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إذا أرادت الــدول النهــوض يف جمــال مــا ال بــد مــن اإلهتمــام ابلعنصــر 
املــادي وتوفــر اإلمكانيــات الالزمــة و رفــع كفــاءة العنصــر البشــري 
الــذي ســوف يســتغل العناصــر املاديــة املتوفــر إليــة اســتغالل جيــداً وذلــك 
ألنــه مؤهــاًل كفايــٍة واســتمراراً حلســن اســتغالل اإلمكانيــات املاديــة ويف جمــال 
التعليــم تعتــر كليــات الرتبيــة هيــه املصنــع الــذي يســاهم يف تنميــة قــدرات 
معلمــي املســتقبل وذلــك يف ظــل ظــروف وحتــدايت تكنولوجيــه 
ومعلوماتيــه تتطلــب قــدرات وبرامــج أتهيــل خاصــة إلعــداد معلــم 
ذو طابــع خــاص ميتلــك مــن اإلمكانيــات العلميــة والتكنولوجيــة 
مــا يؤهلــة لتعليــم ونقــل اخلــرة للتالميــذ وذلك ابســتخدام أســاليب 
التعلــم واســرتاتيجيات التدريــس الــى تتناســب مــع طبيعــة األجيال 

القادمــة يف عصــر اإلنفتــاح الرقمــي و التعلــم الــذايت.
وقــد تغــر دور املعلــم مــن امللقــن واحملفــظ إىل احملــاور واملناقــش 
علــى  الطــالب  تشــجيع  يف  يســاهم  وبذلــك  األدوار  ويتبــادل 
التفســر والتحليــل و اإلســتنتاج والتنبــؤ ابملســتقبل يف العصــر 

احلــايل.
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التعليم قبل الجامعي 

هرام 
أ
عالم - جامعة ال مدرس الصحافة املساعد لكية الإ

الكندية

ا.أفنان طلعت عبد املنعم

مقدمة:



905

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

ولعــل أكــر املشــاكل الــى تواجــه إعــداد املعلــم يف القــرن احلــادي والعشــرين هــي مشــكلة 
أتهليــة وذلــك لبعــدة عــن التكنولوجيــا احلديثــة وتفضيلــة للطــرق التقليديــة يف الشــرح حيــث 
أثبتــت دراســة)حنان مصطفــي2014()1( أن%81.3 مــن طــاب التعليــم الثانــوي يــرون 
أن املعلمــن يفضلــون الطريقــة التقليديــة يف الشــرح وذلــك بســبب عــدم رغبتهــم يف التغيــر 
والتمســك ابلقــدمي، إلعتقادهــم أن الطريقــة التقليديــة هــي الطريقــة الفضلــي للتعليــم وأن 
ال غــي عــن الســبورة وذلــك إلهتمــام املوجهــن هبــا؛ فضــًا عــن نقــص اإلقتنــاع ابســتخدام 
الوســائط اإللكرتونيــة احلديثــة يف التدريــس ويرجــع الســبب إىل ختــوف عــدد كبــر مــن 
املعلمــن مــن التعليــم التكنولوجــي هــو اخلــوف مــن تقليــل دورهــم يف العمليــة التعليميــة 
وانتقــال دورهــم إىل أخصائــي تكنولوجيــا التعليــم ابإلضافــة إىل عــدم وجــود الوقــت الــكايف 
املكتبيــة  االعمــال  التدريــس وكثــرة  أعبــاء  بســبب  والتدريــب  للتجريــب  املعلمــون  لــدي 
فيكتفــون بتعلــم الكمبيوتــر وال يطبقونــه علــى أرض الواقــع وذلــك ألن نظرهتــم غــر اجملديــة 
إلعــداد املــواد اإللكرتونيــة وأهنــا جهــد ضائــع لعــدم متيــز معديهــا عــن غرهــم مــن جــه اإلدارة 

وإنعــدام احلوافــز املاديــة واملعنويــة والتشــجيعية للمعلمــن.
ويرى خراء الرتبية أن هناك مداخل نظرية إلعداد املعلم منهم من يرى أبمهية اإلعداد 
التتابعــي ومنهــم مــن يــرى أفضليــة اإلعــداد التكاملــي واملشــكلة الكــري تكمــن يف كليــات 
الرتبيــة الــى تعتــر مصنــع إعــداد معلــم املســتقبل فرامــج التأهيــل الرتبــوي بكليــات الرتبيــة 
تعــاين احلفــظ والتلقــن)2(؛ واإلعتقــاد الســائد بنظريــة كليــات الرتبيــة خاطــئ ألهنــا يف الواقــع 
علــوم علميــة ال تتناســب مــع القاعــات املكتظــة ابلطــاب وال ميكــن إكســاب فكــراً أو 
مهارةعــن طريــق مكــرات الصــوت ولذلــك البــد مــن تغيــر سياســات اإللتحــاق بكليــات 
الرتبيــة وإعــداد املعلــم وتدريبــة ليواكــب مــا متخــض عنــه العصــر مــن تقــدم يف اجملــاالت 

املختلفــة ونظــم التدريــس والعلــوم واإلدارة والتخطيــط ليكــون فاعــًا وليــس معوقــاً.

