
 

         
 2021 العاشرالعدد  22المجلد                                                                        البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 

 

 

 



 

         
 2021 العاشرالعدد  22المجلد                                                                        البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 رئيس التحرير 

 أ.د/ أميرة أحمد يوسف سليمان

 عميدة كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  

 جامعة عين شمس  

 

 نائب رئيس التحرير 

 أ.د/ حنان محمد الشاعر

 وكيلة كلية البنات للدراسات العليا والبحوث 

 جامعة عين شمس  

 

 مدير التحرير 

 أ.م.د/ أسماء فتحي توفيق 

 أستاذ علم النفس المساعد بقسم تربية الطفل  

 جامعة عين شمس  -كلية البنات 

 

 المحرر الفني 

 أ.نور الهدي علي أحمد

 

 سكرتير التحرير  

 نجوى إبراهيم عبد ربه عبد النبى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( JSREمجلة البحث العلمي في التربية )
 

دورية علمية محکمة تصدر عن کلية البنات لآلداب  

 جامعة عين شمس.  -والعلوم والتربية 

 

 ربع سنوية.  االصدار:

 

تنشر المجلة األبحاث التربوية في المجاالت   اللغة:

 المختلفة باللغة العربية واإلنجليزية

 

المناهج وطرق  -أصول التربية  مجاالت النشر:

تکنولوجيا التعليم  -علم النفس وصحة نفسية -التدريس 

 تربية الطفل. -

 

 2356-8348 الترقيم الدولي الموحد للطباعة 

 2356-8356 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

 التواصل عبر اإليميل 

 jsre.journal@gmail.com 

 

 استقبال األبحاث عبر الموقع االكترونى للمجلة 

https://jsre.journals.ekb.eg 

 

 فهرسة المجلة وتصنيفها 

 عية الکشاف العربي لالستشهادات المرج -1

The Arabic Citation Index -ARCI 

2-    Publons 

3-    Index Copernicus International 

Indexed in the ICI Journals Master List 

 شمعة  -دار المنظومة  -4

 

 تقييم المجلس األعلى للجامعات

درجات ( أعلى درجة في تقييم    7حصلت المجلة على ) 

 للجامعات قطاع الدراسات التربوية.المجلس األعلى 

 

 

 

 



 

         
  – قسم أصول التربية والتخطيط التربوى -المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية– المسمى الوظيفى دكتور باحث  *

 .جمهورية مصر العربية

   enassolyman@gmail. Com: االلكترونيالبريد 

 2021 /10:   االلكترونى النشر تاريخ 2021 /11/ 26:   البحث قبول  تاريخ 2021/  10 / 30:   البحث إستالم تاريخ

-95- 

 

 تصور مقترح لتطوير أداء معلمي تعليم ما قبل الجامعي في مصر 

 علي ضوء منهجية جمبا كايزن   
 

 * إيناس السيد محمد سليمان

 المستخلص:

اإلطار   عن  والكشف  التعليم،  في  كايزن  جمبا  لمنهجية  النظرية  األسس  تعّرف  البحث  هدف 

في  المعلمين  أداء  لواقع  والتوصل  كايزن،  جمبا  بمنهجية  عالقته  وما  المعلمين،  أداء  لتطوير  المفاهيمي 

مقترح لتطوير أداء المعلمين في مصر علي ضوء مصر علي ضوء منهجية جمبا كايزن، وتقديم تصور  

منهجية جمبا كايزن، واستخدم البحث المنهج الوصفي كما استخدمت االستبانة اإللكترونية بتطبيقها على  

فرد، وأسفرت نتائج البحث عن ضرورة التكيف مع    150عينة من معلمي التعليم ما قبل الجامعي بلغت  

سة التعليمية لالستدامة، ووضع استراتيجية ابداعية لتحسين العمليات  العمل وفق األزمات للوصول بالمؤس

اإلدارية، ووضع برامج الستحداث أدوار المعلمين والوصول للرضا، والتأكيد على إتقان مهارات األداء  

الوظيفي، وتمكين المعلمين من فهم التحوالت التكنولوجية والتكيف مع الظروف واألزمات، وتفعيل طرق  

التكنولوجية في ضوء المراقب البيئات  بأهمية مواكبة تطور  الوعى  باستخدام ، وضعف  المدرسة  ة خارج 

العميق والذكاء االصطناعي،  كالتعلم  الجديدة  المفاهيم  الرقمي وظهور  الرابعة والتحول  الثورة الصناعية 

الجامعي في مصر عل تعليم ماقبل  أداء معلمي  لتطوير  إلى وضع تصور مقترح  البحث  ي ضوء  وخلص 

 منهجية جمبا كايزن.

 

 جمبا كايزن، تطوير أداء المعلمين، التعليم ما قبل الجامعي. : الكلمات الدالة

 

 مقدمة: 

بالقيمة     وثيقًا  ارتباًطا  التعليمية  الكفاءة  وترتبط  العالم،  أنحاء  جميع  في  أساسية  تطوير  التعليم  يعتبر 

تعليمها   في  كثيًرا  تهتم  المتقدمة  الدول  مصاف  في  تكون  أن  تريد  التي  فالدول  لذا  للدول؛  االقتصادية 

 وصناعته بالكفاءة اإلنتاجية التعليمية.

تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد أعلن    وتدرك الدولة المصرية أن   

الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن بناء اإلنسان المصري على رأس أولويات الدولة، ويجب أن يتم بناؤه على  

ناح الثاني  أساس شامل ومتكامل بدنيًا وعقليًا وثقافيًا، وقد بدأت الدولة في تطوير التعليم، باعتباره يمثل الج

من   يمثالنه  لما  والصحة،  التعليم  بمنظومتي  النهوض  على  تقوم  والتي  المصري،  اإلنسان  بناء  لمنظومة 
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التعليم   بقاء المجتمع المصري قويًا ومتماسًكا، وقد تواكب إعالن الرئيس مع فلسفة نظام  بالغة في  أهمية 

ال الفلسفة  وهي  والتعليم،  التربية  وزارة  أقرته  الذى  التعليمية الجديد،  العملية  مع  التعامل  على  تقوم  تي 

واالبتكار   الفهم  مرحلة  إلى  للوصول  والثقافية،  والتربوية  العلمية  جوانبها  في  ومتكاملة  شاملة  كمنظومة 

 وتنمية الملكات اإلبداعية. 

تحسينات   إدخال  تعني  وكايزن  الفعلي،  الموقع  وتعني جمبا  يابانية،  إدارية  منهجية  كايزن  وتعد جمبا 

ريجية صغيرة وبسيطة تقلل التكاليف والهدر، وتزيد اإلنتاجية؛ لذا فجمبا كايزن تعني "اإلدارة من موقع  تد 

والتركيز   المستمر،  للتطوير  وتسعى  المقترحات،  وتقدير  الجماعي  العمل  على  فلسفتها  وتقوم  األحداث"، 

لل ومالمسة  مرئية  المشكالت  جعل  بكيفية  وتهتم  عام،  بشكل  األداء  قياس  بيئة  على  وترتيب  لتهيئة  واقع 

   (Imai,Massaki, 2013)العمل

تتناسب   أن  يجب  لذلك  والتربوية؛  التعليمية  العملية  إليهم  تُسند  الذين  األساس  المعلمون  ويُعتبر 

الوطنية   األجندة  متطلبات  المستقبل مع  أجيال  بين  االبتكار  تنمية روح  في  وأهداف   2021إسهاماتهم  م، 

لم والتعليم"، وهذا لن  م، التي تركز على "إحداث تحول كامل في أنظمة التع2030خطة التنمية المستدامة  

يتحقق إال بتمكينهم من فهم التحوالت التكنولوجية والتكيف مع الظروف واألزمات، واستيعاب التوجهات  

 السلوكية للجيل الجديد، الذي يعيش في عوالم افتراضية عديدة مع تنوع وسائل التواصل. 

التربوية؛ من        إتقان مهارات األداء الوظيفي الذي يعبر وفي ضوء ما تتطلبه الرؤية المستقبلية للنظم 

المحيطة   البيئة  في  السريع  التغير  واستيعاب  والمرونة،  كالتكيف،  المهــام  وإتمــام  تحقيــق  درجـة  عن 

محلية وعالمية، والقدرة على نقل األفكار بأسرع الوسائل وأدقها، لتحقيق درجة من التوازن بين الجوانب 

 لتعلم والتعليم. النظرية والعملية في عملية ا 

وفق        بكفاءة  للعمل  أفضل  بشكل  المعلمين  أداء  تطوير  أجل  من  جديد  لنهج  ملحة  الحاجة  أصبحت  لذا 

برامج   تتضافر  وأن  واألزمات،  الظروف  إطار  في  المرسومِة  األهداِف  لتحقيِق  اإلجراءاِت  مجموعة من 

خال من  والعملية  المعرفية  اإلمكانات  توفير  مع  والتدريب  تغيراِت  التعليم  إلحداِث  هادفة  استراتيجية  ل 

في   الطموحاِت  لتحقيق  والتطبيقات  النظرية  بين  تربط  مهنية  قدرات  لديهم  معلمين  أداء  لتطوير  جوهريِة 

تنظيِم المخرجاِت التعليمية، ومتابعـة سير تطور بيئة التعليم الرقمية وفق بيئة العمل التقنية، ورفع مستوى  

ية في ضوء خطط محوسبة تهدف تخطيط ومراقبة تأدية أدوارهم المتعددةِ، ومتابعة  الكفاءة اإلنتاجيِة والمهن 

بشبكات   باالستعانة  تكاملي  عمل  إطار  في  متكاملة  كوحدة  والعمل  عملهم،  ميدان  في  جديد  هو  ما  كل 

 االتصاالت للحصول على الخبرة األكاديمية لزيادة قدراتِهم التنافسيِة. 

 مشكلة البحث وأسئلته: 

عليم بما ينطوي عليه من استثمار في رأس المال البشرى في مقدمة السيناريوهات، التي يتم  يعد الت

نحو   والسبيل  المجتمعي،  للبناء  األساس  حجر  باعتباره  االجتماعية  العدالة  من  أكبر  قدر  لتحقيق  طرحها 

 التقدم والرقي.  

يكمن هدفه في بناء في الدستور المصري على أن "التعليم حق لكل مواطن" و  19فتنص المادة  

العامة   )الهيئة  االبتكار  وتشجيع  المواهب  وتنمية  الوطنية،  الهوية  على  والحفاظ  المصرية  الشخصية 

 (. 7، 2014لالستعالمات، 
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وعلى الرغم من االهتمام بالتعليم إال أنه أشارت الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات 

ال التحديات  إلي مجموعة من  أو عامة  االقتصادية  تحديات خارجية  المصري تمثلت في  التعليم  تواجه  تي 

والتحديات   العولمة،  وتحديات  والمعلوماتية،  التكنولوجية  والتحديات  كورونا،  لجائحة  البالد  كتعرض 

 (. 23-1، 2020االجتماعية والسكانية والبيئية واالقتصادية )المركز المصري للدراسات االقتصادية، 

الثقة بين المجتمع والمنظومة التعليمية، مما يجعل المعلمين غير قادرين    وأظهرت البحوث تدهور

على مالحقة كل ما هو جديد في مجال تخصصاتهم، كما اشتملت على تحديات داخلية مرتبطة ببيئِة العمِل 

الث  والتعددية  التعليم،  من  التقليدية  وغير  الجديدة  األنماط  كتطبيق  والتنظيميِة  والبشريِة  قافية  الماديِة 

تغيير  24-1،  2020)الكحكي،   إلى  واالحتياج  المعلمين،  لبعض  المهنية  الكفاءة  هناك َضعف  أن  كما   ،)

للمعلمين، واالفتقار  التدريبية  البرامج والدورات  إلى قصور  باإلضافة  المعلمين،  جذري في عملية إعداد 

ال الدورات  من  تحققت  التي  األهداف،  لمعرفة  فعَّالة  تقويم  أساليب  )إلى  -383،  2018،  معوض تدريبية 

404  .) 

