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 واكؼ الخػليم في مدازض الىاشخين للمسخلت ؤلابخدائيت ومشكالتها مً وجهت هظساإلاػلمين واإلاشسفين
 

  فؤاد داود طلمان

 وشازة التربيتالػساكيت

 ملخص البدث  

اإلاشسفين( و واكع الخعلُم  في مدازض الىاشخين للمسخلت ألابخدائُت ومشىالتها مً وحهت هظساإلاعلمين ) معسفت ئلىًسمي هرا البدث     

 ومعلمت مً اإلادازض الىاكعت طمً السكعت الجغسافُت 80جيىهذ عُىت الدزاطت مً)
ً
الخابعت إلامشلُت وشازة التربُت للىاشخين في ( معلما

 ( 20و)الظلُماهُت 
ً
لعام الدزاس ي ، لمً مشسفي الخعلُم ألابخدائي في ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت مشسفا

الرًً  واإلاشسفين اإلاعلمين واإلاعلماثهعُىت إلاجخمع الدازطت، وبرلً ًيىن  ، بؼٍسلت عشىائُت العُىت حسي ازخُاز م( 2019- 2018)

 ومعلمت( 80) تطِخعسطىن لالطدباه
ً
،20و )معلما

ً
م عًحساءاث بدشه ئ مع واعخمد الباخث اإلاىهج الىصفي ألهه ًخالءم ( مشسفا  ػٍس

ــت اإلادزطُت.1مىشعـت عـلى طذ مـجاالث )( فلسة 38على )ذ ىظمجاطدباهت  ُـ . اإلاىاهج 4. الخالمُر. 3             . اإلاعلمين.٢. ألابىـ

إلاعالجت البُاهاث ازة اإلادزطُت( وشعذ على أفساد عُىت البدث بعد اًجاد الصدق والشباث لها، . ؤلاد 6. أولُـاء ألاـمىز. 5. الدزاطُـت

 
ً
تو  ، الصائي الازخبازو، والىطؽ الخظابي،       اطخعمل الباخث الىطائل آلاجُت: الىطؽ اإلاسجح اخصائُا ووان مً  ..اليظبت اإلائٍى

 :أبسش هخائج البدث

 واإلاشسفين. اإلاعلمينمً وحهت هظس للمسخلت ألابخدائُت ومشىالتها مدازض الىاشخين  واكع الخعلُم في ماهى  .1

 مً حهت أزسي.اإلاشسفين و ًىحـد فـسق ذو داللـت ئخصـائُت بـين ئحابـاث اإلاعلمين مًـ حهـت  .2

 

  ولرلً جخجلى أهمُت البدث في الجىاهب باآلحي:  

 الىاشخين واإلاشىالث التي جىاحهها.جلدًم معلىماث خلُلُت عً أوطاع الخعلُم في مدازض  .1

غ اللىة وحعمُمها، ومداولت لازصد الىاكع اإلادزس ي بمسخلف حىاهبه لخددًد هلاغ اللىة وهلاغ الظعف ختى ًمىً حعٍصص ه .2

  معالجت هلاغ الظعف والخغلب علحها.

 

 لفصل ألاول ا

 

: مشكلت البدث
ً
 أوال

ائج اإلاسحىة         ، ولسأب ب    السغم مً الجهىد اإلابرولت ًم كبل اإلاعلمين واإلاشسفين ومإطظاث الدولت الا انها لم جدلم الىخ

 (.10: 2014بالسهب العالمي ، لصم أن ًيىن هىان عالج إلاسخلف العىامل اإلاإزسة)مصؼفى، الصدع واهلاذ ما ًمىً اهلاذه واللخاق 

اكخصسث وظُفت اإلادزطت على الاهخمام  باإلاعسفت وأهملذ الجىاهب الىفظُت والاحخماعُت والىحداهُت والفىٍست بمعىاها الشامل، 

دفظىنها، ولىجهم ًبغظىنها في الىكذ هفظه) بدسي،وكد جسجب على ذلً أن جالمُر واهىا ًدزطىن اإلاادة   (.14: 2012ٍو

اكخصس ازخُاز مدخىي اإلاادة الدزاطُت  وجىظُمها في هخب مدزطُت على  اإلاخسّصصين والخبراء، الرًً ال ًأزرون في خظاباتهم و   

، وعصف الخالمُر عً الدزوض )حبر،        وحهت هظس اإلاعلمين والخالمُر،َمما وان له ألازس  ألاهبر في طعف خماض اإلاعلمين للخدَزع

 (.24: 2015والعسهىس ي، 

ادة عدد الخالمُر في حجسة الدزاطت مع كلت ؤلامياهُاث واإلاعلمين وعدم جىافس ألاماهً أزس هبيرة على أداء ول مً اإلاعلم     أن ٍش

ت هيل)السبعي،  (.72: 2013والخلمُر، وبالخالي على العملُت التربٍى



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

  
Page 786 

 
  

 في ازخُاز ػٍسلت الخدَزع اإلاىاطبت، فاذا واهذ ػٍسلت                      ما مىاطبت فعدد الخال     
ً
 مإزسا

ً
مُرفي الصف ًإدي دوزا

                                  )الجبىزي،
ً
، ال جيىن مىاطبت عىدما ًيىن هرا العدد هبيرا

ً
 عىدما ًيىن عدد الخالمُر في الصف صغيرا

 (.52: 2011وآزسون، 

ئن معلمُىا ما شالىا ًسون أن الخدَزع هى أن ًلف اإلاعلم لِظخعسض معلىماجه أمام الخالمُر                           ، ومً زم فان     

 الخلمُر اإلامخاش هى ذًل الري ًىخب أهبر كدز ًم هره اإلاعلىماث في وزكت الازخباز                                  )حبر، والعسهىس ي،

2015 :104.) 

ظألىن أطئلت جللُدًت مخعددة وال      بادزون بخفاعالث غير جيلُفُت مخىسزة َو فالخالمُر الرًً ًلاػعىن مداطسة الفصل ٍو

 مشىشت غير حعاوهُت)ٍشخىن،
ً
   (.83: 2003ًجُبىن عً أطئلت اإلاعلم هم جالمُر ًلعبىن أدوازا

ًـ جدــدًد  ـ ــِس ًمىـ ـ ـ هـ
ُ
ـا ذ ـ ــىاًء على مـ  :مشيلت البدثوبـ

في هره الدزاطت هداوٌ أن هظع كظُت واكع الخعلُم في مدازض الىاشخين في ميانها الخلُلي. زم هخؼسق ئلى واكع حعلُمها في اإلاسخلت  

 واإلاشسفين وهُفُت عالحها مع الاكتراخاث. واإلاعلماث ألابخدائُت ، مسهٍصً على ألاطباب  واإلاشىالث التي جصادف اإلاعلمين

 :
ً
 :  ميت البدثأهزاهُا

أن مظإلُت الىظام الخعلُمي ال جلع على عاجم العاملين في مجاٌ الخسؼُؽ  التربىي وؤلادازة التربىبت فلؽ، بل أنها مظإلُت    

 باإلدازة ختى أعلى مظإوٌ في طلم الىظام الخعلُمي )العظىسي، 
ً
 مً اإلاعلم مسوزا

ً
مشترهت ٌظهم فحها حمُع العاملين بها  بداءا

2017 :43).    

