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 دراسة مقارنة لمبرامج التدريبية لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم
 بمصر كأستراليا*

 إعػػػػداد
 **السيد عاقؿ عبداهلل البناف                        

 مصطفي عبدالحميد عناني. بيكمي محمد ضحاكم                د.أ.د           
 أكالن: اإلطار العاـ لمدراسة:

 مقدمة: 
تحرص المجتمعات المعاصرة عمى كضع التعميـ في طميعة أكلكياتيا باعتباره ركيزة التقدـ   

،  ككاجية تحديات العصر بمختمؼ صكرىا، كالنظر إليو عمى أنو صماـ األمف القكمي لممجتمع
فيك مف الركائز األساسية التي تسيـ في تككيف الفرد كالمجتمع ،كما تسعى إلى تطكير نظميا 

 .التعميمية كتحقيؽ أعمى درجات الجكدة في المخرج التعميمي
كنظران ألف المعمـ يعد أىـ مدخالت العممية التعميمية كأكثرىا أثران عمى تعمـ الطمبة باعتباره  

قـك عمييا اإلصالح كالتجديد التربكم، ألف أم تطكير في العممية الدعامة األساسية التي ي
 (3، ص8108التعميمية البد أف يبدأ بالمعمـ كينتيي بو )حماده محمد عبدالمكجكد،

كلما كاف التعميـ األزىرم يمثؿ أحد أنكاع التعميـ المصرم ، كالذم زاد االتجاه إليو في الفترات  
في تعميـ أبنائيـ تعميمان يغمب عميو الطابع الديني، كاالتجاه نحك  األخيرة، رغبة مف أكلياء األمكر

التنشئة الدينية كحفظ القرآف الكريـ كالتأكيد عمى ىكية الدكلة اإلسالمية ، فإف ذلؾ يفرض عمى 
الدكلة كاألزىر الشريؼ أف يكفركا معمميف ذكل كفاءة عالية لتحقيؽ طمكحات المجتمع كاالرتقاء  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.
درة ، إ إشراؼ : أ.د/بيكمي محمد  *بحث مشتؽ مف رسالة دكتكراه في التربية تخصص تربية مقارنة كا 

جامعة قناة السكيس،،د/ –ضحاكم : أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التربكية بكمية التربية باإلسماعيمية 
مصطفي عبدالجميد عناني :أستاذ متفرغ بقسـ التربية المقارنة كاإلدارة التربكية  بكمية التربية 

 جامعة قناة السكيس .–باإلسماعيمية 
 قسـ التدريب كتنمية الميارات باإلدارة المركزية لمنطقة الشرقية األزىرية. سرئي **
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 لتحديات العممية كالثقافية حتى يستطيع التنافس كاالستمراريةبمخرجو التعميمي كسط عالـ ممئ با
 كتتعدد أدكار كمياـ المعمـ فمـ يعد مجرد ناقؿ لممعرفة كحافظان لمنظاـ داخؿ الفصؿ، بؿ

أصبح ميسران كخبيران كمرشدان كقائدان كمكجيان كمشجعان لطالبو عمي التفكير كاالبداع، كما أصبح 
كالمنسؽ كالمحفز الذم يطمؽ طاقات المتعمميف كيييئ المناخ المناسب الذم يشجع طالبو عمي 

 (. 96، ص8115التعمـ كالتعاكف )مصطفي عبدالسميع، سيير محمد حكالو،
ص بالبرامج التدريبية التي تقدـ لممعمميف، باعتبارىا المدخؿ األساسي كىذا يتطمب اىتماـ خا

لتحسيف مستكم األداء، كتجعميـ قادريف عمي القياـ بأدكارىـ التعميمية كمتطمبات عمميـ بكفاءة 
كفاعمية كيصبحكا قادريف عمي مسايرة التطكرات العالمية كالمستحدثات التربكية )السيد عمي 

 (. 06، ص8106اسماعيؿ  ، 
كمف خالؿ معايشة الباحث لمكاقع الحالي لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي المعاىد االبتدائية  

األزىرية كاالطالع عمي الدراسات السابقة في حدكد عمـ الباحث تبيف أف ىناؾ كثيران مف أكجو 
 (:063، ص8108أىميا )حماده محمد عبد المكجكد،  القصكر التي تؤثر عمي ىذه البرامج مف

 ضعؼ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي المعاىد االبتدائية األزىرية. -
 استخداـ األساليب التقميدية النظرية في البرامج التدريبية.-
 قمة االىتماـ باستخداـ التكنكلكجيا في الدكرات التدريبية.-
 ء العاـ الدراسي مما يعطؿ سير العممية التعميمية.تنفيذ البرامج التدريبية أثنا-

 مشكمة الدراسة:
عمى الرغـ مف المحاكالت كالجيكد التي بذلت لتطكير برامج التدريب المقدمة لمعممي المعاىد 
االبتدائية األزىرية ، لمكاكبة التطكرات كالمستجدات في العممية التعميمية، كاالرتقاء بمستكل أداء 

أف الكاقع الحالي ال يزاؿ دكف المستكم المطمكب، كقد أشارت عديد مف الدراسات المعمميف؛ إال 
التي إلي كجكد عديد مف أكجو القصكر التي تعاني منيا برامج التدريب ، كمف ىذه المعكقات أنيا 
تركز عمي األساليب التقميدية النظرية ،كقمة تكافر مدربيف متفرغيف ليذه البرامج ، كيتـ تنفيذىا 

ترات قصيرة كأكقات غير مناسبة أحيانا، كغير مرتبطة باالحتياجات التدريبية الفعمية لممعمميف فى ف
( 8108،068، كقمة االمكانات المخصصة لبرامج التنمية المينية مثؿ دراسة )حماده محمد ،

 (.   047،ص8107كدراسة ) عبدالرحمف عطيو،
ىرية مثؿ منطقة الشرقية عمي كجكد أكجو كما تؤكد تقارير التكجيو الفني ببعض المناطؽ األز  

قصكر في برامج التدريب المقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم، مثؿ ضعؼ الدافعية لدم 
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بعض المعمميف في حضكر البرامج التدريبية، كتمركز تنفيذ ىذه البرامج في المناطؽ األزىرية 
 (.8108)منطقة الشرقية األزىرية،

راسة في كجكد فجكه بيف الكاقع كالمأمكؿ في برامج التدريب المقدمة لمعممي كتتمثؿ مشكمة الد  
التعميـ االبتدائي األزىرم ،حيث إف الجيكد المبذكلة لـ تؤد ما ىك مرجك منيا ،نتيجة لكجكد أكجو 
قصكر كثيرة ،تتطمب مزيدان البحث لتكضيح أسبابيا كمحاكلة التغمب عمييا، مف خالؿ تقديـ بعض 

النيكض ببرامج التدريب لمعممي التعميـ االبتدائي  كالمقترحات التي يمكف مف خاللياالتكصيات 
 األزىرم بمصر في ضكء الدركس المستفادة مف خبرة أستراليا.

 كمف خالؿ ما سبؽ يمكف بمكرة مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي: 
دريبية لمعممي التعميـ االبتدائي كيؼ يمكف االستفادة مف خبرة أستراليا في تطكير البرامج الت 

 األزىرم بمصر؟
 كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التالية: 
 ما اإلطار الفكرم لمبرامج التدريبية لممعمـ؟ - 0
 ما مالمح خبرة أستراليا في مجاؿ تدريب معمـ المرحمة االبتدائية؟ -8
 مقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم في مصر ؟ما كاقع البرامج التدريبية ال -3
ما أكجو الشبو كاالختالؼ في البرامج التدريبية لمعمـ التعميـ االبتدائي بيف التعمـ األزىرم  -4

 بمصر كأستراليا؟
ما التكصيات كالمقترحات لتطكير برامج التدريب لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم بمصر في  -5

 اليا؟ضكء خبرة أستر 
 أىداؼ الدراسة:  
 .التعرؼ عمى اإلطار الفكرم لبرامج تدريب المعمـ-0 
 التعرؼ عمى خبرة أستراليا في مجاؿ برامج التدريب لمعمـ المرحمة االبتدائية.-8 
 الكشؼ عف كاقع برامج التدريب لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم بمصر)نظريان(.-3 
تحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف برامج التدريب لمعمـ المرحمة االبتدائية في التعميـ األزىرم  -4 

 بمصر كأستراليا.
محاكلة الكصكؿ إلى تكصيات كمقترحات لتطكير برامج تدريب معممي المعاىد االبتدائية  -5  

 األزىرية بمصر في ضكء الدركس المستفادة مف خبرة أستراليا. 
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 : تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي:أىمية الدراسة    
      تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المرحمة التعميمية التي تتناكليا كالتي تعد مف أىـ مراحؿ  .0

 .التعميـ
أنيا تناكلت المعمـ كىك إحدل الدعامات الرئيسة التي يعتمد عمييا النظاـ التعميمي في تحقيؽ  .8

 أىدافو.
مكاكبتيا لمتطكرات كالتكجيات التربكية المحمية كالعالمية الحديثة التي تنادم باالىتماـ ببرامج  .3

 التدريب لممعمـ. 
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة المسؤكليف عف التدريب في تطكير البرامج التدريبية لمعممي التعميـ  .4

 االبتدائي األزىرم.
 منيج الدراسة:    
الية المنيج المقارف كيرجع ذلؾ إلى تناسب طبيعة ىذا المنيج مع استخدمت الدراسة الح   

مكضكع الدراسة، معتمدان عمي عدة خطكات منيا: الكصؼ لكاقع البرامج التدريبية لمعممي التعميـ 
االبتدائي األزىرم كالمراحؿ التي تمر بيا ىذه البرامج، كالجيات المسئكلة عف تقديميا، ثـ خطكات 

ألكجو الشبو كاالختالؼ بيف جكانب المقارنة في ىذه البرامج لمعممي التعميـ التحميؿ كالتفسير 
 االبتدائي األزىرم بمصر كأستراليا.

