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متطلبات تطو�ر نظام �عليم الطالب الوافدين بمعا�د البعوث �سالمية 
�ر الشر�ف  اسة ميدانية"زباأل   "رد

  . شاذ'# يو&س ع$# جالل ، حشمت عبد ا��كم دمحمين فراج ،1ر حافظ عبد الفتاح حافظ منصو

نة، 1لية ال/.بية، جا اسات املقا ة والتخطيط والد رقسم =دا ر @ر بالقا@رةر A زمعة  

      J :hafezfatah6@gmail.com.يد Iلك/.و&ي للباحث الرئEسال1

  :املستخلص

اسة إ'S الوقوف ع$S متطلبات تطوQر نظام Nعليم الطالب الوافدين بالتعليم قبل   ر@دفت الد
اسة املنXY الوصفي، وتم Iعتماد ع$I SسVبانة 1 @ر الشرQف، واستخدمت الد را�[ام\# باأل أداة ز

جة تحقق مدخالت وعمليات ومخرجات نظام التعليم قبل ا�[ام\#  ر�[مع املعلومات حو د ل
اسة من . للطالب الوافدين من معلij معا@د البعوث =سالمية، ومعا@د ) 150(روتcونت عينة الد

جة تحقق متطلبات نظام . Nعليم اللغة العرpية للناطقkن mغk.@ا اسة أن د روقد أو�sت نتائج الد ر
N عادmسبة ألtالpجة متوسطة، و رعليم الطالب الوافدين بمعا@د البعوث =سالمية جاءت 1لuا بد

جة تحقق كبk.ة، يليھ mعد  راملدخالت نجد أن mعد A@داف ونظام القبو جاء y# املرتبة Aو'S بد ل
جة تحقق كبk.ة، ثم mعد السياسات والVشر}عات y# املرت راملعلمو y# املرتبة الثانية بد بة الثالثة ن

جة تحقق متوسطة، بEنما 1انت أقل mAعاد mعد املبا&ي والتج�kuات والذي جاء y# املرتبة Aخk.ة  ُبد ر
جة تحقق متوسطة ُوpالtسبة للعمليات جاء mعد عمليات التعليم والتعلم y# . رy# واقع املدخالت بد

جة تحقق متوسطة، تل��ا عمليات التقوQم وIمت جة راملرتبة Aو'S بد رحانات y# املرتبة الثانية بد
جة تحقق متوسطة Qة y# املرتبة Aخk.ة بد رتحقق متوسطة، تل��ا العمليات =دا وتوصلت . ر

اسة للعديد من التوصيات أ@مuا أن يتم تقديم منا�X للطالب الوافدين باللغة العرpية : رالد
@ر. واللغة =نجل�kية معا A ادة عدد املنح املقدمة منQ زمع  مع عقد العديد من .  للطالب الوافدينز

الشرا1ات التعليمية 1Aاديمية بkن معا@د البعوث =سالمية وغk.@ا من املؤسسات التعليمية 
 . العاملية ال�N iعمل y# نفس ا�[ال

  . نظام Nعليم، الطالب الوافدين، البعوث =سالمية:ال1لمات املفتاحية
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Requirements for developing the education system for 
international students in the Islamic missions institutes  

in Al-Azhar Al-Sharif "A field study" 
Hafez Abdel Fattah Hafez Mansour1, Heshmat Abdel Hakam 
Mohamedin Farraj, Shazly Younis Ali Jalal. 

Department of Management, Planning and Comparative Studies, 
Faculty of Education, Al-Azhar University in Cairo. 
1Corresponding author E-mail: hafezfatah6@gmail.com   

Abstract: 

The study aimed at identifying requirements of the educational 
system of expatriate students in pre-university education with Al-
Azhar Al-Sharif. The study used the descriptive approach, and the 
questionnaire as a tool for collecting information on the degree to 
which the quality of input, processes and output of the pre-university 
student education system has been achieved. The study sample 
consisted of 150 teachers of Islamic Missions Institutes and Institutes 
of teaching Arabic to non-native speakers. The results of the study 
showed that the quality of the elements of the education system for 
expatriate students in Islamic Missions Institutes was average. In terms 
of the dimensions of inputs, the dimensions of goals and the admission 
system were significantly higher, followed by the dimension of 
teachers in the second rank with a large degree of availability, and the 
dimensions of policies and legislation in the third rank with a medium 
degree of availability, while the dimensions of buildings and 
equipment came in the last rank with a medium degree of availability. 
In Terms of processes, the dimension of the teaching and learning 
processes came in the first with a moderate degree, followed by the 
dimension of evaluation and examination processes in the second rank 
with a moderate degree of availability, followed by the dimension of 
administrative processes in the last rank with a moderate degree of 
availability. The study concluded with many recommendations, the 
most important of which were: Offering courses for expatriate students 
in both Arabic and English, increasing the number of Al-Azhar 
scholarships for expatriate students, holding many academic 
educational partnerships among Islamic Missions Institutes and other 
global educational institutions working in the same field. 

Keywords: education system, Expatriate students, Islamic Envoys. 
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  :مقدمة

ة واملتالحقـة yـ# شـ�� ن         �شuد القـر ا��ـادي والعـشرQن العديـد مـن التحـوالت والتغkـ.ات الـسر}ع
ـــS صـــــناع القـــــرار  ـــا يحـــــتم ع$ــ ـــة والثقافيـــــة والتكنولوجيـــــة، ممــ ميـــــادين ا��يـــــاة الـــــسياسية وIجتماعيــ
وا مــن املؤســسات التعليميــة، ح�ــ� Nــساير ركــب التقــدم ا��ــضار والعلjــi الــذي  يالتعليjــi أن يطــو ر

@ـر الـشرQف مـن أكJـ. املؤسـسات التعليميـة yـ# مـص. ن�شuده @ذا القر A ر والعـالم =سـالمي زو}عـد
اســــة والــــتعلم، وجــــاء التأكيــــد ع$ــــS ذلــــك بــــصدو  ض للد A ــــوعp رال�ــــi يقــــصد@ا الطــــالب مــــن شــــ��  ر ر ر

@ــر والuيئـات التاmعــة لــھ؛ حيــث نــص yــ# مادتــھ 1961لــسنة) 103(نالقـانو  A ــشأن اعــادة تنظــيمm زم
@ــــر @ــــو الuيئــــة العلميــــة =ســــالمية الكJــــ. ال�ــــi تقــــوم ع$ــــS حفــــظ: الثانيــــة أن Aى  ال/ــــ.اث =ســــالمي ز

اســــتھ وتجليتــــھ و&ــــشره، وتحمــــل أمانــــة الرســــالة =ســــالمية إ'ــــS 1ــــل الــــشعوب، وحــــددت الالئحــــة  رود
ة البعوث =سالمية ع$S وجھ خاص =شراف ع$S ) 41(نالتنفيذية للقانو y# املادة رع$S أن تتو'S إدا

@ر واســــتقبالuم وإســـcا��م، وNــــسuيل إ��ـــاق اســـة بــــاأل زالطـــالب الوافــــدين للد uم باملعا@ــــد والcليــــات ر
@رQــــة، وتأ@يــــل الطــــالب الوافــــدين لغوQــــا وعلميــــا وإعــــداد@م لاللتحــــاق بــــالفر املناســــبة لuــــم yــــ#  Aق ً ً

ز
Qة مصر العرpية، .(الcليات واملعا@د   ).73، ص 2013رجمuو

@ـــر كمؤســـسة إســـالمية العديـــد مـــن املؤســـسات التعليميـــة؛ لتلبيـــة احتياجـــات  ز        وقـــد أصـــبح لأل
ك بفاعلية y# التصدي لcل محاوالت النيل من الوطن الع رر¤ي والعالم =سالمي، وال�i يجب أن Nشا

=ســالم وشــباب املــسلمkن الــذين تقــع علــ��م مــسئوليات جــسام تجــاه ا�[تمــع، ملــا يتمkــ� بــھ التعلــيم 
@ـر عــن غkــ.ه مــن أنــواع التعلــيم Aي ، وح�ــ� يمكــن تحقيــق @ــذا الuــدف فالبــد )43، ص �2010ـس،.(ز

ا لة العقبات ال�N iع/.ض الطالب الوافدين، وذلك من خالل املتاmعة املستمرة لuؤالء الطالب زمن ا
منذ بداية التحاقuم بمراحل التعليم وح�� عود¥�م لـبالد@م، وذلـك بمناقـشة مـشكال¥�م التعليميـة 

ن، (.وIجتماعيــة والعمــل ع$ــS حلuــا ة وآخــر وعمــا حيــث أن الطــالب الوافــدين يمكــن ) 12، ص2010ر
@م مجتمع غk. متجا&س داخل ا�[تمع املصر mس§ب اختالف ا�[tسيات وNعدد الثقافاتاعت يبا . ر

@ر وفقا آلخـر إحـصائية  A #\ام]�يحيث يبلغ عدد@م y# التعليم قبل ا ) 13812(م، 2020/2021ز
@ر الشرQف، ( طالب وطالبة ة العامة للطالب الوافدين باأل ز=دا   ).2021ر

اسة   :رمش1لة الد

@ـر العديـد مـن املـشكالت Nع         A #\ـام]�يا&ي منظومة Nعلـيم الطـالب الوافـدين بـالتعليم قبـل ا ز
وال�i أثرت ع$S 1افة جوانب املنظومة، كما أثـرت بـالطبع ع$ـS التحـاق الطـالب والطالبـات بـالتعليم 

@ر Aي   . مما �ستد# التدخل لوضع حد لذلك؛ز

اسة  − @ر الشرQف �عا&ي مـن أن Nعل) 218، ص2019بانتو(روقد ذكرت نتائج د زيم الوافدين باأل
  :العديد من املشكالت م®�ا

}س الوسائل التكنولوجية y# العمليـة التعليميـة - واسـتخدام . رقلة استخدام أعضاء @يئة التد
اســـــية. اللY[ـــــة العاميـــــة yـــــ# ا��اضـــــرات ــــ. ا�[يـــــدة للكتـــــب الد ــــو اجـــــراءات . رالطباعـــــة غkـ لوطـ

ات زا��صو ع$I Sقامة من ا�[وا  .ل
اسة كما  - العديد من املشكالت ال�i �عا&ي )176، ص2020السمدو&ي والصف�i(رذكرت نتائج د

 :م®�ا الطالب الوافدين وال�i م®�ا
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ــــ# املراكـــــز املتخصــــــصة بمـــــصر، ضــــــعف فuـــــم الطــــــالب  - اســـــة اللغــــــة العرpيـــــة yــ ســــــوم د تفـــــاع  را ر ر
طــــالب الوافـــدين للY[ــــة العاميــــة املــــصرQة، واعتقــــاد mعــــض Iفــــراد واملؤســــسات ا�°k.يــــة أن ال

Qن ا��ال ماديا  . رالوافدين مEسو

Qر الــــــذي أعدتــــــھ  • ـــ² أحــــــد التقــــــا �[نــــــة =شــــــراف ع$ــــــS معuــــــدي البعــــــوث =ســــــالمية (ركمــــــا اوsـــ
اســات ا�°اصـــة،  أن معا@ـــد البعــوث =ســـالمية Nعـــا&ي مــن العديـــد مـــن املـــشكالت ) 2017روالد

ُ

ات، وعـدم احتـواء الطـالب نفـ :م®�ا رشcو الطالب من سوء معاملـة mعـض =دا سياى
ً

وضـعف . 
ىمستو الطالب املقبـولkن باملرحلـة Iعداديـة بمعا@ـد البعـوث؛ mـس§ب ضـعف =عـداد بمعuـد 

عــدم وجــود وحــدة ³ــ�ية ومقــصف لتقــديم خــدمات و. Nعلــيم اللغــة العرpيــة للنــاطقkن mغk.@ــا
 . للطالب

ـــــ/.اتيجية  - ـــاء با�°طــــــــة Iســـ ــــا جـــــ ا ملــــ ــ فقــــــ و
ً

ـــ/.اتيجية لتعلــــــــيم الطــــــــالب الوافــــــــدين (و ا�°طــــــــة Iســـــ
فقــد ذكــرت أن معا@ــد البعــوث =ســالمية Nعــا&ي العديــد مــن ) 22، 19م، ص ص 2018،2030

 : التحديات م®�ا

ة شـــcلية،: املـــشكالت ا56اصـــة بـــالطالب - رامتحانـــات القبـــو باملعا@ــــد تـــتم بـــصو تنـــوع جuــــات  ل
اســـة  رIشــراف ال�ـــi تVبعuـــا تلـــك املعا@ـــد وتــداخل اختـــصاصا¥�ا، mعـــض الطـــالب يلتحقـــو للد ن

@ر mغـــرض  Iقامـــة فقــط، الـــصعوpات اللغوQـــة ال�ــi يواجuuـــا mعـــض الطــالب، قيـــام mعـــض زبــاأل
 .الطالب ب/�وQر الشuادات

}ــسية  :املــشكالت ا56اصــة بــاملعلم9ن - رقلــة عــدد املعلمــkن العــاملkن باملعا@ــد، ك´ــ.ة Aعبــاء التد
ات mعــــض  و.غيـــاب نظـــام لإلعــــداد ا�[يـــد ملعلـــم الوافــــدينوكــــذلك ع$ـــS املعلمـــkن،  رضـــعف مuـــا

 .مkن y# اجادة اللغة العرpية الفص¶Sاملعل

Qـادة Iعمـال،  :املشكالت ا56اصة باملنا;: - اسية ع$S الـتعلم الـذاNي، و رال N·[ع املنا�X الد ر
اسية ال تVناسـب مـع مـستوQات الطـالب الوافـدين، �عـا&ي الطـالب  ات الد رصياغة mعض املقر ر

ات الثقافية  . رمن صعوpة mعض املقر

ــــــالتقو� - ــــــشكالت ا56اصـــــــة بــ تفــــــــاع &ـــــــسبة الرســــــــوب  :م و<متحانـــــــاتاملـ ــــــاءة وا ـــــاض الكفـ رانخفـــ
ة مخيفـــة خاصـــة بـــkن الفتيـــات وتـــدخل mعـــض ا�[uـــات مـــن غkـــ. ذو . روالVـــسرب باملعا@ـــد بـــصو

 #y نkعة تقدم املتعلمmمتحانات باملعا@د مع قلة وجود نظام ملتاI S$شراف ع= #y ختصاصI
 .ضوء نواتج التعلم املس¸�دفة

@ر    وQتـــــ²¹ ممـــــا ســـــبق  ـــالتعليم قبـــــل ا�[ـــــام\# بـــــاأل زأن منظومـــــة Nعلـــــيم الطـــــالب الوافـــــدين بــ
جيـــة؛ ممـــا  رالــشرQف Nعـــا&ي مـــن العديـــد مـــن املـــشكالت ال�ــi تـــؤثر ع$ـــS كفاء¥�ـــا الداخليـــة وا�°ا
ات الـــسر}عة yــــ# جميـــع جوانــــب  ة ع$ـــS مواكبـــة العــــصر الـــذي يVــــسم بـــالتطو ريجعلuـــا غkـــ. قــــاد ر

قـع املنظومـة والعمـل ع$ــS حـل تلـك املـشكالت ال�ــi ا��يـاة، Aمـر الـذي يتطلـب الوقــوف ع$ـS وا
 .قNعو النظام عن تحقيق أ@دافھ
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اسة y# الVساؤ الرئEس NIي لومن @نا تكمن مشcلة الد   : ر

  .       ما متطلبات تطو�ر نظام �عليم الطالب الوافدين بمعا�د البعوث �سالمية؟

  :و�تفرع منھ الDساؤالت التالية

@ر الشرQف؟يما =طار النظر لتعليم -1   ز الطالب الوافدين باأل
@ر  -2 ـــل ا�[ــــــام\# للطــــــالب الوافــــــدين بــــــاأل ـــي لنظــــــام التعلــــــيم قبـــ ــــi والكيفـــ ـــا الواقــــــع الكjــ زمـــ

 الشرQف؟
ـــوQر نظــــام Nعلـــــيم  -3 اســــة مـــــن املعلمــــkن حــــو تحقـــــق متطلبــــات تطــ ـــة الد اء أفــــراد عينــ لمــــا ا ر ر

 الطالب الوافدين بمعا@د البعوث =سالمية؟

 :أ�داف البحث

اقع الكij والكيفي لنظام Nعليم الطالب الوافدين بالتعليم قبل ا�[ام\# التعرف ع$S الو -1
@ر Aي   .ز

جــة تحقــق متطلبــات تطــوQر Nعلــيم الطــالب الوافــدين  -2 اء املعلمــkن حــو د رالوقــوف ع$ــS ا لر
اسة @ر الشرQف من وجuة نظر افراد عينة الد ربالتعليم قبل ا�[ام\# باأل  .ز

 :أ�مية البحث

اسة م -1 سھ و@ـو Nعلـيم الطـالب الوافـدين رتtبع أ@مية @ذه الد رن أ@مية املوضوع الذي تد
تـھ ع$ــS إعــداد القــو الناعمــة  @ر الــشرQف بمــا يمثلــھ @ـذا النــوع مــن التعلــيم مــن قد ىبـاأل ر ز

