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وفيقي إن أُرِيد إالَّ اإلصالح ما استَطَعت وما تَ "{
 يبأُن هوإلَي كَّلْتتَو هلَيع إالَّ بِاللَّه{"  

 

  ))٨٨ : آية هودسورة (( 
  
  
  
  
  



 ٣ 



 ٤

 

م نِ استَطَعتَ فَكُن عاِلما ، فَِإن لَم تَستَطع فَكُن متَعلِّما ، وِإن لَم تَستَطع فََأحبهم ، وِإن لَ"إ
 مهغَضفَال تَب عتَطتَس"  

عـز  -العلي القدير علـى نعمـه   هللا بعد رحلة البحث والعناء في هذه الدراسة ، أحمد ا
أن من علينا بإنجازها، وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من ساهم معي فـي  -وجل

، أسـتاذ  إعداد وإتمام هذه الدراسة ؛ وأخص بالشكر 
على مـا  ة البيئة وتنميخدمة المجتمع تربية جامعة سوهاج لشئون أصول التربية ووكيل كلية ال

بذله من جهد ال ينكره إال جاحد في إنجاز هذا العمل وإتمامه والسعي به نحو أفضـل صـورة   
كثرة انشغاله، فله مني  رة لكل مراحله على الرغم منفي الشكل والمضمون، والمتابعة المستم

  له دوام الصحة والتوفيق . -جلعز و -عتراف بالجميل سائلًا اهللاالكل الشكر و
  ما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلـى  ك

الذي كان لـه بصـماته فـي هـذه     جامعة سوهاج، بكلية التربية المتفرغ أستاذ أصول التربية 
ان يجمع بين سـماحة األب  الدراسة وفي كل سطر من سطورها بمتابعة وجهد ال يوصف ، فك

سائلًا اهللا عز وجل أن يجعل مـا   ،يل، فله مني كل الشكر والتقديرالعطوف وتواضع العالم الجل
  قدمه لي من عون في ميزان حسناته وأن يبارك له في صحته وذريته .

أستاذ ورئيس قسم    السيد إلى والشكر موصول
ه مني أسمى آيات باحث فلأصول التربية بكلية التربية جامعة سوهاج على ما قدمه من عون لل

زمالئـي   وكلكل أساتذتي بقسم أصول التربية جامعة سوهاج، الشكر والتقدير، والشكر كذلك ل
، سـائالً اهللا عـز   هم مني جميعا كل الشكر والتقـدير الباحثين بالقسم وغيره من أقسام الكلية فل
  وجل لهم التوفيق لما فيه الخير والسداد.

أسـتاذ    ير إلى الشكر والتقدكما أبعث كل 
المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية جامعة سوهاج على ما قدمه من تسهيل إجراءات 

 السـيد  إلـى فله مني كل الشكر والتقدير، والشـكر موصـول    مناقشة هذه الرسالة
 كليـة التربيـة    ج وطرق التدريس ووكيلأستاذ المناه

فله منـي كـل الشـكر     عون للباحثعلى ما قدمه من  لشئون التعليم والطالبجامعة سوهاج 
  والتقدير .

  السـيد  والتقدير إلى بكل الشكروأتقدم 
بكليـة  ة المقارنة واإلدارة التعليمية أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ورئيس قسم التربي

  فله مني كل الشكر والتقدير . دعم وتشجيع  للباحثعلى ما قدمه من التربية جامعة سوهاج 
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 العالمين الجليلـين السـيد   وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى
 تربية جامعة سوهاج، والسيد أستاذ أصول التربية والعميد السابق لكلية ال
    أستاذ أصول التربية المتفرغ ووكيـل كليـة

المشاق وقبول مناقشـة   هماعلى تحمل، سابقاً المنصورة لشئون التعليم والطالب التربية جامعة
زيهما عنـي خيـر   هذه الرسالة، أسأل اهللا عزوجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يج

  الجزاء.
السادة العاملين بمكتبـة كليـة التربيـة    والتقدير إلى  ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر

مسـئول قسـم الرسـائل      جامعة سوهاج، وأخص منهم األخ المحترم
ان وجل أن يجعل ذلك في ميـز أسأل اهللا عز والعلمية بالمكتبة على ما قدمه من عون للباحث، 

  حسناته وأن يبارك له في صحته وأهله.
اللغـة العربيـة    معلـم كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للسيد 

، والشكر موصـول ألخـي الكـريم    لى المراجعة اللغوية لهذه الرسالةبإدارة جهينة التعليمية ع
  ى ترجمة مخلـص  نة التعليمية علاللغة اإلنجليزية بإدارة جهي معلم

، وأسأل اهللا عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يجزيهما ومستخلص هذه الرسالة
  عني خير الجزاء.

