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 ملخص الدراسة                                           

على الرغم من زيادة إقبال األباء على إلحاق  ابنائهم بالمدارس األهليةة ال  نن للةال  يينةن نن األبةاء را ة ن 
بل اليكس هناال الكثير من األباء غير را ين عةن الداء  .عن الداء هله المدارس  عن مست ى البنائهم الدراسن

هةن التةن تةدفيهم  السةبا هنةاال هله المدارس   ير ن انهم يجد ن مرد دن ييادل ما يدفي نه من رسة م  لكةن 
 . لللال  هلا ماستق م هله الدراسة بكشفه

ارس األهليةة  نرائهةم للكشف عن السبا  إلحاق اآلباء ألبنائهم بالمةدالدراسة الحالية هن محا لة جادة  
 هةةن دراسةةة مسةةحية فةةن . حةة ل هةةله المةةدارس لل ىةة ل إلةةى ت ىةةيا  علهةةا تسةةاهم فةةن حةةل المشةةكلة العةة ه

جرائيةةة فةةن هةةدفها منهجهةةا الكشةةف عةةن الي امةةل التةةةن تةةألدح باألبةةاء أللحةةاق البنةةةاألهم ( 1) تهةةةدف إلةةى .  ا 
 .األهلية المدارس  ح ل اآلباءالتن يراها السلبيا    ( 4)بالمدارس األهلية 

الةةلين الحقةة ا البنةةائهم بالمةةدارس األهليةةة فةةن المرحلةةة السةةي ديين  اآلبةةاء اقتىةةر  هةةله الدراسةةة علةةى 
 محافظةا  لن نمر من مةدارس الهليةة فةن  414حيث تم اختيار  ما جا رها الدمام  حا رةللبنين فن  الثان ية

ن مةدارس لا  مسةت يا  متفا تةة سة اء  قد راعى الباحث اختيةار ال ليةاء المة ر مة . الدمامحا رة مختلفة من 
 . كان للال من حيث الرس م ال  الم قع 

ا سةتبانه كانة  هةن األاداه . استخدم الباحث الد ا  مختلفةة لجمةع الميل مةا  الخاىةة بةسةئلة البحةث
مةةع عةةدد مةةن الفةةراد  تةةم ت زيةةع ا سةةتبانة علةةى عينةةة البحةةث كمةةا تةةم اسةةتخدام المقابلةةه الشخىةةيةإل . الرئيسةةية

  .نةاليي
الظهةةر  النتةةائل بالفيةةل بةةان هنةةاال السةةبا  متيةةددة دفيةة  األبةةاء ألن يلحقةة ا البنةةائهم بالمةةدارس األهليةةة  

 .بهله المدارس الم ج دةالسلبيا   بالرغم من
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 مقدمة . 1                                                 
ي  التيليم األهلن د رن كبير منل ظه ره بالمملكة  قد سبق التيليم األهلن التيليم الحك من حيث كانة  هنةاال ل

مبادرا  فردية قام بها بيض البناء المملكة ند  إلى إنشاء عدد من المدراس األهلية كان لها السبق فةن نشةر 
 .اجة إليها فن حينهاليلم  الميرفة  تةهيل الك ادر ال طنية  التن كان  الب د بح

 قد حرى  المملكة اليربية السي دية منل السن ا  األ لى لقيامها على نن تةخل بمبدال  تة فير التيلةيم 
فةنشةةة  لةةللال المديريةةة اليامةةة للميةةارف فةةن عةةام . المجةةانن للجميةةع حتةةى تسةةتطيع م اكبةةة متطلبةةا  التنميةةة

. م 1673ريةة إلةن  زارة الميةارف  كةان للةال فةن عةام م  مع تط ر التيليم  ازدهاره تم تط ير هله المدي1694
فةنشة  لللال المدراس لجميع المراحل  تم تجهيزها بال سائل ال زمة  كللال بالك ادر البشرية المطل بة لتسةيير 

 .إلى الن تم تغيير مسماها إلى  زارة التربية  التيليم اليملية التيليمية
هلية من األنتشارفقد اسةتمر  المةدارس األهليةة با نتشةار  لكن للال لم ي قف الت سع فن المدارس األ 

تةلكر . لةه ا  مسةاند  حتى بيد إنشاء المدارس الحك مية  اىبح هلا النة   مةن التيلةيم مةرادف للتيلةيم الحكة من 
مدرسةةة  180مدرسةةة الهليةةة لتىةةل بيةةد عشةةر سةةن ا  إلةةى  69م كةةان هنةةاال 1663اإلحىةةائيا  بةنةةه فةةن عةةام 

(. هةة1443 ارف إحىةائية المةدارس األهليةة عةام زارة المية)رس البنةين بجميةع مراحلهةا  يشمل هةلا اليةدد مةدا
على هله اإلحىةائية نسةتطيع نن نسةتخلص بةةن نمة  المةدارس األهليةة سيسةتمر فةن المملكةة  تم القياس  ل 

 تةكيةد ة ألعةداد المةدارس األهليةة بجميةع مراحلهةا لهة دبشكل م طرد  ليل ال  ع الحالن فن الزيادة الم طر 
 قد تي د السبا  للال إلى زيادة اإلقبال على هلا الن   من التيليم نمةا لكة ن . ما جاء فن هله اإلحىائية على

المةةدارس الحك ميةةة لةةم تيةةد تسةةت ع  األعةةداد المتزايةةدة ن  ألسةةبا  الخةةرى هةةن التةةن سةةتحا ل هةةله الدراسةةة 
األ ل إلةةى السةابع عبةةارة عةن اإلطةةار اليةةام تنقسةةم هةله الدراسةةة إلةى ثمةةان إجةراء رئيسةةية مةةن الجةزء . تحديةدها

 ينقسةةم هةةلا الجةةزء بةةين . للدراسةةة فةةن حةةين يةةةتن الجةةزء الثةةامن ليكشةةف لنةةا عةةن تحليةةل الميل مةةا   تفسةةيرها
الميل ما  الديم غرافية ألفراد اليينة  الثانن عن نراء اآلباء ح ل األسةبا  المألديةة إللحةاق البنةائهم بالمةدارس 

الجةزء التاسةع هة  عةن ت ىةيا  الدراسةة . ث عن سلبيا  المدارس األهلية كما يراها اآلباءاألهلية  الجزء الثال
      .س اء تلال المتيلقة ب زارة التربية  التيليم ال  المتيلقة بالمدارس األهلية 

 
 مشكلة الدراسة. 4                                              

لحةاق ابنةائهم بالمةدارس األهليةة  تف ةيلهم لةللال علةى الحةاقهم بالمةدارس بالرغم من زيادة إقبال األبةاء علةى ا
الحك مية إ  إنه يبد  نن هناال حالةة عةدم ر ةا بةين األبةاء عةن الداء المةدارس األهليةة  كةللال عةن مسةت يا  

 .  ة من هنا ظهر  الحاجة لهله الدراس. البنائهم الدراسية  ان الداء هله المدارس لم يىل إلى مست ى ت قياتهم
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 الحاجة للدراسة. 3                                             
بالرغم مما تبلله إدارا  المدارس األهلية من جه د فن سبيل إظهار هله المدارس بالى رة التن تر ن األباء 

تةةألدح   بالتةالن تشةةجيهم علةى إلحةةاق البنةةائهم فةن هةةله المةدارسا ن  نن األ بةةاء يةةر ن بةةن هةةله المةدارس لةةم
 . تةتن الهمية هله الدراسة للكشف عن السبا  للال. الد ر المطل   منها

 

  مجتمع  عينة الدراسة. 4                                         
فةن   الثان يةةاللين الحق ا البنةائهم بالمةدارس األهليةة بالمرحلةة السي ديين باء آلالمجتمع األىلن للدراسة هم ا

 ر عةن عنةد اختيةار اليينةة نن يكة ن .   لقد تم اختيار عينةة عشة ائية مةن األبةاء .جا رها ما  الدمام حا رة
 .  الثان يةالمدارس األهلية للمرحلة  من مختلف األباء ال لياء الم ر

ا  الةلين تةم اختيةارهم  مةن مختلةف 414 عددهم  دد األباء المشاركين فن الدراسة  يرى الباحث نن ع
تمثل المجتمع ا ىلن حيث  ييتقد الباحث بةن   . ل نراء األباء عن هله المدارسمثالدمام ي بحا رةالمدارس 

للمجتمةةع ا ىةةلن  للةةال اسةةتنادا علةةى الظةةر ف المشةةابهة التةةن تيمةةل فيهةةا هةةله   تمثةةيلهمهنةةاال مشةةكلة فةةن 
 .المدارس س اء من الناحية اإلدارية ن  من ناحية األشراف الفنن على هله المدارس

ث الطريقة اليش ائية  ختيار الفراد اليينة  التن تق م علةى السةاس اختيةار األقةر  مةن  لقد  ظف الباح
 ( . Cohn and manion 1989) األفراد لحين ال ى ل إلى اليدد المستهدف 

  

 لدراسة السئلة االهداف . 9
 :تحقيق ما يلن  إلى تهدف الدراسة       

 .هم بالمدارس األهليةالكشف عن الي امل التن تألدح باألباء أللحاق البنائ( 1)
 .التن يراها األباء فن المدارس األهلية السلبيا الكشف عن  ( 4)

 :لتحقيق ما لكر بياليه من الهداف رالى الباحث محا لة اإلجابة على األسئلة التالية   
 ماهن الي امل التن تألدح باألباء أللحاق البنائهم بالمدارس األهلية؟ 1س
 األباء فن المدارس الهلية؟التن يراها  السلبيا ماهن اهم  4س