الدراسات السابقة:
تتنــاول الدراســات الســابقة آراء املعلمــن يف تطويــر التغطيــة الصحفيــة وصــورة 

املعلمــن داخــل وســائل اإلعــالم:
بينــت دراســة حممــد عبــد هللا إمساعيــل)2009()3( أقــرتاح فئــات املعلمــن لتحســن 
وتفعيــل املعاجلــة الصحفيــة يف جمــال إصــاح قضــااي التعليــم قبــل اجلامعــى حيــث ذكــر 
29 % ضــرورة تنويــع املصــادر واآلراء واألفــكار، أيضــاً ذكــر 21 % ضــرورة إجــراء 
علــى   % 16 أكــد  فيمــا  التعليميــة،  العمليــة  واحلــوارات حــول جوانــب  التحقيقــات 
ضــرورة   % 14 ذكــر  الصحفية،بينمــا  للتغطيــة  املخصصــة  املســاحات  زايدة  ضــرورة 
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حتســن وتطويــر إخــراج املوضوعــات الصحفيــة،يف حــن أكــد 11 % علــى التنســيق 
والتعــاون بــن املســئولن عــن التعليــم والصحافــة بينمــا قــال 9 % فقــط مــن املعلمــن 
أن يعرضــون التجــارب احملليــة واملقارنــة مــع جتــارب عامليــة متقدمــة. و للرامــج التعليميــة 
يف التلفزيــون أقــرتح 73.5 % مــن املعلمــون ضــرورة وضــع جــداول املدرســة للتوافــق 
ضــرورة  علــى   معلــم   %  39.4 ذكــر  فيمــا  التعليميــة  الرامــج  عــرض  جــداول  مــع 
إاتحــة اإلتصــال مــع مــدرس التلفزيون،وقــد أقــرتح34 % تســجيل هــذة الرامــج وإعــادة 
ــو زيــد2003()4( ، وطالبــت صحيفــة اللــواء اإلســامي  ــاء أب عرضهــا يف الفصــل )هن
يف الفــرتة مــن 1980 إيل 1990 بضــرورة اإلهتمــام أبحــوال املعلــم املاديــة واألدبيــة 
ملــا لــه مــن مكانــه كبــرة وعاليــة يف التعليــم ويف اجملتمــع وطالبــت بضــرورة إشــراك املعلــم 
يف عمليــة التطويــر والتغيــر يف املناهــج واملقــررات الدراسية)حّســان عبــد هللا2001(
)5( وللدرامــا دوراً فعــااًل يف جتســيد صــورة املعلــم ففــى دراســة نســمة البطريــق)2008(

اقتصــادايً  أو  للفــرد عائــد اجتماعيــاً  التعليــم يف مصــر ال حيقــق  )6( أكــدت علــى أن 

وخباصــة إذا كان القطــاع العــام مثــل قطــاع املعلمــن فعائــدة األقتصــادي واالجتماعــي 
احلميــد  »عبــد  شــخصية  جــاءت  أيب«  املتهــم  مسلســل«حضرة  فبتحليــل  ضعيــف 
املنزليــة  أدواتــة  بعــض  فيســتعر  املوظــف  للمتعلــم  اإلقتصــادي  العائــد  انعــدام  دراز«يف 
مــن اجلــران ويســكن يف حــارة متواضعــة وعــدم قدرتــة علــى شــراء حممــول او امتاكــه 
لســيارة متواضعــة بنســبة 51.52 %، وكانــت أغلــب املشــاهد تؤكــد إنعــدام العائــد 
 39.3 بنســبة  ذلــك  وجــاء  دراز«  احلميــد  »عبــد  املــدرس  للشــخصية  االجتماعــي 
%ويظهــر ذلــك يف معايــرة أبنــة لــه لفقــره وتعرضــة لإلهانــة يف أقســام الشــرطة وحللــت 
الدراســة أيضــاً امللحــق التعليمــي جلريــدة األهــرام حيــث أكــدت أن قضــااي العائــد علــى 
التعليــم ال تناقــش إال بطريقــة منتقــاه وتنعــدم فيهــا النظــرة التكامليــة، فالقضــااي األساســية 
مثــل اإلعتــداء علــى املعلمــن التناقــش إال بصــورة عابــرة فكانــت أقــل القضــااي ظهــوراً 
دراســة)مىن  معهــا  القضااي.وأتفقــت  جممــل  مــن   %  66 احتلــت  حيــث  اجلريــدة  يف 
شــعبان2005()7( حيــث أثبتــت أن الصــورة الدراميــة املقدمــة عــن املعلــم تســاهم يف 
تكويــن صــورة ســلبية عنــه لــدي مجهــور املشــاهدين والــى ختالــف الواقــع يف بعــض جوانبــه 
نتيجــة للطرح الدرامــي الــذي يبــالغ يف إلصاق السمات الشخصية السلبية مثــل) مدرســة 
املشــاغبن( واملستوى األكاديمي املتــدين ونــدرة مصداقيــة الدرامــا  للمعلــم خاصــة يف 
الكوميديــة جتســيد شــخصيته وضعــف قدرهتــا على رســم صــورة ذهنية مثــالية  الدرامــا 
يف أذهان اجلماهير، والصورة املقدمة عــن املعلــم ال تدفــع املشــاهدين لتوجيــه أبنائهــم 
ملهنة التدريــس لغياب املعلم التلفزيــوين القدوة ولكــن الســينما التلفزيونيــة وخاصــة األفــام 
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املصريــة القدميــة تقــدم املعلــم بصــورة طيبــة تدعــو الحرتامــة واختــاذة قــدوة. وكانــت صــورة 
احتلــت  متــويل2008()8(1  دراســة)مساح  قدمتهــا  املصريــة كمــا  الصحافــة  يف  املعلــم 
فئــة ”النقــد” الرتتيــب األول ابلنســبة لألســلوب الــى تناولــت صحــف الدراســة املعلــم 
الصحفيــة  الفنــون  قائمــة  القــراء”  ”بريــد  وتصــدر   )% 43.1( بنســبة  خالــه  مــن 
للمعلــم ىف صحــف  الســلبية  الســمات  نســبة  ابلنقــد و جــاءت  املعلــم  تناولــت  الــى 
الســلبية  الســمات  نســبة  بلغــت  حيــث  الســلبية  الســمات  نســبة  مــن  أعلــى  الدراســة 
 65.6% مــن إمجــاىل الســمات املقدمــه للمهــن األخــري، وكانــت أعلــى مســه ســلبية 
مت تقدميهــا مــن خــال الصحــف عــن املعلــم ” يتجاهــل القواعــد واألخاقيــات املهنيــة 
” بنســبة  ) % 20.6 (ىف حــن كانــت مســة ” اإللتــزام واإلنضبــاط ىف العمــل ” مــن 
 أعلــى الســمات اإلجيابيــة الــى قدمتهــا الصحــف عــن املعلــم بنســبة )20.2 %( 0

