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 كفاءة النظام التعليمي يف دولة الكويت
 دراسات يف العوامل التي تسهم يف رفع كفاءة التعليم.

مة  الراااةاا الملم ة  التةم بةا    ةا  يحتوي هذا الكتاب على مجموعة 
نشةةمها  ةةم مجموعةة  مةة  المجةة ا الملم ةة  تةة  الباحةةم مةةر ن ةةمله ،ممل ةةا  ل 
 المحكم  دا ل ل ااج الكويت.

مجموعة  مة  الموامةل التةم  داااة  على مواض ر هذه الرااااااكزا 
 م زا المرااس ذاا الكفاءة  م األد  اا البحث   لالغمب   من ا ،التحرير.

كفاءة التملة    تممف على الموامل التم أا مت لتس    م تمزيزإه ال
 ةةم المةةرااس  كةةاه مةة  األلل ةةاا البحث ةة  التةةم  ةةمر تنالل ةةا  ةةم الراااةةاا 

 School effectiveness and schoolالتمبوي  التةم أبةبحت تمةمف  ةة 

improvement . 

لنوعةت   الرااااا على المرير م  من ج اا البحم هذه لبر اعتمرا
 م طمق البحم المستخرم  ما     الطمق النوع   لالكم  . 

ل ما هذه الرااااا  م كث م م  دلل المال   لبالتحرير  م األنظم  
الغمب ةة  من ةةا. لتوبةةلت هةةذه الراااةةاا إلةةى عةةرد مةة  الموامةةل التةةم ل ةةر أه 
ل ةةا ااتباطةةاض لاضةةحاض  تمزيةةز الجوانةة  الممم  ةة  ل  ةةم الممم  ةة  لةةرر الت م ةةذ 

 لضة لم  هذه الموامل التم  مر التمك ز عل  ا  م الرااااا الممم   لالطلب
  م هذا الكتاب:

إشةةةةمال ألل ةةةةاء األمةةةةوا  ةةةةم الممل ةةةة  التمل م ةةةة   لبةةةةر  ةةةةمر  -1
 التمك ز عل  ا  م دااات   هما:
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لابةةر التمةةاله  ةة   الب ةةت لالمرااةة   ةةم الكويةةت: داااةة  م ران ةة   ( أ
ترائ ةةةةةةة  لو  ةةةةةةةاا نظةةةةةةةم ألل ةةةةةةةاء األمةةةةةةةوا  ةةةةةةةم المةةةةةةةمحلت   ا  

 لالمتواط .
 دلا الوالري   م متا،م  دااا  أ نائ  . ( ب

المنةةةةةاد المرااةةةةةم  لبةةةةةر  ةةةةةمر تناللةةةةة   ةةةةةم داااةةةةة  نشةةةةةما  -2
صةةالحم تحةةت عنةةواه  اتجاهةةاا ل،التمةةاله مةةر د. محسةة  ا

المملمةة   نحةةو المنةةاد المرااةةم  ةةم المةةرااس الثانويةة  ذاا 
 الفصل    رلل  الكويت.

لموامةل التةم اكةزا الوبت المقضم  م الترايس  لهو أحر ا -3
عل  ةةا الراااةةاا الغمب ةة  ،شةةكل متممةةت  ل ه لةة  تحظةةى ،مةةر 
 ةنفس هةةذا ا هتمةا   ةةم داااةتنا التمبويةة  الممب ة . لبةةر  ةةمر 
تنةةالل هةةذا المامةةل  ةةم داااةة  نشةةما ،اللغةة  ا نجل زيةة   ةةم 
ااةةةتمال ا تحةةةت عنةةةواه: الوبةةةت المقضةةةم  ةةةم التةةةرايس  ةةةم 

 Time-on- Task inالمرااس ا  ترائ    م دلل  الكويت 

Kuwait primary school. 

   ةا الفةملق الفمدية   ىهةم التةم تماعةل  المراا  ذاا الكفاءة -4
  ئةة  منااةةب  يةةرم     ةةا أللئةة   تةةو م  كمةةا أن ةةا الطلبةة  ةة   

ذلي ا حت ا ةةاا الخابةة  مةةر أبةةمان  .  الةةرم  الةةذي   لنةةا 
نتحةةرع عنةة  كر كةةاا لنظميةةاا هةةو لابةةر ممةةااس  ةةم كث ةةم 

 ظم  التمل م   المتقرم .م  األن

،ا شتمال مر  الباحملذا  مر تنالل هذا الموضوع  م دااا  با    ا 
األاتاذة/  ةرلا المم لةم لهةم ،منةواه: دمة  المكفةو     ةم المةرااس الثانوية  
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المادي   رلل  الكويت: دااا  ااتط ع   آلااء ،مة  حةا ا المكفةو     ةم 
 الرم  ،المرااس الثانوي  المادي .

إه ما يم ز الرااااا الممملض   م هذا الكتاب هو تنوع ا  م طمق 
 قةةر  ةةمر ااةةتخرا  كةة  مةة   .البحةةم ل ةةم األاةةال   اةحصةةائ   المسةةتخرم 

الطةةةةمق النوع ةةةة  لالكم ةةةة   ةةةةم  مةةةةر لتحل ةةةةل المملومةةةةاا.  جةةةةمر ااةةةةتخرا  
 ةةمر ااةةتخرا  ل المتملقةة  ،الوبةةت المقضةةم ،التةةرايس    الم حظةة   ةةم الراااةة

.    ةةةةةم الراااةةةةة  المتملقةةةةة   ةةةةةرم  المكفةةةةةو     ةةةةةم المةةةةةرااس الثانويةةةةة المقا لةةةةة
 لااتخرمت ا اتبان   م الرااااا المتبق  .

كمةةا  ةةمر التنويةةر  ةةم األاةةال   اةحصةةائ     جةةمر ااةةتخرا  أاةةلوب 
 ةةةم التحل ةةةل الك فةةةم لااةةةتخرمت  Content analysesتحل ةةةل المحتةةةور 

 التحل ل الكمم مثل:األاال   اةحصائ   المتنوع   م  الكث م م 

 المتواطاا لا نحما اا المم ااي . -
 .One way ANOVAتحل ل التباي  م  الرا   األللى  -

،ااةةتخرا   Multiple Comparisonsالثنائ ةة   ااالمقاانةة -
LCD  Test (Least Signification Deference) 

 للمقاان      المتواطاا.

 اا الرااا .لتحل ل الفملق     متغ م  2كا يا تباا ممبر كا -

 لب اه تمت   األللوياا. Friedman testا تباا  ميرماه  -

مم مةةةاض ،اللغةةة   21مم مةةةاض من ةةةا  136 م ةةةر الراااةةةاا علةةةى احتةةةوا 
 مم ماض ،اللغ  ا نجل زي . 115الممب   ل 
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لن ةمله إه ال رف م  لااء  مر هذه الرااااا التم با    ةا الباحةم 
م بةتنةالل ألكموه هةذه الراااةاا  ةم ال  الفائةرة  لأه تكة م كتاب  هو أه تمة

 عرد ممك  م  الباحث  .

هةةةذا الكتةةةاب  ةةةم إتةةةماء المكتبةةة  التمبويةةة  ل ةةةم دعةةة  نتمنةةةى أه يسةةةاه  
الباحث   لالحمك  البحث    لباأل ص تل  التم ت ت  لتمكةز علةى لابةر كفةاءة 

 لالتمل    م أنظمتنا التمبوي .

 لن ماض.لنسرل هللا اة  ص  م القول لالممل أل ض 

،ااتمماض ألهراف لأائل  الرااااا الممملضة   ةم ل  ما يلم انقو  
 هذا الكتاب:
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واقععا اعاوععبون اععيت اعليععس واع الكععت  ععا اعميدععسة للاكععت  ياا يععت عي  ععب  
  ظر أوعيبء األ يل  ا اع رحلايت االاااائيت واع ايكطت

 ت رف هذه الرااا  إلى:

الب ةت لالمرااة   ةم الممحلة  التممف على طب م  التماله القةائ   ة    -1
ا  ترائ ةة  ل ةةةم الصةةو األلل لالثةةةانم المتواةةت   مةةةا يخةةص متا،مةةة  

 مستور الت م ذ الرااام.
 تحرير مرر ترت م ،م  المتغ ماا على هذا التماله لهم:  -2

 أ ت(. -أد -أ  -بل  للم األمم )أب -

 نةةوع المرااةة  التةةم يةةراس    ةةا التلم ةةذ )ا تةةرائم  نةة    ا تةةرائم  نةةاا  -
 ا ترائم  ن   ذاا المراااا  متوات  ناا  متوات  ن  (.

مسةةةةتور الصةةةةو الةةةةذي يةةةةراس   ةةةة  التلم ةةةةذ )أللةةةةى ا تةةةةرائم  تان ةةةة   -
ا تةةةةةرائم  تالثةةةةة  ا تةةةةةرائم  اا،مةةةةة  ا تةةةةةرائم  أللةةةةةى متواةةةةةت  تان ةةةةة  

 متوات(.

 مستور التلم ذ الرااام م  ح م هو )ضم و  متوات    ر(. -

مةةةةةةةري  حةةةةةةةولم  الفملان ةةةةةةة   المنطقةةةةةةة  التمل م ةةةةةةة  )المابةةةةةةةم   األح -
 الج ماء(.

 حج  األامة. -

 المستور التمل مم لألب. -

 المستور التمل مم لأل . -
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اعوبليت ااوعت اعميدعس للاكعت اكعاطة يت  اعثب يدتل ج اع كفي يت  ا اع االس 
 آللاء بوض حبال  اع كفي يت  ا اعا ج ببع الاس اعثب يدت اعوبليت

 :األائل  التال  اة ا،  على  ت رف هذه الرااا  إلى

: ما الفوائر التم يجن  ا المكفوف م  لااء التحاب  ،المرااس المامة   ةم 1س
 الممحل  الثانوي ؟

 : ما الصموباا التم توا   المكفوف عنر التحاب  ،الثانوي  المام ؟2س

: مةةا الشةةملل لالصةةفاا الوا ةة  توا مهةةا  ةةم الطالةة  المكفةةوف الما ةة  3س
 ؟،ا لتحاق المرااس المام 

 : ما دلا كل م  الب ت لالمراا   م تس  ل عمل   ا نرماج؟4س

: مةةا اأي الطالةة  المكفةةوف ،ةلزام ةة  دمجةة  مةةر المبصةةمي   ةةم المةةرااس 5س
 المام ؟  م أي ممحل  يمك  أه يت  ذل ؟

: مةةا األ كةةةاا لالمقتمحةةةاا التةةةم يماهةةةا المكفةةوف منااةةةب  لمم نةةة  لةةة   ةةةم 6س
 ؟عمل   ا نرماج  م المرااس المام 
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 لول اعياعايت  ا  اببوت لالكت أانبئ م

 ت رف هذه الرااا  إلى:

 .التممف على مرر متا،م  ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل -1
التمةةمف علةةى المموبةةاا التةةم تحةةول دله ب ةةا  ،مةة  ألل ةةاء األمةةوا  -2

 ،متا،م  دااا  أ نائ    م المنزل.

مةوا تجةاه داااة  أ نةائ   تحرير نوع المتا،مة  التةم يقةو    ةا ألل ةاء األ -3
  م المنزل.

تحرير الطمق لاألاال   األكثم ااتمما ض مة  ببةل ألل ةاء األمةوا  ةم  -4
 حم أ نائ   على الرااا   م المنزل.

تحرير مرر ترت م ،م  المتغ ماا على متا،م  ألل اء األموا لرااا   -5
 أ نائ    م المنزل.

 Time on taskاعيقس اع قضا  ا اعاالدس 

 ذه الرااا  إلى:ت رف ه

التمةةمف علةةةى كم ةةة  الوبةةةت الفملةةةم الةةةذي يقضةةة   مملةةة   -1
  .الممحل  ا  ترائ    م الترايس دا ل الفصل

مةةةةا هةةةةم كم ةةةة  الوبةةةةت الم ةةةةرا لالضةةةةائر  ةةةةم الحصةةةة   -2
 الرااا  .

التمةةمف علةةى نسةةب  الوبةةت الةةذي يقضةة   مملةة  الممحلةة   -3
ا  ترائ ةةةة   ةةةةم تفم ةةةةل طةةةةمق التةةةةرايس المختلفةةةة  دا ةةةةل 

قصةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةا طميقةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةرايس الفةةةةةةةةةمدي الفصةةةةةةةةةل  لي
Individual teaching   ألOne to one 
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teaching  أل طميقةة  تةةةرايس المجموعةةةااGroup 

teaching   أل طميقةة  تةةرايس الفصةةل ككةةلClass 

teaching. 

% مةة  لبةةت الحصةة   ةةم 77.6ل ةةرا الراااةة  أه المملمةة   يقضةةوه 
 verbal and لفظ ةاض م   ة لأ لفظ ةاض عةل االتةرايس اةواءض أكةاه التةرايس لالتف

non-verbal interetion. 

الحصةة  الراااةة   إمةةا  ةةم ضةةبت الفصةةل  لبةةت   نمةةا يةةذه  البةةابم مةة 
 أل يض ر  رله ترايس ن ائ اض.

أظ ةةما النتةةائ  أه مملةة  الممحلةة  ا  ترائ ةة   ةةم هةةذه الراااةة  يقضةةم 
تلثم لبت الحص  الرااا    م التفاعل مر ت م ذه م   انة  لاحةر  أي أه 

 لممل  هو الذي يتكل  لالت م ذ يستمموه.ا

  نما   يمطم للت م ذ إ  الثلم البابم م  الحص  للتحرع إمةا إن ة  
 يسئلوه أل يج بوه على ما يطمح عل    م  أائل .

 64ذكةةوا ل 27مملمةةاض لمملمةة  مةةن    91اشةةتملت ع نةة  الراااةة  علةةى 
 إناع مم  يرااوه الصف   الثالم لالما،ر ا  ترائم.

مملة   26هذه الم ن  أتت م  ت ع مناطت تمل م    منطق  المابةم  
مملةة . لالمةةواد التةةم  ةةمر التمك ةةز  30لاألحمةةري   مملةة  35إنةةاع  الفملان ةة  

 25مملمةاض لاللغة  الممب ة   25مملماض  لالملو   33عل  ا هم مواد المياض اا 
 .مملماض 
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 A structured اة تة  ااةتخرا  الم حظة  المحةردة لالمنظمة   ةم هةذه الراا

observation . 

 مم ماض أ نب اض لمم ر لاحر عمبم. 25احتوا الرااا  على 

اتجبهعععب  اع ول عععيت  نعععي اع نعععب  اع الكعععا  عععا اع عععاالس اعثب يدعععت  ا  
 اعفصليت ااوعت اعميدس

 ت رف هذه الرااا  إلى:

 -نظةةا  الفصةةل   –التمةةمف علةةى اتجاهةةاا مملمةةم الممحلةة  الثانويةة   -1
 مناد  م المراا  التم يمملوه    ا.حول طب م  ال

تحريةةةر أتةةةم متغ ةةةماا البحةةةم ) الجةةةنس  الجنسةةة    الممةةةم  المنطقةةة   -2
 التمل م  (  م اتجاهاا أ ماد ع ن  الرااا  تجاه المناد المراام.
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اعوال  – ب وت اإلككنالدت اع جلا اعثبعث  شر  – جلت كليت اعاربيت 
 2002 -األول

 
 ن ايت اعليس واع الكت  ا اعميدسواقا اعاوبو

 للاكت  ياا يت عي  ب   ظر أوعيبء األ يل
  ا اع رحلايت االاااائيت واع ايكطت

 ل. غبزي  نيزان اعرشياي
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 2002 -اعوال األول – ب وت اإلككنالدت اع جلا اعثبعث  شر  – جلت كليت اعاربيت 
 

 واقا اعاوبون ايت اعليس واع الكت  ا اعميدس
  يت عي  ب   ظر أوعيبء األ يلللاكت  ياا

  ا اع رحلايت االاااائيت واع ايكطت

 ل. غبزي  نيزان اعرشياي

  قا تة 

األاةةةمة هةةةم الب ئةةة  التمبويةةة  األللةةةى التةةةم يتلقةةةى    ةةةا الطفةةةل المفةةةاه   
لالقةةة      ةةةذه الب ئةةة  مسةةةئول  عةةة  إشةةةباع حا ةةةاا الطفةةةل النفسةةة   لالجسةةةم   

ممايشت  لوالرية   ةم اةنواا طفولتة   لالمقل  . لتتشكل شخص   الطفل   ل
 األللى.

كما أه المراا  هم الب ئ  التمبوي  الثان    م األهم   ،مر األاةمة  ةم 
تمب   لتمل   الطفل م   راي  ا  اةلةزا   لهةم تتةولى مسةئول   تملة   األ نةاء 
مةة   رايةة  اةة  الساداةة  إلةةى ن ايةة  اةة  الثامنةة  عشةةمة  لةةذا   ةةم تسةةتمم  ةةم 

 عشمة ان . ما على مرر اتنتب ام ا  رلاه

ل  ةةر مةة  التمةةاله  ةة   الب ةةت لالمرااةة  للوبةةول إلةةى تحق ةةت ال ةةرف 
المشةةتمل   مةةا   ن مةةا أ  لهةةو تملةة   األطفةةال لا ةةر مسةةتواه  التحصةة لم. إه 
السةةةةب  الةةةةمئ س لااء األهم ةةةة  القصةةةةور التةةةةةم يمثل ةةةةا التمةةةةاله  ةةةة   الب ةةةةةت 

هةةو أه  at- risk chilfrenلالمرااةة  للت م ةةذ لبخابةة  الضةةماف مةةن   
عةةال  الب ةةت لالمرااةة  ،النسةةب  ل ةة  مختلةةو كث ةةماض  أله هةة  ء الت م ةةذ عةةادة 
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يتقبلوه الجو المنزلم المرلوف لري   ليم ضوه الجو المراام   م المةرلوف 
 .Hamilton- Iee, (1988)لالذي يمتمر كث ماض على الترايس 

نمو الطفل   ةذا مةا  إه التماله     األامة لالمراا  ضملاي لتحق ت
كةةاه دلا كةةةل مةةة  الب ةةةت لالمرااةةة  متنااةةةقاض مةةةر اآل ةةةم  ةةةةه الطفةةةل ،التةةةالم 
ا نمو نمواض نفس اض لتمبوياض ال ماض ل ذا ا تل دلا أحرهما  ةه هةذا النمةو يكةوه 

 عمض  للخلل.

إ  أه الصةةموب  األاااةة   التةةم تمتةةمض كةة  الطةةم     ةةم ع بت مةةا 
  ةةةم المكتملةةة  لالمتمااضةةة  حةةةول دلا كةةةل ممةةةاض تكمةةة   ةةةم ل  ةةةاا النظةةةم 

من مةةةا.  كث ةةةم مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا   يةةةراكوه األعبةةةاء ال وم ةةة  الملقةةةاة علةةةى 
كاهةةةةل المرااةةةة      نمةةةةا ينظةةةةم ،مةةةةر المرااةةةة   للوالةةةةري  علةةةةى أن مةةةةا   ةةةةم 

 Payne andمكتةمت   لضةم فا اةحسةاس ،المسةئول   تجةاه داااة  أ نةائ  . 

Hinds (1986) لراااةة  لتسةةتط ر لابةةر التمةةاله  ةة   الب ةةت لةةذا تةةرتم هةةذه ا
 لالمراا  م  ل    نظم ألل اء األموا  م الكويت.

لمةةة  الم ةةة  التطةةةمق إلةةةى تمميةةةل لاضةةةي لمف ةةةو  التمةةةاله  ةةة   الب ةةةت 
لالمرااةةةة  حتةةةةى يتسةةةةنى التمةةةةمف علةةةةى هةةةةذا الموضةةةةوع  وضةةةةوح أكثةةةةم.  ةةةةم 

 Parentالراااةةاا الغمب ةة  دائمةةاض يشةةاا إلةةى هةةذا الموضةةوع تحةةت عنةةواه 

Involvement . أي إشمال ألل اء األموا  م الممل مر المراا 

يمةةمف علةةى أنةة    Parent Involvementإه إشةةمال للةةم األمةةم 
"الرا ةة  التةةم يكةةوه    ةةا للةةم األمةةم ملتزمةةاض  ةةرلاه كةةولم أمةةم ليةةرع  تطةةوا 

مة    ة   Maccoby and Martin, 1983, p48لتقةر  طفلة  الراااةم" 
 هذا المف و  ،قول :  Morrison, (1988)أ مر يممف 
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"هةةةو مشةةةااك  مةةةا  ةةة   ألل ةةةاء األمةةةوا لالمرااةةة   لمةةة  يسةةةاعره   ةةةم 
المجتمةةر ) ةةم الممل ةة  التمل م ةة (... إن ةةا عمل ةة  متطةةواة تبنةةم علةةى  تةةمة مةة  

 .P418الزم  م    ل المز  لالتخط ت لالج ر لع  طميت  ميت عمل" 

أي   Parent involvement ةةل إه ،مةة  البةةاحث    ةةم موضةةوع 
إشمال للم األمم يمله أه هنال حا   ماا  لتوا ر هةذا المف ةو  لااةتبرال 

 School and)إشةةمال للةةم األمةةم(  ةةة  Parent involvementمف ةةو  

family partnerships   المشةااك   ة   األاةمة لالمرااة ( ل يةادة ا هتمةا(
 - ةةةةواهإ - ةةةةراا -،الةةةةرلا الةةةةذي يلمبةةةة  مختلةةةةو أ ةةةةماد األاةةةةمة )مةةةةث  أ،ةةةةاء

 Connorsأ واا....( للجمل المجتمر شميكاض للمراا   م تملة   األطفةال 

et al 1995, p439. 

 اعالاكب  اعسببقتة

إه تاايخ ا هتما  ،موضةوع التمةاله  ة   المرااة  لألل ةاء األمةوا  ةم 
الراااةةاا الغمب ةة  لبالتحريةةر  ةةم موضةةوع إشةةمال ألل ةةاء األمةةوا  ةةم الممل ةة  

ظميةةةاا علةةة  ا  تمةةةاع التةةةم  حظةةةت أهم ةةة  الموامةةةل التمل م ةة  ناشةةةن عةةة  ن
األاةةمي  مثةةل المسةةتور التمل مةةم لةةولم األمةةم  ةةم نجةةاح الطفةةل  ةةم الراااةة  

(Grolinck and slowiaczek 1994). 

 Jencks (1972), Coleman et al (1966) راااةاا كةل مة  
ألضةةةحت أه  لف ةةة  التلم ةةةذ ا  تماع ةةة  لا بتصةةةادي  تلمةةة  دلااض أكبةةةم  ةةةم 
نجاحةةة  لتفوبةةة  الراااةةةم مةةة  الةةةرلا الةةةذي تقةةةو  ،ةةة  المرااةةة  لهةةةذا مةةةا حةةةرا 

البةةاحث   إلةةى ا هتمةةا  لالتمك ةةز علةةى بضةة   التمةةاله  ةة   المرااةة  لألل ةةاء ،
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األمةةةةةوا كمةةةةةر ل لتطةةةةةويم الممل ةةةةة  التمل م ةةةةة  للزيةةةةةادة المسةةةةةتور التحصةةةةة لم 
 للت م ذ.

ده  لة  تةاايخ إه ا هتما  ،موضوع إشمال ألل اء األموا  م تمل   أل 
. (Connors and Epstein 1995)طويل  م الو ياا المتحرة األمميك ة  

كمةةةةا أه هنةةةةال اهتمامةةةةاض كب ةةةةماض لطةةةةوي ض   ةةةةذا الموضةةةةوع  ةةةةم ال ا،ةةةةاه أيضةةةةاض 
Stevenson and Stigler (1992) إ  أه الراااةةاا الممب ةة   ةةم هةةذا .

 المجال تمتبم شح ح  ل ه كنا انستممض ،مضا من ا.

 ب  اعوربيتة اعالاك

( حول الم ب      المراا  لألل اء األموا  م 1988 م دااا   مج )
المنطقةةة  الجنوب ةةة  ،المملكةةة  الممب ةةة  السةةةمودي  توبةةةلت الراااةةة  إلةةةى نتةةةائ  
من ةةا  أه الم بةة   ةة   المرااةة  لألل ةةاء األمةةوا  ةةم المنطقةة  الجنوب ةة    ةةم 

اة القصةةةور لممظةةة  ممضةةة    اآل،ةةةاء   يتصةةةلوه ،المرااةةة  إ  عنةةةر الضةةةمل 
اآل،ةةةةاء منشةةةةغل   ،رعمةةةةال  . كمةةةةا أه هنةةةةال ،مةةةة  القصةةةةوا  ةةةةم األنشةةةةط  
لالبمام  المراا   التم م  شرن ا تطويم لتنم   الم ب      المراا  لألل اء 

 األموا.

ل ةةةةم داااةةةة  م ران ةةةة  عةةةة  "التمةةةةاله  ةةةة   الب ةةةةت لالمرااةةةة : أاةةةةال ب  
أه أاةةةةال   التمةةةةاله ( 1990لمموباتةةةة   ةةةةم دللةةةة  البحةةةةمي  ل ةةةةرا  كةةةةمر )

الحال       المراا  لالب ةت محةرلدة  ةراض لممثلة   ةم ،مة  المةرااس ،ةال و  
المفتوح. كما ل را الرااا  أه عرداض كب ماض م  ألل اء األموا   يلبةوه دعةوة 
المرااةة   ةةم الحضةةوا إ  أه اتجاهةةات   نحةةو التمةةاله مةةر المرااةة  إيجا  ةة  
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  كث ةةةماض مةةة  المموبةةةاا التةةةم تمةةةوق إلةةةى حةةةر كب ةةةم. كمةةةا ااتممضةةةت الراااةةة
 التماله     الب ت لالمراا .

( هر ت إلى تطب ت  طة  لتطةويم دلا 1992ل م دااا  لة الصادق )
اآل،اء لتحس   مسةتور أداء أ نةائ   الممم ةم  ةم الممحلة  ا  ترائ ة   ةم دللة  
البحةةةمي    ةةةمر ا ت ةةةاا ع نةةة  مةةة  الت م ةةةذ لالتلم ةةةذاا  ةةةم  مةةةس مةةةرااس 

لتطب ةةت هةةذه الخطةة  علةةى ألل ةةاء أمةةواه  كمةةا  ةةمر  ةةم نفةةس الوبةةت  ا ترائ ةة 
ا ت ةةةاا ع نةةة  ضةةةا،ط  مةةة  الت م ةةةذ لالتلم ةةةذاا للمقاانةةة    ةةةن   لبةةة   ع نةةة  
المجموع  الضةا،ط   لبةر توبةلت الراااة  إلةى نتةائ  مة  أهمةا ل ةود  ةملق 
ذاا د لة  إحصةائ    ة   متواةت تحصة ل الت م ةذ  ةم الم نة  التجميب ة   ةةم 

ف   الما،ر لالخامس لب   متوات تحص ل الت م ةذ  ةم الم نة  الضةا،ط  الص
لصالي األللى لعر  ل ود  ةملق ذاا د لة  إحصةائ    ة   المجمةوعت    ةم 

 الصو السادس.

( حول أتةم ،مة  المتغ ةماا 1992ل م دااا  عبر المح   لالخل فم )
  طالبةاا المراا   لاألامي  لالنفس   على التحص ل المراام لةرر ع نة  مة

الثةةةةةانوي  رللةةةةة  بطةةةةةم ألضةةةةةحت نتةةةةةائ  الراااةةةةة  ل ةةةةةود نتةةةةةاا مباشةةةةةمة علةةةةةى 
التحصةة ل الراااةةم أه تةةر ل الوالةةري   ةةم شةةئوه األ نةةاء لممم ةة  الكث ةةم ممةةا 

 يحرع ل    م المراا  أدر إلى ترت م إيجا م  م تحص ل   الرااام.

 اعالاكب  األ نليتة 

لخامس ا  ترائم با  تلم ذاض  م الصو ا 613 م دااا  مسح   على 
ل ةةرا هةةذه الراااة  أنةة  عنةةرما يشةمل المةةراس لللةةم  Epstein 1982  ةا 

األمةةم  ةةم الممل ةة  التمل م ةة   ةةةه مةة  نتةةائ  ذلةة  أه اتجاهةةاا الت م ةةذ نحةةو 
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المرااةةة  تصةةةبي أكثةةةم إيجا  ةةة  كمةةةا أن ةةة  يصةةةبحوه أكثةةةم انتظامةةةاض  ةةةم حةةةل 
 لا بات   المنزل  .

،ممةل داااة  علةى ع نة  مة  ت م ةذ  Epstein 1984كمةا بةا  أيضةاض 
الممحلةة  ا  ترائ ةة  الةةذي  كةةاه مرااةةوه  ي تمةةوه ،ةشةةمال ألل ةةاء أمةةواه   ةةم 
الممل ةة  التمل م ةة .  ةةر مر ل ةة  ا تبةةااي   ةةم الخميةةل لالمب ةةر ل ةةمر إه كةةاه 
إشةةمال ألل ةةاء األمةةوا لةة  تةةرت م علةةى تحصةة ل الت م ةةذ الراااةةم  ةةم القةةماءة 

ئ  الرااا  أه الت م ذ الذي  كاه مرااوه  اائةري  لالمياض اا. لأظ ما نتا
 م عمل   إشمال ألل اء أمواه   م الممل   التمل م ة  أظ ةملا تقةرماض أكبةم  ةم 

 التحص ل الرااام  م القماءة م  الت م ذ اآل مي .

  نما ل  تظ م النتائ  أتةماض يةذكم ل ةذا اةشةمال علةى تحصة ل الت م ةذ 
بمةا يم ةر السةب   ةم ذلة  إلةى أه أكثةم األنشةط  الرااام  م المياض اا لا 

التم تممل  م المراا  م  أ ل إشةمال ألل ةاء األمةوا إنمةا تمكةز علةى مةادة 
 القماءة.

 The Haringey ةةةم  ميطان ةةةا تةةة  الق ةةةا  ،مشةةةملع أطلةةةت عل ةةة  

reading project  هةةرف المشةةملع إلةةى تحق ةةت أمةةمي  األلل  يةةادة الوبةةت
اةةنواا  ةةم تملةة   8-6سةةاعرة أ نةةائ   مةة  اةة  الةةذي يقضةة   الوالةةراه  ةةم م

القةةماءة لالثةةانم تق ةة   أتةةم هةةذه المسةةاعرة علةةى أداء الت م ةةذ  ةةم هةةذه المةةادة. 
ةةر أه الت م ةةذ الةةذي  شةةاال  كانةةت مةةرة المشةةملع اةةنت   ل ةةم ن ايةة  المةةرة لذ ا
ن،ةةامه   ةةم المشةةملع أبةةبحت بةةماءت   أ ضةةل مةة  نظةةمائ   الةةذي  لةة  يذشةةاال 

 .(Tizard, et al. 1982)المشملع ن،امه   م هذا 
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ل م دااا  تتبم   ل ذا المشملع ،مر مةملا تة ع اةنواا علةى ن ايتة  
 ةةمر ا تبةةاا هةة  ء الت م ةةذ مةةمة أ ةةمر  ةةم القةةماءة لذلةة  عنةةر انتقةةال   مةة  
الممحلةةة  ا  ترائ ةةة  إلةةةى التةةةم تل  مةةةا   ةةةرظ ما نتةةةائ  ا  تبةةةاااا أه الفائةةةرة 

لع إشةةمال ألل ةةاء أمةةواه   ةةم الممل ةة  التمل م ةة  التةةم  ناهةةا الت م ةةذ مةة  مشةةم 
 .(Hewison 1998)كانت   تزال لاضح  ،مر مملا ت ع انواا 

لالتم ا تبما الم ب  ما  (Herman and yeh, 1983)ل م دااا  
 ةةة   التمةةةاله  ةةة   الب ةةةت لالمرااةةة  لمخم ةةةاا الت م ةةةذ  ةةةم مةةةادتم القةةةماءة 

تلم ةةةةذاض  ةةةةم الصةةةةف   الثةةةةانم  256لالمياضةةةة اا. ل ةةةةرا ،مةةةةر حصةةةةم نتةةةةائ  
لالثالةةةةم ا  تةةةةرائم أه هنةةةةال ع بةةةة  ذاا د لةةةة  مةةةةا  ةةةة   مشةةةةااك  الوالةةةةري  
لدا ةةةةةاا هةةةةة  ء الت م ةةةةةذ  ةةةةةم ا تبةةةةةاااا القةةةةةماءة لالمياضةةةةة اا. لبةةةةةر بامةةةةةا 

(Stevenson and Baker, 1987)   شخصةاض  179 رااا  علةى ع نة  مة
ق ةةةت مةةة  الفمضةةة اا تضةةة  ت م ةةةذ لمرااةةة   لألل ةةةاء أمةةةوا لهةةةر ت إلةةةى التح

 الث ع التال  :

كلمةةا  اد المسةةتور التمل مةةم لةةأل  كلمةةا  ادا دا ةة  اشةةتمال األ   ةةم  -1
 أنشط  المراا .

كلمةةا بةةل عمةةم التلم ةةذ كلمةةا  ادا دا ةة  اشةةتمال الوالةةري   ةةم أنشةةط   -2
 المراا .

الت م ذ الذي  يتماله ن،ةامه  مةر المرااة  أكثةم يكةوه أدامهة  أ ضةل  -3
 يتماله ن،امه  مر المراا   را   أبل. م  الت م ذ الذي 

الفمض اا الةث ع  قةر ل ةر  لبر أظ ما نتائ  هذه الرااا  تري راض ل ذه
مةةةر المرااةةة    كلمةةةا  اد أه المسةةةتور التمل مةةةم لةةةأل  مةةةمتبت  را ةةة  التمةةةاله 
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المسةةتور التمل مةةم  اد التمةةاله. كمةةا لذ ةةرء أه ألل ةةاء األمةةوا هةة  أكثةةم تمالنةةاض 
ةةةرء أيضةةةاض أه تمةةةاله ألل ةةةاء مةةةر المرااةةة  كلمةةة ا بةةةغم عمةةةم أ نةةةائ  . كمةةةا لذ ا

األمةةوا مةةمتبت ،التحصةة ل الراااةةم. لأ  ةةماض ل ةةرا الراااةة  أه مسةةتور األ  
الراااةةم لعمةةم التلم ةةذ يمطةةم توبمةةاض بويةةاض لتمةةاله الوالةةري  مةةر المرااةة  مةة  

 ناح   البن   أكثم من  م  ناح   البناا.

الراااةةاا التةةم ألضةةحت أه د ةةل  لبةةر أيةةر الراااةة  السةةا،ق  عةةرد مةة 
المائلةةة  لالمسةةةتور التمل مةةةم للوالةةةري  لةةة  تةةةرت م علةةةى... إشةةةمال الوالةةةري   ةةةم 

 .(Coleman, 1986)الممل   التمل م   

أه الممحلةةة  الراااةةة   للتلم ةةةذ تلمةةة  دلااض  (Epstein, 1986)ل ةةةر 
  م ماض  م  يادة تماله لم األمةم مةر المرااة .  ت م ةذ الصةفوف األللةى مة

الممحل  ا  ترائ   كاه ن،امه  أكثم مشااك  لتمالناض مر المراا   ةم حضةوا 
الحلقاا النقاش   التم تمقر    نما ا تلفت هذه  الرااا  مر دااااا كةل مة  

(Stevenson et al, 1987) (Coleman 1987)  ةم أن ةا لة  تجةر تةرت ماض 
 للمستور التمل مم للوالري  على تمالن   مر المراا .

أه نسةب  التمةاله  (Epstein and Dauber, 1991) ما دااا  أظ
قةةةل كلمةةةا انتقةةةل التلم ةةةذ مةةة  الممحلةةة  تلالشةةةماك   ةةة   الوالةةةري  لالمرااةةة  تبةةةرأ 

 ا  ترائ    إلى الممحل  المتواط  لالثانوي .

(Mortimore, et al, 1988)  ةةم داااةة  مواةةم  حةةول كفةةاءة 
لتةةم تزيةةر مةة  كفةةاءة المرااةة  هةةو المرااةة  ا  ترائ ةة  ل ةةر أه أحةةر الموامةةل ا

إشمال ألل اء األموا ح م أظ ما النتةائ  أه اشةتمال ل شةمال ألل ةاء األمةوا 
  م الح اة دا ل المراا  ل  ترت م إيجا م على تقر  لتطوا الت م ذ.
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هةةرف إلةةى إشةةمال الوالةةري   ةةم  (Dye, 1989) ةةم مشةةملع بةةا  ،ةة  
تلةةةةةةو الطبقةةةةةةاا الممب ةةةةةة  الممل ةةةةةة  التمل م ةةةةةة . لضةةةةةة  ألل ةةةةةةاء أمةةةةةةوا مةةةةةة  مخ

لا  تماع ةة    ةةم هةةذا المشةةملع كةةاه ألل ةةاء األمةةوا يجتممةةوه أاةةبوع اض  مةةر 
المرااةةةةة    ليتحةةةةةرتوه مم ةةةةة  حةةةةةول مسةةةةةتوياا أ نةةةةةائ   التحصةةةةة ل    لكةةةةةاه 
المرااوه يقتمحوه عل    عمل أنشط  ،س ط  يمك  أه ي دلها مةر أطفةال   

المشملع. با  الباحةم ،ر ةذ  م المنزل ل  مها م  البمام  التم تضمن ا هذا 
ع نةة  عشةةوائ   مةة  األطفةةال الةةذي  شةةاال ن،ةةامه   ةةم هةةذا المشةةملع لأعطةةوا 
عةةرداض مةة  ا  تبةةاااا ببةةل  رايةة  المشةةملع  لبمةةر ا نت ةةاء منةة  تمةةت مقاانةة  
نتائج   مر نتائ  مجموع  ضا،ط  م  الت م ذ الةذي  لة  يشةاال ن،ةامه   ةم 

 هذا المشملع. 

المجموع  األللى م  الت م ذ الذي  شاال ن،ةامه  لأظ ما النتائ  أه 
مة   22 م المشملع أظ ملا  يادة م م  لااتفاعاض  م تحص ل   الرااام  م 

 انبةةاض مةة  الجوانةة  التةةم احتوت ةةا ا  تبةةاااا   نمةةا لةة  يمتفةةر التحصةة ل  44
  وان   قت م   وان  ا  تباااا. 3الرااام للمجموع  الضا،ط  إ   م 

مرااة  ا ترائ ة   32صو التماله     الب ت لالمراا   م  م تقميم ي
ل التقميةم بةلتو    ةم  ميطان ةا (HMI, 1991)مراا  تانوي  با  ،ة   38ل 

 إلى ما يلم: 

أه هنال احتكاكاض أكبم  م الممحل  ا  ترائ   ما     المراا  لألل اء  -1
األمةةوا لتبةةادل المملومةةاا حةةول الطفةةل ل صوبةةاض ببةةل لبمةةر ن ايةة  

   المراام.ال و 
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نجحت المرااس كث ماض  م  ذب ألل اء األموا ،رعةراد كب ةمة لحضةوا  -2
 اللقاءاا المسائ   التم تمقر  م المراا .

 م ةةةر ألل ةةةاء األمةةةوا الةةةذي  حضةةةملا النقاشةةةاا مةةةر المرااةةة   كةةةاه  -3
 أدامه    راض  م ترايس أ نائ    م المنزل.

مملومةةاا  مةة   انةة  ن ةةم ل ةةر أه المرااةة   الةةذي  يمطةةوه الوالةةري 
محةةردة عةة  داااةة  لتقةةر  أ ةةن   التحصةة لم ل ةةرلا أه لةةذل  أتةةماض   مةةا يفملةة  

  م      أ ةمر (Epstein, 1991)الوالراه  م الب ت لرع  تمل   أطفال   
للةةم أمةةم ممةة  ل ةة  أطفةةال  ةةم  2000ل ةةم داااةة  مسةةح   علةةى أكثةةم مةة  

كث ةةماض مةة   الصةةو األلل ا  تةةرائم لاأللل المتواةةت  ل ةةرا هةةذه الراااةة  أه
ألل اء األموا بةالوا أن ة  يحةاللوه مسةاعرة أ نةائ    ةم المنةزل  ةرله مسةاعرة 
محةردة مة  المرااة  لمةر ذلة   ةةةه نوع ة  المسةاعرة التةم يقةرمون ا ألل دهةة  
تكةةوه أكثةةم  ائةةرة كلمةةا كانةةت المرااةة  تةةزلد المائلةة  ،ةاشةةاداا حةةول ك ف ةة  

. لاةة قو  (Dauber and Eptein, 1993)تةةرايس أ نةةائ    ةةم المنةةزل 
الباحم  م القس  المخصةص ،منابشة  نتةائ  هةذه الراااة  ،محاللة  الةمبت مةا 

     ما  اء  م البحم م  نتائ  لب   ،م  الرااااا التم لادا هنا.

 أهااف اعالاكتة 

 ت رف هذه الرااا  إلى:

التممف على طب م  التماله القةائ   ة   الب ةت لالمرااة   ةم الممحلة   -3
 ةةةم الصةةو األلل لالثةةةانم المتواةةت   مةةةا يخةةص متا،مةةة  ا  ترائ ةة  ل 

 مستور الت م ذ الرااام.
 تحرير مرر ترت م ،م  المتغ ماا على هذا التماله لهم:  -4
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 أ ت(. -أد -أ  -بل  للم األمم )أب -

نةةوع المرااةة  التةةم يةةراس    ةةا التلم ةةذ )ا تةةرائم  نةة    ا تةةرائم  نةةاا   -
   متوات  ن  (.ا ترائم  ن   ذاا المراااا  متوات  ناا

مسةةةةتور الصةةةةو الةةةةذي يةةةةراس   ةةةة  التلم ةةةةذ )أللةةةةى ا تةةةةرائم  تان ةةةة   -
ا تةةةةةرائم  تالثةةةةة  ا تةةةةةرائم  اا،مةةةةة  ا تةةةةةرائم  أللةةةةةى متواةةةةةت  تان ةةةةة  

 متوات(.

 مستور التلم ذ الرااام م  ح م هو )ضم و  متوات    ر(. -

المنطقةةةةةةة  التمل م ةةةةةةة  )المابةةةةةةةم   األحمةةةةةةةري  حةةةةةةةولم  الفملان ةةةةةةة    -
 الج ماء(.

 امة.حج  األ -

 المستور التمل مم لألب. -

 المستور التمل مم لأل . -

 أكئلت اعالاكتة

 تممم هذه الرااا  إلى اة ا،  على األائل  التال  :

ما الرلا الذي تقو  ،  المراا  ةطة ع ألل ةاء األمةوا علةى مسةتور  -1
 أ ناه  التحص لم  م الرااا ؟

  اء األموا؟ما الس اا  التم تستخرم ا المراا   م التمامل مر ألل -2

مةةا الةةرلا الةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  لتوع ةة  ألل ةةاء األمةةوا  ةةم األمةةوا  -3
 المتملق  ،ك ف   ترايس أ نائ    م الب ت؟
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مةةا طب مةة  ا  تماعةةاا التةةم تمقةةر  ةة   المرااةة  لألل ةةاء األمةةوا ،مةةر  -4
 تةةةةمة امتحانةةةةاا األاةةةةا  ر الخمسةةةة  األللةةةةى لالثان ةةةة  مةةةة  كةةةةل  صةةةةل 

 دااام؟

 األموا مر أنشط  المراا  لبمامج ا؟  ما مرر تفاعل ألل اء -5

المتغ ةةةماا مثةةةل )بةةةل  للةةةم األمةةةم  نةةةوع المرااةةة   ،مةةة  مةةةا أتةةةم  -6
مسةةتور الصةةو  مسةةتور التلم ةةذ الراااةةم  المنطقةة  التمل م ةة   حجةة  
األاةةةةمة  المسةةةةتور التمل مةةةةم لةةةةألب لالمسةةةةتور التمل مةةةةم لةةةةأل ( علةةةةى 

 طب م  التماله القائ      الب ت لالمراا ؟.

 لاكتة  ينت اعا

،ما أه هةذه الراااة  هةر ت إلةى التمةمف علةى اأي ألل ةاء األمةوا   مةا 
يتملةةةت ،طب مةةة  الم بةةة   ةةة   الب ةةةت لالمرااةةة   ةةةم الممحلةةة  ا  ترائ ةةة  ل ةةةم 
الصةةو األلل لالثةةانم المتواةةت  لةةذا  ةةره مجتمةةر البحةةم يضةة   م ةةر ألل ةةاء 

اةنت    ةم  انواا  ةم الممحلة  ا  ترائ ة  4األموا  م هذه السنواا الست )
 الممحل  المتواط (.

للتمذا الوبول لجم ر أ ماد مجتمر البحةم  ةمر أ ةذ ع نة  عشةوائ   
مة  هةةذا المجتمةةر ل ةةمر تو يةةر ا اةتبان  علةة     ح ةةم بةةا  الباحةةم ،ةعطةةاء 

ااةةتبان   2800ا اةةتباناا للت م ةةذ ةعطائ ةةا أللل ةةاء أمةةواه . لبمةةر تو يةةر 
 %(.91.3)لهو ما يمثل نسب   2557 مر ااتم اع 

 ( تو ير الم ن  على متغ ماا الرااا .1ليمثل الجرلل اب  )
 ( تيزدا أ رال اعوينت  لى  اغيرا  اعالاكت1 اول لقم )
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 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

بل  للم األمم 
 ،التلم ذ

 36.4 930 أب

 51.2 1308 أ 

 3.4 86 أد

 8.6 220 أ ت

 0.5 13 أ مر 

 100 2557 اع ج يع 

نوع المراا  التم 

 يراس    ا التلم ذ

 17.9 458 ا ترائم  ن  

 28.1 719 ا ترائم  ناا

 16.0 408 ا ترائم  ن   ذاا المراااا

 17.6 451 متوات  ناا 

 20.4 521 متوات  ن  

 100 2557 اع ج يع 

 مستور الصو

 13.0 333 أللى ا ترائم

 12.6 321 تان   ا ترائم

 13.3 341 ترائمتالث  ا 

 23.1 590 اا،م  ا ترائم

 20.5 525 أللى متوات

 17.5 447 تان   متوات

 100 2557 اع ج يع 
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 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

 المنطق  التمل م  

 18.3 469 المابم 

 21.5 550 األحمري

 24.8 635 حولى

 .17 435 الفمان  

 18.3 468 الج ماء

 100 2557 اع ج يع 

مستور التلم ذ 
 الرااام

 6.8 173 م وض

 26.7 683 متوات

 66.5 1701   ر

 100 2557 المجموع 

 حج  األامة

 6.3 162 ( أطفال1-2)

 32.8 838 ( أطفال3-4)

 40.7 1041 ( أطفال5-7)

 20.2 516 أطفال 7أكثم م  

 100 2557 اع ج يع 

المستور التمل مم 
 لألب

 1.5 38 أمم

 8.7 222 ا ترائم

 27.1 694 متوات

 33.0 843 تانوي 
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 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

 29.7 760  اممم لما  وق 

 100 2557 اع ج يع 

المستور التمل مم 
 لأل 

 3.5 89 أمم

 13.2 337 ا ترائم

 24.5 627 متوات

 30.5 780 تانوي 

 28.3 724  اممم لما  وق 

 100 2557 اع ج يع 

 

 ألاة اعلنثة 

ى إ ا،ةة  مةة  أ ةةل تحق ةةت أهةةراف هةةذا البحةةم  لمةة  أ ةةل التوبةةل إلةة
على أائل  الرااا   با  الباحم  بناء لتصم   ااةتبان  حةول طب مة  التمةاله 

     الب ت لالمراا .

احتوا ا اتبان  على  مس  لعشمي   نراض ،اةضا   إلةى تمان ة   نةود 
تمثةةةل المتغ ةةةةماا الريمجغما  ةةةة  )بةةةةل  للةةةم األمةةةةم  نةةةةوع المرااةةةة   مسةةةةتور 

طقة  التمل م ة   حجة  المائلة   المسةتور الصو  مستور التلم ذ الراااةم  المن
التمل مةةةةم لةةةةألب  المسةةةةتور التمل مةةةةم لةةةةأل (. لبمةةةةر  مةةةةر المملومةةةةاا  ةةةةمر 
ااةتبماد ،مةة  البنةةود مةة  ا اةةتبان  نظةماض لمةةر  د ول ةةا تحةةت أي محةةوا مةة  

 محالا ا اتبان  التم ا مد ذكمها.
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 لبر تضمنت ا اتبان   مس  محالا ائ س : 

لةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  ةطةة ع ألل ةةاء األمةةوا علةةى : الةةرلا ااع نععيل األول
مسةةتور أ نةةائ   التحصةة لم  ةةم الراااةة   لبةةر تضةةم  البنةةود التال ةة  

(1-9-10-14-19.) 

: الس ااةة  التةةم تسةةتخرم ا المرااةة   ةةم التمامةةل مةةر ألل ةةاء اع نععيل اعثععب ا
 (.11-7-4-3-2األموا لبر تضم  البنود )

المرااةةة  لتوع ةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم  : الةةةرلا الةةةذي تقةةةو  ،ةةة اع نعععيل اعثبععععث
األموا المتملق  ،ك ف   ترايس أ نائ    م الب ت  لبر تضم  البنةر 

(8.) 

: طب مة  ا  تماعةاا التةم تمقةر  ة   المرااة  لألل ةاء األمةوا اع نيل اعرابعا
عقةة  امتحانةةاا األاةةا  ر الخمسةة  األللةةى لالثان ةة  مةة  كةةل  صةةل 

توي على تمان    نود  مع   ( لالذي يح13دااام  لتضم  البنر )
  را ل .

: مرر تفاعل ألل اء األموا مر أنشةط  المرااة  لبمامج ةا  اع نيل اعخب س
 (.18-16-15-6-5لتضم  البنود )

  مر التنوير  م طميق  اة ا،   م ا اتب اه على النحو التالم: 

" المبةةاعم  ةم ممظةة   نةةود Likert Scale ةمر ا ت ةةاا "مق ةاس ل كةةما  -أ
تب اه )موا ت تمامةاض  موا ةت    ةم موا ةت    ةم موا ةت تمامةاض( ا ا

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1لهةةةةم البنةةةةود التال ةةةة  )
  نود  مع  (. 8( يتضم  13)
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 تنوعت طميق  اة ا،   م البنود الباب   ما    :  -ب

مةماا  ل  مةمة(  ةم البنةود  5مةماا  أكثةم مة   5-4)ممة لاحةرة  مةمت     -
14-15-19. 

 .18-16)نم     (  م البنود  -

لبر  مر عمض ا اتب اه على مجموعة  مة  المحكمة   مة  أعضةاء 
ه ئ  الترايس  م بس  أبول التمب   ،كل   التمب   ،جامم  الكويت ل اةتفادة 

 ةة  للحكةة  علةةى عبةةاااا ا اةةتب اه لبةةر بةةا  الباحةةم ،ةةة ماء تمةةري ا ئناامةة  
 المحكم  . ل قاض لما ابتمح  ،م  ه  ء

 ة  تاع وبعجت اإلحصبئي

 ةم تحل ةل المملومةةاا لبةر تة  ااةةتخرا  مةا يلةةم  SPSS ةمر ااةتخرا  نظةةا  
 م  التحال ل اةحصائ  : 

 التكماااا لالنس  المئوي  للتممف على اأي أ ماد الم ن  إ ما ض. -1
للتمةةمف  one- way- Anovaتحل ةةل التبةةاي  مةة  الرا ةة  األللةةى  -2

ااتجا،اا ألل ةاء األمةوا تبمةاض لخصائصة    على د  ا الفملق    
 الريمجغما    على محالا الرااا  الخمس .

 ،ااةةةةةةةةتخرا  Multiple comparisonsالمقاانةةةةةةةةاا الثنائ ةةةةةةةة   -3
 (difference significant least) LSD test    للمقاانةة   ةة

متواطاا  نود كل متغ م علةى حةره مةر محةالا الراااة  التةم يو ةر 
 ل .  ن ا  ملق ذاا د 

 المتواطاا لا نحما اا المم ااي . -4
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  ابئج اعالاكتة 

اةةة ت  تقسةةة   نتةةةائ  البحةةةم إلةةةى بسةةةم  . يتنةةةالل القسةةة  األلل اة ا،ةةة  
علةةى األاةةئل  الخمسةة  األللةةى للراااةة  لالمتضةةمن  لمحةةالا البحةةم الخمسةة  

 التم أشمنا إل  ا اا،قاض.

ئل  القسةةة  الثةةةانم مةةة  النتةةةائ  اةةة ج   علةةةى السةةة ال السةةةادس مةةة  أاةةة
الرااا  لالمتملت ،رتم ،م  المتغ ماا على طب م  التماله القائ      الب ت 

 لالمراا .

 اعقسم األول

 ةةم ااتمماضةةةنا لنتةةائ  هةةةذا القسةة  اةةة ت  تو يةةر هةةةذا القسةة  علةةةى عةةةرة 
محالا يتضم  كل محوا اة ا،  على ا ال م  أاةئل  البحةم. لاة ت  هنةا 

 وه  م الجزء الخاص ،المنابش .ااتمماض النتائ   قت أما منابشت ا  ستك

الةةرلا الةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  ةطةة ع ألل ةةاء األمةةوا علةةى  اع نععيل األولة
 مستور أ نائ   التحص لم  م الرااا .

( يوضةةةةي النسةةةة  لالتكةةةةماااا لبنةةةةود ا اةةةةتبان  المتملقةةةة    ةةةةذا 2 ةةةةرلل ابةةةة  )
 المحوا.
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ل  لى اع نيل األول  ت االكالب ت "اعاول اعذي تقيم ( اعنسب واعامرالا  الكاجببب  أوعيبء األ ي 2 اول لقم )

 به اع الكت إلطةع أوعيبء األ يل  لى  سايى أانبئ م اعانصيلا  ا اعالاكت"

ترتيععععب   

اعلنععا  ععا 
 االكاليبن

اال نععععراف  اع ايكط  االكاجببب  ن اعلنا

 غير  يا ق ت ب ب   غير  يا ق  يا ق  يا ق ت ب ب   اع ويبلي 

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال

تقةو  المرااة  ،ة بةةااي  1

عةة  تقةةر  ا نةةم/ ا نتةةم 
 الرااام ،شكل   ر.

2557 815 31.9 1225 47.9 382 14.9 135 5.3 3.06 0.822 

الحضةةةةةةةةةةوا للمرااةةةةةةةةةة   9
لالتحةةرع مةةر المملمةة   
حةول أداء ا نةم/ ا نتةم 

 الرااام م  

3.69 2557 1820 71.2 689 26.9 32 1.3 16 0.6 3.69 

يجةةةةةةةةةةةةةةة  أه تطلةةةةةةةةةةةةةةة   10
المرااةةةةةة  مةةةةةة  ألل ةةةةةةاء 
األمةةةةةةةةةةةةةوا الحضةةةةةةةةةةةةةوا 
لالتحةةرع مةةر المملمةة   
حةةةول أداء أ نةةةائ    ةةةم 

 المراا  

3.70 2557 1841 72.0 666 26.0 38 1.5 12 0.5 3.70 

 ا اتجا،اا   

 ل  ممة مماا 5أكثم م   مماا 5-4 ممت   ممة لاحرة

 % التكماا % التكماا % التكماا % التكماا % التكماا
كةةةةةة  مةةةةةةةمة  ةةةةةةم السةةةةةةةن   14

تتوابل مم  المرااة  
للتمةةةمف علةةةى مسةةةتور 

 ا ن / ا نت  الرااام

2557 250 9.8 688 26.9 874 34.2 486 19.0 259 10.1 

ك  ممة  م السن   اا  19
لتحةةةرتت مةةةر مملةةة  أل 

 مملم  ا ن / ا نت ؟

2557 265 10.4 731 28.6 857 33.5 595 23.3 109 4.3 

 

م   ة ل هةذا الجةرلل يتضةي أه ممظة  ألل ةاء األمةوا ممتةاحوه مة  

الةةرلا الةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  ةط ع ةة  علةةى مسةةتوياا أ نةةائ   التحصةة ل   

% مةةةةة  ألل ةةةةةاء األمةةةةةوا أه المرااةةةةة  تقةةةةةو  80 ةةةةةم الراااةةةةة .   ةةةةةمر حةةةةةوالم 
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م  ،ة بااه  ع  تقر  أ نائ   ،شكل   ر   نما يمر البق   أن ا   تقو   ذل . 

  ةة  أ ةةمر يةةمر كةةل أ ةةماد الم نةة  ،ااةةتثناء نسةةب  ضةةئ ل   ةةراض أه الحضةةوا 

للمرااةةة  لالتحةةةرع مةةةر المملمةةة   حةةةول أداء التلم ةةةذ شةةةمء م ةةة  ليةةةمله أه 
 المراا  يج  أه تحم ألل اء األموا على الق ا   ذل .

مةة    ةة  أ ةةمر يةةت  التوابةةل مةةا  ةة   الطةةم    الب ةةت لالمرااةة  أابةةر 

 % م  أ ماد الم ن .53ما  الرااام عنر أكثم م  مماا لأكثم   ل ال

اع نيل اعثب اة اعسيبكت اعاا تساخا  ب اع الكت  عا اعاوب عم  عا أوعيعبء 

 األ يل.
( يوضةةةةي النسةةةة  لالتكةةةةماااا لبنةةةةود ا اةةةةتبان  المتملقةةةة    ةةةةذا 3 ةةةةرلل ابةةةة  )

 المحوا.
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ل اعثب ا  ت االكالب ت "اعسيبكت اعاا ( اعنسب واعامرالا  الكاجببب  أوعيبء األ يل  لى اع ني 3 اول لقم )

 تساخا  ب اع الكت  ا اعاوب م  ا أوعيبء األ يل"

ترتيععععب   

اعلنععا  ععا 
 االكاليبن

اال نععععراف  اع ايكط  االكاجببب  ن اعلنا

 غير  يا ق ت ب ب   غير  يا ق  يا ق  يا ق ت ب ب   اع ويبلي 

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال

أحةةةةةس ،ةةةةةرنم موضةةةةةةر  2

تمح ةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  ببةةةةةةةةةةل 
المرااةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةم أه 
أحضةةةةم لأ لا  صةةةةل 

 ا نم/ ا نتم.

2557 755 30.3 1277 49.9 381 14.9 124 4.8 3.06 0.802 

عنةةةةةةةةرما يكةةةةةةةةوه لةةةةةةةةري  3
اةةةةة ال يتملةةةةةت ،ةةةةةا نم/ 

ا نتم أشمم  ماح   ةم 
أه أاةةةةرل المملةةةة  عةةةة  

 إ ا ت .

2557 1071 41.9 1267 49.6 171 6.7 48 1.9 3.31 0.680 

عنةةةةةةةةرما يكةةةةةةةةوه لةةةةةةةةري  4
ااتفساا يتملت ،ا نم/ 

ا نتةةم أ ةةر تمالنةةاض مةة  
النةةةةةاظم  ةةةةةم توضةةةةة ي 

 األمم لم

2557 1011 39.5 1241 48.5 221 8.6 84 3.3 3.24 0.744 

المملمةةةةةةوه   يميةةةةةةرله  7
منةةةةةةةةا المسةةةةةةةةاعرة  ةةةةةةةةم 

 ترايس ن،ائنا

2557 118 4.6 242 9.5 1201 47.0 996 39.0 1.80 0.792 

اةة  المرااةة  تتخةةذ ا ا 11
متممةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةم إ،قةةةةةةةةاء 
ألل ةةةةةاء األمةةةةةوا ،م ةةةةةراض 

 ع  الممل   التمبوي 

2557 147 5.7 311 12.2 1285 50.3 814 31.8 1.92 0.815 

 

م    ل الجرلل يتضي أه أكثةم مة  ت تة  أابةاع أ ةماد الم نة  يةمله  
أه الس ااةة  المتبمةة  مةة  ببةةل المرااةة   ةةم التمامةةل مةةر ألل ةةاء األمةةوا هةةم 

   رة. ا اا   م عموم ا
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% مةة  أ ةةماد الم نةة    يتةةمددله  ةةم اةة ال المملةة  إه 91.5ح ةةم أه  
% يجةرله تمالنةاض 88(. بما،ة  3كاه عنره  ااتفساا ،خصوص أ نائ   ) نر 

% مةة  أ ةةماد الم نةة  أن ةة  موضةةر 80.2مةة  نةةاظم المرااةة   ةةم ذلةة . يحةةس 
مةةس أ ةةماد الم نةة  أن ةة     تمح ةة  عنةةرما يةةزلاله المرااةة    نمةةا يةةمر بما،ةة   ذ

 يشممله  ذل  عنر  يات   المراا .

اع نيل اعثبعثة اععاول اععذي تقعيم بعه اع الكعت عاي يعت أوعيعبء األ عيل  عا 
 األ يل اع اولقت بكيفيت تالدس أانبئ م  ا اعليس.

( يوضةةةةي النسةةةة  لالتكةةةةماااا لبنةةةةر ا اةةةةتبان  الخابةةةة    ةةةةذا 4 ةةةةرلل ابةةةة  )
 المحوا.
ب  أوعيبء األ يل  لى اع نيل اعثبعث  ت االكالب ت "اعاول اعذي تقيم ( اعنسب واعامرالا  الكاجبب4 اول لقم )

 به اع الكت عاي يت أوعيبء األ يل  ا األ يل اع اولقت بكيفيت تالدس أانبئ م  ا اعليس"

ترتيععععب   

اعلنععا  ععا 

 االكاليبن

اال نععععراف  اع ايكط  االكاجببب  ن اعلنا

  يا ق ت ب ب   غير غير  يا ق  يا ق  يا ق ت ب ب   اع ويبلي 

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال

المرااةةة  تقتةةةمح عل نةةةا  8
طمبةةةاض لأاةةةال   تمكننةةةا 
مةة  تةةرايس أ نائنةةا  ةةم 

 الب ت ،س ول 

2557 555 21.7 781 30.5 753 29.4 468 18.3 2.56 1.023 

ي حة  مةة  هةذا الجةةرلل أه نسةةب  كب ةمة مةة  ألل ةةاء األمةوا تصةةل إلةةى 
%   تةةمر أه المرااةة  تلمةة  دلااض لاضةةحاض  ةةم تةةوع ت   47.7النصةةو  بما،ةة 

 ةةم ك ف ةة  تةةرايس أ نةةائ    ةةم الب ةةت.  فةةم البنةةر الثةةام  الةةذي يسةةرل عمةةا إذا 
كانةةت المرااةة  تقتةةمح علةة    طمبةةاض لأاةةال   تمكةةن   مةة  تةةرايس أ نةةائ    ةةم 

% 18.3% أن     م موا ق   على ذل    نما بال 29.4الب ت ،س ول  ذكم 
 أن     م موا ق   تماماض على هذه المبااة.
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اع نيل اعراباة طليوت اال ا ب ب  اعاا توقا ايت اع الكت وأوعيعبء األ عيل 
 بوا ا انب ب  األكبايا اعخ ست األوعى واعثب يت  ت كم  صم للاكا.

( يممض تكماااا لنس  ااةتجا،اا ألل ةاء األمةوا علةى 5 رلل اب  )
  ةذا المحةوا لالةذي يتضةم  عةرة نقةال حةول طب مة   نود ا اتب اه المتملق  

ا  تماعةاا التةم تمقةر عةةادة  ة   المرااة  لألل ةاء األمةةوا ،مةر ظ ةوا نتةةائ  
امتحانةةاا الت م ةةذ. لهةةذه ا  تماعةةاا تمقةةر أابةةر مةةماا  ةةم المةةا  الراااةةم 

 ل  صل دااام ،مر امتحاناا األاا  ر الخمس  األللى لالثان  .كممت    م 

تماعاا التم يتضمن ا هذا البنر  م ا اتب اه تةرلا حةول طب م  ا  
اميةة  للةةم األمةةم لمةةرر  ائةةرة هةةذه ا  تماعةةاا لهةةل عةةرد هةةذه ا  تماعةةاا 
كةةاف  لمةةا إذا كةةاه مكةةاه ل مةةاه عقةةر هةةذه ا  تماعةةاا منااةةباض  لأ  ةةماض هةةل 

 يجر للم األمم الوبت الكا م للتحرع مر المل   م هذه ا  تماعاا.



 35 

( اعنسب واعامرالا  الكاجببب  أوعيبء األ يل  لى اع نيل اعرابا  ت االكالب ت "طليوت 5 اول لقم )

 اال ا ب ب  اعاا توقا ايت اع الكت وأوعيبء األ يل"

ترتيععععب   

اعلنععا  ععا 
 االكاليبن

اال نععععراف  اع ايكط  االكاجببب  ن اعلنا

 غير  يا ق ت ب ب   غير  يا ق  يا ق  يا ق ت ب ب   اع ويبلي 

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال

طب مةةةةةةة  ا  تماعةةةةةةةاا  13

التةةةةةةةةةةةةم تمقةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةة   
المرااةةةةةةةةةةةةةة  لألل ةةةةةةةةةةةةةةاء 
األمةةةةةةةةةوا ،مةةةةةةةةةةر  تةةةةةةةةةةمة 

 ا متحاناا

           

حضواي ا  تماعةاا  أ
الرلايةةةة  التةةةةم تمقةةةةرها 

المرااةةةةة  مةةةةةةر ألل ةةةةةةاء 
 األموا مف رة لم م 

2557 1587 62.1 852 33.3 85 3.30 33 1.3 3.56 0.625 

ا  تماعةةةاا اةةةاعرا  ب
علةةةةةةةةى  يةةةةةةةةادة   مةةةةةةةةم 
لممم تةةةةةةةةةم للمشةةةةةةةةةاكل 

التةةةةم تمتةةةةمض داااةةةة  
 ا نم/ ا نتم

2557 1378 53.9 981 38.4 144 5.6 54 2.1 3.44 0.697 

اةةةاعرا ا  تماعةةةاا  ج
علةةةةى  يةةةةادة اهتمةةةةامم 
،محالل  حةل المشةاكل 
الرااا   التم تمتةمض 

 ا نم/ ا نتم

2557 1257 49.2 1084 43.4 173 6.8 43 1.7 3.39 0.689 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  د
ا  تماعاا أشمم أه 
المملةةةةةة  علةةةةةةى ممم ةةةةةة  
  ةةةةرة ،مسةةةةتور ا نةةةةم/ 

 ا نتم الرااام

2557 1013 39.6 12.2 47.0 270 10.6 72 2.8 3.23 0.748 

ا  تماعةةةةةةةةةةاا التةةةةةةةةةةةم  هة
تمقةةةةرها المرااةةةة  ،مةةةةر 
ن ايةةةةةةة  كةةةةةةةل امتحةةةةةةةاه 

 كا   

2557 592 23.3 1033 40.4 695 27.2 237 9.3 2.77 0.907 

الوبةةةةةت الةةةةةذي تحةةةةةرده  ل

المرااةةةةةةةةة  ل  تمةةةةةةةةةاع 
 ،رلل اء األموا مناا  

2557 664 26.0 1188 46.5 525 20.5 180 7.0 2.91 0.860 

المكاه الةذي يمقةر   ة    
ا  تمةةةاع  ةةةة   ألل ةةةةاء 
األمةةةةةةةةةةةوا لالمملمةةةةةةةةةةة   

2557 979 38.3 1329 52.0 158 6.2 91 3.6 3.25 0.724 
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منااةةةةةةةةةةةةةةةة  )بةةةةةةةةةةةةةةةةال  
 المراا  عادة(

أ ةةةةةةر الوبةةةةةةت الكةةةةةةا م  ح
للتحرع مر الممل   م 

 هذه ا  تماعاا

2557 415 16.2 849 33.2 889 34.8 404 15.8 2.50 0.944 

مةة   ةة ل الجةةرلل يتضةةي أه البنةةود )أ  ب  ج   ( حةةا ا علةةى موا قةة  
% م  أ ماد الم نة . ،اةضةا   إلةى أه البنةر )د( حةا  علةى موا قة  90أكثم م  

نةةةةةة . ممةةةةةةا يمنةةةةةةم أه ألل ةةةةةةاء األمةةةةةةوا يةةةةةةمله أه هةةةةةةذه % مةةةةةة  أ ةةةةةةماد الم 86.6
ا  تماعةةاا مف ةةرة مةة  ح ةةم  يةةادة   م ةة  لممةةم ت   ،المشةةاكل التةةم تمتةةمض 

،محاللةة  حةةل هةةذه المشةةاكل  تزيةةر مةة  اهتمةةام   داااةة  أ نةةائ   لمةة  ح ةةم إن ةةا
يشةممله مة   ة ل احتكةاك   ،ةالمملم    ةم الرااا    هةذا ،اةضةا   إلةى أن ة  

ا أه هةةةةة  ء المملمةةةةة   علةةةةةى ممم ةةةةة    ةةةةةرة ،مسةةةةةتور أ نةةةةةائ   هةةةةةذه ا  تماعةةةةةا
 الرااام. كما يمله أه المكاه الذي تمقر     ا  تماعاا مناا .

مةة    ةة  أ ةةمر يبةةري ألل ةةاء األمةةوا ممااضةة  أكبةةم لةةبم   نةةود هةةذا 
المحوا لالمتملقة  ،مةرر كفاية  عةرد هةذه ا  تماعةاا ) نةر هةة( للبةت انمقةاد 

( لالوبةةت الةةذي يقضةة   للةةم األمةةم مةةر المملةة   ةةم هةةذه ا  تماعةةاا ) نةةر ل
 هذه ا  تماعاا ) نر ح(.

% أه الوبةةةةت الةةةةذي تحةةةةرده 27.5  ةةةةمر أكثةةةةم مةةةة  ابةةةةر أ ةةةةماد الم نةةةة  
المرااةةة  ل  تمةةةاع   ةةةم منااةةة . ليزيةةةر هةةةذا المةةةرد   بلةةة  أكثةةةم مةةة  الثلةةةم 

% الةةذي يةةمر أه عةةرد ا  تماعةةاا التةةم تمقةةر   ةةم كا  ةة .   نمةةا يزيةةر 36.5
أ ماد الم ن  الذي    يجةرله الوبةت الكةا م للتحةرع مةر المملة   ةم هةذه عرد 

 %.50.6ا  تماعاا على النصو 
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 اع نيل اعخب سة  اى تفب م أوعيبء األ يل  ا أ شطت اع الكت وبرا ج ب.
( اعنسب واعامرالا  الكاجببب  أوعيبء األ يل  لى اع نيل اعخب س  ت االكالب ت " اى تفب م 6 اول لقم )

 أوعيبء األ يل  ا أ شطت اع الكت وبرا ج ب.

   
ترتيعععععععععععب 

اعلنععا  ععا 
 االكاليبن

اال نععععراف  اع ايكط  االكاجببب  ن اعلنا

 غير  يا ق ت ب ب   غير  يا ق  يا ق  يا ق ت ب ب   اع ويبلي 

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال

تماةةةةةةل لةةةةةةم المرااةةةةةة   5
مملومةةةةاا كا  ةةةة  عةةةة  

 .أنشطت ا

2557 636 24.9 974 38.1 657 25.7 290 11.3 2.76 0.951 

تو ةةةةةةة  لةةةةةةةم المرااةةةةةةة   6
الةةةةةةةةةةةةةةرعوة لحضةةةةةةةةةةةةةةوا 

 أنشطت ا 

2557 680 26.6 1103 43.1 551 21.5 223 8.7 2.88 0.903 

 االكاجببب    

 ل  ممة مماا 5أكثم م   مماا 5-4 ممت   ممة لاحرة

 % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال % اعامرال
كةةةةةة  مةةةةةةمة  ةةةةةةم السةةةةةةن   15

 اا المرااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
لحضةةةةةةةةةةوا أنشةةةةةةةةةةطت ا 

 لبمامج ا؟

2557 466 18.2 638 25 371 14.5 310 12.1 772 30.2 

   نم    

 % اعامرال % اعامرال
نجةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةموب   ةةةةةةةةةم  16

حضةةةةةةةةةةةةةوا  مال ةةةةةةةةةةةةةاا 
 لأنشط  المراا 

2557 1000 39.1 1557 60.9 

مةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةواب أه  18
يطالةةةةةةةةةةةة  المملمةةةةةةةةةةةةوه 

 ةةةاء األمةةةوا  ةةةم أه ألل
يشةةةةااكوه   ةةةةم تحمةةةةل 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةئول   داااةةةةةةةةةةةةةةةة  

 أ نائ  .