 

 منهل الدراسة. 9
)     كمةا عرفةه اليسةاف  ة الجرائها  اللحةفن طريق Descriptive method ة تتبنى المنهل ال ىفنةالدراس
األسبا  الكامنة  راء سل ال ميةين مةن ميطيةا  سةابقة ا  كمةا قةال عنهةا الي ةا  بةنه منهل يكشف (هة 1408

 فةن هةدفها هةن دراسةة لةن تكتفةن بمجةرد المسةح  الكشةف عةن السةبا  . فقةطالنهةا تهةدف إلةى دراسةة الظةاهرة 
الظاهرة مدار البحث  لكن رالى الباحةث الن ي ةع  ت ىةيا  تسةاعد سة اء الىةحا  المةدارس ن  متخةلح القةرار 

 هةلا النة   مةن الدراسةة  هةن الدراسةة التةن يينةن بةالتطبيق .  لتحسين ال  ع القةائم التربية  التيليم فن  زارة
الن هةةلا ( Majchrzak ( )1684)يقةة ل ا  Policy Researchيةةت ءم مةةع البيئةةة المحيطةةة بالبحةةث  بمةةا
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الن   من الدراسا  ييرف بةنه عملية بحثية ال  تحليلية لمشكلة ج هرية فن سةبيل تز يةد ىةانين القةرار ب ليةة 
ا  ييتمد على طل  الن هلا الن   من الدراس  Anderson (1990)كما يرى . ال  ت جيها  لحل لا  المشكلة

التربيةة   المستفيد ن من هله الدراسة هم الىحا  المدارس  كللال متخةل  القةرار فةن  زارة.  المستفيدين منها
تسةاعد ىةانين القةرار فةن المةدارس  عمليةةالباحث يطمح مةن إجةراء هةله الدراسةة سةرد ت ىةيا   ا  لإ.  التيليم
 .   حل المشكلةل ال زارة 

ة غيةةا  اإلطةةار النظةةرح مةةن  اقةةع األدبيةةا  المتاحةةة  ييةةد هةةلا قىةة ر فةةن  ي حةةظ علةةى هةةله الدراسةة
 ل الن يسةةتنبط االباحةةث يهةةدف إلةةى الكشةةف عةةن نراء اآلبةةاء  فةةن نفةةس ال قةة  سةةيح النالدراسةةة الحاليةةة إ  

 .الت ىيا  من  اقع تفسير نتائل الدراسة إ افة إلى خبرا  الباحث فن هلا المجال
 

 سةالدرا جمع ميل ما  الد ا . 7
 لقةد .  األ لى هن ا ستبانة  الثانية هن المقاب   الشخىةية ايف الداتين  لجمع ميل ما  الدراسةلقد تم ت ظ

إيمانا منه بةةن اسةتخدام الكثةر مةن الداة لربمةا ييطةن ميل مةا  الكثةر ىةدقا  دقةة  داةال الكثر منإستخدم الباحث 
(Witkin 1984; Parkinson 1994; Caracelli and Greene 1994)    . الن اسةتخدام اكثةر مةن

الداة فةةن الجةةراء البحةة ث ي سةةع مةةن القاعةةدة الميل ماتيةةة المطل بةةةا كمةةا النةةه ييطةةن الفرىةةة للباحةةث لدراسةةة 
(.   1686Cohen and Manion)المشكلة من اكثر من جان   للةال باسةتخدام الميل مةا  الكميةة  الكيفيةة 

إسةتخدام  مةن  إل كةان الهةدف .ة  راء اسةتخدام كةل الداة  فن الفقرا  القادمة سيلكر الباحةث التبريةرا  اليلمية
 : ة ما يلن اإلستبان

 .تز يد الباحث بميل ما  ديم غرافية عن األباء  مست ياتهم اليلمية  كدلال الدخل السن ح  اليمر -1
 .تز يد الباحث بةألسبا  التن ند  باألباء أللحاق البنائهم بالمدارس األهلية -4 
 .المدارس األهلية سلبيا الكشف عن  -3
ا ستبانة إلا ىمم  بشكل جيد فانه باإلمكةان الن تيطةن ميل مةا   الن  Anderson( 1660)يق ل   

  Johns       ا  قد اتفةققىير بدرجة عالية من الدقة  الىدق بجه د بسيطة  تكاليف رخيىة  فن  ق  

 سةةألال مفتةة ع سةةاعد سةةتبانةكمةةا ت ةةمن  ا . انةبشةةةن ا سةةتب Andersonمةةع مةةا قيةةل مةةن قبةةل   (1984)
 .الباحث فن مناقشة النتائل

 لقةةد تةةم القيةةام بدراسةةة تحليليةةة لمجم عةةة مةةن المأللفةةا   األبحةةاث  الكتةة  اليلميةةة التةةن لهةةا ع قةةة  
بيدها تةم عةرض ا سةتبانة علةى مجم عةة مةن المحكمةين . بالم     حيث العد  ا ستبانة بى رتها المبدئية

هةةدف التيةةرف علةةى مةةدى ىةة حية هةةله األداة فةةن قيةةاس األهةةداف المرتبطةةة  بيةةض المهتمةةين بالم  ةة   ب
  قةةد تةةم حةةلف بيةةض األسةةئلة المكةةررة  ا  ةةافة بيةةض األسةةئلة  كةةللال تيةةديل بيةةض . بم  ةة   هةةله الدراسةةة

بيد للال قام الباحث بتيديل ا ستبانة على   ء م حظةا   نراء المحكمةين ا  بيةد التيةديل . عبارا  ا ستبانة
مكن األ  مةن كتابةة  ستبانة الم جهة لألباء تت من الربية الجزاء من  منها سةألاآل مفت حة  لكةن يةتالىبح  ا

تةةم تطبيةةق ا سةةتبانة علةةى عةةدد مةةن الفةةراد اليينةةة المختةةارين  ز د ا بةسةةئلة عةةن هةةله  ثةةم .راليةةه د ن قيةة د
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اجهة ه مةن ىةي با  عنةد ا ستبانا  فةجاب ا على ا ستبانة  على األسةئلة التةن العةد  حة ل اقتراحةاتهم  مةا   
انية حتى  على   ء للال تم تيديل ا ستبانة للمرة الث .اإلجابة على السئلة ا ستبانة للتةكد من ثبا  ا ستبانه

الحى ل على الكبر قدر ممكةن مةن الميل مةا  هدف ي لقد كان استخدام ا ستبانة  .الىبح  بىيغتها النهائية
ها قد العط  الباحث ميل ما  ال  نظرة عامة عن ال  ع نتيجة لكثرة ا  لم تكن فن ال اقع سهلة الت زيعا  لكن

الميل ما  التن  رد   التن من الىةي  فةن ال اقةع الحىة ل عليهةا بةيةة  سةيلة الخةرى كالمقابلةة  الشخىةية 
 .على سبيل المثال

 (37/414)مةع عينةة ممةن قةام ا باإلجابةة علةى ا سةتبانةاما المقاب   الشخىية فلقد تم إستخدامها 
 الهةةدف الثةةانن كةةان لت سةةيع قاعةةدة  .لتحقةةق مةةن ىةةدق الميل مةةا  الةة اردة  فةةن ا سةةتبانةلاأل ل . لهةةدفين

بالفيل فن إثةراء الميل مةا  مةن هةلا المقابلة الميل ما   الت سع فن الم   عا  مثار الدراسةا  لقد السهم  
كميةة اللى الن الميل مةا  إSelieger and Shohamy (1989); Witkins (1984)يتفق كل من . الجان 
 بالفيل فقد  جةد الباحةث فةن .إلى ميل ما  كيفية لتيطيها تفاىيل  الكثر عن الميل ما  المراد جميها  بحاجة

إجراء المقابلة الشخىية ميل ما  كثيرة لم يكن بإمكةان الفةراد اليينةة اإلجابةة عليهةا مةن خة ل ا سةتبانةا كمةا 
من كتابة بيض الميل مةا  فةن ال قة  الةلح   يةر ن حرجة  فةن قة ل الح  النها الثبت  الن الفراد اليينة يتحرج ن

بةالرغم مةن الننةا نةدفع الرسة م التةن تثقةل كاهلنةا ن  الننةا " الحةد األبةاء قةال للباحةث . شئ طالما النه غير مسجل
 لةةم تكةةن المقابلةةة ". طم حةةا  البنائنةةا ان نحقةةق مةةن  راءهةةتةة نجةةد المسةةت ى المطلةة   مةةن هةةله المةةدارس  ال

 Conversational خىية على شكل السئلة بل كانة  علةى شةكل نقةاي  دح بةين الباحةث  الفةراد اليينةةالش

interview اب   ي جه النقاي حس  الم   عا  المراد مناقشتها ا  قد دعةم ةث فن هله المقةا  كان الباح
Burgess(1984)  كةةان النقةةاي مةةع  .كةةز علةةى المحةةا رة مةةع الفةةراد اليينةةةهةةلا النةة   مةةن المقةةاب   التةةن تر 

 بةرغم . هةله المةدارسسةلبيا   عةن . التن ند  بهم أللحاق البنائهم فن المدارس األهليةباء ح ل األسبا  آلا
محا لة الباحث تسجيل المقاب   الشخىية لت ثيقها إ  النه مع اآلسف جميع مةن تمة  مقةابلتهم  مةن األبةاء 

من تجا بهم مع الباحث األمةر الةلح جيةل الباحةث ييةدل رف  ا للال  تيلل ا بةن عملية التسجيل يمكن الن تحد 
 .عن فكرة التسجيل  يستجي  لمطالبهم 