لتمكين   تبذلها مصر  التي  الجهود  الرغم من  نقاط ضعف وجوانب  وعلى  هناك  أن  إال  المعلمين، 

قصور في اآلليات المعتمدة لتطوير المعلمين، فأشارت البحوث إلي أنه ما زال هناك انخفاض في التأهيل 

(، ، فضاًل عن قصور إعطاء بعض المعلمين الدورات التدريبية  97-65،  2019،  حسنتعليميًا وتربويًا)

التدريس)حسن، في  الحديثة  الطرق  على  للوقوف  ثقافة 33-24،  2018الكافية  إلى  واالفتقار   ،  ،)

التواب،   لفهم مر76-57،  2018الجودة)عبد  والتنظيمية  الوظيفية  الهياكل  ، وغياب  التي  (  التحول،  حلة 

المعلمين أوضاع  التعليم وعلى  على  ذلك  وانعكاسات  المجتمع،  بها  (،  109-89،  2018)الدهشان،   يمر 

 ( 120-118،  2018و)عبد الواحد، 

 : وفى ضوء ما سبق يتحدد السؤال الرئيس للبحث فيما يلي

 جمبا كايزن؟ كيف يمكن تطوير أداء معلمي تعليم ما قبل الجامعي علي ضوء منهجية     

 ويتفرع منه األسئلة التالية: 

 . ما األسس النظرية لمنهجية جمبا كايزن في التعليم؟ 1

 . ما اإلطار المفاهيمي لتطوير أداء المعلمين، وما عالقته بمنهجية جمبا كايزن؟ 2

 . ما واقع أداء المعلمين في مصر علي ضوء منهجية جمبا كايزن؟ 3

 لتطوير أداء المعلمين في مصر علي ضوء منهجية جمبا كايزن؟ . ما التصور المقترح 4

 : أهداف البحث

 سعت البحث إلى تحقيق األهداف التالية:    

 . تعّرف األسس النظرية لمنهجية جمبا كايزن في التعليم.1

 . الكشف عن اإلطار المفاهيمي لتطوير أداء المعلمين، وما عالقته بمنهجية جمبا كايزن.2

 واقع أداء المعلمين في مصر علي ضوء منهجية جمبا كايزن. . التوصل ل 3

 . تقديم تصور مقترح لتطوير أداء المعلمين في مصر علي ضوء منهجية جمبا كايزن.4

 

 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6%D8%8C+%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89


 علي ضوء منهجية جمبا كايزن   تصور مقترح لتطوير أداء معلمي تعليم ما قبل الجامعي في مصر 
 

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 98 - 

 :  أهمية البحث 

 استمد البحث أهميتها مما يلي:    

بالتعاون مع مكتب التربية العربي  . تأكيد إطار العمل الذي وضعته منظمة "التعاون االقتصادي والتنمية  1

لدول الخليج"، على أن دور المعلمين ضروري لنجاح التعلم حتى أنه يفوق أهمية توفر المحيط المادي 

للمدارس أو البنية التحتية التكنولوجية، وعندما تنتقل بيئة التعلم للتعلم عبر اإلنترنت فإن دور المعلمين 

المتزا األوضاع  ظل  ففي  يتضاءل،  دورهم  ال  للمعلمين  يظل  سواء  حد  على  المتزامنة  غير  أو  منة 

 األساسي في توجيه تعلم الطالب.

 . قد تضيف للمكتبة العربية والمصرية. 2

إعداد حزمة جاهزية العودة والتأكيد على تقديم الدعم والمساندة للمعلمين من خالل ب. اهتمام اليونيسيف  3

اجهة التحديات المباشرة، التي تفرضها عملية التحضير وفق تزويدهم بالمعلومات واألدوات العلمية لمو

األزمات، وعقد مبادرة وورشة عمل بجامعة الدول العربية عن المعلم العربـي، والذي أكدت فيه على  

 دور المعلمين باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية التعليمية. 

ال4 بالثروة  لالهتمام  الدول وخاصة مصر  العديد من  اتجاه  للنهضة  .  األساسية  الركيزة  واعتبارها  بشرية 

 والتقدم. 

الحيوي  5 الدور  وعلى  التعليم،  عملية  في  األساسي  العنصر  واعتبارهم  المعلمين  اليونسكو على  تركيز   .

 للمعلمين فيما يتعلق ببلوغ أهداف التعليم.

  :حدود البحث

 حدود البحث على ما يلي:  اقتصرت 

اقتصر تطبيق  1 االلكترونية على عينة عشوائية من  . حدود بشرية:  بواسطة االستبانات  الميداني  البحث 

 معلمي مراحل التعليم ما قبل الجامعي المختلفة. 

. حدود مكانية: اقتصر البحث على عينة من مدارس التعليم ما قبل الجامعي في السويس واإلسماعيلية  3

 والشرقية. 

 م. 2021وأكتوبر . حدود زمانية: طبقت البحث بين شهري سبتمبرـ 4

 : منهج البحث وأدواتها

والتوثيق   الدقيقة،  المالحظات  أخذ  على  المعتمد  الوصفي  المنهج  اُستخِدم  البحث  أهداف  لتحقيق 

التفصيلي للظاهرة موضع البحث، وجمع معلومات عن تطوير أداء المعلمين، وتم تحقيق ذلك من خالل 

بحث االستبانات اإللكترونية؛ حيث تم إرسال االستبانة الدراسات السابقة والتطبيق الميداني، واستخدمت ال

عن طريق البريد اإللكتروني لبحث واقع ومتطلبات ومعوقات جمبا كايزن، ودورها في التخطيط لتطوير  

 أداء المعلمين في مصر.
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 :مصطلحات البحث

 تحددت مصطلحات البحث فيما يلي: 

  Gamba Kaizen جمبا كايزن. 1

'التحسين المستمر' ويتكون من جزئين       ياباني يعني  التغيير Kai'' - لغة: كايزن مصطلح   و وتعني 

'Zen'   وتعني إلى األفضل، بحيث تعني المصطلح 'التغيير إلى األفضل، أما المعنى الشائع له فهو التحسين

 .(Idowu & Others, 2013, 1531) في جميع نواحي المؤسسة التدريجي المستمر

موقع  كما   من  اإلدارة  وتعني  المستمر،  التحسين  مبدأ  على  ترتكز  إدارية  منهجية  بأنها  تعرف 

هذه  جذور  من  للتخلص  المناسبين  والسرعة  بالدقة  والزمان  المكان  من  المشكلة  بإدارة  وتهتم  الحدث، 

المستجدات المشكلة، والعمل على منع تكرارها فى المستقبل، وتركز على تكيف العاملين وفق األزمات و

 (Luzny, 2018,23) لتحسين الوصول بالمؤسسة التعليمية لالستدامة

 التعريف اإلجرائي: 

تحسينات صغيرة   إدخال  من خالل  الواحد  الفريق  بروح  بالعمل  تهتم  "منهجية  هي  كايزن  جمبا 

 لالستدامة".ومستمرة وممارسات يومية للتكيف مع الظروف واألزمات والوصول بالمؤسسة التعليمية 

 :   Teacher performance development تطوير أداء المعلمين. 2

باإلنجليزية        تعني  األداء  بها  Performance لغة:  تبلغ  التي  الكيفية  أو  العمل،  إنجاز  تعني  التي 

 (Khosrow, 2018, 5357) أهدافها المؤسسة

فنيـة    اصطالحاً:     بمواصـفات  مخرجات  إلى  األولية  كالمواد  التنظيمية  المدخالت  تحويل  هو  األداء 

في  (Tworek, 2020, 2250) محـددة كبير  اعتماد  وعليهم  المدخالت  عناصر  أهم  من  والمعلمون   ،

 العملية التعليمية والتربوية.  

علمين يعرف بأنه "إتقان المعلمين لمهارات األداء الوظيفي بما يسهم في  وإجرائيًا تطوير أداء الم

التكنولوجية، والتكيف مع الظروف واألزمات، واستيعاب التوجهات السلوكية   تمكينهم من فهم التحوالت 

 للجيل الجديد للوصول بالمؤسسة التعليمية لالستدامة والتنافس محليًا وعالميًا".

 الدراسات السابقة: 

بر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يقوم عليها موضوع البحث، وتنقسم إلى المحور تعت 

 األول: جمبا كايزن، والمحور الثاني: تطوير أداء المعلمين 

 دراسات تناولت جمبا كايزن، رتبت من األحدث إلى األقدم كالتالي:  المحور األول:

 (2019الجامعات المصرية في ضوء استخدام نموذج جمبا كايزن" ) . "تطوير إدارة التغيير في  1

 ( 2019،  سليمان(

https://www.igi-global.com/affiliate/mehdi-khosrow-pourdba/24/
https://0810gpc3b-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://0810gpc3b-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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والقضاء   المصرية  للجامعات  المستمر  التحسين  لتحقيق  كايزن  جمبا  خطوات  ف  تعرَّ البحث  هدفت 

على مشكالتها المزمنة، وتطوير إدارة الجودة والتغيير المؤسسي، واستخدمت المنهج الوصفي، وتوصلت  

تحقيق   تضمن  كايزن  جمبا  منهجية  بها  تتمتع  التي  المميزات  أن  إلى  للمؤسسة  النتائج  والتطوير  الجودة 

يتضمن   مقترح  تصور  وضع  أهمها  توصيات  وهناك  اإلنسانية،  العالقات  على  واالعتماد  التعليمية، 

 .إجراءات تطبيق منهجية جمبا كايزن

. "تصور مقترح لتطبيق التحسين المستمر في جودة أداء قيادات رياض األطفال باستخدام استراتيجية  2

 ( 2018( )إبراهيم، 2018بحث استشرافية" )  الجمبا كايزن اليابانية:

ف دور الجمبا كايزن في التحسين المستمر لقيادات رياض األطفال، ووضع تصور   هدفت البحث تعرَّ

الوصفي،  المنهج  القيادات برياض األطفال، واستخدمت  أداء  المستمر والتدريجي لجودة  للتحسين  مقترح 

و أهمية  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  قيادات  ومن  أداء  في  المستمر  التدريجي  للتحسين  تصور  ضع 

الروضة، ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها ضرورة تحديد أهداف التحسين المستمر، ووضع جدول  

 . زمني وتحديد متطلبات التحسين سواء أكانت مادية أم بشرية على شكل خطة عمل

في  3 الجامعية  القيادة  أساليب  تحسين  "متطلبات   . ( كايزن"  جمبا  منهجية  )محمد، 2017ضوء   )

2017 ) 

أساليب     تحسين  متطلبات  وتحديد  كايزن،  جمبا  لمنهجية  الفلسفية  األسس  أهم  ف  تعرَّ البحث  هدفت 

ف دور منهجية الجمبا كايزن لتحسين أساليب القيادة  القيادة الجامعية في ضوء منهجية جمبا كايزن، وتعرَّ

صفي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تبنى الجامعات لمنهجية جمبا  الجامعية، واستخدمت المنهج الو

كايزن وااللتزام بتطبيقها، واختيار القيادات المؤهلة وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، ومن أهم التوصيات  

تمتلك   التي  المؤهلة  القيادات  واختيار  كايزن،  جمبا  لمنهجية  الجامعات  تبني  أهمية  إليها  توصلت  التي 

القناعة بأهمية التحسين والتطوير، وإجراء دراسات مستقبلية حول أثر تطبيق جمبا كايزن في تطوير أداء  

 القيادات الجامعية. 

 دراسات تناولت تطوير أداء المعلمين رتبت من األحدث إلى األقدم كالتالي: المحور الثاني: 

 ,Hendrawijaya& Others) (2020تحديد أداء المعلمين في ضوء معايير الرضا الوظيفي" )" .1

2020) 

المعلمين  أداء  على  والقيادة  العمل،  وثقافة  بالعمل،  واالنضباط  األداء،  تأثير  تقييم  البحث  هدفت 

في   االنضباط  على  يؤثر  األداء  أن  منها  لنتائج  الكمي، وتوصلت  المنهج  الوظيفي، واستخدمت  ورضاهم 

على الرضا الوظيفي وأداء المعلمين، وتأثير بدل األداء  العمل، وثقافة العمل، والقيادة أثرت بشكل مباشر  

المعلمين  أداء  تأثر  المستقبلية حول  البحوث  إلى توصيات منها إجراء  العمل، كما توصلت  على انضباط 

 بالمتغيرات والتحديات. 