2557 2073 81.1 484 18.9 
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يتضم  هذا المحوا عرداض م  البنود التم تختلو  ةم طب مة  إ ا،ات ةا 
لمن ةا  Likert Scale من ا ما  ةاءا بة غ  اة ا،ة  ل قةاض لمق ةاس ل كةما 

 ما  اءا اة ا،  على ب غ  نم  ل .

محوا تشةتمل علةى عةرة نقةال   مةا يتملةت ،موضةوع تفاعةل  نود هذا ال
ألل ةةةةاء األمةةةةوا مةةةةر أنشةةةةط  المرااةةةة  لبمامج ةةةةا.   نةةةةال  نةةةةود اكةةةةزا علةةةةى 
موضوع المملوماا لالرعواا التم تمال ا المراا  أللل ةاء األمةوا مة  أ ةل 

( لأحةةر البنةةود اكةةز علةةى عةةرد المةةماا 6-5حضةةوا األنشةةط  لالبةةمام  ) نةةر 
(  لأحر البنود 15م األمم المراا  لحضوا أنشطت ا ) نر التم يزلا    ا لل

اكز على الصموباا التم تحول دله حضةوا للةم األمةم ألنشةط  المرااة  
( اكز علةى مسةرل  أه كةاه مة  الصةواب أه 18(. لالبنر )16لبمامج ا ) نر 

 يطل  المملموه م  ألل اء األموا تحمل مسئول ات   تجاه دااا  أ نائ  .

% يقولةةوه 37رلل نةةمر أه أكثةةم مةة  تلةةم أ ةةماد الم نةة  مةة   ةة ل الجةة
أه المراا    تمال ل   مملوماا كا    ع  أنشطت ا    نما تبل  نسةب  مة  

 %.30.2يقولوه أه المراا    تو   ل   دعواا لحضوا أنشطت ا 

لم  ح م عرد مماا الزيااة لحضوا أنشةط  المرااة  بةال بما،ة  تلةم 
  يةةةزلالا المرااةةة  ل  مةةةمة لحضةةةوا أنشةةةطت ا  % أن ةةة  لةةة30.2أ ةةةماد الم نةةة  

%. لبةر  لغةت نسةب  43.2إلةى مةمت  (  قةت  ة  نما  لغت نسب  م   ااها )مم 
%  كمةةا 39.1مةة  يجةةرله بةةموب   ةةم حضةةوا  مال ةةاا لأنشةةط  المرااةة  

% مة  ألل ةاء األمةوا أه المملمةوه يجةرا   ة  أه يطةالبوه  81.1يمر نسةب  
 اا  أ نائ  .،المشااك   م تحمل مسئول   دا 

 اعقسم اعثب ا



 39 

  نمةةا تنةةالل القسةة  األلل مةة  التحل ةةل اة ا،ةة  علةةى األاةةئل  الخمسةة  
األللةةى مةة  أاةةئل  البحةةم اعتمةةاداض علةةى التكةةماااا لالنسةة  المئويةة  لاةةتجمر 
 ةةم القسةة  الثةةانم اة ا،ةة  علةةى السةة ال السةةادس مةة  أاةةئل  البحةةم لالمتملةةت 

ه القةةةةائ   ةةةة   الب ةةةةت لالمرااةةةة  ،ةةةةرتم ،مةةةة  المتغ ةةةةماا علةةةةى طب مةةةة  التمةةةةال 
 one- way- Anovaاعتمةةاداض علةةةى تحل ةةل التبةةةاي  مةة  الرا ةةة  األللةةى 

 ةة   متواةةطاا  نةةود كةةل  Multiple comparisonsلالمقاانةةاا الثنائ ةة  
متغ ةةةم علةةةى حةةةرة مةةةر محةةةالا الراااةةة  التةةةم يو ةةةر   ن ةةةا  ةةةملق ذاا د لةةة  

م   تكةوه إ ا،ات ةا مقسةم  إحصائ  .  م هذا القس  ا ت  ااتبماد البنةود التة
يقتضةةةم أه تكةةةةوه  Anovaل قةةةاض لمق ةةةاس ل كةةةما ح ةةةم إه تحل ةةةل التبةةةاي  

 البنود متشا      ما   ن ا  م المق اس المستخر   م إ ا،  األائل .

: اةة ت  التمك ةةز هنةةا علةةى البحةةم عةة   ةةملق صععلت وعععا األ ععر ببعال يععذ -1
بةل  ،التلم ةذ  ةم المنةزل  ذاا د ل  إحصائ       ألل اء األموا الذي  علةى

 ن مله(  م المحالا الخمس  ل ذه الرااا . -أ ت -أد -أ  -)أب
 ( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اعوةقت  ا اعال يذ"  ا اع نبول اعخ ست علالاكت7 اول لقم )

الرا    الم ب  مر الت م ذ المحالا
الفائ   

F 

مستور 
 (13أ مر ) (220أ ت ) (86أد) (1308أ  ) (930أب ) الر ل 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 
1 3.51 0.43 3.47 0.42 3.44 0.46 3.45 0.45 3.46 0.42 1.769 0.133 
2 2.70 0.43 2.65 0.41 2.74 0.41 2.61 0.35 2.71 0.35 3.812 0.004* 
3 2.60 1.03 2.51 1.02 2.85 1.00 2.55 1.02 2.92 1.04 3.295 0.011* 
4 3.13 0.57 3.13 0.51 3.21 0.51 3.10 0.47 3.08 0.51 0.694 0.596 
5 2.92 0.86 2.73 0.83 3.01 0.88 2.88 0.82 2.73 0.99 7.770 0.000* 

 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 

( إلةةى 7يشةة م  ةةرلل ابةة  ) Anova،ةةالنظم إلةةى نتةةائ  تحل ةةل التبةةاي   
ل ود  ملق ذاا د ل  إحصائ        نود هةذا المتغ ةم علةى المحةوا الثةانم 



 40 

لالثالةةم لالخةةامس. لعنةةر إ ةةماء المقاانةةاا الثنائ ةة   ةة   متواةةطاا  نةةود هةةذا 
يظ م لنا  المتغ م على المحالا التم ل را    ا  ملق ذاا د ل  إحصائ  

 ( ما يلم:8م   رلل اب  )
( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  ةقت وعا األ ر ببعال يذ  لى اع نيل اعثب ا واعثبعث 8 اول لقم )

 واعخب س

 نود ع باا 
 ،التلم ذ

 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود ع ب  للم األمم ،التلم ذ على المحوا الثانم

 أ مر  أ ت أد أ  أب

     - أب 

    - (1*) أ 

   - (3*)  أد

  - (3*)  (1*) أ ت

 -     أ مر 

 نود ع باا 
 ،التلم ذ

 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود ع ب  للم األمم ،التلم ذ على المحوا الثالم

 أ مر  أ ت أد أ  أب

     - أب 

    - (1*) أ 

   - (3*) (3*) أد

  - (3*)   أ ت

 -     أ مر 

 نود ع باا 
 ،التلم ذ

 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود ع ب  للم األمم ،التلم ذ على المحوا الخامس

 أ مر  أ ت أد أ  أب

     - أب 
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    - (1*) أ 

   - (3*)  أد

  -  (4*)  أ ت

 -     أ مر 

 * األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.

( 2.74( لاألد )المتواةت 2.7: نجةر أه األب )المتواةت ا اع نيل اعثعب ا 
( 2.65أكثةةةةةم موا قةةةةة  علةةةةةى  نةةةةةود هةةةةةذا المحةةةةةوا مةةةةة  األ  )المتواةةةةةت 

(. ،ممنةةى أه األب لاألد أكثةةم موا قةة  علةةى 2.61لاأل ةةت )المتواةةت 
 ا اا  المراا   م التمامل مر ألل اء األموا.

إلةى أه األد أكثةم موا قة  علةى هةذا ( 8: تش م نتائ   ةرلل )اع نيل اعثبعث
( ممةةا يمنةةم أه األد 2.85المحةةوا مةة  ،ق ةة  أ ةةماد المائلةة  )المتواةةت 

يةةةمر أكثةةةم مةةة    ةةةمه أه المرااةةة  تقةةةو   ةةةرلاها المطلةةةوب  ةةةم توع ةةة  
 ألل ةةاء األمةةوا  ةةم ك ف ةة  تةةرايس أ نةةائ    ةةم الب ةةت. ليةةرتم ،مةةره األب

 (. 2.6ت هو أكثم موا ق  م  األ  على ذل  )المتوا الذي

: أمةةا ،خصةةوص تفاعةةل ألل ةةا األمةةوا مةةر أنشةةط  المرااةة  اع نععيل اعخععب س
لبمامج ا  تش م النتائ  إلى أه األب لاألد لاأل ت أكثم موا ق  علةى 

 هذا المحوا لأكثم تفاع ض  م حضوا أنشط  المراا  م  األ .

( 9 ةم  ةرلل ابة  ) Anovaتظ م نتةائ  تحل ةل التبةاي   يع اع الكتة  -2
هنةةال  ملبةةاض ذاا د لةة  إحصةةائ    ةة    نةةود هةةذا المتغ ةةم علةةى كةةل مةة  أه 

 المحوا األلل لالما،ر لالخامس.
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(ة اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اع الكت اعاا يالس  ي ب اعال يذ"  ا اع نبول اعخ ست 9 اول لقم )

 علالاكت
الرا    المراا  التم يراس    ا التلم ذ المحالا

الفائ   
F 

مستور 
ا ترائم  ن   ذاا  ا ترائم  ناا ا ترائم  ن   الر ل 

 المراااا
 متوات  ن   متوات  ناا

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 
1 3.5 0.43 3.51 0.42 3.53 0.40 3.42 0.45 3.45 0.44 4.833 0.001* 

2 2.70 0.39 2.64 0.41 2.66 0.42 2.65 0.42 2.69 0.41 2.325 0.054 
3 2.51 1.02 2.60 1.01 2.59 1.02 2.54 1.03 2.53 1.04 0.735 0.568

 

4 3.20 0.52 3.13 0.54 3.14 0.53 3.08 0.54 3.12 0.53 1.179 0.013* 

5 2.91 0.87 2.83 0.83 2.93 0.80 2.72 0.86 2.73 0.87 6.128 0.000* 

 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 

لعنر عمل المقااناا الثنائ       متواطاا  نود هذا المتغ م على المحةالا 
 (.10السا،ق  يظ م لنا ما يلم م    ل  رلل اب  )
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 ( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  يع اع الكت  لى اع نيل األول واعرابا واعخب س10 اول لقم )

 عثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  يع اع الكت  لى اع نيل األولاع قبل ب  ا 

ا ترائم  ن   ذاا  ا ترائم  ناا ا ترائم  ن  
 المراااا

 متوات  ن   متوات  ناا

     - ا ترائم  ن  

    -  ا ترائم  ناا

   -   ا ترائم  ن   ذاا المراااا

  - (3*) (2*) (1*) متوات  ناا

 -  (3*) (2*)  متوات  ن  

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  يع اع الكت  لى اع نيل اعرابا 

ا ترائم  ن   ذاا  ا ترائم  ناا ا ترائم  ن  
 المراااا

 متوات  ن   متوات  ناا

     - ا ترائم  ن  

    - (1*) ا ترائم  ناا

   -   ا ترائم  ن   ذاا المراااا

  -   (1*) متوات  ناا

 -    (1*)  متوات  ن 

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  يع اع الكت  لى اع نيل اعخب س 

ا ترائم  ن   ذاا  ا ترائم  ناا ا ترائم  ن  
 المراااا

 متوات  ن   متوات  ناا

     - ا ترائم  ن  

    -  ا ترائم  ناا

   -   ا ترائم  ن   ذاا المراااا

  - (3*) (2*) (1*) متوات  ناا

 -  (3*) (2*) (1*) متوات  ن  

 * األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.

: يش م الجرلل إلى أه نوع المرااة  لة  تةرت م علةى دلاهةا  ةم اع نيل األول
توع   ألل اء األموا ،مستور أ نائ   الرااام.  المراا  ا  ترائ   هنةا 
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ا تةةةرائم  نةةة   ذاا  - تةةةرائم  نةةةااا -،مختلةةةو أنواع ةةةا )ا تةةةرائم  نةةة  
المرااةةاا( أكثةةم اضةةط عاض   ةةذا الةةرلا مةة  المرااةة  المتواةةط   ةةم 

 الكويت. 

: يظ ةةةم مةةة  النتةةةائ  أه مةةةااس البنةةة   ا  ترائ ةةة  )المتواةةةت اع نعععيل اعرابعععا
( تتفةةوق علةةى مةةرااس البنةةاا ا  ترائ ةة  لالمتواةةط  مةة  ناح ةة  3.20

ل ةةاء األمةةوا. كمةةا أن ةةا تتفةةوق طب مةة  ا  تماعةةاا التةةم تمقةةرها مةةر أل 
  م ذل  أيضاض على مرااس البن   المتواط .

( أه المرااةة  ا  ترائ ةة  10: يظ ةةم  ل ةةاض مةة   ةةرلل ابةة  )اع نععيل اعخععب س
،مختلةةو أنواع ةةا تتفةةوق علةةى المرااةة  المتواةةط  ) نةة   لبنةةاا( مةة  

 ح م إه ألل اء األموا أكثم تفاع ض مر أنشطت ا لبمامج ا.

( أه 11: يظ ةم مة   ةرلل ابةة  )ف اععذي يعالس  يعه اعال يعذ عيع اعصع -3
الفةةةملق ذاا الر لةةة  اةحصةةةائ    ةةة    نةةةود هةةةذا المتغ ةةةم تتمكةةةز  ةةةم 

 المحواي  األلل لالخامس م  محالا البحم.



 45 

( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اعصف اعذي يالس  يه اعال يذ"  ا اع نبول اعخ ست 11 اول لقم )
 علالاكت

 اعصف اعالاكا اعذي يالس  يه اعال يذ لمحالاا

 الصو الثانم المتوات الصو األلل المتوات الصو الما،ر ا  ترائم الصو الثالم ا  ترائم الصو الثانم ا  ترائم الصو األلل ا  ترائم

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

اف ا نحم  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 
1 3.54 0.40 3.55 0.40 3.5 0.43 3.47 0.43 3.44 0.45 3.43 0.44 
2 2.70 0.42 2.69 0.44 2.65 0.39 2.64 0.40 2.68 0.42 2.66 0.40 
3 2.72 1.04 2.57 1.06 2.53 1.02 2.51 0.96 2.53 1.04 2.54 1.04 
4 3.18 0.51 3.20 0.56 3.13 0.51 2.12 0.54 3.11 0.54 3.10 0.52 
5 2.94 0.82 2.96 0.83 2.84 0.88 2.82 0.82 2.74 0.86 2.71 0.87 

 
 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 

 مستور الر ل  Fالرا   الفائ   

 ه0.000 5.511

1.467 0.197 
2.154 0.056 
2.091 0.064 
 ه0.000 5.725
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: عنةةر عمةةل المقاانةةاا الثنائ ةة   ةة   متواةةطاا هةةذا المتغ ةةم اع نععيل األول
م لنةا م حظتةاه األللةى ( تظ 12على المحوا األلل  م  رلل اب  )

هةةةةةم: أه الصةةةةةفوف الث تةةةةة  األللةةةةةى  ةةةةةم الممحلةةةةة  ا  ترائ ةةةةة  )أللةةةةةى 
تالثةة  ا تةةرائم( تقةةو   ةةرلا أكبةةم  ةةم إطةة ع  -تان ةة  ا تةةرائم -ا تةةرائم

ألل اء األموا علةى مسةتوياا أ نةائ   التحصة ل  . لالثان ة  أه بةفوف 
مةةة  الصةةةف    الممحلةةة  ا  ترائ ةةة  إ مةةةا ض هةةةم أكثةةةم ب امةةةاض   ةةةذا الةةةرلا

األلل لالثةةانم المتواةةت لهةةذا مشةةا،  للنت جةة  التةةم ظ ةةما  ةةم متغ ةةم 
 نوع المراا  الذي ت  ذكمه اا،قاض.

 ( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اعصف اعالاكا  لى اع نيل األول واعخب س12 اول لقم )

 ولاع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اعصف اعالاكا  لى اع نيل األ  
الصو األلل 

 ا  ترائم
الصو الثانم 

 ا  ترائم

الصو الثالم 
 ا  ترائم

الصو الما،ر 
 ا  ترائم

الصو األلل 
 المتوات

الصو الثانم 
 المتوات

      - الصو األلل ا  ترائم

     -  الصو الثانم ا  ترائم

    -   الصو الثالم ا  ترائم

   -  (2*) (1*) الصو الما،ر ا  ترائم

  -  (3*) (2*) (1*) الصو األلل المتوات

    (3*) (2*) (1*) الصو الثانم المتوات

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اعصف اعالاكا  لى اع نيل اعخب س 
الصو األلل 

 ا  ترائم
الصو الثانم 

 ا  ترائم

الصو الثالم 
 ا  ترائم

الصو الما،ر 
 ا  ترائم

الصو األلل 
 المتوات

الصو الثانم 
 المتوات

      - الصو األلل ا  ترائم
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     -  الصو الثانم ا  ترائم

    -   الصو الثالم ا  ترائم

   -  (2*) (1*) الصو الما،ر ا  ترائم

  -   (2*) (1*) الصو األلل المتوات

 -  (4*) (3*) (2*) (1*) الصو الثانم المتوات

 
 إلى البنر ذي المتوات األعلى.* األابا      األبواس تش م 

: تشةة م النتةةائ  إلةةى أه تفاعةةل ألل ةةاء األمةةوا مةةر أنشةةط  اع نععيل اعخععب س
المراا  لبمامج ا يزداد  م الصف   األلل لالثانم ا  ترائم   نما يبرأ 
يقل هذا التفاعل ترايج اض  م الصةفوف ال حقة  مة  الممحلة  ا  ترائ ة  

ثةةم  ةةم الصةةف   األلل لالثةةانم ليةةزداد لضةةوح ضةةمو هةةذا التفاعةةل أك
 لالمتوات.

( يشة م إلةى ل ةود  ةملق ذاا 13 رلل اب  ) سايى اعال يذ اعالاكاة  -4
د لةة  إحصةةائ    ةة    نةةود متغ ةةم مسةةتور التلم ةةذ الراااةةم  ةةم المحةةوا األلل 

 لالثالم لالما،ر.
 ا"  ا اع نبول اعخ ست علالاكت( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا " سايى اعال يذ اعالاك13 اول لقم )

الرا    مستور التلم ذ الرااام المحالا
 Fالفائ   

مستور 
   ر متوات ضم و الر ل 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 
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1 3.44 0.49 3.41 0.42 3.51 0.42 14.305 0.000
 ه

2 2.73 0.48 2.66 0.39 2.66 0.41 2.220 0.109 

3 2.73 1.02 2.59 1.02 2.52 1.02 3.916 0.030
 ه

4 3.07 0.57 3.10 0.53 3.15 0.53 4.178 0.015
 ه

5 2.79 0.94 2.79 0.82 2.83 0.85 0.725 0.484 

 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 

 ةم  ةم : ،ةالنظم إلةى المقاانةاا الثنائ ة   ة   متواةطاا هةذا المتغاع نيل األول
( ي حةةةة  أه ألل ةةةةاء األمةةةةوا الةةةةذي  بةةةةنفوا مسةةةةتوياا 14 ةةةةرلل ابةةةة  )

أ نائ   التحص ل   على أن ا   رة ه  أكثم موا ق  على الةرلا الةذي تقةو  
( 3.51،ةة  المرااةة  ةط ع ةة  علةةى مسةةتور أ نةةائ   الراااةةم )المتواةةت 

مةةة  أللئةةة  الةةةذي  يصةةةنو مسةةةتور أ نةةةائ   الراااةةةم علةةةى أنةةة  متواةةةت 
 (.3.44( أل ضم و )المتوات 3.41)المتوات 

 ( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  سايى اعال يذ  لى اع نيل األول واعثبعث واعرابا14 اول لقم)

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  سايى اعال يذ اعالاكا  لى اع نيل األول 
   ر متوات ضم و

   - ضم و
  -  متوات

 - (3*) (3*)   ر
 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  سايى اعال يذ اعالاكا  لى اع نيل اعثبعث 

   ر متوات ضم و
   - ضم و
  -  متوات

 -  (1*)   ر
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 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل  سايى اعال يذ اعالاكا  لى اع نيل اعرابا 
   ر متوات ضم و

   - ضم و
  -  متوات

 - (3*)    ر
 * األابا      األبواس تش م إلى البنر الذي ذي المتوات األعلى.

: مة  ال  ةت للنظةم هنةا إلةى أه ألل ةاء األمةوا الةذي  بةنفوا اع نيل اعثبععث
مسةةتور أ نةةةائ   التحصةة لم علةةةى أنةةة  ضةةم و هةةة  أكثةةم موا قةةة  علةةةى 
الرلا الذي تقو  ،  المراا  لتوع ت   ،ك ف   ترايس أ نائ   )المتوات 

( م  أللئ  الذي  يصنو مستور أ نائ   الرااام على أن    ر 2.73
 (.2.52)المتوات 

يذظ ةم ألل ةاء أمةوا الت م ةذ ذلي المسةتور التحصة لم الج ةر اع نيل اعرابعاة 
موا قةةة  أكثةةةم علةةةى هةةةذا المحةةةوا مةةة  ،ق ةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا ل ه كانةةةت 

  الفملق دال  إحصائ     ن   لب   ذل المستور المتوات أكثم.

( إلةى ل ةود  ةملق ذاا د لة  15يش م  رلل ابة  ) اع نطقت اعاولي يتة -5
إحصةةائ    ةة   المنةةاطت التمل م ةة   ةةم كةةل مةة  المحةةوا الثالةةم لالما،ةةر 

 لالخامس.
 ( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اع نطقت اعاولي يت"  ا اع نبول اعخ ست15 اول لقم )

   الرا  المنطق  التمل م   المحالا

الفائ   
F 

مستور 

 الج ماء الفملان   حولى األحمري المابم  الر ل 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

1 3.48 0.41 3.52 0.44 3.44 0.42 3.48 0.44 3.5 0.43 2.329 0.054 
2 2.67 0.41 2.68 0.43 2.66 0.42 2.65 0.39 2.67 0.41 0.457 0.767 
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3 2.45 1.00 2.63 1.06 2.55 0.98 2.51 1.03 2.62 1.04 2.648 0.032
 ه

4 3.08 0.53 3.18 0.53 3.09 0.52 3.15 0.56 3.18 0.53 4.072 0.03
 ه

5 2.68 0.87 2.97 0.84 2.81 0.82 2.80 0.83 2.82 0.88 7.579 0.000
 ه

 

 .0.05* دال  إحصائ   عنر مستور 

( يوضةي المقاانةاا الثنائ ة   ة   متواةطاا 16 ةرلل ابة  )اع نيل اعثبعثة 
هةةةةذا المتغ ةةةةم. لتشةةةة م النتةةةةائ  إلةةةةى أه ألل ةةةةاء األمةةةةوا  ةةةةم منطقتةةةةم 

( لالج ةةةماء التمل م ةةة  )المتواةةةت 2.63األحمةةةري التمل م ةةة  )المتواةةةت 
محةةوا مةة  أللئةة  الةةذي  هةة   ةةم ( هةة  أكثةةم موا قةة  علةةى هةةذا ال2.62

 (.2.45منطق  المابم  التمل م   )المتوات 
 ( اع قبل ب  ايت  ايكطب  انيل اع نطقت اعاولي يت  لى اع نيل اعثبعث واعرابا واعخب س16 اول لقم )

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع نطقت اعاولي يت  لى اع نيل اعثبعث 
 اعج راء عفروا يتا حيعى األح اي اعوبص ت

     - المابم 

    - (2*) األحمري

   -   حولى

  -    الفملان  

 -    (5*) الج ماء

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع نطقت اعاولي يت  لى اع نيل اعرابا 
 اعج راء اعفروا يت حيعى األح اي اعوبص ت

     - المابم 

    - (2*) األحمري
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   - (2)*  حولى

  -    الفملان  

 -  (5*)  (5*) الج ماء

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع نطقت اعاولي يت  لى اع نيل اعخب س 
 اعج راء اعفروا يت حيعى األح اي اعوبص ت

     - المابم 

    - (2*) األحمري

   - (2*) (3*) حولى

  -  (2*) (4*) الفملان  

 -   (2*) (5*) الج ماء

 * األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.

: تشةة م النتةةائ  إلةةى أه ألل ةةاء األمةةوا  ةةم منطقتةةم األحمةةري اع نععيل اعرابععا
لالج ةةةماء التمل م ةةة  هةةة  أكثةةةم موا قةةة  لاضةةةاء مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم 
منطقتةةةم المابةةةم  لحةةةولم عةةة  ا  تماعةةةاا التةةةم تمقةةةر   ةةةن   لبةةة   

 .المراا 

: تشةة م النتةةائ  إلةةى م حظتةة    األللةةى أه ألل ةةاء األمةةوا اع نععيل اعخععب س
 ةةم منطقةة  المابةةم  التمل م ةة  هةة  األبةةل تفةةاع ض مةةر أنشةةط  المرااةة  
لبمامج ا م  ،ق   ألل اء األموا  م المناطت األ مر  تان اض أه منطق  
األحمةةةةري التمل م ةةةة  تحتةةةةل الممتبةةةة  األللةةةةى  ةةةة   المنةةةةاطت مةةةة  ح ةةةةم 

 ر تفاعل ألل اء األموا مر أنشط  لبمام  مرااا ا.مستو 
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( يوضي ل ود  ملق ذاا د ل  إحصةائ   17 رلل اب  ) حجم األكرةة -6
     نود حجة  المائلة  علةى أابمة  محةالا مة  محةالا الراااة  لهةم المحةوا 

 الثانم لالثالم لالما،ر لالخامس.
 "حجم اعوبئلت"  ا اع نبول اعخ ست علالاكت. (ة اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا17 اول لقم)

الرا    حج  المائل  المحالا

الفائ   
F 

مستور 

 الر ل 
 أطفال 7أكثم م   أطفال 7-5 أطفال 4-3 طفل 1-2

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 
1 3.57 0.45 3.48 0.42 3.48 0.42 3.47 0.45 2.332 0.072 

2 2.73 0.41 2.66 0.42 2.65 0.41 2.70 0.40 3.469 0.016* 
3 2.76 1.02 2.47 1.02 2.52 1.02 2.70 1.02 7.569 0.000* 
4 3.22 0.56 3.11 0.51 3.12 0.56 3.18 0.50 3.754 0.011* 
5 2.9 0.88 2.80 0.82 2.76 0.87 2.94 0.83 5.752 0.001

* 

 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 
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( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل حجم اعوبئلت  لى اع نيل اعثب ا واعثبعث واعرابا 18 اول لقم )

 واعخب س

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  حجم اعوبئلت  لى اع نيل اعثب ا 
 أطفبل 7أكثر  ت  ( أطفبل7-5) ( أطفبل4-3) ( أطفبل1-2)

    - ( أطفال1-2)
   - (1*) ( أطفال3-4)
  -  (1*) ( أطفال5-7)

 - (4*) (4*)  أطفال 7أكثم م  
 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  حجم اعوبئلت  لى اع نيل اعثبعث 

 أطفبل 7أكثر  ت  ( أطفبل7-5) ( أطفبل4-3) ( أطفبل1-2)
    - ( أطفال1-2)
   - (1*) ( أطفال3-4)
  -  (1*) ال( أطف5-7)

 - (4*) (4*)  أطفال 7أكثم م  
 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  حجم اعوبئلت  لى اع نيل اعرابا 

 أطفبل 7أكثر  ت  ( أطفبل7-5) ( أطفبل4-3) ( أطفبل1-2)
    - ( أطفال1-2)
   - (1*) ( أطفال3-4)
  -  (1*) ( أطفال5-7)

 - (4*) (4*)  أطفال 7أكثم م  
 قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  حجم اعوبئلت  لى اع نيل اعخب ساع  

 أطفبل 7أكثر  ت  ( أطفبل7-5) ( أطفبل4-3) ( أطفبل1-2)
    - ( أطفال1-2)
   -  ( أطفال3-4)
  -   ( أطفال5-7)

 - (4*) (4*)  أطفال 7أكثم م  

 * األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.
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حةةوا الثةةانم لالثالةةم لالما،ةةر لالخةةامس تشةة م المقاانةةاا الثنائ ةة   ةةم الم
( لاألكثةم 2-1( إلةى أه ألل ةاء األمةوا ذلي األطفةال األبةل )18 رلل اب  )
أطفةةال( هةة  األكثةةم موا قةة  علةةى هةةذه المحةةالا مةة  ،ق ةة  ألل ةةاء  7)أكثةةم مةة  

لةةذي  األمةةوا. لهةةذه نت جةة     ةةا  ما،ةة   صوبةةاض مةة  ناح ةة  ألل ةةاء األمةةوا ا
عنره  أكثم م  ابم  أطفال لالذي  أظ ملا موا ق  أكثةم علةى هةذه المحةالا 
ممةةة  هةةة  أبةةةل مةةةن    ةةةم عةةةرد األ نةةةاء   ةةةل إن ةةة  أ ةةةرلا تفةةةاع ض لاهتمامةةةاض  ةةةم 
 حضوا أنشط  المراا  لبمامج ا م  أكثم م  ،ق   ألل اء األموا اآل مي .

 ةةة    نةةةود هةةةذا تو ةةةر  ةةةملق دالةةة  إحصةةةائ اض اع سعععايى اعاولي عععا عععع  ة  -7
المتغ م مر المحالا الثانم لالثالم لالما،ر لالخامس كما يوضةي ذلة   ةرلل 

 (.19اب  )
 ( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اع سايى اعاولي ا ع  "  ا اع نبول اعخ ست علالاكت19 اول لقم )

الرا    المستور التمل مم لألب المحالا
 Fالفائ   

مستور 
  اممم لأعلى تانوي  متوات ا ترائم ممأ الر ل 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 

ا نحماف  متوات

 المم ااي 
1 3.58 0.39 3.53 0.42 3.49 0.44 3.47 0.44 3.47 0.41 1.345 0.251 
2 2.71 0.45 2.72 0.40 2.72 0.41 2.65 0.42 2.62 0.40 6.017 0.000* 
3 2.61 1.03 2.72 1.04 2.72 1.01 2.58 1.03 2.33 0.99 15.599 0.000* 
4 3.19 0.50 3.20 0.45 3.21 0.51 3.12 0.55 3.06 0.54 8.329 0.000* 
5 3.04 0.73 2.93 0.85 2.94 0.83 2.82 0.86 2.67 0.85 10.679 0.000* 

 .0.05مستور  * دال  إحصائ اض عنر

( إلةةةى أه حةةةاملم الشةةة ادة 20تشةةة م النتةةةائ   ةةةم  ةةةرلل )اع نعععيل اعثعععب اة 
ا  ترائ ةةةة  لالمتواةةةةةط  مةةةةة  اآل،ةةةةةاء هةةةةة  أكثةةةةةم موا قةةةةة  علةةةةةى الس ااةةةةة  التةةةةةم 
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تستخرم ا المراا   م التمامل مر اآل،اء م  الذي  يحملوه الش ادة الثانوية  
 أل الجامم   لما  وق. 

عثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعثب ا واعثبعث ( اع قبل ب  ا20 اول لقم )
 واعرابا واعخب س

 

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعثب ا 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ ا 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*)  ثب يي 
 -  (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعثبعث 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ ا 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*)   ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*)   ب وا و ب  يق 

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعرابا 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 
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     - أ ا 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*)  ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*)   ب وا و ب  يق 

 ى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعخب ساع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع ساي  

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ ا 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*)   ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 

 * األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى

( أه حةةاملم الشةة ادة الجامم ةة  20) يظ ةةم مةة   ةةرلل ابةة  اع نععيل اعثبعععثة
لمةةةةا  ةةةةوق مةةةة  اآل،ةةةةاء هةةةة  األبةةةةل موا قةةةة   ةةةة   البق ةةةة  علةةةةى المحةةةةوا 

 (.2.33)المتوات 

تكةةاد تتشةةا،  نت جةة  هةةذا المحةةوا مةةر نت جةة  المحةةوا الثةةانم  اع نععيل اعرابععاة
ح ةةةم تذظ ةةةةم النتةةةةائ  أه حةةةةاملم الشةةة ادة ا  ترائ ةةةة  لالمتواةةةةط  مةةةة  

عة  طب مة  ا  تماعةاا التةم تمقةر  ة    اآل،اء ه  أكثم موا ق  لاضةا
المرااةةةة  لألل ةةةةاء األمةةةةوا مةةةة  نظةةةةمائ   حةةةةاملم الشةةةة ادة الثانويةةةة  أل 

 الجامم   لما  وق.
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حةاملو الشة ادة الجامم ة  لمةا  ةوق مة  اآل،ةاء يظ ةم مة   اع نيل اعخعب سة
النتةةةائ  أن ةةة  األبةةةل تفةةةاع ض مةةةر أنشةةةط  لبةةةمام  المرااةةة  مةةة   م ةةةر 

األبةةل ،مةةا  ةة    اآل،ةةاء األم ةةوه لهةةذه نت جةة     ةةا المسةةتوياا التمل م ةة  
 ما،  ح م م  المتوبر أن  كلما ااتفر المسةتور التمل مةم لا،ةاء كلمةا 

  اد تفاعل   مر أنشط  لبمام  المراا  لهذا ما ل  يحرع هنا.

 اع سايى اعاولي ا ع مة  -8

ذا ( يشة م إلةى ل ةود  ةملق ذاا د لة  إحصةائ    ة    نةود هة21 رلل اب  )
 المتغ م مر كل م  المحوا الثانم لالثالم لالما،ر لالخامس.

 ( اع ايكطب  واال نرا ب  اع ويبلدت علنا "اع سايى اعاولي ا ع م"  ا اع نبول اعخ ست علالاكت21 اول لقم )

الرا    المستور التمل مم لأل  المحالا

 Fالفائ   

مستور 

 لى اممم لأع تانوي  متوات ا ترائم أمم الر ل 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

1 3.55 0.41 3.48 0.44 3.5 0.45 3.49 0.42 3.45 0.42 1.903 0.107 
2 2.71 0.39 2.73 0.40 2.73 0.42 2.65 0.42 2.59 0.39 12.505 0.000* 
3 2.71 1.01 2.73 1.02 2.76 1.02 2.57 1.03 2.27 0.96 24.360 0.000* 
4 3.21 0.54 3.21 0.48 3.19 0.53 3.12 0.55 3.05 0.52 8.352 0.000* 
5 2.99 0.77 2.99 0.83 3.02 0.80 2.78 0.86 2.60 0.84 26.509 0.000* 

 .0.05* دال  إحصائ اض عنر مستور 

 عث واعرابا واعخب سةاع نيل اعثب ا واعثب

عنةر عمةل مقاانةاا تنائ ة  متواةطاا  نةود هةذا المتغ ةم علةى كةل مة  
 (.22المحوا الثانم لالثالم لالما،ر لالخامس  نت ج  م   رلل اب  )
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( اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع م  لى اع نيل اعثب ا واعثبعث 22 اول لقم )
 واعرابا واعخب س

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعثب ا 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ يت 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*)  ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 

  سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعثبعثاع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ يت

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*)  ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 

 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعرابا 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ يت

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*)  ثب يي 



 59 

 - (4*) (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 
 اع قبل ب  اعثنبئيت ايت  ايكطب  انيل اع سايى اعاولي ا ع    لى اع نيل اعخب س 

  ب وا و ب  يق  ثب يي   ايكط ااااائا أ ا 

     - أ يت 

    -  ااااائا

   -    ايكط

  - (3*) (2*) (1*) ثب يي 
 - (4*) (3*) (2*) (1*)  ب وا و ب  يق 

 *األابا      األبواس تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى

 -م داهةةا هةةو أه األم ةةاا ذلاا المسةةتوياا التمل م ةة  المترن ةة  )أم ةة 
 نةةود هةةذه المحةةالا مةة  األم ةةاا متواةةت( هةة  أكثةةم موا قةة  علةةى  -ا تةةرائم

 ةةةةاممم لمةةةةا  ةةةةوق(  تظ ةةةةم  -ذلاا المسةةةةتوياا التمل م ةةةة  الممتفمةةةة  )تةةةةانوي 
النتةةةائ  أه هةةة  ء األم ةةةاا هةةة  األكثةةةم موا قةةة  لاضةةةا علةةةى الس ااةةة  التةةةم 
تتمامل   ا المراا  مم   كما يمي  أه المراا  تقو   رلاها ،شكل   ر  ةم 

ا   إلةى أن ة  أكثةم تفةاع ض مةر أنشةط  توع ت   ،ك ف   تةرايس أ نةاه  ،اةضة
 المراا  لبمامج ا.
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  نبقشت اعنابئجة 

اةة ت  تقسةة   المنابشةة  إلةةى بسةةم   كمةةا هةةو الحةةال  ةةم نتةةائ  الراااةة . 
 م القس  األلل ا ت  تنالل نتائ  محالا البحم الخمس  ،المنابش  لالتفسة م 

س مةة  أاةةئل  ل ةةم القسةة  الثةةانم اةةتت  منابشةة  لتفسةة م نتةةائ  السةة ال السةةاد
 البحم.

 اعقسم األولة  نبقشت  ابئج  نبول اعلنث اعخ ستة 

اع نيل األولة اعاول اعذي تقيم بعه اع الكعت إلطعةع أوعيعبء األ عيل  لعى 
  سايى أانبئ م اعانصيلا  ا اعالاكت.

توبلت الرااا  إلى أه ممظ  ألل اء األموا يبرل عل    ا ات اح مة  
ةط ع ةة  علةةى مسةةتوياا أ نةةائ   التحصةة ل   الةةرلا الةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  

 م الرااا . إ  أن  ي ح  أه  مس أ ماد الم نة    يةمله أه المرااة  تقةو  
،ة بةااه  عةة  تقةةر  أ نةائ   ،شةةكل   ةةر. ليمتقةر الباحةةم أه السةةب  لااء عةةر  

%( يمةةود إلةةى أه التقةةاايم التةةم 20.2اضةةا هةةذه الم نةة  مةة  ألل ةةاء األمةةوا )
 قت الرا اا الكل   التم حصةل عل  ةا التلم ةذ  ةم المةواد  تمال ل   تتضم 

الراااة  . لهةذه بةةر   تكةوه كا  ة  للةةبم  ح ةم إن ة  يم بةةوه  ةم مملومةةاا 
أكثةةم تفصةة  ض عةة  مسةةتور أ نةةائ    ةةم محتويةةاا كةةل مةةادة  مةةث ض  ةةر ض مةة  
اةطةةة ع  قةةةت علةةةى دا ةةة  التلم ةةةذ اة مال ةةة   ةةةم مةةةادة اللغةةة  الممب ةةة  لمبمةةةا 

ذه الفئ  م  ألل اء األموا  م التممف على مستور التلم ذ  م  ةملع تم   ه
المةةادة  كةةالتممف علةةى مسةةتور التلم ةةذ  ةةم القةةماءة لالكتا،ةة  لالتمب ةةم لاةمةة ء 

 لالخت.
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اع نيل اعثب اة اعسيبكت اعاا تساخا  ب اع الكت  عا اعاوب عم  عا أوعيعبء 
 األ يلة

لل إذ يةةمر أكثةةم مةة  تكةةاد تتشةةا،  نت جةة  هةةذا المحةةوا مةةر المحةةوا األ
ت ت  أاباع أ ماد الم ن  أه ا ااة  المرااة  تجةاه ألل ةاء األمةوا  ةم عموم ةا 

 هم   رة.

إ  أه مةةةةا يشةةةةر ا نتبةةةةاه هنةةةةا هةةةةو أه  مةةةةس أ ةةةةماد الم نةةةة  أي حةةةةوالم 
% مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا   يحسةةةوه أن ةةة  موضةةةر تمح ةةة  عنةةةر  يةةةاات   19.7

أه المرااةة  تتخةةذ ا ااةة  ممتمةةرة  للمرااةة  كمةةا أه نفةةس النسةةب  تقميبةةاض  تةةمر 
 ة،قائ   ،م ري  ع  الممل   التمبوي .

ليةةةمر الباحةةةم أنةةة    نمةةةا تتخةةةذ ،مةةة  إداااا المةةةرااس  ةةةم الكويةةةت 
ا ااةة  البةةاب المفتةةوح  ةةم تمامل ةةا لمقا لت ةةا أللل ةةاء األمةةوا أه السةةب   ةةم 

قا لة  هذه النظمة لرر هذه الفئة  مة  ألل ةاء األمةوا ابمةا يم ةر إلةى طميقة  الم
 التم تتبم ا ،م  هذه اةداااا. 

  ةةةذه اةداااا   تسةةةمي ،مقا لةةة  للةةةم األمةةةم للمةةةراس إ   ةةةم ألبةةةاا 
مم ن  تحردها هذه اةدااة  لذا عنرما يةرتم للةم األمةم ل اتفسةاا عة  ا نة / 

 ا نت   قر يتمذا عل   مقا ل  المراس  م هذه الحال .

تةةت   ةة   ألل ةةاء األمةةوا   صوبةةاض إذا علمنةةا أه  م ةةر المقةةا، ا التةةم
لالمرااةة   إنمةةا تةةت   ةةم الفتةةمة الصةةباح   لهةةم الفتةةمة التةةم يكةةوه    ةةا ممظةة  
ألل اء األموا يمملوه  م لظائف  . لذا بر   يجر للم األمم إ   تمة محةردة 
م  الن اا يزلا    ا المراا  ت  يفا ر ،مر  تمكن  م  مقا لة  المةراس الةذي 

 يمير.
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ععاول اععذي تقعيم بعه اع الكعت عاي يعت أوعيعبء األ عيل  عا اع نيل اعثبعثة ا
 األ يل اع اولقت بكيفيت تالدس أانبئ م  ا اعليس.

نتائ  هذا المحوا توحم ،ره ألل اء األموا منقسموه   ما   ةن   حةول 
% 47.7الرلا الذي تلمب  المراا   م هذا المجال. ليتضي مة  النتةائ  أه 

رلا  ةةم تةةوع ت   ،ك ف ةة  تةةرايس أ نةةائ  . مةةن     يةةمله أه المرااةة  تقةةو   ةة
   م موا ق   تماماض على البنر المتملت   ذا المحوا. %18.35من   

لتفسة م هةةذه النت جةة  يةةرل  وضةةوح علةةى مةةرر التقصةة م الةةذي تقةةو  ،ةة  
المرااس  م الكويت  م هذا المجال. إه المراا   يتوبموه م  الوالري  أه 

للكةةن   مةةر ذلةة    يمطةةوه   لوا بةةات   المنزل ةة الت م ةةذ يتةةا،موا ليماببةةوا أداء 
مةة  هةذا الوا ةة  المنزلةةم أل الطميقةة  المثلةةى لوالةري  إاشةةاداا حةةول الغةةمض 

 (.Epstein and Dauber 1991)لمساعرة الطفل 

اع نعععيل اعرابعععاة طليوعععت اال ا ب عععب  اعاعععا توقعععا اعععيت اع الكعععت وأوعيعععبء 
 األ يلة

عةة  طب مةة  ا  تماعةةاا التةةم إ مةةا ض يبةةرل أه ألل ةةاء األمةةوا ااضةةوه 
تمقةةةر   ةةةن   لبةةة   المرااةةة   ،مةةةر كةةةل امتحةةةاه. إ  أنةةة  ي حةةة  أه اعتةةةماض 
ألل ةةاء األمةةوا أكثةةم علةةى ،مةة  البنةةود المتملقةة    ةةذا المحةةوا. إه اعتةةماض 
أكثةةةم مةةة  ابةةةر الم نةةة  علةةةى لبةةةت ا  تماعةةةاا ابمةةةا يم ةةةر إلةةةى أه ،مةةة  

الصةةباح   لهةةم الفتةةمة التةةم  المةةرااس تقةةو  ،مقةةر هةةذه ا  تماعةةاا  ةةم الفتةةمة
 يكوه    ا ممظ  ألل اء األموا  م لظائف  .
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كمةةةةا ألضةةةةي نصةةةةو ألل ةةةةاء األمةةةةوا أن ةةةة    يجةةةةرله الوبةةةةت الكةةةةا م 
للتحرع مر المل   م هذه ا  تماعاا. لبر يم ر األمم  م ذل  إلى ابب   

 م  ل    نظم الباحم.

ماعةاا لالتةم  البةاض مةا : هو نوع   المكاه الذي تمقر   ة  ا  تاعسلب األول
تكةةوه  ةةم بةةال  المرااةة  ،ح ةةم يةة دي ل ةةرلد هةةذا المةةرد الكب ةةم مةة  ألل ةةاء 
األموا لالمراا   إلى حرلع ضوضاء لبخ  يصم  مم  علةى كةل مة  

 المراس لللم األمم التمك ز أل حتى اماع أحرهما اآل م.

: ابمةةا يم ةةر إلةةى أه هةةذه ا  تماعةةاا تضةة   م ةةر مرااةةم واعسععلب اعثععب ا
الممحلةة  مةة  الصةةو األلل إلةةى الما،ةةر لتجم ةةر كةةل هةةذا المةةرد مةة  المرااةة   
 م لبت لاحر يجمةل الصةال  تكةت  ،رلل ةاء أمةوا ممظة  الطلبة   ةم المرااة  
مما يتمذا مم  أح انةاض علةى ،مة  المرااة   أه يمطةم الوبةت الكةا م لةولم 

 األمم ،النظم إلى كثمة م  ي دله مقا لت .

ب عععم أوعيعععبء األ عععيل  عععا أ شعععطت اع الكعععت اع نعععيل اعخعععب سة  عععاى تف
 وبرا ج بة

نتةةةائ  هةةةةذا المحةةةةوا تةةةةوحم ،ةةةةره المرااةةةة  تتحمةةةةل الجةةةةزء األكبةةةةم  ةةةةم 
عزلف ألل اء األموا ع  أنشطت ا  ةركثم مة  تلةم أ ةماد الم نة  يلقةوه ،ةاللو  
علةةى المرااةة   ةةم عةةر  إعطةةائ   مملومةةاا كا  ةة  عةة  أنشةةطت ا ل ةةم عةةر  

 ا هذه األنشط .تو    الرعوة ل   كذل  لحضو 

لبالتةةالم نجةةر أه ذلةة  يةةنمكس علةةى مسةةتور حضةةواه  ل ةةذه األنشةةط  
لالتم تب   النتائ  أه حوالم تلم ألل اء األموا لة  يحضةملا أي نشةال   نمةا 
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% لهةةةذا يمكةةةس مةةةرر 43.2 لغةةةت نسةةةب  مةةة   اا المرااةةة  لمةةةمة أل مةةةمت   
 ذا المحوا.الضغت الذي يمتمر التفاعل     المراا  لألل اء األموا  م ه

 

 اعقسم اعثب اة  نبقشت  ابئج اعسؤال اعسبلس  ت أكئلت اعلنث.

 م هذا القس  اننا س نتائ  اة ا،  علةى السة ال السةادس مة  أاةئل  
البحم لالمتملت ،رتم ،م  المتغ ماا على طب م  التماله القائ   ة   الب ةت 

 لالمراا .

 صلت وعا األ رة  -1

هنةال  ملبةاض ذاا د لة  إحصةائ    ة   لقر ظ م م  نتةائ  التحل ةل أه 
نةةوع للةةم األمةةم اةةواءض كةةاه أ،ةةاض أل أمةةاض أل أ ةةاض أل أ تةةاض  ةةم عةةرد مةة  محةةالا 

 البحم.

 ةة  ح  أه األب أكثةةم اضةةاض لموا قةة  علةةى الطميقةة  التةةم تتمامةةل   ةةا 
المرااةة  مةةر الوالةةري  مةة  األ . مةة    ةة  أ ةةمر ي حةة  أه األ  أيضةةاض أبةةل 

ى الةةرلا الةةذي تقةةو  ،ةة  المرااةة  لتوع ةة  ألل ةةاء األمةةوا موا قةة  مةة  البق ةة  علةة
،ك ف ةةة  تةةةرايس أ نةةةائ   كمةةةا أن ةةةا أيضةةةاض األبةةةل تفةةةاع ض مةةةر حضةةةوا أنشةةةط  

 المراا  لبمامج ا م  البق  .

لالباحةةةم يمتقةةةر أه السةةةب  الةةةذي يجمةةةل األ  هةةةم األبةةةل موا قةةة  علةةةى 
مامةاض  راااة  محالا البحم م    مها يم ر إلى أن ا هم األكثم م  م  لاهت

أ نائ ا م  األب لبق   أ ماد المائل .  الذي يتولى ع ء المسةئول    ةم الب ةت 
مةة  ناح ةة  متا،مةة  داااةة  األ نةةاء هةةم األ   البةةاض ،ةةالنظم إلةةى انشةةغال الوالةةر 
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 ااج المنزل أل كثةمة ااتباطاتة  ا  تماع ة  لأله األ   البةاض هةم التةم تةذه  
لةذا   ةم تحةس عة  بةمب ،مسةتور التمامةل للمراا  للس ال ع  حةال أ نائ ةا 

الذي تتمامل ،  المراا  مم ا  لألن ةا كةذل  هةم التةم تتحمةل الج ةر األكبةم 
 م ترايس لمتا،م  أ نائ ا  م المنزل لذا   ةم تحةس أكثةم مة    مهةا ،مةرر 
التقصةةة م الةةةذي يمتةةةمر دلا المرااةةة   ةةةم المحةةةوا الثالةةةم. لألن ةةةا هةةةم مةةة  

بةةةاض لةةةذا   ةةةم التةةةم تةةةتلمس عةةة  بةةةمب دلا يشةةةاال  ةةةم أنشةةةط  المرااةةة   ال
المرااةة   ةةم هةةذا المجةةال لابمةةا يم ةةر السةةب  أيضةةاض إلةةى أه األ  أكثةةم بلقةةاض 

 ،حك  طب مت ا على مستور أ نائ ا الرااام.

  يع اع الكتة  -2

ي حةةة  مةةة  نتةةةائ  التحل ةةةل أه المرااةةة  ا  ترائ ةةة   ةةةم الكويةةةت تلمةةة  
ا مةة  المرااةة  المتواةةط  مةة  ح ةةم دلااض أكبةةم  ةةم التمةةاله مةةر ألل ةةاء األمةةو 

توع   ألل اء األموا ،مستور أ نائ   الرااام لم  ناح   طب م  ا  تماعاا 
التم تمقةرها مةر ألل ةاء األمةوا لمة  ح ةم مسةتور تفاعةل ألل ةاء األمةوا مةر 
أنشةةةةطت ا. لهةةةةذا ابمةةةةا يم ةةةةر إلةةةةى إحسةةةةاس اةدااة المرااةةةة    ةةةةم المةةةةرااس 

ء األموا  م تحمةل المسةئول    ةم تملة   أ نةائ   ا  ترائ   ،رهم   إشمال ألل ا
 Epstein) ةم هةذه السة  المبكةمة مةة  ح ةاة التلم ةذ. لهةذا يتفةت مةةر داااة  

and Dauber 1991)   التةم ل ةرا أه الشةماك  لالتمةاله مةا  ة   الوالةري
لالمراا  تبرأ تقل كلمةا انتقةل مة  الممحلة  ا  ترائ ة  إلةى الممحلة  المتواةط  

 لالثانوي .

  يع اعصف اعذي يالس  يه اعال يذة -3



 66 

أظ ما نتائ  الرااا  أن  كلما تقر  التلم ذ  م السنواا الراااة   كلمةا 
بةةل التمةةاله لالتفاعةةل  ةة   المرااةة  لألل ةةاء األمةةوا لبةةر ظ ةةم ذلةة   ل ةةاض  ةةم 
المحةةةةواي  األلل لالخةةةةامس مةةةة  محةةةةالا البحةةةةم  ح ةةةةم ل ةةةةر أه الصةةةةفوف 

زداد    ا التماله أكثم م  الصةفوف المتةر مة األللى م  الممحل  ا  ترائ   ي
 لم  بفوف الممحل  المتواط  كذل .

 Stevendon)   (Epstein, 1986)لهذه النت ج  تتفةت مةر داااة  

and Baker 1987)  لت كر ما يقول  (Connors et al, 1995)  : قول، 

"عنةةةرما يكةةةوه الطفةةةل أبةةةغم  ةةةةه الوالةةةري  يكونةةةاه أكثةةةم إببةةةا ض علةةةى 
وع لالمسةاعرة  ةةم المرااة   ل ةةم حضةوا الحلقةاا النقاشةة     ةن   لبةة   التطة

المرااةةةة   ل ةةةةم اةشةةةةماف علةةةةى حةةةةل طفل ةةةة  لوا بةةةة  المنزلةةةةم. إه الممحلةةةة  
ا  ترائ ةة  هةةم أكثةةم احتمال ةةة   ةةم توبةةر مشةةااك  الوالةةةري   ةةم المرااةة  مةةة  

 .P451الممحلت   المتواط  لالثانوي " 

  سايى اعال يذ اعالاكاة  -4

ل  ةةت ل نتبةةاه هنةةا أه ألل ةةاء أمةةوا الت م ةةذ الةةذي  بةةنفوا علةةى مةة  ا
أن     رله كانوا أكثم موا ق  على الرلا الةذي تقةو  ،ة  المرااة  ةط ع ة  
علةةى مسةةتور أ نةةائ   الراااةةم لأكثةةم موا قةة  كةةذل  علةةى طب مةة  ا  تماعةةاا 

 التم تمقرها المراا  مم   ،مر ن اي  كل امتحاه.

ذه النت ج  يكم   م أن  كاه م  المتوبر أه الةذي  لل   الغما،   م ه
هةة  أكثةةم موا قةة  علةةى دلا المرااةة   ةةم التمةةاله مةةر الب ةةت هةة  ألل ةةاء أمةةوا 
الت م ةةةةذ الةةةةذي  يمةةةةانوه مةةةة  بةةةةموباا داااةةةة   أل أه مسةةةةتواه  التحصةةةة لم 

 متره  للك  الذي ظ م م    ل النتائ  هو عكس ذل  تماماض.
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اعةةةل ألل ةةةاء أمةةةوا الت م ةةةذ الج ةةةري  ليظةةة  الباحةةةم أه السةةةب   ةةةم تف
الكب ةةم مةةةر المرااةةة  يم ةةر إلةةةى اهتمةةةام    ةةم مسةةةتوياا أ نةةةائ   التحصةةة ل   
لحمب   على متا،م  تقر  أ نائ   دائماض  لذا     ااضةوه عة  دلا المرااة  
 ةةم هةةذا الجانةة  أله بسةةماض كب ةةماض مةةن     يكتفةةم  قةةت ،ا  تماعةةاا الماةةم   

م    ل يباداله إلى  يااة المراا   ةم ألبةاا متفمبة  التم تمقرها المراا  م
للس ال ع  أ نةائ   ممةا يمطة    لبتةاض أكبةم للجلةوس مةر المرااة   لالتباحةم 
مم ةةةة  ممةةةةا تةةةةو مه ل ةةةة  ا  تماعةةةةاا الماةةةةم  . لمةةةة   ةةةة ل تجمبةةةة  الباحةةةةم 
الشخص    ةه كث ماض م  النظاا لالمراا   يشتكوه م  ضمو تفاعل ألل اء 

ذ الضماف      يصةمحوه  ةم أكثةم مة  مكةاه أن ة  يتمنةوه أه أموا الت م 
يلتقوا مر ألل اء أموا ه  ء الت م ةذ لأن ة  يماةلوه ل ة  دائمةاض ،الماةائل التةم 
ترعوه  لزيةااة المرااة  لا لتقةاء مةر المرااة   للكةن    ةم كةل مةمة يفةا ئوه 

لج ةةري  ،ةةره  الب ةة  الةةذي  يحضةةمله ا  تماعةةاا هةة  ألل ةةاء أمةةوا الت م ةةذ ا
 دااا اض.

 اع نطقت اعاولي يتة -5

يظ ةةم مةة  نتةةائ  الراااةة  أه ألل ةةاء األمةةوا  ةةم المنةةاطت البرليةة  مثةةل 
الج ماء لاألحمري ه  أكثةم موا قة  علةى التمةاله القةائ    ةن   لبة   المرااة  

 م  أللئ  الذي  ه   م منطق  المابم  التمل م  .

ج  مفادها أه المناطت هل يمك  لنا أه نستخلص م  هذا التحل ل نت 
البرليةةةةة  أكثةةةةةم تفةةةةةاع ض لاهتمامةةةةةاض ،الممل ةةةةة  التمل م ةةةةة  مةةةةة  ،مةةةةة  المنةةةةةاطت 

 الحضمي ؟
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يمتقر الباحم أن  م  الصم  الجةز    ةذه النت جة  مةا لة  تسةنرها أدلة  
أ مر كما أه الباحةم يمتقةر أه الفةملق  ةم المسةتوياا التمل م ة   ة   ألل ةاء 

لالبرليةةة  بةةةر تقلصةةةت إلةةةى حةةةر كب ةةةم  أمةةةوا  ةةةم كةةةل مةةة  المنةةةاطت الحضةةةمي 
،النظم إلى ل ود الكث ةم مة  ألل ةاء األمةوا المتملمة    ةم المنةاطت البرلية   
ممةةا يجمةةل ،التةةالم الكث ةةم مةة  ألل ةةاء األمةةوا  ةةم هةةذه المنةةاطت يمةةم أهم ةة  
الراااةةة  لالملةةة  ،النسةةةب  لمسةةةتقبل أ نةةةائ   ح ةةةم إه الملةةة  يمثةةةل ،النسةةةب  ل ةةة  

 ا  تماعم لا بتصادي. المنفذ الوح ر للحمال

 اع سايى اعاولي يت ع م واأل ة -6

مرر ا اتبال     المسةتور التمل مةم لةأل  لاألب مة    ة  لالتمةاله مةر 
المراا  م      أ مر  م هذه الرااا  يشة م إلةى نت جة  م داهةا هةو أنة  كلمةا 

و   اد المستور التمل مم لأل  لاألب كلما بةل دا ة  اضةاه  عة  الةرلا الةذي تقة
،ةة  المرااةة   ةةم مختلةةو محةةالا الراااةة   لكلمةةا بةةل تفةةاعل   أيضةةاض مةةر أنشةةط  

 Stevenson)المراا  لبمامج ا. لهذه النت ج  تخالو نتائ  دااااا كل مة  

and Baker, 1987)  ل(Coleman, 1987). 

لبر يمك  السب  لااء هذه النت جة  إلةى مةا يلةم: إمةا أه األب أل األ  
يحمةة ه توبمةةاا أكبةةم للةةرلا المفتةةمض أه تقةةو  ،ةة   ذلي المسةةتور الجةةاممم

المرااةة   ةةم مجةةال التمةةاله مةةر الب ةةت لةةذا  ةة  يكفةة    مةةا تقةةو  ،ةة  المرااةة  
حال اض  م الكويت    نما يةمر األب أل األ  ذلي المسةتور التمل مةم األبةل أه 

 الرلا الذي تقو  ،  المراا  حال اض كاف.

ذي يول ةةةة  الوالةةةةراه تجةةةةاه أل أه السةةةةب  ابمةةةةا يم ةةةةر إلةةةةى الحةةةةمص الةةةة
أل دهمةةا أكثةةم منةة   ةةم المسةةتور التمل مةةم أل الشةة ادة التةةم يحم ن ةةا.  مبمةةا 
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تكةةةةوه األ  أل األب متواضةةةةمم المسةةةةتوي التمل مةةةةم لكن مةةةةا حميصةةةةاه أشةةةةر 
الحةةمص علةةى مصةةلح  أل دهمةةا    نمةةا بةةر يكونةةاه مةة  أبةةحاب الشةة اداا 

النظم إلةةى انشةةغال ما ،ةةرموا الجامم ةة  للكن مةةا   يمتلكةةاه مثةةل هةةذا الحةةس ،ةة
ا تماع ةة  كث ةةمة بةةر تصةةم  ما عةة  ا هتمةةا  ،موضةةوع التمةةاله مةةر المرااةة . 

 عموماض هذه النقط  بر تحتاج إلى ،حم موار للوبوف على حق قت ا.

 اعايصيب ة 

 م ن اي  هذا البحم يتقر  الباحم ،مرد مة  التوبة اا التةم يةمر أه 
تمةةاله  ةة   الب ةةت لالمرااةة   ةةم دللةة  مةة  شةةرن ا أه تم ةةر لتزيةةر مةة  لابةةر ال

 الكويت.

يوبم الباحم ،ةره تكةوه التقةاايم المماةل  أللل ةاء األمةوا متضةمن   -1
لشةةمء مةة  التفصةة ل.  مةة  الممةةملف أه ألل ةةاء األمةةوا يتلقةةوه اةةت  
تقةةاايم  ةةم السةةن  عةة  مسةةتور أ نةةائ   التحصةة لم لهةةذه التقةةاايم هةةم 

اد.  الةةذي يوبةةم عبةةااة عةة  كشةةو  ةةرا اا الطالةة   ةةم  م ةةر المةةو 
،ةةةة  الباحةةةةم هةةةةو أه يشةةةةتمل كشةةةةو الةةةةرا اا هةةةةذا علةةةةى مملومةةةةاا 
تفصةة ل   عةة  دا ةةاا الطالةة   ةةم كةةل مةةادة  مةةث ض   يكتفةةم التقميةةم 
 ذكم الرا اا الكل   للطال   م مادة اللغ  الممب   أل اةنجل زي   ل 
يفضةةل أه يةةواد التقميةةم مملومةةاا عةة  الةةرا اا التفصةة ل    ةةم هةةذه 

ممنةى كة  أ ةذ الطالة  مة  دا ةاا  ةم التمب ةم ل ةم القةةماءة المةواد. ،
ل ةةم الكتا،ةة  ل ةةم ا اةةت ماب لهكةةذا. إه مةة  شةةره هةةذه المملومةةاا 
التفص ل   أه تزير مة  ممم ة  للةم األمةم  نقةال القةوة لالضةمو لةرر 

 ا ن   م كل مادة مما بر يس ل عل   عمل   متا،مت   م الب ت.
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رااس ا ااة  البةاب المفتةوح  ةم يوبى الباحةم ،ةره تتبةر إداااا المة -2
ااةةتقبال ا أللل ةةاء األمةةوا  تسةةمي ل ةة   زياات ةةا  ةةم أي لبةةت يشةةامله 
ليمك  ل   مقا ل  المرااة    ةم الوبةت الةذي يميرلنة   هةذا  ةم حةال 

 كوه المراس   م مشغول ،الترايس.

أه تذمقةةةر ا  تماعةةةاا الرلايةةة  التةةةم تنظم ةةةا المرااةةة  عقةةة  تو يةةةر  -3
ا ،مةةر الظ ةةم لبالتحريةةر ،مةةر بةة ة المصةةم أل الشةة اداا  ةةم  تةةمة مةة

،مةةر بةة ة المغةةمب حتةةى يتسةةنى لجم ةةر ألل ةةاء األمةةوا حضةةوا هةةذه 
ا  تماعةةةاا أله مةةة  شةةةره عقةةةرها بةةةباحاض حممةةةاه كث ةةةم مةةةن   مةةة  

 حضواها ،النظم إلى ااتباط  ،الممل.

يف  أه تستبرل بال  المراا  كمكاه لمقةر ا  تماعةاا ،الفصةول  -4
 يةةةر المرااةةة   علةةةى عةةةرد مةةة  الفصةةةول الراااةةة    الراااةةة     ةةةت  تو 

ليمك  أه يجلس مرااو كل مادة  م  صةل داااةم  أل مرااةو كةل 
ممحلةةة   ةةةم  صةةةل أل علةةةى أي ه ئةةة  تماهةةةا المرااةةة .   ةةةذه الطميقةةة  
يمكةة  تقل ةةل ا  دحةةا  الةةذي تشةة ره بةةال  المرااةة   كمةةا يةةت  تقل ةةل 

 ةةاء األمةةوا نسةةب  الضوضةةاء النا،مةة  مةة  لضةةر  م ةةر المرااةة   لألل
  م مكاه لاحر.

يذفءْضةةل أه تسةةتمم  تةةمة ا  تماعةةاا مةةرة أابةةر اةةاعاا كةةره تبةةرأ مةة   -5
مسةةةةاءاض لتبةةةةمم  المقةةةةا، ا مةةةةر  9-5مسةةةةاءاض أل مةةةة   8-4السةةةةاع  

 المراا   على الشكل التالم:

 ألل اء أموا الصو األلل ا  ترائم. 4-5  

 ألل اء أموا الصو الثانم ا  ترائم. 5-6 
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 اء أموا الصو الثالم ا  ترائم.ألل  6-7 

 ألل اء أموا الصو الما،ر ا  ترائم. 7-8

إه م  شره هذا ا بتةماح أه يخفةو المة ء علةى المرااة   ،ح ةم   
يحصل  حةا   ةم لبةت مةا ليخةو  ةم لبةت ن ةم  كمةا أه مة  شةره هةذا أه 

 يمطم  مب  أكبم لولم األمم لكم يتحرع للمراس.

قةةو    ةةا المرااةة  كةةل شةة م ليةةرعى تحريةةر أنشةةط  مرااةة   مصةةغمة ت -6
ل ا ألل اء األموا ،ح م   يتجال   م  كل نشال نصو إلى اةاع  
لاحةةرة  قةةت. لتمطةةم للت م ةةذ ألااق    ةةا مملومةةاا مفصةةل  عةة  هةةذا 
النشال ل سلموها  ةرلاه  أللل ةاء األمةوا. إه مة  شةره هةذه األنشةط  

تزيةةر مةة   المصةةغمة لالتةةم بةةر   تتجةةال  النشةةال الواحةةر كةةل شةة م أه
التوابةةل    ةةا  ةة   الب ةةت لالمرااةة  لتزيةةر مةة  األلفةة  لالتفاعةةل   مةةا 

   ن  .

تم ةة   اةةكمت م  ةةم كةةل مرااةة  تكةةوه م متةة  ممكةةزة علةةى ا تصةةال  -7
،رلل اء األموا.   ش  أه األ صائم ا  تمةاعم  ةم المرااة  يقةو  
أح انةةةةاض   ةةةةذا الةةةةرلا للكةةةة  لةةةة س هةةةةذا هةةةةو الةةةةرلا الوح ةةةةر المنةةةةال ،ةةةة  

  كث ةةمة. إه مةة  شةةره هةةذا المقتةةمح أه يضةةم  ب ةةا  المرااةة   مشةةا ل
يوم ةةاض ،ا تصةةال ،رلل ةةاء األمةةوا  هةةذا ا تصةةال بةةر تكةةوه لةة  أاةةبا،  

 المتمردة من ا:

 ااترعاء للم األمم لمنابش  مشكل  بح   لرر ا ن . -

 ااترعاء للم األمم لمنابش  مشكل  نفس   لرر ا ن . -

 أ  ب   لرر ا ن .ااترعاء للم األمم لمنابش  مشكل   -
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 ااترعاء للم األمم لمنابش  مشكل  دااا   لرر ا ن . -

 إ باا للم األمم ع  المحاضماا لالنرلاا التم تق م ا المراا . -
إ بةةةةاا للةةةةم األمةةةةم عةةةة  الةةةةرلااا التةةةةم تق م ةةةةا المرااةةةة  أللل ةةةةاء  -

 األموا.
 طل  دع  للم األمم  م ،م  األموا التم تحتا  ا المراا . -
 مم ع  األنشط  التم تق م ا المراا .إ باا للم األ -

  ر م  ا هتما   زيادة التماله لا تصةال مةا  ة   المرااة  لألل ةاء   -8
أموا الت م ةذ الةذي  هة   ةم الممحلة  المتواةط  لالثانوية   مة   ة ل 
نتائ  البحم لوح  أه هذا ا تصال لالتماله يقل كلما انتقةل التلم ةذ 

واط   التم ير ل    ا التلم ةذ ممحلة  م  الممحل  ا  ترائ   إلى المت
المماهقةة  لمةةا يمتةةمي هةةذه الممحلةة  مةة  تغ ةةماا بةةر تةة تم علةةى اةةلوك  
لداااةةت . إه نجةةاح المرااةة   ةةم  يةةادة التمةةاله مةةر الب ةةت  ةةم هةةذه 
الممحلةةة  مةةة  شةةةرن  أه يم ةةةر مةةة   ةةةودة التملةةة   ليخفةةةو مةةة  نسةةة  

 الماوب لالتسمب التم تزير  م هذه الممحل .

م ،ةنشةةةاء إدااة أل بسةة   ةةم ل ااة التمب ةةة  ي ةةت  ،مسةةةرل  يوبةةم الباحةة -9
التمةةةاله مةةةا  ةةة   الب ةةةت لالمرااةةة  لتكةةةوه مةةة  م ةةةا  هةةةذه اةدااة أل 
القسةةةةة  كةةةةةل مةةةةةا مةةةةة  شةةةةةرن  تحق ةةةةةت هةةةةةذا ال ةةةةةرف مةةةةة  عمةةةةةل دلااا 
لمحاضةةةماا أللل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم ك ف ةةة  تةةةرايس األ نةةةاء  ةةةم الب ةةةت 

التوابةةل مةةر إداااا لك ف ةة  التمامةةل التمبةةوي مم ةة . لتسةة  ل م مةة  
 المرااس لالمراا   ل  مها م  الم ا  الكث مة. 

يوبةةم الباحةةم ،ةةره تقةةو  ل ااة التمب ةة  ،التمةةاله مةةر لاةةائل اةعةة    -10
،ممل  مام  توع   تذكم ألل اء األموا ،حق ق  م داها أه م م  تمل   

 األ ناء هم مسئول   الجم ر.
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  را ا اعلنثة 

 اع را ا اعوربيتة

مةةرلح عبةةر المظةة    " طةة  لتطةةويم دلا اآل،ةةاء لالمرااةة   الصةةادق  م -1
لتحسةةةةة   مسةةةةةتور أداء الت م ةةةةةذ الممم ةةةةةم ،الممحلةةةةة  ا  ترائ ةةةةة   رللةةةةة  

 -293ص: 18البحةةمي "  مجلةة  كل ةة  التمب ةة   اممةة  المنصةةواة المةةرد 
 .1992ينايم  325

 كةةةةةمر  لةةةةةوانس ،سةةةةةطا  "التمةةةةةاله  ةةةةة   الب ةةةةةت لالمرااةةةةة ": أاةةةةةال ب   -2
مقةةةر   ةةةةم المةةة تمم التمبةةةوي السةةةنوي السةةةةادس  ل ااة لمموباتةةة   ،حةةةم 

 .1990مااس  21-19التمب   لالتمل    رلل  البحمي   

عبةةةةر الةةةةمح    أنةةةةوا ايةةةةاض لالخل فةةةةم  اةةةةب ك  يواةةةةو  "أتةةةةم ،مةةةة   -3
المتغ ةةماا المرااةة   لاألاةةمي  لالنفسةة   علةةى التحصةة ل المرااةةم لةةرر 

"  مجلةة  ممكةةز ع نةة  مةة  طالبةةاا الثةةانوي  رللةة  بطةةم )داااةة  تم  ريةة (
 . 1992  53-13البحوع التمبوي  ،جامم  بطم  المرد األلل ص: 

 مج  عبر اللط و حس    "الم ب      المراا  لألل اء األموا" مجل   -4
  207 -151ص:  1 اممةةةة  الملةةةة  عبةةةةر المزيةةةةز: الملةةةةو  التمبويةةةة    

1988. 
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دمج املكفوفني يف املدارس الثانوية العادية بدولة الكويت دراسة استطالعية 
 بعض حاالت املكفوفني يف الدمج باملدراس الثانوية العادية آلراء

 د. غازي عنيزان الرشيدي
 بدور إبراهيم املعيلي

  قا تة

يّتبةةر  ةةم اعايةة  المكفةةو    أاةةلوباه: أحةةرهما أاةةلوب عةةزل المكفةةو    
 م مرااس  اب       لالثانم أالوب دم  المكفو     م المرااس المام . 

