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 .. معله العلوو والرياضيات مبدارض اللغات واملدارض الدولية "
 " الواقع والتصور املكرتح

 اجمليد / أمساء حممد حسن عبد د

 امللخص: 
والسياقرًا  دردازع   اضتهدفت الدزاضُ احلالًُ التعرس  لىرِ الىا رحل احلرالٌ يعىلرٌ العىرى        

          الىغررا  وايرردازع الدولًررُ  رردَ ملررل اًررم ايبخلررت العىلررٌ واخلرردلا  الذل ىيررُ وضرر ىا  اخلرردلَ           
وملا تػذلطه تىك ايدازع وجيب تىافسه يف ايعىلني لىعلت  ها. و د التلد  الدزاضُ لىِ اي هج 

داده. وكانت لً رُ البثرم   الىؾفٌ جللحل تىك ايعىىملا   اضتخدا  اضتبًان  املت البااثُ  إل
(12      ّ  ( ملدزضررُ والررل فثررت فًهررا اليررته ايؿررسيني  هررا الىررِ نطرربُ لررل  ررا ٌ اجل طررًا  اث ررس

 . وتىؾرررىت الدزاضرررُ اق اتفرررائ لًرررحل ايطرررٔىلني  تىرررك    2017/ 2016وذلرررك لىطررر ُ الدزاضرررًُ  
  الىغررُ اةزلىًصيررُايردازع و اؾررُ ايرردازع العايًرُ لىررِ اخللًررُ ات ران ايعىلررني وايعىلررا  يهرازا      

واخللًرررُ املرررتت  اخلررردلَ التدزيطرررًُ الطرررا  ُ يف تررردزيظ اي ررراخلجر وان خل رررا   ؿرررىز يف ملهرررازا       
التىاؾررت  الىغررُ اةزلىًصيررُ وكرررلك ال يررل الؿررثًا لىلؿرريىثا  العىلًررُ لرردٍ  سجيررٌ        
كىًررا  الذل ًررُ  رربعل الرردوة العس ًررُ ولىررِ زاضرره  ملؿررس تؿررـ لىررى  وزياقررًا ر وقررع           

ل اي اخلج العايًرُ. واوؾرت الدزاضرُ  افتتراا ملطرازا    ىًرا  الذل ًرُ علرداد ملعىر            دلاته   بع
العىى  والسياقًا  يدزاع الىغا  وايدازع الدولًرُ ي رىن التردزيظ  هرا  الىغرُ اةزلىًصيرُ ضرىاْ        

 ايىاد الدزاضًُ اثكادفًُ او الذل ىيُ لتىبًُ ضىئ العلت ايؿسٍ والعس ٌ والعايٌ.

 فتااًُ: ملعى  العىى ر ملعى  السياقًا ر ملدازع الىغا ر ايدازع الدولًُ.ال ىلا  اي

"Science and Mathematics Teachers in language and International 
schools- Current reality and proposed Visualization" 

Dr. Asmaa Mohamed Hassan 

Abstract : 
Present study aimed to identify the current reality of  science and 

mathematics teachers they work at language and international schools in 
Jeddah in terms of educational qualification, and years of experience, and 
employing requirement for working in these schools. The study relied on a 
descriptive approach to gather information using a questionnaire prepared by 
the researcher.  The study sample consisted of (12) schools in which the 
Egyptians students representing the highest percentage from the rest of other 
nationalities, for the academic year 2016/2017. The study found a number of 
findings, including The agreement of all the officials of those schools on the 
importance of mastering science and mathematics teachers of English 
language skills, and the importance of owning a previous teaching experience 
in teaching the curriculum, and that there is a lack of English communication 
skills as well as the correct pronunciation of scientific terms. and the 
weakness of their expertise to some global curriculum, also found that 
educational experiences have received more attention at boys 'schools, most 
of the girls' schools. The study recommends Opening  new sections in faculties 
of education to prepare science and mathematics teachers for languages and 
international schools be teaching the English languag.
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 مكدمة: 
 ال ظس لىىا حل احلالٌ فًلا خيـ التعىً  يف ملؿس و عل الردوة العس ًرُ زلرد    
             ان خل رررا  از عرررُ ملطرررتىيا  لىلررردازع العاملىرررُ ديررراة التعىرررً ر ففرررٌ ملؿرررس زلرررد      
ان اكثسخلا انتػازًا خلٌ ايردازع احل ىملًرُ والرل تردزع ملرادتٌ العىرى  والسياقرًا         
 الىغُ العس ًُ وي تؿس اةخلتلرا  درادَ الىغرُ اةزلىًصيرُ كلرادَ اكادفًرُ ف ر         
دون ممازضررُ يهازاتهررا اثضاضررًُ; وايرردازع التيسيبًررُ والررل ة تتىرر  لررل ال ررى        

لسياقرًا   الىغرُ اعزلىًصيرُ ودزاضرُ ملطرتىّ      الطا ل اة يف دزاضرُ ملرادتٌ العىرى  وا   
ملت د  لىغُ اةزلىًصيُ ول ل ممازضُ ملهرازا  الىغرُ اةزلىًصيرُ تعتردل  ىًىرُ  ردًا.       
ثررر  تررردتٌ ايررردازع اخلاؾرررُ والرررل ملثىرررها ملثرررت ايررردازع التيسيبًرررُ اة انهرررا تعيرررٌ  
                               اخلتلاملرررررررررًا اكررررررررردل يهرررررررررازا  الىغرررررررررُ اةزلىًصيرررررررررُ اًرررررررررم يػرررررررررذل  العديرررررررررد     
مل ها لىِ ان التىاؾت دا ت ايدزضرُ يرت   الىغرُ اةزلىًصيرُ ويف كرثرل مل هرا تتيره        
لفتا ا طا   ها لىتعىً  اث  يب ملثت اثملسي رٌ والدلييرانٌ وخللرا اثكثرس غرًىلًا      

ُ زع ا سّ ملثت ايدازع الفسنطرًُ او وااًانا جتد يف احملافظا  ال دلّ ملدا  اثيانًر
... اخل. ونتاررت تى رره لرردد لررًظ  ال ىًررت ملررل اولًرراْ اثملررىز لى ررى     او اةييالًررُ .

الثالم لتثطني ملهازا  ا  آه  يف الىغُ اةزلىًصيُ والل اؾبثت الىغرُ السزلًرُ   
اثوق يف العررا ر وتى رره الرربعل اح ررس لىلرردازع اث  بًررُ لىبعررد لررل ملػرراكت         

  اؾُ. نظا  التعىً  ايؿسٍ  ؿفُ لاملُر والثانىيُ العاملُ  ؿفُ 

وة خيتىررر  احلررراة ل ررره كرررثرلا يف ايلى رررُ العس ًرررُ الطرررعىديُ فتيرررد ايررردازع     
احل ىملًرُ ملثىررها يف ملؿررس وخل ررا  ايرردازع اثخلىًرُ اي ا ىررُ يرردازع الىغررا  يف ملؿررس   
والل ت ثر  اةخلتلرا  حلرد ملرا  الىغرُ اةزلىًصيرُ وملرب سًا ح افتتراا ملطراز ملؿرسٍ           

ىتثررل  رره ملررل يػرراْ ملررل ا  رراْ اجلالًررُ        تىررك ايرردازع لترردزيظ ايرر هج ايؿررسٍ ي    
ايؿسيُ  الطعىديُر ويى د ايدازع العايًُ او الدولًرُ والرل ت رى   تردزيظ مل راخلج      
لدوة ا  بًُ  عكها واكثسخلرا انتػرازا خلرٌ ملردازع اير هج  سييرانٌر يىًهرا ملردازع         
       ُ  ايررر هج اثملسي رررٌر وخل رررا  ملررردازع ا رررسّ ملثرررت ايدزضرررُ ا  ديرررُر والباكطرررتانً

 ُر واةيانًُر والفسنطًُر والدلييانًُر واثملسي ًُر ....اخل.والذلكً

يتيه الغالبًُ العظلٌ ملل اليته الطعىديني  ؿفُ لاملُ ولردد ملرل ايؿرسيني    
           لىلررردازع احل ىملًرررُ الطرررعىديُر وايررردازع اثخلىًرررُ الطرررعىديُر وخل رررا  لررردد ا رررت        

  ال طب تبعًا لىثؿىة ملل اليته الطعىديني يتيهىن لىلدازع اث  بًُ وتتى
لىررِ ملىاف ررُ وشازَ الذل ًررُ والتعىررً   رر ر ول ررل  تتبررحل الىا ررحل احلررالٌ زلررد تى رره       
كثرل ملل اليىبُ ايؿسيني ل رىلني ملرل ايردازع او را ايردازع اثخلىًرُ الرل تردزع         

%ر والثانٌ خلٌ ايردازع الدولًرُ   100اي هج ايؿسٍ وفثت اليىبُ ايؿسيني  ها نطبُ 
ايرر هج اثملسي ررٌ او الدلييررانٌ وخلرررا ملررا ح الذلكًررص لىًرره يف البثررم      الررل تتررب  

 احلالٌ اًم يىتثل  ها نطبُ كبرلَ ملل اليته ايؿسيني.   
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وايكًا   ي تؿس ذلك الت ى  لىِ التعىً   بت اجلاملعٌ  ت ايكًا اؾبا خل را   
انتػرراز كرربرل لىياملعررا  اخلاؾررُ  عررد اةلررذلا   ػررهادتها فتيررد خل ررا  اجلاملعررُ   
اثملسي ًررُر واجلاملعررُ اثيانًررُر واجلاملعررُ الدلييانًررُر واجلاملعررُ السوضررًُ و رلخلررا    
ملل اجلاملعا  اخلاؾُر والل تػذل  الدزاضُ  ها مت ل اليرته ملرل ملهرازا  الىغرُ     
اةزلىًصيررُ ثرردر و ررساَْ واضررتلا  وكتا ررُر لررتوَ لىررِ التىاؾررت الفعرراة دا ررت        

 ملرل اولًراْ اثملرىز لتىرك اجلاملعرا       اجملتلحل اجلاملعٌ. وملرل ايتارت تى ره ال رثرل    
لىثؿررىة لىررِ  ررىدَ تعىررً  اكرردل ولتث ًررل امل ًرراته   التثررائ ا  ررآه   ال ىًررا   

 الل يتل ىخلا وو ى  نظا  الثانىيُ العاملُ لآل املا  ث ً ها.

ملرل خل را يرردتٌ التطرااة للرا اذا كانررت رلس را  كىًرا  الذل ًررُ ملبخلىرُ لطررىئ        
العلررت ايت ررى  يف دلرراة التعىررً لب. ملررل البررديهٌ ان تسا ررب كىًررا  الذل ًررُ ضررىئ       
                 العلرررررت احملىرررررٌ والعس رررررٌ والعرررررايٌ وملرررررا يػرررررهده ملرررررل تيرررررىز وت رررررى  وان تسالرررررٌ       

لل جيب لىِ  سجيٌ كىًرا  الذل ًرُ   ذلك يف رلس اتها وملا ايهازا  واخلدلا  ا
 املتتكها وتبخلىه  لىعلت فىز تس ه   طىئ العلت. 

الىا رحل احلررالٌ يػرررل اق ان ال طربُ ال رربرلَ يطررتيًعىن العلرت   فرراَْ يف ال ررى     
اثوة والثررانٌ ملررل ايرردازع ايى ررىدَ  الطررىئ ايؿررسيُ والعس ًررُر ول ررل خلرررا ة ي فررٌ   

لتعىررً  ايؿررسٍ وخلرر  ملررل  رراملىا  الت لًرررُ      و ررىد لرردد كرربرل ملررل  سجيررٌ نظررا  ا      
الراتًُ يهازاته  يف الىغُ اةزلىًصيرُر او ممرل تس رىا ملرل ملردازع الىغرا ر وملر ه         
ملررل ح ا تعاثرره يرر ا دزاضررًُ او تدزيبًررُ  الرردوة اث  بًررُر وملرر ه   ررسيج كىًرررا           
اكادفًررُ كررالعىى  واليررب والؿررًدلُ وا  دضررُ وجتررازَ ازلىًررصٍ وللىررىا ده ررُ  

زيظ واكتطرربىا العديررد ملررل اخلرردلا  خلرر  يعلىررىن  الفعررت وا  ررىا ازلرراشا       التررد
 وزلااا  كبرلَ  العديد ملل ايدازع الدولًُ.

ول ل  سيج ال ظا  التعىًلٌ ايؿسٍ العس ٌ والرٍ التثل  اجلاملعرا  ايؿرسيُ   
او العس ًُ زلد انه وان كان لديه ال ردزَ لىرِ ال رساَْ وال تا رُ  الىغرُ اةزلىًصيرُ       

يه اؿًىُ كبرلَ ملل ال ىلا  وال ىالد ول  ه يفت د اق زوا التىاؾت الفعاة ولد
 الىغررُ اةزلىًصيررُ ويفت ررد يهررازا  اةضررتلا  اجلًرردر وال يررل الؿررثًا ل ررثرل ملررل    
كىلا  الىغُ اةزلىًصيُ.   ي تؿس اثملس لىِ ملعىلٌ ايساارت الدزاضرًُ لىتعىرً     

 التدزيظ  تىك ال ىًا . بت اجلاملعٌ  ت ايكًا لعدد ملل الكاْ خلًُٔ 

      "فلررل ال كررايا اجلىخلسيررُ الررل يثرراز اى ررا اجلرردة الًررى   كررًُ الررداد ايعىلررني  
يف كىًرررُ الذل ًرررُر وملعرررايرل ترررى ًفه  كلعىلرررني ملعتلرررديل يف ضرررىك التعىرررً        
دختى  ايساات التعىًلًُ يف التعىً  العا . وكثرلًا ملا يتطاْة الذل ىيني وؾر ا   

 رررل الذل ررىٍر لررل  رردوّ الررداد ايعىرر   بررت اخلدملررُ يف ضررىك         ال ررساز الذل ررىٍر و 
التعىررً ر وملرردّ  رردزَ تىررك الرردلاملج لىررِ الررداد ملعىلررني ملتل رر ني ملررل التعىررً            
الؿفٌر و ادزيل لىِ زفحل ملطتىّ ثؿًت اليىبرُ. ويف قرىْ ذلركر  هرس   رساملج      
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 ديررردَ يف الرررداد ايعىلرررني وترررى ًفه ر ممرررا اضررره  يف ا رررساْ ال رررثرل ملرررل البثرررىر   
ي ازنُ اىة تىك الدلاملج و ؿس  ال ظس لل  كًُ اةلداد البًدا ى ٌ )ايتعىرل  ا

