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 الملخـص
تهتتتال الدرابتتتة  الب تتتد حتتتام حتتتدكد اتافتتتال الففلمتتتة  اتتتاليم الاولتتتيل  تتتن ال احيتتتة المفيتتتة  ك اعيتتتة 

وتتاريم الدتتادن ال اعيتتة  ك لتت   تتن ختت م الفوالدتتاف ااح تتا ية ل ح تتا اف الفخمجتتاف لتتا  متتار  
الفااحتتتتتة كابتتتتتاخمال  بؤتتتتتماف الا بتتتتتب  فوتتتتتدوف ال فتتتتتا الستتتتتما ا بتتتتت ارا   كحاجتتتتتاف تتتتتت ا ال فتتتتتا  تتتتتن 
الادهيزاف الاوليفية الفساقبلية الاا ردب أن تساود  ها خد اف الاوليل لفقا لتتة الزرتتادن الستت ارة  تتن 

ا  تتن جهتتتة  كت ليتتا ااد يتتاف الام ارتتة الفااحتتة   تتتن جهتتة أختتم   للا تتا  علتت   بؤتتتماف تتت متتالبا الاولتتيل 
ال اعيتتة الام ارتتة لفخمجتتاف الاولتتيل بتت ارا   ك تتد  اتستتا ها  تتا الاتتم  الولفتتا كالاقتتالا التتماتن  ك تتدرتها علتت  

 ساتفة لا تطارمتا.الاوا ا  ا الا دراف الولفية كالام الاجية الوالفية كاوبافادن   ها  ك درتها عل  الف
ك تتد أكتتت د الدرابتتة لتتا تتتا  اابتتقاماف الستتما ية أعتتداد الفتتدارن كالف تتام كالفولفتتين لتتا 
 سااراف الاوليل  ا  با الدا وا الاا ردب أن تدهز حا  تسااعب الزرادن لا الطلب علتت  الاولتتيل 

 .ت0441ابايوا ا   ضطمدا  حا  عال 
لقتتد تبتتين  تتدرن اتافتتال السيابتتاف الاوليفيتتة  هتتا   فتتا أن  تتا  أ ا ليفا راولق  فواريم الدتتادن ال اعيتتة

 -راتتتاالم لهتتتا  تتتن   ما تتتاف ك تتتا رطفتتتك لهتتتا  تتتن تارتتتاف و تمتتتاد تادتتتاك  حاجتتتاف الا فيتتتة او ا تتتادرة 
اوجافاعيتتتة الف ليتتتة  كتتتتا  تتتا ا ومتتتا  تتتداي علتتت  ال اتتتال الاوليفتتتا الف لتتتا    فلتتت   ل  تتتبك رهتتتال 

الفه تتا ل ستتب  ك تتن  تتل عدتتز عتتن الالتتا   متتا ال اجتتاف الاتتا  فدتتمد اللتتما البستتيل  تتن الاولتتيل 
تقاضيها  سااراف الاعا ال ضاري  لض   عن  وادي عن تاليم الوقتتام الاتتا تدوتتا اا تتة تاوا تتا  تتن 

  ا ا اللمر  أك ال د  ا اآلخمرن لا تا  اؤاماماف الاطار الاقالا كال ضاري الفوا م.
 مقدمة -0

  حــ ًام ماوــام 8491اإلنســـان الــقر  اــمع التوــع الــ    عــا  اعترب اإلعالن العاملي حلقوق 
                                                   


جامعة الزقازيق  كلية التربية ببنها  

 .مصر  
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ــانات   يف تشـــــمجاع عاـــــا  عـــــاملي عةـــــف احلقـــــوق اظةاةـــــاا لمجـــــع  ـــــم     ـــــو  ا ا  ـــــا عةـــــف عنســـ
اجلوهم ا    ت و  هقا اإلعالن احلق يف التعةام   ا  حتقق تقــ   ري ــمج يف ااــع  عــايف العــا  يف 

التوةــع يف التعةــام مــ  املمجاةــمه ـا  اظااـــا ال ال ـــا   الن ال م   جع حقوق اإلنسان   اعترب
 ريحق  صاع م  حقوا    م  بني  بمز اإلجنازا  االجتواعاا لةقمن العشم  .

 ن الفقــم اإلنســا  هــو  ريجمــم مــ   ــم  ( »UNDP اــ   رــان بمنــام  اظمــم املتحــ ) لةتنواــا  
ـــانا   الفــــم  لةعــــا  يف ـــع  عنــــ  عنمجــــان    ن ــــل اال تاــ ـــا) مق ولــــا     توةــــا  قــــم ال  ــ   «حاــ

  عــ  التعةـــام مــ   هـــم الفـــم  الــقر حجمـــع احلممــان منـــ  حممانـــام مــ  ع ـــا ا حــوا    ـــم  باتـــ  
ماوا لتحسني  م  احلاا) لةفم    هبقا  ص ح احلممــان التعةاوــي    احلممــان مــ  التعةــام ممجونــام 

ــالتعةام مــــمت     ــام بــــالفقم ماوــــام مــــ  ممجونــــا  الفقــــم اإلنســــا  يف عالاــــا ج لاــــا   ــ   ــــق  –  ــ
ةــــوايف  ريـــان عةـــف املســـتو  ال ااــــق  – Jandhyala B. G. Tilakالتحةاـــع االاتصـــا ر لتاــــال  

 Micro  عةــف املســتو  المج ــمج     )Macro عةــف املســتو  الــ ااق  ــدن اظ ــما  الــق   حممــوا   )
يف مســتو   م  التعةام  مجونون  اع عنتاجاا    ش ةون غال ا الوظائف  ئاةا الــ  ع    عاشــون

معاشي منخفل   ما عةف املستو  المج مج  دن ال  لا اليت تمجــون غال اــا رــع اا مــ  اظماــني    
ــام تعقـــــم عــــ  حتقاـــــق التنواـــــا احلقاقاـــــا املســــتا  ا   ال تســـــت اع ز ـــــا ) عنتاجاـــــا  متوا ــــعي التعةـــ

 بصون) جوهم ا.
مـــــام لةسااةـــــا   مـــــ  هنـــــا تعالـــــ  الـــــ عو) عو التوةـــــع يف التعةـــــام بوصـــــف  عوـــــالم ماوـــــام  الز 

املســتق ةاا لتحقاــق التنواــا املســت اما   مــ  ا حتســني  ــم  احلاــا)  مــا  اجلوــاهمج   ععــ ا  اــو  
بشم ا متعةوا اا ن) عةــف مواجاــا حتــ  ا  العصــم الــماه    االن ــالق بــالتوع العــم  عو   ــاق 

اــــا  ا ةاــــا احلا ًــــا يف التقــــ    النوــــايف   يفــــا  م ــــ  يف  ــــم ن) غو ــــ  التعةــــام اةــــا املت ــــمجا  العامل
  صوصــا ايةاقاــا  –الوا  الماه   مجمع النوو الم مسا  املةحوظ يف الع    م  ال  ل العمباــا 

 ز ا ) مع ال  السمجان  ريجما تام   احلاجــا املةحــا عو االعتوــا  عةــف ن ــا  ااتصــا ر  ةــف  –
لوجاــا ال مســتاةمجا  ــا  او  اعتوا ام عةف اال  الصناعا  ما حتتاج  م  عقةاا  منتقا لةتمجنو 

ــتجموان املــــوان  بشــــمجع حمجناــــا مــــ  التفاعــــع بن  ــــا مــــع االاتصــــا  العــــاملي مــــ  مواــــع الشــــم     اةــ
املتفاعـــع ال املســـتق   التـــابع   صوصـــام بعـــ  مـــا  ً تـــ  اظحـــ ا  املتالحقـــا   ـــون) اةـــتومان 

اا  هقا   الم ع  االعتوا  عةف االاتصا  الم عف املتوجمع يف عوائ  ال رت ل     السااحا    غمج 
التح  ا  السااةــاا الماهنــا املتوخ ــا عــ  الوجــو  الصــااو    مــا  ت ة ــ  مــ  ععــ ا  العقةاــا  
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الواعاا لةتعامع الواعي مع ال ــما الــماه    هــو مــا  عــن ععــا ) الن ــم يف مقومــا   عالاــا ن ونــا 
مـــ  مشـــمجال   التعةاواـــا  بقناعـــا  متحـــمن) ت اـــم مـــوار  ايةـــع   ال تـــوان  مـــا اـــ   صـــاح اا

  تتص   بشقاعا لةعوع عةف معاجلتاا   م  ا تم   يف  عالاـا الن ا  التعةاوي.
تعــن مــ   ا نتــ  عةــف حتقاــق  Learning Effectiveness الفعالاا التعةاواا لةن ا  التعةاوــي 

اظه اا املنشو ) ا   ) بسااةا  تعةاواا معانا   هــو  عــرب عــ  ريفا ــا النــوات     املخمجــا  
Out Puts بال  ع تو ــع معــا مج معانــا لةوخمجــا  املق ولــا بوصــفاا  ةاةــام لقاــا  الفعالاــا   – 

م  ااـــا  تعـــما  –الـــيت ت  ـــق يف حســـ ا ا الع  ـــ  مـــ  العوامـــع امل نةـــاا  غـــمج امل نةـــاا الـــيت تـــً 
ا مبعا مج اجلو ) النوعاا  الــيت  صــ ح  اجمــع االغاهــا  احل  جمــا يف احلمجــم عةــف الفعالاــا التعةاواــ

 . صوصام يف ال  ل املتق ما
 عـا ريان معاــان جــو ) التعةــام يف الواــ  الــماه   عتوــ  عةــف مــ   ا نتــ  عةــف ت ــو م نفســ  
 اريتشاا ا نا  التةواق  صقةاا اةتقابا لةت ــونا  املعم اــا العةواــا  التمجنولوجاــا   الت ــمجا  

  القــ ن) عةــف ااتنــا    حــي   ــو  ملتخمجاــ(9 ًقا اــا املرتت ــا عةــف هــقع الت ــونا  –السســاو 
مو ع ا   يف م وان التق   احل انر  عن العوةاـا التعةاواا يف بةــ اننا  مــا تعاناــ  مــ  عناصــم 
ا ــ ن المجوـــي  النـــوعي تت ةـــمه بدحلـــار االةـــتومان يف مماجعـــا الفعالاـــا التعةاواـــا يف  ـــويف معـــا مج 

ــــتق  ــــ     مســ ــــم احلــ ــــم ا العصــ ــــاجام ظــ ــــق   حتتــ ــــمجني الــ ــــا لةوتخــ ــــو ) النوعاــ ــــون) اجلــ ات  املت ــ
باةتومان  يفا  ست عف  م ن) العوع بــ  ع عةــف اةتشــماا املســتق ع   تواــع حاجاتــ  املت ــمج)  
 غــا ز الصــات التقةا  ـــا لةفعالاـــا التعةاواـــا الــيت مازالــ  تعـــما  تقــا  يف حـــ     ــاقا لة ا ـــا  

 . حسمه Cognitive تعتو  يف ال المه عةف  الال  حتصاع التالماق يف اجلوانمه املعم اا 
 الفانق بني النوعاا الرتبو ا ريوا هي  بني املستو  امل ةوع يف  ويف تما ــ  الت ــون احل ــانر 
  قف هو  ال حت    املعا مج املو وعاا لةنوعاا   هبقا االعت ان جيــمه  ال تمجــون ايــربا  النوعاــا 

ــالتعةام  اــــع مــــ  مت ة ــــا  العصــــم الــــقر  عاشــــون  اــــ     صــــ ح  هــــقا الــــيت تمجتســــ اا اظجاــــال بــ
ــــون  ــــويف الت ــ ــــام يف  ــ ــــا التعةــ ــــ  نوعاــ ــــاع نا يف حت  ــ ــــيت تســ ــــا الــ ــــمز اظ  ا  املناقاــ ــــ   بــ ــــان مــ املعاــ
احل ــــانر   هــــو مــــا جيعــــع العوةاــــا التعةاواــــا عوةاــــا مناقاــــا  ظافاــــا  عـ تتقــــا ع مــــع الــــ  ا ع 
النفســاا   تتفاعــع يف الواــ  نفســ  مــع الوااــع احل ــانر   حمجــ  االروئنــان عو هــقا ال ــمر عـا 

ا الن م يف   لو ا  ا ا ال  املناقاا ل    العوةاا التعةاواا  عـ  الحظ م   التقــا ع  اقن
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احلاصـــع بـــني املن ومـــا الرتبو ـــا بوصـــفاا جاـــازام عنتاجاـــام لةخـــرب) احل ـــان ا   بـــني مســـتو  الـــوعي 
ــــان ا  ــ ــــم ا احل ــ ــ ــــويف ال ــ ــ ــــام يف  ــ ــ ــة اام    عجياباــ ــ ــ ــــ ام ةــ ــ ــــ   حت  ــ ــ ــــا ع  تحــ ــ ــــقا التقــ ــ ــــانر  هــ ــ احل ــ

 .(5 السائ )
بوةع   ن   ن  جباليف رياف ريان  الرتباــا « ريونفوراو » ال ان  لةرتباا الصاناا يف عا  

الصـــاناا تمريـــم عةـــف حتقاـــق حاجـــا المجاـــان المجةـــف الصـــاع عو االةـــتومان عةـــف مـــا هـــو عةاـــ  مـــ  
ااةـــ  يف اظةـــم)  التوـــع   عـا حا لنـــا معم ـــا هـــقا الســـم ا ـــم  لةقاـــو  الجمقا اـــا  االاتصـــا  ا 

ةـــاا يف هـــقا العصـــم    نرينـــا  ن احل ـــان) يف حـــ  ـاهـــا لاســـ  ةـــو  ـلـــ  اجلاـــ  المجةـــف  الساا
جي اظمجمــع الــقر انتاــف علاــ  التصــون اظ ــ  ولوجي المجونفوراوةــف  لتــ مني ال قــايف لةمجاــان النوـــو
الصاع   ما يف ا ن   ق  انعمجس الوعي احل انر عةف الوعي الرتبور    ام  بو ور النمعــا 

لــ   الم حاا الصو اا ال ـو ا  عـ نريم  الرتباا ا ن  ا عةف ايرب) النفساا ري ا ــا يف حــ  ـاهــا  ـ 
عنــــ ما حتقــــق لننســــان ا نــــ ر ت ابقــــ  مــــع نفســــ  عــــ  رم ــــق مــــا   ة ــــ  مــــ   نجــــا  التســــامي 

 .(6 الم حي   احقق م   نايف ـل  اس ام م  الم ا  السعا )
املا  ــا مناــا عو الم حاــا  ملــا ريانـــ   بــمز  التقمبــا الااو  ــا لتوجمــع النقــال   اــم  ماــع عو 

الفعالاـــا التان اـــا ترتريـــم حـــول عنا ) اظاـــو  ما  ـــام  ن حاـــام  اعتوـــ  الااـــو  المرياـــم) املا  ـــا بوصـــفاا 
رمرام ح ان ام ال ب  ع لـ  لسا م) القةا عةف المججمم)   م  ا ريان  تمباا اإلنسان اظاو  نابعــا 

القةــا النوعاــا عةــف ةــوا  النــا    مــا الرتباــا الاوناناــا م  مفاــو  الصــما   الــقر  ــ  ل عو ةــا م) 
يف  ًانـــا  ـــدن النوعاـــا الرتبو ـــا املســـتا  ا ريانـــ  تتوجمـــع يف اإلنســـان الفاةســـوا  النخ ـــا القاا  ـــا 
املوتـــاز)  غـــمج  ن القاــــا ) عنـــ  ةـــقماه    الرــــون  تالماـــقهم ال تقتصـــم عةــــف الم ـــا ) السااةــــاا 

ان ا  مــ  حاــ   ن اإلنســان صــانع احل ــان)  منــت   ــا   قــ   بــع تصــع عو عوــق الم ــا ) احل ــ
ــاناا   غةــــف ـلــــ  يف الــــوعي الرتبــــور الــــقر اةــــتا ا تمجــــو   حمجوــــايف  حققــــوا لةاونــــان  لننســ
مســــتو  مــــ  الــــوعي احل ــــانر غـــــمج مســــ وق   مــــا ريــــا   نتاـــــي عاــــ  المجاــــان اظصــــ م لةحقـــــم 

 مســتو   مــع مــ  الــوعي احل انر القومي القر ةا  العا  م  ا ع حي جايف عاـــ  اتــا  عو
 تحولــ  احل ــان) مــ  رياــان اــومي عو   احل انر عةــف املســتو  اإلنســا  الواةــع ب عجمــا النــ  

رياـــان عنســـا     صـــ ح  الوظافـــا التان اـــا  ظافـــا ريةاـــا  شـــرت   ااـــا اظبـــال  اظةـــو      ـــا 
النــــا  حتــــ  نا ــــا  اعت ــــان لةفــــم ق العمااــــا     احلــــ    اجل ما اــــا     النمعــــا  القوماــــا   انصــــام

   قــــم (7 عقائ  ـــا  احـــ )     ظةاــــا  ظفـــ  ااـــع اجلاــــو  يف رياـــان ح ـــانر  تــــان ي موحـــ 
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رااــا  اإلنســان   رــون تفمجــمجع  حــي بــن بفمجــمع ح ــان) عنســاناا مةــ  ب ال ــا الوان ــا مع ــم 
 ما ريان معم  ام م  املعوون).

