
 

 الفصـل ألاول 

 الخػٍسف بالبدـث

 مشكلـت البدـث: -1

همت    
ُ
ت هي بخذي املُادًً امل تربٍى َب قُه بإَن املاظعاث ال ال ٍس

ؿاث. لزلَ الُبَذ ؤن 
ُ
ػمل غلى حػلُم الل

َ
حَػترغها بػؼ التي ح

شٌالث التي جدُى دوَن حػلم الؿلبت لخلَ 
ُ
الُطػىباث وامل

ؿاث. وهزه املشٌالث منها جخػلو بالؿالب َهكعُه، ومنها 
ُ
الل

 ظببُه ؾشائو الخذَسغ 
ً
ًخػلو بالظشف الخػلُمي، ومنها ؤًػا

 غً املادة الخػلُمُت
ً
خبػه قػال

ُ
 .وؤظالُبه امل

  

 

شوسي ان ًٍىن مػلم لزلَ  ًشي )الباخث( ؤهه مً الػ  

املشخلت ألاظاظُت غلى وعي ودساًت جامخين بالخؿىساث التي جؿشؤ 

غلى غملُتي التربُت والخػلُم. لزلَ هىاى خاحت ماظت 

إلمخالى مجمىغت مً الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت التي 

ت. الظُما ان بػؼ ؤظالُب  تربٍى حعاغذه في جدهُو ؤهذاقه ال

جيجمم مؼ الػىملت والخهذ  وؾشائو الخذَسغ الخهلُذًت ال

الخٌىىلىجي الىاظؼ في مجاالث الخُاة املخخلكت. ونذ اشاسث 

ء مذسس ي  بػؼ الذساظاث الى وحىد غػل في معخىي ادا
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ظُت   الكىزدًت ومدزطاتها في   الالشمت ملدزس ي مادة اللغتجددًد الكفاًاث الخدَز

 للضاء كـالز املدازض ألاطاطُت

 

  

   

 غمـس غـادل غبـاض        

    حامػت يشمُـان،ًلُت التربُت ،نعم التربُـت وغلم الىكغ       

  

 خالصت البدث  

ظُت الالشمت ملدزس ي مادة اللغه    جددًد الكفاًاث الخدَز الكىزدًت ومدزطاتها   يهدف البدث الحالي الى 

في املدازض ألاطاطُت للضاء كـالز. ولخدلُم هرا الهدف، خدد الباخث مجخمؼ البدث الري بلغ 

 ومػلمت مىشغىن غلى )298)
ً
مػلما في كضاء كالز )املسكص( وللظى55(  ت الدزاطُت ( مدزطت أطاطُت 

خخير )2019-2020
ُ
 لُمثلىن غُىت البدث. وبػد إغداد )إلاطدباهت( كأداة 60. زم أ

ً
( منهم غشىائُا

 . ت للخأكد مً صدكها الػلىم التربٍى البدث، جم غسضها غلى مجمىغت مً الخبراء واملخخصين في مجال 

 الخدلم ًم زباث ألاداة، وذل81وكد خصلذ غلى وظبت إجفاق )
ً
ك ًم خالل جطبُم %(. وجم أًضا

لت إغادة إلاخخباز غلى )  ومػلمت في املدازض ألاطاطُت للضاء كالز. 10إلاطدباهت بطٍس
ً
( مػلما

%( وبرلك جم جطبُم 0.84وبأطخخدام مػامل إزجباط بيرطىن، جم الحصىل غلى مػامل زباث بيظبت )

، ظهس أن أهم ال
ً
ظُت في مجال إلاطدباهت غلى غُىت البدث. وبػد جدلُل الىخائج إخصائُا كفاًاث الخدَز

اث الدزض. وفي مجال )جىفُر الدزض(  )جخطُط الدزض( هي، ًجُد املدزض جىشَؼ الىكذ غلى مدخٍى

 ، )إلادازة الصفُت( هي املىاكف الخػلُمُت. وفي مجال  هي، حشجُؼ الطلبت باطخمساز هدى املشازكت في 

)الػالكاث إلاوظاهُت( هي، ٌػمل  ًدافظ غلى جىاشهه وهدوئه غىد ظهىز مشاكل في الصف. وفي مجال

 ، مؼ وحهاث هظسهم. وفي مجال )جكىىلىحُا الخػلُم( هي خفاغل  غلى اخترام شخصُاث الطلبت ٍو

م( فهي، ًصمم أهىاع مخػددة مً  املخاخت في البِئت. أما في مجال )الخلٍى ٌظخػين بالىطائل والخلىُاث 

 ألاخخبازاث امللالُت واملىضىغُت.
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اللؿت الٍىسدًت ومذسظاتها، منها غلى ظبُل املشاُ دساظت 

 ).1995( و)البُاحي  1989)الضبُذي 

 ملا ايذجٌه الذساظاث وألادبُاث الت   
ً
ت غلى وحىد وهظشا ربٍى

غػل في معخىي اداء مذسس ي اللؿت الٍىسدًت ومذسظاتها، 

 غً بلخماط )الباخث( هزه املشٍلت مً خالُ ٍصاسجه 
ً
قػال

املُذاهُت للؿلبت املؿبهين في ًلُت التربُت* في املذاسط 

ألاظاظُت في نػاء يالس وبلخهائه بػذد مً مذسظيي مادة اللؿت 

 لخلَ املها
ً
بالث، ؤسجإي )الباخث( الى بحشاء الٍىسدًت. وهدُجت

ى جدذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت ملذسس ي  دساظت تهذف ال

الٍىسدًت ومذسظاتها في املذاسط ألاظاظُت لهػاء   مادة اللؿه

 .يالس

 :أهمُـت البدـث -2 -2

ت     ت الخػلُُم جامً الذُو املخهذمت بإن املػلم َغطب الػمُل

خشضذ غلى تهُئت ألامٍاهاث والػامل الشئِغ في هجاخها. ونذ 

، زم ًدبؼ هزا إلاغذاد 
ً
 مخٍامال

ً
 مهىُا

ً
حمُػها إلغذاده بغذادا

 ُ به ؤزىاء الخذمت، وجضوٍذه باملعخدذر في مجا بخذٍس

. )ؤخمذ،
ً
 ومهىُا

ً
 6،ص1979جخُططِه غلمُا

ً
( وغلى املػلم ؤًػا

ل ما في املىاهج والٌخب الذساظُت مً مادٍة  جهؼ معاولُت جدٍى

ت ضماء حامذ ة والخٍُى ه بلى مادة هاؾهت، جيبؼ بالخُا

والخشيت الذائبت، وبلى ظلىى وغمل هاقؼ جىػٌغ آزاسُه غلى 

( وجخمشل 2،ص1979جطشقاث الؿلبت في خُاتهم. )ؤبىمؿلي،

ؤدواس املػلم في مذسظت املعخهبل في بجهان مهاساث الخىاضل 

 والخػلم الزاحي، وبمخالى الهذسة غلى الخكٌير الىانذ والخمًٌ

مً قهم غلى  الػطش وجهىُاجه املخؿىسةوالهذسة غلى غشع 

املادة الػلمُت بشٍل مميز وتهُئت بِئت ضكُت حُذة، والهذسة 

م املعخمش والخؿزًت الشاحػت ؤزىاء  غلى اظخخذا  الخهٍى

  )11،ص2001الخذَسغ بؿُت جدعين هىغُت املخشحاث. )الخش،

ػذ إلاججاه الهائم غلى الٌكاًاث الخػلُمُت    الالصمت ملهىت  َو

 بذؤ بالظهىس في ؤواخش العخِىاث مً 
ً
 خذًشا

ً
الخػلُم، بججاها

الهشن املاض ي. وحهذف الى بغذاد مػلم نادس غلى مىايبت 

مػؿُاث الػطش مً خالُ جمٌُىه مً الهذسة غلى مماسظت 

الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت لىجاخه في املُذان التربىي. 