 عى  اؾىة التدزيظ( لىلعى ر تب ٌ  كرًُ احملترىّ ايعرسيف لىلرادَ العىلًرُ وملردّ       
ازتباطها  التعىً  الؿفٌ الفعراة لىلعىر   كرًُ خلاملرُ جيردز اةخلتلرا   هرا كرثرلًا         

                                   اث رررررررررررراْ اخلدملررررررررررررُ".   يف  ررررررررررررساملج الررررررررررررداد ايعىلررررررررررررني  بررررررررررررت اخلدملررررررررررررُ ويف    
 (29ر ف2009)زاغد الدوضسٍر 

لرلك "ي بغٌ ان يت  الذلكًص يف الرداد ايعىلرني يف ملساىرُ ملب رسَ لىرِ دلرآ        
 . (23ر 2001التعىً  اثز حل وخلٌ: )امحد ازلالًت ايٌر 

 امل انًرررُ الرررتعى  لىلعسفرررُ:  ررراجللحل  رررني ث افرررُ لاملرررُ واضرررعُ  دز رررُ كافًرررُر و
البثررم العلًررل يف لرردد ذلرردود ملررل ايررىاد. وخلررى ملررا يعرر  ايكررًا تعىرر  كًفًررُ         

 التعى ر لإلفادَ ملل الفسف  الل تتًثها الذل ًُ ملدّ احلًاَ.
    الررتعى  لىعلررت: ة لىثؿررىة لىررِ تدخلًررت ملهرر  فثطرربر وابررا ايكررًا ةكتطرراه

وكررلك  كفاَْ تبخلرت  ػر ت لرا  يىا هرُ ملىا ر  لديردَر ولىعلرت اجللرالٌر         
الررتعى  لىعلررت يف اطرراز التيررازه اة تلالًررُ ايختىفررُر وجتررازه العلررت ايتااررُ    
           لىرر ؼْ والًررافعنير املررا  ؿررىزَ  ررررل ززلًررُ  فكررت الطررًائ احملىررٌ او الرررىط         

 واملا  ػ ت ززلٌ  فكت ت لًُ التعىً  ايت اوه ملحل العلت.
   رررس وادزا  او ررره الرررتعى  لىعرررًؼ ملرررحل اح رررسيل والعرررًؼ ملعرررا :  ت لًرررُ فهررر  اح 

الت افرررت وث ًرررل ملػرررسولا  ملػرررذلكُ واةضرررتعداد لتطرررىيُ ال صالرررا  يف  رررت  
 ااذلا  التعدديُ والتفاخل  والطت . 

   تعىررر  ايرررسْ لً رررىن: اٍ ان تتفرررتا غخؿرررًته لىرررِ سلرررى افكرررتر ولً رررىن  ىضرررعه           
لًُ ان يتؿس   يا ُ ملتيددَ دوملا ملل اةضت تلًُ واحل   لىِ اثملىز وايطٔى

الػخؿًُ. وي بغٌ  ره الغايُ اة تغفت الذل ًُ اٍ طا ُ ملل طا ا  كرت فرسد:   
                    الرررررررراكسَ واةضرررررررتدةة واحلرررررررظ اجللرررررررالٌ وال ررررررردزا  البدنًرررررررُر وال ررررررردزَ   

 لىِ اةتؿاة."

فلحل تيىز وتغرل ضىئ العلت ايطتلس يتيىب ملل ال آلني لىرِ تيرىيس التعىرً     
ا  بىرررهار ملعسفرررُ تى هاتررره وملتيىباتررره يف ايعىلرررني لػرررغت  دساىتًررره اجلاملعًرررُ وملررر

الى آ  لديه  وملل ث  تؿلً   ساملج اديثُ وتيىيس احلالٌ مل ها لدل  اليرته  
ايعىلررني   افررُ اخلرردلا  الررل تبخلىرره  لىعلررت  عررد اةنتهرراْ ملررل ايساىررُ اجلاملعًررُ    

وشيرادَ الدافعًرُ   و التالٌ ايطاخللُ يف ال كاْ لىِ البيالُ ولد  خلدز الى ت وايراة  
لرررديه  وث رررته    ررردزاته  وامل انررراته . فلرررل ايتا عرررا  لررربعل ملىا رررحل التىاؾرررت        
    اة تلررالٌ ح ملتاظررُ االررُ ملررل اةابررا  لرردّ  عررل  سجيررٌ كىًررا  الذل ًررُ    
ملرررل لرررد  مل اضررربته  لطرررىئ العلرررت يف  عرررل الررردوة العس ًرررُ لعرررد  ات رررانه  الىغرررُ  

        تدزيطررًُ. كلررا ح ملتاظررُ  ررصو     اةزلىًصيررُ والرربعل اح ررس لعررد  و ررىد  رردلَ    
ملل اؾثاه ال ىًا  اثكادفًُ جملاة التدزيظ  س   ملل لد  املتتكه  ايهرازا   



 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص

 

 

 

   

 

835 
 

التعاملرت ال فطرٌ   رررر  ثىًرت نترآج   رررر  ت رىي    رررر  الذل ىيرُ ال افًرُ ملرل )ملهرازا  تردزيظ     
           والذل ررررىٍ ملررررحل اليررررته ذوٍ الفررررسوئ الفسديررررُ ايختىفررررُ.... اخل(ر  ررررت التلررررادخل      
لىررِ ملهررازا  اكتطرربىخلا ملررل تدزيطرره  ثوةدخلرر  ملررل  رردزا  لىررِ ت ررساز وثفررًت    
وتى ررني وتررىافس كرر  خلآررت ملررل اةضررٔىُ واة تبررازا  ل افررُ ايررىاد الدزاضررًُ وكافررُ    
ايطررتىيا  لىررِ غررب ُ اةنذلنررت يعتلرردون لىًهررا يف ت ررىي  اليررته. وا ت ررا   عررل   

    ٓه  يرا ق  ره اليرته ملرل ملطرتىيا  لالًرُ       ال آلني لىِ ادازَ تىرك ايردازع  رددا   
يف اة تبازا  الل  املىا خل  انفطه   ىقعها ولرد  ملسالاتهرا لىلطرتىيا  ايعسفًرُ     
وايهازيررُ والى دانًررُ ايختىفررُ. ولررد  ثىًررت نتررآج تىررك اة تبررازا  وتفطرررلخلا        

يًرُ  وخلرا ملا يفطس   ت د ُ اؿىة ملؿس لىِ ملطتىيا  ملتد سَ يف اة تبرازا  العا 
وذلررك لررًظ لعًررب يف ذلتررىّ اي رراخلج   رردز ملررا خلررى لًررب يف طسي ررُ ت رراوة وت فًررر  

 تىك اي اخلج وت ىفها.

فالىا حل الساخلل يف ت ىي  ايعى    يت  لىِ ايطتىّ اييىىه وذلك يس حل لعدَ 
اضباه: ملل خلره اثضباه ضيثًُ الدوزا  التدزيبًُ الل ت دملها ايبضطُ الذل ىيُ 

لد  مل ثه الفسؾُ ة تًراز ملىقرىلاتهار ولرد  تيبًرل خلرره ايبضطرا        اق ايعى ر و
          ّ  يا يعس   ت رىي  احلا را  التدزيبًرُ  برت ت ردي  تىرك الردلاملج. وملرل  هرُ ا رس
زلد ان ال ثرل ملل ايعىلني ة ي ىملىن  علىًُ تيىيس ذاترٌ مل ظلرُ يرادته  العىلًرُ     

اثملررىز  طررسلُ  وطررسئ تعىررًله  وطررسئ ت ررىي  ثؿررًت اليالررب; اًررم تتيررىز خلررره  
لىِ ؾىزَ ملتىالًُ خل دضًُر وتذلاك  ملعازفها وتتيىز  ػ ت ملررخلتر جيعرت ملرل ة    
يتا عها يف و تهرا لرا صًا لرل ذلرك  عرد  سخلرُ ملرل الرصملل. وزدرا تعرىد اضرباه ذلرك             
 ىِ قع  دافعًُ ايعى  لىتيىيس الراتٌ لعرد  افانره  ردوّ ذلرك مله ًرًا وملاديرًا       

                  ه ترررررره. وزدررررررا تعررررررىد  ررررررروز غررررررعىز ايعىرررررر  وانع اضررررررا  ذلررررررك اجيا ًررررررا لىررررررِ مل
 ررررلك اق اعخللررراة الررررٍ يرررساه ملتيطررردًا املرررا  نا سيررره  رررساْ ممازضرررا  ال ظرررا      
التعىًلٌ الرٍ يعلت قلل اطازه. وملل ايبغسا  الىا عًرُ لىرِ ؾردئ غرعىز ايعىر       

 تيرىيسه  اعخللاة والكرع ر  ًراه اجلانرب اعلتملرٌ الذل رىٍ يف ممازضرا  ايعىر  و       
و اؾرررُ لرررصة ايعىررر  لرررل التيرررىز ايعرررسيف ال ررربرل يف ا رررت تؿؿرررهر ويف نظسيرررا    
التعىرررً  والررررتعى  ونظسيررررا  لىرررر  الررر فظ الذل ررررىٍر ويف  ًرررراع وت ررررىي  ثؿررررًت   
اليالررب; والررل تعررىد اضرربا ها اق ال ظررا  الذل ررىٍ ذاترره. ناخلًررك لررل لررد  تى ًرره      

زاضُ مل سزا  اديثرُ يف ملبضطرا    ايعى  لىتيىيس ايطتلس  د ىله دوزا  مل ثفُ او د
التعىرررً  العرررالٌر يف اجملررراة  احنفرررُ الرررركسر اة زدرررا ملرررسَ وااررردَ لتدخلًىررره يه رررُ    

 (       73ر ف2009التعىً ب )زاغد الدوضسٍر 

ولتث ًل افكت ال تآج واكثسخلا ؾد ًا وثباتًا يف للىًُ انت راْ ايعىر  اجلديرد    
        ررىٍ ان يد ررروا يف اةلتبرراز دللىلررُ   يه ررُ التعىررً ر جيررب لىررِ ؾرر ا  ال ررساز الذل    

ملل العىاملت  بت للىًرُ اةنت راْر اوًة: جيرب ان ت رىن الىي رُ الرل ت ت رٌ ايعىلرني         
ملررل ذوٍ اة تؿرراف ومتثررت فٔررا  رلتىفررُ )ملعىلررنير ملررديسٍ ملرردازعر ملررديسيل         
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ملطالديلر ملعىلني اوآتر وا تؿاؾٌ مل اخلجر واضراترَ  راملعًني(ر وذلرك افا رًا     
ؿرردئ ودزًْا لىتثًررص   ىلًرره اعجيررا ٌ والطررىيب. ثانًررًا: جيررب ملرر ا الكرراْ       لىررِ ال

الىي ُ الى ت ال ايف جللحل كت البًانا  لل ايعىلني ملرل ملؿرادز رلتىفرُر  ًرم     
ت ررىن تىررك البًانررا  ؾرراد ُ وثا تررُ يف نتآيهررار واديثررُر وملستبيررُ  التخؿررـ       

ثررت اذا كران لرردّ  و ررل ملطررت اَ ملرل لت ررا  غخؿرًُ  ررني ايعىر  ولكررى الىي رُ. مل     
ايعىرر  تررس ًـ ضررا ل يه ررُ التعىررً ر و رردلَ ايعىرر  ايه ًررُ واثكادفًررُر و دلاترره     
   ُ  التدزيطًُر وممازضاته كيالب ملعى  يف كىًُ الذل ًُر و دلاتره واللالره الطرا  
                          وملىررررررررر  كاملرررررررررت  إزلاشاترررررررررره وملًىلررررررررره واخلتلاملاترررررررررره الػخؿرررررررررًُ وايه ًررررررررررُ.     

 (      150ر ف2009سٍر )زاغد الدوض

 االحشاض مبشكلة الدراسة : 
انع اضًا يا ضبًلر وانيت ا ملل اخللًرُ ان تطرعٌ البثرىر العىلًرُ حلرت ايػر ت        
اجملتلعًرررُر وملرررل وا رررحل  ررردلَ البااثرررُ واات اكهرررا  عررردد ملرررل ايعىلرررا   سجيرررا     
كىًرررا  الذل ًرررُ تؿؿرررا  رلتىفرررُر وملرررل  عرررل اي ا ػرررا  دىا رررحل التىاؾرررت         

لٌر ف د ةاظت البااثُ لد  مت رل العديرد ملرل  سجيرٌ كىًرا  الذل ًرُ       اة تلا
ملل اجياد فسف العلرت اي اضربُ لىعلرت دردازع دولًرُ  طربب لرد  مت ر ه   ال ردز          
ال ررايف ملررل الىغررُ  اؾررُ فًلررا يتعىررل  ررال يل الؿررثًا ولررد  اكتطررا ه  يهررازا      

يظ تىرك اي راخلج   التىاؾت والتدزيظ  الىغُ اةزلىًصيُ وايكا لد   ردلاته  لتردز  
 ولد  تدز ه  لىًها.

 ومتثىت ملػ ىُ الدزاضُ يف الطباة السًٓطٌ التالٌ: 

ملا وا حل  دلا  وملبخلت  ملعىلٌ العىى  والسياقًا  ددازع الىغا  وايدازع 
 الدولًُ  دَل

 :ويتفس  مل ه التطااة  الفسلًُ التالًُ
     ملا خلٌ ملبخلت  و دلا  ايعىلني تؿـ العىى  والسياقرًا  احلرالًني  ربعل

        ملررردازع الىغرررا  وايررردازع الدولًرررُ ددي رررُ  ررردَ  ايلى رررُ العس ًرررُ الطرررعىديُ        
 والل يى د  ها نطبُ كبرلَ ملل اليته ايؿسينيل

     خلت يى د فسئ  ني ملدازع الب ني وملدازع الب ا  يف ملربخلت  و ردلا  ايعىلرني
  هال

         ملرررررا خلرررررٌ ايهرررررازا  الرررررل يػرررررذل  تىافسخلرررررا يف ملعىلرررررٌ السياقرررررًا  والعىرررررى                
 اتِ يتل  ىا ملل العلت  تىك ايدازعل

      ملررا خلررٌ او رره ال ؿررىز يف  سجيررٌ كىًررا  الذل ًررُر و رراث ـ اررديثٌ التخررس
تؿؿا  لىى  وزياقًا  والل ت   كعرآل متر عه  ملرل العلرت فرىز التخرس        

ولًُ و عل ملدازع الىغرا  وذلرك ملرل و هرُ نظرس العراملىني  رإدازَ         ايدازع الد
 تىك ايدازع ل 
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          ملا خلٌ مل ذلارا  التيرىيس لتدخلًرت ملعىلرٌ العىرى  والسياقرًا  لىعلرت دردازع
 الىغا  وايدازع الدولًُل

 أٍداف الدراسة : 

 تطتهد  الدزاضُ احلالًُ التعس  لىِ: 
      درردازع الىغررا  وايرردازع الدولًررُ    الىا ررحل احلررالٌ يعىلررٌ العىررى  والسياقررًا

  دَ ملل اًم ايبخلت العىلٌ واخلدلا  الذل ىيُ وض ىا  اخلدلَ.
      ملرا تػررذلطه ايردازع الدولًررُ وملرردازع الىغرا  وجيررب ترىافسه يف ايعىلررني لىعلررت

  ها. 
        او ه ال ؿىز يف  سجيٌ كىًا  الذل ًُ تؿرـ لىرى  وزياقرًا  والرل ت ر

لتخس   ايردازع الدولًرُ وملردازع الىغرا ر وذلرك      لآل مت عه  ملل العلت فىز ا
 ملل و هُ نظس ملديسٍ تىك ايدازع.

