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ثدليل أسئلة الامتدانات النهائية في حامعة كرميان في ضىء ثصنيف بلىم
لألهداف التربىية في املجال املعرفي
شىان فرج سعيد
نعم الٌُمُاءً ،لُت التربُت ،حامػت يشمُان

الخالصة
تهذف الذساظت الى جدلُل أظئلت الامخداهاث النهائُت للػام الذساس ي  2018-2017الذوس ألاوُ التي أغذها املذسظىن
َ
ظإالا مً أظئلت الامخداهاث
للمىاد التي دسظها ؾلبت ًلُت التربُت حامػت ؾشمُان ،وجٍىهذ غُىت الذساظت مً ()1151
ولالحابت غً أظئلت الذساظت نام الباخث باظخخذام الىظائل الاخطائُت
النهائُت في نعمي الٌُمُاء والباًىلىجيٍ ،
الالصمت ،وخشحذ الذساظت بالىخائج آلاجُت:
 .1أيذث أظئلت الامخداهاث النهائُت غلى املعخىٍاث املػشقُت الذهُا لخطيُل بلىم خُث ان وعبت الخزيش ًاهذ
( )%64.64والكهم ( )%24.76بِىما الخؿبُو ( )%10.6في خحن لم ًدطل املعخىٍاث الاخشي (الخدلُل ،التريُب
والخهىٍم) غلى أًت وعبت.
 .2غذم وحىد جىاقو بحن وعب املعخىٍاث املػشقُت ألظئلت الامخداهاث النهائُت مؼ ما خذده بلىم في هشمه املػشفي
بشٍل غام.
 .3وحىد قشم راث داللت ٍاخطائُت غىذ معخىي الذاللت () .0.0بحن الخٌشاساث للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت
امخداهاث غُىت الذساظت بدعب مخؿحر الهعم الػلمي ولطالح نعم الٌُمُاء
 .4وحىد قشم راث داللت ٍاخطائُت غىذ معخىي الذاللت ( ) .0.0بحن الخٌشاساث للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت
امخداهاث غُىت الذساظت بدعب مخؿحر املشاخل الذساظُت (غذا املشخلت الثاهُت خُث الًىحذ قشم بُنهما) ولطالح
املشاخل الذساظُت الثالزت (الاولى والثاهُت والثالثت) لهعم الٌُمُاء.
وفي غىء الىخائج جىضلذ الذساظت الى غذد مً الخىضُاث واملهترخاث راث الطلت.

الفصل الاول
مشكلة البدث وأسئلتهResearch Problem and Questions :
لالظئلت الامخداهُت أهمُت يبحرة في الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت
باغخباسها أداة نُاظُت مهمت التي جلجأ اليها الهُئاث الخذسَعُت في
مخخلل املىاد الذساظُت وفي ًاقت املشاخل الذ ساظُت لخهىٍم
جدطُل الؿالب ،وألن الاخخباساث املػخمذة أدواث لٌشل مذي
َ
هجاح الخػلُم في جدهُو أهذاقه ،وهظشا للمشٌالث التي ٌػاوي منها
الؿلبت في ألانعام الػلمُت ويثرة الشظىب ونلت اهخمام املذسظحن
في ضُاؾت ألاظئلت الامخداهُت يذساظت (الضهحري)30 ،1990 ،
وششوؾها ومعخىٍاتها وجؿبُهاتها ،جىلذث لذي الباخث قٌشة احشاء
هزا البدث ًىظُلت لُلهي الػىء غلى أظئلت الامخداهاث النهائُت
َ
في ًلُت التربُت حامػت ؾشمُان وقها لخطيُل بلىم لألهذاف
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الاحابت غلى ألاظئلت
التربىٍت في املجاُ املػشفي ،ورلَ مً خالُ ٍ
آلاجُت:
 : .1ما املعخىٍاث املػشقُت التي جهِعها أظئلت الامخداهاث النهائُت
في حامػت ؾشمُان ؟
 .2ما اليعبت املئىٍت التي هالها ًل معخىي مً هزه املعخىٍاث ؟
 .3هل هىاى قشوم راث داللت ئخطائُت غىذ معخىي الذاللت
( ) .0.0بحن الخٌشاساث للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت
امخداهاث غُىت الذساظت بدعب مخؿحر الهعم الػلمي ؟
 .4هل هىاى قشوم راث داللت ٍاخطائُت غىذ معخىي الذاللت
( ) .0.0بحن الخٌشا ساث للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت
امخداهاث غُىت الذساظت بدعب املشخلت الذساظُت ؟
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أهمية البدثResearch Significance :
ان لٍ ل للل مشخل ل للت دساظل ل للُت مخؿلباته ل للا وأهل ل للذاقها وظ ل للبل الهُل ل للاط
والخه للىٍم قيه للا والت للي جدىاظ للب م للؼ ال ه للذساث والامٍاه للاث املشخلُل للت
للؿلبلت ،للزا قلأن ملً الاؿلأ ان ٌػخملذ راث ألاظللىب والؿشٍهلت فللي
نُلاط وجهلىٍم الؿلبلت فلي املشاخلل الذساظلُت املخخلكلت ،وهىلا جٌملً
أهمُللت ه للزه الذساظللت والت للي جلهللي الػ للىء غلللى أظ للئلت امخداه للاث
مشخلت دساظُت مهمت وهي املشخلت الجامػُت ،والتي أضبذ ألاهخملام
َ
به للا يثحل لرا ف للي الػذًل للذ م للً ال للذوُ ًىنهل للا وظ للُلت سئِع للُت للنهل للىع
باملعلخىي الػلملي والانخطلادي لخللَ اللذوُ،يما وجيبلؼ أهمُلت هلزا
البدللث ف للي ًىهلله ًبد للث فللي جدهُ للو الامخداهللاث النهائُ للت فللي ًلُ للت
التربُت لالهذاف التربىٍت في املجاُ املػشفي ملً جلزيش وقهلم وجؿبُلو
وجدلُللل وجشيُللب وجهللىٍم م ل ً ش للأهه أن ًللىقش قٌللشة ن ل ُدت غ للً
ؾبُػلت الامخداهللاث النهائُلت للٍلُللت وملذي جدهُههللا لهلزه الاهللذاف.
َ
وٍخىنؼ الباخث أن ٌعاغذ البدث ال الي أًػا غلى جدهُو:
 .1حىاهب الهطىس وحىاهب الػػككي أظئلت الاخخبلاساث النهائُلت
في حامػت ؾشمُان.
 .2ئغؿلاء حؿزًلت ساحػللت ملذسسل ي الٍلُللت قُملا ًخػلللو باغلذاد ونىللاء
آلاظئلت الامخداهُت؟
 .3مىنللؼ وأهمُللت الهُللاط والخهللىٍم فللي الػملُللت الخػلُمُللت ودوسه
املهم في جدعحن الخػلُم والخػلم.
ً .4خىنل للؼ ان ًٍ ل للىن هل للزا البد ل للث راث قائل للذة لشئاظ ل للت الانع ل للام
بتزوٍل للذهما بمػلىمل للاث دنُه ل للت ووانػُل للت غ ل للً وغل للؼ الاظ ل ل لئلت
الامخداهُللت التللي ًػللػها املذسظ للىن لخؿللىٍش غ ملُللت الخهللىٍم ف للي
الهعللم مم للا ًللإدي ال للى جدع للحن مخشحللاث الػملُ للت الخػلُمُ للت
للجامػت .ل

العفد ددىن  " :1991بأنهل للا املهُل للاط الل للزي ٌعل ل لخخذم لخهل للذًش مل للذي
جدطُل الخالمُز للمػلىماث ونلذساتهم غللى الخػبحلر الحل ُذ وقهلم
الػالنلاث بلحن ال هلائو وجكٌحلرهم فلي ألاظ لباب والىخلائج وجؿبُلو مللا
حػلملىه فلي مىانلل حذًلذة وٍٍللىن اغلذاد الاظلئلت غللى وقلو اظللغ
ومػل للاًحر خاضل للت لخٍ ل للىن شل للاملت وض ل للادنت ومىغل للىغُت ومدهه ل للت
لألهذاف الخػلُمُت"( .الػكىن ،1991 ،ص.)34
الامتدانExaminations :
 :1991Goodبأهه":بػؼ الػملُاث الخخباس نذسة او جدطُل
الؿلبت في بػؼ املجاالث"(.)Good, 1973, p.222
املجال املعرفي لتصنيف بلىم ( :)Bloomوهى مً أشهش
الخطيُكاث التربىٍت التي ابخٌشث في املجاُ الػهلي الادساًي املػشفي
َ
َ
َ
َ
وله ظخت معخىٍاث ضىكذ جطيُكا هشمُا مخخابػا وجشايمُا .جبذأ
باملعخىي البعُـ وجيخهي باملػهذ ويما ًلي:


جزيش املػلىماث ( :) Knowledgeوهى جزيش املخػلم للمادة التي
ظبو أن حػلمها.