 مصطمح الدراسة: 
 البرامج التدريبية:

مف الناحية المغكية ذكر في لساف العرب أف البرنامج التدريبي اسـ منسكب إلي التدريب،  
 (.374، ص 0968ف منظكر،كالتدريب عمي كزف تفعيؿ، مف درب )اب

كتعرؼ بأنيا: كؿ نشاط مخطط ييدؼ إلى اكساب مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات  
 (.9، ص8115لمجمكعة مف المعمميف )كزارة التربية كالتعميـ، 

كما تعرؼ بأنيا: مجمكعة مف األنشطة المخططة كالتي تمكف المعمميف أثناء خدمتيـ مف زيادة  
 (.85، ص0999نية إلي أقصي درجة )جماؿ الديف كآخركف،كفاءتيـ المي

كتعرؼ بأنيا مجمكعة األنشطة كالدكرات كالكرش الدراسية التي تقدـ لممعمـ، كتيدؼ إلى تقديـ 
 مجمكعة مف الخبرات المعرفية كالميارية كالكجدانية الالزمة لممعمـ لرفع مستكاه 

الناحية النظرية كالعممية )أحمد حسيف المقاني  العممي كاالرتقاء بأدائو التربكم كاألكاديمي مف
 (.03،ص0999كعمي احمد اسماعيؿ،
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كالتعريؼ اإلجرائي لبرامج التدريب: بأنيا عبارة عف عمميات مخطط ليا بصكرة منظمة قابمة 
لمتنفيذ تيدؼ إلي االرتقاء بمستكم أداء معممي التعميـ االبتدائي األزىرم الميني كتزكيدىـ 

ابيـ الميارات الالزمة كتنمية االتجاىات االيجابية لدييـ التي تمكنيـ مف تحسيف بالمعارؼ كاكس
 كفاءتيـ المينية كتجكيد أدكارىـ التدريسية.

 الدراسات السابقة:
مف خالؿ إطالع الباحث عمى أدبيات الفكر التربكم كجد أف ىناؾ مجمكعة مف الدراسات السابقة 

 كسكؼ يتـ عرضيا مرتبة زمنيان مف األقدـ لألحدث فيما يمي:كالبحكث يمكف أف تفيد ىذا البحث، 
 الدراسات العربية:-أ
تصكر مقترح لتدريب معممي الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي أثناء الخدمة بجميكرية مصر -0

(، كىدفت الدراسة إلى 8108العربية في ضكء مدخؿ إدارة األزمات، دراسة )إسراء السيد مصطفي،
كاقع برامج تدريب معممي الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي أثناء الخدمة الكقكؼ عمي 

بجميكرية مصر العربية في ضكء مدخؿ إدارة األزمات، كالتعرؼ عمى خبرة الياباف كالكاليات 
 المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة تدريب معممي الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي، كاستخدمت 

ج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: قصكر بعض المدارس الدراسة المني
 االبتدائية في تكفير كرش  

ىماؿ مشاركة المعمميف في كضع الخطط كاألطر التنظيمية.    عمؿ تربكية لممعمميف، كا 
تصكر مقترح لنظـ اعتماد برامج التنمية المينية لممعمميف في مصر في ضكء خبرات بعض -8

(، كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي نظـ اعتماد برامج 8108دراسة )فاطمة السيد صادؽالدكؿ، 
التنمية المينية لممعمميف في مصر، كالتعرؼ عمي بعض الخبرات العالمية في برامج التنمية 
نجمترا، كاستخدمت  المينية لممعمميف كنظـ االعتماد كىي )الكاليات المتحدة األمريكية ،كأستراليا، كا 

راسة مدخؿ النظـ كالمنيج المقارف، كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: غياب الدافع الد
الذاتي لدم كثير مف المعمميف لممشاركة في برامج التنمية المينية ، كضعؼ تخطيط البرامج 

 التدريبية .
)اليادم  نظاـ تدريب معممي مرحمة التعميـ األساسي بمبيا كدكره في التنمية المينية دراسة-3

( كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة التدريب مف حيث أىدافو، 8105مسعكد أبك القاسـ ،
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تخطيطو، أساليبو أىـ البرامج التدريبية، تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف، كالكقكؼ عمى 
يج الكصفي، نظاـ تدريب معممي مرحمة التعميـ األساسي كتنميتيـ مينيان، كاستخدمت الدراسة المن

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: طغياف الجانب النظرم عمى الجانب العممي التطبيقي 
في البرامج التدريبية، كانشغاؿ المعمميف بالجدكؿ المدرسي كعدـ تفرغيـ لحضكر البرامج 

غفاؿ برامج التدريب الحالية االحتياجات التدريبية الفعمية لممعمميف، كأكصت الدراسة  التدريبية، كا 
بعدة تكصيات مف أىميا: العمؿ عمى تفرغ المعمميف لحضكرالدكرات كالبرامج التدريبية، ضركرة 

 االىتماـ بمعممي مرحمة التعميـ األساسي باعتبارىـ الركيزة األساسية لتحقيؽ الطمكحات.
كىدفت (، 8107اتجاىات حديثة لتدريب المعمميف داخؿ المدارس دراسة )صفاء عالـ محمد،-4

الدراسة إلى تقديـ رؤية مقترحة لتكظيؼ االتجاىات الحديثة في تدريب المعمميف داخؿ المدرسة، 
نجمترا، كأستراليا في تدريب  كتناكلت الدراسة اتجاىات دكؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،ككندا، كا 

مت الدراسة إلى المعمميف، كالدركس المستفادة منيا ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كتكص
عدة نتائج مف أىميا: قصكر تحقيؽ أىداؼ البرامج التدريبية داخؿ المدرسة، المناخ العاـ 
بالمدرسة ال يشجع عمى االىتماـ بالبرامج التدريبية المقدمة لممعمميف ، ضعؼ الدافع لدم 

اسة بعدة المعمميف لممشاركة في البرامج التدريبية التي يتـ تقديميا بالمدرسة، كأكصت الدر 
تكصيات مف أىميا: ضركرة أف ترتبط أىداؼ التدريب داخؿ المدرسة باألىداؼ العامة إلعداد 

 المعمـ. 
تصكر مقترح لتطكير إدارة التدريب اإلدارم بمشيخة األزىر الشريؼ في ضكء بعض معايير -5  

رح (، كىدفت الدراسة إلي كضع تصكر مقت8107الجكدة، دراسة )عبد الرحمف عطية متكلي
لتطكير إدارة التدريب اإلدارم بمشيخة األزىر في ضكء معايير الجكدة كالتعرؼ عمي األسس 
النظرية لمتدريب اإلدارم كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي اإلحصائي، كتكصمت الدراسة إلي 

ية عدة نتائج مف أىميا: أنو لـ يتـ كضع معايير لمتدريب اإلدارم باألزىر حتي اآلف، كأف الميزان
المخصصة لمتدريب اإلدارم غير كافية، كأف نسبة مف تـ تدريبيـ إداريان مف المعمميف باألزىر في 

 % مف عددىـ حتي اآلف.0النكاحي اإلدارية ضئيمة كال تتجاكز 
التنمية المينية لمعممي المعاىد األزىرية في ضكء االتجاىات الحديثة، دراسة )محمد -6   

كىدفت الدراسة إلي الكشؼ عف كاقع التنمية المينية لمعممي المعاىد ( 8107ابراىيـ عبده السيد 
األزىرية، كتعرؼ االتجاىات التربكية الحديثة في مجاؿ التنمية المينية لممعمميف كمدم تطبيقيا 
باألزىر، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج مف أىميا: تدني 
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ف الجدد  األمر الذم يتطمب رفع الكفايات التدريبية ليـ، ككجكد قصكر في كفاية تدريب المعممي
تأىيؿ المدربيف المتفرغيف الذيف يقكمكف بتنفيذ البرامج التدريبية، كعدـ كضكح نظاـ كخطة 

 التدريب كالتأىيؿ أثناء الخدمة لممعمميف.
 الدراسات األجنبية:-ب
بعنكاف :برامج تدريب المعمميف عف بعد أثناء ( Rasit  Ozen  8118دراسة راسيت أكزف )-0

 الخدمة مف خالؿ آراء معممي المرحمة االبتدائية(.
ىدفت الدراسة إلى كصؼ برامج التدريب عف بعد التي تقدـ لمعممي المرحمة االبتدائية أثناء    

راسة الخدمة في تركيا كذلؾ مف خالؿ استطالع آراء معممي المدارس االبتدائية، كاستخدمت الد
المنيج التجريبي، كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج مف أىميا: غياب مالئمة البرامج التدريبية 
المقدمة لممعمميف لالحتياجات الفعمية لممتدربيف، كضعؼ كضكح أىداؼ كآليات تدريب المعمميف 
عف بعد، كقد أكصت الدراسة بعدة تكصيات مف أىميا: ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية 
لممعمميف كتقديـ البرامج التدريبية عمى أساسيا، كضركرة تحديد أىداؼ التدريب كمعرفة المتدربيف 

 بيا كاختيار الكقت المناسب لمتدريب.
بعنكاف تدريب المعمميف أثناء  Mustafa Bayrakci) (8119دراسة مصطفي بيربكي -8

 .الخدمة في الياباف كتركيا: تحميؿ مقارف لمسياسات كالممارسات(
ىدفت الدراسة إلى مقارنة السياسات كالممارسات المتصمة بتدريب المعمميف أثناء الخدمة في    

كؿ مف الياباف كتركيا، كاقتراح الحمكؿ كالبدائؿ المناسبة لمحد مف المشاكؿ المتعمقة بتدريب 
 المعمميف أثناء الخدمة، كاستخدمت الدراسة المنيج المقارف كالمقابالت الشخصية لمكصكؿ
لألىداؼ، كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج مف أىميا:عدـ كضكح أىداؼ البرامج التدريبية 
لممعمميف في تركيا مقارنة بالياباف،كأف ىذه البرامج ال تساعد المعمميف عمي تنميتيـ مينيان، كعدـ 

ضكح تكافر أنكاع كثيرة مف البرامج التدريبية الالزمة لممعمميف، كقد أكصت الدراسة بضركرة ك 
أىداؼ البرامج التدريبية المقدمة لممعمميف كاشراكيـ في تحديد نكعية ىذه البرامج بناُء عمي 

 احتياجاتيـ الفعمية .
بعنكاف: قياس مدل اتقاف معممي المدارس  (Varis, Zehra, 8108)دراسة فيرس زىرم) -3

.كىدفت الدراسة إلي قياس االبتدائية لتكنكلكجيا المعمكمات كاستخداميا في أغراض التنمية المينية
مستكم إتقاف معممي المدارس االبتدائية لتكنكلكجيا المعمكمات كاستخداميا في أغراض التنمية 
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( مدرسة ابتدائية 88( معممان مف)  459المينية، كقامت الدراسة بعمؿ مسح استطالعي ضـ ) 
ت الدراسة إلي عدة نتائج بأنقرة في تركيا، كاستخدمت الدراسة المنيجي الكصفي التحميمي، كتكصم

أىميا: أف معظـ معممي المدارس االبتدائية قامكا باالستخداـ الفعمي لمتكنكلكجيا الخاصة 
بالتدريس منذ فترة زمنية تتراكح بيف عاـ كثالثة أعكاـ، كأف المعمميف الذيف قامكا باستخداـ 

شكؿ دائـ في  برامج التنمية تكنكلكجيا المعمكمات لفترة زمنية طكيمة قامكا أيضان باستخداميا ب
 المينية .  