أن وظُفت اإلادزطت لم حعد ملصىزة على ؤلاعداد لخُاة اإلاظخلبل، بل أصبدذ التربُت هي الخُاة بيل أبعادها خُث جؼلب ألامس أن 

جصبذ اإلادزطت حصء مً  اإلاجخمع، وبرلً حغيرث وظُفت التربُت مً مجسد جصوٍد الخالمُر باإلاعسفت واإلاعلىماث ئلى العمل على حعدًل 

ت ) بدسي،الظلىن وفم مؼالب همى   (. 16: 2012الخالمُر وخاحاث اإلاجخمع وفلظفخه التربٍى

، واإلاىاػىىن بخلدًم العىن    ولُاء ألامىز، وزحاٌ اإلاجخمع   اإلادزطت اإلاخميزة في الجىدة هي اإلادزطت التي ًيشغل فحها أ     

 (.108: 2014)الخازسي،    وهجاح جالمُرها   واإلاظاعدة، ئن ول مً هىالء له هصِب في هجاح اإلادزطت 

س، فمً زالله ًخم افظل اطدشماز للمىازد   عخبرالخعلُم هى السهيزة ألاولى للخلدًم وهى ألاطاض الري ال غنى عىه إلاظاًسة الخؼٍى َو

ت خُث ًخم جصوٍد ؤلاوظان باللُم الدًيُت والظلىهُت واإلاعسفُت والخسصصُت في ول ا  البشٍس
ً
إلاجاالث بدُث ًصبذ ؤلاوظان مهُئا

 (.13: 2014للمظاهمت في بىاء اإلاجخمع الخدًث) مصؼفى، 

وأن ًصب حل الاهخمام على الخالمُر، مً خُث مُىلهم، وخاحاتهم العلمُت، والىفظُت، والاحخماعُت، وكدزة ول مجهم، ومداولت    

ت ال  (. 27: 1997صخُدت)الخؼُب،جلبُت جلً الخاحاث، وجىمُت جلً اللدزاث بالؼسق التربٍى

 مىه جددًد باقي العىاصس بصىزة علمُت، ولخفعُل وئهجاح العملُت الخعلُمُت على   
ً
وهى حىهس العملُت الخعلُمت ومدىزها، واهؼالكا

 
ً
 في اإلاعلم أن يهخم بجمُع الجىاهب لشخصُت الخلمُر، أزبدذ الدزاطاث أهمُت العالكت بين اإلاعلم وجلمُره باعخبازها مخغيرا

ً
خاطما

 (.18:  2014جددًد همؽ الخعلُم وػٍسلخه )مصؼفى،

 في عملُت الخدَزع، وال ٌظخؼُع أخد أن ًللل مً كُمتها أو أهمُتها      ، فبدون معلىماث ال    
ً
 أطاطُا

ً
وحعخبر اإلاادة الدزاطُت زهىا

 (.84: 2003ًمىً أن هخصىز هىان معسفت) ٍشخىن،

ع في الؼسائم الخدَزظُت ًساعي الفسوق أن اطخعماٌ ػسائم جدَزظُت مخعد    دة هي طمت حُدة مً طماث الخيامل، فان الخىَى

عؼي الفسصت ليل جلمُر لُخعلم خظب كدزاجه العللُت) شاًس، ودازل،   (.136: 2015الفسدًت َو

التي جخفم مع مىصفاث وأصبذ مً مهام اإلادًسألاطاطُت أن ًفىس في ػسق حدًدة إلًجاد البِئت الخعلُمُت التي جدلم اإلاعاًس    

دبين لىا أهه ال ًمىً أن جيى  د الخعلم فحها            ، ٍو د الخعلم فحها، وأن ًفىس في هُفُت ئدازة بِئت الخعلم  واطخدامت ججٍى ن ججٍى

د للخعلُم ئال ئذا  جدىٌ دوز اإلادًس ئلى كائد جسبىي)الخازسي،   (.103:  2014هىان مدزطت مخميزة وججٍى

  أهمُت البدث في الجىاهب آلاجُت: ولرلً جخجلى   
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  جلدًم معلىماث خلُلُت عً واكع الخعلُم في مدازض الىاشخين للمسخلت ألابخدائُت واإلاشىالث التي جىاحهها. -1

زصد واكع الخعلُم بمسخلف حىاهبه لخددًد هلاغ اللىة وهلاغ الظعف ختى ًمىً حعٍصص هلؽ اللىة وحعمُمها،   -2

 ومداولت معالجت هلاغ الظعف والخغلب علحها.

 

:هـــداف البدث
ً
  :ثالثا

   :هدف البدث الحالي إلى ؤلاجابت غلى ألاطئلت آلاجيت

 علمين واإلاعلماث.للمسخلت ألابخدائُت ومشىالتها مً وحهت هظس اإلاواكع الخعلُم في مدازض الىاشخين : مػسفت 1ض 

 اإلاشسفين.للمسخلت ألابخدائُت ومشىالتها مً وحهت هظس : معسفت واكع الخعلُم في مدازض الىاشخين 2ض

 اإلاعلمين واإلاشسفين. ما هي الخلىٌ واإلالترخاث مً وحهت هظس  :2ض 

: خـدود البدث
ً
      : زابعا

 البدـث الخـالي علـى:ًلخصس 

 م(.٢٢19- ٢٢18مً اإلاعلمين واإلاعلماث في مدازض ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت للعام الدزاس ي)غيىت  .1

 م(.2019-2018عُىت مً مشسفين الخعلُم ألابخدائي في ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت للعام الدزاس ي) .2

: جددًد  اإلاصؼلخاث
ً
 :زامظا

:الخعلُم:
ً
 َوَعسفُه وّل ِمً:     أوال

خعاون مً زاللها  ول مً اإلاعلم والخالمُر  ت هادفت، جأزر في اعخبازتها وافت العىامل اإلايىهت للخعلُم، ٍو  الخٍسسي بأهُه : عملُت جسبٍى

ت ) الخٍسسي،  (.13: 2010لخدلُم ألاهداف التربٍى

خظمً ماشن بأهُه :عملُت  ئوظاهُت ملصىدة هدفها مظاعدة اإلاخعلمين على الخعلم، فهى  الجاهب  الخؼبُلي الخىىلىلىجي للتربُت، ٍو

 ) ماشن، 
ً
  (6: 2015شسوغ الخعلُم والخعلم معا

ألاألابخدائُت لغسض ئهظابهم  : ول ؤلاحساءاث التي ًلىم بها اإلاعلمىن واإلاعلماث في حعلُم جالمُر اإلاسخلت خعلُمأما الخعٍسف ؤلاحسائي لل

 .الخبراث العلمُت والعملُت بأفظل الؼسائم والىطائل والاطالُب

:اإلاشكلت
ً
 َوَغسفُها كّل ِمً:  :جاهيا

: 2014عؼىي بأنها علبت حعسكل طير العمل وجظهس عىدما ًدصل جفاوث بين ألاداء الفعلي وبين معُاز مخىكع أو همؼي)عؼىي  -1

141.) 

