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 المستخمص:
ىدف البحث الحالي إلى تعرف اتجاىات أبحاث التربية المقارنة بالجامعات المصرية فيما 
يتعمققب بقققق عمو قققوعات المقارنققة، والمنيجيقققة البحثيقققة، واألىققداف، والنتقققا   ، ولتحقيقققب ىقققذا 
اليقدف اعتمققد البحققث عمققى المققني  الوصقق،ي التحميمققي، وتكققون مجتمقق  البحققث مققن جميقق  

ير والدكتوراه  في تخصص التربية المقارنة بالجامعات المصرية. الرسا ل العممية عالماجست
  رسالة عممية في تخصص التربيقة المقارنقة بجامعقات 03تكونت عينة البحث من عبينما 

م ، وقد 0303-0303ععين شمس، والقاىرة، واألزىر، وسوىاج ، وذلك خالل ال،ترة من ع
مبحقث  وذلققك لمناسقبتيا لتحقيقب أىققداف اسقتخدمت الباحثقة اسقتمارة تحميققل المحتقوى كق داة ل

البحقث واإلجابققة عققن أسقق متو، وبعقد الت كققد مققن صققدب وثبقات اسققتمارة تحميققل المحتققوى، تققم 
تطبيقيا عمى عينة البحث وأظيرت البيانات وجود تنوع ممحوظ لمرسا ل العممية من حيث 

ن المققققارن مو ققوعات المقارنققة، والمنيجيققة البحثيقققة مقق  وجققود زيققادة ممحوظقققة فققي المنيجققي
والوص،ي عمى الترتيب، ومن حيث أنواع األىداف التي سعت إلى تحقيقيا، باإل افة إلى 
أن النتققا   التقققي توصقققمت إلييقققا الرسقققا ل العمميققة مجديقققة، وتتسقققم بالواقعيقققة، ومتناسقققبة مققق  
األىداف التي و عت مسبقًا، ومحققة ليا، كما ات ح أن بعض مقن تمقك المتريقرات يتسقم 

دة، وىو ما ينبري الت كيد عميو وتعزيزه وبع يا يتسم بال عف والخمل و عف بالقوة والجو 
االىتمقققام، وىقققو مقققا يتطمقققب معالجقققة أوجقققو ال ققققعف والخمقققل، وفقققي  قققو  النتقققا   التقققي تققققم 
التوصل  إلييا قدمت الباحثة عدة توصيات أبرزىا قيام المسؤولين ب قسام اإلدارة والتخطيط 

ربيقققة المقارنققققة، لتوجيقققو البققققاحثين المسقققتجدين إلققققى بإعقققداد خقققرا ط بحثيققققة فقققي تخصققققص الت
مو وعات ومشكالت وظي،ية في التخصص تدعو إلييا الحاجة ولم يتم تناوليقا مقن قبقل، 

 وذلك باالست،ادة من النتا   التحميمية لمبحث الحالي.
 أبحاث التربية المقارنة، الجامعات المصرية، الرسا ل العممية.الكممات المفتاحية: 

 
 
 

 دمة:المق
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يعد البحث العممي ركيزة أساسقية مقن أىقم الركقا ز والقدعا م لكقل تطقور صقناعي واقتصقادي 
في أي مجتم ، وىذا ما أدركتقو القدول المتقدمقة  فتحقيقب أىقدافيا ومرامقي سياسقاتيا مرىقون 

ويمثل البحث التربوي أحد   .043، ص0330بالت،وب في مجال البحث العممي عجرادات، 
، التققققي تحظقققى باىتمققققام كبيقققر فققققي تطقققوير النشققققاط اإلنسقققاني وال،كققققر فقققروع البحققققث العممقققي

التربوي، من خالل المساعدة في و   الحمول المناسبة، واإلصالحات لمعالجة المشكالت 
التربوية في المجتم ، باإل افة إلى دراسة القنظم التربويقة وخصا صقيا والمسقاعدة فقي فيقم 

ذا أولت الجامعات وال سيما كميات التربية، عنايقة الظواىر التربوية لتحقيب التقدم والنمو  ل
بالبحقث التربقوي  لمققا لقو مققن أىميقة فققي المسقاعدة فققي رسقم سياسققات المؤسسقات التربويققة، 
واالىتمقام بالعمميقة التعميميققة، والوصقول إلققى الققرار التربقوي الصققا ب، مقن خققالل مقا يقدمققو 

العنايقة بقو مقن خقالل معرفققة  مقن معمومقات وبقدا ل وحمقول لممشقكالت المدروسقة، حيقث تقتم
اتجاىقات البحققث، وفحقص نتاجققو ال،كقري، والوقققوف عمققى جوانقب القققوة وال قعف فققي ىققذه 
البحقققوث، والتعقققرف عمققققى المو قققوعات األكثقققر اىتمامققققًا مقققن البقققاحثين، واإلشققققارة إلقققى تمققققك 
المو قوعات التققي لقم تنققل اىتمقام الكثيققر مقن البققاحثين، وتبيقان مققدى مواكبقة البققاحثين فققي 

ل البحقث العممقي لمجديقد مقن المعرفقة والتطقورات خقالل تطبقيقيم لمبحقوث الخاصقة بيققم مجقا
  . 0303عالعصيمي، 

وتمثل التربية المقارنة أحد روافد البحث التربوي، التي فر ت ن،سيا في مجال العموم 
التربوية في اآلونة األخيرة، حيث أسيم ىذا العمم في التعرف عمى األنظمة التعميمية 

مشكالتيا، والعمل عمى تطوير ىذه األنظمة ورسم السياسات والخطط التربوية،  ودراسة
  .0332وزيادة ك،ا ة األنظمة التعميمية ومساعدتيا عمى تحقيب أىدافيا عخميل، 

  0303  محمد، 0302وفي  و  ذلك فقد اىتم العديد من الباحثين مثل عالجاسر، 
مية في مجال التربية المقارنة، لدف  عجمة بمو وع مراجعة وتحميل البحوث والرسا ل العم

التقدم في مجال البحوث التربوية، وتكوين صورة ورؤية مستقبمية أكثر و وحًا وعمقًا من 
خالل توجييو إلى مو وعات بحثية وظي،ية يحتاجيا التعميم بكافة مراحمو، ويحقب التكامل 

 بطريقة أكثر فعالية. بين مجاالت البحث المختم،ة، مما يجعل كل مجال يثري اآلخر
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ىذا وتشعر العديد من األنظمة التعميمية في كثير من بمدان العالم بالقمب تجاه اإلصالحات 
التربوية الجديدة، وىذا القمب يدفعيا بقوة نحو االست،ادة واالستعانة من أي تجربة را دة 

وىو ما يظير ومتميزة، والمقارنة بين أف ل التجارب المعرو ة واختيار المناسب منيا، 
الحاجة الممحة لألنظمة التعميمية إلى االىتمام بالدراسات المقارنة، وذلك من أجل مواجية 

  .56، ص0303التحديات واالستعداد لممستقبل ععسيري، 
  أن التربية المقارنة أفسحت المجال لالىتمام بدراسة 0303وقد أكدت دراسة عبد الرحيم ع

اىتمامات الميدان، خاصة م  اتساع نطاقات الدراسات التريرات التربوية، فشكمت أحد 
فييا، وتنوع اىتمامات التربية المقارنة، والدولية، وبالرغم من اىتمام التربية المقارنة بإجرا  
المقارنات التربوية في مجال التربية والتعميم، فإنو ال يزال الميدان ي،تقر إلى أطر مقارنة 

 التربوية الحديثة واالست،ادة منيا قدر اإلمكان. ُمعينة تعمل عمى تحميل التوجيات
  بإجرا  المزيد من 0303ونتيجة لذلك فقد أوصت العديد من الدراسات مثل دراسة محمد ع

الدراسات المقارنة نظًرا لقمة عدد ىذه البحوث واتجاه معظم األبحاث الحالية إلى دراسات 
في تعرف النظم التعميمية لمدول األخرى  اإلدارة التربوية، حيث إن الدراسات المقارنة ت،يد

 وذلك باالن،تاح عمى تجارب ىذه الدول واالست،ادة منيا في تطوير التعميم.
  0300  عشرية، 0303كما أوصت العديد من الدراسات ومنيا ععبد المطمب، 

  ب رورة إجرا  مراجعة مستمرة لإلنتاج البحثي 0300  الموسوي، 0300المارديني، 
متقاربة لموقوف عمى واق  األبحاث وتحميميا واالست،ادة من نتا جيا، ومن ثم  عمى فترات

توجيو األبحاث في مجال التخصص، بما يسيم في انطالب البحث التربوي نحو آفاب 
 مستقبمية جديدة تتماشى م  التطورات المتالحقة والمتسارعة.

   عف Nwanzu, 2017  0305  الدخيل، 0304كما أظيرت نتا   دراسة الميدي ع
االست،ادة من نتا   البحوث السابقة، وغياب استراتيجية شاممة، ومحددة لمبحوث التربوية، 
وغياب نظم تقييم الرسا ل والبحوث العممية في ظل  خامة اإلنتاج العممي التربوي، وعدم 
ب وجود خطة بحثية تتصدى ليا الجامعات بالتن،يذ، باإل افة إلى عدم التحديد الدقي

 لالحتياجات البحثية التعميمية والتربوية.
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والمت مل في الجامعات المصرية يجد أنيا من أقدم الجامعات العربية، كذلك تعد كميات 
التربية بالجامعات المصرية من أوا ل كميات التربية التي تم إنشاؤىا في العالم العربي، وقد 

مقارنة التي تع  بالرسا ل العممية كان السبب ليذه الكميات في إنشا  أقسام التربية ال
المتخصصة في ىذا المجال، وتختص ىذه األقسام بالدراسات والبحوث في تخصصات 
نظم التعميم وتاريخو، والدراسات المقارنة: دراسة الحالة والدراسات المنطقية، والتربية 

متنوعة، كما الدولية ونظم التعميم المستمر، والدراسات الدولية وغيرىا من  التخصصات ال
ينتشر بمصر العديد من الجمعيات العممية المتخصصة في مجال التربية المقارنة، مما 
يجعل مصر واحدة من أكثر البمدان العربية التي تيتم بمجال التربية المقارنة، كما يقدم 
الباحثون بيا عدد كبير من الرسا ل العممية المتميزة في ىذا المجال، وبذلك يظير أىمية 

سة ىذا الجيد العممي والبحثي الكبير، والعمل عمى توظي،و واالست،ادة منو ععسيري، درا
0303.  

