط أ حا أع بحودب بل بحمحعلوا بحل  بحقا بل.

 أ داف وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -4/3
بححو ترعم حح و وهى تل  بحقا بل اثل: اط اىح  اى عاضد صو  ع  أه با تحشى ه مل 

ت و   بححجم ا بحمهج ا بحمرحمد  حلمعلم ط، عتثى ف بح ثدبل ب ط بحمعلمد ط، ممدى تردعم عحدم اقبكثدا 
 بححيق بل عبححك  دبل بح  يثا.

حقج دى عت حلف اىح  اى تط اضد صو أخ اىح  اى تدم   ىح  جا ب عحم تلم تقظ ف بححكجق 
بح  يثدددا صدددو بحعمل دددا بححعل م دددا  بخدددل بحلضدددقف عبحم  سدددا، عت رددد ط امى سدددىل بحمعلمددد ط  بخدددل 

بحلع ل ب ،شيا بحالصل ا تلم اردحقى بحلضدقف بح  بسد ا، ب جمدى لشد د بحقبادن بحلضقف، ممى تهحا 
بحلعلددو عحددم ةددعف ت و دد  ب هدد با بححددو تيمددم عادد بل بححدد  ا  عبحلددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى  

 اضد حح و وهى.  صو
 براما وحدات التدريب والجودة بمدرس التعليم العام: -4/4

تحشى ه اىح  اى عاضد صو اقةقتىل  ع  بحثدباا بحح  اث ا بقا بل بحح  ا   ىحم  سا 
اثددل: بدددباا خىصددا بددثع  ب تمددىف بة ب اددا ، بدددباا خىصددا  مهددى بل بححدد  ا  عبسددحدبت ل ىل 

 بححعلا بحجش  بح  يثا.
اىح  اى تط اضد صو أخ عا بل بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى  صو اىح  اى تودق  عت حلف 

ت  يدد  عتضددم ا عتجل ددت عتوددقاا بدبالهددى بحح  اث ددا تلددم ارددحقى بحم  سددا، ب جمددى صددو اضددد تلدددض 
تلدد  بحثدددباا بحح  اث ددا تلددم بحقادد بل اددط اثددل عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا، ممددى يقجدد  صددو اىح  اددى انددىخ 

تل  بحثدباا  ىحم  سا، عا  لنقخ بحم  اقخ اط  بخل بحم  سا أع ادط خى جهدى مساد  اله  ححجل ت 
عةددىصا عحددم  أسددىتت  بحلىاعددا، عصددو بحموىبددل تلحوددد تلدد  بحقادد بل  مضددد عحددم عجددق  انددىخ الهدد 
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عجددق  ،ودد  صددو بحكددقب   بحم  اددا، عبةصحوددى  عحدددم عجددق  اعددىي د تلم ددا يددحا صددو ةددقدهى بخح دددى  
  بل  مضد.اشدصو عا  او تل  بحقا

 أساليب تنفيذ براما وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -4/5
عخ اعلدددا ب سدددىح   بحمردددح  اا صدددو تجل دددت بحثددددباا بحح  اث دددا بقاددد بل بححددد  ا   مددد ب   

تدض   ع  ،مق ج ددا، عحعدد  ب  عب ، بححعلدد ا بحعددى  صددو اىح  اددى تحرددا  ىحيددى ن بحعملددو، عاجهددى:
، ب جمدددددى اعلدددددا ب سدددددىح   بحملهدم)بحمضدددددكد(، عأسدددددلقم "  بسدددددا بحددددد   " بحم ىكدددددى ، عبححددددد  ا 
بححددد  ا  عبحلدددق    مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى  صدددو اضدددد تحردددا  ىحيدددى ن بحجلددددم بحمردددح  اا بقاددد بل 

 ، عبحج عبل.بحم ىةدبل، عالوىل بحمجىاشا، عبحعضف بحتهجواثل:
 إدارة وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -4/6

