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 ملخص البدث

الخلغف كلى اللىامل التي جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي ػلبت ولُت التربُت في جاملت الى  حهضف البدث الحالي   

 144. ولخدلُم هظا الهضف ، خضص الباخث مجخمم البدث الظي بلغ كضصُه النهائي ) هغمُان مً وجهت هـغ الخضَعؿُين
ً
ا ؿُ ( جضَع

( منهم لُمشلىن كُىت 72. زم ؤزخير ) 2019-2018وللؿىت الضعاؾُت  تربُت( ؤكؿام كلمُت في ولُت ال10وجضَعؿُت مىػكىن كلى )

جىىىلىجُت( . ،  البدث . وبلض بكضاص )إلاؾدباهت( هإصاة للبدث ، جم جلؿُمها الى كىامل )هفؿُت ، بجخماكُت ، صعاؾُت ، بكخصاصًت

للخإهض مً صضكها ، وكض خصلذ كلى وؿبت  زم كغطها الباخث كلى مجمىكت مً الخبراء واملسخصين في مجاٌ الللىم التربىٍت

 الخدلم ًم زباتها ، وطلً مً زالٌ جؼبُم إلاؾدباهت بؼٍغلت بكاصة إلازخباعبين املدىمين%( 86بجفاق )
ً
 (10كلى) . وجم ؤًظا

ً
ً
ؿُا بظلً %( ًو0.83مً كُىت البدث. وبإؾخسضام ملامل بعجباغ بيرؾىن ، جم الحصىٌ كلى ملامل زباث بيؿبت ) وجضَعؿُت جضَع

 ، ؿهغ ؤن هىان كىامل كضة جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي 
ً
جم جؼبُلها كلى اللُىت. وبلض جدلُل الىخائج بخصائُا

ػلبت ولُت التربُت في جاملت هغمُان منها ، طلف زلـت الؼالب بىفؿـه ، هـثرة كضص الؼلبت في اللاكاث الضعاؾُـت وكضم جىفغ زؽ 

ًث الضعاؾُت وىؾُلت مؿاكضة لخللُم الؼلبت .لألهترهِذ في اللاكا

 

 ل ألاول ــالفص

 هـت البدث وأهميخـــمشكل

 مشكلـت البدث :

التربُت وؿُفت اجخماكُت مً طغوعاث ول مجخمم كىضما ٌؿعى الى الحفاؾ كلى صًمىمخه وجؼىعه . لظلً البض لها ان حلىـ   

غ بما ًضوع في املجخمم مً اهضاف حلالج مشىالجه وجخغلب كلى الخدضًاث اهضاف املجخمم وكُمت جغازه ، وان جيىن كلى اعجباغ مباش

ص ًو( 2،ص1992التي جىاجهها. )خؿين، ليي جدلم التربُت اهضافها ، فهي حلخمض بصىعة اؾاؾُت كلى املىاهج الضعاؾُت وػغائم اكضا

اكهم او فشلهم في الضعاؾت . الهُئاث الخضَعؿُت والخلغف كلى املشىالث التي جىاجه الؼلبت ، والتي جاصي الى ازف

ً( 30،ص1998)املىؾىي،

شير )   ( بلى جلٍغغ"مىـمت الخلاون والخىمُت الاكخصاصًت " والظي جظمً وؿب الؼلبت الظًً ٌلاهىن مً جضوي Petrilli & Scullَو

( اطُاث واللغاءة ممً هم بإكماع )34مؿخىي الخدصُل في  ؾؽ لهظه الضوٌ في ( ؾىت ، خُث وان املخًى15( صولت في ماصحي الٍغ

اطُاث )  كلى املىاص الضعاؾُت ألازغي ، وطلً 18,8%( وفي اللغاءة )22,5الٍغ
ً
% ( وجضوي املؿخىي الخدصُلي في هظه املىاص ؤزَغ ؾلبا

ُه الجلل ؾلتها كً البلضان ألازغًيفاللغاق،  فُما ًسصًو (Petrilli &Scull, 2011, p: 10الكخماص ألازيرة كلى ألاولى.) ، بط  املشيلت ف

 ولم جىً اليؿبت ؤكلى منها لألكىام الؿابلت. %(37) 2006/2007 واهذ وؿبت الىجاح لالزخصاصين الللمي وألاصبي لللام الضعاس ي

ً(2،ص2008)زظير، 

مجخمم ًم املجخملاث . اط ًلٌى )فيزعؾخىن( ؤي والٍعب فُه ، ان مشيلت الخدصُل الضعاس ي مشيلت كاملُت ال ًياص ًسلى منها   

 مً ول مائت ػالب لضحهم طلف في الخدصُل ، وجم وهى م
ً
ً الاوائل الظًً اهخمىا بمشيلت جضوي الخدصُل ، ان كشغون ػالبا

ً(4،ص2006)جؼماوي ، . الخإهض مً جلً اليؿبت بإزظ كُىاث كشىائُت مً مجخملاث مسخلفت
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املىفلت كلى الخللُم ، وخاجت الضوٌ الى عصض  ومً الاؾباب الازغي لخضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي هي ، بهضاع املبالغ الضخمت  

ىُت مبلغ ) اث املخدضة ألامٍغ اث املخضهُت للخدصُل . فللى ؾبُل املشٌا ، عصضث الىاًل ( 3,5مبالغ بطافُت لغغض جدؿين املؿخٍى

 ملُاع صوالع مً اجل عفم مؿخىي املضاعؽ التي حلاوي مً مشيلت جضوي في الخدصُل ، وبال شً ان هظا املبلغ ا
ً
لىبير ؾُيىن له ازغا

ٌٍ آزغ .)  لى ُزصص ملجا
ً
ً(Stuit, 2010, p: 12بالغا

ومً زالٌ جىلخه املُضاهُت وبلخلائه  .في مجاٌ الخضَعـ الجامعي ؤلخمـ )الباخث( هظه املشيلت مً زالٌ زبرجه الصخصُت وكض   

 مً الخضَعؿُين
ً
خىٌ مؿخىي الخدصُل ألاواصًمي  بليهممباشغ وجىجُه ؾااٌ في ؤكؿام ولُت التربُت في جاملت هغمُان ،  كضصا

اث جدصُل الؼلبت للمىاص الضعاؾُت  للؼلبت في جلً ألاكؿام  كلى وجىص جضوي في مؿخٍى
ً
. وكض واهذ بجاباتهم مدشابهه ومخفلت جماما

 بالؿىىاث الضعاؾُت الؿابلت . لظلً ؤعجإي )الباخث( بجغاء صعاؾت مُضاهُت في هظا املجٌا تهضف الى
ً
)الخلغف كلى اللىامل  ملاعهت

 مىه 
ً
التي جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي ػلبت ولُت التربُت في جاملت هغمُان ًم وجهت هـغ الخضَعؿُين(، ؾلُا

جاص خلىٌ مىاؾبت للحض مً هظه املشيلت . ًإًل

 

 أهميـت البدث والحاحه اليه:

 مً املضعؽ والؼالب والاؾغة . هما في الؿىىاث الؿابلت اصبذ الحضًث كً الخدصُل الضعاس ي   
ً
مصب اهخمام الجمُم ابخضاءا

 كً طلً ، ان امللاهض والجاملاث 
ً
لخمض كلُه مللغفت وؿبت طواء الؼالب وجفىكه الضعاس ي . فظال ٌُ اصبذ امللُاؽ الاؾاس ي الظي 

 للضعاجه اللللُت ومً زم كبىله  التي حلمل كلى حللُم وجضٍعب وجسٍغج الؼلبت ، حلخبر امللضٌ الخدصُلي الظي ًىاله الؼالب
ً
ملُاؾا

ً( 14،ص2004في الجاملت بصىعة كامت وفي بلع الخسصصاث بصىعة زاصت . )هصغ هللا،

ان املالواث الخضَعؿُت لها صوع عئِس ي في جدؿين كملُخا الخللُم والخللم في جمُم مغاخله الضعاؾُت وباألزص الخللُم اللالي. ًو  

غ مً زالٌ جدضًث مللىماث وطلً مً زالٌ الخلٍؼؼ والخؼ دضر الخؼٍى غ الظاجُين لخدؿين مهامهم الخضَعؿُت والىؿُفُت. ٍو ٍى

غ ً هُئت الخضَعـ واللمل كلى جؼٍى
ً
، خُث ٌلخبر الخللُم اللالي في ؿل مجخملاث الخؼىع وامللغفت امللاصغة  مهاعاتهم وكضعاتهم طاجُا

غ اليىاصع املاهلت واملضعبت والتي جخميز ، مً اهم مغاخل ال لاملُتالتي حشهضها ول املجخملاث ال خللُم التي حلمل كلى اكضاص وجؼٍى

ً(   60،ص2012)همىع، بةهخاجُت كالُت.