وبنا  عمى ما سبب ترى الباحثة أنو من ال روري االست،ادة من تجارب اآلخرين ومقارنة 
ما وصل إليو مستوى البحوث في دول أخرى في المجال التربوي بص،ة عامة وفي مجال 

نة بص،ة خاصة، حيث يسيم ذلك في إعطا  صورة لتوجيات بحوث بحوث التربية المقار 
التربية المقارنة في ىذه الدول، من أجل تطوير مسيرة البحث التربوي في مجال التربية 
المقارنة، كما يسيم ذلك في توسي  آفاب ونظرة الباحثين في ىذا المجال، لذلك رغبت 

 ل الماجستير في تخصص التربية الباحثة في معرفة اتجاىات البحث التربوي في رسا
 المقارنة في جامعات جميورية مصر العربية.

 مشكمة البحث:
نظرًا ألن البحث العممي في التربية المقارنة من الوظا ف األساسية لمجامعات وأحد مياميا 
األساسية ف نو يتعين عمى ىذه الجامعات بذل جيد في تطوير األبحاث التربوية في ىذا 

التجديد واالبتكار في البحث التربوي عمى قمة أجندتيا، لذلك جا  ىذا  المجال، وو  
البحث لتتناول مو وع اتجاىات البحث التربوي في رسا ل الماجستير في تخصص التربية 

 المقارنة في جامعات جميورية مصر العربية.
 أسئمة البحث:
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 لتالية:يمكن التصدي لمشكمة البحث الحالي من خالل اإلجابة عن األس مة ا
مقققا اتجاىقققات أبحقققاث التربيقققة المقارنقققة بجامعقققات جميوريقققة مصقققر العربيقققة فيمقققا يتعمقققب   0

 بمو وعات المقارنة؟
مقققا اتجاىقققات أبحقققاث التربيقققة المقارنقققة بجامعقققات جميوريقققة مصقققر العربيقققة فيمقققا يتعمقققب   0

 بالمنيجية البحثية؟ 
يمقققا يتعمقققب مقققا اتجاىقققات أبحقققاث التربيقققة المقارنقققة بجامعقققات جميوريقققة مصقققر العربيقققة ف  0

 باألىداف التي تسعى لتحقيقيا؟
ما اتجاىات أبحاث التربية المقارنقة التربيقة المقارنقة بجامعقات جميوريقة مصقر العربيقة   4

 فيما يتعمب بالنتا   التي توصمت إلييا؟
 أهداف البحث:

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
جميوريقققققة مصقققققر العربيقققققة فيمقققققا يتعمقققققب اتجاىقققققات أبحقققققاث التربيقققققة المقارنقققققة بجامعقققققات   0

 بمو وعات المقارنة.
اتجاىقققققات أبحقققققاث التربيقققققة المقارنقققققة بجامعقققققات جميوريقققققة مصقققققر العربيقققققة فيمقققققا يتعمقققققب   0

 بالمنيجية البحثية. 
اتجاىقققققات أبحقققققاث التربيقققققة المقارنقققققة بجامعقققققات جميوريقققققة مصقققققر العربيقققققة فيمقققققا يتعمقققققب   0

 باألىداف التي تسعى لتحقيقيا.
ربية المقارنة التربية المقارنة بجامعات جميورية مصر العربية فيما اتجاىات أبحاث الت  4

 يتعمب بالنتا   التي توصمت إلييا.
 
 
 

 أهمية البحث:
تنبق  أىميققة البحققث الحققالي فققي إسققياماتيا النظريقة والتطبيقيققة فققي مجققال التربيققة المقارنققة، 

 والتي يمكن تو يحيا فيما يمي:
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االتجاىقات البحثيقة يسقاعد معرفقة أوجقو القصقور، والكشقف اسقتقرا  أواًل: األهمية النظرية: 
عن المجاالت والجوانب التي تكرر بحثيا لتالفي التكقرار، وتجنقب اليقدر العممقي، وتحقيقب 
التوازن لمجيود المبذولة في الرسا ل العممية، وبما يؤدي إلى و   منيجية عممية مستقبمية 

 البحثية.منظمة، تساعد الباحثين في اختيار مو وعاتيم 
يتوق  أن تكون نتا   البحث نقطة انطالب لتوجيو البقاحثين فقي ثانيًا: األهمية التطبيقية: 

مجال التربية المقارنة إلى مجاالت بحثيقة جديقدة، مقن خقالل تحديقد المو قوعات والق قايا 
التي لم يتم دراستيا، أو التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسقة مسقتقباًل، ممقا يسقيم فقي 

 تعزيز تطور المعرفة واالرتقا  بالبحث في مجال التربية المقارنة.
 حدود البحث: 

سقوف يتنقاول البحقث تحميقل جميق  اتجاىقات أبحقاث التربيقة المقارنقة خقالل ال،تقرة مقن عقام 
م، وقققد تكققون تمقققك االتجاىققات واحققدة أو أكثققر مققن االتجاىقققات 0303، وحتققى عققام 0303

 منيجية البحثية، واألىداف، والنتا   .التالية: عمو وعات المقارنة، وال
 مصطمحات البحث:

 اتجاهات البحث التربوي:
"النقواحي التقي يركقز عمييقا  ( اتجاهات البحث التربوي بأنها:2002يعرف سالم والبشير )

  .052العقل ويصوب إلييا الت،كير وتكون محور اىتمام و   خطة البحث" عص
االت الر يسققة التقي ركققزت عمييقا الرسققا ل العمميقة فققي المجق وتعرفه  الباحثههة إجرائيههًا بأنههها:

تخصققققص التربيققققة المقارنقققققة بققققبعض جامعققققات جميوريقققققة مصققققر العربيققققة خقققققالل ال،تققققرة مقققققن 
م ، والمو وعات التي تناوليا كل مجال من تمك المجاالت، والتي تتمثل 0303-0303ع

 في عمو وعات المقارنة، والمنيجية البحثية، واألىداف، والنتا   .
 
 

  تخصص التربية المقارنة:
فرع  ( لمتربية المقارنة، حيث عرفها بأنها:2002تتبنى الباحثة تعريف الزكي والخزاعمة )

من ال،روع األساسية لمتربية وتعني بدارسة نظم التعميم في الدول المختم،ة بجميق  عناصقر 
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ومراحقل التعمققيم مقدخالتيا ومخرجاتيقا، مثقل النظريقة التربويقة، والسقمم التعميمقي، ومسقتويات 
عققداد المعمقققم وت ىيمقققو وتدريبقققو، ومققا يتعمقققب بقققاإلدارة التعميميقققة  المختم،ققة، وتمويقققل التعمقققيم، وام

  .2ونظميا، وطرب التقويم واالمتحانات، وغير ذلك من العناصر المتعمقة بالتعميم عص
 أدبيات البحث والدراسات السابقة:

 التربية المقارنة: -
المجاالت البحثية حديثة العيد، فبعد نش تيا كميدان معرفي جديقد تعد التربية المقارنة أحد 

لم تت ح مالمحيا بشكل كامل إال في القرن العشرين  حينما تم اتباع طرب البحث العممي 
في التعامل م  ق اياىا، وقد مرت التربية المقارنة بعدة مراحقل تاريخيقة متصقمة ببع قيا، 

دان معرفقي، وققد ات،ققت معظقم األدبيقات عمقى أن والتقي أسقيمت فقي تشقكيميا، وتطورىقا كميق
المرحمقة األخيققرة مقن ىققذه المراحقل ىققي "المرحمققة العمميقة"، والتققي تميقزت باسققتخدام م،ققاىيم، 
وطرب البحث في العموم االجتماعية في ت،سير النظم التعميمة وتحميميا، ويمكقن الققول إنقو 

رنققة بجممقة مققن العالمققات ال،ارقققة منقذ ذلققك الوقققت، وحتقى الوقققت الققراىن مقرت التربيققة المقا
التقي أسققيمت فققي تشققكيل معققالم الميققدان  األمققر الققذى بققدا وا ققًحا فققي مو ققوعات التربيققة 
المقارنة التي يتم االىتمام بيا، واألساليب المنيجية التي يتبعيا ألجل ىقذا األمقر عالخيقال، 

0302.  
حقت مظمقة البحقث التربقوي، ويعد البحث التربوي المقارن أحد أنواع البحوث التي تنقدرج ت

وىو نوع من البحوث يختمف باختالف البي ة، فسوا  كان ذلك عمى المستويات القومية أو 
الدولية، فإنو يت ثر باألحوال االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتاريخية والتربوية والمروية 

  .0336السا دة في المجتم  ععبد الجواد، 
 
 
 ةطبيعة التربية المقارن -

في الدراسات المقارنة تتم دراسة األنظمة التعميميقة المختم،قة مقن خقالل تحميقل وفيقم القنظم 
التعميميقة فقي الققدول والتعقرف عمقى العوامققل المقؤثرة فييققا، والعمقل مقن خققالل ىقذه الدراسققات 
عمقى إنشققا  ونشققر وتطقوير العالقققات الثقافيققة بقين الققدول، وكققذلك جمق  أحققدث المعمومققات 
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العديقد مققن القدول ومقارنتيقا بريقة الوصققول لحمقول لممشقكالت التقي تواجققو  حقول التعمقيم فقي
  .0303نظام التعميم المحمي عمحمد، 

  أن التربية المقارنة تعني المسح التحميقل لمقنظم األجنبيقة 0300ويشير الزكي والخزاعمة ع
ماشى م  ومعرفة أوجو الشبو واالختالف بينيا بيدف تطوير النظم القومية وتحديثيا بما يت

التققدم القذي يشقيده العقالم، وىققذه الدراسقات تحتقاج لمعديقد مققن الميقارات لموصقول إلقى نتققا   
 حقيقية ت،يد في تقديم التوصيات.

 Bray & Thomas) ويمكن أن تتم الدراسات المقارنقة باسقتخدام مكعقب بقاري وتومقاس 
Cube) بوية والتي تتم في ويتم ذلك  من خالل تحديد مستويات المقارنة في الدراسات التر

 اتجاىات ثالث ىي:
مسقتويات جررافيقة وذلقك برقرض تحديققد المناطبعالققارات، البمقدان، المقدن، المققدارس،  .0

 ال،صول، األفراد .
 مستويات ديمررافية وتشمل عالمجموعات العرقية، العمر، الدين، النوع،....  .0
ل اإلدارية، أسواب مستوى التعميم ويت من عالمناى ، طرب التدريس، التمويل، اليياك .0

  .(Bray , 2014العمل، األجوا  السياسية . 
مقن ناحيقة أخقرى، صقارت الدراسقات المقارنقة فقي الوققت القراىن ميمقة  نظقًرا لوجقود حاجققة 
ممحققة ل،يقققم األطقققر السياسقققية فقققي منقققاطب العقققالم وتحال،اتيقققا، والمقارنقققة بينيقققا وبقققين مقققا ىقققو 

و ققوعات التربيقة المقارنققة والتقي تشققرل بققال خارجيقا  فينققاك عقدد مققن القواسقم المشققتركة لم
البققاحثين فققي العديققد مققن الققدول، مثقققل الققدول العربيققة أو الققدول األسققيوية وغيرىققا عالخيقققال، 

0302.  
 