 

 تحليل الميل ما   تفسيرها. 8
بما الن األد ا  المستخدمة لجمع ميل ما  هله الدراسة هن ا ستبانة  المقةاب   الشخىةية فبالتةالن سةتك ن 

. ا فةن حةين سةترد الكيفيةة مةن المقةاب   الشخىةية تبانةا سةفسترد من  الكميةالميل ما  كمية  كيفيةا الما 
 .عليه فسيتم تحليل هةله الميل مةا   تفسةيرها عةن طريةق المقارنةة بةين الميل مةا  فةن األد ا  الثنةاء اليةرض

الدراسةةة الحاليةةة بةنهةةا تفةةن بةةةغراض  هتةةقناعلالباحةةث باسةةتخدام اليمليةةا  اإلحىةةائية البسةةيطة  اكتفةةى لقةةد 
التربيةة  زارة اىةحا  القةرار مةن  ائل التةن يمكةن الن يسةتفيد منهةا الىةحا  المةدارس  كةللالل ى ل إلى النتة ا

 . التيليم
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يتم فن البداية عرض نتائل كل جزء  رد فن ا ستبانة على حدة  من ثم تحليلهاا  بيدها الدخ ل فن تفسيرها 
قل  المةا الميل مةا  الة اردة علم  بةنه ستتم عرض ميل ما  كل جزء من ا ستبانة فن قسم مسةت - مناقشتها 

من المقاب   الشخىية فسيتم استخدامها حس  الحاجة الثناء التحليل  التفسير  المناقشة   قةد تسةتخدم فةن 
 .تةكيد ال  نفن بيض النتائل ال لت  يح البيض اآلخر

 ةالميل ما  الديم غرافي 8-1
ي بة بمكةان ميرفةة عةدد الفةراد مجتمةع كةان مةن الىة  .  414 األبةاءبلغ عدد المشاركين فةن هةله الدراسةة مةن 

عليه فقةد . البحث بالتحديد ألن األ  ال احد قد يك ن لديه اكثر من ابن  احد س اء مسجل فن مدرسة ن  اكثر
رالى الباحث نن ييمل مسحا  على نراء بيض األباء  الةلين قةد يمثلة ن مجتمةع الدراسةة األىةلن للظةر ف التةن 

ن تثبةة  بةةةن هةةله اآلراء تطةةابق نراء مجتمةةع ال علةةى دراسةةا  الخةةرى دراسةةة مجتمةةع  عينةةة ال لكرتهةةا فةةن فقةةرة 
 .الدراسة األىلن نم  

 (  414 =ن )يبين عدد الفراد اليينة من حيث المست ى التيليمن ( 1)جد ل رقم                
 %النسبة  (التكرار)اليدد    المست ى         

 اقل من الثان ية اليامة   
  حثان           
 جامين          
 ماجستير         
 دكت راه         
 غير للال        

         13  
         41 
         130    
         8 
         3    
         16  

   9.1 
   16.1 
   9007 
   307 
  104 
   806   

 

 130/414 الجةةامين ن علةةى المألهةةلبةةةن النسةةبة الكبةةرى مةةن األبةةاء هةةم مةةن الحاىةةلي (1)ي  ةةح الجةةد ل رقةةم 
 هلا   ع طبييةن نظةرا  ألن الجةامييين ينتمة ن الةى الشةريحة ا جتماعيةة التةن تحةرص علةى إعطةاء   %(9007)

ال سةةطى  القةةادرين علةةى تغطيةةة تكةةاليف مثةةل هةةلا  الطبقةةة ييتبةةر ن مةةن النهةةمإ ةةافة إلةةى . البنةةائهم تيليمةةا  مميةةزا  
مةا  يعةام لةدى بيةض اآلبةاء بةةن التيلةيم فةن المةدارس األهليةة يمةنح البنةاألهم تيل اعتقادانه هناال  إ افة إ .التيليم

 .ف لاألفن تيليم األبناء ه   ا ستثمارالف ل نابيا  من القناعة بةن 
الما عن السبا  تدنن نسبة الفراد اليينة من حاملن درجة الدكت راه فإن للةال   ييتبةر عز فةا  مةنهم إللحةاق         

س األهليةة  لكةن ييتبةر الباحةث هةلا األمةر ل جة د مةدارس جاميةة الملةال فهةد للبتةر ل  الميةادن إل البنائهم بالمةدار 
 .يلحق ميظم الع اء هيئة التدريس فن الجامية بل  غيرهم من خارج الجامية البناألهم فن هله المدارس 

حيةةث  114/414شةةهريا  لاير 1000-9000يتةةرا ع بةةين الةةلح هةةم مةةن ل ح الةةدخل  ميظةةم الفةةراد اليينةةة
-10000الةةدخل مةةن  حفةةن حةةين يةةةتن ل.  ألفةةراد اليينةةة مةةن اليةةدد اإلجمةةالن% 9303يمثةةل هةةلا اليةةدد نسةةبة 

 ) 16/414 40000-19000 بيةةدها مةةن ل ح الةةدخل مةةن %(4904) 94/414فةةن المرتبةةة الثانيةةة  19000
 . من الجمالن عدد الفراد اليينة ( % 806
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 ( 414= ن )ينة يبين الدخل الشهرح ألفراد الي( 4)جد ل رقم 

 %النسبة  التكرار الدخل الشهرح
 لاير 9000القل من 

 لاير 10000 -   9000من 
 لاير 19000 - 10000من 
 لاير 40000 - 19000من 
 لاير 49000 - 40000من 
 لاير 30000 - 49000من 

 لاير 30000الكثر من 

6 
114 
94 
16 
9 

14 
1 

404 
93.. 
4904 
806 
403 
909 
009 

 

البنةاألهم فةن المةدراس  هةم الغلة  مةن اللحةقلاير  9000الةلين دخلهةم اقةل مةن  اآلبةاءن الهة  لنظر ما يلف  ا ان
ن يقتطةع هةأل ء األبةاء هةله المبةالغ مةن الاألهلية ع    عن المدارس الحك مية  ليل للةال مثةار اسةتغرا  فةن 

 .  هله الدراسة استكشفه ألسبا لدفع رس م هله المدارس  المت ا ية مدا خيلهم
 ( 414: عدد ) اليمر ألفراد اليينة  ي  ح(  3) م جد ل رق

 %                       النسبة   التكرار  اليمر      
 30 - 49من  
 39 - 30من  
 40 - 39من  
 40الكثر من   

4 
  46 
  114 
  47 

    106 
 44.. 
  9303 
  4106 

 

 40 - 39ا ع النسبة الكبرى مةنهم مةابين فن الجد ل الع ه يت ح تىنيف ال لياء األم ر حس  العمارهم  تتر 
نسةةةةبة ب( 46/414)   39  - 30األعمةةةةار مةةةةن  ح يةةةةةتن بيةةةةدها ل  ( % 9303 ) ةببنسةةةة( 114/414)سةةةةنة 

(4406 %.) 
 

 .   المدارس األهلية ب ئهمالبنا إللحاقاألسبا  المألدية نراء اآلباء ح ل  408
عنىةر  13فةن المةدارس األهليةة  مةن  ةمن  ئهمبنةاألاآلبةاء  إللحةاق المألديةةاألسةبا   (4)يبين الجد ل رقم 

اتفق اآلبةاء علةى الن هنةاال عةدد مةن اليناىةر . من اليناىر الترب ية  التن استمد  من األدبيا  الخاىة بها
الخةل  العلةى "  قلةة عةدد الطة   فةن الفىةل .  " البنةائهم فةن المةدارس األهليةة إللحةاقالهامة التةن ند  بهةم 
على الن هلا الينىر ه  من الهم اليناىر التن  %7904بنسبة   191/414 ث اجمعنسبة من الفراد اليينة حي

مةن شةال بةان قلةة عةدد الطة   فةن الفىةل مةن ناحيةة   مةا. البنائهم فن المدارس األهليةة إللحاقند  باآلباء 
 اهتمةام ترب ية له إيجابيا  كثيرة  متيددة منها على سبيل المثال زيادة التحىيل اليلمن للط    كةللال زيةادة
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حريىة ن  اآلبةاء قةد يكة ن . إلى النه يساعد الطال  علةى إبةراز مهاراتةه داخةل الفىةل إ افة. بالط   الميلم
فةن  الميلمعلى تحىيل البناألهم اليلمن  يدرك ن بان زيادة عدد الط   فن الفى ل من شةنه الن ي يع  ق  

للباحةث بةةن عةدد  الت ةح مقاب   الشخىةيةالمن خ ل . إدارة الفىل  بالتالن ي يف تحىيل البنائهم اليلمن
 التربيةة  التيلةيم ييتقةد الباحةث بةةن هةله شةر ط  زارة  ا  طالب 44الط   فن اغل  المدارس األهلية   يتجا ز 

هله هن الهم إيجابيا  قلة عداد الط   فن الفىل الدراسن كما الظهرتةه األدبيةا  لا   .على المدارس األهلية
لباحةةث  لكةةن السةةألال هةةل يةةتم ت ظيةةف هةةلا الينىةةر مةةن قبةةل المةةدارس األهليةةة لزيةةادة الي قةةة  كةةللال خبةةرا  ا

تحىيل الطال  اليلمن ال  ت ظيف طرق تدريس مياىرة  تقنيةا   تيلةم حديثةة الم النهةا مجةرد لتلبيةة متطلبةا  
 . زارة التربية  التيليم 