     التؿرررىز اي رررذلا لتدخلًرررت ملعىلرررٌ العىرررى  والسياقرررًا  لىعلرررت دررردازع الىغرررا
 وايدازع الدولًُ.    

 الدراسة أٍنية  : 

 ف ل ان تفًد الدزاضُ كت ملل:
  :ًُال آلني لىِ تيىيس العلىًُ التعىًل 

   الى ررررى  لىررررِ او رررره ال ؿررررىز ايى ررررىدَ يف الرررردلاملج احلالًررررُ      ملررررل  ررررتة
وتيىيسخلررار وت ثًرر  اةخلتلررا  دهررازا  الىغررُ اعزلىًصيررُ والتىاؾررت الفعرراة    

 دا ت اجملتلحل اجلاملعٌ.
 .التىاؾت ملحل رلتى  انىا  ايدازع والت طًل لدلاملج تدزيبًُ لىلعىلني  ها 
     ا فًصخلرررا وكًفًرررُ  دزاضرررُ مل ررراخلج السياقرررًا  والعىرررى  العايًرررُ وملعسفرررُ ملررر

        ت او ررار ويرراذا ق ررل اليررته الدازضررىن لتىررك اي رراخلج ملطررتىيا  ملت دملررُ       
 يف اة تبازا  العايًُر وياذا تى ٌ اضتثطان ملل  عل اولًاْ اثملىز.

  :اليته ايعىلني 
    َملل  تة التعس  لىِ ايهازا  الل جيب لىًه  املتتكها وات انهرا يطرايس

 احملىٌ والعس ٌ والعايٌ.ضىئ العلت 
  .التعس  لىِ اي اخلج العايًُ ايختىفُ والل  دا  تتى ه اثنظاز الًها 
       ُالت لًرررُ ايه ًرررُ والىغىيرررُ الراتًرررُ ولرررد  اة تؿررراز لىرررِ الررردلاملج اي دملررر        

      ىًا  الذل ًُ.

 :ميَج الدراسة 

 اضتخدا  اضتبًان التلد  الدزاضُ لىِ اي هج الىؾفٌ جللحل تىك ايعىىملا  
تطررااة  ملفتىاررُ ال هايررُ. والطرربالني العاغررس   9 املررت البااثررُ  إلررداده ت ررىن ملررل  

واحلررادٍ لػررس لبررازَ لررل  ررداوة لتطرريًت لرردد ملعىلررٌ العىررى  والسياقررًا    ررت       
         ملدزضرررُ وايكرررًا تطررريًت ملررربخلتته  و ررردلاته ر  اعقرررافُ لىل ا ػرررا  الرررل داز        

 .دازع ني البااثُ و ني ملديسٍ اي
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 عيية الدراسة : 
( ملدزضرُ  2( ملدزضُ   ًرانه  كالترالٌ: لردد )   12وت ىنت لً ُ الدزاضُ ملل لدد )

( ملدزضرُ اخلىرٌ ضرعىدٍ  طرلني     1  ا ( لردد ) ررر لغا (  )  ني  ررر ملطاز ملؿسٍ )لس ٌ
ررر  ( ملدزضرُ لايًرُ ملر هج املسي رٌ     1و طر  دولرٌ لىد ىىملرُ اثملسي ًرُر ولردد )      رررر  لس ٌ

 رررر  ( ملدازع لاي3ًُ  ا ر ولدد ) ررر   مل هج  سييانٌ ررر( ملدازع  لايًُ 5  ا ر  ولدد )
       ررر ني. ددي رررُ  ررردَ  ايلى رررُ العس ًرررُ الطرررعىديُر والرررل فثرررت    ررررررر ملررر هج  سييرررانٌ

فًها اليته ايؿسيني  ها الىِ نطربُ لرل  را ٌ اجل طرًا  اث رسّر وذلرك لىطر ُ        
  .2017/ 2016الدزاضًُ 

 حدود الدراسة  : 

 ا تؿس  الدزاضُ احلالًُ لىِ:
  ٌ2017/ 2016العا  الدزاض. 
 )ُملدازع ملدي ُ  دَ )ذلت ا املُ البااث 
  ايدازع الل يى د  ها نطبُ كبرلَ ملل اليته ايؿسيني وكرلك لدد كبرل

 ملل ايعىلني ايؿسيني تؿؿا  رلتىفُ.

 االطار اليظري : 
مله رُ لره كلرا يػرًحل  رني كرثرل ملرل ال رراع        مله رُ التردزيظ لًطرت مله رُ ملرل ة      

اًم "ان الداد ايعى  يه ُ التعىً  يف كىًا  الذل ًُ يتكلل ضىطرىُ ملرل اي رسزا     
 الدزاضررًُ الررل يتى ررب لىررِ ايعىرر  دزاضررتها وفهلهررا وتيبً هررا وا تًاشخلررا   يرراا      
وذلررك  بررت تس ًؿرره يه ررُ التعىررً . ويتكررلل ذلررك اعلررداد مل ررسزا  يف التعىررً       

وطررسئ الترردزيظر ولىرر  الرر فظ ونظسيررا  الررتعى ر واضررالًب وطررسئ ت ررىي       الؿررفٌ 
ثؿًت اليالب وادآه وثىًت نتآج ت ىي  اليالب ااؿرآًًار  اعقرافُ اق ايرىاد    
      العىلًرررُ التخؿؿرررًُ الرررل متثرررت لؿرررب تعىرررً  ايعىررر  ومت  ررره العىلرررٌ ايعرررسيف."      

 (30ر ف2009)زاغد الدوضسٍر 

ىد ال ىًىررُ اياقررًُر غررهد  تيررىزًا ملىثى ررًا يف  يررا      ممررا ةغررك فًرره ان الع رر  
التعىً ر يف لًحل الدوة العس ًُ و ؿىؾًا يف دوة دلىظ التعاون و د اغاز ت سيس 

        2009مل تررب الًىنطرر ى اع ىًلررٌ لىذل ًررُ يف الرردوة العس ًررُر وخلررى الرررٍ اؾرردز لررا      
  1999 ررررر 1998كرادفٌ   املعرُ يف العرا  اث   174ان لدد اجلاملعا  العس ًُ ازتفحل ملرل  

ر ول ررررل خلرررررا التيررررىز يف كرررر  ايبضطررررا    2008 رررررررر  2007 املعررررُ لررررا   398لًؿررررت 
               التعىًلًررررُ العىًررررا العس ًررررُر ولرررردد اليىبررررُ ايىررررتث ني  هررررار   يىاكررررب ايس ررررى        
مل رررهر وايررردملىة فًررره ملرررل التيرررىز ال رررىلٌر لتىاكرررب اجلاملعرررا  ايسملى رررُ يف العرررا    

ٌ      عارردار ن ىررُ    رردز ا  ررررر  نىلًررُ يف التعىررً ر فلررا شالررت اجلاملعررا  العس ًررُ تعرران
        ال ررثرل ملررل او رره ال ؿررىزر نررركس مل هررا لىررِ ضرربًت ايثرراة ة احلؿررس          رررررر   ملتفاوتررُ

 (438 رررر 435ر ف ف2011ملا يىٌ: )لبًد الطعًدٍر 
  اجلاملعررا  العس ًررُ ملطررتهى ُ لىلعرراز  البػررسيُر وة تطرره   فالىًررُ يف انتا هررا 

                رررررت ت تفرررررٌ  اضت طرررررا  ايعسفرررررُ ون ىرررررها اق اليىبرررررُر لىرررررِ ارررررني ان ايبملرررررت     
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مل هرررا ان ت رررىن ايكرررًا ملؿررردزًا عنترررا  ايعسفرررُر وتيىيسخلرررار وتى ًفهرررا يف اجيررراد     
 احلىىة اي اضبُ لى ثرل ملل ايػ ت  يف دلتلعات ا.

       تلرردَ لىررِ  ملررا شالررت اجلاملعررا  العس ًررُ اضرررلَ طسآررل الترردزيظ الت ىًديررُ ايع
التى ني واحلفت وا رذلاز ايرادَ التعىًلًرُر  ردًة ملرل طسآرل التردزيظ احلديثرُ         
الل ت لِ اة ت ازيُ والتثىًىًُر وثفصخل  لىِ ايػرازكُ الفالىرُ يف العلىًرُ    

 التعىًلًُر واكطا ه  ملهازا  التعى  والتى ًه الراتٌ  عد التخس .
  يثررُ والررتعى  اةل ذلونررني وخللررا  الكررع  وال ىررُ يف اضررتخدا  الت  ىلى ًررا احلد

      َ             الىررران يطررهلان يف ت لًررُ ايهررازا  الػخؿررًُ ملثررت ملهررازَ الررتعى  ملرردّ احلًررا
ملرررل  رررتة اضرررتخدا   ىالرررد البًانرررا ر واي تبرررا  اةل ذلونًرررُر ومت ًرررُ ايهرررازا   

 الراتًُ.
     د  تىاقحل نتا  البثم العىلٌ يف ال   وال ى ر و ىبُ اجلانرب ال ظرسٍ لىًرهر ولر

ملدضطررته يف اثررساْ ايعسفررُ ال آلررُر او يف اررت ايػرر ت  الت لىيررُ يف دلتلعات ررا  
                 وذلدوديررررررُ انتػررررررازه يف دوزيررررررا  ذلىًررررررُر  رررررررل ملعتلرررررردَ او ملعسوفررررررُ دولًرررررراً 
و هررررا اسلطرررس دوز اجلاملعرررا  يف التررردزيظر فف رررد  اخلررر  الع اؾرررس الرررل متًرررص     

 اجلاملعا  ايسملى ُ يف العا .
  انُ اجلاملعا  العس ًُر  طب التؿ ًفا  العايًُ لىياملعا ; التلادًا تسا حل مل

لىِ ملعايرل مل ها:  ىدَ الدلاملج والبثرىرر و دملرُ اجملتلرحلر واجلرديس  الرركس      
انه   ثت اٍ ملل اجلاملعا  العس ًُر  اٍ زتبرُ قرلل تؿر ً   سيردَ الترافص      

 هاٍ.     الدلييانًُر او التؿ ً  الؿً  ايعسو   تؿ ً   املعُ غ غ
       ُيطررربل ان نررراة اٍ ملرررل الكررراْ ا ًٔرررا  اةكادفًرررُ يف اجلاملعرررا  العس ًررر                 

 اٍ  آصَ دولًُ ملهلُر كيآصَ نى ت ملثًت.
    لرررد  ملىاْملرررُ رلس رررا  اجلاملعرررا  واا رررا  ضرررىئ العلرررتر لررر  ـ يف ايهرررازا

 اييىى ُ لدّ ال ثرل ملل اخلسجيني.
  طررت د اق اكطرراه ايررتعى  ال رردزا  وايهررازا    ًرراه اثضررالًب التعىًلًررُ الررل ت

ايه ًررُ الررل تىرريب ملتيىبررا  البًٔررُ الررل ضررًعلت  هررار و ًرراه ملفهررى  ايهررازا            
ال ا ىررُ لى  ررت ايكررا وخلررٌ ايهررازا  اي تطرربُ  ررتة ايسااررت التعىًلًررُ ويطررتفًد  

 مل ها اخلسيج يف  ًُٔ العلت الل يىتثل  ها.
      َضًيسَ البًُٔ اثكادفًُ اجملسدَ الل تفت رس اق التردزيب العلىرني وذلاكرا

          ملىا ررر  العلرررت; وخلررررا يفكرررٌ اق  رررسجيني ملؿررردوملني ملرررل وا رررحل  ًٔرررُ العلرررت  
 الل يبولىن الًهار ودتيىباتها.

لرررلك "يعترردل ت ررىي  اداْ ايعىرر  وضررًىُ خلاملررُ لىىؾررىة اق التلًررص يف التعىررً      
 اؾرررُر ويف الذل ًرررُ  ؿرررفُ لاملرررُ. ويعت رررد ال رررثرل ملرررل الذل رررىيني  الؿرررفٌ  ؿرررفُ 

  واولًرراْ اثملررىز ان ملفترراا التثطررني والتيررىيس يف الذل ًررُر والتعىررً  الؿررفٌ اضاضرراً   
خلررى ال هررىال واةزت رراْ  ررىدَ وفالىًررُ تعىررً  ايعىرر ر وفىطررفُ ت ررىي  ادآررهر وطررسئ     

          واي ررراخلج الدزاضررررًُ  واضرررالًب ت رررىي  ذلرررك اثداْ ملرررحل اؾرررتا الررردلاملج ايدزضرررًُ        
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يف رلتى  ايساات الدزاضًُ و اؾرُ يف ايساىرُ اة تدآًرُ. وتتيىرِ اخللًرُ ت رىي        
ايعىرر  يف ال ررثرل ملررل اجلىانررب التيىيسيررُ يف الذل ًررُر ملثررت  ررساملج ا تبررازا  ايعىرر       
لغررسال الذل ررًـ يصاولررُ مله ررُ التعىررً  الؿررفٌر وثديررد ملعررايرل وملطررتىيا  اداْ    

 ىي  ملطرتىّ اداْ ايعىر  ل رت ملساىرُ دزاضرًُ وكرت مل رسز دزاضرٌر ناخلًرك          لايًُ لت
لل ال ثرل ملل ال تب اعزغاديُ ايى هُ لىلدازع وايطٔىلني لل التعىرً  وايعىلرني   
انفطه  اىة  ىانرب ت رىي  اداْ ايعىر  وكًفًرُ ال ًرا   ررلك. ويطرتهد  ت رىي          

 (           55ر ف2009ايعى   انبني; الت ىي  واخلتاملٌ.)زاغد الدوضسٍر 

ولكرررلان اجلرررىدَ واةلتلررراد ل ىًرررا  الذل ًرررُ ونظررر  تس ًرررُ ايعىررر ر يرررسّ )امحرررد  
( ان اةلتلراد الذل رىٍ نرى  او بر  ملرل للىًرُ قرلان        29 رررر  26ر ف ف2001ايٌر 