 -جــاءت قضيــة » أوضــاع املعلمــن » ىف الرتتيــب األول بــن القضــااي الــى يثرهــا 
وكان  املدرســى«  العنــف  اخلصوصيــة«  »مث  الــدروس   « يليهــا  الصحــف  مضمــون 
أهنــا  يــرون  املعلمــن  مــن   % 53 الصحافــة  املقدمــة يف  املعلمــن حنــو صورهتــم  اجتــاه 
ىف  مكــروه  التدريــس،  مهنــة  ىف  فاشــل   ( الســلبيه  مساتــه  أهــم  وكانــت  ســلبية  صــورة 
مــن   %  18 يــرى  بينمــا  لطابــه(،  تقديــره  ىف  ظــامل  وزمائــه،  طابــه  مــع  عاقاتــه 
اجيابيــه،  الصحــف صــورة  مــن خــال  املعلــم  املقدمــه عــن  الصــورة  أن  فقــط  املعلمــن 
ويــرى 50 % مــن املعلمــن أن صــورة مهنــة التدريــس املقدمــه مــن خــال الصحــف 
صــورة ســيئه وكانــت أهــم مساتــه الســلبيه ) مكروهــه، حمــدودة الدخــل، مملــه، مرهقــه(  
ويــرى %20 مــن املعلمــن أن الصحــف ال هتتــم ابملعلــم وقضــاايه االهتمــام الــكاىف ، 

كمــا اليرغــب )80 %( مــن املعلمــن ىف عمــل ابنائهــم مبهنــة التدريــس مســتقبا.

املشكلة البحثية:
ترصــد الدراســة اجتاهــات معلمــي قبــل اجلامعــي حنــو التغطيــة الصحفيــة لقضــااي التعليــم 
قبــل اجلامعــي واملعلمــن للوقــوف علــى ســبل عــاج اإلعــام املصــري عامــة والصحافــة 

خاصــة لقضــااي املعلمــن.
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أمهية الدراسة:
أصبحت مصر متتلك إســرتاتيجية للتعليم 2030 ومشــروع التنمية املســتدامة والذي . 1

يســعى لرتســيخ قيــم املواطنــة واالنتمــاء ونشــر األخــاق والقيــم وإعــاء غــاايت التفكــر 
والنقــد والتحليــل والتقــومي مبــا يتطلــب تدريــب املعلمــن اجلــدد علــى نفــس املســتوى.

أصبــح التعليــم األن مشــروع أمــن قومــي يتطلــب الوفــاء ابإللتزامــات الدســتورية للتعليــم . 2
يف بنــود املوازنــة العامــة للدولــة.

ثــورة . 3 ملتطلبــات  يســتجيب  مبــا  اجلامعــى  قبــل  التعليــم  نظــام  لتطويــر  الدولــة  تســعى 
املســتقبل. بتعليــم  يعــرف  مــا  إىل  واإلنتقــال  واألتصــال  املعلومــات  تكنولوجيــا 

إطــاق الدولــة مشــروع املعلمــون أواًل مــن أجــل رفــع كفــاءة املعلــم وذلــك حقــاً دســتورايً . 4
مكفــواًل لــه حيــث جــاءت املــادة رقــم)22()9( لتؤكــد أن املعلمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 
ومعاونيهم،الركيــزة األساســية للتعليــم، وتتكفــل الدولــة بتنميــة كفاءاهتــم العلميــة، ومهاراهتــم 

املهنيــة، ورعايــة حقوقهــم املاديــة واألدبيــة ومبــا يضمــن جــودة التعليــم وحتقيــق أهدافــه.
اســتمرارية مشــكات التعليــم الــى يعــاىن منهــا الشــعب املصــري وخاصــة الــدروس . 5

املعلمــن. إعــداد  للمــدارس وضعــف  التحتيــة  البنيــة  اخلصوصيــة وإمهــال 

أهداف الدراسة:
معرفة نوع الوسيلة الى يعتمد عليها املعلمن يف التعرف على أخبار التعليم.. 1
التعــرف علــى أهــم قضــااي التعليــم قبــل اجلامعــي الــى تتناوهلــا الصحــف املصريــة مــن . 2

وجهــة نظــر املعلمــن.
معرفة أهم قضااي ومشكات املعلمن الى جيب أن يتناوهلا اإلعام املصري. 3
التعــرف علــى درجــة توافــق اجتاهــات املعلمــن حنــو أتطــر الصحــف  لقضــااي التعليــم . 4

قبــل اجلامعــي.
دراســة العاقــة بــن اجتاهــات املعلمــن حنــو األطــر اإلعاميــة والنــوع والســن واملســمي . 5

الوظيفــي.
دراســة العاقــة بــن نــوع الوســيلة اإلعاميــة الــى يعتمــد عليهــا املعلمــن و اجتاهاهتــم . 6

حنــو قضــااي التعليــم قبــل اجلامعــي.