عا   بحح  ا   م ب   بححعل ا بحعى  صو اىح  اى ت ا  تىلا عطشدبا حلجدا " بةشددبا  تون
بححداددددقم " ىحم  سددددا، صهددددو بحمردددددقحا تددددط ع ب   مددددل اددددى يحعلدددد  بحدددد  ا  بحمعلمدددد ط بحمحمدمدددد  عحددددم 

ُتَعدد  اددط أادد  ب ارددى  بححددو يحشددنل اجهددى بحه نددل بححجل مددو حلم  سددا صددو اىح  اددى،  عبححددوبحم  سددا، 
ع أكثددددد حلقاددد  ، ع أسددددىد أارددددى  بحمددددقب  ألدددد  بحقادددد بل اددددط اددد يد بحم  سددددا، عاشدددددا عتحشدددنل ت

بح  بس ا  ىحم  سا، ب جمى صو اضد تون تل  بحقا بل ت دا اردا " شددقخ بححعلد ا عبححجم دا بحمهج دا 
 ىحم  سا "، عبحتم لع  أا  أارى  بحه نل بححجل مو حلم  سدا، عتحشدنل بحقاد   ادط اد يد بحم  سدا 

دددى حلق  امثدددل حلعىئددد يط ادددط ع اددد  (، عأاددد  بحجلدددى  أع عمدددالد بحم  سدددا )اشددددص ى تلدددم بحقاددد  (، ) ئ ر 
بحثعثدددىل بح ى ج دددا حكدددل ادددى     بسددد ا )أتردددىد(، عبحم  سدددقخ ب عبئدددل بحمشددددصقخ حلمدددقب  بح  بسددد ا 

 بحم حللا )أترىد(، عامثل حكل اط بحلدىل ب خدى اط بحعىال ط  ىحم  سا )أترىد(.
 يب والجودة بمدارس التعليم العام:تمويل وحدات التدر -4/7

تكدقخ ادط  بحقاد بلحو  خضضا عتب   بححدا ا عبححعلد ا بحمىح  ادا ا  ب، دا ا ضضدا ححلد  
ةددددمط بحم  ب، ددددا بحم دددد    حلم  سددددا، ب جمددددى صددددو اضددددد تلحوددددد تلدددد  بحقادددد بل عحددددم عجددددق  ا  ب، ددددا 

 ا ضضا حهى أع أم اقب   اىح ا أخدى تلثو باح ىجىتهى عاحيلثىتهى.

 اتــــات واملقرتحــــ: التوصيخامًسا
 نشأة وتطور وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/1
بتحمدددى  عتب   بححدا دددا عبححعلددد ا بحمضدددداا ححلددد  بحقاددد بل ححضدددثم "ادمددد  تددد  ا  عتيدددقاد  -5/1/1

 تلم ارحقى بحم  سا. اهجو اعحم " حلمعلم ط
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ا  عبحلددق   اثددل "أخضددىئو عادد   بححدد   بسددح  بث ارددمم عظ لددو حمشدددا تلدد  بحقادد    -5/1/2
دى حمعددىي د   ىحم  سدا" عتع  جده اددط اثدل عتب   بححدا دا عبححعلدد ا ححدقحو هدت  بحقظ لددا صود  عصو 

تلم ا عاؤهالل   بس ا تل ى عب صرل أخ لنقخ اط املا بحمىجرح د عبح محق ب  ، تلم 
 أخ يحوىةم  بتث ى تىح  ى.

 رس التعليم العام:فلسفة وحدات التدريب والجودة بمدا -5/2
تقةدد م عشدددح صلرددلا تلدد  بحقادد بل  ىححلضدد ل صددو بحوددقب، ط عبحودددب بل عبحلددقبئم بح بخل ددا  -5/2/1

 عب  حا بححو  تض  هى عتب   بححدا ا عبححعل ا بحمحعلوا بحل  بحقا بل.
 تودد  بحمددؤتمدبل عبحجدد عبل تلددم ارددحقى بحددقتب   عبحمدد يداىل عبة ب بل بححعل م ددا بحمدد ب   -5/2/2