يف العــا  ا ن مبســتق ات  الــيت  م ــتاا  ما عـا ن منا عو غةاا  التقمبا التعةاواا  مت ة اها 
ظــــم ا الت ــــون التقــــع  املعــــميف   الــــيت تســــتا ا حتقاــــق النوعاــــا ال شــــم ا الالزمــــا لقاــــا ) اــــارم) 
التقــ    نالحــظ توزعاــا يف  نبعــا مســتو ا  ت ون ــا يف  ــويف مســتو  التقــ   احل ــانر ل ا ــان 

التقــ    نتاقــا مــ   هــم نتائقــ  يف  اليت حتت ــناا   مــ  ا ت ــع هــقع النوعاــا ةــ  ام لم ــع مســتو 
 :(1  ن  اح   هف

 مستوىوازال  سعف عو ختم   ريوا ن لةوظائف العا  ا التقةا  ا  ايرب) العا  ا(. -   
 مستو   سعف عو ختم   ريوا ن لةوظائف  املا  املعق )  الماااا ايرب) املعق )(. -ع
لةومجتشفا   الن م ا  يف خمتةــف  مستو   سعف عو عريساع ايربا  املنسقا  امل  قا - 

 الاال   ايرب) املوتاز)(.
 .مستو   سعف عو ختم   الق نا  ال  ) ملختةف  اال  املعم ا   ايرب) املتفواا ( - 

 تتـــ نجح هـــقع املســـتو ا  بـــني المجواـــا  النوعاـــا عةـــف حســـمه مســـتو ا  الت ـــون احل ـــانر  
ع اا ااـــع عو المجواـــا بانوـــا ااـــع تمباـــا النخ ـــا عو  اهتوامـــا  ن ـــم التعةـــام   رتباـــا القاعـــ ) الشـــ

النوعاــا   هــقا التصــون انعمجــس انعمجاةــام م ارــمام عةــف اهتوامــا  التعةــام   ه ا ــ  يف المججمــمج مــ  
  ل العــــا  الجمالــــ  بصــــفا عامــــا   لقــــ   ًــــم يف تنفاــــق السااةــــا  التعةاواــــا يف بةــــ اننا اغاهــــان 

نشم التعةام م  الناحاــا المجواــا  حــي  عن جــايف ـلــ  ن م ان  ةاةاان  ح اا  م  التوةع يف 
عةــــف حســــاع المجاــــف   ريــــان الــــ ا ع المجــــام   نايفع هــــو ا،فــــا  نســــ ا التعةــــام بــــني املــــوارنني  
 تفشف اظماــا    ا لــا الــ  ل الو ــايف بالتماماهــا عــو تــو مج  ــم  التعةــام لةقواــع  يف حــني  ــم  

ائم م  امل ان    التوةع يف ح    املوايفما بني المجــم االغاع الجما  الرتريام عةف ت و م ريفا ا الق
   بــالمغم مــ   ن الن ــم) املو ــوعاا غــمج املتحاــم) (4  المجاف   العرب) بالنوعاا  لاس مبقم  العــ  

ــــا   ــــماه  تت ةــــــمه االهتوــ ــــع الــ ــــتق ا  الو ــ ــــان مســ ــــم ا يف عرــ ــــا ال شــ ــــ  يف التنواــ ــــام   ظافتــ لةتعةــ
 ة ـــا  اةـــتجموان التوـــع جلاـــو  ااـــع   ـــما ع الســـعي باجلـــان ني يف  ن  احـــ   عـ عن مـــ   هـــم مت

لتعوـــام  ـــم  التعةـــام لةقواـــع  االهتوـــا  بـــالمجم(   ـــال عـــ  العوـــع الـــ   ع مـــ   جـــع حتســـني 
ــــاع  ــــ  يف عريســـ ــــق  ه ا ـــ ــــف حتقاـــ ــــ  عةـــ ــــم ا ناتـــ ــــام  تعم ـــ ــــا التعةـــ ــــا ) ريفا ـــ ــــا   بم ـــ ــــا التعةاواـــ النوعاـــ



 4114-العدد األول  -المجلد الثاني ………………… ……مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس   
 
 

 

011 
 

لتومجــني اظ ــما  مــ  التعامــع مــع حتــ  ا  املستفا    من  املعةومــا   ايــربا   املاــانا  الالزمــا 
الوااع   املسااا يف ت و مع  االهتوا  بالنوعاا(  دن ال ة ا ريان   ائوا ظصحاع االغــاع اظ ل 
القر  لقف ب الل  عةف التعةام بصفا عاما يف التوع العم    مــ  ا  صــ ح التعةــام يف خمتةــف 

ع تســا ل  انتقــا    مــا   تتخــق اإلجــمايفا  العوةاــا مماحة  مبستواع  نوعات    عالات   خممجات   
المجفاةــا بــالرتريام عةــف النوعاــا  ــدن التعةــام ةاســتوم يف الــ  ع ب عــ ا  لاســ  بالقةاةــا مــ   رــ اع 

  مجــان املتعةوني ريع عا    ه اليف حجمةون بال ر  ع ئام ًقاالم  اــ   مســتق ع التوــع.  ملــا ريانــ  
سااةـــا التعةاواـــا العمباـــا بصـــفا عامـــا  صـــا  هـــقا الو ـــع املاتوـــني بالمجواـــا اـــ  هاونـــ  عةـــف ال

عرــانام  مجم ــام غــاع عنــ  اإلرــان التفســمجر الصــحاح لةق ــا ا  املشــمجال  الــيت عــا  مناــا الــور  
 رمح  تصونا   مفاهام مــ  النخ ــا ـه ــ  عو  ن التعامــع مــع  –حي   ل  ال ناا  –العم  

   ما  صــة  علاــ  التقناــا يف العــا   اةــتاال  حت  ا  التنواا  ا ا اها  مجو  يف اةتمجا   ح
التمجنولوجاــا ال عنتاجاــا(    ا لــا اةـــتمناعاا يف ال ائــا ا ةاــا   دنتاجاــا   ـــق هــقا ال ــمر ةـــوا 
 ت ةـــمه  اتـــام  جاـــ ام  ريـــرب بمججمـــمج مـــ  الواـــ   اجلاـــ  امل ةـــوع لـــم  نقةاـــا  نوعاـــا مـــ  التعةـــام  

يف ظــع مــا  عاناــ  مــ  مشــمجال  عصــاا  - عقــم  ختتةــف   بــال  ع عــ  التعةــام التقةاــ ر الــقر
عــ  عنتاجاـــا   تماجــع   ن اإلنســـان   قــام لـــقل  عو مســتو  متـــ  م يف االهتوـــا   –عةــف احلـــع 

بق ــا ا التنواــا  غــمج  ن اإلح ارــا  الــيت اخ ــ  عــ  هــقا اإلرــان  صوصــام يف المبــع اظ ــمج 
ن)   ا  االعتوــا  عةاــ  م  القمن العشــم   اــ  رــمجمج  يف جــ    هــقا التصــون    ظاــم    ــو 

 .عةف  وع اظن وا االاتصا  ا  االجتواعاا  السااةاا لةوقتوع
ــــا ن) عـــــ  اظمـــــم املتحـــــ ) منـــــق  ــــان م املتتالاـــــا لةتنواـــــا ال شـــــم ا الصـ   عوـــــ  هـــــقع الم  ـــــا التقـ

  عـ بانـــ    ـــ  املفـــاهام التنوو ـــا الســـائ )    ريـــ    ن مفاـــو  التنواـــا جيـــمه  ن (81  8441
ان ري ا ـــا   ةـــاةا يف  ن  احـــ   عةـــف اعت ـــان  ن التنواـــا ال شـــم ا اجمـــع القـــارم)  ـــ  ن حـــول اإلنســـ

الـــــيت تقـــــو  التنواـــــا يف  رـــــمجا ا املختةفـــــا    صـــــ ح  التنواـــــا ال شـــــم ا غوـــــع بـــــني عنتـــــا  الســـــةع 
 توز عاــا   بـــني توةـــاع القـــ نا  ال شـــم ا  االنتفـــا  هبـــا  يفـــا  ـــ عم بشـــ ) ن    صـــحاع االغـــاع 

ــــام عةـــــف  ــــام الجمـــــا  ن م ـ ــــا التعةـ ــــام لعوةاـ اظاـــــع  ـلـــــ   ن املســـــتو  الت  اقـــــي  ت ةـــــمه  اوـــــام خمتةفـ
  ظائفاـــا  تصـــوناها   ت اـــمجام جـــقن ام يف ةااةـــاها   ت ـــو مام مســـتومام لمجفا ـــا مـــ  الها التعةاواـــا 
ــــع  ــــا املجمقــ ــــم) بوااعاــ ــــا املعاصــ ــــا التعةاواــ ــــ  اظن وــ ــــم عنــ ــــا تعقــ ــــا يفــ ــــا  غمجهــ ــــام  رم قــ ــــام  مناقــ معةوــ

 .باملشمجال 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها -4

ــــ   ــ ــــا اــ ــ ــــان عو  ن  بنايفنــ ــ ــــم  االروئنــ ــ ــــف  ــ ــ ــــــم  عةــ ــــمال حتــ ــ ــــا ال تــ ــ ــا التعةاواــ ــ ــ ــــم  ن وتنــ ــ عن مع ــ
اةــــتوع تام امل نةــــا ب جســــامام   انعــــ  بــــقل  اناعتاــــا بــــ ن نشــــم التعةــــام ال  ت ةــــمه ةــــو  

بـــ   الرترياــم عةـــف  ــم  التوةـــع يف بنـــايف املــ ان     ـــوان اةــتاعاهبا لمجـــع رـــال  التعةــام  ريوـــا 
غمج ماتوا بنوعاا التعةام القر  تةقاع  بنا نا الق   هم مستق ع  متنا  ا ع م ةسا  التعةام  
ال باظةـــــالامه  ال بـــــال مائق الـــــيت  تعةوـــــون مـــــ   ال ـــــا   ال بنوعاـــــا املعةـــــم  ال ب ةـــــةوع   ائـــــ  
ــئنا بعـــــ  جاـــــع  خت ـــــعام  لوظافتــــ   لـــــقل  بـــــ   م انةــــنا ريجلـــــا ن تاناـــــا تتةقــــف جـــــاالم مـــــ  نشــ

  قــام ملعا مجهــا  –ةاا    ةق عةااــا تعةــام  تمباــا  ا ةــمعان مــا تقــقا مبــ  تعتقــ   نــ   جــا  لعو
 انجاـــــا   مـــــ  ا  صـــــ ح  مـــــم نشـــــم التعةـــــام  مـــــا  تعةـــــق مبســـــتق ةنا يف  ـــــويف ال ـــــما الـــــماه   –

 حت  ات   واج    مام  ااام    ت ةمه مقا مت  الت ري  مــ  اجلوانــمه  ال ــم ا الــيت حتمجــم   ــول 
و امل نةا   م جام مناا   صوصام يف العصم القر  ت ةمه ت و م  ظافتاا   ه ا اا   بنائنا ع

عـ جيـــمه  ال  قتصـــم   نهـــا عةـــف  ـــم  تةقـــني التالماـــق املعةومـــا  ال ناةـــاا   الرترياـــم عةـــف ًقا ـــا 
 حســـــمه ظن العصـــــم الـــــماه  مبســـــتق ات   ال حـــــ  عـــــ  « ال   ا  ـــــا»الـــــقاريم)   ععـــــ ا  العقةاـــــا 

وجمه ععـــ ا  عقةاـــا  مفمجـــم) تســـام يف عنتـــا  التمجنولوجاـــا   اةـــ  القـــ ن) مو ـــع اـــ    اـــ   ســـت
عةف توظافاا لــ  ع عقةــا التقــ   احل ــانر   هــقا  ت ةــمه بــ  نع ت اــمجام جــقن ام يف بناــا التعةــام  
لامجتسمه القــ ن) عةــف تنواــا العقــول   اــع هــقا  ن  ــق عةــف امل نةــا الســعو  ا       قــف   نهــا 

اقـــا الصـــةا باملت ة ــا  احلقاقاـــا  قتصــم عةــف  ـــم  تةقــني امل عــانا   الـــيت غال ــام مــا تمجـــون غــمج ً 
 لةتالماق.
 