 بعنكاف: التنمية المينية لمعممي  (Hiroki Yoshida , 8105)دراسة ىيرككا -4
( 8105المرحمة االبتدائية مف خالؿ برامج التدريب كنمكذج التنمية الذاتية كمحددات نجاحيـ، )

بتدائية في دكلة إندكنيسيا  مف ،ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي كفاءة كفعالية معممي المرحمة اال
خالؿ برامج التدريب كنماذج التنمية الذاتية لتحقيؽ التطكير في العممية التعميمية ، كاستخدمت 
الدراسة المنيج الكصفي ، كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج مف أىميا :أف المعمميف في حاجة 

نمية الذاتية  أكثر فعالية ككفاءة مف إلي برامج تدريبية لرفع كفاءتيـ المينية، كأف نمكذج الت
 برامج التدريب األخرل، كىناؾ مجمكعة مف المعكقات تقؼ عثرة اماـ برامج التدريب.

 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة:
 في ضكء العرض السابؽ لمدراسات يمكف استخالص بعض الدالالت الميمة منيا:

 ت السابقة: أكجو الشبو بيف الدراسة الحالية كالدراسا 
 أف ىناؾ قصكران في برامج تدريب المعمميف.- 
 ضعؼ الصمة بيف البرامج التدريبية كاالحتياجات الفعمية لممعمميف.-
 أف معظـ الدراسات السابقة تتعمؽ بتدريب معممي المرحمة االبتدائية.-
 معظـ الدراسات تتناكؿ تدريب معمـ المرحمة االبتدائية .-
 اسة الحالية مع بعض نتائج الدراسات السابقة.تتفؽ بعض نتائج الدر -

أكجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة: تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات 
 السابقة في اآلتي:

أف معظـ الدراسات السابقة ركزت عمي تدريب المعمميف داخؿ المدرسة، كلكف الدراسة الحالية -
 لتدريبية.ركزت عمي كاقع البرامج ا

أف بعض الدراسات السابقة تيتـ بتدريب معممي التعميـ العاـ بمصر أك في بمدىا، كالدراسة -
 الحالية تيتـ بتناكؿ ببرامج التدريب المقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم .
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 كقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 كصياغتيا .تحديد مشكمة الدراسة -
 التعرؼ عمي مفيـك برامج التدريب كأىدافيا ،كأىميتيا، كالمراحؿ التي تمر بيا.-
 التعرؼ بعض أكجو القصكر التي تعاني منيا برامج تدريب المعمـ .-
 التكجو نحك بعض الكتب كالمراجع المرتبطة بمكضكع البحث الحالي .-
 الحالية .كضع التكصيات كالمقترحات االجرائية لمدراسة -

 خطكات الدراسة:
الخطكة االكلي: كتتناكؿ اإلطار العاـ لمدراسة كتشمؿ: المقدمة، كمشكمة الدراسة كالتساؤالت 

 كأىداؼ الدراسة كأىمية
الدراسة، كمنيج الدراسة، كمصطمحات الدراسة، كالدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا، كخطكات 

 الدراسة .
 النظرم كيشتمؿ عمي اإلطار الفكرم لبرامج تدريب المعمـ. الخطكة الثانية: كتتناكؿ اإلطار

 الخطكة الثالثة: كتتناكؿ خبرة أستراليا في مجاؿ برامج تدريب معمـ المرحمة االبتدائية.
 الخطكة الرابعة: كتتناكؿ كاقع برامج التدريب المقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم.

 مقارف كأكجو الشبو كاالختالؼ بيف خبرة أستراليا كمصر.الخطكة الخامسة: كتتناكؿ التحميؿ ال
 الخطكة السادسة: كتتناكؿ نتائج الدراسة كالتكصيات كالمقترحات .

 ثانيان: اإلطار الفكرم لمبرامج التدريبية لممعمـ: كيمكف تناكلو مف خالؿ بعص العناصر اآلتية: 
 تدريب المعمميف أثناء الخدمة: -أ

مميف أثناء الخدمة في رفع مستكم األداء، كتمثؿ أحد أىـ أشكاؿ التنمية تسيـ برامج تدريب المع
المينية لممعمميف كبدكف برامج التدريب المتكاصمة عالية الجكدة تصبح العممية التربكية نمطية 
كعقيمة، حيث إف المطالب التربكية كمكاجية التحديات التقنية الجديدة، ستككف معتمدة بشكؿ 

 (.043، ص 8119أثناء الخدمة كفي مكاقع العمؿ )عيشو المنشاكم ، عمى برامج التدريب
كلـ تعد برامج تدريب المعمميف عممية ركتينية مجرد تسديد خانة، كلكنيا أصبحت أمران ضركريان 
لنجاح العممية التعميمية، في ظؿ مناىج متغيرة كمتطكرة، كثكرة معرفية ىائمة، كتقدـ تكنكلكجي، 
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يقـك بيا المعمـ، لذا كاف مف األىمية تطكير تمؾ البرامج بما يتكافؽ كأدكار جديدة يجب أف 
 (.436،ص8103كتحديات العصر)عماد كىبو،

 أىداؼ برامج تدريب المعمميف:-ب
تتنكع أىداؼ برامج تدريب المعمميف ،كىى تدكر حكؿ النيكض كاالرتقاء بمستكل أداء المعمـ 

 التدريسي كالتربكم
ذل يؤدل بدكره إلى االرتقاء بالعممية التعميمية في مختمؼ جكانبيا كاالكاديمي كالسمككي ،كال

،كعمى الرغـ مف اختالؼ األىداؼ الخاصة بكؿ برامج ،إال أنيا تشترؾ مع بعضيا البعض في 
 (. 439، 8119اليدؼ العاـ الذل تسعى إلى تحقيقو)بيكمي محمد ضحاكل كسالمة عبدالعظيـ،

 ( ىي:89،ص8115حقيؽ أربع أىداؼ )أحمد عاصية،كتستيدؼ برامج التدريب لممعمميف ت
 إضافة معارؼ جديدة إلي المعمميف . -
 تنمية الميارات المينية لدييـ . -
 تنمية القيـ المينية الداعمة لسمككيـ كتأكيدىا . -
 تمكينيـ مف تحقيؽ تربية ناجحة . -
 أىمية البرامج التدريبية لممعمميف: -ج
تمعب برامج تدريب المعمميف دكران حيكيان في تطكير التعميـ كجكدتو،كذلؾ مف خالؿ دعـ المعمـ  

حتى يتمكف مف مساعدة جميع المتعمميف مف الكصكؿ إلى أعمى مستكيات التعمـ كالنمك،كما تتيح 
تيح لو لو الفرصة لصقؿ معارفو كخبراتو، كتشجع تبادؿ األفكاركالمعمكمات بيف المعمـ كأقرانو ،كت

الفرصة لكي يترجـ النظريات كالبحكث العممية إلى ممارسات كأداءات فعمية داخؿ فصكؿ المدرسة، 
 (.36،ص8108مما ينعكس بدكره عمى المتعمـ )أمؿ محمد كجدل،

كتنبع أىمية برامج تدريب المعمـ مف أىمية المعمـ كمف أىمية الدكر المنكط بو ،فيك حجر   
 يمية، كتساعد المعمميف في تحسيف ممارساتيـ المينية .الزاكية في العممية التعم

 مبررات االىتماـ ببرامج تدريب المعمميف: -د
 ىناؾ مجمكعة مف المبررات التي تدعك إلى االىتماـ ببرامج تدريب المعمميف مف أىميا: 
 االنفجار المعرفي:-0

ىذا التطكر بمعدالت  يشيد العصر الذل نعيشو تطكران عمميان في شتى مجاالت الحياة، كيسير
فائقة السرعة ،نتيجة لمنمك المتزايد في المعرفة بفركعيا المختمفة،فمـ تعد المعرفة ثابتة ،كلكنيا 
متغيرة كال نيائية، كأصبح حجـ المعرفة يتضاعؼ سريعان، كنتيجة ليذه التغيرات السريعة في 
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تحدث مف حكلو) رشيدة أحمد التطكر المعرفي أصبح مف المستحيؿ أف يبقى المعمـ بمعزؿ عما يس
 (.      84-80،ص ص8101السيد الطاىر،

 التطكر التكنكلكجي: -8
تعد الثكرة التكنكلكجية أىـ سمات العصر الحالي ، كالتي ساىمت في إلغاء القيكد كالحكاجز بيف 

اتسع  البالد، سكاء في الكقت أك المسافة كلـ يعد التطكر التكنكلكجي بعيدان عف مجاؿ التعميـ ، بؿ
استخدامو في العممية التعميمة مثؿ استخداـ أجيزة العرض كالحاسبات اآللية كشرائط الفيديك 
كغيرىا مف األجيزة الحديثة، كىذا يتطمب مف المعمـ أف يككف كاعيا باستخداـ ىذه المستحدثات 
كتكظيفيا في التعميـ مف أجؿ تحسيف كزيادة الفاعمية )المركز القكمي لمبحكث  

 (.01،ص8119ة،التربكي
 العكلمة كتحدياتيا: - 3

أصبح العالـ اليـك يشبو قرية ككنية صغيرة في ظؿ ثكرتي االتصاؿ كالمعمكمات مما يحتـ عمى أم 
نظاـ تعميمي التسمح بخبرات كقدرات متميزة، حتى  يستطيع التعامؿ مع آليات العصر، كالتفاعؿ 

عمى القيـ التاريخية كاألخالقية التي تجمع مع ظركفو كاالنتفاع بكؿ ما ىك جديد، مع المحافظة 
بيف األصالة كالتجديد، كىذه السرعة كتمؾ المتغيرات تحتاج إلى نكعية معينة مف العمالة عمى 
مستكل عاؿ مف التعميـ كالتدريب خاصة المعمـ فيك عصب العممية التعميمية )طارؽ حسيف عبد 

 (. 34،ص 8118الحميـ،
 تعدد أدكار المعمـ :-4

دكر المعمـ في عصرنا الحالي نتيجة التقدـ العممي كالتكنكلكجي ، كىذا ما أثبتتو نتائج  تغير
بعض الدراسات السابقة؛ كيرجع ذلؾ لكثرة المتطمبات كتعدد األدكار التي يجب أف يقـك بيا المعمـ 

ة في ،كىك األمر الذم يتطمب تكافر معمـ كؼء  في المرحمة االبتدائية  خاصة إلعداد أجياؿ جديد
حاجة لينمي لدييـ صفات شخصية كأنماط سمككية كميارات جديدة )ابتساـ رمضاف 

 (. 49،ص8117عبداليادم،
 مراحؿ البرامج التدريبية: تمر البرامج التدريبية لممعمميف بمراحؿ أساسية ىي :-ق
 المرحمة األكلى: تحديد االحتياجات التدريبية:-0

البداية، كالخطكة األكلى فى عممية التخطيط لبرامج  تمثؿ ىذه المرحمة محكر االرتكاز كنقطة
التنمية المينية، لتحديد الفئات التي تحتاج لاللتحاؽ بالبرامج مف المعمميف، كتحديد المكضكعات 
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المناسبة في البرامج، مف أجؿ الكصكؿ إلى التغيير المنشكد في معارؼ كميارات كاتجاىات 
كسائؿ المناسبة )بيكمي محمد ضحاكل كسالمة عبد المعمميف، ككذلؾ اختيار المدربيف، كال

 (.079،ص8119العظيـ،
كاالحتياجات التدريبية لممعمميف ىي عبارة عف الفرؽ اك الفجكة بيف ما يمتمكو المعمميف مف 

 معارؼ كميارات كاتجاىات، كبيف ما ينبغي اف تككف عميو معارفيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ. 
 لبرامج التدريبية :المرحمة الثانية تصميـ ا -8

كتتضمف ىذه المرحمة عممية مف أىـ العمميات كىى التخطيط كتصميـ العناصر المككنة لمبرامج. 
كتمثؿ ىذه المرحمة أىـ المراحؿ حيث يتـ مف خالليا تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا ،ككذلؾ  

الزمة لتحقيؽ األىداؼ تحديد أكجو  القصكر كالتي  في حاجة ، كتحدد نكع البرامج  التدريبية ال
 المنشكدة في ضكء  نتائج تقييـ  األداء .