@ر الشرQف بصفة خاصة وملصر بصفة عامة   .زلأل
اســة yــ# تبــصk. املــسئولkن بكيفيــة مواجuــة تلــك املــشكالت والتغلــب  -2 رقــد Nــسا@م @ــذه الد

 .عل��ا
@ر واليزال يقوم بھ y# &شر العلم والتعليم والدين =سالمي y# أ -3 A ز@مية الدو الذي قام ر

 .جميع أنحاء العالم منذ أك´. من ألف عام

اسة واداJKا  :رمنL: الد

ه  اسـة املـنXY الوصـفي باعتبـا اسة وإجابة ع$N Sساؤال¥�ا ستVبع الد ربناء ع$S أ@داف الد ر ر
اساتاملنXY املالئم ملثل @ذه النوعي وقد قام الباحث باستخدام العديد من Aدوات من . رة من الد

جــة تحقــق متطلبــات تطـــوQر نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين بمعا@ــد البعـــوث  رأجــل الوقــوف ع$ــS د
ات امليدانيـــة ال�ـــi قـــام ½�ـــا الباحـــث ملعا@ـــد  ر=ســـالمية و¾ـــ# املقـــابالت ال·°ـــصية غkـــ. املقننـــة والزQـــا

جـــة تحقـــق متطلبـــات تطـــوQر البعـــوث، وكـــذلك اســـVبانة للت اء الـــسادة املعلمـــkن حـــو د رعـــرف ع$ـــS آ لر
@ر الشرQف   .زنظام Nعليم الطالب الوافدين بالتعليم قبل ا�[ام\# باأل

اسة   : رحدود الد

@ر :حـدود موضــوعية ز متطلبــات تطــوQر نظــام Nعلــيم الطـالب الوافــدين بــالتعليم قبــل ا�[ــام\# بــاأل
  .الشرQف

ـــت§ي:حــــدود Oــــشر�ة @ر  تــــم تطبيــــق Iسـ زان ع$ــــS املعلمــــkن العــــاملkن بمعا@ــــد البعــــوث =ســــالمية بــــاأل
  .الشرQف وكذلك معا@د Nعليم اللغة العرpية للناطقkن mغk.@ا
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مانية اسة امليدانية y# النصف الثا&ي من العام :زحدود    .م2021ر تم تطبيق Iست§يان واجراء الد

اســـة ع$ـــS معلjـــi معا@ـــد البعـــوث =:حـــدود م1انيـــة ســـالمية، ومعلjـــi معا@ـــد Nعلـــيم ر اقتـــصرت الد
  .اللغة العرpية للناطقkن mغk.@ا بالقا@رة

اسة   :رمصطPQات الد

ا : النظـام -  ة عــن وجــود مجموعـة مــن العناصــر املتمkــ�ة ال�ــi تتفاعــل معــ عرفــھ العــامر أنــھ عبــا
ً

ر ي
لمــن أجـــل الوصـــو لuـــدف خـــاص، و@ـــو 1ـــل ال يتجــزأ، يمكـــن تميkـــ�ه عـــن بي¿تـــھ، ومـــنظم بحيـــث 

ة من العناصر �عكس التفاعل امل ورتبادل �°تلف عناصره، وأي Nغy .k# أي عنصر �غk. بالضر
اســــ¸�ا  رAخـــر ومـــن ثـــم النظـــام 1لـــھ، وال يمكـــن تخفـــيض النظـــام إ'ـــS مجمـــوع أجزائـــھ؛ إذ أن د ى

اس¸�ا y# إطار الcل ،. (رمنفصلة تختلف تماما عن د   .)122، ص 2017يالعامر

س yــ# قطــر عرفتــھ الئحــة الطــالب الوافــدين: الطالــب الوافــد -   بأنــھ @ــو طالــب مــن قطــر مــا يــد
ُ ُ

ر
ىأخـر، وغالبـا yـ# مـستو املرحلـة الثانوQـة أو ا�[امعــة ً

Qــة .  رو@ـو 1ـل مـن ال يحمـل جtـسية جمuو
اســـــــة والــــــتعلم ـــــشرQف للد @ر الــ ــــ# Iلتحـــــــاق بــــــاأل رمــــــصر العرpيـــــــة وQرغــــــب yـــ ـــــالب . (ز الئحـــــــة الطــ

 )2، ص2014الوافدين، 

فــد إ'ــS مــصر وال يحمــل جtــسي¸�ا، وذلــك مــن اجــل وQمكــن NعرQفــھ إجرائيــا بأنــھ الطالــب الــذي ي
ـــن  ـــS شــــuادة مــ @ـــــر إلكمــــال مرحلــــة Nعليميــــة معينـــــة، أو ا��ــــصو ع$ـ A لتحــــاق بأحــــد مؤســــساتIل ز

@ر A ijعد إكمال السلم التعليm ر@ A يالتعليم زي  .ز

اسات السابقة   : رالد

اســـات الـــسابقة ا      ملتعلقـــة بموضـــوع رyـــ# ضـــوء مـــا قـــام بـــھ الباحـــث yـــ# حـــدود علمـــھ مـــن حـــصر للد
اسة ا��الية، وجد أ��ا تناولت mعض املشكالت والعوائق ال�i تواجھ الطالب الوافدين و¾# كما  رالد

  .ي$#

اســـــة عرا¤ـــــي  ر@ـــــدفت إ'ـــــS الكـــــشف عـــــن أســـــاليب مواجuـــــة الـــــضغوط وعالق¸�ـــــا بالـــــشعو . )2017(رد
@ـــــر  A ـــدى الطــــالب الوافــــدين بجامعــــة اÄــــiÃ لــ ـــق الد زبالوحــــدة والتوافـ لباحــــث املـــــنXY واســــتخدم ا. ر

طالـب وطالبـة مـن ) 400(الوصفي، وقد تم تطبيق IسVبانة ع$S عينة من الطالب الوافدين بلغت 
ا�Åــــم حــــو الــــضغوط ال�ــــi يتعرضــــو لuــــا @ــــر بالقــــا@رة الســــتطالع آ A عــــض 1ليــــات جامعــــةmن ل ر وقــــد . ز

اســــة إ'ـــS العديــــد مــــن النتـــائج والتوصــــيات للطـــالب املــــصرkQن وال�ــــi م®�ـــا ا��ــــر ص ع$ــــS رتوصـــلت الد
Iختالط والتفاعل مـع الطـالب الوافـدين، وتقـديم املـساعدة لuـم yـ# فuـم املـشكالت ال�ـi تـواجuuم، 

@ـر الــشرQف . ومراعـاة ا�[وانـب النفـسية للطـالب الوافــدين A ـم مـنuـادة فـرص املـنح املقدمــة لQ زو ز
@ر y# بالد@م   .زمع إعداد@م ا�[يد ليcونوا سفراء لأل

اسة بانتو سـkن ). 2019(روا@تمت د ربالتعرف ع$S املـشكالت ال�ـi تواجـھ الطـالب =ندونEـسيkن الدا
@ـــــر A الوصــــفي، للكـــــشف عـــــن تلــــك املـــــشكالت ومحاولـــــة . زبجامعــــة XYوقـــــد اســــتخدم الباحـــــث املـــــن

اســة اداNـي IســVبانة، واملقـابالت املفتوحــة مـع mعــض الطـالب واملــسئولkن  رعالجuـا، واسـتخدمت الد
اسـة ع$ـS عينـة عـشوائية بلغـتيذو ا�°J.ة وIختصاص، وقد طبقت طالبـا وطالبـة ) 361(ر أداة الد

ـــائج م®�ــــا قلــــة اســــتخدام أعــــضاء @يئــــة : مــــن الطــــالب =ندونEــــسيkن، وتوصــــلت إ'ــــS العديــــد مــــن النتـ
}س الوسائل التكنولوجية y# العملية التعليمية، مع استخدام اللY[ة العامية y# ا��اضرات،  رالتد
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ا ــــية، وطـــــو اجـــــراءات ا��ــــــصو ع$ـــــI Sقامــــــة مـــــن مــــــص�Æة رالطباعـــــة غkـــــ. ا�[يــــــدة للكتـــــب الد لســ ل
ات   .زا�[وا

iاســـــة الـــــسمدو&ي والـــــصف� ـــا @ـــــدفت د ـــS أ@ـــــم املـــــشكالت التعليميـــــة، . )2020(ربEنمــ إ'ـــــS التعـــــرف ع$ــ
@ـــر، ودو شـــراكة املؤســـسات ا�[تمعيـــة  A قتـــصادية للطلبـــة الوافـــدين بجامعـــةIجتماعيـــة، وIرو ز

اســة  املـنXY الوصــفي، مــن خـالل اســVبانة طبقــت ع$ـS عينــة مــن را�°تلفـة yــ# حلuـا، واســتخدمت الد
@ـــر بلغـــت  A تلـــك )1080(زالطلبـــة الوافـــدين بجامعـــة Sأن أع$ـــ Sـــا إ'ـــuـــ# نتائجy اســـة ر، وتوصـــلت الد

ســــوم : املـــشكالت ال�ـــi تواجــــھ الطـــالب ¾ـــ# تفـــاع  راســــتغالل أ³ـــ�اب الـــسكن للطــــالب الوافـــدين، ا ر
اسـة اللغـة العرpيـة yــ# املراكـز املتخصـصة بمــ صر، ضـعف فuـم الطــالب الوافـدين للY[ـة العاميــة رد

Qن ا��ال ماديا   . راملصرQة، اعتقاد mعض Aفراد واملؤسسات ا�°k.ية أن الطالب الوافدين مEسو

اسة  إ'S التحقق من مستوQات ومحددات الرضا بkن  )Loris D. Crawford, 2018(رy# حkن @دفت د
 وســط Iطلنطــي ا�°اصــة الــصغk.ة، وpالتحديــد الطـالب الــدوليkن امللتحقــkن بإحــدى 1ليــات منطقــة

جـة  اسة التعـرف ع$ـS مجموعـة العوامـل ا�°اصـة با��يـاة ا�[امعيـة ذات التـأثk. ع$ـS د رحاولت الد ر
شاد 1Iاديij، املنـاخ ا�[ـام\#  I جودة ،XYس، جودة املن{ رضا الطالب الدوليkن من فعالية التد ر ر

اســة إ'ــS التـــأثر ا ت نتـــائج الد رعامــة، وأشــا ر
ً

لــشديد لرضـــا الطــالب الــدوليkن باملنـــاخ ا�[ــام\# العـــام، 
ij1اديAجتما# وI سية، التفاعل{ شاد 1Aاديij، جودة املنXY، الفعالية التد I رجودة كمـا أن . ر

جـة توافـق  جة التفاعل بـkن الطالـب وا��اضـر 1انـت مـن أ@ـم العوامـل ذات التـأثk. القـو ع$ـS د رد ير
جة توفر واتاحة ا. الطالب   .ملرشدين 1Aاديميkنرد

اســـات الـــسابقة yـــ# عـــدد مـــن  اســـة مـــع الد اســـات الـــسابقة فقـــد اتفقـــت @ـــذه الد روNعليقـــا ع$ـــS الد ر ر
ً

اسات y# التعرف ع$A Sسس النظرQة : ا�[وانب وال�i م®�ا رأن الباحث قد استفاد كثk.ا من @ذه الد
اسا. واملشكالت ال�i تواجھ الطالب الوافدين ت املنXY الوصـفي، و@ـو رواستخدمت معظم @ذه الد

اســـة IســـVبانة 1ـــأداة  اســـة ا��اليـــة، كمـــا اســـتخدمت @ـــذه الد راملـــنXY الـــذي Nـــستخدمھ كـــذلك الد ر
اسات السابقة y# استخدامuا  اسة انفردت عن الد اسات ولكن الد ر�[مع البيانات مثل معظم الد ر ر

ات امليدانية اسة ا��الية عن تلك وقد اختلفت ا. راملقابالت ال·°صية غk. املقننة وكذلك الزQا رلد
yـــ# أ��ـــا قـــد تفـــردت ع®�ـــا مـــن خـــالل التعـــرف ع$ـــS متطلبـــات تطـــوQر نظـــام Nعلـــيم الطـــالب  اســـات  رالد

اسات السابقة @ر الشرQف و@و مالم تتطر إليھ أي من الد رالوافدين بالتعليم قبل ا�[ام\# باأل   . قز

  .ما�ية الطالب الوافدين

فـود وأوفـ" وافـد"تأNي 1لمـة  ومفـرد وافـدو و قـادم أو مقـيم yـ# غkـ. وطنـھ، : اد، و@ـو بمعÖـ�ن
س و}عـــEش yــــ# مجتمـــع آخــــر ذي  ُو@ـــو طالـــب مــــن بلـــد مــــا ذو خلفيـــة ثقافيــــة واجتماعيـــة معينـــة، يــــد ر

ًخلفية ثقافية واجتماعية معينة تVبـاين مـع مـا لـدى الطالـب جزئيـا أو 1ليـا ، 11، ص ص2001دمحم".(ً
موعة الطالب الذين يتم قبولuم y# بداية 1ل كما عرف أبو شر}عة الطالب الوافدين بأ��م مج). 12

اiÃÄ من مختلف البلدان والثقافات واللغات     ).56، ص2014أبو شر}عة(رفصل د

@ـر الـشرQف يبـذل  A ف @ؤالء الطالب الوافدين عناية خاصة؛ حيث إنQر الشر@ A ز        و}عطي ز
جuدا كبk.ا y# س§يل توفk. الراحة لuم، وتحقيق مطال�Øم، و}عت

ً ً
J.@م ضـيوف مـصر وسـفرا�Åا الـذين 
ايـة =سـالم وNعاليمــھ إ'ـS أبنـاء جtــسuم، و1ـان مـن ثمـرات @ــذه الدعايـة أن أصـبح الطــالب  ريحملـو  ن
@ر الشرQف من الدعائم القوQة y# توثيق عالقة مصر ببالد كثk.ة،  A زالوافدو الذين تخرجوا من ن

ونـــال املنVـــسبو اليـــھ مـــن @ـــذه الـــشعوب اح/.امـــا وتقـــديرا
ً

، وترجـــع )52، 51، ص ص2017جمعـــة (.ن
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@ر y# &ـشر فكـره الوسـطي yـ# العـالم  A أنھ تدعيم لدو S'ف إQر الشر@ زأ@مية وجود الوافدين باأل رز
لcي يcو حـائط صـد ضـد Aفcـار املتطرفـة ال�ـN iـسود كثkـ.ا مـن البلـدان، وpـkن كثkـ. مـن ا�[اليـات 

ً
ن

املنXY الوسطي املعتدل لcي يقوم بtشر الرسالة =سالمية y# البالد غk. =سالمية فiÙ مuمة لtشر 
@ر الذي يجب ا��فاظ عليھ A �Ûذا كuف ، زإ'S جميع الدو   )13، 12، ص ص 2014مو�ÃÄ . (ل

ه مـن طلبـة أجانـب يتلقـو بـھ العلـم مـع  @ر الشرQف y# أي عصر مـن عـصو A نولم يخل ر ز
 #y شأنھm بذلت iة ال�.kن؛ حيث أن العناية الكبkQت إخوا��م املصرQأجر iاق ال� زبداية &شأتھ، وAر

، 1ـل ذلـك  نع$S طلبتھ، وما أش¸�ر عن علماؤه مـن سـعة Iطـالع والJ.اعـة yـ# مختلـف العلـوم والفنـو
 iـÖـ# والنجـدي واليمÜقطـار =سـالمية، فأمـھ الـشامي والعراA جذب اليھ الوفـود ا�°تلفـة مـن سـائر

جــدوا جميعــا واملغر¤ــي، كمــا أمــھ ال/.1ــي وا�[ركــiÃÞ وا��§ــiÃÝ والuنــ دي وAفغــا&ي وغkــ.@م الكثkــ.، و
ً

و
اسـة فيـھ غبـ¸�م للد اد من  رمن حفاوة طلبتھ املصرkQن وأساتذتھ وأو'# Aمر فيھ ما  ر ، 1936واyـ#، (. ز

@ــر بوصــفھ حــامال لرســالة =ســالم، 1ــان عليــھ أن �عــد نفــسھ؛ مcانيــا، وفكرQــا، وعلميــا ) 62ص  Aًو ً ً ُ ً
ز

@ـــر رلuــذا الـــدو العــالij، فـــسرعان مــا  A ن�ßتحـــيط بــ iقـــة ال�ــ زأعـــد نفــسھ مcانيـــا؛ فأ&ــش¿ت Aر و ً

ة موحيـــة إ'ـــS العامليـــة، و¾ـــS تحمـــل  ُوتلتـــئم حولـــھ yـــ# إشـــا الـــت-ر  أســـماء Aصـــقاع =ســـالمية yـــ# -زومـــا 
وس تحت مظلة =سالم العاملية ؤمشر العالم ومغرpھ، y# @يئة أمم طوعية تVساو فيھ الر ى وأعد . ق

اك رنفــــسھ فكرQــــا، وذلــــك بــــإد
ً

 -Nعــــا'S–ل متبــــصر للرحمــــة =&ــــسانية العامــــة ال�ــــi تتمثــــل yــــ# قــــو هللا 
حمـة للعـاملkن : ( -ملسو هيلع هللا ىلص-لرسـولھ  سـلناك إال  َومـا أ َ َ