 تساؤالت الدراسة -4-0

 ت  ن ال ناةا حول اإلجابا ع  التسا ل المئاس التا :
. عو  ر حـــ  اهتوـــ  املوةمجـــا بتـــو مج التعةـــام مـــ  الناحاـــا المجواـــا   مـــا نوعاـــا املخمجـــا  يف 

 عران معا مج جو ) النوعاا 
  تفم  م  هقا التسا ل التسا ال  الفمعاا التالاا:  
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 ما م   اةتاعاع التعةام بدممجانات  احلالاا ريع رال ا   -   
ما حقم اي ما  التعةاواا امل ةوبا  الل العق    القا مني يف  ويف تواعا  الم ا )  -ع

 السمجاناا 
  يف  ويف التح  ا  عو  ر ح   سام التعةام يف حتقاق النوعاا املستا  ا لةوخمجا - 

 العاملاا املعاصم) 
 رياف الس اع عو ت و م التعةام لتحقاق اجلو ) النوعاا لةوتخمجني   - 
 
جراءاتها -3  منهج الدراسة وا 

ــــتن   ــــقر  ســ ــــائي  الــ ــــع اإلحصــ ــــةوع التحةاــ ــــف  ةــ ــــا عةــ ــــ  ال ناةــ ــــم   –تعتوــ ــــمج عوـــ ــــا  شــ ريوــ
ــا ا   ــ ــ ــ ــــ –الشـــ ــ ــ ــــا  ج  ـــ ــ ــ ــــان عالاـــ ــ ــ ــــا   عظاـــ ــ ــ ــــايفا  الممساـــ ــ ــ ــــا اإلحصـــ ــ ــ ــــق عو معاجلـــ ــ ــ ــ ــــا حتقـ ــ ــ  ) باناـــ

ــــــرتريا ــ ــــا املشــ ــ ــ ــــائ  االجتواعاــ ــ ــ ــــــل ايصــ ــ ــــع بعــ ــ ــ ــــــف توز ــ ــ ــــا   تمجشــ ــ ــ ــــ اا ال ناةــ ــ ــ (88  هــ
ــــ   . ــ ــ  تعــ

ــــق  ــ ــــ ا  التالماــ ــ ــــ   عــ ــ ــــانا عــ ــ ــــ   زان) املعــ ــ ــــوان ) عــ ــ ــــقا الــ ــ ــــمجان  ريــ ــ ــــ  الســ ــ ــــا عــ ــ ــــايفا  الممساــ ــ اإلحصــ
ــــا  ــ ــ ــ ــــتخة  ال ناةـــ ــ ــ ــ ــــقر تســـ ــ ــ ــ ــــا  الـــ ــ ــ ــ ــــ ن اظةـــ ــ ــ ــ ــــا املصـــ ــ ــ ــ ــــ ان   غمجهـــ ــ ــ ــ ــــــني  املـــ ــ ــ ــــوز عام  املعةوـــ ــ ــ ــ  تـــ

ــــ ا ل ــ ــــاا يف جـــ ــ ــــ   عم ــ ــ ــــماها منــ ــ ــــو م رــ ــ ــــــ ال  النوـــ ــــ  مبعــ ــ ــــا التن ــ ــ ــــــالل معاجلتاـــ ــــ   ــ ــ ــــ  مــ ــ   حمجــ
ــتع ا   ــ ــ ــ ــ ــ ــــتق ةاا   االةـــ ــ ــ ــ ــ ــام املســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا  التعةـــ ــ ــ ــ ــ ــــ  عممجانـــ ــ ــ ــ ــ ــــو مـــ ــ ــ ــ ــ ــــقا النوـــ ــ ــ ــ ــ ــــا  هـــ ــ ــ ــ ــ ــــمجا    حاجـــ ــ ــ ــ ــ الســـ
ــــا  ــ ــ ــــا  التعةاواــ ــ ــ ــــ  اظ باــ ــ ــ ــــ  نقـ ــ ــ ــــالم عــ ــ ــ ــــام    ــ ــ ــ ــــال  التعةـ ــ ــ ــــع رــ ــ ــ ــــام ريــ ــ ــ ــــا لتعةـ ــ ــ ــــا  الالزمــ ــ ــ باإلممجانـ

ــــم  ــ ــــع ال ــ ــ ــــاا  مــ ــ ــــ   اتســ ــ ــــا   مــ ــ ــــام  حتةاةاــ ــ ــــا لةتعةــ ــ ــــما  النوعاــ ــ ــــ  امل رــ ــ ــــا لمصــ ــ ــــماه   املتاحــ ــ ا الــ
ــــا   ــ ــ ــ ــــا العاملاـــ ــ ــ ــ ــــا  التمجنولوجاـــ ــ ــ ــ ــــ  ا  العةواـــ ــ ــ ــ ــــع التحـــ ــ ــ ــ ــام مـــ ــ ــ ــ ــ ــــا  التعةـــ ــ ــ ــ ــــع خممجـــ ــ ــ ــ ــــا  تعامـــ ــ ــ ــ  عممجانـــ

 . االةتفا ) مناا   ا نها عةف املسااا يف ت و مها
 

 إجراءات الدراسة -3-0
  لنجابا ع  تسا ال  ال ناةا ات ع  اإلجمايفا  التالاا :
  8479/ه8949ق تعـــ ا ا     (  نصــ  اإلحصــايفا  اياصـــا بالســمجان يف املوةمجـــا   ــ

  (.8444/ ه8911 –  8441/ ه8989 –
 حبساع مع ال  النوو ال  اعي  م   ت مجها  اوــا بــني الســنوا  اإلحصــائاا   ــق الصــا ا 

 :(81 ا تاا
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 ع   الو اا   -ع   املوالا                    
ــ  ــ ـــــ ــــ ــ  811× مع ل الم ا ) ال  اعاا = ـــ

 اةا   وو ( ع   السمجان يف منتصف العا                  
 
 : (89 ا حساع مع ل النوو السنور باملعا لا ا تاا 

 ع   السمجان   ق   م تع ا            ن                      
ـــ                     ــــ ـــ ــــ  مع ل النوو السنور =         ــ

  ع   السمجان   ق التع ا  السابق                                      
  عـ عن :

 .ن  = ع   ةنوا  بني التع ا   
 .ه 8991 ممج  التن   بت ون اظع ا  املستق ةاا لةسمجان حي عا  

 ع(  مـــ   ـــالل معـــ ال  ت ـــون  عـــ ا  الســـمجان  تواعاهـــا املســـتق ةاا  اـــف ال احـــ  عةـــف 
اجلامعي يف املســتق ع بســنوات  ا ــ  ) يف  املع ال  التقم  اا ظع ا  السمجان يف ة  التعةام ا ع

ال ناةــا      ــويف ـلـــ    ــالم عـــ  اإلحصــايفا  الماهنـــا ظعــ ا  التــــالماق يف املــ ان    عـــ ا  
 inputsامل ان   املعةوني حمج    ع  تصون مستق ةي لنممجانا  امل ةوبا ملستق ع املــ  ال  

  عةاــ  يف   ــع اي ــ  املســتق ةاا ملقابةــا يف مماحع التعةام ا ع اجلامعي   هو ما حمج  االعتوا
 ال ةمه املتما   يف املستق ع عةي التعةام.

  ( اـــا  ال احـــ  جبوــــع اظ باـــا  املاتوـــا بمصــــ  مســـمج) التعةـــام يف املوةمجــــا  نتائقاـــا مــــ  
تقان م   ناةا   عحصــايفا    مــ   ــالل حتةاةاــا  معاجلتاــا ريانــ  ا ا لــا لمةــم صــون)  ااعاــا 

يف  ويف معا مج اجلو ) النوعاا امل ةوبا بوصفاا  حــ   Outputsعةام    املخمجا  لوااع نوات  الت
القصــون   بــاارتار  هم عناصم االةتجموان ال شم  يف التعةام      وئاا مت الواوا عةــف مــوار  

وبــا معاجلتاا تمجتوع الصون) املستق ةاا لنوعاا اظ ما  املستا  ني م  التعةــام يف  ــويف معــا مج اجلــو ) امل ة
قا اام  ةاام  عاملاام   .يف عران الو ع الماه  اجتواعاام  ااتصا  ام ً 

 
 النتائج -4
 الزيادة المتوقعة من التالميذ السعوديين وفق االسقاطات السكانية -4-0
 معدل النمو السنوي للسكان فيما بين التعدادات الثالثة -4-0-0
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 ( 0جدكم )
 ل 0114ل/0114ال اع لا تودادي ربين عدد بمان الففلمة كلق الد سية ك 

 ل0111كالب د الدرفاجمال  لوال 
ب ة 
 الاوداد

عدد 
 السمان

 ال فا الس اي
للسمان 
 السوادرين

الد س
 رة

 السمان
عدد 
ب ااف 
 ال فا

الفودم 
الف ساب 

% 

  ج  أ    
 % عدد % عدد % عدد

8479  
04 

 ه(8949 

1.445159 811 911861969 بوادي 9184 81 711811111
6 

811 711811111 811 
تيم    

 *بوادي
- - - - - - 

11445159 811 911861969 جفلة   

6 
811 711811111 811 

8441 01 

 ه(8989 
861414114

9 
61149161 5115 611881189 بوادي 9111 7

1 
9415 811919119

5 
7117 

تيم    
 بوادي

911551911 7119 81964189

8 
1416 916191954 1719 

71961175 5514 419661598 جفلة   

9 
9918 861414114

9 
811 

8444 01 

 (ه8911 
841145119

1 
71985195 5118 719571951 بوادي 9111 

9 
9414 891171111

9 
7911 

تيم    
 بوادي

919971776 6617 81679165

1 
9919 511111911 1511 

811115181 جفلة   

6 
5919 41141181

6 
9517 841145119

1 
811 

متوة  
 مع ل النوو

 تقم  ا ةنو ا 11166 هف تتق  عو السالمه مبع ل  وازر  9161 15 
ـــــ      –  خ                                      ــ ــ 811×   ن                                                                     ن  =   ـ                              املع ل النس  لةنوو =   ــــ

 عـ عن:
 .  ن  املتوة  الع  ر لةنوو ا سوع.              ع   السمجان   ق التع ا  اظ ل

 .   ع   السنوا  بني التع ا           .  خ ع   السمجان   ق التع ا  اظ مج
  الحظ م  باانا  اجل  ل:

 .%9184  = 8441/ 8479 ن مع ل النوو ا سوع بني تع ا ر  – 8
 .%9  = 8444/ 8441 ن مع ل النوو ا سوع بني تع ا ر  - 1
 .( -مع ل النوو  تق  عو ا  وه  ر عن   وصف مبع ل  و ةالمه    – 9
بنســــ ا   ــــ   %9161  = 8444/ 8479معـــ ل النوــــو ا ســـوع بــــني عحصـــائي  - 9

 (. 118± متواعا   
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 اإلسقاطات السكانية -4-0-4
 
 ( 4جدكم )

 ا ية الفاا وة لا أعداد السمان السوادرين حا الزرادن السم
 ب ااف ( 1ل كاللمر ة السما ية ) 4101تت/ 0441عال 

 الس ة

عدد السمان 
ااح ا ا 
 كالفاا ا

 ودم ال فا 
 الس اي الفاا ا

 ب ااف ( بن دخام الفدربة 1اللمر ة السما ية ) 
 %  دت أ  

8444  891171111

9 

9168 199461 991117 916764 9117 

1118  851496161

1 
9159 157197 191554 515116 9187 

1119  871691196

7 
9195 171481 164975 591149 9188 

1117  841919198

4 
9187 911816 114757 514499 9119 

1181  181194177

4 
1149 981595 917818 615656 1149 

1189  191819111

4 
1176 991678 984117 661971 1116 

1186  151191167

6 
1199 979111 916841 711941 1111 

1184  
 هـ8991

161169144

5 
1115 918699 987919 794151 1175 

ــــمجاناا  ــ ــــقارا  الســ ــ ــــامي اإلةــ ــ ــــــني عــ ــا بــ ــ ــ ــــنوا  مــ ــ ــــف يف الســ ــ ــــو المجةــ ــ ــــــ ال  النوــ ــــ   معــ ــ حســ
 ( ا ُحسمه مع ل النوو السنور بالعالاا الم ا اا : 8 ( م  ج  ل   8444 / 8441 

                                 = ــــ        عـ عن:                                                
 .  = مع ل النوو المجةف ا سوع  .  = مع ل النوو السنور

 .  = ع   السنوا   اوا بني عامي اإلةقارا 
  الم ا ) املتواعا م  العالاا الم ا اا:  -

         811                                     عـ عّن         ـــــــ (   + ق     =  ق  )                   ×                                     
   .ق = اإلحصايف الق ةي        .ز  = الم ا ) املتواعا
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 .  = مع ل النوو السنور   .  = ع   السنوا  اإلحصائاا
  الحظ م  باانا  اجل  ل :

  ق الم ا ) املتواعا يف  عــ ا  الســمجان  –ةمجان املوةمجا السعو  ني ةاصع  ن ع     – 8
ةـــامجونون يف ةـــ   591149   مـــنام 1119مةاونـــا مـــ  ال شـــم عـــا   81عو مـــا  قـــانع  –

 تســتوم  –ريوــا تو ــح باانــا  اجلــ  ل   –التعةــام   هــقع اظعــ ا  موزعــا بــني الــقريون  اإلنــا  
ــــي   ــ ــ ــ ــ ــــمجان حــ ــ ــ ــ ــ ــــ ا  الســ ــ ــ ــ ــ ــــم ) يف  عــ ــ ــ ــ ــ ــــا ) امل ــ ــ ــ ــ ــ ــــانع الم ــ ــ ــ ــ ــ ــا  قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــةوا عو مــ ــ ــ ــ ــ ــــا   17صــ ــ ــ ــ ــ ــــا عــ ــ ــ ــ ــ مةاونــ

ــــنام   ه8991 /1184 ــــف  794151مــ ــــا  (   عةــ ــــون / بنــ ــــام  بنــ ــــ  التعةــ ــــون ةــ ــــ    ة ــ يفــ
 ةــا  هــقع امل رــما  الســمجاناا املتواعــا حمجــ    ــع  ةــس التخ ــا  التعةاوــي الةــتق ال هــقع 

 .ه8991ا  اظع ا  املتما  ) م  التالماق املتواع  ن   ماوا  بواع التعةام حي بم   مس ع
 ه0441معدالت الزيادة السنوية في سن التعليم والمتوقعة حتى عام  -4-0-3

 و ح اجل  ل التا   ع ا  التالماق  بنون / بنا ( يف مماحع التعةام ا ع اجلامعي م  عا  
   م  عحصايفات  حس   الم ا ) السنو ا  معــ ل النوــو الســنور  ه8911حي عا   ه8989

 .ه8991ع   التالماق املتواع يف التعةام ا ع اجلامعي حي عا   عةي  ةاة  حسمه 
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  الحظ م  معاجلا باانا  اجل  ل:
 الفمحلة او ادا ية –0

ةنو ام  يفا  عن  ن عــ   التالماــق املتواــع  %815بةت مع ل الم ا ) السنو ا ا سوع لة نني 
ـــ  ـــوازر  8991عـــا      مـــا معـــ ل الم ــــا ) الســـنو ا ا ســـوع لة نــــا  تةواــــقام  815911719هـ
ــــا   816% ــ ــــع عـ ــ ــــقا  املتواـ ــ ــــ   التةواـ ــ ــــــني  ن عـ ــــائاا ت ـ ــ ــــا  اإلحصـ ــ ــــنو ام   باملعاجلـ  ه8991ةـــ

 .تةواق) 819941469
 الفمحلة الفاابطة –4

ةنو ا   هقا  عن  ن  %917بةت متوة  الم ا ) السنو ا ا سوع لة نني باملمحةا املتوة ا 
تةواـــــقام  يف حـــــني بةـــــت متوةـــــ   818911971هـــــو  ه8991تواـــــع يف عـــــا  عـــــ   التالماـــــق امل