لكوفيد " .2 نتيجة  المدرسة  أثناء إغالق  اإلنترنت  التدريس عبر  المعل19-التكيف مع  تعليم  تأثيرات  مين  : 

 . (Johannes König & Others, 2020) (2020وكفاءتهم في بداية حياتهم المهنية في ألمانيا" )
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ف مدى تكيف المعلمين مع التدريس عبر اإلنترنت، والكشف عن تحديات التواصل   هدفت البحث تعرَّ

ا واآلثار  الرقمي،  التعلم  ضوء  في  المعلمين  كفاءة  عوامل  وتحليل  المتعلم،  مع  على  االجتماعي  لمترتبة 

الوصفي،  المنهج  واستخدمت  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  على  واعتمادهم  المعلمين  تعليم  مجال 

٪ من المعلمين تمكنوا من التواصل مع المتعلم وأولياء األمور بشكل منتظم،  90ومن أهم النتائج أن قرابة  

حدة على األقل في األسبوع، في حين أن ما  ٪ فقط من المعلمين دروًسا عبر اإلنترنت مرة وا  20بينما قدم  

من   غالبية  70يقرب  وقدم  اإلطالق،  على  اإلنترنت  عبر  دروس  لتقديم  الرقمية  األدوات  يستخدموا  لم   ٪

٪ على األقل المهام بطريقة مختلفة على أساس منتظم، كما توصلت إلى 70المعلمين محتوى جديدًا، وقدم  

 . 19-حول كفاءة المعلمين في ظل انتشار كوفيد  توصيات منها إجراء مزيد من الدراسات 

. "تطوير أداء معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي بمصر على ضوء معايير جودة أداء المعلمين" 3

 (. 2018، وآخرون،  أحمد ( )2018)

ف ماهية جودة أداء   ف واقع أداء معلمي الحلقة الثانية من التعليم  هدفت البحث تعرَّ المعلمين، وتعرَّ

األساسي بمصر على ضوء معايير جودة أداء المعلمين، ورصد الواقع الراهن ألدائهم على ضوء معايير  

المعلمين،  أداء  جودة  معايير  ضوء  على  المعلمين  أداء  لتطوير  مقترحات  وتقديم  المعلمين،  أداء  جودة 

ج منها أن مراقبة تقدم أداء المعلمين يحتاج إلى الدعم مـن خالل زيادة الوعى لدى كل وتوصلت إلى نتائ 

المعايير الصادرة   المعلمين داخـل حجرة البحث وفق  المعلمين والُمقَّيِم، وضرورة أن تتم متابعة أداء  من 

ع بالتركيز  الخدمة  قبل  المعلمين  إعداد  منها  لتوصيات  وتوصلت  الجـودة،  ضمان  هيئة  استخدام  من  لـى 

ببرامج   والتحاقهم  تعليمهم  استكمال  على  المتميزين  وتشجيع  اإلعداد،  برامج  في  الحديثة  التكنولوجيا 

على   التدريبية  البرامج  وتقديم  األداء،  جودة  معايير  على ضوء  تخصصه  مجال  في  كل  العُليا  الدراسات 

 .    أسـاس القيـاس العلمي لمستوى األداء

الق 4 اتخاذ  دعم  "نظام   . ( مورا  طريقة  باستخدام  للمعلمين  أداء  أفضل  في  للنظر   (2018رار 

(Hanifatulqolbi & Others, 2018) . 

الوصفي، ومن   المنهج  المعلمين، واستخدمت  أداء  تعزيز  فى  المدرسة  دور  ف  تعرَّ البحث  هدفت 

ءة، ومراعاة أن يتم  أهم النتائج أهمية أن يتم تقييم أفضل أداء للمعلمين في المدارس باستخدام معايير الكفا

منها   توصيات  إلى  وتوصلت  المعلمين،  أداء  جودة  وتحسين  لدعم  الدراسي  الفصل  داخل  التقييم  إجراء 

ضرورة وجود نظام لدعم اتخاذ القرار للمساعدة في تحديد أفضل أداء للمعلمين باستخدام أسلوب التحسين  

والذي تم استخدامه لمساعدة صانع القرار  متعدد األغراض على أساس تحليل النسبة المستند إلى الويب،  

 .في تحديد أفضل أداء للمعلمين

 : تعليق علي الدراسات السابقة

يتضح من الدراسات السابقة التى تم عرضها والتى تكونت من دراسات عربية وأخرى أجنبية،  

تميز والحداثة،  قلة الدراسات التى بحثت فى الموضوعين معاً، مما يضفى على البحث الحالية نوعاً من ال

الوصفى،  المنهج  استخدام  فى  السابقة  الدراسات  مع  الحالي  البحث  تشابه  السابقة  الدراسات  إلى  وبالنظر 

البحث   واستفادت  المستهدفة،  والفئة  والزمانى،  المكانى  والبعد  المستخدمة،  واألداة  العينة  فى  واختلفت 

للجم مخطط  تصميم  ضرورة  فى  السابقة  الدراسات  من  كايزن  الحالية  استراتيجيات وبا  على  االعتماد 

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=196959&_au=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=196959&_au=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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على   والعثور  األداء،  لجودة  المستمر  التدريجي  التغيير  مبدأ  واعتماد  والتحسين،  للتخطيط  حديثة  ونماذج 

عالقة بين سياسات إدارة االبتكار والتحسين المستمر، كما يؤثر األداء على االنضباط في العمل، وثقافة  

لجة الفجوة في الوعي بتطوير أداء المعلمين وتمكينهم، وضرورة تطوير  العمل، وتميز البحث الحالي بمعا

 أداء المعلمين علي ضوء مهجية جمبا كايزن. 

 :خطوات البحث

 في ضوء ما تقدم فإن البحث سار وفًق الخطوات التالية:     

األولى البحث  الخطوة  ومشكلة  المقدمة،  حيث  من  للبحث  العام  اإلطار  تحديد  تم  وأهدافها :  وأسئلتها، 

 وأهميتها، وحدودها، ومنهجها وأدواتها، كذلك مصطلحات البحث والدراسات السابقة.

تحديد اإلطار النظري للبحث؛ حيث شمل تحديد األسس النظرية لجمبا كايزن من خالل  :الخطوة الثانية

 األدبيات. 

 . : تمثلت في تطوير أداء المعلمين من خالل األدبيات الخطوة الثالثة

: تمثلت في إجراءات البحث الميدانية، وتفسير النتائج للتعرف على متطلبات تطوير أداء الخطوة الرابعة

وتحليلها   جمعها  ثم  المعلمين،  من  عدد  على  وتوزيعها  اإللكترونية،  االستبانة  أداة  بتطبيق  المعلمين، 

 ائج الكمية. ( للتوصل إلى النت SPSSباستخدام التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )

 : تمثلت في تقديم تصور مقترح لتطوير أداء المعلمين في ضوء منهجية جمبا كايزن. الخطوة الخامسة

 :اإلطار النظري للبحث

: األسس النظرية لمنهجية جمبا كايزن في التعليم:    أوالا

 :التعريف بمنهجية جمبا كايزن .1

إدارية   فلسفة  وهي  الزمان،  بإدارة  تعرف  نحو  كايزن  "التغيير  تعني  قديمة  يابانية  واستراتيجية 

تتحسن   أن  يجب  الحياة  جوانب  جميع  بأن  االعتقاد  وهو  المستمر"،  البطيء  "التحسين  أو  األفضل" 

" تعني المستمرة أو التغيير، و "زن" تعني  كايباستمرار، ويتكون مصطلح كايزن من الكلمات اليابانية "

   ,Hill)(1531 ,2011التحسين إلى األفضل

كايزن   على  توجمبا  يساعد  ما  كل  في  تُستخدم  التى  الحديثة  االتجاهات  أحد  منهجية  بأنها  عرف 

والمؤسس الفرد  وإتقان مستوى  وتزيد    ةتحسين  التكاليف  تقلل  وبسيطة  تدريجية صغيرة  تحسينات  بإدخال 

ية في التصدي للمشكالت قبل اإلنتاجية، وتركز على األداء الصحيح للعمل، والتركيز على األساليب الوقائ

تشجيع   خالل  من  وتكلفة  جهد  بأقل  الطالب  بمستوى  النهوض  بهدف  العاملين  جميع  ومشاركة  حدوثها، 

االقتراحات واألفكار من قبل فرق العمل في المؤسسة التعليمية، وتخفيف اإلجراءات غير الالزمة وتسهيل  

 .  (International Labour Organization, 2017, 45)حركة العمل بإزالة ما يعوق األداء
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كايزن    جمبا  اهتمام  السابقة  التعريفات  من  من  ويتضح  مجموعة  وهي  الفعلي،  العمل  بموقع 

العمليات اإلدارية التي تستدعي تمكين العاملين ومنحهم الصالحيات الكافية إلجراء التعديالت، التي يرون  

 ا.فعَّاليتها لتصبح المؤسسة التعليمية األفضل عالميً 

 :الخصائص العامة لمنهجية جمبا كايزن. 2

 

تكمن في اإلدارة  التي  التقليدية،  بتحويل األنماط  تنفرد منهجية جمبا كايزن عن األنماط اإلدارية 

إداري   نمط  إلى  وغيرها،  بالتدريب  واإلدارة  والمتأرجحة  والسلبية  والتحويلية  والديمقراطية  الحكيمة 

 :  (Masood, 2016, 2-10) فيما يليل ، فلها مجموعة خصائص تتمثإبداعي

 االعتماد على التحسين التدريجي، كما أنها ال تحتاج إلى استثمارات عالية لتطبيقها.  .أ

 تهتم باالستماع إلى العاملين، وجمع األفكار منهم.  .ب 

من   .ج أكثر  الرقابة  التوجيه،  التنظيم،  التخطيط،  من:  تتكون  التي  اإلدارية  العمليات  على  التركيز 

 النتائج، ونشر ثقافة المؤسسة التعليمية التي تهتم بتحسين األداء على المدى الطويل. 

بعيداً عن األساليب   التحوالت والتغيرات،  نتيجة  ويتضح مما سبق أن جمبا كايزن مفهوم جديد ظهر 

 القديمة التي ال تتناسب مع التطورات والتجديدات اإلدارية الحديثة. 

  زن:مبادئ منهجية جمبا كاي . 3

بحل  أداء  أفضل  تقديم  إلى  باستمرار  تسعى  أن  بد  التعليمية ال  المؤسسة  بأن  كايزن  تقضي جمبا 

يلي ما  كايزن  جمبا  مبادئ  أهم  ومن  باستمرار،  التحسين  بإجراءات  واألخذ  -Suárez ) .المشكالت 

Barraza,& Others, 2011, 288–308).: 

المعلمين .أ بتأهيل  وذلك  اإلدارية:  العمليات  برامج    مراجعة  ووضع  واألزمات،  الظروف  وفق 

 تعليمية تتضمن جودة األداء وتهيئة بيئة العمل وتعزيز الموارد المتاحة. 

أجل   .ب  من  والمشاركة  المتبعة،  واإلجراءات  باألنظمة  الوعى  نشر  بتعزيز  وذلك  العاملين:  توعية 

 للتقدم واالستدامة.تحديد التحسينات ورفع مستوى المهارات للوصول إلى المستوى المطلوب 

الحاجة الدائمة إلى التغيير: يعتمد على حاجة العاملين بالمؤسسة التعليمية للتغيير خالل السعي إلى   .ج

 التحسينات وتطبيق التغيرات للنهوض بالمؤسسة التعليمية.

في  . د  والمشاريع  البرامج  عدد  بزيادة  وذلك  واألكاديمي:  والمالي  اإلداري  الهدر  معدالت  تخفيض 

قواعد الخطة   الرسوب، ووضع  معدالت  ارتفاع  وتخفيض  قيمة مضافة،  تشكل  أن  دون  السنوية 

لضمان عدم تداخل الصالحيات وغياب اللوائح المنظمة للعمل، وتقليل طول وقت تنفيذ العمليات 

اإلدارية، مع االعتماد على الخطط لضمان عدم البدء من نقطة الصفر عند تكليف قيادات جديدة،  

 الجماعي بداًل من العمل الفردي.وسيادة العمل 

باعتبارها تطبيق عملي مستمر   المتبعة حديثاً،  التغيير  أساليب  ويتضح مما سبق أن جمبا كايزن أحد 

إلدارة األحداث اليومية في مكانها وزمانها، وتعتمد على الواقعية والشفافية في اتجاهات العالقات اإلدارية 

 للتقدم واالستدامة. للوصول إلى المستوى المطلوب 
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 :أهداف منهجية جمبا كايزن. 4

العمل،  موقع  داخل  يتم  ما  على  التدريجي  المستمر  التطوير  أسلوب  تطبيق  كايزن  جمبا  تعني 

 :  (Završki & Others, 2019, 107) وتهدف إلى ما يلي

 تخفيف اإلجراءات غير الالزمة وتسهيل حركة العمل بإزالة ما يعوق األداء. .أ

 يجية إبداعية تستطيع أن تخفض الهدر في الطاقة والوقت والموارد. وضع استرات .ب 

 تمهيد الطريق لجميع برامج وأنظمة الجودة الحالية والتي تعتمد على اإلبداع واالبتكار. .ج

تحتاج         أنها  حيث  وتطبيقها،  المطلوبة  التغييرات  عن  الكشف  كايزن  جمبا  هدف  فإن  وبالتالي 

االبتك  على  قادرين  المؤسسات  لمعلمين  واستمرارية  بقاء  لضمان  جديدة  اتجاهات  واستخدام  واإلبداع  ار 

 التعليمية. 