تساؤالت الدراسة:
ما الوسيلة اإلعامية الى يعتمد عليها املعلمن يف معرفة أخبار التعليم؟. 1
ما أهم قضااي التعليم الى تتناوهلا الصحافة املصرية من وجهة نظر املعلمن؟. 2
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ما أهم قضااي ومشكات املعلمن الى جيب أن يتناوهلا اإلعام املصري؟. 3
ما درجة توافق اجتاهات املعلمن حنو أتطر الصحف  لقضااي التعليم قبل اجلامعي؟. 4
كيــف كانــت العاقــة بــن اجتاهــات املعلمــن حنــو األطــر اإلعاميــة والنــوع والســن . 5

الوظيفــي؟ واملســمي 
كيــف كانــت العاقــة بــن نــوع الوســيلة اإلعاميــة الــى يعتمــد عليهــا املعلمــن و . 6

التعليــم قبــل اجلامعــي؟ اجتاهاهتــم حنــو قضــااي 

فروض الدراسة:
توجــد عاقــة ارتباطيــة بــن اجتاهــات املعلمــن حنــو األطــر اإلعاميــة والنــوع والســن . 1

واملســمي الوظيفــي.
توجــد عاقــة بــن نــوع الوســيلة اإلعاميــة واجتاهــات اجلمهــور حنــو التنــاول الصحفــي . 2

لقضــااي قضاايهــم.

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
التعليم قبل اجلامعي: يقصد به داخل الدراسة فئات التعليم احلكومية بكل املراحل . 1

واألنــواع التعليــم األساســي العام)اإلبتدائــي واإلعــدادي( التعليــم الثانــوي العــام ، التعليــم 
األساســي التجريــي )متميــز وعــادي(، التعليــم الفــي الصناعــي، املــدارس الياابنية،التعليــم 

األزهــري احلكومــي.
املعلمــن: كل مــن هــو مســئول عــن التاميــذ بدايــة مــن املعلــم إىل موجــة املــادة أو . 2

النشــاط داخــل املدرســة ابعتبــار املعلــم مســئول عــن طابــة لتوفــر بيئــة تعليميــة تتســم 
ابلراحــة واإلبــداع.

مناهج وأدوات الدراسة:
أوال : منهج املسح اإلعالمي

تعتمد الدراسة على منهج املسح اإلعامي الذي يساهم يف تفسر اجتاهات املعلمن 
حنــو قضــااي التعليــم قبــل اجلامعي.

اثنياً:استمارة االستقصاء
أجنــدة  وحتديــد  اجلامعــي  قبــل  التعليــم  بقضــااي  املعلمــن  أهتمامــات  علــى  للتعــرف 
اهتماماتــه ،كذلــك للتعــرف علــى اجتاهــات حنــو قضــااي املعلمــن والتعليــم قبــل اجلامعــي.

حمددات إختيار العينة امليدانية:
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حــددت الباحثــة املعلمــن يف املــدارس احلكوميــة والتجريبيــة واملعاهــد األزهريــة ومــدارس . 1
التعليــم الفــى الصناعــي.

راعت الباحثة تنوع ختصصات والدرجات الوظيفية للمعلمن.. 2

نتائج الدراسة:
طبقــت الباحثــة الدراســة امليدانيــة علــى عينــة مــن املعلمــن قوامهــا)53( معلــم  ملعرفــة 
اجتاهــات املعلمــن حنــو قضاايهــم والــى هلــا عاقــة ابملرتبــات واإلنتــداابت والتدريبــات 

وغرهــا مــن القضــااي الــى هتــم املعلمــن.
خصائص العينة:

جدول رقم)1(
النسبةالتكرارخصائص العينة

النوع

2445.3ذكر

2954.7أنثي

المسمي الوظيفي

1732.1معلم

611.3معلم أول

59.4معلم أ.أ

59.4معلم خبير

1120.8كبير معلمين

35.7مدير مدرسة أو معهد

23.8موجة مادة أو نشاط

23.8أخصائي أول مكتبات

11.9وكيل مدرسة

11.9مدير إدارة

يُظهر اجلدول رقم)1( أن نسبة اإلانث 54.7 % يف مقابل45.3 % للذكور، كما 
أن نســبة املعلمــن علــى هــذه الدرجــة %32.1 وكبــر املعلمــن 20.8 % يليهــا معلــم 
أول بنســبة 11.3 %،يليها معلم أول أ و معلم خبر بنســبة9.4 %، مث مدير مدرســة 
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5.7 % يليهــا أخصائــي أول مكتبــات بنســبة 5.7 % مث موجــة نشــاط بنســبة3.8 
وأخــراً وكيــل املدرســة ومديــر اإلدارة بنســبة 1.9 %.

أواًل:النتائج العامة للدراسة:
وسائل اإلعالم الى تعرض هلا املعلمون ملعرفة أخبار التعليم:

جدول رقم)2(
النسبةالتكرارالوسيلة

%4331.4الفيس بوك

%3021.9مواقع الصحف اإللكترونية

%2316.8التلفزيون

%1510.9صحف مطبوعة

%1410.2مواقع القنوات التلفزيونية

%75.1مواقع اإلذاعات

%53.6راديو

يتضــح مــن اجلــدول رقــم)2( أن أكثــر الوســائل اإلعاميــة الــى يعتمــد عليهــا املعلمــن 
للحصــول علــى أخبــار التعليــم قبــل اجلامعــي كان الفيــس بــوك )أحــد وســائل التواصــل 
اإلجتماعي( بتكرار 43 ونسبة 31.4 % يليها مواقع الصحف اإللكرتونية بتكرار30 
ونســبة 21.9 % وكانــت اثلــث الوســائل الــى يعتمــد عليهــا اجلمهــور القنــوات التلفزيونيــة 
بتكــرار23 ونســبة 16.8 % يليهــا الصحــف املطبوعــة بتكــرار15 ونســبة10.9 % مث 
مواقــع القنــوات التلفزيونيــة بتكــرار14 ونســبة 10.2 % مث مواقــع اإلذاعــات بتكــرار7 

ونســبة 5.1 % وأخــراً اإلذاعــات بتكــرار5 ونســبة3.6 % فقــط.