ــنو ا ا ســــوع لة نــــا   ةــــنو ام  يفــــا  عــــن  ن عــــ  ه  املتواــــع ةــــوا  %515معــــ ل الم ــــا ) الســ
 .تةواق) 811111158 قانع 
 الفمحلة الاا ارة –3

نو ام  ةـــ %719بةـــت متوةـــ  معـــ ال  الم ـــا ) الســـنو ا ا ســـوع لة نـــني يف املمحةـــا الجمانو ـــا 
 4671181ةـــاقانع  ه8991 هـــقا  عـــن  ن عـــ   تالماـــق املمحةـــا الجمانو ـــا املتواـــع يف العـــا  

ةـــنو ام  يفـــا  %119تةواـــقام  يف حـــني بةـــت متوةـــ  معـــ ال  الم ـــا ) الســـنو ا ا ســـوع لة نـــا  
 .تةواق) تقم  ام  4791784 تواع مع   ن  صع ع  ه  يف  العا  نفس  عو 

ل النوو السنور بني ال نني  ال نا  عةف الســوايف ريةوــا انتقانــا يف  الحظ انتفا  متوة  مع 
السةم التعةاوــي  هــقا  مجــع عو انتفــا  معــ ال  المةــوع  ال قــايف لنعــا ) بــني التالماــق بصــعو  
م ـلـــ  يف حســـاع معـــ ل النوـــو  الســـةم التعةاوـــي  يفـــا  م ـــ  يف  عـــ ا  التالماـــق يف املمحةـــا  اـــً 

    .احلقاقي بني التالماق املستق
 

 م4101/  ه 0441الحاجات المتوقعة من خدمات التعليم  حتى عام  -4-4
 م 4101/  ه 0441الزيادة في المدارس ) بنون / بنات ( حتى عام  -4-4-0

 تواــع  ن اتـــا  الن ـــا  التعةاوـــي عو  عـــ ا  متما ـــ ) مــ  املـــ ان  ملقابةـــا ز ـــا ) ال ةـــمه عةـــف 
ــ ــ ــــا ظعــ ــــا ) املتواعــ ــــويف الم ـــ ــــام يف  ــ ــــا  التعةــ ــــي عــ ــــق حــ ــــا 1184/  ه8991 ا  التالماـــ    ت اناـــ
 اإلحصايفا  الوان ) يف اجل  ل التا :
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 ر حظ  ن  يا اف الددكم:
(  صــول  بانوــا 81 ن متوةــ  الفصــول يف م نةــا مــ  املــ ان  االبت ائاــا لة نــني  ســا    

ف الســوايف بةــت (  صــول تقم  ــام    يف متوةــ ا ال نــني  ال نــا  عةــ4يف مجماةتاــا لة نــا   قــ  بةــت  
 (  صول تقم  ام.4(  صول لةو نةا الواح )   ما يف ًانو ا ال نني  ال نا   اسا    7 

 ( حسمه متوة  ريجما ا الفصول بقسوا :9(   9 م  ج  ل  
ع   التالماق/ ع   الفصول يف م ان  ال نني  ال نا  باملماحع ال ناةاا املختةفا  بان     

( تةواـــقا يف مـــ ان  11ل مـــ ان  املمحةـــا االبت ائاـــا  بةـــت  نتائقاـــا  متوةـــ  المججما ـــا يف  صـــو 
( تةواــقام يف مــ ان  16ال نني  ال نا  عةف السوايف   ما يف مــ ان  املمحةــا املتوةــ ا  قــ  بةــت  

( تةواق) يف م ان  ال نا    تسا   متوة ا  ريجما ــا الفصــول يف املــ ان  11ال نني مقابع  
 ةواقام يف االًنتني.( ت14الجمانو ا بنني  بنا   عـ بة    

 حبساع احلاجا  املستق ةاا م  الفصول  املــ ان  اخ ــ  النتــائ  عــ   ــم ن) التخ ــا  
   1184 - ه8991لتقااــم  صـــول  مـــ ان  ملقابةــــا الم ــــا ) املتواعــا مـــ  التالماـــق حـــي عـــا  

 ريا يت:
 )أ( لا الاوليل او ادا ا

ــ87567ت ةـــت احلاجـــا  مـــ  الفصـــول عـــو       ر 1184/ ه8991ا  (  صـــالم حـــي عـ
( م نةـا تقم  ا ت ــاا عو مــ ان  ال نــني املوجــو ) يف اي مــا   ــق 8767االةتع ا  بدنشايف  

(  بانوــا حتتـــا  مــ ان  ال نـــا  عو ز ــا ) اــ نها ه8918هـــ/ 8911عحصايفا  التعةام لعــا   
 .(  صالم الةتاعاع الم ا ) يف  ع ا  ال نا 87111( م نةا ت م  8114 

 ا الاوليل الفاابل)ب( ل
( 18894 تواــع  ن حتتــا  الم ــا ) املتواعــا يف  عــ ا  التالماــق يف مــ ان  ال نــني عو عـــو  

( م نةا تقم  ام  بانوا  تواع ز ـــا )  عــ ا  الفصــول يف مــ ان  ال نــا  بنحــو 9118 صال  ر  
 .( م نةا1791(  صالم ت وام  84847 

 )ل( لا الاوليل الاا اي
(  صـــالم ج  ـــ ام حـــي عـــا  84114ةـــت احلاجـــا  يف تعةـــام ال نـــني عـــو  مـــ  املتواـــع  ن ت 

  يف ه8918( م نةـــا ت ـــاا عو املـــ ان  املقامـــا حـــي عـــا  1114 شـــمجةون   ه8991
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( م نةــــا ج  ــــ ) 1999(   صــــالم ج  ــــ ام   ر  18115حــــني اتــــا  تعةــــام ال نــــا  عو  
 ت اا عو امل ان  املوجو ) بالفعع.

 
 م4101/ ه0441توقعة في أعداد  المعلمين والمعلمات حتى عام الزيادة الم -4-4-4

ــــع  ــام ا ــ ــ ــــع التعةــ ــــ ان  مماحــ ــــا  يف مــ ــــ ا  املعةوــــــني  املعةوــ ــــا  عــ ــــائاا  التالاــ ــــح اإلحصــ تو ــ
ــــي  ــ ــــا  ال ناةــ ــ ــــامعي يف العــ ــ ــــا  8918اجلــ ــ ــــي عــ ــ ــــا حــ ــ ــــا ) امل ةوبــ ــ ــــــ ال  الم ــ  - ه8991ه  معــ

1184:  
اإلحصــائاا ل اانــا  التالماــق  املعةوــني يف   ا  بةت ع   التالماق لمجــع معةــم   ــق املعاجلــا 

( تةواــــقا لمجــــع معةــــم يف امل نةــــا 86(  5  9 الــــوان ) يف اجلــــ  لني  ه8918العــــا  ال ناةــــي 
( تةواــقام يف امل نةــا الجمانو ــا  يف حــني بةــت 87( تةواقام يف امل نةا املتوة ا   85االبت ائاا   

 .عةف ا تالا  نجا  السةم التعةاوي( تةواق) يف م ان  ال نا  89ع  ه  لمجع معةوا  
ــــايفا   ن الن ـــــا  التعةاوـــــي يف املوةمجـــــا  تواـــــع  ن اتـــــا  عو      ـــــويف ـلـــــ  بانـــــ  اإلحصـ

معةوــــام يف مــــ ان  املمحةــــا االبت ائاــــا   46149معةوــــام يف مــــ ان  ال نــــني  مــــنام  111611
ن  املمحةــا معةوــام يف مــ ا 56145معةوــام يف مــ ان  املمحةــا املتوةــ ا   عــو  75948 عــو 

معةوا يف م ان   881766معةوا يف م ان  ال نا  منا   169176الجمانو ا    ال ع  
معةوــا يف  79471معةوــا يف مــ ان  املمحةــا املتوةــ ا     74891املمحةا االبت ائاا   عــو 

مــــ ان  املمحةــــا الجمانو ــــا   هــــقا  عــــع  ــــم ن) ال ــــ يف يف التخ ــــا  إلعــــ ا  اظعــــ ا  الالزمــــا مــــ  
ال  مـــ  املعةوـــني  ريـــي  املعةوـــا  يف م ةســـا  ععـــ ا  املعةـــم  لتة اـــا احلاجـــا  املتواعـــا املعةوـــني

تفـــاجل الن ـــا  التعةاوـــي مشـــمجال  نقـــ   عـــ ا  املعةوـــني امل ةـــوبني ملقابةـــا الم ـــا ) املتواعـــا مـــ  
التالماق  صوصــام يف ظــع ظــم ا  ةــعو )( الوظــائف التعةاواــا الــيت تســمج  ااــا ةااةــا املوةمجــا 

 .عران   ا زمناا تستا ا الوصول يف  ا تاا عو حتقاق السعو ) المجامةاا مام يف 
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 المخرجات في ضوء معايير جودة النوعية -1
يف الوا  القر ر ة  التوعا  ال مباــا املتق مــا هــواجس االنتقــايف بــالتعةام عو مــا  ســوف 

لوال ـــا  املتحـــ ) با (11  ( C. O. A. R. S)   اهتوـــا  Authenticمبســـتو  التعةـــام احلقاقـــي 
اظمم مجاا مبا  سوف " حبمريا ت و م    ععا ) بنايف التعةام " اليت هتم بال ح  يف ريافاا  توجاــ  

مبعــن التوااــم بــني اإلجنــاز الســ حي  Authentic Achievementالتعةــام لتحقاــق عجنــاز حقاقــي 
 : (18 لةتعةام  اإلجناز ـر املعن القر  ا ا عو حتقاق 

املــتعةم عةــف عنتــا  املعم ــا عو ــام عــ  االهتوــا  بتنواــا القــ ن) عةــف حفــظ مــا  تنواــا اــ ن) – 8
 . ام ل  م  معانا  اةرتجاعاا

 .اةتخ ا  املتعةم اظةالامه االةتقصائاا لتمجو   معن ملا تعةو  – 1
تولاــ  احلــوا م لــ   املــتعةم إلنتــا  املعم ــا   الــ ا ع لنجنــازا  ـا  املعــن  القاوــا عو ــام  – 9

 .م  المغ ا يف النقار  احلصول عةف الشاا )ع   
مقت ــاا   . ح   رم ه حتقاقاا حتقاقام  ظافاام التقم م اظمم مجي "تعةام مــ   جــع املســتق ع

 –القمن احلا ر  العشم  "   تت ةون يف الرتريام عةف تعةام التقناا   بــمز ـلــ  يف جاــو  "  نا  
 Victorم مجـــي    عوـــال"  امجتـــون ريـــوزان اإلصـــالحاا لةن ـــا  الرتبـــور اظم Oras - Manمـــان 

Cousin  مجمو   ننول "  Methwi Arnold 11 "  غمجهم)
. 

 
 معايير الجودة في التربية -1-0

ريوــا  لـــ  نتــائ   ناةـــا    –بصــفا عامـــا  –يف هــقا الواـــ  مازالــ   ن وـــا التعةــام العمباـــا 
تـــ ن مه املتعةوـــني  حتـــم     تمجتفـــي مبقـــم  (19 ع  ـــ )  جماهـــا بـــاحجمون    مماريـــم عةواـــا   لاـــا

 ظــع هــ ا  .عةــف احلفــظ ا    تنواــا القــ ن) عةــف التــقريم يف حســاع العوةاــا  العقةاــا العةاــا
  يفــا (19 اريتساع املفاهام  امل ا ئ  الن م ا  م   هم  ه اا املناه  امل ون) يف ال  ل العمباا

م ت ًمجام م ارمام يف مستو  النوعاا امل ةوبا يف  ويف حت  ا  ال م ا  .احل ان ا الماهنا  ً 
عن مشــمجةا النوعاـــا الرتبو ــا يف بةـــ اننا يف  ـــويف التحــ  ا  الماهنـــا ا ا ـــا بنــا م م حـــا عةـــف 
مســــتو  عنســــان احلــــع صــــاحمه الفعالاــــا احل ــــان ا   التان اــــا حاــــال عنســــان املشــــمجةا    الت عاــــا 

مر صــااغت   ا امشاا احل ــان ا   عـا ريــان مــ   صــائ  عنســان احلــع املســتا ا بالرتباــا  ن غــ
ريـــا (  ـــدن مقت ـــاا  العصـــم احلـــ     مت ة اتـــ  تقت ـــي  ن  مجـــون اإلنســـان   –يف عرـــان  زمـــا 
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امل ةوع هو م  حتة   ربا  عةواا  تقناــا متفواــا بنــايف عةــف رــمه التفــوق يف العصــم الــماه   
  الم ع  اةا الشم ه ال م ن ا لصااغا الشخصاا املتمجامةا   وا مواــع مت ة ــا  حتقاقاــا يف 

 الوااع التعةاوي العم  بصفا عاما  
ــائق الاونســمجو – رــان  اظ باــا  الرتبو ــا  عو  ن السااةــا  التعةاواــا  – (15  صوصــا ً 

يف بةــــ اننا تــــ  ن يف اظةــــا  حــــول امل ــــم  االاتصــــا ر لةتعةــــام   هــــقع الم  ــــا  عن نريــــم  عةــــف 
عنَّ السااةــا  الرتبو ــا يف جانــمه ماــم  د ــا  اةـــ  جوانــمه   ـــم  ريجمــمج) ال تقــع عنــ   ااــا  عـ 

 وةاا ب   عاجم) ع  اةتاعاع ريع املواصفا  امل ةوبا إلنسان احلع   ــق مقت ــاا  العصــم 
 حت  ات   ـل   ن السـااةا الرتبو ا اليت  مجون غا ا املما  مناــا النوــو االاتصــا ر  حســمه اجمــع 

عامةــا تعوــع ريــرت    ن  ا منقوصا لةوشمجةا   اي ا  انمجوش  يف  م  التخ ا  إلع ا       
 –يف ا لــــا االاتصــــا  ا  يف حــــني عن املشــــمجةا احلقاقاـــــا تتقــــا ز  بعا هــــا املســــتو  االاتصـــــا ر 

االجتواعي القر  نحصم يف احلـ    اإلاةاواا ال اقا  عو  عع ا  ريوا ن تتعامــع  مــع املســتو  
 .احل انر الشامع القر  تقا ز بفعالات  هقع احل   

) النوعاــــا العةواــــا  التمجنولوجاــــا بوصــــفاا رــــمرام جوهم ــــام مــــ  رــــم ه  مـــا  تعةــــق مبعــــا مج جــــو 
التنواـــا االاتصـــا  ا ال  فـــف نـــ ن) اهتوـــا  السااةـــا  التعةاواـــا هبـــا   االهتوـــا  مبقـــم  الشـــمجع 
ال سا  م  التعةام املاع  غمج  ن ما  توا م  ا    ام م  عممجانا   ما   وح  ا م  غا ا  ال 

االجتواعاــا ا ةاــا   هــو مــا انعمجــس صــ اع عةــف  –واــا االاتصــا  ا تمجــا  تتقــا ز حاجــا  التن
الن م التعةاواا ب ريوةاــا    صــ ح  تعقــم عــ  الو ــايف بمجــع احلاجــا  الــيت تقت ــااا مســتو ا  
الوعي احل انر   ما  ستا    م  اريتفــايف ـايت جيعــع اظمــا يف غــن عــ  ةــواها   جيعــع ن واــا 

