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هشكالث نظام هبادرة التعلين هن وجهت نظر 
أولياء األهىر واملعلوني وأصحاب الرتاخيص يف 

 املدرست املستقلت القطريت
 *بدريه مبارك سلطان العماري 

 

 

كؿغ مً وحهت هضفذ هظه الضعاؾت ئلى جدضًض أهم مشىالث مباصعة الخػلُم إلاغخلت حضًضة في الىظام الخػلُمي الػام بضولت _ امللخص

ت عؤٍت احخماغُت وؾُاؾُت  هظغ غُىت الضعاؾت في اإلاضاعؽ اإلاؿخللت الخابػت للمجلـ ألاغلى للخػلُم في كؿغ. للض وان لللُاصة اللؿٍغ

والخىضُت بسُاعاث لبىاء هظام حػلُمي غالمي، زم وغؼ وصغم الازخُاع  (K – 12) جضغى ئلى جدؿين هخاةج الىظام التربىي الخػلُمي الػام

 ئلى جلً اإلاػاًير الضولُت
ً

، وجىفُظه. واشخمل الازخُاع الظي جم جدضًضه مػاًير للمىاهج بمغحػُت صولُت، واحغاء ازخباعاث وؾىُت اؾدىاصا

غ الؿىىي للمضاعؽ. وهظه  ً في ازخُاع اإلاضاعؽ بىاء غلى بؿاكاث الخلٍغ ت ألابٍى ت، وخٍغ وئكامت مضاعؽ مؿخللت جمىلها الخيىمت اللؿٍغ

وكامذ الباخثت بخطمُم اؾدباهت جيىهذ في شيلها النهاتي مً  جطف وجدلل أهم مشىالث مباصعة الخػلُم إلاغخلت حضًضة.الضعاؾت 

ت حؼأًً، اشخمل الجؼء ألاٌو غلى البُاهاث ألاولُت للػُىت، وهي: الىىع، الػمغ، مدل الاكامت، اإلاؿخىي الخػلُمي، اإلاهىت الؿابلت، اإلاهى

( غباعة، وػغذ غلى زمؿت مداوع هي: مدىع مباصعة 50ضعؾت اإلاؿخللت. أما الجؼء الثاوي فلض اشخمل غلى  الخالُت، هىع الػالكت باإلا

الخػلُم، ومدىع فلؿفت هظام الخػلُم، ومدىع مدخىي مىاهج الخػلُم، ومدىع لغت الخػلُم، ومدىع الىظام اإلاالي والاصاعي. وكض جىضلذ 

ت جدخاج الى ضُاغت فلؿفت الضعاؾت ئلى مجمىغت مً الىخاةج أهمها أن ج ؿبُم مباصعة الخػلُم جم غلى اؾخعجاٌ. وأن اإلاضعؾت اللؿٍغ

ت. وأن اإلاىاهج  ت في اإلاىاعص البشٍغ حػلُمُت واضخت جىحه هظام الخػلُم وجغشضه، باغخباع الخػلُم مؿئىلُت مجخمػُت، وغملُت اؾدثماٍع

. وهظلً الخضَعـ ال ًيبغي أن ًخم بغير اللغت الػغبُت التي الضعاؾُت في اإلاضاعؽ اإلاؿخللت جفخلغ ئلى ؤلاؾاع اإلاغحعي ال
ً

سُا  وجاٍع
ً

ػام زلافُا

ت الخاضت باضالح الخػلُم البض وأن جطضع بمشىعة مً اللاغضة ومً  ت الىؾىُت ألبىاء اإلاجخمؼ اللؿغي. وأن اللغاعاث التربٍى جمثل الهٍى

 .مُتاإلاُضان التربىي الظي ٌػِش واكؼ الخدضًاث واإلاشىالث الخػلُ

تالهلماث املفتاحيت  .: هظام مباصعة الخػلُم، أولُاء ألامىع، أصخاب الترازُظ، اإلاضعؾت اإلاؿخللت اللؿٍغ
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من وجهت هظر أولياء ألامىر واملعلمين  مشنالث هظام مبادرة التعليم

 في املدرست املستقلت القطريت وأصحاب التراخيص
 املقدمت. 1

الػامت ٌشير مطؿلح هظام الخػلُم غمىًما ئلى الخػلُم في اإلاضاعؽ       

ت، وحػخبر ول مً اإلاىاؾم  اع ألاؾفاٌ وختى اإلاضاعؽ الثاهٍى ابخضاًء مً ٍع

الخػلُمُت واإلاضاعؽ الخيىمُت أضغغ وخضة حػلُمُت في "هظام الخػلُم" 

ػم هظام الخػلُم ول ما له غالكت بخػلُم الؿالب في  في اإلاجخمؼ، ٍو

شمل طلً: فلؿفت الخػلُم وأهضافه، واإلا ىاهج اإلاضاعؽ الخيىمُت، َو

الضعاؾُت، والىخب واإلاىاعص الخػلُمُت، ولغت الخػلُم، واللىاهين 

ت  ل الػام واإلاؿئىلُاث، واإلاياجب ؤلاصاٍع والؿُاؾاث واللىاةذ، والخمٍى

ت، وغير طلً مً ميىهاث هظم الخػلُم  واإلاغافم اإلاضعؾُت، واإلاىاعص البشٍغ

 .بشيل غام

هظام الخػلُم في وبالغغم مً الاؾخسضام واؾؼ الىؿاق إلاطؿلح      

ف صكُم  ت، ئال أهىا هجض أهه مً الطػب جدضًض حػٍغ ألاصبُاث التربٍى

للمطؿلح وما ٌشير ئلُه غىضما ًخم اؾخسضامه وبضون الغحىع ئلى 

جفاضُل أو شغوح ئغافُت إلايىهاجه اإلاسخلفت بازخالف اإلاجخمػاث، 

 غً طلً فان هظم الخػلُم وبدىم ؾبُػتها بالغت الخػلُض 
ً
فػال

ضصة ألاوحه، وأخُاًها جطبذ مىاحهت الخدضًاث التي ًىؿىي غليها ومخػ

 .ئضالح أو جدؿين هظام الخػلُم غملُت مػلضة ومخػضصة ألاوحه

وختى فُما ًخػلم باإلضالخاث الخػلُمُت التي جبضو واضخت،       

وبؿُؿت، أو مً اإلامىً ئهجاػها بؿهىلت غلى ما ًبضو للبػؼ، ًطبذ 

ا بالغ الخػلُض أزىاء اإلاماعؾت الػملُت، وكض ًخؿلب جدللها في الىاكؼ أمغً 

، أو ئغاصة حشىُل  هجاخها ئخضار حغُيراث مػلضة في ؾُاؾت الضٌو

اإلاضعؾت، وغير طلً مً الػىابـ والالتزاماث الثلافُت اإلاجخمػُت التي 

ال حػض وال جدص ى، مما ٌػني أن غملُت ؤلاضالح في مجاٌ الخػلُم 

 للخؿبُم في حؿخضعي البدث غً الؿغق ألا
ً
 وكابلُت

ً
 وفهما

ً
هثر غملُت

 .الىاكؼ اإلادلي للمجخمؼ

 لالؾخسضام واؾؼ الىؿاق إلاطؿلح هظام الخػلُم غلى مؿخىي      
ً
وهظغا

ب  صٌو الػالم وافت، فاهه مً اإلامىً أن ًلؼ البػؼ مىا في زؿأ الخجٍغ

 أفػل لىظام الخػلُم اإلاىاؾب 
ً
ً فهما والاغخلاص بأن لضي آلازٍغ

ىا أهثر مما هى غلُه في الىاكؼ، باغخباع أن هلل أو اؾخػاعة هظم إلاجخمػاج

الخػلُم مً مجخمؼ آلزغ ال ٌػني بالػغوعة أن اللاةمين بالخؿبُم في 

 بدىفُظه بالطىعة التي ًغاها 
ً
الىظام الخػلُمي اإلادلي ؾىف ًلىمىن خلا

ت، وفي هظه  اإلاىظغون لإلضالح ؾىاء مً الىاخُت الػملُت أو الىظٍغ

 ].1] ف ال ًمىً إلاثل جلً اإلاداوالث أن جدلم الىجاح اإلاخىكؼالظغو 

ت الػاإلاُت أهه ومىظ بضاًت اللغن الخاؾؼ غشغ          وجظهغ ألاصبُاث التربٍى

با، ظهغ الاهخمام بضعاؾت وجدلُل هظم الخػلُم غلى  وختى نهاًخه جلٍغ

مؿخىي الػالم في الغغب، ووان طلً بهضف عغبت اإلاهخمين بالتربُت في 

، زم بهضف ئضالح هظم حػلُمهم 
ً
الخػغف غلى هظم الخػلُم ألاحىبُت أوال

. وكض واهذ جلً ألاهضاف مً أهم الضوافؼ لللُام بالىلل 
ً
اللىمُت زاهُا

والاؾخػاعة مً الىظم الخػلُمُت ألازغي ئلى الىظم اإلادلُت، بىضفها 

ر  الىغؼ مخالةمت والىاكؼ اللىمي في هظمهم الخػلُمُت وكخئٍظ. ولىً حغيَّ

ً ئلى نهاًت الخغب الػاإلاُت الثاهُت، وحغير بالخالي  مؼ بضاًت اللغن الػشٍغ

مجغي اهخمام اإلاشخغلين بالتربُت، وظهغ لضيهم اججاه هدى عبـ أهضاف 

هظمهم الخػلُمُت ومدخىاها بما ًضوع في مجخمػاتهم مً حغيراث، وما 

 جخػغع له هظم التربُت والخػلُم غلى وحه الخطىص مً مإزغاث

اصة الاججاه هدى الاهخمام بمػغفت مضي الخفاغل  مدلُت، فػال غً ٍػ

 ].2] والخباصٌ ما بين الظىاهغ الاحخماغُت والىظم الخػلُمُت اإلادلُت

ػخبر اإلاغبي ؤلاهجليزي ماًيل أعوؿذ ؾاصلغ       -M. Sadler (1861َو

أٌو مً أشاع ئلى أن هظم الخػلُم اللىمُت لها ؾابػها الخاص وال  (1934

ًجىػ هللها مً ميان آلزغ هما هي، وأن هظام الاؾخػاعة والىلل ال ًيىن 

، وطلً الزخالف الثلافاث والبِئاث واللىمُاث مً 
ً
فُه الىجاح مػمىها

فىغة هلل هظام حػلُمي مً مجخمؼ آلزغ غير ممىىت،  ألنمجخمؼ آلزغ، 

وأن ما ًدضر زاعج اإلاضعؾت أهثر أهمُت مما ًدطل صازل اإلاضعؾت. 

غ عبؼ الؿىىي للتربُت اإلالاعهت   ظهغ الخلٍغ ( 1904  ( غً ؾاصلغ1994ٍو

ش اإلاجخمػاث، وفي حمُؼ أهداء الػالم، أْن  أهه لم ًدضر مً كبل في جاٍع

صخىة للمغؼي الػمُم إلافهىم هظم الخػلُم وان هىان مثل جلً ال

الىؾىُت. والخظىا طلً في فغوؿا، وأإلااهُا، وفي الضٌو ؤلاؾىىضهافُت، وفي 

مىً أن  ؿغا، ٍو ا، وفي ئًؿالُا وؾَى هىلىضا وبلجُيا، وفي الىمؿا وهىغاٍع

، هظلً 
ً
وؿدشف خضوزه في عوؾُا، وبالؿبؼ واهذ الُابان ألاهثر اهخماما

 في الىثير مً "الخلالُض  وان الاهخمام بىظم
ً
 مإزغا

ً
الخػلُم الىؾىُت ؾببا

ؿاهُت". أما في الىالًاث اإلاخدضة فلض واهذ الخغهت  ت البًر التربٍى

 غلى مؿخىي صٌو الػالم ]
ً
 ].3الخػلُمُت ألاهثر جميزا

، وحه ئسخاق ٌ. واهضٌ      
ً
 وخٌى هفـ اإلاىغىع وبشيل أهثر وغىخا

Isaac L. Kandel (1881–1965) هدى  1936هضٌ، وا 
ً
 زاضا

ً
اهخماما

 لضعاؾت الظغوف اللاةمت، وأهض 
ً
سُا  جاٍع

ً
شخطُت ألامت بىضفها أؾاؾا

أن صعاؾت هظام الخػلُم ًيبغي أن جخم مً زالٌ جدلُل الػىامل اإلادلُت 

لترح الخلٌى 
ُ
اإلاإزغة فُه، واغخبر أن ول هظام حػلُمي خالت زاضت ج

 ].4] ؼاإلاىاؾبت إلاشىالجه مً زالٌ صعاؾت الىاك

وفي الشغق، وبػض اهتهاء الخغب الػاإلاُت الثاهُت، ظهغث اججاهاث        

 غما 
ً
ت مسخلفت جماما حضًضة في هظم الخػلُم، واهخهجذ فلؿفاث جغبٍى

غحؼ طلً الزخالف الػىامل واللىي الثلافُت  وان مخبؼ في الغغب، ٍو

سُت والجغغافُت والؿُاؾُت والاكخطاصًت وألاًضًىلىحُت و  التي والخاٍع

ت  .وكفذ زلف طلً الخباًً في الىظم والفلؿفاث التربٍى

وزالٌ الدؿػُيُاث مً اللغن اإلااض ي، بضأ الػلماء في شغق آؾُا        

بالدؿاٌؤ خٌى ؾبُػت الافتراغاث الثلافُت اإلاخػمىت في الىخاباث 

ت اإلايشىعة في بالصهم خٌى مىغىع هظم الخػلُم، والتي جغاهمذ  التربٍى

ين غلى مضي الػل ىص الؿابلت، ومً زم كام بػؼ الػلماء الاؾٍُى

بخدضي الافتراع اللاةل بأن اإلاىاضفاث اإلاؿلىبت لىظم الخػلُم اإلاخميزة 

 مً اإلاجخمػاث الغغبُت وأميروا غلى وحه 
ً
ا هي اإلاؿخمضة خطٍغ

الخطىص، وكض واهذ الافتراغاث الؿاةضة خُىظان جضعي كابلُت 

 ].5] ىمـ لىظم الخػلُم في الشغق الىمىطج الغغبي الخػلُمي للخؿبُم ه



31 

أصث جلً اإلاالخظاث ئلى جضاغُاث غىؿُت أؾلم غليها  هما        

ت اإلاؿلىبت لىظم  "الظغفُت"، جطف مً زاللها اإلاماعؾت الػملُت التربٍى

 
ً
الخػلُم واللُاصة اإلاضعؾت في صٌو آؾُا مً زالٌ مجمىغت أهثر جىىغا

( 2005-1995  وفي الفترة ما بين مً الؿُاكاث الىؾىُت الثلافُت اإلادلُت

الخظىا وبشيل مباشغ الاججاه التربىي الفىغي آلاؾُىي في هظم الخػلُم 

 غلى 
ً
ين في آؾُا، والظي عهؼ أؾاؾا واإلاؿدىض غلى جطىع الػلماء التربٍى

ت مً زالٌ  جدلُل وئغاصة ضُاغت ما حػىُه اإلاماعؾاث الخػلُمُت التربٍى

ُت والؿُاؾُت للىظم الخػلُمُت والبِئت صعاؾت ألابػاص الثلافُت واإلاإؾؿ

ىن أهمُت الاغخباعاث اإلاجخمػُت  اإلادُؿت وجدلُلها. وهىظا، الخظ التربٍى

إلاماعؾت الىظم الخػلُمُت والتي ًجب أن جأزظ بػين الاغخباع ألابػاص 

اإلاجخمػُت الثلافُت واإلاإؾؿُت والؿُاؾُت للمىظمت الخػلُمُت والبِئت 

 ].6اإلادُؿت ]