 :. خطوات تطبيق منهجية جمبا كايزن5

على جمبا منهجية      تعتمد  اإلبداعية   التحسين كايزن  القدرات  برفع  وذلك  العمل  موقع  في  المستمر 

مجموع  هناك  لذلك  وللوصول  التغيير،  في  ومشاركتهم  فيما  للعاملين  تكمن  الخطوات  من  ة 

  (Barraza& Others, 2020, 3297)يلي

 النزول إلى موقع األحداث ومراقبة المشكالت لحظة بلحظة. .أ

 االهتمام بعناصر موقع األحداث من عاملين وطالب وبيئة عمل مجهزة.  .ب 

جمع المعلومات الالزمة لكشف معوقات العمل بعد اتخاذ اإلجراءات الفورية، التي تمنع توقف   .ج

 العملية التعليمية. 

الناتجة   . د  تنفيذها لتجنب تكرار المشكالت  للتحكم في  القيود  القائد لالختصاصات، ووضع  توزيع 

 عن بيئة العمل.

كذلك مستشاًرا لمتابعة إجراءات  وضع خطة بعيدة المدى تتضمن التواريخ واألوقات والمكان و .ه

 التنفيذ. 

 تحديد االحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية والعاملين. . و 

تحديد أهداف المؤسسة التعليمية والعاملين الحالية والمستقبلية وفق الظرف واألزمات، ووضع   .ز

للهد  للوصول  بسيطة  تغييرات  بإجراء  حالي  لتغيير  تحتاج  التي  اإلدارية  للعمليات  ف خطة 

 المنشود بأقل وقت وجهد وتكلفة.

وضع بدائل وخطط بسيطة وسهلة في التنفيذ تمكن من تحسين بيئة العمل لتتوافق مع األزمات   .ح

 والطوارئ. 

https://sciprofiles.com/profile/1048292
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لتجعل      تستخدم  التي  اإلدارية  األدوات  من  مجموعة  هو  كايزن  جمبا  أن  يتضح  السابق  العرض  ومن 

ويهتم  للعاملين  اإلبداعية  القدرات  رفع  يدعم  متقدم  مستوي  على  المؤسسة  داخل  تتم  التي  العمليات 

 بمشاركتهم في التغيير. 

 :متطلبات تطبيق منهجية جمبا كايزن. 6

زن على تقديم خدمة عالية الجودة بأقل تكلفة ممكنة، من خالل العمل طبق تعتمد منهجية جمبا كاي

يلي فيما  متطلباتها  تكمن  لذا  وفعَّالة،  بسيطة  تشغيل   Japan International Cooperation) قواعد 

Agency (JICA), 2018, 1-9) : 

التشغيل .أ قواعد  الموضع  أهداف  إلنجاز  العملية  اإلجراءات  من  بوضع مجموعة  وذلك  ؤسسة : 

الموارد،   أو  الجهد  أو  الوقت  في  هدر  أي  من  للتخلص  المستمر  للتطوير  للوصول  التعليمية 

 وااللتزام بها على المدى الطويل. والحصول على أعلى جودة ممكنة للعملية التعليمية  

وضع قواعد للتطهير: تعتبر بيئة العمل غير المنظمة أكبر معوقات النهوض بالعملية التعليمية؛   .ب 

وإدارة  لذا ه االنضباط،  والتدريب على مهارات  األداء،  قواعد لضبط خطط  ناك حاجة لوضع 

 الوقت، والمشاركة، والتواصل مع اآلخرين. 

القضاء على الهدر: يتمثل الهدر في األنشطة التي ال تضيف إلى القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة   .ج

أو الجهد أو الموارد، بتحقيق    للمعلمين، ويجب الوصول ألفضل طرق لتقليل أي هدر في الوقت

التقلبات فى طلباتهم، من خالل وضع سلسلة من األنشطة الخارجية   المرونة الكافية الستيعاب 

عن طريق   التكلفة  وتقليل  المضافة،  بالقيمة  المتعلقة  غير  المشاكل  على  للقضاء  مستمر  بشكل 

 .تعلم مهارة إدارة الوقت 

أهداف    وضع  كايزن:  جمبا  ثقافة  نشر  للوصول  د.  التعليمية  المؤسسة  أهداف  لتحقيق  واضحة 

 لالستدامة.

لتعزيز   .ه الجماعي  العمل  أنشطة  حول  كايزن  جمبا  منهجية  تدور  الجماعي:  العمل  ثقافة  تعزيز 

المشكالت،   وحل  العمل،  مجموعات  أهمها:  من  العمل  فرق  من  العديد  وهناك  فعَّاليتها، 

ومهم بالتنفيذ،  المختصة  العمل  وفرق  بما  والتوظيف،  العمل  بفريق  المتعلقة  القواعد  تهم وضع 

عند   والتفاوض  الجميع،  قبل  من  والمشاركة  الفريق،  أعضاء  بين  مشتركة  أهداف  من  تتضمن 

 ظهور المشكالت للوصول إلى قرار.

واألفكار،   . و  االقتراحات  نظام  بتعزيز  وذلك  للعاملين:  اإلبداعية  والمبادرات  األفكار  تشجيع 

اإليجابية من خالل تشجيعهم لتقديم االقتراحات مهما كانت صغيرة، وتعزيز انضباط  والمشاركة  

 العاملين، والتزامهم بقيم وثقافة المؤسسة التعليمية. 

وبذلك فإن جمبا كايزن تهتم بالتحسين المستمر لبيئة العمل المتغيرةـ ويعتمد على التنظيم، ويركز على       

ا تحديات  لمواجهة  الجماعي  من  العمل  تمكنها  تنافسية  قدرات  التعليمية  المؤسسة  لتكتسب  الراهن  لوضع 

 االستدامة. 
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 :تحديات تطبيق منهجية جمبا كايزن. 7

تسعى منهجية جمبا كايزن للتغيير وذلك للوصول بالمؤسسة التعليمية إلى التحسين المستدام المستمر  

بالتغيير، وبالرغم من ذلك إال أن هناك تحديات تواجه من خالل بيئة عمل تقدم الدعم لمشاركة كل المعنيين 

 : (Al Smadi, 2009, 203–211)تطبيقها تتمثل فيما يلي

ندرة الدقة في اختيار القيادات اإلدارية: فقد يصل إلى المراكز القيادية بعض القيادات التي تغيب  .أ

 يير والتطوير. عنها المصداقية، فيتم إخفاء السلبيات وعدم االستفادة منها لغرض التغ

إخفاء الحقائق عن القيادة: االنشغال باإلدارة الورقية والمكاتبات الروتينية واالنفصال عن أرض  .ب 

 الواقع.

 عدم جدية العمل ونقص المعلومات وتغليب المصالح الشخصية على آليات التقييم والممارسة. .ج

ل مستقبلية الستحداث النظم المؤسسية،  لذا في ظل تلك التحديات تزايدت الدعوة إلي البحث عن بدائ         

الستدامة  للوصول  المتغيرة،  التكنولوجية  والبيئات  األزمات  لمواكبة  متغيرة  بنظرة  للعاملين  والنظر 

 المؤسسات التعليمية.

 ثانياا: اإلطار المفاهيمي لتطوير أداء معلمي ما قبل التعليم الجامعي، وعالقته بمنهجية كايزن: 

الف          يدفعه  المعلم  التقليدي، األمر الذي  المعلم  المعلم المرن، الذى يخرج عن نظام  عَّال المعاصُر هو 

التطور   ويواكب  ومهنته،  التعليمي  ألدائِه  اإليجابيِة  العوامِل  وتقوية  تدعيم  شأنها  من  خطط  تبني  إلى 

و ولطالبه،  لذاته  وتوظيفها  التعليمية  باالستراتيجيات  ويُلم  ويعي  الذكية  زةاألجه  يستخدمالتكنولوجي،   ،

 .المتعددةِ  الذكاءات ، واالبتكار، والمشاريع بآليات التوجه الرقمي، والتعاون، والتواصل، والتعلم القائم على

وبالرغم من أن أغلبية المعلمين قادرون على تعلم أية مهارة إذا توفرت البرامج المناسبة لهم؛ لذا    

فإن هناك حاجة لتطوير جودةِ أداء المعلم التعليمي وفق الظروف واألزمات، وهذا بدوره يُساعد في توفيِر 

استدامة المؤسسة التعليمية، ويتضح  بيئٍة مدرسيٍة مناسبة يسودها الرضا والتعاون والكفاءة مما يسهم في  

 هذا من خالل ما يلي: 

 :. أهداف تطوير أداء المعلمين1

من منه   معلم يتطلب  الهدف  تطويره  بينما  أكاديميًا،  ومؤهاًل  ُمعدًا  يكون  أن  والعشرين  الحادي  القرن 

ويمكن عرض  الوصول للجودة للحصول على منتج أكاديمي يحقق االستدامة والتميز للمؤسسة التعليمية،  

  (García & Weiss, 2019, 1-19)األهداف كالتالي

 التكامل بين أهداف المعلمين والوحدة اإلدارية ككل، وتعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبيات. .أ

الكفاءات   .ب  عن  معلومات  توفير  خالل  من  اإلدارية  القرارات  تطوير  لدعم  بيانات  قاعدة  تصميم 

 التربوية، وتوفير التوثيق عن تقويم األداء. والحوافز والترقيات، وتطوير البرامج

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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تخطيط العمل بتوزيع االختصاصات والمهام بما يتالءم مع قدرات المعلمين ومهاراتهم المختلفة،  .ج

 وتحديد البرامج التدريبية في ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية. 

نق        بتحديد  يكون  المعلمين  أداء  تمكين  يتضح  السابق  العرض  لتدعيمها، ومن  األداء  في  القوة  اط 

المستمرة   المهنية  التنمية  برامج  لها، وتخطيط  المناسبة  العالجية  التدابير  نقاط الضعف واتخاذ  وتشخيص 

 وحفز المعلمين على التطوير الذاتي.

 :. أهمية تطوير أداء للمعلمين2

-Stevenson & Others, 2019, 18) يمكن بيان أهمية تطوير أداء المعلمين من خالل ما يلي

34)  : 

تحت  .أ يعمل  الذي  الفريق،  أعضاء  وتطوير  تنمية  في  والمديرين  المشرفين  فاعلية  مدى  تحديد 

 إشرافهم وتوجيهاتهم. 

اإلسهام في اقتراح المكافآت المالية المناسبة فـي ضـوء المعلومات، التي يتم الحصول عليها من   .ب 

 قياس األداء.

 على مدى فاعليـة التـدريب.   تحديد معيار للحكم .ج

شكل   التحسين  يأخذ  وقد  أدائهم،  لتحسين  إجراء  واقتراح  المعلمين  ضعف  لتقويم  المشورة  تقديم  د. 

 التدريب داخل المؤسسة التعليمية وخارجها. 

 تشجيع المشرفين على االحتكاك بالمعلمين أثناء عملية القيـاس فتنتج عنه المعرفة الشخصية.   .ه

إلى وظائف أعلى من  ترقيتهم  وبالتالي  المعلمين،  أداء  تمكين قياس  ومما سبق تتضح األهمية في 

 وظائفهم بما يتناسب وقدراتهم. 