 للؼالب واملللمين ولىً،  والخللُم اللالي وشإجُه مً وشاة الخللُم هفؿه  
ً
 بعاصًا

َ
ولم ،  الخللُم في اللالم اللضًم لم ًىً بال ججملا

. وحلض الجاملت بخضي املاؾؿاث  سصصاث فىُت ؤو حشَغلاث مالُت ؤو ختى مىاهج صعاؾُت مدضصةجدىمه لىائذ جىـُمُت ؤو ج

الظي جىؼلم مىه آعاء  واملىبر وامللغفت ، وهي جدخل مىظ اللضم ميان الصضاعة فُه. فهي مغهؼ بشلاق للفىغ املهمت في املجخمم

 ين في املجخمم  املدُؽ بها.ُت ماؾؿت اجخماكُت لها جإزير وجإزغ واؾلاملفىٍغً والللماء والفالؾفت وعواص إلاصالح والخؼىع. والجامل

ً(      33،ص1988)عاشض،

غي )الباخث( ان الخللُم الجامعي ًظم اكضاص هبيرة مً فئت الشباب في ول مجخمم ، وهي وؾُلت فلالت لخىمُت مهاعاتهم    ٍو

ت اواصًمُت ًو هـام جغبىي جبضؤ بإهضاف ومضزالث وجسظم للخىفُظ وجيخهي واكضاصهم بالشيل املؼلىب . فالجاملت ماؾؿت جغبٍى

م بصىعة مؿخمغة ومىخـمت للخلغف كلى مؿخىي اصائها ، وحصخُص هلاغ  بمسغجاث حللُمُت . لظلً البض ان جسظم للخلٍى

ًالظلف فيها واللمل كلى ملالجت مشاولها. 

ؼاٌ هى امللُاؽ الظي وؿخضٌ به كلى مضي جمخم الؼلبت مً وكض ؤولذ املجخملاث مىظ اللضم ؤهمُت بالغت لإلهجاػ املضعس ي ، ب   ط اًل

  الؼلبت الللم ٌؿاوع الخضَعؿُين اطا حلاملىا مم ػالب بهجاػه مخضٍن ، لظلً ًدشىًنؤن طواء وكضعاث كللُت . لظلً هالخف 
ً
صائما

. )هصغ هللا،
َ
لتزون بهم بن وان بهجاػهم كالُا ؿإلت الخدصُل الضعاس ي للؼلبت ( لظلً خـُذ م16-15،ص2004كلى إلاجتهاص َو

ين واملغبُ  جخؼغق الُه اللضًض مً الضعاؾاث في الىكذ .  نيواملخمشلت في الخفىق والخإزغ، بإهخمام التربٍى
ً
 فلاال

ً
وماًؼاٌ مىطىكا

م الىـام الخللُمي. )زظير، ً( 337،ص2005الحاطغ بهضف جلٍى

، ومضي كضعجه كلى ولها  ي املغاخل الخللُمُتوفهمها فت ُص الضعاؾاملىا بن الخدصُل الضعاس ي ٌلني كضعة الؼالب كلى بؾخلاب  

لخمض طلً بصفت عئِؿت كلى مهاعة املضعؽ وهفائخه في الخلامل مم الؼلبت واملاصة ملُىت  جؼبُلها في خُاجه الُىمُت في فترة ػمىُت . َو
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ؿخؼُم ان ًج الضعاؾُت بىفـ الىكذ  للؼلبت. ، ألن املضعؽ له جإزير مباشغ كلى الؼلبت َو
ً
 وجظابا

ً
 ومشىكا

ً
لل الضعؽ ؾهال

ً(225،ص2004)هصغهللا،

لض إلاهخمام بدىمُت الخدصُل الضعاس ي ؤو   مً إلاهخماماث التي جىليها اي صولت ألبىائها. وطلً ًخم مً زالٌ  الىاجج الخللُمي َو

جخمم ، بال ؤن هىان كضص كلُل منهم ًدخا  الى . ومم ؤن التربُت والخللُم خم لجمُم ؤفغاص امل الترهيز كلى كؼاعي التربُت والخللُم

 ٍبهخمام وعكاًت مؿخمًغ
ً
 ووكاًتهم مً إلاهدغاف ؤو املٍؼض مً  .ين وهم فئت املخإزٍغً صعاؾُا

ً
فهاالء مً املمًى اللىاًت بهم صعاؾُا

ؾىف هجض ؤن كملُت  الخإزغ الضعاس ي . وبطا هـغها بشيل ملحىؾ الى بهسفاض مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي ػلبت الجاملت ،

 مً ماشغاث بهسفاض املؿخىي الضعاس ي . )مدمض،
ً
ً(115،ص2013الغؾىب حلض ماشغا

لخلض )الباخث(   ، ألهه ًخللم بمؿخلبل الؼلبت وخُاتهم الاجخماكُت  ان مىطىق جضوي الخدصُل الضعاس ي مىطىق مهم وصكُم َو

الشباب . لظلً ٌؿخىجب كلُىا حؿلُؽ الظىء  ي مغخلت الؼفىلت ؤو. ألن الفشل في الضعاؾت ًاصي الى اطؼغاباث هفؿُت ف واملهىُت

اث الؼلبت الخدصُلُت مً زالٌ كىامل كضة مشل، اللىامل الىفؿُت  بضكت ومىطىكُت خٌى اؾباب فشل او جضوي مؿخٍى

ًوالاجخماكُت والضعاؾُت والاكخصاصًت والخىىىلىجُت . 

ت ووؾُلتها في  وألجل جدلُم اهضاف التربُت في الخىمُت الشاملت ،    في اللملُت التربٍى
ً
 اؾاؾُا

ً
البض مً وجىص املضعؽ الظي ٌلض عهىا

 في همىه التربىي . )إلامام وآزغون ،
ً
 بالؼلبت واهثرهم جإزيرا

ً
( وبما ؤن 27،ص1990اخضار الخغيراث املغغىبت . هما اهه اهثر كالكت

ت ، واهضوا املضعؽ مدىع اللملُت الخللُمُت الى جاهب الؼالب واملىهج ، لظ لً اهض املغبىن في الىكذ الحاطغ كلى اهمُخه التربٍى

 بؿماث شخصُاتهم وزصائص ومخؼلباث 
ً
 في جصغفاجه مم الؼلبت وملما

ً
 كلى طغوعة ان ًخمخم بىعي جام وؤن ًيىن متزها

ً
اًظا

 ملشىالتهم ًم ؤجل اكضاصهم بالشيل املؼلىب . )زىر،
ً
 ؤًظا

ً
 صوع اؾاس ي ًو (16،ص1980مغاخل همىهم ، ومخفهما

ً
للمضعؽ اًظا

في كملُت الخدصُل املغجفم واملخضوي للؼالب ، باإلطافت الى مضي فاكلُت الخللُم وهجاخه . وكض اهض الباخشىن كلى وجىص كالكت 

ألن الخضَعـ الجُض  (192،ص2004)هصغ هللا، بين زصائص املضعؾين والخدصُل الضعاس ي للؼالب والىجاح في اللملُت الخللُمُت.

 مخؼلباث الخدصُل ولها مً زالٌ اؾخلماٌ اؾالُب هى ال
ً
ظي ٌؿاكض الؼلبت كلى جدلُم حللم افظل ، وهى الظي ًىفغ لهم اًظا

ً(Ediger,2010,p:22اًجابُت للخللم . )

 ًم ؤهمُت الخضَعـ الجامعي بصىعة كامت ، وجدصُل الؼلبت وعفم مؿخىاهم الللمي وألاواصًمي في جلً الجاملاث   
ً
وبهؼالكا

عة زاصت ، الؾُما في ولُاث التربُت التي جخميز بةكضاص املضعؾين واملضعؾاث الظًً جلم كلى مؿاولُاتهم بكضاص ؤجُاٌ مً بصًى

 كلى ما جلضم الؼلبت في ؤي مجخمم مً اللالم مً زالٌ مؼاولتهم ملهىت الخضَعـ
ً
، ًغي )الباخث( ؤن اهمُت البدث الحالي  . بىاءا

ؾـ الخالُت:
ُ
ًجىؼلم مً ألا

 .مُت حصخُص مشيلت جضوي مؿخىي جدصُل الؼلبت وملالجتها ُبغُت جدؿين املؿخىي الاواصًمي والللمي للؼلبتؤه -1

 للحُاة املهىُت بلض الخسغ  . -2
ً
 ؤهمُت املغخلت الجاملُت في خُاة الؼلبت وىجها جاهلهم اواصًمُا

لض هظا البدث )خؿب كلم الباخث( ًم البدىر الىاصعة في بكلُم وىعصؾخان الظ -3 ي حهضف الى حصخُص اللىامل املاصًت ٌُ

اث جدصُل الؼلبت في املغخلت الجاملُت .  الى جضوي مؿخٍى

 في جاملت هغمُان -4
ً
ين في وػاعة الخللُم اللالي والبدث الللمي وزاصت ًم هخائج  ، بفاصث الجهاث امللىُت واملؿاولين التربٍى

 . هظه املشيلت هظه الضعاؾت مً زالٌ جلضًم الخىصُاث وامللترخاث التي جدض مً

 

 هدف البدث :

ًحهضف البدث الحالـي الى:

)الخلغف كلى اللىامل التي جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي ػلبت ولُت التربُت في جاملت هغمُان مً وجهت هـغ 

ًالخضَعؿُين(.