ت مدلُت و          ٍغ كض مغ هظام الخػلُم في اإلاجخمؼ اللؿغي بخجاعب جؿٍى

ت وؾىُت.  غ الخػلُم وحػله أولٍى غضة غىؿذ اهخمام صولت كؿغ بخؿٍى

هظهغ مً جلً الخجاعب هظام اإلاضاعؽ الىمىطحُت الظي كام باخالٌ 

اث للخضَعـ في مضاعؽ البىين للطفين ألاٌو والثاوي،  اإلاػلماث اللؿٍغ

ىبؼ الخىفُظ،
ُ
ثفذ الجهىص لدسجُل الىخاةج بضكت ومطضاكُت،  وج

ُ
وه

ت مػلمت في بلُت ضفىف اإلاغخلت  فىجخذ الخجغبت، وخلذ اإلاغأة اللؿٍغ

الابخضاةُت للبىين. زم وان هظام الترفُؼ آلالي مً الطف ألاٌو ئلى الطف 

الثالث الابخضاتي، ئال أن جلً الخجغبت لم ًىخب لها الىجاح، فخم التراحؼ 

ت والتي اؾخلؿبذ غنها. وبػض ط لً واهذ ججغبت اإلاضعؾت الػلمُت اللؿٍغ

ً مً ؾلبت اإلاضاعؽ، وكض خللذ جلً اإلاضعؾت هخاةج مبهغة  اإلاخميًز

 مؼ بضاًت مغخلت "مباصعة الخػلُم إلاغخلت 
ً
وكخئٍظ، ولىنها اهتهذ أًػا

 ].7حضًضة" ]

ع وأزيًرا واهذ ججغبت هظام  مباصعة الخػلُم إلاغخلت حضًضة( مىغى          

هظه الضعاؾت، والتي أوحضث اإلاجلـ ألاغلى للخػلُم، واإلاضعؾت اإلاؿخللت 

ت ابخضاء مً  . للض بضأث مباصعة حػلُم 2015ئلى نهاًت  2001اللؿٍغ

ؼ مباصب البالص  إلاغخلت حضًضة في مضًىت الضوخت بأهضاف مً بُنها: حػٍؼ

اتها الىؾىُت، وحػل الطفىف الضعاؾُت مياها شاةلا  وكُمها وأولٍى

خػلُم ٌصجؼ الؿالب غلى جىظُف أكص ى ئمياهُاتهم ومىاهبهم، لل

ج  وئشغان أولُاء ألامىع في الػملُت الخػلُمُت، وجلبُت ؾمىخاتهم، وجسٍغ

 .حُل مً الشباب مإهل للجامػاث ولؿىق الػمل مدلُا وغاإلاُا

 للمباصعة جم حشغُل       
ً
مضعؾت مؿخللت مؼ بضاًت الػام  12وجدلُلا

ت الزخُاع 2005/ 2004الضعاس ي  م جمىلها الضولت وجىفغ لها الخٍغ

ؿها ؾاإلاا التزمذ باإلاػاًير الجضًضة إلاىاهج  ت، وؾغق جضَع فلؿفاتها التربٍى

اغُاث والػلىم. واغخبرث اإلاضاعؽ  ت والٍغ اللغت الػغبُت واللغت ؤلاهجليًز

اإلاؿخللت هىغُت حضًضة حصجؼ غلى الابخياع، وتهضف إلغضاص وشء ًىاهب 

، وكاصع غلى الػمل في مىار جىافس ي مدؿاعع الىمى جدضًاث الػطغ

ومخلضم جىىىلىحُا. وجم اؾخدضار أعبػت أحهؼة لإلشغاف غلى زؿت 

غ الخػلُم الػام إلاؿاهضة جؿىعها ومغاكبت ؾير غملها بمىغىغُت  جؿٍى

بلُاصة اإلاجلـ ألاغلى للخػلُم، وهى الؿلؿت الػلُا التي واهذ مؿئىلت 

غهاغً عؾم الؿُاؾت الخػلُمُت   .بالضولت وؤلاشغاف غلى جؿٍى

وكض ؾبلذ اإلاضاعؽ اإلاؿخللت مػاًير حضًضة للمىاهج مػخمضة مً        

اغُاث  ت والٍغ هُئت الخػلُم باإلاجلـ ألاغلى في اللغخين الػغبُت والاهجليًز

والػلىم، ليىن جبني هظه اإلاػاًير ٌؿاغض غلى أن ًخللى الؿالب بضولت 

 ًػاهي الخػلُم ال
ً
ظي ًخللاه هظغاؤهم في صٌو الػالم كؿغ حػلُما

اإلاخلضم. ولػمان جدلُم اإلاؿئىلُت واإلاداؾبُت في ول مضعؾت فان 

غ مالُت صوعٍت، والالتزام بالخضكُم  أصخاب الترازُظ ملؼمىن بغفؼ جلاٍع

اإلاالي الؿىىي مً كبل مضكلين مؿخللين. ومً هىا واهذ اإلاضاعؽ 

  .غخلت حضًضة في صولت كؿغاإلاؿخللت الػىطغ ألاؾاؽ في مباصعة حػلُم إلا

ولىً هظام مباصعة الخػلُم ومىظ بضاًت جأؾِؿه غاوى مً الػضًض مً        

خه، ًظهغ الؿاعي ] [ 8اإلاشىالث التي أزغث غلى أصاةه ومً زم اؾخمغاٍع

ت  ت جغبٍى أن الىظام ًفخلغ ئلى الفلؿفت والغؤٍت، وال ٌؿدىض ئلى أًت هظٍغ

 .في الخؿبُم غلى مضي واؾؼ

ئغافت ئلى طلً، طهغ بػؼ أصخاب الترازُظ في اإلاضاعؽ          

اإلاؿخللت أن مباصعة الخػلُم حػاوي مً غضة مشىالث منها اهدؿاع 

مباصئها الثالزت الاؾخلاللُت، والخىىع، والازخُاع، وهثرة اإلاهام اإلاؿىضة ئلى 

اللاةمين غليها، مما أفلضها الىكذ الالػم لجىصة الخىفُظ، وغضم وعي 

ُاصاث اإلاضعؾُت وبػؼ أولُاء ألامىع بأهضاف اإلاباصعة، هما أن بػؼ الل

الخغص الشضًض غلى مخابػت ول ضغيرة وهبيرة مً كبل كُاصاث مياجب 

هُئت الخػلُم ًإزغ بشيل هبير وفاغل غلى اؾخلاللُت اإلاضاعؽ همبضأ مً 

 ].9مباصب حػلُم إلاغخلت حضًضة ]

، وبػػها آلازغ وجدضر البػؼ غً وحىص ضغاغاٌث بػػها زف        يٌّ

ٌػلمه الجمُؼ، أّصث هظه الطغاغاث ئلى ما وضل ئلُه خاٌ اإلاضاعؽ 

اإلاؿخللت مً فلضان كضٍع هبيٍر مً الاؾخلاللُت، وهظلً ؾىء جؿبُم 

ـ ئصاعاتها، 
ُّ
َؿل

َ
ت وح ٌٍ لىخاةجها، ومغهٍؼ اإلاباصعة، وهظلً اؾخعجا

ين باالبخػاص غً مػاًير الازخُاع، والخػامل مؼ  وغشىاةُت ازخُاع اإلاضٍع

اإلاشغوع غلى أهه ملىُاث زاضت ؾمدذ باصزاٌ ضغاغاٍث ئلى ؾاخت 

 ].9الخػلُم، ول طلً أصي ئلى فشل اإلاباصعة ]

وهىان مشىالث أزغي مثل غضم جىفُظ الخجغبت هما ًيبغي وئهضاع        

ـ في غالب ألاخُان، لللت  ألامىاٌ، وغضم ازخُاع الػىاضغ الجُضة للخضَع

ـ، ومً اإلاشىالث أًًػا هفاًت الخبرة ف ي اؾخلؿاب ألاهفاء للخضَع

 ].9] غػف بػؼ مجالـ ألامىاء

ػُف البػؼ آلازغ أن اإلاخابػت للمشغوع مً كبل هُئت الخػلُم        ٍو

واهذ غػُفت، فلض وان هىان الىثيٌر مً اإلاضاعؽ التي أؾاءث، وأؾباب 

إلاجلـ ألاغلى ئؾاءتها أنها لم حؿخفض مً اللىاهين اإلاخاخت، ووان باميان ا

للخػلُم الاؾخفاصة مً الؿلبُاث الؿابلت التي واحهذ وػاعة التربُت 

 ].9والخػلُم وجالفيها، غىضها واهذ الىخاةج بال شً ؾخيىن أفػل ]

وهدُجت ليل ما ؾبم، وغمً مػؿُاث غضة، ضضع اللغاع ألاميري        

اعة ، الخاص باغاصة حشىُل الهُيل الخىظُمي لىػ 2016( لؿىت 9عكم  

ت اإلاهمت  الخػلُم والخػلُم الػالي، والظي اغخبر مً اللغاعاث التربٍى

ت، مػلًىا نهاًت ججغبت مباصعة الخػلُم إلاغخلت  والخاضت باإلاضعؾت اللؿٍغ

 .حضًضة، والػىصة ئلى الىظام الؿابم في وػاعة الخػلُم والخػلُم الػالي

مباصعة الخػلُم، وفُما ًخػلم بالضعاؾاث التي جىاولذ مشىالث هظام      

الخظذ الباخثت هضعة الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاىغىع بىفـ الىُفُت 

 .التي جم مػالجتها في هظه الضعاؾت

[ صعاؾت جىاٌو فيها اللػاًا الخاضت 10] فلض أحغي الىبِس ي       

بالىظام الخػلُمي الجضًض أو البضًل، حاء فيها أن الىظام الخػلُمي 
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ت مً اإلاىاؾىين اإلاضعؾين واإلاضعؾاث الجضًض ؾاهم في غُاع زغ  وة بشٍغ

اث الظًً جم الاؾخغىاء غنهم، وهم في كمت ؾىىاث  ين وؤلاصاٍع وؤلاصاٍع

الػؿاء، ولم ٌؿخفض مً زبراتهم ومإهالتهم الػلمُت، فػال غً ئخالتهم 

 .الى الخلاغض اإلابىغ صون مبرٍع واضٍح 

يىمت كؿغ بظلذ طهغث أن خ  Eric & Francisco [11]  وفي صعاؾت        

ت، وطلً  اؾدثماعاث هبيرة في مجاٌ الخػلُم إلاا بػض اإلاغخلت الثاهٍى

ين مً ؤلاؾهام في جدلُم ألاهضاف الاحخماغُت  لػمان جمىين اللؿٍغ

 ًىضح جطىع 
ً
 جدلُلُا

ً
والاكخطاصًت في البالص. وكض كضم اإلاإلفان وضفا

ًخطل  "مإؾؿت عاهض" لشغوؽ وغىابـ الخلضم بالؿلباث اإلاهىُت، وما

ت  .بظلً مً فغص الخػلُم الجامػُت وما بػض اإلاغخلت الثاهٍى

والتي هضفذ ئلى جدضًض اججاهاث  Contast L [12] وفي صعاؾت         

ت  ين اإلاسجلين بالؿىت النهاةُت في اإلاضاعؽ الثاهٍى الؿالب اللؿٍغ

اإلاؿخللت هدى الضعاؾت الجامػُت، زلطذ الضعاؾت ئلى أن الؿالب 

ر اجفلىا غلى أهمُت مغخلت الخػلُم ما بػض الثاهىي، ئال الظوىع وؤلاها

أنهم ازخلفىا خٌى مضي غؼمهم غلى جدلُم طلً. وأفاص الؿالب الظوىع 

بامياهُت الخطٌى غلى وظاةف مغجفػت ألاحغ وآمىت صون الخطٌى غلى 

ض مً الخػلُم الجامعي، بِىما أشاعث ؤلاهار ئلى الخاحت ئلى الضعاؾت  مٍؼ

ت للخطٌى غلى وظُفت مىاؾبت جخفم فُما بػض اإلاغخ لت الثاهٍى

 .واخخُاحاث اللىي الػاملت

فلض أهضث غلى أهمُت مػالجت كػُت كلت  Stasz, C [13] أما صعاؾت         

ين مً الظًً ال ًؼالىن بداحت ئلى الػمل كبل  الفغص اإلاخاخت لللؿٍغ

دذ الخىحه ئلى الضعاؾاث الجامػُت، والىظغ في ئوشاء ولُت اإلاجخمؼ ج

عغاًت الخيىمت، ومػالجت مدضوصًت الفغص والازخُاعاث الخػلُمُت 

غمً ألاعبؼ ؾىىاث اإلاخاخت للؿالب في اإلاضًىت الخػلُمُت، وهظلً الىظغ 

غ بغهامج التربُت الفىُت في حامػت  في ئوشاء ولُت للفىىن الخغة أو جؿٍى

 .كؿغ

م الضعا  Zellman, Gail L [14] وفي صعاؾت         ؾت غلى اغخمض فٍغ

أؾلىب جدلُل البُاهاث واإلالابلت الصخطُت. وزلطذ الضعاؾت ئلى أن 

م، جإهض الخاحت ئلى 2007م ئلى 2004البُاهاث التي جم حمػها مىظ غام 

ض مً الخلضم، وطهغث أن ؾالب اإلاضاعؽ اإلاؿخللت أهثر جغهيًزا مً  مٍؼ

  .ؾالب مضاعؽ الىػاعة

 :التعقيب على الدراساث السابقت

 :اؾخسلطذ الباخثت الاؾخيخاحاث الخالُت    

اجفلذ حمُؼ الضعاؾاث غلى أن كػاًا ئضالح الخػلُم مً اللػاًا   -

 .طاث ألاهمُت الخاضت في مؿخلبل ألابىاء وجىمُت اإلاجخمػاث

هضعة الضعاؾاث باللغت الػغبُت الخاضت باضالح الخػلُم في كؿغ، في   -

ت الفطل تملابل الضعاؾاث باللغت ؤلاهجليًز  .ُت والؿىٍى

ت غبرث غً وحهت هظغ   - غالبُت الضعاؾاث التي وشغث باللغت ؤلاهجليًز

 ."مإؾؿت عاهض

 :أهمُت الضعاؾت

 :جخلخظ أهمُت الضعاؾت فُما ًلي

مػالجتها إلاىغىع مهم ًخػلم بمداولت ئضالح الخػلُم مً زالٌ   -

ت  .مباصعة حػلُم إلاغخلت حضًضة في اإلاضعؾت اللؿٍغ

 ل هظه الضعاؾت مداولت لخدبؼ وجلُُم آزغ مداوالث ئضالح الخػلُم ـجمث  -

 .في كؿغ، وما هخج غنها مً مشىالث

ت في غىء هخاةج هظه   - اكتراح بػؼ الخلٌى إلاشىالث اإلاضعؾت اللؿٍغ

 .الضعاؾت

 مشهلت الدراست. 2

ئن ججغبت اإلاضاعؽ اإلاؿخللت كامذ غلى أعبػت صغاةم هي:      