الكهم ( :) Comprehensionوهى ٍادساى املخػلم ملػنى املادة التي
ًذسظها.
الخؿبُو ( :) Applicationوَشحر الى نذسة املخػلم غلى اظخخذام
ما حػلمه في مىانل حذًذة.
الخدلُل ( :) Analysisوهى نذسة املخػلم غلى جكٌَُ مادة الخػلم
وجدلُلها الى مٍىهاتها وأحضائها مً أحل قهم بيُتها الخىظُمُت.



التريُب ( :) Synthesisوٍهطذ به الخألُل بحن الػىاضش
وألاحضاء لخٍىًٍ ًل حذًذ.




 الخهىٍم ( :) Evaluationوهى أغلى معخىٍاث الخكٌحر الاوعاوي،
والهذف مىه مػشقت ضالخُت ألاشُاء في غىء مػاًحر مػُىت.
(دسوصة 14- 3 ،1995 ،؛ والطباؽ.)81- 80 ،1981 ،
أهداف البدثResearch Objectives :
التدليل :وَػني الهذسة غلى جدلُل املػشقت الى أحضائها املٍىهت،
يهذف البدث الى جدلُل أظئلت الامخداهاث النهائُت في ًلُت التربُت
والبدث غً الػالناث التي جشنـ هزه ألاحضاء وؾشٍهت جىظُمها.
حامػت ؾشمُان للػام الذساس ي  2018- 2017في غىء جطيُل
(ظػادة.)346 :2001 ،
بلىم لألهذاف التربىٍت في املجاُ املػشفي.
خدود البدثResearch Limits :
الفصل الثاني:الاطار النظري والدراسات السابلة
أنخطش البدث ال الي غلى:
الاطار النظري:
الحددود املىضدىةية :دساظلت جدلُلل أظلئلت الامخداهلاث النهائُلت فلي
لألظئلت الامخداهُت أهمُت يبحرة في الجامػاث
ًلُللت التربُ للت حامػ للت ؾشمُ للان ف للي غ للىء جط لليُل بل للىم لأله للذاف
باغخباسها أداة نُاظُت مهمت لخهىٍم هخائج الخػلم ،وأداة ضال ت
التربىٍت في املجاُ املػشفي.
ٍالغذاد ٍالارهان وتهُئتها لكهم املػلىماث الجذًذة ويزلَ بىظاؾتها
الحدود الزمانية :جدلُل أظئلت الامخداهاث النهائُت للػام الذساسل ي
ٌػشف املذسط معخىي ما خطل الؿالب في الذسوط العابهت مً
 2018/2017الذوس الاوُ.
غلم وٍىمي املهاساث الكٌشٍت لذي الؿالب في املىانل الكػلُت التي
الحدود املكانية :جدلُل أظئلت الامخداهاث النهائُت في ًلُت التربُت.
حعهم في بىاء شاطِخه.
ثدديد املصطلحات Term Definitions :
لهذ حػاظم دوس الامخداهاث في آلاوهت ألاخحرة ختى أضبدذ الؿاًت
الاسئلةQuestions :
الٌبري ،والهذف ألاوُ وألاخحر الزي ٌععى الُه الؿلبت وأولُاء
Page 454
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أمىسهم ومػلمىهم بل واملىظىمت الخػلُمُت بأظشها (أهىس،2001 ،
 ) 34ولاظ( ظػذ  ) 1990 ،الىظائل التي ًمًٌ أن جإديها
ألاظئلت الامخداهُت بما ًأحي:
َ
 . 1مػشقت ما خطل غلُه الؿالب في املدخىي الذساس ي وقها
لألهذاف الخػلُمُت.
 . 2جطيُل الؿلبت غلى وقو مجمىغاث أو ضكىف.
 . 3اظخخذامها ؾشٍهت جذسَعُت لخدكحز الؿلبت للمشاسيت في
الذسط وازاسة اهدباههم.
 . 4حعاغذ غلى جؿبُو ما ًخػلمه الؿلبت في مىانل حذًذة
وهزا ما ًذعى باهخهاُ أزش الخػلم( .ظػذ.)135 ،1990 ،
ونحن (الخل  ) 1988أن ضُاؾت ألاظئلت الجُذة حػذ مً الىظائل
املهمت في اهجاح الػملُت الخػلُمُت وغلى هىغُت هزه ألاظئلت
ًخىنل هزا الىجاح ،ونزا ًٍىن أخذ مػاًحر الخذسٍب الجُذ هى
ألاظئلت الجُذة ،واملذسط الجُذ هى الزي ًجُذ ضُاؾت ألاظئلت
وازاستها ألن ألاظئلت ماهي الا مثحراث جػمً غملُاث غهلُت جلهى
َ
اهخماما ملا جإدًه مً وظائل مهمت في الػملُت الخػلُمُت (الخل،
.)19 ،1988
وان مً الػىامل املهمت التي حػحن الؿلبت غلى مماسظت الخكٌحر
اليشُـ هى هىع ألاظئلت التي جهذم لهم وان جإدي ألاظئلت الجُذة
َ
دوسا في جدكحز الخكٌحر واظخمشاسٍخه واهخاحُخه ونخالقه قان ألاظئلت
الػػُكت حػُو الخكٌحر وحػؿله (ظىذ.)3 :1985 ،
ونذون الاهخمام بػىطش ألاظئلت في الػملُت الخػلُمُت الجدذر
َ
غملُت الخػلم يما ًيبغي ،أو غلى ألانل ًٍىن أزشها غػُكا ،وجدىىع
ألاظئلت بدىىع ألاهذاف ومػاًحر جطيُكها ،وهىاى وحهاث هظش
غذًذة لخطيُل ألاظئلت ( الاؿُب والاؿُب  ، 1997صٍخىن
 ،1997نؿامي Moore 1995, Marso & Pigge 2002, ،1998
 ) Commbe & Hulbey 2003منها:
 .1ألاظئلت مً وحهت هظش وٍكش وظيس ي وهي هىغان ( أظئلت الخزيش
وأظئلت الخكٌحر).
ن
 .2ألاظئلت مً وحهت هظش ظخاُ واهضالى وهي أسبػت أضىاف
(أظئلت الخطيُل ،أظئلت الخزيش ،أظئلت الاظخذالُ ،أظئلت
الخبرًش).
 .3ألاظئلت خعب جطيُل حىن ولعىن (ألاظئلت الخدلُلُت،
ألاظئلت الخجشٍبُت ،ألاظئلت الخهُمُت ،أظئلت ماوساء الؿبُػت).
 .4ألاظئلت خعب جطيُل حُلكىسد :ونذ خذدها بخمعت أهىاع
مً ألاظئلت ولٍل هىع وعبت مػُىت مً ألاظئلت وهي( :الخػشف
والخمُحز  ،%10ألاظئلت الخزيحرًت  ،%30ألاظئلت الخجمُػُت
 ،%30ألاظئلت الخكشٍهُت  ،%15وألاظئلت الخهىٍمُت .)%15
 .5ألاظئلت خعب جطيُل بلىم :خُث وغؼ بلىم جطيُكه لألظئلت
غلى اظاط هشمه الزي وغػه لخطيُل ألاهذاف الخػلُمُت في