 تل  بحقا بل حللم ن. حشدح صلرلا
قا ددا بححددو بةتددالخ تددط صلرددلا تلدد  بحقادد بل ع ع هددى بحلعددىف صددو ،لددىح بحمشدددعتىل بحو -5/2/3

" ادددط خدددالف   تحثجىهدددى عتب   بححدا دددا عددد  عبححعلددد ا بحمضدددداا اثدددل اشددددع  "بحمعلمدددقخ أعال 
رلا تل  بحقاد بل عبصو حمى يجثكو أخ توق  تل ه صل عشدح، عسىئل بةتال  اثل بححل ل اقخ 

ادددط بحعمدددل بحلمدددىتو بححعدددىع،و عاثددد أ "بحمشدددى ما"، ع،لدادددا " بحدددحعلا بحح دددىع م، عبتحثدددى  
 بحم  سا "الحمن تعلا".

 أ داف وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/3
تيث ددد  بسدددحثى،ىل تلدددم جم دددن اعلمدددو بحمددد ب   ، عأتردددىد صداددد  تمدددل اردددا بححددد  ا   -5/3/1

بححعل م ا عبحم يداىل  كدض أخت أ بئها عأصكى ها اقف ب ه با بحمحقاعدا ادط  ىة ب بل 
 تل  بحقا بل.

تود  ،دد عبل عع ًل تمدل ححدد  ا  بحمعلمدد ط حجشدد اوىصددا بححجم ددا بحمهج دا بحمرددحمد  عبحجمددق  -5/3/2
، عتعم دددد  بةارددددى   ىال،حمددددىد بحمهجددددوتلددددم بححك  ددددد عبححيددددقاد ،  عتشددددل عهابحددددتبتو، 

عللىب ا ، دق بحم  سدا عبحعمدل تلدم تعد يل بحردلقت بحدقظ لو عت رد ط عتكقاط بتلىهىل 
عتادددى   بحدةددى بحدددقظ لو امدددى    عبححعددىعخ بددد ط بحمعلمدد طتالاددىل بحعمدددل عتاددى   بال،ردددلى
، عأخ لندددقخ بحردددعو عجقادددا عاىححدددىحو  صدددن اردددحقى ب  بدلردددىت  تلدددم ب تلدددى  بحددددعح بحم

 حح و   ب ه با ،ى ن اط بحتبل.
ادددط بحش ضددد ىل بحجىج دددا ادددط بحملحمدددن ، عطجددددبد ،ددد ع  ححجم دددا بحضدددلىل   تدددق  ،مدددى   -5/3/3

 ب خالا ا بحقج ب، ا ح ى بحمعلم ط اط خالف بححعلا  ىحو ع .
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دى حلحيدقاد" صن شعى  ح -5/3/4 ، عادحا بسحردىصا خثددبد ادط اردا بححيدقاد مد   أسدثق   عجدقبخ "اع 
تقظ ف تكجقحقج ى بحمعلقاىل  بححكجقحقجو  ىة ب   بححعل م ا ححجم ا اهى بل بحمعلم ط صو

، عاىححددددىحو ارددددىيد  بححودددد   بحعلمددددو ب دددددا بحددددحعلا  بخددددل بحم  سدددداعبالتضددددىالل صددددو عادددددبد 
 عبححكجقحقجو.

، لوق  ص ه مل اعلا تىئ  اط  عثدىل خى ج دا  عمدل او ثدا تيث   اشدع  "خثد  ،ىج ا" -5/3/5
خدى   اضدد ةصدى   ت  اث ا عتجل ت بد،دىاا تد  اثو تدط خثدد  ،ىج دا ايثودا صدو اد ب   

 جم ن تاالئه اط بحمعلم ط. 
 براما وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/4
ددددى  -5/4/1 بخح دددى  المقتددددا ادددط بحمدددد  ا ط بحددد بخل  ط حثدددددباا تلدددد  بحقاددد بل اددددط اعلمدددو بحم  سددددا عصو 

