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امللخص

يهض ٝالبدث الخالي الى الخٗغٖ ٝلى ُمُٗ٣اث ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت مً وحهت هٓغ
ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ،ولخدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝخضص الباخث مجخم٘ البدث الظي
ً
ُ
ٖضصٍ النهاتي ( )148جضعَؿُا وجضعَؿُت مىػٖىن ٖلى ( )10أ٢ؿام ٖلمُت وئوؿاهُت في ٧لُت التربُت
بلٜ
ُ
ً
وللؿىت الضعاؾُت  ،2020-2019زم أزخير ( )74منهم ٖكىاةُا لُمشلىن ُٖىت البدث ،وبٗضَا أٖضث
(ؤلاؾدباهت) ٦أصاة للبدث وجم ٖغيها ٖلى مجمىٖت مً الخبراء واإلاسخهين في مجا ٫الٗلىم التربىٍت
ً
للخأ٦ض مً نض٢ها ،و٢ض خهلذ ٖلى وؿبت ئجٟا )%84( ١بين اإلاد٨مين ،وجم أًًا الخد ٤٣مً زباتها
ً
وطل ٪مً زال ٫جُبُ ٤ؤلاؾدباهت بُغٍ٣ت ئٖاصة ؤلازخباع ٖلى ( )10جضعَؿُا وجضعَؿُت مً ُٖىت البدث،
وبأؾخسضام مٗامل ئعجباٍ بيرؾىن جم الخهىٖ ٫لى مٗامل زباث بيؿبت ( )%0,80زم جم جُبُ٣ها ٖلى
ً
الُٗىت ،وبٗض جدلُل الىخاةج ئخهاةُا ْهغ أن مً أَم ُمُٗ٣اث أؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت لضي
ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان جخمدىع في أػصخام ال٣اٖاث الضعاؾُت بأٖضاص الُلبت،
ً
وأن َغٍ٣ت اإلادايغة هي أًٞل َغٍ٣ت للخضعَـ الجامعي ،ػٍاصة ٖلى ٖضم اإلاٗغٞت وألاإلاام بُغاة٤
الخضعَـ الخضًشت.
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امللذمت :الفصـل ألاوٌ
الخعشيف بالبحـث
 -1مشيلـت البحـث:
َ
العٍب ُٞه أن ٖملُت الخضعَـ أو اإلاماعؾاث الخضعَؿُت التي ًىٟظَا
ً
ً
ً
الخضعَؿُىن في الجامٗت ،جلٗب صوعا ٞاٖال وخُىٍا في جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
التربىٍتٞ ،الخضعَـ الجامعي لِـ مجغص ٖملُت ه٣ل اإلاٗلىماث وجسؼٍنها في
وطَىه ،بل هي ٖملُت مىحهت ومؿدشيرة أل٩ٞاع الُلبت وحٗلُمهم
ٖ٣ل الُالب
ِ
٨ًٟ ٠ُ٦غون ولِـ ً ٠ُ٦دٟٓىن صون
ٞهم أو جُبُ.٤
ٍ
(ػٍخىن،1995،م)19
وبخ٣ضم الٗلىم التربىٍت الخضًشت ْهغث َغاة ٤مخىىٖت للخضعَـ ،و٢ض
ُ
أنبذ هجاح ٖملُت الخضعَـ مغَىهت بىجاح ئزخُاع الُغٍ٣ت اإلاشلى لها ،و٦م مً
ً
ً
َ
أخاًين ٦شيرة بؿبب
الظًً ًدملىن ٖلما ٚؼٍغا ل٨نهم ٌعجؼون ًٖ ئًهالها في
ؾىء الُغٍ٣ت الخضعَؿُت التي ًدبٗىنها في حٗلُمهم للُلبت ،بِىما ًىجح مً َى
ً
ً
أ٢ل منهم ٖلما بؿبب ئؾخسضامه لُغٍ٣ت جضعَؿُت ججض مً اإلاخٗلمين جٟاٖال
ً
و٢بىال( .الل٣اوي وآزغون،2002،م)64
واإلاخدب٘ إلاؿاعاث الخٗلُم الجامعي واججاَاجه اإلاٗانغةً ،الخٔ أن َىا٥
ئهخ٣اصاث ٖضة مىحهت إلاإؾؿاث الخٗلُم الٗالي بما ٞيها الجامٗاث منها ًخٗل٤
ٍ
باصاعاتها أو أصاء أًٖاء َُئت الخضعَـ ٞيها أويٗ ٠الخغٍجين وٚيرٍ مً
الاهخ٣اصاث وان ٧اهذ مخٟاوجت اليؿب بين الجامٗاث( .اخمض،2004،م)2
و٢ض ونٖ( ٠لُماث) أؾالُب وَغاة ٤الخضعَـ الؿاةضة في الجامٗاث
ُ
أٖضاص متزاًضة مً الُلبت
بالغجِبت٣ٞ ،ض أنبدذ اإلادايغاث التي جل٣ى ٖلى
ٍ
ً
ُ
ُ
جدؿم بالجمىص والؿلبُت والجٟٗل صوع الُالب والججٗله مدىعا في الٗملُت
الخٗلُمُتٖ( .لُماث،2008،م)151
ً
ػٍاصة ٖلى طل٣ٞ ،٪ض أ٦ض (نُضاوي) أن ألاؾالُب والُغاة ٤اإلاخبٗت في
الجامٗاث جدؿم بالؿلبُت والغجابت في ئل٣اء اإلادايغاث يمً ُ
الجضعان ألاعبٗت
ُ
وألٖضاص متزاًضة مً الُلبتٞ ،هي الحصج٘ الُلبت ٖلى الخٗلُم الظاحي والبراٖت
وؤلابخ٩اع( .نُضاوي،1984،م)9
٦ما َ
أ٦ض (زل ٠وآزغون) ٖلى أن اٚلب اإلاضعؾين واإلاضعؾاث ٌؿخٗملىن
َغاة ٤الخضعَـ الخ٣لُضًت ٧االل٣اء والدؿمُ٘ ا٦ثر مً َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت
ُ
ألازغي ٧اإلاىا٢كت والخىاع والخٗلم الخٗاووي وخل اإلاك٨الث و...الخ ،مما ًإزغ ٖلى
ٞاٖلُت جد ٤ُ٣الخٗلم الظاحي للُلبت والبدث ًٖ اإلاٗلىمت وفي اًجاص ال٨ٟغة
ومكاع٦تها م٘ آلازغًٍ،
ً
ُ
اط أن الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت الجشبذ اإلاٗلىمت في اطَان الُلبت وجإزغ أًًا ٖلى
مسغحاث الٗملُت الخٗلُمُت( .زل ٠وآزغون،2019،م)2
وَٗخ٣ض (الباخث) أن َىا ٥مك٩لت ٗٞلُت لضي ال٩اصع الخضعَس ي في أٚلب
الجامٗاث ٖىض ئؾخسضامهم لُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت التي وحضث لخضمت
الُلبت والخضعَؿُين أهٟؿهم ،ولٗل َظٍ اإلاك٩لت ج٩ىن واؾٗت أو مىدكغة
ً
ُ
ماأ٦ضجه صعاؾخا (الٗباصي )2002-و(قا٦غ-
واٗ٢ا في أٚلب الجامٗاث ،وَظا
اؾخان َ
أ٦ضجا ٖلى وحىص مك٩لت ٗٞلُت في ئؾخسضام
ٞ )2019خل ٪الضع
الخضعَؿُين والخضعَؿُاث لُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ،وؤلاٖخماص ٖلى َغٍ٣ت
ً
ؤلال٣اء واإلادايغة ٖ ِ٣ٞىض الخضعَـ ،مما ًىلض قٗىعا باإلالل لضي الُلبت في
ال٣اٖاث الضعاؾُت.
ً
ٌ
ا٦ضجه ألاصبُاث التربىٍت والضعاؾاث الؿاب٣ت التي أ٦ضث ٖلى وحىص
وو٣ٞا إلاا
مكا٧ل أو ُمُٗ٣اث ٖىض أؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت في الجامٗاث،
ً
ًٞال ًٖ ئلخماؽ (الباخث) لهظٍ اإلاك٩لت مً زال ٫زبرجه الصخهُت في

ً
الخضعَـ الجامعي ،ػٍاصة ٖلى ئؾخٟؿاعٍ اإلاباقغ لٗضص مً الخضعَؿُين
والخضعَؿُاث في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ،لظل ٪أعجأي الى ئحغاء صعاؾت
ً
ؾُٗا ُ
مىه إلًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت لها والتي ٢ض
مُضاهُت خىَ ٫ظٍ اإلاك٩لت،
ً
ُ
ً
حك٩ل ٖامال حصجُُٗا إلؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت مً ٢بل ال٩اصع
الخضعَس ي في ال٩لُت.
 -2أهميـت البحث:
يهض ٝالخضعَـ بهٟت أؾاؾُت الى حؿهُل الخٗلم وجيكُُه وجىحيهه
وجِؿيرٍ ،وبهٟت ٖامت ٞان الٛاًت مً الخضعَـ الجُض َى يمان خضور
ُ
الخٗلم ،وئن الُُٟ٨ت التي جضعؽ بها ًيبغي أن ج٩ىن مخهلت بىىٕ الخٗلم
وَبُٗخه وأَضاٞه و٦ظل ٪بىمِ اإلاٗغٞت التي ًغٍضون أن ًُىعوَا ،ومً اإلاىُ٤
ُ
هٟؿه وؿخُُ٘ أن ه٣ى ٫ئن هىُٖت الخٗلم واإلاٗغٞت جدضصان هىٕ الُغاة٤
الخضعَؿُت التي ًيبغي ئؾخسضامها بُٛت الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت ويمان حىصة
الخٗلم( .حبر،1983،م)67
ً
َ
اث ٦شيرة جبٗا
ال قُٞ ٪ه ،أن مٟهىم الخضعَـ ٢ض حٗغى آلعاء وجٟؿير ٍ
ُ
جىاولخه بالخٗغٍ ٠أو الخدضًضٞ ،هىا ٥مً
للٟلؿٟاث التربىٍت وال٨ٟغٍت التي
ًغي ان الخضعَـ َى ٖملُت ئجها ٫بين اإلاضعؽ والُالب ٌؿعى ُٞه اإلاضعؽ الى
ئ٦ؿاب َلبخه اإلاهاعاث والخبراث الخٗلُمُت اإلاُلىبت)Borich,1992,p:2( .
والخضعَـ الجامعي الٟٗاٖ ٫ملُت طاث َبُٗت وكُت ٧ىنها جخأزغ بٗضص ٦بير
ُ
مً الٗىامل منها ًخهل باألؾخاط الجامعي مً خُث ئٖضاصٍ الٗلمي والخٗم ٤في
ً
جسههه وئٖضاصٍ اإلانهيًٞ ،ال ًٖ ؾماث شخهِخه ونالجه البُئُت م٘
ُ
هٟؿه مً خُث زهاةهه الصخهُت
الُلبت ،ومنها ًخهل بالُالب الجامعي
و٢ضعاجه ومُىله ومؿخىاٍ ؤلا٢خهاصي وؤلاحخماعي وئؾخٗضاصٍ للخٗلم الجامعي،
ومنها ًخهل بُبُٗت اإلاىاهج الجامُٗت والخُِ الخضعَؿُت مً خُث َبُٗتها
ُ
وأَضاٞها ومدخىاَا وج٣ىٍمها ومخُلباتها ألازغي( .ػٍخىن،1995،م)28
والخاحت الى الخضعَـ الجامعي الٟٗا ٫جىُل ٤مً جُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت
ُ
في الجامٗت ومإؾؿاث الخٗلُم الٗالي ألازغي ،والتي أزظث جٟغى هٟؿها
بؿبب الٗضًض مً اإلاخٛيراث الٟلؿُٟت واإلاٗغُٞت وؤلا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت
والخ٨ىىلىحُت التي ق٣ذ َغٍ٣ها الى الخٗلُم بك٩ل ٖام والى الخٗلُم الٗالي
بك٩ل زام( .حال،1993،٫م)25
ُ ً
ُ
ماط٦غٍ (الشبُتي وَاقم) بأن وُْٟت الخضعَـ
وجخ ٤ٟعؤي (الباخث) ٧لُا م٘
الجامعي طاث أَمُت بالٛت ألنها الىُْٟت الغةِؿت في مٗٓم الجامٗاث الٗاإلاُت،
ُ
وجغ٦ؼ بك٩ل عةِس ي ٖلى ئٖضاص الُلبت بالك٩ل الظي ًم٨نهم مً مىاحهت
الخدضًاث الخايغة واإلاؿخ٣بلُت ب٩ل ما جدمله مً جُىعاث ٖلمُت وج٣ىُت
و...الخ( .الشبُتي،2004،م)74
وج٣ىم مإؾؿاث الخٗلُم الجامعي بضوع ٗٞا ٫في جىمُت الثروة البكغٍت٦ ،ما
ًمشل ٢مت الؿلم الخٗلُميٞ ،هى ًخٗامل م٘ هسبت قباب اإلاجخم٘ مً الٟئت
ً
الٗمغٍت مابين (ٖ )24-18اما ،وَٗىٖ ٫لُه ئٖضاص الٗىهغ البكغي الظي ٌُك٩ل
اإلادىع ألاؾاس ي للخىمُت( .الكمُمغي وآزغون،2002،م)6
وحؿعى ؾُاؾت الخٗلُم الٗالي الى جد ٤ُ٣أَضا ٝالخٗلُم الجامعي بالهىعة
ُ
اإلاشلى مشل أٖضاص الٟغص الجامعي ال٣اصع ٖلى ٞهم اإلاٗغ٢ت والخٗامل مٗها
وؤلاؾخٟاصة منها ،والبدث ٖنها بالُغ ١الٗملُت الؿلُمت والىعي بمك٨الث
اإلاجخم٘ والٗمل ٖلى خلها مً زال ٫الٗمل الضاةم ٖلى ج٣ىٍم اإلاؿيرة الٗلمُت
ً
ً
والخٗلُمُت لخد ٤ُ٣أَضا ٝاإلاجخم٘ في ئٖضاص حُال مخدغعا مً الجهل والخىٝ
والخسل( .٠الخ٨مي،2009،م)3
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ً
والًم ً٨للجامٗت أن جد ٤٣أَضاٞها ووْاةٟها ئال ئن ٧اهذ جمخل٧ ٪اصعا
ً
مخميزا مً أًٖاء َُئت الخضعَـ اإلاإَلين وال٣اصعًٍ ٖلى جد ٤ُ٣أَضاٝ
ٖا ٫يمً
الجامٗت ووْاةٟها مً زالٖ ٫ملُت جضعَـ حامعي بمؿخىي ٍ
شخهُت مخ٩املت وهامُت ٢اصعة ٖلى الخأزير وؤلاؾخجابت لً٣اًا الخُاة بٟاٖلُت
ً
وئ٢خضاع ٦ال خؿب جسههه ومجاٖ ٫مله( .الخل وآزغون،1997،م)135
و٢ض َ
بين ئجداص الخبراء وؤلاؾدكاعٍين الضولُين بأن أصاء ًٖى َُئت
الخضعَـ في الجامٗت ًخمشل بأوكُت مخىىٖت جدؿم بالُاب٘ الظَني وال٨ٟغي
مً أَمها ئل٣اء اإلادايغاث وؤلاقغاٖ ٝلى الُلبت وئهجاػ البدىر الٗلمُت،
ول٩ي ًخد ٤٣الخميز في اصاةه الخضعَس ي ٞالبض أن ًخجاوػ مٗاًير ألاصاء اإلادضصة
مً ٢بل ئصاعة الجامٗت أو أن ً٣ضم أصاء أٖلى مً وكاٍ أ٢غاهه مً ال٩اصع
الخضعَس يً( .ىؾ،2005،٠م)63
واإلاال٧اث الخضعَؿُت لها صوع عةِس ي في جدؿين ٖملُخا الخٗلُم والخٗلم في
حمُ٘ مغاخه الضعاؾُت وباألزو الخٗلُم الٗالي ،وطل ٪مً زال ٫الخٗؼٍؼ
والخُىٍغ الظاجُين لخدؿين مهامهم الخضعَؿُت والىُُْٟت ،وٍدضر الخُىٍغ مً
زال ٫جدضًث مٗلىماث َُئت الخضعَـ والٗمل ٖلى جُىٍغ مهاعاتهم و٢ضعاتهم
ً
طاجُا ،خُث ٌٗخبر الخٗلُم الٗالي في ْل مجخمٗاث الخُىع واإلاٗغٞت الخُت
واإلاٗانغة التي حكهضَا ٧ل اإلاجخمٗاث الُىم مً اَم مغاخل الخٗلُم التي
حٗمل ٖلى اٖضاص وجُىٍغ ال٩ىاصع اإلاإَلت واإلاضعبت والتي جخميز باهخاحُت ٖالُت.
(همىع،2012،م)60
ً
وٍغي (الباخث) أن اإلاال٧اث الخضعَؿُت في الجامٗاث ٧اٞه ٌك٩لىن ٖىهغا
ً
ً
ً
ً
ٗٞاال وعةِؿا في اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت الجامُٗتٞ ،هم ًمشلىن مهضعا مٗغُٞا
ً
ً
ً
اؾاؾُا للُلبت ،لظل ٪هجض أن ٦شيرا مً الُلبت ٌٗخبروَم ٢ضوة في الٗلم
ً
أًًا ،ول ً٨طلُ ٪
٧له الًمى٘ مً الخاحت الى جُىٍغ
واإلاٗغٞت وفي الصخهُت
مؿخىي أصائهم الخضعَس ي في يىء الخُىع الخ٨ىىلىجي والشىعة اإلاٗلىماجُت في
ً
مجا ٫الٗلىم التربىٍت ٖامت ،وفي مجا ٫أهىإ َغاة ٤الخضعَـ وُُٟ٦ت
ً
ئؾخسضامها زانت.
ُ
ٞلم حٗض أؾالُب وَغاة ٤الخضعَـ الخ٣لُضًت التي جغ٦ؼ ٖلى صوع اإلاضعؽ
ً
ً
وججٗل صوع اإلاخٗلم ؾلبُا في اإلاى ٠٢الخٗلُمي مىاؾبت في ْل ْغو ٝالٗهغ
الخالي الظي ًدؿم بالخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي الهاةلُين في مجاالث الخُاة
ً
اإلاسخلٟتًٞ ،ال ًٖ جُىع وؾاةل الخهىٖ ٫لى اإلاٗاع.ٝ
(الكغبُني،2011،م)47
ً
وهدُجت لخ٣ضم وجُىع البدىر في مجا ٫الخضعَـ٢ ،ام الباخشىن بُغح أو
ُ
ئبخ٩اع َغاة ٤خضًشت للخضعَـ حؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى جد ٤ُ٣أَضا ٝاإلاىهج
ً
ً
وحُٗي صوعا ٦بيرا للمخٗلم في ٖملُت الخٗلم مما ًإصي الى زل ٤بِئت جغبىٍت
هٟؿهٌ ،ؿخُُ٘ ؤلاؾخٟاصة ُ
ُ
مىه في
جدؿم بالبدث وؤلاؾخ٨كا ٝمً ٢بل اإلاخٗلم
ُ
مغاخل أزغي مً صعاؾخه أو ختى في خُاجه الُىمُت.
(الٗبضال٨غٍم،2011،م)392
ول٣ض ْهغث َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت في الاوهت الازيرة هدُجت لخُىع
اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ،واؾدىاصا الى ٖلم هٟـ الخٗلُمي الخضًث والابدار
التربىٍت التي ازظث في الخؿبان ئػصًاص وعي ال٩اصع الخضعَس ي وخاحتهم الى حُٛير
ً
الىمِ الخ٣لُضي في ٖملُت الخٗلُمًٞ ،ال ًٖ ئًجاص أهىإ بضًلت جيسجم م٘
ُ
ٌكهضٍ الٗالم٣ٞ ،ض قمل َظا
الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي ال٨بيرًين الظي
ً
أًًا البدث ًٖ َغاة ٤واؾالُب حٗلُمُت حضًضة بم٣ضوعَا ُ
الخُىع
الغقي
بٗملُت الخٗلم الى اًٞل مؿخىٍاتها( .الجبالي،2016،م)3