املجاُ املػشفي ،وهى بزلَ ًشي جىصَؼ في أي امخدان بالشٍل
الزي ًيسجم مؼ جطيُكه لألهذاف املػشقُت في معخىٍاث هي:
املػشقت والخزيش ،والاظدُػاب ،والخؿبُو ،والخدلُل ،والتريُب،
والخهىٍم والتي ًبُنها الشٍل سنم ()1
َ
الشٍل (ً ) 1بحن جىصَؼ ألاظئلت جبػا لهشم بلىم

د د(بركات وصباح0)179- 179 :7..9 ،
وهزا الخطيُل هى الخطيُل الزي أغخمذ في هزا البدث يمػُاس
َ
ًجب أن جخىصع ألاظئلت جبػا له.
ولٍي جخمًٌ ألاهظمت التربىٍت مً جدهُو أهذاقها البذ
مً الخهىٍم ،والزي ٌػخبر املذخل لخؿىٍش غىاضش املىظىمت
الخػلُمُت ًاقت ،قمً خالله ال ٌم غلى مذي جدهُو ألاهذاف
الخػلُمُت امليشىدة في املدخىي املهشس ،والتي ًخىنل جدهُهها غلى
ؾشائو الخذسَغ املخبػت والخهىُت الخػلُمُت املعخخذمت في
الخذسَغ ،ومذي وعي املػلم في الػملُت الخػلُمُت باغخباسه املششذ
واملىحه لها( .مدمذ.)39 ،2000 ،
وان الهذف الشئِس ي للػملُت التربىٍت هى ٍاخذار
حؿحراث مشؾىب قيها في ظلىى املخػلمحن ،قان ال ٌم غلى ماهُت
جلَ الخؿحراث ال اضلت في ظلىى املخػلمحن الًٍىن ٍالا بالخهىٍم،
َ
قمً دون الخهىٍم الًمًٌ للػملُت الت ربىٍت ان جدهو هجاخا ،ألهىا
مً دوهه ال وعخؿُؼ أن همحز بحن مخػلم وأخش في الخػلم ،ونحن أداء
َ
َ
مػلم وأخش ،ونحن مىهج وأخش ،لزا ٌػذ الخهىٍم مذخال سئِعا
لخؿىٍش الػملُت الخػلُمُت لٍىهه غملُت حصاُطُت وغالحُت في أن
واخذ( .الػؿُت.)288 ،2008 ،
وفي هزا العُام ًشي (صٍخىن ) 1996 ،ان الخهىٍم يهذف الى جدهُو
أؾشاع مشؾىنت مً أهمها:
جدذًذ مهذاس ما جدهو مً ألاهذاف الخػلُمُت والتربىٍت امليشىدة
أو املشظىمت والتي جخمثل في مهذاس ما جدهو مً ألاهذاف الخالُت:
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جهذًش دسحت جدطُل الؿالب وايدعابهم للمػشقت الػلمُت
بأشٍالها املخخلكت ،ونذستهم غلى اظخخذامها ،وجىظُكها في
املىانل الخػلُمُت وال ُاجُت املخخلكت.
دسحت امخالى (اييعاب) الؿالب لػملُاث الػلم (الػهلُت)
ومهاساجه املخخلكت.
جهذًش نذسة الؿالب غلى اظخخذام الاظلىب الػلمي في
البدث والخكٌحر وخل املشٌالث ،وٍمًٌ جدذًذ أهذاف
الخهىٍم في:
معاغذة املخػلم غلى سؤٍت ههاؽ غػكه ومذي جهذمه قُما
ًخػلمه.
معاغذة املػلم غلى ادساى مذي جدهُهه لألهذاف التي
ًهطذ ٍاهجاصها مً خالُ جذسَعه ،وفي غىء هخائج جهىٍم
ؾالبه ًمٌىه أن ٌػذُ جذسَعه وٍؿىسه هدى ألاقػل.
جدكحز املخػلم غلى املثابشة والذساظت واملضٍذ مً الخػلم.
ٍاغؿاء قٌشة لىاغعي املىاهج والامخداهاث غما ًجشي ومذي
مالءمت جلَ املىاهج والامخداهاث( .صٍخىن.)36 :1996 ،

الدراسات السابلة:
دراسة بني ياسين ()7.12
هذقذ الذساظت الى جدلُل أظئلت امخداهاث الشهادة الثاهىٍت
الػامت ملبدث اللؿت الػشنُت في الاسدن وقو معخىٍاث بلىم
املػشقُت ،للىنىف غلى مذي مىاظبت أظئلت امخداهاث الشهادة
الثاهىٍت الػامت لألهذاف التي وغػذ مً أحلها ونذ أظهشث
الىخائج الخدلُل ألاحي :بلـ غذد ألاظئلت ملبدث اللؿت الػشنُت
للعىىاث  2014-2010بذوس جيها الطُكُت والشخىٍت هى ()318
َ
ظإالا ،وأن حمُؼ ألاظئلت الىصاسٍت بذوسجيها الطُكُت والشخىٍت
جشيض غلى معخىي الكهم بيعبت غالُت ،خُث بلؿذ أغلى وعبت لها
( ،)%50بِىما ًاهذ أدوى وعبت لها ()%24.1؛ أما أظئلت الخزيش
قهذ بلؿذ أغلى وعبت لها ( ،)%19.4بِىما بلؿذ أدوى وعبت لها
( ،)% 10.3أما أظئلت الخؿبُو قهذ جكاوجذ وعبها بحن املشجكؼ
واملخىظـ ،خُث بلؿذ اغلى وعبت لها ( )%44.8وأدوى وعبت لها
( ،)%20.6وٍالخظ في أظئلت معخىي الخدلُل جكاوث بحن أغلى
وعبت لها خُث بلؿذ ( )%12.1بِىما بلؿذ أدوى وعبت لها
( ،)%2.7أما أظئلت معخىي التريُب قهذ أهخكػذ وعبها في
حمُؼ العىىاث بذوسجيها الشخىٍت والطُكُت ،خُث بلؿذ اغلى
وعبت لها ( )%3.5وأدوى وعبت لها ( ،)%2.7أما أظئلت معخىي
َ
الخهىٍم قأوػذمذ قيها نهائُا وًاهذ بيعبت (ضكش.)%
دراسة الشاهر وانتظار ()7.12
هذقذ الذساظت الى جهىٍم أظئلت الاخخباساث النهائُت ملادة الىدى في
ًلُت الػلىم الاظالمُت في غىء معخىٍاث بلىم للمجاُ املػشفي،