ً

ً
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 خدود البدث :

ًًخدضص البدث الحالي بما ًإحي :

 الخضَعؿُين )طوىع وبهار( في اكؿام ولُت التربُت / جاملت هغمُان.الحضوص البشٍغت : ٌشمل البدث الحالي 

 الحضوص املياهُت : ٌشمل البدث الحالي ولُت التربُت في جاملت هغمُان/ كظاء هالع الخابلت ملدافـت الؿلُماهُت .

ً( .2019 - 2018الحضوص الؼماهُت : ًخم بجغاء البدث الحالي زالٌ اللام الضعاس ي )

 

 حاث:حعزيف املصطل

 الخدصيل الدراس ي : -1

و Chaplin-1971) -ًؤ ( بإهه: مؿخىي مً إلاهجاػ الظي ًصل بلُه الؼالب في اللمل املضعس ي ، وجلاؽ كً ػٍغم الازخباعاث ا

 (Chaplin,1971,p:5جلضًغاث املضعؾُين وإلاصاٍعين . )

ٌه او ًصل بلُه في ماصة صعاؾُت ( بإهه: صعجت الاهدؿاب التي ًدللها الؼالب او مؿخىي الىجاح الظي ًدغػ2000 -)كالم -ًب

 (305،ص2000او مجاٌ حللُمي او جضٍعب ملين . )كالم،

الخلٍغف إلاجغائي : هى مؿخىي ملين مً الىفاءة وألاصاء ألاواصًمي الظي ًدلله الؼلبت في اكؿام ولُت التربُت / جاملت  -ً 

ًاليلُت.هغمُان هدُجت صعاؾتهم للمىاص الضعاؾُت املسخلفت زالٌ ؾىىاث صعاؾتهم في 

 :  كليت التربيـت -2

لغفه الباخث بإجها: ولُت ؤواصًمُت جابلت لجاملت هغمُان في كظاء هالع/ ٌُ  
َ
ا مدافـت الؿلُماهُت. وجسخص بةكضاص الؼلبت اواصًمُ

 ملهىت الخضَعـ بلض الخسغ . وجظم )
ً
ربًى ( ؤكؿام كلمُت وهي )اللغاث اليىعصًت واللغبُت وإلاهيليًزت10وكلمُا ٍت ، الللىم الت

اطُاث ، الخاٍعش ، الجغغافُت(. والىفؿُت اء ، الٍغ ً، الىُمُاء ، الباًىلىجي ، الفيًز

 حامعت كزميان :  -3

لغفه الباخث بإجها: جاملت خيىمُت مً بخضي جاملاث اكلُم وىعصؾخان/ لم مغهؼها في كظاء  2010اللغاق. جإؾؿذ ؾىت  ٌُ ٍو

ً. اث التربُت والللىم والهىضؾت و...الخوجظم ولُاث كضة مشل، ولُ . مدافـت الؿلُماهُت هالع/

ً

 ـيــل الثاهــالفص

 دراضـاث ضابلــت

 الدراضاث العزبيت: -أ

 (:2006 -دراضـت )الفيـل  -1

. وهضفذ الى الخلغف كلى ؤؾباب اهسفاض مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي ػالباث ملهض  جٍغذ هظه الضعاؾت في اللغاقأ   

 و)104هت هـغ الؼالباث واملضعؾين واملضعؾاث. وجإلفذ كُىت الضعاؾت مً)بكضاص املللماث في مدافـت هِىىي ًم وج
ً
( 20( ػالبت

 ومضعؾت. 
ً
وؤؾخيخجذ الضعاؾت .  ( فلغة20وكض اكخمضث الباخشت في هظه الضعاؾت كلى إلاؾخبُان هإصاة للبدث، وجيىهذ مً)مضعؾا

. ؤما  ت وػىٌ الُىم الضعاس ي وكضم اؾخلغاع املالن الخضَعس ي، هثرة املىاص الضعاؾُ الى ان اهم ألاؾباب مً وجهت هـغ الؼالباث هي

 للمضعؾين واملضعؾاث واهذ
ً
ت الحضًشت وبوشغٌا الؼالباث بالهاجف  ، اهم ألاؾباب وفلا كضم جىفغ الىؾائل الخلىُاث التربٍى

 كً خغمان املضعؾين واملضعؾاث مً املدفؼاث. ، املدمىٌ والؿخاًلذ
ً
ً(355-328،ص2006)الفُل، فظال

 (:2016 –دراضـت )ألاكـزف  -2

هضفذ بلى جلص ي اللىامل املازغة في جضوي مؿخىي اصاء جالمُظ املغخلت الابخضائُت في كؼغ . ًوصولت جٍغذ هظه الضعاؾت في أ   

ـغ املللم إلازخباعاث الىػىُت في املىاص ألاعبم ألاؾاؾُت اطُاث والللىم( مً وجهت ه ًزت والٍغ ين. ولخدلُم )االغت اللغبُت واللغت إلاهيلي
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( مللمت . وجىصلذ الضعاؾت الى هخائج كضة ؤهمها، ان اللىامل 312ؤكضث الباخشت بؾدباهت كلى كُىت مخيىهت مً)، هضف البدث

مهم في جضوي مؿخىي ؤصاء الخالمُظ في إلازخباعاث  املخلللت بالؿُاؾاث الخللُمُت التي ًيخهجها املجلـ ألاكلى للخللُم لها ازغ

اعث الى كضم هفاًت الىكذ املسصص لخضَعـ امللاًير وكضم اعجباغ ملاًير املىهج باملسغجاث الخللُمُت التي جلِؿها الىػىُت. هما ؤش

 كً كضم إلاؾخفاصة مً هخائج إلازخباعاث في جدؿين ؤصاء الخالمُظ بالغغم مً جهًى إلازخباعاث الىػىُت
ً
املضاعؽ في ص جلً ، فظال

ً(124،ص2016إلاكضاص لهظه إلازخباعاث. )ألاهغف،

 (:2016 –دراضـت )البار -3

هضفذ بلى الخلغف كلى طلف الخدصُل الضعاس ي في ماصة اللغت الفغوؿُت لضي جالمُظ مغخلت ًو ؤجٍغذ هظه الضعاؾت في الجؼائغ.   

ًالخللُم املخىؾؽ مً وجهت هـغ ؤؾاجظة اللغت الفغوؿُت. وكض اكخمضث الباخشت في هظه الضعاؾت كلى ؤصاة إلاؾخبُان التي 
ُ
 كضثؤ

ومدىع زاص بصلىباث حلىص لألؾخاط  عئِؿت ، اللغت الفغوؿُت في مغخلت الخللُم املخىؾؽ ملخمضًة كلى زالزت مداوًعماصة ؾاجظة أًل

مً اللُىت  %(30ازخاعث الباخشت وؿبت) . وكض مللم ومللمت في مضًىت بؿىغة( 164ً ). وجإلف مجخمم الضعاؾت م ملنها املخللم ًواًو

لغت فغوؿُت. وكض ؤؿهغث هخائج الضعاؾت بإن الفلغاث التي جلِـ طلف الخدصُل الضعاس ي في ماصة اللغت  ( مللم ومللمت50ؤي)

ـًغ اللغت الفغوؿُت جغاوخذ بين املغجفم واملخىؾؽ. مللمي ومللماث  الفغوؿُت لضي جالمُظ مغخلت الخللُم املخىؾؽ مً وجهت ه

االث ، فلض هاٌ املجاٌ الشاوي وهى مخللم بصلىباث حلىص للمخللم املغجبت واهذ الضعجت اليلُت طاث جلضًغ مخىؾؽ. ؤما جغجِب املجًو