 
 أهمية الدراسات المقارنة في التربية:  -

ترجقق  أىميققة الدراسققات المقارنقققة إلققى تنققوع األىقققداف التققي تسققعى إلقققى تحقيقيققا فققي مجقققال 
  إلقى مجموعقة مقن 00، ص0300المجاالت األخرى ويشير الزكقي والخزاعمقة عالتربية أو 

 العناصر التي تمثل أىمية دراسات التربية المقارنة في التربية وىي كالتالي:
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حققل المشقققكالت التعميميقققة والوققققوف عمقققى األسققباب التقققي أدت إلقققى تمقققك المشقققكالت،  -
 وتقديم جممة من الحمول المناسبة ليا.

 رب النظم التعميمية في الدول المتقدمة واالست،ادة من خبراتيا.االطالع عمى تجا -
 التعرف عمى ت ثير الثقافة المختم،ة عمى النظم التعميمية. -
اكسققاب البقققاحثين فققي ىقققذا المجققال مجموعقققة مققن الميقققارات التققي توسققق  أفقققو وتوعيقققو  -

 الشكميات.بكي،ية الوصول لألىداف المنشودة والتعمب في دراسة األفكار وعدم االنخداع ب
تسقققيم فقققي و ققق  األسقققس السققققميمة لمتققققدم فقققي مجقققال التربيققققة وىقققو مقققا يقققنعكس عمققققى  -

 المجتم  ككل، مما يسيم في تنمية الشخصية القومية المت،ردة في إطار مميز.
االحتكاك بالشعوب في مختمف البمدان والتعرف عمى أىداف تمك الشعوب ومقارنتيا  -

نحقو إحقداث ت،قاىم بققين القدول والتعقاون فقي حققل باألىقداف القوميقة، باإل قافة إلقى السققعي 
 المشكالت التعميمية.

 مجاالت البحث في التربية المقارنة: -
   أن مجاالت البحث المقارن يمكن تقسيميا إلى ثالثة أقسام ىي:0330يذكر سميمان ع

 :البحث التربوي المقارن الشامل: ويت من كل مو وعات التربية مثل 
 المناى  وطرب التدريس. -
 اإلدارة التعميمية. -
 إعداد المعممين. -
 نظام التقويم واإلشراف. -
 التخطيط التربوي. -
 اإلدارة المدرسية. -
 :البحث التربوي المقارن المتخصص: ويت من ما يمي 
 الدراسات المجالية عالمنطقية : وىي دراسة نظام تعميمي في منطقة ما. -
 بمد.الدراسات المقارنة: ويتناول أو اع التربية في أكثر من  -
 دراسة الحالة: كدراسة شاممة لنظام تعميمي واحد في بمد واحدة. -
 دراسة المشكالت في أكثر من بمد تعميمي. -
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 :البحث التربوي المقارن بصورة أكثر ت،صياًل: ويت من ما يمي 
نظققم وىياكقققل التعمقققيم غيققر العقققالي: وىقققو مققن أفقققدم مجقققاالت البحققث التربقققوي المققققارن  -

 العالي فقط. ويقتصر عمى التعميم ما قبل
التعمققيم العققالي المقققارن: وىققو مجققال متققداخل متخصققص ييققتم فيققو البققاحثون بتطبيققب  -

 منظورات بحثية متعددة.
عقققداد المعممقققين: ويت قققمن اإلعقققداد قبقققل الخدمقققة، وتقققدريب المعممقققين الجقققدد،  - تربيقققة وام

 وتدريب المعممين القدامى.
بحقث التربقوي التقي تيققدف تعمقيم الكبقار والتعمقيم المسققتمر: وىقو مقن أشقير مجققاالت ال -

 لمتعرف عمى خبرات الدول في مجال تعميم الكبار.
نظقم التعمقيم اإلسقالمي: وىققو مقن مجقاالت البحقث المقارنققة الرنيقة التقي تثقري المجققال  -

 التربوي وذلك بمحاولة االست،ادة من النظم التربوية اإلسالمية.
ياسة التعميمية في فيم السياسات التعميمية: حيث يسيم البحث المقارن في مجال الس -

 نظم وسياسات التعميم ومشكالتو.
التجديقدات التربويقة: وىقي البحقوث المقارنقة التقي تيقدف إلقى التعقرف عمقى كقل جديقد  -

 في مجال التربية والتعميم واالست،ادة منيا.
مقارنققة المنققاى  والمقققررات: وي،يققد ىققذا المجققال فققي إصققالح المنققاى  والمقققررات فققي   -

 ختم،ة.نظم التعميم الم
مقارنة النظريات التربوية: من خالل تحميل النظريات ومعرفة العوامل التي أدت إلى  -

 وجود اتجاىات مختم،ة حول مو وع معين.
تاريخ التربية والتعميم: وتيتم ىذه البحوث بدراسة تاريخ التربية والتعميم في فترة واحدة  -

فقققي فتقققرات مختم،ققة فقققي عقققدد مقققن فققي مجتمعقققات متعقققددة، أو دراسققة تقققاريخ التربيقققة والتعمققيم 
 المجتمعات، او تاريخ التعميم في مجتم  واحد في فترتين مختم،تين.

البحوث العممية: حيث تيتم ىذه البحوث بالمقارنة بين البحوث العممية في مجال ما  -
 وىو أحد الميادين الميمة في التربية المقارنة.
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بمشقكالت الققنظم التعميميقة والعوامققل دراسقة المشقكالت التعميميققة: وتيقتم ىققذه البحقوث  -
 المؤثرة فييا.

 البحث التربوي المقارن في مصر وتوجهات . -
ترجقق  أىميقققة البحقققوث المقارنقققة فقققي التربيقققة إلقققى اىتماميقققا بقققالتعميم بشقققكل أساسقققي، ورغبقققة 
القا مين عمى ىذه األبحاث في عدم ترك األنظمة التعميمية عر ة لمصدفة والقرارات التقي 
تعتمد عمى المحاولة والخط ، بل والسقعي نحقو إنشقا  ققوي يمتمقك المعمومقات ذات موثوقيقة 

الوصول إلييا من خالل األبحاث والتطبيققات العمميقة ليقذه المعمومقات عالية، معمومات تم 
عمى أرض الواق ، بحيث تساعد ىذه المعمومات المس ولين والقا مين عمى النظم التعميمية 
في اتخاذ القرارات المناسبة  لذا سعت أبحاث التربية المقارنة إلى جم  المعمومات المتعمقة 

ة وتحميميقا واسقتخراج النتققا   وتققديم التوصقيات فقي إطقار عمققل باألنظمقة التعميميقة المتقدمق
 حقيقي من البحث التربوي المقارن. 

ويمر البحث التربوي المقارن في جمي  أنحا  العالم وفي مصر ب،ترة مزدىرة  نظًرا الىتمام 
الققا مين عمقى اتخقاذ الققرار فقي مصقر فيمقا يخقص العمميقة التعميميقة بتطقوير وتحقديث نظقم 

يم فققققي مصقققققر، وىققققذا درب كقققققل المجتمعققققات فققققي الوققققققت الحققققالي، حيقققققث تسققققعى كقققققل التعمقققق
المجتمعات عمى التعرف عمى الق ايا والمشكالت التي واجيت نظم التعميم المماثمة وكيف 
تقم الترمقب عمييقا، وىقذا يجعمنققا ققادرين عمقى الوققوف عمققى عيقوب نظامنقا التعميمقي وكي،يققة 

ميميققة فقققي بعققض الققدول ال يعنقققي القيققام بنقققل نظقققام إصققالحو، واالىتمققام بدراسقققة الققنظم التع
تعميمقي كامقل مقن مجتمقق  ألخقر ألن لكقل مجتمق  طابعققو الخقاص إال أن دراسقة ىقذه الققنظم 

  .0303تعني إمكانية االست،ادة منيا وعدم تكرار األخطا  التي وقعت فييا عمحمد، 
شقمس، باعتبارىقا  وقد ظيرت بواكير البحث التربوي المقارن في مصر بتربية جامعة عقين

الكميقة األقققدم واألعققرب فقي كميققات التربيققة فققي المنطققة العربيققة كاممققة، حيقث كققان مققن بققين 
م، ومنذ ذلك الحين ويقوم ىذا القسم 0226أقساميا، قسم التربية المقارنة والذي أنشئ عام 

 . 0300بمجيودات را عة في مجال الدراسات والبحوث التربوية المقارنة ععبود وآخرون، 
وقد تتاب  ظيقور أقسقام التربيقة المقارنقة فقي مصقر وأجيقزت األالف مقن الدراسقات والرسقا ل 
العممية المقارنة، وتوجيت الدراسات التربوية المقارنة بمصقر نحقو اسقتخدام منيجيقة عمميقة 
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أكثر، وتوجيو عناصر البحث التربوي المقارن نحقو الدققة والتميقز، كمقا تقم تطقوير التحميقل 
جانب الن،عي لمدراسات المقارنة وحاولت الجيات البحثية المعنية بالبحث التربوي المقارن وال

المقارن في مصر استبدال الطرب التقميدية في البحقث التربقوي مقن خقالل و ق  تصقورات 
 مقترحة والتنبؤ بالسياسات المستقبمية لممشكالت التي تواجو النظام التعميمي.