َ
ونذ شمل مجخمؼ البدث وغُيخه غلى ( )94ظإالا مً أظئلت
الىدى مىصغت بحن املشاخل الذساظُت ألاسبؼ في نعم اللؿت الػشنُت
في ًلُت الػلىم الاظالمُت ،وناظخػماُ اليعبت املئىٍت ومػادلت
ظٍىث جىضل الباخثان الى أن معخىي الكهم خطل غلى أغلى
َ
الخٌشاساث بل ل ( ) 40جٌشاسا بيعبت ( )%43وخطل معخىي املػشقت
َ
غلى ( ) 26جٌشاسا بيعبت ( )%28بِىما خطل معخىي الخؿبُو غلى
َ
( ) 14جٌشاسا بيعبت ( ،)%15في خحن بلؿذ جٌشاسث معخىي الخدلُل
( ) 7ونيعبت ( )%7أما معخىي التريُب خطل غلى ( ) 6جٌشاساث
بيعبت ( )%6بِىما خطل معخىي الخهىٍم غلى جٌشاس واخذ بيعبت
( ،)%1أما جىىع ألاظئلت قلم ًجذ الباخثان أي أزش لالخخباساث
املىغىغُت ٍالا غلى ظإاُ أو ظإالحن ،وأنخطشث غلى ألاظئلت
املهالُت حمُػها ،وأوص ى الباخثان بػشوسة الاهخمام بمبذأ الخىاصن
في وغؼ ألاظئلت الامخداهُت بحن املعخىٍاث املػشقُت الذهُا والػلُا،
وغشوسة التريحز في اظئلت الاخخباساث النهائُت غلى ألاظئلت التي
جدكض الخكٌحر والىهذ والاظخيخاج ،ومعخىٍاث الاضالت والابذاع
والخهىٍم ،وازشاء املٌخباث املشيضٍت في الجامػاث ومٌخباث ألانعام
الػلمُت بمطادس مخخلكت ومخىىغت في الهُاط والخهىٍم
والاخخباساث لخمٌحن الهائمحن غلى الػملُت الخػلُمُت مً الاؾالع
والاقادة منها( .الشاهش واهخظاس)650- 619 :2016 ،
غليها ٍ
دراسة مدمد ()7.17
تهذف الذساظت الى الخػشف غلى هىاحي الهىة والػػل في أظئلت
الشٍاغُاث للطل الثالث املخىظـ الىاسدة في الامخداهاث الػامت
ويزلَ الخػشف غلى مذي هىغُت وحىدة ألاظئلت ومذي اهخمام
واغػيها باملعخىٍاث املػشقُت لبلىم ومػُاس غملُاث الػلم ومذي
جدهُهها ملػاًحر هىغُت ألاظئلت وشمىلُتها ملدخىي مادة الشٍاغُاث
املهشسة ،أغخمذ الباخث أظلىب جدلُل ألاظئلت ،وأغذث نىائم
الخدلُل بطُؿتها املجذولت لدسجُل ًل ظإاُ واملعخىي الزي
جهِعه واملػُاس الزي حعتهذقهٍ ،ار بُيذ الىخائج ما ًأحي:
 .1أيذث ألاظئلت الامخداهُت الػامت (الىصاسٍت) غلى املعخىٍاث
املػشقُت الذهُا لخطيُل بلىم وبشٍل خاص غلى معخىي
الخؿبُو والاظدُػاب زم الخزيش ،ونيعب غػُكت غلى
التريُب والخدلُل قُما اوػذمذ في معخىي الخهىٍم.
 .2سيضث ألاظئلت الامخداهُت غلى خل معألت الخماسًٍ غلى
خعاب غملُاث الػلم الاخشي.
ُ
ً .3اهذ ألاظئلت الامخداهُت شاملت لجمُؼ الكطى املهشسة
ونيعب مخكاوجت في غذد ألاظئلت.
 .4ؾالبُت ألاظئلت الامخداهُت الىصاسٍت ًاهذ مً هىع املهالُت
َ
بِىما ًاهذ وعبت ألاظئلت املىغىغُت غػُكت حذا أو شبه
مػذومت( .مدمذ.)114 :2012 ،
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دراسة الصرايرة ()7.11
هذقذ الذساظت الى الخػشف غلى أهماؽ أظئلت الاخخباساث النهائُت
للطكحن الشابؼ والاامغ ألاظاظُحن في غىء مجاالث ألاهذاف
ومعخىٍاتها وغالنتها ببػؼ املخؿحراث مثل ( الىىع الاحخماعي،
الطل ،املإهل الػلمي ،والابرة) ،أغذث الباخثت بؿانت لخدلُل
أظئلت الاخخباساث النهائُت وغذدها ( ) 82اخخباس ونذ بلـ مجمىع
َ
الٌلي ألظئلت الاخخباساث ( ) 1680ظإالا مىصغت غلى املجاالث
الثالزت.
خُث أشخمل مجخمؼ الذساظت وغُىتها غلى حمُؼ الاخخباساث
الخدطُلُت الٌخابُت للمذسظحن في املذاسط ال ٍىمُت الخابػت
ملذًشٍت لىاء املضاس الجىىبي ،وخلطذ الذساظت الى مجمىغت مً
الىخائج أهمها أن الىمـ الػام لألظئلت الاخخباسٍت جشيض غلى املجاُ
املػشفي بشٍل غام وغلى معخىي الخزيش بشٍل خاص ،ووحىد
غالنت اسجباؾُت بحن معخىٍاث ألاظئلت الاخخباسٍت في املجاُ املػشفي
ومخؿحر الىىع الاحخماعي ،والطل ،واملإهل الػلمي وًاهذ لطالح
معخىي الخزيش ،ويزلَ وحىد غالنت اسجباؾُت بحن املجاالث
الثالزت (املػشفي ،الاهكػالي ،والىكغ ال شًي) ومخؿحري الطل
واملإهل الػلمي .وأوضذ الباخثت بػشوسة الػىاًت بخذسٍب مػلمى
التربُت الاحخماغُت والىؾىُت غلى اغذاد وضُاؾت ألاظئلت املمثلت
لٍاقت املعخىٍاث خاضت املعخىٍاث الػهلُت الػلُا.
دراسة نهابة ()7..9
هذقذ الذساظت الى جهىٍم أظئلت الامخداهاث النهائُت ملادحي الىدى
والطشف في ًلُاث التربُت في غىء معخىٍاث بلىم للمجاُ املػشفي
(الخزيش ،الكهم ،الخؿبُو ،الخدلُل ،التريُب ،والخهىٍم) ونذ
شملذ غُىت البدث أظئلت الامخداهاث النهائُت ملادحي الىدى
والطشف في ًلُاث التربُت في حامػاث الكشاث ألاوظـ للػام
الذساس ي  2008-2007للذوسًٍ ألاوُ والثاوي وًاهذ الىخائذ غلى
الىدى الخالي:
 .1أن واغعي الامخداهاث النهائُت ملادحي الىدى والطشف لم
ًشاغىا املىاصهت بحن املعخىٍاث املػشقُت لبلىم.
 .2أغخمذث ألاظئلت الامخداهُت الىدىٍت والطشقُت بطىسة
يبحرة غلى ال كظ املجشد.
 .3أن واغعي أظئلت الامخداهاث النهائُت ملادحي الىدى والطشف
سيضوا غلى املعخىٍاث املػشقُت الذهُا (الخزيش ،الكهم،
الخؿبُو) غىذ بلىم مً دون املعخىٍاث املػشقُت الػلُا لبلىم
(الخدلُل ،التريُب ،الخهىٍم).
 .4أن أظئلت الامخداها ث النهائُت ملادحي الىدى والطشف لم
جدهو ألاهذاف املشحىة منها.