ى إنشاء مرااس لتمل   المكفو     ةم  م ةر مماحةل ليقو  األالوب األلل عل
التمل   تسمى مرااس النوا تقبل المكفو    لتو م ل   المعاي  ،طةمق  ابة  
مةة  ممحلةة  الملضةة  إلةةى الممحلةة  الثانويةة   ح ةةم يةةتمل  الكف ةةو  ةةم  صةةول 
بغ مة الحج   ليتمل  القماءة لالكتا،  ،طميق   مايل ليقةو  ،رنشةط  بةّف   ل  

 ناا  براات  لااتمرادات  لظمل  .بّف   ت

لي ةةةةرف أاةةةةلوب عةةةةزل المكفةةةةو    إلةةةةى حمايةةةة  الكف ةةةةو مةةةة   بةةةةماا 
اةحبال التم بر يتممض ل ا  م التمامل مر الطلب  المبصمي   ةم المةرااس 
الماديةةة   ل لةةةى تةةةو  م المنةةةاه  لطةةةمق التةةةرايس المنااةةةب  للكف ةةةو  التةةةم   

يةةزال أاةةلوب عةةزل المكفةةو     ةةم تسةةتط ر المةةرااس الماديةة  تو  مهةةا لةة   ل  
مةةةرااس  ابةةة    ةةة  هةةةو األاةةةلوب األاااةةةم  ةةةم ،مةةة  الةةةرلل حتةةةى اآله 
ل ابةة   ةةم منطقةة  الشةةمق األلاةةت  لمن ةةا الةةرلل الممب ةة  التةةم   ةةا مةةرااس 

 (.Al-Ghanim, 1989للمكفو    )
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لكنةة  ،مةةر إ ةةماء المريةةر مةة  الراااةةاا علةةى أاةةلوب عةةزل المكفةةو     
ينطةةةةوي علةةةةى مجموعةةةة  مةةةة  السةةةةلب اا ا  تماع ةةةة  تبةةةة   أه هةةةةذا األاةةةةلوب 

لالراااةةةة   لالنفسةةةة   لا بتصةةةةادي .  مةةةة  الناح ةةةة  ا  تماع ةةةة  عةةةةزل الكف ةةةةو 
يحممةةةة  مةةةة  التفاعةةةةل مةةةةر أبمانةةةة  المةةةةادي   ليحممةةةة  مةةةة  اكتسةةةةاب الخبةةةةماا 
لالم ةةاااا ا  تماع ةة   ةةم مماحةةل الراااةة  ممةةا يجملةة   ةةم المشةةر   ةةم بةةادا 

لعلةى مماااة  الح ةاة الطب م ة  مةر المةادي  . أمةا  على التوا ت مر المجتمر 
م  الناح ة  الراااة    ةةه تجم ةر المكفةو    مة   م ةر المنةاطت السةكن    ةم 
مرااةة   ابةة    ةة  يجمةةل الكث ةةم مةةةن   يتحملةةوه مشةةق  ا نتقةةال مةة  ل لةةةى 
المراا  يوم اض؛  اب  إذا كانوا م  مناطت نائ   ع  المراا . يضةاف إلةى 

لرااا   م مرااس المكفو      تكوه متنوعة ؛ ح ةم تقتصةم هذا أه  مام  ا
الرااا     ا على مناه  الرااااا األد   . لبالتالم يحم  الكف و مة   ةمام  
التمل   المتنوع  التم تو مها المرااس المادي  للمبصمي   م دااا  المجا ا 

ماد ا د  ةةة  لالملم ةةة   ممةةةا يتنةةةاب  مةةةر مبةةةرأ تكةةةا   الفةةةمص أمةةةا   م ةةةر أ ةةة
(. أما السلب اا النفس    تتمثل  ةم أه عةزل الكف ةو 1995المجتمر )كمال  

ع  أبمان  المبصمي  لحممان  م   بماا التفاعل ا  تماعم مر النةاس  ةم 
موابةةةةو ا تماع ةةةة  طب م ةةةة  يجملةةةة  ضةةةةم و الشخصةةةة    بل ةةةةل الثقةةةة   نفسةةةة  

ا السةمء لبقراات  لبالناس. لهذه كل ا  بماا اة ئ   تنمةم عنةره مف ةو  الةذا
لتجمل    م بادا على التوا ت مر نفسة  لمةر المجتمةر لعمضة  ل نحما ةاا 
السةةةلوك   لا ضةةةطما،اا النفسةةة  . أمةةةا السةةةلب اا ا بتصةةةادي   ةةةتكم   ةةةم أه 
تملةة   الكف ةةو  ةةم مةةرااس  ابةة  يكلةةو الكث ةةم مةة  المةةال مقاانةة   تكةةال و 

 (.1992تمل م   م المرااس المادي  مر المبصمي  )المواى  
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لبر أدا الب اا عةزل المكفةو    إلةى تحةول التمب ة  الخابة  الحريثة  
ع  هذا األالوب إلى أالوب دمج   مر أبمان   المادي   إما دمجةاض كل ةاض  ةم 
الفصول المادي  مر المبصمي  أل دمجاض  زئ اض  م  صول  اب  ،المكفو    

(  )الصةةمادي Odom and McEvoy, 1988 ةةم المةةرااس الماديةة  )
 (.1988ه  لن مل 

لأتبت أالوب دم  المماب   عموماض لالمكفو     صوبةاض كفةاءة كب ةمة 
 ةةم تملةة م   ل ةةم تنم ةة  شخصةة ات   ل ةةم إكسةةا    الم ةةاااا لالخبةةماا التةةم 
تسةةةاعره  علةةةى مماااةةة  الح ةةةاة الطب م ةةة   ةةةم المشةةةر.  قةةةر أشةةةااا داااةةةاا 

من ةةا  يةةادة  عريةةرة إلةةى إيجا  ةةاا كث ةةمة لةةرم  الممةةاب    ةةم المةةرااس الماديةة 
تقبةةةل الممةةةاق  ةةةم المجتمةةةر ل يةةةادة  شةةةمواه ،ا نتمةةةاء لااةةة امات   ةةةم التنم ةةة  
ا  تماع   لا بتصادي  لحمايت  م  الحمماه لم  لبم  الماا التم تلحةت 

 .Friedman( )1995،  لبرامت  عنةرما يلحةت ،مةرااس الممةاب   )كمةال  

1989.) 

البصةم  ةم المةرااس لعنرما نتنالل أاةلوب دمة  المكفةو    لضةماف 
المادي  نجر أن  ل  يك  أالوباض مستحرتاض  ل أالوب بري   أ ذا ،  كث م م  
المجتممةةةةاا لمن ةةةةا المجتممةةةةاا اةاةةةة م   التةةةةم شةةةةجمت المكفةةةةو    علةةةةى 
ا لتحاق ،المرااس المادي   لبر توامت كث م م  الةرلل  ةم القةمه المشةمي  

المةةةا  لالجاممةةةاا  لأعطةةةت  ةةةم  ةةةمام  دمةةة  المكفةةةو     ةةةم مةةةرااس التملةةة   
الكف ةةةو الحةةةت  ةةةم أه يمةةة ب الح ةةةاة الطب م ةةة  لبةةةرمت لةةة  التسةةة   ا التةةةم 
تمكن  م  ممااا  هةذه الح ةاة  ةم  م ةر مماحةل التملة   ل ةم الممةل لالةزلاج 
لتكةةةوي  أاةةةمة لتمب ةةة  األ نةةةاء ل  مهةةةا مةةة  المسةةةئول اا التةةةم تجملةةة  يمةةةااس 

 (.Lewis and Doorlag, 1995ح ات  كربمان  م  المبصمي  )
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لنمةةمض   مةةا يلةةم لنمةةاذج مةة    ةةود ،مةة  الةةرلل المتقرمةة   ةةم دمةة  
المكفةةةو     ةةةم المةةةرااس الماديةةة . لبنةةةرأ ،الو يةةةاا المتحةةةرة األمميك ةةة  لكنةةةرا 

مكفو ةةةةاض يرااةةةةوه  44421إلةةةةى أه  1988ح ةةةةم أشةةةةااا إحصةةةةائ اا اةةةةن  
 ةم المةرااس  ٪ مةن   يرااةوه 81،التمل   الما  ،الو ياا المتحرة األمميك    

٪ 80اةةن    17الماديةة . ل ةةم كنةةرا أابمةة  ن ف مكفةةوف  ةةم اةة  أبةةل مةة  
(. ل ةةةم الةةةرلل Orlansky, 1989مةةةن   يرااةةةوه  ةةةم المةةةرااس الماديةةة  )

 82/1983األلالب ةةةةةةة  أشةةةةةةةااا إحصةةةةةةةائ اا التملةةةةةةة    ةةةةةةةم المةةةةةةةا  الراااةةةةةةةم 
(Schindele, 1986   إلى أه نسب  كب مة من   يرااوه ،المرااس المادية )
 ( يب   إحصائ اا تمل   المكفو     م ،م  هذه الرلل. 1الجرلل اب  ) ل 

ل  مةةا ض يتضةةي أه الغالب ةة  المظمةةى مةة  الطلبةة  المكفةةو     ةةم الةةرلل 
مكفةةو     5مةة  كةةل  4المتقرمة  يرااةةوه  ةةم مةرااس عاديةة   ح ةةم يبةرل أه 

 نما ير لوه المرااس المادي   م كل م  الو ياا المتحرة األمميك   لكنرا   
٪ مةةن   يرااةةوه  ةةم المةةرااس المامةة   ةةم الةةرلل األلالب ةة   ممةةا يمطةةم 70

 م شماض إلى الرا   التم لبلت إل  ا بض   دم  المكفو    هنال.
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 ( 1 اول لقم ) 
 ال و سلت اع كفي يت اعذيت يالقين  سب اة خبصت  ا اع االس االاااائيت 

 1983/ 1982واع ايكطت  ا بوض اعاول األولوبيت  ا  بم 

 الرلل 
المرد الكلم 

للطلب  
 المكفو   

 يتملموه ،طميق  األحمف الكب مة يتملموه ،طميق   مايل
 م مراا  

 اة مالم  م مراا  عام   اب 
 م مراا  

 اة مالم  م مراا  عام   اب 

 632 (٪95) 600 (٪5) 32 120 (٪65) 78 (٪35) 42 752 الرانممل
 230 (٪89) 205 (٪11) 25 77 (٪32) 25 (٪68) 52 307  نلنرا
 765 (٪44) 340 (٪56) 425 380 (٪41) 160 (٪59) 220 1145 هولنرا
 286 (٪70) 199 (٪30) 87 77 (٪26) 20 (٪74) 57 363 ايملنرا

 46 (٪74) 34 (٪26) 12 6 (٪0) 0 (٪100) 6 52 لوكسمبواغ
 1049 (٪100) 1049 (٪0) 0 89 (٪75) 67 (٪25) 22 1138 السوير
 187 (٪32) 59 (٪68) 128 91 (٪15) 14 (٪85) 77 278 اويسما

 3195 (٪78) 2486 (٪22) 709 840 (٪43) 364 (٪57) 476 4035 اة مالم

 (Schindele, 1986)المصرا: 

 ل بيت اع كفي يت ااوعت اعميدسة

 رأا اعاي  المكفو     م الكويت منذ لبت طويل ،رالوب الرم  مةر 
لطالةةةة  الكف ةةةةو يةةةةراس  نبةةةةاض إلةةةةى  نةةةة  مةةةةر  م لةةةة  المةةةةادي   ح ةةةةم كةةةةاه ا

المبصةةم. ل ةةم  رايةة  السةةت ناا أنشةةرا الرللةة  مةةرااس النةةوا أل مماهةةر النةةوا 
،مجمةةةةر مماهةةةةر التمب ةةةة    ةةةةرف تملةةةة   المكفةةةةو     ةةةةم الملضةةةة  لا  تةةةةةرائم 
لالمتواةةط  ل ةةت طةةمق تملةة    ابةة  ،ةةالمكفو      ةةةذا أتةة  الطالةة  الممحلةة  

م الراااةة  ،الممحلةة  الثانويةة   مل ةة  أه يختةةاا  ةة   المتواةةط   نجةةاح لا ةة   ةة
ا لتحةةةاق ،ةحةةةرر المةةةرااس الثانويةةة  ،المنطقةةة  التةةةم يسةةةك    ةةةا ليةةةراس  ةةةم 
الفصةةول الماديةة  مةةر المبصةةمي  أل ا لتحةةاق ،مةةرااس الم ةةاء ،مجمةةر التمب ةة  
الخابةةة  ح ةةةم يةةةراس مةةةر الممةةةاب   حمك ةةةاض المنةةةاه  الراااةةة   الماديةةة  التةةةم 

 له  م الممحل  الثانوي .يراا ا المبصم 
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لهذا يمنم أه الكويت تتبر ت ت  أاال    م تمل   المكفو   : أالوب 
الفصةةةةل  ةةةةم مةةةةرااس النةةةةوا لهةةةةم مةةةةرااس ن اايةةةة  للمكفةةةةو    الصةةةةغاا  ةةةةم 
الملضةة  لا  تةةرائم لالمتواةةت  لأاةةلوب الةةرم  مةةر المةةادي   المبصةةمي   ةةم 

حمك ةاض مة  مةرااس الم ةاء مرااس التمل   المةا  لأاةلوب الةرم  مةر الممةاب   
لذلةة  للمكفةةو    الةةذي  يم بةةوه  ةةم داااةة  الممحلةة  الثانويةة . أمةةا  ةةم ممحلةة  
الجامم    راس المكفو وه ،كل اا الجامم  مر الطلب  المبصمي  ليحصةلوه 
على الل سانس أل البكالوايوس  لبر يوابل البم  من   داااةات  المل ةا  ةم 

 ما ست م لالركتوااه.الكويت أل  اا  ا ليحصلوه على ال

ليمن نةةةا  ةةةم هةةةذا البحةةةم المكفةةةو    الةةةذي  يرااةةةوه ،الممحلةةة  الثانويةةة  
اواء  م المرااس الثانوي  المادي  أل  م مرااس الم اء ح م ا ر الباحثاه 

حتةةةى المةةةا   91/1992إلةةةى إحصةةةائ اا ل ااة التمب ةةة   ةةةم الفتةةةمة مةةة  المةةةا  
حلة  المتواةط   ةم مةرااس  و را أنة  بةر تخةمج مة  المم  97/1998الرااام 

  ةم كوت ةاا( ل ةم مةرااس النةوا  5كويت ة  ل  15طالبة  ) 20النوا للبنةاا 
طة ب   ةم كةويت   (.  ة ل اةبر  3ط ب كةوت    ل  8طالباض ) 11للبن   

طالةةة  لطالبةةة ( الةةةذي   31اةةةنواا داااةةة    لتتبةةةر الباحثةةةاه هةةة  ء الطللبةةة  )
وا لممم ةةة  تو  ةةةات    ةةةم تخم ةةةوا مةةة  الممحلةةة  المتواةةةط  مةةة  مةةةرااس النةةة

( يوضةةي تةةو يم   ،مةةر تخةةم     2الراااةة  ،الممحلةة  الثانويةة  لالجةةرلل ابةة  ) 
 م  مرااس النوا.
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 ( 2 اول لقم ) 

 واقا اع كفي يت بوا تخر  م  ت  االس اعنيل 
 97/98إعى  91/92 ت اعوبم اعالاكا 

 لابر المكفو    ،مر تخم   
  ناا  ن   م  مرااس النوا

 9 5 ق ،مرااس الم اء لإلعاب  الحمك  ا لتحا
 6 3 ا لتحاق ،الثانوي  المام 
 2 2 ل  يكمل دااات  الثانوي 

 3 1   نممف أي  ذه 
 20 11 اة مالم

يتبةةةة   مةةةة  الجةةةةرلل أعةةةة ه أه حةةةةوالم نصةةةةو المكفةةةةو    مةةةة  البنةةةة   
تة   لالبناا  ضلوا الذهاب إلى تانوي  الم اء أي الةرم  مةر الممةاب   حمك ةاض.

طلبةةةة    9تةةةرتم ،مةةةره  المجموعةةة  التةةةم  ضةةةلت ا لتحةةةاق ،الثانويةةة  المامةةة  
لالبةةةابم مةةة  الطلبةةة  أمةةةا أن ةةة  لةةة  يكملةةةوا داااةةةت    أل تمةةةذا علةةةى البةةةاحث   
ا هتةةةراء إلةةةى حةةةال   ،مةةةر تخةةةم    مةةة  مةةةرااس النةةةوا. لمةةة  داااةةة  حالةةة  

بنةة   الةةذي  المكفةةو    الةةذي  التحقةةوا ،الثةةانوي تبةة   أه مةة   ةة   المكفةةو    ال
 -  ةةم كةةويتم -التحقةوا ،الثانويةة  المامةة  طالبةةاض التحةةت ،المم ةر الةةرينم  لن ةةم

التحةةت  ثانويةة   ابةة . لمةة   ةة   المكفو ةةاا السةةت اللةةواتم الةةتحق  ،الثانويةة  
المامةة  ا ةةر تةة ع مةةن   إلةةى تانويةة  الم ةةاء  ةةم الصةةو الما،ةةر الثةةانوي  أي 

تةةة   ضةةةل  داااةةة  الصةةةو  أن ةةة  بضةةة   تةةة ع اةةةنواا  ةةةم الثانويةةة  المامةةة  
 الما،ر الثانوي  م تانوي  الم اء.
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( تو يةر المكفةو    الةذي  التحقةوا ،الثةانوي  ةم  3ليب   الجةرلل ابة  ) 
 المرااس المادي  أل مرااس الم اء ل ت ان  ا لتحاق:

 ( 3 اول لقم ) 

 تيزدا اع كفي يت  لى اع االس و ق كنت االعانبق

 الما  الرااام
 المراا  المحول ل ا المكفو    ل ا المكفو    المراا  المحول

 تانوي  عام  تانوي  الم اء تانوي  عام  تانوي  الم اء
91/92 - - 4 - 
92/93 - - - 2 
93/94 - 1 - 1 
94/95 - 3 - 3 
95/96 - - 2 - 
96/97 2 - 2 - 
97/98 3 - 1 - 

ا مة  لن ح   م هذا الجرلل أه  م ر مة  تخم ةوا مة  مةرااس النةو 
التحقةةةوا  ثانويةةة  الم ةةةاء لإلعابةةة   95/96البنةةة   لالبنةةةاا منةةةذ المةةةا  الراااةةةم 

الحمك ةةة   أمةةةا ببةةةل هةةةذا المةةةا   قةةةر التحقةةةوا ،الثانويةةة  المامةةة  ،ااةةةتثناء د مةةة  
مةة  البنةةاا ال ئةةم الةةتحق   ثانويةة  الم ةةاء. للمةةل السةةب   ةةم ذلةة   91/92

وبةةت كةةاه بةةر منةةر منةةذ يم ةةر إلةةى أه مةةريم إدااة التمب ةة  الخابةة   ةةم ذلةة  ال
المكفو    م  د ةول تانوية  الم ةاء ااةتناداض إلةى بناعتة  ،رهم ة   92/93عا  

دمةة  المكفةةو    مةةر المبصةةمي   ةةم الثانويةة  المامةة   للكةة  ،مةةر تمكةة  منصةةب  
 مر السماح للمكفو    ،التو   إلى تانوي  الم اء إه أاادلا  لهذا ما  مل ة  

لم ةةاء. لهةةذا مةةا  ةةاء  ةةم إ ا،ةةاا أللئةة  يتو  ةةوه إلةةى تانويةة  ا 95/96منةةذ 
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الةةذي  د لةةوا الثانويةة  المامةة   إذ بةةال أابمةة  مةةن   أه اةةب  تةةو     للثانويةة  
المام  كاه ،سب  القماا اةلزامم الذي برا  و وب انضمام   إلى التملة   

 الما .

  شكلت اعالاكتة

يتضي م  هذه المقرم  أه أالوب دم  المكفو     م مةرااس التملة   
لمةا  هةو األاةلوب الةذي ي يةره  بةماء التمب ة  الخابة  الحريثة  ليةرعوه إلةةى ا

تمم مةةةة   ةةةةم  م ةةةةر المجتممةةةةاا ةيجا  اتةةةة  ا  تماع ةةةة  لالنفسةةةة   لالتمبويةةةة  
لا بتصاي   لبر أ ذا ،  دلل كث مة لمن ا الكويت. لك  مة  الم حة    مةا 

الو يةةاا  عمضة  الباحثةاه مة  إحصةائ اا أه نسةب  كب ةمة مة  المكفةو     ةم
المتحةةةةرة لكنةةةةرا لممظةةةة  الةةةةرلل األلالب ةةةة  يرااةةةةوه ،المةةةةرااس الماديةةةة  مةةةةر 
المبصةةةةمي   ل ه كانةةةةت نسةةةةب  المكفةةةةو     ةةةةم الكويةةةةت الةةةةذي  يرااةةةةوه مةةةةر 
المبصةةمي  متواضةةم  ،ةةالم   ممةةا تةةو مه ل ااة التمب ةة  مةة  تسةة   ا لمكفةةو    

 ل لتحاق ،المرااس المادي  مر المبصمي .

م حظ  عةرة تسة  ا عة  أاةباب عةزلف كث ةم مة  لبر أتااا هذه ال
المكفةةةو     ةةةم الكويةةةت عةةة  ا لتحةةةاق ،المةةةرااس الثانويةةة  الماديةةة . هةةةل هةةةذه 
األاباب  م الكف و نفس  أ   م ظملف المرااس المادي ؟ ما األاباب التم 
 ملةةةت الكث ةةةمي  يفضةةةلوه ا لتحةةةاق ،مةةةرااس الم ةةةاء لالةةةرم  مةةةر الممةةةاب   

التةةةم لا  ةةةت المكفةةةو    الةةةذي  ا تةةةاالا ا لتحةةةاق  حمك ةةةاض؟ لمةةةا الصةةةموباا
،المةةرااس الثانويةة  الماديةة  ل  ةةم ذلةة  مةة  األاةةئل . مةة  هنةةا عقةةر الباحثةةاه 
المةةةةز  علةةةةى الق ةةةةا    ةةةةذه الراااةةةة  الم ران ةةةة  علةةةةى المكفةةةةو    الةةةةذي  التحقةةةةوا 

 ،الثانوي  م مرااس الم اء ل م مرااس الثانوي المادي .
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 أهااف اعاالكتة

 اا  الحال   إلى:ت رف الرا 

التمةةةةمف علةةةةى اتجاهةةةةاا المكفةةةةو    ،المةةةةرااس الماديةةةة  نحةةةةو عمل ةةةة   -1
 ا نرماج.

التمةةةةةمف علةةةةةى اتجاهةةةةةاا المكفةةةةةو    ،مةةةةةرااس النةةةةةوا نحةةةةةو عمل ةةةةة   -2
 ا نرماج.

التمةةمف علةةى  لابةةر المكفةةو     ةةةم دللةة  الكويةةت ،مةةر تخةةم    مةةة   -3
 مرااس النوا للمكفو   .

 أه يت اعالاكتة

 أهم ت ا م : تكتس  هذه الرااا 

تمك ةةةز ا تجاهةةةاا الحريثةةةة   ةةةم التمب ةةة  علةةةةى موضةةةوع كفةةةاءة المرااةةةة   -1
School effectiveness  مةة   ةة ل التمةةمف علةةى اتجاهةةاا الت م ةةذ

(  لةذا  ةةه التمةمف Mortimore et al., 1988نحةو المرااة  نفسة ا )
علةةةى نااء المكفةةةو    حةةةول عمل ةةة  انةةةرما     ةةةم المةةةرااس الماديةةة  بةةةر 

ءة للبةةةاحث   حةةةول تمامةةةل هةةةذه المةةةرااس مةةةر الطةةة ب ذلي يمطةةةم إضةةةا
 .ا حت ا اا الخاب  لالتس   ا المقرم  ل  

تمك ةز ا تجاهةةاا الحريثةة   ةةم التمب ةة  الخابة  علةةى دمةة  الممةةوب   عمومةةاض  -2
 ةةةةم المةةةةرااس الماديةةةة  للضةةةةم    ةةةةم   ئةةةة  طب م ةةةة  لنبةةةةذ ا ااةةةة  المةةةةزل 

اةة  لتلقةةم الضةةوء علةةةى (  لةةذا تةةرتم هةةذه الراا1988)الصةةمادي لن ةةمله  
 .،م  أ،ماد المكفو     م الممحل  الثانوي   رلل  الكويت
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 اعالاكب  اعسببقتة

،مةر ااةتمماض الراااةاا التةم أ ميةت  ةم موضةوع دمة  الممةةوب   أل 
ذلي ا حت ا ةةةةاا الخابةةةة   ةةةةم المةةةةرااس الماديةةةة  اأينةةةةا أه تقسةةةة  الراااةةةةاا 

 السا،ق  إلى بسم  :

     
رم  الرااااا المتملق   

الت م ذ ذلي ا حت ا اا 
 الخاب   م المرااس المادي 

الرااااا المتملق   رم   
الت م ذ المموب   ،صمياض  م 

 المرااس المادي 

* اعالاكب  اع اولقت اا ج اعاة يذ  وي االحايب ب  اعخبصت  ا اع االس 
 اعوبليتة

لي  م هةذ الجةزء نسةتممض نتةائ  الراااةاا المتملقة   ةرم  األطفةال ذ
ا حت ا ةةةةاا الخابةةةة  عمومةةةةاض  ل ةةةةم الجةةةةزء الةةةةذي يل ةةةة  اةةةةنمكز علةةةةى تلةةةة  
الراااةةةاا التةةةم تمنةةةى  قةةةت  ةةةرم  الت م ةةةذ الممةةةوب   ،صةةةمياض  ةةةم المةةةرااس 

 المام   لهو ما تتملت ،  هذه الرااا .

٪ مة  87( أه حةوالم Berryman and Berryman, 1981ل ر )
اب  الخف ف   سةرياض لحسة اض مراااض ي يرله دم  الط ب ذلي اةع 3549    

٪ ي يةرله 31.2أل الذي يحتاج  قت إلى مساعرة  ف ف  م  المرااس    نمةا 
 دم  اةعاباا األكثم  طواة اواء  سري  أل عقل   أل نفس  .

( ،ااتمماض الرااااا التم Leinhardt and Pallay, 1982لبا  )
ملةةة  مةةة  تمةةةت  ةةةم موضةةةوع التحصةةة ل الراااةةةم للممةةةوب   لتوبةةةلوا إلةةةى  
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النتةةةةائ  مةةةةة  ضةةةةمن ا أه القضةةةةة   ل سةةةةةت بضةةةة   المكةةةةةاه الةةةةذي يةةةةةتمل    ةةةةة  
المموبوه  ل إه المسرل  التم يج  أه يمكز عل  ا التمبويوه هم مماااةاا 

. لألضةةحت الراااةة  أه األطفةةال effective practicesالتةةرايس الفمةةال 
لمادية  المموب   يمك  أه يحققوا نجاحاض  م تحص ل   الرااام  ةم الفصةول ا

لتةو م للكف ةو  small class sizeإذا كةاه عةرد الت م ةذ بلة  ض  ةم الفصةل 
 .One- to one instructionالترايس الفمدي 

٪ م  المراا   أه اتصةال 96.4( يمر Horne, 1983ل م دااا  )
لتفاعةةل الطفةةل ذي ا حت ا ةةاا الخابةة    يحةةرع ضةةمااض لألطفةةال اآل ةةمي  

( داااة  علةى Schneider and Byrne, 1984 ةم الفصةل. كمةا أ ةمر )
طفةةة ض تةةة  تحةةةويل   مةةة  مةةةرااس  ابةةة  ،الفئةةةاا الخابةةة  إلةةةى  صةةةول  129

( مةةرر اضةةاه  عةة  1عاديةة  لل ع ااةةتب اه علةةى مرااةة    للتمةةمف علةةى: )
( مةةةةرر اضةةةةاه  عةةةة  تصةةةةم اا الطفةةةةل  ةةةةم 2التطةةةةوا األكةةةةاديمم للطفةةةةل  )

( هةل يةمله أه 4) ( مرر اضاه  عة  تفاعةل الطفةل مةر أبمانة  3الفصل  )
 لضم   م الفصول المادي  كاه بماااض حك ماض. 

 ل اءا نتائ  البحم كالتالم:

 ٪ ااضوه  راض ع  تطوا الطفل أكاديم اض.67.2 -1
 ٪ ااضوه  راض أل ااضوه ع  تصم ات .88.5 -2

 ٪ ااضوه  راض أل ااضوه ع  تفاعل  مر األبماه.85.2 -3

 .بماااض حك ماض ٪ يمله أه لضم   م المرااس المادي  كاه 81.4 -4

ل م دااا  ع  دم  األطفال ذلي ا حت ا اا الخاب   م الملض   
عائل  أ ميت  29( أه م      Lindsay and Desforges, 1986ل ر )
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عل  ةةةا الراااةةة  كانةةةت هنةةةال عائلةةة  لاحةةةرة  قةةةت لةةة  تكةةة  ااضةةة   عةةة  الةةةرم  
عة   عائلة   كةانوا ااضة   تمامةاض  23لبامت ،ة ماج طفل ةا مة  الملضة   أمةا 

عةةائ ا كةةانوا متواةةطم المضةةا. لأ بةةم ألل ةةاء األمةةوا  5الوضةةر  ةةم مقا ةةل 
أنةةة    تو ةةةر مشةةةاكل  ةةةم ا تصةةةال مةةةر ال  ئةةة  الترايسةةة     ةةةل إن ةةة  موضةةةر 

( Ward and Centre, 1987تمح   عنر  يااات   للمراا . ل ةم داااة  )
 مرااةاض ي يةرله دمة  األطفةال ذلي  2319٪ م      74.9ل ر الباحثاه أه 

 اةعاباا الخف ف   م المرااس المادي .

 Tayside( بةةا    ةةا  شةةم مقاطمةة  Hellier, 1988ل ةةم داااةة  )

region  تمبويةةةاض حةةةول دمةةة  لتكامةةةل الت م ةةةذ  19 ةةةم ااةةةكتلنرا أ ةةةذا نااء
المموب    ةم المةرااس المامة . لأظ ةما نتةائ  ا اةتب اه ادلداض إيجا  ة   ةراض 

  ئةةةة    ةةةةل ل ةةةةر أه هةةةة  ء التمبةةةةوي     مةةةة  الغالب ةةةة  المظمةةةةى مةةةة  أ ةةةةماد ال
يفضلوه  قةت دمة  الت م ةذ ذلي ا حت ا ةاا الخابة   ةم المةرااس المامة   
 ةةةل ذكةةةملا ،اةضةةةا   إلةةةى ذلةةة  أنةةة  كةةةاه لتمةةةامل   مةةةر هةةة  ء الت م ةةةذ نتةةةاا 
إيجا  ةة  علةةى تطةةواه  الم نةةم كمرااةة   مةة  ح ةةم تحسةة     م ةة  لحا ةةاا 

 الطفل المموق.

( داااةةت   التةةةم هةةةر ت إلةةةى Winfield et at., 1989لأ ةةمر )
التممف على اأي المموب    م ك ةو  لأية   لمةاذا  لمتةى  لمةر مة  يحتةاج 
األطفال ذلي ا حت ا اا الخاب  أه ينرمجوا ا تماع اض  ح ةم توبةلوا إلةى 
أه الموبةةر الةةذي يوضةةر ،ةة  الطفةةل الممةةوق لةة  أتةةم علةةى نجةةاح الةةرم    ةةةذا 

طفةةال عةةاديوه كةةاه هةةذا الطفةةل أكثةةم اةةماة لضةةر الطفةةل  ةةم منطقةة     ةةا أ
لأكثم تق  من    ما لو كاه مر أبمان  م  المماب  . كما  حظةوا أه األطفةال 
الممةةوب   األبةةغم اةةناض لالةةذي  كةةانوا  ةةم  صةةول عاديةة  مةة   رايةة  د ةةول   
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المرااس كانوا أكثم تق  ،رنفس   ا تماع اض  لذا  ممل   الرم    تم ر  ائرت ا 
تةةم األكةةاديمم  قةةت   ةةل يتمةةراه كةةذل  إلةةى ا تجاهةةاا اةيجا  ةة   قةةت إلةةى األ

التم يكتسب ا الطفل المموق مثةل  يةادة تقتة   نفسة   ل يةادة اةمادت  لانفتاحة  
 ا  تماعم ع  اآل مي .

ل ةةةم لابةةة  بةةةرمت لنةةةرلة "تجةةةااب دمةةة  األشةةةخاص ذلي ا حت ا ةةةاا 
( 1988اا" )الخابةة   ةةم دلل مجلةةس التمةةاله الخل جةةم التطلمةةاا لالتحةةري

ااتممض أحمر عبر هللا كث ماض مة  الراااةاا التةم عملةت  ةم موضةوع الةرم  
لتوبةةل إلةةى نت جةة  م داهةةا: "إه نتةةائ  الراااةةاا التةةم أ ميةةت حةةول  مال ةة  
ل ةةرلر الةةرم  أل توح ةةر المسةةاا التمل مةةم هةةم نتةةائ    ةةم متسةةق  ا تجةةاه  

لراااةةةةةاا" لهةةةةةذا األمةةةةةم يسةةةةةترعم تةةةةةو م الحةةةةةذا عنةةةةةر تفسةةةةة م نتةةةةةائ  هةةةةةذه ا
 (.88)ص

( البحةةةوع التةةةم عملةةةت  ةةةم الو يةةةاا Wood, 1989لااتممضةةةت )
المتحرة األمميك   حول موضوع الرم  لاأا أه هنال تغ ماض عاماض  م النظةمة 
لموضةةةوع الةةةرم  مةةة  السةةةل  إلةةةى اةيجةةةاب.  قةةةر ل ةةةرا أه الراااةةةاا التةةةم 
 عملةةةةت  ةةةةم السةةةةبم ن اا كانةةةةت تم ةةةةل إلةةةةى اعتبةةةةاا أه دمةةةة  الممةةةةوب   مةةةةر

المبصةةمي   ةةم المةةرااس المامةة  يمثةةل مشةةكل   ح ةةم اأر المرااةةوه لالنظةةاا 
ننذال أه هذا الرم  يمتبم مض م  للوبت لأه المراا     يمتلكةوه الخبةمة  
لاةمكانةةةاا   ةةةم متةةةو مة ل ةةةذا األمةةةم. للكةةة  الراااةةةاا التةةةم أتةةةت ،مةةةر ذلةةة  

إيجا  ة   أ ادا أه اتجاهاا المراا   نحو هةذه المسةرل   ةرأا تصةبي أكثةم 
لهةةةذا التغ ةةةم كةةةاه أاةةةمع  ةةة   مرااةةةم الممحلةةة  ا  ترائ ةةة  عنةةة   ةةةم الممحلةةة  
المتواط   مر ااتمماا ل ود بلت تجاه هذا الموضوع     ألاةال المرااة   

( إلى أه هذا التغ م  م ا تجاهاا نحو اةيجا    Woodلالنظاا. لتش م )
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ل ةةةود مشةةةاكل  يمةةةود اةةةبب  إلةةةى اكتشةةةاف المرااةةة   حق قةةة  م داهةةةا أنةةة  مةةةر
لعقباا  م طميت دم  المموب   مر المبصمي  إ  أه األطفال المموب     
يختلفةةوه ا ت  ةةاض كب ةةماض ،ح ةةم يتطلةة  طمبةةاض مختلفةة  تمامةةاض  ةةم التةةرايس  لةةذا 
 تمامل المراا   مر المموب    مل   أكثم لابم    ةم اتجاهةات  . لي كةر مةا 

 اض لالتم تغطم  تمة الثمان ن اا.بالت  الرااااا التم ت  ااتمماض ا اا،ق

ل ةةةم حقبةةة  التسةةةم ن اا ظ ةةةما أيضةةةاض الكث ةةةم مةةة  الراااةةةاا  ةةةم هةةةذا 
(  راااة  ضةةمت Clough and Lindsay, 1991الموضةوع من ةا: بةا  )

 ةةةمداض مةةةا  ةةة   مةةةراس ل دااي اةةةئلوا عةةة  اأي ةةة   ةةةم الطميقةةة  المنااةةةب   654
 ةةةماد الم نةةة   مسةةة  لمسةةةاعرة الت م ةةةذ ذلي ا حت ا ةةةاا الخابةةة   لأعطةةةى أ

   اااا هم:

 نقل األطفال المموب   م  الفصول المادي . -1
 تزلير ه  ء الت م ذ  بمام   مدي  ل  . -2

 مساعرت   دا ل الفصول. -3

إعطاء المراس الذي يقو   ترايس   دلااا أتناء الخرمة  حةول ك ف ة   -4
 التمامل مم  .

  مةةر ترايسةة    ةةم  صةةول بل لةة  المةةرد حتةةى يمكةة  للمةةراس أه يتةةربل -5
 الوضر.

للضر أ ةماد الم نة  الخ ةاا الةذي يقةول "مسةاعرت   دا ةل الفصةل"  ةم 
أعلةةى األللويةةاا ممةةا يةةرل علةةى أه اتجاهةةاا المرااةة   لالنظةةاا تم ةةل إلةةى 

 دم  الت م ذ ذلي ا حت ا اا الخاب   م المرااس المام .
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( علةى Diebold and Von Eschenbach, 1991ل ةم داااة  )
٪ مةةةةن   إلةةةةى أه دمةةةة  الطلبةةةة  الممةةةةوب    ةةةةم الفصةةةةل 60مرااةةةةاض أشةةةةاا  25

 ,.York et alالمادي يمك  أه يكوه مف ةراض للطالة  المةادي. لمة  داااة  )

( علةةةةةةةى دمةةةةةةة  الطةةةةةةة ب ذلي ا حت ا ةةةةةةةاا الخابةةةةةةة   ةةةةةةةم الممحلةةةةةةة  1992
تبةةة   أه ا نةةةرماج كةةةاه  middle school( grades 9-7المتواةةةط  )

  ةةةةم الممةةةةوب   لأه  م ةةةةر المرااةةةة   إيجا  ةةةةاض ،النسةةةةب  للمرااةةةة   لالت م ةةةةذ 
 (.255لممظ  الطلب  ابتمحوا أه تستمم عمل   ا نرماج )ص

( Scruggs and Mastropieri, 1996ل ةةم داااةة  شةةامل  بةةا  )
دااا  م  الرااااا المتملق   و  اا نظم المراا    م موضوع  28،جمر 

  1995 – 1958دم  المماب    م المةرااس المامة  أ ميةت مةا  ة   عةامم 
مرااةةاض مةة   10560لاحتةةوا هةةذه الراااةةاا مجتممةة  علةةى ع نةة  مكونةة  مةة  

كنةةةةرا  لمةةةة  النتةةةةائ  التةةةةم توبةةةةلت إل  ةةةةا هةةةةذه الراااةةةة   -ااةةةةتمال ا -أمميكةةةةا
 الجمم   ما يلم:

هةةةل ي يةةةر المرااةةةوه دمةةة  الممةةةاب    ةةةم الفصةةةول الماديةةة ؟ مةةة   ةةة    -1
اااض مر 7385م       4801تمانم دااااا ت  ااتمماض ا ل ر أه 

٪ ي يةةرله المةةرم  ل ه كانةةت الموا قةة  تمتمةةر علةةى 65أي مةةا نسةةبت  
 دا   كثا   الفصول لحرة الرم  لدا   اةعاب .

 1170هةةل يم ةة  المةةراس  ةةم تةةرايس الطةة ب ذلي اةعابةة ؟ أ ةةاد  -2
٪( عةةةة  ا بةةةةت    ةةةةم 53.4)أي مةةةةا نسةةةةبت   2193مرااةةةةاض مةةةة   ةةةة   

 ترايس هذه النوع   م  الطلب .
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داااةة  تةة  ااتمماضةة ا  15ب مةة  الةةرم ؟ مةة   ةة   هةةل يسةةتف ر الطةة  -3
٪( يمله 54.4مراااض )أي ما نسبت   3348م       1820ل ر أه 

 أه الط ب المموب   ل  م المموب   يمكن   ا اتفادة م  الرم .

هةةل المةةراس  ةةم المةةرااس الماديةة  يملةة  الوبةةت الكةةا م للتمامةةل مةةر  -4
المرااةة   أكةةرلا  الفصةةل الةةذي يحتةةوي علةةى ت م ةةذ ممةةوب  ؟ ممظةة 

أن ة    يملكةةوه الوبةت الكةةا م للتمك ةز علةةى التلم ةذ ذي ا حت ا ةةاا 
 ٪.27.7الخاب  ،ااتثناء 

لبةةةةر ذكةةةةم الباحثةةةةاه أه مةةةة  التطب قةةةةاا األاااةةةة    ةةةةم هةةةةذه الراااةةةة  
الجمم   هو أه النتائ  المتواتمة التم ظ ةما  ةم الراااةاا التةم تة  حصةمها 

لةةةى مسةةةانرة  ةةةم ترايسةةة   لفصةةةل الةةةذي ت كةةةر علةةةى أه المرااةةة   يحتةةةا وه إ
يحتةةةوي علةةةى طةةة ب ذلي إعابةةة   لهةةةذه المسةةةانرة تتملةةةت ،الوبةةةت لالتةةةراي  

 لالمصادا لحج  الفصل.

لأ  ةةماض  ةةم "داااةة  ااةةتط ع    تجاهةةاا لنااء المرااةة   لاةداايةة   
 ةةم التملةة   المةةا  نحةةو دمةة  األطفةةال   ةةم المةةادي    ةةم المةةرااس ا  ترائ ةة  

توبةةةةل محمةةةةر عبةةةةر الغفةةةةوا إلةةةةى  1999م دللةةةة  الكويةةةةت عةةةةا  الماديةةةة ".  ةةةة
 مجموع  م  النتائ  من ا:

أه هنةةال ا ضةةاض لةةرم  األطفةةال   ةةم المةةادي   ،شةةكل عةةا  مةة  ببةةل  -1
 أ ماد الم ن .

الممةةابوه ل سةةوا علةةى دا ةة  لاحةةرة مةة  الةةم   أل القبةةول  نةةرما     -2
عابةةة   ةةم المرااةة  المامةة  ل نمةةا يمتمةةر ذلةة  علةةى نةةوع اةعابةة    اة
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الحمك ةة  لالبصةةمي  نالةةت دا ةة  مةة  القبةةول تفةةوق اةعابةةاا السةةمم   
 لالمقل  .

أكةةةرا النتةةةائ  المسةةةتقاة مةةة  نااء المرااةةة   لاةداايةةة   أه المرااةةة   -3
ا  ترائ ةة  المامةة   ةةم الكويةةت ل سةةت م  ةةرة  اةةتقبال األطفةةال   ةةةم 

لأه  المادي   إ  ،مر إ ماء نوع م  التمريل لالتغ  م لاةضا   عل  ا
هنةةال عوائةةت تحةةول دله تحق ةةت انةةرماج نةةا ي للطفةةل الممةةوق. هةةذه 

 -المملةة  ل عةةراده -المةةن   لمملنتةة  -الموائةةت هةةم: الخةةرماا الطب ةة 
 الواائل التمل م  .

إه نتةةائ  داااةة  محمةةر عبةةر الغفةةوا تخةةالو نتةةائ  كث ةةم مةة  الراااةةاا 
 ة   المرااة   التم ت  ذكمها اا،قاض لالتم تكاد تجمةر علةى ل ةود شةب  اتفةاق 

علةةى الموا قةة  لببةةول دمةة  الممةةوب    ةةم التملةة   المةةا . كمةةا أه داااةة  محمةةر 
عبةةر الغفةةوا التةةم  ةةاء    ةةا أه اةعابةة  الحمك ةة  لالبصةةمي  نالةةت دا ةة  مةة  

( Bowman, 1989القبةةول أكثةةم مةة  اةعابةةاا األ ةةمر تخةةالو داااةة  )
تةةةراي  مةةةراس لهةةم الراااةةة  التةةةم بامةةةت   ةةةا ال ونسةةةكو للتمةةةمف علةةةى لابةةةر 

الفئةةةةاا الخابةةةة  لكةةةةذل  التمةةةةمف علةةةةى اتجاهةةةةاا المرااةةةة   حةةةةول الةةةةرم   
دللةة  هةةم: مصةةم  األاده  كولومب ةةا  المكسةة     نةةزلي    14شةةااكت    ةةا 

 وتسةةةةةوانا  السةةةةةنغال   امب ةةةةةا  ااةةةةةتمال ا  تاي نةةةةةر  تش كواةةةةةلو اك ا  إيطال ةةةةةا  
كةةل دللةة . مةةراس  مائةة  مةة   1000النةةملي   لالبمتغةةال  لحةةوا ع نةة  مةة  

هذه الرااا  توبلت إلى أه ابر المراا    قةت يةمله أه األطفةال مة  ذلي 
 الص ( يمك  أه يرااوا  م المرااس المادي . -اةعاباا الحس   )الممى

ل ةةةةم محاللةةةة  للتو  ةةةةت  ةةةة   النتةةةةائ  المتمااضةةةة   ةةةةم الراااةةةةاا التةةةةم 
ر م    ة  لالراااة  التةم بةا    ةا محمة Bowmanمضت لم    ن ا دااا  
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عبر الغفوا  م الكويت م      أ مر  يمك  أه يم ر السب   ةم ا ةت ف 
تو  ةةاا المرااةة   نحةةو الةةرم  إلةةةى ا  ةةت ف  ةةم مسةةتور  ةةرماا الةةةرع  
المتوا مة للمماب   الةذي  ينضةموه إلةى المةرااس المامة   لأيضةاض إلةى  ةرماا 

راااةةاا الةةرع  المتةةوا مة للمرااةة   لعمل ةة  إعةةراده  لتةةرايب     م ةةل أكثةةم ال
التم داات اتجاهاا المراا   إلى الموا ق  على عمل   الرم  بر يم ر إلى 
أه هذه الرااااا بر أ ميت  م الرلل الغمب   لأمميكا  لهم دلل تتمتر    ا 
عملم دم  الممةاب   ،خةرماا كث ةمة مسةانرة للمةراس المةادي  ةم عملة   مة  

إلى  م ة  للمصةادا  ل ود  ط  ل اتشاااا  إلى  منام  للمراس المتجول 
ل  مها    نمةا   ل ةود ل ةذه التسة   ا  ةم التملة   المةا   ةم الكويةت  لهةذا 
ما بر ي دي إلةى نةوع مة  التخةوف لا ة  هةذه الفكةمة  ة   ألاةال المرااة   

  م الكويت.

اعاوليق  لعى اعالاكعب  اع اولقعت اعا ج اعاة يعذ  وي االحايب عب  اعخبصعت 
  ا اع االس اعوبليتة

مة  الراااةاا التةم تة  ذكمهةا يمكة  أه نخةمج ،ا اةتنتا اا  مما ابت
 التال  :

كثمة الرااااا التم تناللةت دمة  األطفةال ذلي ا حت ا ةاا الخابة   -1
 عموماض  م المرااس المادي .

تمك ةةةز الكث ةةةم مةةة  هةةةذه الراااةةةاا علةةةى ممم ةةة  اتجاهةةةاا المرااةةة    -2
  ،ممم ةة  حةةول عمل ةة  ا نةةرماج    نمةةا تقةةل تلةة  الراااةةاا التةةم ت ةةت

اتجاهةاا ألل ةاء األمةةوا حةول هةةذه المسةرل   أمةا التمةةمف علةى ل  ةة  
 نظم الت م ذ أنفس     م   تكاد تذكم.
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ممظ  الراااةاا التةم تناللةت بضة   دمة  الطة ب ذلي ا حت ا ةاا  -3
الخابةةة   ةةةم المةةةرااس الماديةةة  التةةةم اعتمةةةر أكثمهةةةا علةةةى اتجاهةةةاا 

ق  لببول  كمة ا نرماج   ةل المراا    م هذا الشره تم ل إلى الموا 
إه الرم  تخطى كون   كمة إلةى لابةر ممةاأ لأدر احتكةال الممةاب   

  م المرااس المام  ،اآل مي  إلى  يادة ببول هذا المف و .

 * اعالاكب  اع اولقت اا ج اعاة يذ اع وبقيت بصردب   ا اع االس اعوبليتة

لةة  التةةم تتحةةرع ااتممضةةنا  ةةم القسةة  األلل مةة  الراااةةاا السةةا،ق  ت
عةة  دمةة  الت م ةةذ مةة  ذلي ا حت ا ةةاا الخابةة  عمومةةاض  ةةم التملةة   المةةا   
لتشةةةمل هةةةذه الفئةةة  الت م ةةةذ مةةة  الممةةةاب   حسةةة اض كةةةالممم لالصةةة  لالممةةةاب   
حمك ةاض لاةعابةاا المقل ةة  لالنفسة    لح ةم أه الراااةة  الحال ة  ت ةت  ،التحريةةر 

لذا ا مكز هذا القس  على ااةتمماض   رم  المماب   ،صمياض  م التمل   الما 
 نتائ  الرااااا المتملق   رم  ذلي اةعاب  البصمي   م التمل   الما .

 ةةم داااةة  م ران ةة  حةةول "اتجاهةةاا المملةة  نحةةو تملةة   الطفةةل الكف ةةو" 
ًض على مجموعت   م  المرااة   ضةمت 1987ل ع لطفم  مكاا ) ( ااتب اناض
م مةةةرااس المكفةةةو     لالمجموعةةة  مرااةةةاض مةةة  مرااةةة 83المجموعةةة  األللةةةى 

مرااةةاض مةة  مرااةةم المةةرااس الماديةة . لاةةرلت المجمةةوعت   "عةة   70الثان ةة  
اأي ةة  إه كةةاه األطفةةال المكفو ةةوه يجةة  أه ينتظمةةوا  ةةم مةةرااس منفصةةل ". 

٪ مةةة  70٪ مةةة  المجموعةةة  األللةةةى ل23.7لبةةةر لا ةةةت علةةةى بةةة غ  السةةة ال 
 المجموع  الثان  . ل لص الباحم إلى القول:

"لهذا يمنم أه نسب  عال   م  مراام األطفةال المةادي   يمتقةرله أه 
األطفال المكفو    يج  أه ينضموا إلى مرااس منفصل   لهذا  ةرلاه ية دي 
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 نا إلى النت ج  القائل  ،رن  إذا أادنا للبمام  المتكامل  للمكفو     م المرااس 
ا عتبةاا اتجاهةاا  المادي  أه تحقت أي برا م  النجاح  مل نا أه نضر  ةم

 (.310 – 309المراا    م المرااس المادي  نحو هذه الفكمة" )ص

( إلةةى التمةةمف علةةى نظةةا  دعةة  Holthuis, 1983لهةةر ت داااةة  )
الفئةةةةاا الخابةةةة   ةةةةم الةةةةب د األلالب ةةةة  التال ةةةة : الةةةةرنممل   نلنةةةةرا  ايملنةةةةرا  

الةةةذي   لوكسةةةمبواغ  السةةةوير لاويسةةةما  لل ةةةرا الراااةةة  أه نسةةةب  المكفةةةو   
٪ مةةة  المم ةةةاه  32يتلقةةةوه دعمةةةاض  ابةةةاض  ةةةم المةةةرااس الماديةةة  تصةةةل إلةةةى 

 ٪ م  شريري ضمو البصم.75

(  ةةةم داااةةةت  عةةة  الخةةةرماا التمبويةةة  Schindele, 1986ليشةةة م )
الخاب  المقرمة  للممةوب   ،صةمياض  ةم المةرااس المادية   ةم ألمان ةا إلةى أنة : 

ااس لالمتخصصةةةةةة    ةةةةةةم "علةةةةةةى الةةةةةةم   مةةةةةة  أه الس ااةةةةةة    ل داااا المةةةةةةر
الجاممةةةةاا كةةةةانوا ينكةةةةمله إلةةةةى لبةةةةت بصةةةة م أه دعةةةة  المكفةةةةو    يمكةةةة  أه 
يتطوا  م ألمان ا  إ  أن  مةر ذلة   ةةه  ةمام  الةرم   ة   هة  ء األطفةال بةر 

(. ليضةة و 51 – 50ل  تةةزال تتواةةر كةةل عةةا " )ص 1972 ةةرأا مةة  عةةا  
المادي  ممك  ،النسةب  إلى أه التجمب  المتاح  تظ م أه التمل    م المرااس 

لمرد كب م م  الطلبة  المكفةو   . لأه لضةر أللئة  الةذي  هة  حال ةاض يرااةوه 
 ةم المةةرااس المادية  يمكةة  أه يتطةوا  وااةةط  الخةرماا الخابةة  المسةةانرة. 
ليقةةةةول: "إنةةةة  ،مقا ةةةةل كث ةةةةم مةةةة  التنبةةةة اا السةةةةلب    ةةةةةه ا نةةةةرماج التمبةةةةوي 

ديةة  لالمرااةة   لألل ةةاء األمةةوا. للمكفةةو    يحظةةى ،قبةةول  ةة   المةةرااس الما
ل ه اتجاهةةةةةاا المةةةةةراس المةةةةةادي لالمبصةةةةةمي  مةةةةة  الطلبةةةةة  تجةةةةةاه المكفةةةةةوف 
لمشةةااكت    ةةم الفصةةل ن ةةذة  ةةم التطةةوا مةة   ةة ل مشةةااكت   ةةم الفصةةل" 

 (.52)ص
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(  تق    اضا الوالري  عة  انةرماج أطفةال   Friedman, 1989لبا  )
م ةةر ألل ةةاء األمةةوا يةةمله  و ةةر أه   Playgroupالمكفةةو     ةةم الحضةةان  

أه الةرم   ةةم الحضةةان  مّكةة  األطفةةال المكفةو    مةة  تملةة  اللمةة  لالم ةةاااا 
ا  تماع ةة  له ةةره  لمتطلبةةاا الح ةةاة الحق ق ةة . لذكةةملا أيضةةاض أه هةةذه الخبةةمة 
مكنةةةةت المبصةةةةمي  مةةةة  األطفةةةةال لألل ةةةةاء أمةةةةواه  مةةةة  تملةةةة  لتقبةةةةل األ ةةةةماد 

 المكفو   .

( ااتممض    ةا الباحةم الراااةاا التةم Erwin, 1991ل م دااا  )
تمةةت  ةةم موضةةوع دمةة  الممةةوب   ،صةةمياض  ةةم المةةرااس الماديةة  منةةذ الصةةغم 
يقةةول: "إه اةعابةة  يجةة  أ  تكةةوه المم ةةاا الةةذي علةةى أاااةة  يةةت  ااةةتبماد 
الفةةمد مةة  األنشةةط  لالفمال ةةاا التةةم لةةو لةة  تكةة  هةةذه اةعابةة  مو ةةودة لمةةا تةة  

فمبةة  ،ةةره يكةةوه ضةةم  األبةةماه هةةو حةةت أاااةةم ااةةتبماده مةة  ا ل ةةا  إه ال
 (.253يج  أه يقر  لجم ر األ ماد ا تراءض م  الملض " )

* اعاوليععق  لععى اعالاكععب  اع اولقععت اععا ج اعاة يععذ اع وععيقيت بصععردب   ععا 
 اع االس اعوبليتة

 مما ابت ذكمه م  الرااااا يمك  لنا أه نستنت  ما يلم:

لةى دمة  ذلي اةعابة  البصةمي  بلة  تلة  الراااةاا التةم تمكةز  قةت ع -1
( "أه مة  ضةم  األاةباب Erwin, 1991 ةم التملة   المةا . ليةمر )

 ةةةةةم بلةةةةة  المملومةةةةةاا لالراااةةةةةاا التجميب ةةةةة  عةةةةة  الفوائةةةةةر التمل م ةةةةة  
لا  تماع    م دم  المكفو     م التملة   المةا  لعة  المقبةاا التةم 

  بةغاا توا   هذا الرم  يمك  أه يم ةر إلةى بلة  انتشةاا الممةى  ة 
 (.254 -253األطفال" )ص
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أه الراااةةاا التجميب ةة   ةةم ممظم ةةا عنةةر تنالل ةةا لموضةةوع دمةة  ذي  -2
ا حت ا ةةاا الخابةة   ةةم التملةة   المةةا  تةةر ل كةةل ممةةوق ضةةم  هةةذا 
الموضوع ممةا يمنةم أه بضة   الةرم   ةم الةرلل الغمب ة  بةر تجةال ا 

   مسةةةرل  دمةةة  ذلي اةعابةةةاا الحسةةة   كةةةالمكفو    لالصةةة   ةةةم التملةةة
 الما  إلى دم  ذلي اةعاباا المقل   لالنفس   كذل .

،ةةةةةالم   مةةةةة  أه الراااةةةةةاا المتضةةةةةمن  دمةةةةة  الممةةةةةوب   إ مةةةةةا ض  ةةةةةم  -3
المةةةرااس الماديةةة  التةةةم تةةة  ااتمماضةةة ا اةةةا،قاض بةةةر أكةةةرا علةةةى أهم ةةة  
ل ائرة الرم  إ  أه الراااةاا التةم تة  ااتمماضة ا هنةا بةر  ادا مة  

مياض ،الةذاا  ةم المحة ت الةذي يم شةوه ترك ر أهم   دم  المموب   ،ص
.    
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 اعالاكت اع ياا يت

 أكئلت اعلنث

 ت رف الرااا  الحال   إلى اة ا،  ع  األائل  التال  :

: ما الفوائر التم يجن  ا المكفوف م  لااء التحاب  ،المرااس المامة   ةم 1س
 الممحل  الثانوي ؟

 ب  ،الثانوي  المام ؟: ما الصموباا التم توا   المكفوف عنر التحا2س

: مةةا الشةةملل لالصةةفاا الوا ةة  توا مهةةا  ةةم الطالةة  المكفةةوف الما ةة  3س
 ،ا لتحاق المرااس المام ؟

 : ما دلا كل م  الب ت لالمراا   م تس  ل عمل   ا نرماج؟4س

: مةةا اأي الطالةة  المكفةةوف ،ةلزام ةة  دمجةة  مةةر المبصةةمي   ةةم المةةرااس 5س
 يت  ذل ؟ المام ؟  م أي ممحل  يمك  أه

: مةةا األ كةةةاا لالمقتمحةةاا التةةةم يماهةةةا المكفةةوف منااةةةب  لمم نةة  لةةة   ةةةم 6س
 عمل   ا نرماج  م المرااس المام ؟

 حاول اعاالكتة

الراااةة  الحال ةة  ت ةةرف إلةةى التمةةمف علةةى نااء الطلبةة  المكفةةو     ةةم 
 موضوع دمج   مر المبصمي   لذا   م: 

رر إلى الطلبة  اآل ةمي  مة  تمكز على الطلب  المكفو     قت ل  تتم -1
 ذلي ا حت ا اا الخاب .
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تمكةةةةز علةةةةى ا ااةةةة  الةةةةرم   ةةةةم الفتةةةةمة الزمن ةةةة  مةةةة  المةةةةا  الراااةةةةم  -2
  قت. 97/98إلى ن اي  الما  الرااام  91/92

تمكةةز علةةى نااء الطلبةة  المكفةةو     ةةم دللةة  الكويةةت  قةةت ل  تتمةةراها  -3
 إلى ،ق   الرلل األ مر.

 ألاة اعلنثة

قا ل  كةرداة لجمةر المملومةاا. لهنةال المريةر مة  المزايةا ت  ااتخرا  الم
 ةةم ااةةتخرا  المقا لةة   ةةم البحةةم التمبةةوي.  فةةم هةةذه األداة يمكةة  للباحةةم أه 
يسرل المج   أه يوضي أل يشمح إ ا ت  أكثم   المقا لة  تمكة  الباحةم مة  
أه يتممةت ليةربت  ةم ،مةة  اة ا،ةاا التةم يمكة  أه تةةزلده ،قةرا أكبةم مةة  

 (.Al-Rasheedi, 1997اا المتممق  )المملوم

-Semi م الرااا  الحال   ت  ا ت ةاا أاةلوب المقا لة  نصةو المقننة  

structured interview لبااةةةتخرا  هةةةذا النةةةوع مةةة  المقا لةةة   ةةةم هةةةذه  
الراااةة  أمكةة  إعطةةاء الطالةة  المكفةةوف الفمبةة  للتمب ةةم عةة  إ ا تةة   نفسةة  

رلد السة ال المطةةملح. إه السةةب  مة  دله السةةماح لة  ،الةةذهاب ،م ةةراض عة  حةة
 ةةةةم ااةةةةتخرا  هةةةةذا النةةةةوع مةةةة  المقا لةةةة  كةةةةاه أل ض أنةةةة  يتةةةة ي الحصةةةةول علةةةةى 
مملوماا أكثةم عمقةاض مة  الطالة  المكفةوف لتان ةاض أه هةذا النةوع مة  المقا لة  

 Unstructuredم   Analysisلالتحل ل  Codeكاه أا ل  م لضر الة 

interview  ع م  المقا ل  يستمشر  م إ ا ت  ح م إه المج    م هذا النو
 ،اةطاا الما  للس ال المطملح.

،مر تحرير أهراف البحم  مر تم م  هذه األهراف إلةى أاةئل  مقا لة  
لأعط ت هذه األائل  إلى اتن   م  المحكم   م  أااتذة بس  أبول التمب   
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أل ذ ناائ    م برق األائل   لم حظات   حول ب ا   هذه األائل   ،مر 
ذلةة  تمةةت عمل ةة  المقا لةة . لحةةمص الباحثةةاه علةةى تةةو  م  ةةو مةةميي ،النسةةب  
للطلبةة  المكفةةو     لعلةةى إبامةة  ع بةة    ةةرة مم ةة  أتنةةاء إ ةةماء المقةةا، ا. 
 جودة المملوماا يمتمر على  ودة الم ب  التم تبنى مر الذي  تت  مقةا لت   

(Measor, 1985لةةةةذل   ةةةةما ممظةةةة  المقةةةةا، ا  ةةةةم مقةةةةم الجمم ةةةة .)  
الكويت ةة  للمكفةةو     لبمضةة ا  ةةمر  ةةم مكتةة  أحةةر البةةاحث    ةةم الجاممةة . 
لمقا لةة  لاحةةرة  ةةما  ةةم مرااةة  النةةوا للمكفةةو   . لعقةةرا تةة ع مقةةا، ا 

لبق ة  المقةا، ا كانةت علةى شةكل مقةا، ا  One- to- one basis مدية  
  ح ةةةةةم تمةةةةةت مقا لةةةةة  مجموعةةةةة  مةةةةة  group interviewsالمجموعةةةةة  

  لاحةةةرة علةةةى حةةةرة لمجموعةةة  أ ةةةمر مةةة  المكفةةةو    تمةةةت المكفو ةةةاا د مةةة
مقةةا لت   مجتممةة   أيضةةاض. لمةة  إيجا  ةةاا مقةةا، ا المجموعةة  أه المج بةة   
يمكن   أه ينابشوا إ ا،ات   ،مض   مر ،م  لب ذه الطميقة  يمكة  ااةتنبال 
عةةرد كب ةةم مةة  اة ا،ةةاا   ةةذا النةةوع مةة  المقةةا، ا لهةةذا مةةا حةةرع  مةة ض  ةةم 

. كما ت  تسج ل المقا، ا ع  طميت مسجل لذل  ،مر ااتئذاه هذه الرااا 
 المستج ب    إضا   إلى ما با  الباحثاه  ترلين  أتناء المقا ل .

  ينت اعالاكتة

طالبةةاض لطالبةة  تخم ةةوا  ةةم مةةرااس  31تةة  تحريةةر مجتمةةر الراااةة   ةةم 
  ااةةتطاع 98/ 97إلةةى  92/ 91النةةوا المتواةةط  للمكفةةو     ةةم الفتةةمة مةة  

طالبةةةاض لطالبةةة  مةةةن    تةةة  بامةةةا  23باحثةةةاه الحصةةةول علةةةى مملومةةةاا عةةة  ال
 م  الذكوا. 3طالباض تمان   م  اةناع ل 11،مقا ل  

 إ راءا    ا اعليب ب  وتليدل بة
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،مةةةةةا أه هةةةةةةذه الراااةةةةةة  بةةةةةةر ااةةةةةتخرمت الطميقةةةةةة  النوع ةةةةةة   ةةةةةةم  مةةةةةةر 
   ااتخر   م تحل ل المقا لة  أاةلوبQualitative techniqueالمملوماا 

ح ةةةم  ةةةمر التحل ةةةل علةةةى النحةةةو  Content analysisتحل ةةةل المحتةةةور 
 اآلتم:

تةة  عةةزل المملومةةاا لاة ا،ةةاا التةةم ل ةةا ع بةة  ،راةةئل  البحةةم عةة   -1
  مهةةا  لالتةةم ابمةةةا أدلةةى   ةةةا المسةةتج بوه دله أه يكةةةوه ل ةةا بةةةل  
،موضةةةوع البحةةةم  عةةة  طميةةةت بةةةماءة كةةةل مقا لةةة  علةةةى حةةةرة للضةةةر 

 لق  ،الموضوع.ع ماا على الفقماا المتم
ت  كاه بص الفقماا المتملق  ،كل اة ال ل مم ةا ،مضة ا مةر ،مة   -2

  م لاب  منفصل .

 ،مر ذل   مر تحل ل كل ا ال على حرة. -3

كمةةا تجةةرا اةشةةااة إلةةى أنةة  عنةةر عةةمض نتةةائ  التحل ةةل بةةا  الباحثةةاه 
 ةةرم  تحل ةةل المملومةةاا مةةر المنابشةة  اةةوياض. ح ةةم إه إ ا،ةة  كةةل اةة ال مةة  

اةةةتحتوي علةةةى النتةةةائ  لمنابشةةةت ا  لةةةذا لةةة  يكةةةوه هنةةةال بسةةة   أاةةةئل  البحةةةم
لمةةمض المملومةةاا لبسةة  لمنابشةةت ا  لالسةةب   ةةم ذلةة  هةةو بناعةة  م داهةةا إه 
ذلةة  يجمةةل القةةةاًا ممكةةزاض ا نتبةةاه علةةةى السةة ال الةةذي يقةةةمأه  ح ةةم يجةةر  ةةةم 
التحل ل كل يتملت  م هذا الس ال م  نتائ  لنقاأ ل ذه النتةائ  لمقاانة  ل ةا 

  مها م  الرااااا  م مكاه لاحر مما يس ل م  عمل   ا اتفادة التةم مر 
.  يجن  ا القاًا

 

  رض و نبقشت اعنابئج
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اعسؤال األولة  ب اعفيائا اعاا تنس/ تنسيت إ ع   نيا عب  عت ولاء 
 اعانبق  ببع االس اعوب ت  ا اع رحلت اعثب يدت؟

المامة   هةذا لبةر ت  تو    هذا الس ال للمكفو    الةذي  د لةوا الثانوية  
تمردا إ ا،اا المكفو    الخمسة  الةذي  انضةموا إلةى المةرااس المامة  حةول 

 ( يوضي هذه اة ا،اا. 4هذا الس ال  لالجرلل اب  ) 

 ( 4 رلل اب  ) 

 إ ا،اا المكفو    ع  الس ال األلل

 التكماا اة ا،  الس ال

ما الفوائر التم تحس/ 
تحس   إن   ن ت ا 

 م  لااء التحاب 
،المرااس المام   م 

 الممحل  الثانوي ؟

 4 الخملج إلى مجتمر أكبم م  مجتمر المكفو   
 2 الجمأة 

 2 إتباا النفس
 2 تكوي  ع باا أكبم

 2 ا عتماد على النفس لالم ب ،شكل مستقل
 1 المستور التحص لم  م الثانوي  المام  أ ضل

 تماع ةة  لالشخصةة   التةةم ( أه الفوائةةر ا  4يتبةة   مةة  الجةةرلل ابةة  ) 
يةةمر المكفو ةةةوه أن ةة   نوهةةةا مةةة  لااء التحةةاب   ،الثانويةةة  المامةة  كانةةةت هةةةم 
الغالبةةة   ةةةم إ ا،ةةةات     نمةةةا كانةةةت الفائةةةرة المتملقةةة  ،التحصةةة ل الراااةةةم هةةةم 

 األبل   ن ا. لانقو  ،شمح كل  ائرة م  الفوائر الواادة ،التفص ل.
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 ا ا اع كفي يتةأوال ة اعخروج إعى  جا ا أكلر  ت  ج

بةةال   ةةذه الفائةةرة أابمةة  مكفةةو    مةة  أبةةل  مسةة  ح ةةم تقةةول إحةةرر 
المكفو ةةاا )عةةذااي(: "إه مةة  الفوائةةر التةةم  ن ت ةةا مةة  المةةرااس المامةة  هةةم 
أننا نخةمج لمجتمةر أكبةم مة  المماهةر )تقصةر مرااة  المكفةو   (   كمةا تملة  

،مضاض  لنحة  أه المكاه محفوظ )أي ممملف( لبغ م لكلنا يممف ،مضنا 
نستط ر الس م لحرنا  ةرله مما ةت ل  شةمء يمنمنةا مة  ذلة   لنمةمف  م ةر 
األماك   رله مساعرة  للكة  تحويلنةا للمةرااس المامة   علةى الةم   مة  أننةا 
لةة  نكةة  نسةةتط ر السةة م لحةةرنا  ةةرله مما ةةت كةةاه أ ضةةل لو ةةود أنةةاس أكثةةم 

 لمجتمر أكبم".

شةا  اض ،قول ةا: "إه مة   وائةر لتذكم إحةرر المكفو ةاا ) ةزلة( ك مةاض م
الةةةرم  ذلةةة  ا نفتةةةاح الكب ةةةم علةةةى المةةةال    المماهةةةر الخابةةة  عةةةال   ةةةاص 

 لض ت لحرلد".

م  الواضي أه الم بة   ةم الخةملج مة  المجتمةر الضة ت الةذي يمة ب 
ح ةةةةم   يو ةةةةر  ةةةةةم مرااةةةة  النةةةةوا إ  عةةةةرد محةةةةرلد مةةةةة   -  ةةةة  المكفةةةةوف

مكفةةةةو    إلةةةةى ا لتحةةةةاق هةةةةو مةةةة  أهةةةة  األاةةةةباب التةةةةم د مةةةةت ال -الطةةةة ب
،المرااس المام    كما  اء  م إحصائ   أاماء المرااس لموابم ةا الصةاداة 

يبلةة  إ مةةالم عةةرد طةة ب مرااةة   98/99عةة  ل ااة التمب ةة  للمةةا  الراااةةم 
طالبةةاض ليبلةة  عةةرد  39النةةوا  نةة   لالتةةم تضةة  الممحلةة  ا  ترائ ةة  لالمتواةةط  

  قت.طالب   42طالباا مراا  النوا  ناا 

لةةذا  مةةا بالتةة  كةةل مةة  عةةذااي ل ةةزلة حةةول  ائةةرة الخةةملج إلةةى مجتمةةر 
أكبم هو  م محل   ألننا إذا نظمنا مث ض إلى عرد الطالباا  م مراا  النوا 
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طالبةةة   لأه نصةةةو هةةةذا المةةةرد هةةة  مةةة  طالبةةةاا الممحلةةة   42 سةةةنجر أن ةةة  
م كةل ا  ترائ   لالنصو اآل ةم مة  الممحلة  المتواةط   أي أه الطالبةاا  ة

ممحلةةة  داااةةة   علةةةى ا ةةةت ف السةةةنواا الراااةةة   هةةة  بما،ةةة  المشةةةمي  طالبةةة  
عرد بل ل مقاان  ،األعراد الكب مة مة  الطالبةاا ال تةم  -  ش  - قت  لهذا

 يمك  للمكفو    لالمكفو اا أه يحتكوا      م الممحل  الثانوي .