ِ
َ َ َ َْ َّ ْ

ِ
ً َ ْ ََ رْ ِر

َ
ر، كمـا أعـد نفـسھ علميـا لuـذا الــدو ]A107ن§يـاء،[)  ً

�[مع الرصـkن الـدقيق بـkن العالij، وذلك حkن اضطلع بمسئولية ا��فاظ ع$S ال/.اث =سالمي، وا
م أمــام محــاوالت العبــث بأصــو =ســالم وثوابتــھ لالنقــل والعقــل، وpوقوفــھ ا��ــا ، 2011القوéــiÃ، .(ز

ة سنقوم y# الـصفحات التاليـة بـالتعرف ع$ـS الواقـع الكjـi ) 583،584ص ص  روح�� تكتمل الصو
@ر الشرQف   .زوالكيفي للطالب الوافدين بالتعليم قبل ا�[ام\# باأل

�ر الشر�فالواقع   :ز الكWX والكيفي للطالب الوافدين باأل

ة 1ليـة للنظـام التعليjـi، مــن  ر¥�ـدف املؤشـرات التعليميـة الكميـة والكيفيـة إ'ـS وضـع صـو
 .kتـــوف Sعمــل ع$ـــN iـــÙالتـــا'# فpبمختلـــف عناصــره، و iــjـــذا النظـــام التعليuخــالل الوصـــف الــصادق ل

سليم من خالل إبراز جوانب القوة والضعف y# البEئة املناسبة، و=طار املوضو# التخاذ القرار ال
، 2010جلي$ـ#، . (ر نواê# ا�°لـل والقـصوملعا�[ةلالنظام التعليij، بما يEسر وضع ا��لو املناسبة 

@ـر الـشرQف ). 4ص A سـالة =سـالم؛ فقـد 1ـان @ر الشرQف تcاد تcو ¾# ذا¥�ا  A سالة زوpما أن  ر ز نر
اســـة فيـــھ مفتـــوح البـــاب لcـــل مـــ ض رمـــذ بـــدأت الد A رسلم؛ حيـــث يقـــصد إليـــھ الطـــالب مـــن مـــشار ق

½�ـا، و1ــان يــضم بـkن طلبتــھ دائمــا إ'ــS جانـب املــصرkQن عــددا كبkــ.ا مـن أبنــاء Aقطــار =ســالمية  رومغا
اق اســــة، وتجــــر علــــ��م Aر زيتلقــــو فيــــھ الد ى ُن

@ــــر عرفــــت ). 54، ص1988خفــــاë#،  (.ر A حــــاب ُوyــــ#  ز ر
ات بــkن جميــع ال ا زاملــساواة، وا&عــدمت Iمتيـــا قتــھ ترحــب بأبنائـــھ املــسلمkن الــذين نفـــر وطـــالب، فأر و

، ي§تغــــو التفقــــھ yــــ# الـــــدين واملعرفــــة والعلــــم النـــــافع  ـــھ مــــن مختلــــف Aقطـــــار yــــ# شــــ�� العـــــصو ناليـ ر
ه @يئة أمم إسالمية شـعبية؛ وذلـك ملـا لـھ مـن أ@ميـة كبkـ.ة  روالتوجيھ السديد؛ ح�� أنھ يمكن اعتبا

@ـر الـشرQف @ـو . )49، ص1986ع$ـ#،  (.y# نفـوس تلـك الـشعوب A ـر يـر أن@ A خQ زوالنـاظر yـ# تـا ز ىر
 S'عاN مة و¾# قولھQية الكرî مة من خاللھA العم$# الذي طبقت .kل فرقة "التفسZ فلوال نفر من

ن جعـــوا الــ[Jم لعل\ــم يحـــذر ا قــوم\م إذا  ومــJeم طائفــة لتفق\ـــوا bــa الــدين ولينـــذر رو
ُ

@ـــر ".  A #'ــوQزو ُ

يـــة خاصـــة؛ حيـــث يبـــذل جuـــدا كبkـــ.ا yـــ# ســـ§يل تـــوفk. الراحـــة لuـــم، الـــشرQف الطـــالب الوافـــدين عنا
 Sعاليمـــھ إ'ـــNايـــة =ســـالم و روتحقيــق مطـــال�Øم، و}عتJـــ.@م ضـــيوف مـــصر وســـفرا�Åا الــذين ســـيحملو  ن
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@ـر  A م، و1ان من ثمرات @ـذه الرعايـة أن أصـبح الطـالب الوافـدو الـذين تخرجـوا مـنuسtزأبناء ج ن
@ــر بـذلك yـ# ا��ــيط الـشرQف مـن الـدعائم القوQــة yـ# توثيـ A ـسبVـ.ة، واكkزق عالقـة مــصر بـبالد كث

نالعر¤ـي و=سـالمي Aسـيو منـھ وAفرQقــي قدسـية، ونـال املنVـسبو إليــھ مـن @ـذه الـشعوب اح/.امــا  ي
  ).46، ص 1988ا�[مل، (وتقديرا 

وQواجھ العديد من الطالب الوافدين تحديات مختلفة مثل حواجز اللغة ال�i قد تحدث 
Sجتمـــا# فتـــؤثر ع$ـــI ســـرة والعزلـــة، وفقـــدان الوضـــعA ـــواجز املاليـــة ونقـــص دعـــم�� التواصـــل، وا

Qادة ونقصان وح�� يمكننـا التعـرف ع$ـS مـصدر . والصدمة الثقافية زمما يؤثر ع$S أعداد@م ما بkن 
اسة تطو Aعداد بحسب جtسيا¥�م، وتم تقسيمuم y# فئات  رالتغy .k# أعداد الوافدين، فقد تم د ر

َات العــــالم ا�°تلفــــة، للتعــــرف ع$ــــS معــــدالت الطلــــب مــــن قبــــل الطــــالب الوافــــدين ع$ــــS بحــــسب قــــا ِ ر
ات العــــــالم واملنــــــاطق ا�°تلفــــــة @ــــــر ع$ــــــS مــــــستو قــــــا A #\ــــــام]�ــــل ا ــــيم قبــ رالتعلــ ىز ـــــ�ت . ي وقــــــد أوsـ

  .ل=حصائيات النتائج املو�sة با�[دو التا'#

  ) 1(لجدو 

�ـــر bــa الف k alــامm6يأعــداد الوافـــدين بــالتعليم قبـــل ا م q2010/2011-2020/2021ـــpة مــا بـــ9ن ز
ة العامة للطالب الوافدين، (بحسب بلداJvم    ).2021ر�دا

Wxyا    رالعام الد

  البلدان

20
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20
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20
11
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20
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20
12
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20
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18
  

20
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/
20

19
  

20
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/
20

20
  

  

20
20

/
20

21
  

  الوطن 

  العر�ي
3704  3618  3789  4915  6950  7121  4587  4038  4193  4948 

 

5580  

 2040  1720  1530  1783  2624  2236  2271  2856  1612  1589  افر�قيا
  

2150  

ـا  1902  1459  1869  3012  3112  3802  3098  3179  2218  1935  آسيــ
  

2023  

و�ا  1043  898  783  843  2959  2609  2412  2393  1257  1206  رأو
  

1098  

سيا  ور
  والكومنولث

2343  2070  2628  2094  2005  1831  1472  1075  1196  2118 
  

2426  

kمp9كت9ن 
  واسpqاليا

619  762  768  767  744  781  356  367  413  489  
  

535  

a� 12540  9879  9662  12053  18428  18346  15557  15613  11537  11396  �جما
 

13812  

ســـkن بـــالتعليم قبـــل ا) 1(ليتـــ²¹ مـــن ا�[ـــدو  �[ـــام\# رأن أعـــداد الطـــالب الوافـــدين الدا
ات العـالم yـ# Nغkـ. مــستمر yـ# الف/ـ.ة مـا بــkن  @ر الـشرQف والقـادمkن مــن منـاطق مختلفـة مـن قــا ربـاأل ز
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أن التغkـ. الكبkـ. yـ# Aعـداد : وQظuر من @ذا التغy .kـ# Aعـداد مـا ي$ـ#. م2010/2011-2020/2021
ـــــن الــــــوطن العر¤ــــــي mــــــس ــــشرQف مـ @ر الــ ــــداد امللتحقــــــkن بــــــاأل ـــاس للتغkــــــ. yــــــ# أعــ ـــع باألســـ §ب ك´ــــــ.ة زيرجـــ

ب الداخليــة yـــ# العديــد مـــن تلــك الـــدو لالــصراعات وال�Ûاعــات وا��ـــر لكمــا يتـــ²¹ مــن ا�[ـــدو أن . و
ـــاءت yــــ# املركــــز Aو بالtــــسبة ألعــــداد الطــــالب امللتحقــــkن بنظــــام Nعلــــيم الطــــالب  لالــــدو العرpيــــة جـ ل

ــــة  ـــــا منطقـــ ــــشرQف، تل��ــ @ر الـــ ــــاأل ـ ـــــدين بــ ســـــــيا والcومنولـــــــث(زالوافــ ت yـــــــ# املركـــــــز الثـــــــا&ي، ثـــــــم جـــــــاء) ور
لكمــــا يوsــــ² ا�[ــــدو . AمــــرQكيتkن واســــ/.اليا yــــ# املرتبــــة Aخkــــ.ة مــــن حيــــث عــــدد الطــــالب الوافــــدين

@ر مـن جميـع البلـدان بدايـة مـن العـام  زالسابق أن @ناك انخفاضا y# أعداد الطـالب امللتحقـkن بـاأل
ً

 iÃــــÄا وpيــــة؛ حيــــث تزايــــد نقــــص 2016/2017رالد رم، وخــــصوصا الطــــالب القــــادمkن مــــن الــــدو Aو ل ً

وpــا mــشدة yــ# @ــذا العــام عــن العــام الــسابق لــھ طــال ) 2116(م بــنقص أعــداد بلــغ 2015/2016رب أو
و@ـــــو مؤشــــر خطkـــــ. يــــؤثر ع$ـــــS توافـــــد  %) 81.341-(طالــــب وطالبـــــة بtــــسبة بلغـــــت انخفــــاض بلغـــــت 

ســkن  . .لالطـالب القـادمkن مـن تلــك الـدو روا�[ـدو التــا'# يوsـ² التذبـذب yــ# أعـداد الوافـدين الدا ل
@ر الشرQف y# الف/.ة من عام بالتعليم قبل  . م2020/2021م وح�� عام 2010/2011زا�[ام\# باأل

@ر الشرQف، ( ة العامة للطالب الوافدين باأل ز=دا   ).2021ر

  )2(لجدو 

�ر الــــشر�ف bــــa الفqــــpة مــــا بــــ9ن  ســــ9ن بــــالتعليم قبــــل اm6ــــامal بــــاأل ز تطــــو أعــــداد الوافــــدين الدا ر ر
  .م2010/2011-2020/2021

اسة  املرحلة رالد
السنة  يالثانو �عدادي <بتدا�ي  ا56اصة

اسية   رالد
�اض ر

  kطفال

 بنات  بن9ن بنات بن9ن بنات بن9ن بنات بن9ن

a� �جما

ـــ 2010/2011  11396 497 1760 976 2779 1779 2102 376  1127 ـ

ـــ 2011/2012  11537 657 2240 1067 2490 1695 2232 353 803 ـ

ـــ 2012/2013  15613 775 2479 1459 3263 1705 2191 727 3014 ـ

ـــ 2013/2014  15557 804 2602 1499 3212 2323 3080 276 1761 ـ

ـــ 2014/2015  18346 849 2786 1832 3416 3453 3979 544 1487 ـ

ـــ 2015/2016  18428 795 2442 1575 3876 3863 4224 469 1184 ـ

ـــ 2016/2017  12053 688 1823 1114 2219 2253 2426 373 1157 ـ

ـــ 2017/2018  9662 702 1493 870 1271 2151 2299 245 631 ـ

2018/2019 365 887 249 2166 2022 1321 1017 1184 668 9879 

2019/2020 468 1601 601 2452 2338 1876 1169 1315 720 12540 

2020/2021 526 1931 621 2551 2347 2275 1300 1411 850 13812 
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@ر  ســkن بـــالتعليم قبــل ا�[ــام\# بـــاأل زيتــ²¹ مــن ا�[ــدو الـــسابق أن أعــداد الوافــدين الدا ر ل
م، و@ذا التغA #y .kعداد لEس 2020/2021-م 2010/2011الشرQف N #yغk. دائم y# الف/.ة ما بkن 

تفاع أعداد الطالب دائما وإنما يالحظ وجود @بوط سر}ع yـ# أعـداد الوافـدين بدايـة مـ ن رy# اتجاه ا
 iÃـــÄا تفـــاع وانخفــــاض ح�ـــ� وصـــلت Aعـــداد yــــ# 2016/2017رالعـــام الد رم، وظلـــت Aعــــداد مـــا بـــkن ا

 Sـ# عــام ) 13812(ال®�ايـة إ'ـy 2021/ 2020طالبــا وطالبـة Sعـداد قــد يرجـع إ'ــA #ـy م، و@ـذا التذبــذب
@ر الشرQف ع$S الوفاء باحتياجات الطالب الوافدين ع ة منظومة Nعليم الوافدين باأل زعدم قد $S ر

 iمر الذي قد يرجع لك´.ة املشكالت والعقبات ال�A ،ات، وانخفاض كفاء¥�ا الداخليةQ1افة املستو
استھ ح�� Nعـود منظومـة Nعلـيم  @ا، و@و ما ال بد من د رNعيق منظومة Nعليم الوافدين عن اداء دو ر

ُ

سالتھ  @ر و A انةcان¸�ا املستمدة من مcم S'ام\# ا]�رالوافدين بالتعليم قبل ا   .العامليةز

ـــة معلمــــ��م إلعـــــداد خــــاص ح�ـــــ�  وQحتــــاج الطـــــالب الوافــــدين إ'ـــــS معاملــــة خاصـــــة، مــــع حاجــ
Qب ع$S كيفيـة التعامـل مـع  ر�ستطيعوا تحقيق احتياجات الطالب الوافدين، كما أ��م بحاجة للتد

و}عمـل حاليـا بمعا@ـد البعـوث =سـالم. التعددية الثقافية ال�i يتم�k ½�ا Nعليم الطالب الوافـدين
ً

ية 
ـــا ومعلمـــــة yـــــ# 1افـــــة التخصـــــصات الـــــشرعية والعرpيـــــة والثقافيـــــة) 214(عـــــدد  و}عـــــا&ي معلjـــــi . معلمــ

@ر الشرQف A م منuوافز املقدمة ل��نة با }سية مقا زالبعوث من ك´.ة Aعباء التد ر   .ر

ة  اســـة فانـــھ تجـــدر =شـــا روألن الباحـــث ســـوف يقـــوم باســـتخدام مـــدخل الـــنظم yـــ# @ـــذه الد ر
  .نظام التعليij بمدخالتھ وعملياتھ ومخرجاتھاملوجزة ملcونات ال

  :مف\وم النظام ومكوناتھ

ة عن وجود مجموعة من العناصر املتم�kة ال�i تتفاعل معا من:   النظام  عرفھ العامر أنھ عبا
ً

ر   ي

ل أجـــل الوصـــو لuـــدف خـــاص، و@ـــو 1ـــل ال يتجـــزأ، يمكـــن تميkـــ�ه عـــن بي¿تـــھ، ومـــنظم بحيـــث �عكـــس 
ة من العناصر Aخر ومن التفاعل املتبادل �°تلف ع ىناصره، وأي Nغy .k# أي عنصر �غk. بالضر ور

اس¸�ا منفصلة تختلف تماما  رثم النظام 1لھ، وال يمكن تخفيض النظام إ'S مجموع أجزائھ؛ إذ أن د
اس¸�ا y# إطار الcل ،. (رعن د   .)122، ص 2017يالعامر

فرصـة لÆ[ميـع داخلـھ ليـؤدوا  @و الـذي �ـستطيع أن يث§ـت نفـسھ مـن خـالل اتاحـة الالنظام الكفء
لي¸�م yــ# فعــل ذلـك اء مــسؤ ا بالراحــة إ وأداء أفـضل، وأن �ــشعر زو ففــي النظــام الكــفء Nعمــل جميــع . ً

حلــــة التحــــسkن املــــستمر Qــــو كمــــشاركkن فــــاعلkن yــــ#  ة واملعلمــــو و=دا رعناصـــر النظــــام مــــع =دا ر نر . ن
ن، ( ومودا وآخر ئEـس). 45، ص2009ز روQتcو النظام من ثـالث مcونـات  ية و¾ـ# مـدخالت وعمليـات ن

  :ومخرجات وNعرQفuا كما ي$#

د ال�ــــi �ـــستخدمuا النظــــام yـــ# &ــــشاطاتھ، وNـــشمل 1ــــل العناصـــر ال�ــــInputs : iاملـــدخالت  رو¾ــــS املـــوا
تـــدخل النظــــام وال�ــــN iعمــــل ع$ــــS تحقيــــق أ@ـــداف معينــــة، وتنقــــسم املــــدخالت إ'ــــS نــــوعkن مــــدخالت 