ُ
ً
ُ
وبىاءا ٖلى ماط٦غً ،غي (الباخث) أن اَمُت البدث الخالي جىُل ٤مً ألاؾـ
الخالُت:
ُ
أ -أَمُت الخٗغٖ ٝلى مُٗ٣اث ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت مً
وحهت هٓغ الخضعَؿُين والخضعَؿُاث في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ،إلاا لها مً
صوع ئًجابي وٗٞا ٫في حٗلم الُلبت وجدؿين مؿخىٍاتهم الا٧اصًمُت والخٗلُمُت.
ب -أَمُت ٧لُت التربُتٞ ،هي التي جإَل الُلبت لُ٩ىهىن مضعؾين ومضعؾاث
في اإلاجخم٘ وجٖ ٘٣لى ٖاج٣هم ئٖضاص ألاحُا ٫ال٣اصمت وجُىٍغ اإلاجخم٘.
ج -أَمُت َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت إلاا لها مً صوع ئًجابي في جُٟٗل صوع
ً
اإلاخٗلم ،وئًجاص بِئت مدٟؼة ٖلى الخٗلمًٞ ،ال ًٖ جدؿين هىُٖت اإلاسغحاث.
ص -ئٞاصث الجهاث اإلاٗىُت الخانت واإلاؿإولين التربىٍين في وػاعة الخٗلُم
ً
الٗالي والبدث الٗلمي وحامٗت ٦غمُان زانت مً هخاةج َظٍ الضعاؾت مً
زال ٫ج٣ضًم بٌٗ الخىنُاث واإلا٣ترخاث التي جدض مً َظٍ اإلاك٩لت.
 -3هذف البحـث:
يهض ٝالبدث الخالي الى:
(الخٗغٖ ٝلى ُمُٗ٣اث ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت مً وحهت هٓغ
ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان).
 -4حذود البحـث:
أ -الخضوص البكغٍتٌ :كمل البدث الخالي ال٩اصع الخضعَس ي (ط٧ىع وئهار) في
ألا٢ؿام الٗلمُت وؤلاوؿاهُت حمُٗها في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان.
ب -الخضوص اإلا٩اهُتً :خم ئحغاء البدث الخالي في ً٢اء ٦الع الخابٗت إلادآٞت
الؿلُماهُت،ئ٢لُم ٧ىعصؾخان/الٗغا.١
ج -الخضوص الؼماهُتً :خم ئحغاء البدث الخالي زال ٫الٗام الضعاس ي (-2019
.)2020
 -5حعشيف املصؼلحاث:
أُ -معيلاث:
ٖ -1غٞها (أبغاَُم( بأنها٧ :ل ما ًخٗل ٤أو ٌٗغ٢ل جدَ ٤ُ٣ض ٝمٗين ًخُلب
ئحخُاػٍ مؼٍضا مً الجهىص الٗ٣لُت والجؿمُت( .ابغاَُم ،1980،م)20
٦ -2ما ٖغٞها (الىُٗمي) بأنها :مجمىٖت ٖغاُ٢ل جىاحه اإلاإؾؿت الخٗلُمُت
ً
وجإزغ بك٩ل ؾلبي ٖلى ؾير الٗملُت الخٗلُمُت ،وج ٠٣خاةال صون جد٤ُ٣
أَضا ٝالخٗلم( .الىُٗمي،2012،م)195
َ
أما الخٗغٍ ٠ؤلاحغاتي :وهي نٗىباث أو ٖ٣باث جدى ٫صون ئؾخسضام ال٩اصع
الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان لُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت.
ب -الخذسيـغ:
ُ
ُ
ٖغٞه (ػٍخىن) مً مىٓىع ؾلى٧ي بأههٖ :ملُت وكاٍ ئوؿاوي أو ؾلى٥
-1
م٣هىص يهض ٝالى ئخضار حٗلم لضي اإلاخٗلمين ،أو أهه ٖملُت لى٣ل اإلاٗلىماث
ً
أو جؼوٍض الُلبت باإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝالتي ًم ً٨أن جإزغ في شخهِخه جأزيرا
ً
ً
ً
ُ
ًدضصٍ بٗملُت جىنُل اإلاٗغٞت
ٖملُا ،وَظا ٌُٗض حٗغٍٟا ونُٟا للخضعَـ الظي
أو اإلاهاعة( .ػٍخىن،1998،م)13
ُ
وٖغٞه (الخُلت) ُ
ُ
بأههٖ :ملُت جىانل بين اإلاضعؽ واإلاخٗلم ًيخج ٖىه الىمى
-2
اإلاٗغفي للمخٗلم هدُجت جٟاٖله م٘ مجمىٖت مً الخىاصر الخٗلُمُت والخٗلمُت
التي جإزغ ُٞه( .الخُلت،2001،م)45
ٖغٞه (ٖبض هللا وبضوي) ُ
ُ
بأههٖ :باعة ًٖ ؾلؿلت مً ؤلاحغاءاث والترجِباث
٦ -3ما
ً
ُ
وألاٗٞا ٫اإلاىٓمت التي ًىٟظَا اإلاضعؽ بضأ مً الخسُُِ ختى نهاًت جىُٟظ
ً
ً
الضعؽ ،وَكاعٞ ٥يها الُلبت هٓغٍا وٖملُا ختى ًخم ً٨مً جد ٤ُ٣الخٗلم.
(ٖبضهللا وبضوي،2006،م)15
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 الخٗغٍ ٠ؤلاحغاتي :وهي مجمىٖت مً اليكاَاث وؤلاحغاءاث التي ٌؿخٗملهاال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ُبُٛت ئًها ٫اإلااصة الٗلمُت
ً
وجىيُدها للُلبت ًٞال ًٖ جد ٤ُ٣مسغحاث جغبىٍت وحٗلُمُت َاصٞت.
ج -ػشائم الخذسيغ الحذًثت:
ٖ -1غٞها (ؾلُمان) بأنها" :الُغٍ٣ت التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم في جىنُل مدخىي
اإلاىهج للُالب أزىاء ُ٢امه بالٗملُت الخٗلُمُت"( .ؾلُمان،1988،م)122
ً
 -2وٖغٞها (الل٣اوي) بأنها :مجمىٖت مً الُغاة ٤التي ججٗل مً اإلاخٗلم مدىعا
للٗملُت الخٗلُمُت مً خُث التر٦يز ٖلى خاحاجه وئَخماماجه ومؿخىاٍ الٗ٣لي،
في خين ً٣خهغ صوع اإلاٗلم ٖلى جىحُه وئعقاص وجىُٓم اإلاى ٠٢الخٗلُمي.
(الل٣اوي،1994،م)126
ُ
٦ -3ما ٖغٞتها (صعوػة) بأنها :ؾلؿلت مً الٟٗالُاث اإلاىٓمت التي ًضًغَا اإلاضعؽ
صازل اله ٠لخد ٤ُ٣أَضاٞه ،أو الُُٟ٨ت التي ًُىٓم بها اإلاضعؽ اإلاىا٠٢
الخٗلُمُت مً زال ٫ئؾخسضامه للىؾاةل وألاوكُت اإلاسخلٟت ً
و٣ٞا لخُىاث
مىٓمت إل٦ؿاب اإلاخٗلمين اإلاٗغٞت واإلاهاعاث والاججاَاث اإلاغٚىبت.
(صعوػة،2000،م)303
 الخٗغٍ ٠ؤلاحغاتي :وهي مجمىٖت مً ألاوكُت وؤلاحغاءاث الخضًشت التيًماعؾها ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان أزىاء الخضعَـ ،بُٛت
جد ٤ُ٣حٗلم أًٞل وئخضار خالت مً الخٟاٖل ؤلاًجابي واإلاكاع٦ت الٟاٖلت
ً
بُنهم وبين الُلبت واإلااصة الٗلمُت أًًا.
د -اليادس الخذسيس ي:
ً
 ٌُٗغٞها (الباخث) ئحغاةُا بأنهم :الخضعَؿُىن والخضعَؿُاث ٖلى اإلاال ٥الضاةمفي ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ،والظي جٖ ٘٣لى ٖاج٣هم مؿإولُت جضعَـ
ً
ً
الُلبت وئٖضاصَم أ٧اصًمُا ومهىُا مً زال ٫ئؾخسضام أؾالُب وَغاة٤
ً
جضعَؿُت ًٞال ًٖ ئؾخسضام الىؾاةل والخ٣ىُاث التربىٍت.
ٌ -وليت التربيت:
ً
 ٌُٗغٞها (الباخث) ئحغاةُا بأنها٧ :لُت خ٩ىمُت أ٧اصًمُت جابٗت لجامٗت ٦غمُانَ
ً
في ئ٢لُم ٧ىعصؾخان/الٗغا ،١وجسخو باٖضاص الُلبت أ٧اصًمُا ومهىُا إلاهىت
الخضعَـ ،وجًم ٖكغة أ٢ؿام ٖلمُت وهي (اللٛاث ال٩ىعصًت والٗغبُت
وؤلاه٩ليزًت ،التربُت وٖلم الىٟـ ،الُ٨مُاء ،الباًىلىجي ،الٟيزًاء ،الغٍايُاث،
الخاعٍش ،الجٛغاُٞت).
و -حامعت هشميان:
ً
 ٌُٗغٞها (الباخث) ئحغاةُا بأنها :ئخضي الجامٗاث الخ٩ىمُت في ا٢لُم٧ىعصؾخان/الٗغا ،١و٢ض جأؾؿذ ؾىت  2010وج ٘٣في ً٢اء ٦الع يمً
مدآٞت الؿلُماهُت ،وجًم ٧لُاث ٖضة منها ،التربُت والٗلىم والهىضؾت
والُب.
الفصل الثاهـي
 -1إلاػـاس الىظــشي
أ -مفهىم الخذسيغ:
وَى ٖملُت جىُٓم الخبراث الخٗلُمُت ،وَى وؾُلت اجها ٫جغبىي َاص٣ً ٝىم
به اإلاضعؽ لخىنُل اإلاٗلىماث
ً
والُ٣م واإلاهاعاث الى الُلبت مً أحل ئخضار حٛير لضي اإلاخٗلم ًٞال ًٖ جد٤ُ٣
مسغحاث جغبىٍت مً زال ٫ألاوكُت واإلاهام الخضعَؿُت بين اإلاضعؽ والُالب.
(ٖبضالخُ٨م،2008،م)114