ت  الازخُاع، والخىىع، واإلاداؾبُت، واغخمضث في بضاًتها الاؾخلاللُت، وخٍغ

غلى اإلاػاًير هأؾاؽ للخػلم، والتي بمىحبها ًلىم اإلاػلمىن والؿلبت 

باؾخسضام غضص مخىىع مً اإلاطاصع الخػلُمُت اإلاسخلفت، غير أن هظا 

اإلاىخى حغير بػض اغخماص الىخب الضعاؾُت وجأهُض مىخب اإلاػاًير 

ه غلى اإلاػلمين  بػغوعة الالتزام بها، وحغؿُتها حمُػها، مما ومؿدشاٍع

أصي ئلى الاعجضاص والػىصة ئلى الترهيز غلى الخفظ والخللين والاغخماص غلى 

 .مطضع واخض، واهخفاء الترهيز غلى الىفاًاث واإلاهاعاث التي زؿـ لها

ت هما واهذ غلُه اإلاضاعؽ      هظلً لم حػض هىان اؾخلاللُت ئصاٍع

مباصعة ئضالح الخػلُم، فلض سخبذ الطالخُاث مً اإلاؿخللت في بضاًت 

ت جملى غلى اإلاُضان التربىي،  أصخاب الترازُظ، وبضأث اللغاعاث اإلاغهٍؼ

مما أزغ بشيل هبير غلى اؾخلاللُت اإلاضاعؽ همبضأ مً مباصب حػلُم 

إلاغخلت حضًضة، ئغافت الى غضم وعي بػؼ أولُاء ألامىع بأهضاف 

 .اإلاباصعة

اٌ الىخاةج، وؾىء جؿبُم اإلاباصعة أّصي ئلى غُاع ول هما أن اؾخعج      

أمل في هجاح مشغوع ئضالح الخػلُم، بدُث لم ًخم جؿبُم الخجغبت 

بشيل حُض مً كبل ول اللاةمين غليها بضًءا مً اإلاؿإولين باإلاجلـ 

 ئلى اإلاػلمين وأصخاب الترازُظ وأولُاء ألامىع، 
ً
ألاغلى للخػلُم ووضىال

ؿهم في ئهجاح الخجغبت. ومً في الىكذ الظي وان ً ٌُ يبغي غلى الجمُؼ أن 

 :هىا جخدضص مشيلت الضعاؾت في مداولت ؤلاحابت غً الدؿاؤالث الخالُت

 أ. أسئلت الدراست

: ما أهم مشىالث مباصعة الخػلُم إلاغخلت حضًضة في كؿغ  الؿإاٌ ألاٌو

 مً وحهت هظغ غُىت البدث؟

ُم إلاغخلت حضًضة فُما الؿإاٌ الثاوي: ما أهم مشىالث مباصعة الخػل

ًخػلم باإلاداوع الخالُت: فلؿفت الخػلُم، ومدخىي مىاهج الخػلُم، ولغت 

  الخػلُم، والىظام ؤلاصاعي واإلاالي مً وحهت هظغ غُىت البدث؟

الؿإاٌ الثالث: هل جىحض فغوق طاث صاللت ئخطاةُت في اإلاداوع ألاعبػت 

الخالُت: الجيـ،  اإلاخػللت بمشىالث مباصعة الخػلُم بدؿب اإلاخغيراث

اإلاؿخىي الخػلُمي، اإلاهىت الخالُت، هىع الػالكت باإلاضاعؽ اإلاؿخللت مً 

  وحهت هظغ أولُاء ألامىع واإلاػلمين وأصخاب الترازُظ؟

 أهداف الدراستب. 

 :تهضف الضعاؾت الخالُت ئلى ما ًلي   

جدضًض أهم مشىالث هظام مباصعة الخػلُم إلاغخلت حضًضة مً وحهت   -

 .غُىت الضعاؾتهظغ 

جدضًض أهم مشىالث هظام مباصعة الخػلُم فُما ًخػلم بفلؿفت   -

الخػلُم، ومدخىي مىاهج الخػلُم، ولغت الخػلُم، والىظام اإلاالي 

 .وؤلاصاعي 

الىشف غً الفغوق طاث الضاللت ؤلاخطاةُت في اإلاداوع اإلاخػللت   -

ؿخىي بمشىالث الضعاؾت بدؿب مخغيراث الجيـ، ومدل ؤلاكامت، واإلا

 ً وحهت ـــالخػلُمي، واإلاهىت الخالُت، وهىع الػالكت باإلاضاعؽ اإلاؿخللت، م
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 .هظغ أولُاء ألامىع واإلاػلمين وأصخاب الترازُظ

اكتراح خلٌى مىاؾبت إلاشىالث هظام الخػلُم الػام في صولت كؿغ مً   -

 .وحهت هظغ غُىت الضعاؾت

 حدود الدراستب. 

 :هخاةجها بالخضوص الخالُتجلتزم الضعاؾت في حػمُم    

الخضوص اإلاىغىغُت: الخػغف غلى أهم مشىالث هظام مباصعة الخػلُم  -

بشيل غام، وفي اإلاداوع الخالُت: فلؿفت الخػلُم، ومدخىي مىاهج 

 .الخػلُم، ولغت الخػلُم، والىظام ؤلاصاعي واإلاالي

لُم في الخضوص اإلاياهُت: اإلاضاعؽ اإلاؿخللت الخابػت للمجلـ ألاغلى للخػ -

 .مضًىت الضوخت

الخضوص الؼمىُت: جدضصث هخاةج الضعاؾت بالخضوص الؼمىُت مؼ بضاًت  -

 .م2013م/2012الػام الضعاس ي 

ت: اكخطغث الػُىت غلى أولُاء أمىع الؿالب، واإلاػلمين،  - الخضوص البشٍغ

 .وأصخاب الترازُظ

 الدراست مصطلحاث ج.

 :جػمىذ الضعاؾت اإلاطؿلخاث الخالُت

 :الخػلُم إلاغخلت حضًضةمباصعة 

م، ؾلبذ خيىمت صولت كؿغ مً  مإؾؿت 2001في ضُف غام        

اع الاؾفاٌ ختى   Randعاهض صعاؾت هظام الخػلُم بالضولت مً مغخلت ٍع

الطف الثاوي غشغ في كؿغ. وواهذ مهمت  مإؾؿت عاهض( جخمثل في 

ضت الفدظ الضكُم لىظام الخػلُم الػام في كؿغ ؾىاء في اإلاضاعؽ الخا

أو الخيىمُت في اإلاؿخىي ما كبل الجامعي. ووان للمشغوع أعبػت أهضاف 

هي: اؾدُػاب الىظام اللاةم وجىضُفه، وجدضًض اإلاشىالث ووضفها 

، والخىضُت بسُاعاث ئضالح بضًلت لخدؿين الىظام، ووغؼ 
ً
 صكُلا

ً
وضفا

غ  .زؿت لخؿبُم الخُاع اإلادضص للخؿٍى

غ الخػ       لُم الػام الظي أغلً غىه في الػام وجمثل حىهغ مباصعة جؿٍى

لها، 2004 م، في ئوشاء مضاعؽ جخمخؼ باالؾخلاللُت، وجلىم الضولت بخمٍى

م، ضضع 2006وحؿمى باإلاضاعؽ اإلاؿخللت. وفي شهغ ماًى مً غام 

م بشأن اإلاضاعؽ اإلاؿخللت؛ خُث زٌى 2006( لؿىت 11  اللاهىن عكم

ألفغاص الظًً ًغغبىن اإلاجلـ ألاغلى للخػلُم ؾلؿت ئضضاع الترازُظ ل

ت غير عبدُت، هما ألؼم اللاهىن ضاخب  في جأؾِـ مإؾؿاث جغبٍى

ت اإلاخػللت  الترزُظ باإلاؿئىلُت غً وافت الجىاهب ألاواصًمُت وؤلاصاٍع

 ].15] باإلاضعؾت اإلاؿخللت

 :اإلاضعؾت اإلاؿخللت

ت في اللُام بغؾالتها وأهضافها          ا، ولها الخٍغ ًُ مضعؾت ممىلت خيىم

ل التر  ػخمض حجم الخمٍى ت الخاضت وفي حػُين اإلاػلمين واإلاىظفين. َو بٍى

اإلاسطظ ليل مضعؾت غلى غضص اإلاػلمين والؿالب. والدسجُل في 

ين، في خين ًسػؼ حسجُل  اإلاضاعؽ اإلاؿخللت باإلاجان للؿالب اللؿٍغ

ين للؿُاؾت التي جدضصها ول مضعؾت غلى خضة. وكض  الؿالب غير اللؿٍغ

ل حمُؼ اإلاض اعؽ الخيىمُت الػامت في كؿغ ئلى مضاعؽ مؿخللت جم جدٍى

، وجلتزم اإلاضعؾت اإلاؿخللت بمػاًير اإلاىاهج اإلاىغىغت مً 2010في غام 

 ].15] كبل هُئت الخػلُم في اإلاجلـ ألاغلى للخػلُم

 الطريقت وإلاجراءاث. 3

 منهج الدراستأ. 

ؾخسضم اإلاىهج الىضفي الخدلُلي إلاىاؾبخه في جدلُم أهضاف ا      

الضعاؾت، فهي حػخبر مً الضعاؾاث الىضفُت التي جدىاٌو حمُؼ حىاهب 

مشيلت الضعاؾت، وطلً بهضف جلضًم هخاةج غلمُت واكػُت للمشيلت التي 

 .جمثل عأي غُىت الضعاؾت واكتراح خلٌى إلاػالجتها

 مجتمع الدراست وعينتهاب. 

الب جيىن اإلاجخمؼ ألاضلي للضعاؾت مً غُىت مً أولُاء أمىع الؿ      

واإلاػلمين وأصخاب الترازُظ في اإلاضاعؽ اإلاؿخللت، ومً مسخلف 

م، 2013م/2012اإلاغاخل الخػلُمُت في صولت كؿغ زالٌ الػام الضعاس ي 

في مضًىت الضوخت؛ وطلً ألن بضاًت الخجغبت ونهاًتها واهذ في مضاعؽ 

% مً اإلاضاعؽ اإلاؿخللت، 28مضًىت الضوخت الػاضمت، والتي جػم 

% مً ئحمالي غضص 45ي غضص الؿالب، وما ٌػاصٌ % مً ئحمال27و

ىضح الجضٌو الخالي عكم   اإلاػلمين. ( ملخظ اإلاإشغاث ؤلاخطاةُت 1ٍو

، الخاص بخىػَؼ ئغضاص الؿالب واإلاضاعؽ 2012/2013للخػلُم في غام 

اإلاؿخللت واإلاػلمين خؿب اإلاغخلت والجيـ، زم وؿبت غُىت الضعاؾت مً 

 :مجخمؼ البدث ألاضلي

 1جدول 

 2013-2012حسب النىع للعام الدراس ي  جىزيع املجتمع ألاصلي وعينت الدراست من أولياء ألامىر واملعلمين واملدارس املستقلت

 العدد/النىع النىع الطالب املدارس املستقلت الحنىميت املعلمىن 

  طوىع  42898 107 2899

 هارئ 46840 104 6167 2012/2013الخيىمُت ئخطاةُاث اإلاضاعؽ 

 الػضص الاحمالي 89738 211 9066

 مجخمؼ البدث ألاضلي في مضًىت الضوخت 23821 58 4500

 وؿبت مجخمؼ البدث مً الػضص ؤلاحمالي 27% 28% 50%

 غُىت البدث 2301 23 542

 وؿبت الػُىت مً مجخمؼ البدث 10% 40% 12%

 ئخطاةُاث وؤلاخطاء، الخىمىي  الخسؿُـ وػاعة كؿغ، صولت: اإلاغحؼ

ٌ  ،[23] الخػلُم  71،72،73 حضو

 اإلاضاعؽ بخىػَؼ الخاضت واليؿب ألاغضاص مً ول باالغخباع ألازظ ومؼ 

 أولُاء مً غشىاةُت غُىت ازخُاع جم فلض الضوخت، مضًىت في اإلاؿخللت

 أولُاء غضص بلغ غضص بلغ خُث الترازُظ، وأصخاب واإلاػلمين ألامىع 

 أمىع  ألولُاء الىلي اإلاجمىع مً% 10 بلغذ بيؿبت( 2301  ألامىع 

 شملها التي اإلاؿخللت اإلاضاعؽ غضص بلغ هما الضوخت، مضًىت في الؿالب

 بيؿبت مضعؾت ومضًغ جغزُظ ضاخب بين ما مضعؾت( 23  الخؿبُم
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 الضوخت، مضًىت في اإلاؿخللت اإلاضاعؽ مجمىع مً% 40 اإلاضاعؽ بلغذ

 بشيل الخىػَؼ جم وكض ،%12 بلغذ بيؿبت( 542  اإلاػلمين غضص بلغ هما

ىضح. غشىاتي ٌ  ٍو  مخغير خؿب الػُىت أفغاص جىػَؼ الخالي الجضو

 باإلاضاعؽ الػالكت وهىع الخالُت واإلاهىت الخػلُمي واإلاؿخىي  الجيـ

 :اإلاؿخللت

 2 جدول 

 (2868 = ن) قطر دولت في املستقلت باملدارس العالقت وهىع الدراست متغيراث حسب الدراست عينت أفراد جىزيع

 النسبت املئىيت العدد الجنس املجمىع

 45.4 1303 طوىع  الجيـ

 54.5 1565 ئهار

 100.0 2868  اإلاجمىع

 1.1 34 ابخضاتي اإلاؿخىي الخػلُمي

 3.2 92 ئغضاصي

 15.1 435 زاهىي 

 74.3 2131 حامعي

 6.1 176 أغلى مً اإلاغخلت الجامػُت

 100.0 2868  اإلاجمىع

 72.4 2078 مىظف خيىمي اإلاهىت الخالُت

 10.8 310 مىظف في اللؿاع الخاص

 3.9 114 مخلاغض

 12.7 366 بضون غمل

 100.0 2868 اإلاجمىع

 80 2301 أولُاء أمىع  الػالكت باإلاضاعؽ اإلاؿخللتهىع 

 24 542 مػلمين

ً  1.1 25 أصخاب جغازُظ/مضًٍغ

 100.0 2868 اإلاجمىع

 الدراست أداةج. 