  )25، ص 2012،شعالن وعبدهللا. (رئEسية، ومدخالت محيطة بالنظام

لcـــي تتحقـــق أ@ـــداف النظـــام التعليjــi وا�°رجـــات والفوائـــد طوQلـــة Aجـــل، : Processesالعمليــات 
Qـــا ًيtـــسق العمـــل بـــkن  ريtبðـــ# أن يcـــو للنظـــام التعليjـــi نظـــام للعمـــل، يتـــضمن @ـــيكال ًتنظيميـــا ًوإدا ن

أ@ـــداف النظـــام ا�[وانــب املتعـــددة للعمليـــة التعليميـــة، وكــذلك مـــنXY يتفـــق مـــضمونھ ومحتــواه مـــع 
قابة ا�[ودة وقيـاس كفايـة Aداء،  روIحتياجات ا��الية واملستقبلية للفرد وا�[تمع، باإلضافة إ'# 

،ص 2013عبد العليم، . (وQتم التفاعل بkن @ذه العناصر لتعطي ا�°رجات وتحقق أ@داف النظام
23(  
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ات والنتــائج ال®�ائيــة ال�ــi يحققuــ:Outputsا�5رجــات ا النظــام التعليjــi و¾ــS النتــاج ز وNعÖــI iنجــا
ــا للعمليــــات ظائفــــھ، . املرغــــوب فيــــھ فعليــ ووتتحــــدد مخرجــــات أي نظــــام وفــــق أ@ــــداف @ــــذا النظــــام و

وتVنـوع ا�°رجـات إ'ـS . ىوتتوقف جودة تلك ا�°رجات ع$ـS نوعيـة مـدخال¥�ا ومـستو دقـة العمليـات
واملتمثلـة yـ# العائـد املـادي، مخرجات mشرQة ممثلة A #yفراد الذين تم إعداد@م، ومخرجات مادية 

اء واملعتقــــدات ال�ــــi خـــــرج ½�ــــا املـــــستفيدو مــــن النظـــــام  îـــــار وcفA #ــــy ــــة ممثلـــــةQـــات معنو نومخرجـ ر
iـــjالتعلي) . ، اقــــع النظــــام ) 172، ص2017يالعــــامر وو¤عــــد التطــــر إ'ــــS ما@يـــة الطــــالب الوافــــدين و ق

اســــة امليدانيــــة رالتعليjــــi ومcوناتــــھ نتطــــر yــــ# الــــصفحات القادمــــة للد ـــا ق ــi &ــــستطيع مــــن خاللuـ  وال�ــ
  .الوقوف ع$S واقع نظام Nعليم الطالب الوافدين بمدخالتھ، وعملياتھ، ومخرجاتھ

اسة امليدانية   :رالد

اسة امليدانية وتحليل نتائجuـا، حيـث يـتم عـرض أ@ـدافuا،   ريمكن فيما ي$# استعراض إجراءات الد
اسة، وأس اسة وتقني®�ا، ومجتمع وعينة الد روpناء أداة الد اليب املعا�[ـة =حـصائية، ثـم يVبـع ذلـك ر

  :عرض وتفسk. ومناقشة النتائج، كما ي$#

لا��و Aو اسة امليدانية : ر   رإجراءات الد

اسة امليدانية ع$S النحو Nîي   :ريمكن عرض إجراءات الد

اسة امليدانية-أ  رأ�داف الد

 Sاسـة امليدانيـة إ'ـ ام Nعلـيم الطـالب الوافــدين واقـع متطلبـات تطــوQر نظـالتعــرف ع$ـS ر    @ـدفت الد
@ر الشرQف من وجuة نظر املعلمkن  :، وذلك ع$S النحو Nîيزبالتعليم قبل ا�[ام\# باأل

@ر  -1 زالتعــرف ع$ــS واقـــع مــدخالت نظـــام Nعلــيم الطــالب الوافـــدين بــالتعليم قبـــل ا�[ــام\# بـــاأل
ـــاد îتيــــــة ، الــــــسياسات والVــــــشر}عات: الـــــشرQف مــــــن خــــــالل mAعـــ ـــام القبــــــو ، لA@ـــــداف ونظـــ

اسية، املبا&ي والتج�kuات، التموQل ، املنا�X الد رالطالب، املعلمو   .ن
@ر  -2 زالتعـــرف ع$ـــS واقـــع عمليـــات نظـــام Nعلـــيم الطـــالب الوافـــدين بـــالتعليم قبـــل ا�[ـــام\# بـــاأل

عمليـات التعلـيم والـتعلم، عمليـات التقـوQم وIمتحانـات، : الشرQف من خالل mAعـاد îتيـة
Qة  .رالعمليات =دا

@ر التعــرف ع -3 ز$ــS واقــع مخرجــات نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين بــالتعليم قبــل ا�[ــام\# بــاأل
 .الشرQف

اسة امليدانية-ب  رأداة الد

Vبانة mغــرض جمــع  اســة امليدانيـة املقــابالت ال·°ـصية غkــ. املقننـة وكــذلك Iسـ ر      اسـتخدمت الد
اسـة، حيـث تـم توجيـھ IسـVبانة للمعلمـkن، وقـد تـم  إعـداد تلـك IسـVبانة yـ# رالبيانات من عينة الد

اســـات الـــسابقة، وAدبيـــات العلميـــة  رضـــوء مـــا أســـفر عنـــھ ا�[انـــب النظـــر مـــن عـــرض وتحليـــل للد ي
اســـة، ومـــن ثـــم قـــام الباحـــث بتحكيمuـــا، والتأكـــد مـــن صـــالحي¸�ا بحـــساب  راملتخصـــصة yـــ# مجـــال الد

 :الثبات، ع$S النحو Nîي معامالت

اسة  -1   رصدق أدوات الد
ىدق الظـا@ر وصـدق ا��تـو     تـم التأكـد مـن الـص اسـة امليدانيـة مـن خـالل عرضـuا ع$ـS ألي رداة الد

اســـة؛ وذلــك للقيـــام بتحكيمuـــا  رمجموعــة مـــن ا��كمـــkن مــن ذو Iختـــصاص وا�°Jـــ.ة yــ# مجـــال الد ي
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ا�Åــــم  اســـة، وNــــساؤال¥�ا، وأ@ــــدافuا، وقــــد طلـــب مــــن ا��كمــــkن إبــــداء آ رmعـــد Iطــــالع ع$ــــS عنــــوان الد ر
ُ

ات  رومالحظا¥�م حو عبا اسة، وصـدقuا yـ# ل ات ملوضوع الد رIسVبانة من حيث مدى مالءمة العبا ر
ة بـا��و تبـاط 1ـل عبـا اسة، وكذلك من حيـث ا رالكشف عن املعلومات املرغوpة للد ر ر ُالبعـد الـذي /ر

ة با��ــذف أو  ات، وســالمة صــياغ¸�ا، واق/ــ.اح طــر تحــسي®�ا باإلشــا رتtتjــi لــھ، ومــدى وضــوح العبــا قر
ات، والنظر y# تدرج املقياس، ومدى مالءمتھ، وغk. ذلك مما يراه مناسبا=بقاء، أو التعديل لل عبا

ً
 .ر

ات، وكــذلك تــم إضــافة وحــذف  اء ا��كمــkن ومالحظــا¥�م تــم التعــديل لــبعض العبــا ر      وpنــاء ع$ــS آ ر
ـــا��ة للتطبيــــق، وتتcـــــو اســــة صـ ات بحيــــث أصـــــبحت أداة الد نmعــــض العبــــا ر ¥�ا  Iر ـــ# صـــــو رســــVبانة yـ

، Aوال®�ائية من ثالث  لمحاو ة، والثا&ي) 35(مدخالت نظام Nعليم الطالب الوافدين، وQضم : ر : رعبا
ة، ) 20(وQضم ، عمليات نظام Nعليم الطالب الوافدين مخرجات نظام Nعليم الطالب : والثالثرعبا

اســـة مقيـــاس ليكـــرت) 10(الوافـــدين، وQـــضم  ات، وقـــد اســـتخدمت الد رعبـــا -كبkـــ.ة(ثالôـــي Likert ر
اسةلل) ضعيفة-متوسطة ة من وجuة نظر عينة الد جة تحقق 1ل عبا رتعرف ع$S د ر   .ر

اسة -2   رثبات أدوات الد
نبــاخ Reliability    تــم حــساب الثبــات  ُ، حيــث �عتJــ. معامـــل Cronbach's alphaو بطرQقـــة ألفــا كر

نبـاخ أ&ـسب الطـر ��ــساب ثبـات Iسـت§يانات قألفـا كر مقـايEس Iتجــاه حيـث يوجـد مـدى محــدد / و
جات ا��ت ـــد ةرمــــن الــ ـــ² ا�[ـــــدو ) 492، ص 2011أبــــو عـــــالم، ( .رملـــــة لcــــل مفـــــردة أو عبـــــا ) 3(لوQوsــ

اسة   .رمعامالت الثبات ألداة الد
  )3(لجدو 

اسة   ر معامالت الثبات ألداة الد

عدد   را��و
ات  رالعبا

معامل 
ألفا 

نبا وكر

ىمستو 
  الثبات

  0.82  5  لA@داف ونظام القبو

  0.84  5  السياسات والVشر}عات

  0.76  5  الطالب

  0.78  5  ناملعلمو

اسية   0.86  5  راملنا�X الد

  0.88  5  املبا&ي والتج�kuات

  0.81  5  التموQل

مدخالت نظام Nعليم 
  الطالب الوافدين

  0.94  35  إجما'# املدخالت

  0.83  6  عمليات التعليم والتعلم

  I  6  0.87متحاناتعمليات التقوQم و

Qة   0.92  8  رالعمليات =دا

عمليات مخرجات نظام 
  Nعليم الطالب الوافدين

  0.93  20  إجما'# العمليات
  0.87  10  مخرجات نظام Nعليم الطالب الوافدين

  0.96  65  إجما'# IسVبانة

  مرتفع
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نبــاخ لثبــات IســVبانة قــد بلغــت ) 3(ليتــ²¹ مــن ا�[ــدو  ، كمــا أن )0.96(وأن قيمــة معامــل ألفــا كر
اسة وأmعاد@ا الفرعية جاءت جميعuا مرتفعـة؛ حيـث تراوحـت مـن رمعامالت الثبات ��او أدا رة الد

)0.76 ( Sإ'ــــ)ــــ# نتـــــائج )0.94y ـــة  ــVبانة، وpالتــــا'# الثقــ ، و}ــــشk. تحليـــــل الثبــــات إ'ـــــS الثبــــات ا�[يــــد لالســـ
اسة امليدانية وسالمة البناء عل��ا   . رالد

اسة امليدانية-ج   ر مجتمع وعينة الد

اســــة ع$ــــS معا@ــــد الب       عــــوث ومعلjــــi اللغــــة العرpيــــة للنــــاطقkن mغk.@ــــا باعتبــــار أن @ــــذه رتركـــز الد
 ، @ــــر A #\ـــام اســــkن بــــالتعليم قبــــل ا�[ـ ياملعا@ــــد تــــضم الtــــسبة AكJــــ. مــــن الطــــالب الوافــــدين الد ز ر
@رQـة  A ة عن قطاع املعا@ـد اسة تم مراجعة الtشرة =حصائية الصاد زولتحديد þ[م مجتمع الد ر ر

 iÃÄا اسة من املعلمkن يبلغ م، وتبkن أن 2020رللعام الد معلم، وقد ) 214(رإجما'# þ[م مجتمع الد
جــان  اســة باســتخدام معادلــة كk.جEــiÃÞ مو رتــم حــساب العينــة املمثلــة �[تمــع الد  Krejcie andر

Morgan )Marguerite G. et al, 2006, P146(  . د&ـى للعينـة العـشوائية املمثلـةA ـد��وتبـkن أن ا
اســة يبلــغ  }ــع مع) 138(ر�[تمـع الد اســVبانة ع$ـS املعلمــkن yــ# شــuر ) 150(زلـم، وقــد قــام الباحـث بتو

م، مع مراعـاة متغkـ.ات وخـصائص ا�[تمـع Aصـ$#، و¤عـد فحـص 2021إبرQل ومايو وQونيو من عام 
اســـVبانة، ) I)141ســVبانات الســـVبعاد غkـــ. املكتمــل م®�ـــا تبـــkن عـــدد IســVبانات الـــصا��ة للتحليـــل 

اسة من  ا�°صائص Aولية �[تمـع املعلمـkن بنظـام Nعلـيم  املعلمkن بحسبروQمكن وصف عينة الد
  .)4(لالوافدين بمعا@د البعوث ع$S النحو املو²s با�[دو 

  ) 4(لجدو 

اسة بحسب البيانات kولية للمعلم9ن   روصف عينة الد

.kة العدد  املتغQسبة املئوtال  

  :النوع

  %55.32  78  ذكر

  %44.68  63  أن	�

  :التخصص

  %58.87  83  يشر# وعر¤

#y41.13  58  ثقا%  

ات N #yعليم الوافدين   :رالدو

ات   %67.38  95  رحصل ع$S دو

ات   %32.62  46  رلم يحصل ع$S دو

  :طبيعة العمل

iÃÄل أساcشm 65.96  93  �عمل%  

  %34.04  48  �عمل بنظام Iنتداب

  100.00  141  =جما'#
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اسة بحسب متغk. النوع) 4(ليت²¹ من ا�[دو  من فئة ذكر بtسبة ) 78( قد تضمنت رإن عينة الد
وpحـــسب متغkـــ. التخـــصص قـــد %). 44.68(مـــن فئـــة أن	ـــ� بtـــسبة مئوQـــة ) 63(، و %)55.32(مئوQـــة 

مــن فئــة ثقــاy# بtــسبة مئوQــة ) 58(، و %)58.87(مــن فئــة شــر# وعر¤ــي بtــسبة مئوQــة ) 83(تــضمنت 
ات yــــ# Nعلــــيم الوافــــدين قـــد تــــضمنت%)41.13( ن فئــــة حــــصل ع$ــــS مــــ) 95(ر، وpحـــسب متغkــــ. الــــدو

ات بtـسبة مئوQــة  ات بtــسبة مئوQــة ) 46(، و %)67.38(ردو %). 32.62(رمـن فئــة لـم يحــصل ع$ـS دو
ــــد تـــــضمنت  ـــ. طبيعـــــة العمـــــل قـ ــــل mـــــشcل أساÄـــــiÃ بtـــــسبة مئوQـــــة ) 93(وpحـــــسب متغkــ مـــــن فئـــــة �عمـ

  %).34.04(من فئة �عمل بنظام Iنتداب بtسبة مئوQة ) 48(، و %)65.96(

  ت �حصائية kساليب واملعاm6ا-د

اسـة و=جابـة ع$ـN Sـساؤال¥�ا تطلـب ذلـك تحليـل البيانـات باسـتخدام mعـض  ر     لتحقيق أ@ـداف الد
  :Aساليب =حصائية الوصفية وIستداللية وال�i تضمنت ما ي$#

ة: املتوسط اP6سا�ي -1 رمحو / mُعد/ رللتعرف ع$S متوسط استجابات أفراد العينة ع$S 1ل عبا
ة خالل قيمة املتوسط ا��سا¤ي لcل فمنI #yسVبانة،  جـة رمحو / mُعد/ رعبا ريمكن معرفـة د

التحقــق املنـــاظرة، حيــث يـــتم تقــسيم مـــدى ليكــرت الثالôـــي الــذي ت/ـــ.اوح فيــھ قـــيم املتوســـطات 
-كبkـ.ة(ا��سابية إ'S ثالث فئات مVساوQة لتحديد مدى 1ل استجابة من Iسـتجابات الـثالث 

جـة التحقـق yـ# ضـوء املتوسـط  طرQقة )5(لوQو²s ا�[دو ، )ضعيفة-متوسطة را��كـم ع$ـS د
  .ا��سا¤ي

قم  رجدو    ) 5(ل

جة التحقق ab ضوء املتوسط اP6سا�ي   راP6كم ع � د

 املــــــدى
جة التحقق   رد

ات �يجابية ات السلبية  رالعبا   رالعبا

 3 وح�� 2.34من  1.66 وح�� 1من   ضعيفة

 2.33 وح�� 1.67من  2.33 وح�� 1.67من   متوسطة

 1.66 وح�� 1من  3 وح�� 2.34من   بk.ةك

ل لتحديـــد مــدى NـــشVت اســـتجابات أفـــراد العينـــة حـــو :معامـــل <خـــتالفي<نحــراف املعيـــار و -2
ادت قيمة Iنحراف املعيار أومتوسطuا ا��سا¤ي ي، فcلما  معامـل Iخـتالف فـإن ذلـك �ـشk.  ز

اسة اء أفراد العينة y# النقطة محل الد رإ'S تباين آ   .ر

ــــ -1 اســـــــة تـــــــم  :ستخدمة bـــــــa املعاm6ـــــــات �حـــــــصائيةال£ــــــpامج املـــ ــــة بالد ــــات ا�°اصـــ رتحليـــــــل البيانـــ
نباســــــــتخدام ـــامس والعــــــــشر ــــــدار ا�°ــــــ ـــــــامج =حـــــــــصا
ي2017 لعــــــــام و =صــ  )SPSS( م مـــــــــن الJ.نـ