 حول هذه النقطة  كةذل  ذكةما طالبة  كف فة  أ ةمر )مشةاعل(: إه مة 
محاا  الخةملج إلةى مجتمةر أكبةم هةو: "إننةم لةو دااةت  م ةر المماحةل  ةم 
إطةةةةاا المماهةةةةر الخابةةةة    سةةةةوف يكةةةةوه مةةةة  الصةةةةم  علةةةةم أه أتةةةةربل  مةةةةر 
الوضر  م الجامم    صوباض لأه الجامم  مجتمر أكبم ،كث ةم مة  مجتمةر 

 الثانوي ".

 ثب يب ة اعجرأةة

م بالةت عةةذااي: بالةت   ةةذه الفائةرة اتنتةةاه مة  المكفو ةةاا الخمةس ح ةة
"لقر ااتفرا  وائر كث مة م  د ولم للمرااس المام ؛ من ا الجةماءة لالمطالبة  
،حقم أله الجم ر   يمم ةوه طميقتةم" لتقةول مشةاعل: "أنةا  جولة  ،طبمةم  
للكننةةةم  ةةةم الثانويةةة  المامةةة   ةةةرأا أتةةةربل  مةةةر الوضةةةر  لاكتسةةةبت الجةةةمأة مةةة  

مةاا ال تةم يبةري  اهتمامةاض كب ةماض مساعرة الطالباا لتقبل   لم  لكذل  الممل
  م ليباداه إلى مساعرتم".

( ح م يقةول: "عة  طميةت Scholl, 1986لهذا يتفت مر ما بال ،  )
تقةةري  حةةوا ز لتغذيةة  اا مةة  مسةةتممة  ةةةه مجموعةةاا الطلبةة  تلمةة  دلااض م مةةاض 
 ةةم تطةةويم مف ةةو  الةةذاا عنةةر المكفةةوف  إه المملومةةاا اةيجا  ةة  لالسةةلب   

لقاها المكفوف هم ضملاي  م  أ ل ت  ئة  الب ئة  الضةملاي  المحفةزة التم يت
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التةةم يمكةة  أه تجمةةل الطفةةل يّكةةوه ليشةةّكل بةةواة ممّبةةمة للابم ةة  عةة  المةةال  
 الذي يم ب    ".

  شةةةة   ةةةةم أه إببةةةةال المكفةةةةوف علةةةةى الراااةةةة   ةةةةم الثانويةةةة  المامةةةة  
نفصةةل   ةةم لا  ةةت ل ،المبصةةمي  ،مةةر مةةملا تمةةانم اةةنواا مةة  الراااةة  الم

اةنواا متواةت( يتطلة   ةماءة كب ةمة  4 –اةنواا ا تةرائم  4مرااس النةوا )
لمةةةرد مةةة  األاةةةباب  من ةةةا أه عةةةرد الطةةة ب  ةةةم الب ئةةة  التةةةم اةةة حت     ةةةا 
المكفةةوف تختلةةةو عةةة  تلةةة  التةةةم تمةةود أه يمةةة ب    ةةةا   مةةةرد الطلبةةة  الةةةذي  

ي اةةتمامل مم ةة  هةةذا المكفةةوف اةة كوه أكبةةم ،مشةةمي  ضةةمو مةة  المةةرد الةةذ
ًض  ةم مرااة  النةوا مقا ةل  40تمود أه يتمامةل ممة  ) طالة   ةم  800طالبةاء

الثانويةةة  المامةةة ( كمةةةا أه التحصةةة ل الراااةةةم لالراااةةة   ةةةم الثانويةةة  المامةةة  
أبةةةم  من ةةةا  ةةةم مرااةةة  الم ةةةاء التةةةم يةةةراس    ةةةا المكفةةةوف كمةةةا اةةةنذكم 

ا  اآللة   حقاض. ،اةضا   إلى أه الكتا،   م مرااس الم اء كانت تت  ،ااتخر
الطا،مة  ،طميقةة  ) مايةةل(   نمةا  ةةم الثانويةة  المامةة  كانةت تتطلةة  تسةةج  ض لمةةا 

 يقول  الممل  لمتا،م  دب ق  ل ما انمر ذل   حقاض أيضاض.

 ثبعثب ة إثلب  اعنفسة 

  ذه الصة غ  عبةم اتنةاه مة  المكفةو    عة  الفائةرة التةم يةمله أن مةا 
 مام . ن اها م  لااء التحاب ما ،الثانوي  ال

تقةةةول ) لةةةود( عةةة  هةةةذه النقطةةة : "أتبةةةت للمجتمةةةر مةةة   ةةة ل د ةةةولم 
الثانوي  المام  أه الكف و يتسالر مر السوي   قةر أتبةت ل ةودي هنةال   رنةا 
عنةةرما أتفةةوق  ةةم مرااةة  النةةوا لعةةرد الطةة ب  ةةم الفصةةل أابمةة  مكفةةو     

 ةةم   ةذا   يمةر  نظةمي تفوبةةاض  للكة  عنةرما أتفةوق علةةى الطة ب المبصةمي  
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٪  ةةم 88.8الثانويةة  المامةة     ةةذا األمةةم يختلةةو  للقةةر حصةةلت علةةى نسةةب  
الثانوي  المامة  القسة  األد ةم لكنةت مة  الخمسة   األلائةل  ةم الكويةت.. لقةر 
أتبت أه أه  شمء هو المقل ،غ  النظم ع  نوع اةعاب ". إه هذه النقط  

البصةمي  علةى  م  النقةال ال امة  التةم تبة   أه اةعابة  ،شةكل عةا  لاةعابة 
ل ةة  الخصةةوص   تمنةةم عجةةز الممةةوق عةة  اةنجةةا   ل نمةةا عنةةرما تتةةوا م 
لريةةةة  المزيمةةةة  لاةبةةةةماا  ةنةةةة  يسةةةةتط ر تحق ةةةةت الكث ةةةةم   اتنتةةةةاه مةةةة   ةةةة   
المكفو اا الخمةس اللةواتم تمةت مقةا لت   كانتةا مة  المتفوبةاا علةى مسةتور 

 .٪88.8٪ ل لود 89.4دلل  الكويت  م الثانوي  المام   زلة 

 لابوب ة تميدت  ةقب  أكلرة 

بالت   ذه الفائرة اتنتاه مة  اللةواتم د لة  الثانوية  المامة  لهمةا  لةود 
ل زلة ل الفت ما  م هذه النقط  عذااي؛  خلود تقول: "كونةت ع بةاا أكثةم 
 م المراا  المام   م  كونم  م دائمة مغلق   م مراا   اب  لكل الذي  

عةةةذااي حةةةول هةةةذه النقطةةة   تقةةةول: "كانةةةت حةةةولم مموبةةةوه". لتختلةةةو مم ةةةا 
هنةال مشةةكل   ةةم إبامةة  ع بةةاا مةةر الطالبةاا   ةة  أعلةة  ك ةةو كةة  ينظةةمله 
إلّى   لقر كانت الطالباا يقةرم  لةم  ةرمات   لينت ةم الموضةوع ل  يةتكلم  
ممم   رائماض كنت لح رة   مث ض كنا  الساا  ةم نفةس المكةاه لالجم ةر كةاه 

يممننةةةةم أي انتبةةةةاه   ةةةةل يكملةةةة  حةةةةريث     ةةةةم يتحةةةةرع عنةةةةرما أشةةةةااك     
مبال اا  مأيم  لبمر مملا انت   أل تة ع  ةم الثانوية  المامة  تمم ةت علةى 
إحرر البناا لبرأا أحس ،طم  الصراب   للكنم انتقلةت ،مةرها مباشةمة إلةى 
مراا  الم اء  للألاو  ةه هذه الطالب    تتصل  م على الم   مة  أننةم 

مةةة  مةةةمة  لطلبةةةت من ةةةا ا تصةةةال  لةةةذا كانةةةت عنةةةري أعط ت ةةةا ابمةةةم أكثةةةم 
مشةةةكل  مةةةر الصةةةراباا   ةةةنح  مةةةث ض  ةةةم المماهةةةر الخابةةة  يمكةةة  أه يكةةة  
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المامةةل الةةذي اةةاعرنا علةةى ل ةةود بةةراباا كث ةةمة هةةو بةةغم المجتمةةر الةةذي 
 نح      لتقااب األعماا".

بر يبرل م  الوهل  األللى أه هنةال تنابضةاض لتمااضةاض  ة   اأي اللتة   
تةةا ،ةةره تكةةوي  ع بةةاا أكبةةم كةةاه مةة   وائةةر ا نةةرماج  ةةم الثانويةة  المامةة  بال

 لب   اأي عذااي التم ألضحت أن ا لا  ت مشكل   م تكوي  براباا.

للكةةة  يمكةةة  محاللةةة  التقميةةة   ةةة   هةةةذي  الةةةمأي   مةةة  نةةةاح ت  ؛ مةةة  
الناح ةةة  األللةةةى أن ةةة   مةةة م   متفقةةةاا علةةةى أه انةةةرما    مةةةر المبصةةةماا 

لتكةةةةوي  ع بةةةةاا أكبةةةةم  ةةةةرل ل أه عةةةةذااي نفسةةةة ا اأا  ةةةةم  أعطةةةةاه   مبةةةة 
)الخملج إلى مجتمر أكبم مة  مجتمةر المكفةو   ( إحةرر  وائةر ا نةرماج مةر 
المبصةةةةةماا كمةةةةةا أاةةةةةلفنا  ةةةةةذل . للكةةةةة  أه تكةةةةةوي  ع بةةةةةاا شةةةةةمء لتكةةةةةوي  
بةةةراباا شةةةمء ن ةةةم   الم بةةة  بةةةر تكةةةوه مجةةةمد تمةةةااف  ةةة   اتنةةة      نمةةةا 

ه تكةةوه ع بةة  مةة  نةةوع  ةةاص؛    ةةا لّد متبةةادل الصةةراب  تتمةةرر ذلةة  إلةةى أ
 ةة   طةةم    لمشةةااك   ةةم الم ةةول لا هتمامةةاا لحتةةى المشةةاكل  لأعتقةةر أه 
هةةذا هةةو مةةا ا تقرتةة  عةةذااي  ةةم الثانويةة  المامةة  مةة  المكفةةو    متفقةةوه حةةول 
هةةذه الفائةةرة لهةةم )تكةةوي  ع بةةاا أكبةةم( ل ه كةةاه   ةةن   ا ةةت ف  ةةم دا ةة  

لناح ةة  الثان ةة  أعتقةةر أه "مسةةئول   القبةةول ا  تمةةاعم هةةذه الم بةةاا. لمةة  ا
 ,Bishop)تمةود علةةى المكفةةو    أنفسة   للةة س علةةى  م ئ ة  المبصةةمي " 

 ةةة مك  أه يم ةةةر اةةةب  ضةةةمو عةةةذااي  ةةةم تكةةةوي  الم بةةةاا إلةةةى  (1986
 أحجام ا ع  المباداة لفمل ذل .

 خب سب ة اال ا بل  لى اعنفس واعويش بشكم  ساقمة 
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ع  هذه الفائرة: "عنر انتقالنا إلى المرااس المام  تمودنا تقول عذااي 
علةةةةى ك ف ةةةة  المةةةة ب ،شةةةةكل مسةةةةتقل  لا عتمةةةةاد علةةةةى الةةةةنفس  لبخابةةةة  أه 
الراااةة  ل سةةت متفقةة   أله كتبنةةا مختلفةة   للةةذل  نضةةطم إلةةى عمةةل الكتةة  
،انفسةةنا أي طباعت ةةا ،طميقةة  ) مايةةل(  ل ةةم الحق قةة  كانةةت هةةذه الممل ةة  تر ةةذ 

كب ةةماض  لكنةةا نسةةجل المحاضةةمة علةةى أشةةمط  كااةة ت تةة  ننقل ةةا إلةةى  منةةا لبتةةاض 
 طميق  ) مايل(".

التةةم ذكمهةةا المكفو ةةوه تتفةةت مةةر مةةا  ةةاء  ةةم  5-4-3إه الفوائةةر ابةة  
 -التةةم ل ةةرلا    ةةا "أنةة   و ةةود الممةةوب   (York et al., 1992)داااةة  

 ةةةه  - ةةم   ئةة  طب مةة  مثةةل الفصةةل  ةةم المةةرااس الماديةة  -ل ةة    مكفةةو   
كث ةةةماض مةةة  الت م ةةةذ مةةة  ذلي اةعابةةة  كةةةانوا علةةةى األبةةةل بةةةر تملمةةةوا بةةةفاا 
ا تماع ةةةة  منااةةةةب  أكثةةةةم لاكتسةةةةبوا  صةةةةائص شخصةةةة  . هةةةةذه التسةةةة   ا 

 (.256لالمكتسباا يمك  أه تس ل التفاعل مر أبمان  " )ص

 كبلكب ة اع سايى اعانصيلا  ا اعثب يدت اعوب ت أ ضمة 

 ح م تقول:  غزوةلاحرة هم هذه الفائرة بالت   ا طالب  

" م المرااس الخاب  ل  يكة  هنةال شةمح    نمةا  ةم المةرااس المامة  
كةةةاه الشةةةمح أكثةةةم   لقةةةر تملمةةةت القواعةةةر  ةةةم الثانويةةة  المامةةة   لكنةةةا نةةةذه  
للمكتب  المامة   لنممةل تقةاايم إذاض  رنةا أحةس ،ةره الثانوية  المامة  أ ضةل مة  

م اللغ  الممب   لاةنجل زية ". لمةر ناح   التحص ل الرااام ل اب   م مادت
أهم ةة  هةةذه النقطةة  مةة  الناح ةة  الراااةة    ةننةةا   نجةةر إ  لاحةةرة بالةةت   ةةذه 
الفائرة    ل يم ر السب  إلى ا ت ف البق   مر  زلة حول أ ضل   الثانوي  
مةة  ناح ةةة  التحصةة ل الراااةةةم؟ أحةةر المملمةةة    ةةم مرااةةة  النةةوا يمتقةةةر "أه 
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ية  المامة  يمملةوه علةى إنجةاح المكفةوف ألن ة    يميةرله المملم    م الثانو 
ترايسةة  لالتمةة  ممةة   كمةةا أه المكفةةو      يرااةةوه  ةةم الثانويةة  المامةة  إ  

اللغةةة   -التمب ةةة  اةاةةة م   -ا  تماع ةةةاا -أابةةةر مةةةواد هةةةم )اللغةةة  الممب ةةة 
 اةنجل زي (".

 نمتقةةةر أنةةة    يو ةةةر تنةةةاب   ةةة   مةةةا تقولةةة   ةةةزلة مةةة  أه التحصةةة ل
الراااةةم أ ضةةةل  ةةةم الثانويةةة  المامةة  منةةة   ةةةم تانويةةة  الم ةةاء  لبةةة   مةةةا بالةةة  
األاةةتاذ   الطالبةة   ةةزلة تتحةةرع عةة   يةةادة   م ةةا للمةةواد لكثا ةة  الشةةمح  ةةم 

٪ 89.4الثانويةة  المامةة   لهةةذا مةةا  مل ةةا مةة  المتفوبةةاا  ةةم الثانويةة  المامةة  
و   .  قةر يقةو    نما يتحرع األاتاذ عة  تممةر ،مة  المملمة   إنجةاح المكفة

المملةة  ،ةنجةةاح الطالةة  المكفةةوف  للكنةة    يسةةتط ر منحةة  التفةةوق  كمةةا أنةة  
يقةةةةو  ،ةنجةةةةاح الطالةةةة  المكفةةةةوف  ةةةةم المماحةةةةل التةةةةم تسةةةةبت الصةةةةو الما،ةةةةر 
الثةةةانوي  لكنةةة    يسةةةتط ر عمةةةل ذلةةة   ةةةم امتحانةةةاا الثانويةةة  المامةةة   ألن ةةةا 

هذه الفائةرة مة  ببةل  امتحاناا موحرة  م      أ مر  ةننا   نظ  أه ذكم
طالب  لاحرة  قت يمنم أه البق     يقملن ا  لهةم أه الثانوية  المامة  أ ضةل 
م  ناح   التحص ل الرااام م  تانوي  الم اء   ل بر يم ر السب   م ذل  
إلى أه البق     يمتبمله هذه الخصل   ائرة م  ل  ة  نظةمه   أله أ ضةل   

 ةةةةاء مةةةة  ناح ةةةة  التحصةةةة ل الراااةةةةم حمةةةةل الثانويةةةة  المامةةةة  علةةةةى تانويةةةة  الم 
المكفةةةو    عبئةةةاض كب ةةةماض  ةةةم المةةةذاكمة لا اةةةتماع لمةةةا إلةةةى ذلةةة   ممةةةا بةةةر   
يمتبملن  ،التةالم  ائةرة مة  هةذا البةاب. لهةذه النت جة  تتشةا،  نوعةاض مةا مةر مةا 

الةذي يةمر   ة  تلثةا الم نة    (Hudson et al., 1979)توبةلت لة  داااة  
المةةةةادي أ ضةةةةل أكاديم ةةةةاض للممةةةةوب   مةةةة  الفصةةةةل  مةةةة  المرااةةةة   أه الفصةةةةل

 الخاص.



 115 

اعسؤال اعثب اة  ب اعصويبب  اعاا وا  ا  )أو قعا تيا  ع ( حعيت اعانقعس 
 ببعثب يدت اعوب ت؟

طذمح هذا الس ال على  م ةر المكفةو    الةذي  التحقةوا ،الثانوية  المامة  
فةو    الةةذي  لالةذي  لة  يلتحقةةوا   ةا. أمةا ،النسةةب  لطةمح هةذا السةة ال علةى المك

التحقةةوا ،الثانويةة  المامةة    ةةو مةة  أ ةةل التمةةمف علةةى حق قةة  مةةا لا  ةةوه مةة  
بةةموباا ،مةةر انةةرما    مةةر المبصةةمي . أمةةا السةةب   ةةم طةةمح نفةةس السةة ال 

 على الذي  ل  يلتحقوا ،الثانوي  المام    م ر إلى أممي :

  مةا : التممف علةى الصةموباا التةم يتوبةر المكفو ةوه أن ةا اةتوا     األول
لةةو د لةةوا الثانويةة  المامةة   ممةةا  مل ةة    يتو  ةةوه إلةةى الراااةة     ةةا 

 ،مر ما أن وا الممحل  المتواط   م مرااس النوا.

: مقاانة  مةا لا  ة  المكفو ةوه الةذي  التحقةوا ،الثانوية  المامة  ،مةا كةاه اعثب يت
يتوبمةة  المكفو ةةوه الةةذي  لةة  يلتحقةةوا ،الراااةة   ةةم الثانويةة  المامةة  مةة  

 وباا  لذل  للتممف   ما إه كانت تخو ات    م محل ا أ   .بم
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 (5 اول لقم )

 ييضح إ ببب  اع كفي يت  لى هذا اعسؤال

المكفو وه  اة ا،  الس ال 
الذي  التحقوا 

 ،الثانوي  المام 

المكفو وه الذي  
ل  يلتحقوا 

 ،الثانوي  المام 

 التكماا التكماا

مةةةةا الصةةةةموباا 
التةةةةةةم لا  تةةةةةة  

لتةةةةم تتوبةةةةر أل ا

أه توا  ةةة  لةةةو 
التحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
،الثانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 المام ؟

 1 4 عر  توا م الكت  المطبوع  ،طميق  ) مايل( 1
 2 3 عجز اةدااة لالممل  ع  تف   حال المكفوف 2
 3 1 بموب  التك و مر الوضر الجرير 3

 2 - كثا   الفصل 4

 2 - ا ت ف أالوب لطميق  الترايس 5

 2 - فقت   على المكفوفاخمي  الطلب  أل ش 6

 1 - شغ  الطلب  7

 1 - المبنى المراام 8

  ي ب يلا تفصيم عمم واحاة  ت هذه اعصويبب ة 

  ام تيا ر اعماب اعالاكيت بطردقت )ارايم(ة -1

تمر هذه م  أه  الصموباا التم توا   المكفو    ح م بال   ا أابةر 
 إ  لاحر م  الذي  ل  ير لوا. م  الذي  د لوا الثانوي  المام   لل  يذكمها
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تقةةول  لةةود: "لةة  تكةة  هنةةال كتةة  لمنةةاه  علةةى طميقةة   مايةةل  كنةةت 
أاةةةجل المنةةةاه  علةةةى كااةةة ت  لمةةة  تةةة  أبةةةو   نسةةةخ ا علةةةى طميقةةة  ) مايةةةل( 

ااعاا يوم اض". لتقةول مشةاعل: "المشةكل   10-5ح م كانت تر ذ منم م  
مها ،طميق  ) مايل(. مة  كانت تكم   م تو  م الكت  أل المناه " تقصر توا 

  ةة  أ ةةمر تقةةول  ةةزلة: "إه  قةةراه كتةة  لمنةةاه  مطبوعةة  ،طميقةة  ) مايةةل( 
كةةاه يضةةطمنم إلةةى أه أ لةةس  ةةم الب ةةت  ةةم لبةةت المطلةة  )الخمةة س( مةة  
الصباح إلى المساء لأنا أاتمر إلى الكااة ت لأطبةر المةن   ،طميقتنةا... لقةر 

مايةةل( للكةة  إذا مةةا أبمتةةا الةةو ااة  ةةرأا الةةو ااة اآله تةةو م لنةةا الكتةة  ،طميقةة  ) 
من جةةاض  ريةةراض  ةننةةا نحتةةاج إلةةى اةةن  أل اةةنت   حتةةى تصةةرا طبمةة  مةة  هةةذا 

 المن   الجرير ،طميق  ) مايل(".

  جز اإللالة واع ولم  ت تف م حبل اع كفيفة  -2

نالت هذه النقط  على موا ق  بما،  نصةو الم نة  التةم تمةت مقا لت ةا  
لةةذي  د لةةوا الثانويةة  المامةة  لاتنةةاه مةة  الةةذي  لةة  ح ةةم بةةال   ةةا تةة ع مةة  ا

يفملوا   م    ل المقا، ا التم أ ميت ل رنا أه هةذه الصةموب  تنةت  عة  
 ت ت  أموا: 

 أ( ل ض اعنبعتة 

 خلود تقول مث ض: "،مر ن اي  اا،م  متوات  نزل بماا يجبم المكفو    
لثانوية  القميبة  مة    تنةا على ا لتحاق ،الثانوي  المامة   لعنةرما ذهبةت إلةى ا

لكةةةم أاةةةجل    ةةةا ا ضةةةت اةدااة تسةةةج لم لبلةةة  لةةةم إن ةةة    يمةةةم   ك ف ةةة  
التمامةةةل ممةةةم  لحاللةةةت أه أاةةةجل  ةةةم الثانويةةة  المامةةة   ةةةم الفتةةةمة المسةةةائ   
للكةة  تةة  ا ةة  طلبةةم كةةذل   اضةةطماا إلةةى أه أد ةةل تانويةة   ابةة  ،مةةر 
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،مةا  حولةت إلةى الثانوية  توب ر لتر ل م  ل يم التمب   شخصة اض  لبمةر ذلة  
المام   للك  الناظمة ا ضت ذل  ممة أ مر   كلمت المنطق  التمل م   التةم 

 تر لت  رلاها لأبنمت الناظمة ،قبولم".

  (  نا اع كفيف  ت اكاخاام اعطببوت عاسجيم اعالس  لبشرةة

اشتكى المكفو ةوه مة  عجةزه  مة  عةر  السةماح ل ة   تةرلي  لتسةج ل 
 وااةط  الطا،مة  الخابة    ة  لالتةم تكتة  ،طميقة  ) مايةل(.  ما يقول  المملة 

تلخةةةص عةةةذااي مةةة  اللةةةواتم د لةةة  الثانويةةة  المامةةة  هةةةذه الصةةةموب  ،قول ةةةا: 
"لا  تنةةةةةم بةةةةةموب  مةةةةةةر المملمةةةةةاا ح ةةةةةم كةةةةةة    ةةةةةم متف مةةةةةاا لوضةةةةةةمم 
ل صوباض مراا  اللغ  الممب      ةذه المةادة تحتةاج إلةى الكتا،ة   ةم الفصةل 

تةةةةم   أه ااةةةةتخرا  الطا،مةةةة  للتسةةةةج ل. ل اد مةةةة   أكثةةةةم  لكانةةةةت المملمةةةة 
الصةةموب  أه طالبةة  مكفو ةة  اةةا،ق  كانةةت تختةةاا طميقةة   اطئةة   ةةم تسةةج ل 
المحاضمة   كانت   تكت  شة ئاض  ةم الحصة   ل نمةا تر ةذ الةر تم مة  إحةرر 
الزم  ا لتجمل لالرت ا تقمأ ل ا  م الب ت لتسجل  على شميت كاا ت. لأنا 

وضةةر الخةةاطن  ألننةةم لةةو اتبمتةة  لةة  أاةةتط ر أه أنت ةةم كنةةت اا ضةة  ل ةةذا ال
مةة  داااةة  هةةذه المةةادة  ،اةضةةا   إلةةى أننةةم اةةوف أ قةةر التمك ةةز  ةةم الحصةة  

لةةري ا امتحةةاه أل أه ا متحةةاه  -التةةم أايةةر أ ةةذ د تمهةةا -للنفةةمض أه البنةةت
كاه يو  ابت لهذا مما يم ت ااتمااتم الةر تم   ممضةت علةى المملمة  اأيةاض 

 ل  اآلل  الطا،م  ممم  م الفصل ألكت  مم ا  باداا ،الم   مفاده أه أ
مسةةتنرة إلةةى عةةر  بةةراتم علةةى ذلةة   قلةةت ل ةةا: لنجةةمب ل ذا ،ةةاءا المحاللةة  
،الفشل  رنا مستمرة لممل أي شمء تمينة  منااةباض.  وا قةت لبمةر ذلة  لالحمةر 
هلل ااةةةةتطمت أه أكتةةةة  ،اآللةةةة  الكاتبةةةة  مةةةةر المملمةةةة  ،الفصةةةةل لحلةةةةت هةةةةةذه 

  ".المشكل
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كذل  يمر محمر م  الذي  ل  ير لوا الثانوية  المامة  "إننةا  ةم الثانوية  
المامةة    نسةةتط ر أه نحضةةم طا،مةة  ) مايةةل( ممنةةا إلةةى الفصةةل أله بةةوت ا 

 مزع  لا زع  لي ذي الطلب ".

 ج(  جز بوض اع ول يت  ت   م حبل اع كفيفة 

ا  اللغ  م  مظاهم ذل  ما بالت  مشاعل: "كنت أعانم بل  ض م  مرا 
اةنجل زي  ح م كانت   م متف م  لحالم بل  ض   ل  تك  تضر  ةم اعتبااهةا 
ا ت ف القرااا   كانت تطل  أه نبرأ ،الكتا،  مماض لننت م مة  الكتا،ة  ممةاض 

 )يمنم  م ا متحاه(".

لمظ ةةم ن ةةم لمةةر  الةةتف   تمبةةم عنةة   ةةزلة: " ةةم حصةة  اللغةة  الممب ةة  
جلم مةا أبولة  عة  السةبواة  لة  أمل ة   للكة  بالت لةم المملمة  عل ة  أه تسة

 م  تةةم كةة  يسةةاعرننم لبمةةر أه حصةةلت علةةى دا ةةاا ممتفمةة   ةةم المةةادة 
  رأا المملم  تغ م اأي ا  م".

ليمكةة  أه يم ةةر اةةب  عةةر  تف ةة  ،مةة  المملمةة   لوضةةر المكفةةوف 
لعةةر  إعطائةة  ا هتمةةا  الةةذي يحتا ةة  إلةةى كثةةمة األعبةةاء الملقةةاة علةةى عةةاتت 

لثانوي  مة  كثةمة النصةاب المرااةم لكثةمة عةرد الطالبةاا  ةم الفصةل مملم  ا
التم  اء  (Scruggs and Mastropieri, 1996)لهذا يتوا ت مر دااا  

   ةةةا أه بما،ةةة  ت تةةة  أابةةةاع المرااةةة   يةةةمله أن ةةة    يملكةةةوه الوبةةةت الكةةةا م 
للتمك ز على التلم ذ ذي ا حت ا اا الخابة . لأه المرااة   يحتةا وه إلةى 

 مسانرة  م ترايس   للفصل الذي يحتوي على ط ب ذلي إعاب .
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 صويبت اعاميف  ا اعيضا اعجاياة -3

يةةمر ت تةة  مةة  المكفةةو    الةةذي  لةة  يةةر لوا الثانويةة  المامةة  أه التك ةةو 
مةةر الوضةةر الجريةةر يمةةر أحةةر التحةةرياا التةةم تةةوا     لةةو أن ةة  تو  ةةوا إلةةى 

 قت م  الذي  د لوها  م ض.الثانوي  المام     نما يمر ذل  لاحر  

أما الذي  ل  ير لوا الثانوي  المامة   تقةول  اطمة : "أعتقةر أه الصةموب  
التةةةةةم اةةةةةتوا  نم يمكةةةةة  أه تكةةةةةوه  ةةةةةم التك ةةةةةو أل التةةةةةربل  مةةةةةر المكةةةةةاه أل 

 الطالباا".

لي كر ذل  محمر ،قول : "الطال  المكفوف ا كوه م  الصموب  عل   
ملا تمانم انواا بضاها  م مراا  النوا. ا نرماج  م التمل   الما  ،مر م

لقةر تمةةودا علةةى المكفةةو     لتمةةودا علةةى أبةةربائم لعلةةى أاةةاتذتم لعلةةى 
مرااتم الصغ مة. ت  تطل  منم  جةرة أه أذهة  إلةى التملة   المةا   إه هةذا 
ا شكل برم  ،النسب  لم  أنا تمودا يةا دكتةوا علةى هةذا الوضةر لبةم  

 علم أه أ  م ح اتم".

ااي لهم التم د لت الثانوي  المام : "ألل يو  مة  التحةابم لتقول عذ
 ةةم الثانويةة  كةةاه يومةةاض بةةمباض  ةةراض  أحسسةةت ،الوحةةرة لأه المكةةاه كب ةةم للةة  

 أاتطر التك و مم  لكنت  ائف  كل اض م  الوضر".

 كثب ت اعفصمة  -4

بالةةت   ةةذه الصةةموب  اتنتةةاه مةة  المكفو ةةاا اللةةواتم لةة  يةةر ل  الثانويةة  
 تقةةول عواطةةةو لهةةم طالبةةة  ما سةةت م  ةةم كل ةةة  التمب ةة  حال ةةةاض: "إه  المامةة  

السب  المئ س الذي  ملنم أا   ا لتحاق ،المرااس المام  هو أننم كنت 
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متخو   م  األعراد المه ب  م  الطلب   م  صول المرااس المام    رنا أعل  
أه أ مةل طالبةاذ   مةاذا ،ااةتطاعتم  40أه الفصل الواحر يحتوي تقميبةاض علةى 

لاةةةةت هةةةةذا المةةةةرد مةةةة  الطالبةةةةاا  لمةةةة  اةةةة مط نم المجةةةةال للحةةةةريم  لمةةةة  
ا ساعرنم إه احتجت للمساعرة   فم مرااس الم اء يحتوي الفصةل الواحةر 

( طالبةةةاا لهنةةةال متا،مةةة  مباشةةةمة مةةة  المملمةةة  لبشةةةكل مسةةةتمم 5-4علةةةى )
 لممكةةز لحتةةى  ةةم ألبةةاا الفةةماغ هنةةال متا،مةة  لنةةا  أمةةا المملمةة   ةةم المةةرااس

المامةةة   ةةة  تسةةةتط ر اةشةةةةماف عل نةةةا لكثةةةمة األعمةةةةال ال وم ةةة  المنوطةةة    ةةةةا 
كاةشماف اةدااي أل إشماف الجناح  ل  يتوا م ل ةا الوبةت الكةا م أل التفةمغ 

 كما هو الحال مر مراااا تانوي  الم اء".

بةةفاء تقةةول: "عنةةرما التحقةةت ،الجاممةة  شةةمما ،صةةموب   ةةم البرايةة  
أعتةةةر علةةةى أه أ ةةةتلت ،مةةةرد كب ةةةم مةةة  الطالبةةةاا  لشةةةمما ،المهبةةة  ألننةةةم لةةة 

لالطلبةة  لهةةذا ا  دحةةا   لانتةةا نم شةةموا ،رنةة  كةةاه مةة  المفةةملض أه ألتحةةت 
،الثانويةةة  المامةةة   للكةةة  كةةةاه لةةةري اةةةببم الةةةذي دعةةةانم ل لتحةةةاق ،مرااةةة  
الم ةةةاء    نةةةال يةةةزداد ا هتمةةةا   نةةةا عةةة    مهةةةا مةةة  المةةةرااس لتةةةزداد    ةةةا 

   للكة    أنكةم أنة  كةاه مة  المفةملض أه ألتحةت المماعاة لظمل م الخاب
 ثانويةةةة  عامةةةة  لكةةةةم أتةةةةربل  مةةةةر الوضةةةةر لا  دحةةةةا    مةةةةث ض الفصةةةةل الواحةةةةر 

طالبةةةة  أل أكثةةةةم  أمةةةةا مرااةةةة  الم ةةةةاء  30،المةةةةرااس المامةةةة  يحتةةةةوي علةةةةى 
( طالبةةاا  لةةةذا  ضةةةلت أه ألتحةةةت 5-3  ختلةةو الوضمةةةة   بالفصةةةل الواحةةةر )

ه  ةةةم ليمم ةةةوه ك ةةةو يتمةةةاملوه مةةةر الحةةةا ا ،مرااةةة  الم ةةةاء ألن ةةة  ي تمةةةو 
المشا     حتى الترايس ،الم اء أ ضل   كثا   الفصةل  ةم المةرااس المامة  

 ل  تسمي للمملم  ،ره تو ت     التمك ز لا هتما   م".
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 Scruggs and)مةةةةةا  ةةةةةاء هنةةةةةا يتفةةةةةت مةةةةةر مةةةةةا توبةةةةةل إل ةةةةة  

Mastropieri, 1996) مةةةة  أه المرااةةةة   يحتةةةةا وه إلةةةةى مسةةةةانرة  ةةةةم 
ترايس   للفصل الذي يحتوي على ط ب ذلي إعاب   لم  التسة   ا التةم 

طالبةاض إذا تة  دمةة   20ذكملهةا كةاه ل ةوب تقل ةةل حجة  الفصةل إلةى أبةةل مة  
 طال  ذي إعاب .

 اخاةف أكلي  وطردقت اعاالدسة  -5

بةةال   ةةذه الصةةموب  اتنتةةاه مةة  المكفو ةةاا اللةةواتم لةة  يةةر ل  الثانويةة  
 يقل  ذل    مهما م  اللواتم د لن ا.المام    نما ي  

تقول بفاء: "لو التحقت ،الثانوي  المام  لكاه م  الممك  أه تختلةو 
،النسب  لم طميق  الترايس  للما ل ةر ممةم  ةرا ل المرااة  أحةر لمسةاعرتم 

 أل مما قتم".

لتقةةةول مك ةةة : "إننةةةم متخو ةةة  مةةة  الراااةةة  ،الثانويةةة  المامةةة    ةةةت ف 
للةة س ،سةب  الخةةوف مةة  مخالطة  األ ميةةاا". ل  تم ةةل األاةلوب لالطميقةة   

إلى مةا ذهبةت إل ة  كةل مة  بةفاء لمك ة   طةمق لأاةال   تةرايس المكفةو    
ل  تختلو ع  طميق    مه  م  المبصمي . لالذي يم ي ما نذه  إل   هو 
أن    يو ر أحر م  المكفو    الذي  التحقوا ،المرااس المام  بر اشتكى م  

ل را  ةم داااةت ا  (Wood, 1989)هذا ،اةضا   إلى أه  هذه الصموب  
أه التغ م  م اتجاهاا المراا   نحو اةيجا     م تقبل دم  المموق يمةود 
إلةةةى اكتشةةةا    أه األطفةةةال الممةةةوب     يختلفةةةوه كث ةةةماض عةةة    ةةةمه   ،ح ةةةم 

 يتطل  ذل  طمباض مختلف  تماماض  م الترايس.

 يفة اعسخردت أو اعشفقت  لى اع كف -6
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هةةذا التخةةوف أل الصةةموب  مةة  د ةةول الثانويةة  المامةة  ،سةةب  السةةخمي  
التم يمك  أه يتمةمض ل ةا المكفةوف أل ،سةب  نظةمة الشةفق  التةم يحةال   ةا 
بال ،  اتناه م  المكفو    الذي  ل  يلتحقوا ،الثانوي  المام    نمةا لة  يقةل ،ة  

 أحر م  الذي  التحقوا ،الثانوي  المام .

ل هذه النقط : "لقر بال لم أحر  م ئم: إن  اقت مة  محمر يقول حو 
الةةراج عنةةرما كةةاه  ةةم الثانويةة  المامةة     ةةذا ،النسةةب  لةةم موبةةو اه ةة   أه 
تسقت أما  الطلب  لأما  المملم     رنةا كث ةماض مةا لا  ةت مة  ينظةم لةم نظةمة 
عطةةةو   مةةةث ض امةةةمأة لضةةةمت يةةةرها علةةةى كتفةةةم لبالةةةت:   تخةةةو أنةةةا مثةةةل 

تركر لو كنت مبصماض لما بالةت لةم ذلة    رنةا   أحة  أه ينظةم أ ت    رنا م
 لم أحر نظمة عطو".

عواطةةو تحةةرتت حةةول هةةذه النقطةة  ،قول ةةا: "إه السةةب  الةةذي  ملنةةم 
ألتحت ،مراا  الم اء ل  ألتحت ،الثانوي  المام  مةر أنة   ةم كلتةا المرااةت   

 ( هةةو يو ةةر مبصةةمله )مرااةة  الم ةةاء مبصةةمله يمةةانوه مةة  إعابةةاا حمك ةة
أه الطالبةة   ةةم مرااةة  الم ةةاء لةة  تم ةة  عل ةة  أل تذمء هةةمل ،مةةا انةةت   ةة  أل 
تر م  لتبمرل عن ا  أله كلت نا تمةانم مة  إعابة    ةةذا كانةت تقةولم لةم "يةا 

 المم اء" اراد عل  ا ،قولم "أنت يا المم اء" لهذه حق ق  للابر".



 124 

 شغب اعطللتة  -7

،الثانويةة  المامةة  اأي أه هةةذه طالةة  لاحةةر  قةةت مةة  الةةذي  لةة  يلتحقةةوا 
 الصموب  تقو حا زاض أمام  م  ا نضما  إلى المرااس المام .

يقةةةول  ةةةايز: "عنةةةر ن ايةةة  الصةةةو الما،ةةةر المتواةةةت مةةة  مرااةةة  النةةةوا  
نصةةحنا كث ةةم مةة  المملمةة   ،الةةذهاب إلةةى الثانويةة  المامةة  ،قةةول   أننةةا تمم نةةا 

سةئو ض. لكة  الشةباب الةذي     ا على أنةاس كث ةم مةن   مة  أبةبي ل يةماض أل م
هةةة   ةةةم عمةةةمي نصةةةحونم ،الةةةذهاب إلةةةى الم ةةةاء أله المجتمةةةر الحةةةالم لةةة س 
مجتمر الست ناا أل السبم ناا   المجتمر الحالم متغ م  لالشباب عنرنا  م 

 المنطق  التم أنا    ا شباب مت وا".

 اع لنى اع الكاة  -8

لمامةةة  اأي أه لكةةةذل  طالةةة  لاحةةةر مةةة  الةةةذي  لةةة  يلتحقةةةوا ،الثانويةةة  ا
 المبنى المراام يمك  أه يشكل ل  بموب    ما لو د ل الثانوي  المام .

محمةةر يقةةول: "المبنةةى أحةةر أاةةباب ذهةةا م للم ةةاء لصةةموب  التنقةةل  ةةم 
المبنةةةةى المرااةةةةم  ةةةةم الثانويةةةة  المامةةةة    ةةةةالمبنى هنةةةةال كب ةةةةم   مةةةةث ض نةةةةادي 

ا  ةت بةموباا المموب   الذي أذه  إل   هو  م حج  المرااس المادية  لل 
كب مة  راض  م التنقل     مر أنة  أاااةاض مبنةى مخصةص لممةوب   مثلةم   مةا 
،ال   م المرااس المادي  التم هةم أكبةم مة  النةادي  كمةا أه مبنةى الثانوية  
مكوه م  دلاي   لبر يكوه  صةلم  ةم الةرلا الثةانم    صةم  علةم التنقةل 

 ".     أما مبنى الم اء   و مكوه م  دلا لاحر  قت
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،مةةةةر ااةةةةتمماض الصةةةةموباا التةةةةم لا  ةةةةت المكفةةةةو    الةةةةذي  التحقةةةةوا 
،الثانوي  المام  لبمر أ ذ اأي أللئ  الذي  ل  يلتحقةوا   ةا  يمكة  أه نسةتنت  

 ،م  األموا: 

أه هنةةةةةةال ا ت  ةةةةةةاض لاضةةةةةةحاض  ةةةةةةم أبةةةةةةوال المكفةةةةةةو    حةةةةةةول نوع ةةةةةة   -1
الصةةةموباا التةةةم يملن ةةةا   مةةةا يمان ةةة  المكفو ةةةوه الةةةذي  دااةةةوا  ةةةم 
المرااس الثانوية  يختلةو عمةا يتوبةر الةذي  لة  يةر لوا الثانوية  المامة  
إن ةة  اةة وا  ون .  الصةةموباا التةةم يماهةةا مةة  د لةةوا الثانويةة  المامةة  
تتمكز حول بموباا دااا   ،حت   مثل ا تقةاد كتة  داااة   ،طميقة  
) مايةةل( لعجةةز المملةة  عةة    ةة  حةةال المكفةةوف.   نمةةا ذهةة  أللئةة  

ا الثانويةة  المامةة  إلةةى التمك ةةز علةةى بةةموباا نفسةة   الةةذي  لةة  يةةر لو 
لا تماع ةة  أكثةةم من ةةا داااةة   بةةر تةةوا     مثةةل بةةموب  التك ةةو مةةر 
الوضر الجرير  ا ت ف أالوب لطميق  الترايس  اةخمي  الطلبة  أل 

 شفقت   على المكفوف لأ  ماض شغ  الطلب .
 ةةم  مةة   ةة   الثمان ةة  بةةموباا التةةم يةةمر المكفو ةةوه أن ةةا مموبةةاا -2

تو ر  مس بال   ا المكفو ةوه  -طميت انرما     م الثانوي  المام 
الةذي  لةة  يةر لوا الثانويةة  المامة  للةة  يةت  ذكمهةةا مة  ببةةل أللئة  الةةذي  
د لةةةوا الثانويةةة  ،الفمةةةل   ةمةةةا أه تكةةةوه هةةةذه الصةةةموباا الخمةةةس لةةة  
توا ةة  أللئةة  الةةذي  د لةةوا الثانويةة  المامةة   ل مةةا أه تكةةوه بةةموباا 

لابةةةر ل ةةةا  ةةةم حةةةال انةةةرماج المكفةةةوف مةةةر المبصةةةمي   ةةةم  ظن ةةة   
 الثانوي  المام .
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اعسؤال اعثبعثة  عب اعشعروو واعصعفب  اعاعا تعرى أ  عب يجعب أن تاعيا ر  عا 
  اعطبعب اع كفيف اعذي يرغب ببالعانبق ببع االس اعوب ت؟ 

،ما أه المكفوف إذا انتقل م  المرااس الخاب  التم يكةوه بةر بضةى 
  ا  ترائ ةةة  لالمتواةةةط  إلةةةى المةةةرااس الثانويةةة  المامةةة    ةنةةة     ةةةا المةةةمحلت 

،التالم يكوه بر انتقل إلى   ئة  تختلةو ا ت  ةاض كب ةماض عة  التةم تمةود عل  ةا  
لةةةذا كةةةاه ال ةةةرف مةةة  هةةةذا السةةة ال هةةةو تمةةةمف الصةةةفاا لالشةةةملل التةةةم مةةة  

 المفتمض توا مها ،الطال  المكفوف الما    م ا لتحاق ،المرااس المام .

 ( 6 اول لقم )

 ييضح إ ببب  اع كفي يت  ت هذا اعسؤال

 اة ا،  الس ال

المكفو وه الذي  
التحقوا ،الثانوي  

 المام 

المكفو وه الذي  ل  
يلتحقوا ،الثانوي  

 المام 

 التكماا التكماا

ما الشملل 
لالصفاا التم تمر 

أن ا يج  أه 
تتوا م  م الطال  

المكفوف الذي 
يم   ،ا لتحاق 

 المرااس المام ؟،

 4 3 الثق  ،النفس 1

 3 2 اةاادة لبوة الشخص   2

 3 1 أ  يكوه انطوائ اض  3

 1 1 أه يكوه طموحاض  4

 - 1 أه تكوه لري  ا ب  5

 1 - بوة الذاكمة 6
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 اعثقت ببعنفسة  -1

بةةةال   ةةةذه الصةةةف  أكبةةةم عةةةرد مةةة  المكفةةةو    اةةةواء مةةة  الةةةذي  د لةةةوا 
 الذي  ل  ير لوها.الثانوي  المام  أل 

أمةةا الةةذي  د لةةوا الثانويةة  المامةة   تقةةول مشةةاعل: "الثقةة  ،ةةالنفس م مةة . 
 م  راي  د ولم الثانوي  المام  كاه األمم بمباض  م التربل   للك  ،مر ذل  
 ةرأا ،المشةةااك   ةةم النشةةال اةذاعةةم لمسةا،قاا حفةة  القةةمنه لكنةةت أحصةةل 

أحسسةةت حق قةة  ،ةةرننم أتبةةت  علةةى مماتةة  عال ةة   لبمةةر كةةل هةةذه اةنجةةا اا
ل ودي  م المراا   لكانت  م ر المملماا يفخمه  م    أشمم أه هنال 
 مبةةاض   نةةم لبةة    م  تةةم األ ميةةاا   اةنسةةاه لحةةره يسةةتط ر إظ ةةاا مكانتةة  

 للناس  لان  ل س م  المستح ل أه يقو  ،ممل أي شمء".

المكفوف لتقةةةول عةةةذااي: "الثقةةة  مةةة  أهةةة  الصةةةفاا الوا ةةة  توا مهةةةا ،ةةة
الما   ،ا نضما  للثانوي  المام    ل س كةل مةا أاةمم  أ سةمه ،شةكل  ةاطن 
 قةةر كانةةت ممةةم  نةةت كف فةة  لكانةةت تقةةول إه المملمةةاا لسةة    ةةراا مم ةةا  
 حتةةةةى لةةةةو كةةةة   مةةةة ض كةةةةذل    ملةةةةى أه أتبةةةةت ل ةةةةودي ل ةةةة   تتحسةةةة  نظةةةةمة 

مةةةا المملمةةةاا لةةةم  ل  أار أه ذلةةة  يمكةةة  أه يتحقةةةت إ  إذا بمةةةت ،مج ةةةود 
 كالمشااك  لالرااا ".

عواطةةو مةة  اللةةواتم لةة  يةةةر ل  الثانويةة  المامةة  تةةمر أه هةةذه الصةةةف  
اةة وا    -أي المكفةةوف -م مةة  ح ةةم تقةةول: "يجةة  أه تتةةوا م ،ةةالنفس ألنةة 

المريةةر مةة  المشةةك ا  مةة    ن ةةا الكةة   لاألباليةةل لالمضةةايقاا    ةةو ينتقةةل 
ه األش اء  لمثال على ذلة  اآله إلى مجتمر  رير عل      ج  أ  ي ت    ذ

أنةا شخصةة اض   قةةر ل ةة  لةةم المريةةر مة  الةةركاتمة ،الجاممةة  ،مضةةاض مةة  الكلمةةاا 
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الجااح   مثل إننم ل  أبلي للترايس أل الرااا  ،الجاممة   للكنةم ا ضةت 
بةةول   لبةةماا أه ألتحةةت ،الجاممةة   لأيضةةاض هنةةال مةة  بةةال لةةم ،ةةرننم اةةرظل 

التخةمج  ةم هةذه الكل ة . لبصةماح   انواا أداس ،الجاممة  للة  أاةتط ر 10
 قر تحريت ذل  الركتوا لتخم ت  م الجامم   ث ع انواا لنصو  لبمر 
أه تخم ةةت عةةرا إلةةى الةةركتوا السةةا ت ألبةةول لةة  ذلةة  لأ بةةمه ،ةةرننم أكمةةل 
اآله الما سةةت م   صةةمت للةة  يةةتكل   أله مةةا  ملةة  لةة س ،مق ةةاس   لةة س مةة  

 األللى ل  لتصرا الحك     ".الجائز أه تحك  على الطال  م  نظمت  

 اإللالة وقية اعشخصيتة  -2

تةةرتم هةةذه الصةةف   ةةم الممتبةة  الثان ةة  ،مةةر الثقةة  ،ةةالنفس لبةةر بةةال   ةةا 
 مسةة  مةة  المكفةةو   ؛ اتنةةاه مةة  الةةذي  د لةةوا الثانويةة  المامةة   لت تةة  مةة  

 الذي  ل  ير لوها.

 تقةةةةول عةةةةذااي حةةةةول هةةةةذه المسةةةةرل : "أنةةةةا أعةةةةمف طالبةةةة  انتقلةةةةت إلةةةةى
المرااس المام   للكن ا كانت تستغل ظمل  ا ،رن ا مكفو    ،ح م يساعرها 
الجم ر دله أه تبذل أي مج ود  حتى  م حصول ا على الرا اا  لهذا   
يجو  لالمكس هو الصةح ي  ةةذا كانةت ظمل ةم كةذل  ل ة  علةم أه أظ ةم 
،ةةره هةةذه الظةةملف   ت منةةم ل  أضةةم ا حجةة   للألاةةو هةةذه النمةةاذج تمةةود 

ل نةةا ،الضةةما   مةةث ض عنةةرما التحقةةت ،المرااةة  المامةة  كةةاه لةةري المملمةةاا ع
 كةةمة   ةةم   ةةرة عنةةم  للةة  يممننةةم أي انتبةةاه أل اهتمةةا   للكةة  ،مةةر أه اأيةة  

 دا اا الفصل األلل لكانت ممتفم   تغ ما نظمت   لم لاهتموا  م".

تمر عواطو حول أهم   هذه الصف  أه اةاادة لبوة الشخص     م  
 س  قةت ،الثانويةة   ةل لحتةى ،الجاممةة   لتقةول: "عنةر  رايةة  تقةرمم للجاممةة  لة
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 ةةم أتنةةاء المقا لةة  الشخصةة   عمةةل أحةةر الةةركاتمة علةةى محاللةة  ا ضةةم لبةةر 
أبماا على أه أكمل داااتم ،الجامم    قر كاه ممرلم يسةمي  ةذل  لهةو 

ضةاض ٪  تحريت    ل ننم أعتقر أه اه  شمء هو التحري  لبر ذكةملا لةم أي89
 ةةم المقا لةة  أننةةم لةة  أاةةتط ر ا ت ةةا  مةةادتم الحااةةوب للاةةائل ا تصةةال  

 لعلى الم   م  ذل   قر ا تزا مادة الحااوب ،امت ا ".

 أال يكين ا طيائيب ة  -3

ترتم هذه الصف   م الممتب  الثالث  م  ح م عرد مة  بةالوا   ةا ح ةم 
  يميةةر ا نةةرماج يةةمر أابمةة  مكفةةو    أن ةةا مةة  الصةةفاا الوا ةة  توا مهةةا  ةة م

 ،الثانوي  المام   لم      ه  ء األابم  ت ت  ل  ير لوا الثانوي  المام .

تقةةةول بةةةفاء: "يجةةة  علةةةى المكفةةةوف الةةةذي يميةةةر ا لتحةةةاق ،المةةةرااس 
 المام  أه يكوه ا تماع اض لكم يستط ر التك و مر ،ابم الطلب ".

يتمةةةمف علةةةى  ةةةايز يقةةةول ك مةةةاض مشةةةا  اض لمةةةا تقولةةة  بةةةفاء ،قولةةة : "أه 
 طلب   م الثانوي  المام  لكم يساعرله إذا ما احتاج إلى مساعرة".

 أن يكين ط يحب ة  -4

بةةةةال   ةةةةذه الصةةةةف  اتنةةةةاه مةةةة  المكفةةةةو   ؛ أحةةةةرهما مةةةة  الةةةةذي  د لةةةةوا 
 الثانوي  المام  لاآل م ل  ير ل ا.

 زلة تقول: "أه يكوه عنره طمةوح حتةى يتحمةل كةل الصةموباا التةم 
   للمل  يجمل  يستمم  م الرااا ".يوا   ا... إه حب
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 اطم  ت كر على هذه الصف  "يج  أه يكوه لري  أمل لهرف لاضةي 
 لكم يتغل  على  م ر الصموباا".

 أن تمين عايه لغلتة  -5

 لةةود هةةم الوح ةةرة التةةم اكةةزا كث ةةماض علةةى هةةذه الصةةف  ،قول ةةا: "يجةة  
وي  المامة  ا بة  أه تكوه لرر الطال  المكفوف الما    م التحول إلى الثان

 م ذل    ك م م   م ئم ل م  تم المكفو    الذي  ل  يةذهبوا إلةى الثانوية  
 المام  كاه ذل  ،سب  عر  تولر ا ب  لري   تحفزه  على هذا ا نرماج".

لمةةا يمةةز  الكةة   الةةذي تقولةة   لةةود هةةو أه عةةذااي كانةةت تقةةول: "لةة  
س المامةة ". لتكةةما هةةذا مةةر أكةة   ةةم البرايةة  مقتنمةة  ،فكةةمة ا لتحةةاق ،المةةراا 

عواطو التم كانت تقول: "أ بملنم على الذهاب إلى تانوية  عامة   لكانةت 
األ صةةةةائ   ا  تماع ةةةة  تطلةةةة  منةةةةم المحاللةةةة  لتمةةةةمض علةةةةم مسةةةةاعرت ا 
ةبنةةاعم ،ا لتحةةاق  للةة  أكةة  موا قةة  علةةى ذلةة    توبفةةت عةة  الراااةة  لمةةرة 

  رلر".ش م كامل له  يحاللوه إبناعم  ذلك  للك  دله 

 قية اعذاكرةة  -6

بال   ا طال  لاحر  قت م  الذي  لة  يةر لوا الثانوية  لهةو  ةايز الةذي 
ي كةةر علةةى أه المكفةةوف يجةة  أه تكةةوه لريةة  بةةوة ذاكةةمة حتةةى يسةةتط ر عنةةر 
ا وعةة  إلةةى الب ةةةت أه يكتةة  مةةةا اةةمم  ،طميقةةة  ) مايةةل(. لبةةةر  الفةة  محمةةةر 

لتةم يسةتط ر أه يةتحك    ةا ح م بال: "إه بوة الةذاكمة   تمةر مة  الصةفاا ا
المكفةةةوف   قةةةوة الةةةذاكمة هةةةم بةةةراة يتم ةةةز   ةةةا ،مضةةة   دله اآل ةةةم  كمةةةا أه 
الذاكمة م ما  لغت بوت ا  ةن ا   تستط ر تذكم كل ما يقال  م الفصةل  لةذا 

  المكفوف يستط ر ا اتماض  عن ا ،مسجل".
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ممةةا اةةبت مةة  الصةةفاا التةةم تةة  ذكمهةةا ن حةة  أه هنةةال بةةفت    قةةت 
اشةةةتمل المكفو ةةةوه الةةةذي  د لةةةوا الثانويةةة  المامةةة  لالةةةذي  لةةة  يةةةر لوها  ةةةم بةةةر 

اةشااة إل  ما  أ  لهما الثق  ،ةالنفس  لاةاادة لبةوة الشخصة  . لبةالنظم لمةا 
ي ب   المكفوف م    ئ  بر   يكوه ألف ا ،مر انواا م  عزلت   م مةرااس 

تمك  م  التك و مةر هةذه النوا  ةه الثق  ،النفس تصبي أمماض   ماض ل  لكم ي
الب ئةةة  أل ض للكةةةةم يثبةةةت لا ةةةةمي  براتةةة  علةةةةى ا اةةةتمماا  ةةةةم الراااةةة    ةةةةل 
لالتفوق    ا كما حصل لبم  أللئ  المكفو   . نمتقر أه   اب أل ضمو 
هةةةةذه الصةةةةف  عنةةةةر ،مةةةة  المكفةةةةو     ملةةةةت   يحجمةةةةوه عةةةة  ا نةةةةرماج  ةةةةم 

اا علةةةى الةةةذهاب إلةةةى المةةةرااس المامةةة . لعنةةةرما أ بةةةملا  ةةةم  رايةةة  التسةةةم ن 
الثانوي  المامة  أل عةر  إكمةال الراااة   ضةل ،مضة   الخ ةاا الثةانم. لنمتقةر 
أه هذا   يم ر إلى عر  ل ود براة عنر المكفو    على إكمال دااات   مةر 
المبصةةمي   ةةرل ل تفةةوق ،مضةة    ةةم المةةرااس المامةة   للكةة  يم ةةر ذلةة  إلةةى 

رما تةوا م هةذا الجانة   ةم ضمو عامل الثق  ،ةالنفس  لالمكةس بةح ي؛ عنة
،مض    ل رنا أن   بر أبملا على د ول الثانوي  المام  مر ما لا  وه م  
بةةةةموباا  ةةةةم القبةةةةول إلةةةةى أه تحقةةةةت ل ةةةة  ذلةةةة   لبمةةةةر ذلةةةة  أتبتةةةةوا بةةةةرات   

٪  ةةم الثانويةة  88.8ل ةةراات   كمةةا حةةرع لخلةةود التةةم حصةةلت علةةى نسةةب  
 ٪.89.4المام  ل زلة التم حصلت على نسب  

اةاادة لبوة الشخص     م أيضاض م  الصفاا ال  م  لكل طال  أما 
لكةةم يسةةتط ر إكمةةال داااةةت   لهةةم  ةةم حالةة  المكفةةو    أشةةر لزلمةةاض لل وبةةاض. 
أله الطال  المكفوف بر تكوه لري  تق   نفس  لبقراات  للك    يمل  اةدااة 

  التةةةم تممةةةل علةةةى تحويةةةل هةةةذه الثقةةة  إلةةةى لابةةةر ملمةةةوس يتجسةةةر  ةةةم موا  ةةة
الصموباا التم تمتمض طميق   م المراا  لالتم بر تكوه بموباا نفس   
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ال بةةموباا داااةة    -ل ه كانةةت هةةذه ل سةةت ملمواةة  -كنظةةمة اآل ةةمي  لةة 
كاضطماا المكفوف إلى الجلوس أما  اآلل  الكاتب  اةاعاا طويلة  محةو ض مةا 
اةةجل   ةةم المسةةجل إلةةى شةةمء مكتةةوب كمةةا ذكةةما ذلةة   ةةزلة: "كنةةت أ لةةس 

الب ةت  ةم لبةةت المطلة  )الخمة س( مة  الصةةباح إلةى المسةاء لأنةا أاةةتمر  ةم 
 إلى الكاا ت لأطبر المن   ،طميق   مايل".

أمةةا الصةةف  الثالثةة  التةةم بةةال   ةةا المكفو ةةوه لهةةم أ  يكةةوه انطوائ ةةاض؛ 
 ةةةالم ح  اه هةةةذه الصةةةف  بةةةر اكةةةز عل  ةةةا أللئةةة  الةةةذي  لةةة  يةةةر لوا الثانويةةة  

ا إ  م  ببل لاحر م  أللئة  الةذي  انضةموا للثانوية  المام    نما ل  يت  ذكمه
 المام .

لنمتقر أه اب  عر  التمك ز عل  ا م  ببل م  د لةوا الثانوية  المامة  
  يم ةةر إلةةى عةةر  ل اهةة  لأهم ةة  هةةذه الصةةف   ةةل يمكةة  أه يم ةةر ذلةة  إلةةى 
اعتقةةاده  أنةة  مةة  الطب مةةم تةةوا م هةةذه الصةةف  ،ةةالمكفوف  لالةةرل ل علةةى ذلةة  

كةةملا أه مةة  الفوائةةر التةةم  نوهةةا مةة  لااء التحةةاب   ،المةةرااس المامةة  أن ةة  ذ
)الخملج إلى مجتمةر أكبةم مة  مجتمةر المكفةو   ( كمةا لاد ذلة   ةم السة ال 

 الثانم م  أائل  البحم.

للكةةةة  السةةةةب  الةةةةذي  مةةةةل أللئةةةة  الةةةةذي  لةةةة  يةةةةر لوا الثانويةةةة  المامةةةة  
مةة  عةةر  إمكان ةة  إلةةى تخةةو     - ةةم ظننةةا -يشةة مله إلةةى هةةذه الصةةف  يم ةةر

انةةرما     ةةم كمجتمةةر المبصةةمي   لمةة  عةةر  ااةةتطاعت   تكةةوي  ع بةةاا  
لهذا الذي  مل   يش مله إلةى هةذه النقطة   ةم إ ةا ت   علةى السة ال الثالةم 
مةةةة  أاةةةةئل  البحةةةةم لالمتملةةةةت ،الصةةةةموباا التةةةةم بةةةةر يوا  ون ةةةةا  ةةةةم حالةةةة  

للكةة  الوابةةر انةةرما    عنةةرما ذكةةملا )بةةموب  التك ةةو مةةر الوضةةر الجريةةر(  
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الةةةذي عاشةةة  أللئةةة  الةةةذي  انةةةرمجوا  ةةةم الثانويةةة  المامةةة  ي كةةةر أه تةةةوا م هةةةذه 
 الصف   م المكفوف بر   تكوه ذاا مشكل  كب مة.

أما الصفاا الباب   التم ذكمها المكفو ةوه لهةم أه يكةوه لرية  طمةوح 
 لا ب  لبوة الذاكمة   م بفاا ل  يت  ا تفاق عل  ا م  ببل المكفو   .

ؤال اعراباة  ب لول كم  ت اعليس واع الكت  ا   ليت إك بعع  عالاكعا  اعس
 كياء  ا اعثب يدت اعوب ت أو اع رحلت اعجب ويت؟

طةةمح هةةذا السةة ال علةةى المكفةةو    مةة  المجمةةوعت   للتمةةمف علةةى الةةرلا 
الةةذي بةةا  ،ةة  كةةل مةة  الب ةةت لالمرااةة   ةةم دعةة  مسةة مة المكفةةوف التمل م ةة .  مةة  

ا  تماع ةةة  للتلم ةةةذ ل ةةةا تةةةرت م لاضةةةي  ةةةم  يةةةادة التحصةةة ل  المملةةةو  أه الخلف ةةة 
الرااام للت م ذ ع  طميت متةا،مت   لمسةاعرت    ةم الراااة  كمةا  ةاء ذلة   ةم 
كث ةةم مةة  الراااةةاا  كمةةا أه للمرااةة  كةةذل  دلااض لاضةةحاض  ةةم تمزيةةز ل يةةادة كةةل 

 ,Mortimore)مةةة  التحصةةة ل الراااةةةم لاتجاهةةةاا الت م ةةةذ نحةةةو المرااةةة  

. ل ةةةةذا  ةةةةاء هةةةةذا السةةةةة ال للتمةةةةمف علةةةةى تةةةةةرت م لدلا كةةةةل مةةةة  الب ةةةةةت (1988
لالمرااةةة   ةةةم هةةةذا المجةةةال. لح ةةةم إه هنةةةال مجموعةةة  مةةة  المكفةةةو    د لةةةت 
الثانويةةةة  المامةةةة   قةةةةر تةةةة  اةةةة ال   عةةةة  دلا الب ةةةةت لالمرااةةةة   ةةةةم تسةةةة  ل عمل ةةةة  

 ا نرماج لع  دلاهما  م دعم   دااا اض.

يةةة  المامةةة    ةةةم تضةةة  ت تةةةاض مةةة  أمةةةا المجوعةةة  التةةةم لةةة  تةةةر ل الثانو 
المكفو اا اللواتم د ل  الجامم  ل حراه  تكمل الما سةت م حال ةاض كمةا تضة  
أ مياا  م طميق   للتخةمج  ةم الثانوية   لةذا تة  اة ال هةذه المجموعة  نفةس 
السةةةةة ال الةةةةةذي اةةةةةئل للمجموعةةةةة  األ ةةةةةمر  لهةةةةةو حةةةةةول دلا األهةةةةةل لال  ئةةةةة  
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انةةةةةرما     ةةةةةم الجاممةةةةة  أل  ةةةةةم الترايسةةةةة   ،الجاممةةةةة   ةةةةةم تسةةةةة  ل عمل ةةةةة  
 تشج م   ةكمال دااات   لد ول الجامم   م المستقبل.

 أوال ة لأي اع ج ي ت اعاا لخلس اعثب يدت اعوب تة 

 (7 اول لقم )

 ييضح إ ببب  هذه اع ج ي ت  لى اعسؤال اع طروح

 اعامرال اإل ببت اعسؤال

ما دلا كل م  الب ت لالمراا  
 م   م عمل   إكمال  لرااات 

 الثانوي  المام ؟

 4 الوالراه كاه ل ما دلا إيجا م 1

 4 المملماا ك  متمالناا 2

 3 اةدااة متمالن  3

 2 األ صائ   ل ا دلا 4

 لول األهمة  -1
أ ةةاب  ةةةذل  أابمةة  مةةة  الخمسةةة  الةةذي  التحقةةةوا ،الثانويةة  المامةةة  لهةةةذا 

ل أحةةرهما  ةةم دعةة  يمطةةم انطباعةةاض   ةةراض عةة  الةةرلا الةةذي بةةا  ،ةة  الوالةةراه أ
 ا ن  / ا نت   المكفوف دااا اض.

لمةة  أمثلةة  الةةرلا الةةذي بةةا  ،ةة  ألل ةةاء األمةةوا مةةا بالتةة   ةةزلة: "عنةةر 
انضةةمامم للثانويةة  المامةة  ل ةةرا ممااضةة  مةة  ،مةة  األبةةااب  للكةة  أمةةم 
كانةةت تقةةو ممةةم لكانةةت  ةةم أيةةا  ا متحانةةاا تةةن   منةةذ الفجةةم لتةةوبظنم 

 لكل أكمل المذاكمة".
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ظةةاهم ا هتمةةا  الةةذي كةةاه يقةةو  ،ةة  األهةةل لمةةا تحك ةة  عةةذااي: لمةة  م
"كةةاه األهةةل ي تمةةوه  ةةم   كانةةت أ تةةم تةةذه  إلةةى المرااةة  إذا اأا ت النةةاض 
مة  المملمةةاا ممةم لتكلم ةة  عنةةم شةااح  ل ةة  لضةمم لظمل ةةم الخابةة   
لكانت تقول ل   أننم مثةا مة علةى دالاةم  للكة  بةموب  التةربل  هةو الةذي 

  لأيضةاض  ةم المنةزل كةانوا ينابشةوننم  قةت ل  يحبطةوننم   مةث ض يم قنم بلة  ض 
 ةةةم  رايةةة  د ةةةولم الجاممةةة  كنةةةت أبةةةول ألمةةةم: إننةةةم  ائفةةة    كانةةةت تقةةةول: 
الخةةائو يقمةةر  ةةم الب ةةت" لأيضةةاض كةةانوا يميةةرله منةةم الحصةةول علةةى دا ةةاا 
عال     كانوا يكماله على مسةاممم "الةذي   يحصةل  ةم ألل كةواس علةى 

 ص مه الب ت".م Aتقريم 

 لةةود تقةةول أيضةةاض عةة  لالةةري ا: "كةةاه هم ةة  األلل لاأل  ةةم أه أكمةةل 
 داااتم".

 لول اع ولمة  -2

إه المةةرد الةةذي بةةال ،الةةرلا اةيجةةا م أللل ةةاء األمةةوا  ةةم دعم ةة   هةةو 
نفسةةةة  الةةةةذي أكةةةةر علةةةةى الةةةةرلا اةيجةةةةا م الةةةةذي بامةةةةت ،ةةةة  المملمةةةةاا.  ةةةةرلا 

المامة  كةاه يتفةالا مةا  ة   التشةج ر  المملماا  م دع  المكفوف  م الثانوية 
كما بالت  ذل  عذااي  لب   الحة  لا حتةما  كمةا  ةاء علةى لسةاه  لةود  أل 
ا هتمةةةا  الزائةةةر كمةةةا تقةةةول مشةةةاعل ح ةةةم أكةةةرا أه: "المملمةةةاا كةةة  كث ةةةماا 
ا هتمةةا   ةةم ممةةا  ملنةةم أعجةةز عةة  التمب ةةم عةة  شةةكمه   قةةر كةة  يتمنةة   أه 

يقلة  لةم: "شةري ح لة  نبةم نشةو   مرااة ". أمةا يميننم ،الجامم  لكة  دائمةاض 
 ةةةةزلة  تصةةةةو ع بت ةةةةا ،مرااةةةةات ا لالةةةةرع  الةةةةذي ل رتةةةة  مةةةةن   ،قول ةةةةا: "إه 

 التمامل   ننا كاه كرن  تمامل ما     أ  لا نت ا".
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 لول اعنبظرة  -3

تةةةةة ع مةةةةة  المكفو ةةةةةاا اتنةةةةة   علةةةةةى الةةةةةرلا الةةةةةذي بامةةةةةت ،ةةةةة  اةدااة 
ويةةة  المامةةة   مشةةةاعل تقةةةول: "النةةةاظمة لتشةةةج م   لتسةةة  ل داااةةةت    ةةةم الثان

كانةةةت تسةةةاعرنم كث ةةةماض لتسةةةرل عنةةةم دائمةةةاض  ل ةةةم ،مةةة  األح ةةةاه تةةةرتم إلةةةى 
الفصةةل لتمانةةم لتكممنةةم أيضةةةاض". عةةذااي تةةمر أنةة : "كةةةاه هنةةال اهتمةةا  مةةة  
اةدااة عمومةةةةاض  ةةةةم أه تكةةةةوه  صةةةةولنا  ةةةةم الطةةةةا ت السةةةةفلم  لذلةةةة  لتسةةةة  ل 

إلةةى مسةةاعرتنا عنةةر د ةةول المرااةة    عمل ةة  حمةةل اآللةة  الطا،مةة   ،اةضةةا  
 ةةنح  نةةر ل دله مما ةةت   تتكفةةل اةدااة  ةةم إيصةةالنا إلةةى الفصةةل أل ض  لبمةةر 

 ذل  تر ل ،مرنا ،ق   الطالباا".

 ةةةزلة تثنةةةم كث ةةةماض علةةةى نةةةاظمة المرااةةة   تقةةةول: "إه النةةةاظمة السةةةا،ق  
أمةةا  للمرااةة  بةةر اةةاعرتنم كث ةةماض  ةةم كث ةةم مةة  األمةةوا التةةم كنةةت أحتا  ةةا  

النةاظمة الحال ة  بةةر  لة  مة  حب ةةا لةم أن ةةا طبمةت لةم  نفسةة ا شة ادة تخم ةةم 
  م الثانوي  المام  دل  ض على  مح ا لامادت ا  تخم م".