ُه بأطخجابت مىاطبت، أو َعلبت جدٌى بُيىا وبين جدلُم  بأنها: ابىأطعد -2 مىكف ال وظخؼُع اللُام ف

 (.                2011:12الهدف)ابىأطعد،

 في 
ً
أما الخعٍسف ؤلاحسائي للمشيلت: هي ما ًىاحهُه جالمُر اإلاسخلت ألابخدائُتمً مشىالث جدىٌ دون حعلمهم بدُث جإزس طلبا

 مظخىاهم العلمي.

 

                                                                                          دزاطاث طاًلت: الثاويالفصل 

طىف هخؼسق ئلى الدزاطاث الظابلت التي عسطذ حىاهب مجها مىطىع هىرا البدث ، ئذ لم لُعثر الباخث على دزاطت واخده على   

 مىطىع البدث مً زالٌ أطخعساض جلً الدزاطاثألاكل جىاولذ مىط
ً
 .ىع البدث ئال اهه وحد دزاطاث فلؽ جظمىذ حصئُا

 

 (2013دزاطت أخمد ) .1

) واكع الخعلُم اإلانهي في مدافظت دًالى مً وحهت هظس الهُأة الخدَزظُت( ،شملذ عُىت البدث حمُع  معسفت ًسمي هرا البدث ئلى     

ًالى للعام الدزاس ي )اإلادزطين واإلادزطاث   ومدزطت 112م( بلغذ عُىت البدث)2012 - 2011باإلادازض اإلاهىُت في مدافظت د
ً
( مدزطا

( 20واعخمدث الباخشت اإلاىهج الىصفي ألهه ًخالءم مع ئحساءاث بدثها عً ػٍسم اطدباهت جظمىذ على ) في مدازض الخعلُم اإلانهي،
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معامل ازجباغ بيرطىن الطخسساج الشباث، والىطؽ اإلاسجح الطخسساج خدة اعخمدث الباخشت ،مىشعت على ازبع مجاالث ،فلسة

. وجىصلذ الباخشت ئلى عدد مً الىخائج مجها:
ً
 الفلسة وطُلت اخصائُت للخعامل مع هخائج البدث ئخصائُا

 بالسغم مً أهخمام الدولت بلؼاع الخعلُم اإلانهي بشيل منهي، وبهره اإلادازض بشيل زاص،فلد ظهس هىان هلص في -1

 الاحهصة واإلاعداث الالشمت باإلادازض اإلاهىُت.

-359، 2013)أخمد،                  ال شاٌ الخعلُم اإلانهي طعُف الازجباغ بالخؼىزاث والخىىىلىحُت في اللؼس مع العالم. -2

364) 

 .(2009دزاطت اإلادالوي) -3

)مدزطـت اإلاظخلبل الىاكع  معسفت هرا البدث ئلىٍسمي و ولُت الدزاطاث العلُاالظىدان،  -شىدي حامعت أحٍسذ هره الدزاطت في    

ين واإلاعلمين  و واإلاأـمـىٌ في اإلاملىت العسبُــت الظعىدًـت دزاطـت جؼبُلُت في مىؼلـت جبـىن( جيّىهذ مجخمع البدث مً اإلاشسفين التربٍى

 ،  6230بُت الظعىدًت وعددهم )مدًسي ووهالء اإلادازض في ؤلادازة العامت للتربُت والخعلُم في مىؼلت جبىن في اإلاملىت العس 
ً
( فسدا

ــت ًم مجخمــع البدث، أطخعمل ُـ خي،  واإلاىهج الىصفي والخدلُلي لىصف   وللد جم ازخُاز عُىت عشىائُت ػبل الباخث اإلاجهـج الخاٍز

ُت ًمىً مً وطع جصىز إلادزطت  ــت؛ بهدف الخىصل ئلى عىامل مىؼل ــت الخعِلُمُـ ـــت للعملُـ اإلاظخلبل، وهرلً مىهج الجىاهب اإلاخىىعـ

 الزخباز فسطُاث البدث.. كام الباخث بخصمُم أداة الدزاطت )اطدباهت( جلِع آزاء 
ً
دزاطت الخالت إلاىؼلت جبىن الخعلُمُت ؛ جدلُلا

س ـمـدازض الخعلُم العام إلاىاهــبت مدزطت اإلاظخلبل، اعخمد الباخث  الىطُؽ، والاهدساف اإلاعُازي،  اإلاظخفخين خٌى طبل جؼٍى

. لخىساز، ودزحت الخٍستوا
ً
وفي طىء هخائج الدزاطت أوص ى الباخث ببعع وطُلت اخصائُت للخعامل مع هخائج البدث ئخصائُا

 الخىصُاث ومجها:

ــع؛ لخيىن مىاهبت إلادزطت اإلاظخلبل.   -1 س مدازض الىاكـ ــٍى  العمل على جؼـ

س بِئــاث  .الخعلم  ؤلالىترووي لخىحه هدى الاهخمام باإلاعلم والؼالب، ومبنى اإلادزطت، العىاًت بدىطبت الخعلُم وا -2 وجؼــٍى

 (.154-119: 2009) اإلادالوي، .الخعلم

 

 مىاشهت الدزاطاث الظابلت: 

ًالى ( في مدافظت2013أخمد، ازخلفذ أماهً ئحساء الدزاطاث، فلد أحٍسذ دزاطت ) .1 ،                   العساق -د

 اإلاملىت العسبُت الظعىدًت.  -مدافظت جبىن (209اإلادالوي)ودزاطت

 اجفلذ الدزاطاث الظابلت في ازخُاز العُىت، فلد جم ازخُازها بؼٍسلت عشىائُت في الدزاطاث حمُعها. .2

 اجفلذ الدزاطاث حمُعها في اطخعماٌ الاطدباهت هأداة لجمع معلىماتها وجدلُم أهدافها.  .3

  . اطخعملذ الدزاطاث الظابلت وطائل ئخصائُت مخىىعت إلاعالجت الىخائج  .4

 

 الفصل الثالث

 مىهجُت البدث وئحساءاجه

 
ً
 : مىهج البدثأوال

الري يهخم بخددًد هى البدث  ،أعخمد الباخث اإلاىهج الىصفي في طىء ػبُعت الدزاطت وألاهداف التي حظعى ئلى جدلُلها،   

 (.137: 209، )عؼُت اإلابدىزتالىطع اللائم للظاهسة 

: مجخمع البدث 
ً
 : زاهُا

اإلادازض الخابعت إلامشلُت وشازة التربُت للىاشخين في الظلُماهُت بىاكع   ًخيىن اإلاجخمع ألاصلي ًم معلمي ومعلماث اإلاسخلت ألابخدائُت  

ًً ومعلمت.80) ً
 مً مشسفي الخعلُم ألابخدائي في ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت 20و )  ( معلما

ً
 ( مشسفا
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: غيىت البدث
ً
 : ثالثا

 ومعلمت مً 20ازخاز الباخث) -العُىت الاطخؼالعُت : -أ 
ً
للمدازض الخابعت إلامشلُت وشازة التربُت للىاشخين  اإلاسخلت ألابخدائُت( معلما

وشعذ علحهم  ( مشسفين مً مشسفي الخعلُم ألابخدائي في ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت5الظلُماهُت و)في 

 طدباهت اإلافخىخت. الا 

 ومعلمت مً 80ازخاز الباخث) : العُىت ألاطاطُت -ب 
ً
للىاشخين في للمدازض الخابعت إلامشلُت وشازة التربُت  اإلاسخلت ألابخدائُت( معلما

وشعذ علحهم  ( مشسفين مً مشسفي الخعلُم ألابخدائي في ممشلُت وشازة التربُت للؼلبت الىاشخين في الظلُماهُت20الظلُماهُت و)

 الاطدباهت اإلافخىخت.