Statistical Package for Social Sciences،  رنـامج =كـسيلpوMicrosoft Excel ـسيقtـ# تy 
  .لا�[داو والرسوم البيانية
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اسة امليدانية: ا¤يرا�Pو الث  رنتائج الد

اسـة امليدانيـة مـن خـالل عـرض ومناقـشة النتـائج =جماليـة ��ـاو  ر   يتم عـرض ومناقـشة نتـائج الد ر
اسـة وأmعاد@ـا الفرعيــة، ومـن ثــم عـرض ومناقــشة النتـائج التفــصيلية لcـل محــو رأداة الد mُعـد مــن / ر

اسة/رمحاو   :   كما ي$#،رأmعاد أداة الد

  لة الستجابات املعلم9ن حو واقع نظام �عليم الطالب الوافدينالنتائج �جمالي  - أ
جــــة التحقــــق ) 6(ل   يوsـــ² ا�[ــــدو  راملتوســـط ا��ــــسا¤ي وIنحــــراف املعيـــار ومعامــــل Iخـــتالف ود ي

  .واقع نظام Nعليم الطالب الوافدين لستجابات املعلمkن حوالاملناظرة 

  ) 6(لجدو 

  اقع نظام �عليم الطالب الوافدين و لالستجابات املعلم9ن حوالنتائج �جمالية 

املتوسط   ُالبعد
 ا��سا¤ي

Iنحراف 
  ياملعيار

معامل 
  Iختالف

جة  رد
  التحقق

  ال/.تEب

  1  كبk.ة  %20.30  0.48  2.35  لA@داف ونظام القبو

السياسات 
  والVشر}عات

  3  متوسطة  23.49%  0.52  2.23

  4  متوسطة  %17.71  0.36  2.06  الطالب

  2  كبk.ة  %20.53  0.48  2.34  ناملعلمو

اسية   6  متوسطة  %28.32  0.56  1.98  راملنا�X الد

  7  متوسطة  %28.85  0.57  1.98  املبا&ي والتج�kuات

  5  متوسطة  %25.35  0.50  1.99  التموQل

مدخالت 
نظام 
Nعليم 

الطالب 
  الوافدين

ـــ  متوسطة  %17.22  0.37  2.13  إجما'# املدخالت   ـ

عمليات التعليم 
  والتعلم

  1  متوسطة  21.09%  0.48  2.30

عمليات التقوQم 
  وIمتحانات

  2  متوسطة  25.51%  0.55  2.14

Qة   3  متوسطة  %28.61  0.57  2.00  رالعمليات =دا

عمليات 
مخرجا

ت نظام 
Nعليم 

طالب ال
  الوافدين

ـــ  متوسطة  %21.16  0.45  2.13  إجما'# العمليات   ـ

مخرجات نظام Nعليم الطالب 
  الوافدين

ـــ  متوسطة  21.39%  0.46  2.16   ـ

إجما'# واقع نظام Nعليم الطالب 
  الوافدين

ـــ  متوسطة  17.40%  0.37  2.14   ـ
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  :ما ي$#) 6(ليت²¹ من النتائج با�[دو 

جة التحقق إلجما'# -   "متوسطة"ىy# مستو  واقع نظام Nعليم الطالب الوافدين رجاءت د
ـــات ، و@ــــو مــــا قــــد يرجــــع إ'ــــS التحــــسن امل�Æــــوظ )2.14( بمتوســــط حــــسا¤ي  yــــ# مــــدخالت وعمليـ

لkن عــن  وومخرجــات نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين mــس§ب =جــراءات املتخــذة مــن قبــل املــسؤ
 .النظام، ومن تلك =جراءات إ&شاء مركز تطوQر Nعليم الطالب الوافدين وAجانب

جة التحقـق إلجمـا'#  -  " متوسـطة"ىyـ# مـستو مـدخالت نظـام Nعلـيم الطـالب الوافـدين رجاءت د
جــــة )2.13(سا¤ي بمتوســــط حــــ ر، حيــــث جــــاء mعــــد A@ــــداف ونظــــام القبــــو yــــ# املرتبــــة Aو'ــــS بد ل ُ

جة  املعلمkن ُ، يليھ mعد)2.35(بمتوسط حسا¤ي " كبk.ة" بمتوسط " كبk.ة"رy# املرتبة الثانية بد
جــــــة  الــــــسياسات والVــــــشر}عات ُ، يليــــــھ mعــــــد)2.34(حــــــسا¤ي  ــــ# املرتبــــــة الثالثــــــة بد " متوســــــطة"رyــ

جـــة )2.23(بمتوســط حـــسا¤ي  ر، يليـــھ mعــد الطـــالب yـــ# املرتبـــة الراmعــة بد بمتوســـط " متوســـطة"ُ
جــة )2.06(حــسا¤ي  ر، يليــھ mعــد التموQــل yــ# املرتبـــة ا�°امــسة بد بمتوســط حـــسا¤ي " متوســطة"ُ

جـة )1.99( اسـية yـ# املرتبـة الـسادسة بد ر، يليـھ mعـد املنـا�X الد ر بمتوسـط حــسا¤ي " متوسـطة"ُ
جــــة ُ، بEنمــــا يــــأNي mعــــد املبــــا&ي وال)1.98( بمتوســــط " متوســــطة"رتجkuــــ�ات yــــ# املرتبــــة Aخkــــ.ة بد

ر، و@ــــو مــــا يمكــــن تفـــسk.ه بــــأن ع$ــــS الــــرغم مــــن وجـــود mعــــض أوجــــھ القــــصو yــــ# )1.98(حـــسا¤ي 
@ر الـــشرQف إال أن مـــدخالت النظـــام بـــدأت yـــ#  زمـــدخالت نظـــام Nعلـــيم الطـــالب الوافـــدين بـــاأل

تطـوQر Nعلـيم الطـالب الوافـدين التطوQر والتحسkن mس§ب تلك =جراءات ال�i يقوم ½�ا مركز 
ات وا�°اصــة بالتنميــة املuنيــة للمعلمــkن، وNعــديل yــ#  رمـن خــالل قيامــھ mعقــد العديــد مــن الــدو
لmعــض سياســات قبــو الطــالب واختيــار أفــضل العناصــر لاللتحــاق بمعا@ــد البعــوث وNــسuيل 

اسية بما يتوافق ومستجدات  رإجراءات قبو الطالب، وNعديل m #yعض املنا�X الد  .العصرل
جــة التحقــق إلجمــا'#  -  " متوســطة"ىyــ# مــستو عمليــات نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين رجــاءت د

جـــة )2.13(بمتوســط حـــسا¤ي  ر، حيــث جـــاء mعــد عمليـــات التعلـــيم والتعلــيم yـــ# املرتبــة Aو'ـــS بد ُ

ُ، يليھ mعد عمليات التقوQم وIمتحانات y# املرتبة الثانية )2.30(بمتوسط حسا¤ي " متوسطة"

جــــ yــــ# املرتبــــة )2.14(بمتوســــط حــــسا¤ي " متوســــطة"ة ربد Qــــة  ـــا يــــأNي mعــــد العمليــــات =دا ر، بEنمـ ُ

جة  ، و@و ما يمكـن تفـسk.ه بـأن املعلمـkن بـدأوا )2.00(بمتوسط حسا¤ي " متوسطة"رAخk.ة بد
}س وNعليم مناسبة للطالب الوافدين فضال عـن Iسـتعانة بالوسـائل  y# استخدام طر التد

ً
ر ق

فــة yــ# عمليــات Nعلــيم للطــالب، إضـافة إ'ــS التنو}ــع yــ# أســاليب تقــوQم الطــالب التعليميـة ا�°تل
ــــا مــــــن خـــــالل اســــــتخدام أســـــاليب التقــــــوQم =لك �ØQم عل��ـ /.ونيـــــة؛ إضــــــافة إ'ـــــA Sســــــاليب روتـــــد

ً

Qة ا�°تلفة ترتكز mشcل أساiÃÄ ع$S ا�°طة  ف عل��ا، كما أن العمليات =دا رالتقليدية املتعا ر
Iس/.اتيجية ال�i تم وضعuا لتعليم الطالب الوافدين وا@تمامuا بوظائف التخطيط والتنظيم 

Qو د نوالتوجيھ والرقابة لcافة Aعمال ال�i يقوم ½�ا =دا  .اخل املنظومةر
جة التحقق إلجما'#  -  " متوسـطة"ىyـ# مـستو مخرجات نظـام Nعلـيم الطـالب الوافـدين رجاءت د

ل، و@ــو مــا قــد يرجــع إ'ــS أن حــصو mعــض خر�Qــ# النظــام ع$ــS مراكــز )2.16(بمتوســط حــسا¤ي 
@ـــر الـــشرQف عامليـــا وQحقـــق  A ـــ# بالد@ـــم ممـــا �عــز مـــن ســـمعةy زاجتماعيــة وسياســـية مرموقـــة ز

@ر خاصة وملصر بصفة عامةىالقو الناعم ٍة لأل
ً

 . ز
اســة حـــو مـــدخالت  -  ب yـــ# اســتجابات عينـــة الد لNــشk. قـــيم معــامالت Iخـــتالف إ'ــS وجـــود تقــا ر ر

، بEنمــا ي/�ايــد %)17.22(نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل Iخــتالف 
اســة حــو مخرجــات نظــام Nعلــيم الطــالب ال لIخــتالف yــ# اســتجابات عينــة الد وافــدين حيــث ر

، و@و ما قد يرجع إ'S وجود تحسن واy ²s# مدخالت %)21.39(بلغت قيمة معامل Iختالف 
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ا  اســة، بEنمـــ ب yــ# اســتجابات عينـــة الد رنظــام Nعلــيم الوافـــدين Aمــر الــذي أدى إ'ـــS وجــود تقـــا ر
ريوجـــد اخـــتالف yـــ# وجuـــات النظـــر حـــو مخرجـــات النظـــام mـــس§ب قـــصو النظـــام عـــن تحقيـــق  ل

Qادة Aعمالرmعض أ@دافھ و  S$ب الطالب ع رpما يؤكد ذلك أن النظام ال يد  .ر

 لالستجابات املعلم9ن حو واقع نظام �عليم الطالب الوافدين النتائج التفصيلية  - ب

اسة ع$S النحو Nîي ر   يمكن عرض نتائج 1ل mعد من أmعاد أداة الد ُ:  

لا�Pو kو   مدخالت نظام �عليم الطالب الوافدين: ر

اسـة اقتـصرت ع$ـS اك´ـ. تتعدد مدخالت  @ر الـشرQف ولكـن الد رنظام Nعليم الطـالب الوافـدين بـاأل ز
، والـسياسات  لmAعاد تأثk.ا y# املنظومة و¾# Nشمل العديد من mAعاد مثـل A@ـداف ونظـام القبـو ً

اسـية، املبـا&ي والتجkuـ�ات، التموQـل، وال�ـi نوsـ�uا  ، املنـا�X الد روالVشر}عات، الطالب، واملعلمو ن
  .ا ي$#فيم

لالبعد kو   لأل�داف ونظام القبو ا :ُ

ات، بحــــــسب ) 7(ل   يوsـــــ² ا�[ــــــدو  ـــا ــــب العبـــ Qــــــة وترتEــ راملتوســــــطات ا��ــــــسابية وIنحرافـــــات املعيا ر
ات mعد A@داف ونظام القبو  لاستجابات املعلمkن ع$S عبا ُ   ر

  ) 7(لجدو 

ات Oعد �kداف ونظام القبو اسة ع � عبا لاستجابات عينة الد ُ ر   ر

 رةالعبا  م
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
تVسم أ@داف نظام Nعليم الوافدين 

  .بالتcامل والوضوح
  4  كبk.ة  0.61  2.36

2  
يتم صياغة A@داف Iس/.اتيجية من 

خالل مشاركة جميع Aطراف ذات العالقة 
جھ(   ).رمن داخل النظام وخا

  5  متوسطة  0.63  2.19

3  
لاسة القبو داخل النظام تتم�k سي

  .بالعدالة وتcافؤ الفرص
  3  كبk.ة  0.63  2.38

4  
 #y ات القبو داخل النظام لتتم اختبا ر
ا�sة وتواكب  وضوء معايk. محددة و

  .املستجدات
  2  كبk.ة  0.63  2.40
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 رةالعبا  م
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

Qة   5 ريقوم مركز تطوQر التعليم بمراجعة دو
  .للسياسات وإجراءات قبو الطالب

  1  كبk.ة  0.64  2.43

ل'# mعد A@داف ونظام القبوإجما ـــ  كبk.ة  0.48  2.35  ُ   ـ
  

جة تحقق إجما'# mعد A@داف ونظام القبو تقـع yـ# مـستو ) 7(ليت²¹ من ا�[دو  ىأن د ل ُ ر
، وقــــد تراوحــــت املتوســــطات ا��ــــسابية )2.35(مــــن وجuــــة نظــــر املعلمــــkن بمتوســـط حــــسا¤ي " كبkـــ.ة"

ات من  جة التحقق ع$S مستو العبا رلد جة تحققuا )2.43(إ'S ) 2.19(ىر ات جاءت د ر، أي أن العبا ر
جـــة  ليـــا بحـــسب املتوســـط ا��ـــسا¤ي لد ات تنا رجميعـــا yـــ# مـــستو كبkـــ.ة ومتوســـطة، وp/.تEـــب العبـــا ز ر ى

ة : التحقق يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEب التا'# يقوم مركز تطوQر التعليم بمراجعة (رحيث جاءت العبا
Qــة لـــسياسات وإجـــراءات قبــو الطـــالب لدو ، وانحـــراف )2.43(ل ال/.تEــب Aو بمتوســـط حـــسا¤ي yـــ#) ر

وQمكــن تفــسk. ذلــك بــأن مركــز تطــوQر Nعلــيم الطــالب الوافــدين قــد اتخــذ خطــوات ). 0.64(يمعيــار 
لملموســة yــ# ســ§يل تEــسk. وNــسuيل إجــراءات قبــو الطــالب داخــل املنظومــة و}عمــل ع$ــS التحــديث 

بEنمـــا جـــاءت . تقدمـــة لاللتحـــاق باملعا@ـــدالـــدائم لuـــا مـــن أجـــل اختيـــار أفـــضل العناصـــر الطالبيـــة امل
ة  مــن (يــتم صــياغة A@ــداف Iســ/.اتيجية مــن خــالل مــشاركة جميــع Aطــراف ذات العالقــة (رالعبــا

جھ pما ). 0.63(ي، وانحراف معيار )2.19(y# ال/.تEب Aخk. بمتوسط حسا¤ي ) رداخل النظام وخا رو
لوافـدين واملـستفيدين داخـل النظـام أو يرجع ذلك إ'S ضعف التtـسيق بـkن صـا&\# سياسـة Nعلـيم ا

جھ  .رخا

 السياسات والDشر¦عات: ُالبعد الثا¤ي

ات، بحــــــسب ) 8(ل   يوsـــــ² ا�[ــــــدو  ـــا ــــب العبـــ Qــــــة وترتEــ راملتوســــــطات ا��ــــــسابية وIنحرافـــــات املعيا ر
ات mعد السياسات والVشر}عات ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   ر

  )8(لجدو 
O ات اسة ع � عبا ُ استجابات عينة الد ر   عد السياسات والDشر¦عات ر

ة  م املتوسط  رالعبا
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
Nــسuم الVــشر}عات ا��اليــة yــ# تحقيــق أ@ــداف 

  .النظام
  4  متوسطة  0.66  2.21

2  
يـتم تحـديث اللــوائح والقـوانkن املنظمـة للعمــل 

  .وفقا ألحدث املستجدات
  5  متوسطة  0.70  2.15

3  
تطـــوQر Nعلـــيم الوافـــدين عمليـــات يـــدعم مركـــز 

  . التحسkن املستمر داخل النظام
  3  متوسطة  0.63  2.25
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ة  م املتوسط  رالعبا
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

4  
�ـــسuم مركـــز تطـــوQر Nعلـــيم الطـــالب الوافـــدين 
ــــــــادات  ــــار القيــ ـــددة الختيــــــ ــايk. محــــــ ــــع معــــــــ بوضـــــ

  . للمنظومة
  1  متوسطة  0.68  2.28

5  
kن املتقـــدمkن  يــتم اختيــار شــيوخ املعا@ـــد مــن بــ

ــــــ ـــشuود لuـــــــــم بال�Ûا@ـــــــــة وا��ياديـــ ـــــــسن املــــــ ة وحــ
  .السمعة

  2  متوسطة  0.66  2.27

ـــ  متوسطة  0.52  2.23  ُإجما'# mعد السياسات والVشر}عات   ـ

  
جة تحقق إجما'# mعد السياسات والVشر}عات تقع y# مستو ) 8(ليت²¹ من ا�[دو  ىأن د ُ ر

، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية )2.23(من وجuة نظـر املعلمـkن بمتوسـط حـسا¤ي " متوسطة"
ات من ل جة التحقق ع$S مستو العبا رد جة تحققuا )2.28(إ'S ) 2.15(ىر ات جاءت د ر، أي أن العبا ر