إ  أه طالب  لاحرة م  المكفو اا  الفت   هذا المأي  خلود لم  تةث  
على الناظمة  ل إن ا ذكما اه الناظمة كانت بر ا ضت ببول ةا  ةم مرااةت ا 
،حج  أه الصو الذي اتنض  إل   هو  ةم الةرلا الملةوي  لهةم   تسةتط ر 

 تحمل مسئول   لع ء توب ل الطالب  المكفو  .

أمةةا الطالةة  الخةةامس لهةةو عةةاي   لةة  يكةة  يةةمر ةدااة الثانويةة  التةةم 
 داس    ا أي دلا مم ز  م هذا المجال.

 لول األخصبئاة  -4
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ا  تماع ةةةةة  التةةةةةم مةةةةة  اتنةةةةةاه مةةةةة  المكفو ةةةةةاا اأتةةةةةا أه األ صةةةةةائ   
المفتةةمض أه يكةةوه دلاهةةا هةةو متا،مةةة  مشةةاكل الطلبةة  ل صوبةةاض أبةةةحاب 
اةعابةةاا  لةة  يكةة  ل ةةذه األ صةةائ   أي دلا. أمةةا األ ميةةاه  تقةةول مشةةاعل: 
"كانت هنال متا،م  م  األ صائ   لم  كانت تسرلنم دائماض إه كنت ،حا ة  

 إلى شمء ما".

ممةةةم لقةةةاء عنةةةر  رايةةة  الراااةةة  أمةةةا  ةةةزلة  تقةةةول: "عملةةةت األ صةةةائ   
لكانت دائماض تسرلنم إه كنت أحتاج ش ئاض  لكنم كنةت نةادااض مةا أذهة  إل  ةا  

 لهذا ما كاه يزعج ا  للكنم أ بمت ا أن    يو ر ما يسترعم ذل ".

ممةةا اةةبت ن حةة  أه المكفةةو    بةةر ألضةةحوا أه األهةةل كةةاه ل ةة  دلا 
علةى انةرما    مةر المبصةمي   إيجا م  م مساعرت   علةى إكمةال داااةت   ل 

كمةةةةا أتنةةةةى المكفو ةةةةوه كةةةةذل  علةةةةى تمامةةةةل لتمةةةةاله المملمةةةةاا  أمةةةةا اةدااة 
المرااة   ممثلةة  ،النةاظم  قةةر كةاه هنةةال كةذل  ااتحسةةاه لمةا بامةةت ،ةة   ل ه 
كاه هةذا ا اتحسةاه أبةل بلة  ض ممةا لق ة  الوالةراه لالمملمةوه أمةا األ صةائ   

دلاها   من   مة  لة  يةم ل ةا دلااض لاضةحاض  ا  تماع    قر ا تلو المأي حول
لمةةن   مةة  اأر المكةةس. لالةةذي يظ ةةم أه ،مةة  األ صةةائ اا كةة  يحةةالل  
الق ةةةا  ،ممةةةل شةةةمء تجةةةةاه المكفةةةوف للكةةة  عةةةةر  تجةةةالب المكفةةةوف أل عةةةةر  
حا ت  ل ذه المساعرة كاه يحول دله عمل ذل .   نما ابتصم دلا الةبم  

 وف لع  حال .اآل م على مجمد الس ال الما م للمكف

لالةةذي نمتقةةره أه لأل صةةائم ا  تمةةاعم دلااض كب ةةماض يجةة  أه يقةةو  ،ةة  
 م تس  ل عمل ة  انةرماج المكفةوف مةر الح ةاة المرااة   المادية  لاةواء كةاه 
اللةةةو   ةةةم تقصةةة م ،مضةةة    ةةةم الق ةةةا    ةةةذا الةةةرلا نا،مةةةاض مةةةن   ال مةةة  عةةةر  
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إه "التجمبةةة  تجةةةالب المكفةةةوف مم ةةة   ةةةةه ذلةةة    يلغةةةم هةةةذا الةةةرلا ح ةةةم 
المتاح  تظ م أه التمل    م المرااس المادي  ممكة  ،النسةب  لمةرد كب ةم مة  
الطلبةة  المكفةةو   . لاه لضةةر أللئةة  الةةذي  هةة  حال ةةاض يرااةةوه  ةةم المةةرااس 
الماديةةةةةةةةةة  يمكةةةةةةةةةة  أه يتطةةةةةةةةةةوا  وااةةةةةةةةةةط  الخةةةةةةةةةةرماا الخابةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةانرة" 

(Schindele, 1982: 52) لمةةة  هةةةذه الخةةةرماا الخابةةة  ا اتشةةةاااا 
 النفس   لا  تماع   المقرم  ل   ء الت م ذ.

 ثب يب ة لأي اع ج ي ت اعاا عم تاخم اعثب يدت اعوب تة 

 (8 اول لقم )

 ييضح إ ببب  هذه اع ج ي ت  لى اعسؤال اع طروح

 اعامرال اإل ببت اعسؤال

ما دلا كل م  الب ت لالمراا  
  م عمل   إكمال  لرااات  ؟

 4 إيجا م الوالراه كاه ل ما دلا 1

 4 المملماا ك  متمالناا 2

 3 اةدااة متمالن  3

ي حةةة  مةةة  الجةةةرلل السةةةا ت أه إ ا،ةةةاا هةةةذه المجموعةةة  تكةةةاد تكةةةوه 
 متطا،ق  مر المجموع  األللى: 

 لول اعياعايتة  -1

هنةةةال مةةة  ألمةةةي علةةةى ل ةةة  الممةةةو  أه األهةةةل كةةةانوا يشةةةجمون  علةةةى 
بةةال إه األهةةل كانةةت عنةةره   إكمةةال الراااةة  مثةةل  اطمةة  لبةةفاء لهنةةال مةة 

ا بةة   ةةم اميت ةةا مرااةة  ،مةةر التخةةمج مثةةل مك ةة  لمةةن   مةة  اكةةز أكثةةم علةةى 
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هذه النقط   تقول عواطو: "كاه الرلا األلل لألهل   ما لبةلت إل ة  )هةم 
حال ةةةةاض تةةةةراس ما سةةةةت م  ةةةةم التمب ةةةة (  ل ةةةة   ضةةةةل كب ةةةةم  ةةةةم ذلةةةة    كةةةةانوا 

ا يشةةجموننم ليممضةةوه يسةةاعرلننم ليقةةممله لةةم  ةةم أي لبةةت أشةةاء لكةةانو 
على  رمات   دائماض لبر كاه  لالري متحمس    راض  لتحابم ،الجامم  علةى 

 الم   م  أن ما ل  يكونا متملم  ".

 لول اع ولم واإللالة اع الكيتة -2

عواطةةةو تقةةةول: "كنةةةت ألقةةةى التشةةةج ر مةةة  المملمةةةاا لالحةةةمص علةةةى 
الجاممةةة  ل ةةةرا  المحا ظةة  علةةةى مسةةةتواي الراااةةم الممتفةةةر  لعنةةةرما د لةةت

أيضةةاض تشةةج ماض مةة  ،مةة  الةةركاتمة ح ةةم كةةاه أحةةره  يستضةة فنم كث ةةماض لكةةم 
 أعمض أحر الرالس النموذ     م محاضمات ".

إ  أن ةةا تةةمر أه هنةةال ،مةة  ا اةةتثناءاا  ةةم مةةراس الجاممةة   تقةةول: 
"هنال ،م  الركاتمة على عكس ذل    فم إحرر المماا طل  منةا أحةره  أه 

،مةةر ت تةة  أيةةا  مةة  ااةةت منا لمذكمتةة   لالتةةم تحتةةوي علةةى مائةة  نختبةةم لنمةةتح  
بةةفح    ةةذهبت إل ةة  ل مط نةةا  مبةة  أكبةةم  ل صوبةةاض أننةةم اةةرع ر طباعت ةةا 
،طميقةةة  ) مايةةةل(  للكننةةةم ااةةةتغمبت عنةةةرما تبةةة   لةةةم أه الةةةركتوا   يمةةةمف مةةةا 
أعنةةم ،طميقةة  ) مايةةل(  لعنةةرما شةةمحت لةة  ،التفصةة ل مةةا اعن ةة  اةةمي لةةم ،ةةره 

م ،مةةر  تةةمة أطةةول  أي عنةةر ا نت ةاء مةة  الطباعةة ...  ةةالمفملض أه يكةةوه أ تبة
 هنال توع   أكبم حول هذا الموضوع؟؟؟".

  ب  القول حول دلا كل م  األهل لالمراا  أل ال  ئة  الترايسة   
 م الجامم   م تشج ر الطال  المكفوف على إكمال دااات  أننةا ن حة  أه 

    علةةةةةى أه األهةةةةةل لالمملمةةةةة   لاةدااة هنةةةةةال توا قةةةةةاض  ةةةةة   ممظةةةةة  المكفةةةةةو 
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المرااةةة   بةةةر بةةةاموا  ةةةرلا إيجةةةا م  ةةةم هةةةذا المجةةةال ليمكةةة  اميةةة  نتةةةاا هةةةذا 
التشةةةةج ر علةةةةى النتةةةةائ  الج ةةةةرة التةةةةم حصةةةةل عل  ةةةةا المكفو ةةةةوه ممةةةة  تمةةةةت 
مقةةا لت    لهةةذا يمكةة  أه ي كةةر نتةةائ  الراااةةاا التةةم تةة  ااتمماضةة ا مقةةرماض 

  يادة التحص ل الرااام لأل ناء.حول األتم اةيجا م لألهل  م 

اعسعععؤال اعخعععب سة  عععب لأيععع  باعزا يعععت ل عععج اع كفعععيف  عععا اع لصعععردت  عععا 
 اع االس اعوب ت؟ وإن كنس ترى  ع   فا أي  رحلت ي كت أن يام  ع ؟

يمر ممظ  المكفو    الذي  تمت مقا لت   أه انرما    مر المبصمي  
  لاه ا تلفةوا  ةم تفابة ل هةذا  م المرااس المام  م    ليمود ،الفائرة علة  

 الموضوع.
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 (9 اول لقم )

 ييضح اإل ببب   لى هذا اعسؤال  قس ت  ب ايت أوعئ  اعذيت

 لخليا اعثب يدت اعوب ت واعذيت عم ياخليهب 

المكفو وه الذي  التحقوا  اة ا،  الس ال 
 ،الثانوي  المام 

المكفو وه الذي  ل  
 يلتحقوا ،الثانوي  المام 

 التكماا ااالتكم 
ما اأي  ،ةلزام   دم  

المكفوف مر 
المبصمي   م 

المرااس المام  ل ه 
كنت تمر ذل   فم 
أي ممحل  يمك  أه 

 يت  ذل ؟

 4 5 الرم  م   ليمود ،الفائرة على المكفوف  1
 2 -   يم    م الرم  2

 1 - الرم  يبرأ م  الممحل  ا  ترائ   3

 2 - تواط الرم  يبرأ م  الممحل  الم 4

 1 5 الرم  يبرأ م  الممحل  الثانوي  5

 اعا ج   م ودويل ببعفبئاة  لى اع كفيفة  -1

يتضي أه تسم  مكفو    م  أحةر عشةم يةمله اه الةرم  م ة  ليمكة  
أه يستف ر من  المكفوف.  جم ر م  د لوا الثانوي  المام  يةمله أهم ة   ائةرة 

 الثانوي  يمله ذل .الرم    نما أكثم م  نصو م  ل  ير لوا 

لمةةةر أه األ لب ةةة  تةةةمر أهم ةةة  الةةةرم  إ  أن ةةة    يةةةمله أه يةةةت  ذلةةة  
،شةةكل إلزامةةم ح ةةم تقةةول عةةذااي: "  أعتقةةر أه  كةةمة اةلزام ةة    ةةرة    نةةال 
،مةة  مقتنمةةوه ،ةةرن     يسةةتط موه ا نةةرماج  ةةم المةةرااس المامةة   لبةةذل  

يم ةة  ل  يةةمر اتنةةاه مةة   تصةةبي عمل ةة  انةةرما    أمةةماض مسةةتح  ض".   نمةةا  
 المكفو    أه هنال  ائرة م  لااء ا نرماج.
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 اع رحلت اعاا يام  ي ب اعا جة  -2

المكفو وه الةذي  د لةوا الثانوية  المامة  يةمله أه الممحلة  الثانوية  هةم 
أنسةة  ممحلةة  ينةةرم     ةةا المكفةةوف  ةةم المةةرااس المامةة   لالةةذي  لةة  يةةر لوا 

ل هةةةةذه النقطةةةة    اتنةةةةاه مةةةةن   مةةةة  يميةةةةاه أه الثانويةةةة  المامةةةة  منقسةةةةموه حةةةةو 
الممحل  المتواط  يمك  أه تت     ا عمل   ا نرماج  لهنال لاحر  قةت يةمر 
إمكان   ا نرماج م   راية  الممحلة  ا  ترائ ة .  اطمة  تةمر   ةذا الةمأي ح ةم 
تقةةةول: "أار أه الةةةرم  يمكةةة  أه يةةةت   ةةةم  م ةةةر المماحةةةل. إذا كانةةةت هنةةةال 

عة  عمل ة  التملة   ،طميقة  ) مايةل(  ة  أعتقةر أنة  اةتكوه مراااا مسئو ا 
 هنال مشكل   م عمل   انرماج المكفوف م  الممحل  ا  ترائ  ".

بةةةةةةفاء لعواطةةةةةةو تميةةةةةةاه إمكان ةةةةةة  انةةةةةةرماج المكفةةةةةةوف مةةةةةة  الممحلةةةةةة  
 المتواط .

 تقول بفاء: "ابتماحم هةو أه يتراةس الطالة   ةم الممحلة  ا  ترائ ة  
طميقةة  ) مايةةل( لبمةةر ذلةة  أي ،الممحلةة  المتواةةط    ةةم مرااةة  النةةوا ل ةةتمل 

 يذه  إلى مراا  عام ".

عواطةةةو تتحةةةرع ،شةةةمء مةةة  التفصةةة ل "ألا ةةةت علةةةى ا نةةةرماج للكةةة  
،ممحل  مم ن  لل ست الممحل  ا  ترائ   لل ست الممحلة  ا  ترائ ة    الطالة  

  الكف ةةو لطميقةة  تمل مةة  للكتا،ةة  ،طميقةة  ) مايةةل( تحتةةاج إلةةى بةةبم كب ةةم مةة
الممل    رنا أتحرع عة  ذلة  مة   ة ل تجمبة    لقةر دااةت مةرة اةنت    ةم 
الممحلةةة  ا  ترائ ةةة   ةةةم مرااةةة  الم ةةةاء )لإلعابةةة  الحمك ةةة ( لكانةةةت الممل ةةة  

حصةة   11متبمة   ةراض  لالمملة  المةةادي  ةم المةرااس المادية  لريةة  مةا يقةااب 
 ترائ ةةة  داااةةة    ةةة  يسةةةتط ر عمةةةل ذلةةة   لالطالةةة  الكف ةةةو  ةةةم الممحلةةة  ا 
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يحتةةةاج إلةةةى أه يقةةةو  المملةةة  ،ةاشةةةاده  طةةةوة تلةةةو األ ةةةمر  لأه يقةةةو  المملةةة  
،ةاشةةاده إلةةى األمةةاك  اةةواء للجلةةوس أل الكتا،ةة  ،طميقةة  ) مايةةل(  لالوبةةت   

دب قةةةة  لهةةةةذه  40يتسةةةةر ل قةةةةو  المملةةةة   ةةةةذل    الحصةةةة  الراااةةةة   عبةةةةااة عةةةة  
ى األبةةةةل لكةةةةم الممل ةةةاا أي تملةةةة  طميقةةة  ) مايةةةةل( تحتةةةةاج إلةةةى اةةةةاعت   علةةة

توبل ما تميره إلى الطال  المكفةوف... ل  تسةتط ر أه تجمةل لة  حصصةاض 
 ابةةة  يةةةتمل     ةةةا طميقةةة  ) مايةةةل(  رنةةةت   تسةةةتط ر أه تحةةةم  الطالةةة  مةةة  
الحصةة  التةةم تمةةود عل ةة  ،المتمةة  لالماحةة  كحصةةص األلمةةاب لالماةة    ةةذل  

يجةة  لضةةم  مةةر  ا شةةممه ،ةةالفمق   نةة  لبةة    م ئةة  المةةادي    لةةذا أعتقةةر أنةة 
 ئةة  مةةر  ئةة  أل   ئةة  تتنااةة  ممةة  لمةةر برااتةة   ،ح ةةم يةةتمل  ،شةةكل أ ضةةل  
ليسةةةتط ر ا لتحةةةاق ،مةةةر هةةةذه الممحلةةة  المةةةرااس المامةةة   لالممحلةةة  المنااةةةب  
 نرماج المكفوف يمك  أه تكوه م  الصو الثالم أل الما،ر المتواةت  فةم 

لطفةةةل الكف ةةةو لأه هةةةذه الممحلةةة  حتةةةى الطفةةةل المةةةادي يسةةةتط ر أه يسةةةاعر ا
يمةةمف ك ةةو يمسةة  ،ةة  ليتمامةةل ممةة  لأ  يشةةممه ،الشةةفق  ل نمةةا يشةةممه ،رنةة  
 م ل ل   م الفصل  أمةا أه تقةو   تةمل الموضةوع )تقصةر الةرم ( لا نتظةاا 
حتةةى يصةةل الطالةة  إلةةى الممحلةة  الجامم ةة  ل خةةوض تجمبةة  الةةرم    ةةذا أمةةم 

 بم  بل  ض". 

ألنسةةة   نةةةرماج المكفةةةوف مةةةر مةةة  يةةةمله أه الممحلةةة  الثانويةةة  هةةةم ا
 المبصمي  ه  أللئ  الذي  ابت لد لوا الثانوي  المام .

 ةةزلة تميةةةر ا نةةةرماج مةةة  الثانويةةة  المامةة  حتةةةى يةةةتمك  المكفةةةوف مةةة  
ااةةتخرا  نلةة  الطباعةة  ليج ةةةرها ألن ةةا تةةمر أه المكفةةةوف يحتةةاج إلةةى تمةةةانم 

 انواا لكم يتمك  م  إ ادت ا.
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اج مةة  الممحلةة  الثانويةة : "اعتقةةر أه مشةةاعل تمطةةم اةةبباض ن ةةم ل نةةرم
أ ضةةةةةل ممحلةةةةة  للةةةةةرم  هةةةةةم الممحلةةةةة  الثانويةةةةة  لتةةةةةره ل   للجاممةةةةة   لل سةةةةةت 
ا  ترائ ةة  أل المتواةةط   أله الممحلةة  ا  ترائ ةة  ،النسةةب  لألطفةةال المبصةةمي  
تمتبةةم ممحلةة   ريةةرة لبةةمب    مةةاذا لةةو كةةانوا مكفةةو       ةة  يحتةةا وه إلةةى 

أه يجمح أحر األطفةال اآل ةم هةذا ،اةضةا   إلةى متا،م  أكثم  لم  الممك  
أه تمل  الكتا،  ،طميقة  ) مايةل( اةتكوه بةمب  ،مة  الشةمء  لكمةا أن ة    

 يستط موه حمل اآلل  الطا،م  إلى الب ت أل المراا ".

 لةةةود تقةةةول: "إه كانةةةت عمل ةةة  الةةةرم  تةةةت   ةةةم الغةةةمب مةةة  ا  تةةةرائم 
ل اةوف يطالموننةا لينظةمله إل نةا  نح  لسنا  م الةرلل الغمب ة     نةا األطفةا

 ،مطو".

أ  ماض عةذااي تةمر: أنة  حتةى لةو ننةرم  مة  الممحلة  ا  ترائ ة  لتكةوه 
هنال حصص متخصص  لطميق  ) مايل(    أعتقر أه هذه الحصص كا    

 لهذا الشمء ااتمردت  م  الوابر".

  بةة  مةةا  ةةاء  ةةم اة ا،ةة  عةة  هةةذا السةة ال أه ممظةة  المكفةةةو    
المكةةاه الطب مةةم ل ةة  هةةو  ةة   الطلبةة  المبصةةمي   لةةذا يةةمله أهم ةة  يةةمله أه 

ل ائرة الةرم  ل ه كةانوا   يةمله ،الزام تة  كمةا أاةلفنا  ل ه تة  إلةزام     نةال 
ممحلةة  مم نةة  يفضةةلوه أه يةةت  ا لتحةةاق   ةةا. هةةذا مةةر أه نصةةف   لةة  يةةذه  

م السةة ال للثانويةة  المامةة   لابمةةا يمةةود هةةذا لصةةموباا كنةةا بةةر تكلمنةةا عن ةةا  ةة
 الثالم م  هذه الرااا .
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لنمتقةةةةر أه مةةةةا بالتةةةة  عواطةةةةو مةةةة  تفضةةةة ل ا انةةةةرماج المكفةةةةو    مةةةة  
الصةةو الثالةةم أل الما،ةةر المتواةةت هةةو مةة  أ ضةةل الحلةةول لالمقتمحةةاا ل ةةذه 

 المسرل  لمرة اعتباااا: 

: هنةةةةال شةةةةب  اتفةةةةاق  ةةةة   المكفةةةةو    علةةةةى عةةةةر  إمكان ةةةة  ا نةةةةرماج مةةةة  أوال  
 ةة  ،ةةالنظم إلةةى حا تةة  لةةتمل  الطباعةة  ،طميقةة  ) مايةةل( الممحلةة  ا  ترائ

م  ناح    للمر  أهل   األطفال  ةم المةرااس المامة  لتقبةل المكفةوف  
 لمماعاة لشمواه لنفس ت  م  ناح ت  أ مر.

: إنةة   ةةم منتصةةو الممحلةة  المتواةةط  يكةةوه المكفةةوف بةةر أتقةة  طميقةة  ثب يععب  
رااس الماديةةة   ةةةم هةةةذا ) مايةةةل( مةةة  ناح تةةة   ليكةةةوه الت م ةةةذ  ةةةم المةةة

الس  بر لبلوا إلةى ممحلة  بةر يسةتط موه    ةا التمامةل مةر المكفةوف 
 ،طميق    رة يماعوه    ا شمواه ليقرموه ل  المساعرة متى احتا  ا.

اعسععؤال اعسععبلسة  ععب األ مععبل واع قارحععب  اعاععا  راهععب  نبكععلت و وينععت  ععا 
   ليت ا ا ب    ا اع االس اعوب ت؟

مكفةةةةو    عةةةة  هةةةةذا السةةةة ال علةةةةى ت تةةةة  مقتمحةةةةاا تمكةةةةزا إ ا،ةةةةاا ال
 ( يب   ذل .10ائ س   لالجرلل اب  )
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 ( 10 اول لقم )

 تمرالا   قارحب   وينب  اعا ج

 اة ا،  الس ال

المكفو وه الذي  
التحقوا ،الثانوي  

 المام 

المكفو وه الذي  
ل  يلتحقوا ،الثانوي  

 المام 
 التكماا التكماا

ما األ كاا 
محاا المم ن  لالمقت

على عمل   انرماج 
المكفوف ،المرااس 

 المام ؟

تو  م المما ر لالكت  المطبوع   1
 ،طميق   مايل

2 5 

 1 1 توع   الممل   وضر المكفوف 2
 - 2 توع   المكفوف ،فائرة ا نرماج 3
 1 - تو  م المواب ا 4
 1 - منااب  المبنى المراام 5

 ا ا واعماب اع كايبت بطردقت )ارايم(ةاع قارح األولة تي ير اع ر 

بةةةةال   ةةةةذا المقتةةةةمح أ لةةةة  مةةةة  تمةةةةت مقةةةةا لت    ح ةةةةم يةةةةمله أه هةةةةذا 
المقتمح ا س ل كث ماض م  عمل   انرما     م المرااس المام . تقةول  اطمة  
عةة  هةةذا المقتةةمح: مةة  ا حت ا ةةاا التةةم يجةة  توا مهةةا  ةةم المةةرااس المامةة  

الكتةة  المطبوعةة  ،طميقةة  ) مايةةل(. مةة   لتكةةوه منااةةب  للمكفةةو    هةةو تةةوا م
الممكةة  أه تكةةوه المةةرااس المامةة  أ ضةةل  ةةم  وهةةا للطالةة  المكفةةوف ألن ةةا 
تو م ل   و ا  ت ل لالتممف على اآل ةمي   للكة  أعةود لأبةول: إه تةو  م 

 الكت  هو أمم  م  اي  األهم     رنا أعتقر أن ا أبم  مشكل ".

ر  ةةةرأا  تةةةو  م المنةةةاه  المطبوعةةة  ل ةةةريم ،الةةةذكم أه ل ااة التمب ةةة  بةةة
،طميقةةة  ) مايةةةل( للمكفةةةو    إ  أه الشةةةكور أح انةةةاض تتمكةةةز كمةةةا تقةةةول مك ةةة : 
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"المما ةةةر المطبوعةةة  ،طميقةةة  ) مايةةةل( أا ةةةو أه تتةةةوا م لبشةةةكل اةةةمير  ألن ةةةا 
 مو ودة للك    يمكننا أه نحصل عل  ا إ  ،مر ننت م م  عرة دالس".

مكفةو    إلةى المما ةر المطبوعة  ،طميقة  إه هذا المقتمح ي كر حا   ال
) مايةةةل(  ةةةةرل ل أن ةةةة  عنةةةرما تةةةة  اةةةة ال   عةةة  الصةةةةموباا التةةةةم تةةةةوا     أل 
لا  ةةت   عنةةر التحةةاب   ،الثانويةة  المامةة  ذكةةملا أه ألل هةةذه الصةةموباا هةةو 

 عر  توا م كت  دااا   مطبوع  ،طميق   مايل.

 اع قارح اعثب اة تي يت اع ولم ايضا اع كفيفة

ذا المقتةةمح كةةذل  كةحةةرر الصةةموباا التةةم يوا   ةةا المكفو ةةوه  ةةاء هةة
 ةةم المةةرااس المامةة  ح ةةم بةةال  مسةة  مةةن  : إه عةةر  تف ةة  المملةة  لوضةةةر 
المكفةةةوف يشةةةكل مشةةةكل  ،النسةةةب  ل ةةة   لبةةةر  ةةةاء ذلةةة   ةةةم السةةة ال المتملةةةت 
،الصةةموباا لالتةةم تةة  ذكةةمه ننفةةاض. ل ه كةةاه المةةرد الةةذي بةةال ،ةة  بلةة  ض )اتنةة   

 أن  يمك  أه يمطةم م شةماض علةى أهم ة  التمك ةز علةى هةذا الجانة   قت(  إ 
 ةةم المةةرااس التةةم يو ةةر    ةةا طةة ب ذلل إعابةةاا  ابةة .  ةةالمكفوف يجةة  
أه يمامل كرن  إنسةاه طب مةم   أه يمامةل ،طميقة  مختلفة  مة  ببةل المملة . 
تقةةةةةول  ةةةةةزلة: "مةةةةة  المفتةةةةةمض أ  يم ةةةةةز المكفةةةةةوف عةةةةة    ةةةةةمه أله ،مةةةةة  

يح  أه يم ز. مراا  التةاايخ بالةت لةم يومةاض عنةرما ااةترذنت ا المكفو      
 م أه أتغ   ع  حصت ا  نشغالم  تقةري  امتحةاه ن ةم بالةت )أنةت مم ةوع 
عن  القل (". أي أه   عت  عل   أي أن  ممذلاة   ما تقةوم   ،ة  لهةذا مةا 

 ضايق ا.

 عواطةةو تةةمر: "أه يكةةوه المملةة  مت  ئةةاض لتقبةةل مثةةل هةةذه الحةةا ا مةة 
اةعابةة    مةةة  الممكةة  أه يجةةةر المملةةة  الطالةة  المكفةةةوف تائ ةةاض  ةةةم السةةةاح  
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  جةة  أه يكةةوه مسةةتمراض لمسةةاعرت   لةةذا   ةةر أه يةةولم اهتمامةةاض  ابةةاض  لأه 
 يمكز على إيصال المملوم  ،صبم إل  ".

 اع قارح اعثبعثة تي يت اع كفيف بفبئاة اال ا بجة 

د لة  المامة   ح ةم تةمر  لةود بالت   ذا ا بتماح اتنتةاه مة  اللةواتم 
أه "توع ةةةة  الطلبةةةة  المكفةةةةو    ،ةيجا  ةةةةاا ا لتحةةةةاق ،المةةةةرااس المامةةةة  لأن ةةةةا 
أ ضل ل    م تس  ل انرما    أمم م    أله بموب  انرما    ناتجة  عة  

 عر  لعم الكث م من   ل ذه النقط ".

 ةةزلة تقةةول: "ببةةل د ةةول الثانويةة  المامةة  كنةةت أتسةةاءل أيقبلةةوننم  ةةم 
جتمةةر أ   ؟  مرااةةاا مرااةة  النةةوا كةة  يشةةجمننا لير ةةذننا إلةةى مرااةة  الم

عامة  لمةةا كنةا  ةةم الصةو الما،ةةر المتواةت. لةةذا   ةر أه تكةةوه هنةال احةة ا 
إلى المرااس المام  لجلوس الطلب  مر المملماا لالتمةمف علةى المةال  الةذي 

 انذه  إل  ".

اا التةةم لةةذا  ةةةه توع ةة  المكفةةوف م مةة    صوبةةاض لأه مةة  الصةةموب
يمر ،م  المكفو    أن ا توا     عنر د ول   الثانوي  المام  هةم بةموب  
التك و مةر الوضةر الجريةر كمةا  ةاء ذلة   ةم اة ال اةا ت  لةذا  ةةه التوع ة  
،فائرة ا نةرماج يمكة  اه يسة ل مة  عمل ة  تك ةو المكفةوف مةر المبصةمي . 

   ةةم المةةرااس ل  الةة  التخةةوف المبنةةم علةةى اعتقةةاداا  اطئةة  لمةةا اةة وا  ون
 ةةم داااةةت  ح ةةم ل ةةر  (Bishop, 1986)المامةة   لهةةذا يوا ةةت مةةا لضةةح  

٪ مةةةةة  ع نتةةةةة  يةةةةةمله أه مسةةةةةئول   القبةةةةةول ا  تمةةةةةاعم تمةةةةةود علةةةةةى 70أه "
 المكفو    أنفس   لل س على ا قائ   المبصمي ".

 اع قارح اعراباة تي ير  ياصة ة 
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لة  ي يةرها أحةر ل  تقةل ،ة  إ  طالبة  مكفو ة  لاحةرة لهةم عواطةو ل ه 
ن م على هذا المقتمح  ابمةا ،ةالنظم لتةو م لاةائل الموابة ا  ح ةم يو ةر 

إمةةا لالةةرها أل أحةةر أبمبائ ةةا أل  -لكةةل طالبةة  مةة  يوبةةل ا مةة  ل لةةى المرااةة 
 السائت الخاص    .

 اع قارح اعخب سة  نبكلت اع لنى اع الكاة 

مرااةم كذل  بالةت ،ة  الطالبة  عواطةو  قةت ح ةم تةمر أه "المبنةى ال
يجةة  أه يكةةوه منااةةباض ل ةة  لذلةة  ،ةةر  تكةةوه هنةةا المريةةر مةة  الممتفمةةاا أل 
األعمةةةةةرة  أي أه تتةةةةةوا م ،مةةةةة  الشةةةةةملل للمبنةةةةةى  لالتةةةةةم تنااةةةةة  طب مةةةةة  
لاحت ا اا الطال  المكفوف". لنمتقر أه المقتمح هةذا   يحظةى ،كث ةم تري ةر 

ء  ةةةم مةةة  ببةةةل المكفةةةو     لذلةةة  ألنةةة  لةةة  يمةةةرله مةةة  الصةةةموباا؛ كمةةةا  ةةةا
 الس ال الثالم الذي ت  ذكمه اا،قاض إلى طال  لاحر  قت.

 خةصت اعنابئجة 

 تليت  ت هذه اعالاكت  ال  ت اعنابئج أه  ب  ب يلاة 

نصةو المكفةةو    مةة  البنةة   لالبنةةاا الةةذي  أن ةةوا الممحلةة  المتواةةط   -1
 ةةةةةم مةةةةةرااس النةةةةةوا  ضةةةةةلوا الةةةةةذهاب إلةةةةةى تانويةةةةة  الم ةةةةةاء الخابةةةةة  

لالنصو اآل م إما التحقوا ،الثانوي  المام  ل ما لة  ،المماب   حمك اض  
 يكملوا دااات  .

الفوائةر ا  تماع ة  لالشخصة   التةم يةةمر المكفو ةوه أن ة   نوهةا مةة   -2
لااء التحةةةةةاب   ،الثانويةةةةة  المامةةةةة  كانةةةةةت هةةةةةم الغالبةةةةة   ةةةةةم إ ا،ةةةةةاا 

 المكفو   .
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ظ ةةةةم  ةةةةم الراااةةةة  ا ةةةةت ف لاضةةةةي  ةةةة   هةةةة  ء الةةةةذي  دااةةةةوا  ةةةةم  -3
لمامة   لأللئة  الةذي  لةة  يةر لوها  حةول ماه ة  الصةةموباا المةرااس ا

التةةةم يمكةةة  أه يوا  وهةةةةا  ةةةم حالةةة  الةةةةرم .  الةةةذي  د لةةةوا الثانويةةةة  
المام  ل مبوا الرم  يشكوه أكثم م  بموباا دااا      نمةا الةذي  
ل  ينرمجوا اكزلا على إمكان   تممض   لصموباا نفس   لا تماع ة  

 أكثم من ا دااا  .

الصفاا التم يمر المكفو وه ل ةوب توا مهةا  ةم مة  يم ة  م       -4
 ةةةم ا نةةةرماج ،المةةةرااس المامةةة   ظ ةةةما بةةةفتاه كانتةةةا أكثةةةم تةةةمدداض 

 لتكماااض هما الثق  ،النفس  لاةدااة لبوة الشخص  .

أظ ةةةما الراااةةة  أه كةةة ض مةةة  األهةةةل لال  ئةةة  الترايسةةة   يلمبةةةوه دلااض  -5
إكمةةةةال داااةةةةت   ةةةةم  إيجا  ةةةةاض  ةةةةم حةةةةم المكفةةةةوف علةةةةى إكمةةةةال علةةةةى

 المرااس المام .

يةةةةةةمر ممظةةةةةة  المكفةةةةةةو    الةةةةةةذي  تمةةةةةةت مقةةةةةةا لت   أه انةةةةةةرما    مةةةةةةر  -6
المبصةةمي   ةةم المةةرااس المامةة  م ةة   لمف ةةر ،النسةةب  ل ةة  ا تلفةةوا  ةةم 

 الممحل  التم يج  أه يت     ا الرم .
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 اعايصيب ة 

  م ن اي  هذا البحم يوبم الباحثاه ،ما يلم: 

ب   بماااض لاضحاض ،شره دم  المكفو     م المرااس أه تتخذ ل ااة التم  -1
المادي .  س اا  دم  المكفو    مر المبصةمي   ةم التملة   المةا  مة  
المفتةةةمض أه يةةةت  إبمااهةةةا مةةة  ببةةةل الةةةو ااة ،ح ةةةم تممةةة  علةةةى  م ةةةر 

 ه  ء الت م ذ.
أه تبةةةةرأ ممحلةةةة  دمةةةة  المكفةةةةو     ةةةةم المةةةةرااس الماديةةةة  منةةةةذ  رايةةةة   -2

حتةةى يتسةةنى للمكفةةوف أه يةةتمل  الكتا،ةة  ،طميقةة   الممحلةة  المتواةةط 
) مايةةةل(  ةةةم الممحلةةة  ا  ترائ ةةة   ةةةم مرااةةة  النةةةوا. كمةةةا أه الت م ةةةذ 
المبصةةةمي   ةةةم الممحلةةة  المتواةةةط  أكثةةةم إدااكةةةاض لظةةةملف المكفةةةوف 
لأكثةةةم تف مةةةاض لةةة  للةةةذا   ةةة  علةةةى األا ةةةي أكثةةةم حمبةةةاض علةةةى مماعةةةاة 

 ةةة  الةةةذي  هةةة   ةةةم ممحلةةةة  شةةةمواه مةةة  الت م ةةةذ  ةةةم الممحلةةة  ا  ترائ
 طفول .

يوبةةم الباحثةةاه  تحريةةر مرااةة  مم نةة   ةةم كةةل منطقةة  تمل م ةة  تةةت   -3
   ةةةةا ا ااةةةة  الةةةةرم . ،ح ةةةةم تكةةةةوه إدااة هةةةةذه المرااةةةة  مةةةةر ال  ئةةةة  
الترايس   على دااي  ،ظملف ه  ء المكفو   . ليمك  أه تةزلد هةذه 

  المرااةةةة  ،اةمكانةةةةاا لالتسةةةة   ا المطلوبةةةة  لتسةةةة  ل عمل ةةةة  دمةةةةة
 المكفو       ا.

عمةةل دلااا توع ةة  للمرااةة   القةةائم   علةةى تةةرايس هةةذه الفئةة  مةة   -4
الت م ةةةةذ تتضةةةةم  أ ضةةةةل الطةةةةمق للتمامةةةةل مم ةةةة   لطةةةةمق التةةةةرايس 

 المنااب  ل    لشمح لنفس اا ه  ء الت م ذ لاحت ا ات  .
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تخصةة ص أ صةةائم ا تمةةاعم متخصةةص ل ةة  ء  ةةم المةةرااس التةةم  -5
هةةةذا اة ةةةماء أه يمطةةةم ل ةةة  ء الت م ةةةذ يةةةت     ةةةا الةةةرم . مةةة  شةةةره 

اهتمامةةاض أكبةةم  ليسةةاعر أيضةةاض علةةى  يةةادة التوابةةل مةةا  ةة   المرااةة  
 لألل اء أموا ه  ء المكفو   .

التةةةةةم  -ت  ئةةةةة  الت م ةةةةةذ المكفةةةةةو    نفسةةةةة اض منةةةةةذ الممحلةةةةة  ا  ترائ ةةةةة  -6
إلةةى أن ةة  اةة تو  وه ،مةةر ذلةة  إلةةى  -ا قضةةون ا  ةةم مرااةة  النةةوا

 . هةةةةذه الت  ئةةةة  ضةةةةملاي  لضةةةةماه ا نتقةةةةال السةةةةلس المةةةةرااس المامةةةة
للمكفةةةوف مةةة  مرااةةة  النةةةوا إلةةةى المرااةةة  الماديةةة . لتتضةةةم  هةةةذه 
الت  ئةة  عمةةل دلااا ترايب ةة  أللل ةةاء أمةةوا هةة  ء الت م ةةذ  ةةم ك ف ةة  

 التمامل مم   ل م ك ف   إبناع   ،رهم   الرم .
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 2003مايو  44العدد  ة بالزقازيقــــة الرتبيـــجمل
 

 دور الوالدين يف متابعة دراسة أبنائهم
 )دراسة ميدانية(

 د.  غازي عنيزان الرشيدي
 

  قا تة 

مةةر يتطلةةر يمةةر التملةة   أحةةر المنطلقةةاا األاااةة   للتنم ةة   ةةم أي مجت
إلةةى التطةةوا لالنمةةو. كمةةا أه كم ةة  اةنفةةاق علةةى التملةة   تمةةر أحةةر الم شةةماا 
المئ سةة   التةةم تمكةةس اهتمةةا  الرللةة  ،الممل ةة  التمل م ةة . لالمترمةةل ،مةةا تنفقةة  

مل وه ديناا انوياض أي  400دلل  الكويت على التمل   الما  لالبال  أكثم م  
ا عرا المبال  التةم تنفةت علةى التملة   أكثم م  مل اا لمائتم مل وه دل ا هذ

 المالم يكتشو مرر ا هتما  الذي تول   الرلل  للممل   التمل م  .

إ  أنةةةة  مةةةة  المتمةةةةااف عل ةةةة  أه الممل ةةةة  التمل م ةةةة  ل سةةةةت مسةةةةئول   
المرااةة   قةةت  ةةل إن ةةا مسةةئول   م اسةةاا أ ةةمر  ةةم المجتمةةر لعلةةى اأاةة ا 

 ةةةم دعةةة  التملةةة   ل ةةةم ا ةةةر مسةةةتور م اسةةة  األاةةةمة لالتةةةم تلمةةة  دلااض م مةةةاض 
 التحص ل الرااام أل نائ ا.

لبةةةر أشةةةااا كث ةةةم مةةة  الراااةةةاا إلةةةى أهم ةةة  األاةةةمة  ةةةم  يةةةادة لا ةةةر 
 Mortimore, Epstein 1984, Coleman)التحصة ل الراااةم لأل نةاء 

et al 1966 Epstein 1991, et al 1988). 

أحر األللوياا التم  لعل    ةه إشمال األامة  م الممل   التمل م   يمر
ت ةةرف األنظمةة  التمل م ةة  المتطةةواة إلةةى تحق ق ةةا ألن ةةا ل ةةرا أه مةة  شةةره 
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ذل  أه يم ر م  كفاءة ل ودة التمل     مث ض  ةم الو يةاا المتحةرة األمميك ة  
 ةةاء  ةةم األهةةراف التمبويةة  الوطن ةة  لبالتحريةةر  ةةم ال ةةرف الثةةام  مةةا يلةةم: 

لمشااك  التم م  شرن ا أه تزير م  كل مراا  اترع  ا 2000"،حلول عا  
إشةةةةةمال ألل ةةةةةاء األمةةةةةوا  ةةةةةم دعةةةةة  تطةةةةةوا الت م ةةةةةذ ا  تمةةةةةاعم لا نفمةةةةةالم 

 .(educational goals panel, 1994 National)لاألكاديمم" 

 ةم الممل ة  التمل م ة   Parent involvementإه إشمال للم األمةم 
تزمةةاض  ةةرلاه ليةةةرع  يمةةمف علةةى أنةة  "الرا ةة  التةةم يكةةوه    ةةا للةةم األمةةم مل

 .Maccoby and Martin 1983, p48تطوا لتقر  طفل  الرااام" 

لذا  قر  اءا هذه الرااا  لكم تلقم الضوء على دلا للم األمم  م 
 تمل   أ نائ  دا ل المنزل  م الكويت.

مخطت لمشملع ةشمال ألل اء األموا  ةم  Epstein (1995)لضر 
لبسةة  عمل ةة  إشةةمال ألل ةةاء   Parent involvementالممل ةة  التمل م ةة  

 األموا  م الممل   التمل م   إلى ات  أبناف أاماها كما يلم:

   الوالريParenting   م هذا الجزء يت  التمةاله  ة   األاةمة لالمرااة 
ع  طميت أه تقو  المراا  ممثل  ،المراا   ،مسةاعرة ألل ةاء األمةوا 

علةةةى الراااةةة  لعلةةةى علةةةى إبامةةة    ئةةة  منزل ةةة  بةةةح   تسةةةاعر التلم ةةةذ 
التطوا. كما يساعر ألل اء األموا المرااة    ةم تمةميف   ،احت ا ةات   
 لبتمميف   كذل  ،الق   لا هتماماا لالتو  اا المو ودة لرر أ نائ  .

  التوابلCommunicating  ليمنم التوابل ما  ة   ألل ةاء األمةوا
مة   انة  لة س توابة ض  Epsteinلالمراا   لهذا التوابل كما يةماه 

لاحةةةر ل  حتةةةى مةةة   ةةةانب    ةةةل هةةةو توابةةةل مةةة  عةةةرة  وانةةة     ةةةو 
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توابل يشمل الت م ذ لالمراا   لألل اء األمةوا  ل ةم حةا ا مم نة  
 يشمل كذل  أ ماداض م  المجتمر أيضاض.

  التطةةةةةةةةوعVolunteering  ليمنةةةةةةةةم تطةةةةةةةةوع ألل ةةةةةةةةاء األمةةةةةةةةوا للممةةةةةةةةل
لتةةةرايس أل لالمسةةةاعرة  ةةةم المرااةةة  إمةةةا عةةة  طميةةةت المسةةةاعرة  ةةةم ا

المسةةةاعرة  ةةةم األنشةةةط  المرااةةة   أل المسةةةاعرة  ةةةم  م ةةةر التبمعةةةاا 
 للمراا  ل  مها م  أنواع التطوع.

  اتخةةاذ القةةمااDecision – making   ليمنةةم أه يكةةوه أللل ةةاء
األموا دلا  م بنر القماا دا ل المراا   ةم ،مة  الجوانة  اةواء 

 أكانت إدااي  أ  م ن  .

  تمةةةةاله المجتمةةةةرCommunity collaboration  ليمنةةةةم تمةةةةاله
 م اساا المجتمر المختلف   م دع  الممل   التمل م  .

  التملةة    ةةم المنةةزلLearning at home  ليمنةةم مسةةاعرة ألل ةةاء
األموا ألل ده  دااا اض  م المنزل إمةا عة  طميةت مسةاعرت    ةم حةل 

نةاء لا بات   المنزل   أل القماءة ل   ،صوا عال أل اةشماف علة    أت
مةةذاكمت   لرالاةة    ل  مهةةا مةة  األاةةال   لالطةةمق التةةم ت ةةرف إلةةى 
إ ةةةما  دلا الوالةةةري   ةةةم مسةةةاعرة أل دهةةة  ،مةةةر الةةةرلا  المرااةةةم. لهةةةذا 

 الجزء هو ما انتطمق إل    م ،حثنا هذا.
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 اعالاكب  اعسببقتة 

إه دلا الب ةةةت  ةةةم دعةةة  الممل ةةة  التمل م ةةة  ل ةةةم تمزيةةةز نجةةةاح الطفةةةل 
ضةةي أهم تةة  أكثةةم  ةةركثم منةةذ السةةت ناا  راااةةاا كةةل مةة  الراااةةم  ةةرأا تت

Jenks(1972), Coleman et al (1966)  أكةةرا علةةى  لف ةة  التلم ةةذ
 ا  تماع   لا بتصادي  تلم  دلااض كب ماض  م نجاح  لتفوب  الرااام.

كمةةا أه نظميةةةاا علةةة  ا  تمةةاع أكةةةرا علةةةى أهم ةة  الموامةةةل األاةةةمي  
  ألمةةةةم  ةةةةم نجةةةةاح الطفةةةةل الراااةةةةم  مثةةةةل المسةةةةتور التمل مةةةةم لةةةةولم ا

(Grolinck and Slowiaczek 1994) ل ةةم ااتمماضةةنا للراااةةاا .
لالبحوع السا،ق   م هذا المجال اةنبرأ أل ض ،مةمض ،مة  الراااةاا الممب ة  

 ت  نتبم ا ،الرااااا الغمب  .

 اعالاكب  اعوربيتة 

مملكةة   ةةم داااةة  حةةول التخلةةو الراااةةم  ةةم الممحلةة  ا  ترائ ةة   ةةم ال
هةةة( أه مةة   ةة   أاةةباب تةةر م الت م ةةذ 1400الممب ةة  السةةمودي  ل ةةر حمةةزة )

دااا اض انشغال الوالر أل الوالري   م الممل لتةمل األ نةاء دله متا،مة  لكةذل  
 انخفاض المستور ا بتصادي لا  تماعم لألامة.

هةةةة( حةةةول الماةةةوب  ةةةم 1405ل ةةةم ،حةةةم م ةةةرانم بةةةا  ،ةةة  المن ةةةو )
القسةةة  الملمةةةم ،منطقةةة  تبةةةول ل ةةةر أه إهمةةةال اآل،ةةةاء لعةةةر  الثانويةةة  المامةةة  

تمالن   مر المراا  لب ا  األامة  تةو  م لاةائل التم  ة  ،راةلوب   ةم مةنظ  
 يمر م  األاباب الم دي  إلى ااوب ه  ء األ ناء.
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ل ةةةم داااةةة  حةةةول "الحا ةةةاا النفسةةة   لالقةةة   لةةةرر المتفةةةوب   داااةةة اض" 
المتفةوب   هة  مة  مسةتوياا ا تماع ة  ( إلى أه ممظة  1989توبل  ل ل )

متواط  أل  وق المتوات لأه ممظ  ن،اء ه  ء المتفوب   يحملوه مة ه ا 
 تمل م   عل ا.

ل ةةم داااةة  ةدااة الخةةرماا ا  تماع ةة  لالنفسةة    ةةو ااة التمب ةة   رللةة  
الكويت حول "ضمو التحص ل الرااام ،الممحل  المتواط  لطمق ع  ة   

راااة  إلةى أه عةر  متا،مة  األهةل للطالة  احتةل الممتبة  ( توبلت ال1994)
الثان   م      األاباب التم يمر المرااوه أن ا أدا إلى ضمو التحص ل 

% 61% مةة  مرااةةم اللغةة  اةنجل زيةة  ل 69الراااةةم.  قةةر أيةةر هةةذا السةةب  
% مةة  مرااةةم 54% مةة  مرااةةم الملةةو  ل55مةة  مرااةةم اللغةة  الممب ةة  ل 

 المياض اا.

( حةول "،مة  متغ ةماا التفةوق 1995ا  للتويجمي لا م  )ل م داا
الرااام كرحر م ا  التو    لاةاشةاد" توبة     ةا إلةى أه المتفةوب   داااة اض 
يمتا له ،ح  التمل   ليستخرموه طمباض  مال   م ا اتذكاا ليمود ذل  إلةى 

نمةو دلا األامة التمبةوي  ةم التشةج ر لالتحف ةز ل ةم تةو  م المنةاد األاةمي لل
 .203-202الممم م. ص 

(  م دااات  ع  "ترت م األهل  ةم مسةتقبل أ نةائ   علةى 1997شكوا)
بةةم ر التو  ةة  الراااةةم لالم نةةم"  ةةم لبنةةاه لالتةةم احتةةوا علةةى كث ةةم مةة  

 المتغ ماا توبل إلى ما يلم: 

كلمةةا ااتفةةر المسةةةتور الثقةةا م لةةأل  تمتفةةةر ،ااةةتمماا اةتةةااة المشةةةجم   -1
خفةةةةاض شةةةةب  مةةةةوا   ةةةةم اةتةةةةااة الممترلةةةة  لأيضةةةةاض لأل نةةةةاء ليما ق ةةةةا ان

 .187انخفاض ملحوظ  م اةتااة المحبط . ص 
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ا اتفاع المستمم  م المستور الثقةا م لةألب يصةبح  ااتفةاع مسةتمم  -2
 م اةتااة المشجم  لأل ناء  لبالمكس  ةةه اةتةااة المحبطة  تةنخف  

 .190مر ااتفاع المستور الثقا م لألب. ص

 م دااا  با    ا حول "متغ ماا الخلف ة  األاةمي   هة(1418كسنالي )
لأتمهةا علةةى التفةةوق الراااةةم لالماةةوب  ةم الممحلةة  ا  ترائ ةة  ،مكةة  المكممةة " 

 توبل إلى عرد م  النتائ  الم م  لالتم من ا: 

يمتفر عرد أ ماد أام الطة ب المااةب   عة  عةرد أ ةماد أاةم الطة ب  -1
 المتفوب  . 

لأم اا الط ب المتفوب   أعلى لأ ضل م  المستور التمل مم آل،اء  -2
المسةةةتور التمل مةةةم آل،ةةةاء لأم ةةةاا الطةةة ب المااةةةب  . أي أنةةة  كلمةةةا 
ااتفر المستور التمل مةم لا،ةاء لاألم ةاا كلمةا أدر ذلة  إلةى ااتفةاع 

  م المستور التحص لم أل نائ  .

أم ةةةاا الطةةة ب المتفةةةوب   لالمااةةةب   هةةة  أكثةةةم أ ةةةماد األاةةةمة الةةةذي   -3
 ه أ نائ    م المذاكمة ل م حل الوا باا.يساعرل 

أام الط ب المتفوب   أكثم حمباض م  أام الط ب المااةب   علةى  -4
متا،مةةةة  األ نةةةةاء  ةةةةم المةةةةذاكمة لحةةةةل الوا بةةةةاا ال وم ةةةة  لكةةةةذل   ةةةةم 

 تحض م الرالس ببل دااات ا  م المراا .

م الطةةة ب المتفةةةوب   ي تمةةةوه  تنظةةة   ألبةةةاا أ نةةةائ    ةةةم التم  ةةة  اةةةأ -5
ذاكمة ليقومةةوه  تلب ةة  ا بةةات   لاحت ا ةةات   ليقةةرموه ل ةة  حةةوا ز لالمةة

 .89-86ممنوي  لمادي  لحث   على ااتممااي  التفوق الملمم. ص 
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 اعالاكب  األ نليتة 

تمر م  أه  الرااااا التةم اكةزا  Coleman et al (1966)دااا  
مةةة  علةةةى أهم ةةة  دلا الب ةةةت  ةةةم الممل ةةة  التمل م ةةة   لتوبةةةلت هةةةذه الراااةةة  

ضم  ما توبلت إل   أه التحصة ل الراااةم للت م ةذ يةمتبت ،صةواة مباشةمة 
 Coleman،خلف   الت م ذ األامي  أكثم م  ااتباط   رلا المراا  لأطلت 

أي:  School doesn't make differenceمر   مة م  الباحث   مقول   
ري  علةى المراا    تممل تغ  ةما يةذكم  ةم التحصة ل الراااةم للت م ةذ م كة

هم التم تلم  الرلا األكبةم  ةم ذلة . لبةر كةاه  لالموامل األامي أه الب ت 
  ةم  ةمل  حمكة  البحةم  ةم كفةاءة المرااة   هةا أتةم كب ةمل ذه الرااا  ل  م 

School effectiveness research. 

  ةا  ا  تةرائم بةا  تلم ةذاض  ةم الصةو الخةامس 613ل م دااا  مسح   على 
1982 Epstein  ةةةم هةةةذه الراااةةة  أنةةة  عنةةةرما يشةةةتمل للةةةم األمةةةم ل ةةةرا 
التمل م ةةة   ةةةةه مةةة  نتةةةائ  ذلةةة  أه اتجاهةةةاا الت م ةةةذ نحةةةو المرااةةة   الممل ةةة 
ن ةةة  يصةةةبحوه أكثةةةم انتظامةةةاض  ةةةم حةةةل لا بةةةات   أإيجا  ةةة  كمةةةا أكثةةةم تصةةةبي 
 المنزل  .

 The Haringeyل ةةةم  ميطان ةةةا تةةة  الق ةةةا  ،مشةةةملع أطلةةةت عل ةةة 

reading project يةةةادة هةةةو شةةةملع إلةةةى تحق ةةةت أمةةةمي  األلل هةةةرف الم 
اةةنواا  ةةم  8-6الوبةت الةةذي يقضة   الوالةةراه  ةم مسةةاعرة أ نةائ   مةة  اة  

تق    أتم هذه المساعرة علةى أداء الت م ةذ  ةم هةذه هو لالثانم  .تمل  القماءة
ةةر أه الت م ةةذ هةةذه المةةادة. كانةةت مةةرة المشةةملع اةةنت   ل ةةم ن ايةة   المةةرة لذ ا
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ه   م المشملع أببحت بةماءت   أ ضةل مة  نظةمائ   الةذي  الذي  شاال ن،ام 
 .(Tizard, et al. 1982)ل  يذشاال ن،امه   م هذا المشملع 

 (Walberge, 1984)  الوالةةري  توبةةل  ةةم داااةةت  إلةةى أه إشةةمال
ب مة  متا،م  لمساعرة أ نائ    م حل الوا   المنزلم يمك  أه يزير م   م 

 ه  ء األ ناء. الوا   المنزلم  م نظملأهم   

(Epstein, 1984)   بةا  ،ممةل داااة  علةى ع نة  مة  ت م ةذ الممحلة
  ةةم الممل ةة ا  ترائ ةة  الةةذي  كةةاه مرااةةوه  م تمةة   ،ةشةةمال ألل ةةاء أمةةواه  

إشةةةمال التمل م ةةة   ةةةر مر ل ةةة  ا تبةةةااي   ةةةم الخميةةةل لالمب ةةةر ل ةةةمر إه كةةةاه 
 ةةةةةةم القةةةةةةماءة األمةةةةةةوا لةةةةةة  تةةةةةةرت م  ةةةةةةم تحصةةةةةة ل الت م ةةةةةةذ الراااةةةةةةم  ألل ةةةةةةاء

 لالمياض اا. 

لأظ ةةما نتةةائ  الراااةة  أه الت م ةةذ الةةذي  كةةاه مرااةةوه  م تمةة    ةةم 
عمل ةة  إشةةمال ألل ةةاء أمةةواه   ةةم الممل ةة  التمل م ةة  أظ ةةملا تقةةرماض أكبةةم  ةةم 
التحص ل الراااةم  ةم القةماءة مة  الت م ةذ اآل ةمي .   نمةا لة  تظ ةم النتةائ  

ل الت م ذ الرااام  م المياضة اا لابمةا أتماض يذكم ل ذا اةشمال على تحص 
يم ةةر السةةب   ةةم ذلةة  إلةةى أه أكثةةم األنشةةط  التةةم تممةةل  ةةم المرااةة  مةة  

 ا ل إشمال ألل اء األموا إنما تمكز على مادة القماءة.

(Mortimore, et al 1988)  ةةةم داااةةة  مواةةةم  حةةةول كفةةةاءة 
ال ألل ةاء توبةل إلةى أه إشةم  School effectivenessالمراا  ا  ترائ ة  

 األموا  م الممل   التمل م   يمر أحر أاباب  يادة كفاءة المراا .

(Soiferman 1991)  اشةةمف علةةةى  منةةام  مكثةةو لتةةراي  ألل ةةةاء
أمةةوا ت م ةةذ الممحلةة  ا  ترائ ةة  مةة  الصةةو األلل إلةةى الما،ةةر لالةةذي يمةةانم 
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أ نةةامه  مةة  ضةةمو  ةةم التحصةة ل الراااةةم. هةةرف هةةذا التةةراي  إلةةى إعطةةاء 
ل اء األموا م اااا  م ك ف   الممل مر أ نائ    م األنشط  القمائ   دا ل أل 

المنةزل. لبمةر ذلةة  طذلة  مة  ألل ةةاء األمةوا القةماءة أل نةةائ   يوم ةاض. كةاه مةة  
نت جةة  هةةذا التةةراي  أه تطةةواا ،صةةواة لاضةةح  م ةةاااا القةةماءة لةةرر هةة  ء 

 الت م ذ لكذل  اتجاهات   نحو القماءة ككل.

(Kay et al 1994)  م دااات   حول "عمل الوا   المنزلةم دا ةل 
الب ةةةت" توبةةةلوا  ةةةم مقةةةا، ا أ ملهةةةا مةةةر ،مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا أه هةةة  ء 
الوالةةري  يشةةممله أن ةة    ةةم ممةةري  إعةةراداض   ةةراض لمسةةاعرة أ نةةائ   علةةى حةةل 
الوا ةة  المنزلةةم ليم مةةوه السةةب   ةةم ذلةة  إلةةى نقةةص المملومةةاا المتةةوا مة 

 اه .لري   حول المن

(Ho and Willms 1996)  ةةم داااةة  حةةول "أتةةم إشةةمال ألل ةةاء 
ه  وانةةة  أاألمةةةوا علةةةى التحصةةة ل الراااةةةم لت م ةةةذ الصةةةو الثةةةام " ل ةةةر 

إشمال ألل اء األموا  م ترايس أ نائ   دا ل المنزل كاه ل ا أتم أكبم على 
 . الرااام م   وان  إشمال الوالري  المختلف   م الممل   التمل م  تحص ل  

ضةةم  مةةا توبةة  لةة  أه الت م ةةذ ينابشةةوه مةةر لالةةري   ،صةةواة أه مةة  كمةةا 
يقومةةةوه ،ةةة  دا ةةةل المرااةةة  كةةةاه تحصةةة ل   الراااةةةم أعلةةةى مةةة   منتظمةة  مةةةا

   مه .

المنةةزل كمةةا ل ةةر أه إشةةمال ألل ةةاء األمةةوا  ةةم تةةرايس أ نةةائ   دا ةةل 
دة عةةةادة أبةةةور لأكثةةةم أتنةةةاء السةةةنواا المبكةةةمة مةةة  الراااةةة  لمةةةمتبت عةةةا كةةةاه

إلةةةةةةى محةةةةةةو األم ةةةةةة  أي تملةةةةةة   أ نةةةةةةائ   القةةةةةةماءة لالكتا،ةةةةةة  ،رنشةةةةةةط  ت ةةةةةةرف 
 لالمياض اا.
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 أهااف اعالاكتة 

 ي رف هذا البحم إلى ما يلم: 

 .التممف على مرر متا،م  ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل -6
التمةةمف علةةى المموبةةاا التةةم تحةةول دله ب ةةا  ،مةة  ألل ةةاء األمةةوا  -7

 ائ    م المنزل.دااا  أ ن ،متا،م 

أ نةائ   تحرير نوع المتا،مة  التةم يقةو    ةا ألل ةاء األمةوا تجةاه داااة   -8
 المنزل. م 

 ةم تحرير الطمق لاألاال   األكثم ااتمما ض مة  ببةل ألل ةاء األمةوا  -9
 أ نائ   على الرااا   م المنزل. حم

لرااا  تحرير مرر ترت م ،م  المتغ ماا على متا،م  ألل اء األموا  -10
  م المنزل.ئ   أ نا

 أكئلت اعالاكتة 

 ت اف هذه اعالاكت إعى اإل ببت  لى األكئلت اعابعيتة 

 ما مرر متا،م  ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل؟ -1
 هل ل ذه المتا،م  أتم إيجا م على كل م  التلم ذ لللم أممه؟ -2

مةةةا المموبةةةاا التةةةم تحةةةول دله ب ةةةا  ،مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا ،متا،مةةة   -3
 أ نائ    م المنزل؟دااا  

ما نوع المتا،مة  التةم يقةو    ةا ألل ةاء األمةوا تجةاه داااة  أ نةائ    ةم  -4
 المنزل؟

ما الطمق لاألاال   األكثم ااتمما ض م  ببل ألل اء األموا  م حةم  -5
 أ نائ   على الرااا   م المنزل؟ 
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مةةةةا أتةةةةم ،مةةةة  المتغ ةةةةماا مثةةةةل )بةةةةل  للةةةةم األمةةةةم ،التلم ةةةةذ  نةةةةوع  -6
الصةةةةةةو  مسةةةةةةتور التلم ةةةةةةذ الراااةةةةةةم  المنطقةةةةةة   المرااةةةةةة   مسةةةةةةتور 

التمل م    حج  المائلة   المسةتور التمل مةم لةألب لالمسةتور التمل مةم 
 لأل ( على متا،م  ألل اء األموا أل نائ    م المنزل؟

  ينت اعالاكتة 

هذه الرااا  هم عبااة ع   زء م  دااا  مسح   موام  هر ت إلةى 
 مةةةا يتملةةةت ،طب مةةة  الم بةةة   ةةة   الب ةةةت التمةةةمف علةةةى اأي ألل ةةةاء األمةةةوا  

لالمرااةةة  مةةة   انةةة  لاأي ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم مةةةرر متةةةا،مت   أل نةةةائ    ةةةم 
المنةةزل مةة   انةة  ن ةةم. لةةذا  قةةةر شةةملت ع نةة  الراااةة  ع نةة  عشةةوائ   مةةة  

 األل ةةةاء األمةةةوا. ح ةةةم بةةةا  الباحةةةم ،ةعطةةةاء ا اةةةتباناا للت م ةةةذ ةعطائ ةةة
 2557ااةةةتبان  علةةة     ةةةمر ااةةةتم اع  2800أللل ةةةاء أمةةةواه  لبمةةةر تو يةةةر 

 %.91.3من ا أي أه نسب  ا اتم اع  لغت 
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 ( تيزدا أ رال اعوينت  لى  اغيرا  اعالاكت1 اول لقم )

 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

بل  للم األمم 
 ،التلم ذ

 36.4 930 أب

 51.2 1308 أ 

 3.4 86 أد

 8.6 220 أ ت

 0.5 13 أ مر 

 100 2557 يعاع ج  

نوع المراا  التم 
 يراس    ا التلم ذ

 17.9 458 ا ترائم  ن  

 28.1 719 ا ترائم  ناا

 16.0 408 ا ترائم  ن   ذاا المراااا

 17.6 451 متوات  ناا 

 20.4 521 متوات  ن  

 100 2557 اع ج يع 

 مستور الصو

 13.0 333 أللى ا ترائم

 12.6 321 تان   ا ترائم

 13.3 341 تالث  ا ترائم

 23.1 590 اا،م  ا ترائم

 20.5 525 أللى متوات

 17.5 447 تان   متوات

 100 2557 اع ج يع 
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 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

 المنطق  التمل م  

 18.3 469 المابم 

 21.5 550 األحمري

 24.8 635 حولى

 17.0 435 الفمان  

 18.3 468 الج ماء

 100 2557 اع ج يع 

مستور التلم ذ 
 الرااام

 6.8 173 ضم و

 26.7 683 متوات

 66.5 1701   ر

 100 2557 المجموع 

 حج  األامة

 6.3 162 ( أطفال1-2)

 32.8 838 ( أطفال3-4)

 40.7 1041 ( أطفال5-7)

 20.2 516 أطفال 7أكثم م  

 100 2557 اع ج يع 

المستور التمل مم 
 لألب

 1.5 38 أمم

 8.7 222 ا ترائم

 27.1 694 تمتوا

 33.0 843 تانوي 
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 اعنسلت اع ئيدت اعوال  ي ه اع اغير

 29.7 760  اممم لما  وق 

 100 2557 اع ج يع 

المستور التمل مم 
 لأل 

 3.5 89 أمم

 13.2 337 ا ترائم

 24.5 627 متوات

 30.5 780 تانوي 

 28.3 724  اممم لما  وق 

 100 2557 اع ج يع 
 

 ألاة اعلنثة 

باحةةم  تصةةم   ااةةتبان  مةة  أ ةةل تحق ةةت أهةةراف هةةذه الراااةة   بةةا  ال
تضمنت  نوداض عرة حول طب م  المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األمةوا لراااة  

 أ نائ    م المنزل.

 تو عت  نود ا اتبان  على  مس  محالا هم: -

: مرر متا،م  ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل. لالبنود اع نيل األول
 (.5-4-3-2-1التم تطمبت إلى هذا المحوا هم )

: أتةةم هةةذه المتا،مةة  علةةى كةةل مةة  التلم ةةذ لللةةم أمةةمه. لالبنةةود اع نععيل اعثععب ا
 (.8-7-6التم احتواها هذا المحوا هم )
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: المموباا التم تحول دله ب ا  ،م  ألل اء األموا ،متا،م  اع نيل اعثبعث
 (.9دااا  أ نائ    م المنزل. لالبنر الذي تضمن  هذا المحوا هو )

نوع المتا،مة  التةم يقةو    ةا للةم األمةم تجةاه داااة  ا نة   ةم  راباةاع نيل اع
 ( تضمنا أائل  تتملت   ذا المحوا.11-10المنزل. لالبنري  )

: الطمق لاألاال   األكثم ااتمما ض م  ببةل ألل ةاء األمةوا اع نيل اعخب س
 (.12 م حم أ نائ   على الرااا . لتضمن ا البنر )

تصم م ا  م بوات ا األلل ة  علةى ،مة   لبر عمضت ا اتبان  ،مر
أعضاء ه ئ  الترايس م  بس  أبول التمب   ،كل   التمب   أل ذ ناائ   حةول 
بةةةرق األداة مةةة  ح ةةةم م ءمةةة   نودهةةةا ألهةةةراف الراااةةة  لهةةةل تقةةة س هةةةذه 
البنةةود  مةة ض ال ةةرف الةةذي مةة  أ لةة  بامةةت الراااةة ؟ كمةةا أه تو يةةر ا اةةتبان  

ى التمةةةةمف علةةةةى مةةةةرر لضةةةةوح لاةةةة ول  علةةةةى ،مةةةة  المحكمةةةة   هةةةةرف إلةةةة
المبةةاااا. لبةةر تلقةةى الباحةةم ،مضةةاض مةة  الم حظةةاا مةة  ببةةل المحكمةة   تةة  

 على إتماء إ ماء ،م  التمري ا على  نود ا اتبان .

 اع وبعجت اإلحصبئيتة

لتحل ةةةل نتةةةائ  هةةةذه الراااةةة  لبةةةر  ةةةةمر  SPSSتةةة  ا اةةةتمان   نظةةةا  
 ااتخرا  التحال ل اةحصائ   التال  : 

 التكماااا لالنس  المئوي  للتممف على اأي أ ماد الم ن  إ ما ض. -1
لتحل ةةل الفةةملق  ةة   متغ ةةماا الراااةة  حةةول طب مةة   2ا تبةةاا ممبةةر كةةاي كةةا -2

 المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل.
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لب اه تمت   األللوياا  ةم البنةود  Friedman testا تباا  ميرماه  -3
 تحتوي على ذل .التم 

  ابئج اعالاكتة 

اةةة ت  تقسةةة   النتةةةائ  إلةةةى بسةةةم  . يتنةةةالل القسةةة  األلل اة ا،ةةة  علةةةى 
 أائل  الرااا  الخمس  األللى لالمتضمن  لمحالا البحم الخمس .

القسةةة  الثةةةانم مةةة  النتةةةائ  اةةة ج   علةةةى السةةة ال السةةةادس مةةة  أاةةةئل  
 ةةاء األمةةوا أل نةةائ   البحةةم لالمتملةةت ،ةةرتم ،مةة  المتغ ةةماا علةةى متا،مةة  ألل

  م المنزل.

 اعقسم األولة 

 اع نيل األولة  اى  اببوت أوعيبء األ يل عالاكت أانبئ م  ا اع نزلة

 ةةم هةةذا المحةةوا تةة  التمك ةةز علةةى  مسةة   وانةة  يمتقةةر الباحةةم أن ةةا 
تشةةكل اةطةةاا المةةا  لمةةرر متا،مةة  للةةم األمةةم لراااةة  ا نةة   ةةم المنةةزل؛ هةةذه 

   نةةود مةة   نةةود ا اةةتبان   لاةة جمر ااةةتمماض الجوانةة  تو عةةت علةةى  مسةة
 نتائ  كل من ا.

  ور ععت وعععا األ ععر بععبعطرق اع نبكععلت ع سععب اة اانععه للاكععيب   ععا اعليععس -أ
"عنرما يحتاج ا ن / ا نت  إلى المساعرة  م الرااا  أل  م حل الوا   هل 

 تممف أ ضل الطمق لمساعرت   م ذل ".
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 م  ا اتبان  ( إ ا،  البنر األلل 2 )  رلل اب 

 % التكماا 

 84.7 2165 نم 

  392 15.3 

 100 2557 المجموع

 

 % التكماا 

 2 52 ل  ممة

 1.7 43 كل عرة أش م

 2.7 70 ممة ش مياض 

 11.2 287 ممة كل أابوع

 82.3 2105 تقميباض كل يو 

 100 2557 إ ما ض 

ك ةةو  ( أه ممظةة  ألل ةةاء األمةةوا يمم ةةوه 2يتضةةي مةة  الجةةرلل ابةة  )
يسةةةاعرله أ نةةةاءه   ةةةم حةةةل الوا ةةة  ل ةةةم الراااةةة  عمومةةةاض ل ه كانةةةت هنةةةال 

% تقةةةول أن ةةةا   تمةةةمف ك ةةةو تقةةةو  15.3نسةةةب  بل لةةة  للكةةة    يسةةةت اه   ةةةا 
  ذل .