( وبخلضًغ 1.17( بخلضًغ مغجفم ، زم هاال املجالين ألاوٌ والشالًث املغجبت الشاهُت بمخىؾؽ خؿابي )1،60ألاولى وبمخىؾؽ خؿابي )

ً(87،ص2016مخىؾؽ. )الباع،

 الدراضت ألاحىبيـت: -ب

 (:Kottke - 2000)دراضـت 

 وػالبت مً امللخدلين في ؤخض امللغعاث الجاملُت258ؤجٍغذ هظه الضعاؾت في جاملت والُفىعهُا الحيىمُت كلى )  
ً
. وهضفذ  ( ػالبا

. ولخدلُم هظا الهضف ، اؾخسضم الباخث ازخباع اث الضعاؾُتبلى فدص كالكت بلع املخغيراث بخدصُل الؼلبت في امللغع

اطُت واؾدباهت الاج جاه هدى إلاخصاء وازخباع اللضعة إلاخصائُت . ومً الىخائج التي ؤؿهغتها الضعاؾت ، ؤن اججاهاث اللملُاث الٍغ

 بين اججاهاث 
ً
الؼلبت هدى إلاخصاء واهذ بًجابُت وملخضلت هدى مجاٌ وملغع إلاخصاء ، هما ؤؿهغث وجىص اعجباغ صاٌ بخصائُا

  للملُاث الحؿابُت والىفاءة إلاخصائُتالؼلبت هدى ملغع إلاخصاء وصعجاتهم الخدصُلُت كلى ازخباع ا
ً
الى . وؤؿهغث الىخائج ؤًظا

مم صالاَ وجىص اعجباغ بين اججاهاث الؼلبت هدى مجاٌ إلاخصاء وؤخض ميىهاث ازخباع اللملُاث الحؿابُت . هما وان الاعجباغ 

 .اث الضعاؾُتمللغعلم ًًى صالاً مم جدصُل الؼلبت في اًو،  ملُاس ي اللملُاث الحؿابُت والىفاءة إلاخصائُت

(Kottke,2000,p:334–347)ً

 مىاكشـت الدراضاث الطابلـت:

ُم ان هخىصل الى بلع الىخائج املهمت . فلض ؤشاعث الضعاؾاث ألاعبلت الؿابلت الى    ًم زالٌ كغض الضعاؾاث الؿابلت ، وؿخؼ

لحالي . وعغم طلً ، فلض ازخلفذ مىطىق )الخدصُل الضعاس ي( همىطىق عئِس ي للبدىر ، والظي ًيسجم مم مىطىق البدث ا

 كً الىخائج
ً
جٍغذ صعاؾت )الفُل( ؾىت . الضعاؾاث الؿابلت في ميان وػمان بجغاءها وكضص اللُىاث واملغاخل الضعاؾُت فظال

ُ
فلض ؤ

 ولىً في الجؼائغ ، ؤما  2016في كؼغ ، وصعاؾت )الباع( ؾىت  2016في اللغاق ، وؤجٍغذ صعاؾت )ألاهغف( ؾىت  2006
ً
صعاؾت ؤًظا

(Kottke فلض ؤجٍغذ ؾىت )ىُت 2000 اث املخدضة ألامٍغ . كُىاتها . هما ؤزخلفذ الضعاؾاث الؿابلت في ؤكضاص  في والُفىعهُا/الىاًل

(  و)104فلض وان كضص اللُىت في صعاؾت الفُل 
ً
 ومضعؾت في ملاهض بكضاص املللماث20( ػالبت

ً
، وفي صعاؾت )ألاهغف( واهذ  ( مضعؾا

( مللم ومللمت في املغخلت 50لُىت مخيىهت ًم )وفي صعاؾت )الباع( واهذ ال( مللمت في املغخلت الابخضائُت ، 312ً)لُىت مخيىهت مال

 وػالبت في املغخلت الجاملُت. 258)( فلض جيىهذ مً Kottke، ؤما اللُىت في صعاؾت ) املخىؾؼت
ً
وكض ؤجفلذ الضعاؾاث ( ػالبا

اطُت التي ؤكخمضث  (Kottkeهإصاة عئِؿت لبدىثهم ، كضا صعاؾت ) الؿابلت جمُلها كلى اؾخسضام )إلاؾخبُان( ازخباع اللملُاث الٍغ

 كً إلاؾخبُان.
ً
ان اهم ، فلض جىصلذ صعاؾت )الفُل( الى  ، فلض جىصلذ الضعاؾاث الؿابلت الى هخائج مسخلفت ؤما الىخائج فظال

ـغ الؼالباث هي هثرة املىاص الضعا  للمضعؾين واملضعؾاث واهذ  ، ؾُتؤؾباب اهسفاض الخدصُل مً وجهت ه
ً
ؤما اهم ألاؾباب وفلا



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 765 

 
  

الخلىُاث التربىٍت الحضًشت. وجىصلذ صعاؾت )ألاهغف( الى ان اللىامل املخلللت بالؿُاؾاث الخللُمُت التي ًيخهجها  كضم جىفغ

جىصلذ صعاؾت )الباع( الى ؤن الفلغاث هما  إلازخباعاث الىػىُت. املجلـ ألاكلى للخللُم لها ازغ مهم في جضوي مؿخىي ؤصاء الخالمُظ في

ؾاجظة ألًا التي جلِـ طلف الخدصُل الضعاس ي في ماصة اللغت الفغوؿُت لضي جالمُظ مغخلت الخللُم املخىؾؽ مً وجهت هـًغ

 بين اججاهاث الؼلبت هدى ملغعفلض جىصلذ الى  (Kottke) ؤما صعاؾت جغاوخذ بين املغجفم واملخىؾؽ.
ً
 وجىص اعجباغ صٌا بخصائُا

ً.ازخباع اللملُاث الحؿابُت والىفاءة إلاخصائُت فيإلاخصاء وصعجاتهم الخدصُلُت 

ً

 ثـالفصـل الثال

 ثـاحزاءاث البد

 مجخمع البدث :

 -2018جاملت هغمُان وللؿىت الضعاؾُت  / مجخمم البدث الحالي ًم الخضَعؿُين والخضَعؿُاث في ؤكؿام ولُت التربُتًخإلف   

اعة الباخ 2019  كً بجصاله املباشغ بغئاؾت جلً ألاكؿام ، وجض ان كضص . وبلض ٍػ
َ
ث لشلبت املالواث في اليلُت املظوىعة ، فظال

 و)116بىاكم )( 167ين ًبلغ )ُالخضَعؿ
ً
ؿُا ( كشغة ؤكؿاٍم كلمُت . وبلض بؾدبلاص بلظهم مً 10مىػكىن كلى )( جضَعؿُت 51( جضَع

144ًٌ، ؤصبذ كضصهم النهائي )*مجخمم البدث ً( ًىضح طلً.1) (. والجضو

 في أكطام كليت التربيت/حامعت كزميان)مجخمع البدث(الكادر الخدريس ي  (1حدول )

ًمجخمـم البدـثًالللمُـت ألاكؿـامًق

ً)بلض إلاؾدبلاص(ً)كبل إلاؾدبلاص(

ت والىفؿُت 1ً 15ً12ًًالللىم التربٍى

ً 20ً19ًاللغت اليىعصًت 2ً

18ً15ًًاللغت اللغبُت 3ً

14ً14ًًليًزتاللغت إلاهي4ً

18ً14ًًالىُمُاء5ً

25ً17ًًالباًىلىجي6ً

اء7ً 11ً8ًًالفيًز

اطُاث8ً 13ً13ًًالٍغ

17ً16ًًالخاٍعش9ً

16ً16ًًالجغغافُت10ً

لـي      
ُ
167ً144ًًاملجمـىق الي

ؿ*  ؿُت . هما ؤؾدبلض الخضَع ؿُاث الظًً ًخمخلىن بةجاػاث  ينُؤؾدبلض الباخث هفؿٌه مً مجخمم البدث ألاصلي وىهُه ؤخض ؤكظاء الهُئت الخضَع والخضَع

زغًي
ُ
اث ؤ  كً ؤولئً امليؿبىن الى وُل

ً
 عؾمُت ، فظال

 

 ت البدث :ـعيى

لغف اللُىت بإجها ، مجمىكت جؼئُت مً مجخمم الضعاؾت  
ٌ
زم بؾخسضام  ًخم بزخُاعها بؼٍغلت ملُىت وبجغاء الضعاؾت كليها ، ح

( لظلً شغق الباخث بسحب كُىت كشىائُت مً 84،ص1999. )كبُضاث،حلمُمها كلى مجخمم الضعاؾت ألاصليلغغض  هاهخائج

 وجضَعؿُت ، ؤي بيؿبت ُجلضع بـ )72مجخمم البدث ، وكض بلغ كضصها )
ً
ؿُا  جضَع

ً
%( زمؿىن باملائت مً املجخمم 50( ؤزيخان وؾبلىها

ي ول كؿم ًم ؤكؿام اليلُت ، ين فُوكض خغص الباخث كلى جمشُل هصف اللضص الىلي مً الخضَعؿ ممشلىن بظلً كُىت البدث .