 بػض ألاولُت ضىعتها في بىاؤها جم اؾدباهت بخطمُم الباخثت كامذ      

 الضعاؾاث في الباخثىن  اؾخسضمها التي اإلالاًِـ بػؼ غلى الاؾالع

ت اإلاىاكف في الؿابلت  مما بىثير الباخثت اؾخفاصث وكض اإلاشابهت، التربٍى

 الضعاؾاث في ؾىاء الخػلُم باضالح الػالكت طاث اإلالاًِـ في غغع

 ألاحىبُت الضعاؾاث وبػؼ[ 8]الؿاعي ،[10] الىبِس ي منها هظهغ الػغبُت

 مً ؤلاحابت كُاؽ وجم .Zellman [16] Stasz [14] Brewer [13] :مثل

  زماس ي مخضعج ملُاؽ زالٌ
ً
 مىافم: والخالي likert لُىغث لخضعج وفلا

 عكمُا وجمثل جماما، مىافم غير مىافم، غير أصعي، ال مىافم، حضا،

 .الترجِب غلى 1،2،3،4،5 بالضعحاث

ٌ  الجؼء اشخمل حؼأًً، مً النهاتي شيلها في الاؾدباهت وجيىهذ        ألاو

 واإلاهىت الخػلُمي، واإلاؿخىي  الجيـ،: وهي للػُىت ألاولُت البُاهاث غلى

 اشخمل فلض الثاوي الجؼء أما. اإلاؿخللت باإلاضاعؽ الػالكت وهىع الخالُت،

 الخػلُم مباصعة مدىع :  هي مداوع  زمؿت غلى وػغذ غباعة( 50  غلى

 الخػلُم هظام فلؿفت مدىع  غباعاث،( 9  غلى واشخمل حضًضة، إلاغخلت

 غلى واشخمل الخػلُم مىاهج مدخىي  مدىع  غباعاث، (10  غلى واشخمل

 الىظام مدىع  غباعاث،( 9  غلى واشخمل الخػلُم لغت مدىع  غباعة،( 11 

 الاؾدباهت جؿبُم جم وكض. غباعة( 11  غلى واشخمل واإلاالي، ؤلاصاعي 

 لالؾدباهاث الىلي اإلاجمىع وبلغ الضعاؾت، غُىت غلى غشىاتي بشيل

 ألاضلي اإلاجمىع مً%( 95.5  وؿبخه ما حشيل وهي اؾدباهت،( 2868 

 .لالؾدباهاث

 :اإلالُاؽ ضضق خؿاب

 :الخالي باؾخسضام ألاصاة ضضق مً الخأهض جم     

 ألاولى ضىعتها في الاؾدباهت غغع جم: لالؾدباهت الظاهغي  الطضق - أ

 غضلذ وكض كؿغ، بجامػت التربُت ولُت في اإلادىمين مً مجمىغت غلى

 .مالخظاتهم غىء في ألاصاة

 الجظع بدؿاب الظاحي الطضق ًلاؽ: الظاحي الطضق خؿاب -ب 

لت هظه وباؾخسضام الازخباع، زباث إلاػامل التربُعي  كُمت أهبر فان الؿٍغ

 ًىحي مػامل وهى( 0.935  هي اإلالُاؽ زباث مػامل ئليها ًطل أن ًمىً

 ].18] الغفاع غبض ؾالمت، ،[17] غىُم اإلالُاؽ، ضضق في بالثلت

 :ؤلاخطاةُت اإلاػالجت – حـ

 كامذ وأحؼاةه اإلالُاؽ إلافغصاث الضازلي الاحؿاق صعحت مً وللخأهض

 اإلالُاؽ غباعاث مً غباعة ول بين الاعجباؽ مػامالث بدؿاب الباخثت

 للملُاؽ اليلُت والضعحـت الػباعة وبين هاخـُت مً به اإلاغجبؿت واإلادىع 

 مداوع  مً مدىع  ليل (SPSS) بغهامج باؾخسضام وطلً أزـغي، هاخُت مً

 مدىع  ليل ؤلاخطاةُت اإلاػالجت هخاةج غغع ؾِخم ًلي وفُما. الضعاؾت

ٌ  جظهغها هما خضة غلى  :الخالُت الجضاو
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 3 جدول 

 لهل للمقياس الهليت والدرجت هاحيت من للمحىر  الهليت والدرجت التعليم مبادرة هظام مشنالث محىر  عباراث من عبارة مل درجت بين بيرسىن  ارجباط معامالث

 أخري  هاحيت من

 معامل ارجباط الفقرة باملقياس معامل ارجباط الفقرة بالعامل العامل والفقرة م

ت الىؾىُت مً هظام الخػلُم الؿابم. 1  **262. **395. الاؾخغىاء غً الىفاءاث والخبراث التربٍى

 **279. **389. حػلُمي غام مخيامل ًىخض ؤلاؾاع الػام للمىاهج.غُاب مىهج  2

 **373. **519. غضم الاؾخفاصة مً الخجاعب الخػلُمُت الىاجخت في الىظام الخػلُمي الؿابم. 3

 **434. **538. غُاب الػمل الجماعي والخػاون مؼ اإلاإؾؿاث الخػلُمُت في اإلاجخمؼ. 4

ت.جدٌى لغت الخػلُم مً اللغت  5  **515. **592. الػغبُت الى اللغت ؤلاهجليًز

 **587. **658. اعجفاع جيلفت الضغم اإلاالي اإلالضم للمضاعؽ اإلاؿخللت. 6

 *057. **140. الاؾخعجاٌ في حغُير هظام الخػلُم الؿابم بضون وحىص مبرعاث واضخت. 7

 **519. **627. غىاضغ الخػلُم.الاؾتهاهت بالػىامل الثلافُت في اإلاجخمؼ والتي جإزغ في وافت  8

غُاب الخيؿُم ما بين هظام مباصعة الخػلُم إلاغخلت وبين زؿـ الخىمُت الشاملت في  9

 الضولت.

.341** .220** 

ٌ  زالٌ مً ًالخظ        الػباعاث اعجباؽ مػامالث كُم أن الؿابم الجضو

 الػباعاث اعجباؽ كُم جغاوخذ هما( 658.،140 . بين جغاوخذ باإلادىع 

 غىض ئخطاةُا صالت اللُم هظه وحمُؼ( 587.،220 . بين هيل باإلالُاؽ

 .للُاؾه وغػذ ما جلِـ الػباعاث أن غلى ًضٌ وهظا ،0.01 مؿخىي 

 4 جدول 

 من لهل للمقياس الهليت والدرجت هاحيت من للمحىر  الهليت والدرجت التعليم فلسفت  محىر  مشنالث عباراث من عبارة مل درجت بين بيرسىن  ارجباط معامالث

 أخري  هاحيت

 لهل قياساملمعامل ارجباط الفقرة ب معامل ارجباط الفقرة باملحىر  العباراث م

ت والخؿبُم. 1  **350. **392. جؼاًض الخىاكػاث والطغاغاث صازل هظام الخػلُم بين الىظٍغ

ب. الاؾخعجاٌ في 2  **524. **511. الخؿبُم والخػمُم كبل الخجٍغ

 **256. **241. غُاب الغؤٍت الفلؿفُت للفىغ التربىي اإلالترح للىمى التربىي. 3

ت وألاضالت. 4  **255. **493. غُاب مبضأ الخىىع الثلافي مؼ اإلادافظت غلى الهٍى

ت التي جلىم غليها اإلاباصعة ألولُاء ألامىع. اإلاباصبغُاب جىغُذ  5  **471. **691. التربٍى

 **463. **679. الاهخمام باالخخُاحاث الفغصًت للؿالب غلى خؿاب ألاؾغة. 6

ت اإلاىبثلت مً الخجاعب اإلادلُت الىاجخت. 7  **515. **641. غُاب الغؤٍت التربٍى

 **440. **614. اخخُاحاث اإلاجخمؼ.الاهخمام بمؿخلبل اإلاضعؾت اإلاؿخللت غلى خؿاب  8

 **220. **400. غضم عبـ اهضاف الخػلُم في اإلاباصعة بمشىالث اإلاجخمؼ. 9

ين. 10 ت لضي بػؼ التربٍى  **450. **492. غُاب الفهم الىاضح ألهضاف الػملُت التربٍى

ٌ  زالٌ مً الخظً        الػباعاث اعجباؽ مػامالث كُم أن الؿابم الجضو

 اعجباؽ مػامالث جغاوخذ هما( 691.،241 . بين جغاوخذ باإلادىع 

 صالت اللُم هظه وحمُؼ( 524.،220 . بين هيل باإلالُاؽ الػباعاث

 
ً
 ما جلِـ الػباعاث أن غلى ًضٌ وهظا 0.01 مؿخىي  غىض ئخطاةُا

 .للُاؾه وغػذ

 الهليت والدرجت هاحيت من للمحىر  الهليت والدرجت التعليم مناهج محتىي  مشنالث محىر  عباراث من عبارة مل درجت بين بيرسىن  ارجباط معامالث. 5 جدول 

 أخري  هاحيت من لهل للمقياس

 معامل ارجباط الفقرة باملقياس معامل ارجباط الفقرة بالعامل العامل والفقرة م

 **191. **425. الجىاهب الػللُت غلى خؿاب الجىاهب الىحضاهُت.مدخىي اإلاىاهج ًغهؼ غلى  1

 **145. **427. اإلاىاهج الضعاؾُت في اإلاضاعؽ اإلاؿخللت ال جغجبـ بثلافت اإلاجخمؼ. 2

 **385. **514. جسؿُـ اإلاىاهج البض ان ًغاعي اهضاف وجؿلػاث اإلاجخمؼ. 3

ت.اإلاىاهج الضعاؾُت ال جمثل ؾلؿلت مترابؿت ومخياملت  4  **370. **520. مً الخبراث التربٍى

 **259. **451. مىاهج الىظام الخػلُمي ال حػخبر مطضع كىة إلاخؿلباث الخىمُت في اإلاجخمؼ. 5

 **543. **538. مدخىي مىاهج الىظام الخػلُمي ال ًدلم ؾمىح أولُاء ألامىع. 6

7 .
ً
 **530. **528. اإلاىاهج الضعاؾُت في اإلاؿخللت لم جيهئ الؿالب عوخُا

 **315. **290. مػاًير اإلاىاهج الخػلُمُت ال جغس ي اللضعة غلى الخفىير الىلضي اإلانهجي. 8

ت أؾاؾُت الؼامُت لجمُؼ الؿالب في اإلاضاعؽ اإلاؿخللت. 9  **251. **276. ال ًىحض مىاهج مغهٍؼ

 **451. **476. ال ًىحض جيامل للمػغفت بين اإلاىاهج الضعاؾُت في مسخلف اإلاغاخل الخػلُمُت. 10

 **414. **444. مبضأ جىىع اإلاىاهج الضعاؾُت في مدخىي الخػلُم لم ًسضم خاحاث الخالمُظ. 11
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ٌ  زالٌ مً ًالخظ       الػباعاث اعجباؽ مػامالث كُم أن الؿابم الجضو

 الػباعاث اعجباؽ جغاوخذ هما( 538.،279 . بين جغاوخذ باإلادىع 

 غىض ئخطاةُا صالت اللُم هظه وحمُؼ( 543.،145 . بين هيل باإلالُاؽ

 .للُاؾه وغػذ ما جلِـ الػباعاث أن غلى ًضٌ وهظا ،0.01 مؿخىي 

 6 جدول 

 من لهل للمقياس الهليت والدرجت هاحيت من للمحىر  الهليت والدرجت التعليم لغت مشنالث محىر  عباراث من عبارة مل درجت بين بيرسىن  ارجباط معامالث

 أخري  هاحيت

 معامل ارجباط الفقرة باملقياس معامل ارجباط الفقرة بالعامل العامل والفقرة م

ـ  1 تالخضَع  **366. **617. ًإزغ في كضعة الخالمُظ باؾدُػاب الخلاةم الػلمُت. باإلهجليًز

 **424. **654. للخػلُم.أضبدذ اللغت الػغبُت هي اللغت الثاهُت  2

ـ باللغت الػغبُت الغؾمُت. 3  **403. **607. الخسلي غً الخضَع

اغُاث. 4 ت لخضَعـ مىاص الٍغ  **433. **592. اإلابالغت في اغخماص اللغت الاهجليًز

ت لخضَعـ مىاص الػلىم. 5  **510. **695. اإلابالغت في اغخماص اللغت الاهجليًز

 **453. **548. مػلمي ومػلماث اللغت الػغبُت.ئػاخت أغضاص هبيرة مً  6

ت. 7  **476. **591. ظهىع هُمىه زلافُه أحىبُت في اإلاضعؾت اإلاؿخللت اللؿٍغ

 **443. **595. جضوي مؿخىي الشػىع بأهمُت اللغت الػغبُت لضي الخالمُظ اإلاىاؾىين. 8

 **134. **287. غػف الاغتزاػ باللغت الػغبُت غىض الىاشئت مً ألابىاء. 9

ٌ  زالٌ مً ًالخظ       الػباعاث اعجباؽ مػامالث كُم أن الؿابم الجضو

 الػباعاث اعجباؽ جغاوخذ هما( 695.،287 . بين جغاوخذ باإلادىع 

 غىض ئخطاةُا صالت اللُم هظه وحمُؼ( 510.،134 . بين هيل باإلالُاؽ

 .للُاؾه وغػذ ما جلِـ الػباعاث أن غلى ًضٌ وهظا ،0.01 مؿخىي 

 7 جدول 

 لهل للمقياس  الهليت والدرجت هاحيت من للمحىر  الهليت والدرجت واملالي إلاداري  النظام مشنالث محىر  عباراث من عبارة مل درجت بين بيرسىن  ارجباط معامالث

 أخري  هاحيت من

 معامل ارجباط الفقرة باملقياس ارجباط الفقرة بالعاملمعامل  العامل والفقرة م

 **471. **714. أضبدذ اإلاضاعؽ الخيىمُت هبه ألصخاب الترازُظ في اإلاضعؾت اإلاؿخللت. 1

ت. 2 ت وان لها جأزير زؿير غلى واكؼ الخػلُم في اإلاضعؾت اللؿٍغ ت الاصاٍع  **471. **714. الخٍغ

 **492. **706. ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخػلُمُت.اإلاضعاؽ اإلاؿخللت مخباًىت في  3

4 .
ً
ا  وجغبٍى

ً
 **443. **662. بػؼ أصخاب الترازُظ مً غير اإلاإهلين كُاصًا

 **422. **683. بػؼ أصخاب الترازُظ كامىا بخػُين أكاعبهم إلصاعة اإلاضاعؽ اإلاؿخللت. 5

ت اإلااصًت وان لها جأزير ؾلبي غلى واكؼ الػملُت  6  **436. **672. الخػلُمُت.الخٍغ

 **261. **451. بػؼ أصخاب الترازُظ ٌشغف غلى أهثر مً مضعؾت مؿخللت في آن واخض. 7

غ اإلانهي للمػلمين. 8  **304. **287. هلظ بغامج الخؿٍى

 **468. **524. بػؼ اإلاضاعؽ اإلاؿخللت تهضف ئلى جدلُم الغبذ اإلااصي. 9

 **206. **289. ألامىع في اإلاضعؾت. كلت الاهخمام بخفػُل صوع أولُاء 10

 **343. **320. هلظ جفػُل صوع مجالـ ألامىاء هضغامت أؾاؾُت مً صغاةم اإلاشاعهت اإلاجخمػُت. 11

ٌ  زالٌ مً ًالخظ        اعجباؽ مػامالث كُم أن الؿابم الجضو

 اعجباؽ جغاوخذ هما( 714.،287 . بين جغاوخذ باإلادىع  الػباعاث

 صالت اللُم هظه وحمُؼ( 492.،206 . بين هيل باإلالُاؽ الػباعاث

 ما جلِـ الػباعاث أن غلى ًضٌ وهظا ،0.01 مؿخىي  غىض ئخطاةُا

ىضح. للُاؾه وغػذ ٌ  ٍو  باًجاص الطضق مػامل خؿاب الخالي الجضو

 صعحاث ومؼ البػؼ بػػها مؼ اإلاداوع  صعحت بين الاعجباؾُت الػالكت

 .هيل اإلالُاؽ

 8 جدول 

 لهل واملقياس للمقياس املنىهت املحاور  بين الارجباط معامالث قيم مصفىفت

هظام  املحىر 

 النظام

فلسفت 

 التعليم

لغت  محتىي مناهج التعليم

 التعليم

 املقياس لهل النظام إلاداري واملالي

 **733. **444. **304. **461. **683. 1 هظام مباصعة الخػلُم

 **799. **504. **436. **510. 1 **683. فلؿفت الخػلُم

 **749. **439. **484. 1 **510. **461. مدخىي مىاهج الخػلُم

 **728. **443. 1 **484. **436. **304. لغت الخػلُم

 **715. 1 **443. **439. **504. **444. الىظام ؤلاصاعي واإلاالي

 )0.01  مؿخىي  غىض صالت *
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ٌ  ًىضح       الػالكت باًجاص الطضق مػامل خؿاب الؿابم الجضو