اجلىدَر وخلى ايكًا للىًُ ت ى  ملل  ت ا اخلدملا  والعلىًا  واثنػيُ والدلاملج 
لتعىًلًررررُ لىررررِ خلًٔررررُ  از ًررررُ لتثديررررد ملررررا اذا كانررررت الررررل ت رررردملها ايبضطررررُ ا

ايطتىيا  ايعًازيرُ الرل وقرعتها خلرره ا ًٔرُ  رد ح تيبً هرا وملسالاتهرا وتىبًتهرا.          
واذا اضرررفس  للىًرررُ الت رررىي  لرررل ان ايبضطرررُ التعىًلًرررُ  رررد لبرررت خلرررره ايطرررتىيا    

   ُ . و هررس  ايعًازيررُ مترر ا ا ًٔررُ لىلبضطررُ غررهادَ التلرراد  ررره ايبضطررُ التعىًلًرر
باذ  كرثرلَ لىلطرتىيا  ايعًازيرُ ا  رت ملطرتىيا  لالًرُ ملرل اةزلراش التعىًلرٌ           

ف رد  ً ررت اخلرردلا    Educators Accountability Modelمل هرا بررىذ  احملاضربُ    
احضًىيُ واثوزو ًُ ان اي ازنُ الط ىيُ ثداْ ايدازع  عكها  بعلر ف ل ان تبدٍ 

ع لىتىؾرت اق ادوا  وملرىاد فعالرُ لىلر هجر وت فًرر      اق قغى  ة ت او  لىِ ايداز
اضرررذلاتًيًا  تررردزيظ فعالرررُر وللرررت كرررت غرررٌْ ى رررس قتا ررره زفرررحل ملطرررتىّ اداْ     
اليرته. و رد اخلرت  ايس رىن الرريل تب رىا خلررا ايرد ت  ايطرتىيا  ايعًازيرُ والت ًرً             

ر وؾررت اق ا عررد ملررل دلررسد  Thinking Curriculumالرررٍ ادّ اق ملرر هج تف رررلٍ 
تل ل ملررررل ال ررررساَْ وال تا ررررُر اق التدكًررررد لىررررِ الطررررىى  الطرررربيب وايعررررسيف        الرررر

والتف رلٍ. ويرا كانرت نترآج شيرادَ اةضرتثلاز يف التعىرً  يف الثلانً را    يذلترب         
لىًها ازتفا  كبرل يف ملطتىّ ثؿرًت اليرتهر وملرا تربني ملرل البثرىر والدزاضرا         

  لًررُ ملررل ال رردزَ لىررِ اضررتخداملها  ان ذلتررىّ ايطررتىيا  ايعًازيررُ والت ًررً  ا ررت اخل  
  Political Accountability Model هس بىذ  ى س خلى بىذ  احملاضربُ الطًاضرًُ   

ي ررسن وقررحل ايطررتىيا  ايعًازيررُ والت ًررً    ظررا  لىل افرردَ والتثفًررص ي ررد  اررىافص    
 The  ىيررُ لىلررس ني لتيررىيس اثداْ  ػرر ت دزاملررٌ. املررا لررل بررىذ  وشازَ التعىررً       

Ministry of Education Model     ف ررد  رني ثىًرت رلس ررا  التعىرً ر وثؿررًت
التتملًررر دولًررار لررديها دللىلررُ ملررل اثضررظ الرره ان الرربتد ذا  الرر ظ  التعىًلًررُ      

 ال ا ثُر لديها دللىلُ ملل اثضظ ا ً ىًُ تتكلل:
 .ملطتىيا  ملعًازيُ لالًُ وطلىاُ ل ت اليته 
 وايىقىلُ.املتثانا   ىملًُ تتفل ملحل ايطتىيا  ايعًازي ُ 
 .ّاطس للت لىل اخلجر ثدد ايىقىلا  الدزاضًُ ل ت ملطتى 
 .ُاضذلاتًيًا  تدزيظ وملىاد تعىًلًُ تتفل ملحل ايطتىيا  ايعًازي 
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وخلره اي ىنا  اثز عُ متثت بىذ  وشازا  التعىً  يف البتد الرل ا  رت ملساكرص    
مل ىنرررا   ر وخلررررا ال لرررىذ  يكرررلل ث ًرررل كرررت TIMSSملت دملرررُ يف ا تبرررازا  الرررر  

ال ظا  التعىًلٌ لىلطتىيا  ايعًازيُ ايىقىلُر دا ق ل  التالٌ نظاملرًا تعىًلًرًا   
 ملب ًًا لىِ ايعايرل.     

رررررر         يف  رررت التثرررسز واةنفتررراا اة تؿرررادٍ الطرررآديل االًرررًا  رررررر ممرررا ت رررد  جيرررب 
            ة ان ي ررررىن خل ررررا  ادزا  وتدكًررررد  ىيررررانر ثخللًررررُ التعىررررً  والترررردزيبر يف التثررررى  

اق ا تؿررراديا  ملب ًرررُ لىرررِ انترررا  ايعسفرررُر واضرررتعلا ا يف انترررا  ضرررىحل ذا   ًلرررُ     
ملكرافُ لالًرُ لتعصيرص  ردزاتها الت افطرًُر فًثرت  خلررا لىرِ الردوة اخلىًيًرُر ضرد            
فيررىَ ايعسفررُ  ً هررا و ررني الرردوة ايت دملررُر وتى ًرره اليىبررُ لىدزاضررُ يف تؿؿررا    

        يرررا  اخلررراف )ث ًرررل ا رررذلان العىررر   العلرررت(.    ثترررا  الًهرررا ضرررىئ العلرررت يف ال  
 (                                 452ر 438ر ف ف 2011)لبًد الطعًدٍر 

و د اغذلطت ا ًُٔ ال ىملًُ لكلان  ىدَ التعىرً  واةلتلراد دؿرس ان تطرت د     
ا  ملعايرل اةلتلاد ل ىًا  الذل ًُ لىِ لدد ملل ال ً  اجلىخلسيرُ مل هرا ت لًرُ ملهراز    

 ( 39ر ف2001اليالب ايعى  والداده لىت افطًُ العايًُ. )امحد ايٌر 

          فررررالتعىً   اؾرررربا "للىًررررُ ا تلالًررررُ تهرررر  اجملتلررررحل كىرررره ولررررًظ ال ررررآلىن     
لىرررِ التعىرررً  ف ررر  ممرررا ادّ اق ان اتررراذ ال رررساز  ال طررربُ لذل ًرررُ ايعىررر    تعرررد  

            ق لاملررُ ال رراعر وال ًررادا   اؾررسَ لىررِ ايتخؿؿررني يف التعىررً  ف رر   ررت املتررد ا    
      ُ  يف اجملتلحلر وا ًٔا  ايه ًُر وايبضطرا  اةنتا ًرُ الرل تتيىرحل اق ل اؾرس ملبخلىر

 (  323ر ف2012وز اة اثللاة واحل  . " )اطل غثاتهر 

فالرردوة اثوزو ًررُ ملررحل ثررىة الذلكًررص لىررِ ايلازضررا  ايًدانًررُ دا ررت الفؿررىة   
و عررت اضررذلاتًيًا  وطررسئ الترردزيظ ملستبيررُ ازتباطررًا وملباغررسا و ىيررًا  ايلازضررُ        
احل ىًررُ ايًدانًررُ والتدكًررد لىررِ ايػررازكُ اةجيا ًررُ ايتبادلررُ   ررني ايعىرر  ملعىرر      

          فاثررت التعرراون الفعىررٌ يف مله ررُ اليررب     ايعىرر  وايعىرر  ايتعرراون ملعىرر  الفؿررتر دررا    
 ني الكاْ خلًُٔ التدزيظ واثطباْ ايلازضني  ايطتػفًا  الل يتدزه فًها طته 
              كىًررررا  اليررررب. و ررررد انع ررررظ خلرررررا التى رررره التيبً ررررٌ العًررررادٍ  ػرررر ت واقررررا     

فايرررا   ت كلىرررِ للىًرررا   ًررراع وت رررىي  اليالرررب ايعىررر ر والدلنررراملج ايكرررًا يف غررر
 (128ر ف2001ملطتىيا  ملعًازيُ او رلس ا  تعى . )امحد ايٌر تعىًلًُ او

        "و رررد  ً رررت دزاضرررا  احلالرررُ يف اةثررراد اثوزو رررٌر ان اةخلتلاملرررا  الرررل اظرررِ    
 هرررا الرررداد ايعىررر   برررت اخلدملرررُ   تظهرررس  ػررر ت واقرررا يف نظرررا  لىت لًرررُ ايه ًرررُ   

لًررًا يف  ررساملج ملررا  بررت اخلدملررُ. وز رر      ايطررتلسَ اث رراْ اخلدملررُر و ررت اةضررتثلاز لا   
                 اي دملرررررُ لىلعىلرررررني  Induction programmesذلرررررك متثرررررت  رررررساملج اةملتًررررراش  

          يف الطرر ىا  اثوق ملررل للىرره  دلرراًة لتخلتلررا  ايبرردٌٓ  الت لًررُ ايه ًررُر تظهررس          
املرا يف ازلىررذلا   يف فسنطرا وايانًرا وال لطررا كيرصْ ملت املررت ملرل نظررا  ت رىيل ايعىرر ر     
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فإن خل ا  نظاملًا ززلًًا لتدزيب ايعىلني ايتخس ني اديثًا لىىؾىة  هر  اق وقرحل   
 (129ر ف2001. )امحد ايٌر QTSايعى  ايبخلت 

واررررسف اةثرررراد اثوزو ررررٌ لىررررِ ان ي ررررىن السآررررد وال آررررد يف  ررررىدَ التعىررررً     
   ا  ايرركىز ي بغررٌ  واتفررل وشزاْ التعىرً  لىرِ انرره يف العر    2010والتردزيب  ىرىة لرا     

                          ان تتث رررررررررل ثتثرررررررررُ اخلررررررررردا  لفآررررررررردَ ملرررررررررىاط  اةثررررررررراد كىررررررررره ر خلرررررررررٌ:       
 (134ررر  133ر ف ف2001)امحد ايٌر 

 .ثطني  ىدَ وفالىًُ نظ  التعىً  والتدزيب يف اةثاد 
 .قلان ان خلره ال ظ  ملتااُ لىيلًحل 
 .فتا التعىً  والتدزيب لىعا  اثوضحل 

و رررد اررردد اةثررراد اثوز رررٌ  كرررايا اضاضرررًُ جملتلرررحل ايعسفرررُ تتكرررلل ملعررراز        
                                          وملهررررررررررررررازا  و ررررررررررررررً  ي بغررررررررررررررٌ ان تتررررررررررررررىفس لرررررررررررررردّ كررررررررررررررت فررررررررررررررسدر خلررررررررررررررٌ:  

 (135 ررر 134ر ف ف2001)امحد ايٌر 
 .تعىً  ذو  ىدَ وتدزيب لىلعىلني وايتدز ني 
 .ًُكفايا  اضاض 
 .ُتعى  الىغ 
 لى ًا  ايعىىملا  واةتؿاة .ت  ى 
 .السياقًا  والعىى  والت  ىلى ًا 
 .ث ًل ا ؿِ اضتخدا  لىلىازد 
     ًٔررا  تعىرر  ملفتىاررُ:  عررت التعىررً   رررا ار وت ىيررُ الررسوا    ررني لررا  العلررت 

 واجملتلحل.
 .ٌايىاط ُ ال ػ  والس اْ اة تلال 
 .اؾتا التى ًه واعزغاد 
 التنظاملٌ.اةلذلا   التعىً   رل ال ظاملٌ و 
     ًررراع الت رررد  ملرررل  رررتة ملبغرررسا  ولت رررا  ملس عًرررُر ولررررلك فرررإن اةثررراد 

 اثوزو ٌ  د انيىل ملل زايُ علداد ايعى  جملتلحل ال سن احلادٍ والعػسيل.
       ث ًررل ايػررازكُ الفعالررُ  ررني احل ىملررُ وملبضطررا  الررداد ايعىلررني ملررل  ررتة

 انديته  ون ا ته  يف للىًُ تيً  تيىيس الدادخل .
  ىفرل الرتعى  ايطررتلس ملردّ احلًراَ ملررل  رتة الت لًرُ ايه ًررُ ايطرتلسَ كيررصْ       تر

 ملت املت ملحل احلًاَ ايه ًُ لىلعىلني.  