ات المعاصققرة لقققو يسققيران جنًبققا إلققى جنققب فققي أغمقققب إن البحققث التربققوي المقققارن واالتجاىقق
الجيقققات البحثيققققة فقققي مصققققر وىقققذا مققققا أظيرتقققو التوجيققققات البحثيقققة والخطققققط البحثيقققة ليققققذه 
الجيقققات، فعمققققى سقققبيل المثققققال تت ققققمن الخطقققة البحثيققققة لجامعققققة طنطقققا عقطققققاع الدراسققققات 

والتربيققققة    مجموعقققة مقققن التوجيققققات البحثيقققة فقققي قطقققاع التعمقققيم0306والبحقققوث التربويقققة، 
 المقارنة تت من:

 .منظومة المني  في إطار الجودة واالعتماد 
  .وسياسة التعميم واإلدارة التعميمية 
  .والبحث التربوي وتطوير التعميم 

وبخصوص المو وعات والق ايا البحثية التي تخص قسم التربية المقارنة بجامعة طنطا 
 فقد ت منت الق ايا البحثية التالية:

 في مجتم  المعرفة. دور التعميم -
 إدارة التعميم في عصر الرقمنة. -
 دور التعميم في تحقيب أىداف التنمية المستدامة. -
 دور المؤسسات التعميمية في محو األمية الثقافية في عصر المعرفة. -
 المشاركة المجتمعية في إدارة مؤسسات التعميم العام. -
 االتجاىات المعاصرة في تطوير النظم التعميمية. -
 اديات التعميم: اليدر وال،اقد في نظام التعميم.اقتص -
 التكم،ة والعا د في برام  الجودة في التعميم العام. -
 إدارة المعرفة واالبتكار التربوي. -

وفي كمية التربية بجامعة األزىر و   قسقم التربيقة المقارنقة خطقة بحثيقة تمثقل التوجيقات 
 تتمثل ىذه التوجيات البحثية في:  و 0302البحثية المعاصرة عقسم التربية المقارنة، 
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 :إعداد المعمم وتنميتو مينًيا: وي م المجاالت ال،رعية التالية 
 تحديد مشكالت نظام ت ىيل المعممين وتنميتيم مينًيا. -
 تطوير نظم إعداد وت ىيل المعممين. -
 تحسين جودة الحياة الوظي،ية لممعممين. -
 :الدراسات المقارنة: وي م المجاالت التالية 
مقارنة نظام التعميم في مصر أو جقز  مقن أجزا قو او ق قية مقن ق قاياه بمقا يقابمقو فقي  -

 الدول المتقدمة.
 العوامل الثقافية المؤثرة عمى النظام التعميمي في مصر والدول األخرى. -
 االست،ادة من النظم التعميمية في الدول األخرى في تطوير نظام التعميم في مصر. -

 الدراسات السابقة:
 أواًل: الدراسات العربية -
  والتي ىدفت إلى التعرف عمى توجيات البحوث التربويقة فقي 0302دراسة الشبل ع .0

تخصققص اإلدارة والتخطققيط التربققوي مقققن حيققث المجققاالت والمو قققوعات فققي مجمققة العمقققوم 
التربويققة بجامعقققة الرمقققام محمقققد بقققن سقققعود اإلسقققالمية، وتحديقققد خصا صقققيا ومعرفقققة رصقققيد 

ل عمى أولويات البحث العممي فقي تخصقص اإلدارة والتخطقيط التربقوي، مناىجيا، والتوص
واستخدم الباحث المني  الوص،ي التحميمي، وأظيرت نتا   الدراسقة أن إدارة التعمقيم العقالي 
جققا ت فقققي المرتبققة األولقققى فقققي توجيققات البحقققوث، يمييقققا التطبيقققات اإلداريقققة يمييقققا اإلدارة 

التوجيات البحثية لمبحوث: االتجاىات اإلدارية الحديثة،  التعميمية المدرسية، وشممت قا مة
دارة التعمقققققيم العققققققالي والعقققققام، واقتصققققققاديات المعرفقققققة والتمويققققققل،  والتخطقققققيط االسققققققتراتيجي، وام
وأوصققت الدراسقققة ب قققرورة و ققق  خقققرا ط بحثيققة وأولويقققات لمبحقققث العممقققي التربقققوي بصققق،ة 

 عامة.
توجيقات البحثيقة فقي مجمقة جامعقة   التقي ىقدفت إلقى دراسقة ال0302دراسة الر،يري ع .0

الممك خالد لمعموم التربوية، من حيث المني  المستخدم في الدراسقات وأوليقات البحقث لقدى 
المجمققة، واسققتخدم الباحققث المققني  الوصقق،ي التحميمققي، واظيققرت النتققا   أن أكثققر مجقققاالت 

أغمققب  البحقوث ىقي بحقوث المنقاى  وطقرب التققدريس وأقميقا مجقاالت التربيقة الخاصقة، وأن
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البحوث بحوث كمية وأقميا البحوث النوعيقة، وأوصقت الدراسقة ب قرورة االىتمقام بمجقاالت 
 التربية الخاصة والبحوث النوعية.

  والتقققققي ىقققققدفت التعقققققرف عمقققققى التوجيقققققات البحثيقققققة لدراسققققققات 0303دراسقققققة محمقققققد ع .0
يقققة جامعقققة الماجسققتير والقققدكتوراه بقسققم اإلدارة والتخطقققيط والدراسقققات المقارنققة فقققي كميققة الترب

دراسة ماجستير  23األزىر بالقاىرة، واستخدم الباحث المني  الوص،ي التحميل، وتم تحميل 
ودكتقوراه، وأظيقرت النتقا   وجقود نقدرة فققي دراسقات التربيقة المقارنقة وىقذا يسقتدعي االىتمققام 
 بتسجيل الباحثين في ىذا المجال نظًرا ألىميتو األكاديمية كتخصص تربوي يتم التوجو إليو
حالًيقا باعتبقار أن الخبقرات العالميقة تمثقل شقكل أخقر مقن أشقكال الدراسقات المقارنقة إال أنيقا 
تختمققف عنيقققا فقققي التنقققاول والمنيجيقققة، وأوصقققت الدراسقققة بتوجيقققو البقققاحثين نحقققو الدراسقققات 
المقارنة، وكذلك توجيو البقاحثين نحقو التعمقيم ال،نقي القذي لقم يحقظ باىتمقام البقاحثين بقالرغم 

رة التنمية في المجتم ، باإل افة إلى توجيو الباحثين نحقو البحقوث الكي،يقة أو من أنو قاط
 النوعية.

  وىققدفت التوصققل إلققى تصققور مقتققرح لتطققوير أبحققاث التربيققة 0303دراسققة عسققيري ع .4
المقارنققة فقققي الجامعقققات السقققعودية مققن وجيقققة نظقققر مجموعقققة مققن خبقققرا  التربيقققة، واسقققتخدم 

  خبيقرًا، وتوصقمت الدراسقة إلققى 02الباحقث المقني  الوصق،ي، وتكونقت عينقة الدراسققة مقن ع
ح مسارات في تخصص التربية المقارنة لمدراسات مجموعة من النتا   أىميا:  رورة افتتا

العميققا  قققمن األقسققام التربويقققة، واسقققتقطاب الك،ققا ات مقققن الخبقققرا  المختصققين فقققي التربيقققة 
المقارنة عربيًا ودوليَا لمتدريس في الجامعات السعودية، وأي ًا تشجي  القا مين عمى برام  

 راسة التربية المقارنة.االبتعاث الخارجي عمى تخصيص جز  من فرص االبتعاث لد
 ثانًيا: الدراسات األجنبية -
والتقي ىققدفت التعققرف عمققى اتجاىقات البحققوث فققي مجمققة  (Cavas, 2015)دراسقة  .0

-0300العموم التربوية الدولية، من خالل تحميل محتوى ىذه البحقوث فقي السقنوات مقن ع
 005المحممة  ، واستخدم الباحث المني  الوص،ي التحميمي، وبمرت عينة الدراسات 0306

دراسقققة، وأظيقققرت نتققققا   الدراسقققة أن أكثقققر المجققققاالت التقققي اتجيقققت إلييققققا البحقققوث كانققققت: 
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المجاالت التعميمية، وخاصة التعميم والتعمم وطرب التدريس، بينما كانت أقل ىذه التوجيات 
 ال،مس،ة والتاريخ.

حوث التي ىدفت إجرا  تحميل مجتوى وتحميل مقارن لمب (Loureiro, 2015)دراسة  .0
اإلدارية االستراتيجية في منطقة البمطيب، وتقييم البنا  ال،كري لمدراسات وطرب البحث بيا  

دراسة وذلك لبنا  خريطة  022من أجل اقتراح طرب بحثية لمدراسات النوعية، وتم تحميل 
بحثيقة، وأظيققرت نتققا   الدراسققة وجققود ثالثقة مجققاالت ر يسققية لمو ققوعات البحققوث وىققي: 

اتيجي، واألسقس الدقيققة لالسقتراتيجية، والعالققة بقين النمقو واألدا ، وأوصققت السقموك االسقتر 
الدراسة ب رورة االىتمام بعمل خرا ط بحثية لمبحوث واالست،ادة من الخريطة البحثية التي 

 أعدتيا الدراسة.
وىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات البحث التربوي المتعمب  (Tekin, 2016)دراسة  .0

، 0306-0334االجتماعيقققة فقققي خمقققس مجققالت عمميقققة فقققي ال،تقققرة مقققن  بالق ققايا العمميقققة
وأظيرت نتا   البحث زيادة اىتمام الباحثين بق ية الجدال، وصقن  الققرار، والت،كيقر غيقر 
الشكمي في تدريس العموم، وابتعادىم عن مراجعقة األدب والتقدريس باالستقصقا  واعتمقادىم 

 بحوث المختمطة.بالدرجة األولى عمى البحوث النوعية، ثم ال
 
 

 االستفادة من الدراسات السابقة:
أفادت الباحثة من الدراسات السابقة، في اختيار المني  البحثي األكثر مناسبة لميدف من 
البحقث الحقالي، وتحديقد المقدة الزمنيقة المناسقبة التققي ترغقب فقي البحقث فييقا فقي تخصققص 

برققرض اسققتنباط التوجيققات البحثيققة التربيقة المقارنققة فققي جامعققات جميوريققة مصقر العربيققة 
شقا عة االسققتخدام فققي ىققذه ال،تققرة، وكققذلك التعققرف عمققى طريقققة تحميققل التوجيققات البحثيققة، 
كققذلك التعققرف عمققى األدوات البحثيقققة التققي تناولتيققا تمققك الدراسقققات وتحديققد اسققتمارة تحميقققل 

الي، وكققذلك المحتقوى كقق داة مناسققبة لجمقق  البيانققات مققن الرسققا ل العمميققة عينققة البحققث الحقق
إجققرا ات إعقققدادىا واسققتخداميا فقققي تحميققل تمقققك الرسققا ل واسقققتخالص الخصققا ص البحثيقققة 
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المطموبقة، ىققذا باإل قافة إلققى االسقتعانة بيققذه الدراسقات فققي إعقداد اإلطققار النظقري لمبحققث 
 الحالي.