 : أداة البدث 
ً
 زابعا

اطخعمل  الباخث الاطدباهت أداة لبدشه، وكام ببىاء هره الاداة مً زالٌ  جىخُد احاباث الاطدباهت الاطخؼالعُت، وهرلً ًم    

( فلسة مىشعت 38زالٌ اػالع الباخث على الادبُاث والدزاطاث الظابلت ذاث العالكت بمىطىع البدث،  وجيىهذ الاطدباهت ًم )

 (.1)م، ال ادزي، غير مىافـم(. ملخم وواهذ )مىافـ علـى )طذ مجـاالث(

: صدق ألاداة:
ً
 خامظا

وبرلً عسض الباخث أداجه بصىزتها الاولُت على عدد  (. 108: 2009) غؼيت،صالخُت ألاداة للُاض ما وطعذ ًم أحل كُاطه 

جدلُم هدف الاطدباهت، وبعد بُان  لغسض ( 2والعلىم الىفظُت )ملخممً الخبراء واإلاخسصصين باللغت العسبُت وػسائم جدَزظها 

 آزاء الخبراء واإلادىمين ، اذ بلغ عدد الفلساث بعد )الخرف والاطافت 

د اإلادىمًُـ و بيظبت )( فلسة 38والخعدًل( في صُغتها الجهائُت ) ــت %(80، وئن الفلسة التي جدصل على جأًُـ ــد ملبىلــ و  ،)مساد لخعـ

 .وبرلً كبلذ فلساث الاطدباهت  (351: 2005طلُمان، 

: ثباث الاداة
ً
 :طادطا

(. والطخسساج زباث ألاداة ػبم الباخث الاطدباهت 214 :2013هى اطخلساز الىخائج عىد أعادة جؼبم الازخبازعلى الافساد) ئبساهُم،  

 ومعلمت، و)20البالغ عـددهم )على عُىت البدث 
ً
ت، وبعد مض ي أطبىعين جم جؼبُلها ( مشسفين أزــخيروا بؼٍسلـت عشىائ5ُ( معلما

الشباث باطخعمٌا معامل ازجباغ بيرطىن، فىحدا اهه ٌظاوي كُاض على العُىت هفظها، خلل الباخث فلساث الاطدباهت بهدف 

  ( وهى معامل زباث حُد، وبرلً اجسرث الاطدباهت شيلها الجهائي، وأصبدذ حاهصة للخؼبُم.0885)

 :
ً
 جؼبيم ألاداة: طابػا

الاطـدباهت الجهـائي علـى أفـساد العُىت ألاطاطُت  َعالباخث  بخىشبعد أن أجضح للباخث صدق فلساث الاطدباهت، وزباتها، كام    

ـــت الاطـخؼالعُت وعُىـت الشبـاث، وكـد اجبـع ال ـ ـ ـ ــدازطـت مً اإلاعلمين واإلاشسفين بعـد اطـدبعـاد أفـــساد العُىـ باخث أطـلىب اإلاشـمىلت بالـ

(. 60خغسكذ فترة الخؼبُم )الدظـلُم والدظـلم بالُـد وذلًـ لظـمان الخصـىٌ علـى الاطـخجاباث، وكد اط
ً
  ًىما

 مىثا
ً
 الىطائل ؤلاخصائيت:  -: ا

 عخمد الباخشان الىطائل ؤلاخصائُت آالجُت: أ

 .الفلسة خدة ًجادإل  اإلاسجح الىطؽ معادلت .1

 مُعاإلاجا بين الفسوق دًجاإل لعُيخين  الصائي الازخباز  .2

 معامل ازجباغ بيرطىن الطخسساج الشباث. .3

ت  .4   .اليظبت اإلائٍى

 

 السابؼ الفصل 

  :غسض الىخائج وجفظيرها 

 لىخائج البدث التي جىصل ئلحها الباخث في طىء    
ً
على وفم اجباع أزر خدداها ومىاكشتها  هدف البدثأجظمً هرا الفصل عسطا

 .جبلغ دزحت خدتها اكص ى دزحت وعلى الخدى ألاحي: الفلسة ألاولى التي
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  .اإلاباوي اإلادزطيت إلاجال ألاول:ا

ٌ  جِبالتر  على (2) هالذ الفلسة      بلغذ فلــد شسفينمباليظبت لل أمـا (611,2) اخدته دزحت بلغذ هظس اإلاعلمين ئذ وحهت مً ألاو

اإلادازض  أغلب الىاشخين، ليىن  خلمُركلت الابيُت اإلادزطُت للوهي هفع اإلاشيلت وهي هي و ( 576,2)وهي  لها خدة دزحت أعلى (1)الفلسة

، عدم وحىد هسفاهاث لظد الىلص الخاصل مما أطؼسهم  أكلُم هسدطخان جلمُراإلاىحىدة في أكلُم هسدطخان مشغىلت ًم كبل 

 الدوام الشالسي ًإزس و ، ئلى دوام زالسي
ً
على اإلاظخىي العلمي  للخالمُر، وعدم جمىً اإلاعلمين ًم الخىطع باإلااده العملمُت بظبب  طلبا

                              (.1ما في الجدوٌ)،هلها كصس الىكذ اإلاسصص 

 ٌ  ألابيُت اإلادزطُت (1) الجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اإلاجال الثاوي: اإلاـػلمين

ٌ  جِبالتر  على (2الفلسة)  هالذ   (الفلسة هالذ فلـد شسفينمباليظبت لل أما (711,2)خدتهـا  دزحت بلغذ ئذ ،هظس اإلاعلمين وحهت مً ألاو

لظد الىاكص الخاصل في مدازض  حعلُمُت ـعـدم وحىد وىادز  وهي هفع اإلاشيلت وهيهي و ( 2, 593)وهي  لها خدة دزحت أعلى) 2

ىلص، وحعخبر ًم المــىاد ال عالكـت لهـم بازخصاصهم أو الاعخمادعلى اإلاداطٍسً  لظد  بخعلُم معلمينلخيلُف الىاشخين، مما ًظؼس 

ٌ مما ٌظبب ازبازن في العملُت الخعلُمُت إلادازض الىاشخين أهم اإلاشىالث ألتي جىحهها مدازض الىاشخين   (.  2). هما في الجدو

 اإلاعلمين (2الجدوٌ)
 ازخُاز   شسفيناإلا               علميناإلا ث

      Z 

    

 لعُيخين

 الدظلظل

 الجدًد

 دزحت 

 الخدة 

 اليظبت

ت  اإلائٍى

Z  

  

 

 لدظلظل

 الجدًد

 دزحت

 الخدة

 