  ال  را  اع سب اة اعاا تقام. - 

 ( إ ا،  البنر الثانم م  ا اتبان .3 رلل اب  )
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 ك  ممة تساعر    ا ا ن / ا نت   م دااات . -

ي حةة  مةة  الجةةرلل أه هنةةال التزامةةاض بويةةاض مةة  ببةةل الب ةةت  ةةم الكويةةت 
لم  ببل ألل اء األموا  ةم متا،مة  داااة  أ نةائ   ل ةم مسةاعرت   علةى ذلة  

% مة  ألل ةاء األمةوا أن ة  يسةاعرله أ نةائ   يوم ةاض 82.3 قر أشاا أكثم م  
 تقميباض  م الرااا  ل م حل الوا باا.

 اعاا تقام يي يب ة ال كب ب  اع سب اة  -ج

 ( إ ا،  البنر الثالم م  ا اتبان .4 رلل اب  )

"إذا كاه هنال م  يساعر التلم ذ دااا اض  م الب ت  ك  اةاع  تسةتغمب ا هةذه 
 المساعرة يوم اض".

 % التكماا 

 3 77 دبائت 5أبل م  

 10.4 267 دب ق  15

 17.7 452 دب ق  30

 12.7 326 دب ق   45

 56.1 1435 ااع  لأكثم

 100 2557 إ ما ض 

( يتب   أه ألل ةاء األمةوا يتفةالتوه  ةم الوبةت الةذي 4م   رلل اب  )
يخصصون  لمساعرة أل ده   م الرااا  كل يو   ل ه كةاه هنةال التةزا  مة  
أكثم مة  نصةو الم نة   تخصة ص اةاع  أل أكثةم يوم ةاض ل ةذا الغةمض. ل ذا 
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دب قةةة (  ةةةم مسةةةاعرة  45يقضةةةوه )مةةةا أضةةةفنا إلةةة    أللئةةة  الةةةذي  بةةةالوا أن ةةة  
% مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم الكويةةةت 70أ نةةةائ    عنةةةرها نجةةةر أه مةةةا يقةةةااب 

دب ق  لأكثم( يوم اض  م متا،م  لمساعرة أ نائ    ةم  45يمطوه م  ألبات   )
 المنزل دااا اض.

 اع يال اعالاكيت اعاا تقام  ي ب اع سب اةة -ل

 اتبان .( إ ا،  البنر الما،ر م  ا 5 رلل اب  )

"إذا كانةت المسةةاعرة تقةةر  مةةر أي المةةواد الراااةة   التال ةة  يةةت  ذلةة  )يمكةة  أه 
 تكوه أكثم م  مادة(".

 % التكماا 

 58.5 1495 اللغ  الممب   

 37.7 964 الملو 

 34.1 873 التمب   اةا م  

 67 1714 المياض اا

 74.5 1905 اةنجل زي 

 27.9 714 ا  تماع اا

جرلل أه ألل اء األموا يولوه اهتمامةاض أكبةم  ةم مسةاعرة يتضي م  ال
%( لاللغةةة  67%( لالمياضةةة اا )74.5أ نةةةائ    ةةةم مةةةواد اللغةةة  اةنجل زيةةة  )

 %(.58.5الممب   )
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  نمةةةا   يتلقةةةى األ نةةةاء  ةةةم ،ق ةةة  المةةةواد إ  مسةةةاعرة مةةة  حةةةوالم تلةةةم  
 ألل اء األموا أل أبل.

 نبء للاكيب .األوقب  اعاا تام  ي ب  اببوت األا -هع

 ( إ ا،  البنر الخامس م  ا اتبان 6 رلل اب  )

 "ما هم األلباا التم تمكز    ا على متا،م  دااا  ا ن / ا نت "

 % التكماا 

 65.5 1675 طوال الما  الرااام 

 26.6 680 ببل ا متحاناا

 7.9 202 ا تناه مماض 

 100 2557 إ ما ض 

  تلثةم ألل ةاء األمةوا الةذي  يتةا،موه ( إلى أه بما،ة6يش م  رلل اب  )
داااةة  أ نةةائ    ةةم المنةةزل يفملةةوه ذلةة  طةةوال المةةا  الراااةةم  أي ،ممنةةى أه 
متا،مت   أل نائ   دااا اض ل ست متا،م  موام   تتمكز على ألباا مم ن  مة  
الما  الرااام مثل ألباا ا متحاناا مث ض. كما تش م النتائ  إلى أه حةوالم 

 م ن  يتا،موه أ نائ   ببل ا متحاناا  قت.ابر أ ماد ال

مةةة   ةةة ل ااةةةتمماض  نةةةود هةةةذا المحةةةوا يتضةةةي أه هنةةةال  إ  عععبال ة
متا،مةةة    ةةةرة مةةة  ببةةةل ألل ةةةاء األمةةةوا لراااةةة  أ نةةةائ    ةةةم المنةةةزل  ممظم ةةة  
يمةةةةمف ك ف ةةةة  متا،مةةةة  ا نةةةة  داااةةةة اض  لكةةةةذل  ممظم ةةةة  يقةةةةو    ةةةةذه المتا،مةةةة  

ب قةةة  ،اةضةةةا   إلةةةى أه ممظم ةةة  يتةةةا،ر د 45لالمسةةةاعرة يوم ةةةاض لألكثةةةم مةةة  
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أ نةةاءه ،صةةف  مسةةتممة طةةوال المةةا  الراااةةم. كمةةا أن ةة   ةةم متةةا،مت   يمكةةزله 
 أكثم على مواد اةنجل زي لالمياض اا لاللغ  الممب  .

اع نيل اعثب اة أثعر  اببوعت اعياععايت عالاكعت أانعبئ م  عا اع نعزل  لعى كعم 
  ت اعال يذ ووعا أ ره.

هةذا إلةى التمةمف علةى اأي للةم األمةم إه كةاه يظة  هرف اة ال البحةم 
أه متا،مت    ن  دااا اض تحةم  أتةماض إيجا  ةاض علةى مسةتواه التحصة لم أ     لكةذل  
عةة  شةةمواه عنةةر مسةةاعرت    نةة  أيمتبةةم ذلةة  تجمبةة    ةةرة أ  أن ةةا مزعجةة  لاةة ئ  

األمةم ،النسب  ل . هةذا ،اةضةا   إلةى التمةمف علةى مةرر أهم ة  مةا يقةو  ،ة  للةم 
  م هذا المجال. لبر احتور هذا المحوا على ت ت   نود:

أثر اع اببوت  لى تنسيت اع سايى اعانصيلا علال يعذ  عت و  عت  ظعر  -أ
 وعا أ ره.

 ( إ ا،  البنر السادس م  ا اتبان .7 رلل اب  )

"هةةةل ت حةةة  أه متا،متةةة    نةةة / ا نتةةة   ةةةم داااةةةت   لةةة  أتةةةم إيجةةةا م علةةةى 
 ااام  م المراا ".تحس  مستواه  الر

 % التكماا 
 84.1 2150 نم 
  30 1.2 

 14.7 377 أح اناض 
 100 2557 المجموع
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يكةةةاد يذجمةةةر أ ةةةماد الم نةةة  علةةةى أن ةةة  يلمسةةةوه أتةةةم متةةةا،مت   ألل دهةةة  
% 84.1داااةة اض لذلةة   ةةم تحسةة  مسةةتواه  التحصةة لم  ةةم المرااةة .  نسةةب  

% أن ةةة  ي حظةةةوه هةةةذا 14.7ي كةةةرله تحسةةة  مسةةةتور أ نةةةائ     نمةةةا يقةةةول 
 التحس  أح اناض.

 أه يت اع اببوت ببعنسلت عيعا األ ر. - 

 ( إ ا،  البنر السا،ر م  ا اتبان . 8 رلل اب  ) 

"مةةةا مةةةرر األهم ةةة  ،النسةةةب  لةةة   ةةةم أه تقةةةر  مسةةةاعرة   نةةة / ا نتةةة  عنةةةرما 
 يحتا  ا  م دااات ".

 % التكماا 

 92.3 2361 م    راض 

 7.2 185 م  

 0.3 7 م     م

 0.2 4   م م   أ راض 

 100 2557 المجموع

( يشةةة م إلةةةى أه  م ةةةر ألل ةةةاء األمةةةوا تقميبةةةاض يمطةةةوه 8 ةةةرلل ابةةة  )
لموضةةوع متا،مةة  أ نةةائ   داااةة اض  ةةم المنةةزل أهم ةة  كب ةةمة ممةةا يمطةةم انطباعةةاض 

 على مرر ا لتزا  الذي تقو  ،  األامة الكويت   تجاه دااا  أ نائ ا.

 ألانبء للاكيب  أها تجربت  ياة أم كيئت. اببوت ا -ج
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( أه ألل ةةاء األمةةوا ي تمةةوه اهتمامةةاض كب ةةماض 8كمةا اأينةةا  ةةم  ةةرلل ابةة  )
 ةةةم مسةةةرل  المتا،مةةة  هةةةذه لهةةةذا نةةةا،ر مةةة  الةةةرلا الطب مةةةم لةةةولم األمةةةم تجةةةاه 
أ نائة   لالةذي هةةو ملةز  ،الق ةةا  ،ة . للكةة  بةر يقةةو  ،مة  ألل ةةاء األمةوا   ةةذا 

( مةةة   نةةةود ا اةةةتبان  9ل ةةة  أل كةةةااه لةةة  لةةةذا أتةةةى البنةةةر )الةةةرلا لهةةةو مجبةةةم ع
 ل تممف على اأي ألل اء األموا حول هذه النقط .

 ( إ ببت اعلنا اعثب ت  ت االكالب ت9 اول لقم )

"عنرما تساعر ا ن / ا نت   م دااات  هل تشمم عادة أن ا تجمب    رة أل أن ا ا ئ  
 ،النسب  ل "

 % التكماا 

 95.3 2438   رة

 4.7 119 ا ئ 

 100 2557 إ ما ض 

% 95.3( أه أ لةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا 9يظ ةةةم مةةة  نتةةةائ   ةةةرلل ابةةة  )
يمله  م الوبت الةذي يقضةون   ةم متا،مة  أ نةائ   تجمبة    ةرة ل ة  لبالتةالم 

   يحسوه ،امتماض م  الق ا    ذا الرلا.

: تبةة   مةة   ةة ل ااةةتمماض  نةةود هةةذا المحةةوا أه هنةةال أتةةماض إ  ععبال  
إيجا  ةةاض لمتا،مةة  ألل ةةاء األمةةوا أل نةةائ   علةةى تحصةة ل   الراااةةم لعلةةى نظةةمة 

 ألل اء األموا ل ذا الرلا الذي يقوموه ، .

اع نععيل اعثبعععثة اع ويقععب  اعاععا تنععيل لون قيععبم بوععض أوعيععبء األ ععيل 
 ب اببوت للاكت أانبئ م  ا اع نزل.
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 ئحةةةة    ةةةةم البنةةةةر التااةةةةر مةةةة  ا اةةةةتبان   ةةةةمر إعطةةةةاء أ ةةةةماد الم نةةةة 
،المموبةةاا التةةم تحةةول عةةادة دله ب ةةا  ،مةة  ألل ةةاء األمةةوا ،متا،مةة  داااةة  
أ نائ    م المنزل  لطل  من   تمت   هذه المموبةاا تنا ل ةاض حسة  األهم ة  
،ح ةةم تكةةوه األللويةة  األللةةى للممةةوق األكثةةم الةةذي يةةماه ألل ةةاء األمةةوا عقبةة  

  م طميت متا،مت   أل نائ  .

لب ةاه تمت ة  هةذه   Friedman testا  ميةرماه ل مر ااتخرا  ا ت ةا
 المموباا على حس  األللوي .

 (  ابئج اخالبل  ردا بن  لى اعلنا اعابكا  ت االكالب ت10 اول لقم )

 "اع ويقب  اعاا تنيل لون  اببوت وعا األ ر للاكيب   ا اع نزل"

 اعلنا األوعيدت

 مشغول  راض ل  أ ر لبتاض  األللى

 ألعباء المنزل  كثمة ا الثان  

 عر  إلمامم لممم تم ،المادة التم يحتاج    ا ا نم/ ا نتم إلى المساعرة الثالث 

 كثم األ ناء الما،م  

يتضي م  نتائ  الجةرلل المب نة  أعة ه أه الممةوق األلل الةذي يحةول 
دله ب ةةا  ،مةة  ألل ةةاء األمةةوا  ةةرلاه   ةةم متا،مةة  أ نةةائ   داااةة اض هةةو كثةةمة 

  ل ةةةود  سةةةح  مةةة  الوبةةةت  ةةةمأي  . يةةةرتم ،مةةةره ممةةةوق كثةةةمة مشةةةا ل   لعةةةر
األعباء المنزل    م المتمب  الثان   ت  عر  اةلمةا  ،المةادة  ةم الممتبة  الثالثة  

 لكثمة األ ناء  م الممتب  الما،م  لاأل  مة.
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اع نععيل اعرابععاة  ععيع اع اببوععت اعاععا يقععيم ا ععب أوعيععبء األ ععيل تجععبه للاكععت 
 أانبئ م  ا اع نزل.

احتور هذا المحوا على  نةري   البنةر الماشةم تحةرع عة  نةوع متا،مة  
للم األمةم أل نائة   ةم المنةزل لالبنةر الحةادي عشةم تطةمق إلةى ااةتمان  للةم 

 األمم ،مراس  صوبم كرحر أنواع المتا،م .

 ( ييضح إ ببب  أ رال اعوينت  لى اعلنا اعوبشر  ت أكئلت االكالب ت11 اول لقم )

 % التكماا 

 79.9 2043 ل  إه كاه بر أعطم لا باض منزل اض ا ا

 64.7 1655 ممابب  ا ن / ا نت  إلى أه تتركر أن  بر حل الوا  

 70.3 1798 التركر م  أه الوا   المراام بر حل لعمل ،طميق  بح ح 

 73.4 1877 الجلوس مم  لمساعرت  إذا احتاج

 51.1 1307 تمل م  ك و يحل الوا  

 57.3 1466  م أه يحالل أكثم تشج ر التلم ذ 

 9.7 248 عمل لحل الوا    ر ض ع  التلم ذ عنرما يجر بموب   م ذل 

 61.8 1580 التحرع مر التلم ذ عما يفمل   م المراا 

 ( إ ا،  البنر الماشم م  ا اتبان 11 رلل اب  )

"إ ا كب ععس هنععبا  اببوععت للاكععيت علال يععذ  ععا اعليععس  ععب  ععيع هععذه اع اببوععت 
 ي كت أن تخابل أكثر  ت اخايبل(".)

ي حة  مة  إ ا،ةةاا أ ةماد الم نةة  أه أكثةم أنةواع المتا،مةة  ااةتمما ض مةة  
كةانوا بةر أعطةوا لا بةاض منزل ةاض   ةذا النةوع مة   1ببل   هو ا ال أ نائ   عما إذ
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% تقميبةاض مة  ألل ةاء األمةوا  ليقةول ت تة  أابةاع أ ةماد 80المتا،م  يسةتخرم  
 لسوه مر أطفال   ليساعرلن   إذا ما احتا وا إلى المساعرة.الم ن  أن   يج

% تقميبةةاض مةة  أ ةةماد الم نةة  يحمبةةوه علةةى التركةةر مةة  أه 70كمةةا أه 
الوا   المراام بر حل م  ببل ا ن  . أمةا مماببة  الطفةل للتركةر مة  أنة  بةر 

% تقميبةةاض مةةن   يتحةةرتوه 60حةةل الوا ةة   قةةال ،ةة  تلثةةا أ ةةماد الم نةة . كمةةا أه 
% 57.3التلم ةذ عمةا يفملة   ةةم المرااة  كرحةر أنةواع المتا،مة . ليسةةتخر  مةر 

مةةن   التشةةج ر لحةةم أ نةةائ   علةةى الراااةة . أمةةا تمل مةة  ك ةةو يحةةل الوا ةة  
 قال ،   قت نصو الم ن  تقميباض. ل  يحبذ ممظ  ألل اء األمةوا حةل الوا ة  

 المراام  ر ض ع  طفل  .

،مةةةراس  صوبةةةم لتةةةرايس  أمةةا   مةةةا يخةةةص ااةةةتمان  ألل ةةاء األمةةةوا
 ( يوضي ذل .12أ نائ    ةه  رلل اب  )
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 ( إ ببت اعلنا اعنبلي  شر  ت االكالب ت12 اول لقم )

"إه كنت تستم   ،المراس الخصوبم  م ترايس ا ن / ا نت   ك  
تستقطر م  ااتب  ش مياض ل ذا الغمض )يمك  أه يراس هذا المراس أكثم 

 م  لاحر م  أ نائ ("

 % التكماا 

 64.1 1639   أاتم   ،مراس  صوص 

 16.4 420 ديناااض  ربل 50

 10.4 267 ديناا 100 -51

 3.5 89 ديناااض  101-150

 2.6 67 ديناا 151-200

 2.9 75 ديناا 200أكثم م  

 100 2557 المجموع 

% 36يشةةةةة م الجةةةةةرلل أعةةةةة ه إلةةةةةى أه أكثةةةةةم مةةةةة  تلةةةةةم أ ةةةةةماد الم نةةةةة  
لتةةرايس أ نةةائ   كرحةةر أنةةواع المتا،مةة  التةةم  يسةةتم نوه ،المةةراس الخصوبةةم

ديناااض  150% ير موه مبال  ش مي  تصل إلى 26.8يقوموه   ا. م  ه  ء 
 م  أ ل هذا الغمض.

كثعععر اكعععاو بال   عععت قلعععم أوعيعععبء اع نعععيل اعخعععب سة اعطعععرق واألكعععبعيب األ 
 األ يل  ا حث أانبئ م  لى اعالاكت.
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لب ةةةةاه تمت ةةةة   Friedman test ةةةةمر ااةةةةتخرا  ا تبةةةةاا  ميةةةةرماه 
ااتمما ض م  ببل ألل اء لحم أ نةائ   علةى الراااة  ل ةرلل  ماألاال   األكث

 ( يوضي ذل .13اب  )

 ( نتائ  ا تباا  ميرماه على البنر الثانم عشم م  ا اتبان 13 رلل اب  )

"ات  حس  األللوي  الطمق لاألاال   التم عادة ما تستخرم ا مر ا نت / 
   دااات    م المنزل"ا نت   م متا،م

 اعلنا األوعيدت

 لعره   ري  أل إعطائ  إياها.. إلخ( -التم    )مرح  األللى

 توض ي  وائر الرااا  ل ... إلخ(  -إتااة دا م ت  ) م الح التنا س     اة واه دااا اض  الثان  

 ف... إلخ(ت ريره ،حممان  م  المصمل  -إظ اا عر  المضا عن  -الحز  مم  )  مه الثالث 

 ااتخرا  المقاب البرنم الما،م  

يظ ةةم مةة  الجةةرلل أه ألل ةةاء األمةةوا يم لةةوه إلةةى ااةةتخرا  األاةةال   
التمبويةة  ال ادئةة   ةةم حةةم أ نةةائ   علةةى المةةذاكمة لحةةل الوا بةةاا  ةةم المنةةزل 

  ر ض م  الشرة لالحز .

 قةةر احتةةل أاةةلوب التم  ةة  األللويةة  األللةةى عنةةر ألل ةةاء األمةةوا ح ةةم 
 % من   كرللوي  أللى. لأتى ،مره.64تااه ا 

أالوب إتااة الرا م ة   أمةا الحةز   ةرتم  ةم الممتبة  الثالثة   لأ  ةماض أتةى 
% مةة  أ ةةماد 20أاةةلوب المقةةاب البةةرنم  ةةم الممتبةة  األ  ةةمة ح ةةم بةةال  قةةت 

الم نةةة  أن ةةة  يسةةةتخرمون  مةةةر ا ةةةت ف المماتةةة  التةةةم لضةةةموا هةةةذا األاةةةلوب 
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  أ ماد الم ن  أن     يستخرموه هذا األالوب أ ةراض % م80  نما بال  -   ا
 عنر متا،مت   أل نائ   دااا اض.

القسةةة  الثةةةانم:   نمةةةا تنةةةالل القسةةةة  األلل مةةة  التحل ةةةل اة ا،ةةة  علةةةةى 
األاةةئل  الخمسةة  األللةةى مةة  أاةةئل  البحةةم اعتمةةاداض علةةى التكةةماااا لالنسةة  

اة ا،ةةة  علةةةى السةةة ال المئويةةة  لا تبةةةاا  ميةةةرماه  اةةة جمر  ةةةم القسةةة  الثةةةانم 
 .2السادس م  أائل  البحم اعتماداض على ا تباا ممبر كاي كا

 أثر بوض اع اغيرا   لى  اببوت أوعيبء األ يل عالاكت أانبئ م  ا اع نزلة

 م هذا الس ال ا ت  ااةتمماض ع بة  ،مة  المتغ ةماا الريمجغما  ة  
لتلم ةةةذ مثةةةل )بةةةل  للةةةم األمةةةم  نةةةوع المرااةةة   مسةةةتور الصةةةو  مسةةةتور ا

الراااةةةةةةم  المنطقةةةةةة  التمل م ةةةةةة   حجةةةةةة  المائلةةةةةة   المسةةةةةةتور التمل مةةةةةةم لةةةةةةألب 
 لالمستور التمل مم لأل ( ،متا،م  دااا  األ ناء  م المنزل. 

لا ت  ااتممال ا تباا كاي ل اةتق ل   لتحل ةل الفةملق  ة   متغ ةماا 
غ ماا الرااا  حول طب م  متا،م  دااا  األ ناء  م المنزل. لذا ا ت  ابت مت

الراااةةة  مةةةر ت تةةة   قةةةت مةةة  محةةةالا البحةةةم لهةةةم المحةةةوا األلل لالمحةةةوا 
الثةةةةانم لالمحةةةةوا الما،ةةةةر ةمكان ةةةة  تطب ةةةةت ا تبةةةةاا كةةةةاي علةةةةى  نودهةةةةا امةةةةا 
المحةةةوااه الثالةةةم لالخةةةامس  ةةةأله  نودهمةةةا   تصةةةلي لتطب ةةةت هةةةذا ا  تبةةةاا 

 عل  ا  قر  مر ااتبمادها.

 صلت وعا األ ر ببعال يذة -أ
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مةةةةوا الةةةةذي  يتةةةةا،موه داااةةةة  أ نةةةةائ    ةةةةم المنةةةةزل عةةةةادة هةةةة  ألل ةةةةاء األ
الوالراه األب لاأل   إ  أن    يج  أه نغفل دلا اآل مي   م المنزل كذل  

 مثل األد لاأل ت  م هذا المجال.

لد لت ةةةةا البنةةةةود كةةةةل محةةةةوا مةةةة   2( يوضةةةةي بةةةة   كةةةةا14 ةةةةرلل ابةةةة  )
م ،م  المحالا   يةمد المحالا الث ت  ل اتب اه. ي ح  أه هنال  نوداض  

إ ةماء ا تبةااي كةاي  رذكمها  م الجرالل لالسب   م ذلة  يم ةر إلةى أنة  ،مة
ر أه هذا ا  تباا   يصلي للتطب ت عل  ا.  على هذه البنود ل ذ

علنيل و نبول اعلنث اعثةثت  لى  اغير وعا  2( قيم كب14 اول لقم )
 األ ر

المحوا 

 األلل

مرر متا،م  ألل اء األموا 

 ائ    م المنزلأ ن

ب م       ا اتجا،اا

 2كا

مستور 

 الر ل 

   األ ت األد األ  األب   البنود

1 

عنرما يحتاج ا ن / ا نت  إلى مساعرة 
 م الرااا  ال  م حل الوا   هل 
تممف أ ضل الطمق لمساعرت   م 

 ذل ؟

 - 3.79 87.7 83.7 85.3 83.1 نم 

  16.9 14.7 16.3 12.3 

3 

هنال م  يساعر  إذا كاه
التلم ذ دااا اض  م الب ت ك  

ااع  تستغمب ا هذه 
 المساعرة ال وم  ؟

 0.000 43.91 3.6 5.8 3 2.6 دبائت 5أبل م  
 16.4 17.4 9.6 9.8 دب ق  15

 17.7 27.9 15.1 20.3 دب ق  30

 12.7 10.5 13.2 12.5 دب ق  45

 49.5 38.4 59.2 54.8 ااع  لأكثم

 - 7.25 57.7 45.3 59.8 58.1 اللغ  الممب  إذا كانت هذه المساعرة تقر .  4
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مر أي المواد الرااا   التال   
يت  ذل  )يمك  أه تكوه 

 أكثم م  مادة(؟

 - 6.37 33.2 30.2 37.4 40 الملو 
 - 7.13 30.5 24.4 33.8 36.3 التمب   اةا م  

 - 9.43 59.5 60.5 68 68.2 المياض اا

 0.010 13.20 82.3 72.1 72 76.3 اةنجل زي 

 0.017 12.10 22.3 17.4 27.6 30.8 ا  تماع اا

5 
ما األلباا التم تمكز    ا على 

 متا،م  دااا  ا ن / ا نت ؟

 0.000 33.92 53.6 60.5 66.9 67.3 طوال الما  الرااام
 39.1 32.6 25.3 24.7 ببل ا متحاناا

 7.3 7 7.8 8 ماض ا تناه م

المحوا 
 الثانم 

أتةةةم متا،مةةة  الوالةةةري  لراااةةة  أ نةةةائ   
 م المنزل على كل م  التلم ذ لللم 

 األمم.

       

عنةةةرما تسةةةاعر ا نةةة / ا نتةةة   ةةةم داااةةةت   8
هةةةةل تشةةةةمم عةةةةادة أن ةةةةا تجمبةةةة    ةةةةرة أل 

 ا ئ  ،النسب  ل ؟

 0.030 10.72 96.8 94.2 94.1 96.8   رة

 3.2 5.8 5.9 3.2 ا ئ 

المحوا 

 الما،ر

نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا 
 تجاه دااا  أ نائ    م المنزل 

       

10 
إذا كانت هنال متا،م  دااا   للتلم ذ 

  م الب ت ما نوع هذه المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 
 أعطى لا باض 

79.1 81.5 73.3 75.5 8.73 - 

 0.023 11.30 55.9 58.1 66.2 65.2 ممابب  ا ن 
التركر م  أه الوا   

 بر حل
69.7 72.9 65.1 59.1 19.90 0.001 

 0.018 11.90 65.9 66.3 75.3 73 الجلوس مم 
تمل م  ك و يحل 

 الوا  
52.7 50.8 47.7 47.3 3.25 - 

 - 6.57 53.6 46.5 58 58.2 تشج ر التلم ذ
 0.000 20.54 14.5 19.8 8 9.90عمل لحل الوا   
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  ر ض عن 

 0.725 2.06 59.1 62.8 62.8 60.8 التحرع مر التلم ذ

 2( أه ب مة  كةا14  ما يتملت ،المحوا األلل يتضي م  الجرلل ابة  )
للبنةةر األلل   ةةم دالةة  إحصةةائ اض أي أنةة    تو ةةر  ةةملق ذاا د لةة  إحصةةائ   

لم ةةذ  ةةم هةةذا  ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا  نةةاء علةةى متغ ةةم بةةل  للةةم األمةةم ،الت
السةةة ال لهةةةذا يمنةةةم أه هنةةةال اتفابةةةاض  ةةة   ناائ ةةة  علةةةى أن ةةة  يمم ةةةوه أ ضةةةل 

 الطمق لمساعرة أ نائ    م الرااا .

للنر الثالم   م دال  إحصةائ اض  أي أه هنةال  ملبةاض ذاا  2أما ب م  كا
د لةة  إحصةةائ    ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا ل قةةاض لمتغ ةةم بةةل  للةةم األمةةم حةةول 

تستغمب  المساعرة  ح ةم ي حة  أه األ  تقضةم لبتةاض أكبةم  ةم الوبت الذي 
 مساعرة أ نائ ا م  ،ق   أ ماد المائل .

دالةة  إحصةةائ اض  ةةم ،مةة  المةةواد  2أمةةا البنةةر الما،ةةر  ةة  ح  أه بةة   كةةا
التم تقر     ا المساعرة مثل اةنجل زي لا  تماع اا ح م إه األ ةت هةم 

 ا  م مادة اةنجل زي يرتم ،مرها األب.أكثم أ ماد المائل  مساعرة ة وان 

دالةة  إحصةةةائ اض  ةةم البنةةةر الخةةامس لالمتملةةةت ،األلبةةاا التةةةم  2ب مةة  كةةةا
يمكز    ا ألل اء األموا على داااة  أ نةائ    أي أه هنةال  ملبةاض ذاا د لة  
إحصةةائ    ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا حةةول هةةذا البنةةر ح ةةم ي حةة  أه الوالةةري  

،مةةة  أل دهمةةةا طةةةوال المةةةا  الراااةةةم    نمةةةا يتةةةا،ر األد يمةةة  ه أكثةةةم إلةةةى متا
 لاأل ت إ وان ما أكثم ببل  تمة ا متحاناا.

دالةة  إحصةةائ اض  ةةم  2  مةةا يتملةةت ،ةةالمحوا الثةةانم  ةة  ح  أه ب مةة  كةةا
البنر الثام  ح م تحس األ  ،التحريةر أكثةم مة  اآل ةمي  ،ةره متا،مة  األ نةاء 
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 2ت ،ةةالمحوا الما،ةةر  قةةر ل ةةر أه ب مةة  كةةاداااةة اض هةةم تجمبةة  اةة ئ .   مةةا يتملةة
دال  إحصائ اض  م ،م   قماا الس ال الماشم لالمتضةم  نةوع المتا،مة  التةم 
يقو    ا ألل اء األموا. ح ةم يظ ةم أه األ  هةم األكثةم تمك ةزاض علةى مماببة  
طفل ا أتناء أدائ  الوا ة  لكةذل  تتركةر أكثةم مة  اآل ةمي  أه الوا ة  بةر تة  

كثةةم  لواةةاض ممةة  مةة  البق ةة  كمةةا أن ةةا األبةةل  ةة   اآل ةةمي   ةةم أدامه لهةةم األ
مسرل  حل الوا    ر ض عن  كما أن ا تتحرع إل   أكثم م  البق   عما يفملة  

  م المراا .

  اغير  يع اع الكتة - 

اةة ت  هنةةا تحل ةةل الفةةملق  ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا علةةى محةةالا البحةةم 
ا تةةرائم  -ا تةةرائم  نةةاا -رائم  نةة   نةةاء علةةى متغ ةةم نةةوع المرااةة  لهةةو ا تةة

 متوات  ناا لمتوات  ن  . - ن   ذاا المراااا
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 علنيل  نبول اعلنث اعثةثت  لى  اغير  يع اع الكت 2( قيم كب15 اول )
المحوا 

 األلل
مرر متا،م  الل اء 

األموا لرااا  أ نائ    م 

 المنزل

ب م        ا اتجا،اا
 2كا

مستور 
 الر ل 

ترائم ا    البنر
  ن  

ا ترائم 

  ناا

ا ترائم  ن   
 ذاا المراااا

متوات 
  ناا

متوات 
  ن  

  

عنةةةةرما يحتةةةةاج ا نةةةة / ا نتةةةة  إلةةةةى  1
مسةةةاعرة  ةةةم الراااةةة  أل  ةةةم حةةةل 
الوا   هل تمةمف أ ضةل الطةمق 

 لمساعرت   م ذل ؟

 - 4.13 82.1 84.5 86.8 58.1 85.2 نم 

  14.8 14.9 16.4 17.6 19.8 

اعر    ةةةةا كةةةة  مةةةةمة تسةةةة 2
ا نةةةةةةةةةة / ا نتةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةم 

 دااات ؟

 0.000 100.24 2.7 4.4 1.0 1.3 1.10 ل  ممة

 0.8 2.2 1.2 2.20 1.7 كل عرة أش م

 4.8 4.7 0.7 1.8 1.7 ممة ش مياض 

 16.1 16.6 8.3 8.2 7.6 ممة كل أابوع

 75.6 72.1 88.7 86.5 87.8 تقميباض كل يو 

إذا كةةةةةةاه هنةةةةةةال مةةةةةة   3
ر التلم ةةذ داااةة اض يسةةاع

 ةةةم الب ةةةت كةةة  اةةةاع  
تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغمب ا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه 

 المساعرة يوم اض؟

 - 25.16 3.5 4.40 2.5 2.6 2.20 دبائت 5أبل م  

 10.9 13.7 8.6 11.4 6.8 دب ق   15

 17.1 16.4 18.4 16.8 20.3 دب ق  30

 14.8 10.9 12.0 12.7 13.1 دب ق  45

 53.7 54.5 58.6 56.5 57.6 ااع  لأكثم 

إذا كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه  4
المسةةةةاعرة تقةةةةر . مةةةةةر 
أي المةةةةةةةةواد الراااةةةةةةةة   
التال   يت  ذل  )يمك  

 0.000 24.09 64.7 53 64.2 54.5 57.9 اللغ  الممب  

 0.000 28.78 46.6 36.8 36.5 31.8 38.6 الملو 

 0.000 26.15 33.8 25.7 36.2 33.1 40 التمب   اةا م  

 0.000 30.06 61.6 59.9 71.8 69 72.9 المياض اا

 0.000 24.70 72.6 66.3 78.4 77.3 76.9 اةنجل زي 
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تكةةةةةةةةةةةوه أكثةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةة  
 مادة(؟

 0.000 62.92 40.1 31.7 21.8 22.4 24.5 ا  تماع اا

مةةا األلبةةاا التةةم تمكةةز  5

   ا على متا،م  دااا  

 ا ن / ا نت ؟

 0.001 25.45 60.1 61.9 71.6 65.2 70.3 طوال الما  الرااام

 30.3 28.2 20.8 28.2 23.4 ببل ا متحاناا

 9.6 10 7.6 6.5 6.3 ا تناه مماض 
 أتم متا،م  الوالري  لرااا  أ نائ    م المنزل على كل م  التلم ذ لللم األمم المحوا الثانم
هةل ت حةة  أه متا،متة    نةة / ا نتةة   6

 ةةةةم داااةةةةت   لةةةة  أتةةةةم إيجةةةةا م علةةةةى 
 واه  الرااام  م المراا تحس  مست

 0.000 46.53 78.7 80.9 89.2 83.7 89.3 نم 

   0.7 1.3 0.5 0.2 2.9 

عنةةةةرما تسةةةةاعر ا نةةةة / ا نتةةةة   ةةةةم  8

داااةةةةةةت  هةةةةةةل تشةةةةةةمم عةةةةةةادة أن ةةةةةةا 
 تجمب    رة أل ا ئ  ،النسب  ل ؟

 - 2.23 18.4 18.8 10.3 15 10   رة

 5.6 4.4 5.1 4.5 3.7 ا ئ 
المحوا 

 الما،ر
 نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجاه دااا  أ نائ    م المنزل

إذا كانةةةةةةةةةةةةةةةت هنةةةةةةةةةةةةةةةال  10
متا،مةة  داااةة   للتلم ةةذ 
 م الب ت ما نوع هةذه 

 المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 
 أعطى لا باض 

87.1 79.8 82.6 72.1 78.3 34.77 0.000 

 0.000 20.14 65.1 56.3 70.1 65.4 66.8 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 
 الوا   بر حل

77.3 71.5 79.2 59.6 64.9 58.45 0.000 

 0.000 17.81 72.9 68.1 76.7 71.1 78.8 الجلوس مم 

تمل م  ك و يحل 
 الوا  

57.6 49.8 55.1 43.5 50.7 21.58 0.000 

 0.000 7.23 55.3 53 59.8 59.8 57.9 تشج ر التلم ذ

 0.000 13.76 13.8 9.3 8.80 8.9 7.4 عن عمل لحل الوا    ر ض 

 0.000 14.38 58 58.1 68.6 62 63.3 التحرع مر التلم ذ

إذا كنةةةةةةةةةةةةةةةت تسةةةةةةةةةةةةةةةتم    11

،المةةةةةراس الخصوبةةةةةم 

  أاتم   ،مراس 
  صوبم 

73.4 69.4 71.8 57.2 48.6 116.40 0.000 

 21.9 20 11 14.3 14.8 ديناا  ر ل 50
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 م ترايس ا نة / ا نتة  

 حوالم ك  تستقطر م  

ااتبةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةة مياض ل ةةةةةةةةةةذا 

 الغمض؟

 13.8 12 9.8 9.6 7 ديناا 51-100
 6 4 3.4 2.4 2 ديناا 101-150
 4.3 3.8 1.7 1.9 1.5 ديناا 151-200

 5.6 3.1 2.20 2.4 1.3 ديناا 200أكثم م  

( لالخابةة  5-4-2للبنةةر ) 2( ي حةة  أه بةة   كةةا15مةة   ةةرلل ابةة  )
أللل هةةةةم دالةةةة  إحصةةةةائ اض  ،ممنةةةةى أنةةةة  تو ةةةةر  ةةةةملق ذاا د لةةةة  ،ةةةةالمحوا ا

إحصةةةائ    ،ممنةةةى أنةةة  تو ةةةر  ةةةملق ذاا د لةةة  إحصةةةائ    ةةة   نااء ألل ةةةةاء 
األموا  نةاء علةى متغ ةم نةوع المرااة .  فةم البنةر الثةانم ي حة  مة  النسة  
 ةةةم الجةةةرلل أعةةة ه أه ألل ةةةاء أمةةةوا الت م ةةةذ  ةةةم الممحلةةة  ا  ترائ ةةة  الةةةذي  

وه داااةة  أ نةةائ    ةةم المنةةزل يوم ةةاض هةة  أكثةةم مةة  نظةةمائ    ةةم الممحلةة  يتةةا،م
 المتواط .

 م البنر الما،ر ي ح  أه ألل ةاء أمةوا الت م ةذ  ةم الممحلة  ا  ترائ ة  
أكثم متا،م  أل نائ   منزل اض  م مةادتم المياضة اا لاةنجل ةزي    نمةا ي حة  

نةة   هةة  أكثةةم متا،مةة  ألل دهةة  أه ألل ةةاء أمةةوا ت م ةةذ الممحلةة  المتواةةط  الب
 ةةةم مةةةادة الملةةةو .  ةةةم البنةةةر الما،ةةةر ي حةةة  إ مةةةا ض أه ألل ةةةاء أمةةةوا ت م ةةةذ 

 نةة   ذاا  - نةةاا -الممحلةة  ا  ترائ ةة  علةةى مختلةةو أنواع ةةا )ا تةةرائم  نةة  
المراااا( ه  أكثم متا،م  أل نائ    م المنزل طوال المةا  مة  نظةمائ    ةم 

 الممحل  المتواط .

للبنةةر السةةادس أه هنةةال  2تملةةت ،ةةالمحوا الثةةانم تشةة م ب مةة  كةةا  مةةا ي
 ملبةاض ذاا د لة  إحصةةائ    ح ةم تشةة م نسة  كةل  نةةر مة   نةةود متغ ةم نةةوع 
المرااةة  أه ألل ةةاء أمةةوا الت م ةةذ  ةة م  هةة   ةةم الممحلةة  ا  ترائ ةة  يشةةممله 
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 ،اه لمتا،مت   أل نائ    م المنزل أتم إيجةا م علةى تحسة  مسةتواه  الراااةم
 أكثم م  نظمائ    م الممحل  المتواط . 

دالةةة  إحصةةةائ اض  ةةةم  2  مةةةا يخةةةص المحةةةوا الما،ةةةر ي حةةة  أه بةةة   كةةةا
( مما يمنم أه هنال  ملباض ذاا د ل  إحصائ       ألل اء 11-10البنري  )

 األموا  ناء على متغ م نوع المراا    ما يتملت  نوع المتا،م .

ا ت م ةةذ الممحلةة  المتواةةط  أكثةةم ي حةة  أه ألل ةةاء أمةةو  11 ةةم البنةةر 
ااةةتمان  ،المةةراس الخصوبةةم مةة  ألل ةةاء أمةةوا ت م ةةذ الممحلةة  ا  ترائ ةة   
كمةةةا أه المبةةةال  التةةةم يةةةر مون ا للةةةرالس الخصوبةةة   أكثةةةم مةةة  تلةةة  التةةةم 

 ير م ا ألل اء أموا ت م ذ الممحل  ا  ترائ  .

  اغير  سايى اعصفة  -ج

ق     اآلااء  ناء على متغ م مسةتور  م هذا الجزء ا ت  تحل ل الفمل 
تالةةةم  -تةةةانم ا تةةةرائم -الصةةةو الةةةذي يةةةراس   ةةة  التلم ةةةذ لهةةةو ألل ا تةةةرائم

 تانم متوات. -ألل متوات -اا،ر ا ترائم -ا ترائم

 علنيل  نبول اعلنث اعثةثت  لى  اغير  يع اع الكت 2( قيم كب16 اول )
المحوا 

 األلل
مرر متا،م  الل اء 

نائ   األموا لرااا  أ 
  م المنزل

ب م         ا اتجا،اا
 2كا

مستور 
 الر ل 

أللى   البنر
 ا ترائم

تان   

 ا ترائم

تالث  

 ا ترائم

اا،م  

 ا ترائم

أللى 

 متوات
تان   

 متوات
عنةةةةةةةرما يحتةةةةةةةاج ا نةةةةةةة / ا نتةةةةةةة  إلةةةةةةةى  1

مسةةةةةاعرة  ةةةةةم الراااةةةةة  أل  ةةةةةم حةةةةةل 
الوا ةةةة  هةةةةل تمةةةةمف أ ضةةةةل الطةةةةمق 

 لمساعرت   م ذل ؟

 - 9.75 86.1 80.8 87.1 85 84.1 84.7 نم 

  15.3 15.9 15 12.9 19.2 13.9 
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كةةة  مةةةمة تسةةةاعر    ةةةةا  2
ا نةةةةةةةةة / ا نتةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةم 

 دااات ؟

 0.000 136.53 4.3 2.9 1.2 1.5 - 1.8 ل  ممة

 1.8 1.10 2 2.3 1.9 0.9 كل عرة أش م

 6.9 2.9 1.7 1.5 1.9 0.9 ممة ش مياض 

 19.9 13.3 10.2 6.5 9.7 4.5 ممة كل أابوع
 67.1 79.8 84.9 88.3 86.6 91.9 تقميباض كل يو 

إذا كةةةةةةاه هنةةةةةةال مةةةةةة   3
يسةةاعر التلم ةةذ داااةة اض 
 ةةةم الب ةةةت كةةة  اةةةاع  
تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغمب ا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه 

 المساعرة يوم اض؟

 0.014 36.38 5.8 2.3 2.7 2.1 1.9 3 دبائت 5أبل م  

 13.9 10.9 9.5 7.6 11.8 8.4 دب ق   15

 17.7 16 17.6 19.1 17.1 19.5 دب ق  30

 13.4 12.6 12.2 11.10 15.6 12 دب ق  45

 49.2 58.3 58 60.1 53.6 57.1 ااع  لأكثم 

إذا كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه  4
المسةةةةاعرة تقةةةةر . مةةةةر 
أي المةةةةةةةةواد الراااةةةةةةةة   
التال ةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةت  ذلةةةةةةةةةةة  
)يمكةةةةةة  تكةةةةةةوه أكثةةةةةةم 

 م  مادة(؟

 0.000 28.15 56.4 61.7 51.5 57.2 59.8 68.5 اللغ  الممب  

 0.000 28.99 36.9 46.5 34.9 39.3 36.1 29.7 الملو 

 0.004 17.25 26.6 33 35.3 38.4 36.1 37.8 التمب   اةا م  

 0.000 31.49 59.7 61.7 68.1 72.7 71 73.6 المياض اا

 0.001 20.54 68.7 70.5 77.3 78.3 78.5 76 اةنجل زي 

 0.000 159.20 32 39 37.5 16.1 12.1 14.1 ا  تماع اا

مةةا األلبةةاا التةةم تمكةةز  5

   ةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةى متا،مةةةةةةةةة  

 دااا  ا ن / ا نت ؟

طوال الما  

 الرااام
71.8 69.5 69.2 65.3 62.7 58.8 28.09 0.002 

 32.2 26.9 27.6 24.9 24.9 20.1 ببل ا متحاناا

 8.9 10.5 7.1 5.9 5.6 8.1 ا تناه مماض 

 المحوا

 الثانم
 أتم متا،م  الوالري  لرااا  أ نائ    م المنزل على كل م  التلم ذ لللم األمم

هل ت ح  أه متا،متة    نة / ا نتة   6
 ةةةةم داااةةةةت   لةةةة  أتةةةةم إيجةةةةا م علةةةةى 

 تحس  مستواه  الرااام  م المراا 

 0.000 38.68 82.3 77.5 87.3 85.3 85.4 88.6 نم 

  1.2 1.2 0.3 0.8 2.7 0.4 

 17.2 19.8 11.9 14.4 13.4 10.2 أح اناض 

 - 1.7 95.5 94.5 95.4 95 96 96.1   رةعنةةةةرما تسةةةةاعر ا نةةةة / ا نتةةةة   ةةةةم  8
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داااةةةةةةت  هةةةةةةل تشةةةةةةمم عةةةةةةادة أن ةةةةةةا 

 تجمب    رة أل ا ئ  ،النسب  ل ؟
 4.5 5.5 4.6 5 4 3.9 ا ئ 

المحوا 

 الما،ر
 ه دااا  أ نائ    م المنزلنوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجا

إذا كانةةةةةةةةةةةةةةةت هنةةةةةةةةةةةةةةةال  10
متا،م  داااة   للتلم ةذ 
 م الب ت ما نوع هذه 

 المتا،م ؟

ا ال  إه كاه 
 بر أعطى لا باض 

83.2 83.5 83.6 81.4 77 73.6 22.34 0.000 

 0.001 20.78 57.7 63.8 63.4 66.60 69.2 71.8 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 
 الوا   بر حل

78.7 76 76.5 71.9 64.8 59.7 54.90 0.000 

 - 10.34 67.8 74.1 74.6 73.9 73.5 77.1 الجلوس مم 

تمل م  ك و 
 يحل الوا  

58.3 53.9 53.4 50.5 50.3 43.8 18.16 0.003 

 0.011 14.88 55.7 53 57.5 63.9 54.5 63.2 تشج ر التلم ذ

عمل لحل 
 الوا    ر ض عن 

8.1 11.2 5.6 8.8 12.2 11.2 13.81 0.017 

 0.007 15.90 59.1 57.1 61 66 68.8 63.1 التحرع مر التلم ذ

إذا كنةةةةةةةةةةةةةةت تسةةةةةةةةةةةةةةتم    11

،المةةةةراس الخصوبةةةةم 

 م ترايس ا ن / ا نت  

 حةةةةةةوالم كةةةةةة  تسةةةةةةتقطر 

مةةة  ااتبةةة  شةةة مياض ل ةةةذا 

 الغمض؟

  أاتم   ،مراس 
  صوبم 

76 70.7 72.7 67.8 51.6 53.7 116.72 0.000 

 20.1 21.7 16.3 14.4 12.8 9 ا  ر لدينا 50
 12.3 13.5 10 7.3 10.3 7.2 ديناا 51-100
 4.7 5.3 2.5 2.6 3.8 2.1 ديناا 101-150
 4.5 3.6 2.20 0.9 1.2 2.4 ديناا 151-200

 4.7 4.2 1.2 2.1 2.20 3.30 ديناا 200أكثم م  

 

-3-2ائ اض  ةم البنةود )دال  إحصة 2( يوضي أه ب   كا16 رلل اب  )
( مةةة  المحةةةوا األلل أي أه هنةةةال  ملبةةةاا ذاا د لةةة  إحصةةةائ    ةةة   4-5

نااء ألل اء األموا ،شره مرر متا،مت   لرااا  أ نائ    ناء على نوع الصةو 
الذي يراس     التلم ذ.  رلل اء أموا ت م ذ الصو األلل ا  ترائم يتا،موه 
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(  كمةا ي حة   ةم  نةر 2أكثةم مة  البق ة  )البنةرأ نائ   دااا اض يكل يةو  تقميبةاض 
( أه متا،مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا لراااةةة  أ نةةةائ   طةةةوال المةةةا  نقةةةل كلمةةةا انتقةةةل 5)

 التلم ذ إلى بو أعلى.

أمةةا  ةةم المحةةوا الثةةانم  ةة  ح  أه ألل ةةاء أمةةوا ت م ةةذ الصةةو األلل 
سةة  ا  تةةرائم يشةةممله ،ةةركثم مةة    ةةمه  ،ةةاألتم اةيجةةا م للمتا،مةة  علةةى تح

 مستور أ نائ   الرااام.

دالة  إحصةائ اض   2أما  ةم المحةوا الما،ةر   تضةي مة  الجةرلل أه بة   كةا
( ممةةةةا يمنةةةةم ل ةةةةود  ةةةةملق  ةةةة   ألل ةةةةاء األمةةةةوا ذاا د لةةةة  10 ةةةةم البنةةةةر )

 إحصائ     ما يخص نوع المتا،م   ناء على متغ م مستور الصو.

دالةةة   2ا( مةةة  هةةةذا المحةةةوا ي حةةة  كةةةذل  أه ب مةةة  كةةة11ل ةةةم البنةةةر )
إحصةةائ اض لبةةالنظم إلةةى الجةةرلل يتضةةي أه ا اةةتمان  ،المةةراس الخصوبةةم 

 م  ببل ألل اء األموا كنوع م  المتا،م  تبرأ تزير م  الصو الما،ر.

  اغير  سايى اعال يذ اعالاكاة -ل

متغ ةةم مسةةتور التلم ةةذ الراااةةم الةةذي اةة جمر تحل ةةل الفةةملق  ةة   نااء 
ا يلةةم: مسةةتور التلم ةةذ: ضةةم و  متواةةت  ألل ةةاء األمةةوا  نةةاء عل ةة  يضةة  مةة

   ر. 

لبنود محالا البحم الث ت  على متغ م مستور  2( ب   كا17 رلل اب )
  التلم ذ الرااام

 ا اتجا،اا مرر متا،م  ألل اء األموا لرااا  أ نائ    م المنزل المحوا األلل
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عنرما يحتاج ا نة / ا نتة  إلةى مسةاعرة  ةم الراااة  أل  ةم  1
 ا   هل تممف أ ضل الطمق لمساعرت   م ذل ؟حل الو 

 نم 

  
 ل  ممة ك  ممة تساعر    ا ا ن / ا نت   م دااات ؟ 2

 كل عرة أش م

 ممة ش مياض 

 ممة كل أابوع

 تقميباض كل يو 
إذا كةةاه هنةةال مةة  يسةةاعر التلم ةةذ داااةة اض  ةةم الب ةةت كةة   3

 ااع  تستغمب ا هذه المساعرة يوم اض؟
 دبائت 5م   أبل

 دب ق   15

 دب ق  30

 دب ق  45

 ااع  لأكثم 
إذا كانةةت هةةذه المسةةاعرة تقةةر . مةةر أي المةةواد الراااةة    4

 التال   يت  ذل  )يمك  تكوه أكثم م  مادة(؟
 اللغ  الممب  

 الملو 

 التمب   اةا م  

 المياض اا

 اةنجل زي 

 ا  تماع اا
اا التةةم تمكةةز    ةةا علةةى متا،مةة  داااةة  ا نةة / مةةا األلبةة 5

 ا نت ؟
طوال الما  

 الرااام

 ببل ا متحاناا
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 ا تناه مماض 

أتم متا،م  الوالري  لرااا  أ نائ    م المنزل على كل  المحوا الثانم
 م  التلم ذ لللم األمم

 

هةةل ت حةة  أه متا،متةة    نةة / ا نتةة   ةةم داااةةت   لةة   6
 تحس  مستواه  الرااام  م المراا أتم إيجا م على 

 نم 

  

 أح اناض 
عنرما تساعر ا نة / ا نتة   ةم داااةت  هةل تشةمم عةادة  8

 أن ا تجمب    رة أل ا ئ  ،النسب  ل ؟
   رة

 ا ئ 

نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجاه دااا   المحوا الما،ر
 أ نائ    م المنزل

 

متا،م  دااا   للتلم ذ  م الب ت مةا نةوع إذا كانت هنال  10
 هذه المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 
 أعطى لا باض 

 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 
 الوا   بر حل

 الجلوس مم 

تمل م  ك و يحل 
 الوا  

 تشج ر التلم ذ

عمل لحل الوا   

  ر ض عن 
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 التحرع مر التلم ذ
الخصوبةةةةم  ةةةةم تةةةةرايس إذا كنةةةةت تسةةةةتم   ،المةةةةراس  11

ا ن / ا نت   حوالم كة  تسةتقطر مة  ااتبة  شة مياض ل ةذا 
 الغمض؟

  أاتم   ،مراس 
  صوبم 

 ديناا  ر ل 50

 ديناا 51-100

 ديناا 101-150

 ديناا 151-200

 200أكثم م  
 ديناا

 2( يرل على أه ب   كةا17  ما يتملت ،المحوا األلل  ةه  رلل اب  )
(.   مةا يتملةت ،مةرر متا،مة  ألل ةاء األمةوا 5-4-2-1ائ اض للبنود )دال  إحص

لراااةة  أ نةةائ    ةةم المنةةزل  نةةاء علةةى متغ ةةم مسةةتور التلم ةةذ ي حةة  ا ةةت ف 
نااء ألل ةةةاء األمةةةوا حةةةول هةةةذه المسةةةرل .  فةةةم البنةةةر األلل يتضةةةي أه ألل ةةةاء 

رايس أموا الت م ةذ ذلي المسةتور الضةم و هة  أبةل الفئةاا ممم ة  ،ك ف ة  تة
أ نةةائ    ةةم المنةةزل  كمةةا أنةة  أبةةل مةة  البق ةة   ةةم عةةرد مةةماا المتا،مةة  التةةم 
يقوموه   ا )البنر الثةانم(  لهة  يمكةزله  ةم متا،مة  أ نةائ   علةى مةادة اللغة  
الممب   أكثةم مة    مهةا  كمةا أه أكثةم مة  نصةف   ،قل ةل  قةت هة  يسةتممله 

  م متا،م  أ نائ   طوال الما .

 تشةةةةة م النتةةةةةائ  إلةةةةةى أه ألل ةةةةةاء أمةةةةةوا الت م ةةةةةذ أمةةةةةا المحةةةةةوا الثةةةةةانم 
الضةةماف داااةة اض هةة  األبةةل تشةةككاض  ةةم  ةةرلر المتا،مةة  علةةى تحسةة  مسةةتور 
أ نائ   الرااام ،مكس أموا الت م ذ ذلي المستور المتوات لالج ر. كما أه 
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نسةةةب  أبةةةل مةةة  ألل ةةةاء أمةةةوا الت م ةةةذ الضةةةماف يةةةمله أه تةةةرايس لمتا،مةةة  
 أ نائ   تجمب    رة.

أما المحوا الما،ر  ة  ح  ،شةكل عةا  )البنةر الماشةم( أه ألل ةاء أمةوا 
الت م ةةةةةذ الضةةةةةماف هةةةةة  أبةةةةةل الفئةةةةةاا ااةةةةةتخراماض ألنةةةةةواع المتا،مةةةةة  المختلفةةةةة  

دالة  إحصةائ اض. ي حة  أه هة  ء  2لبالتحرير  ةم الفقةماا التةم تكةوه    ةا كةا
 ة  لهة   ةم الوالةري  هة  األبةل مة  مسةرل  التركةر مة  أه طفل ة  بةر حةل الوا

 لواةة   مةةر أطفةةال   لمسةةاعرت   أيضةةاض أبةةل مةة  اآل ةةمي  إ  أن ةة  أكثةةم مةة  
 البق    م حل الوا    ر ض ع  الطفل إه كاه يجر بموب   م ذل .

لي ح  أه ألل اء أموا الطلب  الضةماف هة  أكث ةم ااةتمان  ،المةراس 
 ( مةةةة    ةةةةمه  لبالتةةةةالم هةةةة  أكثةةةةم إنفابةةةةاض علةةةةى هةةةةذا11الخصوبةةةةم )البنةةةةر

 الموضوع مادياض م    مه . 

  اغير اع نطقت اعاولي تة  -هع

متغ م المنطق  التمل م   الةذي اة جمي تحل ةل الفةملق  ة   نااء ألل ةاء 
األمةةةةوا  نةةةةاء عل ةةةة  يضةةةة  مةةةةا يلةةةةم: منطقةةةة  المابةةةةم   األحمةةةةري  حةةةةولى  

 الفملان    لالج ماء التمل م  .
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ثت  لى  اغير اع نطقت علنيل  نبول اعلنث اعثة  2( قيم كب18 اول لقم)
 اعاولي يت

المحوا 
 األلل

مرر متا،م  ألل اء األموا 
 لرااا  أ نائ    م المنزل

ب م        ا اتجا،اا
 2كا

مستور 
 الر ل 

   الج ماء الفملان    حولى األحمري المابم    البنر
عنرما يحتاج ا ن / ا نتة  إلةى مسةاعرة  ةم  1

 الراااةةةة  أل  ةةةةم حةةةةل الوا ةةةة  هةةةةل تمةةةةمف
 أ ضل الطمق لمساعرت   م ذل ؟

 - 4.34 84.8 85.5 82.4 86.5 84.60 نم 

  15.4 13.5 17.6 14.5 15.2 

كةةةةةةة  مةةةةةةةمة تسةةةةةةةاعر    ةةةةةةةا  2
 ا ن / ا نت   م دااات ؟

 - 23.04 3.2 1.4 1.10 2.9 1.7 ل  ممة

 2.1 2.8 1.9 1.3 0.4 كل عرة أش م

 3.4 2.3 2.4 2.5 3.2 ممة ش مياض 

 12.2 12.4 10.9 11.3 9.6 ممة كل أابوع
 79.1 81.1 83.8 82 85.1 تقميباض كل يو 

إذا كةةةةةةةةةةةاه هنةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةة   3
يساعر التلم ذ داااة اض  ةم 
الب ةةةةةةةةةةةةةةت كةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةاع  
تسةةتغمب ا هةةذه المسةةاعرة 

 يوم اض؟

 0.041 27.00 3.2 6 2.8 1.6 1.9 دبائت 5أبل م  

 11.8 8.3 10.7 11.3 9.8 دب ق   15

 17.9 19.3 18.4 17.1 15.6 دب ق  30

 13.5 10.8 12.3 13.5 13.6 دب ق  45

 53.6 55.6 55.7 56.5 59.1 ااع  لأكثم 

إذا كانةةت هةةذه المسةةاعرة  4
تقةةةةةةةةةر . مةةةةةةةةةر أي المةةةةةةةةةواد 
الراااةة   التال ةة  يةةت  ذلةة  
)يمكةةة  تكةةةوه أكثةةةم مةةة  

 مادة(؟

 0.003 15.93 57.9 56.1 62.4 52.7 63.7 اللغ  الممب  

 0.000 49.63 32.5 38.2 40.5 29.1 48.8 الملو 

 0.017 12.08 34.2 31.3 35.9 30 39.2 التمب   اةا م  

 0.004 15.32 62.8 66 69.8 63.6 72.5 المياض اا

 - 2.32 72.9 75.6 74.2 76.4 73.3 اةنجل زي 

 0.000 35.75 27.6 25.1 31 20.2 35.8 ا  تماع اا

 0.003 23.002 59.6 67.6 67.9 64.5 67.4 طوال الما  الراااممةةةةةا األلبةةةةةاا التةةةةةم تمكةةةةةز  5
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   ةةةةا علةةةةى متا،مةةةة  داااةةةة  

 ا ن / ا نت ؟

 31.4 25.3 23.3 30.2 23.3 ببل ا متحاناا

 9 7.1 8.80 5.3 9.4 ا تناه مماض 
المحوا 

 الثانم
 لى كل م  التلم ذ لللم األممأتم متا،م  الوالري  لرااا  أ نائ    م المنزل ع

هةةل ت حةة  أه متا،متةة    نةة / ا نتةة   ةةم  6

داااةةةةةةت   لةةةةةة  أتةةةةةةم إيجةةةةةةا م علةةةةةةى تحسةةةةةة  
 مستواه  الرااام  م المراا 

 - 10.94 81.8 85.3 84.6 81.6 87.4 نم 

   1.5 1.10 1.3 0.9 1.10 

 17.1 13.8 14.2 17.3 11.10 أح اناض   

   ةةم داااةةت  عنةةرما تسةةاعر ا نةة / ا نتةة 8

هةةةل تشةةةمم عةةةادة أن ةةةا تجمبةةة    ةةةرة أل 
 ا ئ  ،النسب  ل ؟

 0.015 12.41 97.2 95.9 95.6 95.5 92.5   رة

 2.8 4.1 4.40 4.5 7.5 ا ئ 
المحوا 

 الما،ر
 نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجاه دااا  أ نائ    م المنزل

إذا كانةةةةت هنةةةةال متا،مةةةة   10
 ةذ  ةم الب ةت دااا   للتلم

 ما نوع هذه المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 
 أعطى لا باض 

82.3 77.3 83.8 76.3 78.6 13.93 0.008 

 - 7.79 63.2 61.6 68.2 63.5 67 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 
 الوا   بر حل

75.5 70.5 71.5 69.9 63.7 16.35 0.003 

 0.002 17.08 71.6 71.5 77.3 68.5 77.4 الجلوس مم 

تمل م  ك و يحل 
 الوا  

53.7 51.3 52.6 51 46.4 6.073 - 

 0.014 12.43 51.5 60.2 57.6 55.8 61.8 تشج ر التلم ذ

عمل لحل الوا   

  ر ض عن 
7.70 10 8.8 10.8 11.5 5.22 - 

 - 5.68 59.2 63 62.8 59.1 65 التحرع مر التلم ذ

إذا كنةةت تسةةتم   ،المةةراس  11

م تةةةةةرايس الخصوبةةةةةم  ةةةةة

ا نةةةة / ا نتةةةة   حةةةةوالم كةةةة  

تسةةةتقطر مةةة  ااتبةةة  شةةة مياض 

  أاتم   ،مراس 
  صوبم 

70.8 61.5 67.4 62.1 57.9 27.49 0.010 

 20.5 14.9 14.8 17.3 14.9 ديناا  ربل 50
 12.4 11.5 9.6 11.5 7.5 ديناا 51-100
 3.6 3.2 3.1 4.40 3 ديناا 101-150
 3.4 3.2 2 2.9 1.7 ديناا 151-200
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 2.1 5.1 3 2.5 2.1 ديناا 200أكثم م   ل ذا الغمض؟

  ةم دالة  إحصةائ اض  ةم  2  ما يتملت ،المحوا األلل ي ح  أه بة   كةا
البنةةةةري  األلل لالثةةةةانم  كمةةةةا أه ا  ت  ةةةةاا  ةةةة   اآلااء  نةةةةاء علةةةةى متغ ةةةةم 

 2حصةائ اض. ب مة  كةاالمنطق  التمل م ة   ةم البنةر الثالةم بل لة  ل ه كانةت دالة  إ
دال  إحصائ اض  م البنري  الما،ر لالخةامس ممةا يمنةم ل ةود  ةملق ذاا د لة  
إحصةةائ    ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا  نةةاء علةةى متغ ةةم المنطقةة  التمل م ةة    مةةا 
يتملةةت  نةةوع المةةادة الراااةة   التةةم يتةةا،موه    ةةا أ نةةاءه   ةةم المنةةزل لالوبةةت 

 الذي تتمكز     المتا،م .

خصوص المحوا الثانم  ةه النتائ   م الجرلل أع ه تش م إلةى أما ،
أه هنةةال  ملبةةاض دالةة  إحصةةائ اض  ةة   نااء ألل ةةاء األمةةوا حةةول اميةةت   لتجمبةة  
متا،مةةة  لتةةةرايس أ نةةةائ    ةةةم المنةةةزل   ظ ةةةم أه ألل ةةةاء األمةةةوا مةةة  منطقةةة  

 الج ماء التمل م   ه  أكثم ااتمتاعاض   ذه التجمب  م  البق  .

دالةةة  إحصةةةائ اض مةةةر ،مةةة   2محةةةوا الما،ةةةر  ةةة  ح  أه ب مةةة  كةةةاأمةةةا ال
( ل ه كةةاه تفسةة م هةةذه النت جةة    ةةم لاضةةي حال ةةاض. أمةةا  ةةم 10 قةةماا البنةةر )

أيضاض دال  إحصائ اض ح م تش م النتائ   م الجرلل  2(  ةه ب م  كا11البنر )
كثةةم أعةة ه إلةةى أه ألل ةةاء أمةةوا الت م ةةذ  ةةم منطقةة  الج ةةماء التمل م ةة  هةة  األ

ااةةةتمان  ،المةةةراس الخصوبةةةم مةةة  البق ةةة    نمةةةا ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم منطقةةة  
 المابم  ه  األبل  م هذا النوع م  المتا،م .  

  اغير حجم اعوبئلتة  -و 

(  2-1هةةذا المتغ ةةم يضةة  المبةةاااا التال ةة : كةة  عنةةرك  مةة  األ نةةاء: )
 أ ناء(. 7(  )أكثم م  5-7(  )3-4)
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نود محالا البحم الث ت  على متغ م حج  لب 2( ب   كا19 رلل اب  )
 المائل 

المحوا 
 األلل

مرر متا،م  ألل اء األموا 
 لرااا  أ نائ    م المنزل

ب م       ا اتجا،اا
 2كا

مستور 
 الر ل 

( 2-1)   البنر
 أطفال

(3-4 )
 أطفال

(5-7 )
 أطفال

أكثم م  
 أ ناء 7

  

عنرما يحتاج ا ن / ا نت  إلى مسةاعرة  ةم  1
اةةةة  أل  ةةةةم حةةةةل الوا ةةةة  هةةةةل تمةةةةمف الراا

 أ ضل الطمق لمساعرت   م ذل ؟

      87.7 نم 

  12.3    
كةةةةةةة  مةةةةةةةمة تسةةةةةةةاعر    ةةةةةةةا  2

 ا ن / ا نت   م دااات ؟
      2.5 ل  ممة

    - كل عرة أش م

    1.2 ممة ش مياض 
    12.3 ممة كل أابوع
    84 تقميباض كل يو 

ال مةةةةةةةةةةة  إذا كةةةةةةةةةةةاه هنةةةةةةةةةةة 3
يساعر التلم ذ دااا اض  ةم 
الب ةةةةةةةةةةةةةةت كةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةاع  
تسةةتغمب ا هةةذه المسةةاعرة 

 يوم اض؟

      4.3 دبائت 5أبل م  

    6.2 دب ق   15

    19.8 دب ق  30

    12.3 دب ق  45

    57.4 ااع  لأكثم 
إذا كانةةت هةةذه المسةةاعرة  4

تقةةةةةةةةر . مةةةةةةةةر أي المةةةةةةةةواد 
لةة  الراااةة   التال ةة  يةةت  ذ

)يمكةةة  تكةةةوه أكثةةةم مةةة  
 مادة(؟

      66 اللغ  الممب  

      37 الملو 

      42.6 التمب   اةا م  

      64.8 المياض اا

      67.3 اةنجل زي 

      25.9 ا  تماع اا
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مةةةةةا األلبةةةةةاا التةةةةةم تمكةةةةةز  5

   ةةةةا علةةةةى متا،مةةةة  داااةةةة  

 ا ن / ا نت ؟

      69.8 طوال الما  الرااام

    21 ببل ا متحاناا

    9.3 ا تناه مماض 
المحوا 

 الثانم
 أتم متا،م  الوالري  لرااا  أ نائ    م المنزل على كل م  التلم ذ لللم األمم

هةةل ت حةة  أه متا،متةة    نةة / ا نتةة   ةةم  6
داااةةةةةت   لةةةةةة  أتةةةةةةم إيجةةةةةا م علةةةةةةى تحسةةةةةة  

 مستواه  الرااام  م المراا 

      85.2 نم 

   3.1    

    11.7 أح اناض  
عنرما تسةاعر ا نة / ا نتة   ةم داااةت   8

هةةل تشةةمم عةةادة أن ةةا تجمبةة    ةةرة أل 
 ا ئ  ،النسب  ل ؟

      96.3   رة

    3.7 ا ئ 
المحوا 

 الما،ر
 نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجاه دااا  أ نائ    م المنزل

تا،مةةةة  إذا كانةةةةت هنةةةةال م 10
دااا   للتلم ذ  ةم الب ةت 

 ما نوع هذه المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 
 أعطى لا باض 

79      

      62.3 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 
 الوا   بر حل

71.6      

      74.1 الجلوس مم 

تمل م  ك و يحل 
 الوا  

47.5      

      59.3 تشج ر التلم ذ

عمل لحل الوا   

 ر ض عن  
9.3      

      61.7 التحرع مر التلم ذ

إذا كنةت تسةتم   ،المةراس  11

الخصوبةةةةةم  ةةةةةم تةةةةةرايس 

  أاتم   ،مراس 
  صوبم 

64.2      

    17.9 ديناا  ربل 50
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ا نةةةة / ا نتةةةة   حةةةةوالم كةةةة  

تسةةتقطر مةة  ااتبةة  شةة مياض 

 ل ذا الغمض؟

    9.9 ديناا 51-100
    2.5 ديناا 101-150
    1.9 ديناا 151-200

    3.7 ديناا 200أكثم م  

-3-2دالة  إحصةائ اض  ةم البنةود ) 2  ما يتملت ،المحوا األلل  قة   كةا
(.  م البنر الثانم ، ح  أه ألل اء األموا الذي لري   أطفال أكثم م  4-5
ذي  لةري    ما  وق( يتا،موه دااا  أل ده  يوم اض  را ة  أبةل مة  أللئة  الة 5

أطفال أبل  كما أه الوبةت الةذي يقضةون   ةم متا،مة  داااة  أ نةائ   أبةل مة  
 7البق ةة  ل ه كةةاه ذلةة  يتضةةي ،صةةواة أكبةةم  ةةم حالةة  مةة  لةةري   أكثةةم مةة  

(. كما تو ر  ملق دال  إحصةائ اض  ةم ،مة  المةواد  ة   ألل ةاء 3أطفال )البنر
أللئةة  الةةذي  لةةري    األمةةوا حسةة  متغ ةةم حجةة  المائلةة . لأ  ةةماض  ةةةه متا،مةة 

أطفةةةال لراااةةة  أ نةةةائ   طةةةوال المةةةا  هةةةم أبةةةل مةةة  ،ق ةةة  ألل ةةةاء  7أكثةةةم مةةة  
 األموا اآل مي .

 2  مةةةةةا يتملةةةةةت ،ةةةةةالمحوا الثةةةةةانم  ةةةةة  ح  مةةةةة  الجةةةةةرلل أه ب مةةةةة  كةةةةةا
( ي حة  أه 6( التا،م   ل ذا المحوا دال  إحصائ اض.  م البنةر )8-6للبنري )

أطفةال يةمله  را ة  أبةل مة    ةمه   7مة  ألل اء األموا الذي  عنره  أكثةم 
أه متا،مت   لرااا  أ نائ   ل  أتم إيجا م على تحس  مستواه  الراااةم ل ه 
كانوا يمله أكثم م    ةمه  أه تجمبة  متا،مة  أل دهة  داااة اض  ةم الب ةت هةم 

 تجمب    رة.