 منهج البحث:
دم فقي اعتمدت الباحثة المني  الوص،ي التحميمي في ىذا البحث، وىقو المقني  القذي يسقتخ

المقارنة بين ظاىرتين أو أكثر وييدف إلى وصف كمي لمظواىر أو المشكالت المدروسة، 
والتوصل إلى نتا   حوليا، بما يمكن من تخطيطيا مستقباًل، وذلك من خالل دراسة أوجقو 

 ، وىو ما 02، ص0300الشبو واالختالف بين الظواىر محل الدراسة عالزكي والخزاعمة، 
 حث الحالي، ويسيم في اإلجابة عن أس متو.يت،ب م  أىداف الب

 مجتمع البحث وعينت :
تكقققون مجتمققق  البحقققث مقققن جميققق  الرسقققا ل العمميقققة عالماجسقققتير والقققدكتوراه  فقققي تخصققققص 

 التربية المقارنة بجامعات جميورية مصر العربية منذ بداية نش تيا وحتى اآلن.
ميققة فقققي تخصققص التربيقققة   رسقققالة مققن الرسقققا ل العم03تكونقققت عينققة البحقققث مققن عبينمهها 

المقارنقققققة بجامعققققققات ععقققققين شققققققمس، والقققققققاىرة، واألزىقققققر، وسققققققوىاج   لكونيقققققا أعققققققرب وأقققققققدم 
-0303الجامعققات المصققرية التققي ت ققم أقسققام لمتربيققة المقارنققة، وذلققك خققالل ال،تققرة مقققن ع

م ، أي خقالل العقققد السققابب  لكونيققا ال،تققرة التققي ت ققمنت مجققاالت البحققث التربققوي 0303
ة، ولكونيا فترة مناسبة يمكن أن تنبئ باتجاىات بحثية متنوعة، وتعطي دال ل األكثر حداث

 صحيحة تمكن الباحثة من استنتاج واقتراح أوجو است،ادة منيا.
 :أداة البحث

اسقققتخدم فققققي ىققققذا البحققققث اسققققتمارة تحميققققل المحتقققوى عمققققن إعققققداد الباحثققققة   بيققققدف تعققققرف 
ية مصر العربيقة، وققد مقّر إعقداد اسقتمارة اتجاىات أبحاث التربية المقارنة بجامعات جميور 

 :تحميل المحتوى بالخطوات التالية
 أواًل: تحديد المجاالت األساسية الستمارة تحميل المحتوى:

اسقققت،ادت الباحثقققة فقققي تحديقققد مجقققاالت االسقققتمارة ومتريراتيقققا بعقققد االطقققالع عمقققى عقققدد  مققققن 
لبحقققققث، وكقققققذلك المراجقققققق  البحقققققوث العربيقققققة واألجنبيقققققة ذات االرتبقققققاط المباشققققققر بمو قققققوع ا
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المتخصصقة فقي التربيقة المقارنقة. وتكونقت اسقتمارة التحميقل مقن مجقاالت التحميقل األربعقة، 
 وذلك كالتالي: 

 :وتتمثل في: عالنظرية التربوية، السمم التعميمي، مستويات ومراحل  موضوعات المقارنة
مقا يتعمقب بقاإلدارة التعميميقة  التعميم المختم،ة، تمويل التعميم، إعداد المعمقم وت ىيمقو وتدريبقو،

ونظميقققا، طقققرب التقققققويم واالمتحانقققات، المعققققايير القوميقققة لمتعمقققيم، سياسققققات ونظقققم التعمققققيم، 
 األدوار المجتمعية لممؤسسات التعميمية، مشاركة مؤسسات المجتم  في عممية التعميم .

 :أىميققا: تسققتخدم الرسققا ل العمميققة منققاى  مختم،ققة لمبحققث العممققي،  المنهجيههة البحثيههة
عالمقني  الوصقق،ي، المقني  المقققارن، مققدخل بيريقداي، المققني  التقاريخي، المققني  التققاريخي، 

 مني  برايان ىولمز، أسموب تحميل النظم .
  :تكتب أىم األىداف التي سعت الرسالة العممية إلى تحقيقيا.أهداف الدراسة 
 :قامقت الباحثقة بسقرد أىقم النتقا   التقي توصقمت إلييقا كققل  النتهائج التهي توصهمت إليهها

 رسالة من الرسا ل العممية.
وتم صياغة عدد  من المو قوعات ال،رعيقة لكقل مجقال مقن المجقاالت الر يسقة بحيقث تُمثّقل 
مؤشققققرات دقيقققققة لمداللققققة عمققققى درجقققققة تققققوّفر ىققققذا المجققققال فققققي العينقققققة، وقققققد بمقققق  عققققدد ىقققققذه 

 موزعًة عمى المجاالت الر يسة.   مجاالً 20المو وعات ال،رعية ع
 
 

 :ثانًيا: التحقق من الخصائص السيكومترية الستمارة تحميل المحتوى
 صدق استمارة تحميل المحتوى: .0

لمت كقققد مقققن الصقققدب الظقققاىري عصقققدب المحكمقققين  السقققتمارة تحميقققل المحتقققوى، تقققم عققققرض 
ارة التربويققة االسقتمارة بعققد إعققدادىا عمققى عققدد مققن المحكمققين المتخصصققين فققي مجققال اإلد

والتربية المقارنة، وطمب منيم إبدا  مالحظاتيم فيما يرونو مناسبًا من تعديالت  لمت ّكد من 
مدى ارتباط مجاالت االستمارة بمو قوع البحقث، وصقالحيتيا لتحقيقب اليقدف مقن البحقث، 

 ومدى ارتباط مجاالت االستمارة ومو وعاتيا بع يا ببعض.
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السقادة المحكمققين عمقى االسقتمارة ات قح أنيقا تتمحققور  ومقن خقالل مراجعقة آرا  وتوجييقات
فققي تعقققديل بعققض الصقققياغات المرويقققة، وحققذف بعقققض المو قققوعات ال،رعيققة مثقققل المقققني  
التجريبققققي لعققققدم اسققققتخدامو فقققققي رسققققا ل التربيققققة المقارنققققة، ومقققققن ثققققم أصققققبح العققققدد النيقققققا ي 

ل قققققرورية عمقققققى   محقققققورًا فرعيقققققًا، وققققققد تققققم األخقققققذ بالتعقققققديالت ا02المو ققققوعات ال،رعيقققققة ع
 .االستمارة وتعديميا ثم عر ت في صورتيا النيا ية ولم يرد أي مالحظات من المحكمين

 :ثبات نتائج استمارة تحميل المحتوى .0
  لحسقاب ثبققات عمميققة Kع Cohen,s Kappaاسقتخدمت الباحثققة معادلقة كققوىين كابققا 

المقيمققققين أو  التحميقققل، وىقققي معالجقققة إحصقققا ية دقيققققة لتحديقققد ثبقققات تحميقققل المحتقققوى بقققين
  .0334المحممين عطعيمة، 

  لحساب ثبات عممية التحميل عمى Kع Cohen,s Kappaمعادلة كوىين كابا وبتطبيب 
 ، 0.90كقل مجققال مقن مجققاالت االسققتمارة وجقدت الباحثققة أن معامققل ثبقات التحميققل بمقق  ع

والذي و عو وىو معامل ثبات كبير تبعًا لسمم تقدير الثبات في  و  معادلة كوىين كابا، 
  .0334الندز وكوتس عطعيمة، 

ومقن ثقم فقإن ىقذه الققيم تقدل عمقى أن االسقتمارة تتمتق  بدرجقة عاليقة مقن الثبقات، وباالسققتناد 
إلى الخطوات السابقة لبنا  األداة اطم نت الباحثة لصالحية استمارة تحميل المحتوى، ومن 

الرسا ل العممية عينة البحث  أصبحت االستمارة في صورتيا النيا ية جاىزة لمتطبيب عمى 
 بررض التعرف عمى اتجاىات البحث التربوي المت منة بيا. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيقب أىقداف الدراسقة، وتحميقل البيانققات اسقتخدمت الدراسقة بعقض األسقاليب اإلحصققا ية 

ارات والنسقب المناسبة، وتمثمت في أساليب اإلحصا  الوص،ي البسيطة والمتمثمة في التكقر 
 ".Frequencies and percentagesالم وية "

 نتائج البحث )عرضها، مناقشتها، وتفسيرها(:
 النتائج المرتبطة بمتغير: موضوعات المقارنة:أواًل: 

مها ت تي ىذه النتا   في  و  اإلجابقة عقن السقؤال األول مقن أسق مة البحقث والقذي نصقو: "
بجامعهههات جمهوريههههة مصهههر العربيههههة فيمههها يتعمههههق اتجاههههات أبحههههاث التربيهههة المقارنههههة 
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"، فمققن خقالل رصققد وتحميقل الرسققا ل العمميقة فققي تخصقص التربيققة بموضهوعات المقارنههة 
م، وفيمقققا 0303وحتقققى  0303المقارنققة فقققي بعقققض الجامعقققات المصقققرية خققالل ال،تقققرة مقققن 

 يخص مترير مو وعات المقارنة تم التوصل إلى النتا   المو حة بالجدول التالي:
   توزي  الرسا ل العممية وفقًا لمترير مو وعات المقارنة0جدول ع

 التكرار موضوعات المقارنة م
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 األخير %1 1 النظرية التربوية 1
 األخير %1 1 السلم التعليمي 2

 األول 3667 11 مستويات ومراحل التعليم المختلفة 3
 الثالث %11 3 تمويل التعليم 4

 الخامس %363 1 إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه 5
 الثالث مكرر %11 3 ما يتعلق باإلدارة التعليمية ونظمها 6

7 
 طرق التقويم واالمتحانات

1 363% 
الخامس 

 مكرر
 الرابع %667 2 معايير التعليم 8

 الثاني %21 6 سياسات ونظم التعليم 9
 الثالث مكرر %11 3 العالقة بين التعليم والمجتمع 11

مقققن خقققالل فحقققص البيانققققات القققواردة فقققي الجقققدول السققققابب يت قققح أن مو قققوعات المقارنققققة 
المرتبطة بمستويات ومراحل التعميم المختم،ة عبدً  بمرحمة رياض األط،ال ومرورًا بمرحمتي 
التعمقققيم األساسققققي والثقققانوي، ووصققققواًل بالمرحمقققة الجامعيققققة، وحتقققى مؤسسققققات تعمقققيم الكبققققار  

% ، بينما جا  مو وع 0562  وبنسبة م وية ع00لمرتبة األولى بتكرار قيمتو عجا ت في ا
% ، بينمقا 03  وبنسقبة م ويقة ع5سياسات ونظم التعمقيم فقي المرتبقة الثانيقة بتكقرار قيمتقو ع

جقا  فقي المرتبقة الثالثقة مو قوعات عتمويقل التعمقيم، ومقا يتعمقب بقاإلدارة التعميميقة ونظميققا، 
%  لكقل مقنيم، بينمقا 03  وبنسقبة م ويقة ع0والمجتم   بتكقرار قيمتقو ع والعالقة بين التعميم

% ، 060  وبنسقبة م ويقة ع0جا  في المرتبة الرابعة مو وع معايير التعميم بتكرار قيمتو ع
بينمقا جققا  فقي المرتبققة الخامسقة مو ققوعي عإعقداد المعمققم وت ىيمقو وتدريبققو، وطقرب التقققويم 