 :محددات تطوير أداء المعلمين. 3

يلي ما  ويتضمن  المعلمون،  يمتلكها  التي  القدرات   ,García, Emma &  Weiss) يعني 

Elaine,2020, 2-12) : 

 الجهـد: أى الطاقـة الجـسمانية والعقلية، التي يبذلها المعلمون ألداء مهامهم. .أ

 القدرات: وتعني الخـصائص الشخـصية المستخدمة ألداء الوظيفة.  .ب 

األ .ج إلى  يشير  الدور:  وفق إدراك  التدريب  برامج  أنواع  تحديد  وبالتالي  الجهود  لتوجيه  نشطة 

 الظروف واألزمات.  

يتضح   سبق  المؤسسة    ومما  استدامة  لضمان  بهم  المنوطة  المهام   أو  للدور  المعلمين  إدراك  ضرورة 

 التعليمية. 

 :. معايير تطوير أداء المعلمين4

فيما          وتكمن  بهم،  المنوط  بدورهم  يقوموا  حتى  المعلمين  أداء  لتطوير  معايير  وضع  األهمية  من 

 (Allegretto, Sylvia, and Lawrence Mishel, 2019, 5-14)يلي

 تشخيص الواقع وتقويمه، وتعرف جوانب القوة والضعف. .أ

https://www.epi.org/people/emma-garcia/
https://www.epi.org/people/elaine-weiss/
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للمعلمين .ب  الوظيفي  األداء  تطوير  لتعزيز  واضحة  فلسفة  المعرفة  تحديد  أدوات  امتالك  خالل  من 

الداعمة  والشراكات  الشبكات  وبناء  لتفعيلها،  الكافية  الموازنات  ورصد  والخبرات،  والمهارات 

 للعملية التعليمية مع المجتمع المدني. 

االعتمـاد  .ج وآليات  اإلعداد  معايير  تبادل  تعزيز  خالل  من  التقييم  بطرق  المتصلة  الخبرات  تبادل 

 األكـاديمي. 

 زيز الكفاءة من خالل الحصول على الدورات التدريبية وفق االحتياجات الفعلية. د. تع

 االهتمام بالرعاية النفسية لمواجهة الظروف واألزمات المتغيرة.  .ه

الورقية   . و  والصحافة  والتلفاز  اإلذاعة  خالل  من  للمعلمين،  ونظرته  المجتمع  ثقافة  تغيير 

 واإللكترونية. 

 لمية من أجل مواجهة ما تفرضه العولمة من تحديات. التأكيد على إطار المنظومة العا .ز

من العرض السابق يتضح ضرورة تطوير معايير المهنة، سواء على مستوى اإلعداد للمهنة، أو            

 االلتحاق بها، أو احترافها. 

  متطلبات تطوير أداء المعلمين:. 5

وتكمن   اآلخرين،  وقيادة  اإلنجاز  على  والقدرة  اإلدارية  المعرفة  المعلمين  أداء  تطوير  تتطلب 

)بازي،   (Wilichowski, Tracy & Cobo, Cristobal, 2020) & ء فيما يلي  متطلبات تطوير األدا

2019  ،1-8 :) 

باع  .أ للمعلمين؛  أدوار  الستحداث  وبرامج  سياسات  ومثقفين، وضع  وباحثين،  مرشدين،  تبارهم 

وقائدين، وإعادة النظر في آليات اإلعداد والتأهيل بحيث تركز على اكتساب المهارات التكنولوجية  

 والمعارف الجديدة.

المؤسسات  .ب  داخل  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية  المواطنة  مبادئ  ودعم  اإلنسانية،  القيم  تعزيز 

 التربوية. 

 ية المهنية المستدامة للمعلمين، مع التأكيد على مفهوم الـتعلم مدى الحياة.التأكيد على نظم التنم .ج

 د. االعتماد على الجودة الشاملة في وجود قيادات مستنيرة ورشيدة داعمة للمعلمين.

 تنوع قدرات المعلمين ودعم كفاءتهم المهنية وفق قابليتهم واستعداداتهم المختلفة. .ه

 الفريق مع دعم التعلم الذاتي وتنمية الجوانب الوجدانية واألخالقية.تذكية روح العمل ضمن  . و 

 مساعدة المعلمين على استخدام أساليب جديدة في إدارة الصف وتحقيق االنضباط.  .ز

 تمكين المعلمين وتهيئتهم للتعامل مع متغيرات القرن الحادي والعشرين والظروف واألزمات. .ح

 درات المعلمين.تطوير أساليب التقييم والتقويم لدعم ق .ط

من هنا فإن متطلبات تطوير المعلمين تكمن في إعدادهم، ومنحهم صالحيات تدعم التغيير وتطوير          

والظروف  الرقمية  الثورة  مع  للتكيف  التواصلية  والتقنية  اإلبداعية  طاقتهم  قدر  على  التربوي،  النجاح 

 واألزمات. 

 

https://blogs.worldbank.org/team/tracy-wilichowski
https://blogs.worldbank.org/team/cristobal-cobo
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 :. المهارات الالزمة لتطوير أداء المعلمين6

يلي   فيما  تكمن  والتغيرات  األزمات  لمواكبة  مهارات  مجموعة  المعلمين  امتالك   ,Glanz) تعزيز 

Jeffery, 2021,26) : 

والظروف   .أ التكنولوجية  البيئة  ضوء  في  المتعلم  مشكالت  لمواجهة  التكنولوجي  التحضير  إجادة 

 المتغيرة. 

  التعلم الذاتي، والربط بين بيئة العلم التكنولوجية وامتالك مهارة إتقان العمل عن بُعد. .ب 

 االلتزام بقوانين المهنة، واالنضباط باللوائح، واألخذ بتوجيهات القيادات. .ج

 ل الفروق الفردية لدى الطالب بإثارة الدافعية لديهم، واكتشاف المواهب والقدرات ورعايتها. د. تقلي

 المعلمين مهارات  يتضح مما سبق دور التكنولوجيا الرقمية في التمكين من األداء والمساهمة في تطوير

 :. آليات تطوير أداء المعلمين7

 : (Joynes & Fenyiwa, 2019, 71-75)تتركز آليات تطوير أداء المعلمين فيما يلي 

إدراك الجميعِ ألهمية المعلمين: فالبدّ أن تدرك الجهاُت السياديّةُ والصانعةُ للقرار والجهاُت ذات   .أ

 الصلة، أهميةَ المعلمين، والنظر لهم على أنهم عماد التطور.

مينها وضع االستراتيجيات ورسم الخطط لتطوير أداء المعلمين: يحتاج لخطط طويلة األمد وتض .ب 

 سياسات واضحة وبرامج لتعزيز تمكينهم في ضوء البيئات المتغيرة.

تأهيل،   .ج من  للمعلمين  المهنية  الحقوق  بإقرار  وذلك  جاذبةً:  مهنةً  والتعليم  التربية  مهنة  جعل 

وتدريب مستمر، ورفع المستـوى واالطالع على الجديد، والتشجيع على البحث العلمي، ومعالجة  

مهنة  المشكالت،   يجعل  كله  وهذا  يستحقها؛  التي  المكانة،  بإعطائه  المادية  الحقوق  وإقرار 

 المعلمين على قدر الكفاءة المطلوبة. 

أثناء            والتدريب  لإلعداد  األولوية  وإعطاء  للعمل،  المباشر  التقييم  خالل  من  اآلليات  تحديد  ويمكن 

 ة.الخدمة لتطور المعارف ومواكبة المستحدثات التكنولوجي 

 :تحديات تطوير أداء المعلمين. 8

هناك بعض العوامل والتي يمكن أن تؤثر على مـستوى األداء، وتكمن تحديات تطوير أداء المعلمين      

 Saavedra, Jaime  (2020)) &(Almaiah & Others 2021) فيما يلي

ضوء  .أ في  الوظيفية  والمتطلبات  العمل  بيئة  متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  على  القدرة  تدني 

 واألزمات والكوارث، وجمود إجراءات العمل، وتضخم الهيكل التنظيمي. 

الرابعة  ضع .ب  الصناعية  الثورة  ضوء  في  التكنولوجية  البيئات  تطور  مواكبة  بأهمية  الوعى  ف 

 والتحول الرقمي وظهور المفاهيم الجديدة كالتعلم العميق والذكاء االصطناعي.  

المجال             مستــوى  على  وليس  المهن  كل  فــي  األهمية  شديد  أمراً  يعد  التقييم  التعــليمـــي  لذا 

تحسين   إلى  تحتاج  التي  وجوانب  يعانيها،  التي  الضعـــف  مــواطن  تشخيص  خـــاللها  من  فـــحــــسب، 

 مستمر.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almaiah%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32837229
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra


 علي ضوء منهجية جمبا كايزن   تصور مقترح لتطوير أداء معلمي تعليم ما قبل الجامعي في مصر 
 

          
 2021 العاشرالعدد   22المجلد                                                              البحث العلمي في التربيةمجلة 

 - 110 - 

ا: إجراءات البحث الميدانية وتفسير النتائج:   ثالثا

يمكن تطوير أداء المعلمين علي ضوء منهجية جمبا كايزن من خالل إجراء بحث ميداني على عينة         

إلكترونية  ( استبانة  30( وتم استبعاد )180ئية من معلمي التعليم قبل الجامعي، وشمل البحث عدد )عشوا 

 ( استبانة صالحة.150لعدم صالحيتها، والتطبيق على عدد )

وقد تم تقنين أداة البحث )صدق وثبات االستبانة(، وحساب معامالت االرتباط، واتضح من صدق   

الموجه االلكترونية  عند مستوى )االستبانة  دالة إحصائياً  أن جميع معامالت االرتباط  (؛ وهو ما  0,01ة 

يشير إلى أن االستبانة تتمتع بالتجانس الداخلي؛ أي أنها صادقة وصالحة للقياس، حيث تراوحت معامالت 

 (. 0,06-0,64االرتباط بين: )

الجامع التعليم  ماقبل  معلمي  إلى  الموجهة  البحث  أداتي  ثبات  حساب  من  ألفا واتضح  بطريقة  ي 

مرتفعة   ككل  لالستبانة  أو  الفرعية  لألبعاد  سواء  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامالت  قيم  جميع  أن  كرونباخ؛ 

 (، وهو ما يشير إلى أن االستبانة على درجة مقبولة من الثبات.0,782)

كا قيمة  )580,106)   2وفيه  حرية  بدرجات   ،)2( االحصائية  الداللة  قيمة  وكانت   ،)0,001  )

أق ) وهي  مستوى  من  الفرض 0,005ل  رفض  معه  نستنتج  مما  االحصائية  داللتها  إلى  يشير  مما   ،)

 الصفري ونقبل بالفرض البديل، وتم تصميم االستبانة االلكترونية، بحيث تكونت من ثالثة محاور كالتالي: 

1  . ( من  مكون  كايزن،  جمبا  منهجية  ضوء  علي  الجامعي  ماقبل  التعليم  معلمي  أداء  تطوير  (  12واقع 

 عبارة. 

كايزن، 2 منهجية جمبا  الجامعي علي ضوء  ماقبل  التعليم  معلمي  أداء  لتطوير  االستراتيجية  المتطلبات   .

 ( عبارة. 12مكون من )

(  13. صعوبات تطوير أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي ضوء منهجية جمبا كايزن، مكون من )3

 عبارة. 

ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الثالثى للتعبير عن استجابات أفراد العينة حول مضمون االستبانة،       

( درجات  أعطيت  )دائماً 1-2-3حيث  لالستجابات   )-   ً نهاية عبارات كل محور من    -أحيانا وفى  نادراً(، 

االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  األساليب  استخدام  وتم  االستبانة،   Statistical  (SPSS)محاور 

Package for Social Sciences،  :وذلك على النحو التالي 

 . حساب النسبة المئوية للتكرارات، وذلك للتعرف على توزيع استجابات أفراد العينة على كل عبارة. 1

 . حساب الوزن النسبي: لتحديد مستوى الموافقة عن كل عبارة من العبارات، وترتيب كل منها. 2

: لبيان داللة الفروق بين تكرارات استجابات أفراد العينة على كل عبارة من عبارات   2. اختبار مربع كا3

 االستبانة من حيث درجة توافرها في الواقع الفعلي. 
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التعليم  4 معلمي  أداء  تطوير  واقع  على  للتعرف  النسبية  واألوزان  المئوية  والنسب  التكرارات  استخدام   .