 في طلً الضعجت الللمُت لليىاصع الخضَعؿُت في
ً
ً  ها .مغاكُا
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 : أداة البدث

 إلكخماص البدث الحالي كلى جمم املللىماث وجصيُفها زم جدلُلها . ؤزخاع الباخث    
ً
مً ؤجل جدلُم هضف البدث ، وهـغا

اغلب الضعاؾاث املشابهت ؤعجإث الى اؾخسضام )إلاؾخبُان( او )إلاؾدباهت( )إلاؾدباهت( وىؾُلت للىصىٌ الى الىخائج . الؾُما ان 

ً( وكض جم بكضاص بؾدباهت البدث باإلكخماص كلى ماًإجـي:20،ص1972وىؾُلت ؤؾاؾُت لجمم مللىماتها. )الؼوبعي،

 مً 5ألاصبُاث والضعاؾاث الؿابلت والتي ؾاكضث الباخث كلى جدضًض ) -1
ً
( زمؿت مجاالث عئِؿت ، وول مجاٌ شمل كضصا

 لخضوي املؿخىي الخدصُلي للؼلبت .
ً
 الفلغاث التي جمشل ؤؾبابا

)ماهي بغؤًً ؤهم جىجُه ؾاٌا مفخىح الى بلع الخضَعؿُين في اكؿام ولُت التربُت / جاملت هغمُان . ووان الؿاٌا والخالي:  -2

 اللىامل التي جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي للؼلبت؟( .

 زبرة الباخث في مجاٌ الخضَعـ الجامعي . -3

( بشالزت صعجاث ) -4
ً
( 2( ، و)مىافم( بضعجخين )3جم بكخماص وطم املضع  الشالسي ؤمام ول فلغة مً الفلغاث ووالخالي: )مىافم جضا

وافم( بضعجت واخضة 
ُ
 (.1)، و)الؤ

ً(1( بزيخا وزالزىن فلغة ، مىػكىن كلى املجاالث الخمؿت . )ملحم/32بلغ مجمىق كضص فلغاث إلاؾدباهت ) -5

 صدق ألاداة :

لض الصضق )   ٌُValidity(.  مللاًير إلازخباعاث وامللاًـِ
ً
 مهما

ً
( ؤن افظل وؾُلت للخإهض Ebel) ًيًًغبط  (Harrison, 1983, p: 11( كامال

( لظلً Ebel,1972,p:555لى كضص مً الخبراء واملسخصين إلكغاعهم ملضي جمشُل الفلغاث للصفت امللاؾت. )مً الصضق هى كغطُه ك

كغض الباخث ألاصاة )إلاؾدباهت( كلى مجمىكت مً الخبراء واملسخصين في مجاٌ الللىم التربىٍت ، للخإهض مً صضكها وبوسجامها مم 

 كً بجغاء الخلضًالث الالػمت كلى بلع ( وبلض إلاػالق كلى آعائهم 2. )ملحم/ هضف البدث
ً
وملترخاتهم ومىاكشتها ملهم ، فظال

 للُاؽ الهضف الظي وطم مً ؤجله . وبلض بؾخسضام )مغبم واي( ، خصلذ إلاؾدباهت 
ً
 ومالئما

ً
كخبر ألاصاة صاصكا

ُ
الفلغاث ، بظلً ؤ

ً%( بين املدىمين ، وهي وؿبت مححلت للمدً.86كلى وؿبت بجفاق )

 :ثباث ألاداة 

( . بط جم Test-Retestبلض الخدلم مً صضق ألاصاة ، البض الخإهض مً زباتها . لظلً ؤكخمض الباخث كلى ػٍغلت بكاصة إلازخباع )  

ين ًم كُىت البدث ، وؤؾخغغكذ املضة بين الخؼبُلين ألاٌو والشاوي ُ( كشغة جضَعؿ10جؼبُم إلاؾدباهت مغجين كلى مجمىكت ًم )

(15. 
ً
جىػ ان جخجاوػ ؤؾبىكين او زالزت Adamsبط ؤشاعث ) ( زمؿت كشغة ًىما ( الى ان املضة الؼمىُت بين بجغاء الخؼبُلين اًل

 للخإهض ًم مضي بحؿاق Pearson correlation( وكض جم اؾخسضام ملامل اعجباغ بيرؾىن )Adams,1966,p:85اؾابُم .)
ً
( ؤًظا

( وهى ملامل زباث كالي 0.83بُم الشاوي. وواهذ كُمت ملامل زباث ألاصاة )بجاباث الخضَعؿُين في الخؼبُم ألاوٌ مم بجاباتهم في الخؼ

 بطا وان ملامل الشباث ألاصاة مً )
ً
ت جضا ً( 194،ص1977( . )البُاحي،0.75الى  0.50، خُث ؤشاع )البُاحي( الى ان اللالكت كٍى

 جطبيم ألاداة :

ت البدث مً الخضَعؿُين في اكؿام ولُت التربُت / جاملت هغمُان في بلض الخإهض مً صضق ألاصاة وزباتها  ، جم جؼبُلها كلى كُى   

( بزيخان وؾبلىن بؾدباهت . ولغغض بكؼاء 72( ، بىاكم )2019 -2018ألاؾبىق ألاوٌ مً شهغ واهىن ألاوٌ مً اللام الضعاس ي )

 للملالجت الحٍغت الياملت للخضَعؿُين في إلاجابت كلى إلاؾدباهت ، جم بؾخلاصتها بلض ؤؾبىكُين ًم 
ً
جىػَلها لخيىن صالحت

ًإلاخصائُت.

ً

 الىضائل إلاخصائيت :

ًللىصىٌ الى الىخائج ، اؾخلمل الباخث الىؾائل إلاخصائُت الخالُت :  

 مللغفت صاللت الفغوق بين آعاء املدىمين .مزبع كـاي :  -1

      ∑
(   ) 

 
ً      (293،ص1977)البُاحي،   
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 إلؾخسغا  الشباث بؼٍغلت بكاصة إلازخباع:معامل ارجباط بحرضىن  -2

ًمج ص( _ )مج ؽ مج ص ( ×ن )مج ؽ           

ً_____________________________________ع= 

  Ͽ مج ؽ(  2مج ؽ( _2 [ ] Ͽ 2مج ص  )2_ )مج ص[                  ً

ً(659،ص1990)صائوص،                                    

 للخدلم مً فلغاث إلاؾدباهت .الىضط املزحـذ :  -3

ً/ مج ث               1×3+ ث 2×2+ ث 3×1الىؾؽ املغجح = ث    

                (180،ص1980)كضؽ ،                                   

 لخفؿير الىؾؽ املغجح للفلغاث .اليطبت املئىيـت :  -4

ً              100×ً الضعجت اللصىًي الىؾؽ املغجح / الىػن املئىي =   

ً( 168،ص1989)املاليي ،                                  

 

 الفصل الزابـع

 عزض الىخائـج وجفطحرهـا

 عزض الىخائـج :

ــال    وؾبلىن  ( بزيخان72غ كـــضصها )ًخظمً هظا الفصل الخدلُـل إلاخصـائي لإلؾدباهاث الخـي جـم جؼبُلـها كلـى كُىـت البدـــث والبـ

ــي الـــى ــم ـهــضف البدـــث الـــظي ًغمـ ــدباهت . ولخدلُـ )الخلغف كلى اللىامل التي جاصي الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي لضي  بؾـ

ـغ الخضَعؿُين( ت لىـل فلـغة ًم ، جـم اؾخسغا  الىؾؽ املغجح واليؿبت املئٍىػلبت ولُت التربُت في جاملت هغمُان ًم وجهت ه

ً( :6( و)5( و)4( و)3( و)2هما ُمبين ؤصهاه في الجضاوٌ ؤعكام )فلغاث إلاؾدباهت في املجاالث الخمؿت. ًو

ً

 )العىامل الىفطيت( الىضط املزجح واليطبت املئىيت لفلزاث إلاضدباهت (2حدول )

