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 اإلطـــار العـــام للبحــث 

ج 
اإلطـــار العـــام للبحـــث 

: البحث مقدمة 

 تسعي لمتقدم والرقي ويعتمد نجاح التعميم أواًل ة النقمة الحضارية لكل أمبمثابةيعد التعميم 
، فالمعمم ىو المحور األساسي  عمى إعداد المعمم القادر عمى تنفيذ خطتو والمؤمن بأىدافو

- لمعممية التعميمية ألنو العامل الفعال فى نجاح أي تطوير في أساليب التربية ، وستظل التربية
.  تعتمد عمي خبراتو وكفاياتو في تعميم اإلنسان وتربيتو -ميما استحدث من تكنولوجيا متطورة

كما يعد ،  المرحمة الثانويةفيلعممية التربوية بوجو عام خاصة ل اً  المعمم محوريصبحلذلك 
إعداد أن عنصرًا فعااًل ومؤثرًا في تحقيق أىداف التربية ، ليذا أكدت منظمة اليونسكو عمي 

فالمعمم ىو أىم عنصر ، ستراتيجية لمواجية أزمة التعميم في عالمنا المعاصرابمثابة يعد المعمم 
 إلى تطوير إعداد المعمم وتأىيمو ليقوم بمينتو ةفي منظومة التعميم ، لذلك أصبحت الحاجة ماس

 .(1)عمي أفضل وجو ممكن

 أساليب إعداد المعمم فإن مع إطاللة األلفية الثالثة في حدثت التيرغم من التطورات وبال
فبرامج إعداد المعممين ال ، (2) البالد العربيةفيىذا اإلعداد مازال يعانى من قصور خاصة 

 تستخدم عمى نطاق التي الذاتيتتناسب بسيولة مع النصوص القائمة عمى الميارات والتعمم 
الدراسية  المناىج وكذلك تصميم، المعممعممية إعداد واسع فى الميدان فال بد من إعادة ىيكمة 

. (3)قواسم مشتركة بين االثنينبظيور بصورة تسمح 

بعض المحاوالت من قبل الباحثين تناولت إعداد المعمم فعمى سبيل المثال ووجدت 
تطوير نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام والتي سعت نحو  (م1999نورأأيمن )راسة جاءت د
، (4)لممعممينإعداد برامج تعمل عمى تمبية االحتياجات الفعمية   بضرورةتوأوص، في مصر

سياسات وتحميل وصف والتي اىتمت ب (م2000منار محمد إسماعيل )دراسة وجاءت أيضا 
،  اختيار المعممين لاللتحاق بمينة التدريس بدء من التحاقيم بكميات إعداد المعممين وتخرجيم

                                         
 .19 ، ص 2005 ، القاىرة ، اجلامعي دار الكتاب تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب ،: خالد طو األمحدى  (1)

  .45 – 44 ، ص ص 2001 ، القاىرة ، العريب، دار الفكر اختيار المعلم وإعداده مع دليل التربية العملية :  على راشد (2)
(3) LiLith M.Haynes : Reengineering the ESL Practitioner For content – Based . 

Instruction , N/A , 2001 , P. 31 .  
رسالة نظم إعداد معلم التعليم الثانوي العام ـ دراسة مقارنة بين كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية ،   :أمين أنور عنايات( 4)

. 1999 ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، جامعة القاىرة ،  غري منشورةدكتوراه
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تتبع أي أساليب محددة لجذب الطالب الذين لدييم ميل لمعمل  وتوصمت الدراسة إلى أن مصر ال
بمينة التدريس ، وأوصت بضرورة إعداد قائمة بالمواصفات الحقيقية والموضوعية التى يجب أن 

  .(1)تتوافر فى معمم الغد من خالل المراكز المتخصصة

 إلى التعرف عمى (2004حسين محمد شحات )ىدفت دراسة  وفي نفس اإلطار 
والوقوف عمي أىم التحديات التي تواجو ، مشكالت إعداد معمم التعميم االبتدائي بكميات التربية

مكانية  ىذا اإلعداد ، ومحاولة الوصول إلى معايير الجودة الشاممة في مجال إعداد المعمم وا 
، وتوصمت الدراسة إلى  االستفادة منيا في تطوير إعداد معمم التعميم االبتدائي بكميات التربية

تطوير نظام إعداد معمم التعميم االبتدائي من خالل الكشف عن المشكالت التي تواجو إعداد 
الطالب بكمية التربية والتغمب عمييا من خالل تحسين جودة إعداد الطالب والحصول عمي معمم 
كفء يساىم في تحسين جودة التعميم االبتدائي ورفع كفاءتو ، كما أوصت بضرورة إعادة صياغة 

أىداف نظام إعداد معمم المرحمة االبتدائية بكميات التربية وتطوير طرق وأساليب التدريس بما 
  .(2)يتناسب مع متطمبات العصر

وفي المؤتمر التربوي الثالث أكد وزراء التربية والتعميم عمي دعوة كميات التربية ومعاىد 
إعداد المعممين إلي إعادة ىيكمة إعداد المعمم وفتح أقسام إلعداد المتخصصين في تكنولوجيا 

المعمومات وتعزيز األقسام القائمة والتوسع فييا مع التأكيد عمي أىمية دمج تكنولوجيا المعمومات 
 فيفعاليات دراسات المعمم الجديد كما أكدت أيضًا عمى ، واالتصال في برامج إعداد المعممين

 في أسموب إعداد المعممين تستوجب إعادة النظر فيالمدارس الشاممة عمى أن التغيرات الحديثة 
دارة برامج إعداد المعمم عمى أن يكون التدريب  المعمم أثناء مع ومستمرًا  عاماًل أساسياً محتوى وا 

أو غير ذلك عمى حسب ما ، أو تخصصيًا أو تكنولوجياً ، سواء كان تدريبًا مينياً ، ممارستو لممينة
. (3) ىذا المجالفيالمعاىد والجامعات مع االستفادة من ، تقتضيو طبيعة مينة التدريس

إعداد المعممين ضرورة ال غنى عنيا حتى بالنسبة ألصحاب المواىب ويعد 
 لمواجية تحديات حيويكما أن إعداد وتدريب المعممين مطمب ، واالستعدادات الجيدة لمتعميم

                                         
دراسة مقارنة بين مصر والواليات – سياسات اختيار معلمى التعليم قبل الجامعى وتوظيفهم : منار حممد إمساعيل بغدادى  (1)

  . 2000، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، جامعة القاىرة ، غري منشورة رسالة ماجستري المتحدة األمريكية ، 

 رسالة ماجستريتطوير إعداد معلم التعليم االبتدائي في مصر في ضوء معايير الجودة الشاملة،  : حسني حممد شحات حسني (2)
  . 2004، كلية الرتبية ، جامعة ادلنوفية ، غري منشورة 

 ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم المؤتمر التربوي الثالث، ، "ادلنظومة الرتبوية وتكنولوجيا ادلعلومات" : وزراء الرتبية والتعليم العرب (3)
 .3 ، ص2002، اجلزائر ،أبريل 
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فإن العناية بإعداد المعمم وتدريبو والعمل ، وعمى ىذا (1)الحاضر والمستقبل في المجاالت المختمفة
 أن يقوم عمييا إصالح ينبغي التي الركائز األساسية ىي بمكانتو ءاقعمى حل مشاكمو واالرت

 مما يتطمب إعادة ىيكمة نظم إعداد المعمم حتى يستطيع مواكبة التطورات التعميميالنظام 
والتحديات التى تواجو عالمنا المعاصر وخاصة دول العالم النامى ومنيا مصر عمى أن تكون 

 . إعادة الييكمة ليذه النظم منبثقة من األىداف التربوية

ومدخل التعمم النشط، ومدخل ، وتعتبر المداخل المتقدمة مثل مدخل التعميم االلكتروني
التطورات العممية والعممية التي ظيرت معايير الجودة متمثاًل في معايير الييئة القومية من أىم 

عمى اعتبار ، مع بداية القرن الحادي والعشرين وخاصة في مجال تحقيق جودة العممية التعميمية
تغييرا جذريا لمتطوير والتخمص من وبالتالي تعد ، طريقة جديدة لمتفكيرأنيا تعمل عمى إيجاد 

فإعادة ، (2) معدالت األداءفيالطرق القديمة والبحث عن طرق جديدة لتحقيق طفرات فائقة 
 ظاىرية إضافاتتعني التغيير من الجذور وليس مجرد تغييرات سطحية أو  التصميم الجذري

  .(3)ين السابقينمدخلالوىو أمر يتميز بو ، لموضع القائم ، فإنيا تعني التجديد واالبتكار

والتعمم ، التعميم االلكترونيتناولت مدخل و المحاوالت من قبل بعض الباحثين  وجاءت
تناسب مع متطمبات التغيير والتطوير ت  األساليب التقميديةعدتلم حيث ،  مجال التربيةالنشط في

 في المداخل الحديثةإلى تطبيق المحاوالت وانتيت ، العصر الحديثمؤسسات التي تمر بيا 
عداد المعمم ، تدريب الموارد البشريةمجال  األىداف الطموحة المنظومة التعميمية وبالتالي تحقق وا 

. (4)ليا

 عمي انيركزومدخل التعمم النشط ، التعمم االلكترونيأن مدخل مما سبق يتضح  و
الوصول إلى تحسينات جوىرية في عمميات منظومة التعميم بما يحقق متطمبات الطالب 

والمجتمع من ناحية الجودة والسرعة والتجديد والتنوع والخدمات ، األمر الذي جعل كثير من 
حدى بيذه الدراسة  ، مما ىماواالستفادة منين المدخمين المنظمات في العالم تسعى إلى تطبيق ىذ

                                         
 .57– 56 ، ص ص 2001، القاىرة ، العريبدار الفكر المعلم ومكانتو وأدواره ، :  حممد أمحد سعفان ، سعيد طو حممود(1)

االنرتنت ، " اسرتاتيجيات التعلم النشط :" حاًب أمحد القضاة ( 2)
http://www.yaacoubelmansour.ifrance.com/lessons , 2010 , PP : 1-3 .  

استراتيجية مقترحة لتدريس األدب قائمة على التدريس التفاعلي والتعلم النشط وأثرىا على تنمية : سلوى حسن حممد بصل  (3)
 ، 2010، جامعة الزقازيق ، كلية الرتبية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية

 . 12 – 11ص ص 
االنرتنت ، "  مدخل لتطوير التعليم بادلدرسة ادلصرية –جتارب بعض الدول يف التعليم االلكرتوين :" حممد توفيق سالم ( 4)

http://www.ncerd.org/php , 2008 , PP : 1-4 . 

http://www.yaacoubelmansour.ifrance.com/lessons
http://www.ncerd.org/php
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مجال فى و، بشكل عامالتعميم مجال  في ماعلى استخداماتهلوقوف من أجل ا، مالجوء لوإلى ال
.  بشكل خاصتفعيل نظم إعداد المعمم 

 : مشكلة البحث 

 من قصور عند مالحقة أىم تطورات نظم إعداد المعمم فى المصرييعانى مجتمعنا 
فعممية تكوين المعمم تعانى من غياب النظام المتكامل فى الفمسفة واألىداف ، الجامعات المختمفة

فكان من نتيجة ذلك أن تعددت مؤسسات اإلعداد وتفاوتت فى مستوياتو فالبرامج ال ، والتخطيط
تزال تقميدية عاجزة عن تكوين المعمم فى ضوء األدوار الجديدة في عصر التقدم العممى 

 .(1) إعادة النظر فى إعداد معمم المستقبليحتمكل ىذا و، والتكنولوجى

كثير من الدراسات السابقة أوصت بيا نقطة انطالق الدراسة الحالية وعمى ىذا فإن 
سواء فى أىداف ونظم ،  أوضحت أن نظام إعداد المعمم يشوبو بعض القصوروالتيوالمؤتمرات 

 : عمى النحو التاليالقصور ويمكن عرض بعض أوجو ،  اإلعداد أو فى نظم القبول
، فالقبول يتم فى إطار  المعمم/   المعايير الموضوعية الالزمة لمطالبالحاليافتقاد نظام القبول - 

 .(2) حصل عميو الطالب فى الثانوية العامةالذيالمجموع 
، مما جعل مؤسسات اإلعداد ال تيتم باستيعاب  غمبة االىتمام بالكم عمى حساب الكيف- 

. (3)النوعيات المتميزة
 .(4)الشكل والمضموناالتجاىات الحديثة فى عن مسايرة نظم اإلعداد بكميات التربية عجز - 
. خاللو تدريب الطالب المعممين عمى ميارات التدريسمن  يتم الذي العمميقصور التدريب - 
، وانخفاض مستوى األداء التدريسى لخريجى  نقص القوى البشرية لإلشراف والتوجيو كمًا وكيفا- 

 .(5)مؤسسات اإلعداد نتيجة غمبة الجوانب النظرية عمى الجوانب العممية فى اإلعداد

                                         
  45–44ص ص  ،2005،القاىرة ، العريبدار الفكر معلم المستقبل نحو أداء أفضل ، :على أمحد مدكور  (1)

  : السادس عشرالعلميالمؤتمر ،  "  تكوين ادلعلم مىت ودلاذا وكيف يتم عندنا ىف ضوء ما يفعلو اآلخرون " :أمحد إمساعيل حجى (2)
  . 2004 يوليو 22-21،  القاىرة ، ، اجلمعية ادلصرية للمناىج وطرق التدريس ، اجمللد األول تكوين المعلم

 فى مصر منذ الثمانينيات، الجامعيأوجو التشابو واالختالف بين مؤسسات وبرامج إعداد المعلم قبل  : زينب حممود مصيلحى (3)
 .  2002 ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاىرة ،  غري منشورةرسالة دكتوراه

فى ضوء  دراسة تقويمية لبرنامج إعداد معلم التعليم اإلبتدائى بكليات التربية فى جمهورية مصر العربية : أنور عبود محيدوش (4)
 .  م 1999، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاىرة ، غري منشورة ، رسالة دكتوراه االتجاىات العالمية المعاصرة 

دراسة ميدانية للتعرف على أىم ادلشكالت الىت تواجو معلم احللقة األوىل من التعليم األساسى من وجهة نظر " :  مجال أبو الوفا (5)
كلية الرتبية بكفر الشيخ ، جامعة طنطا مؤتمر التعليم األساسى حاضره ومستقبلو، ،  " ادلعلمني وادلعلمات جبمهورية مصر العربية

  .م1997، 
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عمى القائمين عمى مؤسسات إعداد المعمم في مصر في الوقت الحاضر  وىذا يفرض  
ويعد ىذا دافعًا لدراستنا ، طرح أسموب جديد يمكن عن طريقو تفعيل نظم إعداد المعممالتفكير في 
كاًل منيما ، حيث يمثل ومدخل التعمم النشط ، التعميم االلكترونيإلى استخدام مدخل والتي تنحو 

ة التى تواجو نظم إعداد ير فعالية لتناول المشكالت الحقيقثخطوة فعالة نحو إيجاد طرق أك
حيث ، باإلضافة إلى كونيا تحرر الطالب من النمط التقميدي إلى النمط التشاركي اليادف، المعمم

ومكماًل ، ومتفاعاًل في الموقف التعميمي، يصبح في ظل ىذا المدخل أو ذاك باحثًا عن المعمومة
.  وفي النياية تتحقق الجودة المنشودة، لممعمم