%  لكقل مو ققوع منيمققا، بينمققا غققاب 060نسققبة م ويققة ع  و 0واالمتحانقات  بتكققرار قيمتققو ع
مو وعي أخرين ىما عالنظرية التربويقة والسقمم التعميمقي  فمقم يقتم تنقاول أي منيمقا فقي أي 

 من الرسا ل العممية عينة البحث الحالي.  
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ويظيققر مققن خققالل تمققك النتققا   وجققود تنققوع ممحققوظ لمرسققا ل العمميققة التققي تققم إجازتيققا فقققي 
المقارنة، حيقث تنوعقت مجقاالت ومو قوعات المقارنقة التقي تناولتيقا تمقك تخصص التربية 

ن كانت أكثر تناواًل في مو وع  مستويات ومراحقل التعمقيم الرسا ل عينة البحث الحالي، وام
المختم،ة، وأقل تناواًل في غيرىا من المو وعات خاصة ما ىو مرتبط بق عالنظرية التربوية، 

وت،سققر الباحثققة ىققذه النتيجققة بسققعي البققاحثين فققي أقسققام اإلدارة التربويققة  والسقمم التعميمققي ،
والتربيقة المقارنققة وطقالب الدراسققات العميقا بتمققك األقسقام الختيققار مو قوعات بحثيققة جديققدة 
ينقدر تناوليقا مسقبقًا والبعقد عقن المو قوعات التقي كثقر تناوليقا فقي األل،يقة السقابقة أو حتققى 

الثالثة، وأي ًا تطم  الباحثين إلى دراسة أىم التوجيات البحثية  في العقد األول من األل،ية
فقققي القققدول المتقدمقققة فقققي مجقققال اإلدارة التربويقققة والمقارنقققة بقققين سياسقققات تمقققك القققدول وبقققين 
سياسات جميورية مصر العربية فقي تنقاول تمقك التوجيقات، كمقا يمكقن ت،سقير ىقذه النتيجقة 

رورة تبني التوجيات البحثية المستقبمية في مجال فيما تقدمو البحوث والدراسات السابقة ب 
اإلدارة التربويققة عامققة والتربيققة المقارنقققة خاصققة، وتت،ققب تمققك النتيجقققة مقق  مققا توصققمت إليقققو 

 ، والتقي توصقمت كقل 0303  محمقد، 0302  الدجني وآخقران، 0306دراسات عالثبيتي، 
 منيا إلى تنوع التوجيات البحثية في الرسا ل العممية.

 : النتائج المرتبطة بمتغير: المنهجية البحثية:ثانياً 
مقا ت تي ىذه النتا   في  و  اإلجابة عقن السقؤال الثقاني مقن أسق مة البحقث والقذي نصقو: "

اتجاىقات أبحقاث التربيقة المقارنققة بجامعقات جميوريقة مصقر العربيققة فيمقا يتعمقب بالمنيجيققة 
صققص التربيققة المقارنققة فقققي "، فمققن خققالل رصقققد وتحميققل الرسققا ل العمميققة فقققي تخالبحثيققة؟

م، وفيمققا يخققص متريققر 0303وحتقى  0303بعقض الجامعققات المصققرية خقالل ال،تققرة مققن 
 المنيجية البحثية تم التوصل إلى النتا   المو حة بالجدول التالي:

   توزي  الرسا ل العممية وفقًا لمترير المنيجية البحثية0جدول ع
 الترتيب المئويةالنسبة  التكرار المنهجية البحثية م

 الثاني %1667 5 المنهج الوصفي 1
 الرابع %363 1 مدخل بيريداي 2

 الثالث %667 2 برايان هولمز 3
 األول %7363 22 المنهج المقارن 4

 الرابع مكرر %363 1 أسلوب تحليل النظم 5
 األخير %1 1 المنهج التاريخي 6
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السقققابب يت ققح أن الرسقققا ل العمميققة التقققي مققن خقققالل فحققص البيانقققات الققواردة فقققي الجققدول 
اعتمقدت المقني  المقققارن لتحقيقب أىققدافيا واإلجابقة عقن أسقق متيا جقا ت فققي المرتبقة األولققى 

% ، بينمقققا جقققا  المقققني  الوصققق،ي فقققي المرتبقققة 2060  وبنسقققبة م ويقققة ع00بتكقققرار قيمتقققو ع
لمز فقي المرتبقة % ، وجقا  مقدخل برايقان ىقو 0562  ونسبة م ويقة ع6الثانية بتكرار قيمتو ع
% ، بينما تكرر أسموب تحميل النظم، ومدخل 562  ونسبة م وية ع0الثالثة بتكرار قيمتو ع

%  لكل منيما، أما بالنسبة لممني  التاريخي فمم يتم 060بيريداي مرة واحدة وبنسبة م وية ع
 تناولو في أي من الرسا ل العممية عينة البحث الحالي.

  يزيققد عقن عقدد الرسقا ل العمميقة عينقة البحققث 00  البحقث عكمقا يت قح أن تكقرارات منقاى
  لوجود إحدى الرسا ل التي استخدمت منيجين معًا، وىي الدراسة ذات الكقود 03الحالي ع

   التي تناولت المني  المقارن، باإل افة إلى المني  الوص،ي.0302  وىي سيد ع0302ع
عمققى المققني  المققققارن والققذي جققا  فقققي تركيقققز رسققا ل الماجسققتير والقققدكتوراه  وت،سققر الباحثققة

المرتبة األولى، ب نو نتيجة طبيعية ومنطقية وتتوافب م  النتيجة الخاصة ب ىداف الدراسات 
عرسا ل الماجستير والدكتوراه  عينة الحالي، حيث تم اختيار الدراسات في تخصص التربية 

ن حيققث التوجيقققات المقارنققة، ومققن ثقققم ىققدفت معظققم ىقققذه الدراسققات إلقققى إجققرا  مقارنققات مققق
 البحثية التي تناولتيا بين بعض الدول.

كما أن التركيز عمى المني  الوص،ي في الرسا ل العممية أي ًا جا  لتعدد استخدامات ىذا 
َييققدُف إلققى تحديققِد الظققاىرِِة مو قققوع الدراسققِة كمققا ىققي فققي الواققق ، ووصقققف المققني   حيققث 

الص النتققققا   منيقققا، والكشققققف عققققن واققققق  الظقققاىرة اإلنسققققانية واالجتماعيققققة وتحميميقققا واسققققتخ
الظقاىرة وجمق  أكبقر ققدر مقن البيانقات حوليققا ثقم مقارنتيقا وتحميميقا وت،سقيرىا لموصقول إلققى 

، كمقا يمكقن مقن خاللققو إجقرا  المسقح الميقداني لجمق  البيانقات والمعمومققات تعميمقات مقبولقة
عالسققققبيعي، حقققول الظقققاىرة مو قققوع الدراسققققة، ويت،قققب ذلقققك مققق  دراسققققات عقققدة مثقققل دراسقققتي 

  0303  محمد، 0302
أمقا اسقتخدام إحقدى الرسقا ل منيجقين معقًا، ألن ذلقك يتناسقب مق  اليقدف مقن الدراسقة حيقث 

لمعرفقة أسققباب ال،جققوة بققين المققدارس العامققة ىقدفت الدراسققة إلققى اسققتخدام المققني  الوصقق،ي 
العققققام  والمقققدارس الدوليققققة ومعرفقققة أىققققم مالمقققح ال،جققققوة الرقميقققة فققققي مقققدارس التعمققققيم الثقققانوي
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والمقققدارس الدوليقققة بمصقققر، بينمقققا اسقققتخدمت المقققني  المققققارن فقققي استكشقققاف ومقارنقققة أىقققم 
مالمح ال،جوة الرقمية بين مدارس التعميم الثانوي العام والمدارس الدولية فقي مصقر، وأوجقو 

 االختالف والتوافب في تطبيب التكنولوجيا الرقمية في كل منيما.
 :أهداف الدراسةر: ثالثًا: النتائج المرتبطة بمتغي

مقا ت تي ىذه النتا   في  و  اإلجابة عن السؤال الثالقث مقن أسق مة البحقث والقذي نصقو: "
اتجاىات أبحاث التربية المقارنة بجامعات جميورية مصر العربية فيما يتعمب أىداف التي 

مققن خققالل فحققص األىققداف التققي سققعى البققاحثين إلققى تحقيقيققا مقققن "، سققعت إلققى تحقيقيققا؟
الرسقققا ل العمميقققة عماجسقققتير ودكتقققوراه  عينقققة البحقققث الحقققالي، تبقققين لمباحثقققة النققققاط خقققالل 
 التالية:

ركزت الرسا ل العممية عينة البحث الحالي عمى و   أىداف خاصة بالمقارنة بقين  -
نظم وسياسات الدول المتقدمة مقن جيقة، ومقا يقابميقا فقي جميوريقة مصقر العربيقة مقن جيقة 

  التقققي ىققققدفت إلققققى المقارنققققة بقققين معققققايير التعمققققيم قبققققل 0300أخقققرى، مثققققل دراسققققة عيققققاد ع
 الجامعي في الواليات المتحدة واليابان والتعرف عمى خصا صيا ومقوماتيا.