الىضط  الفلــزاث ع

 املزجح

اليطبت 

 املئىيت

 90.53 2.71ً ؾـت في اللؿـمطلف صافلُت الؼلبت هدى الضعا1ً

 85.83 2.75ًالللم والخىف مً الغؾىب في الامخداهاث2ً

 81.66 2.48ًكضم الغغبـت بالضعاؾت3ً

 76.76 2.30ًبوشغاٌ بلع الؼلبت باألمىع اللاػفُت اهثر مً الضعاؾـت4ً

 71.71 2.15ً طلف زلـت الؼالب بىفؿـه5ً

 67.5 2.02ًي إلازخباعاثشلىع الؼالب باإلخباغ مً هخائج ؤصائه ف6ً

 65.55 1.96ًإلاعجبان والخجل كىض الخدضر ازىاء املىاكشاث الصفُـت7ً
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 إلاحخماعيت( )العىاملالىضط املزجح واليطبتاملئىيت لفلزاث إلاضدباهت (3حدول )

الىضط  الفلــزاث ع

 املزجح

اليطبت 

 املئىيت

 89.44 2.68ًالؼلبـت بولضام اللالكت بين عئاؾت اللؿم وؤولُاء ؤمىع 1ً

 81.81 2.45ًإلازخالغ بإكغان الؿـىء 2ً

ؾـغة3ً
ُ
 77.5 2.32ًبوشغاٌ الؼالب بخإمين مخؼلباث ألا

 71.19 2.20ًالؼوا  املبىـغ لبلع الؼلبـت4ً

 2.20ً71.19ًكضم مالئمت الـغوف البُئُت في البِذ ألغغاض الضعاؾـت4ً

 64.16 1.92ًـضةوجىص زالفاث وهؼاكاث طمً اللائلت الىاخ5ً

 

 (الدراضيت )العىاملاملئىيت لفلزاث إلاضدباهت  الىضط املزجح واليطبت (4حدول )

الىضط  الفلــزاث ع

 املزجح

اليطبت 

 املئىيت

 93.33 2.80ًهـثرة كضص الؼلبت في اللاكاث الضعاؾُـت1ً

 89.16 2.67ًطلف إلاكضاص الاواصًمـي للؼلبـت في املغخلت الاكضاصًـت2ً

ماٌ ؤصاء الؼالب لليشاػاث الالصفُت امليلف بها مً كبل اه3ً

ًؿُينَالخضًع

2.42 80.83 

جضَعـ مىاص صعاؾُت الجمذ بصلت باإلزخصاص الضكُم لبلع 4ً

ًالخضَعؿُين

2.27 75.83 

 72.5 2.17ًبػصخام املىهج باملىاص الضعاؾُت املسخلفـت5ً

 70.70 2.12ًهـثرة حغُب الؼلبـت في املداطغاث الضعاؾُـت6ً

ٌ الؿىت الضعاؾُت7ً زـغي زال
ُ
 64.64 1.93ًحغير مضعؽ املاصة الضعاؾُت بين فـترة وؤ

 

 )العىامل إلاكخصادًت(الىضط املزجح واليطبتاملئىيت لفلزاث إلاضدباهت (5حدول )

الىضط  الفلــزاث ع

 املزجح

اليطبت 

 املئىيت

 جلً التي حلخمض همىاه1ً
ً
 88.88 2.66ًج صعاؾُـتاعجفاق اؾلاع الىخب الضعاؾُت زاصت

 82.77 2.58ًكضم وجىص ميافأة وخىافؼ حصجُلُت للؼلبت ألاوائل 2ً

ؾغي مللـم الؼلبــت 3ً
ُ
 79.79 2.39ًجضوي الضزل ألا

 71.11 2.20ًبوشغاٌ ملـم الؼلبت بإكماٌ مهىُت زاع  اوكاث الضوام الغؾمي4ً

 68.33 2.04ًعغبت الؼلبت في اللمل اهـثر مً الضعاؾـت5ً

 بغالء ألاؾلاع6ً
ً
 62.77 1.88ًكلـت املصغوف الُىمي للؼالب ملاعهت
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 الخكىىلىحيت( العىاملإلاضدباهت) الىضط املزجح واليطبتاملئىيتلفلزاث: (6حدول )

الىضط  الفلــزاث ع

 املزجح

اليطبت 

 املئىيت

كضم جىفغ زؽ لألهترهِذ في اللاكاث الضعاؾُت وىؾُلت مؿاكضة 1ً

ًلخللُم الؼلبت
2.75 91.66 

جفاكل الؼلبت مم جؼبُلاث الخىاصل إلاجخماعي اهثر مً جفاكلهم مم 2ً

ًاملىاص الضعاؾُت
2.52 84.16 

2ً( ( همصضع مؿاكض Googleكلت إلاكخماص كلى مدغواث البدث مشل 

ًللخللم 
2.52 84.16 

80.83ً 2.42ًبوشغاٌ الؼالب بالهاجف املدمٌى وىؾُلت لهـى بضًلت للخللم الاواصًمي3ً

هضعة وجىص بغامج جؼبُلُت ومىاكم الىتروهُت باللغت اليىعصًت مؿاكضة 4ً

ًخللم الؼلبت ل

2.18 72.72 

كضم جىؿُف إلاجصاٌ ألالىترووي بصىعة فلالت بين املضعؽ والؼلبت 5ً

ًألغغاض الضعاؾـت
2.07 69.16 

 

 الىخائـج : جفطـحر

 العىامل الىفطيـت : -1

ت )2.71( كلى وؾؽ مغجح )الدراضـت في اللطـمطعف دافعيت الطلبت هدى خصلذ الفلغة ) ظلً هالذ ب%( 90.53( ووؿبت مئٍى

 كلى جضوي 
ً
ازغ ؾلبا للل ًم فغص حللمهم ٍو ًُ املغجبت ألاولى . الٍعب فُه ان الضافم هى ؤؾاؽ الخللم . وطلف صافلُت الؼلبت 

اتهم الللمُت . ًمؿخٍى

ت 2.75فلض خصلذ كلى املغجبت الشاهُت بىؾؽ مغجح )(، الللم والخىف مً الزضىب في الامخداهاثؤما الفلغة ) ( ووؿبت مئٍى

 لضي الؼلبت. ، (. بالش85.83ً)
ً
ُا  هفؿ

ً
ىلضان طغؼا  ً الغؾىب في  لظلً هغي بلظهم ًخىكلىن الفشل او ان الللم والخىف

 كً طلً
ً
 كلى هخاف ، إلامخداهاث كبل بجغائهم لها. فظال

ً
 في إلامخداهاث الخدصُلُت ئجهمإن الللم والخىف املؿخمٍغين ًازغان ؾلبا

. 

 العىامل إلاحخماعيـت : -2

ت )2.68( كلى وؾؽ مغجح )اوعدام العالكت بحن رئاضت اللطم وأولياء أمىر الطلبـتخصلذ الفلغة ) %( 89.44( ووؿبت مئٍى

ً
ُ
 . ألجها وبظلً هالذ املغجبت ألاولى . بن صًمىمت اللالكت بين عئاؾاث ألاكؿام الللمُت واولُاء ؤمىع الؼلبت ، ح

ً
لض مً ألامىع املهمت جضا

 مً الؼمإهِىت لضي هفىؽ الؼلبت ، وجغسخ الحُاة إلاجخماكُت بين ؤولُاء ؤمىعهم والخضَعؿُين والخضَعؿُاث في ألاكؿام 
ً
جؼعق هىكا

ًالللمُت .

. الٍعب فُه ،  (81.81ٍت )( ووؿبت مئًى2.45( ، فلض خصلذ كلى املغجبت الشاهُت بىؾؽ مغجح )إلاخخالط بؤكزان الطـىءؤما الفلغة )

ً شخصُت الفغص . لظلً هىان كضص مً الؼلبت ًلترهىن بإصضكاٍء ؾىء ىلض ؤن للبِئت ؤزغ مهم كلى جيٍى ًُ  لضحهم  مما 
ً
مُىال

ًوبججاهاٍث ؾلبُت مً زالٌ كملُخا الخإزير والخإزغ .

ً

ً
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 العىامل الدراضيـت : -3

ت )2.80( كلى وؾؽ مغجح )تكـثرة عدد الطلبت في اللاعاث الدراضيـخصلذ الفلغة ) %( وبظلً هالذ املغجبت 93.33( ووؿبت مئٍى

هظه مً املشىالث الغئِؿت التي ٌلاوي منها الىشير مً اليلُاث وألاكؿام الللمُت بصىعة كامت. بط )خؿب كلم الباخث( ألاولى . 