مدخل التعمم ،  مدخل التعمم االلكتروني–وتأسيسًا عمى ما سبق فإن المداخل المتقدمة 
فيو ، شريكًا في عممية التعمموجعمو ،  الطالب يتحرك خاللواً  عاماً إطار تعد بمثابة –النشط 
ودافع ، وىو محرك لمذىن، ومصدر لممعمومة، ومرجع، أما المعمم فيو موجو، ومفكر، باحث
:  التالي السؤال الرئيسفى البحث صياغة مشكمة وعمى ىذا يمكن ، (1)لميمم 
  باستخدام بعض المداخل التعميم الثانوي العام في مصركيف يمكن تفعيل نظم إعداد معمم 

 ؟ المتقدمة

 : عنو مجموعة من األسئمة التاليةويتفرع  
وما طبيعتو ؟ وما أىم التحديات التي تواجو ، ما واقع التعميم الثانوي العام في مصر ؟- 

 التعميم الثانوي العام في مصر في الوقت الحاضر ؟

في ضوء الفكر التربوي  فى مصر  التعميم الثانوي العامما واقع نظم إعداد معمم- 
 ؟ المعاصر 

التعميم اإللكتروني ) التعميم الثانوي العام إعداد معممأىم المداخل المتقدمة في مجال ما - 
 ؟( التعمم النشط–

ما طبيعة إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر في ضوء مدخل معايير الييئة - 
القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ؟ 

كيف يمكن االستفادة من ىذه المداخل في إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر؟ - 
ما أىم مالمح التصور المقترح لنظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر في - 

 ضوء الدروس المستفادة من المداخل المتقدمة في ىذا المجال ؟

: أهداف البحث 

: ما يمي  الحالي البحث استيدف

                                         
،  االنرتنت ، "  مدخل إىل التدريب غري التقليدي –التعلم االلكرتوين : "  إميان حممد الغراب (1)

http : // www.unpan1.un.org , 2010 , PP : 1-2 . 

http://www.unpan1.un.org/
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وأىم المعوقات التي تحول بينو ، التعرف عمى واقع التعميم الثانوي العام في مصر وطبيعتو- 
وبين تحقيق أىدافو، والوقوف عمى أىم التحديات التي تواجو التعميم الثانوي العام في مصر 

. في الوقت الحاضر
في ضوء الفكر التربوي فى مصر التعميم الثانوي العام واقع نظم إعداد معمم التعرف عمى - 

 . المعاصر

وكيفية ،  التعميم الثانوي العامإعداد معممالوقوف عمى أىم المداخل المتقدمة في مجال - 
.  االستفادة منيا

التعرف عمى طبيعة إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر في ضوء معايير الييئة القومية - 
لضمان جودة التعميم واالعتماد، والكشف عن أىم الدروس المستفادة من ىذه المداخل في 

 . إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر

محاولة وضع المالمح األساسية لمتصور المقترح لنظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في - 
 . مصر في ضوء الدروس المستفادة من المداخل المتقدمة في ىذا المجال

  : البحثأهمية

التعميم االلكتروني، ومدخل التعمم النشط، ومدخل مدخل تنبع أىمية البحث من كون 
مشاركة الطالب مع المعمم في تركز عمى المتقدمة التي مداخل ال معايير الييئة القومية من أىم

وكذلك مدخل التعمم النشط الذي ، تحسين العممية التعميمية عبر توظيف التكنولوجيا العصرية
والمشاركة في ، يركز عمى تنمية ميارة المتعمم عبر االىتمام بالتفكير األعمى في المستوي

وتوظيف الشبكة الدولية ، والمحاكاة بالكمبيوتر، واستكشاف الميول واالتجاىات، األنشطة
باإلضافة إلى التركيز عمى الدراسات ، ولمناقشة عبر االنترنت في حجرة الدراسة، لممعمومات

واألبحاث المستقمة، مع مراعاة االستفادة من المعايير العالمية عند إعداد المعمم المصري بكافة 
.  المراحل التعميمية بوجو عام والمرحمة الثانوية بوجو خاص

:  حدود البحث

 :  تمثمت في 
: ٔركش ػهٗ  انًٕضٕػٙانحذ 

.   ماىية التعميم الثانوي العام في مصر ومعوقاتو-
.   التحديات التي تواجو التعميم الثانوي العام في مصر في الوقت الحاضر-
.   واقع إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر-
التعميم مدخل مثل  معمم التعميم الثانوي العام في مصرعداد  المداخل المتقدمة في مجال إ-

.  مدخل معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، مدخل التعمم النشط، االلكتروني



 

 

 

 

 األولل ــالفص
8 

 

 اإلطـــار العـــام للبحــث 

وعينة تمثل ، جامعة بنيا التربية ةىيئة التدريس بكميوتمثل في عينة من أعضاء : انحذ انبشزٖ 
.  المعممين/ الطمبة 

.  وتمثل في كمية التربية بجامعة بنيا: انحذ انًكاَٗ 
وجاءت الدراسة الميدانية في شير ، 2011 حتى 2009 من زمن إجراء الدراسة: انحذ انشياَٗ 

.  2011مارس، إبريل، مايو عام 

  أدوات البحث 

:  تمثمت في  
ق عممية إعداد معمم ووذلك لمتعرف عمى أىم المعوقات التى تع: اطخًارة اطخطالع رأٖ - 

  (*).في الوقت الحاضرفى مصر التعميم الثانوي العام 
وبعض طمبة السنة ، وتمت مع بعض أساتذة كمية التربية جامعة بنيا: انًمابالث انشخصٛت - 

وذلك لمتعرف عمى واقع عممية إعداد معمم التعميم الثانوي ، وكانت من النوع المفتوح، الرابعة
واألنشطة المصاحبة في تحقيق جودة ، والمقررات الدراسية، وأىمية البرامج التعميمية، العام

. اإلعداد
، واقع نظام إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصروذلك لمتعرف عمى  :ة ـــــاٌـــبـثــصاال- 

مع مراعاة ، وكيفية تفعيمو عن طريق توظيف المداخل العممية المتقدمة
مكاناتو المتاحة .  ظروف مجتمعنا وا 

:   منهج البحث

 فى ضوء طبيعة البحث وتساؤالتو فإن التعرف عمى المتغيرات العالمية المعاصرة ومعرفة 
ىذا والتوصل إلى معمومات حول ، التعميم الثانوي العام في مصرإعداد معمم نظام تأثيراتيا عمى 

، عداداإلوتحميل ووصف نظام ، والمبادئ التى يقوم عمييا، عداد من ناحية فمسفتو وأىدافواإل
، ىالوصفيستمزم استخدام المنيج فإن ذلك ، بعض المداخل المتقدمة تفعيمو باستخدام وكيفية

ومع التعميم الثانوي كمنظومة ، وأسموب النظم لمتعامل مع نظام اإلعداد كمنظومة متكاممة
باإلضافة ، وتحقيق أىدافو، لإلجابة عمى تساؤالت البحثأكثر تناسبًا  ماباعتباره، مجتمعية شاممة

.  إلى األسموب اإلحصائي لمعالجة نتائج اإلطار الميداني

 مصطلحات البحث 

: تمثمت في  

                                         
 الدراسة االستطالعية (4)ممحق  (*)
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  :Systemانُظاو - 1

 تنظيم أو تصميم يتكون من مجموعة من العناصر أو الوحدات المترابطة التى ويعني أي 
  .(1)يتفاعل بعضيا مع البعض اآلخر من أجل تحقيق ىدف عام أو أىداف محددة

 عمى كافة العناصر المشتركة فى إعداد ينطوي الذيذلك التصميم :  بويقصد كما  
ويعرفو ، مؤسسات اإلعداد ونظم القبول ونظم وبرامج اإلعداد وتقويم الطالب: المعمم وىى

بينما ، (2)ترتيب منطقي لممعطيات أو األشياء أو الناس أو المبادئ : قاموس اإلدارة عمى أنو 
عممية تنفيذ مجموعة من العناصر كل منيا متحد في : يرى قاموس استانفورد النظام عمى أنو 

مجموعة من النظم : وينظر إليو تاجرت عمى أنو ، (3)الوظيفة والتشغيل لتحقيق األىداف المحددة
مجموعة : وىناك من يرى أنو ، (4)الفرعية وعالقتيا في بيئة معينة لتحقيق أىداف محددة

وحده أو : ومن وجية نظر أخرى يعرف النظام عمى أنومتشابكة من العناصر الدائمة التفاعل 
جياز يتكون من مجموعة من األجزاء المتداخمة وترتبط ىذه األجزاء ببعضيا بعالقة تأثير وتأثر 

في حين يراه السممي عمى ، (5)مستمر فإذا تغير في جزء منيا فإن تغيرًا يحدث في بقية األجزاء
كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر متداخمة تقوم بينيا عالقات تبادل من أجل : أنو 

بينما يذىب ، (6)وظائف وأنشطة تكون محصمتيا النيائية متابعة النتائج التي يحققيا النظام كمو
وأنيا ، العممية التصميمية التي بموجبيا تتحول العناصر إلى منتجات مفيدة: ىميمي إلى أنو 

كما يري توفيق عبد المحسن ، (7)عممية منظمة تيدف إلى تحويل المدخالت إلى مخرجات
ىو التقويم اإلجرائي ألنشطة وعمميات منشأة األعمال بشكل شامل : النظام أنو عبارة عن 

  .(8)الكتشاف وفيم مشكالت العمل الرئيسة ووضع الحمول المناسبة لمتغمب عمييا
مجموعة : وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن وضع تعريفًا إجرائيًا لمنظام عمى أنو  

من أجل تحقيق أىدافيا ، العناصر التي تتكامل وتتفاعل معًا داخل منظومة إعداد المعمم
، ومخرجات، وعمميات، مع األخذ في االعتبار أن المنظومة تحتوي عمى مدخالت، المنشودة

.  وتغذية راجعة

 : انخزبٕ٘اإلػذاد - 2

                                         
  .204ص ، 2003، بريوت ، مكتبة لبنان ، قاموس اإلدارة :  نبيل غطاس وآخرون (1)

(2) Stanford Opter : System Analysis for business Management , 2nd ED , Printice Hall , 
Englewood Cliffs , New Jersey , 2002 , PP :16-17 . 

(3) Ibid, PP :17 - 18. 

(4)Von Bertalan FFG : Problems of life , Harper Row , New York , 2004 , P : 176 .  
  .148 م ، ص 1995الكويت ، " 24 "مج،عامل الفكر ، التكنولوجيا داخل الفصل : حسني محدى الطوجبى  (5)

  .301ص ، 2006، القاىرة ، مكتبة غريب ، تحليل النظم السلوكية :  علي السلمي (6)

  .9ص ، 2002، القاىرة ، مكتبة عني مشس ، مشاكل اإلنتاج :  إبراىيم مهيمي (7)

  .81ص ، 1997القاىرة ، مكتبة النهضة ادلصرية ،  مداخل جديدة لعالم جديد –تقييم األداء :  توفيق حممد عبد احملسن (8)
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 يزاول مينة التعميم وتتواله مؤسسات تربوية حتى لممعمم ويعني تمك الصناعة األولية
متخصصة مثل كميات التربية تبعًا لممرحمة التى يعد لمعمل بيا فى الجوانب األكاديمية والثقافية 

مينة  معدًا لممارسة المعمماإلعداد ىو العممية التى يكون بموجبيا وبالتالي فإن ، (1)والمينية 
.  أىدافيا التربوية والتعميميةمستعدًا لتحقيق و، التدريس 

يتم بو تكوين أو تعديل سموكى ألداء فرد أو الذي ىادف النشاط  ويقصد بو أيضًا ذلك ال
 يركز عادة عمى تكوين الذيجماعة ويمكن أن يتم التدريب قبل الخدمة وأثنائيا بمفيوم اإلعداد 

 التربوياإلعداد معنى ذلك أن ، (2)الشخصية المتخصصة بما يتطمب مواصفات سموكية معينة
 طريق نحوويدفع بو ، التعميم الثانوي العام في مصر يرتقى بمستوى معمم الذياإلعداد عبارة عن 

حتى يستطيع أن يحقق النجاح ، النفسيةوالتميين من حيت تزويده بالمعرفة العممية والتربوية 
 . المنشود أثناء ممارستو لمينة التدريس

: إػذاد انًؼهى - 3

– طالب كميو التربية – ىيئة وتجييز المعمم التي تيدف إلى تعممية ويقصد بو تمك ال 
بالمواد والبرامج األكاديمية والمينية التي تؤىمو إلي االلتحاق بمينة التدريس وممارستيا داخل 

، وتيدف نظم إعداد المعمم إلي تزويد الطالب بالمعمومات والميارات  المؤسسات التعميمية
األساسية التي تمكنيم من تكوين شخصية متكاممة ومتوازنة، حيث ينمي لدييم الجوانب اإليجابية 

، واالبتكار، ويتم إعدادىم تحت مظمة الكمية حتي يتوافر لدييم المناخ  بما يساعدىم عمي اإلبداع
يعني إعداد المعمم وعمى ىذا فإن ، (3)التربوي السميم الذي يساعد عمي اإلعداد الجيد ليذا المعمم

تييئة طالب كمية التربية وتجييزه بالدراسات األكاديمية والتربوية والمينية عبر سنوات الدراسة 
 مينيًا لمقيام بعممو وأداء أدواره التعميمية فى المرحمة اً بالكمية حتى يصير معممًا، ويكون مستعد

.  التى يقوم بالتدريس فييا

 تمك ىوالتعميم الثانوي العام  ويتضح من التعريفات السابقة أن نظام إعداد معمم 
 يزاول حتى تيدف إلى إكسابو الميارات والكفايات الالزمة والتيالمعمم / الصناعة األولية لمطالب

                                         
 1996ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، تكوين المعلم العربى والثورة العلمية التكنولوجية ، : جربائيل بشارة  (1)

 .122، ص

  ، 1997قطر، مارس ، الدوحة  ، (2)ع ، مجلة التربية  "إعداد وتدريب ادلعلم وفق مدخل النظم":  رياض عارف اجلبان (2)
  .109ص 

 .432، ص2007دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  ثورة إعادة الهندسة،: سالمة عبد العظيم حسني  (3)
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، ومرورًا ببرامج اإلعداد والدراسة، ثم   التحاقو بمؤسسات إعدادهمنذ، وذلك  مينة التدريس
.  وتخريجو منيا، االنتياء بنظام تقويمو داخل مؤسسات اإلعداد

:  الدراسات السابقة 

وجد أن ىناك مجموعة من ، من خالل إطالع الباحثة عمى أدبيات الفكر التربوي
لذا رأت عرضيا عمى النحو ، الدراسات السابقة التي يمكن أن تفيد بحثيا من قريب أو من بعيد

: التالي 

:  دراطاث حُأنج َظى إػذاد انًؼهى : أٔال 

 نظرا لألىمية التي يمثميا المعمم في النظام التعميمي المصري منذ نشأة نظام التعميم 
حيث عقدت ، باىتمام بالغالحديث في عيد محمد عمى فقد حظيت قضية إعداد المعمم 

مختمف جوانب تمك القضية، والتي تتعمق بالمؤتمرات والندوات والدراسات واألدبيات التربوية 
فإن الدراسة الحالية سوف تقتصر عمى ، ونظرا لمموروث اليائل من الدراسات حول ىذه القضية

 : كالتاليتناول بعض من ىذه الدراسات 

َظى إػذاد يؼهى انخؼهٛى انؼاو فٙ يصز دراطت " بؼُٕاٌ  : (1997)دراطت يٗ يحًٕد شٓاب -1