كتحتكل ىذه المرحمة عمى تحديد ما يمي: أىداؼ البرنامج، محتكل البرامج ،أساليب التدريب،    
مكاف تنفيذ البرنامج، تكقيت تنفيذ البرنامج، كتكمفة البرنامج )بيكمي محمد ضحاكل كسالمة 

            (.    087،ص8119عبدالعظيـ،
 المرحمة الثالثة: تنفيذ البرامج التدريبية:  -3
في ىذه المرحمة يتـ تحكيؿ األىداؼ إلى كاقع عممي كتطبيقيا ،حيث يتـ ترجمة ما تـ تخطيطو  

إلى حيز التنفيذ لتحقيؽ أىداؼ البرنامج ،كيتعاكف في ىذه المرحمة جميع األطراؼ المعنية 
 (.046،،ص 8115لتحقيؽ اإلنجاز المطمكب)عفاؼ صالح حمدم،

 التدريبية:المرحمة الرابعة تقكيـ البرامج -4
تعد عممية تقكيـ البرنامج إحدل الخطكات األساسية كالتي يمكف مف خالليا الكقكؼ عمى ما 
تحقؽ مف أىداؼ، كالتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في البرنامج، كما تساعد عممية التقكيـ في 

 ( .87،ص8108تحسيف عمميتي التخطيط كالتصميـ لمبرامج المقبمة ) فاطمة السيد الصادؽ،
 أنكاع البرامج التدريبية: -ك

يمكف تصنيؼ البرامج التدريبية حسب الفرض منيا إلي)الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ 
 (:50، ص8101كاالعتماد،

 التأىيؿ : -0
 ىي برامج تعقد غالبان لممساعدة عمي تأىيؿ المعمـ المستجد كالمعمميف الذيف حصمكا عمي مؤىالت 
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ياـ عمميـ بشكؿ صحيح ،أذ تعقد ليـ برامج أك دكرات تساعدىـ عمي غير تربكية لمقياـ بم
االطالع عمي أساليب تدريس حديثة ،كاالبداع في استخداـ الكسائؿ التعميمية ،كطرؽ التكاصؿ 

 الفعاؿ مع الطالب ،كتنمية الميارات التربكية لدم المعمميف.
 برامج العالج:-8
في الجانب األكاديمي، أك التربكم، أك في النكاحي  كتككف لمعالجة أم قصكر في المعمميف سكاء 

مف الجكانب ،كمف ثـ فيي تتناكؿ جكانب محددة في أداء المعمـ كتعمؿ عمي  اإلدارية ، كغيرىا
عالج ما بيا مف قصكر، كىي برامج ليا أىميتيا ،كلكنيا في كثير مف األحياف تتـ دكف قناعة 

 جدكاىا ليـ .بعص المعمميف بأىميتيا مما يؤثر عمي قمة 
 برامج التجديد : -3

كىي برامج تعقد عادة بشكؿ دكرم لتعريؼ المعمميف بالنظريات التربكية الحديثة، كالمعارؼ 
الجديدة في مجاؿ تخصصيـ ، كىي برامج ذات أىمية كبيرة لعدة أسباب منيا :أف التطكر حقيقة 

ميمية قد ال يصمح لمغد،كما أف ال مفر منيا، كأف ما يصمح اليـك مف طرائؽ تدريسية ككسائؿ تع
 التميز في االداء يتطمب دائمان البحث عف كؿ ما ىك جديد كنافع.

 برامج الترقي :  -4
تعقد ىذه البرامج  لممرشحيف لمترقي إلي  درجات كفؽ قانكف الكادر أك لممتكقع ترقيتيـ إلي 

ككف محتكاىا متعمقان بطبيعة مناصب إدارية أك غيرىا بيدؼ تعريفيـ بمتطمبات العمؿ الجديد ،لذا ي
الكظيفة التي سيرقي إلييا المعمـ أك المتدرب ػكبالتالي فيي تشمؿ جكانب معرفية كميارية  

 ككجدانية تتعمؽ بطبيعة العمؿ الجديد .
 أساليب التدريب: ىناؾ العديد مف األساليب التدريبية النظرية كالعممية كمنيا:

ساليب شيكعا في االستخداـ كأقدميا ،فيي تقدـ العديد أسمكب المحاضرة: تعتبر مف أكثر األ-0
مف المعارؼ كاألفكار التي يقـك المحاضر بإعدادىا ،كىى عبارة عف عرض المعمكمات في عبارات 
متسمسمة يسردىا المحاضر مرتبة ، كيستخدـ فييا اإللقاء بصكرة كبيرة ،حيث يقـك المحاضر 

تدربيف، كيدكنكف ما يرغبكف )عبد اهلل حسيف فرج بإعداد المادة العممية إللقائيا عمى الم
 ( .98، ص 8115،
أسمكب المناقشة: ىك مف األساليب التدريبية الشائعة القديمة الحديثة، كيتميز ىذا األسمكب -8

بأنو يتيح تدريب مجمكعة كبيرة مف المتدربيف، كيتيح ليـ فرصة المشاركة في الحكار، كيسمح 
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يسمح بقدر كبير مف التكاصؿ بيف المدرب كالمتدربيف، كيتـ مف خالؿ بتبادؿ األفكار كاآلراء، ك 
حمقات نقاشية مقننة األىداؼ، كتقديـ فكرة تفصيمية لممتدربيف عف المكضكع المراد مناقشتو 
كتدكر المناقشة حكؿ تحديد مفيـك مشكمة معينة، كذلؾ عف طريؽ تبادؿ األفكار كالمعمكمات   ) 

 (.84ص  ،8115محمد السيد حسكنة،، 
أسمكب العصؼ الذىني: يعتمد ىذا األسمكب عمى قياـ المدرب بعرض مشكمة معينة،ثـ سؤاؿ -3

المتدربيف أف يقدمكا آراءىـ بصفة سريعة دكف التردد في التفكير ،كيعتمد ىذا األسمكب عمى أف 
دييـ الثقة العرض السريع لألفكار كاآلراء يمكف أف يشجع المتدربيف عمى المشاركة الفعالة كيزيد ل

 (.081، ص 8117في النفس ،ك يحمسيـ لممشاركة في  لمتدريب )حافظ فرج أحمد، 
كرش العمؿ: تعدمف أىـ األساليب التدريبية العممية فى الكقت الحاضر، كتسيـ ىذه الكرش، -4

فى رفع مستكل عممية التعميـ كالتعمـ، كتشجيع المتعمميف أك المتدربيف عمى النمك الميني، حيث 
تشجيعيـ عمى إبداء آرائيـ كاالطالع عمى كؿ ما ىك جديد في مجاالتيـ العممية، كقد تستغرؽ  يتـ

، 8118، محمد قاسـ قحكافالكرشة جمسة كاحدة لمدة ساعة أك أكثر كقد تستمر عدة أياـ )
 (.58ص
ي أسمكب تمثيؿ األدكار: يعتبر لعب األدكار أىـ أساليب التدريب الذل يمثؿ سمككان حقيقيان ف-5

مكقؼ مصطنع حيث  يقـك المشارككف  مف المتدربيف بمعب األدكار التي تستند إلييـ بحرية 
كتمقائية، كيظير ذلؾ كأنو حقيقة، كلعب األدكار لو مزايا منيا أنو يساعد المتدربيف في التعبير 

 (.013،ص8118عف آرائيـ بكاقعية )ناصر محمد عمى،،
 مـ المرحمة االبتدائية:ثالثا: خبرة أستراليا في مجاؿ تدريب مع

 تعد مف الخبرات العالمية المعاصرة في مجاؿ تدريب المعمميف كتنميتيـ مينيان .
 مبررات اختيار خبرة أستراليا:

تـ اختيار أستراليا لكجكد تقدـ عممي كاضح انعكس بشكؿ إيجابي عمي تطكير منظكمة التعميـ ككؿ 
كالفعالة كفؽ معايير دقيقة، كلخبرتيا الثرية في بما في ذلؾ منظكمة التدريب كبرامجو المتنكعة 

مجاؿ التدريب لمعمـ المرحمة االبتدائية،كلتقدميا االقتصادم فيي تعد مف أقكم الدكؿ في المجاؿ 
االقتصادم، كلتنكع الثقافات، كاألجناس بيا ،كاألعراؽ، كالديانات ،ألف معظـ سكانيا مياجريف مف 

 ع الخبرات بيا .الدكؿ المجاكرة ،مما أدم إلي تنك 
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نظـ التعميـ في استراليا: تقدـ الحككمة التعميـ االبتدائي في استراليا في المدارس الحككمية -أ
 p p.080-083)  ,8118 Australiaكيكجد في استراليا أستراليا ثالثة أنظمة مدرسية كىي

government: ) 
المستقؿ، كنظاـ التعميـ الديني كتقكـ نظاـ التعميـ الحككمي الرسمي، كنظاـ التعميـ الخاص أك 

الكنيسة برعايتو، كيسكد النظاـ الالمركزم في التعميـ، حيث إف كؿ كالية مسئكلة عف شئكف 
التعميـ بيا، كلذا تتعدد النظـ التعميمية في استراليا، كيرجع ذلؾ إلى أف استراليا دكلة ديمقراطية 

تدخؿ في شئكف الكاليات، كيتككف السمـ كيقتصر دكر الحككمة عمى تقديـ المساعدات دكف 
 التعميمي مف مرحمتيف ىما: المرحمة االبتدائية كالمرحمة الثانكية.