جمبا   منهجية  ضوء  علي  الجامعي  ثالث ماقبل  إلى  البحث  عينة  أفراد  تقديرات  وصنفت  كايزن، 

النسبي بين )  (  2,33إلى    1,67( يعتبر مرتفعاً، ومن ) 3إلى    2,34مستويات، حيث إذا كان الوزن 

 ( وبين  متوسطاً،  )1,66إلى    1يعتبر  المستخدمة  الفترة  طول  أن  حيث  منخفضاً؛  يعتبر  أي  3/ 2(   )

قيم األوزان وفق المعيار الثالثي، وتعرض نتائج البحث  ,.( وقد حسبت معيار الحكم على  66قرابة )

 الميدانية )تحليلها وتفسيرها( على النحو التالي: 

 ( خصائص العينة 1جدول )

 التكرار% العدد  المتغيرات الوصفية خصائص العينة

 ٪ 60.4 87 إناث النوع

 ٪ 39.6 63 ذكور

 ٪ 15.2 25 دبلوم المؤهل

 ٪ 62.0 85 بكالوريوس 

 ٪ 22.8 40 ماجستير 

 ٪ 14.3 39 30-25 العمر

31-40 67 58.0 ٪ 

41-50 44 27.7 ٪ 
 

 ( واقع التخطيط لتطوير أداء المعلمين في ضوء منهجية جمبا كايزن  2جدول )
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 % ك % ك % ك

1 
  وبرامج   سياسات  تتوفر

 للمعلمين  أدوار  الستحداث
1 

0.
7 

 **92.18 2 منخفض 1.50 1.66 20.0 30 79,3 119

2 
 التنمية  برامج  تخطيط   يراعي
 للمعلمين المستدامة المهنية

1 
0.
7 

 **38.40 1 متوسط  2.00 1.42 38.0 57 61,3 92

3 
  في   المعلمين  مشاركة  يتوفر
 المتعلم يدعم ديمقراطي مناخ

1 
0.
7 

 **72.84 4 متوسط  1.67 1.54 38.0 57 61,3 92

4 
  مع   للتعامل  التمكين  يتوفر

 واألزمات   الظروف
 **70.20 5 متوسط  1.75 1.49 43.3 65 56,7 85 - -

5 
  الوعي   لتنمية  وسائل  توفر
 الذاتي التقويم بآليات

 **73.72 4 متوسط  1.76 1.55 37.3 56 62,7 94 - -

6 
 بالرعاية  االهتمام  تبني

 النفسية
 **70.45 6 منخفض 1.00 1.59 41.3 62 58,7 88 - -

7 
  على   المتميزين  تشجيع

 تعليمهم  استكمال
 **74. 92 3 منخفض 1.58 1.57 33.3 50 66,7 100 - -

8 
 على  التدريبية  البرامج  تقديم

 الفعلية  االحتياجات أسـاس
 **32.27 2 متوسط  2.00 1.57 40.7 61 59,3 89 - -

 **32.27 2 منخفض 1.50 1.57 35.3 53 64,7 97 - - القرار  اتخاذ لدعم نظام  توفر 9

10 
  على   المدرسة  رسالة   تحفز
 المبدع العمل

 **79.32 2 منخفض 1.50 1.60 38.7 58 61,3 92 - -

11 
  األهداف   بين  فجوة   توجد

  الظروف   وإجراءات
 واألزمات 

 **77.70 6 منخفض 1.00 1.57 44.7 67 55,3 83 - -

12 
  تعزيز   على  المدرسة  تعمل

 المعلمين  بين التنافس
 **80.27 2 منخفض 1.50 1.66 32.7 49 67,3 101 - -

   منخفض 1,45        المجموع  
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 0,01** دال عند مستوى 

بشكل    جمبا كايزنأظهرت النتائج أن محور واقع التخطيط لتطوير أداء المعلمين في ضوء منهجية    

للمحور ككل ) النسبي  الوزن  بلغ  إذ  ( وهو مستوى منخفض، حيث اشتمل 1,45عام بمستوى منخفض، 

 ( ) 12على  بين  لها  النسبية  األوزان  تراوحت  عبارة   )1,00( و   )2,00( العبارة  أعالها  ونصها  2(،   )

 ( نسبى  بوزن  للمعلمين"  المستدامة  المهنية  التنمية  برامج  تخطيط  مستوى 2,00"يراعي  ذات  وهى   )

متوسط في المرتبة األولى على كافة البنود، ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى تخطيط برامج تعليمية مستدامة 

( وهى  1,30( ونصها " تبني االهتمام بالرعاية النفسية " بوزن نسبى ) 6وفق الظروف، وأقلها العبارة )

صها "توجد فجوة بين األهداف وإجراءات  ( ون 11ذات مستوى منخفض في المرتبة السادسة، والعبارة ) 

المدرسة، ضعف  قبل  ما  بتطوير معلمي  الوعي  فجوة في معالجة  إلى  ذلك  الظروف واألزمات" ويرجع 

تسهم   مناهج  تستخدم  المدارس  من  جدًا  قليالً  وعددًا  المدرسة،  قبل  ما  معلمين  لتطوير  المجتمع  تشجيع 

  قص الموارد بتعزيز تطوير المعلمين ألسباب تتعلق عادةً بن

 ( المتطلبات االستراتيجية لتطوير أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي ضوء منهجية جمبا كايزن 3جدول )

م  
رق

رة
با
لع

ا
 

 العبارة

 االستجابات 

ط 
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تو
لم

ا
 

ن 
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ا
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ا

 

 

ى 
تو

س
لم

ا
 

ب
تي
ر
لت
ا

 

 

 نادرا أحيانا دائما 2كا

 % ك % ك % ك

1 

آليات   استخدام  يراعي 

إبداعية في التخطيط والتنفيذ 

 والقياس  

1 0.7 97 64.7 52 34.7 

 **51,4 1 منخفض 1.00 1.81

2 
يمتلك المعلم كفايات التعامل 

 مع البيانات   
- - 63 42.0 87 58.7 

 **84,28 5 متوسط  2.00 1.63

3 
لمواجهة   خطة  تتوفر 

 الظروف واألزمات 
1 0.7 79 52.7 70 46.7 

 **66,27 4 متوسط  1.75 1.63

4 
في   الخطط  تعديل  يراعي 

 ضوء مالحظات المعلمين
- - 74 49.3 76 50.7 

 **98,52 2 منخفض 1.58 1.57

5 

الستخدام  تشجيع  يتوفر 

في  التربوية  التقنيات 

 التدريس

1 0.7 81 54.0 68 45.3 

 **90,27 4 متوسط  1.75 1.63

6 

حديثة   ومراجع  كتب  تتوفر 

مكتبة  في  التربوية  للتقنيات 

 المدرسة 

- - 88 58.7 62 41.3 

 **77,07 5 متوسط  1.67 1.57

7 

العوامل   مراجعة  تتاح 

الداخلية والخارجية من أجل  

 التحسين المستمر

1 0.7 83 55.3 66 44.0 

 **77,70 2 منخفض 1.58 1.67

8 
للتحسين  عمل  فريق  يتوفر 

 المستمر
- - 86 57.3 64 42.7 

 **80,27 5 متوسط  2.00 1.59

9 
جودة   مراقبة  أدوات  تتوفر 

 األداء   
- - 86 57.3 64 42.7 

 **92,90 3 متوسط  1.67 1.65

10 
تصميم قاعدة بيانات لمعرفة  

 المتطلبات الفعلية للعاملين
1 0.7 88 58.7 61 40.7 

 **76,14 1 منخفض 1.00 1.61

11 

تحديد فلسفة واضحة لتعزيز 

األداء   الوظيفي  تطوير 

 للمعلمين 

88 58.7 88 58.7 88 58.7 

 **70,17 3 متوسط  1.67 1.55

12 

التعامل مع المعلمين  يراعي 

واستعداداتهم   قابليتهم  وفق 

 المختلفة 

1 0.7 97 64.7 52 34.7 

 **80,27 1 منخفض 1.00 1.67

   منخفض 1,45        المجموع  

 0,01** دال عند مستوى 
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يرى أفراد العينة أن محور المتطلبات االستراتيجية للتخطيط لتطوير أداء المعلمين في ضوء منهجية    

كايزن )   جمبا  ككل  للمحور  النسبي  الوزن  بلغ  إذ  منخفض،  بمستوى  عام  مستوى  1,45بشكل  وهو   )

النسبية لها بين )12منخفض، حيث اشتمل على ) عالها (، أ2,00( و )1,00( عبارة تراوحت األوزان 

( ،  2,00( ونصها "يمتلك المعلم الكفايات المهنية لتقديم دروس عبر اإلنترنت" بوزن نسبى )2العبارة )

 ( نسبي) 8والعبارة  بوزن  المستمر"  للتحسين  عمل  فريق  يتوفر   " ونصها  مستوى  2,00(  ذات  وهى    )

ات العمل الجماعي في  متوسط في المرتبة األولى على كافة البنود، ويرجع ذلك إلى وضرورة توفير سياس

الميدانية  القيادة  على  واالعتماد  للعاملين،  اإلبداعية  والمبادرات  األفكار  تشجيع  على  والعمل  العمل،  بيئة 

وتخطيط   المكتب  من  وليس  العمل  موقع  من  األحداث  إدارة  على  قادرين  والقيادات  العاملين  تجعل  التي 

( العبارة  العمليات ، وأقلها  التخطيط والتنفيذ  ( ونصه 1وتنفيذ جميع  إبداعية في  آليات  ا "يراعي استخدام 

 ( والعبارة  والعبارة  10والقياس"،  للعاملين"،  الفعلية  المتطلبات  لمعرفة  بيانات  قاعدة  "تصميم  ونصها   )

ما  12) إلى  ذلك  ويرجع  المختلفة"  واستعداداتهم  قابليتهم  وفق  المعلمين  مع  التعامل  "يراعي  ونصها   )

ضرورة تنفيذ استراتيجية لتنفيذ أهداف المؤسسة، وتحديد متطلبات التحسين سواء  أظهرته الدراسات من  

 كانت مادية وبشرية على شكل خطة عمل  

 ضوء منهجية جمبا كايزن أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي  ( صعوبات تطوير 4جدول )

رة 
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 ا
قم

ر
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ط 
س

تو
لم

ا
 

ن 
ز
لو

ا

ي 
سب

الن
ى  

تو
س

لم
ا

 

ب 
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ر
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 2كا      
 بدرجة كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة 
 بدرجة ضعيفة 

 % ك % ك % ك

1 
للتعامل  الخطط  بأهمية وضع  الوعي  تغير 

 مع األزمات قبل حدوثها 
134 89,3 16 10,7 - - 

متوس 1,69 2.89

 ط

9 82.92

** 

2 
 جمود إجراءات العمل 

126 84,0 21 14,0 3 2.0 
متوس 2,00 2,82

 ط

8 76.52

** 

3 
من  المعلومات  نقل  معايير  قصور 

 المعلمين إلثراء خبرة زمالئهم 
123 82,0 26 17,4 1 7.0 

66.12 7 مرتفع 2,54 2,81

** 

4 
مواطن  على  بناء  استراتيجية  خطط  توفر 

 القوة والضعف  
123 82,0 25 16,7 2 1.3 

65.15 6 مرتفع 2,62 2,81

** 

5 
وفق   الوقت  تنظيم  الظروف  ضعف 

 واألزمات 
109 72,7 41 27.3 - - 

82.30 4 مرتفع 2,77 2,37

** 

6 
 توفر نظام واضح لرقابة أداء المعلمين 

125 83,3 24 16.0 1 7.0 
74.40 2 مرتفع 2,85 2,83

** 

7 
ألداء   ومحدد  واضح  مقياس  توفر  غياب 

 جميع العاملين
133 88,7 16 10.7 1 7.0 

80.28 2 مرتفع 2,85 2,88

** 

8 
السنوية  للتقارير  مراجعة  توفر  غياب 

 لمقارنتها بمؤشرات األداء 
135 90,0 13 8.7 2 1.3 

96.70 3 مرتفع 2.82 2,89

** 

9 
 تضخم الهيكل التنظيمي

138 92,0 12 8.0 - - 
77.85 4 مرتفع 2,77 2,92

** 

10 
 ضعف توفر برامج لتطوير أداء المعلمين

138 92,0 11 7.3 1 7.0 
33.32 1 مرتفع 2,90 2,91

** 

11 

وظيفته  بمتطلبات  الوعي  قصور 

الفنية،   والمهارات  العامة،  )المعارف 

 والمهنية( 

137 91,3 12 8,0 1 7.0 

28.27 5 مرتفع 2,69 2.91

** 

12 
تنظيم   مهارات  المعلم  امتالك  ضعف 

 العمـل وفق الظروف واألزمات 
136 90,7 13 8,7 1 7.0 

32.23 4 مرتفع 2.70 2,90

** 

13 
 استبدال المعلمين بالكمبيوتر 

139 92,7 10 6.7 1 7.0 
38.24 2 مرتفع 2,85 2,92

** 

   مرتفع 2,30        المجموع  

 0,01** دال عند مستوى 
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أظهرت نتائج تطبيق االستبانة أن محور صعوبات تطوير أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي  