 "(طٕٚظزا - فزَظا  )يمارَت يغ بؼض انذٔل 
(1)

: 

 (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي )ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير نظم إعداد معمم التعميم العام و 
 أن يتسمح بو معمم المستقبل من ميارات ينبغيفي مصر من خالل تصور مقترح يتضمن ما 
واستخدمت الدراسة منيج تحميل النظم لتحديد ، وقدرات عمى البحث لمقابمة ىذا العالم المتغير

النظام موضوع المشكمة ، وكذلك استعانت بالمنيج المقارن من أجل التوصل ألوجو التشابو 
، وذلك حتى يتسنى ليا اإلجابة عن تساؤالتيا وتحقيق أىدافيا، واالختالف بين الدول الثالث

وتوصمت إلى أن ىناك تشابيًا بين التجارب الثالثة من حيث طبيعة مؤسسات اإلعداد 
وأىدافيا ووظائفيا ، إذ بدأت بالتنوع ثم أخذت بتوحيد مصادر اإلعداد تحت مظمة الجامعة ، 

ضرورة ولكن ىناك اختالف من حيث سياسات القبول وبرامج اإلعداد ، كما توصمت إلى 
أن يتم عمى االستمرار في برنامج التأىيل التربوي لمذين يعممون في مراحل التعميم العام 

.  التدريب بصفة مستمرة طوال فترة عمل المعمم

 وأوصت الدراسة بضرورة تنوع أساليب التدريب وأن تشمل المقررات الدراسية في برامج 
اإلعداد عمى دراسة خصائص نمو التالميذ مع ربط ىذه المناىج والمقررات بأىداف المرحمة 

                                         
ه ا، رسالة دكتور (سويسرا – فرنسا  )ل ونظم إعداد معلم التعليم العام فى مصر دراسة مقارنة مع بعض الد:  مى حممود شهاب (1)

  .1997غري منشورة ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، جامعة القاىرة ، 
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المعمم في فترة االختبار ، واألخذ بنظام التوجيو الميني والدراسي / ووظيفتيا، ومتابعة الطالب
ورفع الوزن  لمتبع في الخبرة الفرنسية بحيث يمثل تمييدًا جيدًا لاللتحاق بمؤسسات اإلعداد،ا

النسبي لمادة التربية العممية إلى ما يقرب من ثمث فترة اإلعداد وتوحيد محتوى المقررات 
وىنا تتشابو دراستنا مع ىذه ، التخصصية لطالب شعبة التعميم االبتدائي واإلعدادي والثانوي

في حين تختمف عنيا في المنيج والمحاور ، الدراسة من حيث التركيز عمى نظم إعداد المعمم
حيث استخدمت الدراسة السابقة المنيج المقارن في حين استخدمت دراستنا المنيج ، العممية

وركزت محاور دراستنا عمى كيفية تفعيل نظم ، الوصفي وأسموب النظم واألسموب اإلحصائي
بينما ركزت ، إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل العممية المتقدمة

الدراسة السابقة عمى نظم إعداد معمم التعميم العام في دول المقارنة وأوجو التشابو واالختالف 
.  بينيا والتي تمثمت في فرنسا وسويسرا ومصر

" حمٕٚى بزايج إػذاد يؼهى انصف "  بؼُٕاٌ Sahin (1999)دراطت شاٍْٛ - 2
(1)

 .

، والكشف عن  ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم برامج إعداد معمم الصف بكميات التربيةو
أىم المشكالت التي تواجو ىذه البرامج مع تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساىم في حل 

وتجيب ، واألسموب اإلحصائي حتى تحقق أىدافيا،  واستخدمت المنيج الوصفي، تمك المشكالت
 أخذت عينة من ست كميات تربية تعد معمم الصف حيث،   دراسة ميدانيةوأجرت، عن تساؤالتيا

، وتمثمت العينة في طالب الفرقة الرابعة بأقسام التدريس  لمصفوف األولى من التعميم االبتدائي
.  الصفي وأعضاء ىيئة التدريس بيذه األقسام باإلضافة إلى بعض المتخرجين في ىذا القسم

إلى أن برامج إعداد معمم الصف تسيم بقدر بسيط في إكساب في النياية توصمت و
، والمساىمة في مساعدتو عمى  المعممين القدرة عمى التعرف عمى مشكالت األطفال/ الطالب

وكان من ، النمو والتقدم، وأن نظم إعداد معمم الصف تركز بصفة كبيرة عمى األىداف المعرفية
والتي تقدميا كميات التربية ، أىم توصياتيا ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معمم الصف

شريطة أن تستوعب مستجدات العصر التكنولوجية واالقتصادية ، لمعمم المرحمة االبتدائية
حتى يأتي معمم المستقبل في الصورة التي يأمميا ، والسياسية واالجتماعية والتربوية والمعموماتية

.  وخاصة في تربية طفل المرحمة االبتدائية وتييئتو لممراحل التعميمية األعمى، المجتمع

في حين تختمف عنيا في ، وىنا تتشابو دراستنا مع ىذه الدراسة في واقع إعداد المعمم
في حين ، حيث ركزت الدراسة السابقة عمى معمم الصف، وطبيعة المرحمة التعميمية، المنيج

                                         
(1) M. Shahin: " Sinif Ogretmeni Yetistirme Programlarinin Degerlendirilmesi", Yuksek 

Lisans Tezi , Sinif Ogretmeni Bolumu, Egitim Bilimleri Fakultesi, Ankara Universitesi, 
Ankara, 1999 .  
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وكيفية تفعيل نظم إعداده باستخدام المداخل ، ركزت دراستنا عمى معمم التعميم الثانوي العام
في حين استخدمت دراستنا ، كما استخدمت الدراسة السابقة المنيج الوصفي، العممية المتقدمة

.  المنيج الوصفي وأسموب النظم واألسموب اإلحصائي

دراطت حمًٕٚٛت نبزَايج إػذاد يؼهى : " بؼُٕاٌ  (1999)دراطت إَٔر ػبٕد حًٛذٔع - 3

انخؼهٛى االبخذائٙ بكهٛاث انخزبٛت فٙ جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت فٙ ضٕء االحجاْاث انؼانًٛت 

"انًؼاصزة
( 1) 

: 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم برامج إعداد معمم التعميم االبتدائي بكميات التربية و
مع األخذ في ، فيياالقوة والضعف التعرف عمى أوجو وذلك من أجل ، بجميورية مصر العربية
مكاناتو ، االعتبار تعزيز األولى ومواجية الثانية أو محاولة عالجيا في ضوء ظروف المجتمع وا 

.  المتاحة

والمنيج ، لمتعامل مع واقع القضية قيد الدراسة واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
وذلك ، بعض االتجاىات العالمية المعاصرة في برامج إعداد معمم التعميم االبتدائيالمقارن لعرض 

البرامج في النياية إلى أن وتوصمت ، وتحقيق أىدافيا، حتى يتسنى ليا اإلجابة عن تساؤالتيا
، وأن المقررات المينية ال تحقق ىدفيا بشكل كاف، تقميديةالمقدمة لطالب شعبة التعميم االبتدائي 

ناىيك عن غياب وأن المقررات األكاديمية تسيم بدرجة متوسطة في إعداد معمم التعميم االبتدائي، 
ضرورة وكان من أىم توصياتيا ، وعدم توزيعيا مع المقررات األخرى، االىتمام بالمقررات الثقافية

، تطوير نظم إعداد معمم التعميم االبتدائي وتقوية البرامج المقدمة لمطالب بشعبة التعميم االبتدائي
وتكون كافية لصناعة معمم مسئول عن تربية أجيال المجتمع في ، حتى تواكب متغيرات العصر

.  المستقبل

في ، وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في قضية االىتمام أال وىي إعداد المعمم
حيث استخدمت الدراسة السابقة المنيج الوصفي ، حين تختمف عنيا في المنيج والمحاور العممية

واألسموب ، وأسموب النظم، أما دراستنا فقد استخدمت المنيج الوصفي، والمنيج المقارن
وركزت الدراسة السابقة في محاورىا العممية عمى إعداد معمم المرحمة االبتدائية في ، اإلحصائي

في حين ركزت دراستنا عمى كيفية تفعيل نظم ، مصر في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة
إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل العممية المتقدمة مثل مدخل التعميم 

                                         
 .مرجع سابق: أنور عبود محيدوش  (1)
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باإلضافة إلى مدخل معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم ، االلكتروني والتعمم النشط
.  واالعتماد

َظاو إػذاد يؼهى انخؼهٛى انثإَ٘ انؼاو دراطت : " بؼُٕاٌ  (و1999)دراطت أًٍٚ إَٔر - 4

"يمارَّ بٍٛ كم يٍ يصز ٔانٕالٚاث انًخحذة األيزٚكٛت 
(1) 

  :

 متكاممة ديناميكيةىدفت ىذه الدراسة إلى وضع أسس واقعية وسياسة ثابتة واستراتيجيو و
إلعداد معمم في مصر يتمشى مع واقع خبرة الواليات المتحدة من خالل وضع تصور مقترح 

المنيج الوصفي التحميمي ، واستخدمت ، لتطوير نظام إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر
. وتحقق أىدافيا البحثية، حتى تعالج مفرداتيا العمميةكما استعانت بالمنيج المقارن 

أصبح ضرورة ،   يقدم لممدرسين قبل اإلعداد وأثناءه كل ماإعادة النظر في أن  وتوصمت إلى
ومينة التدريس بشكل ، تفرضيا طبيعة التحديات التي تواجو المجتمع بشكل عام، عصرية
تزويد المعمم بالمعارف العامة في مرحمة اإلعداد ، ومراجعة وتطوير باإلضافة إلى ، خاص

 بضرورة انطالق برامج التدريب أثناء الخدمة في النيايةوأوصت ، البرامج المقدمة إلعداد المعمم
، والبد من وجود عالقات قوية بين مؤسسات اإلعداد  من حيث تنتيي برامج اإلعداد لممينة

حتى يتحقق االنسجام التام والتنسيق العممي الذي ينتج عنو معمم عمى قدر ومؤسسات التدريب 
وميتمًا بتربية ، ومتكيفًا مع مجتمعو، ومستوعبًا لثورات عصره، عالي من الكفاءة في أداء مينتو

.  األجيال وفق ىذه المعطيات

 وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في قضية االىتمام أال وىي إعداد معمم التعميم 
حيث استخدمت ، في حين تختمف دراستنا معيا في المنيج وطريقة المعالجة، الثانوي العام

، وعالجت قضيتيا العممية من خالل المقارنة بين مصر وأمريكا، الدراسة السابقة المنيج المقارن
وكذلك القوى والعوامل المؤثرة في إعداد المعمم في كل ، مع إبراز أوجو التشابو واالختالف بينيما

أما دراستنا فعالجت قضيتيا العممية من خالل استخدام المداخل العممية المتقدمة في ، منيما
تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر وتم ذلك من خالل توظيف المنيج الوصفي 

.  وأسموب النظم واألسموب اإلحصائي

حطٕر إػذاد يؼهى انخؼهٛى االبخذائٙ فٙ : "  بؼُٕاٌ (و2001)دراطت أياَٙ ػبذ انمادر - 5

" 1997-1952جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت يٍ 
(2)

 :

                                         
 . مرجع سابق:  أمين أنور عنايات(1)

 1997م حتي 1952 في جمهورية مصر العربية من االبتدائيتطوير إعداد معلم التعليم  : أماين عبد القادر حممد اذلندي شعبان (2)
  . 2001، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، جامعة القاىرة ،  غري منشورةرسالة دكتوراه، 
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ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمي الدور الذي قامت بو مؤسسات إعداد معمم التعميم و
 من نشاط تربوي تجاه رفع مستوي المعمم عمميًا 1997 وحتى 1952االبتدائي في مصرمن

ومعرفة التطورات التي مر بيا التعميم االبتدائي خالل تمك الفترة وانعكاساتيا عمي سياسة ، ومينياً 
إعداد المعمم بكميات التربية، والكشف عن اإليجابيات والسمبيات التي مر بيا نظام إعداد المعمم 

 .التعميم االبتدائي في مصر

 واستخدمت المنيج التاريخي القائم عمى دراسة الوثائق، وحصر المصادر األولية وتحميميا 
ونقدىا، كما استعانت بأسموب تحميل النظم، وذلك لمنظر في منظومة اإلعداد في معظم 

 أن تحقق أىدافيا – المنيج التاريخي وأسموب النظم –واستطاعت من خالل توظيفيما ، جوانبيا
 والخاص بمؤسسات إعداد كما توصمت إلي أن نظام القبول الحالي، وتجيب عن تساؤالتيا

أن كما ،  يفتقد المعايير الموضوعية الالزمة لمطالب لكى يمتحق بشعبة التعميم االبتدائيالمعمم 
مؤسسات إعداد المعمم تختمف مسمياتيا عن التخصصات التي تضميا، وىناك انفصال بين ما 

المعمم في شعبة التعميم االبتدائي أثناء اإلعداد وبين ما يمارسو في المدرسة /  يتعممو الطالب
بضرورة إدخال تخصصات أخرى في شعبة التعميم االبتدائي في النياية أوصت و، بعد التخرج

عادة النظر  ، وضرورة تطوير برامج إعداد معمم التعميم االبتدائي لتدريس المجاالت العممية ، وا 
في شروط القبول والنيوض بالوسائل المستخدمة في اختيار الطالب المتقدمين لاللتحاق بكميات 

.  عمى أن يتم ذلك في إطار منظومة متكاممة تيدف إلى االرتقاء بإعداد معمم المستقبل، التربية

وكذلك ،  وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في محور ارتكازىا أال وىو إعداد المعمم
في حين اختمفت ، توظيف أسموب النظم لمنظر إلى عممية اإلعداد عمى أنيا منظومة متكاممة

حيث ركزت الدراسة ، والفترة الزمنية التي التزم بيا موضوع الدراسة، عنيا في طبيعة المرحمة
واستخدمت المنيج التاريخي لتعالج محاورىا العممية خالل ، السابقة عمى معمم المرحمة االبتدائية

في حين ركزت دراستنا عمى معمم التعميم الثانوي العام في الوقت ، 1997 -1952الفترة الزمنية 
واستخدمت المنيج الوصفي واألسموب اإلحصائي في معالجة قضاياىا العممية ، الحاضر

.  باإلضافة إلى أسموب النظم أيضا

فٙ جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت انًؼهى إػذاد : " بؼُٕاٌ  (2001)دراطت يحًذ يحًذ ػهٗ - 6

" ٔأنًاَٛا دراطت يمارَت 
(1)

 : 

                                         
 ، (20)عمجلة الثقافة والتنمية، ، " إعداد ادلعلم يف مجهورية مصر العربية وأدلانيا دراسة مقارنة " : حممد حممد على خضراوي  (1)

 . 95-54 ، ص ص 2001، ينايرالقاىرة 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع إعداد المعمم وتدريبو في جميورية مصر و
واستخدمت منيج التحميل المقارن لموقوف عمى ، العربية، والمشكالت التي تعوق عممية اإلعداد

وتحقيق ، واإلجابة عن تساؤالتيا، وحتى يتسنى ليا معالجة مفرداتيا العممية، جوانب إعداد المعمم
معرفة طرق إعداد المعمم وتدريبو في كل من جميورية مصر أن توصمت إلي و، أىدافيا العممية