 (414= ن)فن المدارس األهلية  البناألهماألسبا  المألدية  لحاق  ح ل اآلباء نراء  يبين( 4)جد ل رقم 
 
 م

 
 اليبةةةةةةةةةارة                

 ا ختيار
1 

 ا ختيار
4 

 ا ختيار
3 

 ن   ن   ن  
 34.1 73 1301 48 9408 113 السالي  تنفيل المناهل الدراسية 1
 4907 100 39 79 1804 36 الي قة الترب ية السليمة بين المدرسة  البي  4
 9909 116 3408 70 1109 49 الت ميل  مساعدتهم فن حلها تفهم مشك   3
 1301 48 706 17 76 196 الكفاءة اليلمية  الترب ية للميلمين 4
 1807 40 608 41 71.9 193 استخدام األسالي  الحديثة فن التربية 9
 7904 191 1804 36 4304 90 قلة عدد الط   بالفىل 9
رنةةة بالمةةدارس زيةةادة عةةدد سةةاعا  التةةدريس مقا 7

 الحك مية
39 1904 84 3603 69 4403 

 1409 31 1906 34 9609 146 تخفيف الي ء عن ال الدين فن البي  8
 جةة د المنةةاهل اإل ةةافية كالحاسةة  اآللةةن  اللغةةة  6

 اإلنجليزية
49 1107 30 14 196 7403 

 9604 146 44 47 804 18  ىفية النشطة لأل  ج د برامل  10
 3103 97 4406 46 4908 68 باقن الط   ل بن مع  ت ى ا جتماعنتقار  المس 11
 4903 67 4909 97 4803 90 نظرة المجتمع للمدارس األهلية 14
 909 14 901 13 8704 187 حى ل ا بن على تقديرا  الف ل 13
 .نسبه : تكرار  ا  ن :   (  الكثرهم حده  3القلهم حده   1)
 

قلةة عةدد  ظنا  منةه بةةن لم اجهة من تم  مقابلتهم من الفراد اليينةث هلا الينىر الخل الباح  نظرا  ألهمية للال
الطةة   مةةن شةةةنه الن يتةةيح الفرىةةة للميلةةم ان ي ظةةف السةةالي  مياىةةرة فةةن التيلةةيم مثةةل التيلةةيم التيةةا نن  
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Cooperative learning    ال  اليمةةةل فةةن إطةةةار الجماعةةةةGroup-rearning  ح للطالةةة  حتةةى يتةةةي
ارا  التفكير اإلبةداعن ال  النقةدح  يثيةر لديةه الملكةا  الشخىةية الكامنةة مةع مراعةاة الفةر ق الفرديةة مه استخدام

ال  الن قلةةة عةةدد الطةة   فةةن الفىةةل قةةد يسةةاعد علةةى اكسةةا  الطالةة  مهةةارا  الحةة ار مةةع القرانةةه . لكةةل طالةة  
المياىةرة  با تجاهةا رفتهم بمية37/414  مقةابلتهممةالفاد كافة مةن ت لكن  .على الح ار  تقبل اآلخرهم تساعدلم

فةن المةدارس األهليةة بةالرغم مةن قلةة عةةدد  اسةتخدامهامثةل هةله األسةالي    يةةتم  كةد ا بةةنال للتيلةيم  الةتيلم  لكةن
رة التربيةةة الطةة   فةةن الفىةةل الدراسةةن بةةل السةةتطرد بي ةةهم بةةةن قلةةة عةةدد الطةة   ييةة د إلةةى ك نهةةا متطلبةةا   زا

إلا  . تستغل غيا  المراقبة  تزيد من العداد الطة   فةن داخةل الفىةل الدراسةن هناال مدارس الهلية  الن التيليم بل 
ميةةة  ليسةة  تدريسةةية فةةن داخةةل الفىةةل يكةة ن غل هةةلا الينىةةر فةةن إيجةةاد بيئةةة تيلعلةةى المةةدارس األهليةةة الن تسةةت

طة   فةن إن قلةة عةدد ال .مح رها الرئيسن ه  الطال  فن حين يك ن د ر الميلم محفز  مثيةر لليمليةة التيليميةة
الن تيمل على ت ظيف طةرق تةدريس  تقنيةا  تيلةم مياىةرة فن الفىل الدراسن هن فرىة جيدة للمدارس األهلية 

. تألدح إلى مخرجا  تيليمية مميزة  قادرة على م اجهة تحديا  الحا ر  المستقبل لتك ن بللال متميزة كما ينبغن
ة بينهةةا ينبغةةن الن تقةة م علةةى التميةةز فةةن التيلةةيم علةةى هةةله المةةدارس الن ت ةةع فةةن اعتبارهةةا علةةى الن المنافسةةكمةةا 

    .  التيلم  ليس  على المبانن  الخدما   األنشطة ال ىفية 
 جةة د المنةةاهل هةة  التةةن جيلةة  مةةن اآلبةةاء الت جةةه بةبنةةائهم إلةةى المةةدارس األهليةةة  مةةن الهةةم اليناىةةر   

 يمثةل هةلا ا ختيةار الهميةة %( 74.3)196حيةث اختةار هةلا الينىةر" حاس  اآللن  اللغة اإلنجليزية اإل افية كال
الحاس  اآللن ك سيلة عىرية الىبح  تستخدم فن جميع مجا   الحيةاة  كةللال اللغةة اإلنجليزيةة باعتبارهةا لغةة 

 .غةةة اإلنجليزيةةة لغةةة للتةةدريس بهةةااليلةة م اليالميةةة  التةةن تسةةاعد األبنةةاء علةةى ا لتحةةاق بالجاميةةا  التةةن تتخةةل الل
ا حيث  جد  هله الدراسة نن المست ى األكاديمن للمدارس  Fox (1985)سة التن قام بها  يت افق للال مع الدرا

. مةن األبةاء الفةراد اليينةة% 94 ةاألهلية ه  اللح يمكن الطة   مةن ا لتحةاق بالجاميةة  كةان هة  السةب  األهةم لة
لرئيسةية فةن إلحةاق ابنةه فةن يق ل احد األباء من اللين تم  مقابلتهم بةن المناهل اإل افية كان  الحةد األسةبا  ا

 يسةتطرد األ  قةائ   . نباء نخرين من اللين تم  مقةابلتهم اتفقة ا علةى للةالعشر المدارس األهلية  كللال خمسة 
ةبسةط الساسةيا  اللغةة اإلنجليزيةة ممةا حةلا بةن إلخراجةه مةن ببةنه بيد سنة الت ح لن الن البنةن لةم يكةن يلةم حتةى 

فةن ال اقةع لةم يةتمكن الباحةث مةن الحىة ل علةى دراسةا  تثبة  بالفيةل بةةن  .ارس األهلية  الحاقةة بالحك ميةةالمد
 الباحةث ي ىةن بةةجراء مثةل . طلبة المدارس األهلية يتميز ن عن طلبة المةدارس الحك ميةة فةن اللغةة اإلنجليزيةة

 .هله الدراسا  مستقب   
األهليةة تيمةل ك سةيلة جةل   ييتقد الباحث بان اللغة اإلنجليزية  المنةاهل اإل ةافية األخةرى فةن المةدارس 

لآلباء  لحاق البنائهم فن المدارس األهلية حيث ييتقد بيض اآلباء بةن مثل هةله المنةاهل تكسة  األبنةاء مهةارا  
تسةةاعدهم فةةن ا لتحةةاق بالجاميةةا   خاىةةة الجاميةةا  التةةن تقةة م بالتةةدريس باللغةةة اإلنجليزيةةة ال  التخىىةةا  

الحاسةة  اآللةةن  اللغةةة ) تمثةةل تلةةال المهةةارتين  .فةةن الجاميةةا  المختلفةةة ميةةة التةةن تةةدرس باللغةةة اإلنجليزيةةةلالي
فقط من متطلبا  القب ل فن جاميةا  القمةة  لكنهةا   من الهم المهارا  فن اليىر الحديث ك نها ليس( اإلنجليزية

ر ثقافةة من متطلبا  س ق اليمل فن عىر الي لمة مما حدا ب زارة التربيةة  التيلةيم بةإط ق مشةاريع متيةددة لنشة
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الحاس  اآللن بةين طة   المةدارس  كةللال ادخةال مةادة اللغةة اإلنجليزيةة مةن الىةف السةادس اإلبتةدائن  ان كةان 
 .كيز ال زارة على هاتين المهارتين بشكل مكثف الكبرالباحث يرى  ر رة تر 

 بحةده هر إل اختةا الثالثةةفةن المرتبةة  "  جة د بةرامل لألنشةطة ال ىةفية"  لقد جاء الينىةر الخةاص بةة  
د للةال  يية   إللحاق اآلباء ألبنائهم فةن المةدارس األهليةة الهامةعلى النه من اليناىر %( 96.4)  146/414
ا لة األنشطة الألىفية لط بها س اء  ز المكانية ال  المادية التن ت فرها المدارس األهلية لممكانا  س اء  إلاإلى 

قا  بكافةة مجا تهةا ال  الةرح    غيرهةا مةن األنشةطة من حيث  جة د الىةا   المتيةددة األغةراض ال  المسةاب
إ افة إلى تغلغل هله المدارس فن مألسسا  المجتمع المحلن األمر اللح يزيد من شةراهة اآلبةاء فةن تسةجيل 

 .البنائهم لدى المدارس األهلية
فةن  يساعد على تنفيةل األنشةطة ال ىةفية فةن المةدارس األهليةة الينىةر المتيلةق بقلةة عةدد الطة    