مل ةوبا ريةاا   عةف املستو ا  املتنوعا لالةــتقالل احل ــانر الرتبو ا اا ن) عةف تو مج  ايربا  ا
(16 ااعاا 

. 
  صـــ ح اـــمع حتقاـــق جـــو ) النوعاـــا الالزمــــا لةت ـــون احل ـــانر  مـــمام صـــع ام يف  ـــويف حتــــ  ا   
ريواا  ريافاا معاصم) تعا   معاا التعةام منق  اــ  لــاس بالقصــمج   تتوجمــع التحــ  ا  المجواــا 

 يف :
 
 يل نقص معدالت التسج -1-4



 4114-العدد األول  -المجلد الثاني ………………… ……مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس   
 
 

 

043 
 

 وازال ع   م   بنائنا الق    صــةوا عو ةــ  التعةــام  ــان  التعةــام    ت ــح ـلــ  مــ   ــالل 
 اإلحصايفا  املقاننا التالاا:

 
 (1جدكم )

 راتك  ودوف الاسديا لا الاوليل او ادا ا تبوا  للد ا لا السوادرة
 (41)ل  4111 قار ة  بوض البلدان ااب  ية عال 

    اف %   ان % البلتتتد

  68 19 العمباا السعو  ا

  71 819 مصم

  48 887 ع مان

  41 818 مالام ا

   تتوا م باانا  ع  ع   ال نا  - 99    انستان

  14 97 مون تاناا

تو ح ال اانا  اإلحصائاا الممساا  ن  م  التو ن   التعةم( لمجع اظرفــال املةــممني 
 ريـــــقل  حمجـــــ  تو ـــــاح ظـــــاهم) تتســـــم    تتحقـــــق بعـــــ    تتفـــــا   معـــــ الها بـــــني الـــــ  ل 

بال مابا  التناال يف  ن  اح    تتوجمع يفّ  ن رااــا  اةــتاعاع امل ةســا  التعةاواــا اــ  
 –ريوــا تشــمج اإلحصــايفا    – صة  عو ـن ها  تعــ ها يف ريــع مــ  ع ــمان  مصــم  مالام ــا

وا غـــــمج  ن هنـــــا  عـــــ  ام ال بـــــ   بـــــ  مـــــ  اظرفـــــال الـــــق   بة ـــــوا ةـــــ  التعةـــــام  ملـــــا  ةتحقـــــ
ل  ظن امل ان   ص ح  تستوعمه ريع عا  ع  ام   م يفــ  هــم  ــوق ةــ   بامل ان   ـ 
التعةـــام    تومجنـــوا مـــ  االلتحـــاق هبـــا ةـــابقا   تنوعـــ   ةـــالامه اةـــتاعاع مـــ  هـــم  ـــوق 
الس   اوا بــني الــ  ل  عـ غاــم  ــم  صـــوالم  مــ ان  الفصــع الواحــ ( يف املنــارق ال    ــا 

ا ) ااـــ هم مـــم)   ـــم  يف املـــ ان     اـــم يف التعةـــام ريوـــا  الم فاــــا ريوـــا يف مصـــم     ععـــ
 .ا   يف ع مان  مالام ا   م  ا جيمر حساهبم  و  مع ال  التسقاع

 عوةاا نق  مع ال  التسقاع يف امل ان  حتمجواــا بــال  ع اةــا مــ  العوامــع االجتواعاــا 
   بــــني تــــو مج اي مــــا  االاتصــــا  ا  الجمقا اــــا  ختتةــــف مــــ  ا ــــم عو ا ــــم  لعــــع مــــ   ااــــا الت ــــا

عةــــف الــــمغم مــــ  ت رياــــ   –ريوــــا يف العمباــــا الســــعو  ا   -التعةاواــــا  ال ةــــمه املتما ــــ  عةــــف التعةــــام
 السااةا التعةاواا تو مجها ريوام  نوعام.

( اــ   ريــ    جــوع تــو مج املــ ان  الالزمــا لةتعةــام عةــف  ن  مجــون 119 دـا ريان  املا )  
   تن اوـــ    تتـــوا م  اــــ  ريـــع الشـــم ه الوا اـــا بــــ غما  امل ـــن امل نةـــي الئقـــا يف تصــــواو   رـــمجة
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ــــا ــــف (11 ال ناةــ ــــ  عةــ ــــازال  عتوــ ــام مــ ــ ــــان  عو   ن التعةــ ــــا  رــ ــــايفا  الممساــ م ــــــان    عال  ن اإلحصــ
   هــقع املــ ان  عةااــا مــا (14 مست جم) لتستخ   م ان  ت ةت مــا  قــمع مــ  نبــع عاــا  عــ   املــ ان 

 .ت ًمجام ةة اام يف ريفا ا  العوةاا التعةاواا  اااعةااا م  ت   مستو  اي ما  اليت تً م 
 

 (1جدكم )
 راتك  اا ج اباط ع رأ  أكليا  اا ار حام حالة الفدارن

 (31) وا ة ) حما ية /  سا جمن ( 

  فاا  % جيد % دكن الفساا % عدد % الفدارن الفساا  للفدارن ال اعا أفراد العينة وفق المدارس

 حمجوماا 89156 87.4 84199 691 58174

 مست جم) 919 6199 97197 549 91118
 اةا  الوو ( 81116 19199 56111 8191 811

(  ـــــم ام يفـــــ  ااـــــ  691(  ـــــم ام  توزعـــــ  عو  8191بة ـــــ  العانـــــا املشـــــانريا يف اةـــــت ال  الـــــم ر  
ن    ( يف  اا  ـ  هم يف مــ ان  تشــ ع م ــا  مســت جم)   اــ 549ـ  هم يف امل ان  احلمجوماا     

م  اةا العانا  ن حالا امل ان  اليت  نتوي علااــا ـ  هــم ةــائا   هــقع النســ ا موزعــا  %5611ما حجمع 
يفــ   ــم ن  ن  %97197بني امل ان  احلمجوماا  املست جم)  حبا  اةت ًم  امل ان  املســت جم) بنســ ا 

ع النتاقا من قاا لةو ان  احلمجوماا   تعترب هق %84199املستو  النوعي لةو نةا ةال يف مقابع 
عو حــ  ري ــمج  عـ ختتةــف امل ــا  املســت جم) عــ  امل ــا  احلمجوماــا مــ  حاــ  تصــاماواا   مــ   مناةــ ا 
التقااما   املما ق امل ةوبا لةتعةام  تة اتاا حلاجا  ع   ري مج م  التالماق   مــ  ا تقــف عــاجم) حــي 

 ما  ال ناةا.ع  الو ايف ب بس  اررتارا  ال ائا الفام ائاا املالئوا ظغ
 تعمجس ظاهم) االعتوا  عةف م ــان  مســت جم) الةــتخ اماا مــ ان  هبــقا احلقــم الــقر  قــانع نبــع 

هـــــ م رــــما  ت ــــني نقــــ  االةــــتع ا   التخ ــــا  لتــــو مج  ــــم   8911املــــ ان  يف اي مــــا حــــي عــــا  
  .التو ن   التعةم( لمجع املةممني

 معدالت التسرب بعد االنتظام في التعليم  -1-3
ما عن  نت ووا يف امل ان  عال  ةمعان ما  نق عوا ع   –يف خمتةف مماحع التعةام  –ال ع   م  التالماق  ما ز 

 :ت اناا املعاجلا  اإلحصائاا التالاا drop - out ال ناةا  يفا   ًم يف م   ريفا ا التعةام  مع ال  التسمع
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  و   اح   اوا  ةي: بان  اإلحصايفا  اجل  لاا م رما  المجفا ـا  مع ال  التسمع يف
م  اةا  %15171بة   مع ال  الرت اع لةفو  يف املمحةا االبت ائاا يف م ان  ال نني  – 8

   مــــا يف مـــ ان  ال نــــا   قـــ  بة ــــ  %89111الفـــو   بانوــــا بة ـــ  معــــ ال  التســـمع 
 .%86117   بة   مع ال  التسمع %19179مع ال  الرت اع 

مــــ   %71169ال  الرت اــــع لةفــــو  يف مــــ ان  ال نــــني    املمحةــــا املتوةــــ ا بة ــــ  معــــ  – 1
ــــمع  ــــ ا التســ ــــو    بة ــــــ  نســ ــــا الفــ ــــ  بة ــــــ  %18197اةـ ــــا   قــ ــــ ان  ال نــ ــــا يف مــ    مــ

 .%7111  يف حني بة   نسمه التسمع %41181مع ال  الرت اع 
مــ  اةــا  %79117 مــا يف املمحةــا الجمانو ــا  فــي مــ ان  ال نــني بة ــ  معــ ال  الرت اــع  – 9

ــــو    بة ـــــــ  ــــمع  الفـــ ــــ  بة ـــــــ  %16189معـــــــ ال  التســـ ــــا   قـــ ــــ ان  ال نـــ ــــا يف مـــ    مـــ
 .%89177م  اةا الفو     صة  نس ا التسمع عو  %15119مع ال  الرت اع 

هقا عـا ما اعتربنا ال ااني لنعا ) يف السنا الجمالجما االبت ائي     ا ا  ر ممحةا معامــع   ــ  
مـــ   ـــو  ةـــابق عو الفـــو  املعـــن بمصـــ    +(   اةنـــاع عةـــف الـــمغم مـــ  ريونـــ  حجمـــع ع ـــا ا  عـــ ا 

م رــــما  ريفا تــــ .  تصــــ ح المجفا ــــا ا ســــوبا  عةــــف مــــ  املعــــ ل الــــوااعي مبــــا حجمــــع  عــــ ا  ال ــــااني 
لنعـــا )  القاوـــا امل ـــا ا لةفـــو (  ر حتوـــع معامـــع   ـــ   +(   معـــ ل التســـمع ا ســـوع  اـــع 

اوا امل ا ا لةفو (  ر مبعامع   ــ  م  املع ل الوااعي مبا حجمع ااوا  ع ا  ال ااني لنعا )  الق
 –). 

ــــاهمر   الـــــقر  توجمـــــع يف عـــــ   التـــــوازن يف  ــا التحـــــ  ا  المجافاـــــا  تت ةـــــون يف رـــــمجةاا ال ـ  مـــ
الفــــم  التعةاواــــا بــــني ةــــمجان املــــ ن  اــــارع اظن ــــاا  ال ــــوا ر   بــــني الــــقريون  اإلنــــا    بــــني 

لــمغم مــ  عــ   تــوا م ال اانــا  عةــف ا –املاسون    املعسم     التفا تا  باناا ت ع  ع تســا ل 
ــائاا الــــيت تصــــنفاا    ــــالم عــــ  رــــمجةاا العوةــــي املتوجمــــع يف  ظافــــا التعةــــام  ريفا تــــ  يف  –اإلحصــ

حتقاق  ظائف  يف  ويف التح  ا  املعاصم)  القر عـا ما مت حتةاة  حتةــاالم مو ــوعاام  دنــ   عمجــس 
 شــمجع العالاــا اجل لاــا بــني العقــع  يف  وة  نوعام م  احلممان التعةاوي املقنــع   عـا ريــان التعةــام

 املعةومـــا     اـــو  هـــقع اجل لاـــا هــــو املـــنا     مرياـــا هـــو املعةــــم  الـــقر  قـــو  ب عوـــال الشــــمر 
 النق   التحةاع  حي  صع بالعقع عو املعم ا   همجقا  دن ج لاا التعةام مستوم) مــا  ا  تعةــم 

ــــا بـــــ  ا   ــــتوم هـــــقع العوةاــ ــــتومام   تســ ــــتومان العوةاـــــا  املعةومـــــا   ايــــــربا  مسـ بــــــني  Prcessاةــ
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م  ال  العوةاا التعةاواا يف امل ان    تتواــف ريفا ــا املخمجــا  عةــف ريفا ــا  هــقع العوةاــا  
الــيت تتواــف بــ  نها عةــف ريفا ــا املــ  ال    عـا ريــان ـلــ  ريــقل   دننــا البــ  مــ   ن نقتنــع  ن 

 ةاع العوةاا  التالاا:تعةاونا  عا   زما حقاقاا   حمج  الواوا عةي عناصمها  م   الل حت
 

 (  و ح  لاا  التعةام يف امل ان 1رمجع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملـــــا ريانـــــ  اظ باـــــا  الرتبو ـــــا املاتوـــــا بفعالاـــــا امل نةـــــا اـــــ  اتفقـــــ  عةـــــف  جـــــو  ا ـــــ ماع 
inputsبوصفاا نتاقــا من قاــا ل ــعف عناصــم املــ  ال   Processمةحوظ يف العوةاا  

 91)  
لةنوـــو  الرتبــور العــم  املنشــو    هــو مــا  ةــام جبــ ان) يف  عمجس  يف  وةاا غوو  التصــون

تمجـــو   جاـــع التخةــــف  عـ عقـــم  العوةاـــا التعةاواــــا عـــ  حتقاـــق النوعاــــا الـــيت  ت ة اـــا ال ــــما 
الماه    حمج  االروئنان عو هقا ال مر  اعت انع  ةا  التخ ا  إلصــالر التعةــام عنــ  حتةاــع 

 .امل  ال  اظةاةاا لةن ا  التعةاوي
 
 المحتوى الدراسي -1

 تغذية راجعة

 المعلم

 التالميذ

 الوسائل التعليمية

 االمكانات

 التقويم

 اإلدارة

 األهداف

 المنهج

 مدخالت
 أساسية

مدخالت إحاللية 
 ) مساعدة (

 مخرجات
عمليات تتم فى كيان 

 مى " مدرسة "يس

نموووووووووو بت اعووووووووووتبلم  ت اعووووووووووو  اعبمليووووووووووات  وووووووووووين 
اعمووووودألست اةساسوووووية  مسووووواعد  اعمووووودألست 

ة اعمألرجووووات تت لوووو  علووووى يوووواإلحسعيووووة  ك ا
تت لوووو   وووود ر ا علووووى  اعتوووو ة اعبمليووووات يووووك ا
 ة اعمدألست .يك ا
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 Educational Opjective" لتصــناف اظهــ اا التعةاواــا  B. Bloomحانوــا تصــ   " بةــو  
يف ااع ) ا م  ايا  بالــال العقةــي املعــميف  اظمــم الــقر  Memory ج  نفس  م  ما عو   ع القاريم) 

يف مســـتو   Remember ســـم عةـــف  نـــ  اناعـــا  ـــوناا بـــ ن ةـــامجولوجاا التفمجـــمج تســـتوجمه   ـــع التـــقريم 
ــــــي  ــــتاعاع  –عقةــ ــ ــــتو ا  االةــ ــ ــــ  مســ ــ ــــ  مــ ــ ـــــان   بســ ــــع Assimilatioماـــ ــ ــــــمه Analysis   التحةاــ    الرترياــ

Sythesis  التقــو   Evaluation
 مــ  ا  صـــ ح  الــقاريم) املعم اـــا اجمــع  حــ   نريـــان القــ نا  العقةاـــا  ( 99  