 هبيرة مً الؼلبت في اللاكاث الضعاؾُت كض جصل الى ؤهثر مً )
ً
50ًهجض ؤكضاصا

ً
وػالبت . مما ًدٌى صون ؤؾخسضام الخضَعؿُين  ( ػالبا

ًبلع ألاؾالُب والؼغائم والخلىُاث الخضَعؿُت املسخلفت التي جٍؼض مً فغص حللم الؼلبت .ل

( 2.67( ، فلض خصلذ كلى املغجبت الشاهُت بىؾؽ مغجح )طعف إلاعداد الاكادًمـي للطلبـت في املزخلت الاعدادًـتؤما الفلغة )

ً . هظه بخضي املشىالث املهمت %(89.16ووؿبت مئىٍت )
ً
 وهم ٌلاهىن ًم  ؤًظا

ً
ٍا ـم الؼلبت ًلخدلىن بامللاهض واليلُاث ؾىى . فمل

لت طلف بكضاصهم ألاواصًمي والللمي مً زالٌ صعاؾتهم  . في املضاعؽ ألاؾاؾُت وإلاكضاصًت لؿىىاٍث ػٍى

 العىامل إلاكخصادًـت : -4

 جلك التي حعخمد كمىاهج دراضيـت ارجفاع اضعار الكخب الدراضيتخصلذ الفلغة ) 
ً
( ووؿبت مئىٍت 2.66( كلى وؾؽ مغجح )خاصت

%( وبظلً هالذ املغجبت ألاولى . هىان الىشير مً الؼلبت الٌؿخؼُلىن جىفير ؤو شغاء الىخب املىهجُت مً ألاؾىاق اللامت 88.88)

 بن واهذ جلً الىخب ألهثر مً ماصة صعاؾُت . مما ٌش
ً
 كلى واهل الؼلبت .لغالء ؤؾلاعها ، زاصت

ً
 بكخصاصًا

ً
ًيل كبئا

( ووؿبت 2.58( ، فلض خصلذ كلى املغجبت الشاهُت بىؾؽ مغجح )عدم وحىد مكافآة وخىافش حشجيعيت للطلبت ألاوائلؤما الفلغة )  

ت ) ت( لها جإزير هبير كلى حللم الؼل82.77مئٍى ُه ، ؤن الحىافؼ الدصجُلُت ؾىاء واهذ )ماصًت ؤو ملىٍى بت ، ألجها جىلض %(. الشً ف

 كلى الخللم .
ً
 لضحهم عوح املىافؿت وجدفؼهم وحصجلهم ؤًظا

 العىامل الخكىىلىحيـت : -5

( 2.75( كلى وؾؽ مغجح )عدم جىفز خط لألهترهيذ في اللاعاث الدراضيت كىضيلت مطاعدة لخعليم الطلبتخصلذ الفلغة )  

هترهِذ كلى جىمُت كضعاث ومهاعاث الؼلبت الخللمُت . وفي خٌا جىفغ إلًا%( وبظلً هالذ املغجبت ألاولى . ٌؿاكض 91.66ووؿبت مئىٍت )

اعة بلع املىاكم الالىتروهُت   كً مشاهضة بلع الفُضًىهاث زؼىغ لألهترهِذ في اللاكاث الضعاؾُت ، ًمىً للؼلبت ٍػ
ً
، فظال

ًالخللُمُت مباشغًة ؤزىاء املداطغاث الضعاؾُت ، مما ٌلؼػ مً كملُت الخللم .

( ، فلض خصلذ كلى املغجبت جفاعل الطلبت مع جطبيلاث الخىاصل إلاحخماعي اكثر ًم جفاعلهم مع املىاد الدراضيتلغة )ؤما الف  

ت )2.52الشاهُت بىؾؽ مغجح ) ت ألاواصغ 84.16( ووؿبت مئٍى %(. الٍعب فُه ، ؤن جؼبُلاث الخىاصل إلاجخماعي لها صوع هبير في جلٍى

 بةؾخسضام جلً الخؼبُلاث ؤهثر مً بوشغالهم بالضعاؾت ؤو  إلاجخماكُت بين ملـم الىاؽ . ولىً
ً
هىان بلع الؼلبت ًيشغلىن هشيرا

 في املىخباث لغغض كغاءة بلع الىخب طاث اللالكت باملىهج الضعاس ي بغُت بزغاء مللىماتهم الصخصُت . 
ً
ًالجلىؽ ؤخُاها

 

 الخىصيـاث :

 العىامل الىفطيـت : -1

 . إلاعجبان والخىف مً إلامخداهاث ؤو ، طلف الشلت بالىفـ شاول الىفؿُت مشلبعشاص الؼلبت وجىجيههم هدى بلع امل

 العىامل إلاحخماعيـت : -2

ُت ؤو جضوي في مؿخىي   ؤولئً الظًً ٌلاهىن مً مشاول هفؿ
ً
ً خللت وصل بين عئاؾت ألاكؿام وؤولُاء ؤمىع الؼلبت ، زاصت جيٍى

 جدصُلهم الضعاس ي .

 العىامل الدراضيـت : -3

 لُل كضص الؼلبت في اللاكاث الضعاؾُت مً زالٌ ملالجت مشيلت هلص ألابيُت واللاكاث . اللمل كلى جل

 العىامل إلاكخصادًـت : -4

ذ املاجؿخير ، املؿخلؼماث ألاؾاؾُت لللملُت الخللُمُت مشل جىفير  كً الىؾائل الخللُمُت ،  والضهخىعاه الىخب املىهجُت ؤػاٍع
ً
فظال

. 
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 العىامل الخكىىلىحيـت : -5

ًكبل الخضَعؿُين ؤزىاء بللائهم للمداطغاث الضعاؾُت لغغض اؾخلمالها مً ، اكاث الضعاؾُت بمىـىمت ؤهترهِذ عئِؿتعبؽ الل

 امللترخـاث :

ًت الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ولُت التربُت /  -1 بجغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الحالُت لدصخُص اللىامل املاص

 .جاملت هغمُان مً وجهت هـغ الؼلبت 

بجغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الحالُت لدصخُص اللىامل املاصًت الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ولُاث التربُت  -2

 في جاملاث بكلُم وىعصؾخان / اللغاق .

بجغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الحالُت لدصخُص اللىامل املاصًت الى جضوي مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في املضاعؽ  -3

 كظاء هالع / مدافـت الؿلُماهُت . إلاكضاصًت في

 

ـ ـ ـ  ـادرــاملصـ

 املصادر العزبيـت :

العىامل املئثزة في جدوي مطخىي أداء جالميذ املزخلت الابخدائيت في ألاهغف ، ص.مباعهت صالح و ص.فاػمت مدمض املؼاوكت . . 1

ت ، املجلض) إلاخخباراث الىطىيت مً وحهت هظز املعلمحن  . 2016 -( ، جاملت كؼغ ، ؾبخمبر3( ، اللضص )17، مجلت الللىم التربٍى

 . 1990، مؼابم وػاعة الخللُم اللالي والبدث الللمي ، بغـضاص ،  اللياص والخلىيمإلامام ، مصؼفى مدمض وآزغون . . 2

هظز طعف الخدصيل الدراس ي في مادة اللغت الفزوطيت لدي جالميذ مزخلت الخعليم املخىضط مً وحهت الباع ، هاجغ . . 3

، جاملت مدمض زُظغ بؿىغة ، ولُت الللىم  أضاجذة اللغت الفزوطيت )دراضت ميداهيت وصفيت بمخىضطاث مدًىت بطكزة(

 . 2016كؿم الللىم إلاجخماكُت ، الجؼائغ ،  –إلاوؿاهُت وإلاجخماكُت 

ا ػوي ؤزىاؾُىؽ .  .4 ، ماؾؿت الشلافت  لتربيت وعلم الىفظإلاخصاء الىصفي والاضخداللي في االبُاحي ، كبض الجباع جىفُم و ػهٍغ

 . 1977اللاملُت ، بغـضاص ، 

، مضًغة ًطعف الخدصيل الدراس ي وجدوي وطبت الىجاح لدي طالباث الاكخصاد املجزلي في الثاهىيت العامتجؼماوي ، امل . . 5

 . 2006التربُت والخللُم ، لىاء الغصُفت ، ألاعصن ، 

 . 1992، بغـضاص ،  خاريخيمىهج البدث الخؿين ، مدمض خؿً . . 6

،  -دراضت ميداهيت –ملدارص املطائيت في مدافظت صالح الدًً اأضباب جدوي الخدصيل الدراس ي لطلبت زظير، امل كلي. . 7

 .2005( ، 2) 16جاملت صالح الضًً ، املجلض  –مجلت ولُت التربُت للبىاث 

ـ. . 8 واججاهاتهم  بت املزخلت الثاهىيت املخفىكحندراضت ملارهت في أضاليب جفكحر طلزظير، صاخب ؤؾلض َو
ً
واملخؤخزيً دراضيا