له  المناشةط  غيرهةا مةن يسةهل القيةام بهة الةلحفن المدرسةة  اإلجمالنالفىل الدراسن مما ينيكس على اليدد 
 الكثةرالمسةةلة بحاجةة إلةى دراسةا   ننفةا   فةن  اقةع األمةر فةةالكما لكرنا  اإلمكانا إ افة إلى  ج د  .الفياليا 

لةن ال  حتةى زيةادة علةى تحىةيل الطالة  اليم عمقا  لتكشف مدى تةثير األنشطة ال ىفية فن المدارس األهلية
 الغلةة   اإل ةةافيةإل مةةن الم حةةظ بةنةةه بةةالرغم مةةن الخةةدما  الجيةةدة  األنشةةطة  المنةةاهل . انتمةةاءه للمدرسةةة

للمدرسةة التةن  انتمةاءهم  ةيفمةع  النفسةهمالطة   مةن هناال حا   عةدم ر ةا  الناليناىر التن لكرناها إ  
 . للال من خ ل الدراسا  المستقبليةيدرس ن بها فبالتالن يرى الباحث  ر رة الكشف عن 

يةتن فن المرتبة الرابيةة مةن بةين اليناىةر التةن يةرى اآلبةاء بةنهةا سةببا  فةن إلحةاق البنةائهم بالمةدارس  
) بنسبة     116/414ن للال  إل عبر ع" تفهم مشك   الت ميل  مساعدتهم على حلها " األهلية ه  عنىر 

الت اىةل الةلح تقة م بةه الغلة  المةدارس األهليةة مةن  بسةب  قد يي د اختيةار اآلبةاء لهةلا الينىةر % (. 9909
بالميلمين  التحدث ميهم ح ل ما ييترض   ا لتقاءخ ل تخىيص اليام لآلباء يق م ن فيها بزيارا  للمدارس 

لةةى التقةةارير الكتابيةةة التةةن ترسةةلها هةةله المةةدارس بشةةكل د رح البنةةاألهم مةةن مي قةةا   مشةةاكل ترب يةةة إ ةةافة إ
جيل  من كل هله األسبا  .  تق م بيض المدارس با تىال هاتفيا  باآلباء عند حد ث مشكلة ألبنائهم. لآلباء

 . اآلباء ير ن الن حدة الت اىل بين المدارس  البي  عنىر من اليناىر اإليجابية للمدارس األهلية
ث بةن المر نة فن األنظمة التن تتبيها بيض المدارس األهلية لميالجة المشاكل الترب يةة لألبنةاء  ييتقد الباح
لمةدارس  ميق ليةة اتفييةل د ر المرشةد الط بةن فةن بيةض  إلةىاآلباء لهلا الينىر إ افة   ختيارسببا  مهما  

 .د الط  اعدال
 100/414  بحةده هةاالتةن تليهةا حيةث اختار جاء  فن المرتبةة " الي قة الترب ية بين البي   المدرسة 

بالمةةدارس  البنةةاءهم إللحةةاقاختيةةارهم هةةلا الينىةةر ييةةد سةةببا  مةةن السةةبا   الناليينةةة علةةى  الفةةرادمةةن ( 49.7%)
كمةا مسةاعدتهم فةن حلهةا بالينىةر المتيلةق بةتفهم مشةك   الت ميةل    ارتبةاطفقد يك ن لهلا الينىر . األهلية
هةةلا الينىةةر علةةى انةةه مةةن اليناىةةر المألديةةة   ختيةةارقةةاد اآلبةةاء  إل السةةابقة فةةن الفقةةرا فةةن تفسةةيرها  ال ردنةةا
 .بالمدارس األهلية البناءهمإللحاق 
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ىةر   ء اختيار اآلباء على الن هلا الينتنفيل المناهل الدراسية  فلقد جا  ةسالي بالنظر إلى الينىر المتيلق ب
 الن بإمكةان إييةاز للةال إلةى %( 3401) 73/414ليةة  بالمةدارس األه البنةاألهمإللحةاق  اختيةارهميمثل سببا  فةن 

الن اآلبةةاء ييتقةةد ن بةنةةه طالمةةا الن المةةدارس األهليةةة ملزمةةة بمنةةاهل  زارة التربيةةة  التيلةةيم  النهةةا م حةةدة فبالتةة
ييتقةد إل . هله الفر ية من  جهة نظر الباحةث من عدم ىدقبالرغم س اء  ستك ن األسالي  م حدة على حد

األعظةةم مةةن المةةدارس األهليةةة   تتبةةع السةةل با  عىةةريا  فةةن تنفيةةل مناهجهةةا بةةل النهةةا تتبةةع  الباحةةث بةةةن السةة اد
 األحةةادح سةةلطة الةةرالح ال احةةد  التلقةةين  اإللقةةاءي  التةةدريس علةةى السةةل   الاألسةةالي  التقليديةةة  تحىةةر السةة
يظةةم المةةدارس الباحةةث بةةةن م  يةةرى .آلخةةرراف ةةا  لإ  تخةةريل جيةةل الحةةادح الةةرالح للطةة    الةةلح   ينةةتل عنةةه 

يلةم بةل كةل مةا ماألهلية قد فشل  بالفيل فن خلق بيئة تيلمية  ليس  تدريسية   يك ن مىدرها ال حيد هة  ال
 لكةةن يبةةد  الن .   فةةن محةةيط المدرسةةة  خةةارج السةة ارهاالميرفةةة سةة اء  مةةن داخةةل الفىةةل ال  كتسةةا هةة  متةةاع 

بةداء الةرالح مدارس التيلةيم األهلةن إل   ية الغل اليكس ه  اللح يمارس فن  تم تشةجيع الطالة  علةى الحة ار  ا 
ختبةارا  د را  فةن  ة القيةاس  هةن اداأل قةد يكة ن  . مناقشة الميلم ال  حتى زم ئه ح ل م  ة عا  المةدرس

ميةة لكما ييتقد الباحث بطريقة إعدادها الحالية تسةت ج  الحفةظ فةن كثيةر مةن المة اد الي األداةهله  النللال إل 
للسةةنة النهائيةةة للتيلةةيم  طريقةةة التةةن يةةتم بهةةا إعةةداد األسةةئلة حتةةى الةة اردة مةةن الةة زارةربطنةةا للةةال بال النخاىةةة 
 . الثان ح

الرئيسةةية للقيةةاس هةةن قيةةاس مةةدى  نةةه حتةةى لةة  كانةة  األداة لكةةن للباحةةث رالح حةة ل للةةال إل يةةرى بة
 السةةالي ةتبةةا  بالمةةدارس األهليةةة  الن تقةة م للةةال   ينفةةن النتحىةةيل الطالةة  ال  تحقيقةةه لألهةةداف السةةل كية إ  

المةدارس األهليةة  الن. الملزمةة مةن الة زارة ا ختبةارا مبتكرة من التقة يم المسةتمر للطالة  جنبةا  إلةى جنة  مةع 
إ  الخدما  التةن تقةدمها  األنشةطة     يميزهامن المدارس الحك مية  مكررةالباحث ما هن إ  نسخة  باعتقاد

مةن حيةث الم ةم ن  المةا. لكر الباحث فن الفقرا  السةابقة كما .كما سبق اإل افيةالترفيهية  كللال المقررا  
مفةةاهيم جديةةدة فةةن بةةد مةةن المةةدارس األهليةةة تبنةةن لةةلا كةةان  . نفيةةل المنةةاهل فالحةةال علةةى حةةد سةة اء السةةالي  ت

 .بت  نجاحها لخلق جيل من المبدعينالتيليم مستقاة من المدارس الحديثة  النظريا  التن الث
س األهليةة ار لم تكن سببا  فةن لجة ء اآلبةاء إللحةاق البنةاألهم بالمةد" ية للميلمين الكفاءة اليلمية  الترب  

مةةةن  الكثةةةرهمن فةةةن المةةةدارس األهليةةةة ليسةةة  إ  ميلمةةةين  فةةةالميلم( %1301)بنسةةةبة  48/414حيةةةث اختةةةار
 ميزهم قدراتهم اليلمية بل قلةة ر اتةبهم  تحملهةم لليمةل حتةى  ان كةان خةارج ال ىةف الة ظيفن   تالمتياقدين 
 ميظةم  .إلةى قبة لهم بزيةادة سةاعا  اليمةل د ن المطالبةة فةن الغلة  األحيةان بةةج ر إ ةافية إ ةافةلمهامهم 

الباحةث بةنهةا  الياملين فن المدارس األهلية هم من حملة البكال ري س  من ل ح الخبرا  الط يلة  التن ييتقد
تجةد الميلةم لديةه  النفة  يسةتبيد ا  الخبةرة مكررة لسن  ال اقع خبرة سنة  احدة إل النها فن . مكررة بيدد السنين

التةةدريس  السةةل   ييةة د السةةب  فةةن للةةال الن . عشةةرين سةةنة خبةةرة  كةنهةةا سةةنة  احةةدة مكةةررة عشةةرين مةةرة 
 . ه جديدلم ت يف لإلى حد كبير تشابه  المقررا  التن يدرسها هن م

األهليةة غائية فن ميظةم المةدارس هناال مفاهيم حديثة فن مجا   تط ير الداء الميلمين تكاد الن تك ن        
 Teacher-as-a-researcherحيةث   يةتم تشةةجيع الميلةم بةةن يكةة ن باحثةا  فةةن فىةله مةن الجةةل تطة ير الدائةةه 
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هةةلا المفهةة م الةةلح بإمكةةان الن ي ىةةل الميلةةم إلةةى مةةا يطلةةق عليةةه . بةةالرغم مةةن قلةةة العةةداد الطةة   فةةن الفىةةل
ل علةى الدائةه سة اء فةن داخةل الفىةل مةلح يسةتطيع الن يتة ال Reflective Practitionerالممارس الفيال 