العربية وألمانيا وأن إعداد وتدريب المعممين قبل وأثناء الخدمة من أبرز مقومات التخطيط 
، الثقافية بما  ، المينية بضرورة تطوير المقررات الدراسية األكاديميةفي النياية وأوصت ، التربوي

ويسيم في إعداد معمم المستقبل الذي يحقق التنمية ، يواكب متطمبات العصر الذي نعيشو اآلن
.  المنشودة لممجتمع من خالل تربية أجيالو

 وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة موضوع البحث حيث اىتمت كال منيما بإعداد 
في حين تختمف عنيا في المنيج حيث تناولت دراستنا موضوعيا باستخدام المنيج ، المعمم

في حين لجأت الدراسة السابقة إلى المنيج المقارن ، الوصفي وأسموب النظم واألسموب اإلحصائي
.  لتعالج محاورىا العممية في دولتي المقارنة وىما مصر وألمانيا

دراطت يمارَت نُظى إػذاد يؼهى انخؼهٛى : " بؼُٕاٌ  (2003)دراطت حظٍ ػبذ انباطط - 7

"اإلػذاد٘ ٔحذرٚبّ فٙ يصز ٔانًًهكت انًخحذة ٔانٛاباٌ
(1)

  :

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى خبرات المممكة المتحدة واليابان فى مجال إعداد معمم و
واستخدمت المنيج ، التعميم اإلعدادي وتدريبو في مصر بما يتوافق مع الواقع التربوي المصري
،  بين دول الدراسة المقارن لتحميل القوي والعوامل الثقافية المسببة ألوجو التشابو واالختالف

لمعالجة منظومة إعداد المعمم في دول المقارنة من خالل ، وكذلك استعانت بأسموب تحميل النظم
 المنيج –ومن خالل توظيفيما ، باإلضافة إلى التغذية العكسية، المدخالت والعمميات والمخرجات

وتجيب ، استطاعت أن تحقق أىدافيا العممية،  عبر مراحل نمو الدراسة–وأسموب النظم ، المقارن
معرفة مواطن القوة والضعف في نظم إعداد في النياية إلى أن توصمت و، عن تساؤالتيا البحثية

أصبح ضرورة ممحة تفرضيا طبيعة الظروف التي يمر معمم التعميم اإلعدادي وتدريبو في مصر 
تدعيم اإليجابيات والتغمب عمى السمبيات لتطوير فاعمية نظم اإلعداد مع محاولة ، بيا مجتمعنا

يجاد البدائل والحمول في ضوء االتجاىات  . الحديثةوا 

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمم عمى كيفية استخدام تكنولوجيا المعمومات  
 متطمبات ثابتة لبرنامج إعداد معمم التعميم اإلعدادي تمتزم بيا كافة كميات مع وضعواالتصاالت، 

                                         
دراسة مقارنة لنظم إعداد معلم التعليم اإلعدادي وتدريبو في مصر والمملكة المتحدة :  حسن عبد الباسط أمحد على اجلاويش (1)

  . 2002، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاىرة ،  غري منشورة ، رسالة ماجستري واليابان
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يتحمل مسئوليتو تجاه مجتمعو ،  في مصر حتى تستطيع التمكن من إعداد معمم عصريالتربية
.  بفاعمية وكفاءة

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في موضوع البحث حيث ركزت كال منيما عمى 
حيث استخدمت دراستنا ، في حين اختمفت عنيا في المنيج والمحاور العممية، نظم إعداد المعمم
وأسموب النظم حتى تحقق تفعيل نظام إعداد المعمم في ، واألسموب اإلحصائي، المنيج الوصفي

بينما استخدمت الدراسة السابقة المنيج المقارن ، مصر باستخدام المداخل العممية المتقدمة
نظم إعداد معمم التعميم اإلعدادي وأسموب النظم لتتناول قضيتيا العممية والتي ركزت عمى 

.  وتدريبو في مصر والمممكة المتحدة واليابان

إػذاد يؼهى انخؼهٛى انفُٙ فٙ يصز ٔانكٕٚج : " بؼُٕاٌ  (و2003)دراطت أحًذ صبز يحًذ - 8

" دراطت يمارَت
(1)

  :

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمي مالمح تطور التعميم الفني ودواعي االىتمام بو و
والقوى الثقافية المؤثرة في نظم إعداد معمم التعميم الفني في مصر والكويت، والوقوف عمي 

ولكي ،  ومعمم التعميم الفني بصفة خاصةةاالتجاىات الحديثة في نظم إعداد المعمم بصفة عام
استخدمت المنيج المقارن لدراسة وتحميل وتجيب عن تساؤالتيا العممية ، تحقق أىدافيا البحثية

 مع عقد مقارنة ،  مختمفةتاريخيةوفق المؤثرات الثقافية التي تأثر بيا عبر فترات التعميمي النظام 
.  بين دولتي المقارنةتعميميين النظامين البين عممية ىادفة 

توصمت إلى تطوير البرامج األكاديمية التخصصية في مصر والكويت بما يتناسب مع و
، وفتح الطريق أمام معممي التعميم الفني لمنمو العممي والتربوي في  التقدم العممي والتكنولوجي

بضرورة إتباع أساليب موضوعية في النياية أوصت و، مراحل التعميم الجامعي والدراسات العميا
في التخطيط لعممية إعداد معممي المواد المينية وربط برامج الدراسة بالواقع والتركيز عمي 

عادة النظر في إدارة التعميم الفني ولوائحو  النواحي التطبيقية ودراسة المشكالت الميدانية ، وا 
 االىتمام بتوثيق العالقة بين المعمم وكميتو التي تم مع ، هونظمو ومناىجو وأساليب اإلشراف عمي

مع اىتمام مؤسسات اإلعداد بمتابعة خريجييا في عمميم وفي مواقع مدارسيم ، ه فيياإعداد
لموقوف عمي إيجابيات وسمبيات العمل التعميمي حتى يمكن تعديل نظم اإلعداد عمي ضوء 

 . خريجيياالتقارير التي ترد إلييا من المؤسسات التي يعمل فييا 

                                         
، كلية  غري منشورة ، رسالة ماجستريإعداد معلم التعليم الفني في مصر والكويت دراسة مقارنة: أمحد صرب حممد صرب الشمري  (1)

  . 2003الرتبية، جامعة طنطا، 
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وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بقضية إعداد المعمم بشكل 
حيث استخدمت الدراسة السابقة ، بينما تختمف عنيا في المنيج والمحاور العممية، عام في مصر

أما ، المنيج المقارن لتعالج المحاور العممية الخاصة بإعداد معمم التعميم الفني في مصر والكويت
واألسموب اإلحصائي حتى تعالج المحاور ، دراستنا فقد استخدمت المنيج الوصفي وأسموب النظم

العممية الخاصة بكيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل 
.  العممية المتقدمة

حصٕر يمخزح نخٕظٛف جٕٓد يُظًت : " بؼُٕاٌ  (2003)دراطت ٔحٛذ شاِ بٕر حظٍ - 9

"انَٕٛظكٕ فٙ يجال انخزبٛت انؼانًٛت داخم يؤطظاث إػذاد انًؼهى فٙ يصز 
( 1)

  :

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمى أىمية التربية العالمية في مجال إعداد المعمم ودور و 
مؤسسات اإلعداد في ىذا الجانب من خالل دراسة الواقع الحالي لمتربية العالمية داخل مؤسسات 
إعداد المعمم ،ووضع تصور مقترح لتوظيف جيود منظمة اليونسكو بشأن التربية العالمية داخل 

واستخدمت المنيج الوصفي لتحميل الوثائق الصادرة عن ، مؤسسات إعداد المعمم في مصر
ومعرفة المفاىيم المرتبطة بالتربية العالمية وكيفية تطبيقيا في مؤسسات إعداد ، منظمة اليونسكو

.  وبيذا تكون قد حققت أىدافيا وأجابت عن مشكالتيا البحثية، المعمم

إعداد المعممين لمقيام بدور إيجابي في تصميم برامج التربية العالمية أن توصمت إلى  و
االستفادة الفعالة من تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريب المعممين وفي من خالل 

وضرورة حتمية تفرضيا طبيعة ، يعد مطمبًا عصرياً ، التطبيق العممي داخل الفصول الدراسية
المتغيرات التي نعيشيا أو تمر بالمجتمع البشري سواء عمى المستوى المحمي أو اإلقميمي أو 

 بضرورة تنظيم البرامج الثنائية لتبادل المعممين عمي كافة مستويات في النيايةوأوصت ، العالمي
، وتحسين نظم إعداد وتأىيل المعممين لمنيوض بدورىم في تحقيق أىداف التربية  مراحل التعميم

ويرتقي ، وتحقيق كوكبية التعميم عبر إتاحة أفضل الفرص أمام المعمم حتى يثبت ذاتو، العالمية
.  وتباين وظائفيا، في عالم يعتبر الجودة عنوان لفمسفة مؤسساتو عمى اختالف أشكاليا، بأدائو

 وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث التركيز عمى قضية إعداد المعمم 
بينما تختمف عنيا في كيفية معالجة المحاور العممية ، ومعالجتيا باستخدام المنيج الوصفي

، الخاصة بكيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة

                                         
تصور مقترح لتوظيف جهود منظمة اليونسكو في مجال التربية العالمية داخل مؤسسات إعداد :  وحيد شاه بور حسن محاد (1)

  . 2003، كلية الرتبية بدمياط ، جامعة ادلنصورة ،  غري منشورة رسالة ماجستريالمعلم في مصر ، 
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باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي ، وأسموب تحميل النظم، ولجأت في ذلك إلى المنيج الوصفي
.  لترجمة نتائج اإلطار الميداني

فٙ االحجاْاث انحذٚثت : " بؼُٕاٌ  (2003)دراطت حظٍ بٍ ػاٚم، ػبذ انحًٛذ ػٕٚذ - 10 

"إػذاد انًؼهى فٙ يزاحم انخؼهٛى انؼاو فٙ ضٕء انخحٕالث انؼانًٛت 
(1) :

ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة التعرف عمى االتجاىات الحديثة في مجال إعداد المعمم و
في مراحل التعميم العام في ضوء التحوالت العالمية من وجية نظر بعض المعممين ومديري 

واألسموب ، حتى تعالج محاورىا العمميةواستخدمت المنيج الوصفي التحميمي ، المدارس
تم اختيار عينة عشوائية من حيث ، اإلحصائي حتى تحمل نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

كما أعد الباحثان ،  فرداً 413معممي ومديري المدارس في مراحل التعميم المختمفة وبمغت عددىا 
.  الذي تم تطبيقو عمى العينة السابقةقائمة باالتجاىات الحديثة وبنى عمييا االستبيان

االتجاىات الحديثة والتحوالت العالمية في مجال  أن ىناك مجموعة من توصمت إلىو
التنسيق والتعاون بين مؤسسات إعداد  تفرض ضرورة ، إعداد المعمم في مراحل التعميم العام

. وتحقيقًا لمتكامل والتفرد، منعًا لمتضارب أو التكرار، المعممين في الجامعات وكميات المعممين

 بضرورة إعادة ىيكمة نظم إعداد المعمم وربطيا بحاجو المجتمع في النيايةوأوصت 
، والعمل عمى إدخال بعض المقررات الدراسية في مجال إعداد المعمم فيما يتعمق  ومتطمباتو

باستخدام الحاسب اآللي وتقنية المعمومات واالتصاالت، والتأكيد عمى ضرورة عقد دورات تدريبية 
ين والمدراء والمشرفين التربويين أثناء الخدمة حول بعض االتجاىات الحديثة في إعداد ملممعل

المعممين بيدف توضيح ماىية وأىمية المفاىيم الخاصة باالتجاىات الحديثة، وكيفية تطبيقيا في 
.  بكفاءة وفاعميةالميدان التربوي 

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بموضوع االتجاىات 
باإلضافة إلى توظيف المنيج الوصفي واألسموب االحصائي ، الحديثة في مجال إعداد المعمم

بينما تختمف دراستنا عنيا في التركيز عمى تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي ، لتحقيق أىدافيا
.  العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة

                                         
 االجتاىات احلديثة يف إعداد ادلعلم يف مراحل التعليم العام يف ضوء  ": حسن بن عايل أمحد حيىي ، عبد احلميد عويد اخلطايب (1)

، ص ص 2003كلية الرتبية ، جامعة ادلنوفية ،  ، (18)، س  (2)، ع مجلة البحوث النفسية والتربوية ، " التحوالت العادلية 
199 -235.  
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دراطت يمارَت الحجاْاث انخجذٚذ فٗ بزَايج : " بؼُٕاٌ  (2003)دراطت إًٚاٌ إبزاْٛى - 11

"إػذاد يؼهى انؼهٕو فٗ جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت ٔانٕالٚاث انًخحذة األيزٚكٛت 
( 1 )

 :

دفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات التجديد فى األبعاد األكاديمية والمينية وه
واستخدمت المنيج ، األمريكيةوالثقافية فى برنامج إعداد معمم العموم فى مصر والواليات المتحدة 

ورصد أوجو التشابو األمريكية بين مصر والواليات المتحدة العممية  ةمقارنلعقد الالمقارن 
. لتجديدوالدروس المستفادة في مجال ا، بين دولتي المقارنةواالختالف 

في قصور فى بعض اتجاىات ومسارات تجديد البعد المينى أن ىناك توصمت إلى و
 ، والبد من دمج المحتوى  األمريكيةبصفة خاصة فى مصر عن الواليات المتحدةإعداد المعمم 

التكنولوجى فى مختمف المقررات المينية ببرنامج إعداد المعمم ووضع صيغ جديدة لجميع جوانب 
في أوصت و، برنامج التربية العممية لالرتقاء بمستوي الميارات التدريسية لدي الطالب المعمم

بضرورة ارتباط المحتوى بالواقع التعميمي وبالجوانب التطبيقية لألفكار التربوية واالستفادة النياية 
.  األمريكية عمى اعتبار أنيا دولة متقدمة ورائدة في ىذا المجالن خبرة الواليات المتحدة م

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بموضوع إعداد المعمم 
حيث لجأت دراستنا ، بينما تختمف عنيا من حيث المحاور العممية والمنيج المستخدم، بشكل عام

عن طريق توظيف ، إلى تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام باستخدام المداخل المتقدمة
أما ، واألسموب اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار الميداني، المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم

الدراسة السابقة فقد ركزت عمى إعداد معمم العموم في كل من مصر وأمريكا مستخدمة في ذلك 
.  المنيج المقارن

حصٕر يمخزح نًُظٕيت إػذاد انًؼهى بكهٛاث :"بؼُٕاٌ (2004)انزؤٔف  دراطت ػهٗ ػبذ- 12

 - انخزبٛت فٗ يصز فٗ ضٕء يخطهباث اطخخذاو حكُٕنٕجٛا انًؼهٕياث بانخؼهٛى لبم انجايؼٙ

"دراطت يٛذاَٛت 
(2)

 : 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور مقترح إلدماج تكنولوجيا المعمومات فى منظومة  و
إعداد المعمم لتحقيق اإلعداد الفعال لممعمم واستخدام تكنولوجيا المعمومات في أداء أدواره 

                                         
دراسة مقارنة التجاىات التجديد فى برنامج إعداد معلم العلوم فى جمهورية مصر العربية : إميان إبراىيم الدسوقى أمحد  (1)

  . 2003، كلية الرتبية ، جامعة ادلنوفية ،  غري منشورة  رسالة ماجستريوالواليات المتحدة األمريكية ،