عتددد   ، عبحددد محق ب   حمعدددىي د تلم دددا اثدددل بحمدددؤهالل بح  بسددد ا بحعل دددى عالردددل املدددا بحمىجردددح د
اضل تل هدى، عبحكلدىد  صدو بحعمدل ادط خدالف بة،لدىتبل بححدو اووهدى صدو  بح ع بل بحعمل ا بححو

،  ط اثددل أادد  أسددىتت  مل ددىل بححدا ددابحقباددن،  ىةةددىصا عحددم ةدددع   بالسددحعى،ا  مدد  ا ط خددى ج 
   عخثدبد بححدا ا  ىة ب   عبحم يداا عب كى لم ا بحمهج ا أع ه دا ةمىخ بحلق   عبالتحمى .

بحح  اث ددا  تيث دد  بسددحثى،ىل تلددم جم ددن اعلمددو بحم  سددا  خددت آ بئهددا صددو بالاح ىجددىل -5/4/2
 جم ن بحمعلم ط. بحلعل ا بححو ل حىجهى

م تمدددل شددددبكا بددد ط بحم  سدددا عمل دددىل بححدا دددا ححجل دددت بددددباا ت  اث دددا تىح دددا بحلدددق   تلددد -5/4/3
 دددا حلمعلمددد ط، عادبكددد   ىةةدددىصا عحدددم تمدددل تادددى بل حألكى لم دددا بحمهجاردددحقى بحم  سدددا، 

بحث ددقث، عه دددا ةددمىخ بحلددق    عبالتحمددى ،  كدددض توقاددا بحضددلا عبححقبصددل بحمرددحمد 
 ب ط عا بل بحح  ا  عبحلق   عهت  بحلهىل.

تجق  بحثدباا بحح  اث ا اثل بحثددباا بحلقبئ  دا عبحقاىئو دا ، عبححدو تدمد  تلدم تلرد د عصهدا  -5/4/4
 بل بحمجلما حلعمل  بخل بحم  سا،  ىةةىصا عحم تجل ت بحقاىئ  عبحلقبئم  عبحوقب، ط عبحودب

ددى اثددل بحع ددى   حعددال  اشددنالل بحمعلمدد ط بححددو  بدددباا عكل ج ن ددا تح ددت اددط بحم  سددا اقاع 
 تقبجهها صو اقان بحعمل.

عص ب  بحم  سا حكح   صك د صو ب بلا مل تى    بسو يحرمط خيا تمدل بحم  سدا،  -5/4/5
    ىحم  سا عاى تشدحمل تل ده ادط بددباا ت  اث دا أاجدىد عا   بحح  ا  عبحلق  عخيا تمل

 بحعى  بح  بسو، عبحثدباا  بحح  اث ا بححو تجلت خالف بحعيلا بحض ل ا.
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 أساليب تنفيذ براما وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/5
بحمد  م أخ حكدو لردحي ن ت ض   اضح ط أسثقت  ى حلح  ا  يحد م حلمد  م عاح دى مىص  دى  -5/5/1

، عتلدددى م بحشدددعق   حللدددا امدددى ي اددد   بصع دددا بحمحددد  ا طأسدددىح   بححددد  ا  بحم يجدددق  عاعددد  
  ىحملل.

ددددى حيث عددددا بحثد،ددددىاا بححدددد -5/5/2   اثو تجددددق  أاددددىكط تجل ددددت بحثدددددباا بحح  اث ددددا  بخددددل بحم  سددددا عصو 
أع صددو بحضددىحا ، د بد،ددىاا تد  اثو صددو سددىاا بحم  سددا، اثددل عجدددبعب سدىح   بحمرددح  اا

  ىحم  سا. أع صو أا  بحمعىال بحمقجق  ، حداىة اب
بسح  ب  ب سىح    بل بحيدى ن بحعملدو ، اثدل أسدلقم "  بسدا بحد  ع " ، ا دح تلحمدن  -5/5/3

أسدد  ادى     بسد ا ادى عاددحا بخح دى  اعلدا ادجها حلح يد   حشدددح     ادى، ادا لودق   شدددح 
ق  تاالئدده ادط اعلمددو بحد     بخدل صضددل   بسدو أاجددىد بح دق   بح  بسدو بحعددى م    رد

بحمى   بح  بس ا، اا تعو  جلرا حلمجىاشا تحرمط تدض بحردلث ىل عبةللىب دىل عاىححدىحو 
 ل  ث تثى ف حل ثدبل عب صكى  ص مى ب جها.