)غُذ( ؤن ألادب التربىي ( وجشي 248-201،ص1995)البابؿين،

ميز بين ؤهىاع مخخلكت مً الٌكاًاث منها، الٌكاًاث املهىُت  ًُ

الػامت مشل، الخخؿُـ للذسط وبداسة الطل ومهاساث 

 ً  غ
ً
بظخخذا  الىظائل الخػلُمُت وشخطُت املػلم، قػال

م املخخلكت. وهىاى هىع آخش  بظخخذا  وظائل الهُاط والخهٍى

ًادًمُت الخاضت باملادة مً الٌكاًاث هي، الٌكاًاث  ألا

الػلمُت والهذسة غلى بًطاُ املادة الػلمُت الى الؿلبت 

هت الصخُدت. )غُذ، ( ومً رلَ الخين، 91،ص2004بالؿٍش

  ظهشث الٌشير مً

 ً الٌكاًاث الخػلُمُت الالصمت التي ًجب ؤن ًخمخؼ بها ًل م

ًمتهً غملُت الخذَسغ منها، الٌكاًاث املػشقُت. زم ؤخزث جلَ 

ٌكاًاث الخػلُمُت بججاهاث مخػذدة ومدشػبت في مجاالث ال

 (Felder,1978,p:48) .مخخلكت

------------------------------------------------------------------ 

ٌػذ )الباخـث( مً ؤخذ الٍىادس الخذَسعُت في ًلُت التربُت/  *

 .حامػت يشمُان

   

مم الخذًشت بمػلم اللؿت 
ُ
، وجشهُكه وجضوٍذه ونذ ؤهخمذ ألا

 بػذ جؿىس 
ً
، خاضت

ً
باملػلىماث والىظٍشاث الخذًشت دائما

 
ً
ا  ونٍى

ً
 مهما

ً
ؤظالُب التربُت والخػلُم وضاس غلم الىكغ اظاظا

( قاللؿت هي نطت الخػاسة 13-12،ص1962لهما. )المىمشد،

إلاوعاهُت في ماغيها وخاغشها، قال جىحذ زهاقت همذ 

. قهي مً اهم وظائل وججذدث غً ؾٍشو ؾير ؾٍشو اللؿت

ت  الخػبير والخكاهم إلاوعاوي التي جشبـ الىاط بشوابـ قٌٍش

 ُ ت مً خالُ خبرة ألاحُا ها البشٍش وبحخماغُت وبوعاهُت جىاسزت

( 105،ص1990العابهت مً بيدشاقاث وبختراغاث. )هشمض،

مت الىاخذة، وهي 
ُ
 ًشبـ ؤقشاد ألا

ً
 نىمُا

ً
شٍل اللؿت سباؾا

ُ
وح

ها العُاس ي وألاحخماعي وبها جخهاسب بخذي مهىماث اظخهالل

خم الخألل  ألاقٍاس والاججاهاث، وجخىخذ ألاهذاف والؿاًاث، ٍو

والاوجما  الاحخماعي، وحشخذ الشوابـ الهىمُت التي ججػل 

. )وصاسة التربُت: 
ً
 ُمعخهال

ً
 ووحىدا

ً
 خاضا

ً
للمماغت يُاها

مم ؤن جمط ي 35،ص1984
ُ
مت مً ألا

ُ
( مً هىا َوَحَب غلى ًل ؤ

ذ
ُ
 هدى حػلُم لؿتها الهىمُت البىائها، وؤن جشقؼ مً شإجها ن

ً
ما

مٌىت، ألن غضها وُسنيها مهشوهان 
ُ
وُجبادس في وششها بالىظائل امل

َؿتها ومذي اهدشاسها واحعاغها في الػالم. )الىهذاوي: 
ُ
بشقي ل

 )7،ص2002

ًاللؿاث ألاخشي لها مهىماتها وحػذ مً اهم     واللؿت الٍىسدًت 

جشبـ ؤقشادها بػػهم ببػؼ وؤنىي غامل مً الشوابـ التي 

 غً بجها خلهت الىضل بين زهاقتها 
ً
غىامل بهاءها ،قػال

خ الشػب  الخاغشة وجشاثها العالل. وهي معخىدع جإٍس

الٍىسدي ومأزشه وزهاقخه وسمض وخذجه، ألجها الىظُلت التي 

جطىن جشاثها وجدكػُه مً اليعُان وإلاهذزاس. 

 (JUSTI) ذ ؤؾلب املعدششنين( ونذ ؤي3،ص2000)الخُالي،

بإن هزه اللؿت لها جؿىساتها (SOCIN) و (SIDNYSMITH)و

ى ًىمىا  ت ٌػِش اقشادها مىز الهذ  ال الخإٍسخُت، وهي لؿت آٍس

( 3-2،ص2005هزا في حباُ ًىسدظخان. )خمه خىسشُذ،

، ولها خطائطها التي 
ً
ها  غٍش

ً
خا  جاٍس

ً
وهزه اللؿت جمخلَ ؤًػا
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ىػت والهذسة غلى البهاء مؼ بخاؾتها بةؾاس مً الَخ 
َ
طاهت وامل

ًٌُمً في نابلُتها غلى بجخار معاٍسً  الىماء والخؿىس الزي 

ين ُهما: معاس اللؿاث ألالطانُت التي حػخمذ ضُاؾت  لؿٍى

مكشداتها غلى العىابو واللىاخو، ومعاس اللؿاث ألاشخهانُت 

التي حػخمذ حؿُير بىاء الٍلمت لخؿُير املػنى. 

 )192،ص1975)خلمي،

خشي، لٍي جادي    
ُ
 ؤ

ُ
واللؿت الٍىسدًت شإجها شإن ؤًِت لؿت

وظُكتها بشٍل صخُذ الُبذ ؤن جخىاقش قيها غىاضش غذة منها 

املذسط الىاجح واملىهج المُذ وألاظالُب والؿشائو الخذَسعُت 

 غً الىظائل الخػلُمُت. )البُاحي ،
ً
  )15،ص1995قػال

لهىاغت )الباخث( واهؿالنا مً اهمُت اللؿت الٍىسدًت، و    

 في املشاخل ألاظاظُت ًىجها بمشابت حمش 
ً
بإهمُت املػلم خاضت

. لزلَ ًيبغي احشاء 
ً
ًادًمُا  وؤ

َ
ألاظاط إلغذاد الؿلبت غلمُا

ش غملُت جذَسعها  البدىر والذساظاث التي حعاغذ غلى جؿٍى

وحػلمها. لزلَ شػش )الباخث( بػشوسة وؤهمُت بحشاء دساظت 

  لخذَسعُت الالصمت ملذسس ي مادة اللؿهُجدذد قيها الٌكاًاث ا

ي جىؿلو  الٍىسدًت ومذسظاتها. لزلَ قإن اهمُت البدث الخال

ظغ الخالُت
ُ
 :مً ألا

ؤهمُت حشخُظ الٌكاًاث الالصمت ملذسس ي مادة اللؿت  -ؤ    

  الٍىسدًت ومذسظاتها، والتي لها دوس قػاُ في حػلم

ًادًمُت وال        اتهم الا  .ػلمُتالؿلبت وجدعين معخٍى

ؤهمُت املشخلت ألاظاظُت ًىجها بمشابت حمش ألاظاط  -ب    

خشي 
ُ
 .للمشاخل الذساظُت ألا

ػذ هزا البدث )خعب غلم الباخث( مً البدىر الىادسة  -ج ٌُ

   في بنلُم ًىسدظخان الزي حهذف الى جدذًذ

الٍىسدًت   الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت ملػلمي مادة اللؿه     

 .املذاسط ألاظاظُت لهػاء يالسومػلماتها في 

ين في  -د     بقادث المهاث املػىُت الخاضت واملعاولين التربٍى

ت جشبُت يشمُان مً هخائج هزه      وصاسة التربُت ومذًٍش

الذساظت مً خالُ جهذًم بػؼ الخىضُاث واملهترخاث          

 .التي جدذ مً هزه املشٍلت

 :هدف البدـث -3

)جدذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت  حهذف البدث الخالي الى   

   الٍىسدًت ومذسظاتها في  ملذسس ي مادة اللؿه

 .(املذاسط ألاظاظُت لهػاء يـالس   

 :خدود البدـث -4

ت : ٌشمل البدث الخالي مذسس ي املذاسط  -ؤ   الخذود البشٍش

 .(ألاظاظُت ومذسظاتها في نػاء يالس )املشيض

خالي املذاسط ألاظاظُت الخذود املٍاهُت : ٌشمل البدث ال-ب  

 .في نػاء يالس الخابػت ملداقظت العلُماهُت

الخذود الضماهُت : ًخم بحشاء البدث الخالي في الكطل  -ج  

 ).2020 – 2019ألاُو مً الػا  الذساس ي )

 :حػٍسف املصطلحاث5 -5

 :الكفاًاث الخدَزظُت -أ

بإجهاغباسة ؤو حملت جطل هىع الهذسة ؤو  غسفها )خمدان(: -1

املهاسة التي ظُدطل غليها املػلم ولها جإزير مباشش غلى حػلم 

الخالمُز. ؤو هي نذسة املػلم غلى اظخػماُ مهاسة خاضت ؤو غذة 

 ملخؿلباث مىنل جشبىي مدذد. 
ً
مهاساث اظخجابت

 )160، ص1985)خمذان،

إلامٍاهاث بإجها مجمىغت مً الطكاث وغسفها )غِس ى(:  -2

مًٌ مالخظتها او  التي ًؿمدها املشبىن ؤن جخىقش لذي املػلم. ٍو

ت   غلى جدهُو ؤهذاقه الخػلُُم
ً
نُاظها بدُث ججػلُه نادسا

ت بإقػل ضىسة ممٌىت. )غِس ى،  )71، ص1987والتربٍى

بإجها املػلىماث والخبراث واملهاساث التي  غسفها )الىجادي(: -3

 غلى مػالمت الىىاحي ًيبغي ؤن جخىقش لذي املػلم لُط
ً
بذ نادسا

ت والػلمُت والخؿبُهُت، والػمل غلى جدهُو الخٍامل  التربٍى

بين هزة المىاهب للىضىُ الى ألاهذاف الخػلُمُت املشحىة. 