كتيتـ الحككمة األسترالية ببرامج تدريب المعمـ، حيث إنو يمثؿ العمكد الفقرم في العممية  
افر ليذه البرامج التعميمية، كتمد تمؾ البرامج المعمميف بما يسمى بعمميات تعميـ مستمرة، كتتك 

 (.057، ص 8108أىدافا كاضحة تسعى لتحقيقيا )ميسر خميؿ يكسؼ
 أبرز برامج تدريب معمـ المرحمة االبتدائية في أستراليا:-ب
برمج التدريب التربكم: كمف أشيرىا برنامج التطكير الميني كيتضمف إدارة الصؼ كطرؽ -0

لحديثة، كتقدـ في الجامعات، كمراكز المعمميف، التدريس كتطكير الميارات، كالتعامؿ مع التقنيات ا
 كاتحادات التخصص.                            

برامج المعمميف المستجديف: كيقـك بيا مركز تطكير المعمميف كالقيادة كتعني بتمكينيـ مف  -8
مي بمكغ الحد المطمكب مف الكفاءة كمساعدتيـ عمي تجاكز الشعكر بقمة الكفاءة، كمساعدتيـ ع

التمكف مف التدريس كما يتطمبو مف ميارات، كتفيـ احتياجات المتعمميف، كمكاجية المشكالت 
 المتعمقة باالنضباط المدرسي.                                                       

ة البرنامج الذم يتعمؽ بتحسيف أداء المعمميف :كيعدمف بيف البرامج التدريبية التي ليا شعبي -3
كاىتماـ مف جانب معظـ المعمميف فييا ، ، كىذا البرنامج يعتمد عمى مصدريف ىما: المساىمات 
التي يقدميا أصحاب األعماؿ كأصحاب المدارس لتحسيف أداء المعمميف، كالمساىمات التي يقـك 

-897، ص ص 8119بيا المعممكف أنفسيـ)بيكمي محمد ضحاكم كسالمة عبد العظيـ ،
898.) 

سبؽ اىتماـ استراليا بتقديـ برامج تدريبية متنكعة لممعمميف، كبأسمكب تقدمي غير  كيتضح مما
تقميدم، كتضع لممعمـ حد أدني مف البرامج التدريبية كالساعات التي ينبغي أف يحصؿ عمييا 
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سنكيان. كتقـك برامج التدريب لممعمميف في استراليا عمى مجمكعة مف المبادئ األساسية كالتي 
 P7  .8117تطكير تحصيؿ الطالب كتحسيف جكدة المخرجات التعميمية كىي )تساعد عمى 

Shirley M. hord ,:) 
 تعتمد برامج التدريب عمى نتائج تعمـ الطالب كليس فقط االحتياجات التدريبية لممعمـ.-0
 االستناد إلى التجريب كالتطبيؽ كالتأمؿ كالتحقؽ.-8
لممتعمـ كجعمو جزءا ال يتجزأ مف الممارسة المينية تركز برامج التدريب عمى التعمـ الميني -3

 لممعمـ.
التعاكف في تبادؿ المعرفة بيف المعمميف كبعضيـ البعض لمبحث عف أفضؿ األساليب المتاحة -4

 في التعميـ كالتعمـ.
كتؤكد الدراسات االسترالية عمى ضركرة استخداـ التكنكلكجيا في برامج تدريب المعمميف كخاصة 

المعمكمات كاالتصاالت ،لما ليا مف دكر فعاؿ في تحقيؽ أىداؼ برامج التدريب عف تكنكلكجيا 
بعد، كذلؾ لكجكد بعض المناطؽ النائية في استراليا، كالتي يعد استخداـ مثؿ ىذه الشبكات 

 ( .p. 383 Neil  Anderson, E-PD ,8100 ,ضركرة ليـ  )
يا البرامج الداخمية في المؤسسة التعميمية، كتتنكع البرامج المقدمة لممعمميف في استراليا، فمن

كيقـك بتصميميا األفراد العاممكف بالمؤسسة، كمنيا البرامج الخارجية التي تعتمد عمى مشاريع 
تعاكنية مع مؤسسات كىيئات تعميمية أخرل، كتركز البرامج المقدمة في المؤسسة عمى مبادرة 

مج التي يجب أف يقـك معممك المدرسة بدراستيا محددة أك حكؿ المناىج التعميمية ،أك أحد البرا
 (.895، ص 8119بأنفسيـ )بيكمي محمد ضحاكم كسالمة عبد العظيـ حسيف،

 Deparemment of)كمف أساليب التطكير الميني كالتدريب لممعمـ في أستراليا)  
Educaton8100, pp 08-04: 

تير، كىذا يككف داخؿ التدريب لمحصكؿ عمى الشيادات سكاء كانت دبمكمات أك ماجس-
 الجامعات،

التدريب عمى مستكل المدرسة، حيث تعمؿ المدرسة عمى إقامة دكرات شاممة لجميع المعمميف -
 كالعامميف بيا.

 اىتماـ المدرسة  بتبادؿ الخبرات كاألفكار بيف المعمميف.-



  السيد عاقؿ عبداهلل ------دراسة مقارنة لمبرامج التدريبية لمعممي التعميـ االبتدائي 
  بيكمي محمد ضحاكم/أ.د                                                               
 د/مصطفي عبدالحميد عناف                                                               

666 

ألخرل كىذه إقامة مدارس نمكذجية تككف بمثابة مركز لمتدريب كتبادؿ الخبرات مع المدارس ا- 
المدارس تحظي بدعـ مالي مف الحككمة مقابؿ تطكير البرامج التدريبية كنقؿ الخبرات لممدارس 

 األخرل.
 دعـ برنامج المعمميف الجدد.-

كيتضح اىتماـ استراليا بتنمية معمـ المرحمة االبتدائية مينيان فيما يمي)ميسر خميؿ 
ينيان،حصر االحتياجات التدريبية (: التركيز عمى تنمية المعمـ م059، ص 8108يكسؼ،

لماـ المعمـ بيا.  لممعمميف أكال بأكؿ،تحديد المستجدات في مجاؿ العممية التعميمية كا 
كيعد التدريب أثناء الخدمة مف أىـ األشكاؿ الشائعة لمتنمية المينية لممعمميف، كيتـ ىذا النكع مف 

 ميارات المختمفة.التدريب بكاسطة مراكز المعمميف في استراليا، لتنمية ال
 الجيات المسئكلة عف برامج تدريب المعمميف في أستراليا : -ج

تتعدد الجيات المسئكلة عف تقديـ برامج التدريب لممعميف كمف أىميا كزارة التعميـ كالتدريب، 
ككحدة التنمية المينية كىذه الكحدة  تقدـ برامج تدريبية عالية الجكدة، كتقرر أساليب تدريب 

، كما تيتـ تمؾ الكحدة بتقكيـ البرامج المقدمة لممعمميف ،كمراكز المعمميف كتعني بتنمية المعمميف
الميارات المختمفة، ككمية المعمميف في الكالية، كما  كتشارؾ الجامعات في تطكير المعمميف مف 

 .p ,8110, خالؿ تقديـ برامج متنكعة لممعمـ كتمنح  لو شيادة عند اجتيازه لبرامج  تدريبية  
8 78) William louden, john Wallace.) 

كما أف ىناؾ جيات تيتـ بالتدريب التطكيرم لممعمـ، بعضيا ييتـ بالتدريب التربكم عامة منيا، 
كمية التربية جامعة سيدني، ككمية التربية جامعة الترب، كتقـك بتدريب المعمـ بما يكاكب التطكرات 

تخداـ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية، كبعض كالمستجدات في العالـ، كالتدريب عمي اس
الجيات تيتـ بالتدريب لمادة تدريبية معينة كمنيا ،المعيد األسترالي لمرياضيات، كييدؼ إلي 
تقديـ دعـ لمعممي الرياضيات كلطالب، كىيئة الدراسات في ككينزالند،كبيا يقـك مشركع لتحسيف 

 (.040-037،ص ص 8107ي سميماف،القراءة كالكتابة كمفتاح لمتعمـ )من
كيتضح مما سبؽ تتعدد الجيات التي تقدـ البرامج التدريبية المتنكعة لممعمـ في أستراليا باإلضافة 

 إلي تعاكف بعض
المؤسسات المجتمعية كالمراكز التدريبية الرسمية كغير الرسمية بيدؼ تطكير أداء المعمميف 

 كتنمية مياراتيـ .
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معايير برامج التطكير الميني كالتدريب لممعمميف : كسكؼ يقتصر الحديث عمى معايير ىذه -د 
البرامج لممعمميف في كالية ككينز الند االسترالية، كيرجع السبب في اختيارىا ألنيا مف أىـ 
 الكاليات التي اىتمت ببرامج تدريب المعمميف في استراليا،كما أنيا تعتبر نمكذج مصغر لمدكلة
تضـ أجناس كأعراؽ مختمفة مف الثقافات كنظـ التعميـ، كبيا مؤسسات رقابية عمي برامج تدريب 

 المعمميف.
كقد أنشأت 0998صدرت ىذه المعايير في كالية ككينزالند مف قبؿ كزارة التعميـ كالتدريب بيا عاـ،
كأنشأت الكزارة كحدة تمؾ الكزارة لمساعدة المعمميف عمى التدريب المستمر كالتعمـ مدل الحياة، 

التنمية المينية، كىذه الكحدة  تقـك بنشر برامج تدريبية عالية الجكدة، كالتي تتيح لجميع 
المعمميف داخؿ المدارس الفرص المتساكية لممشاركة في برامج التدريب اليادفة كتبني التكنكلكجيا 

 (.p. 899).  Williamlouden, john,8110 ,الحديثة
رامج التنمية المينية لممعمميف في كالية ككينزالند األسترالية عمى أربع كتنقسـ معايير ب

كمرحمة التركيز عمى التفسير، كمرحمة التكاصؿ، مرحمة تقييـ النتائج( ككؿ  مراحؿ)مرحمة التخطيط،
 (:Herbert Thomas,8119 p.5مرحمة تضـ بعض المعايير كىي )

ي: )التكافؽ، إعداد قاعدة أكلية لمبيانات، مرحمة التخطيط: كتتككف مف ثالثة معايير كى -0
 مركنة بيئة التعمـ(.

( (،كتتككف ىذه المرحمة Focusing of Felictionالمرحمة الثانية: التركيز عمى التفسير: )-8
 مف معياريف ىما: )سياؽ المحتكل، كعمميات التعمـ النشط(.

(،كبيا معياران كاحدان Communicating Opportunitiesالمرحمة الثالثة: مرحمة التكاصؿ )-3
 فقط ىك االتصاؿ.

(، كبيا معياران كاحدان كىك Evaluation of Outcomesالمرحمة الرابعة: تقييـ النتائج )-4
 تقييـ التطكر الميني.