 اليظبت

ت  اإلائٍى

Z 

1   1 ٢.٢٨٩ ٢.٨٧٢٠ ٢.٦٢٢ 1 ٢.٢٥٧ ٢.٨٧٦ ٢.٨٥٨ ٢.٥٧٦ 

2  4 ٢.٠٤٦ ٢.٨٢٤٠ ٢.٤٧٠ 4 ٢.٢٤٦ ٢.٤٠٢ ٢.٨٠٢ ٢.٤٩٢ 

3 5 ٢.٢٢٢ ٢.٨٢٥ ٢.٤٤٥ 6 ٢.٨٢٤ ٢.٥٩٦ ٢.٧٦٢ ٢.٢٨٥ 

4 6 ٢.٢٢٢ ٢.٨٢٠٦ ٢.٤٤٢ 5 ٢.٢٢٢ ٢.٢٩٨ ٢.٨٢٠ ٢.٤٤٢ 

5 7 ٢.٤٢٨ ٢.٧٤٤٠ ٢.٢٠٠ 7 ٢.٢٢٤ ٢.٠٢٢ ٢.٧٠٤ ٢.٢٢٠ 

6 3 ٢.٧٥٨ ٢.٨٥٢٦ ٢.٥٥٥ 2 ٢.٧٩٧ ٢.٧٨٢ ٢.٨٥٠ ٢.٥٥٩ 

7 2 ٢.٢٦٥ ٢.٨٦٩ ٢.٦٢٧ 3 ٢.٨٥٠ ٢.٦٤٤٤ ٢.٨٤٧ ٢.٥٤٢ 

  اإلاشسفين اإلاػلمين ث

 اخخياز 

           

Z   

لػييخي

 ن

الدظ

 لظل

الجد

 ًد

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z  

  

 

الدظ

 لظل

الجد

 ًد

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت  

 اإلائىيت 

Z 

1- 9 ٤.٢٢١ ٤.٧٢٤ ٢.١٧٢ 9 ٤.٤٢٢ ٤.٥٩٦ ٤.٧٦١ ٢.٢٨٥ 

2- 1 ٢.٨٣٣ ٤.٩٤٣ ٢.٧١١ 1   2.593    0.864 1.978 0.227 

3-  ٢.٤٦٥ ٤.٨٦٩ ٢.٦٤٧ 3 2.559 0.853 1.781 0.797 

4- 6 ١.٢٦٤ ٤.٨١٨ ٢.٤٥٥ 4 2.542 0.8473 1.6440.853 
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 الخالميراإلاجال الثالث: 

ٌ  الترجیب على (1الفلسة) هالذ     (وهي طعف الخدصُل الدزاس ي للخالمُر 871,2خدتها) دزحت بلغذ ئذ هظساإلاعلمين وحهت مً ألاو

 ، ت ألازبعت )اللساءة بشيل عام، أن بعع الخالمُر ٌعاهىن طعفا ًفي اإلاظخىي الدزاس ي وهرا بدوزه هاجج عً طعف اإلاهازاث اللغٍى

ٌ  الترجیب ( على5الفلسة)الىخابت، الاطخماع، الخددر( هالذ  (  وهي جأزير 730,2خدتها ) دزحت بلغذ مً وحهت هظس اإلاشسفين ئذ ألاو

، والعىامل الىفظُت والاكخصادًت جإزس في مظخىي الخلمُر العلمي ، وذلً الهخلاله مً الظغىغ الىفظُت والاكخصادًت علي الخلمُر 

،
ً
وأغلب الىاشخين مً ذوي الدزل اإلاددود وهرا ًإزسعلى خالت الخلمُر  بِئت ئلى بِئت أزسي ًيىن اإلاظخىي اإلاعِش ي فحها صعبا

                         .(3هما في الجدوٌ) الىفظُت، بالسغم مً أن بعع الخالمُر ٌعملىن العالت عىائلهم هرا ًإزس غلى اإلاظخىي العلمي للخالمُر

 

 ( مجال الخالمير3الجدول ) 

 :اإلاجال السابؼ: اإلاىاهج الدزاطيت

       هالذ

 

 

ٌ  جِبالتر  على (4الفلسة)  أعلى) 4 (الفلسة بلغذ فلد للمشسفين(. ماباليظبت2 ,711دزحـت خـدتهـا ) بلغـذ ئذ اإلاعلمينهظس  وحهــت مً ألاو

عـدد الظاعاث الدزاطُت وهثرة  اإلاادة وهي مفسداث اإلاىهج الىشيرة ال جىاطب مع ، ( وهي هفع اإلاشيلت2, 666) وهي لها خدة دزحت

 للظاعاث اإلاسصصت لها، وعدم هفاًت الظاعاث اإلالسزة  لخغؼُت مفسداث اإلاادة
ً
، وبالخالي عدم أهماٌ مفسداث الخعلُمُت كُاطا

ــت الخىطُدُت وعـد ـ ت وألامشلـ م ألاحابت عً حمُع الىخب اإلادزطُت أو ئهمــالها بشيل طؼحي وطَسع وعـــدم أطخسدام  الخلىُاث التربٍى

 و تیوهي عدم جىفس الامياهاث واإلاظخلصماث اإلاادحعلُمها، في  اإلاعلمينأطئلت اطخفظازاث الؼلبـت، أهثر اإلاىاهج حدًدة وكلت معسفُت 

 .(4على الخدزب علحها، هما في الجدوٌ) اإلاعلم حظاعد التي تیالعلم

4 

5- 7 ٤.٧٦٩ ٤.٧٧٧ ٢.٣٣٣ 7 ٤.٣٣٤ ٤.٩٦١ ٤.٧٩٤ ٢.٣٨٣ 

6- 5 ١.٢٢٩ ٤.٨١٥ ٢.٤٤٧ 8 ٤.٣٦٤ ٤.٧٢٥ ٤.٧٧٣ ٢.٣٢١ 

7- 4 ١.٤٩٩ ٤.٨٣٥ ٢.٥٤٥ 5 ٤.٤٤٦ ١.٤٣١ ٤.٨٣٤ ٢.٤٩١ 

8- 2 ٢.٩٥ ٤.٨٧٤ ٢.٦١٢  2 2.576 0.858 1.876 0.057 

9- 8 ٤.٥٦١ ٤.٧٥٨ ٢.٢٧٥ 6 ٤.٤١٢ ١.١٩٨ ٤.٨١٣ ٢.٤٤٤ 

   
   

   
   

   
   

   
  

  

  اإلاشسفين اإلاػلمين             ث 

 اخخياز 

          Z 

 

لػييخي

 ن

الدظل

 طل

الجدً

 د

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z    

  

 