ب ـــم  اةـــت عايف املعةومـــا  املختمنــــا اظ لاـــا   لمجـــ  التـــقريم املعـــميف ال نــــايف ال  اـــتم مبقـــم  تنشـــا  الــــقاريم) 
 حسمه  بع مــ   جــع التوظاــف املجموــم لةوعةومــا  املســرتجعا يف تمجــو   عالاــا  معم اــا ج  ــ ) تســام 
عةــاامام م ارــمام يف تنواــا اــ نا  املتعةوــني يف توظاــف هــقع املعةومــا  ظهــ اا  عب اعاــا ها  ــا  غــمج  ن 

 حســمه اــ  القــي ب اللــ   االحتفــاظ باملعةومــا عةــي  ت  اق ااع ) تنشا  الــقاريم) مــ   جــع ز ــا ) القــ ن)
ـــا  بـــــ  ن حقاقـــــي يف حتقاـــــق جـــــو ) النوعاـــــا  ــــام ريجمـــــمجام عـــــ  القاــ ــــام  مـــــ  ا   بعـــــ  التعةـ عةـــــي  هـــــ اا التعةـ
لةوتخــمجني امل ةــوبني لقاــا ) حمريــا الت ــون التقــع  املعــميف    بتحةاــع بعــل عناصــم ا تــور حمجــ  ايــم   

 ب عل النتائ  :
الامه تصــــوام ا تو ـــا  ال ناةــــاا عةـــف ا ــــتالا ختصصـــاها يف عــــم  احلقـــائق العةواــــا  عتوـــ   ةـــ – 8

ب مائق تشقع عةف احلفظ  التقريم  حسمه  يف  ا   ص ح  ا   م  حفظ املعةوما   اةــرتجاعاا 
   عـــ  ريا اـــام لةتعامـــع مـــع الوااـــع العـــاملي  مســـتق ات  العةواـــا  التمجنولوجاـــا  بـــع البـــ  مـــ  اريتســـاع 

توظاف املعةوما   االةــتفا ) مناــا يف االبتمجــان  اإلبــ ا  حــي حمجــ  املســااا يف التقــ   الق ن) عةف 
   .املنشو 

ريوــا  ن ر اعــا املنــاه   مــا حتتو ــ  تشــمجع عحــ   املشــمجال  اظةاةــاا املاوــا لةتعةــام   قــ  بانــ    – 1
ال ـــام مـــا تقـــو  عو ال ناةـــا  الـــيت اهتوـــ  هبـــقع الق ـــاا   ن الجمقا ـــا الـــيت تم جاـــا امل نةـــا  مفم اهـــا غ

اجلوو    اي ما زال   وةا مبخةفــا  االةــتعوان    معــ ) عةــف  قــ    لقــ  انتقةــ  عناصــمها عو 
الن ا  التعةاوــي ا ةــف مــ   ــالل  عالاــا  النقــع املســتوم مــ  التقــانع الرتبو ــا لــ عل الــ  ل العمباــا 

ـ   اـــام بعاـــ ) عـــ  مفـــاها م التالماـــق  يفانةـــتام الاوماـــا  الـــا ن)   مـــ  ا  اـــي تســـام يف تقـــ    ـــا
 مالــــ  عو الســـــ حاا يف التنـــــا ل  ا ـــــ ا   ةـــــا م) ال ناةــــا  اظ باـــــا عةـــــف حســـــاع ال ناةـــــا  
العةواــا  التمجنولوجاــا الــيت  صــ ح   ــم نها مةحــا يف الواــ  احلا ــم  يفــا  ــ    عو  قــ  التــوازن يف 

عحــ ا  مفاناــا بــني خممجــا  التعةــام ععــ ا  المجــوا ن ال شــم ا الــيت حتتاجاــا حتــ  ا  الو ــع الــماه     
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 احلاجا  االاتصــا  ا  االجتواعاــا    صــ ح التعةــام هبــقا الشــمجع ال    ــق باحلســ ان احلاــا) العوةاــا  
ـ  نصـــمه االهتوـــا  يف ريـــع ممحةـــا مـــ  مماحـــع  ععـــ ا  التالماـــق  غااـــمهم  الســـةم التعةاوـــي عةـــف  ـــم ع
العوةاـــا   مـــ  ا انعـــمل التعةـــام بشـــمجة  احلـــا  عـــ  لةومحةـــا التالاـــا    ن التفمجـــمج يف تـــ هاةام لةحاـــا) 

حاجـــا  التالماـــق  ت ةعـــاهم   عقـــم عـــ   اـــم الوااـــع املعـــاا  التفاعـــع معـــ    إلصـــالر هـــقا ايةـــع 
جيــــمه ععـــــا ) الن ــــم يف نشـــــارا  التعةــــام  لاقـــــمر توةــــاع املســـــاحا املخصصــــا لةنشـــــارا  العةواـــــا 

 المجاواايف  اظحاــايف  عةــو  الفةــ   ظن  ظافاــا املنــاه   التمجنولوجاا ريالم ا اا   الفام ايف  اجلاولوجاا 
اــق الصــةا حباــا) اإلنســان  ال ناةاا  اابةاتاا ظن ترتجم عو ةةو   يفانةا  شرته  ن  مجون  تواها ً 
ـــا ملســــتو ا  املعم ــــا  تقنااهــــا   اهتواماتــــ    تتنــــاغم مــــع ماولــــ   ا ناتــــ   عممجاناتـــــ     ـــــالم عــــ  مواري تاــ

 .يف ريع الاال  العةواا ال  لاا املعاصم)
 

 ( 1جدكم )
 (34)ااك ان ال سبية للفااد الدرابية تبوا  للفااد ككلق  ماحا الاوليل )   ين    اف ( 

 الفااد الدرابية

 دكن الدا ويةالفماحا الدرابية 
 )*(الاا ارة  الفاابطة او ادا ية

   اف %   ان %   اف %   ان %   اف %   ان %

 81114 8811 19111 1911 91189 98111  ناا العةو  ال 

 1515 1914 86111 8111 91145 14114 عةو  الة ا العمباا

 89191 8116 81111 8118 9157 9115 العةو  االجتواعاا
 81174 8117 8911 8118 1199 1111 العةو 

 89191 8811 8111 8118 86117 85115 الم ا اا 
 89191 8116 8119 8118 - - الة ا اإلجنةام ا
 - 8516 68 5195 5111 الرتباا الفناا

 الرتباا الم ا اا   بنني( 89191
 الرتباا النسو ا   بنا  (

6114 9157 918 - 911 

  الحظ م  باانا  اجل  ل :
ــــام  ــــع التعةــ ــــا  يف مماحــ ــاا بــــــني ال نــــــني  ال نــ ــ ــــا ال ناةــ ــــ  يف اي ــ ــــ  بعاــ ــــاب  عو حــ     (  التشــ

تال ا  ال فافا يف   ا تعةام ال نا    في املمحةا املتوةــ ا  الجمانو ــا املختةفا  مع بعل اال 
حــق   حصــ  الرتباــا الم ا ــاا  حة   ةاــا حصــتان لةرتباــا النســو ا يف ريــع صــفوا املمحةــا 
املتوة ا   حصتان ملا ) االاتصا  املنم  يف الصفني اظ ل  الجما  الجمانور  ريوا حق    اح ) 

                                                   

 التعةام الجمانو    بنون / بنا  ( ال  شوع الجمانو  الفن.  (*) 
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 .محةا الجمانو ا    ص ح  احلص   اع م  مجماالها عن  ال ننيم  حص  العةو  م    ا امل
 ع(  بتحةاـــع اظ زان النســـ اا لةخ ــــا ال ناةـــاا  الحـــظ االهتوــــا  الوا ـــح بـــالعةو  ال  ناــــا 
 الة ا العمباــا اااةــام ب قاــا املــوا  التعةاواــا   هــف موجاــا   ــ  ولوجاا حبمجــم   ــع التوــع الــ  ع  

ــــا ال ــــا ةااةــ اقــ ــــا ً  ــــا    نريـــــم  عةااــ ــــام يف ما تااــ ــــارا   815  95تعةـ ــــقع النشــ ــــمج  ن هــ (  غــ
التعةاواــا حتتــا  باةــتومان عو املماجعــا  الت ــو م يف  ــويف ظــم ا العصــم  مســتق ات      عرــان 
ن  ــا رــامةا إلعــا ) تن ــام الشــ ن التعةاوــي عامــا  ـلــ   ن   ا  انت اراــا انت ارــام تقةاــ  ام هــ  ام 

 ــــال  فــــف مقـــ ان العقــــم الوا ـــح يف اإلعــــ ا  ملخمجــــا    تـــو   يفانةــــا جـــايف حبصــــا  هم ـــع  
التعةــــام ملواري ــــا ظــــم ا الو ــــع الــــماه    لــــ س تــــ   مســــتواها يف القــــمايف)  المجتابــــا  التخارــــمه  
 الفاــم الــواعي  الــوظافي ظمــون الــ      حتوــع امل نةــا بــال رــ  ب هــ ا اا  بما اــا  مناهقاــا 

   زان ـل  رية .  معةواا   وع نشاراها التعةاواا  الرتبو ا
   ( عن ا تو ــــا  ال ناةــــاا حفةــــ  بــــالمججممج مــــ  التمجــــمان يف املو ــــوعا  املقــــمن) يف بعــــل 
الصــفوا املختةفــا  ا ــع املمحةــا الواحــ ) يف املماحــع التعةاواــا اظ ــم    صوصــا املو ــوعا  

ن تمبــور  التان اــا  اجل ما اــا    ــالم عــ  ال  ناــا    عــ  ـلــ  هــ نام لةقاــ   تمجــمانام لــاس لــ  مــرب 
ـــ اع مةــــع املتعةوــــني   ــــقمهم مــــ  التعةــــام   ال  قةــــع مــــ  هــــقع  باإل ــــا ا عو  نــــ   م ــــ  يف  ةــ
السة اا  الترب م ب م ن) االةــتومان يف  ناةــا املو ــوعا  نفســاا  ناةــا  ريجمــم تفصــاالم  ناةــمه 

اواــا مستو ا  الن   العقةي لةتالماق  ـل   ن اإل ماه يف االلتما  بقل   قة  املســاحا التعة
.  غمجهـــا   لـــقا .ل مجهـــا مـــ  النشـــارا  التعةاواـــا املاوـــا يف ععـــ ا  التالماـــق ريـــالعةو   الم ا ـــاا 

ــتاا    دنــــ  حمجــــ    ــــعاا ريوــــوا  ا تاان ــــا يف املماحــــع اظعةــــف  تانهــــا مــــ   نا  التوةــــع يف  ناةــ
 االةتفا ) م  الوا  املخصــ  لت ن ســاا يف االهتوــا  بنشــارا  تعةاواــا   ــم  تتناةــمه مــع 

(95 ماول املتعةوني   تش ع نغ اهم يف معم تاا
. 

ــــا )   ــ ــــــ  املـ ــــا نصـ ــــي 98    ( ريوـــ ــ ــــمج العةوـ ــ ــــــ   التفمجـ ــــــقاع ن ر ال حـ ــــف  جـــــــوع تشـ ــ ( عةـ
(96  تنواتـــ 

عوةاـــا  تشـــوع عجـــمايفا   يفانةـــا . غـــمج  ن الـــربام  امل نةـــاا  املنـــاه  ال ناةـــاا ال .
(97    ) حتقق هقا ا  ا

. 
ج     التعةام  جو ت   دن الصون) يف  عاننا ع الفقمر لمجاف  دـا ريان  املناه  اجمع العوو  

حلاــاهم  – لــو  اهاــا  –التعةام تص ح اااا   وــا  قــ   ظبنائنــا يف الواــ  الــماه  ال حــ  بصــةا 
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  ــرباهم املتواعــا يف  توــع القــمن عحلــا ر  العشــم   الــقر ةاعاشــون  اــ     ــالم عــ   نــ   قــ   
ــاةاا   ن غمجهــــا مــــ  اجلوانــــمه عةــــف عــــو  ــــم  غــــمج مــــرتاب      مريــــم عةــــف اظبعــــا  املعم اــــا التحصــ

القــــ نا   التةقــــني  عةــــف اظةــــالامه القام ــــا  الــــيت تعتوــــ  اتــــعاملاان ــــا    الوج اناــــا    عتوــــ  عةــــف 
(91 النق  ا ل   املتعةم   تمجم  ًقا ا القاريم) اليت تع ع ال ااا  اإلب اعاا 

. 
 الن ــــا  العــــاملي اجل  ــــ    مــــا  صــــاح اا مــــ قــــا يف  لعةــــ  مــــ  ال ــــ  اي يف ظــــع التحــــوال  العوا

الت ـــونا  املعةوماتاــــا  التمجنولوجاـــا   صــــ ح مــــ  ا ـــتم ععــــا ) الن ــــم يف مناهقنـــا التعةاواــــا   ــــق 
معــا مج   ةــس م ــا م) لةوحــا ال  الســابقا   اجلمئاــا (   ت ــو م املنــاه  اتــا  عو ن  ــا  توعاــا 

ال عةــــف التقم ــــمه املتــــ   يف عرــــان ن ــــم) رــــامةا متق مــــا  تت ــــن ةااةــــا  ا ــــحا   عالــــا   تــــن
تستوعمه ريع اإلممجانا  ال شم ا  املا  ا املتاحا  لتص ح عوةاا خت ا  املنــاه  عوةاــا مســتوم) 
تسعف عو الت و م الفعال القر  نسقم مع اظه اا االةرتاتاقاا املستق ةاا املقرتحا لةتعةــام  

 .(94    بقا تمريم املناه  عةف عنسان املستق ع العم 
عن  ةسفا التقو  اليت تنال عةااا مواصفا  اال ت انا  الشائعا يف مماحــع التعةــام   - 9

ــــا  ــــانا  العقةاــ ــــقع  املاــ ــــ  يف صــ ــــا  بتوظافــ ــــم     ن االهتوــ ــــقريم الــ ــــف التــ ــــا عةــ تشــــــقع يف  وةاــ
نا   تنواتاا    ال اا اال ت انا  الشــائعا يف مماحــع التعةــام املختةفــا ت ــ   غال ــا بمجةوــا   ع ــا

ريـــم  عـــ     ..  غمجهـــا (  يفـــا   ريـــ  تمجـــم س االهتوـــا  .اريتـــمه مـــا تعم ـــ  عـــ  –ِصـــف  –مجمـــع   ا
عةــــف اإل فااــــا   مــــالـام  منــــام لةت  اــــابقاوــــا الــــقاريم) املعم اــــا   مــــ  ا  صــــ ح التــــقريم يف التعةــــام 

ــــق  ـــــ حاا يف رمائـــ ــــ ا  املعةوـــــــني   الســـ ــــا يف ععـــ ــــايف الفا حـــ ــــاه    اظ  ـــ ــــو  املنـــ ـــتوم) يف صـــ ــ املســـ
 .ت ن س    حالـا اظهـ اا التعةاواا املوجاا لةعوةاا التعةاواا بممتااال

