
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
١٥٩ 

  حمادةعبد المحسن عبد العزيز   ثــــــاسم الباح
فـي  الكويـت   في   الثانويإعادة تنظيم التعليم      ثـــــعنوان البح

  ضوء حاجات المجتمع 
  عين شمس  ةـــــــــجامع

  التربية  ةــــــــــكلي
  لفلسفية واالجتماعية للتربيةاألصول ا  مــــــــــقس

  )م١٩٧٣(ماجستير   ةـــــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

 الذيالتعرف على حاجات المجتمع وأهم مشكالته مع تحديد الدور  -١
تلبية هذه الحاجات وعالج في يمكن أن يلعبه التعليم ومدى إسهامه 

 .تلك المشكالت
  :إلجابة على هذه األسئلةوعلى هذا األساس فإن هذا البحث يهدف ل

  وما أهم عوامله؟الكويتيالمجتمع في  حدثت التيما مظاهر التغير  -١
 مدى أي ؟ وإلى الكويتي تواجه المجتمع التيما أهم المشكالت  -٢

 عالج هذه المشكالت؟في  اإلسهام القائم الثانوييستطيع نظام التعليم 
دى تبلغ  مأيالكويت وإلى في  الثانويما أهم مشكالت التعليم  -٣

 .مسايرته لالتجاهات المعاصرة؟
 : من حيثالثانويفي التعليم حقل التعليم في ما رأى العاملين  -٤
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  المجتمع؟في  حدثت التي تكافؤه للتغيرات – رسالته –أهدافه 
  هذا التعليم؟إصالح يمكن من خاللها التيما المقترحات  -٥

  :منهج الدراسة
قطاع في  العاملين  الستجاباتإحصائيقام الباحث بوصف وتحليل 

 باستطالع رأيهم وقد اعتمد البحث على الباحثالتعليم الذين قام 
 :نوعين من الدراسة

  : دراسة نظرية وقد استعان الباحث في هذه الدراسة بالوسائل التالية-١
دراسة القوانين والوثائق واإلحصائيات الصادرة من قبل األجهزة ) أ

 .ة بموضوع البحثدولة الكويت والمتعلقفي المختلفة 
ما تمكن الباحث من أن يطلع عليها من نتائج المؤتمرات ) ب

في  ذات العالقة يةالعربوالدراسات المحلية وعلى مستوى الدول 
 .موضوع الدراسة

  .المؤلفات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع) ج
حقل التعليم من مديرين في دراسة ميدانية تتضمن استطالع رأى العاملين  -٢

 .بعض القضايا التعليميةفي مدرسين ومفتشين وأساتذة جامعة و
  استنتاجات الدراسة

 يكون التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية قائماً على أنيرى المديرون  -١
نهاية المرحلة المتوسطة أو بحسب ما يشير به في أساس مجموعة 

 .المرحلة المتوسطةفي  يقام تعليميمكتب توجيه 
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 أن يكون ينبغيأن المدرسة الثانوية %) ٧٠(ينة يرى معظم أفراد الع -٢
 .قيادة المجتمع نحو التغيرات الماديةفي لها دور 

 تقوم بتعديل أن أساتذة الجامعات بأن على المدرسة الثانوية ضيرى بع -٣
 التكنولوجيالعادات والتقاليد بدون تحفظ إذا ما اقتضت ضرورة التقدم 

 .ذلك
المدرسة الثانوية لم تتغير إال تغيراً أن %) ٥٩(يرى معظم أفراد العينة  -٤

 .الكويتفي  حدث الذيبسيطاً ال يساير التغير السريع 
 القائل بأن وزارة التربية تقوم الرأيمن أفراد العينة %) ٤٨(يؤيد  -٥

 تحدث التيالمرحلة الثانوية طبقاً للتغيرات في بتعديل المناهج الدراسية 
 .الكويتيالمجتمع في 

اد العينة أن الهدف من المرحلة الثانوية يجب أن من أفر%) ٨٦(يقرر  -٦
 . معاًالعالييكون األعداد للحياة وللتعليم 

من أفراد العينة أن أفضل الطرق لتمكين المدرسة الثانوية %) ٦٦(يرى  -٧
رات بالكويت من تحقيق رسالتها هو إمداد الطالب بالتراث والخفي 
 .الكويتي يحتاجها المجتمع التي

أفراد العينة أن المدرسة الثانوية بالكويت ال تؤدى من %) ٥٩(يقرر  -٨
 .رسالتها على الوجه األكمل

يرى المديرون أن خير وسيلة تساعد على تحقيق رسالة المدرسة  -٩
 ،الضروري مع إلغاء غير إجبارية أن تكون جميع المواد هيالثانوية 

 .بينما يرى الموجهون بضرورة جعل بعض المواد اختيارية
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 كسبيل أفضل الفنيالتعليم في  أفراد العينة بالتوسع من%) ٤٧(يرى  -١٠
من %) ٤٣( ويرى ،إلمداد المجتمع ببعض حاجاته من القوى العاملة

 .واألكاديمي الفنيأفراد العينة بضرورة إنشاء تعليم يجمع بين 
 يعد الطالب للتعليم الثانويمن أفراد العينة بأن التعليم %) ٧٥(يقرر  -١١

 .لى المزيد من التوجيه أعداداً يحتاج إالعالي
 بالكويت الثانويمن أفراد العينة بأن ارتباط التعليم %) ٦٠(يؤمن  -١٢

 .بالحياة ارتباط معقول
 النهائية  هو أهم لالمتحاناتمن أفراد العينة بأن اإلعداد %) ٣٧(يقرر  -١٣

 .الكويتفي  الثانوي يركز عليها التعليم التيالجوانب 
 يركز أن يجب التين أهم الجوانب من أفراد العينة بأن م%) ٣٦(يقرر  -١٤

 .العلميالكويت هو التفكير في  الثانويعليها التعليم 
في من أفراد العينة أن إتاحة الفرصة للطالب للعمل %) ٤٢(يرى  -١٥

اكز اإلنتاج والخدمات من أهم الوسائل لدعم ارتباط المدرسة الثانوية رم
الوسيلة لذلك  أنمن أفراد العينة %) ٤١( ويرى ،الكويت بالحياةفي 
وضع في  واإلنتاجميدان العمل والتنمية في إشراك العاملين في  هي

 .برامج المدرسة الثانوية
من أفراد العينة بضرورة إنشاء مدارس خاصة %) ٥٠(يرى  -١٦

 .للمتفوقين
الكويت تراعى في من أفراد العينة بأن المدرسة الثانوية %) ٥٤(يقرر  -١٧

 .الفروق الفردية بصورة عادية