يف ازلىرررذلا كانرررت اجلاملعرررا  ت فرررسد  اعغرررسا  لىرررِ كىًرررا  الذل ًرررُ يف  رررت    
الطرررىيا  اي ي ًرررُ علرررداد ايعىررر  و عرررد انتهررراْ اغرررسا  خلرررره الطرررىيا  اؾررربثت    

 Trainingا  ملل ا تؿاف وكالُ التدزيب والتيىيس لىلدازع ايىاف ُ لىِ اي سز

and Development Agency for schools (TDA)       َر وتعلرت الىكالرُ ملرحل الرىشاز
 (163 ررررر 162ر ف ف2001لكلان ملا يىٌ: )امحد ايٌر 
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        ىدَ لالًُ لىتعىً  والتعى  يف كت فؿتر لل طسيرل قرلان ترىفرل دلر  كرا 
 والت لًُ ايه ًُ الفعالُ ايطتلسَ.لىلعىلني اجلدد 

     اؾتا ملطتلس لى ىّ العاملىُ يف ايدازع لكلان تى ً  فعراة  ًٔرُ التردزيظ
تىررريب اةاتًا رررا  احملىًرررُ لىلعىلرررني وايررردازع واثطفررراة لتث ًرررل الفىآرررد        

 ايس ىَ.
   رررني ايررردازع واخلررردملا  اث رررسّ الرررل ت رررد      ررررر والت املرررت رررررالتعررراون الىؿرررًل 

 لػباهر لتىبًُ ااتًا ا  اثطفاة واثضس.لجطفاة وا
 .ًُالتدلً  ملل ا ت الت لًُ التعىًل 

         و رررد اكرررد  وشازَ التعىرررً  العرررالٌ انررره ملرررل الكرررسوزٍ ان ت رررىن خل رررا  غرررساكُ   
 رني ملبضطررا  التعىررً  العررالٌ وايرردازعر لىرِ ان ت ررىن خلررره ايبضطررا  ملطررٔىلُ لررل   

يب وت ًرررً  ايتررردز ني. املرررا لرررل الرررداد   الرررداد ايعىررر  ويترررىق ايررردازع ا تًررراز وتررردز  
 School- centered Initial Teacher Trainingايعىلررني ايست ررص لىررِ ايرردازع 

(SCTTT)       فإنرره ي فررر دا ررت ايرردازعر وخلررٌ الررل تؿررل   سنرراملج الترردزيبر وترر ظ
 تلىيت ت ىفته. وتتب  الىكالُ  TDAت فًرهر  التعاون ملحل ال ىًُ. وي ى  اجملىظ 

TDA  ت الداد ايعى   بت اخلدملُ ايب  لىِ التى ر   ملدEmployment Based 

Teacher Training ُر ووقعت الىكالTDA      ًايطتىيا  ايعًازيرُ لىتى ر  لتردل
التعىررً  والررتعى  يف ايرردازعر ويتكررلل خلرررا ايررد ت التيررىيسٍ ثتثررُ  ررساملج خلررٌ:       

 (165ر ف2001)امحد ايٌر 
  عًًا. سناملج ايعى  ايعد الدادا تتا 
 .سناملج ايعى  ايطيت  
 .سناملج الداد ايعى  يا خلى وزاْ البثاز  
 .ٌسناملج الداد ايعى   بت اخلدملُ وفل ال ظا  الت املى  

كدارد   رررر و الس ى  لىىا حل ايؿسٍر زلد ان زايُ كىًُ الذل ًُ  املعُ الص اشيل 
دل اارردّ ترر ـ لىررِ ان كىًررُ الذل ًررُ  املعررُ الص رراشيل تعترر    ررررر اجلاملعررا  ايؿررسيُ

ايبضطا  الذل ىيُ اثكادفًُ الل تعلت لىِ تس ًرُ ايعسفرُ الذل ىيرُ وتيبً اتهرا     
خلدملُ اجملتلحل والعا  وتػ ًت لا  التعىرً  والرتعى . وملرل ثر  فإنهرا تعلرت لىرِ        
تيرررىيس التعىرررً  لىرررِ كافرررُ ايطرررتىيا  ضرررىاْ يف ذلرررك التعىرررً   برررت اجلررراملعٌ         

ػررسيُ دلتلعًررُ غرراملىُ ملطررتداملُ لىليتلررحل  والتعىررً  العررالٌر دررا ق ررل ت لًررُ   
ايؿسٍر يف تىاؾت ملحل العا  العس ٌ واث  يب. وتطرت د خلرره السايرُ اق: )التٓثرُ     

 (1ر ف2007ررر  2006الدا ىًُ ل ىًُ الذل ًُ  املعُ الص اشيلر 
 .ان الذل ًُ والتعىً  مله ُ ملتطازلُ التيىز وملعسفًًا وت  ًًا 
     وملى رررلر اق ملًطرررس لىرررتعى  وملرررديس لىعلىًررررُ      ادزا  تغررررل دوز ايعىررر  ملرررل نا رررت

 التعىًلًُ ورلي   ا ومل   لإل دا  والعلت والفسي ٌ والتعى  الراتٌ.
 .التباز ايعى  ذٍ اجلىدَ والتلًص اضاع زلاا كىًا  الذل ًُ وث ًل ملهاملها 
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 .ان كىًا  الذل ًُ  ا دوز دلتلعٌ ث ايف اكدل ملل دلسد الداد ايعىلني 
 عىرررً  اضررراع اثملرررل ال رررىملٌر وان ل ىًرررا  الذل ًرررُ دوزًا ذلىزيرررًا    ان الذل ًرررُ والت          

 يف تىفرله.

 املعُ الص اشيل يف   اْ التؿرىزا ر واتراذ   ررر  وايكًا تتثدد زضالُ كىًُ الذل ًُ
 التعراون   اة ساْا  لت ىيل ال ىادز الذل ىيُ وتيىيس التعىً  لىِ كافُ ايطتىيا 

لذل ًررُ والتعىررً  وايرردازع العاملررُ واخلاؾررُ والررىشازا  ملررحل كىًررا  اجلاملعررُ ووشازَ ا
                 اث ررررررسّ ايع ًررررررُ  الذل ًررررررُ كالث افررررررُ واةلررررررت  والػررررررباه و رلخلررررررا. وي بثررررررل     
ملررل خلررره السضررالُ السًٓطررًُر ملهررا  ملباغررسَ تتلثررت يف ت ررىيل ايعىرر  ت ىي ررًا ملطررتلسًا   

ٍ   إلداد ملعى  ملتلًص  بت اخلدملُ وت لًته مله ًًا يف اث    آهار وتس ًُ البثرم الذل رى
دررا يطررالد لىررِ انتررا  ايعسفررُ الذل ىيررُر ووقررحل ضًاضررا  و ررساملج تررد  اجملتلررحل          
           وت لًررره وانيت رررًا ملرررل السايرررُ والسضرررالُ الطرررال  ثديررردخلار ت رررى  كىًرررُ الذل ًرررُ   
ملررل  ررتة ادازتهررا وا طرراملها العىلًررُ والكرراْ خلًٔررُ الترردزيظ  هررا  تث ًررل خلررره          

ملل  تة السضالُ الطال  ذكسخلا لل طسيل الطًاضا  واع رساْا  التالًرُ   السايُ 
 ررر  1ر ف ف2007ررر   2006ومل ها: )التٓثُ الدا ىًُ ل ىًُ الذل ًُ  املعرُ الص راشيلر   

3)   
    ُررررر الرررداد ايعىررر   برررت اخلدملررر  ُ يف لًرررحل ررررر  ملرررل  رررتة  رررساملج ذا   رررىدَ لالًررر

 التعىً  الثانىٍ.تؿؿا  التعىً  العا  ملل السوقُ اتِ نهايُ 
      ُذو ث افرررُ ملؿرررسيُ ولس ًرررُ ولايًرررُ وجتعىررره  رررادزًا لىرررِ التدكًرررد لىرررِ ا ىيررر

 ررادز لىررِ اضررتخدا  الت  ىلى ًررا  عاملررُ وت  ىلى ًررا        رررر  واةنفترراا لىررِ اح ررس  
 التعىً  خباؾُ.

    ّترررردزيب ايعىرررر  اث رررراْ اخلدملررررُر و ررررم اجتاخلررررا  الت لًررررُ ايه ًررررُ الراتًررررُ لررررد
 تعىً  ايطتلس ملدّ احلًاَ.اخلسجينير ودل   ً  ال

         اعضرررها  الفعررراة يف زضررر  الطًاضرررا  التعىرررً  يف ملؿرررس وت فًررررخلار ملرررل  رررتة
لكىيُ الىيان لىِ ايطرتىّ ال رىملٌ واحملىرٌر والىاردا  ذا  اليرا حل اخلرافر       

 والداد التعىًلًُ وتدخلًىها وتدزيبها.
  يررررُ ا ررررساْ البثررررىر الذل ىيررررُ الررررل ت ررررتج ملعسفررررُ تس ىيررررُ وتعررررا   كررررايا تس ى

 وملػ ت  ا ً ًُ يىا هها التعىً ر وت دي  اىىة  ا تؿىا التعىً  وتيىزه.
  ت ررررردي  اةضتػرررررازا  والدزاضرررررا  الرررررل تطررررره  يف تيرررررىيس التعىرررررً  وثديثررررره             

ولررل طسيررل غررساكُ فعالررُ ملررحل وشازا  التعىررً  وايرردازع ويػررلت ذلررك كافررُ       
 ىً  وتعى ر وت ىي  و رلخلا.مل ىنا  ال ظا  التعىًلٌر ملل ادازَ ومل اخلج وطسئ تع

         ُثررديم نظرر  الدزاضررُ و سادلهررا   ىًررا  الذل ًررُ يف قررىْ اةجتاخلررا  العايًرر
واةاتًا رررا  احملىًرررُر درررا يطرررلا  سفرررحل ملطرررتىّ اداْ ال ىًرررُر وي رررد  بىذ رررًا   

 لىلبضطا  التعىًلًُ اث سّ العالًُ و بت اجلاملعًُ.
    العؿرسيُ وفرل ىلًرا  ملتيرىزَ     نػس الف س الذل ىٍ ايت رد  وايلازضرا  التعىًلًر ُ

 دا ت البًُٔ واجملتلحل التعىًلٌ واجملتلحل كىه.
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  ٌ  ت رردي   ررردملا   ثًرررُ واضتػرررازيُ وتيىزيرررُ يبضطرررا  التعىرررً   ررررل ال ظرررامل
 العاملُ واخلاؾُر دا خيد  ايدزضُ واجملتلحلر ويس ِ احلًاَ.

   ُايػرررازكُ يف الرررداد الكررراْ خلًٔرررُ التررردزيظ يف كافرررُ التخؿؿرررا   اجلاملعررر
ملبضطرررا  التعىرررً  العرررالٌر ت ىي رررًا تس ىيرررًا ملطرررتلسًا ف ررر ه  ملرررل اداْ دوزخلررر        و

  فالىًُ وكفاَْ.
            ًتررب  ملفهررى  اجلررىدَ الػرراملىُ وتيبً رره دا ررت ال ىًررُ ولىررِ ملطررتىّ التعىرر

العالٌ والتعىرً   برت اجلراملعٌر وي ردز  ثرت ذلرك اةخلتلرا   رالت ىي  الرراتٌ          
ي  اخلراز ٌر  ًرم ي رىن خلررا كىرره     ث افرُ ممازضرُ وملتا عرُ واةضرتعداد لىت ررى    

 ملد ت لتث ًل  ىدَ غاملىُ وتيىيس ملطتلس.

ًْ     3ملادَ )رر  وت ـ التٓثُ ( اخلاؾُ  الدز ا  العىًلُ  ردن جملىرظ اجلاملعرُ   را
لىرررِ طىرررب دلىرررظ ال ىًرررُ ملررر ا الررردز ا  العىلًرررُ ضرررالفُ الرررركس )الىًطرررانظ       

نطررًُر ..اخل( )التٓثررُ والب ررالىزيىع(  إارردّ الىغررا  اث  بًررُ )اةزلىًصيررُر الفس 
 ( 7ر ف2007ررر  2006الدا ىًُ ل ىًُ الذل ًُ  املعُ الص اشيلر 

( تر ـ لىرِ ان يرىش  اليرته الرسا بني يف د رىة الػرعب العىلًرُ         5وايكًا ملادَ )
 الىغُ اث  بًُ وف ًا لدز اته  يف ملىاد التخؿـ ذا  العت ُ  الػعبُر  اعقافُ 

( خبؿررىف 8الررل يدزضررىن  هررا. وملررا وزد يف ملررادَ )  اق دز رراته  يف الىغررُ اث  بًررُ
رررر   2006لغُ التدزيظ اًم ان: )التٓثُ الدا ىًرُ ل ىًرُ الذل ًرُ  املعرُ الص راشيلر      

 (9ر ف2007
    لغُ التدزيظ يف لًحل الػعب الدزاضًُ خلٌ الىغُ العس ًُر ملا لدا غعب الىغرا

غررعبُ ررررر  اقررًا اث  بًرُ وغررعب الترردزيظ  الىغرا  اث  بًررُر وخلررٌ: )غرعب السي   
 غعبُ اجلًىلى ًا(.  ررر غعبُ البًىلى ٌ ررر غعبُ الفًصياْ ررر ال ًلًاْ

    يدزع اليته يف كت فس ُ دزاضًُ ملادَ واادَ لىِ اث ت ملل ملرىاد التخؿرـ
  الىغُ اةزلىًصيُ )ملا لدا غعب الىغا  وغعب الدزاضُ  الىغا  اث  بًُ(.

          ُت رررىن الدزاضرررُ يف غرررعب الىغرررا  اث  بًرررُ وغرررعب الدزاضرررُ  الىغرررُ اث  بًررر          
الل يدزع  هرا اليالربر فًلرا لردا اي رسزا  الذل ىيرُ والث افًرُ فت رىن دزاضرتها          

    الىغُ العس ًُ.

واذا كرران خلرررا ح ادزا رره  التٓثررُ خلرررا يرردة لىررِ ان خل ررا  تى رره  اجلاملعررا       
داد ملعىلررني  التخؿؿررا  ايختىفررُ  الىغررا  اث  بًررُ لتىبًررُ اا ررُ  رراجملتلحل علرر

ايختىفُ و اؾُ اةزلىًصيُر فالىا حل احلالٌ يػرل لىِ اق انتػاز ملردازع الىغرا    
وايدازع العايًُ  لهىزيُ ملؿس العس ًُر وايكًا  العديد ملل الدوة العس ًُ. لتوَ 

             لرررك متاغرررًًا  لىرررِ ذلرررك تى ررره العديرررد ملرررل اولًررراْ اثملرررىز لىتعىرررً  اث ررر يب وذ      
ملحل العىيُ وتيىحل اجللًحل يطرايسَ العرا  والتيىرحل لتعىرً  افكرت ثوةدخلر   اؾرُ        
                 عررد الػرر اوّ الررل تتاررل التعىررً  ايؿررسٍر ول ررل خلرررا التى رره   يررت  تيبً رره           

       ( الررل تت رراوة الترردزيب ايًرردانٌ  12لىررِ ازال الىا ررحل.  اؾررُ و ررد  رراه لررل ملررادَ )   
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 دن يت  التىاؾت ملحل ملدازع الىغا  وايدازع الدولًُ  هد  تدزيب ملعىلٌ الػرعب  
الترردزيظ  الىغرررُ اث  بًرررُ وذلرررك اترررِ ي تطرررب اليرررته ال فايرررا  التخؿؿرررًُ  
والذل ىيررُ وايه ًررُ والث افًررُ. فررإن   فررازع اليررته ايعىلررني الترردزيب ايًرردانٌ        

ُ لىعلرت  عرد التخرس   تىرك ايردازع       تىك ايدازع فهررا يف ردخل  ايهرازا  التشملر    
 والل اؾبثت  صْ ة يتيصا ملل ضىئ العلت ايؿسٍ والعس ٌ والعايٌ.

واذا كررران خل رررا  ضرررعٌ ملرررل كرررت ملرررل ايررردازع الدولًرررُ واولًررراْ اثملرررىز عت ررران   
اوةدخل  الىغُ اةزلىًصيُ  رال يل الؿرثًا يىاكبرُ العرا  ملرل اىل را فهررا لرًظ         

                 ُ كىًررررا  الذل ًررررُ لتىررررك التيررررىزا  والس بررررا      لًبررررا ول ررررل العًررررب لررررد  تىبًرررر    
مما ي ع ظ لىِ تغرل ملطراز العلىًرُ التعىًلًرُ يف كافرُ  ىانبهرا فىيرىْ ايردازع        
لتضرررتعانُ  اثكرررادفًني يىغرررٌ اجلىانرررب الذل ىيرررُ   افرررُ ملهازاتهرررا ملرررل العلىًرررُ   

              مت رررر ه   التعىًلًررررُر واةقررررافُ اق اةابررررا  الرررررٍ يؿررررًب ايعىلررررني ملررررل لررررد     
    ملل ملهازا  الىغُ اةزلىًصيُ ولد  ايامله   اي اخلج العايًُ.