ن كان لدعائهما الفضل األول اللذي والدي ووالدتي أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلىكما 
أسـأل اهللا  ، ووات هذه الدراسةبعد كرم ربي عز وجل في تسهيل خطوات الباحث وتيسير خط

  عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما وأن يجزيهما عني خير الجزاء .
عبـدالرحيم وجمـال   (إخوتي األعـزاء  أعمامي، ووالشكر موصول لكل أفراد أسرتي : 

، لمـا  )محمد و تسنيم وأبرار(، وأبنائي األعزاء زوجتي العزيزةو، )وعمر ومحمد وأم محمد
أن يجـزيهم جميعـا   أسأل ربي عز وجل و، مشقة في إتمام وإنجاز هذا العمل من تكبدوه معي

  .عني خير الجزاء
  الباحث
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ي     تمثل  ذي یستغل ف وي ال المدارس التجریبیة الملحقة بكلیة التربیة المعمل الترب

یم تطبیق       ل تعم ة قب وث التربوی ائج البح ات ونت دث النظری ب أح ل   تجری ى ك ا عل ھ
ة،  المد دارس    ارس الحكومی ذه الم ین      ویمكن أن تستخدم ھ دریب الطالب المعلم ي ت ف

، كما تساعد ھذه المدارس في إعادة الفاعلیة لدور ًیامللیات التربیة تدریًبا نظرًیا وعبك
ي مصر، ویمكن     دارس    استغالل كلیات التربیة في تطویر العملیة التعلیمیة ف ذه الم ھ

  كلیات التربیة.تحت إشراف مباشر لرًیا وعملًیا في التنمیة المھنیة للمعلمین نظ
ما اإلستراتیجیة  الرئیس التالي: تساؤلفي الالدراسة الحالیة  تحددت مشكلةوقد          

المقترحة إلنشاء مدارس تجریبیة ملحقة بكلیات التربیة في مصر في ضوء التوجھات 
  العالمیة المعاصرة؟

ى   اء إستراتیجیة م  وھدفت الدراسة إل ة مل    : بن ة   قترحة إلنشاء مدرسة تجریبی حق
ض          ة وفي ضوء بع ي للكلی ل البیئ ائج التحلی بكلیة التربیة جامعة سوھاج في ضوء نت

  النماذج العالمیة للمدارس التجریبیة.
ا   قدم؛ حیث المنھج الوصفيت الدراسة واستخدم ت الدراسة فصلین نظریین ھم

داف    ة وأھ دارس التجریبی وم الم ول مفھ اني ح ل الث اء  الفص ررات إنش فة ومب ھا وفلس
مدارس تجریبیة ملحقة بكلیات التربیة في مصر، والفصل الثالث حول أھم التوجھات 
اء        ي إنش ا ف تفادة منھ ھ اإلس ة وأوج دارس التجریبی ال الم ي مج ة ف اذج العالمی والنم

  مدارس تجریبیة ملحقة بكلیات التربیة في مصر.
ة دمت الدراس امس إ  وق ع والخ لین الراب ي الفص ة  ف ائج الدراس راءات ونت ج

ث  ة، حی تخدمالمیدانی ة  اس ة المیدانی ي الدراس وذج   ف اعي (نم ل رب تمارة تحلی إس
SWOT         ة ة التربی اونیھم بكلی دریس ومع ة الت اء ھیئ ن أعض ة م ى عین ت عل ) ُطبق

وم    ات اآلداب والعل ن كلی اونیھم م دریس ومع ة الت اء ھیئ ذلك أعض وھاج ، وك بس
ذین یدرسون لطالب كلی      ة بسوھاج  بسوھاج ال ة     ة التربی ة الداخلی ل البیئ ك لتحلی ؛ وذل