درجة اهتمام املعلمن بقضااي التعليم قبل اجلامعي:
جدول رقم)2(

النسبةالتكراردرجة االهتمام

4686.8كبير

713.2متوسط

يوضــح اجلــدول رقــم)2( درجــة اهتمــام املعلمــن بقضــااي التعليــم قبــل اجلامعــي حيــث 
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ارتفعــت درجــة اإلهتمــام لتصــل 86.8 % فيمــا كان اإلهتمــام متوســطة بنســبة 13.2 
.%

 أهم قضااي التعليم قبل اجلامعي من وجهة نظر املعلمن:
جدول رقم)3(

%كقضايا التعليم قبل الجامعيم

309.7نظام التعليم الجديد والمناهج الحديثة في المرحلة اإلبتدائية1

278.8قضايا فساد المدارس2

247.8أخبار البنية التحتية3

247.8قضية تسريب اإلمتحانات4

237.5التابليت وبنك المعرفة5

237.5تطوير التعليم الفنى6

227.1أخبار ميزانية التعليم7

216.8تسيب مدارس التعليم الفنى8

206.5النظام التراكمي الجديد للثانوية العامة9

154.9إلغاء امتحانات الميد تيرم للمرحلة اإلعدادية10

144.5أخبار الصحة المدرسية11

144.5إلغاء الشهادة اإلبتدائية12

134.2تهميش اللغة الثانية  في المرحلة اإلعدادية وجعلها مادة نشاط13

134.2أخبار تطوير التعليم األزهري14

103.2أخبار المدارس اليابانية15

82.6قضية دمج التعليم األزهرى بالعام16

61.9عدم إضافة درجات الحاسب اآللي والرسم للمجموع17

10.3صراعات الوزير مع مصروفات المدارس الخاصة18

يُظهــر اجلــدول رقــم)3( أن نظــام التعليــم اجلديــد واملناهــج احلديثــة يف املرحلــة اإلبتدائيــة 
 % 9.7 نســبة  علــى  وذلــك حلصوهلــا  املعلمــن  هتــم  الــى  القضــااي  أوىل  مــن  كانــت 
بتكــرار30، يليهــا قضــااي الفســاد يف املــدارس ســواء كان فســاد مــاىل أو إداري بتكــرار 
27 ونســبة8.8 %، وكانــت اثلــث قضــااي التعليــم الــى هتــم املعلمــن أخبــار البنيــة التحتيــة 
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وتســريب اإلمتحــاانت بنســبة 7.8 % وتكــرار24، لتأتــى أخبــار تطويــر التعليــم الفــى 
و التابلــت وبنــك املعرفــة رابــع القضــااي الــى يهتــم هبــا املعلمــن بنســبة7.5 % وتكــرار 
23،لتكــون أخبــار ميزانيــة التعليــم يف املركــز اخلامــس بتكــرار22 ونســبة 7.1 % يليهــا 
أخبــار تســيب مــدارس التعليــم الفــى بتكــرار21 ونســبة6.8 %، بينمــا حصلــت قضــااي 
الثانويــة الرتاكميــة علــى نســبة اهتمــام6.5 % بتكــرار20  معلــم؛ لتحصــل بعدهــا أخبــار 
إلغــاء امتحــاانت امليــد تــرم للمرحلــة اإلعداديــة علــى اهتمــام 15 معلــم بتكــرار4.9% ، 
مث قضــااي الصحــة املدرســية و إلغــاء الشــهادة اإلبتدائيــة علــى نســب اهتمــام ضعيفــة مــن 
املعلمــن 4.5 % بتكــرار14، وكانــت قضــااي التعليــم األزهــري ســواء تطويــره أو دجمــه 

ابلعــام يف آخــر اهتمامــات املعلمــن بنســب 4.2 % ،2.6 %.