(، حيث 2,30بشكل عام بمستوى مرتفع، إذ بلغ الوزن النسبي للمحور ككل )  ضوء منهجية جمبا كايزن

 ( على  ) 13اشتمل  بين  لها  النسبية  األوزان  تراوحت  عبارة   )2,90 ( و   )1,69 ( العبارة  أعالها   ،)10  )

( وهى ذات مستوى مرتفع في  2,90ونصها "ضعف توفر برامج لتطوير أداء المعلمين " بوزن نسبى ) 

لى كافة البنود، ويرجع ذلك إلى أن هناك فجوة في معالجة الوعي بتطوير معلمي ما قبل  المرتبة األولى ع

الوعي   لتعزيز  ضرورة  وهناك  المدرسة،  قبل  ما  معلمين  لتطوير  المجتمع  تشجيع  وضعف  المدرسة، 

  ( ونصها "تغير الوعي بأهمية وضع الخطط للتعامل مع األزمات قبل 1بتطوير المعلمين ، وأقلها العبارة )

حدوثها" ويرجع ذلك إلى مراقبة تقدم أداء المعلمين يحتاج إلى الدعم مـن خالل زيادة الوعى لدى كل من  

 .المعلمين 

 رابعاا: تصور مقترح لتطوير أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي ضوء منهجية جمبا كايزن: 

تعلمها        يمكن  التعليم مهارة  مهنة  باعتبار  بناء تصور  يمكن  المعلم؛  أداء  تطوير  أوجه  استعراض  بعد 

وكذلك   العمل  مجموعة  مع  الشراكة  من  بد  فال  المعلم  أداء  ولتميز  الكفاءة،  تطوير  ثم  االختيار  من  بداية 

 التواصل مع اإلدارة لتحديد آليات تطوير األداء.

 : ترحمفهوم التصور المق. 1

يقصد به وضع إطار عام يوضح الكيفية التي يمكن من خاللها التخطيط لتطوير أداء المعلمين في         

على   باالعتماد  كايزن،  جمبا  منهجية  اتجهت    ضوء  فكلما  األداء  لتطوير  والفعالية  الجودة  يضمن  الذي 

هتمام المؤسسة التعليمية بتطوير  المؤسسة لتحقيق أهدافها في االستدامة ساهم ذلك في انخفاض الفاقد، أي ا

التي   الخطية  المراقبة غير  يعتمد على  أسلوب  المدى، وهو  بعيدة  األهداف  يتناسب مع  بما  المعلمين  أداء 

 تستند إلى تصميم العمليات للحصول على مخرج تعليمي ذات جودة يدعم التنافسية، ويتضح كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 * 1( مفهوم التصور المقترح 1شكل )

 
 * من إعداد الباحثة  1

 تصميم العمليات

خالل تخفيض انحراف األداء من 

 المتابعة والتقويم المستمر

 تحسين جودة أداء المعلمين على المدى الطويل

التركيز على المعلمين لضمان استمرار تحسن 

 المؤسسة

 األداء تطوير

تطبيق جمبا كايزن لضمان التحسين 

 المستمر

 المستمري برامج التعليم والتدريب االستثمار ف

 دعم التطوير الذاتي

 المؤسسة التعليمية

 تحسين المستويات التنظيمية والفنية
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لضمان   واستخدام   المعلمين،  أداء  لتطوير  التخطيط  على  كايزن  جمبا  تركيز  سبق  مما  ويتضح 

التي ال   الموارد  فقد  يتسبب في  بمواجهة كل ما  المستمر في األداء  تعطي قيمة مضافة  اإلبداع والتطوير 

 للمؤسسة التعليمية. 

 .فلسفة التصور المقترح:  2

 تتحدد فلسفة التصور المقترح في ضوء مالمح تتمثل في:   

 تخطيط برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وفق الظروف واألزمات. .ح

 تمكين توفر وسائل لتنمية الوعي بآليات التقويم الذاتي.  .خ

 المهنية لتقديم دروس عبر اإلنترنت. امتالك الكفايات  . د 

 توفر فريق عمل للتحسين المستمر. . ذ 

 الوعي بأهمية وضع الخطط للتعامل مع األزمات قبل حدوثها.  .ر

للتحسين   يؤدي  ألنه  بالتغيير  واالهتمام  المعلمين  أداء  تطوير  كايزن على  تركيز جمبا  الفلسفة  من  يتضح 

 المستمر.

 . أهمية التصور المقترح: 3

 أهمية التصور المقترح من خالل:   تتحدد     

ماقبل  .ز التعليم  معلمي  أداء  تطوير  متطلبات  على  للوقوف  الميداني  اإلطار  نتائج  من  االستفادة 

وفق   التكنولوجية  البيئات  مع  التعامل  من  يمكنهم  بما  كايزن  جمبا  منهجية  ضوء  علي  الجامعي 

 المتغيرات واألزمات. 

 لمعلمين علي ضوء منهجية جمبا كايزن. التعرف على مدى الحاجة لتطوير أداء ا .س

االعتماد  .ش على  المترتبة  والنتائج  العاملين  بالمشكالت  والتنبؤ  العمل،  وقواعد  اإلرشادات  توضيح 

 على منهجية جمبا كايزن. 

يتضح من أهمية منهجية جمبا كايزن وضع قواعد لتمكين أداء المعلمين وفق المتغيرات واألزمات    

 للحصول على مكانة متميزة في العمل. 

 :  . منطلقات التصور المقترح4

 تكمن منطلقات التصور المقترح فيما يلي:     

 ن. تطوير أداء معلمي التعليم ماقبل الجامعي علي ضوء منهجية جمبا كايز  .أ

تغير النظرة لدور المعلمين في ظل الظروف واألزمات المتغيرة كأزمة كورونا والتي فرضت  .ب 

 التدريس عن بعد. 

 تحقيق التوافق والتالؤم بين قدرات المعلمين والقيود المفروضة عليهم. .ت 

 نشر وتنمية الوعي بأهمية تطوير أداء المعلمين للوصول للتحسين المستمر للمؤسسة التعليمية.  .ث 
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عراض وبحث المشكالت التي تواجه أداء المعلمين في ظل الظروف واألزمات وتقدم الحلول  است .ج

 يمكن إجمالها كالتالي: ، المناسبة لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *منطلقات التصور المقترح2(  2شكل )

ضرورة اعتبار جمبا  يتضح مما سبق أن تطوير أداء المعلمين وفق منهجية جمبا كايزن يكمن في  

الموارد،  تخصيص  أجل  من  والتوجيه  الدعم  تقديم  يتطلب  التعليمية،  للمؤسسة  مهمة  استراتيجية  كايزن 

المؤسسة   معايير  وتعديل  أداءهم،  تطوير  من  المعلمين  لتمكين  وفق   للمؤسسة  أهداف  وضع  ويستلزم 

كاي جمبا  واستخدام  المشكالت،  حل  وأدوات  مهارات  وتطوير  مع  التعليمية،  االتصاالت  تحسين  في  زن 

االنضباط،  على  يركز  عمل  نظام  واقتراح  الحديثة،  الرقمية  والوسائل  والطالب  وبعضهم  المعلمين 

 واالهتمام بالتنمية الذاتية، ويضمن رضا المعلمين .

 : . أهداف التصور المقترح 5

 تكمن أهداف التصور المقترح فيما يلي:     

 يتهم للتطور للوصول بالمؤسسة التعليمية لالستدامة. تطوير أداء المعلمين بتعزيز قابل .أ

 تفعيل دور المعلمين.  .ب 

 زيادة فاعلية تفاعل المعلمين مع البيئات المتغيرة وفق الظروف واألزمات. .ت 

 إعدادُ كادٍر من المعلمين يواكب الثورات التكنولوجية ويفهم احتياجات الطالب المتغيرة. .ث 

 

التحسينات   فإن  هنا  المؤسسة،  ومن  تكاليف  وتقليل  المعلمين،  أداء  تحسين جودة  إلى  تؤدي  المستمرة 

 وزيادة رضا المعلمين، واكتشاف قدرات وإمكانيات جديدة للمعلمين للتوافق مع البيئات المتغيرة.

 

 
 * من إعداد الباحثة.  2

 صناعة أداء المعلمين

الحصول على رضا 

 المعلمين

 تطبيق جمبا كايزن 

تعلم المهارات التقنية، والعمل في فرق، 

 ووضع استراتيجية للعمل

تخطيط األداء، وإدارة الصراع، ودعم اتخاذ 

 القرارات، وتشجيع المخاطرة

إدارة العالقات، ودعم االبتكار، وإدارة 

 العمل وفق الظروف واألزمات 

 المعلم
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 . اعتبارات التصور المقترح:  6

 تكمن اعتبارات التصور المقترح فيما يلي:       

 

  

 

 

 

 * 3( اعتبارات التصور المقترح 3شكل )

خالل        من  المعلمين،  أداء  تطوير  في  كايزن  جمبا  منهجية  من  االستفادة  يمكن  أنه  يتضح  سبق  ومما 

متكاملة تبدأ بالبنية التحتية األساسية، وتهتم بالتغيير في الجانب التقني للعمليات التركيز على إقامة قاعدة  

قدر اإلمكان، بالتركيز على إدارة وقت المعلمين، وتطبيق معايير الجودة، واالهتمام بالجانب االجتماعى  

ر للوصول بالعمليات  الذى يركز على التغيير في ثقافة المعلمين من خالل االهتمام بالتعليم الذاتي والمستم

كاألعمال   اإلدارية  اإلجراءات  من  والتقليل  تنافسي،  لمستوي  التعليمية  والمؤسسة  واإلدارية  التعليمية 

 الورقية وكتابة التقارير. 

تكمن في وضع قواعد تتضمن تكنيكيات متغيرة لإلبقاء على المعلمين مع   .عناصر التصور المقترح: 7

 للتحسين المستمر للمؤسسة التعليمية، ويمكن إجمالها وفق  كالتالي: االهتمام بتمكين أدائهم للوصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 ** 4( معايير التصور المقترح 4شكل )

 
 * من إعداد الباحثة.  3
 إعداد الباحثة *من *  4

مراعاة اإلدارة المتغيرات وتقديم كافة السبل لجعل 

على  المعلمين متوافقين مع بيئة عملهم، والتعرف

المهارات اإلدارية المطلوبة لتطبيق عمليات جمبا 

 كايزن للتحسين المستمر

 

ء المعلمين وفق داإدارة التطوير المستمر أل

احتياجاتهم وقدراتهم لمواكبة الظروف 

 واألزمات

 

التحكم في عوامل متغيرات في إدارة العمليات و
التعرف ، وظروف بيئة العمل كعوامل الضوضاء

 باستخدام جمبا كايزن  على طرق تحليل المشكالت

تحديد الهدر )األنشطة إدارة جودة األداء ب

 فيذات القيمة الغير مضافة( وذلك 

 العمل فيالعمليات أو الوقت أو الموارد 

 معايير التصور المقترح لصناعة أداء المعلم

تحسين صناعة أداء 

المعلم بصورة 

 مستمرة

إقامة قاعدة متكاملة تبدأ بالبنية التحتية 
، ونشر القوانين واللوائح ، وتطويراألساسية

الوعي المعلمين بمفاهيم جمبا كايزن ومعايير 
صناعة األداء، توفر قدرة التعامل مع 

 الظروف واألزمات

 تحسين اإلنتاجية 

االستدامة وقدرة تنافسية 

جودة عالية عالية من خالل 

ألداء المعلم وخريج منافس 

 محلياً وعالمياً 

بقاء المؤسسات التعليمية في السوق 

 التنافسي
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بيئة   إيجاد  على  يساعد  وفق   كايزن  جمبا  تطبيق  أن  سبق  مما  أداء يتضح  تطوير  تدعم  تفاعلية 