 الدراسات الشابكة  : 
يف ادود لىر  البااثرُ ة يى رد ال رثرل ملرل الدزاضرا  الرٌ اخلتلرت  هررا اجلانرب           
ملررل  ىانررب الررداد ايعىرر  ل ررل الغالبًررُ العظلررِ تى هررت جلىانررب رلتىفررُ ثداْ          

ؿررت و از ررهر وملهررازا  الترردزيظ والت ررىي ر مل هررا دزاضررُ )ذللررد      ايعىرر  دا ررت الف 
( الرل خلردفت اق ثديرد ايػر ت  الرل تىا ره ملعىلرٌ        2013احلس ٌر  الد ايعرث ر  

السياقررًا  ايبترردٓني ملررل و هررُ نظررسخل  وملػررسفًه  الذل ررىينير واتبعررت الدزاضررُ          
( ملػررسفًا 115و )( ملعىلرًا ملبترردًٓا  310اير هج الىؾررفٌ ايطرثٌر وت ىنررت لً تهرا ملررل )   

تس ىيًا. واضتخدملت اةضتبانُ اداَ  ا. و د ا هس  نتآج الدزاضرُ ان ا رسش ملػر ت     
ملعىلررٌ السياقررًا  ايبترردٓني ايستبيررُ ديرراة ايرر هج تتلثررت يف قررع   رردزَ ايعىرر    
ايبتدئ لىِ كت ملل: اضتخدا  اضذلاتًيًا  التدزيظ احلديثُ الل يعتلد لىًها 

  ً   ا  اييرررىزَر والتعاملرررت ملرررحل دزوع اةضت ػرررا  والتىضرررحل    تررردزيظ مل ررراخلج السياقررر
وؾرررًا ُ اثخلررردا  الرررل ت رررًظ ملطرررتىيا  الرررتف رل العىًرررار والتعاملرررت ملرررحل ملطرررآت   
ملهررازا  الررتف رل العىًررا. يف اررني متثىررت ا ررسش ايػرر ت  ايستبيررُ  البًٔررُ اياديررُ يف:     

  ً لًرررُر لرررد  ترررىافس ملعلرررت  ررراف  تررردزيظ السياقرررًا ر و ىرررُ ترررىافس الىضرررآت التعى
وقررع  الؿررًانُ التشملررُ لج هررصَ والىضررآتر وقررع  الؿررًانُ التشملررُ لج هررصَ        
  والىضآتر وقع  اةمل انا  ايتااُ لتردزيظ السياقرًا  يف ملسكرص ملؿرادز الرتعى      
ويف ايدزضررُ.  ً لررا متثىررت ا ررسش ايػرر ت  ايستبيررُ  البًٔررُ ايع ىيررُ يف شيررادَ العرربْ   

        ثىررت ا ررسش ايػرر ت  ايستبيررُ  ػخؿررًُ ايعىرر    التدزيطررٌ لىلعىرر  ايبترردئ. كلررا مت 
يف  ىُ ملعسفته  الىىآا واثنظلُر وتعًً ه لىرِ دز رُ و ًفًرُ ا رت ممرا يطرتث ها       
نظاملًار و عرد مل ران ايدزضرُ لرل مل صلرهر وملىىره ملرل زتا رُ وزوتً ًرُ العلرت التدزيطرٌ            

 الًىملٌ.

  :إجراءات الدراسة 

 لتث ًل اخلدا  الدزاضُ ح اتبا  اة ساْا  التالًُ: 
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           ملسا عُ كرت ملرل: )اثد ًرا  والدزاضرا  والبثرىر الطرا  ُ الرل ت اولرت الىا رحل
التٓثرُ الدا ىًرُ ل ىًرُ الذل ًرُ      رررر  احلالٌ لدلاملج الداد ايعى  احملىًُ والعايًُ

                ًرررررُ  املعرررررُ الص ررررراشيل( وذلرررررك لىتعرررررس  لىرررررِ تى هرررررا  نظررررر  التعىرررررً  العاي 
          فًلررا خيررـ الررداد ايعىرر  وايهررازا  الىا ررب ت لًتهررا لرردّ ايعىلررني.  اعقررافُ       
اق ملا تكل ته التٓثُ الدا ىًُ جلاملعُ الص اشيل لل الدلاملج احلالًُ علداد 

 ايعىلني  دا ت ال ىًُ.
 :الداد اداَ البثم ايتلثىُ يف اضتبًان جللحل  ًانا  تـ 

  احلرررالٌ خلررردلا  وملررربخلت  ملعىلرررٌ العىرررى  والسياقرررًا  والعررراملىني   الىا رررحل
  الفعت  ايدازع الدولًُ وملدازع الىغا .

     او رررره ال ؿررررىز الررررل يساخلررررا ملررررديسٍ تىررررك ايرررردازع ملررررل وا ررررحل مل ررررا تته
 لىلعىلني ايت دملني لىعلت  تىك ايدازعر  اؾُ ايؿسيني مل ه .

      ًا  اث ررسّ ضررىاْ العس ًررُ   اجل طرر ايلًررصا  الررل جيرردونها يف ايعىلررني ملررل
 اث  بًُ.او
      ايلًصا  الل جيدونها يف ايعىلني ملل  سجيرٌ ال ىًرا  اثكادفًرُ والرريل

يعلىررررىن ده ررررُ الترررردزيظر وكًفًررررُ ملعاجلررررُ  ًرررراه اجلىانررررب الذل ىيررررُ        
 وال فطًُ لديه .

         مل ذلااته  لتيىيس  ساملج اةلرداد   ىًرا  الذل ًرُ لتخرسيج ملعىلرني لرديه
 تشملُ لىعلت  تىك ايدازع.ايهازا  ال

 .لسال اثداَ لىِ دللىلُ ملل  دلاْ الذل ًُ ولى  ال فظ 
           ح تعررديت  عررل التطررااة  لتؿرربا اكثررس وقررىاًا واررر   عررل التطررااة    

الل ثلت نفظ ايع ِ ومتثت ت سازًار وا سا ه يف ؾىزته ال هآًُ كلا دىثل 
(1)1. 
     اثررُ لعرردد ملررل ايرردازعر و ررد زاررب      ح تيبًررل اةضررتبًان ملررل  ررتة شيررازَ البا

          ال رررثرل  ال  ررراؽ وملررررتْ  ًانرررا  اةضررررتبًانر وزفرررل الرررربعل اح رررس والترررردلوا      
ان خلرررره البًانرررا  ترررـ ايدزضرررُ فثطرررب وة رررد ملرررل و رررىد تؿرررسيا ملرررل وشازَ     
    ُ   التعىً  ع ساْ ذلك اةضتبًان وكان خلرا ااد الع برا  الرل وا هرت البااثر

يف لررد  الطررلاا  ررد ىة ملرردازع البرر ني يف لرردد كرربرل    والع بررُ الثانًررُ متثىررت 
ملرر ه  ول ررل اتررًا ذلررك يف ملدزضررتني وخللررا ملدزضررل اة برراة العايًررُر وملدزضررُ     
ال رررىن اييرررىزَ  ررر ني. وح ازضررراة اةضرررتبًان وا رررساْ ارررىاز تىًفرررىنٌ ددزضرررل     
احلياش العايًُ   نير وملدزضُ الفًؿىًُ   ني لىلطراز ايؿرسٍر وذلرك يف  دايرُ     

 2017/ 2016ؿت الدزاضٌ الثانٌ لىعا  الدزاضٌ الف
 ( 2ح لحل البًانا  وثىًىها وتىقًثها كلا دىثل)2. 

                                           
 اضتلازَ  ًان االُ لل ملعىلٌ العىى  والسياقًا  ددازع الىغا  وايدازع الدولًُ.  1
ايلى رررُ العس ًرررُ   رررررر   ًررران  ايررردازع الرررل ح شيازتهرررا وزؾرررد  ررردلا  ايعىلرررني وايعىلرررا   هرررا  ررردَ       2

 الطعىديُ
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 .احلؿىة لىِ نتآج البثم وتفطرلخلا ومل ا ػتها 
 .ت دي  التؿىزا  اي ذلاُر وتىؾًا  البثم 

 ملتاظا  البااثُ اث اْ تيبًل اةضتبًان:
         ُملل  تة ال  اؽ ةاظت البااثرُ اةخلتلرا  كىره ملى ره عت ران ملهرازا  الىغر

اعزلىًصيررُ. ول ررد ال  رراؽ خبؿررىف طررسئ الترردزيظ ونظرر  الت ررىي  ةاظررت     
البااثُ انها لًطت ملرل ال  را  اثضاضرًُ لرديه  يف ا تًراز ايعىلرني وان خل را         

ال رثرل ملرل    العديد ملل  رل الذل ىيني ملرل لرديه  ملىخلبرُ التردزيظ وايكرا خل را       
الذل ررىيني ملرررل التلررردوا لىررِ انفطررره  لىت لًرررُ ايه ًررُ وتيرررىيس ملهرررازا  الىغرررُ    
اةزلىًصيُ لديه  وملر ه  ملرل ضرافس يف  عثرا  لردوة ا  بًرُ ممرا ضرالدخل  لىرِ          
ات رران اةتؿرراة  الىغررُ اةزلىًصيررُ او ممررا اررالفه  احلررت  العلررت  عررد التخررس   

دازع الىغرررا  ان ي رررىن  دررردازع الىغرررا  وذلرررك ةن يف ملؿرررس يػرررذل  لىرررِ ملررر   
ايعىلني لديه  غهادَ تس ىيُ. وايكا خل ا  مل ه  ملرل دزع مل رر ؾرغسه دردازع     

 لغا  والتاد ال يل الؿثًا والتىاؾت  الىغُ اةزلىًصيُ.  
          ُملل مل ذلارا  التيرىيس كلرا ا ذلاهرا او ايردخلا ايرديسيل اكرىز دوزا  تدزيبًر

ووزؽ للررت تررـ طررسئ الترردزيظ واي رراخلج الدزاضررًُ. تررسّ البااثررُ اةخلتلررا        
             رررال يل الؿرررثًا لىغرررُ اةزلىًصيرررُ يطرررالد اليرررته لىرررِ التفالرررت   فررراَْ         

يطررالده  ػر ت  رررل   ملرحل ايطرتيدا  لىررِ ملطرتىّ العررا  والتىاؾرت  فالىًررُ ممرا     
ملباغررس لىررِ تيررىيس ملهازاترره وفهرر  كررت يرردوز اىلرره وة ي رر  لررا صا املررا  ايررىاد    
العىلًررُ اي دملررُ  ىغررُ ا  بًررُ والبثررم دآلررا لررل الذللررُ اة لىكررسوزَ وخلرررا        

 ي ع ظ ايكًا لىِ ث ته و دزته لىِ تىفرل الى ت.    

 ىتائج الدراسة  : 

 تىؾىت نتآج الدزاضُ اق:

 األول مً االستبياٌ: ىتائج اجلزء 
 :ِاتفائ لًحل ايطٔىلني  تىك ايدازع و اؾُ ايدازع العايًُ لى 

         اخللًررُ ات رران ايعىلررني وايعىلررا  يهررازا  الىغررُ اةزلىًصيررُ و اؾررُ ال يررل
           الؿررررثًا لىلؿرررريىثا ر وملهررررازا  التىاؾررررت الفعرررراة  الىغررررُ اةزلىًصيررررُ    

 ملحل اليته طىاة الًى  الدزاضٌ.
 اخلدلَ التدزيطًُ الطا  ُ يف تدزيظ اي اخلج.املتت   
       ان خل ررا   ؿررىز يف ملهرررازا  التىاؾررت  الىغررُ اةزلىًصيرررُ وكرررلك ال يرررل

الؿثًا لىلؿيىثا  العىلًُ لدٍ  سجيٌ كىًا  الذل ًُ  ربعل الردوة   
العس ًرُ ولىرِ زاضره  ملؿرس تؿرـ لىرى  وزياقرًا ر وذلرك ةن التردزيظ          

ُر ممرا يبخلىره  لىعلرت  ايردازع الرل ت رى        والتىاؾت اجلاملعٌ  الىغُ العس ً
  تدزيظ تىك ايىاد  الىغُ العس ًُ ف  . 

 ( ملررل ايطررٔىلني  تىررك ايرردازع والررل ح مل ررا ىته  خلرر  50( اٍ )6خل ررا  لرردد )%
ملرل ايؿررسيني الرريل زلثررىا يف العلرت يف تىررك ايردازع وتس ررىا ي اؾررب يف ادازَ     

 باه:تىك ايدازع واز عىا ضبب زلااه  لعدَ اض
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 .ُنطبُ كبرلَ مل ه   سجيٌ ا طا  لغُ ازلىًصي 
       والبعل مل ه   سجيٌ ملدازع لغا  يف ايساات الدزاضرًُ  برت اجلاملعًرُ ثر

 التث ىا  د طا  الىغُ اعزلىًصيُ.
 .ُالت لًُ ايه ًُ الراتًُ لتثطني ملهازا  الىغُ اةزلىًصي 
 ا  بًُ ملثت  العلت فىز التخس  ددازع لغا  وملل ث  التث ىا  بعثا  لدوة

 .املسي ا و سييانًا مما لصش ملهازا  التىاؾت لديه 
  ( ُملررل ايطررٔىلني  رردن  سجيررٌ كىًررا  الذل ًررُ ملررل اجلاملعررا        50اتفررل نطررب )%

               اثزدنًررررُ والىب انًررررُ خلرررر  اكثررررس اظررررا يف لرررردد ملررررل ايرررردازع وذلررررك لتررررىافس       
يررل الؿررثًا  هر  غررسطني خلرر  ات ررانه  ملهررازا  الىغررُ اةزلىًصيررُ ملررل اًررم ال  

والتىاؾت الفعاة واؿى   لىِ الد ىى  الذل ىٍ وذلرك ةن ملساىرُ التردزيظ    
اجلاملعٌ لًعها  الىغُ اةزلىًصيُ. ول رل يرسوا ان ايعىلرني ايؿرسيني تؿرـ      

 لغُ فسنطًُ خل  اكثس ملهازَ لل  ا ٌ اجل طًا .
   ٌملررررل ايطررررٔىلني  تىررررك ايرررردازع مت ررررل  سجيررررٌ ال ىًررررا        40اتفررررل اررررىال %

فًُ كاليرب والؿرًدلُ والعىرى  والتيرازَ ملرل ايرادَ العىلًرُ ملعرسفته          اثكاد
             ايؿررررريىثا  العىلًرررررُر و ىفًرررررته  العىلًرررررُ الىاضرررررعُر وان لرررررد  اؿرررررى     
لىررِ ايبخلررت الذل ررىٍ ولررد  ملعررسفته   يررسئ الترردزيظر واضررالًب الت ررىي  لررًظ   

 لآل يت  تعىيكه  اخلدلَ يف التدزيظر والتدزيب ايطتلس. 
    اخلدلا  الذل ىيُ تى ِ اخلتلا  اكثس لدٍ ملدازع الب ني وذلك ثنه يرت  للرت

        اضرررت دا  ززلرررٌ لىلعىلرررني الس ررراة ملرررل الررربتد ايختىفرررُ ويػرررذل  اؿرررى      
%(.  ً لرا  8لىِ ايبخلت  الذل ىيُر ونطبُ  ىًىه ف ر  خلر   ررل تس رىيني ارىالٌ )     

ول ررل تعتلررد لىررِ التعا ررد     ملرردازع الب ررا  ة تعتلررد لىررِ اةضررت دا  ايباغررس       
الدا ىٌ  ع ىد ملب ته ل ت ملرل لديره ال ردزَ لىرِ تىؾرًت ايعىىملرُ ولديرُ ات ران         

 يهازا  الىغُ اةزلىًصيُ.