عنَّ   ا  االعتوا  عةف ااا  الفعالاا التعةاواا لة ان  اةــتنا ام عو  الال  التحصــاع  – 9
يف حبجمـــ  عـــ  ااـــا  الفعالاـــا  B. Frazerيف اجلوانـــمه املعم اـــا  قـــ  ريوـــا عـــرب عناـــا " بـــان   م ـــمن 

ريوــا  ــنعمجس يف رمائــق التقــو  التعةاوــي يف م انةــنا مــ  االةــتنا  عو  نجــا      (91 التعةاواــا 
اال ت ــانا  التحصــاةاا     نســمه التالماــق الــق   جيتــاز ن ةــنوا  التعةــام بنقــار  حــي نســمه 
مـــ   تـــابع مـــنام تعةاوـــ  العـــا   عـــ ل اااةـــام مم فـــام  ـلـــ  ظن التحصـــاع ال  عـــرب عالّ عـــ  جانـــمه 

فعالاا  هو الق ن) عةف التقريم   مع عغفال جوانمه   ــم  ماوــا مجمــع  اح   ق  م  جوانمه ال
تمجــــو   االغاهــــا    تنواــــا القــــام   صــــقع املاــــانا   القــــ نا    غمجهــــا مــــ  اجلوانــــمه امل ةوبــــا 
ًـــم التعةـــام    الواـــوا عةـــف  لةتفاعـــع مـــع مســـتق ا  العصـــم  ال حمجـــ  التع ـــمج مبو ـــوعاا عـــ   
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تن  الن م ا املعم اا يف التعةام عةف  ن   ست اع املــتعةم  ن جيعــع الــتعةم ـا معــن عـا مــا اــا  
باالنت اع لةخربا  اجل   )   نممها   نب اــا بــايربا  املرتاريوــا ل  ــ  هبــ ا جعةاــا ـا  معــن  

 نقةاـــا  Mnomonics ختم ناـــا يف ـاريمتـــ   اةـــرتجاعاا مـــ   ـــالل اةـــتخ ا  مســـاع ا  التـــقريم 
(98 و موااف ج   )ع

. 
 هف ت ري  اريتساع الفم  لةوعم ا م   الل اظبناا العقةاا ال ا ةاا هب ا حتســني التــوازن  
 تفرت  ح    الت امج يف حاال  املعم ا لــ   املــتعةم عنــ  تفاعةــ  مــع ايــربا  الــيت  واجااــا  

 ةــالامه اةــت  ا ا  عـ جيمر الرترياــم عةــف حتةاــع العوةاــا  القهناــا   عةــف التفاعــع مــع ايــرب)   
 تن اواـــا   اةـــرتجاعاا  ريوـــا تمريـــم عةـــف مـــا  عم ـــ  املـــتعةم  رياـــف   ـــون  رباتـــ    بناتـــ  املعم اـــا  
باإل ــا ا عو   ــا تفــرت    ن ت ــون  ــربا  املــتعةم ع ــا هــي نشــاه ـهــع    ــا   ــم عوةاــا  

  اإلجابــا عــ  تو مج ايــربا   املوااــف  تن اواــا   يفانةــتاا هبــ ا التوصــع عو حــع مشــمجةا   
ةـــ ال     التوصـــع عو رـــل ج  ـــ   لـــقا  ـــدن   ن املـــتعةم   ـــق هـــقع الن م ـــا خمتةـــف  عـ  مجـــون 

(91  ااا نار ام  اعالم   مشانريام يف عوةاا التعةم
.  

ريوــا   - عةــف الــمغم مــ  هــقا ريةــ  عال  ن املــتفح  الهتوامــا  التعةــام يف املوةمجــا  الحــظ 
ــن ع " يف حبجمــــ   ن ن ــــا   –ن ــــا  التعةــــام يف املوةمجــــا العمباــــا الســــعو  ا   رــــان " ع ــــ  العم ــــم الســ

التعةام يف املوةمجــا لف ــي يف  وةــ    تقــ  صــوع حتصــاع املــا ) التعةاواــا  اةــرتجاعاا    صــ ح 
التعةـــــام اجلاـــــ  يف  ـــــويف ـلـــــ   ـــــ  ن حـــــول معا نـــــا التةواـــــق عةـــــف احلفـــــظ  مـــــعيف الـــــقاريم) بـــــاملوا  

جاعاا يف اال ت ان   لــاس هنــا   ااــا يف ال الــمه التعةاواا  عةف النحو القر  ساع عةا  اةرت 
 .(99 لفام ما حتوع الع انا  ا فوظا م  معن    مجان 

 عـا ريانـــ  اةـــرتاتاقاا  التعةـــام تعـــرب عـــ  ال مائـــق  اظةـــالامه الـــيت  وظفاـــا املعةـــم لتســـااع 
اا ماوـــا اريتســـاع املتعةوـــني لةوعـــانا  املاـــانا   ت و مهـــا   اريتشـــاا اـــ نا  التالماـــق  صـــقة

   ــــدن تنفاــــقها  حتقاــــق  هــــ ا اا  ت ة ــــان نوعاــــا مــــ  املعةوــــني ختتةــــف بــــال  ع عوــــ  نــــماهم (99 
الاو   عـ ا،مه يف ةة  التعةام   صوصام يف التعةام االبت ائي معةوون غمج م هةني ال تتع   
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عجــــا ) القـــــمايف)  المجتابــــا  المغ ـــــا يف العوــــع بالتـــــ ن س   –  ـــــق ن ر ســــ  الســـــةو   –مــــ هالهم 
الم ع    لئ  الق   ل  ام  رب) ت ن ساا يف المجتاتامه   االةتعانا بع   م  معةوي الــ  ل   

العمباا الا ن) لس  احلاجا املتما  ) م  املعةوني  اليت نتق  ع  ال    عةف اي ما التعةاواا 
  لم ــا ) عا ــال النــا  عةــف التعةــام   عةــف الــمغم يفــا رــم  عةــف ععــ ا  املعةوــني مــ  حتســانا  بعــ

عنشايف  زان) املعانا   عةنا   مم عع ا  املعةم عو معاه  عع ا  املعةوني  ريةاا  الرتباــا  عال  ن 
  يفـــا زا  يف (95 مســـتو  ععـــ ا  املعةوـــني بصـــفا عامـــا مـــازال   ن املســـتو  امل ةـــوع ريوـــام  ريافـــام 

حقـــم الشـــمجو  املســـتوم) مـــ   ـــعف مســـتو  التالماـــق  انتفـــا  معـــ ال  المةـــوع  التســـمع  
ــاا   ن ععـــــ ا  ال ـــــ  ع املناةـــــمه   م   ـــــ  يف حـــــ ها المغ ـــــا املتناماـــــا يف ةـــــعو ) الوظـــــائف الت ن ســـ

 باملستو  امل ةوع   اليت غمر ت نجياا منق ةنوا    تت ح مع الها م  اإلحصايفا  التالاا:
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ــــي  ــــ    مجيــ ــــا ) عــ ــــا   ز ــ ــــ  ناحاــ ــــاا مــ ــــائف الت ن ســ ــــعو ) الوظــ ــــا يف ةــ ــــ  المغ ــ ــــت  عــ ــــ  نــ  اــ
ــــاحجمني ــــ اليف اجلامعـــــا  ال ــ ــــ  هــ ــــا مــ ــــ   عـــــ ا  لاســــــ  بالقةاةـ ــــا   ـــــم  توجاــ ــــع مـــــ  ناحاــ  عـــــ  عوــ

املتخمجني غمج املع     ةاةام ملانا التعةام    فتقم ن عو ايصائ  اظةاةاا امل ةــوع توا مهــا 
هـــ 8911يف املعةم   زا  يف عا ال ه اليف املتخــمجني ت  اــق ن ــا   ظافــي  ــا  بــاملعةوني عــا  

مــــ  ن اتــــمه مــــ  حــــاًةو م يف املســــتو  التعةاوــــي بالوظــــائف  %91حــــنحام ز ــــا ) ال تقــــع عــــ  
اظ ــــم    مـــــ  ا  صــــ ح مـــــ  املــــ لوا  جـــــو   عــــ ا  مـــــ  متخمجــــف ريةاـــــا : المناعــــا  اإلعـــــال  
 غـــمجهم يف  ظـــائف التعةـــام   قومـــون بتـــ ن س مـــوا : الـــ     الة ـــا العمباـــا  العةـــو   الم ا ـــاا  

(97   صوصام يف امل ان  االبت ائاا
. 

ــــم  ــــا عن  مــ ــــايف     قــ ــــي رــ ــــقع مــ ــــا تنفــ ــــول لة  لــ ــــق ممجفــ ــــو حــ ــــا هــ ــــائف التعةاواــ ــــعو ) الوظــ ةــ
ملقت اا  التخ ا  الشامع لةسااةــا العامــا  لمجــ  املشــمجةا احلقاقاــا تمجوــ  يف توظاــف  عــ ا   
 –ري ــمج) مــ   مجيــي اجلامعــا    ال ــاحجمني عــ  عوــع نغ ــا يف ختفاــف حــ ) ال  الــا يف التعةــام 

ع  رم ق اإلحالل عو ــا عــ  املعةوــني الوا ــ    مــ   ا ــان عمباــا  –  صوصام يف التعةام االبت ائي 
  ـــم   اظمــــم الــــقر اوــــع رياهــــع التعةــــام مشـــمجال  متعــــ  )  نتاقــــا من قاــــا لالعتوــــا  عةــــف غــــمج 
املـــ هةني بصـــفتام معةوـــني لال ـــ ال  باملانـــا   مـــ  ا تصـــمه يف الناا ـــا يف  عـــايف تـــ   مســـتو ا  

 .التالماق
 جاــ ام  عقــم عــ  توظاــف املــنا  بنشــارات  التعةاواــا عةــف عــو حمجــ   املعةم غمج امل هع ت هاالم 

ــمايف  التالماق م  الوصــول عو ا ــ ا الــقر نممــف علاــ  مــ  تــ ن س املــوا     ظافــا املــا ) ال ناةــاا ً 
معةوماها تصــ ح ع حــا النفــع عـا   تعــم  بال م قــا املناةــ ا الــيت توظــف مفم اهــا يف حتقاــق النوــو 

مــازالوا  ت عــون  – صوصــام غــمج املــ هةني  –اــق   مــ  املعةــو   ن المججمــمج مــ  املعةوــني العقةــي لةتالم
 ةــــالامه التةقــــني عةــــف الــــمغم مــــ    ــــا   تعــــ  مالئوــــا ل  اعــــا املتعةوــــني يف الواــــ  الــــماه    هــــف 

عو  ــم  حتقاــق حفــظ املعةومــا    اعت ــان ـلــ  غا ــا يف حــ   -ريوــا  رــان ةــعا  التــع   –تســعف 
اعت ـــان   ـــا ال م قـــا املجمةـــف يف التعةـــام   ا ـــول ا تـــ    بتمجمانهـــا عو التعـــو  عةااـــا عةـــف ـاهـــا  ريوـــا   ـــ

  يفــا جيعةاــم  ق ةــون بســاولا التالماــق لةوعةــم عةــف  نــ  حجمــع الســة ا العةاــا  املصــ ن املاــم لةوعةومــا 
ــا اــــام  (91 جاــــ )  ســــتوجمه ات اعاــــا نايفع    مجــــانع املتحاــــم) عةــــف   ــ

م مــــ   ريجمــــم  مــــ  ا  عــــ ل التعةــــا .
عةف القاريـم)   عاال بااي العوةاا  العقةاا ريــالتفمجمج العوامع ه نام لفم  النوو العقةي ب  ا  تمريامع 

االبتمجــــان    ع نا  العالاــــا    االةت صــــان   الــــقريايف  غمجهــــا   بالتــــا   ســــام يف  ــــم  اجلوــــو  
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 .عةف عقول املتعةوني   عغالق  بواع االبتمجان  اإلب ا 
ا ريانـــ  هنــا اقــا ةااةـــا التعةــام يف املوةمجـــا ظةـــ    ن تنفاــق منـــق تـــ   ناا   ـــد   مـــوا  ت ـــونتاا ً 

( 59 رمجع ع   االهتوــا  بتنفاــقها ااــ ام  عــوق حمريــا ت ــون التعةــام يف املوةمجــا   وــجمالم نصــ  املــا )  
بوجــــوع تعــــما الفــــم ق الفم  ــــا لةتالماــــق تورئــــا حلســــ  تــــوجااام  مســــاع هم يف النوــــو   ــــق اــــ ناهم 

  باــــ   ن   باــــا  نصــــ  ت  اــــق السااةــــا التعةاواــــا بانــــ  غاــــاع  ر بمنــــام  (94  اهم  ماــــو م اةــــتع ا
م هــع    تمتاــمه  عــني عةــف حتقاــق هــقا ا ــ ا املاــم الــ اعي عو اريتشــاا اــ نا  التالماــق  صــقةاا  

ا اعتربنــا  ن نتــائ  اال ت ــانا  التحصــاةاا ا لتقةا  ــا لتحقاــق االةــتفا ) املجمةــف مــ  القــو  ال شــم ا  عال ـع
اليت غم   تقمن انتقال التالماق عو الصفوا اظعةف    ال قايف يف صفو ام ريا اا لمصــ  الفــم ق الفم  ــا 

 !!(51 بانام
 رمائـــق التـــ ن س الـــيت تعتوـــ  عةـــف التةقاناـــا الشـــائعا اـــ  تعمجـــس  ـــعف  ةفاـــا  اإلعـــ ا  املاــــع 

 مت ة اتــــ  يف السااةــــا التعةاواــــا   الرتبــــور لةوعةوــــني    ــــالم عــــ  اةــــا الــــوعي ب ةــــس التعةــــام احلــــ   
احلاريوــا ظن وــا التعةــام   ا ــ  ) ظه ا ــ   رمائقــ    مــ  ا  صــ ح  احلاجــا مةحــا إلعــا ) الن ــم يف 

ملــ   –ةااةا عع ا  املعةم   ال ــم ا ا ا ــا بــ  ايف مانــا التعةــام  بــ يفام مــ  االنتقــايف   قــا ملعــا مج  ــ  ) 
ني   ت ــو م بــمام  ععــ ا  املعةــم يف هــقع المجةاــا      ــع معــا مج  ةتحــق بمجةاــا  الرتباــا  ريةاــا  املعةوــ

اجمــع احلــ  اظ   ملــنح ن صــا مما لــا املانــا يف  ــويف ظــم ا العصــم  مســتق ات   مــا  ــتوخل عنــ  مــ  
حت  ا   ت ةمه التعامع معاا اإلع ا  اجلا  ظبنائنا    الم عــ    ــع بــمام  لتــ ن مه املعةوــني يف  ًنــايف 

باةـــتومان ملواري ـــا الت ـــونا   اا مـــ   هـــ اا التعةـــام القـــا ن عةـــف غ  ـــ  نفســـ  اي مـــا  لتشـــتق  هـــ ا
 .العةواا  التمجنولوجاا املتالحقا

 بنايف عةف ريع ما تق    دن   عةف المغم م  اجلاو  امل ق لا لتعوام التعةام  نشمع  مــا حتقــق 
لتــو مج  ــ ما   من  حي ا ن م  الناحاا المجواا  هو ريجممج   حمج  التخ ــا  العةوــي املــ ن  

