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اإلعداد التربوي لطالب كليات التعليم الصناعي في مصر في ضوء بعض  حول تدور الدراسة الحالية

النشـأة واألهـداف   الفلسـفة و كليات التعليم الصناعي من حيث  ىالتعرف علواستهدفت ، االتجاهات الحديثة
ـ  و، الصناعي فـي مصـر  الوقوف على اإلعداد التربوي لمعلم التعليم و، الدراسيةوالبرامج   ىالتعـرف عل

الوصول إلى كيفية اإلعداد التربوي لطـالب كليـات   و، التعليم الصناعياالتجاهات الحديثة في إعداد معلم 
كليات التعلـيم   اإلعداد التربوي لطالب وضع تصور مقترح لتطويرو ،ومعوقاته التعليم الصناعي في مصر

  .المعلم عدادوفق االتجاهات الحديثة في إفي مصر الصناعي 

قامت ، والحالية الدراسة طبيعةالمنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم ل علىالحالية واعتمدت الدراسة 
 طالب وطالبةوثمانية وعشرون  مائةثالث )٣٢٨(عينة قوامها طبقت على الباحثة بإعداد استبانة كأداة للدراسة

حلـوان، وبنـي سـويف، والسـويس،     ( اتجامعال فيكليات التعليم الصناعي  في ة الرابعةمن طالب الفرق
، كما قامـت  م٢٠١٦- ٢٠١٥صل الدراسي الثاني من العام الدراسي الف ، وطُبقت أداة الدراسة في)سوهاجو

فـي الجامعـات    الباحثة بإجراء مقابالت شخصية غير مقننة مع مسئولي وطالب كليات التعليم الصـناعي 
  ).(حلوان، وبني سويف، والسويس، وسوهاج


      ضعف اإلعداد التربوي لطالب كليات التعليم الصناعي خاصة في التـدرب علـى طرائـق التـدريس

 ية المقدمة للطالب.لمديثة والمتنوعة، وفي التربية العوأساليب التقويم الح
 عدم تطبيق كليات التعليم الصناعي لبعض االتجاهات الحديثة في اإلعداد التربوي للطالب. 
 المقـررات  عدد قلة اإلعداد التربوي لطالب كليات التعليم الصناعي هو واجه أن من أهم المعوقات التي ت

في الالئحـة  لها المخصصة محدودية عدد الساعات الدراسية ، وبالكليةللطالب التربوية التي يتم تدريسها 
ـ  ضعف االرتباط بين المحتوى النظري لبعض المواد التربوية والجانب العملي فـي الدراسية، و دارس م

ـ كتب والضعف إمكانيات مكتبة الكلية من التعليم الصناعي، و  حديثـة ال تربويـة ال مراجـع الدوريات وال
بالكلية من أدوات وأجهزة  سوقاعات التدري تجهيزات المعامل والورش والمصادر اإللكترونية، وقصور

 .تقنية حديثة
لتطوير اإلعداد التربوي لطالب كليات التعلـيم  تصور مقترح  ء نتائج الدراسة الميدانية تم بناءوفي ضو

حيث تضمن هذا التصور اآلليات التي يمكن مـن  ، الصناعي في مصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثة
، يات التعليم الصناعي في مصر في ضوء بعض االتجاهات الحديثةتطوير اإلعداد التربوي لطالب كل خاللها

   .اإلعداد التربوي لطالبهافي  كليات التعليم الصناعيتعوق دور قد مواجهة المعوقات التي باإلضافة إلي 