مٟهىم أزغَ ،ى ٖملُت حؿدىض ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝوالخبراث
وفي
ٍ
الخٗلُمُت بُغٍ٣ت مهىُت م٣هىصة ،تهض ٝالى ئخضار الخٛيراث في شخهُت
ً
ُ
ٖىضٍ بضون ئَضاع الى٢ذ
اإلاخٗلمًٞ ،ال ًٖ ئً٣اّ حىاهب الخ٨ٟير وؤلابضإ
والجهض( .الٗباصي،2002،م)83
ً
والخضعَـ ٖملُت ئحخماُٖت مً زاللها ًخم ه٣ل ماصة الخٗلم ؾىاءا ٧اهذ
مٗلىماث أو ُ٢م أو زبراث مً اإلاضعؽ الى الُلبت ،وَى لِـ مجغص ٖمل أو
وُْٟت بل َى ٖملُت جهمُم مكغوٕ ضخم مدكٗب الجىاهب ُله مغج٨ؼاث
ً
واضخت ُ
وله نلت مباقغة أًًا بمؿخ٣بل أولئ ٪الظًً وصجٗهم ٖلى الخٗلم
وَم (الُلبت)( .الخىلي،1994،م)79
ب -مفهىم ػشيلت الخذسيغ:
مجمىٖت ألاوكُت وؤلاحغاءاث التي ً٣ىم بها اإلاضعؽ ،والتي جٓهغ أزاعَا ٖلى
ما ًخٗلمه الُالب( ،الل٣اتي وآزغون،1984،م )242وهي ألاؾلىب الظي ًُىٓم
به اإلاضعؽ اإلاىا ٠٢والخبراث التي ٌؿعى الى صمج الُلبت ٞيها بُٛت جد٤ُ٣
ألاَضا ٝاإلاُلىبت( .مغ٦ؼالىىن،2010،م)26
وئن ٧اهذ َىاَ ٥غاة ٤مخٗضصة للخضعَـٞ ،ظلً ٪غح٘ في ألانل الى أ٩ٞاع
ً
اإلاغبين ٖبر الٗهىع البكغٍت وًٖ َبُٗت اإلاٗغٞت طاتها٦ ،ما ًغح٘ أًًا الى
ماجىنل ئلُه ٖلماء الىٟـ ًٖ ماَُت الخٗلم ،وَظا ًجٗلىا أن ه٣ى ٫أن َىا٥
حظوع جغبىٍت وهٟؿُت لُغاة ٤الخضعَـ( .الهُجاء،2001،م)77
ج -مفهىم ػشائم الخذسيغ الحذًثت:
ً
ً
وهي الُغاة ٤التي ًلٗب ٞيها اإلاخٗلم صوعا عةِؿا في الٗملُت الخٗلُمُت ،بِىما
ً٣خهغ صوع اإلاضعؽ ٖلى الخىحُه وؤلاقغا ٝوؤلاعقاص ،والخ٣ُ٣ت ئن ْهىع مشل
َظٍ الُغاة ٤لم جأحي مجغص زىعة أو عصة ٗٞل ٖلى الُغاة ٤ال٣ضًمت ل٣ضمها ،بل
حاءث ٦شمغة لخُىع ال٨ٟغ الٟلؿٟي التربىي والاحخماعي مً حهت ،واؾخجابت
لٓهىع الٗضًض مً هٓغٍاث ٖلم الىٟـ التربىي الخضًث مً حهت أزغي( .
(Kenneth,1981,p:219-220
وجخميز َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت بأنها جغ٦ؼ ٖلى جُٟٗل صوع اإلاخٗلم في ٖملُت
الخٗلم ،وطل ٪بالخأُ٦ض ٖلى ئقغا ٥اإلاخٗلم في ٖملُت الخٗلم باإلياٞت الى ئًجاص
بِئت حٗلم مدٟؼة ومكى٢ت م٘ ئًجاص ٖملُت حٗلم ٞاٖلت وجد ٤ُ٣حٗلم صاةم،
ً
ًٞال ًٖ التر٦يز ٖلى مهاعاث الخ٨ٟير م٘ الخمغ٦ؼ خى ٫الُالب في الٗملُت
الخٗلُمُت)Rieman,A.,1998,p:173( .
د -أهىاع ػشائم الخذسيغ الخلليذًت والحذًثت:
ً
جدىىٕ َغاة ٤الخضعَـ خؿب اإلاىهج الضعاس ي وأؾالُب الخضعَـ ًٞال ًٖ
الىؾاةل الخٗلُمُت اإلاؿخسضمت في الخضعَـ ،وَىا هخُغ ١الى بٌٗ أهىإ
َغاة ٤الخضعَـ الخ٣لُضًت والخضًشت:
 -1ػشائم الخذسيغ الخلليذًت ،منها:
ُ
ػشيلت املحاطشة :وهي َغٍ٣ت جضعَؿُت مكخ٣ت مً أؾاؽ ٞلؿٟي مٟاصٍ أن
ُ
ماًُغخه مً أ٩ٞاع
اإلاضعؽ َى الظي ٌُٗلم الُلبت الخ٣اة ٤واإلاٗلىماث ،وأن ٧ل
ومٗلىماث ٚير ٢ابل للى٣افٞ ،هى مهضع مىزى ١والُلبت ًجهلىن جل ٪الخ٣اة٤
واإلاٗلىماث( .الكاٞعي،1996،م)330
وجى٣ؿم َظٍ الُغٍ٣ت الى هىٖان عةِؿُِان َما:
أ -وؾُلت الهىث لى٣ل اإلاٗلىمت :وٍ٩ىن َظا الىىٕ مً زال ٫همىطج الٗغى
اإلاباقغ في ئل٣اء اإلادايغاث وما ًميزَا َى ؾُُغة اإلاضعؽ ٖلى الٗملُت
الخٗلُمُت صون ئًجاص أؾالُب حؿاَم في جٟاٖل الُلبت م٘ اإلاٗلىمت ،وَظا
ً
الىىٕ ُٖغ ٝمىظ ال٣غن الخامـ ٢بل اإلاُالص وَؿخسضم خالُا بك٩ل واؾ٘ في
ً
الجامٗاث زانت ئن ٧اهذ أٖضاص الُلبت ٦شيرة.
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ب -وؾُلت الٗغى والهىث لى٣ل اإلاٗلىمت :وٍ٩ىن َظا الىىٕ مً زالَ ٫غح
اإلاضعؽ للمٗلىمت وٖغيها ومً زم قغخها للُلبت ،ول ً٨لٗضم مكاع٦ت
وجٟاٖل ومىا٢كت الُلبت للمٗلىمت ججٗل مً َظٍ الُغٍ٣ت ج٣لُضًت وٚير
ُمجضًت بالغٚم مً ئجباٖها في أٚلب الجامٗاثَ( .ه وآزغون،1997،م)108
 -2ػشائم الخذسيغ الحذًثت ،منها:
أ -الخعليم املبرمج :وهي َغٍ٣ت لترجِب اإلاىاص الخٗلُمُت في زُىاث نٛيرة
ً
ً
مغجبت جغجِبا مىُُ٣ا ،و٧ل زُىة أو ئَاع في البرهامج ًؼوص الُالب بمٗلىماث
ً
ُ
وٍؼوصٍ أًًا بخٛظًت عاحٗت جخهل بصخت
وٍُلب مىه أن ٌؿخجُب لها
ئؾخجابخه ،وَؿخُُ٘ الُالب بىاؾُت الخٗلُم اإلابرمج أن ًخ٣ضم و ٤ٞؾغٖخه
ً
ً
آالث
الخانت مخسظا بظل ٪أق٩اال مسخلٟت٣ٞ ،ض ًٓهغ بهىعة ٦خب أو ٍ
حٗلُمُت( .حابغ،1977،م)226
ب -العصف الزهني :وَى أخض َغاة ٤اإلاىا٢كت الجماُٖت التي حٗمل ٖلى
ً
حصجُ٘ أٞغاص مجمىٖت جخ٩ىن مً (ٞ )12-5غصا باقغا ٝعةِـ ،وحٗمل ٖلى
جىلُض أ٦بر ٖضص م ً٨مً ألا٩ٞاع اإلاخىىٖت واإلابخ٨غة بك٩ل ٖٟىي وجل٣اتي وفي
ً
مىار مٟخىح ٚير ج٣لُضي الجدض مً ئَال ١أ٩ٞاع جسو خلىال إلاك٩لت مُٗىت.
(الٟخالوي،2006،م)201
ج -الخعلم الخعاووي :وهي َغٍ٣ت ً٣ؿم مً زاللها الى مجمىٖاث ٚير مخجاوؿت
ً
في الخدهُل واإلاُى ٫و٧ل مجمىٖت جًم ( )5زمؿت مً الُلبت ٌٗملىن مٗا
لخد ٤ُ٣أَضا ٝحٗلُمُت ،وَٗمل اإلاضعؽ ٖلى ج٣ضًم أوعاٖ ١مل ُمهاٚت
ً
مؿب٣ا٦ ،ما ٌٗمل ٖلى مغا٢بت ٖمل اإلاجمىٖاث وج٣ضًم الخٛظًت الغاحٗت
وئزخباع مجمىٖاث الُلبت في نهاًت الضعؽ ،وٍ٩ىن الخىاٞـ بين اإلاجمىٖاث
ولِـ بين الُلبت( .اإلاىانيري،2002،م)23
د -الخعلم بئجلان :وَى مجمىٖت مً ألا٩ٞاع واإلاماعؾاث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت،
أومجمىٖت مً ؤلاحغاءاث الخ٣ىٍمُت والخٗلُمُت وتهض ٝالى جدؿين الخٗلُم
اإلا٣ضم للُلبت ختى ًهلىا حمُٗهم أو مٗٓمهم الى مؿخىي ئج٣ان اإلااصة
الخٗلُمُت ،وٍخُلب َظا الىىٕ مً الخٗلم وحىص وخضاث حٗلُمُت نٛيرة
ً
ً
ومىٓمت جىُٓما مخخابٗا وبأَضا ٝمدضصة وبمؿخىٍاث مخٗضصة ألاصاء وبخضعَـ
مبضتي حماعي وئزخباعاث ج٩ىٍيُت وججمُُٗت وجصخُداث للخٗلم ٞغصًت
وحماُٖت( .مغعي،1998،م)414
 -2دساظ ـاث ظابل ــت
أ -دساظت (عؼىة :)1987
(معىكاث جحىٌ دون اظخخذام ألاظاليب الحذًثت لخذسيغ العلىم ملشحلت
الخعليم ألاظاس ي)
َضٞذ َظٍ الضعاؾت ئلى ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗى٢اث الخُ٣ُ٣ت التي جدى ٫صون
اؾخسضام أؾالُب الخضعَـ الخضًشت إلااصة الٗلىم للمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في
مهغ ،و٢ض َىع الباخث أؾخبُان زام لُ٣اؽ جل ٪اإلاٗى٢اث ٦ما ًغاَا
اإلاٗلمىن واقخملذ َظٍ ألاصاة ٖلى (٣ٞ )44غة م٣ؿمت ئلى حؿٗت أبٗاص،
وجألٟذ ُٖىت البدث مً ( )180مٗلما ومٗلمت ممً ًضعؾىن ماصة الٗلىم
الٗامت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،و٢ض اٖخمض الباخث في مٗالجت بُاهاث صعاؾخه
ً
ئخهاةُا ٖلى خؿاب مخىؾِ الضعحت التي خهلذ ٖليها ٧ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث
ألاصاة ،و٦ظل ٪خؿاب مخىؾِ الضعحت التي خهل ٖليها ٧ل بٗض ومً زم
ً
جغجِب ال٣ٟغاث وؤلابٗاص جبٗا لخُىعتها ،و٢ض أوضخذ هخاةج البدث أن أَم
اإلاٗلىماث التي جدى ٫صون اؾخسضام ألاؾالُب الخضًشت لخضعَـ الٗلىم في
مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي هي ٧الخالي:
 .١اهسٟاى صزل اإلاٗلم.