تصور مقرتح دلنظومة إعداد ادلعلم بكليات الرتبية ىف مصر ىف ضوء متطلبات استخدام تكنولوجيا " : الرؤوف حممد نصار  على عبد(2)
جامعة ، كلية الرتبية ،  (2)جـ   ،(2)، مج  (33)ع  مجلة كلية التربية ، ، "دراسة ميدانية- ادلعلومات بالتعليم قبل اجلامعي 

  . 538- 463 ، ص ص 2004طنطا ، 
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، كما استعانت لمتعامل مع واقع الظاىرة قيد الدراسة واستخدمت المنيج الوصفي ، التعميمية
بأسموب تحميل النظم لتحديد جوانب التجديد فى منظومة إعداد المعمم الستخدام تكنولوجيا 

، ومن ثم استطاعت أن تحقق أىدافيا البحثية، المعمومات ووضع التصور المقترح ليذه المنظومة
.  وتجيب عن تساؤالتيا العممية

إقامة مركز لمتطوير التكنولوجى ييتم بتوفير مصادر التعمم لمطالب أن توصمت إلى و 
كسابيم ميارات استقبال وتجييز المعمومات تذليل يعد ضرورة عصرية حيث يعمل عمى ،  وا 

، الصعوبات التى تواجو الطالب المعممين فى استخدام تكنولوجيا المعمومات فى مدارس التدريب
تفعيل استخدام شبكة االنترنت فى نظم إعداد وتدريب المعمم وتطوير ضرورة  بفي النيايةوأوصت 

تمشيًا مع سياسة التدريب من ، البرمجيات التعميمية الخاصة بالمقررات الدراسية بكميات التربية
.  بعد

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في االىتمام بقضية إعداد المعمم في ضوء 
بينما تختمف ، وكذلك استخدميا لممنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم، ثورة تكنولوجيا المعمومات

حيث ركزت دراستنا عمى تفعيل نظم إعداد معمم ، عنيا في المحاور العممية والدراسة الميدانية
مستخدمة في ذلك دراسة ميدانية ، التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة

.  حممت نتائجيا باستخدام األسموب اإلحصائي

حطٕٚز يُظٕيت حكٍٕٚ انًؼهى فٗ ضٕء : " بؼُٕاٌ  (2006)دراطت ػًاد يحًذ يحًذ - 13

"أدٔارِ انًظخمبهٛت
(1 )

  :

 القصور فى منظومة إعداد المعمم ومعرفة نواحيىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى  و
واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي لمتعرف عمى طبيعة ، االتجاىات الحديثة فى إعداد المعمم

منظومة إعداد المعمم ، وبحث العناصر التى يتم خالليا تطوير منظومة إعداد المعمم لمواجية 
ومن ثم ، ووظفتو لتحقيق أىدافيا واإلجابة عن تساؤالتيا، التغيرات المستقبمية فى وظائفو وأدواره

.  معالجة محاورىا العممية
 الالزمة لإلعداد وتنفيذ ورش عمل فى ضوء اإلمكاناتإمداد المعمم أن توصمت إلى و

االىتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب التقويم باإلضافة إلى التوجيات العصرية ، 
وكل ، لترابط بين المؤسسات البحثية والمؤسسات التعميميةناىيك عن ا، المتنوعة فى إعداد المعمم

 بضرورة إطالع في النيايةوأوصت ، ذلك يحقق أىداف تطوير منظومة تكوين المعمم العصري
المعمم عمى المسارات التكنولوجية العصرية فى مجال التعميم وكيفية تطبيقيا واالىتمام بالكيف فى 

                                         
جامعة ، ( 20)ع مجلة كلية التربية بأسوان ، ، "تطوير منظومة تكوين ادلعلم ىف ضوء أدواره ادلستقبلية " :  عماد حممد حممد عطية (1)

  . 338- 293 ، ص ص 2006 ، ديسمرب الواديجنوب 
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والذي بدوره ينعكس إيجابًا عمى جودة ، حتى يستطيع أن يرتقي بأدائو، نظم اإلعداد وليس الكم
.  العممية التعميمية

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في القضية العممية بشكل عام والمنيج الذي 
حيث ركزت عمى منظومة إعداد المعمم في ضوء األدوار ، عالجت من خاللو محاور ىذه القضية

بينما تختمف دراستنا عنيا في كونيا ، مستخدمة في ذلك المنيج الوصفي، المستقبمية الخاصة بو
ركزت عمى كيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل 

باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي الذي حممت من ، المتقدمة موظفة في ذلك أسموب تحميل النظم
.  خاللو نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

َظاو إػذاد يؼهى انًزحهت األٔنٗ فٗ :" بؼُٕاٌ  (2006)انفخٕح  دراطت يُٗ يحًذ أبٕ- 14

"دراطت يمارَت– يصز ٔحزكٛا ٔاَجهخزا 
(1 )

 :

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات لتطوير نظام إعداد معمم و
المرحمة األولى فى مصر باالستفادة من إيجابيات نظام إعداد معمم تمك المرحمة فى تركيا 

 التشابوواستخدمت المنيج المقارن لدراسة النظم التعميمية المختمفة وبيان أوجو ، وانجمترا
 فى المؤثرة، والتركيز عمى تحميل القوى والعوامل الثقافية  واالختالف بين تمك األنظمة التعميمية

.  ىذه النظم

لن يتأتى إال عن تطوير نظام إعداد معمم التعميم االبتدائي فى مصر أن توصمت إلى و
المشكالت التي يعانى منيا نظام إعداد المعمم واالستفادة من نظم اإلعداد فى بلتعرف طريق ا

 بضرورة إعادة ىيكمة نظام إعداد معمم في النيايةوأوصت ، وخاصة تركيا وانجمترا، دول المقارنة
عادة النظر فى كل ما يقدم لمدارسين ورفع كفاءة الطالب المعمم  التعميم االبتدائي فى مصر ، وا 

ويحسن توظيفيا ، ويستوعب ثوراتو المتالحقة، حتى يواكب مستجدات عصره، خالل فترة إعداده
.  أثناء عممو التعميمي أو التربوي

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بقضية إعداد المعمم 
حيث تناولت دراستنا ، بينما تختمف عنيا في المحاور العممية والمنيج المستخدم، بشكل عام

معالجة ىذه ، تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة
باإلضافة عمى األسموب االحصائي الذي حممت ، المحاور بالمنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم
نظام إعداد معمم أما الدراسة السابقة فقد تناولت ، من خاللو نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

.  وعالجت محاورىا باستخدام المنيج المقارن،  مصر وتركيا وانجمترافيالمرحمة األولى 

                                         
 غري ، رسالة ماجستريدراسة مقارنة – نظام إعداد معلم المرحلة األولى فى مصر وتركيا وانجلترا :  مىن حممد أبو الفتوح إمام (1)

  . 2006، كلية البنات ، جامعة عني مشس ، منشورة 
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حمٕٚى بزايج إػذاد انًؼهى بكهٛت " :بؼُٕاٌ (2008)، ػهٗ ػبذ انًحظٍ  دراطت ػًز طٛذ- 15

"انخزبٛت جايؼت أطٕٛط يٍ ٔجٓت َظز جٓاث انؼًم فٗ ضٕء بؼض انًؼاٚٛز انًمخزحت
(1)

 :

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم تصور لمقائمين عمى بناء برامج إعداد المعمم فى كميات  و
ووضع التربية عن واقع برامج إعداد المعمم فى كمية التربية بأسيوط من وجية نظر المستفيدين، 

.  أسيوطعدد من المعايير المقترحة يمكن فى ضوئيا تقويم أراء خريجي كمية التربية جامعة 

واألسموب اإلحصائي ، لمعالجة مفرداتيا العمميةواستخدمت المنيج الوصفي التحميمي 
 طبقتيا عمى عينة من خريجي ستبانةحيث أنيا استخدمت ا، لترجمة نتائج اإلطار الميداني فييا

من خالل ىذه توصمت و، ىاتحميل نتائجتم ، و (إناث / ذكور  )كمية التربية بجامعة أسيوط 
 يمكن فى ضوئيا تقويم التيالمعايير أن ىناك ضرورة عصرية تطرح مجموعة من إلى النتائج 

دخال الكمبيوتر فى مساعدة الطالب عمى إجراء  أداء خريجي كمية التربية جامعة أسيوط ، وا 
.  التجارب العممية

بضرورة تقويم أداء المعمم فى ضوء المعايير القومية لمتعميم واالىتمام في النياية وأوصت 
، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لمخريجين  ( ، الثقافية ، التربوية األكاديمية)عداد اإلبجوانب 

.  واالرتقاء بمستوى المعمم، لمواكبة متطمبات العصر

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بقضية إعداد المعمم 
وكذلك المنيج المستخدم في المعالجة والذي تمثل في المنيج الوصفي واألسموب ، بشكل عام
بينما تختمف دراستنا عنيا في موضوع الدراسة والذي ركزت من خاللو عمى تفعيل ، اإلحصائي

. نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة

دراطت يمارَت نُظى إػذاد يؼهى انخؼهٛى انثإَ٘  : (2009)دراطت ٔفاء إبزاْٛى انصادق - 16

انصُاػٙ فٙ كم يٍ يصز ٔكُذا ٔيانٛشٚا 
(2)

 . 
وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى نشأة وتطور نظم إعداد معمم التعميم الثانوي 

، والكشف عن واقع نظم إعداد المعمم في كل من كندا، الصناعي في ضوء الفكر التربوي
ثم تحديد أوجو التشابو واالختالف بين دول المقارنة في ضوء القوى والعوامل ، ومصر، وماليزيا

                                         
تقومي برامج إعداد ادلعلم بكلية الرتبية جامعة أسيوط من وجهة نظر جهات العمل ىف ضوء " :  عمر سيد خليل على عبد، احملسن (1)

  ،2008جامعة أسيوط ، يناير ، كلية الرتبية ، (1)جـ، (24)، مج  (1)ع  ،مجلة كلية التربية ، "بعض ادلعايري ادلقرتحة
  . 28-2ص ص

رسالة ، دراسة مقارنة لنظم إعداد معلم التعليم الثانوي الصناعي في كالً من مصر وكندا وماليزيا :  وفاء إبراىيم الصادق علي (2)
  .2009، جامعة قناة السويس ، كلية الرتبية، ماجستري غري منشورة 
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مع وضع تصور مقترح لتطوير نظم إعداد معمم التعميم الثانوي الصناعي في مصر في ، الثقافية
.  وبما يتوافق مع الواقع التربوي المصري، ضوء خبرات كل من كندا وماليزيا

، وتجيب عن تساؤالتيا البحثية، واستخدمت المنيج المقارن حتى تحقق أىدافيا العممية
وذلك تبعًا لظروف ، وكان من أىم نتائجيا اختالف عدد سنوات إعداد المعمم في دول المقارنة

عمى اعتبار أن كل ، وفقدان الطالب المصري لحرية اختيار المقررات الدراسية، كل دولة
وتركز عمى الجانب النظري والثقافي أكثر من التطبيقي عمى عكس دول ، المقررات إجبارية

وتبمورت أىم توصياتيا في ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معمم ، (كندا وماليزيا  )المقارنة 
والجانب التربوي ، التعميم الثانوي الصناعي مع التركيز عمى الجانب األكاديمي التخصصي

مع التركيز عبر المقررات الدراسية عمى اليوية الوطنية والمغة ، والجانب الثقافي العام، الميني
ويعتز بيويتو ، بما يساعد عمى تكوين معمم يتمتع بخمفية ثقافية عالية، القومية والثقافة المجتمعية

.  الوطنية

وعمى ىذا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث االىتمام بقضية إعداد المعمم 
حيث ركزت الدراسة ، بينما تختمف عنيا في المحاور العممية والمنيج المستخدم، بشكل عام

السابقة عمى نظم إعداد معمم التعميم الثانوي الصناعي في كل من مصر وكندا وماليزيا مستخدمة 
بينما ركزت دراستنا عمى تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في ، في ذلك المنيج المقارن

، وأسموب تحميل النظم، مستخدمة في ذلك المنيج الوصفي، مصر باستخدام المداخل المتقدمة
.  باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي الذي عالجت من خاللو نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

 :لمداخل المحقدمة دراسات جناولث ا: ثانيا 

ححذٚاث انخؼهٛى ٔإػادة انبُاء ٔانخحٕل فٙ جُٕب : "بؼُٕاٌ David( 1995) دراطت دٚفٛذ -1

(: 1" ) إفزٚمٛا

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع إعادة ىيكمة التعميم فى جنوب إفريقيا عمى مستوى و
لى إبراز مبررات إعادة ىيكمة التعميم، ومناقشة التحديات  ،  تواجوالتيالتعميم قبل الجامعي، وا 

، ومن ثم حققت أىدافيا، واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي لتحديد واقع إعادة ىيكمة التعميم
.  وأجابت عن مشكالتيا البحثية

                                         
(1) David : " The Challenges of Education Reconstruction and Transformation in South 

Africa" , Comparative Education , Vol .31 , No : 2 , June 1995 , pp . 131-140 . 
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يتم من خالل زيادة الجودة التعميمية باستخدام إعادة ىيكمة التعميم أن توصمت إلى و
وذلك مدى الحياة ، فمسفتو حتى يصبح تعميمًا مستمرًا في فحواه وتوجيو ، هالتعرف عمى مشكالت

مدخاًل لمقيام بعمميات التغيير الجذري لتحسين ىيكمتو تعد بمثابة ممية إعادة عمى اعتبار أن ع
 . أسسو ومقوماتو كنظام مجتمعي متكامل

والتأكيد عمى ، في النظام التعميمي بضرورة االىتمام بتحقيق الجودة في النيايةوأوصت 
من أجل إعداد مواطن عصري يفيد ، واالرتقاء بوظائفو،  في تحقيق أىدافو دور فريق العمل

مع الموارد البشرية ، تنمية وفير ىيئة مسئولة عن ولن يتأتى ذلك إال من خالل ت، مجتمعو
التعميمي واإلداري لكل  الحديثة ، ورفع كفاءة األداء التكنولوجياتدريب المعممين عمى االىتمام ب

.  األطراف المعنية بو
وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث التركيز عمى التجديد والبناء في 

بينما تختمف عنيا في المحاور العممية ، منظومة التعميم بشكل عام أو أحد مفرداتيا بشكل خاص
عادة البناء والتحول في والمنيج المستخدم حيث ركزت الدراسة السابقة عمى  تحديات التعميم وا 

في حين تناولت دراستنا تفعيل نظم إعداد ، مستخدمة في ذلك المنيج الوصفي، جنوب إفريقيا
معمم التعميم الثانوي في مصر باستخدام المداخل الحديثة مستخدمة في ذلك المنيج الوصفي 

.  واألسموب اإلحصائي لتحميل نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا، وأسموب تحميل النظم

"إػادة ُْذطت يُظٕيت انخؼهٛى فٗ يصز:"بؼُٕاٌ (1997)دراطت طًٛز أبٕ انفخٕح - 2
(1)

 :

ىدفت ىذه الدراسة إلى إثارة الفكر حول منظومة التعميم في مصر وما تواجيو من و
 تتمثل  العممية األمر يتطمب مجموعة من المحاوروىذاتحديات أفرزىا النظام العالمي الجديد ، 

في إعادة ىندسة منظومة التعميم الستيعاب التطورات المعاصرة في تكنولوجيا المعمومات 
. وتجيب عن تساؤالتيا، حتى تحقق أىدافيا المنيج الوصفى في ذلكواالتصاالت ، واستخدمت 