إ ةةافة إلةةى عةةدم ا سةةتفادة مةةن  . يره مسةةتيينا  بخبراتةةه المتراكمةةة خارجةةه  يقةة م هةةلا األداء  ييمةةل علةةى تطةة
لمسةةاعدتهم للقيةةام بمتطلبةةا  مهنةةة التةةدريس لط يلةةة فةةن تةهيةةل الميلمةةين الجةةدد الميلمةةين مةةن ل ح الخبةةرا  ا

 هن الفترة التدريبية التن تيق  فترة التخةرج  تبنةى علةى احتياجةا   المهننا  التةهيل ناهيال عن  يف عملي
إن جةل اهتمةام ميظةم المةدارس األهليةة تنىة  علةى التةدريس الثنةاء الخدمةة . ال ظيفة التن ستناط إلى الميلةم

اجةا  الميلةم نفسةه  اللح فن الغل  األحيان يراها المشرف ن ال  القائمين على هله المدارس د ن اعتبار  حتي
إن غيةةا  مثةةل هةةله المفةةاهيم الحديثةةة سةةاهم بشةةكل  .مياىةةرة لا  الي قةةة بهةةله البةةراملال  حتةةى ا تجاهةةا  ال

 . كبيرة فن تقليدية ميظم المدارس األهلية  بالتالن انيكاس للال على مخرجاتها التيليمية 
ال ىةفية  الخةدما  التةن تقةدمها  يرى الباحث بةن التميةز بةين المةدارس األهليةة يكمةن فةن األنشةطة  

كةساس للتميز فيما بينها األمةر الةلح يةألدح إلةى إغفةال الينىةر األهةم  هة  اليمليةة التيليميةة  السةالي  تنفيةل 
األ ل هةةة  عةةةدم  جةةة د الخبةةةرا  الكافيةةةة للتيامةةةل مةةةع . المنةةةاهل الدراسةةةية  قةةةد ييةةة د للةةةال لسةةةببين رئيسةةةيين

الةتيلم  السةب  الثةانن هة  ارتفةا  تكلفةة التجهيةزا  ال زمةة لت ظيةف المستجدا  الحديثةة فةن مجةالن التيلةيم   
 لقد يق دنا للال إلى   ع ميةايير تيمةل علةى تىةنيف المةدارس . التقنيا  الحديثة فن تنفيل المناهل الدراسية

األهلية ليس من حيث الرس م فحس  بل ربط هله الرسة م بمسةت ى هةله المةدارس مةع اسةتنباط هةله الميةايير 
 . تجاها  المياىرة ليمليتن التيليم  التيلم من ا

 

 سلبيا  المدارس األهلية كما يراها اآلباء الفراد اليينة  8-3
 (414 = ن)المدارس األهلية  سلبيا ح ل  اآلباءنراء يبين (  9) جد ل رقم 

 
 م

 
 اليبةةةةةةةةةارة

 ا ختيار
1 

 ا ختيار
4 

 ا ختيار
3 

 ن   ن   ن  
 9903 144 4701 98 909 14 م المالية ارتفا  الرس   1
 8401 180 404 6 1107 49 كثرة الميلمين المتياقدين  4
 71 194 4406 46 901 13 تسي  المدرسة فيما يخص الدرجا  3
 6004 163 808 16 100 4 انتشار الدر س الخى ىية  4
دا  فةةةن مجةةةال جة المسةةةتقةةةعةةةدم م ح 9

 التربية  التيليم 
34 1906 46 1309 191 7009 

 9909 116 3404 96 4101 49  يف المست ى اليلمن لبيض الميلمين  9
 4704 101 39 77 1908 39 التساهل مع الط   إزاء مشاكلهم 7
 .نسبة : تكرار ا ن :   (  الكثرهم حده  3القلهم حده     1) 
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نةةاال بيةةض اليناىةةر التةةن يةةرى ه الناألهليةةة  كمةةا  المةةدارسيبةةين نراء اآلبةةاء حةة ل سةةلبيا  ( 9)الجةةد ل رقةةم 

بيةةض السةةلبيا  لهةةله المةةدارس  التةةن  الي ةةا  اآلبةةاء بةنهةةا تةةألدح إلةةى إلحةةاق البنةةاألهم بالمةةدارس األهليةةة ت جةةد 
 . المشار إليهي  حها الجد ل 

علةى قائمةة سةليبا  المةدارس األهليةة إل  " س الخى ىةية  ر لةدانتشار ا" لقد جاء الينىر المتيلق بة  
تيمةيم النسبة إ  انه بالطبع من الىةي   ارتفا الرغم من ب  %( 6004) بنسبة (  163/414) عبر عن للال  

 .درجةة  ىةل  بالفيةل إلةى حةد الظةاهرةهله الظاهرة على كافةة المةدارس األهليةة  لكةن للةال   ينفةن  ج دهةا ب
ية بةين س الخى ىة  ر انتشةار ظةاهرة الةدمن اللين تم  مقابلتهم من قبةل الباحةث علةى (  44/37)  لقد عبر

عطاء الدر س الخى ىية إالن إلى ميلمن المدارس األهلية  ي اىل بي هم بةنها  ىل  فن بيض المدارس 
البنةاألهم لةم  نمةن الةلين تمة  مقةابلتهم بةا (43/37)بنجةاحهم فةن ميظةم األحيةان  يفيةد  لألبناء الىبح مرتبطةا  

ختبارا  من الميلمةين الةلح ا ئلة ييد  يبد ن الهتمام بالدراسة ك نهم يحىل ن على درجا   مألشرا  عن الس
 .يق م ن بتدريسهم فن منازلهم بل انهم لم يي د ا يبد ن اهتماما  بالدر س فن داخل المدرسة

 الدر س الخى ىية فن المدارس األهلية قد تي د ألسبا  عةدة منهةا جشةع الميلمةين النفسةهم لجمةع  
إنهةاء عقةد  ح بإمكةان هةله المةدارسهليةة  الةلالكبر المبةالغ خاىةة فةن ظةل التسةلط الة ظيفن مةن المةدارس األ

الما السب  الثانن فقةد يكة ن . اليقد الثناء السنة الدراسية يفسخفقط  فن بيض األحيان  ةالميلم بيد سنة  احد
. من قلة ر ات  ميلمن المدارس األهلية  باألخص من األخ ة المتياقةدين فيجةدها فرىةة لتنميةة مة ارد الماليةة

ب ةةيف الرقابةةة مةةن المةةدارس األهليةةة لاتهةةا علةةى ميلميهةةا    ةةع  ةة ابط مةةع اتخةةال   هنةةاال السةةبا  متيلقةةة
إجراءا  مشددة تجاه من يثب  ت رطهم فن للال  كللال عدم المتابية من  زارة التربية  التيليم خاىة فةن ظةل 

الباحةث   األهةم مةن للةال كلةه  حسة  علةم. غيا  ميايير المدارس األهلية  التن تحدثنا عنها فن فقرا  سابقة
مثةةل هةةله ل حكمةةا  يىةةدر بشةةةنها  مبةةةن مسةةةلة الةةدر س الخى ىةةية لةةم تنةةاقي علةةى المسةةت ى الشةةرعن  لةة

نها تمس القةيم المجتمييةة ك   يألكد الباحث على خط رة هله الظاهرة . فن إطار الشريية اإلس ميةالسل كيا  
كةةةنهم   نفةة س البنةةاألهم  فةةن للةةال  يغرسةة ن مثةةل هةةله المفةةاهيم داخةةل حيةةث يسةةاهم بيةةض اآلبةةاء الىةة لها 
علةى الغةي  تبنةن مفهة م الغايةة تبةرر ال سةيلة األمةر الةلح يفقةد اليمليةة التيليميةة برمتهةا  البنةائهميساعد ن 

 . ج هرها األساسن 
ا الفةراد اليينةة إل فن الدرجةة الثانيةة مةن السةلبيا  كمةا تراهة" كثرة الميلمين المتياقدين "  يةتن عنىر  

مةن ميلمةن المةدارس  الكبرىالنسبة  الن هله حقيقة يكشفها ال اقع إل %( 84.1 )( 180/414)عبر عن للال 
منهةا قلةة الر اتة   السةبا هةم مةن المتياقةدين  الةلح يةتم اختبةارهم مةن قبةل مة ال هةله المةدارس ليةدة  ةاألهلي

ةنهةا تمثةل الكفاءة ف  ييتقةد الباحةث ب الما.  ا ستمرارية فيه على عكس الميلم السي دح زيارة ساعا  اليمل 
. (9)مييارا  فن اختيار ميلمن المدارس األهلية  هلا ما تألكده النتيجةة فةن الينىةر السةادس مةن الجةد ل رقةم 

المتتابيةة التةن تنتهجهةا  زارة التربيةة  التيلةيم لتة طين ال ظةائف بالمةدارس األهليةة إ   بالرغم مةن السياسةا  
 فةن ظةل زيةادة عةدد . المدارس األهلية هم من المتياقةدين مر  تظل النسبة الكبرى من الميلمين فنثلم ت النها
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البةةاحثين عةةن عمةةل مةةن السةةي ديين مةةن خريجةةن الجاميةةا  المحليةةة فينبغةةن علةةى  زارة التربيةةة  التيلةةيم تةةلليل 
المي قا  التن يراها م ال المدارس األهلية على النها من ع ائق ت طين التيليم األهلن  ليل من الهمها مسةةلة 