 )115،ص1996)الىجادي،

هي مجمىغت مً الهذساث والطكاث   الخػٍسف إلاحسائي: -

ت والخػلُمُت التي ًيبغي ان جخىقش لذي مػلمي مادة  التربٍى

اللؿت الٍىسدًت ومػلماتها في املشاخل ألاظاظُت ؤزىاء جذَسعهم 

  .ملادة اللؿت الٍىسدًت

 :اللغت الكىزدًت -ب

اوي(: -  بإجها لؿت معخهلت، وحػذ مً اللؿاث  غسفتها )مىكٍس

. وجدخىي غلى غذد مً اللهماث ابشصها) اوسوبُت-الهىذو

الٌشماهجُت الىظؿى، الٌشماهجُت المىىبُت، الٍىساهُت(. وهي 

ت مخػاسف  غليها.  لؿت جخذاُو وقو نىاغذ هدٍى

 ).5،ص1988)مىيٍشاوى،

هي بخذي اللؿاث الػاملُت، وحػذ اللؿت الخػٍسف إلاحسائي:  -

 ما
ً
دة دساظُت الشئِعت في بنلُم ًىسدظخان/الػشام. وهي ؤًػا

ىادسها  ؼ مذاسظها، ولها مىاهمها ًو ؤظاظُت ُجذسط في حُم

 .الخذَسعُت الخاضت بخػلُمها

 :املدازض ألاطاطُت -ج

وهي مشخلت دساظُت جبذؤ مً الطل ألاُو  الخػٍسف إلاحسائي:-

خبؼ في 
ُ
وجيخهي غىذ الطل الخاظؼ. وقو الىظا  الذساس ي امل

 .اموصاسة التربُت في ؤنلُم ًىسدظخان/ الػش 

 

 الفصل الثاهـي

ــت ــاث طابلـ  دزاطـ

  ):1996دزاطـت خلُفاوي وخظين ) -1
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هذقذ هزه الذساظت الى جدذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت    

ت للمشخلت  الادائُت الالصمت ملذسس ي مادة اللؿت الٍىسدً

الاغذادًت. واخخاس الباخشان املجخمؼ الاضلي للخذَسعُين في 

التربُت/ابً سشذ والبالـ غذدهم نعم اللؿت الٍىسدًت في ًلُت 

ُل 180( جذَسعُا، و)27) ( مذسظا ومذسظت مً مداقظتي اسب

 ً والعلُماهُت. زم نا  الباخشان بذساظت اظخؿالغُت م

( يكاًت 95املذسظين والخذَسعُين، بر اشخملذ الهائمت غلى )

( مجاالث هي:           )جخؿُـ الذسط، جىكُز 5مىصغت غلى )

لمي واملنهي، الىظا  والػالناث الاوعاهُت الذسط، الىمى الػ

م(. وبػذ الخدهو مً ضذنها، جم الخدهو مً زباتها  والخهٍى

 غً ؾٍشو بغادة جؿبُهها. ونذ جىضلذ الذساظت الى 
ً
ؤًػا

ت الغذاد مذسس ي  هخائج غذة منها، ؤن الٌكاًاث حمُػها غشوٍس

 اهمُتها في اغذاد ًادسها
ً
 مادة اللؿت الٍىسدًت. وؤظهشث ؤًػا

س ي ايثر مً املذسظين اهكعهم. )خلُكاوي  الخذَس

 )33-15،ص 1996وخعين،

 :Saunders (1999) دزاطت -2

هذقذ هزة الذساظت الى جدذًذ املهاساث والٌكاًاث    

ت.  الخذَسعُت الالصمت ملذسس ي مادة الػلى  في املشخلت الشاهٍى

وشملذ الذساظت مذسظين مً بخخطاضاث مخػذدة مشل 

والكيًزاء وألاخُاء وغلم ألاسع والكػاء في املشخلخين الٌُمُاء 

 بخخُاس 
ً
املخىظؿت وإلاغذادًت ومذسظين نبل الخذمت. وجم ؤًػا

للتربُت. ونذ ُحمػذ بحاباث  (UNC) مذسظين مً مػهذ

املذسظين نبل الخذمت مً ؾلبت حامػاث )بتراظٍا، لىٍىلً، 

داة لممؼ هىسر ًىلىسادو(. وبػذ إلاغخماد غلى )إلاظدباهت( يإ

املػلىماث، باإلغخماد غلى خبراث الباخشين الشخطُت 

واظخؿالع آساء املذسظين في الخذمت. ونذ جإلكذ نائمت 

ً 145الٌكاًاث واملهاساث مً ) ( قهشة. وبػذ بظخخذا  الخباً

والىظـ الخعابي ًىظائل بخطائُت، بلؿذ مخىظـ 

ج (. وجىضلذ الذساظت الى هخائ0,99( و )2,89الذسحاث بين )

غذة ؤهمها، بهخما  املذسظين نبل الخذمت باملخاؾش 

ت. يما ؤيذث الذساظت  الٌُمُائُت ومهاساث العالمت املخخبًر

ت هزه  تربٍى غ والخهىُاث ال غلى غشوسة جػمين ؾشائو الخذَس

شها  (Saunders,2003,p:29) .املهاساث وجؿٍى

 ):2007دزاطـت مدمد شٍسف وكاطم ) -3

دذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت هذقذ هزة الذساظت الى ج   

لخذَسعيي مادة خػاسة الٍىسد. واخخاس الباخشان حمُؼ 

جذَسعيي نعم اللؿت الٍىسدًت في ًلُاث حامػت العلُماهُت 

. ونذ وحه الباخشان ظاالا 38والبالـ غذدهم )
ً
( جذَسعُا

مكخىخا لؿشع جدذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت لخذَسعيي 

( يكاًت وغػذ 46سد(. وجم الخطُى غلى )مادة )خػاسة الٍى 

في اظدباهت مؿلهت. زم ُغشع الاظخبُان غلى املخخطين لبُان 

ًاي( جم اظدبهاء غلى ) ( يكاًت 42اسائهم. وبةظخخذا  )مشبؼ 

( مجاالث هي: ) الاغذاد والخخؿُـ للذسط، 6جىصغذ غلى )

جىكُز الذسط، الػالناث الاوعاهُت وغبـ الهاغت، الػىاضش 

م ( اللؿٍى ت ومهاساتهم، الٌكاًت الػلمُت والىمى املنهي، الخهٍى

ًاهذ نُمخه  وبػذ خعاب مػامل زباث الاداة باغادة جؿبُهه و

ولؿاًت  15/5(، جم الخؿبُو النهائي لألداة في الكترة مً )0.80)

(. وباظخخذا  مػادلت الخذة اشاسث الىخائج الى 15/6/2007

ُىت اهمُتها ( يكاًت جذَسعُت خادة وحذ13ان هىاى ) ث الػ

لخذَسغ مادة )خػاسة الٍىسد(، مً اهمها، غشوسة جىىع 

ؾشائو جذَسغ املادة بما ًىاظب نذساث الؿلبت، وؤن ًلم 

ش نذساجه الػلمُت والخذَسعُت،  باملطادس الخخططُت لخؿٍى

 غً دنت املادة الػلمُت وازشائها بمػلىماث حذًذة 
ً
قػال

 )137،ص2007وهادقت. )مدمذ شٍشل وناظم،

 ):2016دزاطـت غٍصص ) -4

ى مػشقت الٌكاًاث الالصمت ملذسس ي     هذقذ هزة الذساظت ال

مادة اللؿت الػشبُت ومذسظاتها في مجاُ الىظائل املخػذدة 

)الخهىُت( مً وحهت هظش مذساء املذاسط. ونذ ؤظخخذ  الباخث 

املىهج الىضكي لخدهُو هذف البدث.  وبلـ غذد مذساء 

 35املذاسط )
ً
ومذًشة الزًً ؤحابىا غً بظخماسة ( مذًشا

ت املخػذدة  املالخظاث الخاضت بمجاُ يكاًت الىظائل الخػلُُم

التي ؤغذها الباخث لهُاط الٌكاًاث الالصمت ملذسس ي مادة 

اللؿت الػشبُت في مجاُ الىظائل الخػلُمُت املخػذدة. وبػذ 

جؿبُو ألاداة، خذد الباخث الٌكاًاث املخدههت، بر بلؿذ 

ًاهذ )( يكا11ً) ( يكاًاث ؾير مخدههت. ونذ 9ت. بِىما 

ى هخائج غذة ؤهمها، ؤن ؤؾلب املذسظين  جىضلذ الذساظت ال

بُت في بظخػماُ  ًدخاحىن الى يكاًاث الصمت وبشامج جذٍس

الىظائل الخػلُمُت املخػذدة. يما ؤوص ى الباخث بػشوسة خث 

املذسظين واملذسظاث غلى بظخػماُ الىظائل املخػذدة بما 

مؼ الخؿىس الػلمي والخٌىىلىجي. ًيجمم 

 )323،ص2016)غٍضض،

 :مىاكشت الدزاطاث الظابلـت

شمل الهذف الشئِس ي للذساظاث العابهت هدف البدث:  -1

حمُػها مىغىع )الٌكاًاث الخذَسعُت(. قهذ هذقذ دساظت 

)خلُكاوي وخعين( الى جدذًذ الٌكاًاث الخذَسعُت الادائُت 

سدًت للمشخلت الاغذادًت. الالصمت ملذسس ي مادة اللؿت الٍى 

الى جدذًذ املهاساث والٌكاًاث  (Saunders) وهذقذ دساظت

ت. يما  الخذَسعُت الالصمت ملذسس ي مادة الػلى  في املشخلت الشاهٍى

هذقذ دساظت )مدمذ شٍشل وناظم( الى جدذًذ الٌكاًاث 

الخذَسعُت الالصمت لخذَسعيي مادة خػاسة الٍىسد. ؤما دساظت 
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هذقذ الى مػشقت الٌكاًاث الالصمت ملذسس ي مادة )غٍضض( قهذ 