ٖ .٢ضم مالةمت اإلاىاهج اإلاؿخسضمت لٟلؿٟت الخٗلُم ألاؾاس ي وأؾالُب الخٗلُم
الخضًث.
ٖ .٣ضم الاوسجام في ؾير الٗمل في ٧ل مً اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت والابخضاةُت وَما
خل٣تي الخٗلُم ألاؾاس ي.
ٖ .٤ضم وحىص الٟىُين ال٣اصعًٍ ٖلى اإلاؿاٖضة في اؾخسضام أؾالُب الخضعَـ
الخضًشت.
 .٥ال٨خب اإلاضعؾُت مهاٚت بُغٍ٣ت جٟغى ٖلى اإلاضعؽ ئجبإ ألاؾالُب
الخ٣لُضًت في الخضعَـ.
٦ما أقاعث الىخاةج ئلى أن البٗض الخام باإلم٩اهُاث اإلااصًت والبكغٍت
اإلاخهلت بمخُلباث الخُىٍغ ،جمشل الٗىامل ألا٦ثر زُىعة في ٖضم اؾخسضام
ألاؾالُب الخضًشت في جضعَـ الٗلىم ً ،لُه في الترجِب البٗض الخام باإلاٗى٢اث
اإلاخهلت بجىاهب ٞىُت في اإلاىاهج زم البٗض الخام باإلاٗى٢اث اإلاخهلت
باإلاخُلباث الخىُٓمُت وؤلاٖضاصًت ،زم البٗض الخام بالٗىامل اإلاخهلت
باججاَاث اإلاٗلم هدى أؾالُب الخضعَـ الخضًشتُٖ( .ىة،1987،م)75-39
ب -دساظـت (العبادي:)2002-
(ػشائم الخذسيغ الجامعي املعخخذمت في ولياث التربيت بعلؼىت عمان
ومبرساث إظخخذامها)
َضٞذ َظٍ الضعاؾت ئلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢الخضعَـ الجامعي اإلاؿخسضمت
في ٧لُاث التربُت بؿلُىت ُٖمان ومبرعاث ئؾخسضام َظٍ الُغاة ٤والخٗغٖ ٝلى
َغاة ٤الخضعَـ التي ًًٟلها الُلبت في جل ٪ال٩لُاث ،ولخد ٤ُ٣اَضا ٝالبدث
جم ئزخُاع ُٖىت مً الخضعَؿُين في ٧لُاث التربُت و٢ض بلٖ ٜضصَا ()105
ً
جضعَؿُا وجضعَؿُت٦ ،ما جم ئزخُاع ُٖىت مً الُلبت في ال٩لُاث هٟؿها و٢ض بلٜ
ً
ٖضصَم (َ )340البا وَالبت ،و٢ض ٖمل الباخث ٖلى بىاء ئؾدباهت ج٩ىهذ مً
٢ؿمُين اولهما ًخٗل ٤باؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ وج٩ىهذ مً (َ )16غٍ٣ت،
ً
وزاهيهما ًخٗل ٤بمبرعاث اؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ وج٩ىهذ مً ( )16مبرعا،
٦ما جم بىاء ئؾدباهت ازغي مىحهه الى الُلبت خى ٫جًُٟالتهم لُغاة٤
الخضعَـ وج٩ىهذ مً (َ )16غٍ٣ت زام بهُئت الخضعَـ٦ ،ما جم جُبُ٣ها
ً
ٖكىاةُا ٖلى الخضعَؿُين والُلبت.
و٢ض جىنل الباخث الى هخاةج مهمت منها ،ئن َغٍ٣ت اإلادايغة م٘ َغح
ألاؾئلت واإلادايغة اإلاضٖمت بالىؾاةل الخٗلُمُت واإلادايغة اإلاباقغة (ؤلال٣اةُت)
ً
وَغٍ٣ت الخىاع واإلاىا٢كت ٖلى الخىالي َم ألا٦ثر ئؾخسضاما ،وئن أ٢ىي اإلابرعاث
إلؾخسضام جل ٪الُغاة ٤هي َبُٗت اإلااصة الضعاؾُت والخٗغٖ ٝلى ئم٩اهُاث
الُلبت الخٗلُمُت وعبِ اإلاٗغٞت الىٓغٍت بىا ٘٢خُاة الُلبت و٦ثرة أٖضاص
الُلبت٦ ،ما أْهغث أن الُلبت ًًٟلىن ئؾخسضام َغاة ٤اإلادايغة اإلاضٖمت
بالىؾاةل الخٗلُمُت والخىاع واإلاىا٢كت والؼٍاعاث اإلاُضاهُت والخضعَـ باؾخسضام
ال٩ىمبُىجغ ،والًًٟلىن ئؾخسضام اإلادايغة اإلاباقغة( .الٗباصي،2002،م-81
)236
ج -دساظـت الىعيمي (:)2012
(معىكاث إظخخذام الؼشائم الحذًثت لخذسيغ مىاد اللؼت العشبيت في
املشحلت إلاعذادًت)
يهض ٝالبدث الخالي ئلى مٗغٞت بٌٗ اإلاٗى٢اث التي جدى ٫صون اؾخسضام
مضعس ي اللٛت الٗغبُت لُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت في جضعَـ مىاص اللٛت الٗغبُت
لُالب اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ،وقمل مجخم٘ البدث ٖلى مضعس ي ماصة اللٛت
الٗغبُت في اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت في مغ٦ؼ مدآٞت هِىىي /الٗغا ١للٗام الضعاس ي
ً
 ،2009-2008وبلٖ ٜضصَم ( )792مضعؾا وقمل ُٖىت البدث ٖلى ()30
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ً
مضعؾا جم ازخُاعَم بالُغٍ٣ت الٗكىاةُت ،ولخدَ ٤ُ٣ض ٝالبدث أٖض الباخث
ُ
اؾدباهت ئط ٢ؿمذ ٖلى أعبٗت أبٗاص ٧األحي( :مٗى٢اث جخهل بالخىُٓم اإلاضعس ي،
مٗى٢اث جخهل باإلاضعؽ ،مٗى٢اث جخهل باإلاىاهج واإلاخٗلم ،مٗى٢اث جخهل
بُبُٗت َغاة ٤الخضعَـ)
و٢ض اٖخمض الباخث في جهمُم ألاصاة ٖلى ؾلم لُ٩اعث الخماس ي ،وللخد٤٣
مً نض ١ألاصاة ٢ام الباخث بٗغيها ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨مين ئط اٖخمض
الهض ١الٓاَغي ،وجم جُبُ ٤ألاصاة ٖلى ُٖىت اؾخُالُٖت ج٩ىهذ مً ()10
ً
مضعؾين وبٟانل ػمني ٢ضعٍ (ً )25ىما ،و٢ض جم خؿاب مٗامل اعجباٍ بيرؾىن
ئط جبين أن الٗالماث التي خهل ٖليها أٞغاص الُٗىت في ؤلاحابخين بلٛذ ()0,82
وحٗض َظٍ اليؿبت ٧اُٞت لالَمئىان ٖلى زباث ألاصاة.
وجىنلذ الضعاؾت الى أن اإلاٗى٢اث التي جخهل بالخىُٓم اإلاضعس ي ٧اهذ ألا٦ثر
جأزيرا في ٖؼو ٝمضعس ي ماصة اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ًٖ اؾخسضام
َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ًليها في ألاَمُت اإلاٗى٢اث اإلاخهلت باإلاضعؽ زم
اإلاٗى٢اث اإلاخهلت بُبُٗت َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت وأزيرا اإلاٗى٢اث اإلاخهلت
باإلاىاهج واإلاخٗلم( .الىُٗمي،2012،م)211-188
د -دساظت (شاهـش:)2019،
(واكع اظخعماٌ الؼشائم الحذًثت في الخذسيغ ومعىكاث اظخخذامها مً
وحهت هظش الخذسيعيين والؼلبت)
َضٞذ َظٍ الضعاؾت ئلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢ئؾخٗما ٫الُغاة ٤الخضًشت في
الخضعَـ ومٗى٢اث ئؾخسضامها مً وحهت هٓغ الخضعَؿُين والُلبت ،و٢ض اٖضث
ُ
الباخشت الاؾدباهاث الخانت باألؾاجظة التي ج٩ىهذ مً (٣ٞ )16غة ،وأزغي
ج٩ىهذ مً(٣ٞ )16غة للُلبت اإلاخ٩ىهت مً (٣ٞ )8غاث لٛغى مٗغٞت ألاؾباب
التي جإصي ئلى َظٍ اإلاٗى٢اث والىنى ٫للخلى ٫اإلاىاؾبت لها ،واٖخمضث الباخشت
مىهج اإلا٣اعهت بين ؤلاحاباث ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾدباهت ،و٢ض بلٖ ٜضص ُٖىت
البدث مً ( )107جضعَس ي و(َ )200البأ وَالبت مً ٧لُت التربُت للٗلىم
ؤلاوؿاهُت ،حامٗت صًالى٦ ،ما أٖخمضث الباخشت الىؾاةل ؤلاخهاةُت ٧اليؿبت
اإلائىٍت والخ٨غاعاث ،و٢ض جىنلذ الى هخاةج ٖضة أبغػَا ٢لت الضوعاث الخضعٍبُت
ُ
والخأَُلُت التي حٗغ ٝالخضعَس ي بأَم الُغ ١الخضًشت وُُٟ٦ت جُىٍغَا ،وٖضم
الىعي لخُىٍغ الخضعَـ أو ج٣ضمه( .قا٦غ،2019،م)477-456
مىاصهت الذساظاث العابلـت:
 -1هذف البحث :بالغٚم مً جىاو ٫مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت مىيىٕ
(َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت) ٦مدىع أؾاس ي للبدث ول٨نهم أزخلٟىا في
ألاَضا٣ٞ ،ٝض َضٞذ صعاؾت (ُٖـىة) ئلى ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗى٢اث الخُ٣ُ٣ت
التي جدى ٫صون اؾخسضام أؾالُب الخضعَـ الخضًشت إلااصة الٗلىم للمغخلت
الخٗلُم ألاؾاس ي في مهغ ،وَضٞذ صعاؾت (الٗباصي) ئلى الخٗغٖ ٝلى وا٘٢
الخضعَـ الجامعي اإلاؿخسضمت في ٧لُاث التربُت بؿلُىت ُٖمان ومبرعاث
ئؾخسضام َظٍ الُغاة ٤والخٗغٖ ٝلى َغاة ٤الخضعَـ التي ًًٟلها الُلبت في
جل ٪ال٩لُاث٦ ،ما َضٞذ صعاؾت (الىُٗمي) الى مٗغٞت بٌٗ اإلاٗى٢اث التي
جدى ٫صون اؾخسضام مضعس ي اللٛت الٗغبُت لُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت في
جضعَـ مىاص اللٛت الٗغبُت لُالب اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ،و٢ض َضٞذ صعاؾت
(قا٦غ) الى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢ئؾخٗما ٫الُغاة ٤الخضًشت في الخضعَـ ومٗى٢اث
ئؾخسضامها مً وحهت هٓغ الخضعَؿُين والُلبت ،أما الضعاؾت الخالُت تهض ٝالى
الخٗغٖ ٝلى ُمُٗ٣اث ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت مً وحهت هٓغ ال٩اصع
الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان.

 -2العيىـت :أزخلٟذ أٖضاص ُٖىت البدىر في الضعاؾاث الؿاب٣ت٣ٞ ،ض ٧ان ٖضص
ً
الُٗىت في صعاؾت ُٖىة ( )180مٗلما ومٗلمت ،وبلٖ ٜضص الُٗىت في صعاؾت
ً
ً
الٗباصي ( )105جضعَؿُا وجضعَؿُت و(َ )340البا وَالبت ،وبلٖ ٜضص الُٗىت في
ً
ً
صعاؾت الىُٗمي ( )30مضعؾا ومضعؾت ،وبلٖ ٜضص ُٖىت صعاؾت قا٦غ ()107
ً
جضعَؿُا و(َ )200الب وَالبت ،أما الضعاؾت الخالُت ٣ٞض بلٖ ٜضص ُٖىتها ()74
ً
جضعَؿُا وجضعَؿُت.
 -3ألاداة :أؾخسضم الباخشىن في الضعاؾاث الؿاب٣ت حمُٗها والضعاؾت الخالُت
ً
أًًا (ؤلاؾخبُان) ٦أصاة بدث عةِؿت لجم٘ اإلاٗلىماث.
ُ
ُ
 -4الضمان وامليان :أحغٍذ صعاؾت (ُٖىة) ؾىت  1987في مهغ ،وأحغٍذ
ُ
صعاؾت (الٗباصي) ؾىت  2002في ؾلُىت ُٖمان٦ ،ما أحغٍذ صعاؾخا (الىُٗمي)
ؾىت  2012و(قا٦غ) ؾىت  2019في الٗغا ،١أما الضعاؾت الخالُت ججغي ؾىت
ً
 2020في ئ٢لُم ٧ىعصؾخان /الٗغا ١أًًا.
 -5الىخائـج :جىنلذ الضعاؾاث الؿاب٣ت الى هخاةج مسخلٟت٣ٞ ،ض جىنلذ صعاؾت
(ُٖىة) الى ئن مً أَم اإلاٗى٢اث التي جدى ٫صون اؾخسضام ألاؾالُب الخضًشت
لخضعَـ الٗلىم في مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي هي اهسٟاى صزل اإلاٗلم وٖضم
مالةمت اإلاىاهج اإلاؿخسضمت لٟلؿٟت الخٗلُم ألاؾاس ي وأؾالُب الخٗلُم
الخضًث وٖضم الاوسجام في ؾير الٗمل ،وجىنلذ صعاؾت (الٗباصي) الى ئن
َغٍ٣ت اإلادايغة م٘ َغح ألاؾئلت واإلادايغة اإلاضٖمت بالىؾاةل الخٗلُمُت
واإلادايغة اإلاباقغة (ؤلال٣اةُت) وَغٍ٣ت الخىاع واإلاىا٢كت ٖلى الخىالي َم ألا٦ثر
ً
ئؾخسضاما وئن أ٢ىي اإلابرعاث إلؾخسضام جل ٪الُغاة ٤هي َبُٗت اإلااصة
الضعاؾُت والخٗغٖ ٝلى ئم٩اهُاث الُلبت الخٗلُمُت وعبِ اإلاٗغٞت الىٓغٍت
بىا ٘٢خُاة الُلبت و٦ثرة أٖضاص الُلبت٦ ،ما جىنلذ صعاؾت (الىُٗمي) الى أن
اإلاٗى٢اث التي جخهل بالخىُٓم اإلاضعس ي ٧اهذ ألا٦ثر جأزيرا في ٖؼو ٝمضعس ي
ماصة اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ًٖ اؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ
الخضًشت ًليها في ألاَمُت اإلاٗى٢اث اإلاخهلت باإلاضعؽ زم اإلاٗى٢اث اإلاخهلت
بُبُٗت َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت وأزيرا اإلاٗى٢اث اإلاخهلت باإلاىاهج واإلاخٗلم،
أما صعاؾت (قا٦غ) ٣ٞض جىنلذ الى هخاةج ٖضة أَمها ٢لت الضوعاث الخضعٍبُت
ُ
والخأَُلُت التي حٗغ ٝالخضعَس ي بأَم الُغ ١الخضًشت وُُٟ٦ت جُىٍغَا وٖضم
الىعي لخىٍغ الخضعَـ أو ج٣ضمهُٞ ،ما أْهغث الضعاؾت الخالُت هخاةج ٖضة مً
أَمها أػصخام ال٣اٖاث الضعاؾُت بأٖضاص الُلبت وأن َغٍ٣ت اإلادايغة هي
ً
أًٞل َغٍ٣ت للخضعَـ الجامعي ػٍاصة ٖلى ٖضم اإلاٗغٞت وألاإلاام بُغاة٤
الخضعَـ الخضًشت.
الفصل الثالـث
إحشاءاث البحـث
 -1مىهج البحـث:
ُ
أٖخمض (الباخث) اإلاىهج الىنٟي في ئحغاءاث البدث الخالي ألهه ًىاؾب
ً
مك٩لت البدث وَضٞه ،وَظا اإلاىهج ًه ٠الٓاَغة التربىٍت وَٗبر ٖنها ٦مُا
ً
ً
وُُٟ٦ا ،وَؿعى الى ونْ ٠ىاَغ أو أخضار أو أقُاء مُٗىت ٦ما ٌؿعى أًًا
الى حم٘ اإلاٗلىماث والخ٣اة ٤واإلاالخٓاث ٖنها( .حابغ،1996،م)4
 -2مجخمع البحـث:
ًخ٩ىن مجخم٘ البدث الخالي مً الخضعَؿين والخضعَؿُاث في ألا٢ؿام
الٗلمُت وؤلاوؿاهُت في ٧لُت التربُت /حامٗت ٦غمُان وللؿىت الضعاؾُت -2019
ً
 ،2020وبٗض ػٍاعة الباخث لىخضة اإلاال٧اث في ال٩لُت اإلاظ٧ىعة ًٞال ًٖ
ئجهاله اإلاباقغ بغةاؾت جل ٪ألا٢ؿام ،وحض ان ٖضص الٟٗلي ًبل )170( ٜبىا٘٢
ً
أ٢ؿام ٖلمُت
( )118جضعَؿُا و( )52جضعَؿُت مىػٖىن ٖلى (ٖ )10كغة
ٍ
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وئوؿاهُت ،وبٗض ئؾدبٗاص بًٗهم مً مجخم٘ البدث* أنبذ ٖضصَم النهاتي
( ،)148وحضوً )1( ٫ىضح طل.٪
-----------------------------------------------------------------ُ
ٌ
هٟؿه مً مجخم٘ البدث ألانلي ٧ىهه أخض أًٖاء الهُئت
* أؾدبٗض الباخث
ً
ًٞال ًٖ أؾدبٗاص الخضعَؿُين والخضعَؿُاث الظًً ًخمخٗىن
الخضعَؿُت،
ُ
َ
اث عؾمُت وأولئ ٪اإلايؿبىن الى ٧لُاث أزغي .
باحاػ ٍ

حذوٌ ()1
عذد الخذسيعين والخذسيعياث في أكعام وليت التربيت  /حامعت هشميان
(مجخمع البحث)

ع

ألاكعـام

التربيت وعلم الىفغ
1
اللؼت الىىسدًت
2
اللؼت العشبيت
3
اللؼت إلاهيليزًت
4
الىيمياء
5
الباًىلىجي
6
الفيزًاء
7
الشياطياث
8
الخاسيخ
9
الجؼشافيت
10
ُ
املجمـىع اليلـي