 :ٌىتائج اجلزء الثاىي مً االستبيا 
 تثىًررت نتررآج اةضررتبًان ح ثديررد اثلررداد وال طررب ائىيررُ ل ررت ملررل ملعىلررٌ      

        مر ملرررل اًرررم ترررىافس اخلررردلا  الذل ىيرررُ  العىرررى  والسياقرررًا   ايررردازع لً رررُ البثررر 
 :(1ا  ةر وايكُا ملل اًم اجل طًُر وذلك كلا يتكا  دوة )

 ( يىقا الداد ايعىلني و دلاته  و  طًاته   ايدازع لً ُ البثم1 دوة )

 تس ىٍ البًان
اكادفٌ 

 ف  
 ملؿسٍ

 رررر لس ٌ )لب انٌ
 ضىزٍ(ررر  ازدنٌ

 ررر ا انب )خل ىد
  اكطتان(

 29 37 ملعى  العىى 
 رل تس ىٍ+  12) 22

 تس ىٍ( 10
اكادفٌ+  4) 29

 تس ىٍ( 25

15  
 دلَ تدزيطًُ 

  بتدخل 

ملعى  
 السياقًا 

29 26 
 رل تس ىٍ+  10) 20

 تس ىٍ( 10
اكادفٌ+  4) 23

 تس ىٍ( 19

12 
 دلَ تدزيطًُ 

  بتدخل   

 اجمللى 
66 55 42 52 27 

121 121 

 يىٌ:ملا (1)ويتكا ملل اجلدوة 
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 ( ُخلرر       54.5نطررب )ُ( ملررل ايعىلررني وايعىلررا  العرراملىني  ايرردازع )لً ررُ الدزاضرر%
ف   ملل قلىىن  دلا  تس ىيُر  ً لا فثت  سجيٌ ال ىًا  اثكادفًرُ  ررل   

 ( مل ه .45.5الذل ىيني نطبُ )
         س   ملل ان اليته ايؿرسيني خلر  ال طربُ اثكردل يف اجملتلرحل اليت رٌ  تىرك 

               % (  اؾرررررُ 37.7طررررربُ ايعىلرررررني وايعىلرررررا  ايؿرررررسيني متثرررررت )  ايررررردازع اة ان ن
              ان ايرررردازع الررررل ت ررررى   ترررردزيظ ايرررر هج ايؿررررسٍ فيلًررررحل ايعىلررررني وايعىلررررا  

%( خلرر  ملررل ايؿررسينير  ً لررا فثررت نطرربُ ايعىلررني ايؿررسيني تؿررـ       100 هررا )
%( ملررل لرردد ايعىلررني وايعىلررا   28.7زياقررًا  ولىررى   ايرردازع العايًررُ اررىالٌ ) 

 العاملىني.
       ٌنطربُ ايعىلرني وايعىلررا  ايؿرسيا  الذل ررىيني تؿرـ لىررى  وزياقرًا  اررىال

          %(ر وخلرررٌ نطرررب تعرررد ملت از رررُ    47.6%(  ً لرررا فثرررت اثكرررادفًني نطررربُ )   52.4)
 اق اد ملا.

     (  ت84.6ايعىلني وايعىلا  العسه الذل رىيني تؿرـ لىرى  وزياقرًا )%  س رىيني
   %( اكادفًني.15.4ونطبُ )

 مياقشة ىتائج الدراسة : 

 : اتكا ملل ال تآج الطا  ُ
         خل ررا  ملػرر ىُ وا عًرررُ تتعىررل  الفؿرررت غرربه الترررا   ررني  رررساملج اعلررداد   ىًرررا

الذل ًررُر والىا ررحل ايعرراؽ  طررىئ العلررت احملىررٌ والعس ررٌ والعررايٌر ولررد  دلررازاَ      
 ملتيىبا  خلرا الطىئ.

       ادزا  لرردد ملررل الرردوة العس ًررُ خلرررا الررتغرل يف الطررىئ العررايٌ والعس ررٌ واتررر
 يررىا  فعالررُ  رردلاملج اعلررداد ممررا اترراا الفررسف لىعديررد ملررل ملعىلًهررا العلررت    

  ايدازع العايًُ.  

      اةخلتلررا  ملى رره ملررل  بررت ادازا  ايرردازع لتث ًررل ملطررتىيا  لالًررُ يف ثؿررًت
 التعىًلًُ اث سّ. اليته دون اةخلتلا   با ٌ اجلىانب

    ُ   ا ت را  لرردد ملررل  ًررادا  ايردازع  رردن ايررىاد الذل ىيررُ الرل ترردزع   ىًررا  الذل ًرر
                         و ررررررررل ملفعىرررررررُ  الػررررررر ت الؿرررررررثًا ولررررررررلك ة جيررررررردون ان خل رررررررا  فرررررررسئ      
     ررني اثكررادفًني والذل ررىيني. وايكررًا اتررِ ان الترردزيب ايًرردانٌ يررسٍ الرربعل       

 ة يت   الػ ت الؿثًا.     دنه غ ًت و
   ُقررع  اخلتلررا  كىًررا  الذل ًررُ دهررازا  الىغررُ اةزلىًصيررُ لغرررل تؿررـ الىغرر

اةزلىًصيُ واة تؿاز  تدزيظ ملادَ الىغُ اةزلىًصيُ كلادَ ث افًرُ ف ر  دون   
 اةخلتلا  دهازا  الىغُ ايختىفُ او التىاؾت  الىغُ اةزلىًصيُ.

  ع العايًرُ اكردوا لىرِ اخللًرُ املرتت  ملهرازا        لًحل ال ًادا  وايعىلني  ايرداز
الىغُ اةزلىًصيُ وان ضبب زلااه  ووؾى   لتىك اي انرُ خلرى الت لًرُ ايه ًرُ     

 والراتًُ. 
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 مكرتحات الدراسة: 
ت ثًرر  ترردزيب اليررته لىررِ اي رراخلج احلديثررُ ايى ررىدَ يف ضررىئ العلررت ايؿررسٍ   

و عرد لؿرس اةنفتراا العرايٌ اؾربا      والعس ٌ والدولٌ فايعى  ي رافظ ذلىًرًا ولايًرا    
التثرردٍ اكرردل املررا  اخلررسيج وة ررد ان ي ررىن والًررًا وملترردز ًا و رربرلا   افررُ اي رراخلج     
الررل ترردزع يف البًٔررُ ايؿررسيُ والعس ًررُ والدولًررُ ولررًظ اةكتفرراْ لىررِ الترردزيب     
لىِ تدزيظ اي هج ايؿسٍ ف  ; فه ا  العديرد ملرل ايردازع الدولًرُ  ردزال ملؿرس       

ملل الدوة العس ًُ والل تترب  اي راخلج الدلييانًرُ واثملسي ًرُ والفسنطرًُ      والعديد 
واثيانًررُ و رلخلررا وخلرررا يرردة لىررِ  ررىَ خلررره اي رراخلج ولايًتهررا  اعقررافُ اق تى رره       

 ال ثرل ملل اولًاْ اثملىز عحلائ اوةدخل   تىك ايدازع.

يردزاع الىغرا    افتتاا ملطازا    ىًا  الذل ًُ علرداد ملعىر  العىرى  والسياقرًا      
وايدازع الدولًُر ويرت  فًهرا ثديرد ملطرتىّ الىغرُ اةزلىًصيرُ لىيرته ايت ردملني         
لتلتثرررائ  هرررار وي رررىن التررردزيظ  هرررا  الىغرررُ اةزلىًصيرررُ ضرررىاْ ايرررىاد الدزاضررررًُ          
اثكادفًُ او الذل ىيُ لتىبًُ ضىئ العلت ايؿسٍ والعس ٌ والعايٌر ويت  تردزيبه   

ازع الدولًُ وكرلك التدزيب لىِ كافرُ اي راخلج ملرل  رتة     ددازع الىغا  وايد
 التدزيظ ايؿغس..

التىاؾت او التعا د ملحل ملدازع الىغرا  وايردازع الدولًرُ لتردزيب اليرته ايعىلرني       
 غعب لىى  وزياقًا   ها.

 .التدزيب لىِ اي اخلج العايًُ ملل  تة التدزيظ ايؿغس ووزؽ العلت 
  الىغُ اةزلىًصيُ.تفعًت ملهازا  التىاؾت  
      ُت ثًررر  دوزا  الت لًررررُ البػرررسيُ وايه ًررررُ وتىلًرررُ اليررررته وايعىلرررني  دخللًرررر

 املتت  ملهازا  العؿس والتىاؾت  فالىًُ ملحل العا  اخلاز ٌ. 
     ت ىًررر  اليرررته  علرررت ملػرررسو  ترررس  ويرررت  طرررسا ملىقرررىلا  كرررثرلَ واخللهرررا

اتهررررا ولًى هررررا اةطرررت  لىررررِ اي ررراخلج الدولًررررُ ودزاضرررتها  ًرررردا وثديرررد ممًص    
واي ازنُ  ً ها و ني اي اخلج ايؿسيُ وي رى   التثكررل ولرسال دزع مل هرا وايكرا      

 الداد ا تباز لت ىي   صْ مل ها. 

 البثم و د  البااثُ ان خل ا   ها  لديدَ  اؾُ ت ى   علت دوزا  تدزيبًُ 
ا لتدخلًت ملعىلٌ العىى  والسياقًا  لىعلت ددازع الىغرا  وايردازع الدولًرُ. وخلرر    

يرردة ايكررًا لىررِ انهررا ملػرر ىُ وا عًررُ ملىلىضررُ لرردّ ال ررثرليل ولرررلك ي بغررٌ لىررِ    
كىًا  الذل ًُ ادزا  ذلرك وتعرديت الردلاملج لرديها لتىبًرُ تىرك احلا را  ترىفرلًا         

 لىى ت واياة.

 تتفل البااثُ ملحل )اطل غثاته( يف اي ذلاا  التالًُ لىتيىيس: 

ملىا ررر  تعىًلًرررُ ملثرررت ايررردازع    "اةجتررراه اق ثىيرررت احملاقرررسَ اجلاملعًرررُ اق    
العاملررُر وذلررك لررل طسيررل  ىررل  ًٔررُ تعىًلًررُ ملؿرري عُ وملهًرردَ  يسي ررُ تررىاٌ         
لىيالب ايعى   دنه يعلت يف  رسو   سيبرُ الػربه يرا ضرًىا ه يف ايىا ر  التعىًلًرُ        
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 عد التخس ر وملل اخل  اضالًب خلرا اةجتراه اخلردلا  ايعلىًرُ اعكىً ً ًرُ اضرىى ا      
يظ ايؿغسر ول د اثبترت البثرىر تفى هرا لىرِ اثضرىىه الت ىًردٍ       احملاكاَ والتدز

لىذل ًُ ايًدانًُ ويطالد اليالب لىِ اضتًعاه اعطاز ال ظسٍ لىتردزيظ." )اطرل   
 (323ر ف2012غثاتهر 

"اةجتاه سلى الداد ايعى  لىِ اضاع اثداْا ر اًم ان ممازضرُ التعىرً  نػرا     
ُ   ملهررررر  ممرررررا يتيىرررررب تررررردزيبًا ملتخؿؿرررررًا ثرررررت                         اغرررررسا  وتى ًررررره اخلرررررت ايه ررررر

وذلك ملل  تة ملعى  اةملتًاش الرٍ يت ىن يف ايدزضُ يدَ لرا   برت تعًً ره ززلًرًا     
        يف ايرردازعر ويبكررد  سنرراملج الررداد ايعىرر  ال ررآ  لىررِ ملفهررى  الررتل ل ملررل اثداْ          

يف الترردزيب   لىررِ رلتىرر  اخلرردلا  ايعلىًررُ وايًدانًررُ دا ررت ملبضطررُ اعلررداد او       
ايًدانٌ وتػلت خلر اخلدلا  رلتى  ايعاز  وايهازا  وايهرا  اييىرىه ادآهرا دلرًت     
كافًًا ل دزته لىِ ال ًا   ها و ددآه دللى  ايهازا  الل تتكل ها خلره اخلردلا   
يؿبا ملتل  ًا ملل للىه و ادزًا لىِ اداْ ملا تتيىبه مله ته  دز ُ لالًُ ملل اجلرىدَ  

 (324ر ف 2012طل غثاتهر وال فاَْ. )ا

 School – Based Teacher"اةجتراه سلرى الرداد ايعىر  ايعتلرد لىرِ ايدزضرُ )       

Education    ( ُر او التعىرً  ايتلثرىز ارىة ايدزضر)School  Centered Education )
و رررد  هرررس خلررررا اةجتررراه لطرررد الفيرررىَ  رررني الدزاضرررُ الذل ىيرررُ ال ظسيرررُ والتيبًرررل  

              جترررراه لىررررِ ان ي ررررىن اةلررررداد ايهرررر  ال ظررررسٍ ملعتلرررردا    العلىررررٌر وي ررررى  خلررررره اة 
لىِ التلرسيل الفعىرٌ يف ايدزضرُ درا جيعرت ال ظسيرُ مل يى رُ ملرل التيبًرلر اًرم           
ي كٌ اليالب ايعى  اكدل و ت مم ل يف ايدزضُ واضالًب العلرت وارت ملػر تتها    

جيًا دوزه ويف اث ررراْ ذلرررك قؿرررت لىرررِ اثضررراع ال ظرررسٍ لىتعىرررً  فًرررتعى  تررردز       
 (327ر ف2012كلعى  ومل ظ  لىتعىً  وملطالد لعلىًُ التعىً ". )اطل غثاتهر 