اللؿت الػشبُت ومذسظاتها في مجاُ الىظائل املخػذدة )الخهىُت( 

 .مً وحهت هظش مذساء املذاسط

ؤخخلكذ ؤغذاد غُىت البدث في الذساظاث الػُىـت:  -2

العابهت. قهذ ًان غذد الػُىت في دساظت خلُكاوي وخعين 

 180( جذَسعُا، و)27)
ً
ومذسظت. وبلـ غذد الػُىت في  ( مذسظا

 غذد 38دساظت مدمذشٍشل وناظم)
ً
. وبلـ ؤًػا

ً
( جذَسعُا

 ومذًشة مذسظت. ؤما دساظت35الػُىت في دساظت غٍضض )
ً
 ( مذًشا

(Saunders) قلم جزيش غذد غُىت البدث.  

ؤظخخذ  الباخشىن حمُػهم في الذساظاث العابهت ألاداة:  -3

ؼ املػلىماث. ماغذا دساظت )إلاظخبُان(يإداة بدث سئِعت لمم

كاًاث  )غٍضض(، بر ؤظخخذمذ )بظخماسة املالخظاث( لهُاط اٌل

 .الخذَسعُت

جىضلذ الذساظاث العابهت الى هخائج مخخلكت. قهذ الىخائـج:  -4

كاوي وخعين( الى ؤن الٌكاًاث حمُػها  جىضلذ دساظت )خُل

 
ً
ت الغذاد مذسس ي مادة اللؿت الٍىسدًت، وهي مهمت ؤًػا غشوٍس

س ي. وجىضلذ دساظتإل  الى  (Saunders) غذاد ًادسها الخذَس

بهخما  املذسظين نبل الخذمت باملخاؾش الٌُمُائُت ومهاساث 

غ  ت، وغشوسة جػمين ؾشائو الخذَس العالمت املخخبًر

شها. يما جىضلذ دساظت  ت هزه املهاساث وجؿٍى والخهىُاث التربٍى

دة )مدمذشٍشل وناظم( الى غشوسة جىىع ؾشائو جذَسغ ما

)خػاسة الٍىسد( بما ًىاظب نذساث الؿلبت، وؤن ًلم 

ش نذساجه الػلمُت  س ي باملطادس الخخططُت لخؿٍى الخذَس

والخذَسعُت. ؤما دساظت )غٍضض( قهذ جىضلذ الى ؤن ؤؾلب 

بُت في  ى يكاًاث الصمت وبشامج جذٍس املذسظين ًدخاحىن ال

ُ الىظائل الخػلُمُت املخػذدة  .بظخػما

 

 الفصل الثالـث

 اءاث البدـثإحس 

 :مىهج البدـث -1

ىاظب مشٍلت البدث      ًُ ؤغخمذ )الباخث( املىهج الىضكي ألهه 

 
ً
ػبر غنها يمُا ت َو تربٍى وهذقه. وهزا املىهج ًطل الظاهشة ال

ععى الى وضل ظىاهش ؤو ؤخذار ؤو ؤشُاء مػُىت.  . َو
ً
ويُكُا

 الى حمؼ املػلىماث والخهائو واملالخظاث 
ً
ػا يما ٌععى ًؤ

 )4،ص1996حابش،غنها. )

 :مجخمؼ البدـث -2

ًخٍىن مجخمؼ البدث الخالي مً مذسس ي مادة اللؿت     

الٍىسدًت ومذسظاتها في املذاسط ألاظاظُت لهػاء يالس 

، 2020-2019مداقظت العلُماهُت وللعىت الذساظُت -)املشيض(

ت جشبُت يالس  -وللذساظت الطباخُت. وبػذ ٍصاسة الباخث ملذًٍش

ششاف، وحذ ؤن غذد مذسس ي مادة اللؿت شػبت الخخؿُـ وإلا 

 298الٍىسدًت ومذسظاتها في جلَ املذاسط هى )
َ
( مائخان وزماهُت

 و)106حعػىن بىانؼ )
ً
 مذسظا

َ
 وبزيخان 192( مائت وظخت

َ
( مائت

 مىصغىن غلى )
ً
( خمعت وخمعىن َمذسظٍت 55وحعػىن مذسظت

 .ؤظاظُت، وبزلَ ًمشلىن مجخمؼ البدث

 :غُىت البدـث -3

ػشف الػُىت بإجها، مجمىغت حضئُت مً مجخمؼ الذساظت    
ٌ
ح

هت مػُىت وبحشاء الذساظت غليها، زم  ًخم بخخُاسها بؿٍش

بظخخذا  جلَ الىخائج وحػمُمها غلى مجخمؼ الذساظت 

( ونذ ؤيذ )الٍاظمي( بإن 84،ص1999ألاضلي.)غبُذاث،

%( مً ؤقشاد 20الخبراء ًىصخىن باظخخذا  ماوعبخه )

 )بػؼ مئاث( في الذساظاث الىضكُت. املجخمؼ الط
ً
ؿير وعبُا

( لزلَ ششع الباخث بجخب غُىت 78،ص2013)الٍاظمي،

هاسب ) ًُ %( مً مجخمؼ البدث. ونذ بلـ 20غشىائُت بما 

 و)20( ظخىن بىانؼ )60غذدها )
ً
( 40( غششون جذَسعُا

ؤسبػىن جذَسعُت، ممشلىن بزلَ غُىت البدث الخالي. حـذُو 

يش آه1)
ُ
.( ًىضح مار

ً
 كا

( أغداد الخدَزظين في املدازض ألاطاطُت )مجخمؼ 1حــدول )

 البدث وغُيخه(

 غُىت البدث مجخمؼ البدث 

 20 رـيىس 106 ذكـىز

 40 بـهار 192 إهـار

 60 املجمىع الٌلي 298 املجمىع الكلي ـ

 

 أداة البدـث: -4

ي غلى حمؼ املػلىماث وجطيُكها      إلغخماد البدث الخال
ً
هظشا

جدلُلها. ومً ؤحل جدهُو هذف البدث،  ؤخخاس الباخث زم 

ًىظُلت للىضُى الى الىخائج.  questionnaire)-)إلاظدباهت

الظُما ان اؾلب الذساظاث املشابهت ملىغىع البدث الخالي 

ًىظُلت  ؤسجإث الى اظخخذا  )إلاظخبُان( او )إلاظدباهت( 

ى ؤظاظُت لممؼ مػلىماتها. ونذ جم بغذادها باإلغخماد غل

 :ماًإجـي

ألادبُاث والذساظاث العابهت التي ظاغذث الباخث غلى  -ؤ

 مً 6جدذًذ )
ً
ل مجاُ شمل غذدا ( ظخت مجاالث سئِعت، ًو

الكهشاث التي جمشل الٌكاًاث الخذَسعُت الالصمت لخذَسعيي 

 .الكىزدًت  اللغتمادة 

 .خبرة الباخث في مجاُ الخذَسغ -ب

ًل قهشة مً الكهشاث بغخماد وغؼ املذسج الشالسي ؤما   -ج 

( بشالزت دسحاث )
ً
ًالخالي:)مىاقو حذا (، و)مىاقو( بذسحخين 3و

واقو( بذسحت واخذة )2)
ُ
 )1(، و)الؤ
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( بزيخان وزالزىن 32بلـ مجمىع غذد قهشاث إلاظدباهت ) -د