جــة التحقــق  ليــا بحــسب املتوســط ا��ــسا¤ي لد ات تنا رجميعــا yــ# مــستو متوســطة، وp/.تEــب العبــا ز ر ى
ة :  يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEب التا'#  �سuم مركز تطوQر Nعليم الطالب الوافدين(رحيث جاءت العبا

، )2.28(ل yــــ# ال/.تEــــب Aو بمتوســــط حــــسا¤ي )بوضـــع معــــايk. محــــددة الختيــــار القيــــادات للمنظومــــة
وQمكن تفسk. ذلك بأن مركز تطوQر Nعليم الوافدين يقوم mعقد مسابقة ). 0.68(يوانحراف معيار 

�Åكال ا، والختيار أفضل العناصر املتقدمة لشغل الوظائف القيادية باملنظومة مثل شيوخ املعا@د و
بEنمــا . نوcQـو اختيــار تلـك العناصــر ع$ــS أسـاس الكفــاءة وا�°Jــ.ة ولـEس ع$ــS أســاس Aقدميـة فقــط

ة  yـ# ال/.تEـب ) يتم تحديث اللوائح والقوانkن املنظمـة للعمـل وفقـا ألحـدث املـستجدات(رجاءت العبا
ة ال ، و@ـو مـا قـد يرجـع إ'ـS أن املنظومـ)0.70(ي، وانحـراف معيـار )2.15(ا�°امس بمتوسط حـسا¤ي 

زالـــت Nعمـــل yـــ# ضـــوء الالئحـــة القديمـــة وال�ـــi تحتـــاج إ'ـــN Sعـــديل العديـــد مـــن الفقـــرات ح�ـــ� تواكـــب 
 .املستجدات العصرQة

  الطالب: ُالبعد الثالث

ات، بحــــــسب ) 9(ل   يوsـــــ² ا�[ــــــدو  ـــا ــــب العبـــ Qــــــة وترتEــ راملتوســــــطات ا��ــــــسابية وIنحرافـــــات املعيا ر
ات mعد الطالب ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   ر

  ) 9 (لجدو

ات Oعد الطالب اسة ع � عبا ُاستجابات عينة الد ر   ر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  ا��سا¤ي

Iنحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  ال/.تEب

1  
ــــر  ــــل النظـــــــام العديـــــــد مـــــــن العناصـــ يوجـــــــد داخـــ

ij1اديA شاد   .راملم�kة وا�°تصة باإل
  2  متوسطة  0.68  2.18
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2  
ــــــفافة  ة وشــــ ــــو ــــاليب متطــــــ ـــــام أســــــ ـــــــق النظـــــ ريطبــ

عا ية الطالب املتفوقkن واملتع´.ين رالكVشاف و
اسيا   .رد

  4  متوسطة  0.71  2.06

3  
ات توظيـــــف  ريمتلـــــك الطـــــالب العديـــــد مـــــن مuـــــا

  . الوسائل التكنولوجية y# عمليات التعلم
  3  متوسطة  0.70  2.11

4  
ــــد  ـــة الوافــــــــــدو بالوســــــــــطية عنـــــــ نيVــــــــــسم الطلبـــــــ

  .التحاقuم باملعا@د
  1  كبk.ة  0.68  2.38

5  
ض الــصعوpات yــ# نيواجـھ الطــالب الوافــدو mعـ

اسة املواد الثقافية   .رد
  5  كبk.ة  0.68  1.55

ـــ  متوسطة  0.36  2.06  ُإجما'# mعد الطالب   ـ

جة تحقق إجما'# mعد الطالب تقع y# مـستو ) 9(ليت²¹ من ا�[دو    ىأن د ُ مـن " متوسـطة"ر
جـة )2.06(وجuة نظر املعلمkن بمتوسط حسا¤ي  التحقـق ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية لد

ات مــــن  رع$ــــS مــــستو العبــــا جــــة تحققuــــا جميعــــا yــــ# )2.38(إ'ــــS ) 1.55(ى ات جــــاءت د ر، أي أن العبــــا ر
جــــة التحقــــق  ليــــا بحــــسب املتوســــط ا��ــــسا¤ي لد ات تنا رمــــستو كبkــــ.ة ومتوســــطة، وp/.تEــــب العبــــا ز ر ى

ة: يالحـــظ أ��ـــا جـــاءت بال/.تEـــب التـــا'# نيVـــسم الطلبـــة الوافـــدو بالوســـطية عنـــد (رحيـــث جـــاءت العبـــا
، و@ــو مــا )0.68(ي، وانحــراف معيــار )2.38(لyــ# ال/.تEــب Aو بمتوســط حــسا¤ي ) حــاقuم باملعا@ــدالت

قد يرجع إ'S أن عملية اختيار الطالب تتم وفق للضوابط ا��ـددة، وال�ـi تقـوم ع$ـS اختيـار افـضل 
ــا بــــالطبع  العناصــــر الطالبيــــة ال�ــــi تتمkــــ� بالعديــــد مــــن ا�°ــــصائص الــــسلوكيات ا��ميــــدة وال�ــــi م®�ــ

ة . وســـــطيةال اســـــة املـــــواد (ربEنمـــــا جـــــاءت العبـــــا ـــ# د ريواجـــــھ الطـــــالب الوافـــــدو mعـــــض الـــــصعوpات yــ ن
pما يرجع ذلك إ'S ). 0.68(ي، وانحراف معيار )1.55(y# املرتبة Aخk.ة بمتوسط حسا¤ي ) الثقافية رو

اسة العلوم الشرعية والعرpية أك´. من غk.@ا فمن اجلuا التحقو رأن الطالب الوافدين يفضلو د ا ن
@ر الشرQف، بخالف املواد الثقافية وال�i يجد الطالب صعوpة كبk.ة y# فuمuا وQتفق ذلـك مـع . زباأل

اسة جمال مصطفى ت إ'S أن الطالب الوافدين يواجuو العديد 2001رما توصلت لھ د ن وال�i أشا ر
اسة أنو أحمد عÃÞE. من املشكالت سواء التعليمية أو Iجتماعية أو Iقتصادية روكذلك د � وال�i ر

ــا �ــــساعد ع$ــــS تحقيــــق Aمــــن  شــــاد النفــــiÃÞ للطــــالب الوافــــدين بمــ ة للتوجيــــھ و= رأكــــدت ع$ــــS ضــــر ور
 .النفiÃÞ بالtسبة لuم

  ناملعلمو: ُالبعد الراOع

ات، ) 10(ل   يوsـــــ² ا�[ـــــدو  Qـــــة وترتEـــــب العبـــــا راملتوســـــطات ا��ـــــسابية وIنحرافـــــات املعيا ر
ات mعد املعلم ُبحسب استجابات املعلمkن ع$S عبا   .نور
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  ) 10(لجدو 

ات Oعد املعلمو اسة ع � عبا ناستجابات عينة الد ُ ر   ر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
ــل املعلـــم مـــع الطـــالب بمنتÙـــ� الــــشفافية  يتعامـ
نوالعدالـــة واملـــساواة دو تفرقــــة mـــس§ب اللــــو  ن

  . أو النوع
  1  كبk.ة  0.61  2.57

2  
�[ـــة Aخطـــاء الـــشا
عة لـــدى يقـــوم املعلـــم بمعا

اق منظم وفعال ٍالطالب mشcل    .ر
  2  كبk.ة  0.64  2.47

3  
يوظــــف املعلــــم أحــــدث الوســــائل التكنولوجيــــة 

  . y# العملية التعليمية mشcل فعال
  3  متوسطة  0.62  2.26

4  
ــــــشغل  ــــــ�ين لـــ يــــــــتم اســــــــتقطاب املعلمــــــــkن املتمkــ
ـــــS معـــــــايk. علميـــــــة  ـــــاء ع$ــ الوظـــــــائف املتاحـــــــة بنــ

  .وا�sة
  4  متوسطة  0.73  2.21

5  
ــــال للمعلمـــــــkن  ـــــام تنميـــــــة مuنيـــــــة فعـــ يتـــــــوفر نظــ

  . داخل النظام
  5  متوسطة  0.69  2.19

نإجما'# mعد املعلمو ـــ  كبk.ة  0.48  2.34  ُ   ـ

جة تحقق إجما'# mعد املعلمو تقع y# مستو ) 10(ل       يت²¹ من ا�[دو    ىأن د ن ُ مـن " كبk.ة"ر
جـة التحقـق )2.34(وجuة نظر املعلمkن بمتوسط حسا¤ي  ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية لد

ات مــــن  رع$ــــS مــــستو العبــــا جــــة تحققuــــا جميعــــا yــــ# )2.57(إ'ــــS ) 2.19(ى ات جــــاءت د ر، أي أن العبــــا ر
جــــة التحقــــق  ليــــا بحــــسب املتوســــط ا��ــــسا¤ي لد ات تنا رمــــستو كبkــــ.ة ومتوســــطة، وp/.تEــــب العبــــا ز ر ى

يتعامل املعلم مع الطالب بمنت�Ù الشفافية (ة رحيث جاءت العبا: يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEب التا'#
نوالعدالــة واملــساواة دو تفرقــة mــس§ب اللــو أو النــوع ، )2.57(لyــ# ال/.تEــب Aو بمتوســط حــسا¤ي ) ن

ات ال�ــــi ). 0.61(يوانحــــراف معيــــار  ــkن ع$ــــS العديــــد مــــن الــــدو روقــــد يرجــــع ذلــــك إ'ــــS حــــصو املعلمــ ل
ل النظــام مثــل التعدديــة الثقافيــة وال�ــi تVــيح �ــستطيع مــن خاللuــا التعامــل مــع 1افــة العناصــر داخــ

ة . نللمعلم التعامل مع جميع الطالب دو تفرقھ يتـوفر نظـام تنميـة مuنيـة فعـال (ربEنما جاءت العبا
و@و ). 0.69(ي، وانحراف معيار )2.19(y# املرتبة Aخk.ة بمتوسط حسا¤ي ) للمعلمkن داخل النظام

ات ال� i تقدم للمعلمـkن، فـضال ع$ـS ا��ـا ال تtبـع مـن ا@تمامـا¥�م رما قد يرجع إ'S شcلية mعض الدو
غبـا¥�م بـل قـد فرضـت علـ��م فرضـا وميولuم و

ً
ث . ر اسـة مفيـد حـا رو@ـو مـا يتفـق مـع مـا توصـلت لـھ د ر
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}س الوســـــائل التكنولوجيــــة yـــــ# ) م2019(بــــانتو ـــتخدام أعـــــضاء @يئــــة التــــد روال�ــــi أوsـــــ�ت قلــــة اسـ
 .امية y# ا��اضراتالعملية التعليمية، مع استخدام اللY[ة الع

اسية: ُالبعد ا56امس   راملنا;: الد

ات، بحسب ) 11(ليو²s ا�[دو     Qة وترتEب العبا راملتوسطات ا��سابية وIنحرافات املعيا ر
اسية ات mعد املنا�X الد راستجابات املعلمkن ع$S عبا   .ُر

  )11(لجدو 

ات  اسة ع � عبا ر استجابات عينة الد اسيةmُعد ر    راملنا;: الد

ةال  م  رعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
ح Iبتcـــار و=بـــداع  اســـية ر وتنjــi املنـــا�X الد ر

  . والتفكk. الناقد لدى الطالب
  5  متوسطة  0.76  1.85

2  
ـــ# تنميـــــة الــــــتعلم  اســـــية yــ ات الد رNـــــسuم املقـــــر ر
ـــــــالب  ــــدى الطـــ ات ا��ياتيــــــــــة لــــــ ــــــــا رالــــــــــذاNي واملuــ

  . الوافدين
  4  توسطةم  0.70  1.87

3  
اسية التنوع الثقاy# للطـالب  رترا# املنا�X الد

  .الوافدين
  3  متوسطة  0.71  2.02

4  
ـــــو 1ــــــل مــــــن A&ــــــشطة الــــــصفية  ـــق املعلمـ نيطبـــ

ات الطالب   .روالالصفية من أجل تنمية قد
  2  متوسطة  0.69  2.03

5  
ا يـــــتالءم مـــــع  ــ يــــتم تطـــــوQر منــــا�X الوافـــــدين بمــ

@ر ال A ة وأ@دافQفزاملستجدات ال/.بوQشر.  
  1  متوسطة  0.65  2.13

اسية رإجما'# mعد املنا�X الد ـــ  متوسطة  0.56  1.98  ُ   ـ

اســية تقــع yــ# مــستو ) 11(ل        يتــ²¹ مــن ا�[ــدو    جــة تحقــق إجمــا'# mعــد املنــا�X الد ىأن د ر ُر

، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية )1.98(من وجuة نظـر املعلمـkن بمتوسـط حـسا¤ي " متوسطة"
جة ا ات من رلد رلتحقق ع$S مستو العبا جة تحققuا )2.13(إ'S ) 1.85(ى ات جاءت د ر، أي أن العبا ر

جــة التحقــق  ليــا بحــسب املتوســط ا��ــسا¤ي لد ات تنا رجميعــا yــ# مــستو متوســط، وp/.تEــب العبــا ز ر ى
ة : يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEـب التـا'# يـتم تطـوQر منـا�X الوافـدين بمـا يـتالءم مـع (رحيـث جـاءت العبـا

@ر الشرQفاملستج A ة وأ@دافQزدات ال/.بو ( و بمتوسط حسا¤يA بEال/.ت #yل)وانحراف )2.13 ،
وقــد يرجــع ذلــك إ'ــS ا@تمــام نظــام Nعلــيم الطــالب الوافــدين mعمليــة تطــوQر املنــا�X ). 0.65(يمعيــار 

اســـية حيـــث تـــم Nـــشكيل �[نـــة مcونـــة مـــن   خبkـــ. مـــن خJـــ.اء املنـــا�X للقيـــام mعمليـــة تطـــوQر 100رالد
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ة .  منـــــا�X الطـــــالب الوافـــــدينوتحــــديث ـــا ح Iبتcـــــار (ربEنمـــــا جــــاءت العبــ اســـــية ر وتنjـــــi املنـــــا�X الد ر
، وانحــراف )y)1.85ــ# ال/.تEــب ا�°ــامس، بمتوســط حــسا¤ي ) و=بــداع والتفكkــ. الناقــد لــدى الطــالب

ح ). 0.76(يمعيار  اسـية بمـا ينjـi ر وو@ذا يؤكد ع$S ا��اجة املاسة للتطوQر ا��قيقـي للمنـا�X الد ر
 .بداع والتفكk. الناقد لدى الطالب الوافدين=

 املبا¤ي والتج\9©ات: ُالبعد السادس

ات، بحسب ) 12(ليو²s ا�[دو     Qة وترتEب العبا راملتوسطات ا��سابية وIنحرافات املعيا ر
ات mعد املبا&ي والتج�kuات ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   . ر

  ) 12(لجدو 

ات اسة ع � عبا راستجابات عينة الد   ُ Oعد املبا¤ي والتج\9©اتر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
تتوافـق مبــا&ي معا@ـد البعــوث مـع أحــدث 
ـــــة مــــــن وســــــائل Aمــــــن  املواصــــــفات ال/.بوQـ

  .والسالمة وال�ßة

  1  متوسطة  0.67  2.16

2  
تـــتم صـــيانة املبـــا&ي واملعامـــل والتجkuـــ�ات 

ي   .رmشcل دو
  2  متوسطة  0.70  2.12

3  
ـــد 1افــــة التجkuــــ�ات املعمليــــة  تــــوفر املعا@ـ

  .نال�i يحتاج إل��ا املعلمو
  3  متوسطة  0.69  1.98

4  
ــــــائل  ــــــــ ـــــــوث وســـــــ ــــــــ ــــــــد البعـــــ ـــــــــ ــــك معا@ــــ ـــــــــ ــــــ تمتلـ
تكنولوجية سمعية وpـصرQة 1افيـة إلثـراء 

  .العملية التعليمية
  4  متوسطة  0.73  1.87

5  
ـــــــائل  ـــــق أحـــــــــدث الوســ ــــــل املكتبـــــــــة وفــــ Nعمـــ

��  .ديثةالتكنولوجية والرقمية ا
  5  متوسطة  0.70  1.78

  ــــ  متوسطة  0.57  1.98  ُإجما'# mعد املبا&ي والتج�kuات

جـة تحقـق إجمـا'# mعـد املبـا&ي والتجkuـ�ات تقـع yـ# مــستو ) 12(ل        يتـ²¹ مـن ا�[ـدو    ىأن د ُ ر
، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية )1.98(من وجuة نظـر املعلمـkن بمتوسـط حـسا¤ي " متوسطة"

ات من رلد رجة التحقق ع$S مستو العبا جة تحققuا )2.16(إ'S ) 1.78(ى ات جاءت د ر، أي أن العبا ر
جــة التحقــق  ليــا بحــسب املتوســط ا��ــسا¤ي لد ات تنا رجميعــا yــ# مــستو متوســطة، وp/.تEــب العبــا ز ر ى