كيتضح مما سبؽ أف كالية ككينزالند بدكلة أستراليا كضعت مجمكعة مف المعايير الخاصة ببرامج  
يف كعددىا سبعة معايير كىي مقسمة عمى أربع مراحؿ كىي مرحمة اإلعداد التنمية المينية لممعمم

كالتخطيط، كمرحمة التنفيذ،كمرحمة  التكاصؿ، كمرحمة التقييـ، كىذه المعايير تعد حاكمة في برامج 
 التنمية المينية.
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 البتدائيةالقكم كالعكامؿ المؤثرة في األخذ بخبرة أستراليا في مجاؿ التدريب لمعمـ المرحمة ا-ق 
 العامؿ السياسي:-0    
 أستراليا دكلة فيدرالية ديمقراطية حيث يقكـ الحكـ فييا عمي أساس تقسيـ الصالحيات   

بيف االتحادات كرابطة الكاليات كاألقاليـ كالمستكيات الممثمة لمحككمة كىي تتككف مف ست 
لذلؾ تسعي ىذه الكاليات إلي التمتع كاليات، كتقع مسئكلية التعميـ عمي عاتؽ الكاليات كاألقاليـ، 

بدرجة عالية مف الالمركزية، كبالتالي فإف مثؿ ىذا التعميـ يحتاج إلي معمميف أكفاء خاصة في 
ضكء تكافر الالمركزية لممدارس مع كجكد نظاـ لممحاسبية ،كتقكيـ أداء المعمميف كالعامميف، ككؿ 

ريبية عالية الجكدة ليؤالء المعمميف ،تـ بناؤىا ذلؾ يستدعي أف يتجو  ىذا النظاـ لتقديـ برامج تد
 (.P5  R  William  T  8113في ضكء معايير عالية الكفاءة كالجكدة )

 العامؿ االقتصادم :-8    
تعد أستراليا مف الدكؿ الرأسمالية الكبيرة في العالـ ،كىي احدم دكؿ منظمة التعاكف الدكلي،      

ألف أستراليا اقتصادىا متقدـ ،فإف ذلؾ يحتاج إلي تعميـ عالي  المنظمة ،كنظران   كتمثؿ أكبر دكؿ
 الجكدة لكي يساند ىذا االقتصاد  كيستمر في التقدـ .

كقد ساعد التقدـ االقتصادم عمي التكسع في إعداد مراكز التدريب التي تسيـ في تنمية     
مف حككمات الكاليات)أحمد  المالي لمتعميـ ،سكاء مف قبؿ حككمة الدكلة أك  كزيادة مكارد الدعـ
 (.845،ص 8118عبدالنبي عبدالعاؿ ،

  العامؿ االجتماعي: -3  
أستراليا مجتمع يتسـ بالتعدد كالتنكع الثقافي كالعرقي كالمغكم كالديني، كذلؾ ألف معظـ      

سكانيا مياجريف مف دكؿ   أخرم ، كنظران لطبيعة األرض األسترالية كالمجتمع األسترالي رغـ تنكع 
رجة عالية يحتاج إلي إعداد معمميف مؤىميف كعمي د   مكاطنيو، كىذ التنكع في الثقافات كالمغات

 8118جيدة )أحمد عبدالعاؿ، مف الجكدة، كال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ تكافر برامج تدريبية
 (.845،ص
 رابعان: كاقع برامج التدريب لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم بمصر:     
ناؿ معمـ المرحمة االبتدائية األزىرية عناية كاضحة في الثالث سنكات األخيرة مف عاـ    
( كذلؾ ألف      المعمـ أىـ عناصر المنظكمة التعميمية، كتتعدد أدكاره التربكية 8107-8109)

أعمي لمطفؿ في ىذه المرحمة بالغة  كمف أىميا: أنو مربي كمعمـ كمحفظ كمؤدب كقدكة كمثؿ
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األىمية، كمشارؾ في إعداد النشء كفؽ مبادئ العقيدة الصحيحة في ضكء كسطية اإلسالـ ،كلذا 
الحقبة الثانية مف األلفية الثالثة اىتمامان كاضحان ببرامج التدريب المقدمة لمعممي فقد شيدت 

التعميـ االبتدائي األزىرم، كيتضح ذلؾ مف حرص فضيمة اإلماـ األكبر شيخ األزىر كككيؿ األزىر 
عمي تكميؼ المعنييف بالتدريب بالتركيز عمي معممي المرحمة  كرئيس قطاع المعاىد األزىرية

دائية نظران ألىمية المرحمة في سمـ التعميـ األزىرم )مشيخة األزىر، تكصيات شيخ االبت
 (.8106األزىر،

 المرحمة االبتدائية األزىرية كأىدافيا:  -أ
المرحمة االبتدائية :ىي تمؾ المرحمة التعميمية التي تمثؿ أكلي مراحؿ التعميـ كمدتيا ست -0 

( سنة، كما يقابميا الحمقة األكلي 08-6لتي تبدأ مف سف )سنكات كالتي يقابميا المرحمة العمرية ا
 مف التعميـ األساسي .

 أىداؼ التعميـ االبتدائي األزىرم :-8
عمي أف:" التعميـ  0975( لسنة 851( مف الالئحة التنفيذية بالقرار رقـ )50نصت المادة )

انيان ،كخمقيان ،كاجتماعيان، بالمعاىد االبتدائية األزىرية ييدؼ إلى تنمية األطفاؿ عقميان، كجسم
كقكميان ،كتزكيدىـ بالقدر األساسي مف المعارؼ كالميارات التي ال غني عنيا لممكاطف الصالح 

 حتي يشؽ طريقو في الحياة بنجاح بعد تأىيمو مينيان أك لمكاصمة الدراسة  
كية )جميكرية مصر في المراحؿ التعميمية التالية" كىي المرحمة اإلعدادية ثـ المرحمة الثان     

 (.66،ص 0975(لسنة851العربية، القرار  رقـ  )
 الجيات المسؤكلة عف برامج تدريب معممي التعميـ االبتدائي األزىرم :  -ب   
 إدارة التدريب التربكم بقطاع المعاىد سابقان.-0    
 دارة التدريب اإلدارم بمشيخة األزىر الشريؼ-8    
 معمميف .األكاديمية المينية لم-3   
 اإلداراة العامة لمتدريب كتنمية الميارات في األزىر الشريؼ .-4   
 كمية التربية جامعة األزىر.-5  
 الكاقع الحالي لمبرامج التدريبية لمعمـ التعميـ االبتدائي األزىرم:  -ج   
ي المعاىد كيمكف تتناكؿ الكاقع النظرم أكالن ثـ الكاقع الميداني لمبرامج التدريبية لمعمم -0  

 االبتدائية األزىرية
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بالنظر إلي كاقع برامج التدريب المقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم، يتضح أنيا       
خالؿ السنكات األخيرة ،كذلؾ بمقارنتيا باألعكاـ السابقة، حيث كانت البرامج  حظيت باىتماـ كاضح

دكد مف المعمميف ،كسكؼ نعرض لمبرامج التدريبية تتـ مف قبؿ عمي فترات  متباعدة كلعدد مح
( مف خالؿ االحصاءات 8109-8106)  التي تـ تنفيذىا خالؿ األعكاـ الثالثة األخيرة مف عاـ

  اآلتية:
 (0جدكؿ رقـ )

 يكضح عدد البرامج  كنكعيا كعدد المتدربيف في المناطؽ األزىرية
 ( 8107/8108)قطاع المعاىد، عاـ

 عدد المتدربيف التخصص
 البرنامجفي 

عدد 
 البرامج

إجمالي  اكاديمي تربكم
 المتدربيف

 85 -   -  0 85 دراسات  )حاسب آلي(
 85 - - 0 85 عمكـ    )حاسب آلي(
 85 - - 0 85 رياضيات)حاسب آلي(
 85 - - 0 85 انجميزم  )حاسب آلي(

 71 0 0 8 35 عمكـ شرعية
 71 0 0 8 35 لغة عربية
 71 8 - 8 35 انجميزم
 35 - 0 0 35 عمكـ

 71 - 8 8 35 تربكم ابتدائي شامؿ
 51 8 - 8 85 حاسب آلي

- - 05 5 6 405 

كيتضح مف الجدكؿ  السابؽ التركيز عمي برامج الحاسب اآللي لمعممي المكاد الثقافية       
كذلؾ عمي حساب البرامج األكاديمية كالتربكية لباقي المكاد الدراسية  ، كمعممي الحاسب اآللي

كلذات المكاد ،حيث يكجد ما  يقرب مف  نصؼ البرامج في ميارات الحاسب اآللي، كقد تـ تدريب 
معممي المكاد الثقافية فقط عمي ميارات الحاسب اآللي ،  دكف تدريب معممي المغة العربية كالقرآف 

ة عمي ىذه الميارات، كذلؾ عمي الرغـ مف أنيـ يقكمكف بتدريس أىـ المكاد الكريـ كاألنشط
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باإلضافة إلي عدـ كجكد  الدراسية بالتعميـ باألزىر الشريؼ، كىك األمر الذم ال يحقؽ المساكاة ،
 معايير ثابتة الختيار المعمميف لممشاركة في البرامج التدريبية.                         

 (8جدكؿ رقـ )                                                
 يكضح عدد البرامج كنكعيا ك عدد المتدربيف في المناطؽ األزىرية                      

 (                   8107/8108)مشيخة األزىر عاـ                                 
 

 التخصص

 عذد المتذربيه

 في البروامج

 إجمالي أكاديمي تربوي عذد البرامج

 المتذربيه

 011    4  4 52 معلميه جذد

 011 4  4 52 معلميه قرأن كريم 

 41 5 - 5 51 معلميه جذد حاسب آلي

 511 8 - 8 52 لغة عربية)قرائية(

 441 04 6 51 - اإلجمالي

تركز  8107/8108يتضح  مف الجدكؿ السابؽ أف البرامج التدريبية خالؿ العاـ التدريبي      
المعمميف الجدد، كبعض معممي كمحفظي القرآف الكريـ  بالمعاىد ،الذيف تـ    عمي نسبة قميمة مف

بعض معممي الحاسب اآللي الجدد عمي المناىج الجديدة  تعيينيـ بدكف مؤىؿ، باإلضافة إلي
برنامج القرائية لمصؼ األكؿ كالذم تـ    ،كبعض معممي المغة العربية لمصؼ األكؿ االبتدائي عمي

 .8107/8108التدريب عميو ألكؿ مرة باألزىر في جميع المناطؽ خالؿ عاـ
تـ التركيز عمي برامج تدريبية لمعممي الصؼ األكؿ  االبتدائي  8108/8109كخالؿ عاـ     

(،كتـ التدريب في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعممي 8131الرؤية الجديدة ) ؽعمي المنيج الجديد كف
يدرسكف منيج الصؼ األكؿ االبتدائي كمدة البرنامج  الحساب كالمغة العربية كالمغة األجنبية الذيف

 التدريبي ثالثة أياـ.
صؼ تـ التركيز عمي تدريب معممي ال 8108/8109أما خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ    