الد

طل

 طل

الجد

 ًد

 دزجت

 الحدة

 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z     

1   1   ٣.٥٩٧ ٤.٩٢٧ ٢.٨٧١ 7 ٢.٤٨٨ ٤.٢٧٨ ٤.٧٣ ٢.١٩٤ 

2  5 ١.٩٢٤ ٤.٨٦١ ٢.٥٨٤ 4 ٤.٤٤١ ١.٨٧٦ ٤.٨٥٨ ٢.٥٧٦ 

3 4 ٢.١٤٣ ٤.٨٧١ ٢.٦١٣ 3 ٤.٤٤٥ ١.٩٤١ ٤.٨٦٢ ٢.٥٨٧ 

4 6 ١.٦٧٧ ٤.٨٤٦ ٢.٥٤٤ 6 ٤.٢١٦ ١.٤٣٥ ٤.٨٣٤ ٢.٤٩٢ 

5 2 ٦.٦٤٤ ٤.٩٧٤ ٢.٨١٢ 1 ٤.٣٦٤ ٣.٤٢٥ ٤.٩١ ٢.٧٣٤ 

6 7 ١.٤٥٩ ٤.٨٤٢٣ ٢.٤٤٧ 2 ٤.٨٨ ٢.٦٦٦8 ٤.٧٤١ ٢.٤٧١ 

7 3 ٢.٧٧٤ ٤.٩٤١ ٢.٧٤٣ 5 ٤.٧٩٧ ١.٧٨١ ٤.٨٥٣ ٢.٥٥٩ 
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 الدزاطُت( مجاٌ اإلاىاهح 4حدوٌ )                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلاجال الخامع: أولياء ألامىز

ٌ  بیالترج على(  5الفلسة) هالذ      (.  وهي هدازة الللاءاث أولُاء ألامىز 2, 417 دزحــت خـدتها) بلغـذ ئذ هظساإلاعلمين وحهــت مً ألاو

اث أبىاهم وكدزاتهم واخخُاحاتهم،  هرلً معسفت هلاغ الظعف وهفاغ للمدزطت ، ئلتي جمد أولُاء ألامىز بمعلىماث خٌى مظخٍى

 دزحت أعلى) 1 ( الفلسة بلغذ فلد للمشسفين باليظبت اللىة لديهم مما ٌظاعد في حعٍصص هلاغ اللىة  وجرلُل هلاغ الظعف ، أما

والىكىف عى ( وهي كلت حعاون أولُاء الامىز مع الادازة اإلادزطُت في خل اإلاشىالث التي جىاحه الخالمُر وجرلُلها، ٢.٦٨٢)وهي  لها خدة

أهم الصعىباث التي جىاحه مدازض الىاشخين مً ئحل الخعاون إلاىحهخا وجرلحها  وحشخُص الشغساث اإلاىحىدة فحها وجلدًم الخلٌى 

 (.     5جدظين العملُت الخعلُمُت، هما في الجدوٌ) اإلاىاطبت وهُفُت ئصلخها، مً أحل

  (  أولُاء ألامىز5 الجدوٌ )                                            

  

  اإلاشسفين اإلاػلمين ث

 اخخياز 

         Z  

لػييخي

 ن

الد

طل

 طل

الجد

 ًد

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z  

  

 

الد

طل

 طل

الجد

 ًد

 دزجت 

 الحدة 

  

 اليظبت

 

 اإلائىيت

Z 

1 -  7 ٤.٧٦٩ ٤.٧٧٧ ٢.٣٣٣ 7 ٤.٨١٤ ٤.٥٩٦ ٤.٧٦١ ٢.٢٨٥ 

2 - 2 ٢.٩٥ ٤.٨٧٤٦ ٢.٦١٢  2 2.576 0.858 1.876 0.057 

3- 3 ٢.٤٦٥ ٤.٨٦٩ ٢.٦٤٧ 3 2.559 0.853 1.781 0.797 

4- 1 ٢.٨٣٣ ٤.٩٤٣ ٢.٧١١ 1 ٤.٧٤١ ٢.٤٧١ ٤.٨٨٨ ٢.٦٦٦ 

5- 5 ١.٢٢٩ ٤.٨١٥ ٢.٤٤٧ 6 ٤.٤١٢ ١.١٩٨ ٤.٨١٣ ٢.٤٤٤ 

6- 4 ١.٤٩٩ ٤.٨٣٥ ٢.٥٤٥ 5 ٤.٤٤٦ ١.٤٣١ ٤.٨٣٤ ٢.٤٩١ 

7- 6 ١.٢٦٤ ٤.٨١٨ ٢.٤٥٥ 4 2.542 0.847 1.644 0.853 

 اخخياز    ينفس شاإلا                    اإلاػلمين ث

      Z      

 لػييخين
الدظل

 طل

الجدً

 د

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z  

  

 

الدظل

 طل

الجدً

 د

 دزجت

 الحدة

 اليظبت 

 اإلائىيت

Z   

1 3 ٤.٨٥٩ ٤.٧٨٥ ٢.٣٥٧ 1 ٤.٤٢٨ ٢.٥٩٨ ٤.٨٩٤ ٢.٦٨٢ 

2 4 ٤.٥٩٦ ٤.٧٦١ ٢.٢٨٥ 3 2.559 0.853 1.781 0.797 

3 5 ٤.٤٧٦ ٤.٧٥ ٢.٢٥ 5 ٤.٣٣٤ ٤.٩٦١ ٤.٧٩٤٣ ٢.٣٨٣ 

4 2 ١.٤٥٩ ٤.٨٤٢ ٢.٤٤٧ 4 ٤.٢٦٧ ١.١٤٧ ٤.٨٤٩٣ ٢.٤٢٨ 

5 1 ١.١٤٤٢ ٤.٨٤٥ ٢.٤١٧ 2 ٤.٤٤٥ ١.٩٤١ ٤.٨٦٢٣ ٢.٥٨٧ 
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 : إلاجال الظادض : أالدازة اإلادزطيتا

ٌ  بیالترج على (3الفلسة) هالذ      ــا ) دزحت بلغذ ئذ اإلاعلمينهظس  وحهــت مً ألاو ــد شسفينمباليظبت لل أمـــا(. ٢ ,671خدتهـ ــ ـ ــ  هالذ فلــ

، ومشازهت حمُع العاملين الادازة ـمـسهٍصت في اجساذ اللسازاثوهي  ،وهي هفع اإلاشيلتهي و ( 576,2)وهي  لها خدة دزحت أعلى(3)الفلسة

ــت بمظخلبل اإلادزطت،  ، و في اإلادزطت في أجسـاذ اللسازاث  ــذ الفسصت لىطع كسازاث مخعللـ ـير مىار حعلُمي جدُـ والتي حعمل على جىفــ

ــت الخدًشت التي جسدم العملُت التربىي، هما ـ ـ  في مخيامل جخدلم فُه الدًملساػُت وخٍست الخعبيرعً السآي و ألازر باألطالُب الخىمٍى

 ٌ                          . )6) الجدو

 

 

                                          ٌ                ألادازة إلادزطُت. )6) الجدو

 -الخىصُاث:

 الىاشخين.  للخالمُرالابيُت اإلادزطُت  جىفير  .1

 جدٍزب اإلاعلمين على اطخسدام ػسائم جدَزع خدًشت ومشىكت في الخدَزع.  .2

ومىخب التربُت العسبُت لدوٌ الخلُج( ئلى الخعاون  -ألاطِظيى -دعىة آلاهظمت الدولُت و ؤلاكلُمُت) الُىوظيى  .3

 والخيظُم مً أحل جىفُر بسامج مشترهت مً أحل أعداد اإلاىاد الخعلُمُت الالشمت.