عبحلددق    مدد ب   تقظ ددف بححكجقحقج ددى عبححوج ددىل بح  يثددا صددو بححدد  ا  بقادد بل بححدد  ا   -5/5/4
، عبح ىسد  باحدو عجهدىت  ب   شثنىل بة،حد،ااط خالف بسح اضد،  بححعل ا بحعى  صو

،  ىةةدىصا عبحمعىادل بةصحدبةد ا، عبحرثق بل بحتم دا بححلىتل دا، Data Show"بحعدض"
، حلمعلمدد ط أع تضددم ا اجحدد ى حلم  سدداعحددم ع،شددىد صددل ا تقبصددل تلددم "بحلدد   بددقت" 

  ىةةدددىصا عحدددم ع،شدددىد المقتدددا حمعلمدددو بحم  سدددا تلدددم بد،دددىاا "عبتددد  آم" حلحقبصدددل
 بحمرحمد ب ط بحمعلم ط عتثى ف بح ثدبل عب صكى .

ى وىل مدل صضدل   بسدو ، عتمدل اردم   دقث بحلعدل )بحث دقث بةجدبئ دا(بسح  ب  أسلق  -5/5/5
اددقف عتدد ب    ددح عجدبئددو لوددق  اددط خالحدده بحمعلددا بحجددىعف اردد ا تداقاددا  بدد ط بحمعلمدد ط

اددط خددالف حلجددا  اع جددا أع عةددن تضددق  اوحدددح ح ددل اشددنلا تعل م ددا اددى، عاددحا ت ن مدده
، عأادد  خثدددبد بححدا ددا  ددىة ب   عب كى لم ددا بحمهج ددا شددنلا اددط أادد  أسددىتت  مل ددا بححدا دداا

 حلمعلم ط عه دا ةمىخ بحلق   عبالتحمى .
عةن بد،ىاا ححثدى ف بح ادى بل بحم  سد ا، ححثدى ف بح ثددبل بد ط عاد بل بححد  ا  عبحلدق    -5/5/6

انقا ا تى لا أع ا ب   انقا ا تلداث دا، بحمقجق   بحل  بحم ب  ، سقبد ان ا ب   
 أع ا ب   بحويى  بح ىص.
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تددددقص د صدددددص حلمعلمدددد ط السددددحكمىف بح  بسددددىل بحعل ددددى عبح ضددددقف تلددددم   جددددىل تلم ددددا  -5/5/7
 أكى لم ا اثل  بحمىجرح د عبح محق ب   نل ىل بححدا ا  ىحلىاعىل بحمضداا.

علم ط ، بححو تو اهى بحمؤسردىل بح ىصدا عتىاا بحمجم بح  بس ا عبحثعثىل عحم بح ى   حلم -5/5/8
عاع  بحقمىالل بح نقا ا  ىححعدىعخ ادن عتب   بححدا دا عبححعلد ا ادط أجدل بححثدى ف بحثودىصو 

 عبححداقم.
 إدارة وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/6

لرددا    بحقادد بل    ددحعصدد ب  ادددب  عتب م  شددسخ عتددى   تشددن ل بحه نددل بححجل مددو ححلدد -5/6/1
ى     بسدد ا ممشدددا  بخلددو ، عاعلددا خث ددد تددط مددل اددعاشدددا بحقادد  ، ادد يد بحم  سددا

، ضدددددىئو بحجلردددددو عب خضدددددىئو بالجحمدددددىتو، عب خعامثدددددل تدددددط بة ب اددددد ط،  ىحم  سدددددا
دددى ادددط خثددددبد  عامددددض عاث ددد   ىحم  سدددا أع  دددسادم عاددد   صددد  ا ادددط بحم  سدددا عاعر 