لبم   2أما   ما يتملت ،المحوا الما،ر    ح  م  النتائ  أه ب م  كا
 (.11( دال  إحصائ اض    نما   تمتبم كذل   م البنر )10البنر)  قماا
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  اغير اع سايى اعاولي ا ع   واألمة -ي

هنا ا ت  تحل ل الفملق     اآلااء  ناء على متغ م المستور التمل مم 
  ا تةةرائم  لمسةةتوياا التمل م ةة  التال ةة : أمةةملكةةل مةة  الوالةةري  لالةةذي يضةة  ا

  وق. ات  تانوي ل اممم لماو مت

2( ب   كا20 رلل اب  )
 نود محالا البحم الث ت  على متغ م المستور  

 التمل مم لألب لاأل .
المحوا 

 األلل
مرر متا،م  ألل اء 

األموا لرااا  أ نائ   
  م المنزل

ب م        ا اتجا،اا
 2كا

مستور 
 الر ل 

ب م       
 2كا

مستور 
 الر ل 

   ر التمل مم لأل المستو    المستور التمل مم لألب   

 اممم لما  تانوي  متوات ا ترائم أمم    البنر
  وق 

 اممم  تانوي  متوات ا ترائم أمم   
 لما  وق 

6.02 0.000 

عنةةرما يحتةةاج ا نةة / ا نتةة  إلةةى  1
مساعرة  م الرااا  أل  ةم حةل 

الوا ةةةةةة  هةةةةةةةل تمةةةةةةمف أ ضةةةةةةةل 
 الطمق لمساعرت   م ذل ؟

 83.6 82.8 76.1 74.5 71.9 0.006 14.49 88.6 82.1 84.3 83.3 78.9 نم 

  21.1 16.7 15.7 17.9 11.4 28.1 25.5 23.9 17.2 16.4 

كةةةةةة  مةةةةةةمة تسةةةةةةاعر    ةةةةةةا  2
ا نةةةةةةةةةةةة / ا نتةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةم 

 دااات ؟

 0.000 97.99 1 1.2 2.4 5.9 1.10 - - 1.4 1.4 2.6 4.5 2.6 ل  ممة

 0.4 1 2.6 4.2 2.20 1.10 1.4 2 2.7 7.5 كل عرة أش م

 3 1.9 2.20 4.2 5.6 3.3 2.1 2.6 4.1 - ممة ش مياض 

 9.7 8.2 13.2 15.7 19.1 10.9 11.4 11.2 9.90 21.1 ممة كل أابوع

 85.9 87.7 79.6 70 71.9 - 26.25 83.3 83.6 81.6 78.8 68.4 تقميباض كل يو 

إذا كةةةةةةةةةاه هنةةةةةةةةةال مةةةةةةةةة   3

يسةةةةةاعر التلم ةةةةةذ داااةةةةة اض 
 ةةةةةم الب ةةةةةت كةةةةة  اةةةةةاع  
تستغمب ا هذه المسةاعرة 

 يوم اض؟

 0.000 54.71 2.6 2.3 3.2 4.5 5.6 3.4 2 2.9 5.4 5.3 دبائت 5أبل م  

 9.8 7.2 11.5 16 15.7 12 9.1 9.4 11.7 21.1 دب ق   15

 14.9 18.1 18.3 21.7 16.9 16.6 19.1 16.4 18.5 26.3 دب ق  30

 14.4 13.8 8.9 13.4 14.6 13.6 13 11.8 12.6 7.9 دب ق  45

 58.3 58.6 58.1 44.5 47.2 54.5 56.7 59.5 51.8 39.5 ااع  لأكثم 

إذا كانت هذه المساعرة  4
تقةةةةةةر . مةةةةةةر أي المةةةةةةةواد 

الرااا   التال   يت  ذلة  
)يمكةة  تكةةوه أكثةةم مةة  

 مادة(؟

 0.000 39.89 67.1 58.1 52.6 50.7 61.8 0.021 11.49 60.7 59.9 55.2 53.2 73.7 اللغ  الممب  

 0.000 36.59 44.9 39.4 31.3 30 39.3 0.000 26.90 43.8 38.1 32 31.5 47.4 الملو 

 0.042 9.91 38.4 32.8 33 29.7 36 - 8.98 36.6 35 30.3 32.9 44.7 التمب   اةا م  

 0.000 40.55 73.2 69.9 64.1 55.5 58.4 0.000 24.87 70.9 69.6 63.5 55.9 60.5 المياض اا

 0.002 17.34 74.2 77.4 68.7 77.4 79.8 - 3.16 74.7 74.7 72.9 76.1 84.2 اةنجل زي 

 0.000 21.33 33.4 27.6 26.5 20.5 34.7 0.025 11.110 30.7 29.5 24.8 22.1 28.9 ا  تماع اا

مةةا األلبةةاا التةةم تمكةةز  5
   ا على متا،مة  داااة  

 ا ن / ا نت ؟

 0.000 49.90 65.2 72.6 64.6 54 56.2 0.001 2651 68.4 67.7 62.2 60.4 47.4 ما  الرااامطوال ال
 24.6 21.8 28.7 35.6 36 23.9 25 28.7 34.2 31.6 ببل ا متحاناا

 10.2 5.6 6.7 10.4 7.9 7.6 7.2 9.1 5.4 21.1 ا تناه مماض 
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المحوا 
 الثانم

 أ نائ    م المنزل على كل م  التلم ذ لللم األممأتم متا،م  الوالري  لرااا  

هةةةةةةةل ت حةةةةةةة  أه متا،متةةةةةةة   6
  نةةة / ا نتةةة   ةةةم داااةةةت   

ل  أتم إيجةا م علةى تحسة  

مسةةةةةةةةةةتواه  الراااةةةةةةةةةةم  ةةةةةةةةةةم 

 المراا 

 0.000 87.02 93.5 85.9 77.5 77.7 69.7 0.000 82.80 90.9 84.8 81.3 71.2 57.9 نم 

  - 1.8 1.7 0.9 0.8 1.10 1.2 1.6 1.3 0.7 

 6.8 12.8 20.9 21.1 29.2 8.3 14.2 17 27 42.1 أح اناض 

عنةةرما تسةةاعر ا نةة / ا نتةة   8

 م دااات  هل تشةمم عةادة 

أن ةةةا تجمبةةة    ةةةرة أل اةةة ئ  

 ،النسب  ل ؟

 0.001 17.90 92.8 95.9 96.7 95.8 100 - 5.14 95.5 94.5 96.3 94.1 100   رة

 7.2 4.1 3.30 4.2 - 4.5 5.5 3.7 5.9 - ا ئ 

المحوا 

 الما،ر
 نوع المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األموا تجاه دااا  أ نائ    م المنزل

إذا كانةةةت هنةةةال متا،مةةة   10
داااةةةةةةةةة   للتلم ةةةةةةةةةذ  ةةةةةةةةةم 
الب ةةةةةةةت مةةةةةةةا نةةةةةةةوع هةةةةةةةذه 

 المتا،م ؟

ا ال  إه كاه بر 

 أعطى لا باض 

78.9 73.4 80.3 77.8 83.8 15.40 0.004 71.9 74.5 76.1 82.8 83.6 25.59 0.000 

 0.016 12.17 64.9 67.7 64.6 57 67.4 0.007 14.12 64.1 62.6 69.3 56.3 68.4 ممابب  ا ن 

التركر م  أه 

 الوا   بر حل

71.7 58.6 71.8 70.5 72.2 16.75 0.002 66.3 57 68.3 74.2 74.6 42.75 0.000 

 0.000 41.72 76.8 78.1 71.1 61.4 66.3 0.003 15.80 75.5 74.1 73.9 62.6 68.4 الجلوس مم 

تمل م  ك و 

 يحل الوا  

47.4 48.2 55 51 48.7 7.05 - 49.4 45.7 51.2 52.2 52.6 5.07 - 

 0.004 15.50 59.8 60.4 55.8 49.3 51.7 - 6.70 57.8 57.3 59.9 50.9 47.4 تشج ر التلم ذ

عمل لحل الوا   

  ر ض عن 
15.8 14.9 11.1 10.2 6.1 21.69 0.000 15.7 13.4 12.8 9.1 5.2 32.22 0.000 

 0.002 16.77 66.4 62.7 59.8 54 56.9 0.15 12.34 64.2 60.5 62.5 53.6 76.3 التحرع مر التلم ذ
إذا كنةةةةةةةةةةةةةةةت تسةةةةةةةةةةةةةةةتم    11

،المةةةةةراس الخصوبةةةةةم 
 م تةرايس ا نة / ا نتة  
 حوالم ك  تستقطر مة  
ااتبةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةة مياض ل ةةةةةةةةةةذا 

 الغمض؟

أاتم     
،مراس 

  صوبم 

60.5 65.3 59.5 62.8 69.6 42.10 0.003 65.2 57.9 59.2 64.7 70.4 49.10 0.000 

 13.8 15.3 19.6 19.9 12.4 12.6 16.3 20.9 16.2 15.8 ديناا  ربل 50
 6.5 11.5 11.2 14.8 11.2 8.9 10.2 11.7 12.2 13.2 ديناا 51-100

 3.7 3.8 3.2 2.4 4.5 2.6 4.7 2.9 3.6 2.6 ديناا 101-150

 2.5 1.9 3 3 5.6 2.9 2.5 2.4 1.8 7.9 ديناا 151-200
 200أكثم م  
 ديناا

- 0.9 2.6 3.6 3.30 1.10 2.1 3.8 2.7 3 

 

 2( يظ ةةم أه بةة   كةةا20  مةةا يتملةةت ،ةةالمحوا األلل مةة   ةةرلل ابةة  )
(   نما هم 5-4-1لألب  م  نود ) دال  إحصائ اض ،النسب  للمستور التمل مم

 ( ،النسب  للمستور التمل مم لأل .5-4-3-2دال  إحصائ اض  م  نود )
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( أه للةةم األمةةم 1 بالنسةةب  للمسةةتور التمل مةةم لةةألب يظ ةةم مةة   نةةر )
حامةةةل الشةةة ادة الجامم ةةة  أكثةةةم ممم ةةة  ،طميقةةة  متا،مةةة  لتةةةرايس األ نةةةاء  ةةةم 

( 4إحصةةائ اض لةةبم   قةةماا البنةةر ) دالةة  2المنةةزل مةة  البق ةة . كمةةا أه بةة   كةةا
لالخاص  نوع المادة التم يتا،م ا للم األمم مر طفل   م المنزل. ل م البنر 

( يظ ةةم أنةة  كلمةةا ااتفةةر المسةةتور التمل مةةم لةةألب كلمةةا كةةاه الوبةةت الةةذي 5)
يتا،ر     أ ناءه دااا اض  م المنزل أكبم. أمةا ،النسةب  للمسةتور التمل مةم لةأل  

ائ  أه األ  ذاا المسةةةةتور التمل مةةةةم الثةةةةانوي تتةةةةا،ر داااةةةة    ظ ةةةةم مةةةة  النتةةةة
 أ نائ ا طوال الما  أكثم م  نظ مت ا التم تحمل الش ادة الجامم  .

دالةةة  إحصةةةائ اض  ةةةم  2  مةةا يتملةةةت ،ةةةالمحوا الثةةةانم ي حةةة  أه ب مةة  كةةةا
( لكةةل مةة  المسةةتور التمل مةةم لةةألب لاأل  لمنةة  نةةمر أه للةةم األمةةم 6البنةةر )

الجامم   ي ح  أكثم م    مه األتم اةيجةا م للمتا،مة  علةى  حامل الش ادة
 تحس  مستور طفل  التحص لم.

أما المحوا الما،ةر  تو ةر  ةملق دالة  إحصةائ اض  ة   نااء ألل ةاء األمةوا 
مةة  الطةةم    حةةول نةةوع المتا،مةة  التةةم يقومةةوه   ةةا تجةةاه داااةة  أ نةةائ  . أمةةا 

   ذا المسةةةةةتور التمل مةةةةةم (  ةةةةة  ح  أه للةةةةةم األمةةةةةم مةةةةة  الطةةةةةم 11البنةةةةةر )
 الجاممم هو أبل الفئاا ااتمان  ،المراس الخصوبم.

  نبقشت اعنابئجة 

 ا ت  تقس   المنابش   ناء على أائل  البحم التم لادا.

  اى  اببوت أوعيبء األ يل عالاكت أانبئ م  ا اع نزلة -1
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توبةةلت النتةةةائ  إلةةى أه هنةةةال متا،مةة    ةةةرة مةة  ببةةةل ألل ةةاء األمةةةوا 
اةةة  أ نةةةائ    ةةةم المنةةةزل لابمةةةا يم ةةةر السةةةب   ةةةم ذلةةة  مةةة  ل  ةةة  نظةةةم لراا

الباحم إلى ااتفاع المستور التمل مم لكةل مة  األب لاأل   ةم هةذه الراااة . 
% مةن   شة ادة تانوية  ل امم ة  60 اآل،اء لاألم اا  م هذه الرااا  يحمل 

 لما  وق. 

تمةةام   ل  شةة   ةةم أه ااتفةةاع مسةةتواه  الثقةةا م لةة  دلا لاضةةي  ةةم اه
 ،متا،م  دااا  أ نائ    م المنزل.

أثر  اببوعت اعياععايت عالاكعت أانعبئ م  عا اع نعزل  لعى كعم  عت اعال يعذ  -2
 ووعا أ ره.

ظ ةةةم مةةة  نتةةةائ  الراااةةة  أه متا،مةةة  الوالةةةري  لراااةةة  أ نةةةائ   انمكةةةس 
إيجا  ةةاض علةةى مسةةتواه التحصةة لم  ةةم الراااةة  لعلةةى نظةةمة ألل ةةاء األمةةوا ل ةةذا 

 ي يقوموه ، .الرلا الذ

للنا هنا لبفتاه مر هذه النت ج ؛ األللى هم أه السب   م أه متا،م  
الوالري  لرااا  األ ناء يمطم تماااض إيجا  ة  ابمةا يمةود  ةم نظةم الباحةم إلةى 
ممم   ألل ةاء األمةوا ،ةالطمق المنااةب  لمسةاعرة أ نةائ   داااة اض لهةو مةا  ةاء 

هةةذه النت جةة  تخةةالو مةةا توبةةل إل ةة   ةةم إ ا،ةة  البنةةر األلل مةة  ا اةةتبان . ل 
(Kay et al 1994)  مةة  ألل ةةاء األمةةوا   يشةةممله أن ةة  ممةةرله إعةةراداض

  ةةراض لمسةةاعرة أ نةةائ   داااةة اض ،ةةالنظم إلةةى نقةةص المملومةةاا المتةةوا مة لةةري   
 حول المناه .

ليم ر الباحم السب   م أه ممم   ألل اء األمةوا  ةم الكويةت لك ف ة  
هةو أه المنةاه   (Kay et al)   ةم داااة  ئةضةل مة  أللتةرايس أ نةائ   أ 
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الراااةةةة    ةةةةم الكويةةةةت لاضةةةةح  لمطبوعةةةة   ةةةةم كتةةةة  لمو عةةةة  مجانةةةةاض علةةةةى 
الت م ةةذ ممةةا يسةة ل علةةى للةةم األمةةم التمةةمف علةةى طب مةة  المةةن     نمةةا بةةر 
يختلةو الوضةر  ةم حةةا ا المنةاه   ةم الةرلل الغمب ةة  لبالتحريةر  ةم أمميكةةا 

م المناه  على مستور الو ياا كما أه لكل مرااة  ح م   تو ر ممكزي   
الحمي   م ا ت اا يما تماه منااباض لت م ذها  ممةا يجمةل ألل ةاء األمةوا هنةال 
يمةةانوه أح انةةاض مةة  ك ف ةة  متا،مةة  أ نةةائ     نمةةا بةةر   يكةةوه الحةةال كةةذل   ةةم 

 Ho and)الكويت. م      أ مر تتشا،  هذه النت ج  مةر مةا توبةل إل ة  

Willms 1996)  مةة  أه اشةةتمال ألل ةةاء األمةةوا  ةةم تةةرايس أ نةةائ   دا ةةل
 المنزل كاه ل  أتم أكبم  م تحص ل   الرااام.

الوبف  الثان   مر هذه النت جة  هةو أه النظةمة اةيجا  ة  أللل ةاء األمةوا 
تجةةاه الةةرلا الةةذي يقومةةوه ،ةة  مةة  تةةرايس أ نةةائ   دا ةةل المنةةزل يبةةرل أح انةةاض 

لم األمم إلةى متا،مة  داااة  ا نة  يوم ةاض لبضةاء حةوالم مستغمباض.  اضطماا ل 
بما،ةةة  السةةةاع   ةةةم هةةةذا األمةةةم بةةةر يبمةةةم علةةةى الملةةةل لالضةةةجم ليشةةةمم للةةةم 
األمةةم ،التمةة  ممةةا يقةةو   صوبةةاض  ةةم ظةةل ل ةةود أعبةةاء أ ةةمر ملقةةاة علةةى 
عاتق . لك  الباحةم يم ةل إلةى أه السةب   ةم هةذه النظةمة اةيجا  ة  مة  ببةل 

ه مةا يقومةوه ،ة  مة  متا،مة  لراااة  أ نةائ   ابمةا يمةود إلةى ألل اء األموا تجةا
النتةةائ  الج ةةرة التةةةم يجن  ةةا ليحصةةةل عل  ةةا أ نةةةامه   ةةم الراااةةة   ةةم ن ايةةة  

قبلوه ما يقوموه ،ة  مة  دلا تالمطاف.   ذا األمم بر يجمل ألل اء األموا ي
 ،النظم إلى الحصاد المثمم الذي يجنون   م ن اي  المطاف.

اعاعا تنعيل لون قيعبم بوعض أوعيعبء األ عيل ب اببوعت للاكعت اع ويقب   -3
 أانبئ م  ا اع نزل.
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ظ م م  نتائ  هذه الرااا  أه أه  المموباا التم تحول دله متا،مة  
 األ ناء هم كثمة مشا ل للم األمم لكثمة األعباء المنزل  .

هةة( لالباحةم بةر يتفةت مةر 1400لتتوا ت هذه النت ج  مر داااة  حمةزة)
الثانم الذي ذكمه ألل اء األموا لهو كثةمة األعبةاء المنزل ة  لبالتحريةر المموق 

% مةة  األاةةم المشةةااك   ةةم 60علةةى األ  ،الةةذاا ،ةةالنظم إلةةى أه أكثةةم مةة  
هذا البحم عنرها م  األ ناء  مس  لأكثم لهذا يلقم ،  ش  أعباء إضا    

األمةةةةم علةةةةى األ  ،التحريةةةةر. إ  أه الممةةةةوق األلل لهةةةةو كثةةةةمة مشةةةةا ل للةةةةم 
لبالةةذاا األب ابمةةا   يتفةةت مم ةةا الباحةةم. ،ةةالنظم إلةةى أه الةةرلا  الةةوظ فم 
ال ومم  م الكويت ل س طوي ض   و يبرأ  ةم السةاع  الثامنة  بةباحاض لينت ةم 
 م الساع  الثان   ،مر الظ م أي أه األب يمةود إلةى الب ةت  ةم نفةس الوبةت 

ا يشةةغل ،مةة  اآل،ةةاء ،مةةر الةةذي يمةةود   ةة  أ نةةامه مةة  المرااةة  تقميبةةاض. لكةة  مةة
الظ ةةم مةة  ل  ةة  نظةةم الباحةةم إدمةةان   علةةى الةةذهاب إلةةى الةةريوان اا التةةم 
يقضةةةوه    ةةةا ألباتةةةاض طويلةةة  علةةةى حسةةةاب متا،مةةة  أ نةةةائ   لا هتمةةةا  ،شةةةئوه 

 الب ت مما يجمل المسئول   األكبم تقر على عاتت األ .

أانععبئ م  ععا   ععيع اع اببوععت اعاععا يقععيم ا ععب أوعيععبء األ ععيل تجععبه للاكععت -4
 اع نزل.

أكثم أنواع المتا،م  ااتمما ض م  ببل ألل اء األمةوا  ةم متا،مة  داااة  
أ نةةائ   هةةةو "اةة ال   إه كةةةانوا بةةر أعطةةةوا لا بةةةاض منزل ةةاض"  قةةةر بةةال   ةةةذا األمةةةم 

% مةةة  ألل ةةةاء األمةةةوا. لالسةةةب   ةةةم ذلةةة  ابمةةةا يم ةةةر إلةةةى اةةة ول  هةةةذا 80
ا ن  عنر عودت  م  المراا  عما األمم.  م  ال س م على للم األمم ا ال 

 إذا كاه بر أعطى لا باض أ   .
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إ  أه الم حةةةة  هنةةةةا أه ألل ةةةةاء األمةةةةوا   يكتفةةةةوه   ةةةةذا األمةةةةم  ةةةةل 
% من   على التركر م  أه الوا   المراام بر ت  حل  م  ببل 70يحمص 

ا  ةة   كمةةا أن ةة  يماببةةوه الطفةةل كةةذل  للتركةةر مةة  أنةة  بةةر حةةل الوا ةة   ةةل 
ت  أاباع   أن   يجلسوه مر أطفال   ليسةاعرلن   إذا احتةا وا إلةى ليقول ت 
 مساعرة.

لهذا األمم يرل على مرر  ري  المتا،م  التم يقو    ا ألل اء األمةوا 
 م الكويت       يكتفوه ،س ال أ نائ   ع  الوا   المنزلم   ةل يتةا،مون   

ماببةة  لةة  يفضةةم  ةةم حلةة  ابمةةا لممةةم ت   ،ةةاه تةةمل الطفةةل  ةةرله متا،مةة  أل م
إلى شمء لابما ي دي ،  إلى اةهمال لاللمة . لهةذا النةوع مة  المتا،مة  هةو 

هةة(  ةم 1418م  بفاا أام الط ب المتفوب   التم أشةاا إل  ةا كسةنالي )
داااةةةت  مةةة  أه "أاةةةم الطةةة ب المتفةةةوب   أكثةةةم حمبةةةاض مةةة  أاةةةم الطةةة ب 

  اا المنزل  ".المااب   على متا،م  األ ناء  م المذاكمة لحل الوا ب

مةة    ةة  أ ةةمر تشةة م نتةةائ  البحةةم لالمتملقةة  ،مةةرر ااةةتمان  ألل ةةاء 
األمةةوا ،المةةراس الخصوبةةم كرحةةر مظةةاهم متةةا،مت   أل نةةائ   داااةة اض إلةةى 
انتشةاا ظةاهمة الةةرالس الخصوبة    ةةم الممحلة  ا  ترائ ةة  ،مةرااس الكويةةت 

لمةةةةةراس ،صةةةةةواة لااةةةةةم  ح ةةةةةم بةةةةةال تلةةةةةم أ ةةةةةماد الم نةةةةة  أن ةةةةة  يسةةةةةتم نوه ،ا
الخصوبم  م تةرايس أ نةائ  . لهةذا األمةم يحتةاج إلةى لبفة   ةادة للتمةمف 
علةى السةةب  الةذي أدر إلةةى هةذا الت ا ةةت الكب ةم علةةى الةرالس الخصوبةة   
 اب   م الممحل  ا  ترائ   التم مةا كةاه يمتقةر اةا،قاض أنة  يمكة  أه يصةل ا 

 هذا األمم ،النظم إلى ا ول  مناهج ا لبساط  محتواها.
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اعطععرق واألكععبعيب األكثععر اكععاو بال   ععت قلععم أوعيععبء األ ععيل  ععا حععث  -5
 أانبئ م  لى اعالاكت.

  شةةة   ةةةم أه تفضةةة ل ألل ةةةاء األمةةةوا  ةةةم الكويةةةت أاةةةال   التم  ةةة  
ل تااة الرا م   الحز   رله عقاب  رنم مر أ نائ   كطمق لأاةال   لمتةا،مت   

مبويةة  الج ةةرة لا تمةةاده  داااةة اض يمكةةس مةةرر   ةة  ألل ةةاء األمةةوا لألاةةال   الت
عة  األاةةال   المنفةمة مثةةل المقةةاب البةرنم. لهةةذا يتفةت مةةر مةةا بةال ،ةة  ألل ةةاء 
األموا  م إ ا ت   علةى السة ال األلل مة  أاةئل  ا اةتب اه لالمتملةت ،مةرر 

 ممم ت   ،الطمق المنااب  لمساعرة أ نائ   دااا اض  م المنزل.

 ء األموا أل نائ    م المنزل.أتم ،م  المتغ ماا على متا،م  ألل ا -6

 صلت وعا األ ر ببعال يذة -أ

ظ ةةةةم مةةةة  نتةةةةائ  البحةةةةم أه األ  هةةةةم التةةةةم تقضةةةةم لبتةةةةاض أكبةةةةم  ةةةةم 
مسةةاعرة أ نةةائ   مةة  ،ق ةة  أ ةةماد المائلةة  لهةةذا يتوا ةةت مةةر مةةا  ةةاء  ةةم داااةة  

هةةة( مةة  أه أم ةةاا الطةة ب المتفةةوب   لالمااةةب   علةةى حةةر 1418كسةةنالي )
 اد األامة مساعرة أل نائ    م المذاكمة لحل الوا باا.اواء ه  أكثم أ م 

كمةةةا أظ ةةةما نتةةةائ  البحةةةم أه األ  هةةةم األكثةةةم إحسااةةةاض ،ةةةره متا،مةةة  
أ نائ ا داااة اض  ةم المنةزل هةم تجمبة  اة ئ  لابمةا يمةود السةب  إلةى أن ةا هةم 
األكثم م  م  لاهتماماض  رااا  أ نائ ا م  ،ق ة  أ ةماد المائلة  لةذا   ةذا المة ء 
الملقى على عاتق ا ،اةضا   إلى األعباء األ مر  ةم المنةزل يجمل ةا تشةمم 

   ذا اةحساس.

  يع اع الكتة - 
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أظ ةةةةما نتةةةةائ  هةةةةذه الراااةةةة  إلةةةةى أه ألل ةةةةاء أمةةةةوا ت م ةةةةذ الممحلةةةة  
 ن   ذاا المرااةاا(  - ناا -ا  ترائ   على مختلو أنواع ا )ا ترائم  ن  

زل مةة  نظةةمائ    ةةم الممحلةة  المتواةةط . هةة  أكثةةم متا،مةة  أل نةةائ    ةةم المنةة
مةة  أه  (Ho and Willms 1996)لهةةذا يتفةةت مةةر مةةا  ةةاء  ةةم داااةة  

اشتمال ألل اء األموا  م ترايس أ نائ   دا ل المنزل كاه عادة أبةور لأكثةم 
 ةم أتنةاء السةةنواا المبكةمة مةة  الراااة  أي  ةةم السةنواا األللةةى مة  الممحلةة  

 ا  ترائ  .

راااةةةةةة  كةةةةةةذل  أه ألل ةةةةةةاء أمةةةةةةوا ت م ةةةةةةذ الممحلةةةةةة  لأظ ةةةةةةما نتةةةةةةائ  ال
المتواةةط  هةة  أكثةةم ااةةتمان  ،المةةراس الخصوبةةم لابمةةا يم ةةر السةةب  إلةةى 

 الممحل  عن ا  م الممحل  ا  ترائ  . هذه تمقر المناه  ل يادة بموبت ا  م

  سايى اعصف اعذي يالس  يه اعال يذة -ج

ذ الصةةةةو األلل الم حةةةة  مةةةة  نتةةةةائ  الراااةةةة  أه ألل ةةةةاء أمةةةةوا ت م ةةةة
ا  تةةرائم أكثةةم متا،مةة  لراااةة  أ نةةاه  يوم ةةاض مةة  ،ق ةة  ألل ةةاء أمةةوا الصةةفوف 
األ مر. لابما يم ر السةب   ةم ذلة  إلةى ا بة  الوالةري   ةم تراة س أ نةائ   

 :(Connors et l, 1995)  راض منذ البراي  لهذا يتفت مر ما بال  

ثةةةم إببةةةا ض علةةةى "عنةةةرما يكةةةوه الطفةةةل أبةةةغم  ةةةةه الوالةةةري  يكونةةةاه أك
التطةةوع لالمسةةاعرة  ةةم المرااةة  ل ةةم حضةةوا الحلقةةاا النقاشةة     ةةن   لبةة   

 .p451المراا   ل م اةشماف على حل طفل   لوا ب  المنزلم" 

  سايى اعال يذ اعالاكاة  -ل
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ظ م م  النتائ  أه ألل اء أموا الت م ةذ ذلي المسةتور الضةم و هة  
نةةةائ    ةةةل ل ةةةم متا،مةةة  أ نةةةائ   داااةةة اض. أبةةةل الفئةةةاا ممم ةةة  ،ك ف ةةة  تةةةرايس أ 

هةةةذه النت جةةة    ةةةم مسةةةتغمب  لتوا ةةةت مةةةا  ةةةاء  ةةةم داااةةة  كسةةةنالي تفسةةة م ل 
هةةة( لهةةذا مةةا يفسةةم اةةب  ااةةتمانت   ،المةةراس الخصوبةةم أكثةةم مةة  1418)

   مه  م  ألل اء األموا كما  اء  م نتائ  هذه الرااا .

 اع نطقت اعاولي يتة -هع

أه ألل ةةةةاء أمةةةةوا ت م ةةةةذ منطقةةةة  الج ةةةةماء  مةةةةا يشةةةةر ا نتبةةةةاه هنةةةةا هةةةةو
التمل م   لالتم تصنو م  ضم  المناطت البرلي  لالقبل   ه  أكثةم ااةتمان  
،المةةةراس الخصوبةةةم مةةة  نظةةةمائ    ةةةم منطقةةة  المابةةةم  التمل م ةةة  لالتةةةم 

 تمتبم م  المناطت الحضمي   م الكويت.

ج ةةماء لبةةر يم ةةر السةةب   ةةم ذلةة  إلةةى أه ألل ةةاء األمةةوا  ةةم منطقةة  ال
التمل م   يةراكوه أه الملة  لالراااة  هةم المنفةذ الوح ةر لمسةتقبل أ نةائ   لهةو 
الطميت للحمال ا  تماعم لا بتصادي أل نائ   لذا     يصم وه كث ماض على 

 أ نائ   لثقت   ،ره هذا هو ا اتثماا على المرر البم ر.

 حجم اعوبئلتة  -و

لةةري    مسةة  أطفةةال  ةةركثم  ظ ةةم مةة  النتةةائ  أه ألل ةةاء األمةةوا الةةذي 
يتا،موه داااة  أ نةائ   يوم ةاض  را ة  أبةل مة  أللئة  الةذي  لةري   أطفةال أبةل. 

هذه النت ج  بر   يحتاج إلى كث ةم عنةاء  كثةمة األ نةاء تجمةل الوبةت تفس م ل 
الةةةذي يحصةةةل عل ةةة  الطفةةةل  ةةةم المتا،مةةة  أبةةةل كمةةةا أه األعبةةةاء الملقةةةاة علةةةى 

تكةةوه أكبةةم   ةةذا الةةذي   يجمل ةةا تمطةةم لبتةةاض عةةاتت الوالةةري  لبالةةذاا األ  
كب ماض أل نائ ا  م المتا،مة  مقاانة  ،غ مهةا مة  ألل ةاء األمةوا. لهةذا بةر يتوا ةت 
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هة( م  أه عرد أ ماد أاةم 1418إلى حر ما مر ما  اء  م دااا  كسنالي )
 الط ب المااب   يمتفر ع  عرد أ ماد أام الط ب المتفوب  .

 ا ع م واأل ة اع سايى اعاولي  -ز

ي ح  م  نتائ  هذه الرااا  أن  كلما ااتفةر المسةتور التمل مةم لةألب 
كلما  اد الوبت الذي يمط   لمتا،م  أ نائة  داااة اض  ةم المنةزل.   نمةا ل ةر أه 
األ  ذاا المستور التمل مم الثانوي تتا،ر دااا  أ نائ ا  ةم المنةزل أكثةم مة  

   .نظ مت ا التم تحمل الش ادة الجامم

لهةةذه النت جةة  بةةر تلقةةم ،مةة  الشةة  علةةى الفمضةة   القائلةة  ،رنةة  كلمةةا 
ااتفةةر المسةةتور التمل مةةم للوالةةري  كلمةةا  اد اهتمةةام    راااةة  لتملةة   أ نةةائ  . 
أله المسةتور التمل مةةم لةةأل   ةم هةةذه الراااةة  يظ ةةم عةر  بةةح  ذلةة  أح انةةاض 

ذاا التحصةةة ل ح ةةم يزيةةةر اهتمةةا  حاملةةة  الشةةة ادة الثانويةة  عةةة  لل ةة  األمةةةم 
الجةةةاممم. عمومةةةاض هةةةذه النقطةةة  بةةةر تحتةةةاج إلةةةى ،حةةةم مواةةةر للوبةةةوف علةةةى 

 حق قت ا.
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 اعايصيب ة 
 ييصا اعلبحث بوا اكاجةء  ابئج هذه اعالاكت ب ب يلاة

يوبةةم الباحةةم ،ةنشةةاء إدااة أل بسةة   ةةم ل ااة التمب ةة  تكةةوه مةة  م امةة   -1
ت عمةل دلااا دع  لتمزيز التماله     الب ت لالمرااة  لذلة  عة  طمية

ترايب ةة  لمحاضةةماا أللل ةةاء األمةةوا  ةةم ك ف ةة  تةةرايس أ نةةائ    ةةم الب ةةت 
ل م ك ف   التمامل التمبوي مم  . ل ةم تمةميف   ،ةالطمق المنااةب  لتنظة   
ألبةةات   كرلل ةةاء أمةةوا حتةةى يتغلبةةوا علةةى كثةةمة المشةةا ل التةةم بةةر تمةةوق 

 متا،مت   أل نائ   دااا اض  م المنزل.
مةةةا   زيةةةادة تمةةةاله المرااةةة  مةةةر ألل ةةةاء أمةةةوا ت م ةةةذ   ةةةر مةةة  ا هت -2

الممحلةةة  المتواةةةط  عةةة  طميةةةت دعةةةوت   لحضةةةوا أنشةةةط  ل مال ةةةاا 
المرااةة  لالتمك ةةز علةة     ةةم الةةرلااا الترايب ةة  التةةم يمكةة  أه تممةةل 
أللل ةةاء األمةةوا أله نتةةائ  هةةذا البحةةم أظ ةةما أه هةةذه الشةةميح  مةة  

نائ ةا داااة اض دا ةل المنةزل مة  ألل اء األموا هم األبةل  ةم متا،مة  أ 
 نظمائ ا  م الممحل  ا  ترائ  .

عمةةةل دالس تقويةةة  متطةةةواة علةةةى مةةةراا المةةةا  الراااةةةم للت م ةةةذ  ةةةم  -3
المرااةةة  ،مةةةر الظ ةةةم لذلةةة  للحةةةر مةةة  ظةةةاهمة الةةةرالس الخصوبةةة   
التةم تفشةةت لانتشةةما حتةةى  ةةم الممحلة  ا  ترائ ةة . ح ةةم تممةةل هةةذه 

 ء عةة  م زان ةة  للةةم األمةةم  كمةةا الةةرالس ،راةةماا امزيةة  تخفةةو المةة
أن  يج  أه تختلةو نل ة  عمةل دالس التقوية  هةذه عمةا هةو حابةل 

  م المرااس حال اض.

عمةةل  منةةام  تلفزيةةونم ل ذاعةةم يمكةةز علةةى دلا األاةةمة  ةةم الممل ةة   -4
التمل م ةة  ليبةةم  أهم ةة  دلا األاةةمة  ةةم ذلةة . ليةةت  دعةة  هةةذه البةةمام  

 م  م زان   ل ااة التمب  .
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 .1989الما،م   

شكوا   ل ل لدير  ترت م األهل مستقبل أ نائ   على بةم ر التو  ة   -6
 .1997الرااام لالم نى    ملا  م اس  الممااف  
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1. INTRODUCTION 
This paper aims at finding out the proportion of time that a primary 

school teacher in Kuwait spends on teaching (time-on-task), and how 

much time is wasted inside the classroom uselessly. The paper also 

aspires to find out the proportion of time that the teacher spends applying 

different teaching methods like class teaching, group teaching and one-to-

one (individual) teaching. 
 

The time-on-task is one  the subjects that has been frequently and 

carefully studied in western literature, probably because the concept of 

quality in teaching has been taken seriously in the west for over 30 years, 

but of only a few studies in Arab literature, and Gulf studies in particular, 

have tackled the issue of time-on-task (Hammad 1995, Nashwan 1989, 

Al-Rashed 1995). 
 

The researcher believes that this is due to the fact that educational 

systems in the Gulf countries, including Kuwait, still concentrate on 

quantity in teaching, and they still measure the effectiveness of their 

educational systems by digital rather than analytic measurements. In other 

words, educational systems in the Gulf countries focus on graduating the 

largest number of teachers to achieve self-sufficiency in national teachers 

without paying much attention – at least for the time being- to the 

competence of these teachers or to their performance in class.  This study 

tries to focus on what happens inside the classroom because that is what 

really matters (Barr 1970). 
 

The researcher would like to stress that the objective of this study is to 

observe and report on time-on-task, not to focus on the quality of this 

time, despite the importance of the latter point which could form the 

subject of further studies in the future. 
 

It is worth mentioning that the educational system in Kuwait is divided 

into three stages: 
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  Primary stage  4 years 

  Intermediate stage  4 years 

  Secondary stage  4 years 

Children start school at the age of six.  Schools in Kuwait are not mixed; 

girl schools are segregated from boy schools from the primary stage.  

Each subject at school is taught by a specialized teacher, which means 

that each class is taught by about seven teachers, unlike the system in the 

west where each class is taught by one teacher only. 
 

2. RESEARCH QUESTIONS 
The study aims to answer the following questions: 

Q1. What proportion of time do primary teachers in Kuwait spend 

on-task in the classroom? 

Q2. What proportion of time do primary teachers spend on-task 

according to the following variables: 

- Teacher gender 

- School location 

- Subject matter 

- Class size 

- Teaching load 

Q3. What proportion of time do teachers spend in different kinds of 

interactions with pupils? 

Q4.What proportion of time do teachers spend in different kinds of 

interactions according to: 

- Teacher gender 

- School location 

- Teacher experience 

- Subject matter 
 

3. SAMPLING 
The number of teachers participating in this study is 91 (27 male and 64 

female) third grade and forth grade primary teachers.  28 female teachers 

teach in boy schools and the other 36 teach in girl schools.  Participating 

teachers represent a simple random sample. They come from three 

educational areas: the Capital (26), Farwaneyah (35), and Al-Ahmadi 

(30). They teach three different subjects: Math (33) teachers, Sciences 

(25) teachers, and Arabic (25) teachers. 
 

4. RESEARCH METHODES  
In order to find out the time spent on actual teaching (time-on-task) in the 

classroom, an observation was conducted.  A structured technique was 

used to monitor classroom events. These events were classified into two 

kinds: time-on-task and teaching directions. Each type has many 
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categories, and these categories were listed in a checklist. The 

observation categories have been adopted from IEA classroom 

environment study (Anderson et al 1989). They were first discussed with 

other colleagues in the College of Education, University of Kuwait, to 

check their validity and suitability for the local Kuwaiti culture, and 

consequently some modifications were made. 
 

The researcher used time sampling in order to code events, where each 

time unit represented five minutes. 

Before observing each class, permission was sought from the senior 

teacher.  The observation of 91 teachers took place within two months: 

from 1/2/2000 to 1/4/2000. 
 

Before proceeding any further, it is worth defining some phrases that 

have been used throughout this study. 

 Time-on-task: The proportion of time 

spent by observed teachers doing 

curriculum-related activities. 

 Teacher to class: Percentage of total 

observations where the teacher was 

interacting with the whole class at once. 

 Teacher to group: Percentage of total 

observations where the teacher was 

interacting with separate groups of 

pupils. 

 Teacher to pupil: Percentage of total 

observations where the teacher was 

interacting with individual pupils. 
 

5.Data Analysis: 
In order to analyze the data collected by the observation a comparison of 

two independent sample proportion technique were used. It is possible to 

determine whether the proportions of observation from two separate 

populations having a particular characteristic differ from each other by 

using the following test statistics: 
 

6. LITERATURE REVIEW    
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This section sheds some light on some results from various studies 

regarding the notion of time-on-task.  Evidence of the positive effect of 

time-on-task on the learning process will first be introduced, and then the 

opposite argument claiming that there is no such positive effect will be 

reviewed.  A comparative description of the two points of view will then 

be presented.  Finally, proportional level of time-on-task in a number of 

countries will be introduced in order to compare the data in these 

countries with that of the present study. 
 

6.1 The Positive Effect of Time-on-Task 

6.1.1 Arguments for positive effect 

Many studies have shown that the time pupils spend learning has a 

positive effect on their achievements. 
 

Fisher et al (1980) in their study “Teaching Behaviors, Academic 

learning time and student achievement: an overview” conclude 

that the more academic learning time a student accumulates, the 

more the student learns. 

Leach & Tunnecliffe (1984) argue that, based on data collected 

form three primary schools, pupil engaged time had a great effect 

on primary math achievement. 
 

Anderson et al (1985), in their report “Becoming a Nation of 

Readers” confirm that time spent reading at school and at home is 

an important aspect of a reading program. 

Maggs & Morgan (1986), in their study “Effects of Feedback on 

the Academic Engaged Time of Behavior Disordered 

Learners”, argue that they found a positive relationship between 

the length of time a pupil spends on task and the number of tasks 

completed. 
 

Bennet (1987), in his discussion of the “opportunity to learn” 

model, says that: 
 

“The amount of time a pupil spends actively engaged 

 on a particular topic is seen as the most important  

determinant of achievement on that topic” (p.51). 
 

Galton (1987) stresses that studies since the 1970s offered firm 

evidence to suggest that if teachers want to improve pupils 

performance, they must offer warm, highly structured teaching 

designed to insure the active engagement of pupils on their tasks. 
 

In her study “Teaching Methods and Time on Task in Junior 

Classrooms”, Croll(1988) points out that: 
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“Given the complexity of the interrelationship of factors 

 determining the amount of time pupils spend on task 

 and the difficulty of relating time spent working on 

 particular curriculum areas to the content of outcome 

 measures, such as achievement tests, it is not surprising 

 that attempts to measure the association between  

time-on- task and pupil achievement have led to a wide 

 variety of results.  Nevertheless, although the strengths 

 of associations varies considerably across the different 

 studies, there is a consistent pattern of positive correlations”  (p.90). 
 

Mortimore (1988), in his study “School Matter”, reports that work 

centered environment is one the factors that make the school 

effective. 
 

Taylor et al (1990) conducted a study to investigate the effects of 

time spent reading at school and at home on the reading 

achievement of intermediate grade students.  The study concludes 

that the amount of time spent on reading during the reading period 

in the classroom contributed significantly to the reading 

achievements of students. The study also reveals that, even among 

good readers, time spent reading at school made a difference in 

terms of students’ improvement in reading. 
 

6.1.2 Arguments for Neutral Effect 

In her review of previous research on time-on-task, Karweit (1983) 

reports that the relationship between time use and student 

achievement is poor.  She argues in her paper “Should We 

Lengthen the School Term?” (1985) that the effects of exposure 

time on achievement are relatively small.  She further suggests 

(1984) that: 
 

“Time is a necessary, but not sufficient, condition for  

learning.  Learning takes time, but providing time  

does not in itself ensure that learning will take place ….  

Time spent is not so consistently related to achievement  

as it may seem” (pp. 33-35). 
 

Hastings and Schwieso (1995) conclude in their study “Tasks and 

Tables” that: 
 

“Time-on-task is not a measure of learning but of the  

distribution of time across activities …. It is important 

 to note that time-on-task cannot be taken as an indication  

of the quality of task engagement” (p.289). 
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6.1.3 Comparison 

It appears from 6.1.1 and 6.1.2 above that there are two different 

points of view regarding the effect of time on learning and pupils’ 

achievement.  Some researchers argue that there is a positive effect 

of time on learning, while others refute such an effect.   
 

The position of the present researcher on this subject compromises 

the two contrasting views.  He agrees with Karweit (1984) in her 

suggestion that time is a necessary, but not sufficient, condition for 

learning.  In other words, as Leach et al (1984) put it: 
 

“It is not the amount of time allocated to academic work that 

 is important, but rather the ways in which that time is used”. 
 

He also agrees with Fredrich and Walberge (1980) that time spent 

on learning is only a modest predictor of achievement.  This means 

that time is important and essential for learning but there are other 

variables that also influence learning.  Time can play a role on the 

achievements of the pupils only if it is used in a proper way. 
 

7. Time Spent on Classroom Teaching: some examples 
Veenman et al (1985) recorded time-on-task levels among Dutch primary 

grade pupils as being between 66% and 80%. Merrett and Wheldall 

(1987) reported the levels among British primary and secondary school 

pupils to be 69.68%. 
 

Mortimore et al (1988) suggest that the total proportion of time spent not 

interacting rose from 15% in the first year to just over 21% in the third 

year.  Part of this time was spent dealing with external interruptions, such 

as pupils delivering messages or requesting help. 

In the ORACLE (the Observational Research And Classroom 

Learning Evaluation), Galton et al (1980) found that teachers spent 56% 

of their time interacting with individual pupils, 8% interacting with 

groups of pupils, 15% interacting with the whole class, and 22% without 

interaction. 
 

Finally, Mcpake et al (1999) found in a study carried out in Scotland that 

teachers spent 82% of their time on teaching and related activities.  

However, recording and assessing pupils’ work were rarely observed.  

Non-curricular activities took 18% of teachers’ time in the classroom. 
 

8. Results 
In this part the data gathered from the observation will be presented. 

8.1 Time-on-Task 

8.1.1 Time-on-Task in General 



 233 

Table (1) shows that the time that members of the sample spend on 

verbal interaction (teaching) amounts to 60.3% of the total class 

time, and the remaining time is spent on other activities such as the 

time spent on class control (17.4%), non-verbal (silent) interaction 

with pupils (17.3%), and time spent uselessly  (teacher comes late, 

finishes early, does not teach, marks test papers, etc.) (5%). 
 

Time-on-task % 

Time spent on disciplinary activity 17.4 

Time spent on verbal interactions 60.3 

Silence ( absence of verbal interactions ) 17.3 

Observer could not hear interactions 5 
 

Table 1: Time-on-task in general  
 

By adding up verbal interaction time to non-verbal interaction time, 

we realize that the proportion of the total time teachers spend on 

teaching amounts to 77.6%, or 35 minutes of the whole class time 

(45 minutes), while wasted time adds up to 22.4% (10 minutes of 

class time). 
 

8.1.2 Time-on-Task According to Some Variables 

A) Time-on-Task According to Teacher gender 

Variable 

Table (2) demonstrates that there are statistically significant 

differences between male and female teachers as to the time they 

spend on class control and verbal interaction. 
 

 

Time-on-task 
Male   27 Female   64  

Z Sum % Sum % 

Time spent on disciplinary activity 24 9.7 146 20 3.685 
Time spent on verbal interactions 165 66.8 424 58.1 -2.421 

Silence ( absence of verbal interactions 43 17.4 126 17.3 -0.053 
Observer could not hear interactions 15 6.1 34 4.7 -0.881 

Total 247 100 730 100  
 

Table 2: Time-on-task According to Teacher gender variable 

Female teachers spend more time in class control (20%) than male 

teachers (9.7%). On the other hand, male teachers spend more time 

in verbal interaction (66.8%) than female teachers (58%). 
 

B) Time-on-Task According to School Location 

Variable 



 234 

Table (3) illustrates that there are statistically significant 

differences between teachers in the Capital and Farwaneyah 

Educational Areas on the one hand, and those in Al-Ahmadi 

Educational Area on the other as far as times spent on class control 

and verbal interactions are concerned. 
 

 

 

Time-on-task 

Asema 26   

(capital) 

Farwaneyah 

35 

AL-Ahmadi 30  
Z Sum % Sum % Sum % 

Time spent on 

disciplinary activity 
33 12.7    25.3 * -3.861 

  46 12.8 91 25.3 * -4.274 
Time spent on verbal 

interactions 
164 63.3    52.4 *  2.713 

  237 66 188 52.4 * 3.721 
Silence (absence of 

verbal interaction) 
47 18.1  

63 

 

17.5 

 

58 

16.4 

16.4 

0.557 

0.397 
Observer could not hear 

interaction  
15 5.8  

13 

 

3.6 

 

21 

5.8 

5.8 

-0.030 

-1.406 
Total 259 100 359 100 359 100  

 

Table 3: Time-on-task According to School Location Variable 
 

Teachers in Al-Ahmadi Educational Area spend over a quarter of 

class time (25.3%) on class control and just over half class time 

(52.4%) on verbal interaction.  Teachers in the Capital and 

Farwaneyah Educational Areas spend significantly less time on 

class control: (12.7%) and (12.8%) respectively, and significantly 

more time on verbal interaction: (63.3%) and (66%) respectively. 
 

C) Time-on-Task According to Teacher Experience 

Variable 

Table (4) shows that, generally speaking, the more experienced 

teachers are, the less time they spend on class control.  Teachers 

who have 5 years or less teaching experience spend 20.3% of class 

time on class control, those who have 6-10 years experience spend 

17.3%, those who have 11-15 years spend 16.4%, and those who 

have more than 15 years teaching experience spend 11.1%. 
 

 

 

Time-on-task 

5 Years and 

less 

31 

 

6 - 10 

31 

 

11 - 15 

15 

more than 

15 

14 

 

 

Z 
Sum % Sum % Sum % Sum % 

Time spent on 72 20.3     15 11.1 *2.373 
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disciplinary activity   58 17.3 25 16.4   0.236 

Time spent on 

verbal interactions 

207 58.3  

194 

 

57.9 

 

98 

 

64.5 

90 66.7 -1.691 

-1.370 

Silence (absence of 

verbal interaction) 

64 18  

61 

 

18.2 

 

20 

 

13.2 

24 17.8 0.065 

1.387 

Observer could not 

hear interaction  

12 3.4  

22 

 

6.6 

 

9 

 

5.9 

6 4.4 -0.559 

0.271 

Total 355 100 335 100 152 100 135 100  
 

Table 4: Time-on-task According to Teacher Experience Variable 

 

However, the only statistically significant difference is that 

between teachers  

who have 5 years or less teaching experience and those who have 

more than 15 years teaching experience.  The table also shows that 

more experienced teachers spend more time on verbal interaction 

(teaching), but the differences are not statistically significant. 
 

D) Time-on-Task According to Subject Variable 

Table (5) shows that the time spent on verbal interaction is almost 

similar to that spent on non-verbal interaction among teachers of 

Math, Science, and Arabic. 
 

 

 

Time-on-task 

Mathematics  

33 

Science 

25 

Arabic language 

 33 

 

Z 

Sum % Sum % Sum % 

Time spent on disciplinary 

activity 
54 15.8  

57 

 

20.9 

59 16.3 -0.151 

Time spent on verbal 

interactions 
200 58.7  

161 

 

59 

228 62.8 -1.130 

Silence (absence of verbal 

interaction) 
60 17.6  

45 

 

16.5 

64 17.6  

0.364 
Observer could not hear 

interaction  
27 7.9   12 3.3 * 2.673 

 7.9 10 3.7      * 2.202 
Total 341 100 273 100 363 100  

 

Table 5: Time-on-task According to Subject Variable 
 

 Science teachers spend more time on class control, but the 

differences are not statistically significant.  The only statistically 

significant differences are in wasted time (no-interaction), where 

Math teachers are found to waste more time (7.9%) than Science 

and Arabic teachers. 
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E) Time-on-Task According to Class size 

Table (6) demonstrates that the time that teachers spend on task 

does not vary a lot according to class size. 
 

 

Time-on-task 

25 - 30  

57 

31 - 35  

34 

 

Z 

Sum % Sum % 

Time spent on disciplinary activity 99 17.1 71 17.8 -0.300 
Time spent on verbal 

interactions 
343 59.2 246 61.8 -0.806 

Silence (absence of verbal 

interaction) 
101 17.4 68 17.1 0.146 

Observer could not hear 

interaction  
36 6.2 13 3.3   * 2.077 

Total 579 100.0 398 100.0  
 Table 6: Time-on-task According to Class Size  

They spend almost the same times on class control and verbal and 

non-verbal interactions, regardless of whether they teach a class 

that includes 25-30 pupils or 31-35 pupils.  There is a statistically 

significant difference, however, as far as the wasted time is 

concerned, where it increases when class size is between 25-30 

pupils. 

 

F) Time-on-Task According to Teaching Load 

Table (7) shows that teachers with less than a 10-hour teaching 

load spend statistically significant more time on class control 

activities and less time on verbal interaction.  Teachers with 19/22-

hour teaching load spend less time on class control and waste more 

time (13.3%). 

 

 

 

Time-on-task 

Less than 10 

periods 

33 

10 - 14  

periods 

26 

15 - 18 

periods 

 25 

19 - 22 

periods 

 5 

 

 

Z 
Sum % Sum % Sum % Sum % 

 

Time spent on 

disciplinary activity 

80 21.3   38 14.4  * 2.210 

 21.3     3 6.7  * 2.328 

  49 16.8      
 

Time spent on 

verbal interactions 

  183 62.7      

209 55.6   171 64.8  * - 2.330 

      26 57.8  
Silence (absence of 

verbal interaction) 
66 17.6 49 16.8 44 16.7 10 22.2  
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Observer could not 

hear interaction  

21 5.6     6 13.3 * - 2.005 

    11 4.2  13.3 * - 2.493 

  11 3.8    13.3 * - 2.729 
Total 376 100 292 100 264 100 45 100  

 
Table 7: Time-on-task According to Teaching Load 

 

8.2 Teaching Direction 

8.2.1 Time Spent on Teaching Direction in General 

Table (8) shows the teaching direction of the verbal interaction that 

occurs in class between teachers and pupils.  Since we have already 

stated in table (1) that the time spent on verbal interaction is 60.3% 

of total class time, we will focus here on the teaching direction 

during that time.  It should be noted, however, that the 100% (total 

percentage) in table (8) does not represent the 45-minute class 

time, but rather 100% of the time spent on verbal interaction in the 

classroom. 

 

 

 

 

Teaching Direction   % 

Teacher to student 23.3 

Teacher to group 4.3 

Teacher to class 40.5 

Student to teacher 13.5 

Group to teacher 3.2 

Class to teacher 15.1 
 

Table 8: Time spent on Teaching Direction in General 
 

Generally speaking, the time teachers spend on verbal interaction 

with pupils (be it on individual, group, or class teaching) is 68.1% 

of total class time, which means that teachers spend more than two 

third of total class time talking to pupils in one direction, whereas 

pupils are given just under one third of class time (31.8%) to 

interact through answering questions posed by teachers or similar 

activities. 

A closer look into the teaching direction from teachers to pupils 

reveals that teachers spend the largest portion of time on class 

teaching (40.5%), followed by individual teaching (23.3%), and 

then by group teaching (4.3%). 
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As for pupils’ interaction with teachers, it is noted that the class as 

a whole interacts most (15.1%), followed by individual interaction 

(13.5%), and then by group interaction (3.2%). 

8.2.2 Teaching Direction According to Some Variables 

A) Time Spent on Teaching Direction According to Teacher 

gender Variable: 

We have already stated in table (2) that female teachers spend 58% 

of class time on verbal interaction, whereas male teachers spend 

66.8%.  We will present here the teaching direction during that 

time. 
 

 

Teaching 

Direction 

male  

27 

Female  

64 

 
Z 

Sum % Sum % 

Teacher to student 86 23.6 151 23.2 - 0.146 

Teacher to group 8 2.2 36 5.5  * 2.504 

Teacher to class 126 34.5 286 43.9  * 2.912 

Sub - total  60.3  72.6  

Student to teacher 58 15.9 79 12.1 - 1.691 

Group to teacher 10 2.7 23 3.5 0.680 

Class to teacher 77 21.1 77 11.8  * - 3.962 

Sub - total 145 39.7 179 27.4  

Total 365 100.0 652 100.0  
 

Table 9: Time Spent on Teaching Direction According to Teacher gender 

Variable 
 

Table (9) reveals that female teachers spend more time talking in 

the class than their male counterparts.  The total time female 

teachers spend on interaction with pupils from their direction 

(individual, group, or whole class) amounts to 72.6%, whereas 

male teachers spend 60.3% on the same task.  This indicates that 

male teachers allow more time for pupils to take part in class 

activities than female teachers do.  The same table shows that 

female teachers spend statistically significant more time on class 

teaching and on group teaching. 
 

B) Time Spent on Teaching Direction According to School 

Location Variable: 
 

 

Teaching Direction 

Asema 26   

(capital) 

Farwaneyah 35 AL-Ahmadi 30 z 

Sum % Sum % Sum %  

Teacher to student 70 26.7   44 15.2  * 3.346 

  123 26.5  15.2  * 3.632 

Teacher to group 6 2.3 22 4.7 16 5.5  
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Teacher to class 125 47.7 166 35.7         * 3.173 

    121 41.7  

Sub - total  76.7  66.9  62.4  

 

Student to teacher 

42 16 44 9.5         * 2.633 

   9.5 51 17.6 * - 3.274 

 

Group to teacher 

3 1.1   17 5.9  * - 2.962 

  13 2.8  5.9  * - 2.098 

 

Class to teacher 

16 6.1 97 20.9         * - 5.271 

 6.1   41 14.1  * - 3.096 

Sub - total  23.2  33.2  37.6  

Total 262 100 465 100 290 100  
 

Table 10: Time Spent on Teaching Direction According to School Location 

Variable 
 

Table (10) shows that teachers in the Capital Educational Area talk 

more in the classroom (76.7% of total class time) than teachers in 

Al-Ahmadi Educational Area (62.4%).  Most of the time (47.7%) 

spent on verbal interaction in the Capital Area is directed towards 

class teaching. 
 

C) Time Spent on Teaching Direction According to Teacher 

Experience Variable: 
 

 

Teaching Direction 

5 years and 

less 

6 - 10 years 11 - 15 years more than 15  

z 

Sum % Sum % Sum % Sum % 

Teacher to student 85 23.1 77 24.4 36 20.1 39 25.2  

 21 5.7   3 1.7  * 2.159 

Teacher to group   18 5.7  1.7  * 2.138 

    5.7   2 1.3 * 2.234 

Teacher to class 135 36.7 132 41.9 79 44.1 66 42.6  

Sub - total  65.5  72  65.9  69.1  

Student to teacher 45 12.2 37 11.7 30 16.8 25 16.1  

Group to teacher   10 3.2 7 3.9    

15 4.1     1 0.6 * 2.081 

Class to teacher 67 18.2 41 13 24 13.4 22 14.2  

Sub - total  34.5  27.9  34.1  30.9  

Total 368 100 315 100 179 100 155 100  
 

Table 11: Time Spent on Teaching Direction According to Teacher 

Experience Variable 

Table (11) demonstrates that there are no statistically significant 

differences in the total time spent by teachers who have different 

teaching experiences on interaction with pupils from the teachers’ 

side or the pupils’ interaction with teachers. However, less 

experienced teachers spend statistically significant more time on 

group teaching than more experienced teachers. 
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D) Time Spent on Teaching Direction According to subject 

Variable: 

 
 

Teaching Direction 

Mathematics  

 

33 

Science 

 

25 

Arabic language 

 

 33 

 

 

Z 

Sum % Sum % Sum % 

 

Teacher to student 

96 28.4 53 17.6           * 3.221 

    88 23.3     

 

Teacher to group 

4 1.2 32 10.6          * - 5.170 

   10.6 8 2.1   * 4.681 

Teacher to class 130 38.5 123 40.9 159 42.1  

Sub - total  68.1  69.1  67.5  

Student to teacher 

 

56 16.6 34 11.3  *   1.912 

    47 12.4  

Group to teacher 5 1.5 17 5.6 11 2.9  

Class to teacher 47 13.9 42 14.0 65 17.2  

Sub - total  32  30.9  32.5  

Total 338 100 301 100 378 100  
 

Table 12: Time Spent on Teaching Direction According to subject Variable 

 

Table (12) shows that teachers of Math, Science, and Arabic spend 

almost similar time on verbal interaction and talking to pupils: 

68.1%, 69.1%, and 67.5% respectively. However, Science teachers 

spend statistically significant less time on individual teaching, and 

more time on group teaching than Math and Arabic teachers. 

 

9. Discussion 
9.1 Time-on-Task 

Primary school teachers in Kuwait spend 77.6% of total class time on 

teaching activities (verbal & non-verbal), while wasted time amounts to 

22.4% as has already been shown.  Time-on-task in Kuwaiti schools, 

regardless of its quality, is similar to that in UK schools.  Mortimore et al 

(1988) report that time not spent interacting amounted to 21% of total 

class time for third grade classes in inner London primary schools.  

Another study carried out in the UK by Galton et al (1980) suggests that 

teachers in general spend 78% of total class time on teaching, divided 

between class, group and individual teaching, while 22% of total class 

time passes with no pupil interaction.  The Scottish study indicates that 

82% of total class time is spent on-task, while 18% is spent with no pupil 

interaction. The times reported in these studies are close to the times 

observed in Kuwaiti primary schools. 

Furthermore, the present study has shown that time-on-task according to 

teacher gender variable indicates that the time spent by female teachers 
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on non-curricular activities, such as class control or wasted time with no 

interaction, amounts to 25% compared to 15.8% in the case of male 

teachers. This could be due to the fact that female teachers need more 

time to control the class than male teachers do, and this affects time-on-

task. The relatively longer time that female teachers spend on class 

control may indicate that either they face more problems in class control 

than their male counterparts, or that the methods they use in class control 

are different from the methods used by their male colleagues. Male 

teachers, for instance, may rely on tough tactics that enable them to 

control the class relatively faster, while female teachers may resort to 

more lenient tactics that may take longer to bring about results. 

 

Time-on-task according to school location shows that there are 

statistically significant differences between teachers in the Capital and 

Farwaneyah Educational districts on the one hand, and teachers in Al-

Ahmadi Educational district on the other. These differences indicate that 

school location affects time-on-task in the classroom. The Capital and 

Farwaneyah are urban areas, while Al-Ahmadi is a rural Bedouin area.  

Results indicate that it might be easier to control classes in urban areas 

than it is in rural or Bedouin areas. 

 

Teachers experience has been found to affect wasted class time: the more 

experienced a teacher is, the less time is wasted. This is probably due to 

the fact that more experienced teachers could be more capable of 

controlling the class through employing methods that attract pupils’ 

attention and diversifying teaching methods.  Leach & Ingram (1989) 

state that: 

 

“Tactics like settling students down to work with fewer  

delays, had task materials ready earlier or wrote instructions 

 on the blackboard prior to the commencement of a lesson,  

suggest that the teachers had done more lesson planning  

and were better organized.  This then could have led to more 

efficient turn-around times between lessons and increased 

opportunities for students to be engaged in academic rather 

 than procedural tasks” (p181). 

 

As for time-on-task according to subject variable, it has been found that 

Math teachers waste more time than other teachers in the classroom. This 

finding is rather surprising given the importance of Math, and the 

concentration that this subject requires from teachers and pupils, yet 

wasted time has been found to be as high as 8%. 
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This study has shown that, generally speaking, class size has no effect on 

time-on-task.  However, this finding should be treated cautiously because 

of the closeness in the number of pupils in observed classes, for the 

average number of pupils in classes that include between 25-30 pupils is 

28, and the average number of pupils in classes that include more than 30 

pupils is 32. Therefore, the numbers are quite close and the difference 

cannot be considered high.  However, had there been classes with less 

than 25 pupils, our results would have probably been more reliable. 

 

As for teaching load variable, teachers with higher teaching loads (19-22 

hours per week) may be more used to teaching since they have to get into 

classes about four times a day, and hence they tend to start curricular 

activities faster than teachers with lighter teaching loads.  The reason 

could also be that teachers with higher teaching loads feel more 

pressurized than teachers with lighter teaching loads, and hence they 

press harder in the classroom to insure an early start of the topic to be 

discussed.  However, teachers with higher teaching loads waste more 

time in the classroom (13.3%), and this could be due to the exhaustion 

they may feel for teaching all day.  On the other hand, it is surprising to 

realize that teachers with lighter teaching loads (less that 10 classes) 

spend more time on class control, and less time on verbal interaction 

(55.6%) than teachers with higher teaching loads.  This indicates that the 

teaching load variable affects time-on-task, but the seriousness of 

teachers plays a greater role: the more serious a teacher is, the more 

benefit pupils get from class time.  The researcher believes that some of 

primary school teachers in Kuwait lack the degree of seriousness and care 

needed to fulfill their important role, and this is reflected partly in the fact 

that they undertake low teaching loads, and yet they spend less time-on-

task, and waste a lot of time on class control and other non-interaction 

activities. 

 

9.2 Teaching Direction 

Observations of teaching direction in primary school classrooms in 

Kuwait show that teachers use about 70% of class time talking from one 

side (teacher to pupil), leaving about 30% only for pupils’ participation.  

This reflects the instruction and lecturing methodology used commonly in 

Kuwaiti schools.  Moreover, the time used by the teacher on talking to 

pupils is mostly spent on class teaching, whereas group teaching, as the 

study has shown, is hardly evident among the sample studied. 

 

Teaching direction according to teacher gender variable shows that male 

teachers allow more time for pupils’ participation than their female 

counterparts. If  we link the performance of female teachers in this 
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respect to their time-on-task (table 2) we notice that the overall teaching 

performance of female teachers is relatively weak, for not only they 

spend less than 60% of class time on teaching, they also spend most of 

this time using the methodology of instruction and lecturing, thus 

allowing very little time for pupils’ participation and discussions. This 

indicates that female primary school teachers should learn more about the 

skills of allowing more pupils’ participation, diversifying their teaching 

methods, and using class time in a more useful way.  These skills are 

essential for both male and female teachers, but they are more urgent in 

the case of female teachers because there is an official policy in Kuwait 

that aims at making all primary school teachers in Kuwait from the 

female sex by the year 2005.  This necessitates more concentration on 

raising the professional standard of female teachers through training them 

on group and individual teaching methods, allowing more time for pupils’ 

participation, encouraging self-learning, and so on. 

As for teaching direction according to teacher experience variable, the 

study has demonstrated that less experienced teachers are more keen on 

using group teaching.  This is probably due to the courses they followed 

in the College of Education, which give special importance to the need 

for dividing the class into smaller groups.  Since less experienced 

teachers graduated recently, they tend to apply what they had learnt more 

than the others who hardly use this teaching method.  Moreover, a good 

number of the more experienced teachers hold diplomas, not university 

degrees, and the courses they followed in the past did not concentrate on 

such teaching methods. 

 

As for teaching direction according to subject variable, the tendency of 

Science teachers to use the method of group teaching more than the other 

teachers is probably due to the fact that Science classes are mainly taught 

in the science lab, which in turn is divided into a number of tables around 

which groups of pupils gather in circles.  Therefore, the division of the 

lab itself ‘forces’ the teacher to use this teaching methodology. 

 

10- CONCLUSION 
This study has aimed at answering four specific questions relating to the 

subject of time-on-task: 

Q1) What proportion of time do primary school teachers in Kuwait 

spend on-task in the classroom? 

The study has found that teachers spend 77.6% of class time on teaching 

(verbal and non-verbal interaction), whereas the remaining time is spent 

either on class control or wasted without teaching. 
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Q2) What proportion of time do primary school teachers spend on-task 

according to certain variables? 

These variables are teacher gender, school location, teacher experience, 

subject matter, class size, and teacher load. 

 

As for school location, it has been found that teachers in urban areas (the 

Capital and Al-Farwaneyah) spend more time on teaching and less time 

on class control than their counterparts in rural and Bedouin areas (Al-

Ahmadi). 

 

Teacher experience also affects time-on-task in a positive way: the more 

experienced a teacher is, the more time-on-task, and the less time on class 

control he/she spends. 

 

Teachers of the three subjects observed (Math, Science, and Arabic) 

spend similar times on task (verbal and non-verbal interaction).  Math 

teachers, however, have been found to waste more time teachers of the 

two other subjects. 

 

Class size has shown no effect on time-on-task in this study. 

 

As for teacher load, teachers with a lighter teaching load (less than 10 

hours per week) have been found to spend less time-on-task and more 

time on class control. 

 

Q3) What proportion of time do teachers spend on different kinds of 

interactions with pupils? 

The study has shown that primary school teachers in Kuwait spend about 

two thirds of class time talking in one direction (teacher to student), while 

pupils are given the remaining third to ask/answer questions, etc. 

 

Q4) What proportion of time do teachers spend on different kinds of 

interaction according to certain variables? 

The variables are teacher gender, school location, teacher experience, and 

subject matter. 

 

Female teachers have been found to spend more time talking from one 

side and using the method of instruction and lecturing in teaching than 

male teachers, which implies that the latter group gives more time to 

pupils’ participation. 

 

School location has shown an effect on the time that teachers spend on 

different kinds of interaction. 



 245 

 

As for teacher experience, no statistically significant differences have 

been found except for group teaching, where less experienced teachers 

used this teaching technique more often than other, more experienced 

teachers. 

 

No statistically significant differences have been found as far as subject 

matter is concerned, but Science teachers have shown more inclination to 

group teaching than teachers of the other two subjects under 

investigation. 
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Summary 

 
This paper aims at finding out the proportion of time that a primary 

school teacher in Kuwait spends on teaching (time-on-task), and how 

much time is wasted inside the classroom uselessly. The paper also 

aspires to find out the proportion of time that the teacher spends applying 

different teaching methods like class teaching, group teaching and one-to-

one (individual) teaching. 

 
The study has found that teachers spend 77.6% of class time on teaching 

(verbal and non-verbal interaction), whereas the remaining time is spent 

either on class control or wasted without teaching. 

 
The study has shown that primary school teachers in Kuwait spend about 

two thirds of class time talking in one direction (teacher to student), while 

pupils are given the remaining third to ask/answer questions, etc. 
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 2005،  بلس 19اع جلا  -74اعوال  –اع جلت اعاربيدت 

 
 اتجبهب  اع ول يت  ني اع نب  اع الكا

  ا اع االس اعثب يدت  ا  اعفصليت ااوعت اعميدس
 

 ل. غبزي  نيزان اعرشياي  
 ل.  نست ح يل اعصبعنا
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 2005،  بلس 19ع جلا ا -74اعوال  –اع جلت اعاربيدت 

 
 اتجبهب  اع ول يت  ني اع نب  اع الكا

  ا اع االس اعثب يدت  ا  اعفصليت ااوعت اعميدس
 

 ل. غبزي  نيزان اعرشياي  

 ل.  نست ح يل اعصبعنا

 اع لخص

هةةةةر ت هةةةةذه الراااةةةة  إلةةةةى التمةةةةمف علةةةةى اتجاهةةةةاا مملمةةةةم الممحلةةةة  
 ةةةةم المةةةةرااس التةةةةم  الثانويةةةة  ذاا الفصةةةةل   نحةةةةو طب مةةةة  المنةةةةاد المرااةةةةم

يملمةةوه    ةةا. لتحق ةةت هةةذا ال ةةرف بةةا  الباحثةةاه  بنةةاء ااةةتبان  احتةةوا علةةى 
 مملماض لمملم . 633ابم  لعشمي   نراض لت  تو يم ا على 

  نةةةةت النتةةةةائ  أه المملمةةةة   يةةةةمله أه هنةةةةال منا ةةةةاض   ،ةةةةرس ،ةةةة  مةةةة  
مةةةةا التمةةةاله   مةةةةا  نةةةة    لبةةةة   إدااة المرااةةةة  ل  ةةةةا  ةةةة   ،مضةةةة   الةةةةبم . ك

أظ ةةةةما النتةةةةةائ  أه هنةةةةةال ا ت  ةةةةاض  ةةةةةم اتجاهةةةةةاا المملمةةةة   نحةةةةةو المنةةةةةاد 
 المراام  ناء على متغ م الجنس لالممم لالجنس   لالمنطق  التمل م  .

 اع قا ت

يلم  المناد المراام دلااض م ماض  م تمزيةز لتطةويم الممل ة  التمل م ة  
مةة  دلااض لاضةةحاض  ةةم  ةةم المرااةة  إذا كةةاه منا ةةاض إيجا  ةةاض    نمةةا نجةةر أنةة  يل
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اةحبةةال الةةذي يصةة   ،مةة  الت م ةةذ ليةةر م   إلةةى التسةةمب مةة  التملةة   إذا 
 كاه الب اض.