م اإلاالئمت لدشخُص كدزاث الخالمُر واطخعدادتهم لخعلم مىطىع .4   .فهم أطالُب وػسئم الخفٍى

 .حعاون أولُاء الامىز مع اإلادزطين في خل اإلاشىالث .5

 جأمين اإلاظخلصماث الخعلُمُت للمدازض والخالمُر والىخب واللسػاطُت والازار اإلادزس ي بيل اهىاعه. .6

 مشازهت حمُع العاملين في اإلادزطت في أجساذ اللسازاث جدُذ الفسصت لىطع كسازاث مخعللت   بمظخلبل اإلادزطت. .7

 .مساخلهم الدزاطُت خظب وجفىيرهم الخالمُرا هضج مظخىي  مع اإلادزس ي بالىخا ًخالءم أن .8

 

 اإلالترخاث

  اإلاعلمين وأولُاء ألامىز. ئحساء دزاطت لخددًد مظخىي حىدة الخعلُم في مدازض الىاشخين مً وحهت هظس  .1

 . ومدزطحهم.ئحساء دزاطت واكع الخدَزع في مدازض الىاشخين للمسخلت ألاعدادًت  مً وحهت هظس الؼلبت  .2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ث
 

  اإلاشسفبن               اإلاػلمين

 اخخياز 

          Z 

 

لػييخي

 ن

الدظل

 طل

الجدً

 د

 دزجت 

 الحدة 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z  

  

 

الدظل

 طل

الجدً

 د

 دزجت

 الحدة

 

 اليظبت

 اإلائىيت

Z 

1   3 ١.٨٨٣ ٤.٨٥٩  ٢.٥٧٧ 2 ٤.١٦١ ١.٥٩٩ ٤.٨٤١ ٢.٥٢٥ 

2  5 ١.١٤٤ ٤.٨٤٥ ٢.٤١٧ 5 ٤.٨٤٩ ٢.٤٢٨

٣ 

٤.٢٦٧ ١.١٤٧ 

3 1 ٢.٥١٤ ٤.٨٩٤ ٢.٦٧١ 1 ٤.٤٤١ ١.٨٧٦ ٤.٨٥٨ ٢.٥٧٦ 

4 2 ١.٩٢٤ ٤.٨٦١  ٢.٥٨٤ 3 ٤.٣٤٤ ١.٣٤٥ ٤.٨٢١ ٢.٤٦٤ 

5 4 ٤.٥٩٦ ٤.٧٦١ ٢.٢٨٥ 4 ٤.٥٩٢ ١.٢٧٤ ٤.٨١٩ ٢.٤٥٧ 
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 اإلاصادز

لليشس  ئبساهُم، طلُمان عبد الىاخد ًىطف، علم الىفع الخعلُمي، هماذج الخعلم وجؼبُلاجه في حجسة الدزاطت، داز أطامت .1

 م.2013والخىشَع، عمان، 

أخمد، هىزا شهاب، واكع الخعلُم اإلانهي في مدافظت دًالى مً وحهت هظس الهُأة الخدَزظُت، مجلت الفخذ، العدد الشالث   .2

 .م2013والخمظىن،

ت،الجصء الشالث،، مسهص دًبىهى لخعلُم الخفىير،   .3 ربٍى أبى أطعد، أخمد عبد اللؼُف، دلُل اإلالاًِع والازخبازاث الىفظُت والت

 . 2011عمان،

 م.2012،منى ًىوع، اإلاىهج التربىي أطظه وجدلُله،داز صفاء لليشس والخىشَع، عمان،بدسي  .4

 -طتراجُجُاث وػسق جدَزع اإلاىاد الاحخماعُت، مىخبت ولُت التربُت الاطاطُت ا الجبىزي، صبحي هاجي عبدهللا، وآزسون، .5

 (.2011الجامعت اإلاظدىصٍست،بغداد،

س، داز الصفاء لليشس والخىشَع، طعد مدمد، طُاء حبر، والعسهىس ي .6 د، اإلاىاهج البىاء والخؼٍى  م.2015، عمان،           عٍى

 م.2010،            الخللُد والخجدًد، داز الفىس هاشسون ومىشعىن، عمان  الخٍسسي، زافدة عمس، ػسائم الخدَزع بين  .7

د الخعلُم باطخسدام اإلاعاًس وئدازة  .8 الجىدة الشاملت، مىخب اإلالً فهدالؼىُت لليشس، الخازسي، ئبساهُم أخمد مظلم، ججٍى

  .9 م.2014الٍساض،

 وجىشَع، ووشس ػبع اإلاسجض ى داز ،1ج ، العسبُت  اللغت جدَزع في خدًشت اججاهاث. جسوي طماء ، علي طعد ، ودازل شاًس، .9

 م2013بغداد،

س ػسق الخعلُم والخعلم .11 في مدازطىا، عالم الىخاب لليشس  ٍشخىن، خظً خظين، همىذج زخلت الخدَزع ُزؤٍت حدًدة لخؼٍى

  م.2003والخىشَع والؼبع، اللاهسة، 

 م.2013،         السبعي، مدمد بً عبدالعٍصص،مدزل لفهم حىدة عملُت الخدَزع،داز الفىس هاشسون ومىشعىن، عمان .11

ت، أصىلها، مدازطها،آزائها، داز أمجد لليشس والخىشَع .12  م.2017،  عمان ،       العظىسي، هفاح ًديى صالح، فلظفاث جسبٍى

خصائُت، داز اإلاىاهج لليشس والخىشَع، عمان، عؼُت، مدظً علي، البدث العلمي في التربُت،مىاهجه، أدواجه، وطائله ؤلا  .13

  م.2009

 م.4،2014عؼىي، حىث عصث، ألادزة اإلادزطُت الخدًشت، داز الشلافت لليشس والخىشَع، عمان،غ  .14

 م.1997أطاطُاث ػسق الخدَزع، الجامعت اإلافخىخت، اإلاغسب،الخؼُب،علم الدًً عبد السخمً،  .15

 والخىشَع لليشس وؤلاًمان العلم داز ،( والخؼبُم الفىس بين) الفعاٌ الخدَزع جصمُم جىىلىحُا ، مدمد الدًً خظام ماشن، .16

  م2015اللاهسة،

ٌ  الىاكع اإلاظخلبل مدزطت ئبساهُم، خظين بً اإلادالوي صالح .17  في مىؼلت جؼبُلُت دزاطت الظعىدًت العسبُت اإلاملىت في واإلاأمى

 .م209،ةغير ميشىززطالت ماحظخير  ولُت الدزاطاث العلُا الظىدان -جبىن، حامعت شىدي

مساد، صالح أخمد، طلُمان، أمين على، الازخبازاث واإلالاٌع في الىفظُت والتربىٍت زؼىاث أعدادها وزصائصها، داز   .18

 م.2005الىخاب الخدًث، اللاهسة، 

 م.2014مصؼفى، عفاف عشمان، ئطتراجُجُاث الخدَزع الفعاٌ، داز الىفاء لدهُا الؼباعت واليشس، الاطىىدٍزت، .19
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 (1ملحم)

 السخيمبظم اهللا السخمً 

 اإلاىطىع/ أطدباهت

 

 ألاطخاذ الفاطل ........................................... اإلادترم.

   جدُت ػُبت.....