 .5الجثحر أظئلت الامخداهاث النهائُت ملادحي الىدى والطشف جكٌحر
الؿلبت وال غلى جىمُت الهذساث واملهاساث الػهلُت الػلُا.
(نهابت.)4- 2 :2009 ،
الفصل الثالث:
منهجية البدث :اظخخذم الباخث املىهج الىضكي الخدلُلي،
ورلَ ملالئمخه ألؾشاع الذساظت.
مجتمع البدثً :خٍىن مجخمؼ البدث مً حمُؼ أظئلت
الامخداهاث النهائُت التي وغػها املذسظىن في ًلُت التربُت حامػت
ؾشمُان للػام الذساس ي  2018/2017الذوس ألاوُ.
ةينة البدث :جخٍىن غُىت البدث مً حمُؼ أظئلت الامخداهاث
النهائُت للػام الذساس ي  2018/2017الذوس ألاوُ في نعمي
َ
الٌُمُاء والباًىلىجي والبالـ غذدها ( ) 1151ظإالا جم اخخُاسهم
بشٍل نطذي ورلَ الن الباخث ًهىم بالهاء املداغشاث في يال
الهعمحن وال طىُ غلى ألاظئلت بعهىلت.
أداة البدثResearch Tools :
خذد الباخث معخىٍاث بلىم املػشقُت العخت (الخزيش ،الكهم،
الخؿبُو ،الخدلُل ،التريُب ،والخهىٍم) أداة للبدث ،ولخدهُو
رلَ أؾلؼ الباخث غلى الذساظاث العابهت وبػؼ ألادبُاث
َ
واملطادس التي حػنى بالخطيُل وجدلُل ألاظئلت الامخداهُت وقها
لهشم بلىم املػشفيٍ ،ار ضىل الباخث أظئلت الامخداهاث النهائُت
لجامػت ؾشمُان غلى شٍل جٌشاساث ،وخعاب وعبها املئىٍت.
صدق ألاداة:
اظخخذم الباخث ضذم املدخىي آلداة الذساظت الااضت ببؿانت
الخدلُل املخػمىت ملعخىٍاث أهذاف املجاُ املػشفي خعب
َ
جطيُل بلىم وهزا الدعيُل مشهىس غاملُا  ،وحػذ ألاداة ضادنت
وال جدخاج الى الخدٌُم.
ثبات البدث:
َ
ه هطذ بالثباث ال طىُ غلى هكغ الىخائج جهشٍبا غىذ ٍاغادة
جؿبُو ألاداة غلى الػُىت هكعها أو غُىت أخشي مٍاقئت (أبى حاللت،
.)108 :1999
وللخأيذ مً زباث ألاداة أحشي الباخث ألاحي:
 .1جدلُل أظئلت الامخداهاث النهائُت لػُىت الذساظت للمشة الاولى،
زم جدلُلها زاهُت بػذ مشوس أظبىغحن باظخػماُ ألاداة هكعها.
 .2س ب الباخث غُىت غشىائُت جخٍىن مً ( )%25مً مجمىع
أظئلت غُىت الذساظت وغشغها غلى مدلالن أخشان 1في نعمي
الٌُمُاء والباًىلىجي ًدمالن شهادة الذيخىساه ولذيهم خبرة
جذسَعُت في يال الهعمحن  -وؾلب منهم – بػذ أن دسبهم غلى
َ
رلَ ،جدلُل أظئل ت الامخداهاث النهائُت وقها لهشم بلىم املػشفي.
1
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 .3ججمُؼ هخائج الخدلُل التي نام بها الباخث غلى شٍل جٌشاساث
َ
ووعب مئىٍت جمهُذا ل عاب وعبت الاجكام بُنهما.
 .4اظخخشاج وعبت الاجكام بحن غذد مشاث الخدلُل باظخػماُ
مػادلت ظٍىث ( )Scottوًاهذ الىخائج املبِىت في الجذوُ (.)1
حدول ()1
ثبات التدليل ألسئلة الامتدانات النهائية في حامعة طرميان

املجمىع

املجمىع
ةلىم
1
2
3
4

1
2
3
4

107
64
127
196

ث
71
49
60
70

%77
%50
%81
%80

%
%53
%40
%53
%63

23
41
14
43

ث
53
46
40
25

%17
%32
%9
%18

%
%39
%37
%35
%23

9
23
15
5

ث
11
29
14
16

%6
%18
%10
%2

%
%8
%23
%12
%14
ث
%
ث
%
ث
%

الخهىٍم

الفصل الرابع( :نتائج البدث ومناكشتها)
النتائج املتعللة بالسؤالين ألاول والثاني :العإاُ ألاوُ :ما
املعخىٍاث املػشقُت التي جهِعها أظئلت الامخداهاث النهائُت في
حامػت ؾشمُان للػام الذساس ي  2018- 2017الذوس ألاوُ ؟
العإاُ الثاوي :ما اليعبت املئىٍت التي هالها ًل معخىي مً هزه
املعخىٍاث ؟
لالحابت غً هزًً العإالحن جم خعاب غذد جٌشاساث ألاظئلت
ٍ
واليعبت املئىٍت لٍل معخىي مً املعخىٍاث املػشقُت مً جطيُل
بلىم خعب الهعم الػلمي واملشخلت الذساظُت ،وٍخضح رلَ مً
الجذوُ ( ) 2أدهاه:

الخزيش
الخدلُل
التريُب

 = Poمجمىع الاجكام الٌلي بحن املالخظحن
 =Peمجمىع الاؿأ في ألاجكام ()Scott, 1968, p.195
 - 3اخخباس مشبؼ ًاي ()Chi-square test

الكهم



الخؿبُو

وَػذ هزا املػامل مهبىُ لػمان الثهت بثُاث ألاداة لىنىغها في
غمً املذي املهبىُ للثباث غلى وقو هزه الؿشٍهت ًتراوح بحن
(.)Berlson, 1959, 514( )0.99 – 0.78
وأشاس (Cooper, 1974و ( ) Ober, 1971املشاس الُه في الػكىن
ويكاح ) 2011 ،الى أن وعبت الاجكام ارا اهخكػذ غً ()%70
قهزا ًذُ غلى اهخكاع معخىي الثباث وارا بلؿذ وعبت الاجكام
( )%85قأيثر قهزا ًذُ غلى اسجكاع معخىي الثباث (الػكىن
ويكاح ،2011 ،ص.)366 :
الىسائل الاخصائيةStatistical equations :
اظخػمل الباخث الىظائل الاخطائُت آلاجُت:
 - 1الخٌشاس واليعب املئىٍت بىضكها وظُلت اخطائُت.
 - 2مػادلت ظٍىث (ٍ ) Scottالًجاد زباث الخدلُل (مػادلت الاجكام).

Po  Pe
Po  1

135
124
114
111
484
139
128
156
244
667

0.88
0.91
0.91

الهعم
يُمُاء

الاجكام بحن
املدللحن

املشخلت

الاجكام غبر الضمً

بحن الباخث وهكعه بكاضل
صمني (أظبىغحن)
بحن الباخث واملدلل ألاوُ
بحن الباخث واملدلل الثاوي

0.94

غذد
الاظئلت

هىع الاجكام

الاحشاءاث

مػامل الاجكام

الجذوُ (ً )2ىضح الخٌشاساث لألظئلت واليعبت املئىٍت لٍل معخىي مً
املعخىٍاث املػشقُت لخطيُل بلىم