اط      م نق ى أھ ا إل والخارجیة لكلیة التربیة جامعة سوھاج، وتوصلت الدراسة من خاللھ
ة     ي البیئ دات ف القوة ونقاط الضعف بالبیئة الداخلیة للكلیة ،وكذلك أھم الفرص والتھدی

  الخارجیة.
ة مقترحة إلنشاء مدرسة    إستراتیجی  الفصل السادس مالمحوقدمت الدراسة في 

ات       ارب والتوجھ م التج وء أھ ي ض وھاج ف ة س ة جامع ة التربی ة بكلی ة ملحق تجریبی
ل ا  ائج التحلی وء نت ي ض ة، وف ا الدراس ت لھ ي عرض ة الت ة العالمی ة التربی ي لكلی لبیئ

ؤتمرات           دوات والم د الن ا: عق ن أھمھ یات م دة توص منت ع وھاج، وتض ة س جامع
رة  الداعمة إلنشاء مدارس تجریب یة ملحقة بكلیات التربیة، وتكوین رأي عام مؤید للفك

ذه            ة ھ دارس، ومتابع ذه الم ة إلنشاء ھ ات الالزم وفیر المیزانی ا، وت ا إعالمًی وداعم لھ
المدارس عند إنشائھا وفق متطلبات التجریب التربوي، والتنسیق المستمر بین وزارة 

ة المھنی    ة واألكادیمی ات التربی یم وكلی ة والتعل داخل   التربی دم ت مان ع ین لض ة للمعلم
م        ا یض ة بم ل المدرس ل داخ تمر للعم یم المس ات، والتنظ أثیر    ناالختصاص دم ت ع
  عملیات التجریب التربوي على مستوى تحصیل طالب ھذه المدارس.
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Abstract of the study 
The experimental schools attached to the Faculty of Education are the 

educational laboratory which is used to experiment the latest theories and the results 
of educational research before being applied to all public schools. These schools can 
be used to train teachers in education colleges in theoretical and practical training. 
They also can be used in the development of the educational process in Egypt, these 
schools can be used in the professional development of teachers theoretically and 
practically under the direct supervision of the faculties of education. 

The problem of the current study has been determined in the following main 
question: What is the proposed strategy for the establishment of experimental 
schools attached to the faculties of education in Egypt in the light of contemporary 
global trends? 

The study aimed at: Building a proposed strategy for the establishment of an 
experimental school attached to the Faculty of Education Sohag University in light 
of the results of the environmental analysis of the college and in light of some 
international models of experimental schools. 

The researcher uses the descriptive approach. The study presents two theoretical 
chapters: the second chapter on the concept of experimental schools , its objectives , 
philosophy and the justification of establishing experimental schools attached to the 
faculties of education in Egypt; the third chapter on the most important international 
trends and models in the field of experimental schools  in Egypt. 

         In the fourth and fifth semesters, the researcher presented the procedures 
and results of the field study. A quadratic analysis form (SWOT) was used in the 
field study on a sample of faculty members and their assistants at the Faculty of 
Education in Sohag, as well as faculty members and their assistants from the 
Faculty of Arts and Sciences in Sohag In order to analyze the internal and external 
environment of the Faculty of Education, Sohag University, and the study reached 
the most important strengths and weaknesses in the internal environment of the 
college, as well as the most important opportunities and threats in the external 
environment.                            

    The study presents in Chapter 6 features of a proposed strategy for the 
establishment of an experimental school attached to the Faculty of Education, 
Sohag University in light of the most important international experiences and trends 
discussed in the study and in light of the results of the environmental analysis of the 
Faculty of Education, Sohag University.                                                                          

 The study includes several recommendations, the most important of which are: 
holding conferences in support of the establishment of experimental schools 
attached to the faculties of education, forming a public opinion in support of the 
idea and supporting the media, providing the necessary budgets for the 
establishment of these schools, follow-up of these schools in accordance with the 
requirements of educational experimentation and continuous coordination between 
the Ministry of Education and colleges Education and professional academy for 
teachers, and the continuous organization of work within the school to ensure that 
educational experimentation will not affect the level of achievement of students of 
these schools . 

 