مجخمـع البحـث
(كبل إلاظدبعاد)
16
20
18
14
20
25
11
13
17
16

مجخمـع البحـث
(بعذ إلاظدبعاد)
12
19
16
14
16
17
9
13
16
16

170
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 -3عيىت البحـث:
ٌح َ
ٗغ ٝالُٗىت بأنها ،مجمىٖت حؼةُت مً مجخم٘ الضعاؾت ًخم ئزخُاعَا
بُغٍ٣ت مُٗىت وئحغاء الضعاؾت ٖليها زم ئؾخسضام جل ٪الىخاةج وحٗمُمها ٖلى
مجخم٘ الضعاؾت ألانلي (ٖبُضاث،1999،م )84لظلٖ ٪مل الباخث ٖلى
سخب ُٖىت ٖكىاةُت مً مجخم٘ البدث ،و٢ض بلٖ ٜضصَا ( )74أعبٗت
ً
ً
ُ
وؾبٗىها جضعَؿُا وجضعَؿُت أي بيؿبت ج٣ضع بـ ( )%50زمؿىن باإلااةت مً
ً
اإلاجخم٘ ممشلىن بظلُٖ ٪ىت البدث الخالي ،و٢ض خغم الباخث أًًا ٖلى
جمشُل هه ٠الٗضص ال٨لي مً ال٩اصع الخضعَس ي في ٧ل ٢ؿم مً أ٢ؿام ال٩لُت
ً
مغاُٖا في طل ٪صعحتهم الٗلمُت.
 -4أداة البحـث:
ً
هٓغا إلٖخماص البدث الخالي ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث وجهيُٟها زم جدلُلها،
ومً أحل جدَ ٤ُ٣ض ٝالبدث أزخاع الباخث (ؤلاؾدباهت(Questionnaire-
٧ىؾُلت للىنى ٫الى الىخاةج الؾُما ان اٚلب الضعاؾاث اإلاكابهت إلاىيىٕ
البدث الخالي أعجأث الى اؾخسضام (ؤلاؾخبُان) أو(ؤلاؾدباهت) ٧ىؾُلت أؾاؾُت
لجم٘ مٗلىماتها (الؼوبعي،1972،م )20و٢ض جم ئٖضاصَا باإلٖخماص ٖلى
ماًأجـي:
ً
أ -ألاصبُاث التربىٍت ًٞال ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾخا (الىُٗمي،2012-
ُ
وقا٦غ )2019أل َلخا َ
ؾاٖضجا الباخث ٖلى جدضًض ٣ٞغاث ؤلاؾدباهت التي جمشل

ُمُٗ٣اث أؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت لضي الخضعَؿُين والخضعَؿُاث في
٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان.
ب -زبرة الباخث الخضعَؿُت في اإلاجا ٫الجامعي.
ج -ئٖخماص وي٘ اإلاضعج الشالسي أمام ٧ل ٣ٞغة مً ال٣ٟغاث و٧الخالي(:مىا٤ٞ
ُ
ً
حضا) بشالزت صعحاث ( ،)3و(مىا )٤ٞبضعحخين ( ،)2و(الأوا )٤ٞبضعحت واخضة
(.)1
ص -بل ٜمجمىٕ ٖضص ٣ٞغاث ؤلاؾدباهت ( )24أعبٗـت وٖكغون ٣ٞغة( .ملخ)1/٤
 -5صذق ألاداة:
ً
ً
ٌُٗض الهضٖ )Validity( ١امال مهما إلاٗاًير ؤلازخباعاث
واإلا٣اًِـ( )Harrison,1983,p:11و َُكير ( )Ebelالى أن اًٞل وؾُلت للخأ٦ض
مً الهضَ ١ى ٖغيه ٖلى ٖضص مً الخبراء واإلاسخهين إل٢غاعَم مضي جمشُل
٣ٞغاث ؤلاؾدباهت للهٟت اإلا٣اؾت( )Ebel,1972,p:555لظلٖ ٪غى الباخث
ألاصاة (ؤلاؾدباهت) ٖلى مجمىٖت مً الخبراء واإلاسخهين في مجا ٫الٗلىم
التربىٍت للخأ٦ض مً نض٢ها وئوسجامها م٘ َض ٝالبدث (ملخ )2/٤وبٗض
ً
ؤلاَالٕ ٖلى آعائهم وم٣ترخاتهم ومىا٢كتها مٗهم ًٞال ًٖ ئحغاء الخٗضًالث
ُ
ً
ً
الالػمت ٖلى بٌٗ ال٣ٟغاث ،بظل ٪أٖخبر ألاصاة ناص٢ا ومالةما لُ٣اؽ الهضٝ
الظي وي٘ مً أحله ،وبٗض ئؾخسضام (مغب٘ ٧اي) خهلذ ؤلاؾدباهت ٖلى وؿبت
ئجٟا )%84( ١بين اإلاد٨مين وهي وؿبت محخ٣ت للمد.٪
 -6زباث ألاداة:
ُ
بٗض ئٖضاص أصاة البدث والخد ٤٣مً نض٢ها البض الخأ٦ض مً زباتها ،لظل٪
أٖخمض الباخث ٖلى َغٍ٣ت ئٖاصة ؤلازخباع ( )test-re-testفي ُ٢اؽ زباث ألاصاة،
ئط جم جُبُ ٤ؤلاؾدباهت مغجين ٖلى مجمىٖت مً (ٖ )10كغة جضعَؿُين
وجضعَؿُاث مً مجخم٘ البدث ،وبما ان اإلاضة الؼمىُت بين ئحغاء الخُبُُ٣ين
الًجىػ ان جخجاوػ أؾبىٖين او زالزت اؾابُ٘ ( )Adams,1964,p:85لظل٪
خغم الباخث ٖلى جُبُ ٤ألاصاة هٟؿها ٖلى اإلاجمىٖت هٟؿها بٗض مغوع()10
ٖكغة أًام مً الخُبُ ٤ألاو.٫
ولٛغى الخأ٦ض مً مضي ئحؿا ١ؤلاحاباث ،جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ
بيرؾىن ( )Pearson Correlationو٢ض بلُ٢ ٜمت مٗامل زباث ألاصاة ( )0,80وَى
ً
مٗامل زباث ٖالي٣ٞ ،ض أقاع (البُاحي) الى ان الٗال٢ت ٢ىٍت حضا ئن ٧ان مٗامل
الشباث ألاصاة (مً 0,50الى( .)0,75البُاحي،1977،م)194
 -7جؼبيم الاداة:
بٗض الخد ٤٣مً نض ١ألاصاة وزباتها ،جم جُبُ٣ها ٖلى أٞغاص ُٖىت البدث
الخالي مً ال٩اصع الخضعَس ي في ألا٢ؿام الٗلمُت وؤلاوؿاهُت في ٧لُت التربُت/
حامٗت ٦غمُان في ألاؾبىٕ الغاب٘ مً قهغ حكغًٍ الشاوي مً الٗام الضعاس ي
( )2020-2019بىا )74( ٘٢أعب٘ وؾبٗىن ئؾدباهت ،ولٛغى ئُٖاء الخغٍت
ال٩املت لُٗىت البدث في ؤلاحابت ،جم ئؾخٗاصة ؤلاؾدباهاث بٗض أؾبىُٖين مً
ً
جىػَٗها لخ٩ىن حاَؼة للمٗالجت ؤلاخهاةُت.
 -8الىظائل إلاحصائيـت:
للىنى ٫الى الىخاةج ،اؾخٗمل الباخث الىؾاةل ؤلاخهاةُت الخالُت:
أ -مشبع هـاي :إلاٗغٞت صاللت الٟغو ١بين آعاء اإلاد٨مين.

(أبىخىٍج وآزغون،1977،م)191
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ب -معامل اسجباغ بيرظىن :إلؾخسغاج الشباث بُغٍ٣ت ئٖاصة ؤلازخباع.
ن (مج ؽ×مج م) _ (مج ؽ×مج م )
ع= ________________________________________
]  Ͽمج ؽ( _ 2مج ؽ)  Ͽ ] [ 2مج م( _ 2مج م) [2
(صاؤوص،1990،م)659
ج -الىظؽ املشحـح :للخد ٤٣مً ٣ٞغاث ؤلاؾدباهت.
(ث( + )3×1ث( + )2×2ث) 1×3
الىؾِ اإلاغجح = _________________________
(الغاوي
مج ث
،2000،م)98
د -اليعبت املئىيـت :لخٟؿير الىؾِ اإلاغجح لل٣ٟغاث.
الىؾِ اإلاغجح
الىػن اإلائىي = _________________ × 100
الضعحت
(الٛغٍب،1977،م)76

ال٣هىي
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الفصل الشابـع
عشض الىخائج وجفعـيرها
 -1عشض الىخائج:
ن
ًخًمً َظا الٟهل الخدلُـل ؤلاخهـاتي لإلؾدباهاث الخـي جـم جُبُ٣هـا ٖلـى ُٖىـت البدــث والب ــال ٖ ٜــضصَا ( )74أعب٘ وؾبٗى ئؾــدباهت ،ولخدُ٣ــ َ ٤ــض ٝالبدــث الــظي
ًغمــي الــى (الخٗغٖ ٝلى ُمُٗ٣اث أؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشـت مً وحهت هٓغ ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان) ٣ٞض جـم ئؾخسغاج الىؾِ اإلاغجح
واليؿبت اإلائىٍت ل٨ـل ٣ٞـغة مً ٣ٞغاث ؤلاؾدباهت٦ ،ما َى مبين أصهاٍ في حضو ٫ع٢م (:)2
حـذوٌ ()2
الىظؽ املشجح واليعبت املئىيت لفلشاث إلاظدباهت (أداة البحث)
املعخىي
اليعبت
الىظؽ
الدعلعل الفل ـشاث
املئىيت
املشجح
أصدحام اللاعاث الذساظيت بأعذاد الؼلبت

1
2
3
4
5
6
7
8

5
3
4
7
21
19
16
2

9
10
11
12
13

17
24
9
18
23

14
15

6
15

16
17
18
19
20

13
12
14
11
22

أخش ى مً إهخلاداث الؼلبت عىذ إظخخذام الؼشائم الحذًثت

21

10

ً
ً
ال أحذ حشجيعا فعليا مً سئاظت اللعم إلظخخذام جلً الؼشائم

22
22

1
20

طعف إعذاد الخذسيس ي أوادًميا ملهىت الخذسيغ
1755
أعخلذ أن ػشائم الخذسيغ الحذًثت تهمل الجاهب العملي وجشهض على الجاهب الىظشي فلؽ للمادة 1755

23

8

العلميت
ُ
ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجشاعي فشوق الؼلبت الفشدًت

أعخلذ أن ػشيلت املحاطشة هي أفظل ػشيلت للخذسيغ الجامعي
عذم املعشفت وألاملام بؼشائم الخذسيغ الحذًثت
ً
ً
الأحذ جفاعال حذًا مً الؼلبت أزىاء أظخخذام ػشيلت جذسيغ حذًثت
ً
أخش ى أن جؤزش جلً الؼشائم على الخلىيم النهائي للؼلبت
عذم الخأهيذ على إظخخذام جلً الؼشائم مً كبل الجهاث إلاداسيت
أشعش أنها ُمظيعت للىكذ والجهذ
هثرة عذد ظاعاث الخذسيغ ألاظبىعيت
ُ
ُ
هذسة الذوساث الخذسيبيت والخؼىيشيت التي حعشف الخذسيس ي الجامعي بأهميت الؼشائم الحذًثت وفعاليتها
أعخلذ أن إظخخذام الؼشائم الحذًثت كذ جؤدي الى الفىض ى أزىاء الخذسيغ
ُ
الجىاظب ػشائم الخذسيغ الحذًثت املادة العلميت التي أدسظها
اللاعاث الذساظيت ػير مىاظبت إلظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت
ُ
معظم الؼلبت ًفظلىن ػشيلت املحاطشة والخللين على الؼشائم الاخشي
ال أكخىع بجذوي أهميت ػشائم الخذسيغ الحذًثت في الخذسيغ الجامعي
ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجىاظب ػبيعت املىاهج الذساظيت في الجامعاث
أحذ صعىبت في إظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت
ألاعباء اليىميت الحعاعذوي على الخفشغ لإلملام بخلً الؼشائم
عذم جىفش الىظائل والخلىياث الخعليميت الالصمت عىذ الخذسيغ
واف إلظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت
الىكذ املخصص للحصت الذساظيت ػير ٍ