 )1قهشة، مىصغىن غلى املجاالث العخـت. )ملخو/

 :صدق ألاداة -5

شير    ٌُ (Ebel) خإيذ مً الطذم هى، الى ؤن اقػل وظُلت لل

غشغه غلى غذد مً الخبراء واملخخطين إلنشاسهم ملذي جمشُل 

لزلَ  (Ebel,1972,p:555).قهشاث إلاظدباهت للطكت املهاظت

غشع الباخث ألاداة )إلاظدباهت( غلى مجمىغت مً الخبراء 

ت، للخإيذ مً ضذنها  واملخخطين في مجاُ الػلى  التربٍى

( وبػذ إلاؾالع غلى 2و/وبوجمامها مؼ هذف البدث. )ملخ

 غً بحشاء 
ً
آسائهم ومهترخاتهم ومىانشتها مػهم، قػال

غخبر ألاداة 
ُ
الخػذًالث الالصمت غلى بػؼ الكهشاث، بزلَ ؤ

 لهُاط الهذف الزي وغؼ مً ؤحله. وبػذ 
ً
 ومالئما

ً
ضادنا

ًاي(، خطلذ إلاظدباهت غلى وعبت بجكام  بظخخذا  )مشبؼ 

 .حخهت للمدَ%( بين املدٌمين، وهي وعبت م81)

 :زباث ألاداة -6

بػذ بغذاد ؤداة البدث والخدهو مً ضذنها، الُبذ الخإيذ    

هت بغادة إلاخخباس  مً زباتها. لزلَ ؤغخمذ الباخث غلى ؾٍش

(test-re-test)  في نُاط زباث ألاداة. بر جم جؿبُو إلاظدباهت

( غششة جذَسعين مً مجخمؼ 10مشجين غلى مجمىغت مً )

جىص ان  البدث. وبما ان املذة الضمىُت بين بحشاء الخؿبُهين اًل

قهذ  (Adams,1966,p:85) .جخجاوص ؤظبىغين او زالزت اظابُؼ

خشص )الباخث( غلى جؿبُو ألاداة هكعها غلى املجمىغت 

ُ. ونذ جم 7هكعها بػذ مشوس ) ( ظبػت ؤًا  مً الخؿبُو ألاو

  (Pearson correlation) اظخخذا  مػامل اسجباؽ بيرظىن 
ً
 ؤًػا

للخإيذ مً مذي بحعام بحاباث الخذَسعين في الخؿبُو ألاُو 

و الشاوي. وبلـ نُمت مػامل زباث ألاداة  مؼ بحاباتهم في الخؿُب

الى ان  (Likert) ( وهى مػامل زباث غالي. خُث ؤشاس0.84)

مػامل الشباث الزي ًمًٌ بغخمادُه ًجب ؤن ًٍىن مابين 

(0.62-0,93). (Likert,1934,p:228) 

 :بُم الاداةجط -7

بػذ الخإيذ مً ضذم ألاداة وزباتها، جم جؿبُهها غلى ؤقشاد   

غُىت البدث الخالي مً مػلمي ومػلماث مادة اللؿت الٍىسدًت 

في املذاسط ألاظاظُت في ألاظبىغين الشاوي والشالث مً شهش 

( 60( بىانؼ )2020-2019حشٍشً ألاُو مً الػا  الذساس ي )

ت الٍاملت لػُىت البدث  ظخىن بظدباهت. ولؿشع بغؿاء الخٍش

في إلاحابت، جم بظخػادة إلاظدباهاث بػذ ؤظبىع مً جىصَػها 

 للمػالمت إلاخطائُت
ً
 .لخٍىن حاهضة

 :الىطائل إلاخصائُـت -8

للىضُى الى الىخائج، اظخػمل الباخث الىظائل إلاخطائُت    

 :الخالُت

 ملػشقت داللت الكشوم بين آساء املدٌمين. مسبؼ كـاي: -أ

∑    (293،ص1977)البُاحي،        
(   ) 

 
                                              

         

 

هـت بغـادة  مػامل ازجباط بيرطىن: -ب إلظخخشاج الشباث بؿٍش

 إلاخخباس.

  )مج ص×مج ص( _ )مج ط×ن )مج ط              

 =    _______________________________________________س

  

 ]              Ͽ مج ط(  2مج ط ( _2  ]  [ Ͽ 2مج ص  )مج ص ( _2[         

 (659،ص1990)دائود،

 للخدهو مً قهشاث إلاظدباهت. الىطط املسحـذ: -ج    

. 

 ) 1×3( + )ث2×2( + )ث3×1ث                                   (

ـ املشجح   = _________________________ الىظ

مج ث                                                                                              

  )98،ص2000)الشاوي ،

ـت: -د  .لخكعير الىظـ املشجح للكهشاث اليظبت املئٍى

ـ املشجح                        الىظ

 100× الىصن املئىي =  _________________     

الذسحت الهطىي                                                              

 (76،ص1977)الؿٍشب،

 الفصل السابـؼ

 غسض الىخائج وجفظـيرها

 :غسض الىخائج -1

ــي     ـدباهاث الخـ ـائي لتظـ ــل إلاخطـ ًخػـمً هــزا الكطـل الخدلُـ

ــذدها ) ـ ـالـ غـ ـ ـ ـ ــث والبـ ـ ــى غُىــت البدـ ـا غلـ ( ظــخىن 60جــم جؿبُههـ

ــى )جدذًـذ  ـ ــي الـ ـ ــزي ًشمـ ـ ــث الـ ـ ــذف البدـ ـ ــو هـ ـدباهت. ولخدهُـ ـ بظـ

ــت ـ ـادة اللؿـ ـ ـ ي مـ ـ ـ ــت ملذسسـ ــُت الالصمـ ـ ــاث الخذَسعـ ــت   الٌكاًـ ـ الٍىسدًـ

ــم  ـ ـ ــذ جـ ــالس(، قهـ ـ ـ ـاء يـ ـ ــُت لهػـ ــذاسط ألاظاظـ ـ ـي املـ ـ ـاتها فـ ـ ومذسظـ

ــً  ــشة مـ ـ ــل قهـ ـ ــت لٌـ ـبت املئٍى ـ ــشجح واليعـ ـــ املـ بظــخخشاج الىظـ

ـدباهت فــي امل ـاه فــي قهـشاث إلاظـ ـين ؤدهـ ـا هـى مبـ ــت. يمـ جـاالث العخـ

 (:7(،)6(،)5(،)4(،)3(،)2المذاُو ؤسنا  )

 جفظير الىخائج: -

 الخخطُط للدزض: -أ   

اث الذسط(  خطلذ الكهشة )ًجُذ جىصَؼ الىنذ غلى مدخٍى

ت )2.77غلى وظـ مشجح ) %( وبزلَ 92.33( وبيعبت مئٍى

هالذ املشجبت ألاولى. هزه بالشَ، يكاًت مهمت. قهي حعاغذ 

الػملُت الخذَسعُت التي  املػلم غلى بداسة الىنذ، وسبـ ؤحضاء 

 غً بخخُا
ً
ً ًىىي الهُا  بها داخل ؾشقت الطل. قػال س الضم
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ألاهذاف التي ٌععى لخدهُهها خعب  املىاظب لٍل هذف مً 

 الخؿت الُىمُت.

ؤما الكهشة )ًدلل املدخىي الذساس ي للمادة(، قهذ خطلذ غلى 

ت )2.55املشجبت الشاهُت بىظـ مشجح ) %(. 85.0( ووعبت مئٍى

هزه الٌكاًت حعاغذ املػلم غلى الخػشف غلى حضئُاث املىغىع 

ٌُعهل غملُت بخخُاس ألاوشؿت والىظائل الذساس ي ًلُه. يما 

 الخػلُمُت املىاظبت لٍل دسط حػلُمي.

 ب_ جىفُر الدزض:   

خطلذ الكهشة )ٌشمؼ الؿلبت باظخمشاس هدى املشاسيت في 

ت( غلى وظـ مشجح ) ( وبيعبت مئٍىت 2.75املىانل الخػلُُم

%( وبزلَ هالذ املشجبت ألاولى. وحػذ مً الٌكاًاث 91.66)

حعاغذ غلى بظدشاسة اهخما  الؿلبت وبشباع  املهمت التي

خاحاتهم في الخػلم، وهي وظُلت إليدشاف نذساتهم ومىاهبهم 

 الشخطُت.