 .2008جاملت جىٍغذ ،  –، عؾالت ماجؿخير غير ميشىعة، ولُت التربُت  هدىاملطخلبل

 .1980 ، (6اللضص) مجلت ولُت التربُت، ، مطئوليت املعلم . زىر،كبض هللا. 9

ً.1990، صاع الحىمت للؼباكت واليشغ ، بغضاص ، ىي مىاهج البدث الترب. صائوص ، كٍؼؼ خىا واهىع خؿين . 10

ً.  1988ة ، اململىت اللغبُت الؿلىصًت ، ، صاع الشغوق ، جض الجامعت والخدريظ الجامعيعاشض، كلي . . 11

، والبصزة وهيىىي  مشكالث طلبت الصف الطادص الثاهىي في مدافظاث بغداد. الؼوبعي ، كبض الجلُل و هجُب اؾىىضع . 12

ت والىفؿُت مغهؼ   . 1972جاملت بغضاص ،  –البدىر التربٍى

(، 2، غ) والخىػَمًغ، صاع وائل لليش واملزاخل والخطبيلاث مىهجيت البدث العلمي اللىاعد.  ، مدمض وآزغون . كبُضاث13

ً.1999كمان،

 . 1980الاعصن ، -، كمان 2، غ مبادئ إلاخصاء في التربيت وعلم الىفظ. كضؽ ، كبض الغخمً . 14

 . 2000، صاع الفىغ اللغبي ، اللاهغة ، اللياص والخلىيم التربىي والىفس ي كالم ، صالح الضًً مدمىص . . 15
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أضباب اهخفاض مطخىي الخدصيل الدراس ي مً وحهت هظز الطالباث واملدرضحن واملدرضاث . الفُل ، وؾماء صالح ؾلُمان. 16

 . 2006( ، هِىىي ، 4( اللضص)13والللم ، املجلض)، بدث ميشىع في مجلت التربُت  في معهد اعداد املعلماث

، جاملت  العزاكيت بىاء معيار إلعداد مدرس ي املزخلت الثاهىيت في كلياث التربيت في الجامعاث. املاليي ، جىاص واؿم مهىض. 17

 .1989ابً عشض )اػغوخت ماجؿخيرغير ميشىعة( ،  -بغضاص/ولُت التربُت 

عيىت مً الطلبت  املئدًت الى جدوي مطخىي الخدصيل الدراس ي ) دراضت اضخكشافيت مً مىظىرالعىامل . مدمض ، ص.كىاعح . 18

 . 2013( ، الجؼائغ ، 11، مجلت الللىم إلاوؿاهُت والاجخماكُت ، اللضص) الجامعيحن(

 -ُت التربُت / ابً عشض ، مجلت ألاؾخاط ، ول رإيت مطخلبليت -طزائم الخدريظ في الخعليم الجامعي . املىؾىي ، كبض هللا خؿً . 19

 . 1998( ، 9جاملت بغـضاص ، اللضص )

(، 1، صاعوائل لليشغوالخىػَم، غ)املدرس ي أضبابه وعالحه وإلاهجاس  جدوي مطخىي الخدصيل. هصغ هللا، ص.كمغ كبض الغخُم. 20

 2004كمان،

الاكخصاصًت وكلىم  . ولُت الللىم ضت خالت()درا كفاءة اعظاء هيئت الخدريظ واثزها على حىدة الخعليم العاليهمىع، هىاٌ .  .21

 . 2012الدؿُير، جاملت مىخىعي كؿىؼُىت ، 
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ـ ــاملالخـ  ــمـ

 إلاضدباهــت )أداة البدث كبل الخطبيم( (1ملحـــم )

ال  مىافم الفلــزاث ع

 أوافم

ًدخاج الى 

 حعدًل

    طلف صافلُت الؼلبت هدى الضعاؾـت في اللؿـم 1

    طلف زلـت الؼالب بىفؿـه 2

    إلاعجبان والخجل كىض الخدضر ازىاء املىاكشاث الصفُـت 3

    الللم والخىف مً الغؾىب في الامخداهاث 4

    كضم الغغبـت بالضعاؾت 5

    باعاثشلىع الؼالب باإلخباغ مً هخائج ؤصائه في إلازخ 6

    بوشغاٌ بلع الؼلبت باألمىع اللاػفُت اهثر مً الضعاؾـت 7

ً اللائلت الىاخـضة 8    ًوجىص زالفاث وهؼاكاث طم

ؾـغة 9
ُ
   ًبوشغاٌ الؼالب بخإمين مخؼلباث ألا

   ًالؼوا  املبىـغ لبلع الؼلبـت 10

   ًبولضام اللالكت بين عئاؾت اللؿم وؤولُاء ؤمىع الؼلبـت 11

   ًإلازخالغ بإكغان الؿـىء 12

   ًكضم مالئمت الـغوف البُئُت في البِذ ألغغاض الضعاؾـت 13

   ًهـثرة كضص الؼلبت في اللاكاث الضعاؾُـت 14

جضَعـ مىاص صعاؾُت الجمذ بصلت باإلزخصاص الضكُم  15

ًلبلع الخضَعؿُين 
   

   ًبػصخام املىهج باملىاص الضعاؾُت املسخلفـت  16

   ًإلاكضاص الاواصًمـي للؼلبـت في املغخلت الاكضاصًـتطلف  17

   ًهـثرة حغُب الؼلبـت في املداطغاث الضعاؾُـت 18

زـغي زالٌ الؿىت  19
ُ
حغير مضعؽ املاصة الضعاؾُـت بين فـترة وؤ

ًالضعاؾُت
   

اهماٌ ؤصاء الؼالب لليشاػاث الالصفُت امليلف بها مً  20

ًؿُينَكبل الخضًع
   

   ًملـم الؼلبت بإكماٌ زاع  اوكاث الضوام الغؾميبوشغاٌ  21

ؾغي مللـم الؼلبــت 22
ُ
   ًجضوي الضزل ألا
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 أضمـاء الخبراء واملدكمحن في مجال العلىم التربىيت (2ملحـــم )

الدرحـت  اضم الخبيـز ع

 العلميت

 مكان العمل إلاخخصاص

ؾخـاطًص. كلي كبض الغخمً جملت1ً
ُ
/جاملت ألاؾاؽولُت التربُت ًػغائم جضَعـًؤ

ًالؿلُماهُت

ؾخـاطًص. هضوي مدمض مدمض شٍغف2ً
ُ
ولُت اللغاث والللىم ًربُـتفلؿفـت التًؤ

ًإلاوؿاهُت / جاملت هغمُان

ؾخـاط مؿاكـضًص. مىاطل كباؽ كاؾم3ً
ُ
 ولُت التربُت / جاملت هغمُانًػغائـم جضَعـًؤ

ؾخـاط مؿاكـضًص. ؾغمض صالح محي الض4ًًً
ُ
ولُت اللغاث والللىم ًفلؿفـت التربُـتًؤ

ًإلاوؿاهُت / جاملت هغمُان

 ولُت التربُت / جاملت هغمُانًػغائـم جضَعـًمضعؽًص. شىان فغ  ؾلُض5ً

 

 بغالء ألاؾلاع 23
ً
   ًكلـت املصغوف الُىمي للؼالب ملاعهت

   ًجفظُل اللمل كلى الضعاؾـت لضي بلع الؼلبت 24

 جلً التي حلخمض  25
ً
اعجفاق اؾلاع الىخب الضعاؾُت زاصت

ًـتهمىاهج صعاؾُ
   

   ًكضم وجىص ميافأة وخىافؼ حصجُلُت للؼلبت ألاوائل 26

بوشغاٌ الؼالب بالهاجف املدمٌى وىؾُلت لهـى بضًلت للخللم  27

ًالاواصًمي

   

( همصضع Google) كلت إلاكخماص كلى مدغواث البدث مشل 28

ًمؿاكض للخللم

   

كضم جىؿُف إلاجصاٌ ألالىترووي بين املضعؽ والؼلبت  29

ًاض الضعاؾـتألغًغ

   

ُلت  30 كضم جىفغ زؽ لألهترهِذ في اللاكاث الضعاؾُت وىؾ

ًلخللُملمؿاكضة 

   

جفاكل الؼلبت مم جؼبُلاث الخىاصل إلاجخماعي اهثر مً  31

ًجفاكلهم مم املىاص الضعاؾُت
   

هضعة وجىص بغامج جؼبُلُت ومىاكم الىتروهُت باللغت  32

ًالخللم كلى  ةؿاكضماليىعصًت 
   