المعلمين، بما يسهم في تقليل المشكالت اإلدارية وبالتالي الحصول على معلم مبدع وفق دورة عمل تهتم 

بالتخطيط للتعامل مع التحديات ووضع حدودو لها، ووضع العوامل للوصول للهدف المنشود، وفيها تضع  

 وضع المؤسسة التعليمية.  الخطة واألهداف وتنفيذها على ضوء المتغيرات لتحسين 

 . آليات التصور المقترح:  8

  تكمن فيما يلي:      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 *5( آليات التصور المقترح 5شكل )

ومما سبق يتضح اهتمام آليات التصور المقترح بتحسين الوضع القائم للمؤسسة التعليمية بتحديد  

بيئة   في  الممارسات  ألفضل  قيم مقاييس  تعطي  ال  التي  الضرورية  غير  األعمال  من  بالتخلص  العمل، 

مضافة، وتتطلب االشتراك في وضع خطة تطويرية وفق االحتياجات الفعلية والمعوقات، واالعتماد على  

 المناقشات الجماعية للخطط وكيفية تنفيذها. 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحثة.   *5

 أداء المعلم تطويرأثر تطبيق جمبا كايزن على 

 التطويٌر التنظيميٌّ باستخدام  تخطيط التعاقُب الوظيفي

ي يتصمِّ  م برامج تساعد على تخّطِ

 الحدود الوظيفية
تصميم برامج وفق االحتياجات الفعلية 

 والفروق الفردية

الٍت   العراقيل النظامية لتجنبتصميم تدخُّ
ٍص   تفويض فريق تنفيذَ تدريٍب مخصَّ

 

راقبة خارج المدرسة طرق المتفعيل 
 ها برامجفريدة لتصميم وهي تجعل طرق

 تغيرات الظروف البيئيةوفق ال ةوظيفي
من أسلوب المحاضرات إلى  واالنتقال 

على تعلم اآلالت، والتعامل  التدريب الخارجي

مع البيانات، وتكوين رؤية عن التعلم العميق 

 والذكاء االصطناعي وتطبيقها 

مراقبة جودة أداء المعلمين 

 لمحاولة القضاء على الفروق
وإعادة بناء المعلمين وتهيئتهم للعمل  

 في الظروف المناخية المتغيرة

 

 

اتاحة الفرصة للمعلمين 

للمشاركة بفاعلية في اتخاذ 

 القرارات.

بداًل  المعلمينتقييم إسهامات  

 م من التركيز على أدائه

 

تدريب على أسلوب ال

الحوار والتأقلم على 

العمل في األجواء 

 التكنولوجية الحديثة

 
 بحثوتوسيع مجاالت ال
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 تتضح المرتكزات وفق منهجية جمبا كايزن كما يلي:  :المقترحمرتكزات التصور . 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** 6( مرتكزات التصور المقترح 6شكل )

ضوء   في  وأدوارهم  مسئولياتهم  متابعة  من  المعلمين  لتمكين  مهارات  توفر  ضرورة  سبق  مما  يتضح 

 األزمات 

 : تتضح كما يلي:  ضمانات تنفيذ التصور المقترح. 10

 

 

 

 

 

 

 

 * 7( ضمانات تنفيذ التصور المقترح 7شكل )

وفي ضوء عرض الضمانات يمكن التخطيط لتطوير أداء المعلم من خالل االشتراك في وضع           

 الخطط وفق قواعد خاصة تتضمن االحتياجات الفعلية والمعوقات. 

 

 
 من إعداد الباحثة  *  * 6
 * من إعداد الباحثة  7

  وضع خطط لمالئمة متطلبات بيئة العمل

توفير مناخ تنظيمي واجتماعي مالءم للتكيف مع 

 الظروف واألزمات 

اقتناع جميع المعلمين بأهمية تطبيق جمبا كايزن لتعزيز 

اهتمام المؤسسة ، وصناعة أدائهم وفق الظروف واألزمات

التعليمية بتحقيق التفاعل بين المعلمين وبيئة العمل 

 التكنولوجية

 جمبا كايزن

 

استدامة المؤسسة 

 التعليمية

 تطوير أداء المعلم

الشجاعة، والعقل، والذكاء  امتالك مهارة

 التفاوض، واتخاذ القرارات، والتواصل ، والتطوير الذاتيعاطفيال

 الفعالية الكفاءة

 العمل وضع خطط لمالئمة متطلبات بيئة ، والتكيف مع التغييراالهتمام بالسوك الوظيفي

 

 جمبا كايزن

تقليل الهدر 

في 
 المدخالت

تقليل الفشل 

 المخرجاتفي 
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 التصور المقترح، كما يلي:   صعوبات يمكن عرض   صعوبات التصور المقترح :. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   **    8( صعوبات التصور المقترح 8شكل ) 

التي تهتم بها جمبا     التغيير  بثقافة  المعلمين  اقتناع  قلة  السابق أن الصعوبات تكمن في  الشكل  يتضح من 

أن   كما  التعليمية،  للمؤسسة  المستمر  للتحسين  واالستراتيجيات  األهداف  لوضع  ضرورة  فهناك  كايزن، 

لنجاح مطلوب  هو  وما  المعلمين  أداء  تطوير  بأهمية  بالوعي  ضعف  التحسين    هناك  ضوء  في  العمليات 

المستمر، وضعف التخطيط التنافسي نتيجة ضعف توفر المناخ التنظيمي، وقصور التفاعل بين التكنولوجيا 

 وبيئة العمل نتيجة لقصور تطور المؤسسات التعليمية وضعف آليات الوصول بها لالستدامة.

 

 المراجع: 

 : المراجع العربيةأ. 

  لتعظيم   كايزن الجمبا  منهجية  ألستخدام  مقترح  تصور  (.2020)  عبدالبصير  إبراهيم  بسمة  إبراهيم،  .1 

 ع  ، الرياضة  وعلوم  البدنية  للتربية  العلمية  المجلة الشباب.  بمراكز  واإلقتصادي  اإلنتاجي  األداء

 . 22-1، مصر حلوان، جامعة للبنين، الرياضية التربية كلية (،88)

  قيادات  أداء  جودة  فى  المستمر   التحسين  لتطبيق  مقترح  تصور  (.2018)  محمد   حمدى  رماز  إبراهيم،  .2

 فى  دراسات  مجلة  استشرافي.  بحث   اليابانية:  كايزن  الجمبا  استراتيجية  باستخدام  األطفال  رياض 

 . 184-153 مصر، أسيوط، جامعة  األطفال، رياض  كلية يوليو، (،6) ع ،والتربية الطفولة

  بعض   ضوء  في  األطفال  رياض   معلمات   وأداء  الوظيفي  الرضا  (.2018)  حسين  فاروق  آيات   أحمد،  .3

  طفل   بعنوان"بناء  األطفال  رياض  لكلية  األول  الدولي  المؤتمر  المعاصرة.  االجتماعية  المتغيرات 

 مصر.  أسيوط، جامعة األطفال، رياض  كلية فبراير، "،المعاصرة المتغيرات ظل في أفضل لمجتمع

 
 من إعداد الباحثة  *** *

 للظروف واألزمات مءضعف توفر مناخ تنظيمي واجتماعي مال

 المعلمين في ظل الظروف واألزمات أداء ضعف الوعي بأهمية صناعة

 ضعف التخطيط التنافسي
قلة االقتناع بتطبيق جمبا 

 كايزن وفق 

قصور التفاعل بين 

 ةوبيئالتكنولوجيا 

  العمل

https://0810gpc13-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1089892
https://0810gpc13-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1089892
https://0810gpc13-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1089892
https://0810gpc13-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0495&page=1&from=
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 الواقع   تحديات   بين  الرقمي  العصر   في  المصري  الطفل  تربية  (.2018)  على  جمال  لدهشان،ا  .4

  في   أفضل  لمجتمع  طفل  بعنوان"بناء  األطفال  رياض   لكلية  األول  الدولي  المؤتمر  المستقبل.  وطموحات 

 مصر.  أسيوط، جامعة األطفال، رياض  كلية فبراير،  "،المعاصرة المتغيرات ظل

 كلية  مجلة  مصر.  في  الجامعى  قبل  التعليم   لتمويل  مقترحة  رؤية   (.2020)  ود محم  أسماء  الكحكي،  .5

 . 24-1 دمياط، جامعة التربية، كلية أكتوبر، (،75) ع  ،التربية

  31  ،الجامعي  قبل  التعليم  منظومة  –  أزمة  في  رأي  (.2020)   االقتصادية  للدراسات   المصري  المركز  .6

 . 23-1 مصر، مارس،

  لالستعالمات،  العامة  الهيئة  القومي،  مصر  مشروع  التعليم  تطوير  (.2019)  المات لالستع  العامة  الهيئة  .7

 .2021  أكتوبر 27  في: االطالع تم ،  /https://www.sis.gov.egالموقع: مصر، القاهرة،

  تم  مصر،  القاهرة،  ستعالمات،لال  العامة  الهيئة  مصر،  دستور  (.2019)  لالستعالمات   العامة  الهيئة  .8

 . 2021 أكتوبر 27 في: االطالع

  دار   سوريا:  ،متغير  عالم  مع  متناغمة   رؤية  –  التربوي  المجال   في  القادة  تطوير   (.2019)  محمد   بازي،  .9

 والتوزيع.  للنشر العربي القلم

 المنيا.  بمحافظة  الخاص   االبتدائى  التعليم  مشكالت   لبعض   ميدانية  بحث   (.2019)  على  آمال  حسن،  .10

  والتنمية   العلمي  للبحث   العربية  المؤسسة  (،13)  ع  ،المتخصصة  النوعية  للبحوث  الدولية  المجلة

 . 97-65 مصر، البشرية،

  األطفال.   لدى  اإليجابي  التفكير  على  االلكترونية  االفتراضية  البيئة  تأثير  (.2018)   السيد   نبيل  حسن،  .11

 المتغيرات   ظل  في  أفضل  لمجتمع  طفل  بعنوان"بناء  األطفال  رياض  لكلية  األول  الدولي  المؤتمر

 مصر. أسيوط، جامعة األطفال، رياض  كلية فبراير، ،المعاصرة"

  ضوء   في  المصرية  الجامعات   في  التغيير  إدارة   تطوير   (.2019)  شريف  محمد   أماني  ،سليمان  .12

  كلية   يناير،  (،1)  ع   (،35)  مج ، العلمي  والنشر  البحوث  إدارة  مجلة  كايزن.  جمبا  نموذج  استخدام

 . 18-1 مصر، أسيوط، جامعة التربية،

  رياض   مؤسسات   في  واالعتماد   الجودة  معايير  تطبيق   معوقات   (.2018)  الاله  عبد   التواب،  عبد   .13

  بعنوان"بناء   األطفال  رياض  لكلية  األول  الدولي  المؤتمريها.عل  التغلب   وسبل  مصر  صعيد   في  األطفال
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Abstract 

This study aimed to identify the theoretical foundations of the Gamba Kaizen methodology in 

education, reveal the conceptual framework for developing the performance of teachers, and 

its relationship with the Gamba Kaizen methodology, reach the reality of teachers’ 

performance in Egypt in the light of the Gamba Kaizen methodology, and present a suggested 

Proposal to developing the performance of pre-university education teachers in Egypt in the 

light of the Gamba Kaizen methodology. this study used the descriptive approach applied and 

used Online Questionnaire applied to a sample of 150 pre-university teachers, the results of 

this study revealed the necessity of adapting to work according to crises to enhance the 

educational institution's access to sustainability, and to develop a creative strategy for 

improving management processes, and develop programs to create teacher roles and reach 

satisfaction. emphasis mastery of job performance skills, and enabling teachers to understand 

technological shifts and adapt to conditions and crises, and activating out-of-school 

surveillance methods using the Taguchi method, and be aware of the importance of keeping 

pace with the evolution of technological environments in the light of the fourth industrial 

revolution, digital transformation and the emergence of new concepts such as deep learning 

and artificial intelligence, and the study concluded with a suggested proposed to developing 

the performance of pre-university education teachers in Egypt in the light of the Gamba 

Kaizen methodology. 

 

Keywords: Gamba Kaizen, teacher performance development, Pre-university 

education. 
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