ركزت العديد من الرسا ل العممية عينة البحث الحالي عمى األىداف التقويمية، التي  -
ميورية مصر العربية، تسعى من خالليا تقويم واق  مو وعات المقارنة التي تناولتيا في ج

  التي ىدفت إلى الكشف عقن واقق  التنظقيم اإلداري لمتعمقيم 0303وذلك مثل دراسة البمم ع
فقي كقل مققن ألمانيقا وأسقتراليا وروسققيا االتحاديقة وجميوريقة الصققين الشقعبية، وتحديقد طبيعققة 

تخالص العالقققة بققين السققمطات التعميميققة القوميققة واإلقميميققة والمحميققة فققي ىققذه الققدول، واسقق
بعققض المبققادئ التقققي يمكققن االسترشققاد بيقققا فققي تققققويم النظققام الحققالي لقققإلدارة التعميميققة فقققي 

 مصر بيدف تحسينو.
لقم تتوقققف معظققم الرسقا ل العمميققة عنققد حقد تقققويم الواققق  الخقاص بالمجققاالت البحثيققة  -

نمقا و قعت  التي تناولتيا ومقارنة ىقذا الواقق  بمقا ىقو موجقود فقي بعقض القدول المتقدمقة، وام
أىققداف تطويريقققة، أي التقققي تسقققتيدف رصقققد الواقققق  وبيقققان المشقققكالت والممارسقققات القا مقققة 
بال،عل، وتعرف األسباب التي أدت إلييا، ومن ثم اتخاذ القرار لتطوير ىذا الواق  وتحسينو 

 في  و  معايير محددة.
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تناولقت بعققض الرسقا ل العمميققة مقارنقات بققين أنظمققة مختم،قة داخققل ن،قس البمققد، مثققل  -
  والتي ىدفت إلى تشخيص أوجقو التشقابو بقين التعمقيم بالمقدارس 0306سة  المطيري عدرا

 المتوسطة الحكومية والخاصة بالكويت من خالل التحميل المقارن.
تناولت بعض الرسا ل العممية أىداف لممقارنة عمى المدى الزمنقي، بمعنقى أن يكقون  -

  0300مختم،ة، مثل دراسقة إبقراىيم عمو وع المقارنة في ن،س الدولة ولكن ل،ترات زمنية 
والتي ىدفت إلى تناول السياسة التعميمية والتوجو األيديولوجي في جميورية مصر العربية 

 وما بعده. 0220قبل عام 
 :نتائج الدراسةرابعًا: النتائج المرتبطة بمتغير: 

مقا نصقو: "ت تي ىذه النتا   فقي  قو  اإلجابقة عقن السقؤال الرابق  مقن أسق مة البحقث والقذي 
اتجاىات أبحاث التربية المقارنة بجامعات جميورية مصر العربية فيما يتعمب بالنتا   التي 
توصمت إلييا؟"، فمن خالل فحص النتا   التي توصمت إلييقا الرسقا ل العمميقة عماجسقتير 

 ودكتوراه  عينة البحث الحالي والواردة، تبين لمباحثة النقاط التالية:
صققمت إلييققا الرسققا ل العمميققة جققا ت متناسققبة مقق  األىققداف التقققي أن النتققا   التققي تو  -

 و عت مسبقًا، ومحققة ليا.
النتقا   التقي توصقمت إلييقا الرسقا ل العمميققة نتقا   مجديقة، وتتسقم بالواقعيقة، ومقن ثققم  -

يمكققن االعتمققاد عمييققا فققي تحسققين وتطققوير الو قق  الققراىن الخققاص بمو ققوعات المقارنققة 
 .التي تناولتيا تمك الرسا ل

اىتمت معظم الرسا ل العممية بتحقيب االست،ادة من نتا   المقارنة التي توصمت إلييا  -
مقن خقالل التوصقل إلقى معققايير أو إعقداد تصقور مقتقرح يمكققن مقن خاللقو تطبيقب الجوانققب 

 اإليجابية، والترمب عمى المعوقات الخاصة بتطبيب مو وعات المقارنة التي تناولتيا.
التوصل إلييا اىتمت كل رسالة مقن الرسقا ل العمميقة عينقة في  و  النتا   التي تم  -

البحث الحالي بو ق  مجموعقة مقن التوصقيات، واقتقراح مجموعقة مقن البحقوث التقي يجقدر 
إجرا يققا إمققا لمترمقققب عمققى نقققواحي القصققور أو النققققاط التققي لقققم يققتم تناوليقققا، أو التوجققو إلقققى 

 مو وعات بحثية جديدة لم يتم تناوليا من قبل.
 ت والمقترحات:التوصيا
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عمو ققققوعات مقققن خققققالل النتققققا   التحميميققققة لمجققققاالت التحميققققل ال،رعيققققة والتققققي تمثمققققت فققققي 
يت ح أن  المقارنة، المنيجية البحثية، أىداف الدراسة، النتا   التي توصمت إلييا الدراسة 

 بعض من تمك المتريرات يتسم بالقوة والجودة، وىو مقا ينبرقي الت كيقد عميقو وتعزيقزه وت كيقده
بإ افة الجديد لو، كما أن بعض تمك المتريرات يتسم بال عف والخمل و عف االىتمام، 
وىقو مققا يتطمقب معالجققة أوجققو ال قعف والخمققل، وتنقاول ىققذه المتريققرات بمزيقد مققن البحققث 

 والدراسة، وفي  و  ذلك يمكن تقديم المقترحات والتصورات التالية:
ربويقة لتسققجيل مو قوعاتيم البحثيققة فققي  قرورة توجيققو البقاحثين فققي أقسققام اإلدارة الت  0

مجال التربية المقارنة نظرًا ألىمية ىذا المجال األكاديمية باعتباره تخصص تربوي، وكذلك 
ألىميتقو العمميقة مقن حيقث اىتمامقو بدراسقة السياسقات والقنظم العالميقة ومقا يسقتجد فييقا مقن 

 مو وعات.
 ققرورة إجقققرا  الرسقققا ل والبحققوث العمميقققة فقققي تخصقققص التربيققة المقارنقققة بمقققا يشقققمل   0

جميقق  ف قققات األىققداف البحثيقققة والمتمثمققة فقققي عأىققداف المقارنقققة بققين األنظمقققة والسياسقققات، 
واألىقداف التقويميقة، واألىققداف التطويريقة ، باإل قافة إلققى الجمق  بقين ىققذه ال، قات جميعققًا 

 وتحسين. تطوير -مقارنة -لتكون تقويم
بخقالف المقني  المققارن والمقني  الوصق،ي فقإن ىنقاك  قرورة لالىتمقام بمنقاى  بحثيقة   0

أخققرى تعتمققد عمققى القيققاس الكمقققي والنققوعي معققًا مثققل المقققني  المخققتمط، والتققي تتققيح تنقققاول 
مشكالت بحثية أخرى أكثر أىمية، وعدم االعتمقاد عمقى المنقاى  البحثيقة التقي تعتمقد عمقى 

المشكالت البحثية الميمة والتي يصعب دراستيا باالعتماد  القياس الكمي فقط لوجود بعض
عمى القياس الكمي فقط، األمر القذي ققد يقؤدي إلقى توجقو البقاحثين إلقى تنقاول مو قوعات 

ىمال مو وعات أخرى قد تكون أكثر أىمية وجدة.   أكثر بساطة، وام
اًل اسقتخدام أكثققر مققن مققني  بحثققي فققي رسققالة واحققدة، بمققا قققد يعطققي صققورة أكثققر شققمو   4

 وو وحًا وت،سيرًا لمظاىرة مو وع البحث.
مراعقاة التوصققل إلققى نتققا   واقعيققة، منبثققة مققن دراسققة واققق  المو ققوعات والتوجيققات   6

 البحثية المختم،ة.



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2022 أكتوبر (88المجمد )
 

 
26 

 

 قرورة التناسقب بققين نتقا   الرسقا ل العمميققة وأىقدافيا وأسق متيا البحثيققة، بحيقث تسققيم   5
 راسة المحددة سم،ًا.النتا   في تحقيب األىداف واإلجابة عن أس مة الد

أال تقتصر نتا   الرسا ل العممية في تخصص التربية المقارنة عند حد المقارنة بواق    2
نما ينبري أن تتعدى ذلك إلى و    الدول المتقدمة فيما يخص مو وع المقارنة فحسب، وام
تصقورات ونمقاذج مقترحققة لتطقوير ىققذا الواقق  وتحسققينو مقن خققالل اإلفقادة مققن خبقرات تمققك 

 ول.الد
قيقققام أقسقققام اإلدارة والتخطقققيط بإعقققداد خققققرا ط بحثيقققة فقققي تخصقققص التربيقققة المقارنققققة،   2

لتوجيو الباحثين المستجدين إلى مو وعات ومشكالت وظي،ية في التخصص تقدعو إلييقا 
الحاجققة ولقققم يققتم تناوليقققا مقققن قبققل، وذلقققك باالسققت،ادة مقققن النتقققا   التحميميققة لمبحقققث الحقققالي 

 الحالي.
ومحددة ومعمنة بشكل مسبب فيما يخص اختيقار المو قوعات  و   معايير وا حة  2

البحثية في أقسام اإلدارة التربوية، عمى أن تت من تمك المعايير جدة المو وعات البحثية 
وأصالتيا، وارتباطيا بمشكالت واقعية وذات أولوية في البحث العممي، وأن تتسم باالبتكار 

ن اختيار مو وعات بحثية تم االست،ا ة فييا بما يجنب الباحثين اليدر البحثي الناجم ع
 من قبل.

إجقرا  دراسقات تحميميقة لمتوجيقات البحثيقة فققي تخصقص التربيقة المقارنقة عمقى فتققرات   03
زمنيققة دوريقققة عكقققل خمقققس سقققنوات مقققثاًل ، لمتعققرف عمقققى أىقققم التوجيقققات البحثيقققة الحديثقققة، 

 وتطويرىا وفقًا لما يستجد في المجال.
صصات غير التربية المقارنة، لمنيوض بمنظومة البحث إجرا  بحوث مماثمة في تخ  00

 العممي في الجامعات العربية.
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 قا مة المراج 
 أواًل: المراج  العربية:

السياسققة التعميميققة والتوجققو األيقققديولوجي فققي جميوريققة مصقققر  . 0300إبققراىيم، خالققد إبققراىيم حقققافظ. ع -
قسقققم التربيقققة  بعققده. رسقققالة دكتقققوراه، جامعققة عقققين شققمس، كميقققة التربيققة.ومقققا  0220العربيققة قبقققل عققام 

 المقارنة واإلدارة التعميمية.
اتجاىقققات البحقققث التربقققوي فقققي الرسقققا ل العمميقققة فقققي تخصقققص التربيقققة  . 0300البقققراك، أريققق  أحمقققد. ع -

بيقققققة المقارنققققة بجامعقققققات جميوريققققة مصقققققر العربيققققة واممكانيقققققة اإلفققققادة منيقققققا فققققي جامعقققققات المممكققققة العر 
 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كمية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة. السعودية.

دراسققة مقارنققة لقإلدارة التعميميققة فققي كققل مققن  . 0303عبققد العققاطي حمقققان أحمقد عبققد العزيققز. ع القبمم، -
رسققالة  منيققا فقي مصقر.ألمانيقا وأسقتراليا وروسقيا االتحاديققة وجميوريقة الصقين الشققعبية واممكقان اإلفقادة 
 دكتوراه، جامعة سوىاج، كمية التربية، قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية.