أهم قضااي ومشكالت املعلمن الى جيب أن يتناوهلا اإلعالم املصري:
جدول رقم)4(

النسبةالتكرارالقضايا

%3566انخفاض مرتبات المعلمين

%2445.2تقدير المعلم  مجتمعيًا وتحسين صورته في اإلعالم

%713.2تدريب المعلمين ورفع كفائاتهم

%47.5االهتمام بالبيئة التعليمية

%35.6االهتمام بالقضايا الصحية للمعلمين

%35.6عدد ساعات العمل و ارتفاع نصاب المعلم 

%23.7ضرورة تفعيل دور النقابة

%11.8ضبط قوانين العمل وصياغة الوائح للثواب والعقاب

%11.8توضيح حقوق وواجبات المعلم والطالب

%11.8سد عجز المعلمين في اإلدارات المختلفة

%11.8مشكلة تسرب األطفال من المدارس

يتضــح مــن اجلــدول رقــم)4( أن مــن أكثــر القضــااي الــى يرغــب املعلمــن يف تنــاول اإلعــام 
هلــا هــي قضيــة اخنفــاض املرتبــات وعــدم كفايتهــا وذلــك بتكــرار35 معلــم بنســبة66 %، 
يليهــا تقديــر املعلــم جمتمعيــاً وحتســن صورتــه يف وســائل اإلعــام وداخــل اجملتمــع وعــودة هيبــة 
املعلــم بــن اجملتمــع ألنــه صانــع لألجيــال وذلــك بتكــرار24 ونســبة%45.2 وذلــك يتفــق 
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مــع دراســة مســاح 2008 والــى أثبتــت مــن خــال دراســاهتا التحليليــة للصحــف املصريــة 
أن املعلــم حصــل علــى وصــف ســلي وأيضــاً يف الدرامــا التلفزيونيــة أثبتــت نســمة البطريــق 
2008 الصــورة الســلبية للمعلــم املصــري يف مسلســل »حضــرة املتهــم أيب« وأيضــاً أثبتــت 
مــي شــعبان2005 النظــرة الســلبية للمعلــم املصــري يف مســرحية مدرســة املشــاغبن، ويليهــا 
قضااي تدريب املعلمن ورفع كفائتهم املهنية بتكرار7 ونسبة 13.2 %؛ يليها مشكات 
البيئة التعليمية من كثافة الفصول واألاثث وضعف اإلمكانيات بنسبة 7.5 % بتكرار4 
مث أتيت القضــااي الصحيــة للمعلمــن و زايدة نصــاب املعلمــن يســبب زايدة ســاعات العمــل 
وارهاق املعلم بسبب عدم وجود تعينيات وذلك بتكرار3 ونسبة%5.6وأخراً مشكات 
ضبــط قوانــن العمــل وصياغــة الوائــح للثــواب والعقــاب ومشــكات عــدم توضيــح حقــوق 
وواجبــات املعلــم والطــاب ومشــكات عجــز املعلمــن يف اإلدارات املختلفــة و مشــكات 

تســرب األطفــال مــن املــدارس بنســبة 1.8 %.

اجتاهات املعلمن حنو التناول الصحفي لقضاايهم:
جدول رقم)5(

الوزن معارضمحايدموافقالعباراتم
النسبي %

%ك%ك%ك

يعانى المعلمين من إنخفاض 5.1
مرتباتهم.

4992.523.823.896.3

مشروع المعلمون أواًل يرفع 5.2
كفاءة المعلمين.

2445.31324.51630.271.6

اعتراض معلمي اللغة الثانية 5.3
على قرار تحويل اللغة الثانية 

مادة نشاط.

2343.42343.4713.276.6

تسعي نقابة المعلمين لمتابعة 5.4
شكاوى المعلمين أثناء 

إمتحانات الثانوية العامة.

2649.1815.11935.871

تقوم الوزارة بإنتداب المعلمين 5.5
في حاالت العجز.

1935.81426.42037.766

تعاقب الوزارة مديري المدارس 5.6
في حاالت رفض إنتدابات 

المعلمين.

1630.21630.22139.663.6
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تدريبات المدراء تساهم في 5.7
تطوير كفائتهم وزيادة خبرتهم.

3158.51324.591780.6

حققت المنظومة الجديدة نجاح 5.8
في المناهج وأساليب التقييم 

ووضع اإلمتحانات.

9171120.83362.351.6

احتجاج المعلمين المغتربين 5.9
على الوزير لعدم كفاية 

رواتبهم.

4177.4815.147.590

تسعي وزارة المالية والتعليم 5.10
لتعديل جدول األجور للمعلمين 

مبدئيًا.

3362.3611.31426.478.6

احتجاج المعلمين المتعاقدين 5.11
لعدم تثبيتهم.

4483713.223.893

عدم ثقة معلمي التعليم الفنى 5.12
بقرارات الوزير حول تطوير 

التعليم الفنى. 

3158.5183447.583.6

يقلص التصحيح اإللكتروني 5.13
من دور المعلم في العملية 

التعليمية.

2649.1917183471.6

سلمت الوزارة للمعلمين تابلت 5.14
من ضمن المنظومة الجديدة 

للتعليم.

2343.49172139.668

تختار الوزارة معلمي المدارس 5.15
اليابانية بناء على معايير 

الكفاءة.

2852.81426.41120.877.3

تدرب المعلمون على نظام 5.16
التوكاستو قبل بدء التجربة 

اليابانية.