يميةة إن تة طين ال ظةائف التيل. ج ر  كللال استمرارية الميلم السي دح  تف ةيله للمةدارس الحك ميةةتحديد األ
الن يةراكم الخبةرا  المحليةة فةن هةله المةدارس  بالتةالن يةنيكس للةال علةى تميةز  فن المدارس األهلية من شةنه

 .هله المدارس  مخرجاتها التيليمية 
)       فن المرتبة الثالثةة حيةث يةرى "فيما يخص الدرجا  تسي  المدرسة "   لقد جاء الينىر الثالث 

فالباحةةث   يةةرى  الخةةرىمةةرة . هليةةةبةةةن هنةةاال تسةةيبا  بالنسةةبة للةةدرجا  فةةن المةةدارس األ%( 71( )  194/414
ب ج د مثل هله الظ اهر خاىة عندما نسمع بنقل اآلباء  حزمبعلى المدارس األهلية  لكن  الظاهرةتيميم هله 

على األلتحةاق للحى ل على تقديرا  عليا تيينهم  الخرىمدارس  إلىسنة من الثان ية اليامة  الخرفن  ألبنائهم
تسةاهل فةن مةنح الةدرجا  تالكثيةر مةن المةدارس  النمن اللين تم  مقابلتهم علةى ( 47/37) يلكر. بالجاميا 

ة المييةار الرئيسةن على تقديرا  مرتفي البناألهمحى ل  ي ي نللط   إلر اء بيض ال لياء األم ر من اللين 
 فن  اقع األمر فةن  زارة التربية  التيليم  كللال الجاميا   المجتمةع بةسةره يسةاهم . فن تلال المدارس ألبنائهم

األكبةر الجاميةا   عليهةا المسةأل لية  المةا. بت خيم هله المشةكلة مةن ز ايةا متيةددةبشكل مباشر  غير مباشر 
   المرتفيةةة يتسةةار  اآلبةةاء  األبنةةاء علةةى الحىةة ل علةةى هةةله فةةن هةةلا الجانةة  فنتيجةةة لمتطلباتهةةا مةةن الميةةد

التقديرا  إللحاق البنائهم بالجاميا   التخىىا  التن يرغب نها بغض النظةر عةن ال سةائل بمةا فيهةا الةدر س 
 زارة التربية  التيليم فتشارال ك نها القر  على الن ا ختبارا   الما  .الخى ىية  التن الشار إليها الباحث سابقا  

القيةةاس الرسةةمية  مةةن خةة ل األداء الجيةةد فةةن ا ختبةةارا  يسةةتطيع الطالةة  الن يحىةةل علةةى ميةةد    ةهةةن الدا
مرتفيةةة حتةةى تةةم غةةرس مثةةل هةةله المفةةاهيم فةةن المجتمةةع  سةةاعد علةةى ترسةةيخها غيةةا  الةة عن التيليمةةن لةةدى 

 .شرائح المجتمع المختلفة 
كينىةر الساسةن ييبةر " جالن التربية  التيليم عدم م حقة المستجدا  فن م"  لقد جاء الينىر الرابع  

مةةن إجمةةالن عةةدد الفةةراد %( 7009)بنسةةبة  191/414عةةن سةةلبيا  المةةدارس األهليةةة إل تةةم اختيةةاره بحةةده مةةن 
فةن إن المتابع  المهتم بق ايا التيليم األهلن يدرال تماما  بةن الغل  المدارس األهلية فن المنطقةة هةن . اليينة

الن تكة ن فالمحا رة تكاد ف ا تجاها  المياىرة فن التربية  التيليم طع الن ت ظم تستال اقع مدارس تقليدية ل
يىةةال الميل مةةة إلةةى اللهةةان الطةة   د ن إعطةةاءهم الفرىةةة  هةةن ال سةةيلة ال حيةةدة لتنفيةةل المنةةاهل الدراسةةية  ا 

ن الكتةةا  حتةةى بإبةةداء الةةرالح حةة ل مةةا يتلق نةةه مةةن ميل مةةا  حتةةى الىةةبح د رهةةم متلقةةين بمةةا ينقلةةه الميلةةم مةة
د الن يكةة ن هةة  فةةالميلم فةةن بيةةض المةةدارس األهليةةة هةة  المحةة ر الرئيسةةن ليمليةةة الةةتيلم بةةل يكةةا. المدرسةةن

 من جان  ت ظيف التقنيةا  الحديثةة فةن تنفيةل المنةاهل الدراسةية فةن المةدارس األهليةة  .المىدر ال حيد لللال
تهةا ال     حاجتهةا إلةى تةدري  الميلمةين علةى فيكاد الن يك ن مغيبةا  فةن ميظةم هةله المةدارس نظةرا   رتفةا  تكلف

 تشغيلها بل قد يىل األمر إلى النهةا بحاجةة إلةى تييةين كة ادر جديةدة غيةر الم جة دة حاليةا  بالمةدارس  اإدارته
 .لهلا الغرض 
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 قد يرى الىحا  المدارس األهلية بةن م حقة مثل هله التط را  قد يزيةد مةن تكةاليف تةدريس الطة   لةديهم 
يا  هلا المفه م  تراجع المدارس الحك مية عن ت ظيف مثةل هةله التقنيةا  الثةر الىةحا  المةدارس  فن ظل غ

األهلية الن يظل الحال علةى مةا هة  عليةه  يبحثة ا عةن التميةز فةن مجةا   الخةرى مثةل تيلةيم السةباحة  ركة   
 حةةة  غيرهةةا مةةن الخيةةل  تكثيةةف األنشةةطة ال ىةةفية  القيةةام بةةرح   إلةةى خةةارج المنطقةةة  عمةةل األيةةام المفت

إدارا  المدارس األهلية  ميلميها  فةن نفةس ال قة  تكلفتهةا الماديةة القةل األنشطة التن تيد فن متنا ل خبرا  
 الحيانةا  يثيةر القةائمين علةى المةدارس . بكثير من مسةلة ت ظيف تقنية الميل مةا  فةن تنفيةل المنةاهل الدراسةية

 .ن فن إعاقة ت ظيف تقنية الميل ما  فن مدارسهم األهلية بةن المناهل الدراسية هن السب  الرئيس
 يةةرى الباحةةث بةةةن المق لةةة بييةةدة عةةن الىةةحة شةةنء مةةا إل باإلمكةةان تبنةةن مفهةة م التيلةةيم مةةن خةة ل  

تطبيةق هةلا المفهة م علةى  نباإلمكةا حيث النةه Computer-Assisted Learning(CAL) الحاس  اآللن
بةةن المسةأل لين فةن  زارة التربيةة الباحةث يتقةد ي    بن عية المناهل الكثير من المقررا  الدراسية    دخل لها 

    . ال  حتى من  من النشاط ال ىفن الدراسية التيليم يستنكر ن للال كحد الدنى باإلمكان ت ظيفها فن المناهل 
 

 ت ىيا  الدراسة. 6
راسةة مةن خة ل الكشةف عةن لقد تم استيراض  تحليل  مناقشة نتائل الدراسةة الحاليةة إل تةم تحقيةق هةدفن الد

 لقةد  .ا يراها اآلبةاءاألسبا  المألدية إللحاق اآلباء ألبنائهم بالمدارس األهلية  كللال سلبيا  هله المدارس كم
ت ىل  الدراسة إلى عدة نتائل اسةتطا  الباحةث الن يسةتنبط منهةا اليديةد مةن الت ىةيا   كةان باإلمكةان رىةد 

المثاليةةة  التةةن قةةد يىةةي  تطبيقهةةا  لكةةن سةةيحرص الباحةةث فةةن سةةرد الت ىةةيا  التنظيريةةة  األقةةر  منهةةا إلةةى 
 لقةةد قسةةم الباحةةث ت ىةةياته إلةةى . ت ىةيا  عمليةةة  قابلةةة للتطبيةةق  نابيةةة مةةن تفسةةير نتةةائل الدراسةةة الحاليةةة

 .خاىة ب زارة التربية  التيليم  ت ىيا  للمدارس األهلية ت ىيا  ا قسمين 
 
 تيليم ت ىيا  خاىة ب زارة التربية  ال 6-1
مكانياتهةة -  طاقاتهةةا ا سةةتييابية  اليمةةل علةةى تحديةةد رسةة مها  اتىةةنيف المةةدارس األهليةةة  فةةق مبانيهةةا  ا 

 .الدراسية  فق هله الميايير 

 .لق ايا التربية  التيليم  التيلمترشد المدارس األهلية لألنماط  األسالي  المياىرة  علمية  ع ميايير  -

 .شف عن جديد التربية  التيليم  تز يد المدارس األهلية بنتائجها تكثيف إجراء الدراسا   البح ث للك -

ك ن الميلم ه  الركن األساسن لليمليةة التيليميةة ترىةد الة زارة ميةايير اختيةار  تةهيةل  تةدري  الميلمةين  -
 .الثناء الخدمة  تلزم المدارس األهلية بتطبيقها 

خةةة ل إجةةراء اختبةةارا  شةةةاملة قبةةل البةةةدء   ةةع نظةةام لتقيةةةيم الداء الميلمةةين فةةن المةةةدارس األهليةةة مةةن  -
 .بالتدريس  من لم تثب  قدرته التدريسية يخ ع لبرامل التةهيل المهنن 
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ت طين ال ظائف التيليمية فن المدارس األهلية  خى ىا  مسةلة الر ات   ا سةتمرارية فةن مي قا   دراسة -
 .اليمل 