مُت بـ )واكع الخعلُم في مدازض الىاشخين للمسخلت ألابخدائُت ومشىالتها ًم وحهت هظساإلاعلمين ًسوم       الباخث ئحساء دزاطت جلٍى

 الخفظل بابداء أزائىم الظدًـدة 
ً
ا ت. زاحُـ  إلاا ٌعهده فُىم الباخث مً الىفاءة والدزاًت والدكت وألاماهت العلمُـ

ً
واإلاشسفين (.وهظسا

. 4. الخالمُر. 3. اإلاعلمين. 2. ألابيُت اإلادزطُت.  1ان على مـجاالث طذ جدىـاوٌ:)یـكد وشعذ فلـساث الاطـخبوملخىظاجىـم اللُمت.و 

رحـى وطـع عالمـت )صح ( يـس مىافـم( فی. الادازة اإلادزطُت.(. وببـدائل زالزـت )مىافـم، ال ادزي، غ6. أولُاء ألامىز.5اإلاىاهج الدزاطُت. 

ــام العبـازة الـي ح ـ  .........ملىخظاث أو ملترخاث ان وحدث ًتعخلـد انهـا جىاطـب الفلـسة مـع ذهس اامـ

 

 مــع فائم الشىس والامخىان                                 

 

 الباخث                                                                       

 م.م فؤاد داود طلمان                                                              

                                               

 

 ث

      

 اإلاجال ألاول: أالبييت اإلادزطيت      

 

 أوافم

 

 ال أوافم

 

 ال أدزي 

    كلت الابييت اإلادزطيت للؼلبت الىاشخين. -1

    بػد أغلب  مدازض الىاشخين غً طكً الؼلبت. -2

    كدزة جلك اإلادازض غلى أطديػاب اغداد الؼلبت.غدم  -3

    مػظم اإلاباوي مظخأجسة مً اللؼاع الخاص. -4

    افخلاز أغلب اإلادازض لشسوغ الظالمت والاامان. -5

    كثرة أغداد الؼلبت في الصف. -6

    أغلب اإلادازض داوم ثالثي. -7

    اإلاجال الثاوي: اإلاػلمين               

    كثرة غياب بػع اإلاػلمين غً الدوام. -1

    غدم وجىد كادز حػليمي كافي. -2

    اغخماد بػع اإلاػلمين غلى الؼسائم الخلليدًت بالشسح. -3

    جكليف اإلاػلمين بخدزيع مىاد ال غللت لهم باخخصاصهم الدكيم. -4

    غدم جىافس بسامج جدزيبيت للمػلمين -5

    ل اإلاادة إلى الخالميریاإلاػلمين في جىصغدم كفاءة بػع   -6

 كلت اهخمام بػع اإلاػلمين بمخابػت مظخىياث الؼلبت واطخػمال  -7

 الؼسائم التي حػالج هره الحالت..
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    جكساز اإلاػلمين خالل الػام الدزاس ي. -8

إن ػسيلت بػع  اإلاػلمين كد جكىن جافت وصػبت ًلل فيها  -9

 والاثازة.الدشىيم        

   

    الخالمير -اإلاجال الثالث:                 

    طػف الخدصيل الدزاس ي للخالمير بشكل غام. -1

    غصوف مػظم الخالمير غً الدزاطت وغيابهم غنها. -2

    غدم ججاوب الؼلبت مؼ مىاغيد اإلادزطت اإلاددد.  -3

    اإلادازض الاخسي.شػىز الخلمير الىاشح بشػىز الاكل مً أكساهه في  -4

ًت غلي مظخلبل الؼالب  -5 جأثير الظغىغ الىفظيت والاكخصاد

 الخػليمي.

   

    اإلاجال السابؼ: اإلاىاهج الدزاطيت             

    غدم جسافس الكخب اإلادزطيت اإلالسزة.  -1

اث الخلمير یغدم جىاطب بػع مىطىغاث الكخب مؼ مظخى  -2

 اإلاػسفي.

   

    جسكيزاإلاىاهج الدزاطيت غلى الخللين والحفظ.  -3

    مفسداث اإلاىهج الكثيرة ال جىاطب مؼ غدد الظاغاث الدزاطيت. -4

    وجىد هلص في بػع اإلاىاهج الدزاطيت. -5

    غدم مساغاة الفسوق الفسدًت في اغلب اإلاىطىغاث. -6

    الخؼبيلي.التركيز غلى الىاخيت الىظسيت وأهمال الجاهب  -7

    اإلاجال الخامع: أولياء ألامىز          

    كلت حػاون أولياء الامىز مؼ اإلاػلمين في خل اإلاشكالث   -1

    غدم جلدًم أولياء الامىز الدغم اإلاػىىي للمػلمين.  -2

    ػسيلت حػامل أولياء الامىز لالداة اإلادزطيت غير الئلت. -3

    ممازطت الظغىغ ألاجخماغيت غلى مدًس اإلادزطت في كسازجه.   -4

    هدازة الللاءاث أولياء الامىز. -5

    اإلاجال الظادض: أالدازة اإلادزطيت           

    طػف أهخمام أالدازة اإلادزطيت بمخؼلباث اإلادزطت. -1

    كلت اإلاخابػت مً كبل لجىت الاشساف. -2

    في اجخاذ اللسازاث.الادازة مسكصيت  -3

    أوػدام الػدالت في جىشيؼ الحصص بين ااإلاػلمين.  -4

    ال حشجيؼ لالدازة اإلادزطيت  للخالميراإلاخفىكين.  -5
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 (2ملحم )

 واإلادكمين أطماء الخبراء 

                                 

 مكان الػمل الاخخصاص الاطم ث

اض خظين على اإلاهداوي  1  حامعت دًالى/ولُت التربُت الاطاطُت  ػسائم جدَزع اللغت العسبُت أ.د ٍز

 ولُت التربُت  \الجامعت اإلاظدىصٍست ػسائم جدَزع اللغت العسبُت أ.م.د أطماعُل مىس ى خمادي 2

 حامعت دًالى/ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت  ػسائم جدَزع اللغت العسبُت د زظيرى أميرة مدم أ م.د 3

ت والىفظُت خظام ًىطفأ.م.د.  4  حامعت دًالى/ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت  كظم العلىم التربٍى

 حامعت دًالى/ولُت التربُت  للعلىم ؤلاوظاهُت  ػسائم جدَزع اللغت العسبُت أ.م.د. شري مشنى الجشعمي 5

 ولُت التربُت  \الجامعت اإلاظدىصٍست  ػسائم جدَزع اللغت العسبُت أ.م.د ػه ئبساهُم السبُعي 6

 حامعت دًالى/ ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت  لغت عسبُت أ م.د غادة غاشي عبد اإلاجُد 7

حامعت دًالى/ ولُت التربُت للعلىم    علم هفع     أ م.د.لؼُفت ماحد مدمىد 8

 ؤلاوظاهُت

 حامعت دًالى/ ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت  لغت عسبُت    أ.م.د مدمد صالح ًاطين الجبىزي 9

 ولُت التربُت  \الجامعت اإلاظدىصٍست  ػسائم جدَزع اللغت العسبُت أ.م.د هصُف حاطم صفس 10

 جسبُت دًالى       ػسائم جدَزع اللغت العسبُت م. خظً فهد الاوس ي 11

 جسبُت دًالى       لغت عسبُت  طماعُلمدمد ئم.م صدام  12

  

 

 

 
 