ًخضح مً الجذوُ أغاله ان غذد ألاظئلت التي جهِغ معخىي
الخزيش غىذ ؾلبت املشخلت ألاولى لهعم الٌُمُاء ( )71ظإالا
ونيعبت مئىٍت ( )%53بِىما معخىي الخزيش لىكغ املشخلت في نعم
َ
غلىم ال ُاة (الباًىلىجي) ( ) 107ظإالا بيعبت ( ،)%77وغذد
ألاظئلت التي جهِغ معخىي الكهم لؿلبت الٌُمُاء املشخلت ألاولى
َ
( ) 53ظإالا بيعبت ( )%39بِىما معخىي ال كهم لؿلبت الباًىلىجي
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َ
( ) 23ظإالا ونيعبت ( ،)% 17في خحن غذد ألاظئلت التي جهِغ
َ
معخىي الخؿبُو لؿلبت الٌُمُاء ( ) 11ظإالا بيعبت ( )%8بِىما
ً
َ
لؿلبت الباًىلىجي ( ) 9ظإالا ونيعبت ( ،)%6ولم ًجذ ظإالا
للمعخىٍاث ألاخشي (الخدلُل ،التريُب والخهىٍم) في يال الهعمحن.
وللمشخلت الثاهُت هالخظ ان غذد ألاظئلت التي جهِغ معخىي
َ
الخزيش في نعم الٌُمُاء ( ) 49ظإالا بيعبت ( )%40ولهعم
َ
الباًىلىجي ( ) 64ظإالا بيعبت ( ،)%50وألاظئلت التي جهِغ
َ
معخىي الكهم لؿلبت الٌُمُاء ( ) 46ظإالا بيعبت ( )%37ولػلىم
َ
ال ُاة ( ) 41ظإالا بيعبت مئىٍت ( )%32أما معخىي الخؿبُو
َ
َ
للٌُمُاء ( ) 29ظإالا بيعبت ( )%23و للباًىلىجي ( )23ظإالا
ً
بيعبت ( )%18ولم ًجذ ظإالا للمعخىٍاث ألاخشي (الخدلُل،
التريُب والخهىٍم) في يال الهعمحن.
أما للمشخلت الثالثت قىالخظ غذد ألاظئلت التي جهِغ معخىي
َ
الخزيش في نعم الٌُمُاء ( ) 60ظإالا بيعبت ( )%53ولهعم
َ
الباًىلىجي ( ) 127ظإالا بيعبت ( ،)%81وأظئلت نُاط الكهم ()40
َ
َ
ظإالا بيعبت ( )%35للٌُمُاء و( )14ظإالا بيعبت ()%9
َ
للباًىلىحُا ،وأظئلت الخؿبُو ( 14ظإالا) بيعبت ( )%12للٌُمُاء
َ
َ
و ( ) 15ظإالا بيعبت ( )%10للباًىلىحُا ،ولم ًجذ ظإالا
للمعخىٍاث ألاخشي (الخدلُل ،التريُب والخهىٍم) في يال الهعمحن.
وناليعبت للمشخلت الشابػت في يال الهعمحن قىالخظ غذد ألاظئلت
َ
التي جهِغ معخىي الخزيش ( ) 70ظإالا بيعبت ( )%63لهعم
َ
الٌُمُاء و ( ) 196ظإالا بيعبت ( )%80للباًىلىحُا ،وأظئلت نُاط
َ
َ
الكهم ( ) 25ظإالا بيعبت ( )%23لهعم الٌُمُاء و ( )43ظإالا
َ
بيعبت ( )%18لهعم الباًىلىجي ،وأظئلت الخؿبُو ( )16ظإالا
َ
بيعبت ( )%14لهعم الٌُمُاء و ( ) 5ظإالا بيعبت ()%2
َ
َ
للباًىلىحُا ،ولم ًجذ أًػا ظإالا للمعخىٍاث ألاخشي (الخدلُل،
التريُب والخهىٍم) في يال الهعمحن.
َ
وٍدبحن مً الجذوُ ( ) 2أًػا أن أؾلب ألاظئلت جهِغ معخىي
الخزيش في يال الهعمحن ًليها معخىي الكهم زم معخىي الخؿبُو،
ولم ًأحي معخىٍاث (الخدلُل ،التريُب والخهىٍم) بأًت أظئلت ،أي
ان أؾلب ألاظئلت جهِغ املعخىٍاث املػشقُت الذهُا وهزه الىخائج
ؾحر مخىاقهت مؼ جطيُل ألاظئلت خعب هشم بلىم لألهذاف
املػشقُت ،ولًٌ حاءث مخىنػت وميسجمت مؼ العُام الػام
لألظئلت التي ًػػها املذسظىن غادة ،خُث أظهشث بػؼ
الذساظاث ان ما وعبخه ( )%95مً الػباساث الهذقُت وألاظئلت
التي ًػػها املذسظىن لخدهُو هزه ألاهذاف هي مً املعخىٍاث
الذهُا (وشىاحي ) 1986 ،املشاس الُه في (مدمذ ،)71 ، 2015 ،وهزا
َ
ٌػؿي مإششا الى اهماُ املذسظحن لىغؼ اظئلت مخىاصهت جهِغ
حمُؼ املعخىٍاث املػشقُت وٍمًٌ جكعحر هزه الىدُجت بان ضُاؾت
ألاهذاف وألاظئلت التي ًخىنؼ أن جدههها مً املعخىٍاث الذهُا

أبعـ وأظهل مً جلَ ألاهذاف وألاظئلت التي جٍىن في املعخىٍاث
َ
الػلُا ،خُث ان أؾلب امل ذسظحن ؾالبا ما ًهللىن مً اهخماماتهم
باملعخىٍاث الػلُا ،وٍشيضون غلى املعخىٍاث الذهُا (بشًاث
وضباح ) 138 ،2007 ،ورلَ ألظباب غذًذة منها:
َ
غذم مػشقت املذسظحن باألهذاف الخػلُمُت الخػلمُت معبها ،وغذ
ٍاملامهم ألهىاع الخطيُكاث مً ألاظئلت ار أن ضُاؾت ألاهذاف
الػلُا جخؿلب غملُاث رهىُت اغلى واسقى وهزا ٌعخذعي مً
َ
املذسط أن ًبزُ حهذا أيبر في الاغذاد والخىكُز ،يما ًخؿلب
َ
َ
َ
جدهُو هزه ألاهذاف جذسٍجُا خاضا ومٌثكا ،ويزلَ اظخخذام
أوشؿت مخػذدة وأظالُب خاضت ،اغاقت الى خاحتها الى جىقحر حى
ضكي مثحر لخىلُذ ألاقٍاس الابذاغُت الااضت بهزه ألاهذاف (دسوصة،
 ،) 2000وخاحتها الى ونذ أؾىُ ًجػل املذسظحن ججىبها والععي
الى اخشاص اهذاف ظشَػت الخدهُو (وشىاحي ،) 1986 ،وهزا ًهلل
مً شمىلُت ألاظئلت لجمُؼ املعخىٍاث املػشقُت ،ونالخالي ًهلل
الكائذة املخىخاة منها ،ألامش الزي ٌشحر الى اؾكاُ يثحر مً
املذسظحن لليشاؾاث الػهلُت الػلُا للخػلُم والخػلم ( Woolfolk,
.)1993
وغىذ مهاسهت هزه الىخائج مؼ هخائج الذساظاث العابهت جبحن انها
جخكو مؼ أؾلب الذساظاث مثل :دساظت (مدمذ2015 ،؛ نهابت،
2009؛ بشًاث وضباح 2007 ،؛ ألاؾا 2004 ،؛ & Nielsen
 Ginn,2003؛  ) Moulton, 2003بِىما حػاسغذ مؼ دساظت
(شاهحن.)1999 ،
َ
ونالشحىع الى الشٍل سنم ( ) 1الزي ًبحن جىصَؼ ألاظئلت جبػا لهشم
بلىم جبحن أن هزه الىدُجت ال جيسجم مؼ هزا الخطيُل ،ونالخالي
َ
ال جدهو ألاهذاف املػشقُت جبػا لىحهه هظش بلىم في هزا املجاُ
خُث خذد بلىم ما وعبخه  %45مً ألاظئلت ًجب أن جتريض خىُ
معخىي الخزيش ،بِىما وضلذ هزه اليعبت الى ( )%53في املشخلت
َ
ألاولى لهعم الٌُمُاء و ( )%77لهعم غلىم ال ُاة (مثال وخعب
الجذوُ سنم  ) 2مً ألاظئلت التي ًػػها املذسظىن في حامػت
ؾشمُان جشيضث خىُ هزا املعخىي ،وهزا أدي الى خلل في جىصَؼ
ألاظئلت في املعخىٍاث ألاخشي.
النتائج املتعللة بالسؤال الثالث :هل هىاى قشوم راث داللت
ئخطائُت غىذ معخىي الذاللت ( ) .0.0بحن الخٌشاساث
للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت امخداهاث غُىت الذساظت بدعب
مخؿحر الهعم الػلمي ؟
ً
لالحابت غً هزا العإاُ نام الباخث باخخباس مشبؼ ًاي ،والجذوُ
(ً )3ىضح جلَ الىخائج.
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الجذوُ ( )3اخخباس مشبؼ ًاي ملخؿحر الهعم الػلمي ملعخىٍاث بلىم املػشفي
الهعم
الػلمي
املشخلت
الاولى
املشخلت
الثاهُت
املشخلت
الثالثت
املشخلت
الشابػت
املجمىع

الخٌشاساث
املشاهذة

الخٌشاساث
املخىنػت

135

100.9

124

92.9

114

113.2

111

177.1

نُمت
ChiSquare
46.626a

Df

الذاللت

3

0.000

الجذوُ ( )4اخخباس مشبؼ ًاي ملخؿحر املشخلت الذساظُت (املشخلت ألاولى لٌال
الهعمحن)
 Dfالذاللت
نُمت
الخٌشاساث الخٌشاساث
الخىصَؼ
Chiاملخىنػت
املشاهذة
square

104.0
23.0
8.1

50.829a

71
الخزيش
53
الكهم
11
الخؿبُو
135
املجمىع
ًدبحن مً الجذوُ أغاله وحىد قشم راث داللت اخطائُت ولطالح
املشخلت ألاولى لهعم الٌُمُاء.