ل ذا أادنةةا أه نتمةةمف علةةى أهم ةة  المنةةاد الةةذي يم شةة  الطالةة  دا ةةل 
الفصةةل لدا ةةل حةةرلد أاةةواا المرااةة    ةنةة  يكفةةم أه نمةةمف أه الطالةة   ةةم 

م المرااة  منةذ د ولة  إل  ةا اةاع   ة 12000دلل  الكويت يقضم أكثم م  
 م الصو األلل ا  ترائم ل لى أه يتخمج  م الثانوي  المامة . "ل ةذا السةب  
 ةةةةه  ةةةودة لنوع ةةة  الح ةةةاة  ةةةم هةةةذه الفصةةةول ل ةةةا أهم ةةة  كبةةةمر  ةةةم تسةةة  ل 
الممل ةة  التمل م ةة .. كةةذل   ةةةه التمةةمف علةةى ادة  مةةل الطلبةة  لالمملمةة    ةةم 

 ,.Thorp et alة لة  أهم ة  كةذل " )هةذه المةرااس حةول نوع ة  هةذه الح ةا

1994: 107.) 

إن اع نععب  اع الكععا و ععب يسععيله  ععت كعع بحت أو تسععلط هععا لوح 
تسععري  ععت اعق ععت إعععى اعقب ععاة.  ونععا ب ياصععف  ععاير اع الكععت ببعاسععلط، 
ودقيم اع سب ب  واعنيا ز اال ا ب يت اينه وبيت اع ول عيت،  عان اع ول عيت 

اال ا ب يعععت ايعععن م وبعععيت اعاة يعععذ  اعععاولهم يقي عععين اع سعععب ب  واعنعععيا ز
ودنز ين إعى اعاسلطيت  ا  وب ةت م  ينظرون إعى اعطعة  ال  لعى أ  عم 
قيم وأشعخب  اعم  جعرل أشعيبء يعا وي  ب ل وعب  كيف عب يردعاون  عا االتجعبه 
اعععذي يرداو ععه بغيععر ا الععبل عنب ععبت م اعنقيقيععت أو  شععب رهم )اعصععب ا، 

2001.) 

أه المرااس كل ا متشا    أل يممل ،مض ا   نما يظ م للوهل  األللى 
مر ،م  ،شكل متشا،   إ  أه الوابر يظ م أه كل مرااة  هةم  ميةرة عة  
  مها م  المرااس" لالذي يجمل كل مراا  تختلو ع  األ مر هو المناد 
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التنظ مةةةم    ةةةا لالةةةذي يسةةةفم علةةةى أنةةة  المنةةةاد الةةةذي يغلةةةو هةةةذه الم اسةةة  
(Kalis, 1980: 19.) 

 ل  ةةم تفابةة ل هةةذه الراااةة  يجةةرا أه نتطةةمق أل ض إلةةى لببةةل أه نةةر
 المقصود ،المناد المراام.

( "هةةو Maloy and Seldin, 1983المنةةاد المرااةةم كمةةا يةةماه )
المنةةاد المو ةةود  ةةم المبنةةى المرااةةم. إنةة  ا نطبةةاع لالمةةزاج لالشةةموا الةةذي 
يشةةةمم ،ةةة  الشةةةخص عنةةةرما يسةةة م  ةةةم ممةةةماا المرااةةة  لعةةةرما يجلةةةس  ةةةم 

 (P.65أل عنرما يقو  م ملم  المراا  ) الفصل

( المناد المراام ،رن  المناد الما   م مكةاه Krug, 1989ليممف )
المراا   ح م يمك  للمراا  أه تمتبم عطو   لم تم  لداعمة  للت م ةذ أل 
أن ةةةا مكةةةاه  قةةةت يةةةرلي إل ةةة  الت م ةةةذ  ةةةم الفتةةةمة الصةةةباح   ل  تكةةةوه داعمةةة  

 للت م ذ.

 Personality( "الخصوبة   Halpin and Croft, 1963يقةول )
،النسب  للمنظمة  )المرااة (.. كمةا أه  Climate،النسب  لأل ماد مثل المناد 

األ ماد ل    صوب ات   كذل  األمم مر المةرااس.  المنةاد المرااةم يمكة  
 أه ينظم إل   على أن  الخصوب   التم تم ز المراا .

سةةةم   هةةةذا الموضةةةوع تحةةةت لةةةذا  ةةةةه الكث ةةةم مةةة  الراااةةةاا بامةةةت  ت
أي المنةاد  school climateمسةم اا مختلفة    مةن   مة  ااةتخر  مسةمى 

الب ئةة   school environmentالمرااةةم  لمةةن   مةة  ااةةتخر  المصةةطلي 
 schoolالمرااةة    لمةةن   مةةة  تطةةمق إلةةةى هةةذا الموضةةةوع تحةةت مسةةةمى 

culture. 
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 اعالاكب  اعسببقتة

ااةةم كةةاه مبكةةماض  ةةم الراااةةاا إه التمك ةةز علةةى موضةةوع المنةةاد المر
الغمب ةة  ح ةةم تطمبةةت الكث ةةم مةة  الراااةةاا إلةةى هةةذا الموضةةوع مةة   وانةة  
مختلفةة .  ةةم هةةذا القسةة  اةةنتطمق إلةةى مةةا تةةوا م لنةةا مةة  داااةةاا عمب ةة   ةةم 
موضةةةوع المنةةةاد المرااةةةم يل ةةة  عةةةمض لنتةةةائ  الراااةةةاا الغمب ةةة   ةةةم هةةةذا 

 المجال.

 اعالاكب  اعوربيتة

،ممةةةةةل داااةةةةة  حةةةةةول " ةةةةةودة الح ةةةةةاة المرااةةةةة    (1982بةةةةةا  ) ةةةةةا م  
لع بتة   ةبم  المتغ ةماا" علةةى ع نة  مة  الطالبةةاا  ةم الممحلة  اةعراديةة  
لالثانويةةة   ةةةم المجتمةةةر القطةةةمي  لكانةةةت أاةةةئل  الراااةةة  تمكةةةز علةةةى ع بةةة  
المضا ع  المراا  م      لالتقر   ةم مسةتور التملة   لالتحصة ل الراااةم 

الرااا  م  ضم  مةا توبةلت إل ة  مة  نتةائ   م      أ مر. لبر توبلت
إلةةةى أنةةة    تو ةةةر  ةةةملق ذاا د لةةة  إحصةةةائ    ةةة    ةةةودة الح ةةةاة المرااةةة   

 لالتقر   م المراا .

( أ ميةت حةول الم بة   ة   اةلول ضةبت 1994ل م دااا  )المسةنر  
الت م ةذ ل ةودة الح ةةاة لةرر ع نةة  مة  طةة ب لطالبةاا المرااةة  الثانوية   ةةم 

،ا تماض أه الول الممل   م ضةبط  للت م ةذ اة كوه لة  تةرت مه بطم   رأا 
 ةةةم ظ ةةةوا تو  ةةةاا نحةةةو ح ةةةات   المرااةةة  .  ةةةالممل  ذل التو  ةةة  اةنسةةةانم 
اةة  دي إلةةةى ظ ةةةوا تو  ةةةاا إيجا  ةةة  لةةةرر الطةةة ب نحةةةو   ئةةةت   التمل م ةةة   
لالمكس بح ي  ،ممنى أه الط ب ا راكوه أل ينظمله لح ات   المراا   

  عنةةةرما يكةةةوه اةةةلول الضةةةبت الةةةذي يتبمةةة  مملمةةةوه  يم ةةةل إلةةةى نظةةةمة اةةةلب 
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المحا ظةة .. لأظ ةةما نتةةائ  الراااةة  أه "هنةةال ع بةة  ذاا د لةة  إحصةةائ   
عال ةة   ةة   اةةلول الضةةبت الةةذي يماااةة  المملةة  ل ةةودة الح ةةاة المرااةة   كمةةا 
يراك ا الط ب  لأه هذا اةداال يمتبت  را   عال       ا تساق مر الول 

 (.112ت" )ص الضب

( حةول "المنةاد المرااة  لع بتة   را م ة  2001 م دااا  )الصةا م  
اةنجةةا  لمسةةتور الطمةةوح لةةرر ع نةة  مةة  طةة ب لطالبةةاا الممحلةة  الثانويةة  
،مرينةةةةة  أ  ةةةةةا" ل ةةةةةر الباحةةةةةم أه هنةةةةةال  ملبةةةةةاض ذاا د لةةةةة  إحصةةةةةائ    ةةةةة   

وح متواةةطاا دا ةةاا طةة ب لطالبةةاا المةةرااس ذاا المنةةاد المرااةةم المفتةة
لمتواطاا دا اا ط ب لطالبةاا المةرااس ذاا المنةاد المرااةم المغلةت 
 م كل م  دا م   اةنجةا  لمسةتور الطمةوح لذلة  لصةالي طة ب لطالبةاا 

 المرااس ذاا المناد المراام المفتوح.

 اعالاكب  األ نليتة

م  الرااااا التم ت  إ مامها  م السةت ن اا لحاللةت أه تمبةر تةرت م 
 Walbergام على المخم اا الممم    للت م ذ كانت دااا  )المناد المرا 

and Anderson, 1968  طالةة   2100( التةةم اشةةتملت علةةى ع نةة  مةة
 صةةةة ض داااةةةة اض مةةةة  مختلةةةةو أنحةةةةاء  76لطالبةةةة  مةةةة  الممحلةةةة  الثانويةةةة   ةةةةم 

الو يةةاا المتحةةرة األمميك ةة . لبةةر ااةةتخرمت هةةذه الراااةة  المريةةر مةة  أدلاا 
بان   اةةتط ع نااء الطلبةة  لا  تبةةاااا التحصةة ل   البحةةم مةة  ضةةمن ا ااةةت

 ةةم الف زيةةاء لالملةةو  لالمياضةة اا. لتوبةةلت الراااةة  إلةةى ل ةةود ع بةة  ذاا 
د لةةةة  إحصةةةةائ   مةةةةا  ةةةة   المخم ةةةةاا الممم  ةةةة  ل  ةةةةم الممم  ةةةة  مةةةة    ةةةة  

 لعنابم م  المناد المراام م      أ مر.
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م المنةةةةاد ( هةةةةر ت إلةةةةى ممم ةةةة  تةةةةرت Wilson, 1983ل ةةةةم داااةةةة  )
المراام  م الممحل  ا  ترائ   على دا م   اةنجا  لرر الت م ةذ  أاةفما عة  
ل ةةةةةود  ةةةةةملق ذاا د لةةةةة  إحصةةةةةائ    ةةةةة   المنةةةةةاد المرااةةةةةم المفتةةةةةوح لالمنةةةةةاد 

 المراام المغلت  م دا م   اةنجا  لصالي المناد المراام المفتوح.

اااةةاا ( ،ااةةتمماض نتةةائ  الرFisher and Fraser, 1983لبةةا  )
التم عملت  م ااةتمال ا  لالتةم باانةت  ة   ل  ةاا نظةم المملمة   لالت م ةذ 
  ما يخص المناد المراام. لل ةرا أه المملمة   لالت م ةذ يفضةلوه ممةاض أه 
يكةةوه المنةةاد دا ةةل الفصةةل أكثةةم إيجا  ةة  ممةةا هةةو عل ةة  اآله. كمةةا ل ةةرا أه 

مت   للمنةةةاد دا ةةةل المملمةةة   يم لةةةوه إلةةةى أه يكونةةةوا أكثةةةم إيجا  ةةة   ةةةم نظةةة
الفصةةةل مةةة  ت م ةةةذه . مثةةةل هةةةذه الراااةةةاا "تخبةةةم التمبةةةوي   أه المملمةةة   
لالت م ذ يختلفوه  م نظمت   للمنةاد دا ةل الفصةل نفسة . لةذا  المنةاد الةذي 
يفضل  الت م ذ يختلو ع  ذل  الذي يمله أن  مو ود  مل ةاض دا ةل الفصةل. 

(Fraser, 1991: 15.) 

داااةةة  إلةةةى التمةةةمف علةةةى الم بةةة  مةةةا  ةةة    مةةة  ناح ةةة  أ ةةةمر  هةةةر ت
السلول الق ادي للممل  لمستور الطموح لرر الت م ذ  لتكونت ع ن  الرااا  

تلم ةةةةذة   62تلم ةةةةذاض ل  74مةةةة  اةةةةبم   صةةةةول ،الممحلةةةة  المتواةةةةط  شةةةةملت 
( أه هنةةال ع بةة  ااتبةةال مو بةة   ةة   اتجاهةةاا Mouly, 1986ل ةةرا )

  لالتقبةةةةةةةل لالتشةةةةةةةج ر علةةةةةةةى البحةةةةةةةم المملمةةةةةةة   لالتةةةةةةةم تتسةةةةةةة  ،الريمقماط ةةةةةةة
 لا اتكشاف لب   مستور الطموح لرر الت م ذ.

داااةةة  كانةةةت تمكةةةز علةةةى  45( ،مما مةةة  Fraser, 1986كمةةةا بةةةا  )
تةةةرت م المنةةةاد دا ةةةل الفصةةةل علةةةى مخم ةةةاا الت م ةةةذ. لتوبةةةلت مةةة  هةةةذه 
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المما م  إلى أه هنةال ابطةاض بويةاض لمسةتمماض مةا  ة   المنةاد الصةفم مة    ة  
 لمخم اا الممم    للت م ذ م      أ مر.لا

( ،مما مةةةة  الراااةةةةاا المتملقةةةة  Rumberger, 1987كةةةةذل  بةةةةا  )
 تسةةمب الطلبةة  مةة  الممحلةة  الثانويةة   ةةم هةةذه المما مةة  تمةةمف علةةى عوامةةل 
تلمةةة  دلااض م مةةةاض  ةةةم تسةةةمب هةةة  ء الطلبةةة  لتنقسةةة  إلةةةى عوامةةةل ابتصةةةادي  

لموامةةل المتملقة  ،المرااةة   ل ةةر لشخصة   لعوامةةل متملقة  ،المرااةة . لمة  ا
أه المامل المتملت "،مر  حة  الت م ةذ للمرااة  بةر حصةل علةى أعلةى نسةب  
مةةة  الموا قةةة   ةةة   الطلبةةة  المتسةةةمب   مةةة  الثانويةةة  علةةةى ا ةةةت ف عمب ةةةات   

 ل نس  .

( نتائ  Stockard and Mayberry, 1992ل ممت دااا  أ مر )
أي ابةةةةت  Process – productالراااةةةةاا التةةةةم تمةةةةت  ةةةةم موضةةةةوع 

المخم ةةةةةاا الممم  ةةةةة  ل  ةةةةةم الممم  ةةةةة  ،الممل ةةةةة  التمل م ةةةةة  دا ةةةةةل الفصةةةةةل. 
لأظ ةةةةما النتةةةةائ  أه المةةةةرااس لالفصةةةةول التةةةةم تمةةةةز  التحصةةةة ل الراااةةةةم 
للت م ةةةذ هةةةم تلةةة  التةةةم تتم ةةةز ،رن ةةةا "تحمةةةل توبمةةةاا عال ةةة  لإلنجةةةا  تجةةةاه 

ه ت م ةةذه  ل ةة  الت م ةةذ  ،ممنةةى أه المملمةة    ةةم هةةذه الفصةةول يتوبمةةوه أ
القراة لاةمكان   على النجاح لالتفةوق. كمةا تتم ةز هةذه الفصةول ،ةةدااة  مالة   

 (.P. 19لمناد تمل مم دا ن ي ت  ليظ م ا حتما  للت م ذ" )

( لت     ا ااتخرا  طمائةت ،حةم Wong, 1993ل م دااا  با    ا )
  م  أائل  كانت عبااة ع  ااتبان  مكون  Qualitative methodsنوع   

مفتوحةة   لهةةر ت هةةذه الراااةة  إلةةى التمةةمف علةةى ل  ةة  نظةةم الت م ةةذ حةةول 
المنةةاد التمل مةةم  ةةم الصةةو التااةةر.   نةةت النتةةائ  أه الكث ةةم مةة  الت م ةةذ 
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يمتبمله الممل  هو المنصم الحاا  لاأله   م الب ئ  التمل م   الجاذ،  دا ل 
ذ أن ةةة  يةةةمله  ةةةم هةةةذا مةةة  تحل لةةة  آلااء الت م ةةة Wongالفصةةةل. لبةةةر ل ةةةر 

 لالمملةة  بةةفاا إيجا  ةة  مثةةل أنةة  يتصةةو ،المحا ظةة  علةةى النظةةا  لا نضةةبا
دا ةةل الفصةةل ل ةةم نفةةس الوبةةت ي  ةةن منا ةةاض   ةةم ممةةل أتنةةاء التةةرايس. كمةةا 

 أه هذا الممل  يتفاعل مر الت م ذ ،طميق  تمتبم لدي  ليظ م اهتمام     .

ع نةةة  مواةةةم  مةةة  ( علةةةى Griffith, 2000ل ةةةم داااةةة  بةةةا    ةةةا )
( تلم ةةةةةةذاض ل 25557ت م ةةةةةةذ الممحلةةةةةة  ا  ترائ ةةةةةة  لألل ةةةةةةاء أمةةةةةةواه  ضةةةةةةمت )

( مرااةةة  ا ترائ ةةة  لااةةةتخر    ةةةا ا اةةةتبان . 122( للةةةم أمةةةم  ةةةم )23107)
 نراض مقسم  إلى  مس  محالا: الم ب  مةا  23احتوا ااتبان  الت م ذ على 

ااة المراا   الترايس دا ل     التلم ذ لالممل   النظا  لا نضبال  تماله إد
الفصةةل لأ  ةةماض المضةةا المةةةا  عةة  المرااةة . لاحتةةةوا ااةةتبان  ألل ةةاء األمةةةوا 

 نةةراض مقسةةم  إلةةى اةةت  محةةالا: المنةةاد المرااةةم  إ بةةاا المرااةة   22علةةى 
أللل ةةةاء األمةةةوا  اطةةة ع ألل ةةةاء األمةةةوا علةةةى مةةةا يجةةةمي  التةةةرايس  إشةةةمال 

  المرااة .  م ةت الراااة  ،المريةر مة  ألل اء األموا لأ  ماض المضا المةا  عة
النتةةةةائ  الم مةةةة  من ةةةةةا أه نااء الت م ةةةةذ لألل ةةةةةاء األمةةةةوا حةةةةةول المنةةةةاد  ةةةةةم 
المراا  تتشا،   م كث م م  المحالا. كما ل را الرااا  أه المرااس التم 
تحتوي على أعةراد أكبةم مة  الت م ةذ مة   لف ةاا عمب ة  لأبل ةاا كةاه اضةا 

ذ ع  المناد    ا أبل م  ،ق   المرااس. كما أه حجة  ألل اء األموا لالت م 
المراا  لعرد الطلبة     ةا لة  يكة  لة  تةرت م يةذكم  ةم تق ة   الت م ةذ لألل ةاء 

 األموا للمناد المراام  م هذه المرااس.

مةة    ةة  أ ةةمر  ةةةه كث ةةماض مةة  الراااةةاا التةةم تةةرلا  ةةم  لةة  كفةةاءة 
 Rutter etثةل داااة  )م School effectiveness researchالمرااة  
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al., 1979( ل )Mortimore et al., 1988 تةمر أه المنةاد المرااةم )
School climate  يلم  ،مفمده دلااض ائ س اض   م الترتم على المخم ةاا  

الممم  ةة  ل  ةةم الممم  ةة  للت م ةةذ   ةةل يةةمله أه دلا هةةذا المامةةل يتمثةةل  ةةم 
 م اا.كون  م تماض لا طاض ما     المر  ا لالمخ

( هةر ت Imants and Van Zoelen, 1995ل ةم داااة  بةا    ةا )
إلى التممف على ع ب    اب المملم   ،المنةاد المرااةم  ح ةم لةوح  أنة  

 ادا نسةب    ةاب المملمة    1988إلةى  1978 م هولنرا  م الفتمة مةا  ة   
ي ع  الرلا  لباأل ص  ةم الممحلة  ا  ترائ ة  لبمقاانة  المنةاد المرااةم الةذ

يم شةة  األبةةل   ا،ةةاض مةةر ذلةة  المنةةاد المرااةةم الةةذي يم شةة  األعلةةى   ا،ةةاض  
ل را الرااا  أه هنال عرد م   صائص المناد المراام التم يظ ةم أه 

 ل ا ع ب  ،حرلع مستور عالم م  الغ اب لرر المملم  .

(  راااةة  حةةول المنةةاد المرااةةم  ةةم الممحلةة  Tarter, 1995لبةةا  )
ما بامت ،  الرااا  هو تحل ل الم ب  ما     بفاا المتواط . م  ضم  

مةةةةريم المرااةةةة  الةةةةذي يسةةةةاعر ليةةةةرع  المملمةةةة   مةةةة    ةةةة  لمةةةةا  ةةةة   كفةةةةاءة 
مملةةةة  ممحلةةةة   2777المرااةةةة  مةةةة    ةةةة  أ ةةةةمر. النتةةةةائ  التةةةةم أ ةةةةذا مةةةة  

متواةةةط  تةةةرل علةةةى أه المةةةريم الةةةراع  لالممةةة   يمةةةز  الثقةةة    ةةة  مةةة  ببةةةل 
 المملم   أنفس  .

( حةةول متطلبةةاا الق ةةادة الوا ةة  توا مهةةا 1996الجبةةم  ل ةةم داااةة  )
لرر مرااء المرااس الثانوي   ةم دللة  الكويةت  ةم  تةمة مةا ،مةر حةمب تحميةم 

مو ة  ل  29مةريم تانوية  ل  59الكويت  بامت الباحث   تو ير ااتبان  على 
مملةة . ل ةةرا الراااةة  أه المةةو     يةةمله أكثةةم مةة  مةةرااء المةةرااس  719
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هنال حا   متزايرة إلى مرااء يتصفوه ،صفاا مثةل: التمك ةز  لالمملم   أه
على المناد المراام لتطويم ال  ئ  الترايس   لحل مشاكل الطلب  لالمناه  

 لاةشماف.

(  ةةةمر ا تبةةةاا اتجاهةةةاا Leslie et al., 1997ل ةةةم داااةةة  )
المملمةةةة   الجةةةةرد نحةةةةو م نةةةة  التةةةةرايس لعةةةة  مةةةةرر ا بةةةةت    ةةةةم تةةةةمل م نةةةة  

توبلت الرااا  م  ضم  ما توبلت إل   مة  نتةائ  إلةى أه  الترايس  لبر
إدااة المرااةةةة  يجةةةة  أه تملةةةة  دلااض بويةةةةاض  ةةةةم دعةةةة  األ كةةةةاا الجريةةةةرة لالتةةةةم 

 يقرم ا ه  ء المملم  .

ل ةةةةةم داااةةةةة  تحل ل ةةةةة  تجميب ةةةةة  حةةةةةول ع بةةةةة  تقةةةةة  اةدااة المرااةةةةة   
 Tschannenممل  م  الممحل  المتواط   ل ر ) 2741،المملم   ضمت 

et al., 1988 أه الثقةة  ،ال  ئةة  الترايسةة    ةةم المرااةة  مظ ةةم م ةة   ةةم )
 المناد المراام الصحم لالمنفتي.

(  ةةةمر    ةةةا عمةةةل Quigney, 2000لتوبةةةلت داااةةة  بةةةا    ةةةا )
لاةةةةئلوا عةةةة  بةةةةفاا المةةةةرااء  Ohioمملةةةة   ةةةةم منطقةةةة   149مقةةةةا، ا مةةةةر 

هةو أه المةريم  لاةداااا المراا   النا ح  إلى أه م  ضةم  هةذه الصةفاا
 يقر  الرع  لالمسانرة للمملم   ليقرا ظمل    كما أن  عادل للدلد.

( ع بة  ذاا د لة  إحصةائ    ة   Davis et al., 2000كمةا ل ةر )
لأه تفوي  مريم المراا  ،م  الص ح اا للمملم   لب   دا م   الممل . 

  المةةريم لةة  تجةةر هةةذه الراااةة  ع بةة  مةةا  ةة   تفةةوي  الصةة ح   الممطةةاة مةة
ل ةةةم داااةةة   للمملمةةة   لبةةة   اضةةةا المملمةةة   أل الضةةةغول التةةةم تقةةةر علةةة   .

(Tye et al., 2002 لمةةاذا يتةةمل المملمةةوه ذل الخبةةمة الم نةة  نةةابب" )
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البةةةاحثوه عةةةرداض مةةة  األاةةةةباب التةةةم ألادهةةةا المملمةةةةوه لتةةةمل الم نةةة  لمن ةةةةا 
ل لالشةر الضغول النا م  عة  كثةمة المحااةب  مة  ببةل اةدااة  لضةغت الممة

 الذي يحصل     ال  ئ  الترايس   لاةدااة.

 143(  تو يةر ااةتبان  علةى Harris and Lowery, 2002لبةا  )
مملماض ااتطلموا    ا نااءه  حول نوع   السلول الفمال المفتمض أه يتصو 
،  مرااء المرااس لالذي م  شرن  أه يساه   م  ناء مناد مراام إيجا م. 

أه "احتما  المملم   لطلبت   لالتوابل مم   لدعم  "  لتوبل الباحثاه إلى
 هم م  الصفاا التم تحقت هذا األمم.

مملمةاض مة  الممحلة   29( على Kingner et al., 2003ل م دااا  )
ا  ترائ   اشتمكوا  م مسةاق داااةم بة فم لمةرة أاةبوع   لتطةويم م ةااات   

ا  البةةةاحثوه  تقسةةة   هةةة  ء الترايسةةة   لتلقةةةوا دعمةةةاض مةةة  إدااات ةةة  المرااةةة    بةةة
المملمةةةةة   إلةةةةةى ت تةةةةة  أبسةةةةةا : مملةةةةة  عةةةةةالم اةنجةةةةةا   لمتواةةةةةت اةنجةةةةةا   
لمنخف  اةنجا . لبر ل را الرااا  أه المملم   الذي  بنفوا أن ة  عةالو 
اةنجا  بر ألضحوا أه دع  اةدااة المراا  ل ة  كةاه علةى اأس التسة   ا 

م حةةةة   اشةةةةتكى  مسةةةة  مةةةة  التةةةةم  ملةةةةت   يصةةةةلوه إلةةةةى هةةةةذا المسةةةةتور.  ةةةة
المملم   متواطم اةنجا  م  بل  لضمو دع  اةدااة المراا   ل  . ل ةم 
داااةة  حةةول الم بةة   ةة   المنةةاد المرااةةم لاتجاهةةاا المملمةة   نحةةو تطةةويم 

مرااةة  تانويةةة   ةةم ألهةةةايو  41ع بةةات   لتوابةةل   مةةةر مةةريم المرااةةة   ةةم 
(Rafferty, 2003 توبةةةل الباحةةةم إلةةةى أه هنةةةال ا )   ا،طةةة  إيجا  ةةة   ةةة

 المناد المراام المفتوح لب   ا ب  المملم    م التوابل مر مراائ  .
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  شكلت اعلنثة

إه التمك ةةةةز المتزايةةةةر علةةةةى ا هتمةةةةا  ،موضةةةةوع المنةةةةاد المرااةةةةم  ةةةةم 
الرااااا الغمب   ينبةر مة  كةوه هةذا المنصةم "أحةر الموامةل المسةبب  لتسةمب 

الكث م مة  البةاحث   إلةى تطةويم الكث ةم الطلب  م  المراا  الثانوي  مما د ر 
 ,Worrellم  أدلاا البحةم التةم تممةم إلةى ب ةاس هةذا المنةاد المرااةم )

2000: 291.) 

تكم  مشكل  البحم  م الرااا  الحال   إلى أه هنال ممر ا تسةمب 
عال ةةةة   ةةةة   ألاةةةةال الطلبةةةة   ةةةةم الممحلةةةة  الثانويةةةة  ذاا الفصةةةةل    ةةةةم دللةةةة  

    ألاال البن   لالبناا  م ا دياد  ح ةم ل ةر  الكويت. لممر ا التسمب
( أه ممةةر ا التسةةمب  ةةة   الطلبةة  البنةة   ،الصةةةو األلل 2002)الحمةةراه  

%  ةةم اةةن  25.1إلةةى   87/ 86%  ةةم اةةن  18.6الثةةانوي بةةر ااتفمةةت مةة  
  لهذا يمنم أه ابر طلب  الصو األلل الثانوي يتسمبوه م  التمل   95/96

اااة  لمحاللة  تسةل ت الضةوء علةى أحةر الجوانة  التةم الما . لذا أتت هةذه الر
يمكةة  أه تملةة  دلااض  ةةم تمزيةةز ظةةاهمة التسةةمب أل التقل ةةل من ةةا لهةةو المنةةاد 
المرااةم مةة   ةة ل التمةمف علةةى اتجاهةةاا المملمة   نحةةو المنةةاد المرااةةم 

  م المرااس الثانوي  ذاا الفصل  .

 أه يت اعلنثة

 تكم  أهم   الرااا   م:
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للتمةةةةمف علةةةةى طب مةةةة  المنةةةةاد المرااةةةةم  ةةةةم المةةةةرااس أن ةةةةا تسةةةةمى  -1
الثانويةةةة  ذاا الفصةةةةل    رللةةةة  الكويةةةةت مةةةة   ةةةة ل ابةةةةر اتجاهةةةةاا 

 المملم  .

ممم   اتجاهاا المملم   نحو طب م  التماله القائ    ن   لبة   إدااة  -2
المراا  أل     ،مض   البم  لع  اتجاهةات   نحةو طب مة  المنةاد 

ممحلةة  الثانويةة  يمكةة  أه يةة دي إلةةى المرااةةم الةةذي يم شةة  طالةة  ال
ابةةر مةةواط  الضةةمو لالقةةوة  ةةم هةةذا المنةةاد المرااةةم  الةةذي مةة  
شةةةرن  أه يمكةةةة  متخةةةةذ القةةةةماا مةةةة  تمزيةةةةز  وانةةةة  المنةةةةاد المرااةةةةم 

 اةيجا    لممالج  مظاهم القصوا  م هذا الجان .
أه المنةةاد المرااةةم اةيجةةا م مةة  الموامةةل المئ سةة   التةةم يمكةة  أه  -3

(. لةذا  ةةه Montimore et al., 1988فةاءة المرااة  )تزيةر مة  ك
محاللة  الوبةةوف علةى اتجاهةةاا مملمةم الممحلةة  الثانوية   ةةم الكويةةت 
نحةةةةو المنةةةةاد المرااةةةةم يمكةةةة  أه يسةةةةاه   ةةةةم ا ةةةةر كفةةةةاءة المرااةةةة  
الثانوي  ليمكة  أه يسةاه   ةم التخف ةو مة  نسة  تسةمب الطلبة   ةم 

 هذه الممحل .

 أهااف اعالاكتة

 رااا  إلى:ت رف هذه ال

 -نظةةا  الفصةةل   –التمةةمف علةةى اتجاهةةاا مملمةةم الممحلةة  الثانويةة   -3
 حول طب م  المناد  م المراا  التم يمملوه    ا.

تحريةةةر أتةةةم متغ ةةةماا البحةةةم ) الجةةةنس  الجنسةةة    الممةةةم  المنطقةةة   -4
 التمل م  (  م اتجاهاا أ ماد ع ن  الرااا  تجاه المناد المراام.
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 أكئلت اعالاكتة

 ه الرااا  على اة ا،  ع  األائل  التال  :تمكز هذ

: ما اتجاهاا المملم    م المرااس الثانوي  ذاا الفصل   نحةو المنةاد 1س
 المراام؟ م  ح م:

 التماله     المملم   ل دااة المراا . -أ 
 التماله     المملم   ،مض   مر ،م . -ب 

  نظةا -طب م  المناد المراام الذي يم ش  طالة  الممحلة  الثانوية  -ج 
 الفصل  .

: ما أتم متغ م  ةنس المملة  علةى طب مة  المنةاد المرااةم  ةم الممحلة  2س
 الثانوي  نظا  الفصل  ؟

: ما أتةم متغ ةم عمةم المملة  علةى طب مة  المنةاد المرااةم  ةم الممحلة  3س
 الثانوي  نظا  الفصل  ؟

: ما أتم متغ م  نس   الممل  على طب م  المناد المرااةم  ةم الممحلة  4س
 وي  نظا  الفصل  ؟الثان

: مةةا أتةةم متغ ةةةم المنطقةة  التمل م ةة  التةةةم يتبةةر ل ةةا المملةةة  علةةى طب مةةة  5س
 المناد المراام  م الممحل  الثانوي  نظا  الفصل  ؟

  ينت اعالاكتة

،ما أه هذه الرااا  هر ت إلى التممف على اتجاهاا مملمم الممحل  
لمنةةاد المرااةةم  لةةذا الثانويةة  نظةةا  الفصةةل    ةةم دللةة  الكويةةت حةةول طب مةة  ا
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 ةةه مجتمةةر البحةةم يضة   م ةةر مملمةةم الممحلةة  الثانوية  نظةةا  الفصةةل    ةةم 
 2269مملةةةة  ل 1618مملمةةةةاض لمملمةةةة   مةةةةن    3887الرللةةةة  ليبلةةةة  عةةةةرده  

مملمةةةاض   نمةةةا يبلةةة  عةةةرد  1473مملمةةة . كمةةةا يبلةةة  عةةةرد المملمةةة   الكةةةويت    
 مملماض. 2414المملم     م الكويت    

ول لجم ر أ ماد مجتمر البحةم  ةمر أ ةذ ع نة  عشةوائ   للتمذا الوب
ااةةتبان   750مةة  هةةذا المجتمةةر ل ةةمر تو يةةر ا اةةتبان  علةة   . لبمةةر تو يةةر 

%( مة  مجمةوع ا اةتباناا 84.4لهو ما يمثةل نسةب  ) 633 مر ااتم اع 
المو عةة  علةةةى المملمةة   الةةةذي  أ ةةةا وا علةةى هةةةذه ا اةةةتبان . كمةةا أن ةةةا تمثةةةل 

 مجموع  مملمم الممحل  الثانوي   م مجتمر البحم.% م  16.2نسب  

 ( تو ير الم ن  على متغ ماا الرااا . 1ليمثل الجرلل اب  ) 
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 ( 1 رلل اب  ) 

 تو ير أ ماد الم ن  على متغ ماا الرااا 

 النسب  المئوي  المرد نوع  المتغ م

  نس الممل 
 49.1 311 ذكم
 50.9 322 أنثى

 عمم الممل 

21 – 25 47 7.4 
26 – 30 123 19.4 
31 – 35 131 20.7 
36 – 40 146 23.1 

 29.4 186 ان  40أكبم م  

 الجنس  
 45.7 289 كويتم

 54.3 344   م كويتم

 المنطق  التمل م  

 16.1 102 المابم 
 17.9 113 حولم

 14.1 89 الفملان  
 19 120 األحمري
 18.6 118 الج ماء

 14.4 91 مباال الكب م
 100 633 المجموع

لي حةة  مةة  هةةذا الجةةرلل أه نسةة  المملمةةاا المشةةااكاا  ةةم هةةذه الراااةة  
تكاد تكوه مقااب  لنس  المملم  .   نما تزير نسةب  المملمة     ةم الكةويت    
علةةةى نظةةةمائ   مةةة  الكةةةويت    لهةةةذا شةةةمء طب مةةةم يمكةةةس لابةةةر التملةةة    ةةةم 

  يةزال عةرد مة  المملمة   الكةويت    الممحل  الثانوي   م دلل  الكويت ح م 
إ مةةا ض أبةةةل مةةة    ةةم الكةةةويت   . للكةةة  إذا نظمنةةةا إلةةى المملمةةة   مةةة  ح ةةةم 
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الجنس لو رنا أه عرد المملماا الكويت اا  م هذه الرااا  أكبةم ،كث ةم مة  
 ( يوضي هذه الصواة. 2  م الكويت اا. لالجرلل اب  ) 

 ( 2 رلل اب  ) 

 لجنس   على الجنستو ير أ ماد الم ن  حس  ا

 المتغ م
  نس الممل 

 أنثى ذكم
 النسب  المرد النسب  المرد

 69.9 225 20.6 64 كويتم  نس   الممل 
 30.1 97 79.4 247   م كويتم 

 ألاة اعلنثة

م  أ ل تحق ت أهراف هةذه الراااة   ةمر ااةتخرا  المةن   الوبةفم. 
لباحثةةاه تصةةم   لبنةةاء لتوبةةل إلةةى إ ا،ةة  عةة  األاةةئل  المطملحةة   ااتةةرر ا

ااةةتبان  تتطةةمق إلةةى أاةةئل  الراااةة . لببةةل  نةةاء  نةةود ا اةةتبان  بةةا  الباحثةةاه 
 ،ممل عرد م  الخطواا:

ت  ا ط ع على كث م م  الرااااا المتملق  ،جوان  هةذا الموضةوع  -1
 Schoolمثةةةةل الراااةةةةاا التةةةةم تحةةةةرتت عةةةة  المنةةةةاد المرااةةةةم 

climate لمرااةةةة   لتلةةةة  التةةةةم تتحةةةةرع عةةةة  الب ئةةةة  اSchool 

environment   لSchool culture. 
مةة   ةة ل هةةذه الراااةةاا تةة  تحريةةر كث ةةم مةة  المتغ ةةماا التةةم تلمةة   -2

 دالاض  م  مل المراا  أكثم  اذ    ،النسب  للممل  لالمتمل .
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 ةةمر تو يةةر ااةةتط ع اأي علةةى ع نةة  عشةةوائ   مكونةة  مةة  أابمةة    -3
لفصةةل   يتضةةم  الطلةة  مملمةةاض لمملمةة   ةةم المةةرااس الثانويةة  ذاا ا

مةةن   ذكةةم ،مةة  الصةةفاا التةةم تجمةةل مةة  المرااةة  منا ةةاض تمل م ةةاض 
 محبباض ل ذا،اض.

لبمر تحل ل هذه ا اتط ع تة  حصةم الصةفاا التةم يةمر المملمةوه  -4
مةةة  ل  ةةة  نظةةةمه  أن ةةةا يمكةةة  أه تةةةو م منا ةةةاض تمل م ةةةاض منااةةةباض  ةةةم 

 المرااس الثانوي  الكويت  .

 تجم ةةر مةةا تةةوا م لةةري   مةة  مملومةةاا حةةول بةةا  الباحثةةاه ،مةةر ذلةة   -5
عنابةةةةم المنةةةةاد المرااةةةةم الج ةةةةر لالمةةةةر وذة مةةةة  نتةةةةائ  الراااةةةةاا 
الممب ة  لاأل نب ة  لالمسةتقاة كةذل  مة  نااء المملمة    ةم ا اةةتط ع 
الذي ل ع عل    لعلى إتم ذل  بة ا   ااةتبان  احتةوا علةى اةبم  

 لعشمي   نراض.

 ا ائ س  :احتوا ا اتبان  على ت ت  محال 

التمةةةاله  ةةة   المملمةةة   ل دااة المرااةةة   لتضةةةم   اع نعععيل األولة -
 (.9 - 1البنود م  )

التماله     المملم   أنفس    لتضم  البنةود مة   اع نيل اعثب اة -
(10 - 18.) 

المنةةاد المرااةةم الةةذي يم شةة  الطالةة  لتضةةم   اع نععيل اعثبعععثة -
 (.27 - 19البنود م  )

" المبةاعم )موا ةت تمامةاض  Likert scaleا  مر ا ت اااض "مق اس ل كةم 
موا ةةت    ةةم موا ةةت    ةةم موا ةةت تمامةةاض(  ةةم  م ةةر  نةةود ا اةةتبان . لالسةةب  
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الذي  مل الباحثاه يسةتخرماه مق ةاس ل كةما المبةاعم للة س الخمااةم هةو 
أن ما تممرا أه ير ما المستج   إلى أه يختةاا  ة   أه يكةوه اتجاهة  مو بةاض 

جةةةاه  ةةةم البحةةةةم التمبةةةوي يجةةةمي ااةةةتخرام   ةةةم البحةةةةوع أل اةةةالباض. لهةةةذا ات
 الغمب   كث ماض.

لق ةةاس تبةةاا ا اةةتبان   ةةمر ااةةتخرا  مق ةةاس ألفةةا  اعثلععب  واعصععاقة
(Alpha scale ح ةةةم  ةةةمر ب ةةةاس تبةةةاا  نةةةود ا اةةةتبان  ككةةةل  كانةةةت )

لهةةو ممةةرل تبةةاا عةةالم. كمةةا  ةةمر ب ةةاس تبةةاا محةةالا ا اةةتبان   0.8864
 رة  كانت النت ج  كما يلم:الث ت  ك ض على ح

 0.7606المحوا األلل:  -
 0.8483المحوا الثانم:  -

 0.7233المحوا الثالم:  -

 مما يش م إلى دا   تباا عال    م  م ر هذه المحالا.

لتجةةةرا اةشةةةااة إلةةةى أه البةةةاحث   بامةةةا  تو يةةةر ااةةةتط ع للةةةمأي علةةةى 
مةةة  مملمةةةاض لمملمةةة  يتضةةةم  الطلةةة  مةةةن   ذكةةةم ، 40ع نةةة  عشةةةوائ   مةةة  

ًض محببةةةاض. لبةةةر تةةة  ا اةةةتفادة مةةة  هةةةذا  الصةةةفاا التةةةم تجمةةةل المةةةراس منا ةةةاء
ا اةةتط ع  ةةم بةة ا    نةةود ا اةةتبان . لبمةةر ذلةة   ةةمر عةةمض ا اةةتبان  
علةةى مجموعةة  مةة  المحكمةة   مةة  أعضةةاء ه ئةة  التةةرايس  ةةم كل ةة  التمب ةة  
،جاممةةة  الكويةةةت ل اةةةتفادة مةةة  ناائ ةةة  للحكةةة  علةةةى عبةةةاااا ا اةةةتبان  لبةةةا  

 الباحثاه ،ة ماء ،م  التمري ا ل قاض لما ابتمح  ،م  ه  ء المحكم  .
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 اع وبعجت اإلحصبئيتة

 ةةةم ممالجةةة  الب انةةةاا  ااةةةتخرمت التحال ةةةل  SPSSمةةة   ةةة ل نظةةةا  
 اةحصائ   اآلت  :

 المتواطاا لا نحما اا المم ااي . -1
2- (T- Test للتمةةةمف علةةةى د  ا الفةةةملق  ةةة   متغ ةةةمي الجةةةنس )

 لى محالا الرااا  الث ت .لالجنس   ع

  ONE-WAY ANOVAتحل ةةةل التبةةةاي  مةةة  الرا ةةة  األللةةةى  -3
للتممف على د  ا الفملق     ااتجا،اا المملم   تبمةاض لةة )الممةم 

 المنطق  التمل م  ( على محالا الرااا  الث ت . –

 LSD،ااةتخرا    Multiple Comparisonsالمقاانةاا الثنائ ة   -4

Test (Least significant defference   للمقاانةةةةة   ةةةةة )
متواطاا  نود كل متغ م علةى حةرة مةر محةالا الراااة  التةم يو ةر 

   ن ا  ملق ذاا د ل .

  ابئج اعالاكتة

اةةة ت  تقسةةة   نتةةةائ  البحةةةم  نةةةاءض علةةةى أاةةةئل  الراااةةة  التةةةم تةةة  ذكمهةةةا 
اا،قاض. كما ا ت   م هذا القس  ااتمماض النتائ   قت  أما منابشت ا  ستكوه 

  م الجزء الخاص  ذل .

السةةةة ال األلل: مةةةةا اتجاهةةةةاا المملمةةةة    ةةةةم المةةةةرااس الثانويةةةة  ذاا  -
 الفصل   نحو المناد المراام م  ح م محالا الرااا  الث ت ؟

 ( 3 رلل اب  ) 
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 المتواطاا لا نحما اا المم ااي  لمحالا الرااا  الث ت 

 ا نحماف المم ااي  المتوات المحالا 
 0.44 2.91 المملم   ل دااة المراا التماله      1
 0.47 2.94 التماله     المملم   أنفس   2
 0.40 2.92 المناد المراام الذي يم ش  الطال  3

( الةةةذي يوضةةةي المتواةةةطاا لا نحما ةةةاا  3مةة   ةةة ل  ةةةرلل ابةةة  ) 
المم ااي  لكل محوا م  محالا الرااا  الث ت   يتضي أه المملم   يم لوه 

قةةة  علةةةى  نةةةود هةةةذه ا اةةةتبان  ح ةةةم  ةةةاءا متواةةةطاا المحةةةالا إلةةةى الموا 
الث تةةة  متقاابةةة  ،مضةةة ا مةةةر ،مةةة . ح ةةةم يم ةةةل المملمةةةوه إلةةةى اعتبةةةاا أه 
هنال تمالناض ملحوظةاض  ة   المملمة   ل دااة المرااة  كمةا أه التمةاله   ةن     

 ،رس ،   كما أه المناد الذي يم ش  الطل    ر نوعاض ما.

أتةةةم متغ ةةةم  ةةةنس المملةةة  علةةةى طب مةةة  المنةةةاد  السةةة ال الثةةةانم: مةةةا -
 المراام  م المراا  الثانوي  نظا  الفصل  ؟
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 ( 4 رلل اب  ) 

المتواطاا لا نحما اا المم ااي  لمتغ م " نس الممل "  م المحالا الث تة  
 للرااا 

 المحالا

  نس الممل 
الرا   
 الفائ  

مستور 
 الر ل 

 ( 322أنثى )  ( 311ذكم ) 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

ا نحماف  متوات
 المم ااي 

1 2.97 0.43 2.87 0.45 0.304 0.005 
2 3.01 0.44 2.88 0.49 2.822 0.001 
3 3.92 0.40 2.91 0.40 0.038 0.911 

( إلةى ل ةود  ةملق  4يش م  ةرلل ابة  )  T- Test،النظم إلى نتائ  
ى المحةةواي  األلل لالثةةانم. ذاا د لةة  إحصةةائ    ةة    نةةود هةةذا المتغ ةةم علةة

 ةةةم المحةةةوا األلل لالمتملةةةت ،طب مةةة  التمةةةاله  ةةة   الممملةةة   ل دااة المرااةةة  
( أكثم موا ق  على هةذا التمةاله مة  اةنةاع 2.97نجر أه الذكوا )المتوات 

 (.2.87)المتوات 

تتكما نفس النت ج   م المحوا الثانم لالمتملت  تماله المملم     مةا 
( يم لةوه إلةى أه 3.01راا  ح م نجر أه الذكوا )المتوات   ن   دا ل الم

(.  ةةم ح ةةم   2.88يكونةةوا أكثةةم تمالنةةاض   مةةا   ةةن   مةة  اةنةةاع )المتواةةت 
تو ر  ملق ذاا د ل  إحصائ     ما     الذكوا لاةناع  م نظمت   للمناد 

 المراام الذي يم ش  الطال   م الثانوي .

مةةةةم المملةةةة  علةةةةى طب مةةةة  المنةةةةاد السةةةة ال الثالةةةةم: مةةةةا أتةةةةم متغ ةةةةم ع -
 المراام  م المراا  الثانوي  نظا  الفصل  ؟
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 المحالا

 عمم الممل 

الرا   
 الفائ  

مستور 
 الر ل 

 ( ان 25 - 21)

 (47المرد )

 ( ان 30 - 26)

 (123المرد )

 ( ان 35 - 31)

 (131المرد )

 ( ان 40 - 36)

 (146المرد )

 ان  40أكبم م  

 (186المرد )

 تواتم
ا نحماف 
 المم ااي 

 متوات
ا نحماف 
 المم ااي 

 متوات
ا نحماف 
 المم ااي 

 متوات
ا نحماف 
 المم ااي 

 متوات
ا نحماف 
 المم ااي 

1 2.73 0.46 2.87 0.46 2.90 0.46 2.95 0.43 2.99 0.41 4.074 0.003 
2 2.68 0.45 2.99 0.49 2.93 0.46 2.92 0.49 3.02 0.43 5.384 0.000 

 2.82 0.40 2.93 0.44 2.94 0.39 2.94 0.39 2.91 0.39 1.013 0.400 
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( 5  يشة م  ةرلل ابة  )Anovaعنر النظةم إلةى نتةائ  تحل ةل التبةاي  
إلى ل ود  ملق ذاا د ل  إحصائ        نود متغ م الممةم علةى المحةواي  
األلل لالثةةةةانم. لعنةةةةر إ ةةةةماء المقاانةةةةاا الثنائ ةةةة   ةةةة   متواةةةةطاا  نةةةةود هةةةةذا 

تغ م على المحالا التم ل را    ا  ملق ذاا د ل  إحصائ   يظ م لنا الم
 ( ما يلم: 6م   رلل اب  ) 

 (  6 رلل اب  ) 

 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود متغ م "عمم الممل "

 على المحواي  األلل لالثانم م  الرااا 

  نود متغ م عمم الممل 
 متغ م "عمم الممل " على المحوا األلل المقااناا الثنائ       متواطاا  نود

 ان  40أكبم م   ( ان 40 - 36) ( ان 35 - 31) ( ان 30 - 26) ( ان 25 - 21)
     - ( ان 25 - 21)
    -  ( ان 30 - 26)
   -  ( 3* )  ( ان 35 - 31)
  -   ( 4* )  ( ان 40 - 36)

 -   ( 5* )  ( 5* )  ان  40أكبم م  

 عمم الممل  نود متغ م 
 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود متغ م "عمم الممل " على المحوا الثانم

 ان  40أكبم م   ( ان 40 - 36) ( ان 35 - 31) ( ان 30 - 26) ( ان 25 - 21)
     - ( ان 25 - 21)
    - ( 2* )  ( ان 30 - 26)
   -  ( 3* )  ( ان 35 - 31)
  -   ( 4* )  ( ان 40 - 36)

 - ( 5* )    ( 5* )  ان  40أكبم م  

 * األابا      القوا   تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.
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 ةةم المحةةوا األلل: يشةة م الجةةرلل إلةةى أنةة  كلمةةا  اد عمةةم المملةة    -
كةةةاه أكثةةةم موا قةةة  لاضةةةا عةةة  التمةةةاله الةةةذي يحصةةةل  ةةة   اةدااة 

   الةةذي  هةة  مةةا لالمملمةة  . كمةةا ل ةةر أه الفئةة  الممميةة  مةة  المملمةة
( اةةن  هةة  أبةةل الفئةةاا اضةةا لموا قةة  علةةى التمةةاله 25-21 ةة   )

 الحابل ما     اةدااة لالمملم  .

 م المحوا الثةانم: تظ ةم النتةائ  تشةا  اض مةر نتةائ  المحةوا األلل  -
( اةن  هة  األبةل 25-21م  ح م أه أبغم المملم   عمماض مة  )

أنفس   أي أن   يةمله  موا ق  على محوا التماله ما     المملم  
أه هةةةذا التمةةةاله يحصةةةل  را ةةة  أبةةةل ممةةةا يةةةماه ،ق ةةة   م ئ ةةة  مةةة  

 الفئاا المممي  األكبم.

السةةة ال الما،ةةةر: مةةةا أتةةةم متغ ةةةم  نسةةة   المملةةة  علةةةى طب مةةة  المنةةةاد  -
 المراام  م المراا  الثانوي  ذاا الفصل  ؟

 (  7 رلل اب  ) 

 س   الممل "المتواطاا لا نحما اا المم ااي  لمتغ م " ن

  م المحالا الث ت  للرااا 

الرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    نس   الممل  المحالا
 Fالفائ   

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتور 
 (344  م كويتم ) (289كويتم ) الر ل 

ا نحةةةةةةةةةةةةةةةةةماف  متوات
 المم ااي 

ا نحةةةةةةةةةةةماف  متوات
 المم ااي 

1 2.86 0.44 2.96 0.43 0.021 0.010 
2 2.87 0.47 3.01 0.45 0.258 0.000 
3 2.92 0.40 2.92 0.40 0.461 0.990 
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( تشةة م إلةةى ل ةةود  7كمةةا تظ ةةم  ةةم  ةةرلل ابةة  )  T- Testنتةةائ  
 ةةةةةملق ذاا د لةةةةة  إحصةةةةةائ    ةةةةة   ااةةةةةتجا،اا المملمةةةةة   الكةةةةةويت    ل  ةةةةةم 
الكةةويت    علةةى المحةةوا األلل لالثةةانم.  نجةةر أه المملةة    ةةم الكةةويتم أكثةةم 

ااةة   لالمملمةة   مةة  موا قةة  لاضةةا عةة  مسةةتور التمةةاله مةةا  ةة   اةدااة المر
     لالمملم   أنفس   م      أ مر.

السةة ال الخةةامس: مةةا أتةةم متغ ةةم المنطقةة  التةةم يتبةةر ل ةةا المملةة  علةةى  -
 طب م  المناد المراام  م المراا  الثانوي  ذاا الفصل  ؟
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 ( 8 رلل اب  ) 

 المتواطاا لا نحما اا المم ااي  لمتغ م "المنطق  التمل م  "

 الث ت  للرااا   م المحالا

الرا ةةةةةةةةةةةةةةةة   المنقط  التمل م   المحالا
 Fالفائ   

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتور 
 (91مباال الكب م  ) (118الج ما ) (120األحمري ) (89الفملان   ) (113حولم ) (102المابم  )  الر ل 

ا نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماف  متوات 
 المم ااي 

ا نحةةةةماف  متوات
 المم ااي 

ا نحةةةةماف  متوات
 المم ااي 

ا نحةةةةماف  متوات
 م ااي الم

ا نحةةةةماف  متوات
 المم ااي 

ا نحةةةةماف  متوات
 المم ااي 

1 2.94 0.45 2.97 0.43 2.90 0.52 2.92 0.41 2.87 0.44 2.93 0.42 0.754 0.583 
2 3.00 0.45 3.06 0.49 2.92 0.42 2.91 0.43 2.91 0.53 2.86 0.48 2.518 0.029 
3 2.98 0.39 3.00 0.45 2.93 0.36 2.91 0.37 2.83 0.41 2.87 0.38 2.790 0.017 
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أه  Anova(  يتضي مة  تحل ةل التبةاي   8،النظم إلى  رلل اب  ) 
هنةةال  ملبةةاض ذاا د لةة  إحصةةائ   يةةب   نةةود متغ ةةم المنطقةة  التمل م ةة  علةةى 

 المحواي  الثانم لالثالم.

لعنر إ ماء المقاانةاا الثنائ ة   ة   متواةطاا  نةود هةذا المتغ ةم علةى 
 ةةرا    ةةا  ةةملق ذاا د لةة  إحصةةائ   يظ ةةم لنةةا مةة   ةة ل المحةةالا التةةم ل 

 ( ما يلم: 9 رلل اب  ) 

 ( 9 رلل اب  ) 
 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود متغ م "المنطق  التمل م  "

 على المحواي  الثانم لالثالم م  الرااا .
 نةةةود متغ ةةةم المنطقةةةة  

 التمل م  
 لمنطق  التمل م  " على المحوا الثانمالمقااناا الثنائ       متواطاا  نود "ا

 مباال الكب م الج ماء األحمري الفملان   حولم  المابم 
      - المابم 

     -  حولم
    - ( 2* )   الفملان  
   -  ( 2* )   األحمري
  -   ( 2* )   الج ماء

 -    ( 2* )  ( 1* )  مباال الكب م
 نةةةود متغ ةةةم المنطقةةةة  

 التمل م  
 المقااناا الثنائ       متواطاا  نود "المنطق  التمل م  " على المحوا الثالم

 مباال الكب م الج ماء األحمري الفملان   حولم  المابم 
      - المابم 

     -  حولم
    -   الفملان  
   -    األحمري
  -   ( 2* )  ( 1* )  الج ماء

 -    ( 2* )   مباال الكب م

 ابا      القوا   تش م إلى البنر ذي المتوات األعلى.* األ



 - 281 - 

 ةةةةم المحةةةةوا الثةةةةانم: يشةةةة م الجةةةةرلل إلةةةةى أه مملمةةةةم منطقةةةة  حةةةةولم 
التمل م ةة  لبرا ةة  أبةةل مةةن   بلةة  ض مملمةةم منطقةة  المابةةم  التمل م ةة  يم لةةوه 
إلةةى الموا قةة  أكثةةم مةة  ،ق ةة  المنةةاطت التمل م ةة  األ ةةمر إلةةى محةةوا التمةةاله 

أنفسةة   ،ممنةةى ن ةةم هةة  يةةمله أه التمةةاله  ةة   المملمةة    ةةم  ةة   المرااةة   
المرااةةة  حابةةةل  را ةةة  أكبةةةم مةةة    ةةةمه  مةةة  المملمةةة  . مةةة    ةةة  أ ةةةمر 
ي حةة  أه مملمةةم منطقةة  مبةةاال الكب ةةم هةة  األبةةل موا قةة  علةةى هةةذا المحةةوا 

 م  البق  .

 م المحوا الثالةم: نجةر كةذل  أه مملمةم المابةم  لحةولم هة  أكثةم 
   المناطت التمل م   على المناد المراام الذي يم ش  الطال  موا ق  م  ،ق

لبالتحريةةر أكثةةم مةة  مملمةةم منطقتةةم الج ةةماء لمبةةاال الكب ةةم أي أه مملمةةم 
المابم  لحولم يمله أه المناد المراام الذي يم ش  الطالة   ةم الثانوية  

 هو أكثم ااح  م  المناد الذي يم ش  ،ق   الطلب   م ،ابم المناطت.

 قشت اعنابئجة نب

إه تحل ةةةل اتجاهةةةاا مملمةةةم الممحلةةة  الثانويةةة  نحةةةو المنةةةاد المرااةةةم 
يظ ةةةم أه هنةةةال عةةةرداض مةةة  النتةةةائ  تحتةةةاج إلةةةى نقةةةاأ. لاةةة ت  منابشةةة  هةةةذه 

 األموا  ناء على أائل  البحم المطملح :

مةةةةا اتجاهةةةةاا المملمةةةة    ةةةةم المةةةةرااس الثانويةةةة  ذاا الفصةةةةل   نحةةةةو  -1
 الرااا  الث ت ؟ المناد المراام م  ح م محالا

تبةةةة   مةةةة   ةةةة ل النتةةةةائ  التةةةةم عمضةةةةت اةةةةا،قاض أه المملمةةةة   عمومةةةةاض 
يم لةةوه إلةةى الموا قةة  علةةى  نةةود هةةذه المحةةالا الث تةة  ،ممنةةى أن ةة  يةةمله أه 
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ل ةةود تمةةاله  ةة   المملمةة   ل دااة المرااةة  لبةة   المملمةة   أنفسةة   لنظةةمت   
  أه الم حةةةة  أه للمنةةةةاد المرااةةةةم الةةةةذي يمشةةةة   الطالةةةة    ،ةةةةرس ،ةةةة . إ

متواةةطاا إ ا،ةةاا هةة  ء المملمةة   علةةى هةةذه المحةةالا الث تةة  لالتةةم أتةةت 
( تمطةةةةةةةةم د لةةةةةةةة  علةةةةةةةةى أه هةةةةةةةة  ء 2.92(   )2.94(   )2.91،التمت ةةةةةةةة  )

 المملم   يكادله أ  يوا قوا على هذه المحالا.

 النت ج  تظ م أه المملم   تص  إ ا،ات    ةم  انة  "الموا قة  للة س 
اض" لهةذا يظ ةةم أه المملمةة   يةمله  و ةةود منةةاد مة  التمةةاله   مةةا موا ةت تمامةة

 ةةن   لبةة   إدااة المرااةة  لمةةا  ةة   ،مضةة   ،مضةةاض. إ  أه هةةذا التمةةاله لةة س 
بويةةاض ل نمةةا ينةةراج ضةةم  التمامةةل لالتمةةاله الممتةةاد الطب مةةم الةةذي لةة س   ةة  

   صوبةة  . لكةةذل  الحةةال ،النسةةب  للمنةةاد الةةذي يم شةة  الطلبةة   ةةم المرااةة
ح ةم يةماه المملمةةوه منا ةاض طب م ةاض للةة س متم ةزاض أل  ةذا،اض.   ةة    يةمله أنةة  

 مناد البم ل م نفس الوبت   يمله     المناد المتم ز.

ما أتم متغ م  نس الممل  على إدااك   طب م  المنةاد المرااةم  ةم  -2
 نظا  الفصل  ؟ -المراا  الثانوي 

كةةةانوا أكثةةةم موا قةةة  مةةةة   ةةةم هةةةذا السةةة ال ل ةةةر أه المملمةةةة   الةةةذكوا 
اةناع على التماله الحابل     المملم   لاةدااة المراا   م      لب   
المملم   أنفس   م      أ مر. لهذا يمطم د ل  على أه اضا المملمةاا 
اةنةةاع عةة  المنةةاد الحابةةل  ةةم المرااةة  أبةةل مةة  اضةةا المملمةة   الةةذكوا. 

 مل اةدااة مر المملم  . ليبل  هذا المضا أبل دا ات   م محوا تما

يجةةةرا  نةةةا أه نسةةةرل عةةة  السةةةةب  الةةةذي يجمةةةل المملمةةة   لالمملمةةةةاا 
يختلفةةةوه  ةةةم نظةةةمت   للمنةةةاد المرااةةةم دا ةةةل المرااةةة . يمتقةةةر الباحثةةةاه أه 
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هنال ،م  الموامل بر تر ل  م تفسة م هةذه النت جة . أل ض ابمةا يمةود اةب  
اةدااة لب ةن   أنفسة   بل  اضا المملماا ع  مستور التماله الحابل مةر 

إلةةى طب مةة  المةةمأة لالتةةم بةةر يكةةوه    ةةا نةةوع مةة  الحةةذا لالشةةرة  ةةم التمامةةل 
أح اناض مر الممأة التم هم م  نفس  نس ا   نح  نسمر كث ةماض مة  المملمةاا 
اللواتم يرت   إلى الجامم  ةكمةال "د لةو   ةم التمب ة " أه هنةال تةذمماض متزايةراض 

ذي تبري  إدااة المراا  تجاه  . هةذا مة  ناح ة   م  ،م  أل   التمامل ال
لمةة  ناح ةة  أ ةةمر عنةةر األ ةةذ ،مةة   ا عتبةةاا أه نسةةب  المملمةةاا الكويت ةةاا 

( ابما يتب   لنا أه السةب  2% ) رلل اب  70 م ع ن  الرااا  هم حوالم 
 متملت ،جنس   المملم  لل س ،جنس ا لهذا ما انتطمق ل   حقاض.

مل  علةى إدااك ة  طب مة  المنةاد المرااةم  ةم ما أتم متغ م عمم الم -3
 نظا  الفصل  ؟ -المراا  الثانوي 

( اةةن  هةة  أبةةل الفئةةاا 25-21ل ةةر أه المملمةة   األبةةغم اةةناض مةة  )
المممي  اضا عة  مسةتور التمةاله الحابةل  ة   اةدااة لالمملمة   مة    ة  

  بةر لب   المملم   أنفس   م      أ مر. لهذا يمنم أه متغ م عمم الممل
يلم  دلااض م تماض  م اضا الممل  ع  المناد المراام. لك  مةا السةب  الةذي 
يجمةةةةل المملمةةةة   األبةةةةغم اةةةةناض يبةةةةرله موا قةةةة  أبةةةةل حةةةةول مسةةةةتور التمةةةةاله 
لضةةةمو المضةةةا عةةة  المنةةةاد المرااةةةم؟ ابمةةةا يم ةةةر السةةةب   ةةةم ذلةةة  إلةةةى 

 عامل   هما:

أله المملمةةةة   األكبةةةةم اةةةةناض شةةةةميح  تمةةةةودا علةةةةى أاةةةةلوب لنمةةةةت  (أ 
الح ةةاة  ةةم المرااةة  لتمةةودا علةةى نمةةت التمةةاله الحابةةل   ن مةةا 
لبةة   اةدااة  قبلةةت ،ةة  لمةةر األيةةا  ل رتةة  أاةةلوباض ممتةةاداض ل  ،ةةرس 
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هةو مملة   -لأ لةب   مة  الكةويت    -، .   نما الممل  األبةغم اةناض 
حريم التخمج يرتم للمراا  ،ر كاا لتصةوااا مم نة  عة  مسةتور 

د الةةذي اةة ممل ،ةة . لكنةة  يجةةر الصةةواة التمةةاله لعةة  طب مةة  المنةةا
النمط ةة  الممتةةادة للمرااةة  الثانويةة  مةة  نظةةا  بةةاا   ةةم الحضةةوا 
لا نصماف إلى متا،م  لممابب  م  ببل اةدااة لما يت  عملة . إلةى 
ع ب  الت ن   تغلو تمامل مريم المراا  مر ،ق   المملمة  . كةل 

 مجال.ذل  يجمل  أبل اضا عما يحصل م  تماله  م هذا ال
المملموه األبغم اناض ه  حريثوا تخمج مة  الجاممة  لبل لةوا  بةمة  (ب 

 ةةةم مجةةةال التةةةرايس  لةةةذا  حةةةا ت   ل اةةةتفادة مةةة   م ئ ةةة  ذلي 
الخبةةمة كب ةةمة. لةةذا   ةة  بةةر يولةةوه موضةةوع التمةةاله  ةة   المملمةة   
أهم   أكبم ،النظم إلى حا ات   إل  ةا. ل ةذا   ة  يبةرله اضةا أبةل 

مةة  الراااةة  لمةةا يةةمله أنةة  تمةةاله   ةةم كةةاف علةةى المحةةوا الثةةانم 
 ل  يلبم احت ا ات  .

مةةا أتةةم متغ ةةم  نسةة   المملةة  علةةى إدااك ةة  طب مةة  المنةةاد المرااةةم  -4
 نظا  الفصل  ؟ - م المراا  الثانوي 

تظ م نتائ  الرااا  تبايناض  م ل  ةاا النظةم  ة   المملمة   الكةويت    
د المرااةةةةم.  ةةةةةالممل    ةةةةةم ل  ةةةةم الكةةةةةويت    حةةةةةول نظةةةةمت   لطب مةةةةة  المنةةةةةا

 ةةةم هةةةذه الراااةةة  أكثةةةم اضةةةا لموا قةةة  عةةة  مسةةةتور التمةةةاله  ةةة     الكةةةويت  
 اةدااة المراا   م      لب   المملم   أنفس   م      أ مر.

يةةمر الباحثةةاه أه السةةب  الةةذي ابمةةا يجمةةل لمتغ ةةم الجنسةة   دلااض  ةةم 
د إلى نظةمة كةل مملة  ا ت ف النظمة لطب م  المناد  م المراا  الثانوي  يمو 
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لما يتوبم  ليميره م  اةدااة المراا   أل م  ،ق   الةزم ء.  مبمةا أه المملة  
  ةةم الكةةويتم يحةةرد ع بتةة  مةةر إدااة المرااةة  ،اةطةةاا الةةوظ فم    ةة  عل ةة  
التزاماا يجة  أه ي دي ةا للة  حقةوق يميةر أه يحصةل عل  ةا  متةى مةا تحقةت 

الحابةةل. لهةةذا مةةا هةةو لاضةةي مةة  لةة  ذلةة    ةةو ااض عةة  مسةةتور التمةةاله 
النت ج  التم ظ ما. لبةر تكةوه نظةمة المملة  الكةويتم لمةا يتوبمة  مة  اةدااة 
المرااةة   تتمةةرر حةةرلد اةطةةاا الةةوظ فم إلةةى ع بةة  يميةةرها أه تكةةوه أكثةةم 
ا تماع   ل   ةا نةوع مة  الزمالة  لالصةراب  أكثةم مة  ع بة  ائة س ،ممملاة  

 األبل ع  طب م  هذا التماله.لهذا ما بر يفسم مستور اضاه  

مةةا أتةةم متغ ةةم المنطقةة  التمل م ةة  التةةم يتبةةر ل ةةا المملةة  علةةى طب مةة   -5
 نظا  الفصل  ؟ -المناد المراام  م المراا  الثانوي 

ي حةة  مةة  نتةةائ  التحل ةةل أه المملمةة   الةةذي  يتبمةةوه منطقتةةم حةةول 
ور التمةاله لالمابم  التمل م ت   ه  أكثم م    مه   م الموا قة  علةى مسةت

الحابل     المملم   مة    ة  لعلةى نوع ة  المنةاد المرااةم الةذي يم شة  
 الطلب  م      أ مر.

لالم ح  أه هات   المنطقت   تر  ه ضةم  المنةاطت الحضةمي   ةم 
المجتمةةر الكةةويتم   نمةةا تم ةةل ،ق ةة  المنةةاطت إلةةى  لبةة  الطةةا،ر القبلةةم    ةةا. 

م النظمة إلى المناد المرااةم؟ ل ه   ل يمك  أه يكوه ل ذا المنصم دلا  
كانت هنال ع ب   ما السب  الذي يجمل ل ذا المامل مثل هذا الترت م؟ هذه 
أائل  بر   يمل  الباحثةاه إ ا،ة  عل  ةا لمةر  تةوا م أدلة  مة  مصةادا أ ةمر 
ت كةةةر هةةةذه النت جةةة  أل تمااضةةة ا لةةةذا   ةةةم نقطةةة   ةةةريمة ،مزيةةةر مةةة  ا هتمةةةا  

 حق .لالمتا،م   م دااا   
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 التوب اا:

 يوبم الباحثاه  م  تا  هذه الرااا  ،ما يلم:

أه تحسةةةةة  اةداااا المرااةةةةة    ةةةةةم أاةةةةةلوب تمامل ةةةةةا مةةةةةر ال  ئةةةةة   -1
الترايسةة  . ،ح ةةم تكةةوه الم بةة  مةةر المملمةة   ع بةة  يغلةة  عل  ةةا 
الود لالتقريم لا حتما  المتبادل لالثق   م أداء هة  ء المملمة      

   على الش  لعر  الثق .أه تكوه الم ب  مبن 
أه يةةةت  إشةةةمال المملمةةة   لالمملمةةةاا  ةةةم اتخةةةاذ القةةةماااا التةةةم ل ةةةا  -2

ع بةةةة   ةةةةبم  الجوانةةةة   ةةةةم إدااة المرااةةةة  مثةةةةل تنظةةةة   الجةةةةرلل 
الراااةةةةم  طميقةةةة  التةةةةرايس دا ةةةةل الفصةةةةل  طميقةةةة  تو يةةةةر أمةةةةوال 
المقصةةةو المرااةةةم  إه مةةة  شةةةره هةةةذا اة ةةةماء أه يشةةةمم المملةةة  

 راا  مما يمز  م  الرا م   لري   م الترايس.،رن   زء م  الم

ا هتمةةةا  ،ةةةالمملم   الجةةةرد ل اةةةراء النصةةةي ل ةةة   ةةةم  رايةةة  ح ةةةات    -3
الم ن ةة   ليفضةةل أه تقةةو  المرااةة  ،ممةةل  منةةام  تمميفةةم تةةو   م 
ل   ء المراا    م  راية  المةا  المرااةم علةى ك ف ة  التمامةل مةر 

 المناد المراام الذي يمملوه    .

لباحثةةةةاه ،ةةةةالتممت  ةةةةم تنةةةةالل موضةةةةوع المنةةةةاد المرااةةةةم يوبةةةةم ا -4
،ح ةةم يةةت  إ ةةماء المزيةةر مةة  الراااةةاا التةةم ت ةةت   بحةةم اتجاهةةاا 
الطلبةةةةة  لألل ةةةةةاء األمةةةةةوا لمحاللةةةةة  الةةةةةمبت  ةةةةة   المنةةةةةاد المرااةةةةةم 
لالمخم اا الممم    ل  م الممم     م المرااس الثانوي   ةم دللة  

 الكويت.
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