 اإلالُاؽ صعحاث ومؼ البػؼ بػػها مؼ اإلاداوع  صعحت بين الاعجباؾُت

 بين جغاوخذ خُث 0.01 مؿخىي  غىض صالت اللُم حمُؼ أن ووحض هيل،

 304.799.( 

 :ألاصاة زباث

      باؾخسضام للملُاؽ الثباث مػامل بدؿاب الباخثت كامذ        

  للػلىم اةُتــؤلاخط ؼمـــالخ جـــغهامــب ضامـــوباؾخس( هغوهبار ألفا  مػاصلت

لت الثباث مػامل ووحض ،(18.00  ؤلاضضاع (SPSS) الاحخماغُت  ألفا بؿٍغ

 زباث جإهض اللُمت وهظه ، = 0.915α هيل للملُاؽ بار هغون

 خؿاب جم هما. غالُت بضعحت هخاةجه في الىزىق  ًإهض مما اإلالُاؽ

 هغون ألفا  كُم جغاوخذ وكض اإلالُاؽ مداوع  مً مدىع  ليل الثباث

ٌ  مً ًخطح هما )0.807  ،)0.73  بين( بار  هظه وحػخبر(. 10  حضو

 .ؤلاوؿاهُت البدىر في حُضة اللُم

 لروهباخ ألفا بطريقت املحاور  عباراث ثباث قيم معامل ًىضح. 10 جدول 

 قيمت الثباث عدد البنىد البعد

 0.915 50 الاؾدباهت هيل

 0.783 9 هظام مباصعة الخػلُم

 0.778 10 فلؿفت للخػلُم

 0.734 11 مدخىي مىاهج الخػلُم

 0.807 9 لغت الخػلُم

 0.778 11 الىظام ؤلاصاعي واإلاالي

 ومناقشتها نتائج. ال6

ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم الضعاؾت أؾئلت غً لإلحابت        اإلائٍى

 والىػن خضة، غلى مدىع  وليل البىىص، مً بىض ليل واي مغبؼ وكُم

ٌ  في مىضح هى هما للػباعاث، اليؿبي  .الخالُت الجضاو

ىضح ٌ  ٍو ٌ  الؿإاٌ هخاةج الخالي الجضو  أهم ما: غلى ًىظ والظي ألاو

 غُىت هظغ وحهت مً حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة هظام مشىالث

  الضعاؾت؟

 (2000=  ن) النسبيت ألاهميت حسب مرجبت التعليم مبادرة هظام مشنالث محىر  لعباراث النسبي والىزن ماي ومربع املئىيت والنسب التنراراث. 11 جدول 

 والىزن النسبي Chi2 غير مىافق إطالقا غير مىافق ال أدري  مىافق مىافق م

 
 
 )الترجيب( جماما

  % ث % ث % ث % ث % ث

7 926 46.3 811 40.6 167 8.4 59 3 37 1.9 1869.8* 4.26 

-1 

3 901 45.1 723 36.2 173 8.7 152 7.6 51 2.6 1475.4* 4.14 

-2 

1 876 43.8 704 35.2 155 7.8 192 9.6 73 3.7 1323* 4.06 

-3 

5 769 38.5 648 32.4 293 14.7 220 11 70 3.5 876* 3.91 

-4 

4 725 36.3 636 31.8 284 14.2 289 14.5 66 3.3 746.6* 3.83 

-5 

9 557 27.9 889 44.5 255 12.8 241 12.1 58 2.9 1067.6* 3.82 

-6 

6 634 31.7 630 31.5 284 14.2 337 16.9 115 5.8 515.8* 3.67 

-7 

2 476 23.8 855 42.8 283 14.2 273 13.7 113 5.7 812.5* 3.65 

-8 

8 310 15.5 721 36.1 402 20.1 410 20.5 157 7.9 425.7* 3.31 

-9 

ٌ  مً ًدبين        خطلذ( 4-5-1-3-7  عكم الػباعاث أن الؿابم الجضو

ت، وؿب وأغلى جىغاع أغلى غلى ( 5-1  مً ألاولى اإلاغاجب في أجذ هما مئٍى

( 7  عكم الػباعة فجاءث الػالُت، اليؿبُت ألاهمُت خُث مً الترجِب غلى

 وحىص بضون  الؿابم الخػلُم هظام حغُير في الاؾخعجاٌ غلى جىظ والتي

 الخػلُم مباصعة جؿبُم أن غلى ًضٌ مما ،(1  اإلاغجبت في مبرعة أؾباب

 للخجٍغب الالػم الىكذ ٌؿخىف ولم اؾخعجاٌ غلى جم حضًضة إلاغخلت

 وضح خُث ؛[19] الػماصي طهغه ما مؼ الىخاةج هظه وجخفم واإلاغاحػت،

 ئصاعة في واملت باؾخلاللُت جخمخؼ ال الخلُلت في اإلاؿخللت اإلاضاعؽ أن

 غليها غباع ال حػلُمي وهمىطج هفىغة اإلاؿخللت اإلاضاعؽ وأن شئىنها،

 الخؿبُم، في الدؿغع ملضمتها في اؾباب لػضة جؿلػاجىا جدلم لم لىنها
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 ختى ؾىىاث 4 الى 3 مً جمخض فترة هىان جيىن  أن اإلافترع مً فيان

 ًخم الخلُُم هظا غلى وبىاء مضعؾت، 20 الى 15 بين ما جلُُم فيها ًخم

 حػمُمها جم الخجغبت ولىً. غنها التراحؼ أو حػمُمها أو الخجغبت حػضًل

ت أؾاؾُت جلُُم آلُت وحىص صون   .وحىهٍغ

 مً الاؾخفاصة غضم: غلى جىظ والتي( 3  عكم الػباعة خطلذ بِىما      

 اإلاغجبت غلى الؿابم الخػلُمي الىظام في الىاجخت الخػلُمُت الخجاعب

 اللاةمين مً ٌؿخضعي وان الخػلُم مباصعة هجاح أن ًىضح ما وهظا ،(2 

 .الؿابم الخػلُمي الىظام في الىاجخت الخجاعب مً الاؾخفاصة غليها

 الىفاءاث غً الاؾخغىاء غلى جىظ والتي( 1  عكم الػباعة وحاءث      

ت والخبراث  الجضًض الىظام ضُاغت في الؿابم الىظام مً الىؾىُت التربٍى

 ئلى ٌؿدىض أن ًجب وان الخػلُم هظام أن ًإهض وهظا ،(3  اإلاغجبت في

 .الؿابم الخػلُم هظام في الىاجخت والخجاعب اإلاتراهمت الخبراث

ل غلى جىظ والتي( 5  عكم الػباعة خطلذ بِىما       حمُؼ جدٍى

 مباصعة في مؿخللت مضاعؽ ئلى الؿابم الىظام في الخيىمُت اإلاضاعؽ

 جؿبُم أن ًىضح مما ،(4  اإلاغجبت في وحاءث حضًضة، إلاغخلت الخػلُم

ؼ بشيل جم اإلاباصعة  ٌؿخىف ولم الخيىمُت، اإلاضاعؽ في وغمم ؾَغ

 .اإلاباصعة لخؿبُم لالؾخػضاص الالػم الىكذ

 الجماعي الػمل غُاب غلى جىظ والتي( 4  عكم الػباعة حاءث وأزيرا     

 ،(5  اإلاغجبت في الخػلُم مباصعة لضغم الخػلُمُت اإلاإؾؿاث مؼ والخػاون 

 الخػلُم مباصعة زبراء كبل مً بػؼلت جم اإلاباصعة جؿبُم أن ًإهض وهظا

ت اإلاإؾؿاث بلُت مؼ حػاون  او مشاعهت صون   وجخفم. اإلاجخمؼ في التربٍى

  الضعاؾت هظه هخاةج
ً
 أن فيها طهغ والظي[ 7] ألاهطاعي  صعاؾت مؼ جماما

ِغَع  حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة في الخػلُم هظام
ُ
 وأكُم بلىة، ف

 .وافُت ملىػت مبرعاث صون  ؾابم أضُل لىظام هبضًل باضغاع

 أهم ما: غلى ًىظ والظي الثاوي الؿإاٌ هخاةج وػغع ًلي وفُما       

 الخػلُم، فلؿفت: الخالُت باإلاداوع  ًخػلم فُما الخػلُم مباصعة مشىالث

 مً واإلاالي ؤلاصاعي  والىظام الخػلُم، ولغت الخػلُم، مىاهج ومدخىي 

  البدث؟ غُىت هظغ وحهت

ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم الؿإاٌ هظا غً ولإلحابت       ومغبؼ اإلائٍى

 إلاغخلت الخػلُم مباصعة مشىالث مداوع  لػباعاث اليؿبي والىػن واي

 .هيل الػُىت أفغاص هظغ وحهت مً اليؿبُت ألاهمُت خؿب مغجبت حضًضة

ت واليؿب الخىغاعاث ًلي وفُما   لػباعاث اليؿبي والىػن واي ومغبؼ اإلائٍى

 مغجبت حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة في الخػلُم فلؿفت مشىالث مدىع 

 :اليؿبُت ألاهمُت خؿب

 12 جدول 

 لهل العينت أفراد هظر وجهت من النسبيت ألاهميت حسب مرجبت التعليم هظام فلسفت محىر  لعباراث النسبي والىزن ماي ومربع املئىيت والنسب التنراراث

رقم 

 العبارة

 مىافق

 
 
 جماما

الىزن  Chi2 غير مىافق إطالقا غير مىافق ال أدري  مىافق

 النسبي

 % ث % ث % ث % ث % ث و)الترجيب(

3 732 36.6 962 48.1 190 9.5 98 4.9 18 .9 1768.2* 4.15 

(1) 

10 901 45.1 708 35.4 195 9.8 146 7.3 50 2.5 1437.3* 4.13 

(2) 

7 671 33.6 886 44.3 263 13.2 123 6.2 57 2.9 1307* 4.00 

(3) 

2 685 34.3 846 42.3 175 8.8 238 11.9 56 2.8 1824* 3.93 

(4) 

4 635 31.8 805 40.3 317 15.9 176 8.8 67 3.4 968* 3.88 

(5) 

1 568 28.4 799 40.0 366 18.3 216 10.8 51 2.6 860.6* 3.81 

(6) 

9 459 23.0 840 42.0 351 17.6 259 13.0 91 4.6 787.1* 3.66 

(7) 

6 280 14.0 705 35.3 501 25.1 423 21.2 91 4.6 534.1* 3.33 

(8) 

5 304 15.2 665 33.3 352 17.6 560 28.0 119 6.0 465.8* 3.24 

(9) 

8 233 11.7 719 36.0 384 19.2 471 23.6 193 9.7 444.5* 3.16 

(10) 
 

 

 

 

 

 

ٌ  مً ًدبين       جماما مىافلىن  الضعاؾت غُىت أفغاص أن الؿابم الجضو

 الخػلُم، هظام فلؿفت مشىالث بمدىع  اإلاخػللت الػباعاث أهمُت غلى

 وؿب وأغلى جىغاع أغلى غلى(4-2-7-10-3  عكم الػباعاث خطلذ خُث

ت،  ألاهمُت خُث مً الترجِب غلى( 5-1  مً ألاولى اإلاغاجب في وأجذ مئٍى

 الغؤٍت غُاب غلى جىظ والتي( 3  عكم الػباعة فجاءث الػالُت، اليؿبُت

 إلاغخلت الخػلُم مباصعة في التربىي  للىمى اإلالترح التربىي  للفىغ الفلؿفُت
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ت فلؿفت ضُاغت غُاب أن غلى ًضٌ مما ،(1  اإلاغجبت في حضًضة،  جغبٍى

 ما مؼ الىدُجت هظه وجخفم الخػلُم، مباصعة مشىالث أهم مً واضخت

ٌ  حمُؼ أن مً[ 20] الىبِس ي طهغه  مىظىمت حغُير جضغم التي الضو

 زىعاث أولهما ؾببين ئلى حؿدىض الضولُت للمػاًير وفلا الخػلُم

 الجضًض، الؿُاس ي الىظام فلؿفت أغغاع ًسضم بما الىبري  الفلؿفاث

 هىا ومً للبلض، الاكخطاصًت الظغوف بخغُير مغجبـ الثاوي والؿبب

 الاكخطاصًت الظغوف هظه مؼ لُخىاهب الخػلُم هظام حغُير مً فالبض

 جبني غغوعة فغغذ والتي كؿغ، في الجضًضة والؿُاؾُت والاحخماغُت

 .غلُه زالف ال مهم مخؿلب وهظا خضًثت، حػلُمُت مىظىمت

 الفهم غُاب غلى جىظ والتي( 10  عكم الػباعة خطلذ بِىما     

ت الػملُت ألهضاف الىاضح ين لضي الخػلُم مباصعة في التربٍى  غلى التربٍى

 ضاخبه ئطا ئال ًخأحى لً الخػلُم مباصعة هجاح أن ًىضح مما ،(2  اإلاغجبت

 وحاءث. الخػلُم بمباصعة الخاضت التربىٍت لألهضاف ضُاغت في هجاح

 التربىي  للفىغ الفلؿفُت الغؤٍت غُاب غلى جىظ والتي( 7  عكم الػباعة

 ،(3  اإلاغجبت في حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة في التربىي  للىمى اإلالترح

 الفلؿفت ئلُه حؿدىض الظي التربىي  الفىغ وغىح أهمُت ًإهض وهظا

ت  .غام بشيل الخػلُم هظم ضُاغت في التربٍى

 في الاؾخعجاٌ غلى جىظ والتي( 2  عكم الػباعة خطلذ بِىما      

ب كبل حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة وحػمُم جؿبُم  اإلاغجبت غلى الخجٍغ