2775
2765
2,55
2750
2745
2748
2737
2730

9273
8970
85,0
8373
8273
8276
7970
7770

2725
2720
2715
2705
1790

7573
7473
7270
6875
6670

1795
1788

6575
6279

1780
1778
1775
1770
1768

6070
5970
5876
5676
5670

1764

5479
5179
5179

1745

4873

ً

 -2جفعير الىخائـج:
 .1أصدحام اللاعاث الذساظيت بأعذاد الؼلبت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,75وبيؿبت مئىٍت ( )%92,3وبظل ٪هالذ اإلاغجبت ألاولى.
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ُ
وحٗض مً اإلاُٗ٣اث اإلاهمت في ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت مً ٢بل ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان ،وَى وا ٘٢خا ٫في مٗٓم أ٢ؿامها الٗلمُت،
ً
ً
ٞهىا٢ ٥اٖاث صعاؾُت جدخىي مابين ( 50الىَ )60البا وَالبت ،وطلَ ًُ ٪
هٗب مً ٖملُت ئؾخسضام جل ٪الُغاة ٤الخضًشت ُ٦غٍ٣ت خل اإلاك٨الث أو َغٍ٣ت الخٗلُم اإلابرمج
ً
ُ
أو ...الخ ،ألن أٚلب جل ٪الُغاة ٤جىاؾب أٖضاص َلبت مابين ( 20الى )25وَى الٗضص اإلاشالي للمجمىٖاث في ال٣اٖاث الضعاؾُت و٦ما َى مٗغو ٝأًًا في ألاصبُاث التربىٍت.
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 .2أعخلذ أن ػشيلت املحاطشة هي أفظل ػشيلت للخذسيغ الجامعي:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,65وبيؿبت مئىٍت ( )%89,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشاهُت.
ً
العٍب ُٞه و٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ،أن ألاٖضاص اإلاتزاًضة للُلبت في ال٣اٖاث
الضعاؾُت جض ٘ٞبالخضعَؿُين والخضعَؿُاث في ال٩لُت الى ئؾخسضام َغٍ٣ت
ً
اإلادايغة ٖىض الخضعَـ وطل ٪بؿبب ؾهىلتها وؤلاٖخُاص ٖليها ،ػٍاصة ٖلى طل٪
ً
َُبخه في
ٞهي حؿخسضم أخُاها ٧ىؾُلت مً وؾاةل ٞغى شخهُت اإلاضعؽ أو
ِ
ال٣اٖت ،للخٟاّ ٖلى الىٓام الهٟي مً زال ٫قغح اإلااصة الٗلمُت بأؾلىب
مباقغ صون ئُٖاء الخغٍت ال٩املت للُلبت ألبضاء آعائهم أو م٣ترخاتهم.
 .3عذم املعشفت وألاملام بؼشائم الخذسيغ الحذًثت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,55وبيؿبت مئىٍت ( )%85,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشالشت.
ویٕص وإ١اً ٫ٕٝياً ٫صي أ٫ٙب ا٥٫اصع ا٫ثصعيؽي ٝي ٫٥ية
ً
التربُت حامٗت ٦غمُان ،والؿبب ٌٗىص الى ٖضم صعاؾت ٖلم الخضعَـ ٖامت
ً
٧لُاث
وَغاة ٤الخضعَـ زانت زال ٫ؾىىاث ؤلاٖضاص اإلانهي٧ ،ىنهم زغٍجىا
ٍ
ً
ٚير ٧لُت التربُت ٧الٗلىم أو آلاصاب مشال ،لظل ٪هجض أن وػاعة الخٗلُم الٗالي في
ئ٢لُم ٧ىعصؾخان/الٗغا ١خغنذ في آلاوهت ألازيرة الى ئ٢امت صوعاث جأَُلُت
للخضعَؿُين الجامُٗين في مجاٖ ٫لم الخضعَـ ،إلاا لها مً أزغ مهم وئًجابي ٖلى
جُىٍغ الٗملُت الخٗلُمُت.
ً
ً
 .4ال أحذ جفاعال حذًا مً الؼلبت أزىاء أظخخذام ػشيلت جذسيغ حذًثت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,50وبيؿبت مئىٍت ( )%83,3وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الغابٗت.
مما القُٞ ٪ه أن مٗٓم َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ُجغ٦ؼ ٖلى الُالب وججٗلهُ
ً
مدىعا للٗملُت الخٗلُمُتٞ ،هي جضٗٞهم للمكاع٦ت وجدٟؼ اليكاٍ الظاحي
ُ٦غٍ٣ت خل اإلاك٨الث ،ولَ ً٨ىاٖ ٥ضص مً الُلبت ٢ض الًًٟلىن جل٪
ً
ً
الُغاة ٤الخضًشت أو الًخٟاٖلىن مٗها! ألنها جُلب منهم حهضا طاجُا عبما لم
ً
ًخٗىصوا ٖليها مؿب٣ا في اإلاضاعؽ ؤلابخضاةُت وؤلاٖضاصًت وختى ٖىض صعاؾت اإلاىاص
ُ
الضعاؾُت ألازغي في ال٩لُت ،مما ًجٗلهم ًخظمغون مً جل ٪الُغاة ٤ومً اإلااصة
الٗلمُت هٟؿها.
 .5أخش ى أن جؤزش جلً الؼشائم على الخلىيم النهائي للؼلبت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,45وبيؿبت مئىٍت ( )%82,3وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الخامؿت.
٦ما َى مٗغو ٝأن الخ٣ىٍم َى اإلادهلت النهاةُت للخٗلم ،وَى وؾُلت
أؾاؾُت للخٗغٖ ٝلى مضي ٞهم الُالب للماصة الٗلمُت ،لظل ٪هجض أن بٌٗ
الخضعَؿُين والخضعَؿُاث ًسكىن أو ًخجىبىن ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ
ً
ً
الخضًشت زىٞا أو خغنا منهم ٖلى ؤلازٟا ١في ج٣ىٍم وكاَاث الُلبت أو
مكاع٧اتهم الٗملُت ،أو عبما ٢ض ال ًُجُضون ج٣ؿُم الضعحاث خؿب ألاوكُت
اإلاخبٗت في ٧ل َغٍ٣ت جضعَؿُتٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫مضي اإلاكاع٦ت الٟٗلُت ل٩ل
َالب أوَالبت في اإلاجمىٖاث الضعاؾُت ٖىض ئؾخسضام َغٍ٣ت الٗه ٠الظَني.
 .6عذم الخأهيذ على إظخخذام جلً الؼشائم مً كبل الجهاث إلاداسيت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,48وبيؿبت مئىٍت ( )%82,6وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الؿاصؾت.
بما أن ا٫ثصعیؽ ٝی ا٫جامٕاث أو حثي ٝی ا٫مصاعؽ ثثبٕ أٌواء
ا٫مصعؽٌٝ ،و ا٫طي يُ١عع نوٕ اٍ٫عي١ة ا٫مؽثرصمة ٝي
ً
ئٖخ٣اصا ُ
مىه بجضواَا الخٗلُمُت ،ولً ً٨خىحب ٖلى الجهاث ؤلاصاعٍت
الخضعَـ

ٗ٦ماصة ال٩لُت أو عةاؾت ألا٢ؿام الٗلمُت الخأُ٦ض ٖلى ال٩اصع الخضعَس ي
ُ
باؾخسضام َغاة ٤خضًشت في الخضعَـ جىاؾب اإلااصة الٗلمُت وبِئت الُلبت
ومؿخىٍاتهم الٗمغٍت والٗ٣لُت ،الؾُما وِٗل آلان في ٖالم مخُىع مً حمُ٘
ُ
هٟؿه ؤلابخٗاص ًٖ َغاة٤
الجىاهب الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت و ...الخ ،وفی الى٢ذ
الخضعَـ الخ٣لُضًت.
 .7أشعش أنها ُمظيعت للىكذ والجهذ:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,37وبيؿبت مئىٍت ( )%79,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الؿابٗت.
بما أن اٍ٫عاب ١ا٫حصيرة ثحثاج ا٫ي أنفٍة وٕٝا٫ياثٍ ٕصيصة
من ١ب ٫ا٫مصعؽ وا٫ٍ٫بة أيىاً ٥ث٥وین مجموٕاث صعاؽیة ٝي
َغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي ،لظلٌٗ ٪خ٣ض بٌٗ الخضعَؿُين والخضعَؿُاث بأنها
مًُٗت لى٢ذ الخهت الضعاؾُت ولجهض اإلاضعؽ والُلبت ،وفي النهاًت ٢ض
ً
الجد ٤٣الخٗلم اإلايكىص أو عبما ج٩ىن ؾببا في ٖضم ئجمام اإلاىهج الضعاس ي خؿب
ً
الخُت اإلاىيىٖت مً ٢بل اإلاضعؽ ،لظل٢ ٪ض ًخىلض ئخؿاؾا لضي بٌٗ ال٩اصع
الخضعَس ي بٗضم حضواَا في الخضعَـ.
 .8هثرة عذد ظاعاث الخذسيغ ألاظبىعيت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,30وبيؿبت مئىٍت ( )%77,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشامىت.
في الىا ٘٢وخؿب ٖلم (الباخث) أن َىا ٥جضعَؿُىن وجضعَؿُاث في ال٩لُت
ؾاٖاث ئياُٞت ُمًاٖٟت لىهابهم الخضعَس ي ،الؾُما طو الخسههاث
لضيهم
ٍ
ً
الىاصعة ًٞال ًٖ ػٍاصة أٖضاص الُلبت في ال٣اٖاث الضعاؾُت وج٣ؿُمهم الى
ُقٗب ص اؾُت ،طلُ ٪
٧له ًجٗلهم أن ال ً٨ٟغوا أو ًسُُىا إلؾخسضام َغاة٤
ٍ ع
ً
ً
ُ
جضعَـ خضًشت .ألهه مً الُبُعي أن ًخىلض لضيهم حهضا وئعَا٢ا أو عبما
ٌكٗغون باإلالل مً الخضعَـ.
ُ
ُ
 .9هذسة الذوساث الخذسيبيت والخؼىيشيت التي حعشف الخذسيس ي الجامعي
بأهميت الؼشائم الحذًثت وفعاليتها:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,25وبيؿبت مئىٍت ( )%75,3وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الخاؾٗت.
ً
ل٣ض َ
صوعاث جضعٍبُت أو جأَُلُت للخضعَؿُين الجامُٗين
باث يغوعٍا ئ٢امت
ٍ
ً
ًٞال ًٖ ئ٢امت وعف ٖمل زانت بمباصيء الخضعَـ وجىُٖتهم بأخضر َغاة٤
الخضعَـ وعٞضَم بالخ٣ىُاث التربىٍت الخضًشتُ ،بُٛت ئؾخسضمها في الخضعَـ
الجامعي ،وجيب٘ أَمُت جل ٪الضوعاث مً زال ٫جُىٍغ ألاصاء ألا٧اصًمي ألًٖاء
َُئت الخضعَـ ويمان حىصة اإلاسغحاث الخٗلُمُت بما ًيسجم م٘ ؤلاججاَاث
الخضًشت الؿاةضة في الخضعَـ الجامعي.
 .10أعخلذ أن إظخخذام الؼشائم الحذًثت كذ جؤدي الى الفىض ى أزىاء
الخذسيغ:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,20وبيؿبت مئىٍت ( )%74,3وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الٗاقغة.
بما أن مّٕم اٍ٫عاب ١ا٫حصيرة ثحثاج ا٫ي ٕٝا٫ياث أو أنفٍة
طاجُت أو حماُٖت مً ٢بل الُلبت ،لظل ٪هجض أن ٖضصا مً ال٩اصع الخضعَس ي فی
ا٫٥٫یة ًًٟلىن ئؾخسضامها ،ول٨نهم ًسكىن مً خضور الٟىض ى في
ً
ال٣اٖاث الضعاؾُت ٦خٗهب في آلاعاء بين الُلبت ،زانت ئن لم ًخم ً٨اإلاضعؽ
مً أصاء الُغٍ٣ت وئصاعة ال٣اٖت الضعاؾُت بالك٩ل الصخُذ مما ٢ض ًجٗلهم أن
ً
ٌؿخسضمىا الُغاة ٤الخ٣لُضًت ججىبا إلخضار الٟىض ى.
ُ
 .11ال جىاظب ػشائم الخذسيغ الحذًثت املادة العلميت التي أدسظها:
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خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,15وبيؿبت مئىٍت ( )%72,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الخاصًت ٖكغ.
ُ
٦ما َى مٗلىم أن ٧ل َغٍ٣ت جضعَؿُت جىاؾب مىاص ٖلمُت مُٗىت وٞئت
ئزخهاناث ٖلمُت الجىاؾب
ٖمغٍت أو مغخلت صعاؾُت مدضصة ،لظلَ ٪ىا٥
ٍ
ً
َغٍ٣ت جضعَـ مُٗىت ٞمشال َغٍ٣ت الٗه ٠الظَني الظي ًغ٦ؼ ٖلى اإلاىا٢كت
ُ
الجماُٖت٢ ،ض الجىاؾب بٌٗ اإلاىاص الٗلمُت ٧الُ٨مُاء أوالٟيزًاء أو الغٍايُاث
ُ
بل جىاؾب بٌٗ اإلاىاص ٧الخاعٍش والجٛغاُٞت ،لظلٌٗ ٪خ٣ض بٌٗ الخضعَؿُين
ُ
والخضعَؿُاث في ٧لُت التربُت أن بٌٗ الُغاة ٤الخضًشت الجىاؾب أو جيسجم
م٘ َبُٗت اإلا٣غع الضعاس ي.
 .12اللاعاث الذساظيت ػير مىاظبت إلظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )2,05وبيؿبت مئىٍت ( )%68,5وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشاهُت ٖكغ.
ً
ئن الٓغو ٝالٟيزًُ٣ت اإلادُُت بال٣اٖاث الضعاؾُت ٧التهىٍت وؤلاهاعة ًٞال
ًٖ حجمها وٖضص الُلبت ٞيها ومضي جىٞغ الىؾاةل والخ٣ىُاث التربىٍت الخضًشت
في جل ٪ال٣اٖاث ٧لها أؾباب جإزغ ٖلى ئؾخسضام اإلاضعؽ لُغاة ٤الخضعَـ،
ً
ً
ً
و٦ما ط٦غها ُمؿب٣ا هٓغا إلػصخام ال٣اٖاث الضعاؾُت بٗضص الُلبت ػٍاصة ٖلى
ٖضم جىٞغ الخ٣ىُاث الخضًشت في جل ٪ال٣اٖاث ،هغي أن مٗٓم ال٩اصع الخضعَس ي
في ٧لُت التربُت ًًٟلىن َغٍ٣ت اإلادايغة وَؿدبٗضون أؾخسضام الُغاة٤
الخضًشت ألازغي ٖىض الخضعَـ.
ُ
 .13معظم الؼلبت ًفظلىن ػشيلت املحاطشة والخللين على الؼشائم الاخشي:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,90وبيؿبت مئىٍت ( )%66,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشالشت ٖكغ.
العٍب ُٞه أن َغٍ٣ت اإلادايغة والخل٣ين مً الُغاة ٤الخ٣لُضًت وال٣ضًمت في
الخضعَـ ،و٢ض أٖخاص الُلبت ٖلى َظا الىىٕ في الخضعَـ ُ
ألهه قات٘ في أٚلب
الجامٗاثٞ ،هم أٖخاصوا ٖلى َظا الىمِ الؿلبي الظي ٌٗىصَم ٖلى ؤلاؾخمإ
أو الخل٣ين صون اإلاكاع٦ت الٟٗلُت ٧اإلاىا٢كت أو البدث وؤلاؾ٣هاء في الخضعَـ
وَظا الخٗىص الؿلبي ًجٗلهم الًخٟاٖلىن أو ًخ٣بلىن ماَى خضًث ومخُىع في
ٖالم الخضعَـ.
ي
 .14ال أكخىع بجذو أهميت ػشائم الخذسيغ الحذًثت في الخذسيغ الجامعي:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,95وبيؿبت مئىٍت ( )%65,5وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الغابٗت ٖكغ.
یفٕع ٕصص من ا٥٫اصع ا٫ثصعيؽي ٝي ٫٥ية ا٫ثعبية جامٕة
٦غمُان بٗضم حضوي َغاة ٤الخضعَـ الخضًشتٞ ،هم یٗخ٣ضون أن اإلااصة
الٗلمُت هي ألاؾاؽ في الخٗلم ،وَغٍ٣ت الخضعَـ ؾىاء ٧اهذ ٢ضًمت أو خضًشت
ماهي ئال أصاة أو وؾُلت إلًها ٫اإلاٗلىمت للُلبت وبالخالي جد ٤ُ٣الهض ٝمً
َ
الخضعَـ في يىء ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت ،لظل٢ ٪ض ال ً٨ترزىا لىىُٖت الُغٍ٣ت
ومضي ٞاةضتها أو حضواَا في الخضعَـ.
 .15ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجىاظب ػبيعت املىاهج الذساظيت في
الجامعاث:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,88وبيؿبت مئىٍت( )%62,9وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الخامؿت ٖكغ.
ً
القُٞ ٪ه أن َىاٞ ٥غ٢ا في َبُٗت اإلاىاهج الضعاؾُت ما بين اإلاضاعؽ
والجامٗاث ،و٦ما َى مٗلىم أن اإلاىاهج واإلا٣غعاث واإلاٟغصاث الضعاؾُت اإلاخبٗت
ُ
َُ
في اإلاضاعؽ ج٣غ مً ٢بل وػاعة التربُت ،أما في الجامٗاث ٞانها ج٣غ مً ٢بل
ألا٢ؿام الٗلمُت ومضعس ي اإلااصة الٗلمُت ،لظل ٪هجض أن الخضعَؿُىن