التعةام الالزما إلع ا  اظع ا  املتما  ) م  التالماق  الناغا ع  الم ا ) املتواعا  الل الســنوا  
 اتو  التعةــام ريــع املةــممني  عال  ن اظهــ اا النوعاــا لةوتخــمجنيحي  ه8991القا ما حي عا  

صـــم) ب نواعاـــا العةواــــا  التمجنولوجاـــا  الـــيت تت ة اـــا ظـــم ا التفاعـــع املســـتوم مـــع التحـــ  ا  العاملاـــا املعا
  بتنواــــا القــــ ن) عةـــف عنتـــا  التمجنولوجاـــا  ت و مهـــا ال  ـــم   مواري ــــا ةـــمعا الت ـــون العةوـــي  التقـــع

القناعا باةتاالرياا م  الوا ح   ا   تتحقــق بعــ    لــ  تتحقــق مــا   تعتوــ   م  ــا متمجامةــا 
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 –مــا تــمال ري ــمج) بــني  هــ اا التعةــام  م ــاماناا لت و م بناا التعةام رمجالم  مو وعام   الفقو) 
 بــــني املنـــاه   رمائــــق التـــ ن س   نــــوات  التعةـــام يف  ا ــــا  –ريوـــا  ن   يف السااةــــا التعةاواـــا 

اــــق  ــام ً  امل ـــاا   لمجــــي تمجــــون نـــوات  التعةــــام  ظافاــــا   ـــال منــــا  مــــ   ن  مجـــون  تــــو  التعةــ
املســـــتق ةاا    اـــــ ا عو تنواـــــا ا ناتـــــ  الصـــــةا حباـــــا) اإلنســـــان  اهتواماتـــــ  احلا ـــــم)  رووحاتـــــ  

 صقع عممجانات   يف  ويف مســتو ا  املعم ــا  املنقــما  ا ةاــا  العاملاــا املعاصــم) يف ريــع الــاال  
العةواــــا   صوصــــام الــــاال  التمجنولوجاــــا املتعــــ  )   عةاــــ   ــــدن احلاجــــا عو ت ــــو م بناــــا التعةــــام 

ااوــام مو ــوعاام لةوااــع التعةاوــي يف  ــويف مت ــمجا  رةــمه   الم مماجعــا  اعاــا  تقبات  مةحا   هــقا  ــ 
العصــــم    ــــاق املســــتق ع   ر اعــــا املخمجــــا  املســــتا  ا مــــ  التعةــــام  ا العوــــع عةــــف صــــااغا ةااةــــا 
تعةاواا  ظافاا يف  ويف الت ةعا  املستق ةاا   ز ا ) الق ن) عةف التعامع معاا   ععا ) الن م يف ةااةا 

املـــً م) يف   ائـــ  ملانتـــ    العوـــع عةـــف حتقاـــق اةـــتقاللاا املانـــا ريو ةـــمه ععـــ ا  املعةـــم    ناةـــا ال ـــم ا 
 ةاةي م  م المه حتم م املعةم م  اواعت  التقةا  ا املاناا عو   اق  نحمه  تو م لـــ   ــم  اإلبــ ا  يف 
املواـــف التعةاوـــي   اةــــتخ ا   ةـــالامه غــــمج   اـــا يف التــــ ن س مجمـــع ال مائــــق االةتقصـــائاا   احلقائــــمه 

ا يف اةـــرتاتاقاا  الـــتعةم الـــيت تـــ ان مـــ  ا ـــع املتعةوـــني  غمجهـــا   تعم ـــم ا ناتـــ  عةـــف اريتشـــاا التعةاواـــ
 ا نا  التالماق  العوع عةف صقةاا  تنواتاا.

 
 الهوامش والمراجع العربية

(  "الفــم  التعةاواــا  مــا  الفقــمايف يف  ا ــا القــمن العشــم  "  تماــا 8444 منان   نحــمز   -8
العـــــ    14  ممجتــــمه الرتباــــا الـــــ     جناــــف  الةــــ  ستتتتتاقبلياف هبقــــ  ع ــــ  الفتــــار  

881    599. 
ــــ  اال ع -1 ــ ــــعو    .  .جانــ ــ ــــنايف مســ ــ ــــا: ةــ ــ ــاا  تماــ ــ ــ ــــــوع  ةــ ــــم يف جنــ ــ ــــام  الفقــ ــ ــــاال   التعةــ ــ تــ

 .511مستق ةاا   ممجع ةابق    
  الةــ  الام يتتة الددرتتدن(  8476ممجتـمه الاونســمجو اإلاةاوــي لةرتباــا يف الــ ال  العمباــا   -9

 .91    81ع   ال 9
 .ال اعية الام ارة لا الفماحا الاوليفية لا الب د اابتت  ية(  8414م    ع ا    -9

  ممجتـــمه الرتباـــا العـــم  لـــ  ل ايةـــا   الم ـــا   درابتتتة ا ستتتايفالاجية للفوملتتتة الام ارتتتة
8414     97. 
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 .91 – 97املمجع السابق       -5
 .91املمجع السابق نفس      -6
 .99السابق نفس     املمجع  -7
الام ية كالاوليل الوتتال لتتا الففلمتتة الوم يتتة الستتوادرة (  8446السةو   س  عبــماهام   -1

ــــاونال 8ه   تتتتتتتين السيابتتتتتتتة كال امرتتتتتتتة كالاطبيتتتتتتتق   اتتتتتتتمن تقارفيتتتتتتتة  ــــا انرتنارـــ   م ةســـ
 .47جما امجس   ارن      

  ن م: -4
/  0113الا فيتتة البلتتمرة لوتتال تقمرتتم (  8449بمنــام  اظمــم املتحــ ) اإل ــائي    -       

   ممريم  ناةا  الوح ) العمباا  بمج  .ل0114
ــــم    -81 ــــا ا   عوـــ ــــاتح 9  ه   تتتتتتتاتج الب تتتتتتتد اوجافتتتتتتتاعاالشـــ ــ ــــع الفـ ــــونا   وـــ   منشـــ

 .895لةقامعا   لا اا   .      
الاخطيل للاولتتيل لتتا تتتا  اتداتتتاف (  8449ممجتمه الرتباا العم  ل  ل ايةا    -88

 .898  الم ا     كاحاياجاف الا فية لا دكم الخليج الوم ية ال فا السما ا
 .املمجع السابق  الصفحا نفساا -81
ــــا   -89 ــ ــــايفا  العامـــ ــ ــــةحا اإلحصـــ ــ ــــ   الفبؤتتتتتتتتتم ااح تتتتتتتتتا ا(  8477مصـــ ــ    زان) 1  العـــ

    نقالم ع :18التخ ا   املوةمجا العمباا السعو  ا    
 .89وةمجا العمباا السعو  ا        زان) اإلعال   امل8479تع ا  السمجان عا   -    
ــــا   -89 ــ ــــايفا  العامـــ ــ ــــةحا اإلحصـــ ــ ــــا   مصـــ ــ الماتتتتتتتتتاب ااح تتتتتتتتتا ا (  8445 زان) التخ ـــ

 .86    98  املوةمجا العمباا السعو  ا  الع   الس اي
   ن م    ام: -85

 اتتتتتا ج الاوتتتتتداد الوتتتتتال (  8441 زان) التخ ــــا   مصـــــةحا اإلحصـــــايفا  العامـــــا    -
 املوةمجا العمباا السعو  ا. ل  0114للسمان كالفسا ن لوال 

  19  العـــ   الفبؤتتتم ااح تتتا ا(  8444املصـــ ن: مصـــةحا اإلحصـــايفا  العامـــا   -86
ــــعو  ا     ــــا الســ ــــا العمباــ ــــا   املوةمجــ ــــا  87 زان) التخ ــ ــــ حوجما   عاــ   مبوجــــــمه ال حــــــ  الــ

 .السمجان  مناا حس   النسمه املئو ا لتوز عا  السمجان  مع ال  النوو السنو ا
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 قع ال اانا  نتائ  معاجلا  عحصائاا لنحصايفا  الوان ) يف:ه -87
ــــايفا  العامـــــا    -       ممجـــــع 98العـــــ    الماتتتتتتاب ااح تتتتتا ا الستتتتت اي مصـــــةحا اإلحصـ

 .61  54ةابق      
  96العــ    الماتتاب ااح تتا ا الستت اي (  1111مصــةحا اإلحصــايفا  العامــا    -    

 .811  47  49      زان) التخ ا   املوةمجا العمباا السعو  ا 
 هقع ال اانا  معاجلا م  اإلحصايفا  الوان ) يف: -81
  ممجــع ةــابق    96 الماتتاب ااح تتا ا الستتت ايمصــةحا اإلحصــايفا  العامــا:   -    

  49  46  44. 
ــــا     -     ــ ــام ال نــ ــ ــ ــــا لتعةــ ــ ــــا العامــ ــ / ت0440الاقمرتتتتتتتتم الستتتتتتتت اي لاولتتتتتتتتيل الب تتتتتتتتاف ) المئاةــ

 .(ت0444
 عاجلا م  عحصايفا  :هقع ال اانا  م -84
/ 0440دليتتا  تتدارن الففلمتتة ااح تتا ا للب تتين للوتتال الدرابتتا  زان) املعــانا    -    

 .ه8911  ممريم احلاةمه  املعةوما   ع ان) املعةوما  اإلحصائاا  الم ا   ه0444
  ممجـــــع 96  العـــــ   الماتتتتتاب ااح تتتتتا ا الستتتتت ايمصـــــةحا اإلحصـــــايفا  العامـــــا :   -    

 .811  47  79ةابق      
 .  ممجع ةابقالاقمرم الس اي لاوليل الب افالمئاةا العاما لتعةام ال نا     -     
 ممريــم  Enter on Organization and Restructuring of Schools احلــم ا تعــن ا تصــان -11

 تن ام  ععا ) بنايف امل ان (.
ــــــال    -18 ــــ  ةـ ــ ــــال   سـ ــ ــ8446ةـ ــ ــ ــــا يف جامعـ ــ ــــا  التقناـ ــ ــــا العةواـ ــ ــــا  (  "الرتباــ ــ ا    ل ايةــ

  ممجتــــمه الرتباــــا العــــم  لــــ  ل 54العـــ    87  الةــــ  ربتتتتالة الخلتتتتيج الوم تتتتاالعمباـــا"  
 .814ايةا   الم ا     

 .894 – 891ع اةف  م    ممجع ةابق       -11
ــــا   -19 ــــو   الجمقا ــ ــــا  العةــ ــــالماا لةرتباــ ــــا اإلةــ   تتتتتتا ا اا يتتتتتتة لتتتتتتا البلتتتتتتدان (  1111املن وـ

 املن وا اإلةالماا لةرتباا  العةو   الجمقا ا.   م  منشونا ااب  ية
 بيابة الاوليل لا الففلمة الوم ية الستتوادرة (  8471 ن م:  زان) التعةام العا    -19

 الم ا .
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  ن م: -15
(   زان) املعـــــانا  ه8911/ه8918ممريـــــم احلاةـــــمه  املعةومـــــا   ع ان) املعةومـــــا    -

 مجا العمباا السعو  ا.  املوةالدليا ااح ا ا لفدارن الففلمة
 جـــم  اةــــت ال  الـــم ر ع ان) التخ اــــ  امل نةــــي / اســـم املعةومـــا   ال ناةـــا  عةــــف  -16

ــــ و  ttp;//www.radddi.com) hعةـــــف مواـــــع   Internetرـــــ مجا املعةومـــــا   (  ـــــالل اظةـ
  .1111اظ ل م  رام  ريتوبم 

  تتتتااع الاولتتتيل ك ماحلتتت  أعتتتاال خ  تتتة  ح تتتا ية  ممريــــم احلاةـــمه  املعةومـــا    زان) املعـــانا   -17
 املوةمجا العمباا السعو  ا.   ت0401حا   ت0404

 .866السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق     -11
مـــا باانـــا  .  851ال اانـــا  اياصـــا بـــال نني مصـــ نها ســـ  الســـةو   ممجـــع ةـــابق     -14

الاقمرتتتم الستتت اي نـــا   ال نـــا   اـــي معاجلـــا إلحصـــايفا  مقت ســـا مـــ  المئاةـــا العامـــا لتعةـــام ال 
 .844(  ممجع ةابق     ه8918/8911 لاوليل الب اف 

 .855السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق     -91
  لةوم   ان م: -

أ تتتتتم ررتتتتاف اامفتتتتتام لتتتتتا الا  تتتتتيا الدرابتتتتتا (  ه8916العقاةــــف  م ــــا    
نشــون)     نةــالا ماجســتمج غــمج مللالفيتت اف لتتا الفمحلتتة او ادا يتتة لتتا  در تتة المرتتاف

 ريةاا الرتباا  جامعا املة  ةعو .
 . ن م ةااةا التعةام يف املوةمجا  ممجع ةابق -98
 .98السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق     -91
  عــا  المجتــمه  القــاهم)      رؤرة بيابية للاولتتيل(  8444ةعا   عمساعاع عةــف   -99

   نقالم ع :865 – 869  
تولتتتتتيل اا تتتتتة الوم يتتتتتة لتتتتتا القتتتتتمن  ل تتتتتادي (  8441(  عبـــــماهام  ةـــــع  الـــــ      ـــــمن      

 .69  منت   الفمجم العم   عوان    كالولمرن
 .865 – 869ةعا   عمساعاع عةف  ممجع ةابق       -99
 .(  "اظةـــا  املعـــميف يف تصـــوام التـــ ن س8446ا ـــامف   وةـــف  ماجـــ   بـــو جـــابم   -95
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 .61    89  الع   89الة     جامعا ا م حالية  لية الام يةحتةاع مفاهاوف"  
 .75 – 79املمجع السابق       -96
  ريةاـــا  اتتتال الاولتتتيل لتتتا الففلمتتتة الوم يتتتة الستتتوادرة(  8417ةـــن ع  ع ـــ  العم ـــم   -97

 .859الرتباا  جامعا املة  ةعو   الم ا     
  .44 – 41السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق       -91
 معـاجلا م  اإلحصايفا  الوان ) يف: ه8985/ ه8989ال اانـا   اوا بني عامي  -94

ــــا   - ــــايفا  العامــ ــــةحا اإلحصــ ــــا   مصــ   الماتتتتتتاب ااح تتتتتتا ا الستتتتتت اي زان) التخ ــ
 .58  ممجع ةابق    98املوةمجا العمباا السعو  ا  الع   

 م  اإلحصايفا  الوان ) يف: ه8911/  ه8986ال اانا   اوا بني عا   -
الماتتاب  زان) التخ ــا   مصــةحا اإلحصــايفا  العامــا:  املوةمجــا العمباــا الســعو  ا 

 .14  ممجع ةابق    96  الع   ااح ا ا الس اي
 .811السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق     -91
   ان الفمجــم  عوــان   ااعتتد الاتتدررا لتتا الدا وتتة(  8447التــع  ةـــعا     ــم ن   -98

 179. 
  ن م: -91
 .  ممجع ةابقبيابة الاوليل لا الففلمة الوم ية السوادرةاملوةمجا العمباا السعو  ا        
 .98السةو   س  عبماهام  ممجع ةابق     -99
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