484

ًدبحن مً الجذوُ أغاله وحىد قشوم راث داللت اخطائُت غىذ
معخىي ( ) 0.05بحن الخٌشاساث للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت
امخداهاث غُىت الذساظت بدعب مخؿحر الهعم الػلمي ولطالح
نعم الٌُمُاء وهزا ٌػني بان بػؼ املذسظحن ًشيضون غلى
املعخىٍاث املػشقُت الذهُا أيثر مً املعخىٍاث املػشقُت الػلُا في
جطيُل بلىم لألهذاف املػشقُت ،وَػضي الباخث العبب الى
َ
ؾبُػت الهعم (ًىن الهعم أيثر جؿبُهُا مً بهُت ألانعام
ألاخشي) ويزلَ غذم اهخمام بػؼ املذسظحن بأهذاف املىهج
َ
معبهاٍ ،ار مً الػشوسي أن جٍىن أهذاف املىهج واض ت ودنُهت
وجؿىس مً شاطُت الؿالب املخػلم ،وسنما الًىحذ لذيهم قٌشة
غً جطيُل بلىم لألهذاف املػشقُت مما ًإدي الى خذور خلل في
الػملُت الخذسَعُتٍ ،ا ر مً الػشوسي غىذ وغؼ ألاظئلت أن ًخؿلؼ
املذسظحن غلى جطيُل بلىم لألهذاف املػشقُت لُدعىت لهم وغؼ
أظئلت بدعب املعخىٍاث وجخالئم مؼ ؾبُػت املشخلت واملادة
الذساظُت.
النتائج املتعللة بالسؤال الرابع :هل هىاى قشوم راث داللت
ٍاخطائُت غىذ معخىي الذاللت ( ) .0.0بحن الخٌشاساث
للمعخىٍاث املػشقُت في أظئلت امخداهاث غُىت الذساظت بدعب
املشخلت الذساظُت ؟
لالحابت غً هزا العإاُ وملػشقت وحىد قشوم راث داللت اخطائُت
ٍ
غىذ معخىي الذاللت ( ) .0.0بحن الخٌشاساث للمعخىٍاث
املػشقُت في أظئلت امخداهاث غُىت الذساظت خعب مخؿحر املشاخل
الذساظُت ،قهام الباخث باخخباس مشبؼ ًاي ،والجذاوُ (،)5( ،)4
( ) 7( ،)6أدهاه جىضح جلَ الىخائج:

2

0.000

الجذوُ ( )5اخخباس مشبؼ ًاي ملخؿحر املشخلت الذساظُت (املشخلت
الثاهُت لٌال الهعمحن)
الخىصَؼ

الخٌشاساث
املشاهذة

الخٌشاساث
املخىنػت

الخزيش
الكهم
الخؿبُو
املجمىع

49
46
29
124

62.0
39.7
22.3

نُمت
Chisquare

5.732a

Df

الذاللت

2

0.057

ًدبحن مً الجذوُ أغاله غذم وحىد قشم راث داللت اخطائُت بحن
الهعمحن للمشخلت الثاهُت.
الجذوُ ( )6اخخباس مشبؼ ًاي ملخؿحر املشخلت الذساظُت (املشخلت
الثالثت لٌال الهعمحن)
الخىصَؼ

الخٌشاساث
املشاهذة

الخٌشاساث
املخىنػت

نُمت
Chisquare

Df

الذاللت

الخزيش
الكهم
الخؿبُو
املجمىع

60

92.3

98.125a

2

0.000

40

10.3

14

11.4

114

ًدبحن مً الجذوُ أغاله وحىد قشم راث داللت اخطائُت ولطالح
املشخلت الثالثت لهعم الٌُمُاء.
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الجذوُ ( )7اخخباس مشبؼ ًاي ملخؿحر املشخلت الذساظُت (املشخلت
الثالثت لٌال الهعمحن)
الخىصَؼ

الخٌشاساث
املشاهذة

الخٌشاساث
املخىنػت

نُمت
Chisquare

Df

الذاللت

الخزيش
الكهم
الخؿبُو
املجمىع

70
25
16
111

88.8
20.0
2.2

90.777a

2

0.000

ًدبحن مً الجذاوُ أغاله وحىد قشم راث داللت اخطائُت ولطالح
املشخلت الشابػت لهعم الٌُمُاء ،وفي غىء جلَ الىخائج في
الجذاوُ أغاله ًمًٌ الهىُ بأن اظئلت الامخداهاث النهائُت /الذوس
ألاوُ في ًلُت التربُت حامػت ؾشمُان جشيض غلى زالر معخىٍاث
قهـ وهى الخزيش والكهم والخؿبُو (غلى الشؾم مً الاخخالف بحن
املشاخل الذساظُت لهعمي الٌُمُاء وغلىم ال ُاة في هزه
املعخىٍاث الثالر غذا املشخلت الثاهُت ،وَػىد العبب باغخهاد
َ
الباخث الى ؾبُػت الهعم خُث أن نعم الٌُمُاء أيثر جؿبُهُا
مً نعم غلىم ال ُاة) مما ٌشحر الى وحىد نطىس في ضُاؾت
ألاظئلت ونذ ٌػضي رلَ الى ان أظلىب الخذسَغ املخبؼ في أنعام
الٍلُت جشيض قهـ غلى ايدعاب الؿلبت ملهاساث الخزيش والكهم
والخؿبُو دون التريحز غلى املعخىٍاث املػشقُت ألاخشي (املعخىٍاث
الػلُا) مً جدلُل وجشيُب وجهىٍم ،خُث ان املعخىٍاث الثالزت
ألاخحرة ال وحىد لهما في أظئلت الامخداهاث النهائُت الذوس ألاوُ
للػام الذساس ي  2018/2017التي وغػها املذسظىن في ًلُت التربُت
َ
َ
حامػت ؾشمُاهمما ٌػذ نطىسا واض ا ألن املىاد واملىاهج في
ًلُاث التربُت ًجب أن جىمي هزه املهاساث.
التىصيات
 .1غشوسة أشخماُ أظئلت الامخداهاث النهائُت في حامػت ؾشمُان
غلى أظئلت مً معخىٍاث مخخلكت وغذم التريحز غلى
املعخىٍاث املػشقُت الذهُا ًالخزيش والكهم قهـ ورلَ ملشاغاة
الكشوم الكشدًت بحن الؿلبت.
 .2غشوسة جىظُم دوساث خاضت لخؿىٍش مهاساث املذسظحن
لطُاؾت ألاهذاف الخػلُمُت ووغؼ ألاظئلت وجىصَؼ قهشاتها
خعب جىظُم هشم بلىم املػشفي.
 .3غشوسة التريحز في أظئلت الامخداهاث النهائُت غلى ألاظئلت التي
جدكض الخكٌحر ومعخىٍاث الاضالت والخهىٍم.