 . التوجيققات المسققتقبمية لألبحققاث العمميققة فققي اإلدارة التربويقققة، 0306الثبيتققي، خالققد عققواض عبققد ا  ع -
 .02-06 ، 002، ع02س رسالة الخمي  العربي، مكتب التربية العربي لدول الخمي ،
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 . التوجيقات المو ققوعية لمبحقوث والرسقا ل العمميقة فقي تخصققص 0302الجاسقر، وليقد عبقد القرحمن. ع -
 ، 00، عمجمققة العمققوم التربويقققةه . 0405-0025الرققدارة التربويققة بالجامعققات السققعودية خققالل ال،تققرة ع

442-603. 
ردن وتوقعاتققققققو  . واقققققق  البحققققققث العممقققققي فقققققي الجامعققققققات الحكوميقققققة فقققققي األ0330جقققققرادات، محمقققققود. ع -

 .  004-002 ،0، عمجمة العموم التربوية، كمية التربية، جامعة قطرالمستقبمية. 
 الققاىرة، دار .اإللزامقي التعمقيم ونظقم المنيجيقة األصقول المقارنقة التربيقة . 0332ع سقعد. نبيقل خميقل، -

 .والتوزي  ال،جر لمنشر
ة فقققي المنققاى : دراسقققة تحميميققة مقارنقققة،  . الدراسقققات المقارنقق0302الخيققال، ني،قققين حممققي عبقققد الحميققد ع -

طار مقترح، مجمة   .0360-0043 ، 4ع40، كمية التربية في العموم االجتماعيةوام
 . خراطققة بحثيقققة 0302الققدجني، إيققاد عمققي يحيقققى، أبققو سققمطان، نققوال داوود والقققداىوك، ىبققة وىيققب. ع -

مجمقة الجامعققة افظقات غققزة. مقترحقة لطمبقة الدراسققات العميقا فققي تخصقص اإلدارة التربويقة بجامعققات مح
 .02-0 ، 6ع05اإلسالمية لمدراسات التربوية والن،سية جامعة غزة، 

 . معوقققققات توظيقققف البحقققث التربققققوي فقققي تطقققوير مققققني  المرقققة العربيقققة بمراحققققل 0305القققدخيل، فيقققد. ع -
 مجمقققةلتعمققيم العقققام والحمقققول المقترحقققة مقققن وجيقققة نظققر خبقققرا  تطقققوير المنقققاى  والمشقققرفين التربقققويين.. 

 .433-002 ، 2، عالعموم التربوية، جامعة اإلمام محمد بن سعود
 التربيقققة المقارنقققة أسسقققيا وتطبيقاتيققققا، . 0300الزكقققي، أحمقققد عبقققد ال،تقققاح  والخزاعمقققة، محمققققد سقققممان ع -

 عمان، دار ص،ا  لمنشر والتوزي .
 . توجيققات البحقوث العمميقة فقي مجققال تعمقيم العمقوم الشقرعية فققي 0336سقالم، محمقد والبشقير، محمقد. ع -

-062 ، 0ع02مجمقة جامعقة الممقك سقعود لمعمقوم التربويقة والدراسقات اإلسقالمية، جامعة الممك سقعود. 
002. 

فققي الققدوريات   . توجيققات بحققوث اإلدارة التربويققة المنشققورة0302السقبيعي، خالققد بققن صققالح المققرزم. ع -
. مجمققققة العمقققققوم 0305 – 0336التربويققققة المحكمققققة فققققي دول الخمقققققي  العربققققي خققققالل ال،تققققرة مقققققن العققققام 

 .004-020 ، 0ع0التربوية جامعة األمير سمطام بن عبد العزيز، 
 . البحقققث التربقققوي المقققققارن فقققي كقققل مققققن الواليقققات المتحقققدة االمريكيققققة 0330سقققميمان، محمقققد التيققققاميع -

 –مجمقققة التربيققة، المجمققس العققالمي لجمعيققات التربيققة المقارنقققة اسققة تحميميققة مقارنققة، وفرنسققا ومصققر: در 
 .22-2 ، 2ع6، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية

ال،جقوة الرقميققة فققي المققدارس المصقرية دراسققة مقارنققة بققين مققدارس  . 0302سقيد، أمققاني عمققر محمققد. ع -
 رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، كمية الدراسات العميا لمتربية. ية.التعميم العام و المدارس الدول
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 . توجيقققققات البحقققققث العممققققي فقققققي تخصقققققص اإلدارة والتخطقققققيط 0302الشققققبل، يوسقققققف عبقققققد الققققرحمن ع -
دراسققققة تحميميققققة، المجمققققة  0303التربقققوي فققققي  ققققو  األىقققداف االسققققتراتيجية لبرنققققام  التحققققول القققوطني 

 .520 – 20 ، 04جامعة المجمعة، ع –تماعية العربية لمدراسات التربوية واالج
. اسقتخداماتو -أسسقو -تحميقل المحتقوى فقي العمقوم اإلنسقانية: م،يومقو . 0334طعيمقة، رشقدي أحمقد. ع -

 القاىرة: دار ال،كر العربي.
الدراسققققات -مققققني  البحققققث التربققققوي المقققققارن فققققي التربيققققة عخققققرا ط المقارنققققة  0336عبققققد الجققققواد، بكققققر ع -

 ، مصر، دار ومكتبة اإلسرا .ر المعايي-المجالية
-مجمققة كميققة التربيققة . نحقو إطققار مقتققرح لتحميقل التريققر التربققوي المققارن، 0303عبقد الققرحيم، حنققان. ع -

 .50-00 ، 4، ع03جامعة اإلسكندرية، 
لتطقوير  مقدخل :الجقامعي التعمقيم مؤسسقات فقي العممقي  . البحقث0303ع محمقود. المطمقب، أحمقد عبقد -

 تطقوير األدا  فقي الحديثقة االتجاىقات (الثقاني القدولي المقؤتمر المؤسسقات، هىقذ فقي البحثقي األدا 
 التربيقة كميقة ،) العربقي والعقالم مصقر فقي النقوعي العقالي التعمقيم مؤسسقات فقي واألكقاديمي المؤسسقي
 .625- 660 األول، المجمد إبريل، 06 – 04 المنصورة، جامعة النوعية،

 . 0300سققالمة، عقادل عبققد ال،تققاح  بكققر، عبققد الجققواد السققيد ععبقود، عبققد الرنققي   ققحاوي، بيققومي   -
. مصققققر: دار ال،كقققققر التربيققققة المقارنققققة واألل،يقققققة الثالثققققة األيقققققديولوجيا والتربيققققة والنظقققققام العققققالمي الجديقققققد

 العربي.
 . تصقققور مقتقققرح لتطققوير أبحقققاث التربيقققة المقارنققة مقققن وجيقققة 0303عسققيري، ترريقققد أحمقققد عبققد ا . ع -

 .26-50، 0، عدد أكتوبر، جمجمة كمية التربية، جامعة بني سويفنظر الخبرا ، 
الك،قا ة  لتنميقة العممقي لمبحقث المقدمقة  . مرتكقزات الرسقا ل العمميقة0300حسقن. ع عشقرية، إخقالص -

 أنمقوذج مقن :الثالثقة األل،يقة تحقديات لمواجيقة المدرسقة مقا قبقل لمعممقات ن،سقية أسقس وفقب التدريسقية
 المصقرية لممنقاى  الجمعيقة ،) المعرفقة مجتمق  فقي التعمقيم منقاى  (القدولي العممقي المقؤتمر السقودان،
 .620-640 ،الثاني المجمد سبتمبر، 5 – 6 بالسويس، التربية وكمية التدريس وطرب

 . توجيققات بحقوت تعمققيم العمقوم فقي  ققو  أىميقة المجققاالت العمميقة وبعققض 0303العصقيمي، حميقد. ع -
-0223المعقايير العامقة فقي رسققا ل الدراسقات العميقا بجققامعتي أم الققرى واليرمقوك خققالل ال،تقرة مقا بققين 

 .020-002 ، 030ع مجمة المعرفة، مصر،دراسة تحميمية مقارنة،  0332
دراسقققة مقارنقققة لممعقققايير القوميقققة لمتعمقققيم فقققي مرحمقققة التعمقققيم قبقققل  . 0300ز. ععيققاد، محمقققد عبقققد العزيققق -

 الجقامعي فققي الواليققات المتحققدة األمريكيققة واليابققان واممكانيقة اإلفققادة منيققا فققي جميوريققة مصققر العربيققة.
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس.
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مجمقققة جامعققة الممقققك خالققد لمعمقققوم التربويقققة:  . التوجيققات البحثيقققة فققي 0302الر،يققري، أحمقققد بققن عمقققي ع -
 ، 04، عمجمقة كميققة التربيقة األساسققية لمعمققوم التربويقة واإلنسققانية، جامعقة بابققل، العققرابدراسقة تحميميققة، 

040-056. 
الخطقققة البحثيقققة الخمسقققية لقسقققم اإلدارة والتخطقققيط والدراسقققات  . 0302قسققم اإلدارة والتربيقققة المقارنقققة. ع -

 ، كمية التربية، جامعة األزىر. 0300 – 0302بية جامعة األزىر بالقاىرة المقارنة بكمية التر 
. 0300-0306خطققققة البحققققث العممقققي لجامعققققة طنطققققا  . 0306قطقققاع الدراسققققات والبحققققوث التربويقققة ع -

مسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققترج  مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن 
/post/files/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%252https://www.tanta.edu.eg  تققققققققققققققققققققققم

 .00/0/0300الدخول بتاريخ 
القدولي  المقؤتمر العربقي، العقالم فقي البحثقي  . اإلبقداع0300المقارديني، توفيقب  الرحيمقي، سقالم. ع -

 متطمبقات عصقر  قو  فقي العربقي والقوطن مصقر فقي النقوعي العقالي بقرام  التعمقيم تطقوير (الثالقث
 .620-650 األول، المجمد إبريل، 04 – 00 المنصورة، جامعة ،النوعية التربية كمية ،) المعرفة

 . التوجيققققققات البحثيقققققة لدراسققققققات الماجسقققققتير والققققققدكتوراه بقسققققققم اإلدارة 0303محمقققققد، محمققققققد مقققققاىر. ع -
مجمققة العمقققوم والتخطققيط والدراسققات المقارنققة فققي كميقققة التربيققة جامعققة األزىققر بالققققاىرة: دراسققة تحميميققة. 

 .035-50 ، 4ع02، جامعة القاىرة، التربوية
 . المنققاخ التنظيمققي بالمقققدارس الحكوميققة المتوسققطة والمقققدارس 0306المطيققري، سققعد محمققد عقققوض. ع -

دراسقققة مقارنقققة. رسقققالة دكتقققوراه، جامعقققة الققققاىرة، كميقققة الدراسقققات العميقققا  -الخاصقققة فقققي دولقققة الكويقققت 
 لمتربية، قسم أصول التربية.

مجمققققة العمقققققوم  . تطققققوير معققققايير لتققققققويم منيجيققققة البحققققث التربققققوي، 0300مققققد. عالموسققققوي، نعمققققان مح -
 .42-00 ، 0ع00، لتربوية والن،سية، البحرين
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