ة : يالحــظ أ��ــا جــاءت بال/.تEــب التــا'# تتوافــق مبــا&ي معا@ــد البعــوث مــع أحــدث (رحيــث جــاءت العبــا
ــــن والـــــسالمة والـــــ�ßةاملواصـــــ ـــائل Aمـ لyـــــ# ال/.تEـــــب Aو بمتوســـــط حـــــسا¤ي ) فات ال/.بوQـــــة مـــــن وســ

ــــالب ). 0.67(ي، وانحـــــراف معيـــــار )2.16( بـــــھ مركـــــز تطـــــوQر Nعلـــــيم الطـ ـــS مـــــا قـــــام  و@ـــــذا قـــــد يرجـــــع إ'ــ
 Sـــ.ة، خاصـــة ع$ـــkخA ـــ# الف/ــ.ةy تمــام بمبـــا&ي معا@ـــد البعــوث =ســـالمية@I جانـــب مـــنAالوافــدين و
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بEنما جاءت . اءات والتج�kuات وال�i تتم وفقا ألحدث املستجدات ال/.بوQة املس¸�دفةىمستو =&ش
ة  yــ# ال/.تEــب ا�°ــامس ) Nعمــل املكتبــة وفــق أحــدث الوســائل التكنولوجيــة والرقميــة ا��ديثــة(رالعبــا

يو@و ما قد �عود إ'ـS أوجـھ القـصو ال�ـN iع/ـ. ). 0.70(ي، وانحراف معيار )1.78(بمتوسط حسا¤ي  ر
الـــت Nعمــل وفقـــا ألســـاليب البحــث التقليديـــة بـــدو ادخــال الوســـائل ا��ديثـــة مثـــل املكت نبــة وال�ـــi ال ز

 .=ن/.نت y# عملية البحث

  التمو�ل: ُالبعد الساOع

ات، بحـــــسب ) 13(ل   يوsــــ² ا�[ــــدو  Qـــــة وترتEــــب العبــــا راملتوســـــطات ا��ــــسابية وIنحرافــــات املعيا ر
ات mعد التموQل  ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   ر

  )13(لدو ج

ات Oعد التمو�ل اسة ع � عبا ُ استجابات عينة الد ر   ر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
سالة  ريكفي التموQل املتاح سنوQا لتحقيق 

  .وأ@داف النظام التعليij للوافدين
  2  متوسطة  0.66  2.06

2  
 Sضـــــة ع$ـــــ اســـــية املفر وNـــــسuم الرســـــوم الد ر

 yـــ# الوفـــاء بمتطلبـــات املعا@ـــد مـــن الطـــالب
  . ا�°دمات الطالبية

  3  متوسطة  0.67  1.99

3  
ـــــــــنح  ــــــــع املــــ }ـــــ ــــر الـــــــــــــشرQف بتو ــــــــ @ـ A ـــــــــوم زيقــــ ز
ــــــس  ـــــــــا ألســــــ ــــالب وفقــ ـــS الطـــــــ ـــــــــية ع$ــــــــ اســ رالد

  .موضوعية وشفافة
  1  متوسطة  0.66  2.09

4  
نيتقا�ــ�Ã العــاملو داخــل النظــام ا��ــوافز 
ــــــا¥�م  ــــ� احتياجــــ ــــــا يل�ـــــ املاديـــــــــة املناســـــــــبة بمـــ

  .املعEشية
  5  متوسطة  0.68  1.86

5  
ـــــــــع  ـــــــيم الوافـــــــــــدين لتنو}ــ ـــــس\S نظـــــــــــام Nعلــــ �ــــــ

  .مصادر التموQل داخلھ
  4  متوسطة  0.69  1.96

  ــــ  متوسطة  0.50  1.99  ُإجما'# mعد التموQل
  

جة تحقق إجما'# mعد التموQل تقع y# مستو ) 13(ل        يت²¹ من ا�[دو  ىأن د ُ من " متوسطة"ر
جـة التحقـق )1.99(سا¤ي وجuة نظر املعلمkن بمتوسط ح ر، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية لد
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ات مــــن  رع$ــــS مــــستو العبــــا جــــة تحققuــــا جميعــــا yــــ# )1.86(إ'ــــS ) 2.09(ى ات جــــاءت د ر، أي أن العبــــا ر
جـة التحقـق يالحـظ أ��ـا  ليا بحسب املتوسـط ا��ـسا¤ي لد ات تنا رمستو متوسطة، وp/.تEب العبا ز ر ى

ة حيــــث جــــاءت الع: جــــاءت بال/.تEــــب التــــا'# اســــية ع$ــــS (ربــــا }ــــع املــــنح الد @ــــر الــــشرQف بتو A ريقــــوم زز
، وانحــــراف )2.09(لyــــ# ال/.تEــــب Aو بمتوســــط حــــسا¤ي ) الطــــالب وفقــــا ألســــس موضــــوعية وشــــفافة

Aمر الذي قـد يرجـع إ'ـS أن الطـالب الوافـدين ع$ـS قـدم املـساواة yـ# حـصولuم ع$ـS ). 0.66(يمعيار 
نيتقا�ـ�Ã العـاملو داخــل (ىبEنمـا جـاءت العبــار . �ابــاةاملنحـة مـن عدمـھ، فــال مجـاد للوسـائط أو ا�

، yـــ# املرتبـــة ا�°امـــسة بمتوســــط )النظـــام ا��ـــوافز املاديـــة املناســـبة بمـــا يل�ـــ� احتياجـــا¥�م املعEـــشية
ضـــــا املعلمــــkن العــــامليkن داخـــــل ). 0.68(ي، وانحــــراف معيــــار )1.86(حــــسا¤ي  ـــة  روقـــــد يرجــــع ذلــــك قلـ

ا�ـــiÃ . ة دوام 1امــلاملعا@ــد خاصــة وانــھ يبقــى yــ# املعuــد ف/ــ. اســة  روQتفــق ذلــك مــع مــا توصــلت لــھ د ر
Qادة فرص املنح املقدمة للطالب الوافدين2017ناصر عرا¤ي   .ز وال�i اوصت أنھ ال بد من 

  :عمليات نظام �عليم الطالب الوافدين: را�Pو الثا¤ي

اسـة ع$ـS اثنـkن فقـط مـن العمليـات داخـل نظـام Nعلـيم الطـالب الوافـدين و@ مـا mعــد رواقتـصرت الد
  . عمليات التعليم والتعلم، و¤عد عمليات التقوQم وIمتحانات

لالبعد kو   .عمليات التعليم والتعليم: ُ

ات، بحـــــسب ) 14(ل   يوsــــ² ا�[ــــدو  Qـــــة وترتEــــب العبــــا راملتوســـــطات ا��ــــسابية وIنحرافــــات املعيا ر
ات mعد عمليات التعليم والتعليم ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   . ر

  )14(لجدو 

ات Oعد عمليات التعليم والتعليم اسة ع � عبا ُ استجابات عينة الد ر   ر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
}س ال�i �ستخدمuا  رترا# طر التد ق
ق الفردية بkن الطالب واملعلمو الفر   .ن

  2  كبk.ة  0.70  2.34

2  
 #y س/.اتيجية املستخدمةI تالئم

}س من قبل املعلمkن نواتج التعلم رالتد
  .املس¸�دفة

  5  متوسطة  0.70  2.27

3  
�سuم املعلم بفاعلية y# توفk. بEئة داعمة 

  .لعملي�i التعليم والتعلم
  1  كبk.ة  0.67  2.36

4  
يتمكن املعلم من تنمية جوانب التعلم 

Qة والوجدانية لدى  راملعرفية واملuا
  .الطالب الوافدين

  3  متوسطة  0.66  2.30
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5  
 #y ك الطالب الوافدو بفاعلية ن�شا ر

  .A&شطة التعليمية الصفية والالصفيھ
  6  متوسطة  0.66  2.22

6  
ينوع املعلم من اس/.اتيجيات التعليم 

والتعلم بما يل�i تطلعات الطالب 
  .الوافدين

  4  متوسطة  0.59  2.29

ـــ  متوسطة  0.48  2.30  ُإجما'# mعد عمليات التعليم والتعلم   ـ
  

جة تحقق إجما'# mعد عمليات التعليم والتعلم تقع y# مـستو ) 14(ل        يت²¹ من ا�[دو   ىأن د ُ ر
، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية )2.30(من وجuة نظـر املعلمـkن بمتوسـط حـسا¤ي " متوسطة"

ات من  جة التحقق ع$S مستو العبا رلد جة تحققuا )2.36(إ'S ) 2.22(ىر ات جاءت د ر، أي أن العبا ر
جـــة  ليـــا بحـــسب املتوســـط ا��ـــسا¤ي لد ات تنا رجميعـــا yـــ# مـــستو كبkـــ.ة ومتوســـطة، وp/.تEـــب العبـــا ز ر ى

ة : التحقق يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEب التا'# �سuم املعلم بفاعلية y# توفk. بEئـة (رحيث جاءت العبا
ير ، وانحـــراف معيــــا)2.36(ل، yـــ# ال/.تEـــب Aو بمتوســــط حـــسا¤ي )داعمـــة لعملي�ـــi التعلـــيم والــــتعلم

ىوقد يرجع ذلك إ'S أن املعلم ير أن التعلم عملية Nشاركية بEنھ وkpن الطالب، وفuم املعلم ). 0.67(
للبEئة التعليميـة وتفاعال¥�ـا �ـشعر الطـالب بـاألمن و}عمـل ع$ـS تحفkـ�ه ع$ـS التعلـيم وNـستحثھ لبـذل 

جـات الــتعلم ة . ر1ـل ا�[uــود ال�ـi تــصل بــھ إ'ـS أع$ــS د ك (ربEنمــا جـاءت العبــا نالطــالب الوافــدو ر�ـشا
، )2.22(، y# ال/.تEب السادس بمتوسط حسا¤ي )بفاعلية A #y&شطة التعليمية الصفية والالصفية

وقــد يرجــع ذلــك إ'ــS قلــة اســتخدام املعلــم A&ــشطة بنوع��ــا ممــا يــنعكس ). 0.66(يوانحــراف معيــار 
ق الفردية بkن الطالب وسلبا ع$S مراعاة الفر

ً
. 

  تقو�م و<متحاناتعمليات ال: ُالبعد الثا¤ي

ات، بحـــــسب ) 15(ل   يوsــــ² ا�[ــــدو  Qـــــة وترتEــــب العبــــا راملتوســـــطات ا��ــــسابية وIنحرافــــات املعيا ر
ات mعد عمليات التقوQم وIمتحانات ُاستجابات املعلمkن ع$S عبا   .ر

  )15(لجدو 

ات  اسة ع � عبا ر استجابات عينة الد    عمليات التقو�م و<متحاناتmُعد ر

ة  م  رالعبا
 املتوسط
  ا��سا¤ي

Iنحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  ال/.تEب

ـــوء   1 ـــــتم عمليـــــــة التقــــــوQم وIمتحانـــــــات yــــــ# ضــــ تـ
  . معايk. تVسم باملوضوعية

  1  متوسطة  0.63  2.22

ـــــ#   2 ــــالب yــ ــــة الراجعــــــة للطــ يقــــــدم املعلــــــم التغذيـــ
  .ضوء نتائج التقوQم ا�°اصة ½�م

  4  متوسطة  0.72  2.13
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ات =لك/.ون  3 ــــا ـــــام Iختبـــ ـــــة بمــــــــا ريطبـــــــق النظــ يــ
ات الطالب   .ريVناسب مع مuا

  6  متوسطة  0.75  2.04

تتعــدد أســاليب تقــوQم الطــالب داخــل النظــام   4
ات التحرQرQة فقط   .روال تقتصر ع$I Sختبا

  5  متوسطة  0.67  2.11

5  
ىيتعامــل النظــام مــع شــcاو وتظلمــات الطــالب 
ــــــــشفافية  ــــات بمنتÙــــــــــ� الــ ــــــــائج Iمتحانــــــ ـــن نتــ مــــــ

  .والعدالة
  3  متوسطة  0.74  2.14

ن�ـستخدم املعلمــو أســاليب التقــوQم املناســبة   6
ات الطالب   .رلقد

  2  متوسطة  0.70  2.18

  ــــ  متوسطة  0.55  2.14  ُإجما'# mعد عمليات التقوQم وIمتحانات

  
جـة تحقـق إجمـا'# mعـد عمليـات التقـوQم وIمتحانـات تقـع yــ# ) 15(ل        يتـ²¹ مـن ا�[ـدو  ُأن د ر

، وقــد تراوحــت املتوســـطات )2.14(ة نظــر املعلمــkن بمتوســط حـــسا¤ي مــن وجuـــ" متوســطة"ىمــستو 
ات مـــن  جـــة التحقـــق ع$ـــS مـــستو العبـــا را��ـــسابية لد ات جـــاءت )2.22(إ'ـــS ) 2.04(ىر ر، أي أن العبـــا

ليـــا بحـــسب املتوســـط ا��ـــسا¤ي  ات تنا جــة تحققuـــا جميعـــا yـــ# مـــستو متوســـطة، وp/.تEـــب العبـــا زد ر ىر
جـــــة التحقـــــق يالحـــــظ أ��ـــــا جـــــاءت بال/.ت ة  : Eـــــب التـــــا'#رلد ــــاءت العبـــــا ـــتم عمليـــــة التقـــــوQم (رحيـــــث جـ تــ

yـــــ# ضـــــوء معـــــايk. تVـــــسم باملوضـــــوعية ، )2.22(ل، yـــــ# ال/.تEـــــب Aو بمتوســـــط حـــــسا¤ي )وIمتحانـــــات 
ــو متجــــــردا عنـــــــد وضـــــــع Aســـــــئلة ). 0.63(يوانحــــــراف معيـــــــار  ـــــم يcـــــ ـــــS أن املعلــ ـــا يرجـــــــع ذلــــــك إ'ــ pمــــ نو ر

ات ال�ـi وت�ßيحuا من أي تحy iÃ�°� �k# عملية التقوQم، كما ر قد يرجع ذلك إ'S أن mعض الـدو
ايــــة 1املــــة بأســــاليب التقــــوQم ا�°تلفــــة رحــــصل عل��ــــا املعلمــــو جعلــــت املعلــــم ع$ــــS د بEنمــــا جــــاءت . ن

ة ات الطالب(رالعبا ات =لك/.ونية بما يVناسب مع مuا ريطبق النظام Iختبا ، y# ال/.تEب السادس )ر
وقــــد يرجـــع ذلــــك إ'ــــS اقتـــصار نظــــام التقــــوQم ). 0.75(ي، وانحـــراف معيــــار )2.04(بمتوســـط حــــسا¤ي 

ات  ة اســــــتخدام النظــــــام لالختبــــــا ـــد ـــS الطــــــالب ونـــ ــــم ع$ـــ ـــــة yــــــ# ا��كــ را��ــــــا'# ع$ــــــA Sســــــاليب التقليديـ ر
 .Iلك/.ونية لقلة جا@زQة املعلم للتعامل معuا

�ة: ُالبعد الثالث   رالعمليات �دا

Qــ) 16(ل   يوsــ² ا�[ــدو  ات، بحـــسب راملتوســطات ا��ــسابية وIنحرافــات املعيا رة وترتEــب العبــا
Qة ات mعد العمليات =دا راستجابات املعلمkن ع$S عبا   ُر
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  ) 16(لجدو 

ات  اسة ع � عبا راستجابات عينة الد �ةmُعد ر    رالعمليات �دا

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

<نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
Nشرف القيادات y# النظام ع$S وضع 

  .ّيق التم�k املؤسiÃÞخطط محكمة لتحق
  1  متوسطة  0.74  2.09

2  
يتم تحديث ا�°طط باستمرار y# ضوء 

  .ما يتوافر من بيانات أو مستجدات
  2  متوسطة  0.70  2.07

3  
تVسم اختصاصات ومuام العاملkن 

  .داخل النظام بالوضوح
  3  متوسطة  0.70  2.01

4  
جة تفوQض السلطة لcل فرد  رتVناسب د

ملطلوب منھ بالنظام مع þ[م املuام ا
  .أداؤ@ا

  4  متوسطة  0.74  1.99

5  
�عمل مركز التطوQر ع$S التtسيق بkن 

نمختلف ا�[uات املعنية بالشئو 
Qة للطالب   .رالتنظيمية و=دا

  6  متوسطة  0.73  1.97

6  
يتم اختيار الوقت املناسب لعملية 

 #y التوجيھ داخل النظام سواء
  .اجتماعات فردية أو جماعية

  5  ةمتوسط  0.73  1.98

7  
تVسق العملية الرقابية مع أ@داف 

  .ا�°طط املعتمدة داخل النظام
  8  متوسطة  0.70  1.93

8  
تتضمن عملية الرقابة اتخاذ =جراءات 
مة ولEس مجرد كشف  زالت�ßيحية الال

  .Aخطاء
  7  متوسطة  0.67  1.94

Qة رإجما'# mعد العمليات =دا   ــــ  متوسطة  0.57  2.00  ُ
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Qــة تقــع yــ# مــستو ) 16(ل مــن ا�[ــدو        يتــ²¹ جــة تحقــق إجمــا'# mعــد العمليــات =دا ىأن د ر ُر