الجامُٗىن َم الظًً ًُدضصون مٟغصاث اإلاىاص الضعاؾُت التي ًُ َضعؾىنها وَم
ً٣غعون ماهي اإلاٟغصاث اإلاىاؾبت واإلايسجمت م٘ َبُٗت ٞهم وئؾدُٗاب الُلبت
ً
ُ
لخل ٪اإلاىاص ،وبما أن َغاة ٤وأؾالُب الخضعَـ حٗض حؼءا مً اإلاىهج لظل٪
ً
ٌٗخ٣ض ٖضصا منهم أن الُغاة ٤الخضًشت ٢ض الجيسجم م٘ َبُٗت اإلاىهج أو اإلا٣غع
الضعاس ي للماصة الٗلمُت.
 .16أحذ صعىبت في إظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,80وبيؿبت مئىٍت( )%60,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الؿاصؾت ٖكغ.
ً
َىاٖ ٥ضصا مً الخضعَؿُين الجامُٗين في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان
ً
ً
ًجضون نٗىبت جدى ٫صون ئؾخسضامهم للُغاة ٤الخضًشت ،زانت أولئ٪
ً
ً
اللظًً الًمخل٩ىن زبرة ٧اُٞت في الخضعَـ مً حاهب ،ومً حاه ٍب آزغ،
ؤلاحغاءاث والٟٗالُاث أو ختى أؾالُب الخ٣ىٍم التي جخُلبها بٌٗ جل٪
الُغاة٣ٞ ،٤ض الًٟهمها أو ال ًىٟظَا الخضعَس ي بالك٩ل الصخُذ واإلاىاؾب
أزىاء الخضعَـ بؿبب ٖضم مٗغٞخه وصعاًخه ال٩اُٞدُين بها.
 .17ألاعباء اليىميت الحعاعذوي على الخفشغ لإلملام بخلً الؼشائم:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,78وبيؿبت مئىٍت( )%59,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الؿابٗت ٖكغ.
أن ٦ثرة ألاٖباء الُىمُت للخضعَؿُين الجامُٗين ٢ض الحؿاٖضَم ٖلى ؤلابضإ
ً
والخ٨ٟير والبراٖت في الخضعَـٞ ،هىاْ ٥غوٞا ٖضة مشل الٓغو ٝاإلاهىُت ٨٦ثرة
ً
ٖضص الؿاٖاث الخضعَؿُت مما ًٟى ١الىهاب اإلادضص أو ْغوٞا ماصًت
وئ٢خهاصًت ُٞما ًخٗل ٤بخأمين مؿخلؼماث اإلاِٗكت الُىمُت ومخُلباث الٗهغ
ً
الخالي أو ْغوٞا صخُت ُٞما ًخٗل ٤بخضَىع الخالت الصخُت الخانت للخضعَس ي
أو أخض أٞغاص ٖاةلخه.
 .18عذم جىفش الىظائل والخلىياث الخعليميت الالصمت عىذ الخذسيغ:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,75وبيؿبت مئىٍت( )%58,6وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشامىت ٖكغ.
ً
ُ
وَٗض مً ألامىع اإلاهمت حضا إلؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ألنها جىمي
ً
ُ
ُ
ُ
خىاؾه ٦أصواث للخٗلم وجىلض جٟاٖال
وججٗله ٌؿخسضم
ووجدٟؼٍ
٨ٞغ الُالب
ً
ً
نُٟا ئًجابُا بين اإلاضعؽ والُالبٞ ،بالق ٪أن مٗٓم الُغاة ٤الخضًشت ٢ض
ً
جدخاج الى جىٞير جل ٪الىؾاةل والخ٣ىُاث الخضًشت أًًا في ال٣اٖاث الضعاؾُت
ً
مشل الؿبىعة الظُ٦ت (ٞ ،)Smart Boardهي وٚيرَا مً الىؾاةل ٌك٩لىن صاٗٞا
ً
وخاٞؼا ٢ىٍين ٖلى جد ٤ُ٣الخٗلم الٟٗا ٫وبالىدُجت جدؿين مسغحاث الٗملُت
الخٗلُمُت.
واف إلظخخذام ػشائم
 .19الىكذ املخصص للحصت الذساظيت ػير ٍ
الخذسيغ الحذًثت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح( )1,70وبيؿبت مئىٍت( )%56,6وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الخاؾٗت ٖكغ.
یعي ٕصصاً من ا٥٫اصع ا٫ثصعيؽي ٝي ٫٥ية ا٫ثعبية جامٕة
٧ا ٝإلؾخسضام
٦غمُان أن الى٢ذ اإلاسهو للخهت الضعاؾُت (اإلادايغة) ٚير ٍ
بٌٗ َغاة ٤الخضعَـ الخضًشتٞ ،الى٢ذ اإلاسهو ًتراوح مابين ؾاٖت الى
ؾاٖخان أو أ٦ثر ب٣لُل وخؿب الىخضة اإلاسههت ل٩ل ماصة صعاؾُت ،لظل٪
ً
ٌٗخ٣ض البٌٗ منهم أنها ٢ض الج٩ىن ٧اُٞت إلؾخسضام جل ٪الُغاةٖ ،٤لى ؾبُل
ؾاٖاث َىٍلت إلؾخسضام َغٍ٣ت الخٗلم الخٗاووي
اإلاشا٢ ٫ض ًدخاحىن الى
ٍ
لخُُٛت مىا٢كاث الُلبت في الخل٣اث أو اإلاجمىٖاث الضعاؾُت حمُٗها.
 .20أخش ى مً إهخلاداث الؼلبت عىذ إظخخذام الؼشائم الحذًثت:
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خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,68وبيؿبت مئىٍت ( )%56,0وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الٗكغون.
ئهخ٣اصاث مً ٢بل الُلبت في
٢ض ًخٗغى بٌٗ الخضعَؿُين والخضعَؿُاث الى
ٍ
خالت ئؾخسضام َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ،وَٗىص الؿبب الى ٢لت مٗغٞتهم
وصعاًتهم بخل ٪الُغاة ٤أو وٖضم ئمخال٦هم الخبرة ال٩اُٞت إلؾخسضامها مما ٢ض
ًإصي الى خضور ٞىض ى وزلل في الىٓام الهٟي ،وبالىدُجت ٖضم جمً٨
ً
الُلبت مً ٞهم اإلااصة الضعاؾُت بك٩ل صًٞ ٤ُ٢ال ًٖ ئهخ٣اص الُلبت ألصاء
اإلاضعؽ وئم٩اهُاجه الٗلمُت واإلاهىُت.
ً
ً
 .21ال أحذ حشجيعا فعليا مً سئاظت اللعم إلظخخذام جلً الؼشائم:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,64وبيؿبت مئىٍت ( )%54,9وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الىاخضة والٗكغون.
ثٕص عباؽة ا٫أ١ؽام ٝی ا٫٥٫یاث ا٫جٌة ا٫منٝطة وا٫مفعٝة
ٖلى ؾير الٗملُت الخٗلُمُت في ال٣ؿم مً زال ٫ئنضاع حٗلُماث وئعقاصاث
ً
وجىحيهاث مؿخمغة جغ ٘ٞمً مؿخىي ال٩اصع الخضعَس ي والُلبت ،لظلٌٗ ٪ض ِلؼاما
ٖلى أ٢ؿام ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان الخأُ٦ض ٖلى ئؾخسضام الُغاة٤
الخضًشت في الخضعَـ ،وحصجُ٘ وجىُٖت ال٩ىاصع الخضعَؿُت ٖلى ئؾخسضامها مً
زال ٫ئ٢امت الىضواث والخل٣اث الضعاؾُت الٗلمُت.
ً
 .22طعف إعذاد الخذسيس ي أوادًميا ملهىت الخذسيغ:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,55وبيؿبت مئىٍت ( )%51,9وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشاهُت والٗكغون.
وثٕص ٌطٌ من ئحصي ا٫مفا ٫٥ا٫ثي ثواجٌ مّٕم ا٫٥٫ياث،
ً
ٞالخضعَـ مهىت ٌُٗض لها مؿب٣ا زال ٫ؾىىاث الضعاؾت في ٧لُاث التربُت أو في
مٗاَض ئٖضاص اإلاٗلمين واإلاٗلماث ،و٥٫ننا نعي أن أ٫ٙب ا٫ثصعيؽيين
وا٫ثصعیؽیاث ٝي ٫٥ية ا٫ثعبية جامٕة ٥عميان ٫م یثرعجوا
من ث ٥٫ا٫٥٫یاث ب ٫ثرعجوا من ٫٥ياثٍ أُرعي٫ ،ط٫ ٥٫م يصعؽوا
اإلاىاص الخانت بمهىت الخضعَـ مشل َغاة ٤الخضعَـ والُ٣اؽ والخ٣ىٍم وٖلم
الىٟـ التربىي ،لظل ٪لم ًخم ئٖضاصاَم بك٩ل عةِس ي إلاهىت الخضعَـ.
 .22أعخلذ أن ػشائم الخذسيغ الحذًثت تهمل الجاهب العملي وجشهض على
الجاهب الىظشي فلؽ للمادة العلميت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,45وبيؿبت مئىٍت ( )%48,3وبظل٪
ً
هالذ اإلاغجبت الشاهُت والٗكغون مىانٟت م٘ ال٣ٟغة الؿاب٣ت.
ً
ُ
ٌٗخ٣ض ٖضصا مً ال٩اصع الخضعَس ي أن َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت جغ٦ؼ ٖلى
الجاهب الٗملي ٖ ِ٣ٞىض الخضعَـ مً زال ٫مكاع٦ت الُلبت الظاجُت أو
الجماُٖت باإلاهام والىاحباث اإلاىاَت بهم مً ٢بل اإلاضعؽ ،وتهمل الجاهب
الىٓغي الظي ًُغ٦ؼ ٖلى نب اإلاٗلىماث في طًَ الُلبت ٦ما َى مٗمى ٫به في
َغٍ٣ت اإلادايغة بالغٚم مً أن الٟلؿٟاث أو ؤلاججاَاث الخضًشت للخضعَـ
جإ٦ض ٖلى الغبِ بين الجاهبين الىٓغي والٗملي في الخضعَـ وَظا ماهالخٓه في
في ئحغاءاث َغاة ٤الخضعَـ الخضًشت.
ُ
 .23ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجشاعي فشوق الؼلبت الفشدًت:
خهلذ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى وؾِ مغجح ( )1,45وبيؿبت مئىٍت ( )%48,3وبظل٪
هالذ اإلاغجبت الشالشت والٗكغون وألازيرة.
٫اعیب ٝیٌ أن ٌناٝ ٥عو١ا ٝعصیة بین ا٫ٍ٫بة ٝي  ٫٥فٕبة
أو ١إة صعاؽية ،وٌطٌ اٝ٫عو ١ثٌّع نثيجةً ٫ئرث٫ا ٝا٫مؤرعاث
ُ
ً
ً
في ألاؾغة واإلاجخم٘ لظلٌٗ ٪خ٣ض ٖضصا ٢لُال مً الخضعَؿُين والخضعَؿُاث في
ُ
٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان أن ئؾخسضام الُغاة ٤الخضًشت ٢ض ال جغاعي جل٪

الٟغو ،١ول ً٨في الخ٣ُ٣ت أن ئخضي ألاَضا ٝالغةِؿت لخل ٪الُغاة ٤هي
مغاٖاة الٟغو ١الٟغصًت بين الُلبت ،ئط حؿاٖض ٧ل َالب ٖلى ٦ك ٠أو مٗغٞت
أم٩اهاجه ومىاَبه و٢ضعاجه الٟغصًت والتي جميزٍ ًٖ آلازغًٍ مً ػمالةه.
 -3الخىصيـاث:
أ -الٗمل ٖلى ج٣لُل أٖضاص الُلبت في ال٣اٖاث الضعاؾُت في ٧لُت التربُت حامٗت
ُ
ً
٢اٖاث ئياُٞت ،ل٩ي حؿهل ٖلى ال٩اصع الخضعَس ي
٦غمُان ًٞال ًٖ بىاء وججهيز
ٍ
ئؾخسضام َغاة ٤جضعَـ خضًشت.
ب -يغوعة جىُٖت ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان بأخضر
الُغاة ٤الخضعَؿُت بما ًدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلٟت ،وطل ٪مً
زال ٫ئ٢امت الضوعاث والىضواث خى ٫أهىاٖهم وٞىاةضَم وُُٟ٦ت ئؾخسضامهم
ٖىض الخضعَـ.
جًُ -جضع بال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت حامٗت ٦غمُان أؾخسضام أؾالُب
ً
جضعَؿُت مإزغة وٗٞالت ٖىض ئؾخسضامهم للُغاة ٤الخضعَـ الخضًشت ًٞال ًٖ
ُ
ُ
ئؾخسضام وؾاةل وج٣ىُاث حٗلُمُت ججظب الُلبت هدى اإلااصة الٗلمُت ،وجىلض
لضيهم الضاُٗٞت هدى الخٗلم.
 -4امللترحـاث:
ُ
أ -ئحغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الخالُت لدصخُو مُٗ٣اث اؾخسضام َغاة٤
الخضعَـ الخضًشت مً وحهت هٓغ ال٩اصع الخضعَس ي في حامٗاث ئ٢لُم
٧ىعصؾخان /الٗغا.١
ب -ئحغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الخالُت لخ٣ىٍم َغاة ٤الخضعَـ اإلاؿخسضمت
مً ٢بل ال٩اصع الخضعَس ي في ٧لُت التربُت /حامٗت ٦غمُان.
ج -ئحغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الخالُت لدصخُو ُمُٗ٣اث اؾخسضام َغاة٤
الخضعَـ الخضًشت مً وحهت هٓغ اإلاضعؾين واإلاضعؾاث في مضاعؽ ئ٢لُم
٧ىعصؾخان /الٗغا.١
املص ـ ـ ــادس
أ -املصـادس العشبيـت:
 .1ابغاَُمً ،ىؾ ٠خىا .صعىباث الذاسظين واملعلمين في مششوع
محى ألاميت إلالضامي في كظاء املحمىدًت والحلىٌ امللترحت لها،
عؾالت ماحؿخير ٚير ميكىعة  ،حامٗت بٛـضاص.1980 ،
 .2أبى خىٍج ،مغوان وآزغون .اللياط والخلىيم في التربيت وعلم
الىفغ ،الضاع الٗلمُت الضولُت لليكغ والخىػَ٘ وصاع الش٣اٞت لليكغ
ُ
والخىػَٖ٘ ، 1ٍ ،مان – ألاعصن.2002 ،
 .3أخمض ،عبُ٘ ٖبض الخؿِب .بعع العىامل املؤزشة في الاداء
الىظيفي ألعظاء هيئت الخذسيغ بالجامعاث املصشيت ،حامٗت
ألاػَغ٧ ،لُت التربُت ٢ -ؿم انى ٫الضًً.2004 ،
 .4البُاحيٖ ،بض الجباع جى ٤ُٞو ػ٦غٍا ػ٧ي أزىاؾُىؽ .إلاحصاء
الىصفي والاظخذاللي في التربيت وعلم الىفغ ،مإؾؿت الش٣اٞت
الٗاإلاُت ،بٛـضاص.1977 ،
 .5الخل ،ؾُٗض وآزغون .كىاعذ الخذسيغ في الجامعت ،صاع ال٨ٟغ
للُباٖت واليكغ والخىػَٖ٘ ،مان -ألاعصن.1997 ،
 .6الشبُتي ،حىٍبر و َاقم ب٨غ خغٍغي .إعادة الهىذظت اليليت
الشاملت لعمل الجامعت ،مشهض البحىر التربىيت والىفعيت،
حامٗت أم ال٣غي ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.2004 ،
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 .7حابغ ،حابغ ٖبضالخمُض .علم الىفغ التربىي  ،صاع النهًت
الٗغبُت ،ال٣اَغة.1977 ،
 .8حابغ ،حابغ ٖبضالخمُض .مىاهج البحث في التربيت وعلم الىفغ،
صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة.1996 ،
 .9الجبالي ،خمؼة .أظاليب وػشق الخذسيغ الحذًثت ،صاع ٖالم
ُ
الش٣اٞت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان -ألاعصن.2016 ،
 .10حبر ،ؾلُمان مدمض و ؾغ الخخم ٖشمان ٖلي .إججاهاث حذًثت في جذسيغ
املىاد إلاحخماعيت ،صاع اإلاغٍش ،الغٍاى.1983 ،
 .11حالٖ ،٫بضالٟخاح أخمض .ججذًذ العمليت الخعليميت في حامعت املعخلبل،
مجلت الٗلىم التربىٍت ،مجلض ،1الٗضص ،1مٗهض الضعاؾاث التربىٍت ،حامٗت
ال٣اَغة.1993 ،
ُ
 .12الخ٨مي ،ئبغاَُم الخؿً .الىفاءاث املهىيت املخؼلبت لألظخار الجامعي
ببعع املخؼيراث ،مجلت عؾالت الخلُج
مً وحهت هظش ػالبه وعالكتها
الٗغبي ،الٗضص  ،90الغٍاى.2009 ،
 .13الخُلت ،مدمض مدمىص .جصميم الخذسيغ ،صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘،
ُ
ٖمان – ألاعصن.2001 ،
 .14زل ،٠مهىض ٖبضال٨غٍم .أظباب طعف اداء املعلمين واملعلماث في حعلم
اظاليب وػشائم حعليميت حذًذة ووطع الحلىٌ واملعالجاث لها ،مجلت
الضعاؾاث اإلاؿخضامت (ٖضص زام) ،الٗغا.2019 ،١
 .15الخىلي ،أمين و مدمىص ٖبض الٟخاح .التربيت البذهيت والشياطت املذسظيت،
صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة.1994 ،
 .16صاؤوصٖ ،ؼٍؼ خىا وأهىع خؿين .مىاهج البحث التربىي ،صاع الخ٨مت
للُباٖت واليكغ ،بٛضاص.1990 ،
 .17صعوػة ،أٞىان هٓير .الىظشيت في الخذسيغ وجشحمتها عمليا ،صاع الكغو١
لليكغ والخىػَٖ٘ ،2ٍ ،مان -ألاعصن.2000 ،
 .18الغاوي ،زاق٘ مدمىص .املذخل الى إلاحصاء ،وليت الضساعت والؼاباث،
حامٗت اإلاىنل.2000 ،2ٍ ،
 .19الؼوبعيٖ ،بض الجلُل و هجُب اؾ٨ىضع .مشىالث ػلبت الصف العادط
الثاهىي في محافظاث بؼذاد والبصشة وهيىىي ،مغ٦ؼ البدىر التربىٍت
والىٟؿُت – حامٗت بٛضاص.1972 ،
 .20ػٍخىنٖ ،اٌل مدمىص .أظاليب الخذسيغ الجامعي ،صاع الكغوٖ ،١مان-
ألاعصن.1995 ،
 .21ػٍخىنٖ ،اٌل مدمىص .أظاليب جذسيغ العلىم ،صاع الكغوٖ ،١مان-
ألاعصن.1999 ،
 .22ػٍخىن٦ ،ماٖ ٫بضالخمُض.الخذسيغ همارحه ومهاساجه ،اإلا٨خب الٗلمي
لليكغوالخىػَ٘ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.1998 ،
 .23ؾلُمان ،ممضوح مدمض .أزش إدسان املعلم للحذود الفاصلت بين ػشائم
وأظاليب وإظتراجيجياث الخذسيغ ،مجلت عؾالت الخلُج الٗغبي ،الٗضص ،24
.1988
 .24الكاٞعي ،ابغاَُم اخمض وآزغون .املىهج املذسس ي مً مىظىس حذًذ ،
م٨خبت الٗبُ٩ان لليكغ ،1ٍ ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.1996 ،
 .25قا٦غ ،أهىاع ٞاعو .١واكع اظخعماٌ الؼشائم الحذًثت في الخذسيغ
ومعىكاث اظخخذامها مً وحهت هظش الخذسيعيين والؼلبت ،مجلت وؿ،٤
الٗضص  ،23بٛضاص ،اًلى.2019 -٫