خفم ،(4   هظا أن مً[ 8] الؿاعي الضهخىع  طهغه ما مؼ الغأي هظا ٍو

ت أًت ئلى ٌؿدىض ال الىظام ت هظٍغ  خيز ًضزل ولم الخؿبُم في جغبٍى

ب  .الاؾالق غلى كؿغ صولت في الخجٍغ

 جىغُذ غُاب غلى جىظ والتي( 4  عكم الػباعة حاءث وأزيرا      

ت واإلاباصب اإلافاهُم  وهظا ألامىع، ألولُاء اإلاباصعة غليها جلىم التي التربٍى

 غُىت جلضًغاث خؿب الاؾخعجاٌ مً بش يء جم اإلاباصعة جؿبُم أن ًإهض

 .الضعاؾت

ت واليؿب الخىغاعاث ًلي وفُما       اليؿبي والىػن واي ومغبؼ اإلائٍى

 الخػلُم مباصعة في للىظام الػام اإلاىهج مدخىي  مشىالث مدىع  لػباعاث

 :اليؿبُت ألاهمُت خؿب مغجبت حضًضة إلاغخلت

 13 جدول 

 النسبيت ألاهميت حسب التعليم مرجبت مناهج محتىي  مشنالث محىر  لعباراث النسبي والىزن ماي ومربع املئىيت والنسب التنراراث 

 والىزن النسبي Chi2 غير مىافق إطالقا غير مىافق ال أدري  مىافق مىافق م

 
 
 )الترجيب( جماما

   % ث % ث % ث % ث % ث

 683 34.2 747 37.4 292 14.6 211 10.6 67 3.4 896.9* 3.88 

10 -1 

  4 713 35.7 699 35 216 10.8 291 14.6 81 4.1 837.2* 3.84 

-2 

 547 27.4 896 44.8 292 14.6 209 10.5 56 2.8 1085.3* 3.83 

9 -3 

 576 28.8 616 30.8 387 19.4 279 14 142 7.1 397.5* 3.6 

5 -4 

   553 27.7 697 34.9 255 12.8 384 19.2 111 5.6 541.1* 3.6 

2 -5 

 469 23.5 762 38.1 334 16.7 354 17.7 81 4.1 610.1* 3.59 

1 -6 

 525 26.3 639 32 364 18.2 406 20.3 66 3.3 464.1* 3.58 

7 -7 

 400 20 810 40.5 232 11.6 394 19.7 164 8.2 630.1* 3.44 

11 -8 

 486 24.3 595 29.8 333 16.7 428 21.4 158 7.9 273.1* 3.41 

3 -9 

 340 17 687 34.4 460 23 411 20.6 102 5.1 446.2* 3.38 

6 -10 

   241 12.1 643 32.2 691 34.6 332 16.6 93 4.7 669.7* 3.3 

8 -11 
 

 

 

 

 

 

ٌ  مً ًدبين         خطلذ( 2-5-9-4-10  عكم الػباعاث أن الؿابم الجضو

ت، وؿب وأغلى جىغاع أغلى غلى ( 5-1  مً ألاولى اإلاغاجب في أجذ هما مئٍى

 عكم الػباعة فجاءث الػالُت، اليؿبُت ألاهمُت خُث مً الترجِب غلى

 في الضعاؾُت اإلاىاهج بين للمػغفت جيامل ًىحض ال غلى جىظ والتي( 10 

 في اإلاىاهج أن غلى ًضٌ مما ،(1  اإلاغجبت في الخػلُمُت اإلاغاخل مسخلف

 صازل اإلاسؿؿت الخبراث مً ؾلؿلت حشيل جىً لم الخػلُم مباصعة
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 يهضف بما مػغفُت، أؾـ ئلى حؿدىض ولم زاعحها أو اإلاؿخللت اإلاضعؾت

 جطُغ مضعؾت ول ألن وطلً اإلاػغفُت، الىاخُت مً اإلاخػلم جىمُت ئلى

 .بها زاضت غلمُت مىاص

 ال الضعاؾُت اإلاىاهج غلى جىظ والتي( 4  عكم الػباعة خطلذ بِىما     

ت الخبراث مً ومخياملت مترابؿت ؾلؿلت جمثل  مما( 2  اإلاغجبت غلى التربٍى

 وجخفم اإلاضاعؽ، بين الضعاؾُت اإلاىاص بين والخيامل الخيؿُم هلظ ًإهض

 الخػلُم مباصعة جغهيز أن مً[ 20] الىبِس ي طهغه ما مؼ الىخاةج هظه

 إلصاعاث اإلاىاص باقي ازخُاع وجغن فلـ، مىاص 4 غلى وان حضًضة إلاغخلت

ٌ  الدؿاؤالث أزاع ألامغ وهظه اإلاضاعؽ،  جلً جػمً غضم أؾباب خى

ش الشغغُت الػلىم اإلاىاص  الػغبُت اللغت طلً وكبل والجغغافُا، والخاٍع

 .ألاؾاؾُت اللغت هي جيىن  أن ًجب التي

ت مىاهج ًىحض ال أهه غلى جىظ والتي( 9  عكم الػباعة وحاءث        مغهٍؼ

 ،(3  اإلاغجبت في اإلاؿخللت، اإلاضاعؽ في الؿالب لجمُؼ ئلؼامُت أؾاؾُت

 هي ألاؾاؾُت الضعاؾُت اإلاىاهج حػخبر الخػلُم هظم في أهه ًإهض وهظا

ت، حػخبر والتي ؤلالؼامُت، الضعاؾُت اإلاىاهج  ئلؼامُت جيىن  ما وغاصة مغهٍؼ

 غالبا ألاؾاؾُت الضعاؾُت واإلاىاهج. الخػلُمُت اإلاغخلت في الؿالب لجمُؼ

ت الابخضاةُت للمغخلت جىغؼ ما  والخػلُم، التربُت ئصاعاث كبل مً والثاهٍى

ت ألاحهؼة مً غيرها أو . الخػلُم هظام غلى باإلشغاف اإلايلفت ؤلاصاٍع

 فىغة أن مً[ 19] الػماصي طهغه ما مؼ الضعاؾت هظه هخاةج وجخفم

 هى الؿإاٌ ولىً عاةضة، فىغة ألاغلى اإلاجلـ جبىاها التي الػاإلاُت اإلاػاًير

غحمذ هُف
ُ
ٌ  في الخاٌ هى هما غملي واكؼ ئلى اإلاػاًير هظه ج  التي الضو

  الىظام؟ هظا جيخهج

 ال الخػلُمي الىظام مىاهج غلى جىظ والتي( 5  عكم الػباعة وخطلذ     

 ،(4  اإلاغجبت في وحاءث اإلاجخمؼ، في الخىمُت إلاخؿلباث كىة مطضع حػخبر

 بثلافت هبير خض ئلى جغجبـ وأن بض ال الضعاؾُت اإلاىاهج أن ًىضح مما

 هي فاإلاىاهج وألازالكُت، الضًيُت ومػاًيره واججاهاجه وفىغه اإلاجخمؼ

  ألافغاص جيهئ التي وهي أمت، ألًت اللىة مطضع
ً
  عوخُا

ً
، وغللُا

ً
 وحؿضًا

 جىمُت وأن اإلاجخمؼ، وجؿلػاث أهضاف لخدلُم ؾاكتهم وجدفؼ

مها، مىاهجها بفدظ عهً ونهػتها اإلاجخمػاث  مً والخدلم وجلٍى

غها فيها اللىة ميامً ت زؿؿها أهضاف ًدلم بما لخؿٍى  .الخىمٍى

 حػلُمي مىهج غُاب غلى جىظ والتي( 2  عكم الػباعة حاءث وأزيرا     

( 5  اإلاغجبت في الخػلُم، هظام في للمىاهج الػام ؤلاؾاع ًىخض مخيامل غام

. ببػؼ بػػها الضعاؾُت اإلاىاص بين اإلاػغفت في الخيامل غُاب ًإهض وهظا

 الػماصي صعوَش الضهخىع  ئلُه جىضل ما مؼ الضعاؾت هظه هخاةج وجخفم

 ؾلم آزغ في واهذ الخػلُمُت اإلاىاهج مؿألت أن طهغ والظي[ 19]

اث؛  باغضاص اإلاضعؽ جؿالب اإلاضعؾُت ؤلاصاعة أضبدذ بدُث ألاولٍى

 .اإلاىاهج إلغضاص مإهلين لِؿىا اإلاضعؾين مػظم أن عغم اإلاىهج

ت واليؿب الخىغاعاث ًلي وفُما  لػباعاث اليؿبي والىػن هأي ومغبؼ اإلائٍى

 مغجبت حضًضة إلاغخلت الخػلُم مباصعة في الخػلُم لغت مشىالث مدىع 

 :اليؿبُت ألاهمُت خؿب

 النسبيت ألاهميت حسب مرجبت  التعليم لغت مشنالث محىر  لعباراث النسبي والىزن ماي ومربع املئىيت والنسب التنراراث. 14 جدول 

 Chi2 غير مىافق إطالقا غير مىافق ال أدري  مىافق مىافق م

 
 
 جماما

 % ث % ث % ث % ث % ث 

5 972 48.6 637 31.9 197 9.9 148 7.4 46 2.3 1533.5* 4.17 

-1 

4 957 47.9 614 30.7 134 6.7 225 11.3 70 3.5 1415.8* 4.08 

-2 

7 931 46.6 620 31 193 9.7 186 9.3 70 3.5 1319.8* 4.08 

-3 

1 870 43.5 679 34 105 5.3 223 11.2 123 6.2 1234.6* 3.97 

-4 

2 814 40.7 582 29.1 204 10.2 290 14.5 110 5.5 847.8* 3.85 

-5  
8 835 41.8 577 28.9 84 4.2 395 19.8 109 5.5 1012.8* 3.82 

-6  
6 742 37.1 611 30.6 118 5.9 421 21.1 108 5.4 816.8* 3.73 

-7  
3 630 31.5 668 33.4 309 15.5 319 16 74 3.7 614.6* 3.73 

-8  
9 709 35.5 581 29.1 219 11 386 19.3 105 5.3 620.6* 3.7 

-9  
ٌ  مً ًدبين        خطلذ( 2-1-7-4-5  عكم الػباعاث أن الؿابم الجضو

ت، وؿب وأغلى جىغاع أغلى غلى ( 5-1  مً ألاولى اإلاغاجب في أجذ هما مئٍى

( 5  عكم الػباعة فجاءث الػالُت، اليؿبُت ألاهمُت خُث مً الترجِب غلى

ت اللغت اغخماص في اإلابالغت غلى جىظ والتي ـ ؤلاهجليًز  الػلىم مىاص لخضَع

 اللغت باغخماص جخػلم مشيلت وحىص غلى ًضٌ وهظا( 1  اإلاغجبت في

ت ـ في جام بشيل ؤلاهجليًز  .الػلىم مىاص جضَع
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 اغخماص في اإلابالغت غلى جىظ والتي( 4  عكم الػباعة خطلذ بِىما     

ت اللغت ـ ؤلاهجليًز اغُاث مىاص لخضَع  أًػا وهىا( 2  اإلاغجبت في الٍغ

ت اللغت اغخماص بمشيلت الشػىع  ًخىغع  ـ ؤلاهجليًز اغُاث، لخضَع  الٍغ

 أهمُت أهض والظي[ 19] الػماصي ما مؼ الضعاؾت هظه هخاةج وجخفم

 مؿخىي  لخدؿين خلُلُت اؾتراجُجُت لىغؼ بمسخطين الاؾخػاهت

ت، اللغت في ومهاعاتهم الؿالب ـ أن هما ؤلاهجليًز اغُاث جضَع  باللغت الٍغ

ت  غير اإلاضعؾين أغلب مؿخىي  ألن الهضف؛ هظا ًدلم ال ؤلاهجليًز

ت، باللغت اإلااصة لشغح مإهلين  اللغت في الؿالب مؿخىي  وهظلً ؤلاهجليًز

ت  .اإلاىاؾب بالشيل اإلااصة هظه الؾدُػاب ًإهلهم ال ؤلاهجليًز

 زلافُت هُمىت ظهىع  غلى جىظ والتي( 7  عكم الػباعة وحاءث      

ت، اإلاؿخللت اإلاضعؾت في أحىبُت  حاء ما وهظا ،(3  اإلاغجبت في اللؿٍغ

 اللغت في اإلاخضوي اإلاؿخىي  أن مً[ 7] ألاهطاعي  أهضه ما مؼ مخىافًلا

 أهثر في الخساؾب لغت وحػل ت،ــمؿخللـال مضاعؽــال ىاءـــأح مأل اعةـــاإلاؿخػ

ت باللغت الضعاس ي الُىم أوكاث  .ؤلاهجليًز

ـ غلى جىظ والتي( 1  عكم الػباعة خطلذ بِىما       باللغت الخضَع

ت  الػلمُت، الخلاةم اؾدُػاب في الخالمُظ كضعة غلى ًإزغ ؤلاهجليًز

 مً[ 10]الىبِس ي طهغه ما مؼ الىدُجت هظه وجخفم( 4  اإلاغجبت في وحاءث

 فُه مبالغ بشيل الخػلُم هُئت كبل مً وحهذ كض اإلاؿخللت اإلاضاعؽ أن

ت اللغت باغخماص ـ ؤلاهجليًز اغُاث الػلىم مىاص لخضَع  والخاؾب والٍغ

 .آلالي

 هي الػغبُت اللغت أن غلى جىظ والتي( 2  عكم الػباعة حاءث وأزيرا      

 الضهخىع  طهغه ما مؼ ًخفم ما وهظا( 5  اإلاغجبت في للخػلُم، الثاهُت اللغت

 إلاغخلت الخػلُم مباصعة أن ؾبم ما زالٌ مً ووؿخيخج[. 7] ألاهطاعي 

ـ اغخمضث حضًضة اغُاث الػلمُت اإلاىاص جضَع ت، باللغت والٍغ  ؤلاهجليًز

ل الخىحه هظا ولىً
َّ
اصة في غلبت مث  ولم للؿالب، الاؾدُػابُت اللضعة ٍػ

ت اللغت في الؿالب مؿخىي  جدؿين غلى ٌػمل  .ؤلاهجليًز

ت واليؿب الخىغاعاث ًلي وفُما  لػباعاث اليؿبي والىػن واي ومغبؼ اإلائٍى

 :اليؿبُت ألاهمُت خؿب مغجبت واإلاالي ؤلاصاعي  الىظام مشىالث مدىع 

 15 جدول 

 النسبيت ألاهميت حسب مرجبت  واملالي إلاداري  النظام مشنالث محىر  لعباراث النسبي والىزن ماي ومربع املئىيت والنسب التنراراث

 مىافق م

 
 
 جماما

 والىزن النسبي Chi2 غير مىافق إطالقا غير مىافق ال أدري  مىافق

 )الترجيب(

 % ث % ث % ث % ث % ث

5 777 38.9 534 26.7 533 26.7 108 5.4 48 2.4 967.4* 3.94 

(1) 

6 637 31.9 516 25.8 677 33.9 124 6.2 46 2.3 869.6* 3.79 

(2) 

 

1 

655 32.8 574 28.7 455 22.8 222 11.1 94 4.7 559.1* 3.74 

(3) 

2 655 32.8 574 28.7 455 22.8 222 11.1 94 4.7 559.1* 3.74 

(4) 

3 697 34.9 530 26.5 398 19.9 285 14.3 90 4.5 536.1* 3.73 

(5) 

4 688 34.4 478 23.9 460 23.0 267 13.4 107 5.4 490.4* 3.69 

(6) 

8 430 21.5 836 41.8 483 24.2 160 8.0 91 4.6 877.4* 3.68 

(7) 

7 528 26.4 494 24.7 806 40.3 112 5.6 60 3.0 971.5* 3.66 

(8) 

11 

 

374 18.7 821 41.1 570 28.5 167 8.4 68 3.4 928.3* 3.63 

(9) 