،   او ب كى لم دا بحمهج دا حلمعلمدد طعأاد  ادط اد،  دا اثدل أاد  أسدىتت  مل دىل بححدا دابححدا
، عاعدددد  أعح ددددىد ب اددددق  بحمهحمدددد ط ثدددددبد ه دددددا ةددددمىخ بحلددددق   عبةتحمددددى عأادددد  اددددط خ

ى حلقا    ىخح دى  مىصدا ب تردىد   ىحعمل ا بححعل م ا ، عاوق  ا يد بحم  سا  ىتحثى    ئ ر 
بة،لددىتبل بحردى وا صددو ةددقد اعدىي د تلم ددا اثددل بح ثددد  عبحكلدىد  عبحمددؤهالل عبححدد  ا  ع 

 بحم ووا صو بحقبان.

، عاىححددددىحو   بحالادم ادددا صددددو بحمدددد ب   بحمضدددددااعصددد ب  ادددددب بل عتب اددددا  كدددددض تيث دددد -5/6/2
د  بةصددالح ، ع،يالا ددى اددط صكددق    مدد ب   بححعلدد ا بحعددى بححدد  ا  عبحلدد الادم اددا عادد بل

تم يدؤ م ، عبحدا خل "بة ب   بحتبت ا حلم  سدا" ، عبحعمل صو ةقدبحمحمدم  عحم بحم  سا
، امددى لشددعد بحمعلمدد ط  ىحملك ددا، بجلرددهىعحددم ت بيدد  سددليا بحم  سددا    ددح تدد يد ،لرددهى 

ا خل بة ب   بحتبت ا ححل  بحقا بل  ىحم  سا ،ولا ،قت ا صو ت قال تمل ا عاىححىحو لع  
ت  ا  بحمعلم ط اط بالتحمدى  تلدم ب سدلقم بحمدمد م صدو بححد  ا  عحدم بالتحمدى  تلدم 

 ى عا   أسىس ا حح  ا  بحمعلم ط بهى.بحم  سا عبتحثى ه
لشدى ت جم دن بحمعلمد ط عبحمد  ا ط عأتردىد عاد   بححد  ا  عبحلدق    ىحم  سدا صدو صدجن  -5/6/3

، عت ي   عتضدم ا عتجل دت عتودقاا ي  بالاح ىجىل بحح  اث ا بحلعل ابحودب بل بحمحعلوا بح  
، ث دقث عبح  بسدىل بححداقاداجحدىئا بح،  ىالسحعى،ا بارحقى بحم  سابحثدباا بحح  اث ا تلم 

 عبحقاقا عحم أا ث اى تقصل عح ه بحعلا اط بالاح ىجىل بحح  اث ا حلمعلا.
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 تمويل وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم العام: -5/7
عصدددد ب  عتب   بححدا ددددا عبححعلدددد ا ادددددب  عتب م ل ضدددد  ا  ب، ددددا ارددددحولا حقادددد   بححدددد  ا   -5/7/1

 عبحلق    ىحم  سا.
حثدددباا بحح  اث ددا ى  عتب   بححدا ددا عبححعلدد ا بح ضدد   انددىخ ارددحول ححجل ددت ب ،شدديا عبا دد -5/7/2

 عبحلق    م ب   بححعل ا بحعى . بقا بل بحح  ا 
حد   صود  صدو ع ب   ع،لدىم ،  ا بحمىح ا حم ب   بححعل ا بحعى اجم عتب   بححدا ا عبححعل ا بالسحوالح -5/7/3

 قب    ضق   ارحولا صو ةقد بحشلىص ا عبحم ىسث ا.، عط،مى صو الىف ت ب د بحما  ب، حهى
عتيدىد بحمقظدف بحمعد ط بقظ لدا اشددا أع أخضدىئو عاد   بححد  ا  عبحلدق    ىحم  سدا  -5/7/4