: من خالل لى أن نجاح إعادة ىندسة المنظومة التعميمية يتحقق إتوصمت و
.  إدراك رغبات وتوقعات احتياجات السوق من الخريجين -
 .  اإلدارة العميا بأىمية التغيير وتشجيع العاممين عميوقناعة -

 . تحديد العمميات الجوىرية ذات األولوية ؛ لتكون موضعًا إلعادة البناء -

 .  بناء نظام متطور لممعموماتالعصر فياإلفادة من تكنولوجيا  -

 . ، والتدريب عمى استخداميا العصرية  التجييزاتتوظيف -

عادة تأىيل -  . ىم بما يناسب متطمبات العصرتدريب المعممين ، وا 

                                         
مؤتمر ،  "رؤية مستقبلية دلواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين- إعادة ىندسة منظومة التعليم يف مصر" :حل مسري أبو الفتوح صا (1)

 .م 1997 مايو 12-11، فرع بنها / جامعة الزقازيق ، ، كلية التجارة لجامعياإدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم 
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مع مراعاة ، وأوصت في النياية بضرورة إلتحام منظومة التعميم باحتياجات سوق العمل
وبما يضمن ، ومحاولة توظيفيا بما يحقق الجودة المنشودة لمنظام التعميمي، مستجدات العصر
.  تخريج معمم كفء

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في تناول أحد المداخل الحديثة لتطوير المنظومة 
في حين تختمف عنيا في المحاور العممية ، أو أحد عناصرىا بشكل خاص، التعميمية بشكل عام

حيث استخدمت الدراسة السابقة المنيج الوصفي لمعالجة مفرداتيا ، وطبيعة المنيج المستخدم
في حين استخدمت دراستنا الحالية ،  مصرفيإعادة ىندسة منظومة التعميم العممية الخاصة ب

وأسموب تحميل النظم لمعالجة مفرداتيا العممية الخاصة بتفعيل نظم إعداد معمم ، المنيج الوصفي
باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لترجمة ، التعميم الثانوي في مصر باستخدام المداخل المتقدمة

.  نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

دراطت يمارَت الحجاْاث إػادة ْٛكهت : " بؼُٕاٌ  (2000)دراطت طًٛت حٛذر يُصٕر - 3

 انٕالٚاث انًخحذة األيزٚكٛت ٔجًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت ٔاإلفادة يُٓا فٗ فٙ انثإَ٘انخؼهٛى 

"انجًٕٓرٚت انؼزبٛت انظٕرٚت
(1)

 : 

كمدخل لتفعيل إصالح التعميم  إلى التعرف عمى طبيعة إعادة الييكمةىذه الدراسة ىدفت و
 فى الواليات المتحدة األمريكية الثانوي ، والتعرف عمى اتجاىات إعادة ىيكمة التعميم الثانوي

التعرف عمى الواقع الراىن إلصالح باإلضافة إلى أنيا تطرقت إلى وجميورية مصر العربية ، 
 فى الجميورية العربية السورية ، والقوى والعوامل الثقافية المسئولة عن اتجاىات الثانويالتعميم 

المقارن ممثال منيج ال في ذلك ودول المقارنة ، واستخدمت ة فى سوريالثانويإعادة ىيكمة التعميم 
 . وتجيب عن تساؤالتيا البحثية، حتى تحقق أىدافيا العممية، بيريدايفي أسموب جورج 

 ، من والفني العام الثانويوتوصمت إلى أن ىناك توجو عام إللغاء الثنائية فى التعميم 
 ، الثانويخالل التوجو إلى صيغ تدمج بين الفرعين فى االتجاه الكمى إلعادة ىيكمة التعميم 

رزىا اإلنتاجية بمن أ،  قد ركزت عمى مجموعة من المبادئالثانويويالحظ أن إعادة ىيكمة التعميم 
 تقديم التعميم الجيد لجميع الطالب وبناء فيوالمساواة ، وتحقيق ديمقراطية المؤسسات التعميمية

وأوصت في النياية بضرورة توظيف الدروس المستفادة من ، شخصية متكاممة من جميع جوانبيا
والتعميم الثانوي بشكل خاص عمى ، النظام التعميمي في الواليات المتحدة األمريكية بشكل عام

مع التركيز عمى إعادة النظر في برامج ومقررات إعداد المعمم حتى ، النظام التعميمي في سوريا
ويرتقي بمياراتو من أجل إعداد ، يستطيع أن يصبح معممًا عصريًا يستوعب الثورات المتالحقة

.  جيل قادر عمى تحمل المسئولية
                                         

دراسة مقارنة التجاىات إعادة ىيكلة التعليم الثانوى فى الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مصر : مسية حيدر منصور  (1)
 .2000، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ،  غري منشورة رسالة ماجستريالعربية واإلفادة منها فى الجمهورية العربية السورية، 
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وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى التجديدات التربوية وكيفية 
مع االستفادة من ، إدخاليا عمى منظومة التعميم بشكل عام أو عمى أحد مفرداتيا بشكل خاص

بينما تختمف عنيا في المحاور العممية والمنيج ، دروس الدول المتقدمة في ىذا المجال
 فى الواليات الثانوياتجاىات إعادة ىيكمة التعميم حيث تناولت الدراسة السابقة ، المستخدم

مستخدمة ،  الجميورية العربية السوريةفيالمتحدة األمريكية وجميورية مصر العربية واإلفادة منيا 
أما دراستنا فقد تناولت تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام ، في ذلك المنيج المقارن

وأسموب تحميل النظم لتحقيق مرادىا ، ووظفت المنيج الوصفي، باستخدام المداخل المتقدمة
.  باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لمعالجة نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا، العممي

انخخطٛط إلػذاد يؼهى انصُاػاث اإلنكخزَٔٛت  " (2000)دراطت ػبذ انحكٛى رضٕاٌ طؼٛذ - 4

"دراطت يظخمبهٛت ، ٔانكًبٕٛحز فٙ ضٕء ححذٚاث انمزٌ انحاد٘ ٔانؼشزٌٔ
(1) 

 :

 وىدفت الدراسة إلي التعرف عمي مبررات تخصص شعبة صناعية تحت اسم اإللكترونية 
وأدوار معمم الصناعات ، ومتطمبات ىذه الشعبة من المعممين المتخصصين، والكمبيوتر

باإلضافة إلى التعرف عمي مدى ، اإللكترونية والكمبيوتر في ضوء التغيرات والتطورات الحديثة
مناسبة المواد التخصصية في مصادر إعداد معمم اإللكترونية والكمبيوتر وكذلك مثيالتيا في 

ووضع تصور لمتخطيط إلعداد معمم الصناعات اإللكترونية ، المدرسة الثانوية الصناعية
.  والكمبيوتر في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين

وكان ،  واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي حتى تحقق أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا
من أىم نتائجيا الكشف عن عجز الشعبة الصناعية بكميات التربية وكميتي التعميم الصناعي 

وفي ، بالقاىرة وبني سويف في تحقيق متطمبات إعداد معممي الصناعات اإللكترونية والكمبيوتر
النياية أوصت بضرورة مشاركة الجيات المستفيدة من خريجي شعبة اإللكترونيات والكمبيوتر في 

مع إصدار تشريع ، وضع برامج إعدادىم وتدريبيم وخاصة الشركات والمؤسسات الصناعية
يوجب ضمان التعاون والتنسيق بين التعميم الصناعي والمنشآت الصناعية وقطاع اإلنتاج 

والخدمات وىذا التعاون يساعد عمي توفير الميارات الفنية القادرة عمي تحقيق التنمية االقتصادية 
.  في ظل التكتالت االقتصادية بين الدول

 وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى معطيات الثورة التكنولوجية 
في حين تختمف عنيا ، ومعمم التعميم الثانوي بشكل خاص، وتأثيرىا عمى إعداد المعمم بشكل عام
حيث تناولت الدراسة السابقة ، وكذلك المنيج المستخدم، في طبيعة الموضوع ومحاوره العممية

                                         
دراسة ، التخطيط إلعداد معلم الصناعات اإللكترونية في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرون :  عبد احلكيم رضوان سعيد (1)

  .2000، جامعة أسيوط ، كلية الرتبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، مستقبلية
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التخطيط إلعداد معمم الصناعات اإللكترونية والكمبيوتر في ضوء تحديات القرن الحادي 
بينما تناولت دراستنا الحالية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام باستخدام ، والعشرون

ووظفت المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم باإلضافة إلى األسموب ، المداخل المتقدمة
.  اإلحصائي حتى تحقق أىدافيا العممية

إػذاد يؼهى انخؼهٛى انفُٙ فٙ دٔنت لطز فٙ  : " ( 2001)دراطت ػهٕ٘ أحًذ يحًذ انبارق  -5

" ضٕء خبزاث بؼض انذٔل انًخمذيت 
(1) 

  :

ونظم ،  وىدفت الدراسة إلي التعرف عمي موقع إعداد معمم التعميم الفني في دولة قطر
وتحديد أوجو التشابو ، إعداد معمم التعميم الفني في جميورية مصر العربية وجميورية ألمانيا االتحادية

باإلضافة إلى وضع تصور مقترح يمكن عن طريقو تطوير ، واالختالف بين طرق اإلعداد في كل دولة
.  نظام إعداد معمم التعميم الفني في دولة قطر بما يتناسب مع ظروف ىذه الدولة

وكان ، وتجيب عن تساؤالتيا،   واعتمدت الدراسة عمي المنيج المقارن حتى تحقق أىدافيا
من أىم نتائجيا أن ىناك اختالفًا كبيرًا بين نظام اإلعداد في عدة جوانب منيا فمسفة اإلعداد 

وأوصت في النياية بضرورة األخذ بنظام التعميم ، وأىداف ومؤسسات اإلعداد ومدة الدراسة
ووضعت في ىذا الصدد ، المزدوج أي الربط بين المؤسسات اإلنتاجية ومدارس التعميم الفني

تصورًا مقترحًا يمكن عن طريقو تطوير التعميم الفني في دولة قطر ورفع المستوي المتدني ليذا 
.  النوع من التعميم

بينما ،   وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى إعداد المعمم بشكل عام
حيث تناولت الدراسة السابقة إعداد معمم ، تختمف عنيا في المحاور العممية والمنيج المستخدم

ووظفت المنيج المقارن حتى ، التعميم الفني في دولة قطر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة
بينما تناولت ، تحقق أىدافيا في إطار أوجو التشابو واالختالف بين دولة الدراسة ودول المقارنة

، دراستنا الحالية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي في مصر باستخدام المداخل المتقدمة
.  ووظفت في ذلك المنيج الوصفي وأسموب النظم واألسموب اإلحصائي

: (2) ( 2003دراطت حمًٕٚٛت نإلػذاد انخكُٕنٕجٙ نهًؼهى  )دراطت كهٛكز ٔآخزٌٔ - 6

                                         
رسالة دكتوراه غري ، إعداد معلم التعليم الفني في دولة قطر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة:  علوي أمحد حممد البارق (1)

  . 2001، جامعة القاىرة ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، منشورة 

(1) Beverly M. Klecker : "Evaluating the Integrating of Technology in A teacher Preparation 

Program" , Paper Presented at the American Vocational Convention , Morehead State 
University , October , 2003.  
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  وىدفت الدراسة إلي التعرف عمي برامج إعداد المعمم بجامعة مورىيد بالواليات المتحدة 
وتقويم مدي مناسبة ىذا النوع من اإلعداد ، األمريكية في ضوء المتغيرات التكنولوجية المستمرة

باإلضافة إلى وصف وتقويم المناىج الدراسية المتقدمة ، لنوعية الخريج ومستوي الكفاءة المطموبة
.  2002/2003في الجامعة خالل العام الدراسي 

  واعتمدت عمي المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلي إجراء مقابالت مع أساتذة 
، حتى تحقق أىدافيا، الجامعة لمتعرف عمي آرائيم في البرامج الدراسية الموضوعة إلعدادىم

 منيج دراسي وتحميل مقابالت 240وكان من أىم نتائجيا أنو بعد تحميل ، وتجيب عن تساؤالتيا
عمي أن المناىج الموضوعية تعد المعمم % 100األساتذة بالجامعة وجد أن ىناك اتفاق بنسبة 

كما وجدت اختالفات واضحة بين آراء األساتذة في األسس ، لمعصر التكنولوجي الحديث
.  والمعايير التي حددت عمي أساسيا ىذه البرامج

  وأوصت في النياية بضرورة تبني التصور المقترح لألسس والمعايير التي وضعت عمي 
.  أساسيا ىذه البرامج من خالل أىداف كل مادة دراسية ومستوي الخريج المطموب

 وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في تناول إعداد المعمم في إطار الثورة  
بينما تختمف عنيا في طبيعة الموضوع والمنيج المستخدم حيث ، التكنولوجية ومضامينيا المختمفة

ولجأت إلى المنيج الوصفي لتحقيق غايتيا ،تناولت الدراسة السابقة اإلعداد التكنولوجي لممعمم 
أما دراستنا الحالية فقد تناولت تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام باستخدام ، العممية

وتم ذلك عن طريق توظيف المنيج الوصفي وأسموب النظم باإلضافة إلى ، المداخل المتقدمة
.  األسموب اإلحصائي لمعالجة نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

 فٙاطخخذاو أطهٕب انُٓذطت اإلدارٚت : " بؼُٕاٌ  (2004)دراطت صفاء ػبذ انزاسق - 7

"ححظٍٛ انؼًهٛاث داخم انًذرطت انثإَٚت انؼايت 
(1)

 : 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العمميات اإلدارية داخل المدرسة الثانوية العامة و
من حيث المشكالت والمعوقات بوضع تصور مقترح لتحسين تمك العمميات باستخدام أسموب 

حتى تحقق أىدافيا وتجيب عن ، اليندسة اإلدارية ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى التحميمي
 واإلتباع األداء فيالنمطية من توصمت إلى أن اإلدارة المدرسية مازالت تعانى و، تساؤالتيا
 أثبتت قدرتيا كأسموب إداري فى تحسين العمميات  اإلدارية ، وأن إعادة اليندسةوالمحاكاةوالتقميد 

وأوصت في النياية بضرورة تبني مدخل إعادة اليندسة ، اإلدارية داخل المدرسة الثانوية العامة

                                         
، رسالة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية فى تحسين العمليات داخل المدرسة الثانوية العامة :  صفاء عبد الرازق أمحد العرتىب (1)

 .2004بنها، فرع ،  ، كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق  غري منشورةماجستري
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في مصر حتى تستطيع اإلدارية بمضامينو العممية من أجل تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة 
 .وتواكب مستجدات العصر، وتمبي مطالب مجتمعيا، أن تحقق أىدافيا

وىنا تتشابو دراستنا الحالية مع الدراسة السابقة في االىتمام بتناول األساليب الحديثة 
بينما تختمف عنيا من حيث طبيعة الموضوع والمنيج ، لتطوير المدرسة الثانوية بشكل عام

 تحسين العمميات فيأسموب اليندسة اإلدارية عمى اعتبار أن الدراسة السابقة تناولت ، المستخدم
في حين ، موظفة في ذلك المنيج الوصفي حتى تحقق أىدافيا، داخل المدرسة الثانوية العامة

ركزت دراستنا الحالية عمى كيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي في مصر باستخدام 
باإلضافة إلى األسموب ، المداخل المتقدمة موظفة في ذلك المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم

.  اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

يؤشزاث انًؼهى انباحث فٙ ضٕء : "بؼُٕاٌ  (2005)دراطت فاطًت فٕس٘ ػبذ انؼاطٙ- 8

" االػخًاد ٔانجٕدة 
(1)

  .