10 299 15.0 488 24.4 776 38.8 285 14.3 152 7.6 585.1* 3.25 

(10) 

9 210 10.5 544 27.2 549 27.5 498 24.9 199 10.0 322.6* 3.03 

(11) 

ٌ  مً ًدبين         خطلذ( 3-2-1-6-5  عكم الػباعاث أن الؿابم الجضو

ت، وؿب وأغلى جىغاع أغلى غلى ( 5-1  مً ألاولى اإلاغاجب في أجذ هما مئٍى

( 5  عكم الػباعة فجاءث الػالُت، اليؿبُت ألاهمُت خُث مً الترجِب غلى

 إلصاعة أكاعبهم بخػُين كامىا الترازُظ أصخاب بػؼ غلى جىظ والتي

 طهغه ما مؼ الىدُجت هظه وجخفم( 1  اإلاغجبت في اإلاؿخللت اإلاضاعؽ

 ؾلُمت عؤٍت اإلاؿخللت اإلاضاعؽ ججغبت أن مً[ 21] الىػُمي الضهخىع 

ً، الخاصي اللغن  في للخػلُم وجسؿُـ ومبخىغة  اإلاشيلت ولىً والػشٍغ

  أهمها غضًضة الغخباعاث أزغي  ئلى مضعؾت مً جفاوث الظي الخؿبُم يــف

ـ وهُئت ؤلاصاعي  الياصع ت الخضَع  .الترزُظ ضاخب وعٍؤ

ت غلى جىظ والتي( 6  عكم اعةــالػب ذــخطل اــبِىم         وان اإلااصًت الخٍغ
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 أهضه ما وهظا( 2  اإلاغجبت في الخػلُمُت، الػملُت واكؼ غلى ؾلبي جأزير لها

ٌ  جلضمىا مً بػؼ أن مً[ 10] الىبِس ي  مضاعؽ جغزُظ غلى للخطى

. ألاواصًمي الجاهب خؿاب غلى اإلااصي الغبذ هى ألاهبر همهم مؿخللت

 الخيىمُت اإلاضاعؽ أضبدذ"  غلى جىظ والتي( 1  عكم الػباعة وحاءث

 ما وهظا( 3  اإلاغجبت في ،"اإلاؿخللت اإلاضعؾت في الترازُظ ألصخاب هبت

 اإلاضاعؽ هظام غلى ًجب وان أهه مً[ 21] الىػُمي طهغه ما مؼ ًخفم

  حػخمض أن اإلاؿخللت
ً
  هظاما

ً
 الترزُظ ضاخب بغؤٍت ًغجبـ ال مىخضا

 .اإلاػلمين ومؿخىي  ؤلاصاعي  والىظام

ت غلى جىظ والتي( 2  عكم الػباعة خطلذ بِىما       ت الخٍغ  وان ؤلاصاٍع

ت، اإلاضعؾت في الخػلُم واكؼ غلى زؿير جأزير لها  اإلاغجبت في وحاءث اللؿٍغ

 كغاعاث اجساط في اإلاضاعؽ بػؼ اؾخلاللُت أن غلى ًضٌ وهظا ،(4 

 واحهذ التي اإلاػىكاث مً وان وجؿىٍغها صعاؾُت مىاهج بىغؼ مغجبؿت

 .الخػلُمُت الػملُت

 اإلاؿخللت اإلاضعاؽ أن غلى جىظ والتي( 3  عكم الػباعة حاءث وأزيرا     

 حجم ًىضح وهظا( 5  اإلاغجبت في الخػلُمُت، اإلاضعؾُت ؤلاصاعة في مخباًىت

ٌ  اإلاضعؾُت ؤلاصاعة في والخباًً الازخالف  هظهغ اللغاعاث مً الىثير خى

 اإلاضاعؽ وفشل اإلاؿخللت اإلاضاعؽ في الخلؿير بسؿت ًخػلم ما منها

 أصخاب غلى للخػلُم ألاغلى اإلاجلـ غلُه اشترؽ ما جدلُم في اإلاؿخللت

ٌ  غغوعة مً الترازُظ مىذ بضاًت في الترازُظ  الخلؿير بيؿبت الىضى

 .ؾىىاث زالر زالٌ% 100 ئلى

 الثالث الؿإاٌ غً باإلحابت اإلاخػللت الىخاةج وػغع ًلي وفُما     

 هظغ وحهت مً اخطاةُت صاللت طاث فغوق جىحض هل: غلى هظ والظي

 مً الخػلُم مباصعة مشىالث بأهم اإلاخػللت اإلاداوع  في الضعاؾت غُىت

 اإلاؿخىي  الجيـ،: الخالُت اإلاخغيراث بدؿب الضعاؾت غُىت هظغ وحهت

  اإلاؿخللت؟ باإلاضاعؽ الػالكت هىع الخالُت، اإلاهىت الخػلُمي،

 إلاػغفت اإلاخػضص الخباًً جدلُل اؾخسضام جم الثالث الؿإاٌ غً ولإلحابت 

 خؿاب جم هما والخابػت، اإلاؿخللت اإلاخغيراث بين الفغوق صاللت

ت، والاهدغافاث اإلاخىؾؿاث  الازخباعاث اؾخسضام جم وهظلً اإلاػُاٍع

 .الفغوق صاللت إلاػغفت لشُفُه البػضًت

ىضح        ٌ  ٍو  للمخغيراث اإلاخػضص الخباًً جدلُل ازخباع الخالي الجضو

 باإلاضاعؽ الػالكت - اإلاهىت-الخػلُمي اإلاؿخىي  - الجيـ( اإلاؿخللت

 الخػلُم، وفلؿفت الخػلُم، هظام  الخابػت اإلاخغيراث مً وول( اإلاؿخللت

 (:والاصاعي  اإلاالي والىظام الخػلُم، ولغت الخػلُم، مىاهج ومدخىي 

 16 جدول 

 الدراست بمحاور  الخاصت التابعت واملتغيراث املستقلت للمتغيراث املتعدد التباًن جحليل اختبار هتائج

 الداللت ف متىسط املربعاث درجت الحريت مجمىع املربعاث املتغيراث املستقلت / محاور الدراست

 003.* 9.107 272.228 1 272.228 الىظام الػام للمباصعة الجيـ

 227. 1.460 50.353 1 50.353 فلؿفت الخػلُم

 105. 2.637 170.038 1 170.038 مىاهج الخػلُم مدخىي 

 001.* 10.259 1289.219 1 1289.219 الخػلُم لغت

 008.* 6.999 153.141 1 153.141 الىظام اإلاالي وؤلاصاعي 

 000.* 4.658 139.232 5 696.158 الىظام الػام للمباصعة       اإلاؿخىي الخػلُمي

 085. 1.939 66.862 5 334.308 فلؿفت الخػلُم

 073. 2.021 130.306 5 651.531 الخػلُم مدخىي مىاهج

 280. 1.257 157.933 5 789.666 الخػلُم لغت

 536. 819. 17.929 5 89.645 الىظام اإلاالي وؤلاصاعي 

 038.* 2.823 84.391 3 253.172 الىظام الػام للمباصعة       اإلاهىت

 039.* 2.791 96.265 3 288.794 فلؿفت الخػلُم

 018.* 3.349 215.893 3 647.678 الخػلُم مدخىي مىاهج

 095. 2.127 267.292 3 801.877 الخػلُم لغت

 001.* 5.536 121.138 3 363.414 الىظام اإلاالي وؤلاصاعي 

 000.* 10.897 325.724 3 977.173 الىظام الػام للمباصعة       الػالكت باإلاضاعؽ اإلاؿخللت

 000.* 9.392 323.925 3 971.774 فلؿفت الخػلُم

 000.* 9.555 616.010 3 1848.029 الخػلُم مدخىي مىاهج

 022.* 3.209 403.197 3 1209.591 الخػلُم لغت

 001.* 5.719 125.145 3 375.435 الىظام اإلاالي وؤلاصاعي 
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 17 جدول 

 الدراست ومحاور  للمتغيراث املعياريت والاهحرافاث املتىسطاث

النظام الاداري  لغت التعليم محتىي مناهج التعليم هظام التعليم فلسفت التعليم املتغيراث

 والاداري 

الاهحراف  املتىسط

 املعياري 

الاهحراف  املتىسط

 املعياري 

الاهحراف  املتىسط

 املعياري 

الاهحراف  املتىسط

 املعياري 

الاهحراف  املتىسط

 املعياري 

 5.1 29 11.7 78.6 8.4 58 5.3 43.3 6.3 43.3 طوىع  الجيـ

 4.4 29.4 10.9 80.2 7.9 58.5 5.8 44.3 5.7 43 ئهار

اإلاؿخىي 

 الخػلُمي

 4.7 28.9 13.1 78.5 9.3 58.6 6.7 43.3 5.6 41.6 الابخضاةُت           

 5 29 14 79.4 8.4 58.9 7.6 41.5 7.1 42.6 ؤلاغضاصًت

ت  4.5 29 12.2 79.4 8.3 58.7 5.9 43.2 6.5 42.5 الثاهٍى

 4.7 29.4 10.7 80 8 58.4 5 44.4 5.7 43.2 الجامػُت

 5.3 28.6 11.5 77.1 8 56.5 6.4 43.1 6.1 44.3 صعاؾاث غلُا

مىظف  اإلاهىت

 خيىمي

43.1 6.1 44 5.7 58.3 8.2 79.5 11.1 29.5 4.7 

مىظف كؿاع 

 زاص

44.1 5.7 44.3 5.7 59 8.8 80 12.6 28.9 5.1 

 4.9 29 11 80.2 7.1 57 4.8 43.8 5.9 42.2 مخلاغض

 4.1 28.7 10.6 79 7.5 58 5.2 43 5.6 42.7 بضون غمل

هىع 

الػالكت 

باإلاضاعؽ 

 اإلاؿخللت

 4.6 29.3 11.1 79.7 8.1 58.3 5.6 43.5 5.9 42.8 أولُاء أمىع 

 5.1 28.7 11.9 78.3 8.1 58 5.4 45.7 6.1 45 مػلمين

أصخاب 

 جغازُظ

44.4 5.5 42.1 5.7 51.8 8.1 77.1 13.8 28 5.9 

   :الخالي ًالخظ( 16،17  الجضولين زالٌ مً

 :الجيـ بمخغير اإلاخػللت الىخاةج: أوال

 فلؿفت بمشىالث ًخػلم فُما وؤلاهار الظوىع  بين فغوق جىحض ال      

. اإلاؿخللت اإلاضاعؽ في اإلالضم الخػلُم مىاهج ومدخىي  الخػلُم هظام

 اإلاباصعة، في الخػلُم بىظام ًخػلم فُما وؤلاهار الظوىع  بين فغوق وجىحض

 في الؿبب ًغحؼ وكض ؤلاهار، لطالح ؤلاصاعي  الىظام وفي الخػلُم، ولغت

 واهىا الخػلُم مباصعة هظام في غنهم الاؾخغىاء جم الظًً غالبُت ألن طلً

 عةِؿاث مؿخىي  غلى وختى ومضًغاث ومىحهاث مػلماث مً ؤلاهار مً

 .الثالر الخػلُمُت اإلاغاخل

 :الخػلُمي اإلاؿخىي  بمخغير اإلاخػللت الىخاةج: زاهُا

اث حمُؼ بين فغوق جىحض ال        بمشىالث ًخػلم فُما الخػلُم مؿخٍى

. واإلاالي ؤلاصاعي  والىظام الخػلُم ولغت واإلادخىي  الخػلُم هظام فلؿفت

اث بين فغوق وجىحض  في الخػلُم بىظام ًخػلم فُما الخػلُم مؿخٍى

ٌ  ئلى وبالغحىع اإلاباصعة،  الفغوق لضالت جىوي بازخباع الخاضت( 18  حضو

 وبلُت" الابخضاتي الخػلُمي اإلاؿخىي  مً ول بين فغوق جىحض ال: اجطح

اث  وبلُت" ؤلاغضاصًت"  الخػلُم مغخلت بين فغوق ًىحض. ألازغي  اإلاؿخٍى

 ؤلاغضاصًت اإلاغخلت ولطالح" حامعي زاهىي،"  ألازغي  الخػلُمُت اإلاغاخل

 اإلاغخلت" الخػلُم مؿخىي  بين فغوق ًىحض. الػلُا الضعاؾاث غضا ما

ت  الخػلُم مغخلت" لطالح" الجامػُت اإلاغخلت" الخػلُم ومؿخىي " الثاهٍى

 الثاهىي  الخػلُم مغخلت"  مؿخىي  بين فغوق جىحض ال بِىما". الثاهىي 

 مؿخىي  بين فغوق جىحض". غلُا صعاؾاث الخػلُم مؿخىي  ومغخلت

 لطالح" غلُا صعاؾاث" الخػلُم ومؿخىي " الجامػُت اإلاغخلت" الخػلُم

 مؿخىي  أن ئلى طلً في الؿبب ًغحؼ وكض ،"الػلُا الضعاؾاث مغخلت"

ض الخػلُم مباصعة في بالىظام الخاضت اإلاشىالث ئصعان  باعجفاع ًٍؼ

 .الخػلُم مؿخىي 

 18 جدول 

 العام باملنهج ًتعلق فيما املختلفت التعليميت املستىياث بين الفروق ملعرفت جىمي اختبار

 الداللت الاهحراف املعياري  املتىسط  املتغيراث 

 174. 1.100 1.496- اإلاغخلت الابخضاةُت اإلاغخلت الاغضاصًت اإلاىهج الػام للىظام

ت  037. 636. *1.328- اإلاغخلت الثاهٍى

 000. 603. *2.193- اإلاغخلت الجامػُت

 224. 724. 882.- صعاؾاث غلُا

ت      اإلاغخلت الثاهٍى

 864. 979. 167.- اإلاغخلت الابخضاةُت

 037. 636. *1.328 اإلاغخلت ؤلاغضاصًت
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 008. 325. *865.- اإلاغخلت الجامػُت

 390. 519. 446. صعاؾاث غلُا

     اإلاغخلت الجامػُت

 464. 952. 698. اإلاغخلت الابخضاةُت

 000. 603. *2.193 اإلاغخلت الاغضاصًت

ت  008. 325. *865. اإلاغخلت الثاهٍى

 004. 454. *1.311 الضعاؾاث الػلُا

 :اإلاهىت بمخغير اإلاخػللت الىخاةج: زالثا

 اإلاؿخسضمت الخػلُم بلغت ًخػلم فُما اإلاهً أهىاع بين فغوق جىحض ال      

 في الػغبُت باللغت الخمؿً أهمُت جضعن الفئاث حمُؼ أن غلى ًضٌ وهظا

 ًخػلم فُما اإلاهً أهىاع بين فغوق وجىحض. اإلاؿخللت باإلاضاعؽ الخػلُم

 الخػلُم، ومدخىي  الخػلُم، فلؿفت وفي اإلاباصعة، في الخػلُم بىظام

 جم اإلاهً مسخلف بين الفغوق صاللت وإلاػغفت. وؤلاصاعي  اإلاالي والىظام

ٌ  الى الغحىع  .جىوي بازخباع الخاص( 19  حضو

 19 جدول 

 التعليم مبادرة في الدراست ومحاور  املختلفت املهن أهىاع بين الفروق ملعرفت جىمي اختبار