ؤما الكهشة )ًيخهي الامشلت الخىغُدُت للمىغىغاث الذساظُت 

ـ  مً بِئت الؿلبت(، قهذ خطلذ غلى املشجبت الشاهُت بىظ

ت )2.52مشجح ) %(. هزه الٌكاًت ججػل مً 84.0( ووعبت مئٍى

كػل مً دوس الؿالب  ًُ غ  . قهى همـ مً الخذَس
ً
الخذَسغ قػاال

قهـ، بل  في الخػلم، قال ًٍىن الؿالب مخلٍو للمػلىماث

 بشتى الىظائل املمٌىت. 
ً
ًا  مشاس

 إلادازة الصفُت: -ج   

خطلذ الكهشة )ًداقظ غلى جىاصهه وهذوئه غىذ ظهىس 

( وبيعبت مئٍىت 2.68مشاًل في الطل( غلى وظـ مشجح )

ى. الٍسب قُه، ؤن بداسة 89.44) %( وبزلَ هالذ املشجبت ألاول

قير الطل تهذف بلى جىقير هظا  قػاُ داخل الطل، لخى 

 ؤن 
ً
الظشوف املالئمت لخذور الخػلم. لزلَ مً املهم حذا

ًداقظ املػلم غلى جىاصهه وهذوئه غىذ ظهىس ؤًِت مشٍلت في 

ُ الىظا  الطكي.  الى غذ  بخال
ً
ععى دائما  الطل، َو

 مً الهلو 
ً
ُا  خال

ً
 ضكُا

ً
ؤما الكهشة )ًدشص غلى جىقير حىا

جح والخىف(، قهذ خطلذ غلى املشجبت الشاهُت بىظـ مش 

ت )2,50) ً 83,33( ووعبت مئٍى %(. بر ٌػخمذ هزا الىىع م

الٌكاًت غلى الاخترا  املخبادُ بين املػلم والؿلبت. خُث ٌػامل 

عخمؼ بلى آسائهم وؤقٍاسهم ومالخظاتهم.  املػلم ؾلبخه بةخترا  َو

إخز بالخعبان خاحاتهم واهخماماتهم الشخطُت.  ٍو

 الػالناث إلاوعاهُت: -د   

خكاغل خطلذ الكهشة  )ٌػمل غلى اخترا  شخطُاث الؿلبت ٍو

( وبيعبت مئٍىت 2.80مؼ وحهاث هظشهم( غلى وظـ مشجح )

 إلاظخماع 93.0)
ً
%( وبزلَ هالذ املشجبت ألاولى. مً املهم حذا

الى مشاًل الؿلبت وؤخترا  خاحاتهم. ألن الػالنت بين املػلم 

 غل
ً
ًاهذ في ؤخعً خاالتها، قزلَ ًازش بًجابا ى والؿالب بن 

ً ظير الػملُت الخػلُمُت وهجاخها.   خع

ؤما الكهشة )ًخػاون مؼ ؤولُاء ؤمىس الؿلبت في جدعين 

ـ  معخىاهم الذساس ي(، قهذ خطلذ غلى املشجبت الشاهُت بىظ

ت )2.45مشجح ) %(. ًجب غلى املػلم ؤن 81.80( ووعبت مئٍى

ًٍىن غلى جىاضل مؼ ؤولُاء ؤمىس الؿلبت في وضل خاُ 

اث جدطُلهم الذساس ي ؤوالدهم. قهى غام ل مهم لشقؼ معخٍى

 وجدعين ظلىيُاتهم.

 جكىىلىحُا الخػلُم: -ٌ 

خطلذ الكهشة )ٌعخػين بالىظائل والخهىُاث املخاخت في 

ت )2,70البِئت( غلى وظـ مشجح ) %( 90.0( وبيعبت مئٍى

وبزلَ هالذ املشجبت ألاولى. بن يكاًت بظخخذا  الخهىُاث 

ت حػلُمُت مىاظبت. قهىاى والىظائل الخػلُمُت، جخلو بِئ

ِئت، ٌعخؿُؼ املػلم ؤن ًىقشها  وظائل حػلُمُت مخاخت في الب

ـ املادة الذساظُت.  عخخذمها في الخذَسغ لؿشع جبعُ  َو

ؤما الكهشة )ٌعخخذ  ؤيثر مً وظُلت حػلُمُت ؤزىاء الخذَسغ(، 

( ووعبت 2.52قهذ خطلذ غلى املشجبت الشاهُت بىظـ مشجح )

ت ) ً %(. مً 84.0مئٍى املخػاسف غلُه ؤن بظخخذا  ؤيثر م

وظُلت حػلُمُت في الخذَسغ، حعاغذ الؿالب غلى قهم املادة 

 غلى ؤًجاد الشؾبت، 
ً
الذساظُت وجبعُؿها. وحعاغذ املػلم ؤًػا

 غً جىقير الىنذ والمهذ.
ً
 قػال

ـم: -و     الخلٍى

طمم ؤهىاع مخػذدة مً ألاخخباساث املهالُت  خطلذ الكهشة ً)

ت 2.60لى وظـ مشجح )واملىغىغُت( غ ( وبيعبت مئٍى

ػذ مً الٌكاًاث 87.0)
ُ
%( وبزلَ هالذ املشجبت ألاولى. وهي ح

 ؤن ٌػشف يُل ًطىؽ بخخباساجه؟ 
ً
املهمت. قمً املهم حذا

 قشدًت بين الؿلبت في الهذساث الػهلُت، 
ً
 لىحىد قشونا

ً
وهظشا

ؼ ؤظئلخه مابين   ؤن ٌػمل املػلم غلى جىَى
ً
لزلَ مً املهم حذا

ت واملىغىغُت واملهالُت.الش  كٍى

دعً جىحيهها في الذسط(،  ؤما الكهشة )ًجُذ ضُاؾت الاظئلت ٍو

( ووعبت 2,48قهذ خطلذ غلى املشجبت الشاهُت بىظـ مشجح )

ت ) %(. الٍسب قُه ؤن مهاسة ضُاؾت ألاظئلت مً 82,66مئٍى

هت ضُاؾخه لألظئلت  ألامىس املهمت. قٌكاًت املػلم جظهش بؿٍش

ت جخؿلب مهاساث و نذساث في وجىحيهها للؿل بت. قاألظئلت الطُك

 ُ إلاغذاد والخخؿُـ، والخػامل مؼ حىاهب العااُ مً خال

 ؾشخه و جلهُه.

 الخىصُـاث: -3

ت جشبُت يالس في  -ؤ    بُت مً نبل مذًٍش بنامت دوساث جذٍس

مداقظت العلُماهُت، لؿشع جمٌين مذسس ي مادة اللؿت 

ً بمخالى الٌ  كاًاث الخذَسعُت الالصمت.الٍىسدًت ومذسظاتها م
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ين ملادة اللؿت  -ب   بخػاع املػلمين واملششقين التربٍى

 الٍىسدًت، ملػاًير المىدة الشاملت في مجاُ الٌكاًاث   

 الخذَسعُت نبل حػُنهم في املذاسط ألاظاظُت.        

جػمين مىغىع الٌكاًاث الخذَسعُت غمً مىاهج  -ج  

،  الخذَسغ في مػاهذ بغذاد املػلمي
ً
لُاث التربُت غامت  ن ًو

       .
ً
 ومىاهج جذَسغ ؤنعا  اللؿت الٍىسدًت خاضت

 امللترخـاث: -4

بحشاء دساظت ممازلت للذساظت الخالُت لخدذًذ الٌكاًاث  -ؤ 

 الٍىسدًت   الخذَسعُت الالصمت ملػلمي مادة اللؿه

ومػلماتها في املذاسط ألاظاظُت في بنلُم      

 ًىسدظخان/الػشام.

بحشاء دساظت ممازلت للذساظت الخالُت لخدذًذ الٌكاًاث  -ب

 الٍىسدًت   الخذَسعُت الالصمت ملذسس ي مادة اللؿه

 ومذسظاتها في املذاسط إلاغذادًت في نػاء يالس.     

بحشاء دساظت ممازلت للذساظت الخالُت لخدذًذ الٌكاًاث  -ج

 الخذَسعُت الالصمت للخذَسعُين المامػُين في ؤنعا  

 اللؿت الٍىسدًت في حامػاث ًىسدظخان/الػشام.     

 

ـــادز ـ ـ ـ ـ ـ ـ  املصـ

 املصادز الػسبُـت: -أ

ؤبى مؿلي، ظمُذ. ألاظالُب الخذًشت لخذَسغ اللؿت  -1

 .1979ألاسدن،  –، مؿابؼ داس الشػب، غمان 1الػشبُت، ؽ

، 1ؤخمذ، مدمذ غبذ الهادس. ؾشم حػلُم اللؿت الػشبُت، ؽ -2

ت، الهاهشة، مٌخبت النهػت ا  .1979ملطٍش

البابؿين، غبذالػٍضض. الٌكاًاث الخػلُمُت الالصمت للؿالب  -3

املػلم وجهص ي ؤهمُتها وجؿبُهها مً وحهت هظشه وهظش املششف 

غلُه في ًلُت التربُت بجامػت امللَ ظػىد، مجلت الػلى  

ت، حامػت امللَ ظػىد، مجلذ   .1995(، 2)7التربٍى

عال . مشٌالث جذَسغ اللؿت الٌشدًت البُاحي، داود غبذ ال -4

لؿير الىاؾهين بها ومهترخاث خلىلها في مػاهذ اغذاد املػلمين 

واملػلماث مً وحهت هظش املذسظين والؿلبت، سظالت ماحعخير 

ً سشذ(، حامػت بؿذاد،   .1995ؾير ميشىسة، ًلُت التربُت )اب

ي ؤزىاظُىط. إلاخط -5 اء البُاحي، غبذ المباس جىقُو و صيٍشا ًص

الىضكي والاظخذاللي في التربُت وغلم الىكغ ، ماظعت 

 .1977الشهاقت الػاملُت، بؿـذاد، 

تربُت وغلم  -6 حابش، حابش غبذالخمُذ. مىاهج البدث في ال

 .1996الىكغ، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، 

المىمشد، مدمىد. الؿشم الػلمُت لخذَسغ اللؿت الػشبُت،  -7

 .1962مؿبػت الهذف، املىضل، 

ض. مذسظت املعخهبل. مٌخب التربُت الػشبي  -8 الخش، غبذالػٍض

 .2001، الٍشاع، 1لذُو الخلُج، ؽ

ًاسي  ۆڤاسي ي صمان، گ وه خلمي، باييزه سقُو. بىژاهذهه -9

 .1975 ، بؿذاد،  يه ش ى ًه  ، به سگى ظُِه صاهُاسي ًىسدي، به

اد. نُاط يكاًت الخذَسغ وؾشنه  -10 خمذان، مدمذ ٍص

له الخذًشت، دًىان املؿبىغاث المامػُت، المضائش، ووظائ

1985. 