  بتث ى تىح  ى.
د بحثدددددباا اددددجم بحمعلمدددد ط بحمحدددد  ا ط بحلدددد  بحقادددد بل شددددهى بل اعحمدددد   عاقاوددددا  سسددددمى -5/7/5

 تل هى. بحح  اث ا بححو ت  اقب
حقاد   بححد  ا  عبحلدق     ى  عتب   بححدا ا عبححعل ا  عمل ارى وا سجقاا حلمشدا بحمثدىحوا -5/7/6

، عاحا تكداا بحعشد  ب عبئل تلدم بحلمهق ادا  منىصدلل اى لدا ا مدا ،  ىةةدىصا  ىحم  سا
عحددم اددجم بحثالاددا ب عبئددل اددجها  عثددا خى ج ددا ةادد ى بحدد عف بحمحو اددا صددو الددىف تلع ددل 

 .عتيقاد تل  بحقا بل
 صدا انىصلل اىح ا عاقبص  اى لا حلم  ا ط بحل  بحقا بل. -5/7/7
تودددق  عاددد بل بححددد  ا  عبحلدددق    مددد ب   بححعلددد ا بحعدددى   ىتحثى هدددى ادمددد  تددد  ا  اهجدددو  -5/7/8

اعحمددد  ادددط بحدددقتب    بحضدددم ا بددددباا ت  اث دددا أاجدددىد بحعيل دددا بح  بسددد ا بحضددد ل ا حمعلمدددو 
بددل  سددق  اع جددا يددحا عيدد بتهى صددو صددج عم بحم  سددا عح دددال ط اددط خددى   بحم  سددا اوى

عتد ب هى ادط اثدل اد  او تلد  خىص مم  ب، ا حلقا   صو ةقد خيدا تد  ا  اجلمدا تدا 
 ، عبتحم ل اط اثل ارا بحح  ا   ىة ب   بححعل م ا.عتا بةتالخ تجهى ارثو ى، بحقا  

بحلمع دىل  صحم صج عم حلحثدتىل عبح تا بحمىحو ادط اثدل أتردىد بحملحمدن بحم لدو ادط -5/7/9
،  ىةةىصا عحدم بحد تا بحمدىحو ادط جم ا بحملحمن  ىحوداا أع بحم يجابح  داا اثل جمع ا ت

  اثل الل  ب اجىد تلم ارحقى بحم  سا.
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Abstract 
The current research aims to develop a set of proposals for the 

development of training and quality units in the general education 

schools in Egypt in the light of the possibility of benefiting from the 

Malaysian experience. The current research used the comparative 

approach to monitor and develop similarities between the training units 

in general education schools in Malaysia and Egypt, The current research 

of several results, the most important: that Malaysian experience in the 

activation of training and units in genearl education schools is unique, its 

management is decentralized, in addition to providing a budget allocated 

to those units, And the variety of training programs covering all areas 

necessary to raise the efficiency of the teacher and professional 

development, through the use of the modern methods of effective 

training and employment of modern technology, In addition to the 

community participation and continuous communication and cooperation 

between these units and the bodies concerned with the training and 

development of teachers such as colleges of education, training 

institutions and research centers, there is a set of negatives and obstacles 

that impede the activation of training and quality units in general 

education schools in Egypt, The most important of which are the 

negatives related to the supervisors of these units, the trainers, the 

identification of the training needs, the planning of the training 

programs, the possibilities, the material equipment and the funding. 

 The current research proposed several proposals, the most 

important of which is that the Egyptian Ministry of Education adopt 

these units as a "training and professional development center" for 

teachers within the school, and create a new job title such as the 

"Training and Quality Unit Specialist" in the school and be appointed 

according to certain qualifications and criteria, To activate the joint 

cooperation between these units and the faculties of education, and to 

provide serious training to the trainers of the programs of these units, to 

pass legislation to give schools more independence by providing real 

opportunities for them to implement the principle of self-management of 

schools, They provide a budget allocated to these units, and give them 

the power to provide self-resources. For example, these units conduct 

summer training programs for out-of-school graduates for a certain fee 

spent on these units. 