التيلةةيم اليةةام لتكةة ن ا ختبةةارا  الحةةد األد ا   تبنةةن مفهةة م التقةة يم المسةةتمر لكافةةة المراحةةل الدراسةةية فةةن -
 . ليس  الرئيسية  سيساعد للال فن الق اء على ظاهرة الدر س الخى ىية 

 .إنشاء هيئة  عتماد المدارس األهلية لكن تحافظ على مست ى ج دة التيليم فن هله المدارس  -

الخى ىةية  القيةام بةةإجراء عمةل قائمةة سة داء لكةةل مةن يثبة  ت رطةه مةةن الميلمةين فةن إعطةاء الةةدر س  -
 .مركزح لرىد للال من قبل ال زارة  المدارس األهلية 

 
 ت ىيا  خاىة بالمدارس األهلية 8-4
جيل التميز قةائم علةى السةاس جة دة النةاتل التيليمةن  للةال بت ظيةف التقنيةا  الحديثةة فةن تنفيةل المنةاهل  -

ال  الةةتيلم   Computer-Assisted Learning(  CAL) الدراسةةية مثةةل التيلةةيم بالحاسةة  اآللةةن 
 . Cooperative learningالتيا نن 

ميةةة فةةن المةةدارس تقةة م علةةى الن الطالةة  هةة  محةة ر اليمليةةة التيليميةةة  الن مىةةادر الةةتيلم خلةةق بيئةةة تيل -
تاحة الفرىة للط   بتن يع هله المىادر . متيددة    تقتىر على الميلم  الكتا  فقط  . ا 

  الميلمةةةين خاىةةةةة مةةةن ل ح الخةةةةبرة مثةةل الميلةةةم كباحةةةث فةةةن فىةةةةله تبنةةن مفةةةةاهيم ميةةةةاىرة فةةةن تةةدري -
Teacher-as-a-researcher   ى    إلى الميلم الممارس Reflective Practitioner. 

ا ستفادة من اإلمكانا  المتاحة فن تز يد الطال  بالمدارس األهلية بقدرا  الي لمة مثةل اللغةة اإلنجليزيةة  -
النقةةدح  اإلبةةداعن  القيةةادة  اليمةةل فةةن إطةةار الجماعةةة  ا سةةتيداد للحةة ار  تقبةةل   الحاسةة  اآللةةن  التفكيةةر

 .األخر  التخطيط المستقبلن  غيرها من القدرا  المستجدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليربية عةةراجةالم



 

18 

 

 
. اليبيكةان للطباعةه  النشةر. المةدخل الةى البحةث فةن اليلة م السةل كية(. هةة 1408. )ليسافا ىالح بةن حمةدا

 .186ص. اضالري
 

مركةةز . دراسةةة غيةةر منشةة رة. التيلةةيم األهلةةن  د ره فةةن دعةةم المسةةيرة التيليميةةة(. هةةة 1367. ) زارة الميةةارف
 . الرياض.  زارة الميارف. الميل ما  اإلحىائية  الت ثيق الترب ح

 
 .الرياض.  زارة الميارف. إحىائية لمدارس األهلية(.  م1663. ) زارة الميارف

 
 جنبيةع األةةراجةالم

 

Anderson, G. (1990) Fundamentals of educational research. UK:  The Falmer 

Press.   
 

Burgess, R. (1984). In the field. An introduction to field research. London:  

Routledge. 

 

Cohen, L.  and Manion, L. (1989). Research methods in education. Routledge. 

 

Carcelli, V. and Greene, J. (1994). Data analysis for mixed-method analysis.      

Routledge. 

 

Fox, L. (1985). Private schools and public schools:  Parents views. London:  The 

Macmillan Press Ltd. 

 

Johns, G. (1 1984). Using Statistics in educational research. Unpublished report. 

University of Wales, College of Cardiff. 

 

Majchrzak, A. (1984). Methods for policy research. London,  sage. 

 

Parkinson, B. (1992). Observing foreign language lessons. Language Learning 

Journal, no5, pp. 20-24. 

 

Selger, H. and Shohamy, E. (1989). Second language research method. Oxford. 

 

Witkin, B. (1984). Assessing needs in educational social programs. Jossy-Bass 

Inc.   
 



 

16 

 

 
 

  الستبانة للكشف عن نراء اآلباء ح ل إلحاق البناألهم بالمدارس األهلية                      
 
 

 محترمال    000 عزيزح األ  
 الس م عليكم  رحمة اهلل  بركاته 

 
البناألال فن المدارس األهليةة ع  ةا  / الن الهدف من هلا البحث ه  كشف األسبا  التن ند  بال أللحاق ابنال 

 . كللال نراءال ح ل سلبيا  هله المدارس عن المدارس الحك مية من  جهة نظرال 
د الفةةراد اليينةةة مةةن خةة ل تيبئتةةال لهةةله  حيةةث انةةه  قةةع عليةةال ا ختيةةار لتشةةارال فةةن هةةلا البحةةث كةحةة 

 .عليه فةن نراألال سيك ن لها كبير األثر  األهمية على نتائل هله الدراسة .  ا ستبانة 
يشةةيد لةةال الباحةةث تيا نةةال ميةةه فةةن الجةةراء هةةلا البحةةث علمةةا  بةةةن الميل مةةا  الةة اردة فةةن ا سةةتبانة لةةن  

 ؛ ...فر تحياتةةةةن  لكةةةم  ا.   تستخدم ن  فن الغراض البحث  من اجله 
 

 الباحث             
 عيسى بن حسن األنىارح . د                
 عميد الكلية التقنية بالدمام                  
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 الميل ما  الشخىية:   الجزء األ ل   
 

 غير سي دح) (    سي دح) (     يةةالجنس
 

  ليمنة ى التيةالمست
 جامين) (   ثان ح ) (    ية اليامةلثانالقل من ا) (  
 _ _ _ حدد  _ _ _ _ _ غير للال ) (   دكت راه) (            ماجستير    ) (  

 
  رةةسلألرح ةل الشهةالدخ

 لاير   10000  -ال   ةري 9000من  ) (       لاير  9000القل من ) (   
 لاير  400000  -لاير   190000من  ) (    لاير  190000  -لاير    100000من  ) (   
 لاير 300000  -لاير   490000من  ) (    لاير   490000 -لاير    400000من  ) (   
 . لاير  300000الكثر من  ) (   

 
  رةةاليم

 سنه  30 - 49من  ) (       سنه 49 -  40من  ) (    
 سنه 40 - 39من  ) (       سنه 39 -  30من  ) (    
 .سنه  40الكثر من ) (    

 
  ةةدرسةالم

 ..……………………………: م قيها  .……………………………………: السم المدرسة 
 …………………………………………: المرحله 
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 األسبا  المألدية أللحاق األبناء فن المدارس األهلية :  الجزء الثانن 
 

األال فةةن هةةله البنةة/ ا مةةا هةةن الي امةةل التةةن ند  بةةال أللحةةاق ابنةةال  3 - 1مسةةتخدما  المقيةةاس المييةةارح مةةن 
 . ع دائرة ح ل اختيارال .  الكثرهم حده  3ه  اقلهم حده  (  1) فن حين نن ( التيليم األهلن ) المدارس 

 
 المقياس اليبةةةةةةةةةارة م
 3        4        1     السالي  تنفيل المناهل الدراسية 1
 3        4        1     الي قة الترب ية السليمة بين المدرسة  البي  4
 3        4        1     تفهم مشك   الت ميل  مساعدتهم فن حلها 3
 3        4        1     الكفاءة اليلمية  الترب ية للميلمين 4
 3        4        1     استخدام األسالي  الحديثة فن التربية 9
 3        4        1     زيادة عدد ساعا  التدريس مقارنة بالمدارس الحك مية 9
 3        4        1     تخفيف الي ء عن ال الدين فن البي  7
 3        4        1     قر  البي  من المدرسة 8
 3        4        1      ج د المناهل اإل افية كالحاس  اآللن  اللغة اإلنجليزية 6

 3        4        1      ج د برامل ترفيهية  النشطة  ىفية  10
 3        4        1     تقار  المست ى ا جتماعن لمخالطة ا بن لباقن الط    11
 3        4        1     نظرة المجتمع للمدارس األهلية 14
 3        4        1     حى ل ا بن على تقديرا  الف ل 13

 . ف    الكرها ..   ع امل الخرى لم تلكر 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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 المدارس األهلية  سلبيا :  الجزء الثالث 
 

(  1)   ن الفن حةين .  ماهن الهم الن اقص  سلبيةةا  هله المدارس   3 - 1مستخدما  المقياس المييارح من 
 . ع دائرة ح ل اختيارال .  الكثرها حده  (  3) القلها حده   

 المقياس اليبةةةةةةةةةارة م
 3        4        1     ارتفا  الرس م المالية   1
 3        4        1     كثرة الميلمين المتياقدين  4
 3        4        1     قلة البرامل الترفيهية   3
 3        4        1     انتشار الدر س الخى ىية  4
 3        4        1     عدم م حقة المستجدا  فن مجال التربية  التيليم  9
 3        4        1      يف المست ى اليلمن لبيض الميلمين  9
 3        4        1     التساهل مع الط   إزاء مشاكلهم  7
 3        4        1     تسي  المدرسة فيما يخص الدرجا  8
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  السألال المفت ع
 

 بإمكانال نن تيبر عن راليال فيما يخص المدارس األهلية مما لم يلكر فن هله ا ستبانة ؟ 
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