3260.41120.81018.980.6

53مجموع العينة

االتجاه العام نحو التأطير لقضايا 
المعلمين

76.25

يتضــح مــن اجلــدول رقــم)5( موافقــة 49 معلــم بنســبة 92.5 % علــى املشــكلة الــى 
عرضتهــا الوفــد بشــأن إخنفــاض أجورهــم)10( وذلــك بــوزن نســي للعبــارة 96.3 %، كمــا 
يتوافــق اجتــاه املعلمــن مــع إطــار الصــراع جلريــدة الوفــد حنــو مشــكلة احتجــاج املعلمــن 
املتعاقديــن بســبب عــدم تثبيتهــم)11(، مــرة أخــرى يتوافــق اجتــاه املعلمــن مــع إطــار الصــراع 
الــى تبنتــه الوفــد يف عرضهــا لقضــااي املعلــم ولكــن هــذه املــره مــع املعلمــن املغرتبــن بســبب 
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عــدم كفايــة مرتباهتــم)12( وذلــك بنســبة 77.4 % وتكــرار41 معلــم وبــوزن نســي عــام 
90 %. مث حيصــل إطــار الدعــم للوفــد علــى موافقــة 33 معلــم فقــط بنســبة62.3 % 
والــذي يوضــح فيــه كيــف تســعي نقابــة املعلمــن لتعديــل جــدول األجــور وذلــك عــن طريــق 
عــرض جــدول جديــد ألجــور املعلمــن علــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي)13( بــوزن نســي 
عــام 78.6 %. ولكنهــم رفضــوا اإلطــار التفســري للجمهوريــة حــول املنظومــة التعليميــة 
اجلديــدة وذلــك بنســبة رفــض 62.3 % وتكــرار33 معلــم مــن حيــث املناهــج وأســاليب 
التقييــم ووضــع اإلمتحــاانت)14(. كمــا وافــق 32معلــم بنســبة 60.4 % علــى أن معلمــي 
املــدارس الياابنيــة قــد حصلــوا علــى تدريــب علــى نظــام التوكاســتو بــوزن نســي عــام 80.6 
% لإلطــار التفســري الــى تبنتــه اجلمهوريــة، ووافــق 31 معلــم بنســبة58.5 % علــى أن 
تدريبــات املــدراء تســاهم يف تطويــر كفائتهــم وزايدة خرهتــم بــوزن نســي عــام 80.6 % 
بينما وافق 31 معلم بنسبة 58.3 % على إطار الصراع - جلريد الوفد- بن املعلمي 
)خاصــة معلمــي التعليــم الفــى()15( والوزيــر بعــد ثقتهــم يف تصرحياتــه بتطويــر التعليــم الفــى 
بــوزن نســي عــام 83.6 % ويف اإلطــار التفســري للجمهوريــة حــول معايــر اختيــار 
معلمــي املــدارس الياابنيــة مــن خــال الكفــاءة وذلــك عــر اســتمارة إلكرتونيــة تقييــس 
املهــارات واخلــرات الفنيــة والكفــاءات)16( وافــق 28 معلــم بنســبة 52.8 % فقــط علــى 
هذا اإلطار بوزن نســي عام%77.3، وحصل اإلطار النقدي الســلي للوفد على نســبة 
موافقــة 49.1 % وتكــرار26 معلــم حــول إنتقــاد تطبيــق التصحيــح اإللكــرتوين ضمــن 
املنظومــة اجلديــدة للتعليــم »حــى ال يصبهــا التلــوث مــن التدخــل البشــري واجليــوش اجلــرارة 
مــن املعلمــن واإلداريــن العاملــن يف حقــل التعليــم«)17( ؛ وبــوزن نســي عــام بلــغ71 % 
وافــق 26 معلــم بنســبة49.1 % علــى أن نقابــة املعلمــن أثنــاء امتحــاانت الثانويــة العامــة 
تســعي ملتابعــة شــكاوى وذلــك ضمــن إطــار املســئولية اإلجتماعيــة للجمهوريــة)18( فيمــا 
حصــل إطــار النقــد جلريــدة اجلمهوريــة حــول »اعــرتاض معلمــي اللغــة الثانيــة علــى قــرار 
حتويــل اللغــة الثانيــة مــادة نشــاط«)19( علــى وزن نســي عــام76.6 % وتســاوت نســبة 
املوافقــة واحلياديــة لتصــا إىل 43.4 %، وقــد وافــق 24 معلــم فقــط بنســبة45.3 % 
على أن مشــروع » املعلمون أواًل« يســاهم يف رفع كفائة املعلمن، وكان لإلطار التفســر 
الــى تبنتــه اليــوم الســابع حــول املنظومــة اجلديــدة وتســليم املعلمــن اتبلــت)20( موافقــة حنــو 
23 معلــم بنســبة 43.4 % ونســبة رفــض متقاربــة تصــل إىل39.6 % لينخفــض الــوزن 
النســي العــام 68 %. وكان إلطــار العقــوابت للجمهوريــة حــول عقوبــة الــوزارة ملديــري 
املــدارس يف حالــة رفــض اإلنتــداابت نســبة رفــض 39.6 % وتكــرار21 معلــم وذلــك 
اخنفــض الــوزن النســي العــام 63.6 % ويف حــاالت اإلنتــداب ملعلمــي الصفــوف الثاثــة 
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رفض 20 معلم فقط حدوث ذلك بنسبة37.7 % ووزن نسي عام 63.6 % وكان 
هــذا إطــار الدعــم الــى تبنتــة اليــوم الســابع يف أتطرهــا لألخبــار لتوضــح التعامــل الرمســي 

للــوزارة يف مشــكلة عجــز معلمــي الصفــوف.

اثنياً:اختبارات الفروض:
• توجــد عاقــة ارتباطيــة بــن اجتاهــات املعلمــن حنــو األطــر اإلعاميــة والنــوع والســن 	

واملســمي الوظيفــي.
جدول رقم)6(

درجات الحريةكا²العوامل الديموغرافية

0.30518النوع

0.456144السن

0.247162المسمي الوظيفي

 يوضح اجلدول رقم)6( عدم وجود عاقة ارتباطية بن العوامل الدموغرافية واجتاهات 
املعلمن حنو األطر اإلعامية ألن قيمة كا²<0.05 إذن نرفض صحة الفرض األول.

• توجــد عاقــة بــن نــوع الوســيلة اإلعاميــة واجتاهــات اجلمهــور حنــو التنــاول الصحفــي 	
لقضــااي قضاايهــم

جدول رقم)7(
درجات الحريةكا²

0.32895

يتضــح مــن اجلــدول رقــم)7( عــدم صحــة الفــرض الثــاىن بعــدم وجــود عاقــة ارتباطيــة 
بــن نــوع الوســيلة واجتاهــات املعلمــن حنــو قضاايهــم حيــث كانــت قيمــة كا²<0.05.
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املراجع:
• البحث مســتلة من رســالة الدكتوراه ، اشــراف د.نرمن األزرق االســتاذ املســاعد بكلية 	

االعالم – قسم صحافة – جامعة األهرام الكندية.