–مقررات الفصؿ الدراسي الثاني لفركع المنيج الجديد كتشمؿ )لغة عربية   األكؿ االبتدائي عمي
التككاتسك ( بكاقع يـك كاحد تدريبي –التخصصات  متعدد -حساب -لغة انجميزية -تربية دينية

 المعمـ بتدريسيا كفؽ دليؿ لكؿ مقرر، كتناكؿ التدريب شرح لنمكذج تحضير لممادة التي يقـك
 المعمـ كالتدريب عمي كيفية االستخداـ لدليؿ المعمـ كتفعيؿ االستراتيجيات الحديثة.
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% مف معممي الصؼ األكؿ االبتدائي عمي مستكم 81كقد شممت ىذه البرامج نسبة تصؿ إلي    
 ( . 9،ص  81087/8109الجميكرية )مشيخة  األزىر، 

 الدراسة الميدانية:-8   
 ة إلي ما يمي: ىدفت الدراسة الميدانيك    
 التعرؼ عمي كاقع البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم. -0
االستفادة مف نتائج الدراسة الميدانية في كضع التكصيات كالمقترحات االجرائية لتطكير  -8

 البرامج التدريبية لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم.
 مجتمع كعينة الدراسة:     
(معمـ كمعممة  50111تبيف مف خالؿ االحصاءات تبيف أف المجتمع األصمي لمعينة يبمغ )    

)مشيخة األزىر، إحصاءات 8108/ 8107األزىرم كفؽ احصاءات عاـ   في التعميـ االبتدائي
(معمـ كمعممة كىي عينة 471كيبمغ حجـ عينة الدراسة ) (،8107/8108المعمميف عاـ 
 عشكائية طبقية .

 المقابالت.أدكات الدراسة الميدانية: استخدمت الدراسة     
ك تـ إعداد استمارة مقابمة بيدؼ تطبيقيا عمي عينة البحث مف المعمميف لمتعرؼ عمي كجيات    

كاقع البرامج التدريبية المقدمة ليـ، كذلؾ كألف المقابالت تسمح بالحصكؿ عمي   نظرىـ حكؿ
غيرىا مف أدكات جمع البيانات، كتفسح المجاؿ لمحصكؿ عمي عف  بيانات كمعمكمات أكثر صراحة

 كجيات نطرالمقابميف بحرية كالتكصؿ لمقترحات 
 كقد قاـ الباحث بتحميؿ نتائج المقابالت كقد أسفرت نتائج التحميؿ عف اآلتي:  

 أف برامج تدريب معممي التعميـ االبتدائي تكاجو العديد مف جكانب الضعؼ مف أىميا:    
 بعض المعمميف عف المشاركة في البرامج التدريبية لضعؼ محتكاىا.عزكؼ  -
 تمركز التدريب في المناطؽ األزىرية بعكاصـ المحافظات. -
 يتـ تنفيذ التدريب في أكقات غير مناسبة لبعض المعمميف. -
 عدـ صرؼ حكافز لممتدربيف، كضعؼ قيمة بدؿ السفر الذم يحصمكف عميو. -
 تدريب معممي التعميـ االبتدائي األزىرم. نقص الميزانية المخصصة لبرامج -
 قمة العناية بالمتابعة الميدانية لممعمميف لقياس أثر التدريب. -
 عدـ تفرغ المدربيف المشاركيف في برامج تدريب المعمميف. -
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 قمة تفعيؿ كحدات لمتدريب بالمعاىد االبتدائية األزىرية. -
 يحتاجكنيا.  ضعؼ مشاركة المعمميف في اختيار برامج التدريب التي  -
 معايير برامج تدريب المعمميف في التعميـ االبتدائي األزىرم :-د  
ال يكحد معايير مستقمة معمنة لبرامج التدريب لمعممي المعاىد االبتدائية األزىرية في األزىر    

المعايير القميمة الخاصة بالتدريب كالمتضمنة بمجاؿ المعمـ في كثيقة  الشريؼ ، سكم بعض
المعايير التي أعدتيا الييئة القكمية لضماف  جكدة التعميـ كاالعتماد كالتي أعدت كمعايير اعتماد 

 ،كليست معاييرلمتدريب، كذلؾ عمي حد عمـ الباحث .
كقد تبيف مف خالؿ الرجكع إلي األدبيات كأىميا الدراسات السابقة التي تناكلت تدريب     

عميـ االبتدائي األزىرم، بيا كثيران مف جكانب الضعؼ كمف معممي الت  المعمميف أف برامج تدريب
 (: 041، ص 8107أىميا: ما أشارت إليو دراسة )عبد الرحمف  عالـ 

 يغمب عمى البرامج التدريبية الطابع النظرم كتقؿ كرش العمؿ كاألساليب العممية.-أ  
 المادة التدريبية غير معتمدة.-ب   
 عدـ كجكد آليات ثابتة الختيار المدربيف.-ج   
 ال تكجد حقيبة تدريبية كال دليؿ لممدرب كالمتدرب.-د    

 ( إلى ما يمي:896، ص 8107كما أشارت دراسة )محمد إبراىيـ عبده ،       
 ضعؼ االىتماـ بالتنمية المينية لمعممي المعاىد األزىرية.-أ     
 األزىرم تحتكم عمى كثير مف السمبيات كندرة االيجابيات.أف برامج تدريب المعمـ -ب    

 القكم كالعكامؿ المؤثرة في برامج تدريب لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم : -ق    
تكجد مجمكعة مف القكم كالعكامؿ التي تدعك إلي تطكير نظاـ التعميـ بمصر بما في ذلؾ برامج    

 رم كتتمثؿ فيما يمي:تدريب معممي التعميـ االبتدائي األزى
 العامؿ السياسي:-0  
المجتمع المصرم مر بالعديد مف المراحؿ كالظركؼ السياسية ،كالتي كاف ليا بالغ  األثر عمي    

النظاـ التعميمي، كقد زاد االىتماـ بالنظاـ التعميمي في عصر محمد عمي، كالذم جمع السمطة في 
ه السياسة  في مصر، كعمي الرغـ مف ذلؾ إال أف يده، كاستخدـ النظاـ التعميمي ، لتحقيؽ ىذ

عصره يعد عصران ذىبيان لمتعميـ، بعكس ما حدث  في عيد خمفائو مف حدكث فكضي كتخبط ، كمع 
شكالن جديدا )أحمد حسيف  (  أخذ التعميـ في التقدـ كأصبح لو0958قياـ ثكرة يكليك) 

 (.875،ص8118المقاني،
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تكنكلكجية أصبح النظاـ التعميمي األزىرم بمصر مطالبان كفي ظؿ عصر الثكرة المعرفية كال 
بالتحمي بدرجة كبيرة مف الالمركزية ،حتي تقـك المؤسسات التعميمية بأداء مياميا بالصكرة 
المرجكة دكف الرجكع لإلدارات العميا في كؿ صغيرة ككبيرة ،كقد صدرت بعض كالقكانيف القرارات 

صر، مف أىميا: قرار مركز ضماف الجكدة بمشيخة األزىر رقـ المتعمقة ببرامج تدريب المعمميف بم
(يتضمف عدة جكانب منيا إنشاء كحدات لمتدريب كالجكدة بالمعاىد األزىرية، كقانكف إنشاء 359)

 األكاديمية المينية لممعمميف ،كقانكف إنشاء الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد. 
 العامؿ االقتصادم:-8

لتعميمي يتأثر بالنظاـ االقتصادم السائد في الدكلة نظران لككنو العمكد الفقرم الذم يساعد النظاـ ا
النظاـ التعميمي عمي النيكض بأبناء المجتمع، كقد مر اقتصاد مصر بفترات انتعاش مثؿ فترة 

ـ دخمت مصر عصر 0973ـ ، كبعد حرب اكتكبر0958حكـ محمد عمي، كبعد ثكرة يكليك 
صادم كفي بداية التسعينات مف القرف العشريف بسبب  زيادة الصادرات أيضان، كقد االنفتاح االقت

انعكس ذلؾ عمي تحسيف النظاـ التعميمي في ،كنتيجة لممستجدات العالمية كالتحكالت االقتصادية 
كشدة المنافسة بيف الدكؿ، فقد أصبح النظاـ التعميمي االزىرم بمصر مطالبان بتكفير معمميف 

دريف عمي القياـ بأدكارىـ بكفاءة كعمي مسايرة المستجدات كذلؾ يحتاج إلي برامج متميزيف قا
  تدريبية عالية الجكدة.

 العامؿ االجتماعي:- 3 
أثرت الظركؼ السياسية كاالقتصادية التي مرت بيا مصر عمي العممية التعميمية، كفي ظؿ ثكرة   

ـ ظيرت حركات االصالح التعميمي، كالمشاركة المجتمعية التي تساعد عمي دعـ 0958يكليك 
 المؤسسات التعميمية كتطكيرىا.

جيا المعمكمات كاالتصاالت كفي ظؿ التطكرات الجديدة التي ظيرت في العالـ في مجاؿ تكنكلك   
كالعكلمة، أصبح النظاـ التعميمي المصرم مطالبان بمكاكبة ىذه التحديات مع الفاظ عمي اليكية 
القكمية لممجتمع المصرم، كخصكصية التعميـ األزىرم ،كذلؾ يحتاج إلي تبني أنكاعان متعددة مف 

 ييرمداخؿ االصالح التعميمي ،كتطكير برامج النمك الميني كفؽ معا
 (.07،ص8115عالية الجكدة كالتخمص مف صكرتيا التقميدية )حامد عمارة،  
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 خامسان: التحميؿ المقارف: أكجو الشبو كاالختالؼ: 
يمكف تناكؿ بعض الجكانب بالتحميؿ المقارف لبياف أكجو الشبو كاالختالؼ بيف التعميـ     

 االبتدائي األزىرم بمصر
 كأستراليا  فيما يمي:  
 النظاـ التعميمي: -أ  
يعد النظاـ التعميمي في أم بمد ىك تعبير صادؽ عف األكضاع السياسية كاالقتصادية     

الف التعميـ يعد المرآة التي تظير فييا صكرة المجتمع  كاضحة،   كاالجتماعية ليذا البمد، نظران 
المتبعة فيو ككفقان لتنظيـ  كالالمركزية  كتختمؼ نظـ التعميـ مف بمد آلخر كفقان لدرجة المركزية

 مراحؿ التعميـ، كمدة كؿ مرحمة كىك ما يعرؼ بالسمـ التعميمي.
أكجو الشبو كاالختالؼ: كتختمؼ أستراليا في نظاميا التعميمي عف مصر في أف النمط -0  

الالمركزم ىك السائد في  التعميـ، حيث تختص كؿ كالية داخؿ الدكلة بتحديد مناىجيا التعميمية 
 ديد القكانيف المنظمة لو دكف تدخؿ  مف الدكلة في شؤكف التعميـ داخؿ الكاليات.كتح
كتختمؼ مصر عف أستراليا في اتباع نظاـ المركزية في التعميـ ،حيث تصدرالقكانيف كالقرارات مف   