خمه خىسشُذ، قااد. اللؿت واللهماث الٌشدًت )دساظت  -11

 .1995حؿشاقُت(، مؿبػت داس الشاون الشهاقُت، بؿذاد، 

الخُالي، شزي غادُ قشمان. بىاء وخذاث لخػلُم اللؿت  -12

ديخىساه  الٌشدًت لؿير الىاؾهين بها ونُاط قاغلُتها، اؾشوخت

ً سشذ(، حامػت بؿذاد،   .2000ؾير ميشىسة، ًلُت التربُت )اب

خلُكاوي، مىلىد خمذ هبي و ؤهىس خعين. الٌكاًاث  -13

الخذَسعُت الادائُت الالصمت إلغذاد مذسط اللؿت الٌشدًت 

للمشخلت الاغذادًت، ًلُت التربُت )ابً سشذ(، حامػت بؿذاد، 

1996. 

ين. مىاهج البدث التربىي، داس دائود، غٍضض خىا وؤهىس خع -14

 .1990الخٌمت للؿباغت واليشش، بؿذاد، 

الشاوي، خاشؼ مدمىد. املذخل الى إلاخطاء، ًلُت  -15

 .2000(، الػشام، 2الضساغت والؿاباث، حامػت املىضل، ؽ)

ًاظم. ضػىباث حػلم اللؿت  -16 الضبُذي ،مىقو جىقُو 

لػا  مً وحهت الٌشدًت لؿير الىاؾهين بها في الطل الشابؼ ا

هظش املذسظين والؿلبت، ًلُت التربُت )ابً سشذ(، حامػت 

 .1989بؿذاد، 

غبُذاث ، مدمذ وآخشون. مىهمُت البدث الػلمي  -17

)الهىاغذ واملشاخل والخؿبُهاث(، داس وائل لليشش والخىصَؼ، ؽ 

 .1999(، غمان، 2)

غٍضض، د.ظُل ظػذ مدمىد. الٌكاًاث الالصمت ملذسس ي  -18

الػشبُت ومذسظاتها في مجاُ الىظائل املخػذدة )الىهىُت( اللؿت 

مً وحهت هظش مذساء املذاسط، مجلت ًلُت التربُت، حامػت 

ت، الػذد )  .2016(، 4املعدىطٍش

غُذ، ؾادة خالذ. نُاط الٌكاًاث املػشقُت ملػلمي  -19

ذ ت بذولت الٍٍى دساظت -الٍشاغُاث في املشخلت الشاهٍى

جٌعِغ، مجلت الػلى  الىكعُت  حشخُطُت باظخخذا  بخخباس 

ت، حامػت البدٍشً، مجلذ)  .2004(، 3( الػذد)5والتربٍى

م الخُاؽ. مٍاهت  -20 غِس ى، مطباح الخاج و غبذالٌٍش

ت في نائمت داسظىن للٌكاًاث  وظائل إلاجطاُ الخػلُُم

ت، ًلُت التربُت،  الخذَسعُت نبل وبػذ جهىُتها. املجلت التربٍى

ذ، الػذد )  .1987(، 13حامػت الٍٍى
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ت،  -21 م والهُاظاث الىكعُت والتربٍى ت. الخهٍى الؿٍشب، سمٍض

ت، الهاهشة،   .1977مٌخبت ألاهجلى املطٍش

ُ. حػلُم مهاسة الٌال  لؿير الىاؾهين  -22 قٍشذ، شيشى

، بؿذاد،   .1987بالػشبُت، بدىر املاجمش الػلمي ألاُو

الٍاظمي، د.ظاقش هاشم. الخؿبُهاث الػملُت لٌخابت  -23

ت والىكعُت )الخخؿُـ والخطمُم(، ا ذ التربٍى لشظائل وألاؾاٍس

 .2013داس الٌخب الػلمُت، بيروث، 

مدمذ شٍشل، د.هذوي مدمذ و د.مىاغل غباط ناظم.  -24

جدذًذ الٌكاًاث الالصمت لخذَسعيي مادة خػاسة الٌشد 

)شاسظخاهُتحى ًىسد( في حامػت العلُماهُت، املاجمش الػالمي 

ي الػشام )هدى حػلُم غالي مخؿىس(، ؤنلُم للخػلُم الػالي ف

 .2007ؤسبُل،-ًىسدظخان

ت  -25 مىيٍشاوي، ًىسدظخان. نىاغذ اللؿت الٌشدًت، داس الخٍش

 . 1989للؿباغت، بؿـذاد، 

الىجادي، غبذالػٍضض. يكاًاث الخذَسغ املؿلىب جىاقشها  -26

ت،  ت باملشخلت املخىظؿت. املجلت التربٍى لذي مػلمي التربُت الكُى

ذ، مجلذ)  .1996(، 39(، الػذد )10حامػت الٍٍى

هشمض ، ضباح خىا. ظٍُىلىحُت لؿت الاؾكاُ، داس  -27

 . 1990الشاون الشهاقُت الػامت، بؿـذاد، 

وصاسة التربُت. ؾشائو جذَسغ اللؿت الػشبُت للطكُين ألاُو  -28

تربُت سنم/ ت مؿبػت وصاسة ال ، 3والشاوي مػاهذ املػلمين، مذًٍش

 . 1984 ، بؿذاد،4ؽ

ت  -29 ظلىب املىانل الخػلُُم
ُ
الىهذاوي، ضاح حلُل. ؤزش ؤ

الخذًشت في جدطُل ؾالباث الطل الشابؼ الػا  في مادة اللؿت 

 ً الٌشدًت، سظالت ماحعخير ؾير ميشىسة، ًلُت التربُت )اب

 .2002سشذ(، حامػت بؿذاد، 
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ت لفلساث إلاطدباهت في مجال )الخخطُط للدزض()2حدول )  الىطط املسجح واليظبت املئٍى

 

ـ  الكهــشاث ع ت املشجحالىظ  اليعبت املئٍى

اث الذسط  1  92.33 77.2 ًجُذ جىصَؼ الىنذ غلى مدخٍى

 85.0 2.55 ًدلل املدخىي الذساس ي للمادة 2

ؼ غىاضش الخؿت الذساظُت مشل، ؤهذاف واوشؿت ووظائل  3 ًشاعي شمُى حُم

م   حػلُمُت واظالُب جهٍى

2.39 79.79 

 69.0 2.70 ًطىؽ ألاهذاف العلىيُت بشٍل نابل للمالخظت والهُاط  4

ً اخخُاس اوعب الؿشائو والاظالُب الخذَسعُت لخدهُو اهذاف الذسط 5  65.55 1.96 ًدع
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ت لكهشاث إلاظدباهت في مجاُ )جىكُز3حذُو )  الذسط( (الىظـ املشجح واليعبت املئٍى

تاليعبت  الىظـ املشجح الكهــشاث ع  املئٍى

 91.66 2.75 ٌشمؼ الؿلبت باظخمشاس هدى املشاسيت في املىانل الخػلُمُت  1

 84.0 2.52 ًيخهي الامشلت الخىغُدُت للمىغىغاث الذساظُت مً بِئت الؿلبت  2

 70.66 2.12 ًمهذ للذسط بمذخل مىاظب لمزب اهدباه الؿلبت 3

 65.33 1.96 ٌششح خهائو ومكاهُم الذسط بىغىح وؤظلىب مشىم  4

 56.66 1.70 ًخهً اظالُب سبـ املادة الذساظُت ببِئت الؿلبت  5

 45,33 1,36 ٌػلم الؿلبت جلخُظ الاقٍاس الشئِعُت للمادة 6

 

ت لكهشاث إلاظدباهت في مجاُ )إلاداسة الطكُت(4حذُو )  (الىظـ املشجح واليعبت املئٍى

ت الىظـ املشجح الكهــشاث ع  اليعبت املئٍى

 89.44 2.68 غلى جىاصهه وهذوئه غىذ ظهىس مشاًل في الطلًداقظ  1

 مً الهلو والخىف ـ 2
ً
 خالُا

ً
 ضكُا

ً
 83,33 2,50 ًدشص غلى جىقير حىا

ش بججاه إلاخترا  املخبادُ بِىه وبين الؿلبت 3  76.0 2.30 ٌععى لخؿٍى

 55.0 1.70 ًدشص غلى جىقير بِئت ضكُت مشمػت غلى الخكٌير وإلابذاع  4

 غً العلىى العلبي لٍي الٌػُو غملُت الخذَسغ 5
ً
 48.66 1.46 ًخؿاض ى ؤخُاها

 