، وقـد تراوحـت املتوسـطات ا��ـسابية )2.00(من وجuة نظـر املعلمـkن بمتوسـط حـسا¤ي " متوسطة"
ات من  جة التحقق ع$S مستو العبا رلد جة تحققuا )2.09(إ'S ) 1.93(ىر ات جاءت د ر، أي أن العبا ر

جــة التحقــق ىجميعــا yــ# مــستو مت ليــا بحــسب املتوســط ا��ــسا¤ي لد ات تنا روســطة، وp/.تEــب العبــا ز ر
ة : يالحظ أ��ا جاءت بال/.تEب التا'# Nشرف القيادات y# النظام ع$S وضع خطط (رحيث جاءت العبا

iÃÞــ� املؤســـkّمحكمــة لتحقيــق التم( و بمتوســـط حــسا¤يA ــبEــ# ال/.تy ،ل)ي، وانحــراف معيـــار )2.09
 إ'ــI S@تمــام الكبkــ. الــذي يوليـھ النظــام لعمليــة التخطــيط وال�ــi تمثلــت yــ# وقـد يرجــع ذلــك). 0.74(

=شــراف ع$ــS وضــع خطــة اســ/.اتيجية متcاملــة للمنظومــة تحــت عنــوان نحــو Nعلــيم متمkــ� للطــالب 
ـــدين ة .الوافــ ــــا جـــــاءت العبـــــا ـــل (ر بEنمـ ـــدة داخــ ـــع أ@ـــــداف ا�°طـــــط املعتمــ تVـــــسق العمليـــــة الرقابيـــــة مــ

pمـا يرجــع ذلــك ). 0.70(ي، وانحـراف معيــار )1.93(ن بمتوسـط حــسا¤ي ، yــ# ال/.تEـب الثــام)النظـام رو
 iـÖن عـن املنظومـة ممـا �عkوفق ما خطط لھ من قبل املـسئول .kء داخل النظام ال �سiÃ� أن 1ل S'إ

¥�ا ع$S تحقيق A@داف املوضوعة  .روجود خلل داخلuا y# قد

  مخرجات نظام �عليم الطالب الوافدين: را�Pو الثالث

sدو    يو]�ات، بحسب ) 17(ل² ا Qة وترتEب العبا راملتوسطات ا��سابية وIنحرافات املعيا ر
ات محو مخرجات نظام Nعليم الطالب الوافديناستجابات ر املعلمkن ع$S عبا   .ر

  ) 17(لجدو 

ات محو مخرجات نظام �عليم الطالب الوافدين اسة ع � عبا راستجابات عينة الد ر   ر

ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

نحراف <
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

1  
يــــــتم تحقيــــــق نــــــواتج الــــــتعلم املــــــس¸�دفة مــــــن 

  .نظام Nعليم الوافدين بكفاءة
  4  متوسطة  0.60  2.28

2  
ــاق  يؤ@ـــل النظــــام الطــــالب الوافــــدين لاللتحــ
 .kــــاي ـــــام\# وفقــــــــــا ملعــــــ ـــــة التعلــــــــــيم ا�[ـــــ بمرحلــــ

  . ا�[ودة
  5  متوسطة  0.65  2.26

3  
ــــ ــــــــددة لتقـــــــ ـــــة ومحـــ وQم توجـــــــــــد آليـــــــــــات دقيقــــــ

ــــام\#  ــــــل ا�[ــــــ ــــــــام التعلـــــــــيم قبــــ ــــــات نظــ مخرجـــ
  .للطالب الوافدين

  3  كبk.ة  0.69  2.35

4  
ـــــــات  ـــــدين طموحــــ ـــــــيم الوافــــــ ـــــــام Nعلـــ ـــــــــi نظــــ يل�ـ
نالطــالب yــ# Iلتحـــاق بالcليــات ال�ــi يرغبـــو 

  . ف��ا
  2  كبk.ة  0.67  2.40

5  

ـــصل mعـــــض خر�Qـــــ# النظـــــام ع$ـــــS مراكـــــز  يحــ
اجتماعيـة وسياسـية مرموقـة yـ# بالد@ـم ممــا 

ـــــن ســــــــمعة ـــر الـــــــشرQف عامليــــــــا ز�عـــــــز مــ @ــــ A ز
  .ىوQحقق القو الناعمة ملصر

  1  كبk.ة  0.66  2.53
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ة  م  رالعبا
املتوسط 
  اP6سا�ي

نحراف <
  ياملعيار

جة  رد
  التحقق

  الpqت¥ب

6  
ـــد تtــــسيق وتcامــــل بــــkن معا@ــــد الطــــالب  يوجـ

@ر A #�Qر°�  . زالوافدين والرابطة العاملية 
  6  متوسطة  0.66  2.23

7  
ات  ريؤ@ـــل النظـــام الطـــالب الوافـــدين yـــ# مuـــا

  .رQادة Aعمال
  9  متوسطة  0.72  1.88

8  
ـــة يـــــتم متاmعـــــة خ Qـــ رر�Qــــــ# النظـــــام بـــــصفة دو

  . mعد التحاقuم با�[امعة
  10  متوسطة  0.73  1.85

9  
 .kــــاي ـــــام مــــــــــع املعــــــ ـــــــات النظـــــ ـــب مخرجـــ تVناســــــ

  . الدولية لتعليم الوافدين
  8  متوسطة  0.74  1.89

10  
تمثـل مخرجــات نظــام Nعلـيم الوافــدين قيمــة 

@ر A يمضافة للتعليم   .ز
  7  متوسطة  0.70  1.91

ـــ  متوسطة  0.46  2.16   الطالب الوافدينإجما'# مخرجات نظام Nعليم   ـ
  

جـــة تحقـــق إجمـــا'# محـــو مخرجـــات نظـــام Nعلـــيم الطـــالب ) 17(ليتـــ²¹ مـــن ا�[ـــدو         رأن د ر
ـــدين تقـــــع yــــ# مـــــستو  ـــسا¤ي " متوســــطة"ىالوافـ ، وقـــــد )2.16(مـــــن وجuـــــة نظــــر املعلمـــــkن بمتوســــط حــ

جة التحقق ع$S مستو العبا رتراوحت املتوسطات ا��سابية لد ، أي أن )2.53(إ'S ) 1.85(ات من ىر
ليا بحسب  ات تنا جة تحققuا جميعا y# مستو كبk.ة ومتوسطة، وp/.تEب العبا ات جاءت د زالعبا ر ر ىر

جة التحقق يالحظ أ��ـا جـاءت بال/.تEـب التـا'# ة : راملتوسط ا��سا¤ي لد يحـصل (رحيـث جـاءت العبـا
 #y مراكز اجتماعية وسياسية مرموقة S$النظام ع #�Qعض خرm ر@ A زبالد@م مما �عز من سمعة ز

، وانحراف )2.53(، y# ال/.تEب Aو'S بمتوسط حسا¤ي )ىالشرQف عامليا وQحقق القو الناعمة ملصر
ه ) 0.66(يمعيــــار  مـــــو @ــــر الـــــشرQف و ـــك الـــــبالد لأل ـــك إ'ـــــS مــــدى تقـــــدير شــــعوب تلــ pمـــــا يرجــــع ذلــ زو ر زر

ـــل مــــا يتــــصل بــــھ و@ــــذا يتــــ²¹ جليـــــا خاصــــة مــــع دو جنــــوب شــــ قر اســــيا مثــــل مال�kيـــــا، لالديtيــــة، و1ـ
ة . إندونEسيا Qـة mعـد التحـاقuم با�[امعـة(ربEنما جاءت العبا ) ريـتم متاmعـة خر�Qـ# النظـام بـصفة دو

pمـا يرجـع ذلـك إ'ـS أن قلـة ). 0.73(ي، وانحراف معيار )y)1.85# املرتبة Aخk.ة، بمتوسط حسا¤ي  رو
ــــر، mــــــس§ب @ــ A ن بجامعــــــةkـــــوه امللتحقــــــ ــــام وخرQجـ ــــل بــــــkن النظــ ـــــود وحــــــده ملتاmعــــــة زالتواصــ  عــــــدم وجـ

 .ا�°رQجkن داخل النظام

اسة   :رتوصيات الد

اسـة بالعديـد مـن               اسة النظرQة وامليدانية من نتائج توéـiÃ الد رy# ضوء ما اسفرت عنھ الد ر
  :التوصيات

  .     توصيات خاصة باملدخالت

 . زتحديث الئحة الطالب الوافدين بما يتما��Ã مع أبر املستجدات واملتغk.ات −
لجــراءات قبــو الطــالب عــن طرQــق اتاحــة التقــديم Iلك/.و&ــي مــن بالد@ــم، مــع ســـرعة تEــسk. إ −

ات زا��صو ع$S املوافقات Aمنية وا��اء اجراءات Iقامة وا�[و  . ل
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 .أن يتم تقديم منا�X الطالب الوافدين باللغة العرpية واللغة =نجل�kية معا −
Qب املعلمkن ع$S كيفية التعامل مع التعددية الثق −  .افية للطالب الوافدينرتد
@ـــر للطـــالب الوافـــدين وخاصـــة الطـــالب Aك´ـــ. احتياجـــا مـــن  − A ـــادة عـــدد املـــنح املقدمـــة مـــنQز ز

 .طالب اسيا وافرQقيا
عقـــد العديـــد مـــن الـــشرا1ات التعليميـــة 1Aاديميـــة بـــkن معا@ـــد البعـــوث =ســـالمية وغk.@ـــا مـــن  −

 .املؤسسات التعليمية العاملية ال�N iعمل y# نفس ا�[ال
لاتاحة الفرصة للطالب للدخو A #yقسام العلمية وعدم قصر Nعليمuم ع$A Sقسام Aدبية  −

نباملعا@د بما يؤ@لuم للدخو y# الcليات ال�i يرغبو ف��ا  . ل
−  Xات ال·°ـصية للطـالب، وشـمو املنــا� لتطـوQر منـا�X الوافـدين بمـا �ـساعد ع$ــS تنميـة القـد ر

Qادة Aعمال والتعددية الثق ات  رملuا  .افيةر
 .التوصيات خاصة بالعمليات

}س بما يتما��Ã مع التوجuات العاملية − راستخدام املعلمkن أفضل طر التد   .ق
 . التوسع y# استخدام اساليب تقوQم متنوعة خاصة التقوQم =لك/.و&ي −
الغـاء صـالحيات 1افــة ا�[uـات =شــرافية ع$ـS معا@ــد البعـوث مــع قـصر تبعي¸�ــا املباشـرة ملركــز  −

@رتطوQر Nعليم A بع مشيخةVز الوافدين والذي ي. 
 .إ&شاء وحدة لضمان ا�[ودة داخل املعا@د من أجل تحقيق امل�kة التنافسية −
ة املوا@ب لال@تمام بالنماذج =بداعية للطالب − ة تحت مس�j إدا رإ&شاء ادا  .ر

 .التوصيات ا56اصة با�5رجات

− A ادةQ ات  رحاجة النظام لتأ@يل الطالب الوافدين ع$S مuا   .عمالر
ة للمتاmعة والتعاو الدو'# للتواصل مع الطالب الوافدين mعد التخرج − نا&شاء إدا  .ر
 .ناتاحة الفرصة أمام الطالب الوافدين I #yلتحاق بالcليات ال�i يرغبو ف��ا −
@ـر الـشرQف yـ# العالقـات الدوليـة  − زاستغالل القو الناعمة ال�i يمنحuا الطالب الوافـدين لأل ى

N iتفاقات ال�Iعقد@ا الدولةو . 
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  قائمة املراجع

  : العر�يةاملراجع: أوال

ة العامة للطالب الوافدين،  @ر الشرQف، مجمع البحوث =سالمية، =دا Aر إحصاء عام ): 2021(ز
@ر الشرQف   . زبأعداد الطالب الوافدين y# التعليم قبل ا�[ام\# باأل

@ـر،  A ف، مكتـب شـيخQر الشر@ Aز قـم الئحـة الطـالب): 2014(ز ة بموجـب قـرار  ر الوافـدين الـصاد ر
)195.( 

ة العامــة للطــالب الوافــدين  @ــر الــشرQف، =دا Aر ،القــا@رة، إحــصاء عــام بأعــداد الطـــالب )2021(ز
ات القــادمkن  }ــع الطــالب ع$ــS القــا @ــر بحــسب تو A #\ــام]�رالوافــدين بــالتعليم قبــل ا زز ي

  .م2021، 2010م®�ا ع$S مدار عشر سنوات من عام 
@ـــــر الـــــ Aة العامـــــة للطـــــالب الوافـــــدين، ز أعـــــداد ): 2021(رشرQف، مجمـــــع البحـــــوث =ســـــالمية، =دا

ـــــــkن  ــــــا بــ ـــ# الف/ـــــــــ.ة مـــ @ر الـــــــــشرQف yــــــ ــــــاأل ـــــــالتعليم قبـــــــــل ا�[ـــــــــام\# بـــ ـــkن بــ ســــــ ـــــــدين الدا زالوافــ ر
  .م2010/2011-2020/2021

ـــــشرQف،  @ر الـــ ـــــاأل ــــــدين بـــ ــــيم الطـــــــالب الوافــ @ـــــــر الــــــــشرQف، مركــــــــز تطــــــــوQر Nعلــــ Aز ا�°طــــــــة ): 2019(ز
@ر الـــشرQف Iســ/.اتيج نحـــو ( م 2030 – 2018زية للتعلـــيم قبـــل ا�[ـــام\# للوافــدين بـــاأل

 ).Nعليم متم�k للطالب الوافدين
ا�iÃ ناصر عرا¤ي  رأساليب مواجuة الضغوط وعالق¸�ا بالشعو بالوحدة النفسية ): 2017(رأحمد، 

ة سالة ماجستk. غk. مtشو @ر،  A لدى الطالب الوافدين بجامعة iÃÄا روالتوافق الد ر ز ، ر
@ر بالقا@رة A ز1لية ال/.بية، جامعة. 

جــاء محمـود  دار : ، القــا@رة)6ط(منــا�X البحـث yــ# العلـوم النفــسية وال/.بوQـة، ). 2011(رأبـو عـالم، 
 . الtشر لÆ[امعات

، دمحم عمر  دن): 2017(يالعامر A ،ع، عمان{ نة، دار املع/� للtشر والتو رمدخل إ'S ال/.بية املقا  .زر
ه الـــــسياiÃÄ وا��ــــضار yــــ# أفرQقيــــا، القــــا@رة، الuيئـــــة ):1988( ا�[مــــل، شــــوÜ# عطــــا � @ــــر ودو Aي ر ز

 . املصرQة العامة للكتاب،
ــــــرا@يم حــــــــسن ، ــــــع ، إ��ــــــــاب إبــ ــــــد الرافــ ــــصف�i، إبــــــــرا@يم عبــ ردو الــــــــشراكة ): 2020(الــــــــسمدو&ي،  والــــ

@ــــر، بحــــث مtــــشو بــــاملؤتمر  A ــــ# حــــل مــــشكالت الطلبــــة الوافــــدين بجامعــــةy را�[تمعيــــة ز
@ر بالقا@رة mعنوان –ادس لcلية ال/.بية الدو'# الس A ن جامعةkالشراكة ا�[تمعية "ز بن

ب " وتطوQر التعليم اسات وتجا رد  .م2020/ 2019ر
ات تحديـد املــستو للطلبـة الوافــدين ): 2014(أبـو شـر}عة، عبــد الـرحمن محمـود دمحم  ىتقــوQم اختبـا ر

اسة y# معuد Nعليم اللغة العرpية لغk. الناطقkن ½�ا،  مجلة مجمع اللغة العرpية ع$S رللد
 ).6(الشبكة العاملية، ع

@ر): 2011(القوiÃé، دمحم عبد الفضيل Aاسات =سالمية، .. ز روعاملية =سالم، مركز البحوث والد
 .، 1لية دار العلوم، جامعة القا@رة)23(، ع )7(مج 

ث  ـــا ندونEــــــسيkن رتـــــصو مق/ـــــ.ح ملواجuـــــة مـــــشكالت الطـــــالب =): 2019(ربـــــانتو، مفيـــــد مـــــسعودي حــ
@ـــر  A ة، 1ليـــة ال/.بيـــة، جامعـــة ســـالة ماجـــستk. غkـــ. مtـــشو @ـــر،  A ن بجامعـــةkســـ زالدا ر ز رر

 . بالقا@رة
@ـــــر  A ــــر مقـــــدم لــــشيخQزتقر اســـــات ): 2017(ُ ـــS معuـــــدي البعــــوث =ســـــالمية والد ر�[نـــــة =شــــراف ع$ــ

قم  @ر  A لة بموجب قرار فضيلة وكيلcاصة، املش°�را  .م2017لسنة ) 1061(ز
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Q @ـر والuيئـات ): 2013(م،1961 لـسنة 103نة مصر العرpية، القانو رجمuو A ـشأن إعـادة تنظـيمmز
 .7نال�i �شملuا والئحتھ التنفيذية، القا@رة، الuيئة العامة لشئو املطاmع Aمk.ية، ط
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