واعتمد ، وىدفت ىذه الدراسة إلى تمبية الدعوة لإلسيام في تطوير المعايير القومية لمتعميم
بيدف وصف دور المعمم الباحث كما ورد في وثيقة المعايير ، في ذلك عمي المنيج الوصفي

كما استخدم الباحث أداة استطالع الرأي الموجية لممعممين لمتعرف عمي آرائيم في ىذا ، القومية
وقد تم استطالع آراء المعممين لمتعرف عمي مدي إدراكيم لممعايير ، الدور ومدى فيميم لو

مدى استيعابيم لممعمم الباحث و وقد تم إجراء التطبيق الميداني عمي عدد من المدارس ، القومية
.  االبتدائية والثانوية واإلعدادية في الريف والحضر

وتجيب عن ، واستخدمت المنيج الوصفي واألسموب اإلحصائي حتى تحقق أىدافيا
حيث جاء األول لتعالج من خالليا مفرداتيا العممية والتي تمثمت في مفيوم االعتماد ، تساؤالتيا

باإلضافة إلى ماىية وطبيعة المعمم الباحث ، والمعايير القومية واالعتماد، والجودة والعالقة بينيما
وأيضا تناولت ، ثم تطرقت إلى كينونة المعمم الباحث في فكر المعممين، في المعايير القومية

ناىيك عن طرحيا لإلجراءات الالزمة لتحقيق المعمم لدور ، المعمم الباحث في األدبيات األجنبية
بينما جاء الثاني وىو األسموب اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار ، الباحث في الواقع التعميمي

: وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج ومنيا ، الميداني

                                         
االعتماد وضمان جودة : المؤتمر السنوي الثالث عشر ، " مؤشرات ادلعلم الباحث يف ضوء االعتماد واجلودة : " فاطمة فوزي عبد العاطي (1)

  .440-419ص ص  ، 2005يناير ، القاىرة ، اجلمعية ادلصرية للرتبية ادلقارنة واإلدارة التعليمية ، المؤسسات التعليمية 
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  إجراءات تتبع مع المعمم أثناء الخدمة لكي يصير معممًا باحثًا ومنيا تأىيل المعممين
لزام الباحثين بإشراك ، القدامى بمنيجية بحوث األداء من خالل الدورات التدريبية وا 

.  المعممين معيم في األبحاث داخل مدارسيم
  إجراءات تتبع مع المعمم أثناء اإلعداد ومنيا تدريس مناىج لطالب الفرقتين األولي

وتطبيق الطالب ليذه المناىج أثناء دراستيم لمادة التربية ، والثانية بكميات التربية
 . العممية

وكان من أىم توصياتيا ضرورة التركيز عمي المعمم الباحث كأحد األدوار الجديدة لممعمم  
.  الفعال الذي يؤدي عممو في ضوء مجموعة من المعايير

وىنا تتشابو دراستنا الحالية مع الدراسة السابقة في االىتمام بصفات معمم القرن الحادي  
في حين تختمف عنيا في طبيعة الموضوع والمنيج ، والعشرين في إطار معايير الجودة

حيث ركزت الدراسة السابقة عمى مؤشرات المعمم الباحث في ضوء االعتماد والجودة ، المستخدم
في حين ركزت دراستنا عمى كيفية تفعيل نظم إعداد معمم ، موظفة في ذلك المنيج الوصفي

التعميم الثانوي العام باستخدام المداخل المتقدمة معتمدة في ذلك عمى المنيج الوصفي وأسموب 
. باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي حتى تحقق أىدافيا العممية، تحميل النظم

يخطهباث حطبٛك يذخم إػادة : " بؼُٕاٌ  (2005)دراطت طارق ػبذ انظًٛغ ػبذ انؼاطٗ - 9

 ( : 1)" ُْذطت انؼًهٛاث 

 ىذه الدراسة إلى تحديد مدى توافر متطمبات تطبيق مدخل إعادة اليندسة واقتراح وىدفت
 الوصفيواستخدمت المنيج ، مدخلىذا الالتغييرات الواجب القيام بيا لتوفير بيئة مالئمة لتطبيق 

، حتى تحقق أىدافيا العممية،  من القيادات اإلداريةة وكذلك المقابمة الشخصية لمجموعالتحميمي
 . وتجيب عن تساؤالتيا البحثية

مجموعة من يحتاج إلى وضع  لممنظمات الصناعية الحاليالوضع أن وتوصمت إلى 
ضرورة بفي النياية وأوصت ، والنيوض بأدائيا،  تساعدىا عمى تشخيص متطمباتيااألىداف

التغيرات الواجب القيام بيا لتوفير بيئة مالئمة لتطبيق وضع مجموعة من االقتراحات التي تتبنى 

                                         
رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التجارة، متطلبات تطبيق مدخل إعادة ىندسة العمليات، :  طارق عبد السميع عبد العاطى (1)

  .2005جامعة طنطا ، 



 

 

 

 

 األولل ــالفص
32 

 

 اإلطـــار العـــام للبحــث 

، الختيار والتعيينتحدد كيفية امدخل إعادة اليندسة ، كما أوصت بوضع نظم إدارية جديدة 
  .أرباب الميارات العالية والكفاءات المتفردةتعمل عمى انتقاء و

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى المداخل المتقدمة لتحديث 
بينما تختمف عنيا ، أو أحد عناصرىا، المنظومات الخدمية بالمجتمع المصري أو أحد عممياتيا

تطبيق مدخل إعادة ىندسة حيث تناولت الدراسة السابقة ، في طبيعة الموضوع ومحاوره العممية
بينما تناولت دراستنا الحالية كيفية تفعيل نظم ،  مستخدمة في ذلك المنيج الوصفيالعمميات

إعداد معمم التعميم الثانوي العام باستخدام المداخل المتقدمة موظفة في ذلك المنيج الوصفي 
وأسموب تحميل النظم باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار الميداني الخاص 

.  بيا

حطٕٚز َظاو األداء انٕظٛفٙ بانًذرطت انثإَٚت  )بؼُٕاٌ ، دراطت إًٚاٌ أحًذ يحًذ ػشب- 10

2005(انؼايت فٙ جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت فٙ ضٕء يذخم إدارة انجٕدة انشايهت 
(1)

  : 

وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى نظام تقويم األداء الوظيفي في إطار تطبيق مدخل إدارة 
والوقوف عمى نظام تقويم األداء الوظيفي في المدرسة الثانوية العامة في ، الجودة الشاممة

والتوصل إلى عدد من البدائل الممكنة لتطوير نظام تقويم األداء ، جميورية مصر العربية
والوصول إلى نظام مقترح لتقويم األداء ، الوظيفي بيا في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة

واعتمدت الدراسة عمى أسموب النظم ، وتحديد مدى إمكانية تنفيذه في البيئة المصرية، الوظيفي
، باإلضافة إلى المنيج الوصفي حتى تجيب عن تساؤالتيا، وذلك لمناسبتو لموضوع الدراسة

وتوصمت إلى مجموعة من نقاط القوة في النظام الحالي لتقويم األداء الوظيفي ، وتحقق أىدافيا
تحقيق بعض األىداف لمنظام كاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة العاممين كالترقية أو النقل أو : منيا 
، واالىتمام بالتدريب المستمر لمقيادات عمى المستجدات في مجال اإلدارة المدرسية، الفصل

كما توصمت أيضا إلى مجموعة من نقاط ، وبساطة المعايير المتضمنة في أداة التقويم ووضوحيا
وضعف وعي العاممين باإلدارة ، عدم وجود أىداف واضحة ومحددة لمنظام: الضعف منيا 

مع غموض أىداف تقويم األداء ، وكذلك تدني درجة وعي القائمين عمى تقويم األداء، المدرسية
وفي النياية أوصت بضرورة مشاركة العاممين في اإلدارة المدرسية في نظام تقويم ، وتعدد خطواتو

مع االىتمام ، وأخذ آرائيم ومقترحاتيم بعين االعتبار عند تصميم مقياس تقييم األداء، األداء
وىنا تتشابو ىذه الدراسة مع ، وكذلك المعممين، بالتقييم الذاتي لمعاممين بالجياز اإلداري لممدرسة

                                         
تطوير نظام األداء الوظيفي بالمدرسة الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية في ضوء مدخل إدارة :  إميان أمحد حممد عزب (1)

 2005، القاىرة ، جامعة عني مشس ، كلية الرتبية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الجودة الشاملة 
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، دراستنا من حيث التركيز عمى المدرسة الثانوية كمحور ارتكاز لمتعميم الثانوي في مصر
، واختمفت عنيا في اإلطار الميداني،  الوصفي وأسموب النظم–باإلضافة إلى المنيج المستخدم 

باإلضافة إلى كون دراستنا توجو اىتماميا نحو معمم التعميم الثانوي في مصر وكيفية تفعيل نظام 
.  إعداده في ضوء المداخل العالمية المتقدمة

حصٕر يمخزح نخطٕٚز ثمافت انًذرطت انثإَٚت انؼايت ): بؼُٕاٌ ، دراطت لاطى انحزبٙ- 11

 2006 (بانًًهكت انؼزبٛت انظؼٕدٚت فٙ ضٕء يذخم إدارة انجٕدة انشايهت
(1) 

 :

والوقوف عمى مفيوم ثقافة ، وىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى ماىية إدارة الجودة الشاممة
وتحميل أبعاد الثقافة المنتشرة بالمدارس في ، المدرسة الثانوية العامة وعالقتيا بالممارسات التربوية

، والمساىمة في توفير بنية تربوية وتعميمية حافزة عمى التطوير والتجديد، المجتمع المعاصر
.  وتقديم تصور مقترح لتطوير وتجديد ثقافة المدرسة الثانوية العامة في المممكة العربية السعودية

واعتمدت عمى المنيج الوصفي الذي يفيد في رصد ظاىرة الدراسة وكذلك حتى تحقق 
وتوصمت إلى أن ىناك محدودية في انتشار ثقافة األداء التعميمي ، أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا

ومحدودية انتشار ثقافة ، وانتشار ثقافة تقميدية تؤكد عمى عزلة المدرسة الثانوية العامة، المعاصر
ىمال ثقافة التفكير والتأمل، التعمم التعاوني ووجود فجوة في التواصل بين المدرسة والمجتمع ، وا 

، كما ال يوجد تفعيل لمتعمم الذاتي سواء لمطمبة أو لممعممين، المحمي والمؤسسات األخرى
.  وغموض ثقافة المعايير في المدرسة الثانوية العامة

مع االىتمام ، وأوصت في النياية بضرورة تفعيل ثقافة الجودة بالمدرسة الثانوية
وعمى ىذا ، بمضامين التجديد مثل نشر ثقافة التعمم التعاوني وتدعيم العالقة مع المجتمع المحمي
وكذلك ، فإن دراستنا تتشابو مع ىذه الدراسة من حيث محور اىتمام كاًل منيما بالتعميم الثانوي

في حين اختمفت عنيا في اإلطار ، توظيف المنيج الوصفي لمعالجة الظاىرة قيد الدراسة
ومعايير ، والتعميم االلكتروني، واستخدام المداخل المتقدمة مثل مدخل التعمم النشط، الميداني

. الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد في تفعيل إعداد معمم التعميم الثانوي

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى تطوير منظومة التعميم الثانوي 
بينما تختمف عنيا في طبيعة ، ككل أو المدرسة كجزء منيا باستخدام مدخل إدارة الجودة الشاممة

                                         
، "تصور مقرتح لتطوير ثقافة ادلدرسة الثانوية العامة بادلملكة العربية السعودية يف ضوء مدخل إدارة اجلودة الشاملة: "  قاسم احلريب (1)

، 2006يناير  (22-21)المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر في القترة من ، العودلة ومنظومة التعليم يف مصر والعامل العريب 
، القاىرة ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية باالشتراك مع مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس 

 .367 – 273ص ص  ، 2006، دار الفكر العريب 
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حيث تناولت الدراسة السابقة تطوير ثقافة المدرسة ، وبمد الدراسة، الموضوع ومحاوره العممية
الثانوية العامة بالمممكة العربية السعودية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة مستخدمة في ذلك 

بينما تناولت دراستنا الحالية كيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام ، المنيج الوصفي
في مصر باستخدام المداخل المتقدمة موظفة في ذلك المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم 

.  باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

حصٕر يمخزح نخطٕٚز أداء يؼهًٙ انخؼهٛى  " (2006)دراطت ػًاد أبٕ طزٚغ حظٍٛ - 12

: (1)"انثإَ٘ انصُاػٙ فٙ ضٕء انًؼاٚٛز انًُٓٛت انًؼاصزة

  وىدفت الدراسة إلي تحديد قائمة بالمعايير المينية المعاصرة الواجب توافرىا لدي معممي 
، والتعرف عمي الواقع الفعمي ألداء معممي التعميم الثانوي الصناعي، التعميم الثانوي الصناعي

ووضع تصور مقترح لتطوير أداء معممي التعميم الثانوي الصناعي في ضوء ىذه المعايير المينية 
وكان من ، واعتمدت عمي المنيج الوصفي حتى تحقق أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا، المعاصرة

أىم نتائجيا التوصل إلي قائمة بالمعايير المينية التي يجب توافرىا في أداء معممي التعميم 
 16الثانوي الصناعي تضمنت ىذه القائمة خمسة مجاالت رئيسة وكل مجال رئيسي يتكون من 

وتم وضع كل معيار تحت مستوي معين تبعا لما ىو موجود ،  معيارًا فرعياً 90و ، معيارًا رئيسياً 
وجاء مستوي أداء المعممين في مجال التخطيط لمتدريس ، فعال في أداء المعمم الحالي

دارة الصف مقبوال مستوي أداء المعممين في مجال التمكن من المادة ، واستراتيجيات التعمم وا 
أما مستوي أداء المعممين في مجال النمو الميني والخمقي لمعممي التعميم الثانوي ، العممية جيد

أما مستوي أداء المعممين في مجال التقديم فقد جاء في مستوي ضعيف كان ، الصناعي جيد جدا
 درجة أي بنسبة 24 في حين كانت الدرجة الكمية 10.74المتوسط الحسابي ليذا المجال ىو 

وبفحص المعايير األساسية التي تكون منيا المجال تبين انخفاض مستوي أداء % 44076مئوية 
.  (التقويم الذاتي، تقويم الطالب)المعممين في المعيارين األساسيين في ىذا المجال وىما 

  وفي النياية أوصت بتبني التصور المقترح الذي وضعتو في ضوء نتائج عممية التقييم 
طرق وأساليب ، محتواه، أىدافو، منطمقات التصور المقترح: وتضمن ىذا التصور العناصر التالية

.  تدريسو والوسائل واألدوات ومدة تنفيذه وتقويمو

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في التركيز عمى تطوير أداء المعمم بشكل عام 
بينما تختمف عنيا في طبيعة ، والثانوي بشكل خاص في ضوء المعايير المينية أو العالمية

                                         
رسالة ، تصور مقترح لتطوير أداء معلمي التعليم الثانوي الصناعي في ضوء المعايير المهنية المعاصرة :  عماد أبو سريع حسني (1)