التنظيمية التي تقدميا مشيخة األزىر لمدكلة ،كما تختمؼ أستراليا عف مصر   كالمكائح قبؿ الدكلة،
التعميـ  قبؿ الجامعي ،ففي مصر يتككف السمـ التعميمي   في عدد مراحؿ السمـ التعميمي لمرحمة

 في التعميـ األزىرم مف ثالث مراحؿ ىي:
) االبتدائية، كاإلعدادية، كالثانكية( ،بينما في أستراليا  يتككف السمـ التعميمي مف مرحمتيف      

 انكية(.ىما : )المرحمة االبتدائية كالمرحمة الث
 استنباط بعض أكجو االستفادة كىي: أكجو االستفادة:  كمما تقدـ يمكف  -8    
ينبغي أف يتـ تكفير درجة مف الالمركزية في نظامنا التعميمي المصرم األزىرم، بحيث تعطي  -

الفرصة لممستكيات اإلدارية المختمفة عي مستكم المناطؽ األزىرية كاإلدارات التعميمية في اتخاذ 
 القرارات . بعض

 أف يتـ تفكيض السمطات مف المستكيات اإلدارية األعمى إلي المستكيات األدنى.   -
 برامج التدريب لمعممي المرحمة االبتدائية:-ب
تعد برامج التدريب أثناء الخدمة نكع مف التعميـ المستمر، كتتشابو كالن أكجو الشبو كاالختالؼ: -

مصر( في الفمسفة التي تقـك عمييا برامج تدريب المعمميف، كاليدؼ الذم  تسعي -مف )أستراليا
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ذلؾ في ضماف تكفير فرص التدريب لممعمميف، لتطكير قدراتيـ كمياراتيـ   لتحقيقو، كيتمثؿ
 اتجاىاتيـ .كمعارفيـ ،كخبراتيـ، ك 

كما تتشابو أستراليا كمصر في بعض أشكاؿ برامج التنمية المينية لممعمميف، فنجد أف ىناؾ  -
بعض األشكاؿ العامة لتمؾ البرامج التي تكجد عمي المستكم العاـ في ىاتيف الدكلتيف مف أىميا: 

 كميات التربية. الدكرات التدريبية ،ككرش العمؿ، كالندكات، باإلضافة إلي البرامج التي تقدميا
ك أيضان تختمؼ أستراليا عف مصر في مدة برامج التدريب التي تقدميا لممعمميف، حيث تقدـ  -

قصيرة المدم عمي المستكم المحمي ،كبرامج عمي المستكم القكمي، كبرامج  أستراليا  برامج
المعمميف طكيمة المدم قد تستمر لسنكات كتقدميا مؤسسات التعميـ العالي ،كتقدـ لكؿ فئة مف 

بينما في مصر فإف البرامج المقدمة لمعممي المعاىد االبتدائية األزىرية  كفؽ درجاتيـ الكظيفية،
قصيرة المدم، كتتصؼ بالمركزية حيث يتـ تنفيذ غالبية البرامج التدريبية بالمناطؽ األزىرية ،كما 

مي كادر المعمـ ،بما يتـ تدريب جميع المعمميف معَا في ىذه البرامج بغض النظر عف درجاتيـ ع
المعمميف الذيف استكفكا المدة البينية  في ذلؾ برامج الترقي عمي درجات كادر المعمـ ،حيث يشارؾ

 معانفي قاعات .
 كيمكف االستفادة مما سبؽ في الكاقع المصرم األزىرم مف خالؿ ما يمي:أكجو االستفادة:   -8  

 كؿ برنامج محددة كمعمنة . ضركرة أف تككف األىداؼ المراد تحقيقيا مف-    
 تنكيع أساليب التدريب لممعمميف كعدـ االقتصار عمي أسمكب المحاضرة . -    

       تنكيع برامج التدريب تبعان الختالؼ درجات المعمميف، بحيث تقدـ لكؿ فئة مف المعمميف -     
 البرامج التي تناسبيا.

 لممعمميف :معايير تقييـ برامج التدريب المقدمة  -ج   
تختمؼ أستراليا عف مصر في تقييـ البرامج المقدمة لممعمميف، حيث  أكجو الشبو كاالختالؼ: -0 

تستخدـ ستراليا أساليب حديثة في تقييـ البرامج المقدمة لممعمميف، كتكجد مؤسسات رقابية بيا 
أما في التعميـ  تشرؼ عمي تنفيذ كتقييـ ىذه البرامج، مثؿ كحدة التنميةالمينية في كؿ كالية،

االبتدائي األزىرم بمصر يستخدـ األساليب التقميدية في التقييـ ،كيكاد يقتصر التقييـ عمي بعض 
معممي التعميـ االبتدائي  الجكانب دكف األخرل، كال تكجد معايير مستقمة لجكدة برامج تدريب

 األزىرم.
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 صرم األزىرم مف خالؿ ما يمي:كيمكف االستفادة مما سبؽ في الكاقع الم أكجو االستفادة:-8 
ضركرة أف تككف ىناؾ ىيئات محددة متخصصة في اصدار معايير لبرامج تدريب المعمـ  -   

 ،كعدـ التشتت بيف  عدة مؤسسات اعتمادية كأكاديمية كمينية .
ضركرة كضع معايير محددة لبرامج التدريب لممعمـ ،يمكف مف خالليا تحديد مستكم جكدتيا - 

 كتحديد خطكات التحسيف المقبمة لتمؾ البرامج .كتقييميا 
 سادسان: نتائج الدراسة كالتكصيات كالمقترحات:   
 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا:    
 أىمية استخداـ التكنكلكجيا في برامج تدريب المعمميف. -
 أىمية برامج التدريب في تحسيف أداء المعمـ كتنمية قدراتو. -
 الميزانية المخصصة لمبرامج التدريبية لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم بمصر. ضعؼ -
 ضعؼ التنسيؽ بيف الجيات المعنية ببرامج تدريب معممي التعميـ االبتدائي األزىرم  -
 تسيـ مراكز المعمميف في تنمية ميارات ككفاءة المعمـ في أستراليا. -
ميـ االبتدائي األزىرم بمصر ضركرة ممحة لمسايرة أصبح تطكير البرامج التدريبية لمعممي التع -

 التحديات.
 تكصيات كمقترحات:  
 التخطيط لبرامج التدريب في ضكء االحتياجات الفعمية لممعمميف. -
 ضركرة أف تككف األىداؼ المراد تحقيقيا مف كؿ برنامج محددة كمعمنة لممشاركيف. -
عض الدكرات التدريبية التي تستمر لفترة تقديـ برامج تدريبية طكيمة المدم كعدـ االكتفاء بب -

 زمنية قصيرة .
 زيادة الميزانية المخصصة لمبرامج التدريبية بما يدعـ جكدتيا. -
 التنكيع في كأساليب برامج تدريب المعمميف كعدـ االقتصار عمى أسمكب المحاضرة. -
 تفعيؿ األساليب العممية في التدريب مثؿ كرش العمؿ. -
 مينة في برامج تدريب المعمميف كاصدارالميثاؽ األخالقي لممعمـ .التركيزعمى أخالقيات ال -
أىمية تكافر مراكز المعمميف، كىي عبارة عف مراكز تغذم المعمميف باالستشارات المينية  -

 كتمدىـ بالمعمكمات.
 ربط برامج التدريب بنتائج تعمـ الطالب كليس فقط بناءن عمى االحتياجات التدريبية . -
 التدريب بعدد الساعات التدريسية لممعمـ. ارتباط عدد ساعات -
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 عمؿ برنامج محك أمية التنمية المينية لممعمـ. -
تشكيؿ فريؽ يسمي بجماعة التنمية المينية بالمدرسة يتكلى متابعة تنفيذ البرامج التدريبية  -

 لممعمميف كالعامميف بالمدرسة في ضكء الخطة المكضكعة لمبرامج التدريبية. 
 لمتابعة المعمميف بعد التدريب بفترة كافية لقياس أثر التدريب.كجكد ىيئة مستقمة  -
ضركرة تكفير كحدة لمتنمية المينية تعمؿ عمي نشر برامج تدريبية كتقكيميا عمى مستكم كؿ  -

 إدارة تعميمية.
 ضركرة كجكد ىيئة متخصصة في اصدارمعايير لتقييـ برامج تدريب المعمميف كتحديثيا. -
 لبرامج تدريب المعمميف كتككف بمثابة أطر لمحكـ عمييا. ضركرة تكفير معايير جكدة -
 اعتبار نظاـ تدريب المعمـ داخؿ المعاىد إلزاميان، ألنو يمثؿ سياسة قكمية إجبارية. -
 تكفير درجة مف الالمركزية في برامج تدريب المعمميف . -
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 الممخص:
إف التقدـ الذم حققتو أستراليا في مجاؿ التدريب لمعمـ المرحمة االبتدائية، جعؿ كثير مف الدكؿ   

ية في  تطكير برامج تدريب المعمـ ،كنظران ألف ىذه البرامج   تسعي لالستفادة مف الخبرة األسترال
التدريبية في التعميـ االبتدائي األزىرم  بمصر مازالت تعاني مف أكجو قصكر كفي حاجة إلي 
التطكير كاالصالح، فإف ىذا قد دفع الباحث إلجراء دراسة مقارنة بيف أستراليا كمصر ،كىدفت ىذه 

قع البرامج التدريبية لمعممي التعميـ االبتدائي األزىرم بمصر في ضكء الدراسة إلي التعرؼ عمي كا
خبرة أستراليا، كتك صمت الدراسة باستخداـ المنيج المقارف إلي مجمكعة مف النتائج  كالتكصيات 
كالمقترحات، التي  يمكف أف يستفاد منيا في تطكير برامج التدريب لمعممي التعميـ االبتدائي 

 ضكء خبرة أستراليا.األزىرم بمصر في 
 كاقع.-مصر-أستراليا-الكممات االفتتاحية: برامج التدريب
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      Abstract:    

The progress achieved by Australia in the field of the professional 

development for the primary education teachers encourages many 

countries to make the best use of the Australian experience in 

enhancing the professional development programs for the teacher. 

Since some countries are still suffering from some limitations and they 

are in a bad need of development and reform, this encourages the  

Researcher to make a comparative study between Australia and Egypt. 

This study aims  at  recognizing the nature of the training programs for 

AL-Azhar primary education  teachers in Egypt through the experience 

of Australia.  

The study using the comparative method has reached some 

consequences and suggested recommendations  which can be made the 

best use of enhancing the professional development programs for AL-

Azhar primary education teachers through the experience of Australia. 

Keywords:   the training  programs – Australia –    nature - Egypt. 

 

 

 