 .4غشوسة جذسٍب بػؼ املذسظحن غلى جىظُم الااسؾت
الاخخباسٍت ويُكُت جىصَؼ قهشاث ألاظئلت.
امللترخات
 .1احشاء دساظت ممازلت للذساظت ال الُت لخدلُل وجهىٍم ألاظئلت
في حامػت ؾشمُان في غىء املخؿحراث الاخشي.
 .2احشاء دساظت مهاسهت بحن ًلُاث حامػت ؾشمُان لخدلُل وجهىٍم
أظئلت الامخداهاث النهائُت.
 .3احشاء دساظاث لخدلُل وجهىٍم أظئلت أظئلت الاخخباساث في
غىء جطاهُل مػشقُت اخشي مثل (جطيُل حُلكىسد،
جطيُل حاهُِه.)......... ،
املصادر
 .1ابى حاللت ،ضبحي خمذان ( ،) 1999اججاهاث مػاضشة في
الخهىٍم التربىي ونىاء الاخخباساث ونىىى ألاظئلت ،ؽ ،1مٌخبت
الكالح ،الٍىٍذ.
 .2ألاؾا ،غبذاملػؿي سمػان ( ،) 2004جدلُل أظئلت يخاب
الجؿشاقُا للطل العادط ألاظاس ي في قلعؿحن وقو
جطيُل بلىم ،مجلت الجامػت العالمُت ،ظلعلت الذساظاث
الاوعاهُت467- 451 ،)1(12 ،
 .3أهىس ،غهل ( ،) 2001هدى جهىٍم أقػل ،داس النهػت الػشنُت،
ؽ ،1بحروث.
 .4بشًاث ،صٍاد؛ ضباح ،غبذالهادي ( ،) 2007مذي جدهُو
أظئلت الامخداهاث النهائُت في حامػت الهذط املكخىخت
َ
لألهذاف الخػلُمُت جبػا لهشم بلىم ،مجلت حامػت الهذط
املكخىخت لألبدار والذساظاث ،الػذد الخاظؼ ،شباؽ ،ص
ص.156- 123 :
 .5بني ًاظحن ،مدمذ قىصي اخمذ ( ،) 2016جدلُل أظئلت
امخداهاث الشهادة الثاهىٍت الػامت ملادة اللؿت الػشنُت وقو
معخىٍاث بلىم املػشقُت ،مجلت الذساظاث اللؿىٍت وألادبُت،
الػذد ألاوُ ،العىت العابػت ،ص ص.92- 75 :
 .6دسوصة ،أقىان هظحر ( :) 1995احشاءاث في جطمُم املىاهج،
حامػت الىجاح الىؾىُت ،هابلغ ،قلعؿحن ،ؽ.2
 .7دسوصة ،أقىان ( :) 2000ألاظئلت الخػلُمُت والخهُُم املذسس ي
(ؽ ،) 2مٌخبت الكاسابي ،هابلغ.
 .8الخل ،شادًت أخمذ ( ،) 1988دساظت ججشٍبُت في جأزحر
اظخخذام ألاظئلت التي جخؿلب نذساث غهلُت غلُا في
الاظدُػاب الهشائي ،بدث مهذم الى هذوة ؾشائو الخذسٍب التي
انامتها بجامػت املعدىطشٍت مً  ،1988- 2- 22بؿذاد.
 .9الضهحريً ،امل يشٍم" ،1990 ،دساظت جدلُلُت ألظئلت
الامخداهاث الػامت ملادة الٌُمُاء للطل العادط الػلمي
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.10
.11

.12
.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

للعىىاث  ،"1986- 1981سظالت ماحعخحر ؾحر ميشىسةً ،لُت
التربُت ألاولى ،حامػت بؿذاد ،بؿذاد
صٍخىن ،غاٌش ( ،) 1996اظالُب جذسَغ الػلىم ،ؽ ،2داس
الششوم لليشش والخىصَؼ ،غمان.
ظػادة ،حىدث أحمذ ( ،) 2001ضُاؾت ألاهذاف التربىٍت
والخػلُمُت في حمُؼ املىاد الذساظُت ،ؽ ،1داس الششوم
لليشش والخىصَؼ ،غمان -ألاسدن.
ظػذ ،نهاد ضبُذ ( ،) 1990الؿشم الااضت في جذسَغ الػلىم
الاحخماغُت ،مؿابؼ الخػلُم الػالي ،البطشة ،الػشام.
ظىذ ،سونشث وأسزش ًاسًٍ ( ،) 1985الاظخجىاب الابذاعي
وأظالُب الاضؿاء املخدعغ ،جشحمت :سؤوف غبذالشصام
الػاوي ،ؽ ،2مؿبػت املىضل ،املىضل.
شاهحن ،مدمذ ( ،) 1999جهىٍم أظئلت الامخدان النهائي في
حامػت الهذط املكخىخت ،دساظت مهذمت للُىم الػلمي خىُ
قلعكت وأظالُب الخػلُم املكخىح ،حامػت الهذط املكخىخت.
الطباؽ ،مُاص خلُل ( :) 1981جهىٍم أهذاف مىاهج الخا سٍخ في
املشخلت املخىظؿت للبىاث في اململٌت الػشنُت العػىدًتً ،لُت
التربُت للبىاث ،الشٍاع ،العػىدًت.
الطشاًشة ،آًاث حػكش ( :) 2011دساظت جدلُلُت ألهماؽ أظئلت
الاخخباساث الخدطُلُت لذي مػلمي التربُت الاحخماغُت
والىؾىُت للطكىف الشابؼ والاامغ ألاظاظُحن في لىاء املضاس
الجىىبي ،سظالت ماحعخحر ؾحر ميشىسة ،حامػت مإجت ،الاسدن.
الػؿُت ،مدعً غلي ( :) 2008الاظتراجُجُاث ال ذًثت في
الخذسَغ الكػاُ ،داس ضكاء لليشش والخىصَؼ ،ؽ ،1غمان،
الاسدن.
الػكىن ،هادًت خعحن ًىوغ" ،1991 ،جهىٍم ألاظئلت
الامخداهُت للطل الاامغ الػلمي ملادة ألاخُاء" ،سظالت
ماحعخحر ؾحر ميشىسةً ،لُت التربُت ألاولى ،حامػت بؿذاد،
بؿذاد.
ن
الػكى  ،هادًت خعحن ويكاح مدعً الؿائي ( ،)2011جهىٍم
ألاظئلت ألامخداهُت غلى وقو جطيُل حاالحش وآشجر ملادة
الٌُمُاء للطل الاامغ الػلمي ،مجلت الكخذ ،الػذد ،46
ص ص381- 347 :
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مدمذ ،خعحن ظالم ضهش ( ،) 2000قػالُت اظخخذام
ألاظئلت راث املعخىٍاث املػشقُت الػلُا في جذسَغ الكحزًاء
غلى الخدطُل وجىمُت الخكٌحر الىانذ لذي ؾالب املشخلت
الثاهىٍت ،مجلت التربُت الػلمُت ،املجلذ  ، 3الػذد ،3
الجمػُت املطشٍت للتربُت الػلمُت ،حامػت غحن شمغ.
مدمذ ،غبذالىاخذ مدمىد ( ،) 2012جهىٍم أظئلت
الشٍاغُاث للطل الثالث املخىظـ لالمخداهاث الػامت في
الػشام لألغىام ( ،) 2011-2005مجلت أبدار البطشة (الػلىم
الاوعاهُت) ،املجلذ  ،37الػذد  ،2ص ص.138- 114 :
مدمذً ،ىسدظخان خمُذ ( ،) 2015جهىٍم أظئلت الامخداهاث
َ
النهائُت في املػهذ الخهني يالس جبػا لخطيُل هشم بلىم
املػشفي ،مجلت حامػت بىلُخٌىَُ اسنُل ،املجلذ  ،5الػذد ،2
ص ص.76- 62 :
نهابت ،اخمذ ضالح ( ،) 2009جهىٍم أظئلت الامخداهاث النهائُت
ملادحي الىدى والطشف في ًلُاث التربُت في غىء معخىٍاث
بلىم املػشقُت ،سظالت ماحعخحر ؾحر ميشىسةً ،لُت التربُت
الاظاظُت ،حامػت بابل.
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