حنــان مصطفــي كمــال،« التعلــم اإللكــرتوين يف املــدارس الثانويــة مبصر-تصــور مقــرتح . 1
الرتبوية،قســم  الدراســات  القاهرة،معهــد  جامعــة  منشــوره،  للتطوير-«،ماجســتر،غر 

.117 الرتبيــة،2014،ص116،  أصــول 
العامــة . 2 املصريــة  اهليئــة  معاصــر«،  تربويــة  مكي،«قضــااي  خمتــار  أمحــد 

الباحثــة. مــن  بســيط  بتصــرف  منقــول  للكتــاب،2015،ص220 
حممــد عبــد هللا إمساعيل،«العاقــة بــن التعــرض للصحافــة واإلجتاهــات حنــو قضــااي . 3

إصــاح التعليــم قبــل اجلامعى«،املؤمترالعلمــي الــدوىل اخلامــس عشــر ، كليــة اإلعــام،9-7 
يوليــو 2009،ص12،15،22.

هناء كامل أبو اليزيد،«فعالية برامج قناة النيل التعليمية املتخصصة املوجهة إىل تاميذ . 4
شــهادة إمتــام التعليــم األساسي«،دراســة ميدانيــة علــي عينــة التاميــذ واملدرســن،جامعة 

القاهرة،كلية اإلعام،قسم اإلذاعة،ماجستر،غر منشورة،2003،ص.،410.
حســان عبــد هللا حسان،«دراســة حتليلــة لقضــااي الرتبيــة يف جملــة اللــواء اإلســامي«، . 5

تربيــة،  الرتبيــة، قســم أصــول  بنهــا، كليــة  الزقازيق،فــرع  ماجســتر، غــر منشــورة،جامعة 
.168 ،2001، ص 

علــى . 6 العائــد  قضــااي  جتــاه  لإلعــام  اإلجتماعيــة  »املســئولية  نســمةالبطريق، 
واإلجتماعي،23-24فرايــر  اإلقتصــادي  مصرالعائــد  يف  التعليم«،مؤمترقضيةالتعليــم 

.239،241 2008،ص
مــى شــعبان عثمــان، »صــورة املعلــم يف الدرامــا الســينمائية والتلفزيونيــة وانعكاســاهتا . 7

الرتبوية«،رســالة ماجســتر،كلية الرتبيــة، جامعــة القاهــرة ،فــرع الفيــوم،2005،ص184. 
http://www.fayoum.edu.eg/Pgsr/EduSearch7.aspx   متــاح

مســاح متــويل،« الصــورة اإلعاميــة للمعلــم ىف الصحــف املصريــة وعاقتهــا بتكويــن . 8
االجتاهــات لــدى عينــة مــن املراهقــن واملعلمــن حنــو املعلم”،رســالة دكتــوراة، جامعــة عــن 
مشــس، كليــة معهــد الدراســات العليــا للطفولة،قســم اإلعــام وثقافــة األطفال.متــاح علــى 
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPage 
s . a spx? fn=Thes i sP icBody&BibID=9634328&Tota lNoOfRecord 
=551&PageNo=3&PageDirect ion=Next

اخلطة اإلسرتاتيجية للتعليم ما قبل اجلامعي 2014-2030،ص13.. 9
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الوفد،«موازنة املعلم يف قانون التعليم سيئة جداً«2017/3/14،ص5.. 10
الوفد،«450 معلماً بنظام فائض الكتب يطالبون تثبيتهم،2017/8/29،ص7.. 11
الوفد،«هنعمل إية يف الغربة أبلف جنية«،2017/2/2،ص4. 12
جديــد . 13 جــدول  قريبــاً  الرئيــس...  أمــام  املعلمــن  وقضــااي  الوفد،«مشــاكل 

.7 2017،ص /10 /24 للمرتبــات«،
اجلمهورية، النظام اجلديد الطريق للتخلص من السلبيات،2018/8/8 ص11.. 14
الوفد،«ســبوبة تطويــر التعليــم الفى«،«مصــر تلقــت 252مليــون دوالر يف 14 . 15

عامــاً لتخريــج عاطلن«،«مدرســون يشــككون يف التصرحيــات«،2017/11/1،ص5.
اجلمهوريــة،28 مدرســة ايابنيــة.. تدخــل اخلدمــة العــام املقبل،التقــدمي ابإلنرتنــت وال . 16

إســتثناءات من شــرط الســن،2017/7/28،ص8.
زكي السعدين، الوفد،«املعلم اآلىل«،2018/11/20،ص7.. 17
يف . 18 املعلمــن...  شــكاوى  ملتابعــة  عمليــات  اجلمهورية،«غــرف 

.2 ص ،2 0 1 8 /5 /2 8 ، » بــة لنقا ا
يثــر . 19 الثانيــة  اللغــة  للتعليم«:بتهميــش  »األعلــى  »قــرار  اجلمهوريــة، 

الطــاب.. وجيهــض جتربــه  العمل...يضــر مبصلحــة  ســوق  اجلدل«،«املعلمون:الخيــدم 
10ســنوات«،2017/9/6،ص8. عمرهــا 

العــام . 20 الطالــب  علــى  توزيعهــا  املقــرر  التابلــت  أجهــزة  الســابع،«التعليم  اليــوم 
املقبل«،«الــوزارة تتحمــل تكلفتهــا وليــس الطالب..وعقــد حــوار جمتمعــي إلعــان تفاصيل 

اجلديــد«،2018/1/15،ص2. التعليــم  منظومــة 
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