 .26الكغبُنيٞ ،ىػي و ٖٟذ الُىاوي .جؼىيش املىاهج الخعليميت ،صاع اإلاؿيرة
لليكغ والخىػَ٘ والُباٖتٖ ،1ٍ ،مان-ألاعصن.2011 ،
 .27الكمُمغي ،أخمض ٖبضالغخمً وآزغون .العىامل املؤزشة في جىظيف
الجامعيين في اللؼاع الخاص الععىدي ،مجلت صعاؾاث الخلُج والجؼٍغة
الٗغبُت ،الٗضص  ،180الؿىت الخاؾٗت والٗكغون.2002 ،
 .28نُضاوي  ،اخمض .الخعليم العالي العشبي مً الىاكع إلى الخؼىيش الىىعي،
املجلت العشبيت لبحىر الخعليم العالي  ،الٗضص.1984 ،2
َ .29ه ،خؿً حمُل وآزغون .آساء ػلبت الجامعاث ألاهليت املخخلفت حىٌ
بشامج الخعليم الجامعي  ،مجلت البهاةغ ،مجلض  ،81الٗضص  ،2ألاعصن.1997 ،
 .30الٗباصي ،مدمض خمُضان .ػشائم الخذسيغ الجامعي املعخخذمت في
ولياث التربيت بعلؼىت عمان ومبرساث إظخخذامها ،مجلت الٗلىم التربىٍت،
الٗضص.2002 ،2
ُ
 .31الٗبضال٨غٍم ،عاقض بً خؿين .معيلاث اظخخذام ػشق الخذسيغ
الحذًثت مً وحهت هظش معلمي املشحلت املخىظؼت بمذًىت سياض ،مجلت
حامٗت اإلال ٪ؾٗىص (الٗلىم التربىٍت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت) ،مجلض  ،23اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت.2011 ،
ػشق
جذسيغ التربيت الشياطيت ،صاع ال٨ٟغ
ٖ .32بض الخُ٨مٚ ،اصة حال.٫
الٗغبي ،1ٍ ،ال٣اَغة.2008 ،
ٖ .33بضهللاٖ ،هام الضًً مخىلي و بضوي ٖبضالٗا ٫بضوي .ػشق جذسيغ التربيت
البذهيت و الشياطيت بين الىظشيت والخؼبيم ،صاع الىٞاء  ،1ٍ ،ال٣اَغة.2006 ،
ٖ .34بُضاث ،مدمض وآزغون .مىهجيت البحث العلمي (اللىاعذ واملشاحل
والخؼبيلاث)  ،صاع واةل لليكغ والخىػَٖ٘ ،2 ٍ ،مان -ألاعصن.1999 ،
ُٖ .35ىةٞ ،ىػي الؿُٗض .معىكاث جحىٌ دون اظخخذام ألاظاليب الحذًثت
لخذسيغ العلىم ملشحلت الخعليم ألاظاس ي  ،مجلت ٧لُت التربُت  /حامٗت
اإلاىىُٞت ،الٗضص ،2الجؼء.1987 ،1
ٖ .36لُماث ،نالح هانغ .إداسة الجىدة الشاملت في املؤظعاث التربىيت
(الخؼبيم وملترحاث الخؼىيش) ،1ٍ ،صاع الكغو ١لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان-
ألاعصن.2008 ،
 .37الٛغٍب ،عمؼٍت .الخلىيم واللياظاث الىفعيت والتربىيت ،م٨خبت ألاهجلى
اإلاهغٍت ،ال٣اَغة.1977 ،
 .38الٟخالوي ،ؾهُلت مدؿً ٧اْم .املنهاج الخعليمي والخذسيغ الفاعل،
حامٗت ٖمغاإلاسخاع ،لُبُا.2006 ،
 .39الل٣اوي ،أخمض خؿين وآزغون .جذسيغ املىاد إلاحخماعيت ،صاع ال٨خب،
ٍ ، 3ال٣اَغة .1988 ،
 .40الل٣اوي ،أخمض خؿين .املىهج (ألاظغ ،املىىهاث ،الخىظيماث)ٖ ،الم
ال٨خاب ،ال٣اَغة.1994 ،
 .41الل٣اوي ،أخمض خؿين وآزغون .معجم املصؼلحاث التربىيت واملعشفيت في
املىاهج وػشق الخذسيغٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة.2002 ،
 .42مغعي ،جى ٤ُٞأخمض و مدمض مدمىص الخُلت .جفشيذ الخعليم  ،صاع ال٨ٟغ،
ٍ ٖ ،1مان -ألاعصن.1998 ،
 .43مغ٦ؼ الىىن للخألُ ٠والترحمت.ػشائم وإظتراجيجياث الخذسيغ ،حمُٗت
اإلاٗاع ٝؤلاؾالمُت.2010 ،1ٍ ،
 .44اإلاىانيري ،خؿين حضوٕ .أزش اظخخذام أظلىب الخعلم الخعاووي في جىميت
ميىٌ ػلبت الصف الخامغ ألادبي هحى مادة الخاسيخ  ،عؾالت ماحؿخير (ٚير
ميكىعة)٧ ،لُت التربُت -حامٗت ال٣اصؾُت.2002 ،
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 .45الىُٗمي ،ؾلىان َالٖ ٫بضال٨غٍم .معىكاث إظخخذام الؼشائم الحذًثت
لخذسيغ مىاد اللؼت العشبيت في املشحلت إلاعذادًت  ،مجلت البدىر التربىٍت
والىٟؿُت ،حامٗت بٛضاص ،الٗضص .2012 ،32
 .46همىع ،هىا . ٫هفاءة اعظاء هيئت الخذسيغ وازشها على حىدة الخعليم
العالي (دساظت حالت)٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُير ،حامٗت
مىخىعي ٢ؿىُُىت .2012 ،
 .47الهُجاءٞ ،إاص خؿً .أظاظياث الخذسيغ ومهاساجه وػشكه العامت ،صاع
.2001
ٖمان-ألاعصن،
اإلاىاهج،
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ً .48ىؾ ،٠بؿام ٖبضالغخمً .أزش جلىيت املعلىماث وسأط املاٌ الفىشي في جحليم ألاداء املخميز :دساظت اظخؼالعيت في عيىت مً ولياث حامعت املىصل ،أَغوخت
ص٦خىعاٍ٧ ،لُت ؤلاصاعة وؤلا٢خهاص ،حامٗت اإلاىنل.2005 ،
املصـادس ألاحىبيــت:
1. Adams, Georgias: Measurement and Evaluation in Education Psychology and guidance. Holt, Reinhart and Winston, New York, NJ, USA,1964.
2. Borich, G. Effective teaching methods. Second edition, New York: Macmillan Inc. 1992.
3. Ebel, Robert I: Essentials of educational measurement, 2ed prentice- hall Englewood cliffs, Newjersy, 1972.
4. Harrison, A.A: Language Teaching, Hand Book, Macmillan presses Lat, London, 1983.
5. Kenneth, Henson. Secondary Teaching Methods, Toronto: D.C. Health and Company, 1981.
6. Reiman, A. & Thies- Sprinthall, L. Mentoring and Supervision for teacher development. New York: Longman, 1998.
املالح ـ ـ ــم
ملح ــم ()1
إلاظدباهــت (أداة البحث كبل الخؼبيم)
صالحـت

الدعلعل الفل ـشاث

9
10
11
12
13

ً
طعف إعذاد الخذسيس ي أوادًميا ملهىت الخذسيغ
هثرة عذد ظاعاث الخذسيغ ألاظبىعيت
أعخلذ أن ػشيلت املحاطشة هي أفظل ػشيلت للخذسيغ الجامعي
عذم املعشفت وألاملام بؼشائم الخذسيغ الحذًثت
أصدحام اللاعاث الذساظيت بأعذاد الؼلبت
الأكخىع بجذوي وأهميت ػشائم الخذسيغ الحذًثت في الخذسيغ الجامعي
ً
ً
الأحذ جفاعال حذًا مً الؼلبت أزىاء أظخخذام ػشيلت جذسيغ حذًثت
ُ
ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجشاعي فشوق الؼلبت الفشدًت
ُ
الجىاظب ػشائم الخذسيغ الحذًثت املادة العلميت التي أدسظها
ً
الأحذ حشجيعا مً سئاظت اللعم إلظخخذام جلً الؼشائم
واف إلظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت
الىكذ املخصص للحصت الذساظيت ػير ٍ
ألاعباء اليىميت الحعاعذوي على الخفشغ لإلملام بخلً الؼشائم
أحذ صعىبت في إظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت

14
15

عذم جىفش الىظائل والخلىياث الخعليميت الالصمت عىذ الخذسيغ
ػشائم الخذسيغ الحذًثت الجىاظب ػبيعت املىاهج الذساظيت في الجامعاث

16
17

أشعش أنها ُمظيعت للىكذ والجهذ
ُ
ُ
هذسة الذوساث الخذسيبيت والخؼىيشيت التي حعشف الخذسيس ي الجامعي بأهميت جلً الؼشائم
الحذًثت وفعاليتها
اللاعاث الذساظيت ػير مىاظبت إلظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت
عذم الخأهيذ على إظخخذام جلً الؼشائم مً كبل الجهاث إلاداسيت

20

أعخلذ أن ػشائم الخذسيغ الحذًثت تهمل الجاهب العملي للمادة العلميت وجشهض على الجاهب
الىظشي فلؽ
ً
أخش ى أن جؤزش جلً الؼشائم على الخلىيم النهائي للؼلبت
أخش ى مً إهخلاداث الؼلبت عىذ إظخخذام للؼشائم الحذًثت
ُ
معظم الؼلبت ًفظلىن ػشيلخا املحاطشة والخللين على الؼشائم الاخشي
أعخلذ أن إظخخذام ػشائم الخذسيغ الحذًثت جؤدي الى الفىض ى أزىاء الخذسيغ

1
2
3
4
5
6
7
8

18
19

21
22
23
24
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ػير صالحـت

ًحخاج الى
حعذًل
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ملح ــم ()2
أظمـاء الخبراء واملحىمين في مجاٌ العلـىم التربىيـت حعب الللب العلمي
ع

اظم الخبيـش

1

د .مىاطل عباط كاظم

2
3
4

د .أحمـذ داود ظلمان
د .شىان فشج ظعيذ
د .ظماء ابشاهيم عبذهللا

5

د .محمىد حمه هشيم محمىد

إلاخخصاص

ميان العمل

الذسحـت العلميت
ُ
أظخـار معاعـذ
ُ
أظخـار معاعـذ
مذسط
مذسط

ػشائـم جذسيغ

وليت التربيت  /حامعت هشميان
وليت التربيت ألاظاظيت  /حامعت دًالـى
وليت التربيت  /حامعت هشميان
وليت التربيت ألاظاظيت  /حامعت املعدىصشيت

ػشائـم جذسيغ
ػشائـم جذسيغ
ػشائـم جذسيغ

وليت التربيت  /حامعت هشميان

مذسط

علم هفغ التربىي
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