 الداللت الاهحراف املعياري  املتىسط  واملتغيراث املستقلتاملحاور  

 020. 376. *876.- مىظف كؿاع زاص مىظف خيىمي فلؿفت الخػلُم

 163. 582. 812. مخلاغض

 686. 377. 153.- بضون غمل

 020. 376. *876. مىظف خيىمي مىظف كؿاع زاص

 010. 651. *1.688 مخلاغض

 131. 479. 723. بضون غمل

 012. 351. *885.- مىظف خيىمي بضون غمل هظام الخػلُم في اإلاباصعة

 009. 445. *1.167- مىظف كؿاع زاص

 069. 602. 1.093- مخلاغض

 153. 514. 734.- مىظف كؿاع زاص مىظف خيىمي مدخىي الخػلُم

 161. 795. 1.115 مخلاغض

 029. 515. *1.129 بضون غمل

 153. 514. 734. مىظف خيىمي الخاصمىظف كؿاع 

 038. 890. *1.849 مخلاغض

 004. 654. *1.863 بضون غمل

 161. 795. 1.115- مىظف خيىمي مخلاغض

 038. 890. *1.849- مىظف كؿاع الخاص

 987. 884. 014. بضون غمل

 072. 299. 539. مىظف كؿاع الخاص مىظف خيىمي الىظام ؤلاصاعي واإلاالي

 225. 463. 562. مخلاغض

 000. 300. *1.168 بضون غمل

ٌ  الى بالغحىع     بين الفغوق لضالت جىوي بازخباع الخاضت( 19  حضو

 :ًلي ما اجطح اإلاهً

 وبلُت"  غمل بضون " اإلاهىت مخغير بين فغوق جىحض ال: الفلؿفت مدىع 

 مً" واإلاخلاغض الخيىمي اإلاىظف"  مً ول بين فغوق ًىحض. ألزغي  اإلاهً

 في اإلاىظف ولطالح أزغي  حهت مً" الخاص اللؿاع في اإلاىظف"و حهت

 الخاص اللؿاع في الػاملين أن في طلً ًفؿغ وكض الخاص، اللؿاع

ت فلؿفت وحىص أهمُت ًضعوىن  باجىا  في الخػلُم لىظام واضخت جغبٍى

 .اإلاباصعة

 الخيىمي اإلاىظف" مً ول بين فغوق جىحض ال: الخػلُم هظام مدىع 

 جىحض. الػام اإلاىهج مدىع  في" واإلاخلاغض الخاص اللؿاع في واإلاىظف

 واإلاىظف الخيىمي اإلاىظف"و حهت مً" غمل بضون "  اإلاهىت بين فغوق

 بضون "  اإلاهىت بين فغوق وجىحض. الػام اإلاىهج مدخىي  مدىع  اللؿاع في

 أزغي  حهت مً" الخاص واإلاىظف الخيىمي اإلاىظف"و حهت مً" غمل

مىً ،"الخاص اللؿاع في واإلاىظف الخيىمي اإلاىظف" ولطالح  ٍو

 مىظفين اإلاػلمين فئت مً الضعاؾت غُىت غالبُت أن في طلً جفؿير

 .الىظام صازل مً الخػلُم مباصعة بمشىالث صعاًت وغلى خيىمُين

 اإلاىظف" مً ول بين فغوق جىحض ال: الخػلُم مىاهج مدخىي  مدىع 

 جىحض ال وأًػا. الخػلُم مىاهج مدخىي  مدىع  في"  واإلاخلاغض الخيىمي

 في" الخاص اللؿاع في واإلاىظف الخيىمي اإلاىظف" مً ول بين فغوق

 مً" واإلاخلاغض غمل بضون "  مهىت بين فغوق وجىحض. الػام اإلاىهج مدىع 

 اإلاىظف لطالح زاهُت حهت مً" الخاص اللؿاع في اإلاىظف"  وبين حهت

 .الخاص اللؿاع في
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 ومهىت خيىمي مىظف" مهىت بين فغوق جىحض: الاصاعي  الىظام مدىع 

 بلُت بين فغوق جىحض ال بِىما. الخيىمي اإلاىظف لطالح" غمل بضون 

فؿغ. ألازغي  اإلاهً  مً اإلاػلمين مً الضعاؾت غُىت غالبُت بأن طلً ٍو

 مباصعة بمشىالث جامت صعاًت غلى وهم الخيىمُين، اإلاىظفين فئت

 .الخػلُم

 :باإلاضعؾت الػالكت بمخغير اإلاخػللت الىخاةج: عابػا

 امــالىظ: اوع ـــاإلاد ؼـــحمُ في باإلاضعؾت الػالكت أهىاع بين فغوق جىحض       

 الخػلُم، ولغت الخػلُم، ومدخىي  الخػلُم، فلؿفت وفي للمباصعة، الػام 

 الػالكت أهىاع بين الفغوق صاللت وإلاػغفت. والاصاعي  اإلاالي والىظام

ٌ  الى الغحىع جم اإلاظوىعة واإلاداوع  باإلاضعؾت  والخاص( 20  الخالي الجضو

 .جىوي بازخباع

 مدىع  بين الفغوق صاللت إلاػغفت جىوي ازخباع هخاةج ًلي وفُما      

 هظغ وحهت مً باإلاضعؾت الػالكت ومخغير الخػلُم مباصعة هظام مشىالث

 :ألامىع  وأولُاء الترازُظ وأصخاب اإلاػلمين

 20 جدول 

 التعليم مبادرة في باملدرست والعالقت التعليم مبادرة هظام مشنالث بين الفروق داللت ملعرفت جىمي اختبار

 الداللت الاهحراف املعياري  املتىسط املحىر ومتغير العالقت باملدرست املستقلت

 000. 366. *1.809- مػلمين أمىع أولُاء  الىظام الػام إلاباصعة الخػلُم

 176. 984. 1.332 أصخاب جغازُظ

 000. 366. *1.809 أولُاء أمىع  اإلاػلمين

 002. 1.032 *3.141 أصخاب جغازُظ

 176. 984. 1.332- أولُاء أمىع  أصخاب جغازُظ

 002. 1.032 *3.141- مػلمين

 فُما الضعاؾت غُىت بين فغوق جىحض ال: للىظام الػام اإلاىهج مدىع      

 الخػلُم إلاباصعة الػام الىظام بمدىع  الخاضت اإلاشىالث بأهمُت ًخػلم

. أزغي  حهت مً ألامىع  وأولُاء حهت مً الترازُظ أصخاب ول بين

 الػالكت ئلى حػىص للمباصعة الػام الىظام مدىع  في فغوق جىحض ولىً

 وأولُاء اإلاػلمين مً وول حهت مً الترازُظ أصخاب لطالح باإلاضعؾت

 أصخاب أن في الضعاؾت له جىضلذ ما جإهض الىدُجت وهظه ألامىع،

 إلاغخلت الخػلُم مباصعة هظام بمشىالث جامت صعاًت غلى الترازُظ

 .حضًضة

ىضح          ٌ  ٍو ٌ  جابؼ الخالي الجضو  إلاػغفت جىوي ازخباع هخاةج( 20  الجضو

 هظام ومدخىي  الخػلُم فلؿفت: الضعاؾت مداوع  بين الفغوق صاللت

 باإلاضعؾت الػالكت ومخغير والاصاعي  اإلاالي والىظام الخػلُم، ولغت الخػلُم،

 :ألامىع  وأولُاء الترازُظ وأصخاب اإلاػلمين هظغ وحهت مً

 20 جدول 

 التعليم مبادرة في باملدرست والعالقت الدراست محاور  بين الفروق داللت ملعرفت جىمي اختبار

 الداللت الاهحراف املعياري  املتىسط محاور ومتغير العالقت باملدرست املستقلت

 000. 393. *2.030- مػلمين أولُاء أمىع  فلؿفت الخػلُم

 147. 1.057 1.535- أصخاب جغازُظ

 000. 393. *2.030 أولُاء أمىع  مػلمين

 655. 1.109 495. أصخاب جغازُظ

 448. 537. 407. مػلمين أولُاء أمىع  مدخىي مىاهج الخػلُم

 000. 1.445 *6.255 أصخاب جغازُظ

 448. 537. 407.- أولُاء أمىع  مػلمين

 000. 1.516 *5.848 أصخاب جغازُظ

 000. 1.445 *6.255- أولُاء أمىع  أصخاب جغازُظ

 000. 1.516 *5.848- مػلمين

 021. 750. *1.727 مػلمين أولُاء أمىع  الخػلُملغت 

 228. 2.017 2.432 أصخاب جغازُظ

 021. 750. *1.727- أولُاء أمىع  مػلمين

 739. 2.116 705. أصخاب جغازُظ

 009. 313. *813. مػلمين أولُاء أمىع  الىظام اإلاالي والاصاعي 

 112. 842. 1.337 أصخاب جغازُظ

 009. 313. *813.- امىع أولُاء  مػلمين

 553. 883. 525. أصخاب جغازُظ

 112. 842. 1.337- أولُاء أمىع  أصخاب جغازُظ

 553. 883. 525.- مػلمين
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:
ً
 أهمُت في الضعاؾت غُىت بين فغوق جىحض ال: الخػلُم فلؿفت مدىع  أوال

 أصخاب مً ول بين الخػلُم فلؿفت بمدىع  الخاضت اإلاشىالث

 أزغي، حهت مً ألامىع  وأولُاء اإلاػلمين، مً وول حهت مً الترازُظ

 باإلاضعؾت الػالكت ئلى حػىص الخػلُم فلؿفت مدىع  في فغوق جىحض بِىما

 جماما الضعاؾت هظه هخاةج وجخفم. ألامىع  بأولُاء ملاعهت اإلاػلمين لطالح

 ًدخاج الخػلُم هظام أن ئلى أشاعث والتي الؿابلت الضعاؾاث هخاةج مؼ

 .وجغشضها الخػلُم مىظىمت جىحه واضخت حػلُمُت فلؿفت ئلى

:ز
ً
 مدخىي  مدىع  في فغوق جىحض: الخػلُم مىاهج مدخىي  مدىع  اهُا

. ألامىع  وأولُاء اإلاػلمين حهت مً ألامىع  وأولُاء اإلاػلمين لطالح الخػلُم

 مضعؾت ول أن طهغث التي الؿابلت الضعاؾاث مؼ الىخاةج هظه وجخفم

 وئغافت وججمُؼ لػمل للمػلمين الغاعب غلى الخبل جغهذ مؿخللت

 فىغي  ؾُاق أو جىحه وصون  الخػلُمي للمىهج وهىان هىا مً مىغىغاث

 .مخيامل

:
ً
 مً ول بين الخػلُم لغت مدىع  في فغوق جىحض: الخػلُم لغت زالثا

 أزغي  حهت مً ألامىع  وأولُاء الترازُظ أصخاب وبين حهت مً اإلاػلمين

 مً ول بين الخػلُم لغت مدىع  في فغوق جىحض ال بِىما. اإلاػلمين لطالح

 وجخفم أزغي، حهت مً الترازُظ أصخاب وبين حهت مً ألامىع  أولُاء

ـ أن في[ 22] الخلُفي مؼ الىخاةج هظه  بغير ًخم أن ًيبغي ال الخضَع

ت جمثل التي الػغبُت اللغت  .اللؿغي  اإلاجخمؼ ألبىاء الىؾىُت الهٍى

 ع 
ً
 وؤلاصاعي  اإلاالي الىظام مدىع  في فغوق جىحض: واإلاالي الاصاعي  الىظام: ابػا

 جىحض ال بِىما. اإلاؿخللت باإلاضاعؽ باإلاػلمين ملاعهت ألامىع  أولُاء لطالح

 وأصخاب اإلاػلمين مً ول بين واإلاالي ؤلاصاعي  الىظام مدىع  في فغوق

 بػؼ أن مً[ 20] الىبِس ي مؼ الضعاؾت هظه هخاةج وجخفم. الترازُظ

 ؾلؿاتهم باؾخغالٌ كامىا اإلاؿخللت اإلاضعؾت في الترازُظ أصخاب

ت  .اإلاؿخللت اإلاضاعؽ ئصاعة في واإلاالُت ؤلاصاٍع

 التىصياث. 6

  اإلالترخت الخىضُاث جطيُف جم الىخاةج هظه غلى بىاءً          
ً
 إلاداوع  وفلا

 :الخالي الىدى غلى هخاةج مً ئلُه جىضلذ وما الضعاؾت

ت عؤٍت ضُاغت - ت اإلاضعؾت في التربىي  للىمى فلؿفُت جغبٍى  مىبثم اللؿٍغ

اث مً ت، الفلؿفُت وألافياع الىظٍغ  باالخخُاحاث والاهخمام الخػاٍع

 اإلاضعؾت في الخػلُم اهضاف وعبـ ألامىع، وأولُاء للؿالب الفغصًت

 .اإلاجخمؼ بمشىالث

 خؿب اإلاؿخىي  غالُت إلاسغحاث للخىضل للمىاهج مػاًير غلى الاغخماص -

 يهضف والظي اإلاؿخمغ، التربىي  الخلُُم هظام غلى والؿير اإلاػاًير، جلً

 كضعاجه خؿب الخػلم مً اإلايشىص اإلاؿخىي  ئلى اإلاخػلم جىضُل ئلى

جُا،  مفهىم ألن ومدىمت؛ مىخضة مطاصع في اإلاػاًير وججمُؼ جضٍع

 بين مىخضة اإلاىاهج جيىن  غىضما اإلاىاهج بدىىع ًػغ ال اإلاىاهج جىخُض

 .اإلاضاعؽ حمُؼ

 غلى والخأهُض ألابىاء، مً الىاشئت غىض الػغبُت باللغت الاغتزاػ صغم -

ـ أهمُت ت اإلاضعؾت في الػغبُت باللغت الػلمُت الخلاةم جضَع   .اللؿٍغ

ت اللغاعاث -  اإلاُضان ومً اللاغضة مً بمشىعة جطضع وأن البض التربٍى

 .الخػلُمُت واإلاشىالث الخدضًاث واكؼ ٌػِش الظي التربىي 
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PRINCIPALS, TEACHER’S AND PARENTS’ 
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Abstract _ In 2002 based on low achievement in international tests, Qatar’s leadership called for 

an examination and of the public school system (K-12). Based on the results, Qatar launched a 

massive educational reform titled Education for a New Era. The reform included developing 

international standards for curriculum, national tests based on the international standards and the 

establishment of independent schools where parents could choose what schools their children 

attend based on annual school report cards. As with all reforms, the implementation has created 

various challenges. Hence, the purpose of this study is to identify the key challenges emerging 

from Qatar’s educational reform from the perspectives of principals, parents and teachers. The 

study-utilized survey research gathering biographical information and included fifty questions 

addressing philosophy of education, curriculum, language of instruction and issues regarding the 

financial and administrative systems. The findings indicated the reform was hurried and lacked a 

clear philosophy to guide the reform. Informants indicated there is a lack of community 

ownership, the curriculum lacks important cultural and historical knowledge and does not 

represent Qatari nationality. Furthermore, informants reported the language of instruction should 

be Arabic and the reform should be developed using the knowledge and experiences of principals, 

teachers and parents who experience the educational challenges and problems.  

Key Word: Perspectives Of The Challenges, Principals, Parents, Qatar’s Education, New Era. 

 

 

 

 

 

 

 