ت لكهشاث إلاظدباهت في مجاُ )الػالناث إلاوعاهُت(5حذُو )  (الىظـ املشجح واليعبت املئٍى

 

ت الىظـ املشجح الكهــشاث ع  اليعبت املئٍى

خكاغل مؼ وحهاث هظشهم 1  93.0 2.80 ٌػمل غلى اخترا  شخطُاث الؿلبت ٍو

 81.80 2.45 ًخػاون مؼ ؤولُاء ؤمىس الؿلبت في جدعين معخىاهم الذساس ي 2

 72.70 2.20 ٌشخظ اهماؽ العلىى الذالت غلى امللل وغذ  الترييز 3

ت 4  63.33 1.90 ًخػامل مؼ الؿلبت وقو خاحاتهم وخطائطهم الػمٍش

عاهم في مػالمتها 5  59.33 1.77 ٌعخىغب مشٌالتهم الىكعُت َو

 

ت لكهشاث إلاظدباهت في مجاُ )جٌىىلىحُا الخػلُم() 6حذُو )  الىظـ املشجح واليعبت املئٍى

 

ت الىظـ املشجح الكهــشاث ع  اليعبت املئٍى

 90.0 2,70  ٌعخػين بالىظائل والخهىُاث املخاخت في البِئت 1

 84.0 2.52  ٌعخخذ  ؤيثر مً وظُلت حػلُمُت ؤزىاء الخذَسغ 2

 71.66 2.15 غلى اظخخذا  الىظائل الخٌىىلىحُت في الخػلمٌشمؼ الؿلبت  3

 71.66 2.15 ٌعخخذ  شبٌت املػلىماث )ألاهترهِذ( للخطُى غلى بُاهاث حػلُمُت 4

 0.68 2.30 ( في غشع البُاهاث DATA SHOWاُ ) ٌعخخذ  حهاص  5
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ت لفلساث إلاطدباهت في مجال ) 7حدول ) ـم(الىطط املسجح واليظبت املئٍى  )الخلٍى

ت الىظـ املشجح الكهــشاث ع  اليعبت املئٍى

 87.0 2.60 ًطمم ؤهىاع مخػذدة مً ألاخخباساث املهالُت واملىغىغُت 1

ً جىحيهها في الذسط 2 دع  82,66 2,48 ًجُذ ضُاؾت الاظئلت ٍو

م 3  73.0 2.20 ًشاعي الكشوم الكشدًت بين الؿلبت في غملُت الخهٍى

 68.33 2.04 غلى اوشؿت الؿلبتًجُذ جىصَؼ الذسحاث  4

 55.0 1.70 ًدلل بحاباث الؿلبت في إلاخخباساث لؿشع جدعين ؤدائهم الخػلُمي 5

 41.66 1,25 ًخبر الؿلبت بمعخىي حػلمهم وهخائج جدطُلهم 6

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ  املالخـ

ــم )  )إلاطدباهــت )أداة البدث كبل الخطبُم) 1ملحـ

 مجال )الخخطُط للدزض(

  الكهــشاث ع
ً
 الؤواقو مىاقو مىاقو حذا

اث الذسط 1     ًجُذ جىصَؼ الىنذ غلى مدخٍى

    ًطىؽ ألاهذاف العلىيُت بشٍل نابل للمالخظت والهُاط  2

    ًدلل املدخىي الذساس ي للمادة 3

ــو  4 ـالُب الخذَسعــُت لخدهُـ ــو والاظـ ـاس اوعــب الؿشائـ ًدعــً اخخُـ

 اهذاف الذسط

   

ــش  5 ـ ــؼ غىاضـ ــمُى حمُـ ـ ــي شـ ــذاف ًشاعـ ـ ــل، ؤهـ ــُت مشـ ـ ــت الذساظـ الخؿـ

م  واوشؿت ووظائل حػلُمُت واظالُب جهٍى

   

  

 الذسط( )جىكُز مجاُ                             

  الكهــشاث ع
ً
 الؤواقو مىاقو مىاقو حذا

    ًيخهي الامشلت الخىغُدُت للمىغىغاث الذساظُت مً بِئت الؿلبت  1

    الؿلبت ًمهذ للذسط بمذخل مىاظب لمزب اهدباه 2

    ٌششح خهائو ومكاهُم الذسط بىغىح وؤظلىب مشىم  3

    ًخهً اظالُب سبـ املادة الذساظُت ببِئت الؿلبت  4

    ٌشمؼ الؿلبت باظخمشاس هدى املشاسيت في املىانل الخػلُمُت  5

    ٌػلم الؿلبت جلخُظ الاقٍاس الشئِعُت للمادة  6

 

 )إلاداسة الطكُت(مجاُ                          

  الكهــشاث ع
ً
 الؤواقو مىاقو مىاقو حذا

    ًداقظ غلى جىاصهه وهذوئه غىذ ظهىس مشاًل في الطل 1

    ًدشص غلى جىقير بِئت ضكُت مشمػت غلى الخكٌير وإلابذاع  2

 غً العلىى العلبي لٍي الٌػُو غملُت الخذَسغ 3
ً
    ًخؿاض ى ؤخُاها

 مً الهلو والخىف ـ 4
ً
 خالُا

ً
 ضكُا

ً
    ًدشص غلى جىقير حىا

ش بججاه إلاخترا  املخبادُ بِىه وبين الؿلبت 5     ٌععى لخؿٍى
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 مجال )الػالكاث إلاوظاهُت(                             

  الكهــشاث ع
ً
 الؤواقو مىاقو مىاقو حذا

    معخىاهم الذساس يًخػاون مؼ ؤولُاء ؤمىس الؿلبت في جدعين  1

    ٌشخظ اهماؽ العلىى الذالت غلى امللل وغذ  الترييز 2

خكاغل مؼ وحهاث هظشهم 3     ٌػمل غلى اخترا  شخطُاث الؿلبت ٍو

ت 4     ًخػامل مؼ الؿلبت وقو خاحاتهم وخطائطهم الػمٍش

عاهم في مػالمتها 5     ٌعخىغب مشٌالتهم الىكعُت َو

 

 الخػلُم(مجال )جكىىلىحُا  

  الفلــساث ع
ً
 الأوافم مىافم مىافم حدا

    ٌظخػين بالىطائل والخلىُاث املخاخت في البِئت 1

    (DATA SHOWٌظخخدم حهاش غسض البُاهاث ) 2

    ٌظخخدم أكثر مً وطُلت حػلُمُت أزىاء الخدَزع 3

    ٌظخخدم شبكت املػلىماث )ألاهترهِذ( للحصىل غلى بُاهاث حػلُمُت 4

    ٌشجؼ الطلبت غلى اطخخدام الىطائل الخكىىلىحُت في الخػلم  5

ـم(  مجال )الخلٍى

  الفلــساث ع
ً
 الأوافم مىافم مىافم حدا

    ًجُد جىشَؼ الدزحاث غلى اوشطت الطلبت 1

م 2     ًساعي الفسوق الفسدًت بين الطلبت في غملُت الخلٍى

    واملىضىغُتًصمم أهىاع مخػددة مً ألاخخبازاث امللالُت  3

دظً جىحيهها في الدزض 4     ًجُد صُاغت الاطئلت ٍو

    ًخبر الطلبت بمظخىي حػلمهم وهخائج جدصُلهم 5

ًدلل إحاباث الطلبت في إلاخخبازاث لغسض جدظين أدائهم  6

 الخػلُمي

   

 

 

ــم )  خظب الللب الػلمي تـىم التربٍىـأطمـاء الخبراء واملدكمين في مجال الػل (2ملحـ

 

 مكان الػمل إلاخخصاص الدزحـت الػلمُت اطم الخبُـس ع

طخـاذ مظاغـد د. مىاضل غباض كاطم 1
ُ
 كلُت التربُت / حامػت كسمُان طسائـم جدَزع أ

2  ً طخـاذ مظاغـد د. طسمد صالح محي الدً
ُ
 كلُت اللغاث والػلىم إلاوظاهُت / حامػت كسمُان فلظفـت التربُـت أ

طخـاذ مظاغـد أخمـد داود طلماند.  3
ُ
 كلُت التربُت ألاطاطُت / حامػت دًالـى طسائـم جدَزع أ

 كلُت التربُت / حامػت كسمُان طسائـم جدَزع مدزض د. شىان فسج طػُد 4

 / حامػت املظدىصٍست ألاطاطُت كلُت التربُت طسائـم جدَزع مدزض د. طماء ابساهُم غبدهللا 5

 

                     