  .2006، جامعة ادلنوفية ، كلية الرتبية بشبني الكوم ، ماجستري غري منشورة 
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حيث تناولت الدراسة السابقة تطوير أداء معممي التعميم الثانوي ، الموضوع ومحاوره العممية
بينما ، مستخدمة في ذلك المنيج الوصفي، الصناعي في ضوء المعايير المينية المعاصرة

تناولت دراستنا الحالية كيفية تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام 
المداخل المتقدمة موظفة في ذلك المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم باإلضافة إلى األسموب 

.  اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار الميداني الخاص بيا

إػادة ُْذطت انؼًهٛاث اإلدارٚت فٗ انخؼهٛى : " بؼُٕاٌ  (2007)دراطت خانذ يحًذ َٕٚض - 13

" بجًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت نهٕفاء بًخطهباث انًؼاٚٛز انمٕيٛت نهخؼهٛى انصُاػٙانثإَٖ 
(1) 

 :

ىدفت ىذه الدراسة إلى استخدام أسموب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية فى المدرسة و 
الثانوية الصناعية، بغرض تحسين أداء اإلدارة المدرسية والتعميمية ، وتحسين سرعة اتخاذ 
القرارات ، وتبسيط العمميات من أجل تخفيض التكاليف وعدد المستويات اإلدارية المدرسية 

 واألسموب  ،التحميمي الوصفيواستخدمت المنيج ، وتغيير المفاىيم والقيم التقميدية السائدة
ضاء ىيئة التدريس بكميات عبعض أالذي طبق عمى  الرأياستطالع اإلحصائي لترجمة نتائج 

وذلك حتى ،  الصناعىالثانويالتربية حول آليات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية فى التعميم 
.  تحقق أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا

يعتوره بعض نواحي  الصناعى فى مصر الثانوي لمتعميم اإلداري واقع التنظيم أنلى إوصمت وت 
، همتطمبات مع مراعاة  إعادة ىندسة العمميات ،مدخل والذي يتطمب توظيف، الضعف والقصور

 بضرورة إنشاء وحده إلعادة في النيايةوأوصت ،  الصناعىالثانويالتعميم في  هوأسس تطبيق
عادة بناء محتوى المنيج   ضوء التطور في الدراسيىندسة العمميات اإلدارية فى كل مدرسة ، وا 

.  حتى تتحقق الجودة المنشودة لممدرسة كمنظومة مجتمعية والتكنولوجي العممي

وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في توظيف المداخل العممية الحديثة أو المتقدمة 
في حين ، أو أحد مفرداتيا أو عناصرىا بشكل خاص، في تطوير منظومة التعميم بشكل عام

إعادة ىندسة حيث تناولت الدراسة السابقة ، تختمف عنيا في طبيعة الموضوع ومحاوره العممية
 بجميورية مصر العربية لموفاء بمتطمبات المعايير الصناعي الثانوي التعميم فيالعمميات اإلدارية 

بينما تناولت دراستنا الحالية كيفية تفعيل ، مستخدمًة في ذلك المنيج الوصفي، القومية لمتعميم
نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام المداخل المتقدمة موظفًة في ذلك 

                                         
 بجمهورية مصر العربية للوفاء بمتطلبات الصناعي الثانويإعادة ىندسة العمليات اإلدارية فى التعليم  : يونس خالد حممد (1)

  .2007 ، كلية الرتبية ، جامعة ادلنصورة ،  غري منشورةرسالة دكتوراهالمعايير القومية للتعليم ، 
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المنيج الوصفي وأسموب تحميل النظم باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لترجمة نتائج اإلطار 
.  الميداني الخاص بيا

دراطت يمارَت نهخؼهٛى االنكخزَٔٙ فٙ كم يٍ : " دراطت أشٕاق ػبذ انجهٛم ػهٙ بؼُٕاٌ - 14

" انٕالٚاث انًخحذة األيزٚكٛت ٔاطخزانٛا ٔإيكاَٛت اإلفادة يُٓا فٙ جًٕٓرٚت يصز انؼزبٛت 

(2008 )
(1)

  : 

باإلضافة إلى ،  وىدفت الدراسة إلى توضيح مفيوم التعميم االلكتروني وخصائصو وفوائده
ودراسة واقعو في ، التعرف عمى تطبيقاتو في المجالس الثانوية العامة في كل من دولتي المقارنة

مع التركيز عمى وضع تصور مقترح لتطبيقو في ، ومتطمبات تطبيقو، مصر في المدارس الثانوية
وقد استخدمت الدراسة االستبانة التي ، ونتائج الدراسة المقارنة، ضوء نتائج الدراسة الميدانية

ولكي ،  فردًا من مديري ووكالء ومعممي المدارس الثانوية العامة في مصر528طبقت عمى 
وأسموب تحميل ، تحقق أىدافيا العممية وتجيب عن تساؤالتيا البحثية زاوجت بين المنيج المقارن

وكان من أىم نتائجيا ، باإلضافة إلى األسموب اإلحصائي لمعالجة نتائج اإلطار الميداني، النظم
وربما ، وجود بنية تكنولوجية في بعض المدارس الثانوية العامة دون غيرىا بمحافظة القميوبية

، يرجع ذلك إلى قمة التمويل أو تجاىل بعض مديري ىذه المدارس ألىمية التعميم االلكتروني
وأوصت في النياية بضرورة التركيز عمى التجاوب المستمر مع مستحدثات الثورة التكنولوجية 

.  ومدارس التعميم الثانوي بشكل خاص، وسرعة توظيفيا في جميع مدارس التعميم العام بوجو عام

حيث ،  وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة من حيث المنيج وأحد المحاور العممية
كما ركزت كاًل منيما ، واألسموب االحصائي، استخدمت كال من الدراستين أسموب تحميل النظم

وخصوصية ، في حين اختمفت عنيا في طبيعة الموضوع، عمى التعميم االلكتروني كمدخل عممي
عمى اعتبار أن الدراسة السابقة تناولت موضوع التعميم االلكتروني في كل من الواليات ، المعالجة

مكانية اإلفادة منيا في جميورية مصر العربية أما دراستنا فقد ، المتحدة األمريكية واستراليا وا 
تناولت موضوع تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام بعض المداخل 

.  المتقدمة

أثز انخؼهى انُشط فٙ حًُٛت انخفكٛز االبخكار٘ : " دراطت أياَٙ طٛذ فزغهٙ بؼُٕاٌ - 15

 (2009)" ٔانخحصٛم انذراطٙ نذٖ حاليٛذ انحهمت األٔنٗ يٍ انخؼهٛى األطاطٙ 
(1)

 : 

                                         
دراسة مقارنة للتعليم االلكرتوين يف كل من الواليات ادلتحدة األمريكية واسرتاليا وإمكانية اإلفادة منها يف :  أشواق عبد اجلليل علي(1)

  .2008، جامعة بنها ، كلية الرتبية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مجهورية مصر العربية 
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 وىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج قائم عمى التعمم النشط لتنمية التفكير االبتكاري 
ومدى تأثيره في مستوى ، والتعرف عمى أثره في تنمية التفكير االبتكاري، والتحصيل الدراسي

، التحصيل الدراسي في مادة المغة العربية لدى تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي
، واستخدمت المنيج التجريبي حيث اعتمدت عمى مجموعتين أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة

إدارة شمال )وتم اختيار العينة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي في مدرستين حكوميتين 
كما استخدمت ،  تمميذةً 44و،  تمميذاً 55 فردًا منيا 99وتمثمت العينة في ، (السويس التعميمية

، ومقياس تقدير المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة المصرية، اختبار الذكاء المصور
وبرنامج تدريبي قائم ، واختبار تحصيمي في مادة المغة العربية، واختبار تورانس لمتفكير االبتكاري

وكان من أبرز نتائجيا أن ىناك ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ، عمى التعمم النشط
درجات كاًل من التالميذ بالمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية لصالح المجموعة التجريبية 

وأبرزت أثره االيجابي في تنمية ، كما اعتمدت عمى برنامج استراتيجيات التعمم النشط، األولى
كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التالميذ بالمجموعة ، التفكير االبتكاري

وأوصت في النياية بضرورة تبني البرامج التعميمية ، التجريبية األولى في القياسين القبمي والبعدي
. القائمة عمى التعمم النشط من أجل تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 وىنا تتشابو دراستنا مع الدراسة السابقة في تناول التعمم النشط كمدخل عممي متقدم 
المعمم )يضطمع بدور ىام في االرتقاء بالعممية التعميمية من قبل جميع األطراف المشاركة فيو 

بينما تختمف عنيا من حيث طبيعة الموضوع والمنيج المستخدم حيث تناولت الدراسة ، (والتمميذ
السابقة أثر التعمم النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الحمقة 

، ووظفت المنيج التجريبي حتى تحقق أىدافيا وتجيب عن تساؤالتيا، األولى من التعميم األساسي
في حين تناولت دراستنا موضوع تفعيل نظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر باستخدام 

وأسموب تحميل النظم حتى تحقق أىدافيا ، ووظفت المنيج الوصفي، بعض المداخل المتقدمة
وتجيب عن تساؤالتيا باإلضافة إلى األسموب االحصائي لمعالجة نتائج اإلطار الميداني الخاص 

.  بيا
: تعليق عام على الدراسات السابقة 

                                                                                                                     
، أثر التعلم النشط يف تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي :  أماين سيد فرغلي (1)

  .2009، جامعة القاىرة ، معهد الدراسات الرتبوية، رسالة ماجستري غري منشورة 
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ما   تناولت الموضوع نجد أنيا تنوعت فمنياالتيلدراسات السابقة امن خالل عرض  
كما أوصت جميع الدراسات ، الميداني ومنيا ما تناولو عمى المستوى النظريتناولو عمى المستوى 

عادة ىيكمة برامج ومقررات اإلعداد، بضرورة االىتمام بإعداد المعمم باإلضافة إلى الطرق ، وا 
العمل عمى رفع مستواه فى كافة وذلك من أجل ، واألساليب المستخدمة في ذلك اإلطار

ضرورة االستفادة من المداخل الحديثة ىذا باإلضافة إلى تأكيد الدراسات السابقة عمى ، المجاالت
التعميم مدخل وإعادة اليندسة ، في مجال إعداد المعمم والتي منيا عمى سبيل المثال مدخل 

التعميم الثانوي نظم إعداد معمم ومدخل المعايير القومية لتفعيل ، ومدخل التعمم النشط، االلكتروني
أما أوجو االختالف بينيا وبين الدراسات السابقة ، وىذا ما تنفرد بو دراستنا، فى مصرالعام 

: فيمكن إبرازىا عمى النحو التالي 
حيث استخدم البحث الحالي المزاوجة بين المنيج الوصفي وأسموب تحميل : يُٓج انبحث  -1

حتى يتسنى تشخيص الواقع وتحديد المشكالت وطرح الحمول في ، النظم
باإلضافة إلى استخدام عدة أساليب لمتحميل ، ضوء المداخل العممية المتقدمة

أما الدراسات السابقة فقد ، لترجمة نتائج اإلطار الميداني، اإلحصائي
.  استخدمت المنيج الوصفي والمنيج المقارن

 اىتمت الدراسات السابقة الخاصة بالمحور األول بنظم إعداد المعمم في :يحٕر االْخًاو  -2
بينما يتضح أن دراسات المحور الثاني ، مرحمتي التعميم الثانوي العام والفني

أو ، تتعمق بالمداخل العممية المتقدمة في مجال تطوير التعميم بشكل عام
في حين ، أو عممياتو أو أحد مفرداتو بشكل خاص، تطوير نظمو أو إدارتو

أن دراستنا ركزت عمى واقع نظم إعداد المعمم في مصر بشكل عام والتعميم 
وتفعيل نظم إعداده عن طريق استخدام المداخل ، الثانوي العام بشكل خاص

ومدخل ، ومدخل التعمم النشط، المتقدمة مثل مدخل التعميم االلكتروني
 . المعايير القومية

 ينطوي البحث الحالي عمى دراسة ميدانية صمم فييا استبيان طبق عمى :اإلطار انًٛذاَٙ  -3
طالب وطالبات السنة الثالثة والرابعة ، أساتذة كمية التربية)عينة مكونة من 

 . (بكمية التربية جامعة بنيا 

 ىذا وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في تحديد رؤية واضحة لموضوع 
 . والوقوف عمى كافة أبعادىا ومحاورىا العممية، الدراسة

:  المستفيدون مه البحث 



 

 

 

 

 األولل ــالفص
39 

 

 اإلطـــار العـــام للبحــث 

:  يستفيد من ىذا البحث 
.  حيث االنشغال بالبحث العممي: طالب انذراطاث انؼهٛا - 
حيث تم تشخيص الواقع وما يحممو من جوانب : انمائًٌٕ ػهٗ حظٛٛز أيٕر يُظٕيت انخؼهٛى - 

والثانية تحتاج إلى مواجية ، واألولى تحتاج إلى تعزيز، قوة وضعف
.  وكيفية تطبيق ذلك عمى أرض الواقع، أو عالج

حيث يمكن االستفادة من التصور المقترح في ىذا : انمائًٌٕ ػهٗ يُظٕيت إػذاد انًؼهى - 
.  الصدد من أجل االرتقاء بالمعمم المصري في الوقت الحاضر

: خطىات البحث 

:  سار البحث الحالي وفقًا لمخطوات التالية 
، والمشكمة،  وتم من خالليا عرض اإلطار العام لمبحث والذي ضم المقدمة:انخطٕة األٔنٗ  -

، والمصطمحات، والمنيج، والحدود، واألىمية، والتساؤالت واألىداف
.  باإلضافة إلى الدراسات السابقة

من حيث ، وجاءت لتعالج واقع التعميم الثانوي العام في مصر وطبيعتو : انخطٕة انثاَٛت -
باإلضافة إلى عناصر منظومة ، الفمسفة والمنطمقات واألىداف والوظائف

 . والتحديات التي تواجييا في الوقت الحاضر، ومعوقاتيا، التعميم الثانوي

، ومحددات مؤسسات اإلعداد، فمسفة إعداده، وتناولت ماىية إعداد المعمم :انخطٕة انثانثت  -
، وأىم االتجاىات المعاصرة في مجال اإلعداد، باإلضافة إلى نظم اإلعداد

 . وجودة نظم إعداد المعمم في ضوء الفكر التربوي المعاصر

،  وركزت عمى بعض المداخل الحديثة في مجال إعداد معمم التعميم الثانوي:انخطٕة انزابؼت  -
ومدخل ، ومدخل التعمم النشط، وكان من أبرزىا مدخل التعميم االلكتروني

 . معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

من ، واىتمت بتناول معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد: انخطٕة انخايظت  -
باإلضافة إلى ، حيث المفيوم والخصائص والمميزات وأسباب الحاجة إلييا

ثم جودة نظم إعداد معمم التعميم ، أىداف ودور الييئة ومجاالت عمميا
 . الثانوي في مصر في ضوء معايير الييئة القومية
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وشممت إجراءات الدراسة ، وتوجيت نحو االىتمام بالدراسة الميدانية: انخطٕة انظادطت  -
باإلضافة ، الميدانية من حيث اليدف واألداة والعينة والمعالجة اإلحصائية

 . إلى النتائج وتفسيرىا

باإلضافة إلى التصور المقترح ، وتم من خالليا تناول النتائج والتوصيات: انخطٕة انظابؼت  -
 . لالرتقاء بنظم إعداد معمم التعميم الثانوي العام في مصر