 Performance Based Teacherاضىىه اعلداد ال آ  لىِ ال فايا  التعىًلًُ

Education     ْاو اثضررىىه ال ررآ  لىررِ الررتل ل ملررل اثداCompetence Based 

Teacher      فثرررت خلررررا التيررراه ثرررىًة ملهلرررا يف فىطرررفُ ت رررىيل وتس ًرررُ ايعىررر  اًرررم           
انه يع ظ وا حل ملا يفعىه ايعى  ا ً ُ وملا ي بغٌ ان يفعىه طب ًا ثلىرِ ايطرتىيا    
              يف دلالررررره ويطرررررتلد خلررررررا اثضرررررىىه فىطرررررفته ملرررررل ايدزضرررررُ الطرررررىىكًُر وي رررررى   

ادوازه ايختىفُ اق دللىلرُ كربرلَ ملرل ايهرازا      لىِ ثىًت للت ايعى  او تسلُ 
او الطرررىىكًا  او اثداْا  الرررل  تيىبهرررا للرررت ايعىررر  ثررر  وقرررحل  سنررراملج تعىًلرررٌ   
يكلل مت ل الفسد ملل خلره ايهازا  او ال فاْا ر كلا يتيىب الدلناملج ايكًا وقحل 
ملعررايرل ل ًرراع ملرردّ الررتل ل ملررل الررداْ  ًررم ف ررل الت ررىي    رراْ لىررِ اضاضررها        
واةنت اة ملل ات ان ملهازَ ث سّر ول د وقرعت  رىآ  لديردَ  رره ايهرازا ر وترىفس       
 ساملج الداد ايعى  ال آلُ لىِ ال فايا  فسؾًا لىتعى  ايفسدر اًم يتًا الدلناملج 
 ٌ   لىيالرررب ايعىررر  الفسؾرررُ ة تًررراز اخلررردا  وانػررريُ تعىًلًرررُ ذا  ازتبرررا  غخؿررر

ى ًرره غخؿررٌر و الطررسلُ الررل تت اضررب  ويتررًا لرره ملتا عررُ ابررا  ملررل اثنػرريُ  ت  
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ملعه ولىرِ اضراع ملطرت ت كلرا يترًا لره احلؿرىة لىرِ التغريرُ السا عرُ الفسديرُ            
ارىة ملردّ ت دملره واكتطرا ه  رره ال فايرا  و ررلك يبكرد  سنراملج الرداد ايعىرر            
لىررِ ملبرردا ايطررٔىلًُر اًررم يعررس  اليالررب ملطررب ًا ال فايررا  التعىًلًررُ وايعررايرل         

                                        طررررررررررررررررٔىلًُ ويتى ررررررررررررررررحل ان قاضررررررررررررررررب لىًهررررررررررررررررا." لتث ً هررررررررررررررررا وت بررررررررررررررررت اي
 (.     325ر ف2012)اطل غثاتهر 

"اجتاه ملبضطا  الداد ايعى  سلى ت لًُ غخؿرًُ ايعىر  وامل اناترهر ل رٌ يرتل ل      
ملررل ممازضررته العلىًررُ الذل ىيررُ  فالىًررُ وتبكررد لىررِ برر  غخؿررًته واضررالًب         

حل الذلكًررص لىررِ ت لًررُ  دزاترره وطا اترره احلًىيررُ وذلررك يررا       تف رررله وانفعاةترره ملرر  
يتطرر   رره العؿررس ملررل تطرراز  الررتغرل فررإن الى ًفررُ السًٓطررُ لىتعىررً  ضررتتيه سلررى         
ت لًررُ ال رردزَ لىررِ الت ًرر  ملررحل التغررًرل ايطررتلس و التررالٌ يتررىق ايعىرر  خلررره ايهلررُ  

التطرراز   ررت  وملررل ثرر  فعىًرره  دايررُ ان ي ررىن  ررادزًا لىررِ التغررًرل ويتىاكررب ملررحل خلرررا    
وي رررىده ويى هرررهر لررررا ف رررد اؾررربا ملرررل اثخللًرررُ د ررران لرررًظ ف ررر  تصويرررد ايعىررر     
 ايعىىملا  العىلًُ الرل مت  ره ملرل تىؾرًت ايرادَ العىلًرُ لتتملًررهر وابرا يتيىرب          
اثملررس كرررلك اةخلتلررا   رره كػخؿررًُ ملررل اًررم زلاترره و دزاترره واجتاخلرره سلررى      

 (         327 ررر 326ر ف ف2012ايه ُ ودوافعه وابه  ا. )اطل غثاتهر 

ان ال كًُ احملىزيُ يف الت لًُ ايه ًُ ايطتداملُ  عد دملج الت  ىلى ًا ايت دملُ 
يف للىًررا  ترردزيب ايعىلررني و ًررادا  التعىررً  واعدازيررني تتثرردد يف اث ررر دعررايرل    

 (   307 رررر 306ر ف ف 2012اجلىدَ يف الت لًُ ايه ًُ ومل ها: )اطل غثاتهر 
 ا عًرررُ يف   ررراْ  رررساملج التررردزيبر دع رررِ البررردْ ملرررل اةاتًا رررا  التدزيبًرررُ     الى

الفعىًررُ لىلترردز ني والررل ت ػرر  ل هررا البثررىر العىلًررُ وايػرراخلدا  ايًدانًررُ      
 اثملس الرٍ يكلل وا عًُ الدلاملج التدزيبًُ وق ل فعالًتها. 

    ُاةضرررررررتلسازيُ يف التررررررردزيب اضرررررررتيا ُ لىلطرررررررتيدا  الذل ىيرررررررُ والتعىًلًررررررر
ىل تػفا  العىلًُ ولىتغرًرلا  الث افًرُ اثملرس الررٍ يكرحل ايتردز ني يف اطراز        ول

 اي افطُ العايًُ.
      ُالػررلىة يف مل ىنررا   ررساملج الترردزيب اتررِ تتى رره اق الت لًررُ ايه ًررُ الػرراملى

لىلترررردز نير ولتخاطررررب ايلازضررررني ايًرررردانًني يف كافررررُ ايطررررتىيا  التعىًلًررررُ 
 ايتدز ىن.والتخؿؿا  الل ي تلٌ الًها 

           ًان تىررك ايعررايرل ث ررل اجلررىدَ يف  ررساملج الترردزيب ايهرر  ملررل اًررم تيرر
      الرردلاملج وت فًرررخلا وت ىفهررا  ػرر ت ملت املررت لتث ًررل الت لًررُ ايه ًررُر وتتفررل       
ملررحل ملطرررلَ التيررىيس ايت املًررُ لىتعىرررً  وملتيىبررا  ال  ىررُ ال ىلًررُ ايطرررتهدفُ        

 لىتعىً . 

 :ملل التيازه العس ًُ لىتيىيس

         كانرررت جتس رررُ  املعرررُ ايىرررك ضرررعىدر وكررران ملرررل قرررلل اخليرررُ التيىيسيرررُ         
 (460ررر 459ر ف ف2011الل وقعتها ادازَ اجلاملعُ خلٌ: )ؾاحل ايانحلر 
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     ُتررب  نظرررا  الطررر ُ التثكرررليُ ودللهرررا  ررردلاملج وملررىاد تصيرررد ايهرررازا  العلىًررر
هررازا  احلاضررب والعىلًررُ لىيررته ملثررت الررتل ل ملررل الىغررُ اةزلىًصيررُر وشيررادَ مل  

احلٌ لديه ر وملهازا  اعل اْ واخليا ُ والتىاؾت واح سيلر وكرلك ايهازا  
         العىلًرررُ; ملثرررت: شيرررادَ  سلرررا  ملرررىاد اعاؿررراْ جللًرررحل التخؿؿرررا ; العىلًرررُ    

 مل ها وال ظسيُ.
       ٌالرررصا  لًرررحل كىًرررا  اجلاملعرررُ وا طررراملهار احلؿرررىة لىرررِ الرررذلا  اكرررادف

 يًًان  تة  داوة شمل ًُ ملعً ُ.والذلا  مله  ذلىًًا ولا

 توصيات الدراسة : 

 و تاملًا ت د  الدزاضُ التىؾًا  التالًُ:
    اضرراترتٌ اث ررتْر شملتٓررٌ اثلررصاْ امترر  ان ن رر  ملررحل انفطرر ا ل عًررد اطررا ات ا

فًلا ن دمله لىيته ايعىلني   ىًا  الذل ًرُ ونبردا  دنفطر ا يف تيرىيس ملهازات را      
التدزيطًُ ملحل خلبةْ اليته وسللىه  ملطبولًا  تعىله  وسلثه  لىِ الرتعى   

اْا  وايلازضررا  التدزيطررًُ  الررراتٌ وتيررىيس ملهررازاته  الىغىيررُ الؿررثًثُ واثد  
         اي اضررربُ ثرررت اغرررساف ا وتى ًه رررا فىتتثرررىة احملاقرررسا  لرررىزؽ للرررت وتررردزيب   
             رررر  ر فىرررر  تعررررد احملاقررررسا   ػرررر ىها الت ىًرررردٍ مل اضرررربُ عل رررراْ ايعىىملررررا           
 ت لتيبً ها وت فًرخلا; وة د ملل  ىب كت ملا يردوز يف وا رحل البًٔرُ التعىًلًرُ     

ز اجلاملعُ ويف ضىئ العلت اخلراز ٌ احملىرٌ والعس رٌ والعرايٌ لردا ت       از  اضىا
 الررا  الترردزيظ وثديررد  د ررُ ااتًا ررا  ايرردازع لىررِ رلتىرر  ملطررتىياتها        
واباطهرا ومل اخليهرا وملرا تبثرم ل رره يف ايعىلرني لرديها ون رى   تردزيب اليررته         
 ايعىلرررني اترررِ خيس رررىا لطرررىئ العلرررت ملررردز ني ملررراخلسيل واث رررني ملرررل ادآهررر          

 وملدزكني ل ت ملا يدوز اى   فهره خلٌ اي انُ الل يطتث ها ايعى .     
        للررت دوزا  ت لًررُ مله ًررره ثلكرراْ خلًٔرررُ الترردزيظ لتىبًرررُ تىررك اةاتًا رررا

 و اؾُ ايهازا  الىغىيُ.
  ًُللت  ساملج تدزيب لىلعىلني السا بني  العلت ددازع الىغا  وايدازع الدول

                وتطرررررعٌ كىًرررررا  الذل ًرررررُ يرررررد  طرررررىز التىاؾرررررت  تىرررررك ايررررردازع والى رررررى      
 لىِ كت ملا خلى  ديد  الطىئ احملىٌ والعايٌ فًلا خيـ التدزيظ

 ان تدزيب ايعىلني  الدلدلُ: ف د ا تثلت لىى  الدلدلُ كافُ اجملاة  وة د
 لىِ كًفًُ تؿلً  الدلاملج اي اضبُ لتخؿؿه ر وايكًا ليت ه . 

 الدراسات املكرتحة: 
 ت ذلا الدزاضُ احلالًُ ملا يىٌ:

 .ًُدزاضُ ت ىفًُ خلسجيٌ كىًا  الذل ًُ يف قىْ اةاتًا ا  اجملتلع 
 لًرررُ دزاضرررُ الىا رررحل احلرررالٌ يررربخلت  ملعىلرررٌ العىرررى  والسياقرررًا   ايررردازع الدو

 دؿس.
      ْسناملج مل ذلا لتيىيس الداد ملعى  العىى  والسياقرًا    ىًرا  الذل ًرُ يف قرى 

 اةجتاخلا  العايًُ
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 :املراجع 
(: نظرررر  تس ًررررُ ايعىرررر  وت لًترررره ايه ًررررُ يف الرررردوة اثوزو ًررررُ   2001امحررررد ازلالًررررت ايررررٌ )  -

 واثملسي ًُر لا  ال تبر ال اخلسَ. 

 1لىلعىلرني لىت لًرُ ايه ًرُ والتدخلًرت الذل رىٍر       (: سلى ث افرُ  ديردَ   2012اطل غثاته ) -
 داز العا  العس ٌر ال اخلسَ.

ر داز 1(: ت رررىي  ايعىررر  مل از رررا   ديررردَ واضرررالًب اديثرررُر       2009زاغرررد محررراد الدوضرررسٍ )   -
 كًىانر دملػل     

(: " رلس ررا  التعىررً  وملتيىبررا  ضررىئ العلررت جتس ررُ    2011ؾرراحل  ررل لبررد الررسمحل ايررانحل )    -
          املعررُ ايىررك ضررعىد"ر الفؿررت اخلرراملظ لػررس ملررل كترراه: رلس ررا  التعىررً  وضررىئ العلررت      

 ررررر ر ملسكررص اعملررازا  لىدزاضررا  والبثررىر اةضررذلاتًيًُر ا ررى يب1يف دوة دلىررظ التعرراونر  
 تثدَ.اةملازا  العس ًُ اي

  (: "ملردّ ملىاكبررُ التعىرً  يتيىبرا  ضرىئ العلررت    2011لبًرد  رل ذللرد  ررل لبًرد الطرعًدٍ )      -
التيس ُ العلانًُ"ر الفؿت السا رحل لػرس ملرل كتراه: رلس را  التعىرً  وضرىئ العلرت يف دوة         

اةملرازا    رررر  ر ملسكص اعملازا  لىدزاضا  والبثىر اةضرذلاتًيًُر ا رى يب  1دلىظ التعاونر  
 تثدَ.العس ًُ اي

 رررررر (: البرراه اثوة )اثخلرردا   2006/2007التٓثررُ الدا ىًررُ ل ىًررُ الذل ًررُ  املعرررُ الص رراشيل )      -
اةلرررداد  ررررر  الررردز ا  العىلًرررُ(ر البررراه الثانٌ)الدز رررُ اجلاملعًرررُ اثوق   رررررر اث طرررا  العىلًرررُ

 الت املىٌ(ر كىًُ الذل ًُر  املعُ الص اشيل. 

(: "ملػرر ت  ملعىلررٌ السياقررًا    2013عررث  )ذللررد  ررل ؾرر ت احلس ررٌر  الررد  ررل لبرردا  اي       -
ايبتدٓني يف ايلى ُ العس ًُ الطعىديُ ملل و هُ نظسخل  وملػسفًه  الذل ىيني"ر دلىُ العىرى   

. ) رم ملردلى  ملرل ملسكرص التلًًرص البثثرٌ       301 ررررر  263ر ف ف 2ر العردد  25الذل ىيُر اجملىد 
 .يف تيىيس تعىً  العىى  والسياقًا   املعُ ايىك ضعىد(
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